
ЗАЛУУЧУУДАД ЧИГЛЭСЭН 
ЗАРЛАГЫН ШИНЖИЛГЭЭ

“МОНГОЛ УЛСАД ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖЛИЙН САНХҮҮЖИЛТИЙН 
НЭГДСЭН ТОГТОЛЦООГ НЭВТРҮҮЛЭХ НЬ” ТӨСӨЛ

МОНГОЛ УЛСЫН 
ЗАСГИЙН ГАЗАР

2021 он

JOINT
SDG 
FUND



Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Хөгжлийн Хөтөлбөр
НҮБХХ нь ядуурал, тэгш бус байдал болон уур амьсгалын өөрчлөлтөөс үүдэлтэй шударга бус байдлыг эцэслэх 
зорилго бүхий Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын тэргүүлэх агентлаг юм. Дэлхийн 170 орны түншлэгчид болон 
мэргэжилтнүүдийн өргөн цар хүрээт хамтын ажиллагааны дүнд эх дэлхий, хүн бүрийн төлөө хөгжлийн урт 
хугацааны, цогц шийдлийг бий болгоход улс үндэстнүүдийг дэмжин ажилладаг.

НҮБ-ын Хүн амын сан
НҮБ-ын Хүн амын сан (НҮБХАС) нь жирэмслэлт бүр хүссэн, төрөлт бүр эсэн мэнд, залуу хүн бүр нөөц бололцоогоо 
бүрэн дайчилж, хөгжлийн өндөрлөгт хүрэх нөхцөлийг бүрдүүлэхийн төлөө ажилладаг НҮБ-ын төрөлжсөн 
байгууллага юм. НҮБ-ын Хүн амын сан нь хүн бүрийн нөхөн үржихүйн эрхийг хамгаалахыг уриалж, сайн дурын 
үндсэн дээр гэр бүл төлөвлөлт, эхийн эрүүл мэндийн чанартай тусламж, бэлгийн болон нөхөн үржихүйн цогц 
боловсрол зэрэг бэлгийн болон нөхөн үржихүйн эрүүл мэндийн өргөн хүрээний үйлчилгээний хүртээмжийг 
нэмэгдүүлэхийг дэмждэг.

НҮБ-ын ТХЗ-ын хамтарсан сан
НҮБ-ын ТХЗ-ын хамтарсан сан нь улс орнуудад ТХЗ-д хүрэх ахиц дэвшлийг хурдасгаж, 2030 он хүртэл хэнийг 
ч орхигдуулахгүй байх амлалтаа биелүүлэхэд нь дэмжлэг үзүүлэх, урт хугацааны тогтвортой байдлын шинэлэг 
шийдлүүдийг нэвтрүүлэхэд түлхэц болох арга хэрэгслээр НҮБ-ын Суурин зохицуулагчид болон НҮБ-ын багийг 
хангаж ажилладаг билээ.

Ерөнхий мэдэгдэл:
НҮБ-ын Хөгжлийн хөтөлбөр эрхлэн хэвлүүлэв. Энэхүү хэвлэлд дурдсан материал нь НҮБХХ эсхүл Засгийн 
Газрын байр суурийг илэрхийлээгүй болно. Тус хэвлэлд илэрхийлсэн үзэл бодол нь зохиогчийнх бөгөөд хамтран 
хэвлүүлсэн байгууллагуудын үзэл баримтлал, бодлогыг төлөөлөхгүй. Судалгаанд ашигласан мэдээллийн үнэн 
зөв эсэх, тухайн материалыг ашигласны улмаас гарах үр дагаварт хамтран хэвлүүлсэн байгууллагууд хариуцлага 
хүлээхгүй болно. Энэхүү баримт бичигт дурдсан аливаа бүс нутаг, засаг захиргааны нэгж, “улс орон”-ын талаар 
хэвлэн нийтэлсэн байгууллагуудын зүгээс ямар нэг байдлаар шүүмж өгөх, тэдгээрийн эрх зүйн байдалд үнэлэлт 
дүгнэлт өгөх зорилго агуулаагүй болно.
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хөтөлбөрийн хүрээнд бэлтгэв. Энэхүү тайлан НҮБ-ын Хөгжлийн хөтөлбөр болон НҮБ-ын Хүн амын сангийн албан 
ёсны байр суурийг илэрхийлэхгүй болно.
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ТОВЧИЛСОН ҮГСИЙН ЖАГСААЛТ

БНХАУ Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улс
БШУЯ Боловсрол, шинжлэх ухааны яам
ГБХЗХГ Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар
ГБХЗХХ Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн хэлтэс
ДНБ Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн
ДХМТХ Дунд хугацааны макротөсвийн хүрээ
ДХТХ Дунд хугацааны төсвийн хүрээ
ДХЗХ Дунд хугацааны зарлагын хүрээ
ЕЭЗХАХБ Европын эдийн засгийн хамтын ажиллагаа, хөгжлийн 

байгууллага
ЗДТГ Засаг даргын тамгын газар
ЗХТ Залуучуудын хөгжлийн төв
ИНБ Иргэний нийгмийн байгууллага
МСҮТ Мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төв
НҮБХАС Нэгдсэн үндэстний байгууллагын Хүн амын сан
НҮБ-ын БШУСБ Нэгдсэн үндэстний байгууллагын Боловсрол, шинжлэх 

ухаан, соёлын байгууллага
ОУБ Олон улсын байгууллага
ОХУ Оросын Холбооны Улс
СЯ Сангийн яам
ТББ Төрийн бус байгууллага
ТХЗ-2030 Тогтвортой хөгжлийн зорилго – 2030
ҮСХ Үндэсний статистикийн хороо
ХНХЯ Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам
ХХҮЕГ Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газар
ХНХСИ Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын судалгааны институци
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1. ОРШИЛ

1.1. Зорилго, хамрах хүрээ

Зорилго. Залуучуудын асуудлыг шийдвэрлэхэд чиглэсэн арга хэмжээний 
санхүүжилтийн үр ашигтай тогтолцоо бүрдүүлэх, залуучуудад чиглэсэн төрийн 
санхүүжилтийн үр дүнг нэмэгдүүлэхэд шаардлагатай нотолгоог бий болгох, үр дүнд 
суурилсан төсөвлөлтийг нэвтрүүлэхэд хувь нэмэр болох. 

Хамрах хүрээ: Залуучуудын хөгжил, оролцоонд чиглэсэн зарлагын шинжилгээний 
хүрээнд дараах ажил хийгдэнэ. Үүнд: 

• Холбогдох хууль, бодлого, хөтөлбөр, төсвийн уялдаа, холбоог судлан 
шинжлэх.

• Төсвийн, төсвийн бус санхүүжилтийн чиг хандлага, бүтэц, үр өгөөж, 
хүртээмж, хэрэгцээг хангасан байдлыг судлах.

• Үр дүнд суурилсан санхүүжилт, гүйцэтгэл хийгдэж байгаа эсэх, зорилтот 
бүлэгт хүрч чадаж байгаа эсэхийг судлах. 

• Сонгосон хөтөлбөрүүдэд зарцуулсан санхүүжилт, үр дүнг шинжлэх, үр 
ашиг багатай зардлыг илрүүлж гаргах. 

• Залуучуудад чиглэсэн төрийн санхүүгийн удирдлага болон санхүүжилтийн 
асуудлыг цаашид хөгжүүлэхэд чиглэсэн дараагийн алхмыг тодорхойлох.

1.2. Аргачлал, хязгаарлалт

Судалгаанд ганцаарчилсан болон бүлгийн ярилцлага, баримт бичгийн судалгааны 
аргыг ашиглав. ГБХЗХГ, Нийслэлийн ГБХЗХГ, дүүргүүдийн ГБХЗХХ, аймгуудын 
ГБХЗХГ-ын удирдах болон гүйцэтгэх албан тушаалтнуудаас мэдээлэл цуглуулан 
асуумж судалгаа авч үр дүнд шинжилгээ хийлээ. Баримт бичгийн шинжилгээний 
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аргаар Залуучуудын хөгжлийн талаарх бодлогын баримт бичиг, бусад улс орны 
хууль тогтоомж, стратегийг судалж, харьцуулсан дүгнэлт хийлээ.

Хүснэгт 1. Судалгаанд ашигласан аргачлал

Судалгааны 
арга

Мэдээлэл 
цуглуулах Түүврийн нэгж Хамрах хүрээ Түүврийн хэмжээ

Чанарын 
судалгаа ба 
тоон судалгаа

Залуучуудад 
чиглэсэн арга 
хэмжээний 
талаарх асуумж 
судалгаа

ГБХЗХХ-ийн 
залуучуудын хөгжлийн 
асуудал хариуцсан 
ажилтан

Бүх ГБХЗХХ N=30

Ганцаарчилсан 
болон бүлгийн 
ярилцлага

ХНХЯ, СЯ, ГБХЗХГ, 
ХХҮЕГ, Аймаг, нийслэл, 
дүүргийн ГБХЗХХ-ийн 
дарга, мэргэжилтэн, 
ОУБ-ууд, ИНБ-ууд

Өвөрхангай, 
Сүхбаатар, Хэнтий, 
Дорнод

N=4

Баримт бичгийн 
шинжилгээ 

Холбогдох бодлогын 
баримт бичиг, жил 
бүрийн Төсвийн 
тухай хууль, Төсвийн 
гүйцэтгэлийн 
мэдээ, ГБХЗХГ-ын 
тайлан мэдээ, бусад 
холбогдох судалгааны 
тайлангууд

ХНХЯ, СЯ, Аймаг, 
нийслэлийн ЗДТГ-
ын харъяа газар, 
хэлтсүүд, ОУБ, 
ИНБ-ууд

2018 – 2020 оны 
төсвийн гүйцэтгэл, 
улсын нэгдсэн 
төвийн хүрээнд 
гүйцэтгэсэн арга 
хэмжээний тайлан, 
төсвийн гадуурх 
залуучуудад чиглэсэн 
ажил үйлчилгээний 
тайлан, мэдээлэл

Залуучуудын хөгжил, оролцоог дэмжихэд чиглэсэн үйл ажиллагаанд зарцуулж 
буй төсвийн хэмжээ, эх үүсвэрийг тодруулах асуумж хүснэгтийг боловсруулан, 
улмаар 21 аймаг, 9 дүүргийн төсвийн мэдээллийг эх үүсвэр тус бүрээр нь 
бүрэн цуглуулж авсан (асуумж хүснэгтийг Хавсралт 1-ээс харна уу). Асуумж 
нь Залуучуудын хөгжлийн төвүүдийн зарлага, санхүүжилтийн эх үүсвэрийг 
тодруулах зорилготой хоёр дэд хэсэгтэй бөгөөд аймаг, дүүргийн Гэр бүл, 
хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн хэлтсийн үйл ажиллагааны цар хүрээ, чиглэл, 
санхүүжилтийн эх үүсвэр, зарцуулалтын бүтцийг тодруулах зорилготой 
мэдээллийг цуглуулсан. 

Тоон судалгааны мэдээллийг гүнзгийрүүлэх, асуумж хүснэгтээр тодорхой 
илрээгүй асуудлаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах зорилгоор ганцаарчилсан болон 
бүлгийн ярилцлагын аргыг ашиглан зайн болон биечилсэн хэлбэрээр чанарын 
судалгааг хийсэн. Чанарын судалгаанд дүүрэг, аймгийн ЗХТ-ийн мэргэжилтэн, 
ГБХЗХХ-ийн дарга, ХХҮЕГ-ын харьяа хэлтсүүдийн дарга, мэргэжилтнүүд зэрэг 17 
оролцогч хамрагдсан. 

Баримт бичгийн судалгааны аргаар залуучуудын хөгжил, оролцоог дэмжих 
чиглэлээр холбогдох бодлогын баримт бичиг, хууль эрх зүй, дүрэм журам, 
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статистик мэдээ, мэдээлэл, судалгааны тайлан, бусад улс орнуудын судлаачдын 
судалгааны тайлан, материал, төрийн бодлого, эрх зүй, байгууллагын үйл 
ажиллагааны талаарх цахим мэдээлэлд шинжилгээ хийсэн (Ашигласан материал 
хэсгээс харна уу).

• Зөвлөхүүдийн хувьд төсвийн санхүүжилтийг дараах хоёр нөхцөлөөр авч 
үзсэн. Үүнд: Залуучуудад ногдож буй санхүүжилт;

• Залуучуудын хөгжилд шууд чиглэж буй төсөл, хөтөлбөрийн төсөв. 

Учир нь залуучуудын хөгжил, оролцоо нь олон салбарыг хамардаг тул тухайн 
салбаруудын төсвийн санхүүжилтийн залуучуудад ногдож байгаа хувь хэмжээг 
тооцох шаардлагатай болсон. Нөгөө талаас төрийн зүгээс цэвэр залуучуудын 
хөгжилд зориулж хэрэгжүүлж буй хөтөлбөрүүдийн төсөв буюу залуучуудад 
чиглэсэн шууд санхүүжилтийг авч үзсэн.

Өөрөөр хэлбэл, салбаруудад хуваарилагдаж буй улсын төсвийн санхүүжилтийн 
Залуучуудад ногдож буй нийт хувь, мөн үүнээс залуучуудад шууд чиглэж, 
зориулагдаж байгаа санхүүжилтийг ялган авч үзсэн. Санхүүжилтийн 
шинжилгээний арга, аргачлалыг хавсралт 2-оос дэлгэрүүлэн харах боломжтой. 

1.3.  Залуучуудын хөгжил, оролцооны чиглэлээрх судалгаа, 
тайлангийн тойм 

Сүүлийн жилүүдэд төрийн зүгээс залуучуудын хөгжлийг дэмжих чиглэлд ихээхэн 
анхаарч, бодлого, хөтөлбөрүүд хэрэгжүүлж байгаатай холбоотойгоор холбогдох 
төрийн болон хувь судлаачдын зүгээс энэ чиглэлийн судалгаа, шинжилгээ хийх 
нь нэмэгдэж байна. Төрөөс хийж байгаа судалгаанууд нь ихэвчлэн залуучуудын 
хөгжлийг дэмжих төрийн үйл ажиллагааг оновчтой болгох, үр ашгийг 
нэмэгдүүлэх чиглэлээр бол харин хувь судлаачдын хувьд залуусын нийгэм, 
эдийн засаг болон улс төрийн оролцооны талаар судлах нь элбэг байна. 
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Хүснэгт 2. Залуучуудын хөгжил, оролцооны чиглэлээрх судалгаа, тайлан

Судлаач Он Сэдэв Захиалагч Судалгааны үр дүн

Б.Батхүү 2019

Залуучуудын хөгжлийн 
үйлчилгээний жишиг 
зардлыг тодорхойлох 
төсөл

ХНХЯ болон 
НҮБХАС

ЗХТ-ийн үйл ажиллагаанд 
шаардагдах зардал болон зорилтот 
бүлгийн үйлчилгээний жишиг 
зардлыг тодорхойлсон.

М.Батбаатар 2020

Залуучуудын хөгжлийг 
дэмжих нийтлэг 
үйлчилгээний стандарт 
боловсруулах төсөл

Гэр бүл, хүүхэд, 
залуучуудын 
хөгжлийн 
газар

Залуучуудын хөгжлийн төвийн 
нийтлэг үйлчилгээний стандартыг 
тодорхойлсон. 

С.Туяа 2020
Залуучуудын хөгжлийн 
төвийн ажлын байрны чиг 
үүргийн шинжилгээ

ХНХЯ

ГБХЗХГ

НҮБХАС

ЗХТ-ийн ажлын байрны чиг үүргийг 
тодорхойлсон. Бусад улсын ижил 
төстэй институцүүдийн чиг үүрэгтэй 
харьцуулсан. 

С.Болдсайхан 2021 Залуусын улс төрийн 
оролцоо -

Монгол Улсын залуучуудын улс 
төрийн оролцооны түвшнийг 
тодорхойлж бусад улстай 
харьцуулсан. 

Тухайлбал, залуучуудын хөгжлийг дэмжих үйл ажиллагааг сайжруулах зорилгоор 
үйлчилгээний жишиг зардал, стандарт болон ажлын байрны чиг үүргийг 
тодорхойлох судалгаануудыг холбогдох төрийн байгууллагуудын захиалгаар 
хийсэн байна. Гэвч эдгээр судалгаа нь цаг хугацааны болон ач холбогдлын 
хувьд зөв эрэмбэ дарааллаар хийгдэж чадаагүй байна. Тухайлбал, залуучуудын 
хөгжлийн үйлчилгээний жишиг зардлыг тодорхойлохын өмнө нийтлэг 
үйлчилгээний стандарт болон Залуучуудын хөгжлийн төвийн ажлын байрны 
чиг үүргийн шинжилгээг хийж, түүн дээр үндэслэн жишиг зардлыг тодорхойлох 
хэрэгтэй юм. 

Судлаач бидний одоо хийж буй “Залуучуудад чиглэсэн зарлагын шинжилгээ 
судалгаа” нь дээрх судалгаануудаас ялгаатай бөгөөд залуучуудын хөгжилд 
чиглэсэн бодлого, хөтөлбөрт зарцуулж буй төсвийн болон түүнээс гадуурх 
санхүүжилт, зардлыг тодорхойлох, төсвийн зардлыг арга хэмжээ, бүс нутаг 
бүрээр болон зорилтот бүлэгт чиглэж байгаа эсэхийг шинжлэх явдал юм. 

Цаашид залуучуудын хөгжилд чиглэсэн бодлого, үйл ажиллагаатай холбоотой 
судалгааг хийхдээ эрэмбэ дараа, ач холбогдлоор нь ангилж хийх нь зүйтэй 
байна. Эхний ээлжид залуучуудын зорилтот бүлэг, тэдгээрийн хэрэгцээ, 
шаардлагыг тодорхойлсон судалгааг хийж, түүнд үндэслэн ЗХТ-ийн үйл 
ажиллагаа, ажлын байрны хэрэгцээ, цаашид шаардагдах санхүүжилт, зардлыг 
тодорхойлох явдал чухал байна.
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2. БОДЛОГЫН ОРЧИН БА ТОГТВОРТОЙ 
ХӨГЖЛИЙН ЗОРИЛГО

2.1. Бодлогын орчны шинжилгээ

Төр, засгийн зүгээс залуучуудын хөгжлийг дэмжих, залуучуудын эдийн засаг, 
нийгэмд үзүүлэх хувь нэмэр, оролцоог идэвхжүүлэх тал дээр сүүлийн жилүүдэд 
ихээхэн анхаарч хууль эрхзүйн орчныг бүрдүүлж, институцийн чадавхыг 
тодорхой түвшинд бэхжүүлж ирсэн. Тухайлбал, УИХ-аас Залуучуудын хөгжлийг 
дэмжих тухай хуулийг 2017 онд баталж 2018 оноос мөрдөж эхэлсэн бол 
Засгийн газраас Залуучуудын хөгжлийн үндэсний хөтөлбөрийг 2019 онд батлан 
хэрэгжүүлж байна. Түүнчлэн хууль, бодлогын хүрээнд Залуучуудын хөгжлийн 
Үндэсний болон салбар зөвлөл, хот, аймаг, дүүргүүдэд Залуучуудын хөгжлийн 
төвүүдийг тус тус байгуулан үйл ажиллагааг эхлүүлжээ. 

Хэдийгээр хууль, эрхзүй, бодлогын хүрээнд ахиц дэвшил гарч байгаа ч 
залуучуудын хөгжилд чиглэсэн институцүүдийн эрх, үүргийн давхцал их, 
санхүүжилт, төсвийн хүрэлцээ сул хэвээр байна. Өөрөөр хэлбэл, Залуучуудын 
хөгжлийг дэмжих тухай хууль нь хэт ерөнхий, залуучуудын хөгжилд чиглэсэн 
тодорхой бодлого, арга хэмжээнүүдийг хариуцаж буй институц тус бүрийн 
үүргийг нарийн зааглаагүйн улмаас Залуучуудын хөгжлийн төвүүдийн үйл 
ажиллагаа нь бусад байгууллагууд тухайлбал Хөдөлмөр, халамж үйлчилгээний 
төвийн чиг үүрэгтэй давхцах, улмаар институц хооронд үл ойлголцол үүсч 
төлөвлөгөөт ажлууд орхигдох, ЗХТ-үүдийн үйл ажиллагаа удаашрах эрсдэл 
ажиглагдаж байна. Түүнчлэн, Залуучуудын хөгжлийг дэмжих тухай хуульд 
залуучуудын хөгжлийг дэмжих үйл ажиллагааг санхүүжүүлэх зорилгоор 
залуучуудын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага дэргэдээ 
Залуучуудын хөгжлийг дэмжих сантай байна гэсэн заалт тусгагдсан боловч 
одоог хүртэл хуулийг хэрэгжүүлж санг байгуулаагүй байна. 
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Мөн улсын болон орон нутгийн төсөвт зохих санхүүжилтийг тусгаж хэрэгжүүлнэ 
гэсэн заалт Залуучуудын хөгжлийг дэмжих тухай хуульд байгаа хэдий ч 
жил бүрийн Төсвийн тухай хуульд залуучуудын хөгжлийг дэмжих чиглэлээр 
тусгайлсан хөтөлбөр, шаардагдах төсвийн зардлын хэмжээг тусгадаггүй байна. 
Иймд залуучуудад чиглэсэн төсвийг хүүхэд хамгаалалд зориулан төсөвлөсөн 
төсвийн зардлаас гаргаж байна. Төсөв, санхүүтэй холбоотой эдгээр асуудлуудаас 
үүдэн залуусын хөгжлийг дэмжих тухай хуулийн хэрэгжилт болон хөтөлбөр, 
бодлогын хэрэгжилт удаашрах эрсдэлтэй байна. Тиймээс Залуусын хөгжлийг 
дэмжих тухай хуулийн хэрэгжилт болон Засгийн газраас авч хэрэгжүүлж 
буй залуучуудын хөгжлийг дэмжих бодлого, хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг 
эрчимжүүлэхийн тулд төсөв, санхүүгийн эрх зүйн орчныг сайтар бүрдүүлэх 
шаардлагатай байна.

Залуучуудын хөгжил, оролцоог дэмжих бодлогын баримт бичгүүдийг авч үзэхэд 
урт, дунд, богино хугацаанд дараах голлох бодлого, хөтөлбөрүүд байна. Үүнд:

• Урт хугацаанд баримтлах “Алсын хараа 2050”; 

• Дунд хугацаанд баримтлах “Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл 
ажиллагааны мөрийн хөтөлбөр”;

• Дунд хугацаанд баримтлах “Залуучуудын хөгжлийг дэмжих үндэсний 
хөтөлбөр”, мөн “Эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх жил бүрийн үндсэн 
чиглэл” зэрэг баримт бичгүүд байна.

“Алсын хараа 2050” урт хугацааны хөгжлийн баримт бичиг: Энэхүү бодлогын 
баримт бичигт зорилтот бүлгийн залуучууд1ын хөгжил, амьдралын түвшнийг 
сайжруулах талаар тусгайлсан бүлэг зорилтууд тусгагдаагүй байна. Хэдийгээр 
ажил, мэргэжилгүй болон хөгжлийн бэрхшээлтэй залуусын талаар тодорхой 
хэмжээний зорилтууд тусгагдсан боловч залуусын оролцоог дэмжих, нийгэм, улс 
төр, олон нийтийн арга хэмжээнд оролцох оролцооны хувь хэмжээг нэмэгдүүлэх 
урт хугацааны бодлого, зорилтууд тодорхойлогдоогүй байна. Мөн зорилтот 
бүлгийн залуучуудын төлөөлөл болох хорих ангиас суллагдаж буй залуусын 
хөгжлийг дэмжих, амьдралд хөл тавихад нь сэтгэл санааны дэмжлэг, мэргэжил, 
ажлын байрны зуучлал үзүүлэх зэрэг тусгайлсан зорилтууд орхигдож харин 
хорих ангийн хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх зорилтууд нэлээд тодорхой тусгагджээ. 

1 Залуучуудын хөгжлийн дэмжих тухай хуулийн 4.1.1 "зорилтот бүлгийн залуучууд" гэж хэвийн 
ажиллаж амьдрахад нийгмийн дэмжлэг, туслалцаа зайлшгүй шаардлагатай Хөгжлийн 
бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай хуулийн 4.1.1, Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих тухай хуулийн 
3.1.7-д заасан залуучуудыг;

 Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих тухай хуулийн 3.1.7 “ажил олоход хүндрэлтэй иргэн” гэж 
хөдөлмөр эрхлэлтийн нэмэлт үйлчилгээ, нийгмийн халамжийн дэмжлэг, туслалцаа зайлшгүй 
шаардлагатай өрхийн хөдөлмөрийн насны хөдөлмөрийн чадвартай иргэн болон Хөгжлийн 
бэрхшээлтэй иргэний нийгмийн хамгааллын тухай хуулийн 3.1-д заасан иргэн, хорих ангиас 
суллагдсан болон хөдөлмөрийн насанд хүрээд асрамжийн газраас гарсан иргэн, 6 сараас дээш 
хугацаагаар ажил олж чадахгүй байгаа иргэнийг; 



15

2.  
Бодлогын орчин ба 
тогтвортой хөгжлийн зорилго

Мөн архи, мансууруулах бодисоос хамааралтай залууст чиглэсэн сэтгэл зүй, 
эмчилгээний чиглэлээр зорилго, зорилтууд, урт хугацаанд баримтлах бодлого 
байхгүй байна. 

Салбарын зорилго зорилтуудыг залуучуудын зорилтот бүлэг тус бүрээр авч үзье. 

Зорилтот бүлэг 1. Залуучуудыг дэмжих бодлого:

• 2020-2030 онд Залуу гэр бүлийг дэмжсэн орчин, нөхцөл бүрдэж, цогц үйл 
ажиллагааны чанарыг дээшлүүлнэ. 

• 2031-2040 онд Хүн амын бүлгүүдийг тэр дотроо залуу болон хөгжлийн 
бэрхшээлтэй хүмүүсийг дэмжсэн, бүтээмжтэй ажил, хөдөлмөр 
эрхлүүлж, ижил үнэ цэнтэй ажилд ижил цалин хөлс олгох тогтолцоог 
бүрдүүлэх олон талт хөгжил, хамгааллын цогц тогтолцоо төлөвшүүлнэ. 

• Монгол хүний хөгжлийн цогц судалгаанд үндэслэн төрөөс хүн ам, гэр 
бүл, хүүхэд, залуучууд, идэр, ахимаг настны талаар баримтлах бодлогыг 
шинэчилж, салбар дундын бодлого зохицуулалтыг сайжруулна.

• Залуучуудын эрүүл мэнд, боловсрол, хөдөлмөр эрхлэлт, нийгмийн 
харилцаа, сэтгэл зүй, хөгжлийн хэрэгцээг дэмжих, бодит хуримтлал бий 
болгоход чиглэсэн “Залуу гэр бүл” хөтөлбөр хэрэгжүүлнэ.

• Залуу гэр бүлд сэтгэл зүйн чиглэлээр зөвлөгөө өгөх үйлчилгээг 
нэвтрүүлж, мэргэжлийн, судалгааны болон хувийн хэвшлийн 
байгууллагуудтай хамтран ажиллана.

• Залуучуудад бизнес эрхлэх зорилгодоо хүрэхэд шаардлагатай бүх 
төрлийн дэмжлэг, туслалцаа үзүүлэх, орчин нөхцөл бүрдүүлнэ. 

• Залуу энтрепренершип үндэсний хөтөлбөр боловсруулж, хэрэгжүүлнэ.

• Гарааны бизнес эрхлэгч залууст бизнесээ тэлэх, эрчимжүүлэхэд 
шаардлагатай мэдлэг, ур чадвар олгох цогц арга хэмжээг хэрэгжүүлэх, 
дэд бүтцийг хөгжүүлнэ. /хурдасгуур хөтөлбөр, менторшип, co-work - ing 
space, түрээсийн хөнгөлөлт/

• Хүүхэд, залуучуудын бие бялдрын хөгжлийг дэмжих зорилгоор заавал 
биелүүлэх спортын норм, нормативыг насны ангиллаар тогтоож 
мөрдүүлнэ.

• Хүүхэд, залуучуудын авьяасыг нээх, шилдэг тамирчдыг бэлтгэх, 
хөгжүүлэх тогтолцоог боловсронгуй болгоно.

Зорилтот бүлэг 2. Хөгжлийн бэрхшээлтэй залуучуудыг дэмжих бодлого:

• Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн нийгмийн оролцоог дэмжихэд 
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чиглэсэн шинэ төрлийн үйлчилгээг нэвтрүүлнэ. 

• Гэр бүлийн хүчирхийлэлд өртөж буй ахмад настан, хөгжлийн 
бэрхшээлтэй иргэдийг хамгаалах төрөлжсөн түр хамгаалах байр, гэр 
бүлийн хүчирхийллийн хохирогчдод мэдээлэл, зөвлөгөө өгөх төвийг 
байгуулна. 

• Байгууллагын нийгмийн хариуцлагыг дээшлүүлж, хөгжлийн бэрхшээлтэй 
хүнд үйлчилгээ үзүүлэх орчныг бүрэн бүрдүүлнэ.

• Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд, хүүхдийн хөгжлийн төв байгуулна. 

• Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн бие даан амьдрах үйлчилгээг дэмжих 
төсөл хэрэгжүүлнэ. 

• Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг сайжруулах 
төсөл хэрэгжүүлнэ. 

Зорилтот бүлэг 3. Асрамжийн газрын залуусыг дэмжих бодлого:

• Асрамжийн газраас 18 нас хүрсэн залуучуудыг бие даан амьдрахад 
дэмжлэг үзүүлэх төсөл хэрэгжүүлнэ. 

Зорилтот бүлэг 4. Мэргэжилгүй залуусыг мэргэшүүлэх бодлого: 

• 2040 онд 15-24 насны эрэгтэйчүүдийн хүн амд МХХТ-ийн ур чадвартай 
эрэгтэй залуучуудын эзлэх хувийг 44.9 хувиас 100 хувь болгоно. 

• 2040 онд 15-24 насны эмэгтэйчүүдийн хүн амд МХХТ-ийн ур чадвартай 
эмэгтэй залуучуудын эзлэх хувийг 42.9 хувиас 100 хувь болгоно. 

• Хөдөлмөрийн нөөцийг аль болох бүрэн ашиглах хүрээнд: МСҮТийн 
өнөөгийн тогтолцоог өргөжүүлэн, цэргийн албан хаагч, оюутан 
сурагчид, ахимаг насны ажилгүй, мэргэжилгүй хүмүүст мэргэжил олгох 
богино хугацааны эрчимжүүлсэн сургалт, дамжааг бий болгох, зохион 
байгуулахад төрөөс дэмжинэ. 

Зорилтот бүлэг 5. Ажилгүй залуусыг ажилтай болгох бодлого:

• Ажилгүйдлийн түвшнийг 2050 онд 8.6 хувиас 3 хувь болгож бууруулна. 

• Мэргэжлийн сургалт-үйлдвэрлэлийн төв, технологийн дээд сургуульд 
мэргэжил эзэмшүүлэх замаар ажилгүй иргэдийг ажлын байраар 
ханган амьжиргааны түвшнийг нь дээшлүүлэх хөтөлбөр боловсруулж, 
хэрэгжүүлнэ. 

• Хоршоонд гишүүнээр элсэн ажиллах хүсэлтэй ажилгүй, ядуу өрх, 
иргэдийн саналыг нэгтгэн бүртгэж, зуучлах үйл ажиллагааг зохион 
байгуулна.



17

2.  
Бодлогын орчин ба 
тогтвортой хөгжлийн зорилго

• Хөдөлмөрийн нөөцийг аль болох бүрэн ашиглах хүрээнд: МСҮТ-
ийн өнөөгийн тогтолцоог өргөжүүлэн, цэргийн албан хаагч, оюутан 
сурагчид, ахимаг насны ажилгүй, мэргэжилгүй хүмүүст мэргэжил олгох 
богино хугацааны эрчимжүүлсэн сургалт, дамжааг бий болгох, зохион 
байгуулахад төрөөс дэмжинэ. 

Зорилтот бүлэг 6. Архины хамааралтай, мансуурах донтолттой залууст 
чиглэсэн бодлого: 

• Хүн амын амьдралын зөв дадал хэвшлийг дэмжих, архи, мансууруулах 
бодис, цахим тоглоом болон бусад бүх төрлийн донтолтоос урьдчилан 
сэргийлэх, эмийн зохистой хэрэглээг төлөвшүүлэх судалгаа, мэдээлэл, 
сургалт сурталчилгааны салбар хоорондын хамтын ажиллагааны 
тогтолцоог бүрдүүлнэ.

Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөр: Уг дунд 
хугацааны бодлогын баримт бичигт залуучуудын хөгжлийг дэмжсэн цөөнгүй 
зорилт, арга хэмжээ тусгагджээ. Тухайлбал, 

• Залуучуудын хөгжлийг дэмжих тухай хуулийг баталж, хуулийн 
хэрэгжилтийг хангаж ажилласан байна. 

• Хүн амын амьдралын таатай орчныг бүрдүүлэхэд чиглэсэн Хүн амын 
хөгжлийн зорилтот хөтөлбөр, залуучууд, хөгжлийн бэрхшээлтэй 
хүний эрх, хөгжил, хамгааллын арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ. Хөгжлийн 
зорилтот хөтөлбөр, арга хэмжээний нэгдүгээр шатны (2022-2024 он) 
төлөвлөгөөний хэрэгжилт 60-аас доошгүй хувьд хүрсэн байна. 

• Гэр бүл, хүүхэд, залуучууд, ахмад настны хөгжлийн цогц төвүүдийг 
байгуулж, хөгжлийн үйлчилгээ үзүүлэх орчныг бүрдүүлж, үйлчилгээг 
нийт хүн амын 30-аас доошгүй хувьд хүргэсэн байна. 

• Хүүхэд, залуучуудын театрын барилгуудыг барина. 

• Мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөтэй бодисын эргэлтэд хяналт тавих, 
түүнтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлнэ. Энэ 
чиглэлийн гэмт хэрэгт өртөж болзошгүй залуучуудад чиглэсэн ажилд 
ахиц гаргана. 

• Бүх шатны боловсролын байгууллагын хүүхэд залуучуудад эх оронч үзэл 
төлөвшүүлэх сургалт, сурталчилгааны ажлыг зохион байгуулна. 

“Алсын хараа 2050” урт хугацааны бодлогын баримт бичгийн нэгэн адил 
залуучуудын зорилтот бүлгийн нэг хэсэг болох асрамжийн газраас амьдралд бие 
дааж гарч байгаа болон хорих ангиас суллагдаж буй залууст чиглэсэн тусгайлсан 
бодлого Засгийн газрын дунд хугацааны хөтөлбөрт тусгагдаагүй байна. Өөрөөр 
хэлбэл, эмзэг бүлгийн залуус төрийн бодлогын гадна хаягдаж байна. 
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Залуучуудын хөгжлийн үндэсний хөтөлбөр: Тус хөтөлбөр нь Засгийн газрын 
2019 оны 171 дүгээр тогтоолоор батлагдсан бөгөөд үндсэн таван зорилтыг 
агуулсан. Тухайлбал, 

• Залуусын эрүүл мэнд, боловсролын чанарыг дээшлүүлэх; 

• Залуусын хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлэх; 

• Нийгмийн оролцоо, аюулгүй амьдрах орчныг бүрдүүлэх зэрэг чухал 
зорилтуудыг тусгасан ач холбогдол өндөртэй бодлогын баримт бичиг 
болсон байна. 

Гэвч тус хөтөлбөрийг боловсруулахдаа хэт ерөнхий, зорилтот хүрэх арга 
хэмжээнүүд нь зорилттойгоо уялдаагүй, шаардагдах төсвийн хэмжээг 
тодорхойлоогүй гэх мэт сул тал их байна. Зарим асуудлыг дэлгэрүүлэн авч үзвэл. 

• Хөгжлийн үндэсний хөтөлбөрийн голлох зорилтуудыг хэрэгжүүлэхэд 
шаардагдах санхүү, төсвийн төлөвлөлт тусгагдаагүй байна. Өөрөөр 
хэлбэл Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, түүний удирдлагын тухай хуульд 
тусгагдсан аливаа бодлого, хөтөлбөр нь санхүү, нөөцийн эх үүсвэрт 
үндэслэсэн, төсөвтэй уялдсан байх зарчмыг орхигдуулсан байна. 

• Үндэсний хөтөлбөр нь тунхгийн чанартай, хэт ерөнхий, зорилтууд 
болон түүнд хүрэх арга хэмжээ нь хоорондоо уялдаагүй байна. Жишээ 
дурдахад залуусын гарааны бизнесийг дэмжих зорилт тусгагдсан 
боловч хэрхэн яаж гарааны бизнесийг дэмжих талаар арга хэмжээ 
тусгагдаагүй байна. 

• Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлснээр хүрэх үр дүн, шалгуур үзүүлэлт нь хэт 
ерөнхий, зорилт, хөтөлбөртэйгөө зарим талаар уялдаагүй байна. 
Тухайлбал, ЕБС-ийн ахлах ангид суралцагчдын хүйсийн харьцааг 2022 
онд 1.16-аас 1.15 болгож сайжруулна гэсэн шалгуур үзүүлэлт тавьсан 
байна. Ямар арга хэмжээг хэрэгжүүлж энэхүү зорилтот хүрэх нь 
тодорхойгүй байна. Өөрөөр хэлбэл, зорилт арга хэмжээнд тусгагдаагүй 
зорилтын шалгуур үзүүлэлтийг тавьсан байна. 

• Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд улсын болон орон нутгийн төсөв, олон 
улсын байгууллага, гадаадын зээл тусламжаар санхүүжүүлнэ гэж 
хөтөлбөрт тусгажээ. Гэвч яг ямар арга хэмжээг улсын төсвөөр, хэдий 
хэмжээний санхүүжилтийг олон улсын байгууллагын зээл тусламжаар 
хэрэгжүүлэх нь тодорхой биш өөрөөр хэлбэл, санхүүжилтийн хэлбэр нь 
тунхаглал төдий хэлбэрээр тусгагдсан байна. 

Залуучуудын хөгжлийн үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний 
төлөвлөгөө: Тус арга хэмжээний төлөвлөгөө нь Хөдөлмөр, нийгмийн 
хамгааллын сайдын 2019 оны А/383 дүгээр тушаалаар батлагдсан. Тус 
төлөвлөгөөг нарийвчлан судалж үзэхэд дээр дурдсан үндэсний хөтөлбөрийн 
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нэгэн адил төсөв, санхүүгийн төлөвлөгөө болон хөтөлбөрийн зорилттой нарийн 
уялдаагүй, хэт ерөнхий, тунхгийн чанартай болсон байна. Тухайлбал дараах 
асуудлыг нарийвчлан авч үзлээ. Үүнд: 

1). Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, түүний удирдлагын тухай хуулийн дагуу 
суурь түвшин буюу төслийг боловсруулах үеийн шалгуур үзүүлэлтийн 
тоон болон чанарын үзүүлэлт зорилт тус бүр дээр тусгагдаагүй байна.

2). Мөн нөөц эх үүсвэрт үндэслэсэн байх зарчмыг баримтлаагүй байна. 
Өөрөөр хэлбэл, тухайн хөтөлбөр, арга хэмжээ, зорилтот хүрэхийн тулд 
хэдий хэмжээний санхүүжилт, эх үүсвэр шаардлагатайг тодорхойлоогүй 
байна. Тухайлбал, “Дунд, богино хугацаанд хэрэгжүүлэх хөгжлийн 
бодлого, төлөвлөлтийн баримт бичигт төсөв, санхүүгийн тооцоолол, эх 
үүсвэрийг нарийвчлан тусгасан байна” гэсэн зарчмыг мөрдөөгүй байна. 

3). Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд шаардагдах төсөв, санхүүжилт 
тусгагдаагүйгээс гадна хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө нь хэт 
ерөнхий боловсруулагдсан байна. Зарим арга хэмжээг доор дурдвал. 

• Төлөвлөгөөний 5.2.8-д туссан “Залуучуудын эвлэлдэн нэгдэх, үзэл 
бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэхийг дэмжих, боломжийг бүрдүүлэх” 
зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ нь баримтат кино, гарын авлага 
хийж, жилд нэг удаа нөлөөллийн арга хэмжээ зохион байгуулах гэжээ. 
Энэхүү нарийвчилсан арга хэмжээ нь зохион байгуулалтын арга хэмжээ 
бөгөөд үзэл бодлоо чөлөөтэй илэрхийлэх боломжийг бүрдүүлэх арга 
хэмжээ биш юм. 

• Төлөвлөгөөний 5.3.7-д туссан “Гадаадад өндөр мэдлэг, ур чадвар 
эзэмшиж, туршлага хуримтлуулсан залуучуудыг эх орныхоо хөгжилд 
хувь нэмрээ оруулах боломжийг бүрдүүлэх.......” зорилтыг хэрэгжүүлэх 
арга хэмжээ нь жилд нэг удаа ажлын байрны мэдээллийг түгээх 
өдөрлөг арга хэмжээ зохион байгуулах гэжээ. Гадаадад боловсрол 
эзэмшсэн залуусыг эх орныхоо хөгжилд хувь нэмэр оруулахад 
төрөөс яаж хэрхэн дэмжих, боломжийг хэрхэн бүрдүүлэх арга хэмжээ 
тусгагдаагүй байна.

• Төлөвлөгөөний 5.3.14-т туссан “Залуучуудын ажилгүйдлийг бууруулах 
макро эдийн засгийн, төсөв, санхүү, мөнгөний бодлого, ногоон ажлын 
байрны бодлогын арга хэмжээг хэрэгжүүлэх” зорилтын хүрээнд ногоон 
ажлыг байрыг хөгжүүлэх уулзалт, ярилцлагыг жилд нэг удаа зохион 
байгуулна гэсэн арга хэмжээг төлөвлөжээ. Залуучуудын ажлын байрыг 
нэмэгдүүлэх чиглэлээр төсөв, санхүү, мөнгөний ямар бодлого, арга 
хэмжээг төлөвлөх талаар тусгагдаагүй байна. 

• Төлөвлөгөөний 5.3.16.-д туссан “Залуучуудын шинэ санаа, оюуны 
бүтээлийг бизнес үйлдвэрлэлтэй холбож нэвтрүүлэхэд санхүүгийн 
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дэмжлэг үзүүлэх” зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ нь ажилгүй 
залуучуудад аж ахуй эрхлэлтийн ур чадвар олгох сургалт зохион 
байгуулах гэжээ. Энэхүү арга хэмжээ нь зорилттойгоо уялдаагүй бөгөөд 
төлөвлөгөөнд санхүүгийн дэмжлэгийг хэрхэн яаж хүргэх нарийвчилсан 
төлөвлөгөөг тусгах шаардлагатай юм. 

• Төлөвлөгөөний 5.5.2-т туссан “Залуучуудад зориулж хямд түрээсийн 
болон нийтийн байр барих ажлыг төр, хувийн хэвшлийн түншлэлээр 
хэрэгжүүлэх” зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ нь “.........дэргэдээ 
нийтийн байр барих ААНБ-уудын санаачилгыг дэмжих” гэсэн тунхгийн 
чанартай арга хэмжээ тусгагджээ. Өөрөөр хэлбэл, хэрхэн яаж дэмжих, 
үр дүнд суурилсан арга хэмжээний төлөвлөгөө тусгагдаагүй байна.

Дээрхээс дүгнэхэд залуучуудын хөгжлийн талаар богино болон дунд хугацаанд 
баримтлах хөтөлбөр, бодлогын баримт бичгийг холбогдох хуулийн дагуу маш 
сайн боловсруулах шаардлагатай. Тухайлбал, тус хөтөлбөрт үндсэн арга хэмжээ, 
дагалдах арга хэмжээ гэх мэтээр бодлогын зорилтуудыг ангилж, санхүүжилтийн 
хэмжээ, эх үүсвэрийг Сангийн яамтай зөвшилцөн эцэслэн тодорхойлсон 
хөтөлбөрийг Засгийн газраар батлуулах. Тус хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх 
нарийвчилсан төлөвлөгөөг баталж хөтөлбөрт туссан төсвийн хэмжээг үндэсний 
хөтөлбөрт туссан санхүүжилттэй уялдуулан жил бүрийн улсын төсөвт суулгаж, 
хөтөлбөр, төсөв хоёрыг уялдуулан авч үзэх шаардлагатай байна.

2.2.  Хөгжлийн бодлого, хөтөлбөрүүд болон ТХЗ-2030 
хөтөлбөрийн уялдаа

Монгол Улс ТХЗ-2030 хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх үүргийг НҮБ-ын өмнө хүлээсэн. 
Иймд Төрийн богино, дунд, урт хугацааны бодлогын баримт бичгүүд нь 
Тогтвортой хөгжлийн зорилт 2030 бодлоготой уялдсан байх шаардлагатай. Энэ 
хүрээнд төрөөс баримталж буй богино, дунд, урт хугацааны бодлогын баримт 
бичгүүд нь ТХЗ-2030 хөтөлбөрт тусгагдсан залуучуудын хөгжил, оролцооны 
зорилт, арга хэмжээнүүдтэй хэрхэн уялдаж байгааг авч үзье.
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Хүснэгт 3. Хөгжлийн бодлогын баримт бичгүүд, ТХЗ-2030 хөтөлбөрийн уялдаа

ТХЗ 2030

Хөгжлийн бодлогын баримт бичиг

Алсын хараа 2050

Засгийн газрын 
2020-2024 оны 

үйл ажиллагааны 
мөрийн хөтөлбөр 

Залуучуудын хөгжлийн 
үндэсний хөтөлбөр

Зорилт 3. Эрүүл мэндийг дэмжих

1

3.7.2 Өсвөр насны 
1000 эмэгтэйд ногдох 
төрөлтийн түвшин (10-14, 
15-19 нас)

Тусгагдаагүй Тусгагдаагүй

Туссан

5.1.2 ....зөвлөгөө 
үйлчилгээний хүртээмжийг 
нэмэгдүүлэх замаар өсвөр 
үеийн төрөлт, хүсээгүй 
жирэмслэлт.........

Зорилт 4. Чанартай боловсролыг дэмжих

2

4.3.1. Сүүлийн 12 сарын 
хугацаанд албан болон 
албан бус боловсрол, 
сургалтад хамрагдсан 
насанд хүрэгчид, 
залуучуудын эзлэх хувь, 
хүйсээр. 

Тодорхой хэлбэрээр 
туссан

“7.4.15. Иргэдэд 
эрх зүйн албан бус 
боловсрол олгох 
чиглэлээр сургалт 
үйл ажиллагаа 
зохион байгуулна”

Тусгагдаагүй

Тодорхой хэлбэрээр туссан

“5.1.3. залуучуудад эрүүл 
мэндээ хамгаалах зан үйл 
төлөвшүүлэхэд албан болон 
албан бус боловсролоор 
олгож байгаа эрүүл мэндийн 
хичээлийн нөлөө, үр дүнг 
тогтмол хянаж, үнэлэх, 
чанарыг сайжруулах, энэ 
чиглэлээр салбар дундын 
хамтын ажиллагааг дэмжих”

3

4.4.1 Мэдээлэл харилцаа 
холбоо, технологийн 
ур чадвартай насанд 
хүрэгсэд болон 
залуучуудын эзлэх хувь, 
ур чадварын төрлөөр

Туссан

2040 онд 15-24 насны 
эрэгтэйчүүдэд МХХТ-
ийн ур чадвартай 
эрэгтэй залуучуудын 
эзлэх хувийг 44.9 100 
хувь болгоно. 

2040 онд 15-24 насны 
эмэгтэйчүүдэд МХХТ-
ийн ур чадвартай 
эмэгтэй залуучуудын 
эзлэх хувийг 42.9 
хувиас 100 хувь 
болгоно. 

Тусгагдаагүй

Тодорхой хэлбэрээр туссан

“5.2.10. залуу эцэг, эх, 
хөдөлмөр эрхэлдэг, сургууль 
завсардсан, хөгжлийн 
бэрхшээлтэй, алслагдсан бүс 
нутагт амьдардаг залуучуудад 
мэдээлэл, харилцааны 
технологийг ашиглах үндсэн 
дээр өрсөлдөх чадвараа 
нэмэгдүүлэх боломжийг 
олгох”

“5.2.12. техник, технологийн 
дэвшил гаргах, инновац, 
эрдэм шинжилгээ, 
судалгааны ажил хийх, 
залуу судлаачдын үндэсний 
тэтгэлэгт хөтөлбөрийг 
өргөжүүлэх”
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4

4.6.1 Залуу насны бүлгийн 
хүмүүсийн дотор (а) бичиг 
үсгийн болон (b) тоо 
тооллын анхан шатны 
үйлдлийн наад захын 
мэдлэг, чадвартай хүн 
амын эзлэх хувь, хүйсээр

Тусгагдаагүй Тусгагдаагүй Тусгагдаагүй

Зорилт 8. Зохистой хөдөлмөр ба эдийн засгийн өсөлтийг дэмжих

5

8.6.1 Боловсрол 
эзэмшээгүй, хөдөлмөр 
эрхлээгүй болон 
сургалтад хамрагдаагүй 
15-24 насны залуучуудын 
эзлэх хувь

Тусгагдаагүй Тусгагдаагүй

Тодорхой хэлбэрээр туссан

"Зорилт 2. Бүх шатны 
сургалтын чанарыг 
сайжруулж, залуучуудын 
насан туршдаа суралцахуйг 
дэмжинэ.”

6

8.7.1. Хөдөлмөр эрхэлж 
буй 5-17 насны хүүхдийн 
тоо, эзлэх хувь, хүйсээр, 
насны бүлгээр

Тусгагдаагүй Тусгагдаагүй Тусгагдаагүй

Эх үүсвэр: Зөвлөхүүдийн тооцоо

Дээрхээс харахад Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр 
нь залуучуудын хөгжил, оролцооны чиглэлээр ТХЗ-2030 хөтөлбөртэй уялдаагүй 
байна. Өөрөөр хэлбэл, ТХЗ-2030 хөтөлбөрт туссан залуу, өсвөр үеийн эрүүл мэнд, 
боловсрол, хөдөлмөр эрхлэлт, хөдөлмөрийн мөлжлөгийг арилгах зэрэг зорилтыг 
дунд хугацаанд хэрэгжүүлэх Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт огт авч 
үзээгүй байна. Мөн урт хугацааны бодлогын баримт бичиг болох Алсын хараа 
2050 хөтөлбөрийг дээрх зорилтуудтай тэр бүр уялдуулаагүй байна. Харин богино 
хугацааны хөгжлийн баримт бичиг болох Залуучуудын хөгжлийн үндэсний 
хөтөлбөр нь ТХЗ-2030 хөтөлбөрт туссан зорилтуудтай тодорхой хэмжээнд 
уялдсан байна. Иймд богино, дунд, урт хугацааны бодлогын баримт бичгүүдийг 
ТХЗ-2030 хөтөлбөртэй уялдуулах хэрэгтэй юм.

Түүнчлэн бодлогын баримт бичгүүдээс гадна Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн 
хэрэгжүүлэх хөтөлбөр, хөтөлбөрийн хүрэх үр дүнгийн үзүүлэлт буюу төсвийн 
хөтөлбөр нь ТХЗ-2030 хөтөлбөртэй хэрхэн уялдаж байгаа талаар авч үзэхэд огт 
уялдахгүй байна.
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Хүснэгт 4. Төсвийн хөтөлбөр, ТХЗ-2030 хөтөлбөрийн уялдаа

ТХЗ 2030
Төсвийн зорилтот түвшин

2019 2020 2021

Зорилт 3. Эрүүл мэндийг дэмжих

3.7.2 Өсвөр насны 1 000 
эмэгтэйд ногдох төрөлтийн 
түвшин (10-14, 15-19 нас)

Тусгагдаагүй Тусгагдаагүй Тусгагдаагүй

Зорилт 4. Чанартай боловсролыг дэмжих

4.3.1. Сүүлийн 12 сарын 
хугацаанд албан болон албан 
бус боловсрол, сургалтад 
хамрагдсан насанд хүрэгчид, 
залуучуудын эзлэх хувь, 
хүйсээр. 

Тусгагдаагүй

“Албан бус 
боловсролд 
хамрагдах хүүхдийн 
тоо 10337” гэж 
тусгагдсан

Тусгагдаагүй

“Албан бус 
боловсролд 
хамрагдах хүүхдийн 
тоо 8888” гэж 
тусгагдсан 

Зарим хэлбэрээр туссан

Мэдээлэл, харилцаа 
холбооны ур чадварыг 
дээшлүүлэх үйл 
ажиллагаанд хамрагдах 
хүний тоо 5427

Дүйцсэн хөтөлбөрөөр 
бага, суурь, бүрэн дунд 
боловсрол нөхөн олгох 
хүний тоо 6248

4.4.1 Мэдээлэл харилцаа 
холбоо, технологийн ур 
чадвартай насанд хүрэгсэд 
болон залуучуудын эзлэх 
хувь, ур чадварын төрлөөр

Тусгагдаагүй Тусгагдаагүй Тусгагдаагүй

4.6.1 Залуу насны бүлгийн 
хүмүүсийн дотор (а) бичиг 
үсгийн болон (b) тоо тооллын 
анхан шатны үйлдлийн наад 
захын мэдлэг, чадвартай хүн 
амын эзлэх хувь, хүйсээр

Тусгагдаагүй Тусгагдаагүй

Туссан

Бичиг үсэг, тоо тооллын 
хэрэглээний чадварыг 
дээшлүүлэх үйл 
ажиллагаанд хамрагдах 
хүний тоо 2605 

Зорилт 8. Зохистой хөдөлмөр ба эдийн засгийн өсөлтийг дэмжих

8.6.1 Боловсрол эзэмшээгүй, 
хөдөлмөр эрхлээгүй болон 
сургалтад хамрагдаагүй 15-
24 насны залуучуудын эзлэх 
хувь

Тусгагдаагүй Тусгагдаагүй

Зарим хэлбэрээр туссан

Дүйцсэн хөтөлбөрөөр 
бага, суурь, бүрэн дунд 
боловсрол нөхөн олгох 
хүний тоо 6248

8.7.1. Хөдөлмөр эрхэлж буй 
5-17 насны хүүхдийн тоо, 
эзлэх хувь, хүйсээр, насны 
бүлгээр

Тусгагдаагүй Тусгагдаагүй Тусгагдаагүй

Жил бүрийн Төсвийн тухай хуулийн нэгдүгээр хавсралтад тусгагдсан Залуучуудын хөгжилтэй холбоотой 
бусад зорилт
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Залуучуудын 
хөгжлийн төвөөр 
үйлчлүүлсэн хүний 
тоо /мянган хүн/ 45.0

Залуучуудын 
хөгжлийн төвөөр 
үйлчлүүлсэн хүний 
тоо /хувь/ 45.0

Залуучуудын хөгжлийн 
төвөөр үйлчлүүлсэн хүний 
тоо /хувиар/ 40.0

Мэргэжлийн 
боловсрол эзэмшсэн 
төгсөгчийг ажлын 
байраар хангах /
хувиар/ 65.5

Мэргэжлийн 
боловсрол эзэмшсэн 
төгсөгчийг ажлын 
байраар хангах /
хувиар/ 67.0

Мэргэжлийн боловсрол 
эзэмшин төгсөгчийг ажлын 
байраар хангах /хувиар/ 
67.5

Мэргэжлийн 
сургалтад хамрагдах 
хоригдлын тоо 350

Мэргэжлийн 
сургалтад хамрагдах 
хоригдлын тоо 350

Мэргэжлийн сургалтад 
хамрагдах хоригдлын тоо 
350

Эх үүсвэр: Зөвлөхүүдийн тооцоо

Жил бүрийн Улсын төсвийн зорилтот түвшинд ТХЗ-2030 хөтөлбөртэй уялдаагүй 
боловч залуучуудын хөгжилд чиглэсэн зорилтууд тусгагдаж байна. Тухайлбал, 
ЗХТ-өөр дамжуулж жил бүр 45 мянган залууст хүрч ажиллана, мэргэжлийн 
боловсрол эзэмшсэн төгсөгчийг ажлын байраар хангана гэх мэт зорилтууд 
улсын төсөвт суусан байна. Гэвч энэхүү зорилтууд нь хэт ерөнхий, тухайлбал, 45 
мянган ямар төрлийн залууст, ямар үйлчилгээгээр хүрч ажиллах нь тодорхой бус 
байна. Тус зорилтот түвшинд хүрхээд шаардлагатай санхүүжилт улсын төсөвт 
тусгагдаагүй гэх мэт төсөв болон төсвийн зорилтот түвшингүүд хоорондоо 
уялдаа сул байна. 

Бусад улсын туршлага: Дийлэнх улс орнууд тухайн улсынхаа залуучуудын 
хөгжил, оролцоонд ихээхэн анхаардаг байна. Учир нь залуусын хөгжил, оролцоо 
өндөр байх тусам эдийн засаг болон нийгмийн эмзэг байдал, ядуурлын түвшин 
бага байдаг байна. Иймд улс орнууд залуучуудын боловсрол, эрүүл мэнд, 
хөдөлмөр эрхлэлтэд ихээхэн анхаардаг байна. Тухайлбал, эдийн засгийн 
хөгжил өндөртэй улс орнууд залуучуудын хөгжил, оролцоонд ихээхэн анхаарч 
өөрсдийн бодлого, стратегийг боловсруулан хэрэгжүүлж байна. Мөн улс орнууд 
залуучуудын хөгжил, оролцоог хариуцсан тусгай яам, агентлаг, зөвлөлүүдийг 
байгуулан ажиллуулж байна.

Хүснэгт 5. Улс орнуудын залуучуудын бодлого, хөтөлбөр, төсөв

Улс, орнууд Институци Стратеги хөтөлбөр Залуучуудын 
нас

Төсөв, сая 
ам.доллар

ЕЭЗХАХБ /OECD/ орнууд

Шинэ Зеланд Залуучуудын хөгжлийн 
яам

Залуучуудын хөгжлийн 
Үндэсний стратеги 12-24 7.4

Швед Боловсрол, судалгааны 
яам

Залуучуудын хөгжлийн тухай 
хууль болон Үйл ажиллагааны 
төлөвлөгөө

13-25 45.6
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Турк Залуучууд болон 
Спортын яам

Үндэсний залуучуудын 
бодлого 14-29 5

Австрали Залуучуудын төлөө 
газар

Залуучуудын үндэсний 
стратеги 12-24 117.5

Чили Залуучуудын үндэсний 
агентлаг

Залуучуудын үйл 
ажиллагааны төлөвлөгөө 15-30 10.7

Бусад

Индонези Залуучууд, спортын яам Залуучуудын тухай хууль 16-30 153.6

ОХУ
Залуучуудын асуудал 
хариуцсан Холбооны 
Агентлаг

Залуучуудын хөгжлийн 
стратеги 15-29 671.8

Саудын Араб

Ерөнхийлөгчийн 
дэргэдэх Залуучуудын 
асуудал эрхэлсэн 
Зөвлөл

9 дахь Хөгжлийн төлөвлөгөө 15-24 380

Шри-ланка Залуучуудын асуудал, ур 
чадварыг хөгжүүлэх яам

Үндэсний залуучуудын 
бодлого 15-29 85.7

Бразил Үндэсний Залуучуудын 
Газар

Үндэсний залуучуудын 
бодлого 15-29 88.9

БНХАУ Хятадын Коммунист 
Залуучуудын Холбоо

Хятадын залуучуудын 
бодлого 14-28 59.6

Эх үүсвэр: Зөвлөхүүдийн тооцоо

Улс орнууд залуучуудын тухай хууль, бодлого, хөтөлбөр, институцтэй байхаас 
гадна залуучуудад чиглэсэн хөтөлбөрийн хэрэгжилтэд зориулж жил бүр 
тодорхой хэмжээний төсөв төсөвлөдөг байна.

2.3 Залуучуудын өнөөгийн нөхцөл байдал

Насны ангилал: Олон улсын байгууллагууд, улс орнуудын хувьд 15-24 насны 
хүмүүсийг залуучууд хэмээн авч үздэг байна. Цөөн хэдэн улс орнууд ялангуяа 
Африк тивийн улсууд манайхтай адил 15-34 насны хүмүүсийг залуучууд хэмээн 
тодорхойлсон байдаг. 

Хүснэгт 6. Залуучуудын насны ангилал 

Байгууллагууд Залуучуудын нас

Дэлхийн хамтын нөхөрлөлийн байгууллага 15-29

НҮБ-ын БШУСБайгууллага 15-24

Олон улсын Хөдөлмөрийн байгууллага 15-24

НҮБ-ын Хүн Амын Сан 15-24

Дэлхийн Эрүүл мэндийн байгууллага 15-24
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Дэлхийн банк 15-24

Европын холбоо 15-29

Монгол Улс 15-34

Эх үүсвэр: https://thecommonwealth.org

Манай улс залуучуудын насыг бусад улсаас бараг 10 насаар өндөр авч үзсэн 
байна. Иймд залуучуудын хөгжил, оролцоог дэмжих төрийн бодлого хэт өргөн 
хүрээг хамрах, хавтгайрсан бодлого хэрэгжүүлэх, зорилтот бүлэгтээ тэр бүр хүрч 
чадахгүй байх сул талтай юм.

Залуучуудын хөгжлийн индекс: Дэлхийн хамтын нөхөрлөлийн байгууллагаас 
жил бүр эрхлэн гаргадаг дэлхийн залуучуудын хөгжлийн индексээр манай улс 
залуучуудын хөгжлөөр 2016 онд 180 улс орноос 71 байрт, 2020 онд эрс сайжирч 
58 байрт эрэмбэлэгдсэн байна. 

Зураг 1. Залуучуудын хөгжлийн индекс

Хэдийгээр манай улсын залуучуудын хөгжлийн ерөнхий индекс дундаж 
үзүүлэлттэй бусад орнуудаас өндөр байгаа ч эрүүл мэндийн үзүүлэлтээр илт сул 
байна. Энэ нь нэг хүнд ногдох архи, тамхины хэрэглээ өндөр, дундаж наслалт 
бага байгаатай холбоотой юм. 

Хүн амд эзлэх хувь: Монгол Улсын хүн амын тоо 2000 онд 2.4 сая байсан 
бол 2010 онд 2.7 сая, 2020 онд 3.3 сая болж өсөөд байна. Харин 15-34 насны 
залуучуудын өсөлт бага буюу тогтвортой байна. Нийт хүн амд эзлэх залуусын 
тоо 2010 онд 38.9 хувьтай байсан бол жил бүр буурсаар 2020 онд 30.7 хувьд 
хүрсэн байна. Нийт залуу хүнд өсвөр залуусын эзлэх хувь 2000 онд 29.5 хувьтай 
байсан бол 2020 онд 21.3 хувь болж буурчээ. Харин төгс залуус буюу 30-34 насны 
залуусын тоо энэ хугацаанд 20.4 хувиас 30.1 хувь болж нэмэгдсэн байна. Энэ нь 
нийт залуусын дундаж насны хэмжээ эрчтэй нэмэгдэж байгааг харуулж байна. 
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Хүснэгт 7. Хүн ам, залуучуудын тоон мэдээлэл

№ Насны 
бүлэг Нэр

2000 2010 2020

Нийт тоо Эзлэх 
хувь Нийт тоо Эзлэх 

хувь Нийт тоо Эзлэх 
хувь

1 15-19 Өсвөр залуус 276,123 29.5% 275,828 25.6% 219,508 21.3%

2 20-24 Орь залуус 248,994 26.6% 305,891 28.4% 236,839 23.0%

3 25-29 Идэр залуус 219,423 23.5% 260,640 24.2% 264,277 25.6%

4 30-34 Төгс залуус 190,256 20.4% 234,435 21.8% 310,085 30.1%

Нийт залуу хүн ам 934,796 38.9% 1,076,794 39.0% 1,030,709 30.7%

Нийт хүн ам 2,403,105 100% 2,760,968 100% 3,357,542 100%
Эх үүсвэр: www.1212.mn

Үндэсний статистикийн хорооноос гаргасан тооцооллоор манай улсын нийт хүн 
ам 2035 онд 4.1 сая, 2045 онд 4.9 саяд тус тус хүрэхээр байна. Харин 15-34 насны 
залуусын тоо 2045 онд 1.5 саяд хүрэх тооцоололтой байна. Нийт хүн амд эзлэх 
залуусын хувь 2020 онд 30.7 хувьтай байсан бол 2025 онд буурч 27 хувьд хүрээд 
цааш өссөөр 2045 онд 30.5 хувьд хүрэхээр байна.

Зураг 2. Хүн амын хэтийн төлөв

Эх үүсвэр: www.1212.mn

Нийт залуу хүмүүс дэх зорилтот бүлгийг Үндэсний статистикийн газраас гаргаж 
буй ажиллах хүчнээс гадуурх хүн амаас тооцон гаргалаа. Ажиллах хүчнээс 
гадуурх хүн амд сургуульд сурч байгаа, өндөр настан, тэтгэвэр тогтоолгосон, 
хөгжлийн бэрхшээлтэй болон ажил хайх итгэл алдарсан зэрэг хөдөлмөрийн 
хүчинд хамаарахгүй хөдөлмөрийн насны хүн амыг авч үздэг. Тиймээс энэхүү 
үзүүлэлтийг сургуульд сурч байгаа болон тэтгэврийн насны хүн амыг хасаж 
22-34 насны залуу хүн амаар авч үзсэн. Тус үзүүлэлт 2015 онд 107.9 мянга 
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байсан бол аажим нэмэгдсээр 2018 онд 121.7 мянга, 2020 онд 126.1 мянга 
болж нэмэгдсэн байна. Нийт ажиллах хүчнээс гадуурх хүн амд 22-34 насны 
залуу зорилтот бүлэг 2015 онд 13.9 хувьтай байсан бол 2020 онд 13.7 хувь буюу 
тогтвортой байна. 

Зураг 3. Ажиллах хүчнээс гадуурх хүн ам, мянга
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Эх үүсвэр: www.1212.mn

Залуусын боловсролын түвшин: Залуусын боловсролын түвшнийг авч үзэхэд 
10-аас дээш насны боловсролгүй хүн амын 6.9 хувь нь 15-24 насны залуус, 7.9 
хувь нь 25-34 насны залуучууд байна. Огт боловсрол эзэмшээгүй 10-аас дээш 
насныхны тоо 129.3 мянга байгаа бол үүний 8.9 мянга нь 15-24 насны залуучууд, 
харин 10.2 мянга нь нь 25-34 насны залуучууд буюу 15-34 насны нийт 19.1 
мянган боловсролгүй залуучууд байна. 

Зураг 4. Боловсрол эзэмшээгүй хүн амд эзлэх насны бүлэг

Эх үүсвэр: Хүн ам, орон сууцны толлого 2020
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Хүн амын бичиг үсгийн мэдлэгийг насны бүлгээр авч үзэхэд 25-29 насны 
залуусын бичиг үсэг тайлагдалт улсын дундажтай ижил байгаа бол 30-34 насны 
залуусынх 98.5 буюу улсын дунджаас бага мөн 35-39 насны харьцангуй залуу 
үедээ орох хүмүүсийн бичиг үсэг тайлагдалт улсын дунджаас нэлээд доогуур 
байна. 

Зураг 5. Хүн амын бичиг үсгийн мэдлэг, насны бүлгээр, хувиар 

Эх үүсвэр: Хүн ам, орон сууцны толлого 2020

Боловсролын түвшнийг ерөнхий байдлаар буюу бичиг үсгийн мэдлэгээр авч 
үзэхэд ид хөдөлмөрийн насны, нийгэм, эдийн засагт оролцох оролцоо өндөртэй 
байх ёстой залуу үеийнхний дунд боловсролын түвшин бусад үеийнхнээс доогуур 
байгаа нь ажиглагдаж байна. Энэ нь магадгүй шилжилтийн үеийн нийгэм, эдийн 
засгийн гүн хямралтай холбоотой байж болох юм. 

Зураг 6. Боловсрол эзэмшсэн хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд, хувиар
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Эх үүсвэр: Хүн ам, орон сууцны толлого 2020

Нийт боловсролтой хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн дунд залуу насны хөгжлийн 
бэрхшээлтэй боловсролтой хүмүүсийн эзлэх хувь бага байна. Харин 40-өөс 
дээш насны хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн эзлэх хувь өндөр байна. Энэ нь 
хөгжлийн бэрхшээлтэй зорилтот бүлгийн залуусын боловсролын түвшин бага 
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байгааг харуулж байна.

Залуусын ажилгүйдэл: Залуучуудын дунд ажилгүйдлийн түвшин өндөр байна. 
Тухайлбал, ажилгүйдлийн түвшин улсын хэмжээнд 2020 онд 7.6 хувьтай байгаа 
бол 15-19 насны залуусын дунд 28.8 хувь, 20-24 насны залуусын дунд 15.9 хувь, 
25-29 насны залуусын дунд 11.6 хувь, 30-34 насны залуусын дунд 5.3 хувьтай тус 
тус байна.

Зураг 7. Ажилгүйдлийн түвшин, насны бүлгээр

Эх үүсвэр: www.1212.mn

Эндээс харахад нас ахих тусам ажилгүйдэл бага байж, харин нас залуу болох 
тусам ажилгүйдэл өндөр байна. Ажилгүй залуус буюу зорилтот бүлгийн залуусын 
тоо 2015 оноос хойш нэмэгдэх хандлагатай байна. 

Залуусын хөгжлийн бодлого боловсруулагчид дээр дурдсан ажиллах хүчнээс 
гадуурх залуусын тоон мэдээллээс гадна ажил идэвхтэй хайж байгаа 
залуучуудыг зорилтот бүлгээр авч үзэх нь зүйтэй юм. 

Хүснэгт 8. Ажил хайж буй иргэд, оны эцсийн байдлаар

Насны бүлэг 2015 2016 2017 2018 2019 2020

15-24 насны залуус 9,477 7,500 6,787 5,920 11,144 7,397

25-34 насны залуус 18,282 17,967 14,219 13,429 11,282 9,471

Нийт 27,759 25,467 21,006 19,349 22,426 16,868

Эх үүсвэр: www.1212.mn
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Залуусын ажилгүйдлийн түвшин 2020 оноос өмнө жил бүр өсөлттэй байсан 
ч ажил хайж буй залуусын тоо 2015-2018 онд буурсан байна. Иймд залуусын 
дунд ажилгүйдэл өндөр байгаа ч нөгөө талдаа ажил хайх, ажил хийх сонирхол 
залуусын дунд буурсаар байна. 

Зорилтот бүлэг хөгжлийн бэрхшээлтэй залуусын дунд ажилгүйдлийн түвшин 
өндөр хэвээр байна.

Зураг 8. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн ажилгүйдлийн түвшин

Эх үүсвэр: www.1212.mn

Нийт хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн дунд ажилгүйдлийн түвшин жилд 
дунджаар 8.8 хувьтай байгаа бол тус зорилтот бүлгийн 15-24 насны залуусын 
дунд ажилгүйдлийн түвшин жилд дунджаар 22 хувьтай буюу улсын дунджаас 2.5 
дахин өндөр байна. 

Нэгтгэн дүгнэвэл 2025 он хүртэл нийт хүн амд залуусын эзлэх хувь жил бүр 
буурахаар байна. Харин цаашид 2045 он хүртэл өсөж 2020 оны түвшиндээ 
хүрэхээр байна. Залуучуудын боловсролын түвшин бусад насныхтай 
харьцуулахад доогуур байна. Ямар нэгэн боловсрол эзэмшээгүй иргэдийн дунд 
боловсролгүй залуусын эзлэх хувь бусад насныхтай харьцуулахад өндөр байна. 
Мөн бичиг үсэг тайлагдаагүй залуучуудын тоо бичиг үсэггүй бусад насныхнаас их 
байна. Түүнчлэн, боловсрол эзэмшээгүй хөгжлийн бэрхшээлтэй залуучууд бусад 
насны боловсрол эзэмшээгүй хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүстэй харьцуулахад их 
байна. Энэ нь зорилтот бүлгийн залуучуудын боловсролын түвшин бага байгааг 
харуулж байна. 

Бусад насны хүн амтай харьцуулахад залуучуудын дунд ажилгүйдлийн түвшин 
хэт өндөр, нөгөө талаас залуусын дунд ажил хайх, ажил хийх сонирхол жил бүр 
буурсан байна. Түүнчлэн, ажиллах хүчнээс гаднах буюу хөгжлийн бэрхшээлтэй, 
ажил хийх итгэл алдарсан, хөдөлмөрийн хүчинд хамаарахгүй залуучуудын тоо 
өндөр хэвээр байна. Мөн хөгжлийн бэрхшээлтэй залуусын дунд ажилгүйдлийн 
түвшин улсын дунджаас өндөр байна. Иймд зорилтот бүлгийн ажилгүй залуусыг 
ажлын байраар хангах, ажил хийх хүсэл, сонирхлыг дэмжих бодлогыг эрчимтэй 
хэрэгжүүлэх шаардлагатай юм. 
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Залуучуудын хөгжил, оролцооны тулгамдаж буй асуудлууд: Улс орны нийгэм, 
эдийн засгийн хөгжилд залуусын оролцоо маш их бөгөөд тэдний оролцоогүйгээр 
улс орныг төсөөлөх боломжгүй юм. Олон улсын Global Barometer Surveys 
судалгаанд дурдсанаар амьдарч буй орчин, орон нутагтаа тулгамдаж буй 
нийгэм, эдийн засгийн асуудлыг шийдвэрлэхэд хэрхэн оролцож байгаагаар 
нь залуучуудын оролцоог хэмждэг аж. Энэхүү үзүүлэлт улс болгонд харилцан 
адилгүй байна. Тухайлбал, тус судалгаагаар хөгжил буурай орнууд тэр дундаа 
Малави, Либери, Камерун, Мозамбик зэрэг улсуудын залуусын оролцоо энэхүү 
үзүүлэлтээр өндөр буюу 53-82 хувьтай байгаа бол Солонгос, Япон, Сингапур 
зэрэг хөгжингүй орнуудын залуусын оролцоо 5-12 хувьтай байна. Харин Монгол 
улсын хувьд энэхүү үзүүлэлт 27 хувьтай байна. Өөрөөр хэлбэл, манай улсын 
залуус тухайн амьдарч буй хот, орон нутаг, орчныхоо нийгэм, эдийн засагт 
тулгарч буй асуудлуудыг шийдвэрлэхэд бараг оролцдоггүй гэж хэлж болохоор 
байна. 

Зураг 9. Залуусын нийгэм, эдийн засгийн оролцоо

Эх үүсвэр: www.globalbarometer.net

Судлаачдын үзэж байгаагаар2 залуучууд эхний ээлжид биеэ засаад гэрээ засах, 
цаашлаад нийгэм, эдийн засаг, улс орныхоо хөгжилд оролцох оролцоогоо 
нэмэгдүүлэх ёстой аж. Өөрөөр хэлбэл, гэр бүл зохиох, үр хүүхэдтэй болох хэрээр 
нийгэмд хүлээх үүрэг, хариуцлага, тухайн байгаа орчиндоо санаа тавих, оролцох 
оролцоо нь нэмэгдэх хандлагатай байдаг байна.

2 https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13569770701562658
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Зураг 10. Гэрлээгүй залуусын тоо

Эх үүсвэр: www.1212.mn

Манай улсын хэмжээнд огт гэрлээгүй залуусын тоо жил бүр өсөн нэмэгдсээр 
байна. Тухайлбал, 30-39 насны огт гэрлээгүй залуусын тоо 2000 онд 33.8 мянга 
байсан бол 2020 оны байдлаар 97.6 мянга болж 2.9 дахин нэмэгдсэн бөгөөд огт 
гэрлээгүй 20-39 насны нийт залуусын тоо 2020 онд 400 гаруй мянгад хүрчээ. 

Зураг 11. Гэрлээгүй залуусын тоо, хүйсээр 
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Эх үүсвэр: www.1212.mn

Гэрлээгүй залуусын тоог хүйсээр авч үзэхэд 20-29 насны залуусын дунд 
эрэгтэйчүүд эмэгтэйчүүдээс даруй 32 мянгаар их байна. 30-39 насны залуусын 
дунд гэрлээгүй эрэгтэйчүүд гэрлээгүй эмэгтэйчүүдээс 16 мянгаар илүү байна. 
Хэдийгээр огт гэрлээгүй залуусын тоо 400 мянга гаруй боловч хүн ам, орон 
сууцны улсын тооллого 2020 оны тайланд дурдсанаар 15-24 насны залуучуудын 
47.0 хувь нь батлуулаагүй гэр бүлтэй буюу хамт амьдардаг хосууд байна. Иймд 
манай улсын залуучуудын дунд албан ёсоор гэрлэлтээ батлуулалгүй хамт 
амьдардаг дүр зураг их байдаг байна.
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3. ЗАЛУУЧУУДАД ЧИГЛЭСЭН ЗАРЛАГЫН 
ШИНЖИЛГЭЭ

3.1. Олон улсын туршлага

Хоёрдугаар бүлэгт дурдсанчлан дийлэнх улс орнуудын төр засаг залуучуудын 
хөгжил, оролцоог дэмжиж, хууль эрхзүйн орчныг бүрдүүлж, институци 
байгуулж, залуучуудын хөгжилд шууд чиглэсэн төсөв, санхүүжилтийг гарган 
санхүүжүүлж байна. Тухайлбал, ОХУ гэхэд залуучуудын хөгжлийг хариуцсан 
төрийн байгууллагын үйл ажиллагаа, бодлого, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд улсын 
төсвөөс жилд 670 орчим сая ам.долларыг зарцуулж байгаа бол БНХАУ 60 сая 
ам.доллар, Чили 11 сая ам.доллар, Бразил 88.9 сая ам.доллар, Австрали 117.5 
сая ам.доллар тус тус зарцуулж байна. 

Зураг 12. Залуучуудын хөгжилд шууд төсөвлөгдөж буй төсөв, сая ам.доллар, улс 
орнуудаар, 2018
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Эх үүсвэр: www.youthpolicy.org
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Залуучуудын хөгжилд зориулан шууд төсөвлөгдөж буй санхүүжилтээс гадна 
боловсрол, эрүүл мэнд, хөдөлмөр эрхлэлт гэх мэт нийтлэг салбаруудын төсвөөр 
дамжуулж залуучуудын хөгжил, оролцоог улс орнууд санхүүжүүлж байна.

Хүснэгт 9. Малави улсын Залуучуудад чиглэсэн Төсвийн төлөвлөлт

Залуучуудын 
хөгжлийн гол 

зорилтууд

Холбогдох төрийн 
байгууллагууд Хөтөлбөрүүд Хөтөлбөрт суурилсан төсөв

Боловсрол 
болон чадварыг 
хөгжүүлэх

Боловсролын яам

Дунд боловсрол Дунд боловсролын төсөв

Дээд боловсрол (Бодлогын 
зохицуулалт, Удирдлага 
болон Захиргаа)

Дээд боловсролын төсөв

Боловсролын газар, 
агентлагууд

Дээд боловсрол (Их 
сургуулиуд болон Коллежууд)

Бүх төрлийн Төрийн их, дээд 
сургуулиудын төсөв

Залуучуудын 
эдийн засгийн 
чадавх

Хөдөлмөрийн яам
Техникийн мэргэжил, 
боловсролын сургалт

Мэргэжлийн боловсролын 
сургалтын бодлогын төсөв

Хөдөлмөрийн газар, 
агентлагууд

Техникийн коллежийн төсөв

Олон нийтийн коллежийн төсөв

Залуучууд, спортын 
яам

Залуучуудын амьжиргаа, 
эдийн засгийн чадавхыг 
сайжруулах хөтөлбөр

Залуучуудын эдийн засгийн 
чадавхыг дэмжих төсөв (Ажил 
эрхлэлтийг дэмжих)

Хөдөлмөрийн яам Залуучуудын дадлага хийх 
хөтөлбөрийн төсөв

Байгаль, ойн 
нөөцийн яам

Залуучуудын мод үржүүлгийн 
төсөв

Хөдөө аж ахуйн яам

Хөдөө аж ахуйн дэд бүтэц, 
Залуучуудын Хөдөө аж ахуйн 
бизнес төсөл

Газар тариалангийн усжуулалт 
ба Залуучуудын чадавх 
хөтөлбөрийн төсөв

Залуучуудын 
манлайлал ба 
оролцоо

Залуучууд, спортын 
яам

Залуучуудын манлайлал ба 
оролцооны хөтөлбөр

Залуучуудын манлайлал ба 
оролцооны төсөв

Газар, агентлагууд
Малави улсын Залуучуудын 
зөвлөлийн оффисын байрны 
төсөв

Орон нутгийн засаг 
захиргаа

 

Үндэсний залуучуудын 
зөвлөлийн төсөв

Орон нутагт шилжүүлэх тусгай 
шилжүүлэг

Эх үүсвэр: Youth Budget Brief of Malawi
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Залуучуудын хөгжил, оролцоонд чиглэсэн Малави улсын төсөв нь 2020 онд тус 
улсын ДНБ-ий 2.8 хувийг, нийт төсвийн 8.7 хувийг эзэлж байна. 

Зураг 13. Малави улсын Залуучуудад чиглэсэн Төсвийн төлөвлөлт

2017 2018 2019 2020   

3.5% 3.5%3.3% 3.0%

11.8% 11.8% 12.5%
10.3%

ДНБ-д эзлэх хувь Улсын төсвийн зардалд эзлэх хувь

Эх үүсвэр: Youth Budget Brief of Malawi

Малави улсын залуучуудад чиглэсэн төсвийн дийлэнх нь боловсрол болон 
чадварыг хөгжүүлэх зорилтот чиглэгдэж байна. Харин залуучуудын эдийн 
засгийн чадавхыг нэмэгдүүлэх зорилтын төсвийн дийлэнх нь залуучуудын 
дадлагажигч хөтөлбөр, ажлын байрыг нэмэгдүүлэх хөтөлбөрт зориулагдаж 
байна. 

Зураг 14. Малави улсын төсөв, тэрбум квача (зүүн талд) Малави улсын төсөв, сая 
квача (баруун талд)

Эх үүсвэр: Youth Budget Brief of Malawi

Малави улсын хувьд Залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлт, дадлагажих хөтөлбөр, 
бизнесийн төслүүдэд төсвөөс санхүүжилт гаргаж, залуучуудыг дэмждэг 
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байна. Тус улс залуучуудын боловсрол, хөдөлмөр эрхлэлтэд голлон анхаарч 
санхүүжилтийг чиглүүлж байна. 

3.2. Залуучуудад чиглэсэн нийт санхүүжилтийн тойм тооцоо

Монгол улсын хувьд 2018 оноос хойш залуучуудын хөгжил, оролцоог 
дэмжих талаар тусгайлан анхаарч хууль хэрэгжүүлж, үндэсний хөтөлбөрийг 
боловсруулан хэрэгжүүлж байгаа боловч улсын төсөв боловсруулахад 
баримтлах хөтөлбөрийн ангилалд тусгайлан заагаагүй, үндсэндээ хүүхэд 
хамгааллын хөтөлбөрөөс санхүүжүүлсээр өнөөг хүрчээ. Гэхдээ залуучуудын 
хөгжил, оролцоог хангах чиглэл гэдэг нь эрүүл мэндээс нийгмийн хөгжилд 
оролцох хүртэл маш өргөн хүрээг хамарсан ойлголт тул шууд болон шууд бус 
байдлаар залуучуудын хөгжил оролцоог хангахад чиглэсэн үйл ажиллагааг 
төсвийн болон төсвийн гадуурх хөрөнгөөр гүйцэтгэж буйг анхаарах нь зүйтэй 
юм. Энэ тохиолдолд Монгол улсад байнга оршин сууж буй 15-34 насны 
залуучуудад ногдох нийт зарлагын хэмжээг баримжаалах тойм тооцооллын үр 
дүнг энэ хэсэгт харуулав. 

Хүснэгт 10-д тусгагдсан залуучуудын хөгжил, оролцоог дэмжихэд чиглэсэн 
шууд санхүүжилтийн хэмжээг улсын төсвийн, орон нутгийн төсвийн болон ба 
олон улсын томоохон төслүүдийн хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний санхүүжилтийн 
дүнгээр тооцов. Уг тооцооллыг 15-34 насны бүлгийн хүн амд шууд хамаарах 
улсын нэгдсэн төсвийн болон төсвийн гадуурх санхүүжилтийн хэмжээгээр 
дараах байдлаар тогтоов. Үүнд: 

• Залуучуудын хөгжлийг дэмжих тухай хуульд заасан залуучуудын асуудал 
хариуцсан байгууллагын төсөв

• Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангийн 15-34 насны бүлгийн хүн амд 
шууд хамаарах хөтөлбөрүүд

• Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын салбарын санхүүжилтийн хэмжээ

• Боловсролын зээлийн сангийн санхүүжилтийн хэмжээ

Залуучуудад чиглэсэн шууд санхүүжилтийн хэмжээ 2017 онд 105.2 тэрбум 
төгрөг байсан бол 2019 он гэхэд 110.3 тэрбум төгрөгт хүрч 5 хувиар өссөн байна. 
Улмаар 2020 онд 133.7 тэрбум болж өмнөх оноос 21 хувиар өсжээ. Сүүлийн 4 
жилийн чиг хандлагыг авч үзвэл ГБХЗХГ, мэргэжлийн боловсролын санхүүжилт 
тасралтгүй өссөн дүнтэй байгаа бол нийт дүнгээрээ улсын төсвөөс санхүүжих 
залуучуудад чиглэсэн шууд санхүүжилт 2020 онд буурсан байна. Харин орон 
нутгийн төсвийн санхүүжилт тэр дундаа нийслэл, дүүргийн төсвөөс залуучуудын 
хөгжил, оролцоог нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн шууд санхүүжилт нэмэгджээ. 
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Хүснэгт 10. Улсын төсвөөс залуучуудад чиглэсэн шууд санхүүжилтийн хэмжээ, 
сая төгрөгөөр

 Эх үүсвэр 2017 2018 2019 2020

Улсын төсвийн тусгай шилжүүлэг 751 751 751 751

ГБХЗХГ-ын санхүүжилт 180 250 360 420

ЗХТ-үүдэд өгсөн хандив - 7.6 - -

Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангууд 2,897 3,760 6,165 1,391

Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын салбар 53,839 52,186 79,646 113,961

Боловсролын зээлийн сан 47,513 53,291 65,722 17,248
Нийт  105,180 110,338 152,544 133,731

ТӨСВИЙН САНХҮҮЖИЛТ
Хандлага

Эх үүсвэр: Зөвлөхүүдийн тооцоо

Дээрх тооцоололд залуучуудтай холбоотой шууд бус зардлууд багтаагүй. 
Жишээлбэл, залуучуудын хүртэж буй эрүүл мэндийн үйлчилгээ, ерөнхий 
боловсролын ахлах анги, их сургуулийн төсвийн зардал, ипотекийн үйлчилгээний 
зардлыг оруулах нь зүйтэй. Түүнчлэн биеийн тамир, спорт, соёл урлагийн 
салбарын зарцуулалтыг ч залуучуудад ногдох хэсгээр нь тодорхойлж тусгаж 
Монгол улсын хэмжээнд залуучуудад чиглэсэн санхүүжилтийн нийт хэмжээ 
ойролцоогоор хэд болохыг тооцох оролдлого хийв. Ингэхдээ Залуучуудын 
хөгжлийг дэмжих тухай хуулийн хоёрдугаар бүлэгт заасан төрөөс залуучуудын 
хөгжлийг дэмжих чиглэлүүдийн дагуу улсын төсвөөс 2017 -2020 оны хооронд 
хийгдсэн санхүүжилтийн хэмжээг тойм байдлаар тооцон харуулав (тооцоолын 
аргачлалыг хавсралт 2-оос харна уу).

Хүснэгт 11-д залуучуудад ногдож буй нийт төсвийн болон төсвийн бус 
санхүүжилтийн нийлбэр дүнг тойм байдлаар тооцон харуулав. Энэхүү хэмжээ 
2017 онд 1.2 их наяд төгрөг байсан бол 2020 онд 2.2 их наяд төгрөг болж 1.8 
дахин нэмэгдсэн байна. Залуучуудын хөгжил, оролцоонд ногдож буй төсвийн 
санхүүжилт нь 2017 онд нийт төсвийн зардлын 13.3 хувийг эзэлж байсан бол 
2020 онд 15.8 хувь болж өссөн байна. 

Улсын төсвийн зарлагыг хөтөлбөрийн ангиллын дагуу задлан харгалзах насны 
бүлэгт ногдох байдлаар тооцож үзвэл биеийн тамир, соёл урлаг, эрүүл мэнд, 
хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний санхүүжилтийн хэмжээ жил бүр өсөн 
нэмэгдэх хандлагатай байжээ. Цар тахлын нөлөөний улмаас боловсролын 
салбарын санхүүжилтийн хэмжээ буурч, эрүүл мэндийн салбарын зарцуулалтын 
хэмжээ эрс нэмэгдсэн дүр зурагтай байна. 

Залуучуудын хөгжил, оролцоог дэмжихэд зарцуулагдаж буй санхүүжилт нь 
үндсэндээ хөгжлийн асуудлуудад чиглэгдсэн шинжтэй байна. Нэг талаараа 
хөгжлийн асуудлуудыг хариуцсан төрийн захиргаа, үйлчилгээний бүтэц аль 
хэдийн бий болсон байгаа нь санхүүжилтийн хэмжээ зөвхөн хөгжлийн асуудлууд 
руу чиглэгдэж байгаа мэт харагдуулж болох юм. Түүнчлэн залуучуудын оролцоог 
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дэмжихэд чиглэсэн арга хэмжээг хариуцах төрийн захиргааны байгууллага 
нэн шинэ тутам байгуулагдсан, оролцоог дэмжих арга хэмжээг нэг утгатайгаар 
бүрэн тодорхойлоогүй явдал нь санхүүжилт дутмаг байх үндсэн шалтгаан гэж 
үзэж болохоор байна.

Хүснэгт 11. Залуучуудад чиглэсэн шууд болон шууд бус санхүүжилтийн хэмжээ3

 Эх үүсвэр 2017 2018 2019 2020

Биеийн тамир, спорт      8,098.1     13,766.8    19,109.9        14,646.9 
Соёл урлаг     20,747.5     31,203.3    32,391.1        40,093.3 
Эрүүл мэнд   222,031.1   222,723.7   264,425.2      307,088.7 
Хөдөлмөр, халамж   228,178.6   318,765.2   333,224.1      511,455.9 

Хөдөлмөр     90,684.8     97,753.3   105,103.5      149,816.2 

Халамж   137,493.9   221,011.9   228,120.6      361,639.7 

Боловсрол, шинжлэх ухаан   308,123.3   330,628.2   418,221.3      325,074.1 

Дээд боловсрол     55,294.4     59,280.4    66,780.5        21,008.7 

Аюулгүй, хөгжих орчин   428,257.5   574,429.8   705,043.8   1,004,137.7 

Ипотекийн зээл   194,962.2   311,029.6   329,166.8      363,331.6 

Хувь хүний хөгжил 0 1,177 746 746
1. Нийт  1,215,436 1,492,694 1,773,161 2,203,243

Нийслэлийн ГБХЗХГ 156 245 175.8 574.1
Дүүргүүд 8 8 14
Орон нутгууд 95 143 93

2. Нийт 156 348 326 681

НҮБ-ын Хүн амын сан            349         4,737         1,437            1,134 
Швейцарийн хөгжлийн агентлаг         2,450         2,450         2,761            2,761 
Каритас Чех Репаблик ТББ  -  -  -               826 

Германы ОУ-ын хамтын ажиллагааны 
нийгэмлэг       12,324        11,148         8,320           11,313 

Дэлхийн зөн Монгол ОУ-ын байгууллага         5,832         6,065         4,473            3,835 
3. Нийт       20,956        24,400       16,990           19,869 

НИЙТ САНХҮҮЖИЛТ (1+2+3)   1,236,548   1,517,442   1,790,477      2,223,792 

Хандлага
ТӨСВИЙН САНХҮҮЖИЛТ

ОРОН НУТГИЙН САНХҮҮЖИЛТ

ОЛОН УЛСЫН ТОМООХОН ТӨСЛҮҮД

Эх үүсвэр: Зөвлөхүүдийн тооцоо

Улсын болон орон нутгийн төсөв нь үндсэндээ залуучуудын хөгжлийг дэмжих 
арга хэмжээг санхүүжүүлэхэд чиглэгдсэн шинжтэй байна Тэр дундаа аюулгүй 
амьдрах, хөгжих орчныг бүрдүүлэхэд зарцуулагдаж байгаа санхүүжилтийн 
хэмжээ тасралтгүй өссөөр байна. Үүний нэг шалтгаан нь ипотекийн зээлийн 
санхүүжилтийн хэмжээ 2018-2020 онд эрс өссөнтэй холбоотой. 

Зураг 15-д Залуучуудын хөгжлийг дэмжих тухай хуульд заасан чиглэлээрх 
санхүүжилтийн задаргааг 2020 оны байдлаар харуулав. Өмнө дурдсанчлан 

3 Ипотекийн зээлийн санхүүжилтийн хүүгийн төлбөр нь төсөвт тусгагдсан бөгөөд бусад зардлууд 
нь эргэн төлөлт болон Монголбанкны санхүүжилтээс бүрдэж байгаа болно. 
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хөгжлийг дэмжих үйл ажиллагаа, арга хэмжээний санхүүжилтийг тодорхойлон 
гаргах боломжтой байна. Учир нь хуульд залуучуудын хөгжлийг дэмжих 
чиглэлүүдийг хариуцах төрийн захиргааны байгууллагуудыг маш тодорхой зааж 
өгсөн байдаг. Харин .залуучуудын оролцоог дэмжих үндсэн дөрвөн чиглэлийг 
төрийн захиргааны аль байгууллага хариуцан хэрэгжүүлэхийг нарийвчлан 
тусгасан байдал дутмаг байна.

Жишээлбэл, залуучуудын нийгмийн хөгжилд оролцох байдлыг дэмжих үүргийн 
Засгийн газар гэж ерөнхий байдлаар тодорхойлсон байдаг бол залуучууд 
шийдвэр гаргах үйл ажиллагаанд оролцох, нөлөөлөл үзүүлэхэд төрөөс дэмжлэг 
үзүүлэх ёстой хэмээн бэлгэдлийн шинжтэй тодорхойлсон байдаг.

Зураг 15. Залуучуудад чиглэсэн нийт санхүүжилт, Залуучуудын хөгжлийг дэмжих 
тухай хуульд заасан чиглэлээрх задаргаа, тэрбум төгрөгөөр

Эх үүсвэр: Зөвлөхүүдийн тооцоо

Сайн дурын ажилд оролцохыг дэмжих нь ГБХЗХГ-ын үүрэг, тэр дундаа ЗХТ-
үүдийн үүрэг боловч сүүлийн гурван жилийн хугацаанд улсын хэмжээнд ердөө 
8.5 сая төгрөгийн арга хэмжээг санхүүжүүлсэн дүнтэй байна. Төсвийн гадуурх 
санхүүжилтийн зарим эх үүсвэрүүд нь залуучуудын оролцоог дэмжихэд 
чиглэгдсэн байдгийг дурдах нь зүйтэй. Тухайлбал Каритас Чех Репаблик ТББ 
нь залуучууд сайн дурын үйл ажиллагаанд оролцохыг дэмжихэд чиглэсэн арга 
хэмжээг зохион байгуулж, амжилттай хэрэгжүүлж байна. 
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Зураг 16. Залуучуудад ногдож буй нийт төсвийн эдийн засагт эзлэх хувь

2017 2018 2019 2020

4.4% 4.7% 4.7%
5.9%

13.7%

16.4%
15.4% 15.9%

ДНБ-д эзлэх хувь Улсын төсвийн зардалд эзлэх хувь

Эх үүсвэр: Зөвлөхүүдийн тооцоо

Залуучуудын хөгжил, оролцоонд ногдож, зарцуулагдаж буй төсвийн болон 
төсвийн бус санхүүжилтийн нийлбэр дүн нь 2017 онд ДНБ-ий 4.4 хувийг эзэлж 
байсан бол 2020 онд 15.9 хувь болж нэмэгдсэн байна. Төсөвт эзлэх хувь 
Малави улстай харьцуулахад 1-2 пунктээр илүү байгаа бол ДНБ-д эзлэх хувь тус 
улсынхаас бараг 6 пунктээр өндөр байна. 

Зураг 17. Нэг залуу хүнд ногдох төсвийн болон төсвийн бус санхүүжилт,  
мян.төгрөг

2017 2018 2019 2020

1,251.5
1,531.3

1,859.7
2,287.3

Эх үүсвэр: Зөвлөхүүдийн тооцоо

Манай улсын нэг залуу хүнд ногдож байгаа төсвийн болон төсвийн бус 
санхүүжилт 2017 онд 1.2 сая төгрөг байсан бол жил бүр тогтмол нэмэгдсээр 
2020 онд 2.3 орчим сая төгрөг болж өссөн байна. Хэдийгээр нэг залуу хүнд 
ногдох залуучуудад чиглэсэн төсвийн болон төсвийн бус санхүүжилтийн хэмжээ 
нэмэгдэж байгаа боловч залуучуудын хөгжил, оролцооны чиглэлээрх арга 
хэмжээний гүйцэтгэл, үр дүнгийн талаар нарийвчлан авч үзэх шаардлагатай.
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3.3. Улсын төсвийн санхүүжилт, түүний үр ашиг

Дээрх аргачлалын дагуу залуучуудын хөгжил, оролцоонд ногдож буй улсын 
төсвийн нийт санхүүжилтийг Залуучуудын хөгжлийн тухай хуульд заасан 
чиглэлийн хүрээнд тооцсон. Мөн аргачлалын дагуу залуучуудад ногдож буй 
хөрөнгө оруулалтыг нийт санхүүжилтээс салгаж тооцсон бөгөөд эцэст нь 
залуучуудад чиглэсэн шууд төсвийг тооцсон. Нийт улсын төсвийн залуучуудад 
ногдож буй хувийг хуульд заасан чиглэлээр авч үзэхэд нийт төсвийн 40 орчим 
хувийг аюулгүй, хөгжих орчны төсөв, 20 гаруй хувийг боловсрол, шинжлэх 
ухаан, мөн 20 орчим хувийг хөдөлмөр эрхлэлт, 15 гаруй хувийг эрүүл мэндийн 
үйлчилгээний санхүүжилт тус тус эзэлж байна. 

Хүснэгт 12. Залуучуудад ногдож буй улсын төсвийн нийт санхүүжилт, сая төгрөг 

2017 2018 2019 2020
Биеийн тамир, спорт 8,098.1            13,766.8          19,109.9          14,646.9          
Соёл урлаг 20,747.5          31,203.3          32,391.1          40,093.3          
Эрүүл мэнд 222,031.1        222,723.7        264,425.2        307,088.7        
Хөдөлмөр, халамж 228,178.6        318,765.2        333,224.1        511,455.9        

Хөдөлмөр 90,684.8         97,753.3         105,103.5       149,816.2       
Халамж 137,493.9        221,011.9        228,120.6        361,639.7        

Боловсрол, шинжлэх ухаан 308,123.3        330,628.2        418,221.3        325,074.1        
Дээд боловсрол 55,294.4         59,280.4         66,780.5         21,008.7         

Аюулгүй, хөгжих орчин 428,257.5        574,429.8        705,043.8        1,004,137.7     
Ипотекийн зээл 194,962.2       311,029.6       329,166.8       363,331.6       

Хувь хүний хөгжил -                  1,177.1            746.1              746.1              
Нийт 1,215,436.1     1,492,694.0     1,773,161.5     2,203,242.6     

Хандлага

Эх үүсвэр: Зөвлөхүүдийн тооцоо

Залуучуудад ногдож буй улсын төсвийн нийт санхүүжилт жил бүр нэмэгдэх 
хандлагатай байна. Тухайлбал, нийт санхүүжилт 2017 онд 1.2 их наяд төгрөг 
байсан бол жил бүр тогтмол нэмэгдсээр 2020 онд 2.2 их наяд төгрөгт хүрсэн 
байна. Үүн дотроо хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний санхүүжилт хурдтай 
нэмэгдэхийн хамт ипотекийн зээлийн санхүүжилт, эрүүл мэндийн үйлчилгээний 
санхүүжилт тогтвортой өсч байна. Харин дээд боловсролын санхүүжилт 2020 
онд буурсан байна. Залуучуудын тухай хуульд тусгагдсан хувь хүний хөгжлийн 
үйл ажиллагаанд Залуучуудын хөгжлийн төвийн санхүүжилтийг авч үзсэн бөгөөд 
түүний хэмжээ жил бүр тогтмол 746 сая төгрөг байна. 

Залуучуудад ногдож буй улсын төсвийн нийт тооцооноос улсын төсвийн хөрөнгө 
оруулалтыг аргачлалын дагуу залуучуудын хөгжлийг дэмжих тухай хуульд 
тусгагдсан чиглэлийн дагуу авч үзэхэд нийт хөрөнгө оруулалтын дунджаар 53 
хувийг боловсрол, шинжлэх ухаан, 20 хувийг эрүүл мэнд, 12.2 хувийг аюулгүй 
хөгжих орчин тус тус эзэлж байна. 

Залуучуудад ногдож буй улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаас соёл урлаг, эрүүл 
мэндийн чиглэлийн хөрөнгө оруулалт жил бүр тогтвортой өсөх хандлагатай 
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байгаа бол биеийн тамир, спорт, аюулгүй хөгжих орчны хөрөнгө оруулалт буурах 
хандлагатай байна. 

Хүснэгт 13. Залуучуудад ногдож буй улсын төсвийн хөрөнгө оруулалт, сая төгрөг

2017 2018 2019 2020
Биеийн тамир, спорт -                  4,551.8            13,889.6          6,454.8            
Соёл урлаг -                  10,341.5          25,741.1          33,070.6          
Эрүүл мэнд 22,778.9          16,124.0          30,466.9          33,202.8          
Хөдөлмөр эрхлэлт -                  -                  -                  -                  
Боловсрол шинжлэх ухаан 33,182.5          57,884.9          137,530.3        80,448.9          
Аюулгүй, хөгжих орчин 11,698.7          17,945.0          20,647.9          9,520.7            
Хувь хүний хөгжил -                  -                  -                  -                  

Нийт 67,660.1          106,847.2        228,275.8        162,697.9        

Хандлага

Эх үүсвэр: Зөвлөхүүдийн тооцоо

Залуучуудад ногдож буй улсын төсвийн нийт санхүүжилтээс залуучуудын 
хөгжилд шууд чиглэсэн төсөл, хөтөлбөрт зориулсан санхүүжилтийг авч үзэхэд 
2017 онд 105 тэрбум төгрөг байсан бол энэхүү хэмжээ нэмэгдсээр 2019 онд 152 
тэрбум төгрөг болсон байна. Харин 2020 онд бага зэрэг буурч 133 тэрбум төгрөг 
болсон бөгөөд энэ нь Ковид-19 цар тахлын нөлөөгөөр буурсан байна. 

Хүснэгт 14. Залуучуудын хөгжилд чиглэсэн төсвийн шууд санхүүжилт4, сая төгрөг

Эх үүсвэр: Зөвлөхүүдийн тооцоо

Залуучуудын хөгжилд шууд чиглэсэн улсын төсвийн санхүүжилтийг 
нарийвчлан авч үзэхэд ГБХЗХГ-ын санхүүжилт, мэргэжлийн боловсрол, 
сургалтын санхүүжилт өсөх хандлагатай байна. Харин Ковид-19 цар тахалтай 
холбоотойгоор залуучуудад чиглэсэн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сан, 
боловсролын зээлийн сангийн санхүүжилт 2020 онд эрс буурсан байна. 

ЗХТ-үүдийн урсгал зардалд зориулж улсын төсвөөс жил бүр 751 сая төгрөг 
орон нутгуудад хуваарилагдаж байгаа бол харин ЗХТ-үүдийн үндсэн үйл 
ажиллагаа буюу Залуучуудын хөгжлийг дэмжих тухай хуульд тусгагдсан зорилт, 

4 Зөвхөн залуучуудад чиглэсэн хөтөлбөр, арга хэмжээнд зориулсан улсын төсвийн санхүүжилт
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арга хэмжээг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай санхүүжилт улсын төсөвт огт 
тусгагддаггүй байна. Иймд ГБХЗХГ-аас ЗХТ-үүдийн үйл ажиллагаанд зориулж жил 
бүр 250-420 сая төгрөгийг хүүхэд хамгаалалд зориулсан зардлаас гаргаж байна. 

Төсвийн үр ашиг. Залуучуудын хөгжил, оролцоонд зориулж буй төсвийн шууд 
санхүүжилтээс хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сан, боловсролын зээлийн сангийн 
зарлагын үр ашгийг авч үзлээ. 

Залуусын хөдөлмөр эрхлэлт, гарааны бизнесийг дэмжих хөтөлбөрийн 
санхүүжилт жил бүр нэмэгдэж байна. Гэвч шинээр нэг ажлын байр бий болгох 
зардал өсөж байгаа (хөтөлбөрийн нийт зардлыг хамрагдсан иргэдийн тоонд 
харьцуулсан) буюу хөтөлбөрийн зарлагын үр ашиг буурч байна. Тухайлбал, тус 
хөтөлбөрийн хүрээнд 2017 онд 2.7 сая төгрөгийн зардлаар нэг залуу хүнийг 
ажлын байранд зуучилж байсан бол 2020 онд 5.7 сая төгрөг болж эрс нэмэгдэж, 
мөн хамрагдсан залуусын тоо буурсан байна. 

Зураг 18. Залуусын хөдөлмөр эрхлэлт, гарааны бизнес дэмжих дэд хөтөлбөр

Эх үүсвэр: ХНХЯ, Зөвлөхүүдийн тооцоо

Зураг 19-д цагийн ажилд зуучлахтай холбоотой санхүүжилтийн хэмжээ, 
хамрагдсан залуучуудын тоог харуулав. Цагийн ажилд зуучлах хөтөлбөрийн 
зарлагын үр ашиг буурах хандлагатай байна. Учир нь 2017 онд 7 мянган 
төгрөгийн зардлаар нэг залуу хүнийг цагийн ажилд зуучилж байсан бол 2020 
онд энэхүү хэмжээ эрс нэмэгдэж 36 мянган төгрөг болсон байна. Өөрөөр хэлбэл 
цагийн ажилд зуучлах төсвийн зарлагын үр ашиг буурч байна.
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Зураг 19. Цагийн ажилд зуучлах

Хамрагдсан иргэд Ажилд зуучлагдсан

Санхүүжилт, сая төгрөгНэгж хүнд ногдох зардал, мянга

2017 2018 2019 2020

6,343

16,936

12,043

5,455 3,860

18,778

1,155
7

44

94
85

32

17 22 36880

Эх үүсвэр: ХНХЯ, Зөвлөхүүдийн тооцоо

Ур чадвар олгох, ажлын байрыг дэмжих хөтөлбөрийг авч үзэхэд тус хөтөлбөрийн 
зарлагын үр ашиг мөн л буурах хандлагатай байна. 

Зураг 20. Хөдөлмөр эрхлэлтийн ур чадвар олгох, ажлын байрыг дэмжих хөтөлбөр

2016 2017 2018 2019 2020

Хамрагдсан иргэд
Санхүүжилт, сая төгрөг

Ажлын байранд хамрагдсан иргэд
Санхүүжилт, ажлын байрны харьцаа, мянган төгрөг

5,684

9,631

755

942

492535454

265 200941 887
2,587

7,353

1,013
2,058

7,677

2,126
1,137

3,264
1,482

Эх үүсвэр: ХНХЯ, Зөвлөхүүдийн тооцоо

Хөдөлмөр эрхлэлтийн ур чадвар олгох, ажлыг байрыг дэмжих хөтөлбөрт 
ихэвчлэн залуу насны хүмүүс хамрагддаг бөгөөд тус хөтөлбөрт 2017 онд нийт 
9.6 мянган иргэн хамрагдаж нэг иргэнд 535 мянган төгрөг зарцуулж байсан бол 
2020 онд 2.5 мянган иргэн хамрагдаж нэг иргэнд 755 мянган төгрөг зарцуулсан 
байна. 



46

3.  
Залуучуудад чиглэсэн 
зарлагын шинжилгээ

Зураг 21. МСҮТ-ийн санхүүжилт болон суралцагчдын тоо

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

52,464 57,885 73,425 61,153 60,913 53,839 52,186 79,646 113,961

МБСҮТ төсөв, сая төгрөг Суралцагчийн тоо

45,225 42,798 42,797 42,675 40,134 35,831 38,526
40,011

48,134

Эх үүсвэр:ХНХЯ

Залуучуудын боловсролыг дэмжсэн томоохон арга хэмжээ нь МСҮТ-ийн үйл 
ажиллагаа бөгөөд энэхүү салбарт улсын төсвөөс ихээхэн санхүүжилт гаргаж 
байна. Сүүлийн жилүүдэд МСҮТ-д суралцагчдын тэтгэлгийн хэмжээг эрс 
нэмэгдүүлсэнтэй холбоотойгоор тус төвүүдэд суралцагчдын тоо нэмэгдэх 
хандлагатай байна. 

Зураг 22. МСҮТ-ийн санхүүжилт болон төгсөөд ажлын байртай болж буй 
төгсөгчдийн хувь

МБСҮТ төсөв, сая төгрөг Ажлын байртай болсон хувь Эдийн засгийн өсөлт

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

52,464

73,425
61,153 60,913

53,839 52,168

113,961

12.3% 11.6% 7.9% 2.4% 1.2% 5.3% 7.2% 5.2%
-5.3%

56%
57%

63%
57%

62%
46%

62% 58%

52%

57,885

79,646

Эх үүсвэр: ХНХЯ

Санхүүжилтийн хэмжээнээс суралцагчдын тоо 2014 оноос эерэг хамааралтай 
байна. Гэвч ажлын байраар хангагдаж байгаа төгсөгчдийн хувь хэмжээ 
санхүүжилтээс илүүтэйгээр эдийн засгийн нөхцөл байдалтай хамаарал өндөр 
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байна. Учир нь эдийн засгийн өсөлт өндөр үед МСҮТ-ийн төгсөгчдийн эрэлт 
өндөр байж, ажлын байртай болох хувь нэмэгдсэн байна. 

Төр засгаас залуучуудын боловсрол, хөгжлийг дэмжиж буй нэг чухал санхүүжилт 
нь оюутны тэтгэлэг, хөнгөлөлттэй зээлийн санхүүжилтийн хөтөлбөр юм. 

Зураг 23. Оюутны хөгжлийн зээл 

Суралцагчдын тоо Санхүүжилт, сая төгрөг Нэг оюутанд ногдох зээлл, сая төгрөг

2016 2017 2018 2019 2020 2021

5,487

18,649

4,753

26,543

6,530

1,830 2,719

9,231

17,400

11,063

0.3

2.0

1.4 1.4 1.4
1.6

13,180

568

Эх үүсвэр: БШУЯ

Оюутны хөгжлийн санхүүжилт, суралцагчдын тоо сүүлийн 2 жилээс өмнөх 
жилүүдэд нэмэгдэх хандлагатай байсан байна. Харин Ковидын нөлөөгөөр 2020 
оноос санхүүжилтийн хэмжээ буурсан байна. Нэг оюутанд ногдох санхүүжилт 
2018 оноос хойш тогтмол 1.4-1.6 сая төгрөгийн хооронд байна. 

Өндөр хөгжилтэй оронд магистр, докторт сурахад зориулсан зээлийн хэмжээ 
2012 он хүртэл нэлээд өсөлттэй байсан бол түүнээс хойш буурах хандлагатай 
байна. Тус хөтөлбөрийн зарлагын үр ашгийг тухайн зээлдэгчдийн зээлээ төлж 
байгаа эсэхээс нь хамааруулж тооцоход 2012 оноос өмнө тус зээлийн эргэн 
төлөлт тогтмол хувьтай байсан бол 2012 оноос хойш зээлийн эргэн төлөлт 
эрс буурсан харагдаж байна. Өөрөөр хэлбэл, өндөр хөгжилтэй оронд зээлээр 
гадаадад сурсан оюутнуудын зээлийн эргэн төлөлт жил бүр буурсаар байна. 
Тухайлбал, 2015 оноос хойш огт эргэн төлөлт хийгдээгүй байна. Зээлийн 
гэрээний дагуу зээлдэгчдийн хувьд эх орондоо эргэн ирж, хөдөлмөрийн 
харилцаанд орж, зээлээ барагдуулах ёстой байдаг. Гэвч зээлийн эргэн төлөлт 
хийгдэхгүй байгаагаас харахад эх орондоо ирэхгүйгээр, өндөр хөгжилтэй оронд 
үлдэж байх магадлал өндөр байна.
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Зураг 24. Өндөр хөгжилтэй орны магистр, докторын боловсрол эзэмшүүлэхэд 
зориулсан зээл

Нийт дүн, мян ам.доллар Нийт дүн, мян ам.доллар

Зээлээ төлсөн иргэдНийт оюутан

1998 2003 2008 2010 2012 2013 2015 2018

32 32 33 31 35 29 34 19

1,556
1,110 1,024

2,649

5,089

3,573

2,639

1,07522
48 35

86

147
122

78

56

22 21 25 7 3 0 0

Эх үүсвэр: БЗСан, Зөвлөхүүдийн тооцоо

Тиймээс энэхүү хөтөлбөрийн хүрээнд гадаадад боловсон хүчин бэлтгэн өгч, 
улмаар үр ашиггүй санхүүжилтийг татвар төлөгчдийн мөнгөөр санхүүжүүлж байх 
магадлалтай байна. 

3.4. Орон нутгийн төсвийн санхүүжилт, түүний үр ашиг

Орон нутагт нийт 33 Залуучуудын хөгжлийн төв байгаа бөгөөд эдгээр төвээр 
дамжуулж Залуучуудын хөгжлийн тухай хуулийг хэрэгжүүлж байна. Иймд эдгээр 
төвд тухайн орон нутгаас тодорхой хэмжээний төсөв хуваарилж байна. 

Хүснэгт 15. Залуучуудын хөгжлийн төвийн орон нутгийн санхүүжилт, сая төгрөг

 Эх үүсвэр 2017 2018 2019 2020

Нийслэлийн ГБХЗХГ 156 245 175.8 574.1
Дүүргүүд 8 8 14
Орон нутгууд 95 143 93

Нийт 156 348 326 681

Хандлага
ОРОН НУТГИЙН САНХҮҮЖИЛТ

Эх үүсвэр: Орон нутгийн ЗХТ-үүд

Гэхдээ орон нутаг бүр харилцан адилгүй байна. Нийт дүнгээр орон нутгийн 
санхүүжилт нэмэгдэх хандлагатай байгаа боловч Ковид-19 цар тахлын улмаас 
2020 онд залуучуудын хөгжил, оролцоонд зарцуулсан орон нутгийн төсөв өмнөх 
оноос 35 хувиар буурсан байна.

Нийслэл, дүүргийн төсөв: Нийслэлийн төсвөөс 2020 онд Залуучуудын хөгжилд 
зориулж 1.3 тэрбум төгрөг баталж, Нийслэлийн гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын 
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хөгжлийн газарт шилжүүлсэн байна. Үүний 200 сая төгрөгийг инновацын 
төвд хуваарилсан бол 700 гаруй сая төгрөгийг залуусын хөгжилд зориулж 
зарцуулжээ5. Нийслэлийн орлого тасалдсанаас болж бүрэн санхүүжилт 
хийгдээгүй байна. Түүнчлэн, Нийслэлээс 2021 онд Залуучуудын хөгжилд зориулж 
1.3 тэрбум төгрөг төсөвлөсөн хэдий ч эхний 7 сарын байдлаар ердөө 30 гаруй 
сая төгрөг санхүүжүүлсэн байна. Нийслэлийн зүгээс дүүргүүдийн залуучуудын 
хөгжлийг дэмжих үйл ажиллагаанд зориулж жилд 225 сая төгрөгийг тусгай 
зориулалтын шилжүүлэг хэлбэрээр улсын төсвөөс авч байна. 

Хүснэгт 16. Нийслэлийн ГБХЗХГ-ын төсвийн зарцуулалтын бүтэц
Үйл ажиллагаа 2017 2018 2019 2020

Аян, бага хурал 34.9% 26.4% 35.0% 7.1%
Нөлөөллийн үйл ажиллагаа 32.4% 23.4% 18.5% 29.7%
Сургалт 5.6% 5.4% 6.9% 6.1%
Залуусын хөдөлмөр эрхлэлт, бизнесийг дэмжих 10.2% 8.9% 9.9% 10.1%
Зорилтод бүлгийн залуусыг дэмжих 1.2% 6.0% 7.7% 17.3%
Нийгэмшүүлэх 3.1% 2.0% 7.7% 6.2%
Сонирхлын бүлгүүдийг дэмжих 3.1% 2.0% 4.5% 0.8%
Залуусын биеийн тамир, спортыг дэмжих 1.5% 4.4% 1.4% 4.8%
Бусад 8.0% 21.4% 8.4% 17.9%
Нийт зардал /мян.төгрөг/ 162,000.0         248,000.0         178,240.0           618,619.2          
Нийт 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

Хандлага

Эх үүсвэр: Нийслэлийн ГБХЗХГ

Нийслэлийн ГБХЗХГ-аас залуучуудын хөгжил, оролцоонд зарцуулж буй нийт 
төсвийн дийлэнх буюу 50 гаруй хувийн үр дүнг хэмжихэд хүндрэлтэй буюу 
аян, бага хурал, нөлөөллийн үйл ажиллагаанд 2017-2019 онд зарцуулсан 
байна. Зорилтот бүлгийн залуусыг дэмжих үйл ажиллагаанд зарцуулж буй 
зардлын хэмжээ жилээс жилд нэмэгдэж байна. Мөн эмзэг бүлгийн залуусыг 
нийгэмшүүлэхэд зарцуулж буй төсвийн зардлын ГБХЗХГ-ын төсвийн нийт 
зардалд эзлэх хувь 3-6 болж нэмэгдсэн байна. Түүнчлэн, залуучуудын хөгжилд 
чиглэсэн сургалт зохион байгуулах зардлын нийт зардалд эзлэх хувь нэмэгдэх 
хандлагатай байна. Залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих арга хэмжээнд 
зарцуулж буй зардлын нийт зардалд эзлэх хувь дунджаар 9-10 хувьтай буюу 
тогтвортой байна. 

Дүүргүүдийн залуучуудын хөгжлийн төвүүд нь ихэвчлэн Нийслэлийн ГБХЗХГ-
аас тодорхой хэмжээний санхүүжилт авч байна. Харин дүүргийн төсвөөс тухайн 
дүүргийн ЗХТ-д тэр бүр санхүүжилтийг хуваарилдаггүй байна. 

Налайх дүүргийн хувьд Залуучуудын хөгжлийн төвийн үйл ажиллагаанд ихээхэн 
анхаарч бусад дүүрэгтэй харьцуулахад 2020 онд 12 сая төгрөгийн санхүүжилт 
олгосон бөгөөд Канад сантай хамтран залуучуудын эрүүл мэндийн чиглэлээр 
төсөл, хөтөлбөр хэрэгжүүлж байна. Дүүргүүдээс залуучуудын хөгжлийн 
чиглэлээр хамгийн идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулж байгаа нь Налайх дүүрэг 
бөгөөд энэхүү судалгаанд тоон мэдээллээ бүрэн ирүүлсэн тус дүүргийн талаар 

5 Нийслэлийн Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар
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авч үзлээ.

Хүснэгт 17. Налайх дүүргийн ЗХТ-ийн санхүүжилт, эх үүсвэр тус бүрээр

Санхүүжилтийн төрөл 2018 2019 2020

1 Улсын төсөв-ГБХЗХГ 0 0 1,000,000.0 

2 Нийслэлийн төсөв-Нийслэлийн ГБХЗХГ 8,000,000.0 10,399,043.0 13,000,000.0 

3 Дүүргийн төсөв 0 0 12,070,000.0 

4 Хандив 0 0 0
5 Олон улсын байгууллага. Үүнээс    

Канад Сан 20,532,943.4  2,399,956.8 - 
Нийт дүн (1+2+3+4+5) 28,532,943.4 12,798,999.8 26,070,000.0 

Эх үүсвэр: Налайх дүүргийн ЗХТ

Нийслэлийн төсвөөс дүүргүүдийн ЗХТ-д харилцан адилгүй санхүүжилт хуваарилж 
байгаа бөгөөд Налайх дүүрэгт хамгийн их санхүүжилт олгосон байна. Тус 
дүүргийн ЗХТ-д олгосон нийслэлийн санхүүжилт 2018 онд 8 сая төгрөг байсан 
бол 2020 онд 13 сая төгрөг болж нэмэгдсэн байна. Канад улсын сангаас тус 
дүүргийн өсвөр охидын нөхөн үржихүйн эрүүл мэндийн чиглэлээр төсөл 
хөтөлбөр хэрэгжүүлж, 2018 оноос хойш нийт 23 сая төгрөгийн санхүүжилтийг 
зарцуулжээ. 

Аймаг, орон нутаг: Аймаг, орон нутаг бүр улсын төсвөөс жилд дунджаар 26 сая 
төгрөгийг Залуучуудын хөгжлийн төвд зориулж тусгай шилжүүлгээр санхүүжилт 
авч байна. Гэвч зарим аймаг харилцан адилгүй санхүүжилт авч байна. Тухайлбал, 
залуусын хот гэж яригддаг Дархан-Уул аймаг хамгийн бага буюу 15 сая төгрөг, 
харин хамгийн бага хүн амтай Говьсүмбэр аймаг бусад аймгуудаас илүү буюу 30 
сая төгрөгийн санхүүжилт жил бүр авчээ. 

Энэхүү төсвийн санхүүжилт нь Залуучуудын хөгжлийг дэмжих тухай хуульд 
тусгагдсан Залуучуудын хөгжлийн төвийн орон тооны ажилчдын цалинд 
зарцуулагдаж байна. Төсвөөс хуваарилж байгаа санхүүжилт жил бүр ижил 
хэмжээтэй байгаа нь ЗХТ-ийн ажилчдын цалин тогтмол буюу өсөлтгүй байгааг 
харуулж байна. 

ХНХЯ-ны харьяа Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газраас дүүргүүдийн 
ЗХТ-д улирал бүр 2 сая төгрөг буюу жилд 8 сая төгрөг, харин 21 аймгийн ЗХТ-д 
тус бүр жилд 4 сая төгрөгийг хуваарилж байна. Тухайлбал, ГБХЗХГ-ын 2019 оны 
А/66 тушаалаар 21 аймгийн ЗХТ-ийн үйл ажиллагааг дэмжих зорилгоор нийт 92 
сая төгрөгийн үйл ажиллагааны санхүүжилт олгосон байна.6 

6  Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газрын Шилэн данс
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Зураг 25. Улсын төсвөөс Залуучуудын хөгжилд зориулж буй тусгай зориулалтын 
шилжүүлэг, сая төгрөг

225

23 23 23 23 23 30 3823 23
68
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Дорнод
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Дундговь
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2018 2019 2020

Эх үүсвэр: Сангийн яам

Судалгааны явцад үндэсний болон 
орон нутгийн хэмжээнд залуучуудын 
хөгжил, оролцоог дэмжих үйл 
ажиллагааны төсөв, санхүүжилтийн 
зардлын нарийвчилсан мэдээллийн 
олдоц, ил тод байдал хангалтгүй 
байв. Хэдийгээр ГБХЗХГ болон 
нийслэлийн ГБХЗХГ-ууд нь шилэн 
дансны тухай хуулийн хэрэгжилтийг 
хангаж шилэн дансанд төсвийн 
зарцуулалтын мэдээллийг тогтмол 
байршуулдаг ч хэт ерөнхий, 
санхүүжилт гаргах тухай тушаалын хавсралтууд дутуу зэргээс залуучуудын 
хөгжил, оролцоог дэмжих үйл ажиллагаанд зориулж буй санхүүжилтийн 
зарцуулалтыг нарийвчлан тооцох боломжгүй байна.

2018 онд ҮСХ-ноос Залуучуудын статистикийн нэгдсэн үзүүлэлт тооцох 
аргачлалыг 8 бүлэг 114 үзүүлэлтийн дагуу тооцож байхаар тусгайлан аргачлал 
боловсруулан баталсан боловч өнөөдрийг хүртэл уг аргачлалын дагуу мэдээлэл 
бүрэн гүйцэд цуглуулж чадахгүй байгаагаас залуучуудад чиглэсэн төсвийн 
санхүүжилтийн үр ашигт байдлыг тодорхойлох, давхардлыг тогтооход саад болж 
байна. Энэ судалгааны хүрээнд аймгуудын ГБХЗХГ-аас тусгайлан бэлтгэсэн 
асуулгын маягтын дагуу залуучуудад чиглэсэн төсвийн зарцуулалтын талаарх 
дэлгэрэнгүй мэдээлэл цуглуулав. 

Сүүлийн гурван жилийн хугацаанд 21 аймгийн ГБХЗХГ-аас залуучуудад чиглэсэн 
үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх хүрээнд нийт 2.1 тэрбум төгрөгийн зардал гаргасан 
байна. 2018 онд улсын болон орон нутгийн төсөв, бусад эх үүсвэрээс нийтдээ 
672.4 сая төгрөг ГБХЗХГ-аар дамжин залуучуудад чиглэсэн үйл ажиллагаанд 
зарцуулагдсан бол 2019 он гэхэд энэ дүн 10 хувиар өсч 740.1 сая төгрөгт хүрчээ. 

Шигтгээ: ЗХТ-ийн ажилчдын цалин нь төсвийн цалингийн 
зардалд хамрагддаггүй бусдаар гүйцэтгүүлсэн бараа, 
үйлчилгээний ангилалд орж батлагддаг. Иймд цалингийн 
ангилалд орж батлагддаггүй тул Засгийн газрын 
шийдвэрээр цалингийн хэмжээ нэмэгдэхэд ЗХТ-ийн 
ажилчдын цалин нэмэгддэггүй байна. Тиймээс цалингийн 
хэмжээ олон жил тогтмол бага түвшинд байгаагаас үүдэн 
ЗХТ-ийн хүний нөөц маш тогтворгүй байна. 

Ганцаарчилсан ярилцлагаас
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Зураг 26. Нийт санхүүжилт ба арга хэмжээний зардал, нэгтгэсэн дүнгээр

Нийт санхүүжилт, сая төгрөг
Арга хэмжээний зардал, сая төгрөг
Нийт санхүүжилтэд арга хэмжээний зардлын эзлэх хувь

2018 2019 2020

672.4 740.1 735.5250.8 503.6 267.9

37.3%

68.1%

36.4%

Эх үүсвэр: Зөвлөхүүдийн тооцоо

Харин 2020 онд бага зэрэг буурч 735.5 сая төгрөг болсон байна. Мөн хугацааны 
урсгал зардлыг хасаж тооцвол нийтдээ 1.0 тэрбум төгрөг зарцуулагдсан. 
Өөрөөр хэлбэл 2018 онд 250.8 сая төгрөг, 2019 онд 503.6 сая төгрөг, 2020 
онд 267.9 сая төгрөгийг б үх төрлийн эх үүсвэрээс ГБХЗХГ-аар дамжуулан 
залуучуудад чиглэсэн арга хэмжээнд зарцуулсан байна. Булган аймаг 2019 
оныг “Залуучуудын жил” болгон зарлаж, залуучуудад чиглэсэн арга хэмжээг 
хэрэгжүүлэхэд ихээхэн анхаарсан байдаг. Тухайн жилд Булган аймаг 220.6 сая 
төгрөгийн санхүүжилтийг энэ чиглэлд зарцуулсан нь тухайн жилийн аймгуудын 
ГБХЗХГ-уудын нийт арга хэмжээний зардлын 43.4 хувь болж байна. 

Зураг 27-д 2018-2020 оны хооронд аймгуудын ГБХЗХГ-аас хэрэгжүүлсэн 
залуучуудад чиглэсэн арга хэмжээний нийт зардал болон нийт санхүүжилтийн 
хэмжээг харуулав. Тухайн хугацаанд Өмнөговь аймаг 225.0 сая төгрөгийн 
санхүүжилтийн эх үүсвэр бүрдүүлсэн нь хамгийн өндөр дүнтэйд тооцогдоно. 
Харин Булган аймаг 231.3 сая төгрөгийн залуучуудад чиглэсэн арга хэмжээг 
хэрэгжүүлсэн нь хамгийн өндөр дүн юм. Гэхдээ энэхүү арга хэмжээний зардал 
нь 2019 оноос шууд хамаарч байгааг өмнө дурдсан. 

Тухайн хугацаанд Өмнөговь аймгийн ГБХЗХГ нь залуучуудад чиглэсэн 
санхүүжилтийнхээ 81.3 хувийг арга хэмжээний зардалд хуваарилсан байгаа 
нь хамгийн өндөр бол Сүхбаатар аймаг дөнгөж 10.0 хувьтай байгаа нь 
хамгийн багад тооцогдож байна. Улсын дунджаар залуучуудад чиглэсэн нийт 
санхүүжилтийн 47.1 хувь нь арга хэмжээний зардалд хуваарилагдаж байна.
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Зураг 27. Нийт санхүүжилт ба арга хэмжээний зардал, аймгаар, сая төгрөг  
(2018-2020 оны нийлбэр дүнгээр)
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Аймгийн ГБХЗЗХГ-аас зохион байгуулсан арга хэмжээний зардал

Эх үүсвэр: Зөвлөхүүдийн тооцоо

Залуучуудад чиглэсэн арга хэмжээнд зарцуулсан хөрөнгийн хэмжээгээр нь 
аймгуудыг эрэмбэлсэн дүнг Хүснэгт 18-д харуулав. 2018-2020 оны хооронд 
залуучуудад чиглэсэн арга хэмжээнд Булган аймаг 231.3 сая төгрөг, Өмнөговь 
аймаг 184.1 сая төгрөг зарцуулсан байгаа нь бусад аймагтай харьцуулахад 
харьцангуй их байна. Зөвхөн энэ хоёр аймгийн залуучуудад чиглэсэн арга 
хэмжээний зарцуулалт нь нийт аймгуудын дүнгийн 40.6 хувийг бүрэлдүүлж 
байна. Аймгуудын дундаж зарцуулалтын хэмжээг авч үзвэл сүүлийн гурван жилд 
48.7 хувь байна. Гэхдээ залуучуудад чиглэсэн санхүүжилтийн хэмжээ аймгуудын 
хувьд харилцан адилгүй тэгш бус байдлаар хуваарилагдсан харагдаж байна. 

Булган, Өмнөговь, Орхон, Увс, Говьсүмбэр, Баянхонгор аймаг улсын дунджаас 
дээгүүр зарцуулалт хийжээ. Хэрэв эхний хоёр аймгийг оруулахгүйгээр арга 
хэмжээнд зарцуулсан зардлыг тооцвол аймгуудын дундаж зарцуулалт сүүлийн 
гурван жилд 31.9 сая төгрөг байна. Залуучуудад чиглэсэн арга хэмжээний 
зардлын нийт дүнгээр тооцоолол хийх нь тодорхой чиг баримжаа өгч байгаа 
боловч уг зардлыг нэг хүнд ногдох байдлаар тооцсоныг харвал илүү сайн 
мэдээлэл өгөх боломжтой юм. 
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Хүснэгт 18. Залуучуудад чиглэсэн арга хэмжээний санхүүжилтийн нийт зардал, 
сая төгрөгөөр (зүүн талд), нэг хүнд ногдох арга хэмжээний зардал (баруун талд), 
2018-2020 оны нийт дүнгээр

Эрэмбэ Хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний 
нийт зардал Эрэмбэ Нэг залуу хүнд ногдох арга 

хэмжээний зардал
1 Булган 231.3 1 Булган 4301.7
2 Өмнөговь 184.1 2 Говьсүмбэр 3292.5
3 Орхон 60.7 3 Өмнөговь 2665.6
4 Увс 56.5 Аймгуудын дундаж 810.9
5 Говьсүмбэр 54.5 4 Увс 677.8
6 Баянхонгор 48.9 5 Орхон 636.5

Аймгуудын дундаж 48.7 6 Завхан 627.8
7 Ховд 47.8 7 Баянхонгор 560.9
8 Завхан 41.9 8 Дундговь 556.5
9 Хөвсгөл 41.2 9 Ховд 537.0

10 Хэнтий 38.4 10 Хэнтий 534.0
11 Дорнод 25.6 11 Дорнод 339.4
12 Өвөрхангай 24.6 12 Дорноговь 330.0
13 Дундговь 24.5 13 Хөвсгөл 319.8
14 Дархан-Уул 24.1 14 Дархан-Уул 253.4
15 Дорноговь 22.1 15 Говь-Алтай 245.6
16 Сэлэнгэ 21.4 16 Өвөрхангай 222.2
17 Төв 17.3 17 Сэлэнгэ 217.2
18 Баян-Өлгий 17.3 18 Төв 210.0
19 Архангай 16.8 19 Архангай 181.7
20 Говь-Алтай 13.5 20 Сүхбаатар 160.3
21 Сүхбаатар 9.7 21 Баян-Өлгий 159.5

Эх үүсвэр: Аймгуудын ГБХЗХГ, Зөвлөхүүдийн тооцоо

Тухайлбал Өмнөговь аймаг залуучуудад чиглэсэн арга хэмжээний зардалд 
184.1 сая төгрөг зарцуулсан нь Говьсүмбэр аймгаас даруй 3.4 дахин их байна. 
Гэвч нэг залуу хүнд ногдох зардлын хэмжээгээр Говьсүмбэр аймаг нь Өмнөговь 
аймгаас 23.5 хувиар өндөр зарцуулалт хийсэн буюу тэгшитгэсэн байдлаар 3,292 
төгрөгийг 15-34 насны хүн тутамд зарцуулсан болохыг харж болно. Булган, 
Говьсүмбэр, Өмнөговь аймаг нь улсын төсвөөс илүү их татаас авсан бус харин 
орон нутгийн төсөв болон төсвийн бус эх үүсвэрээс арга хэмжээний зардлаа 
санхүүжүүлсэн онцлогтой. Залуучуудад чиглэсэн арга хэмжээний санхүүжилт 
нь аймгуудад харилцан адилгүй, далайц маш өндөр байгааг Хүснэгт 18-аас харж 
болно. Жишээлбэл, Булган аймаг сүүлийн гурван жилд нэг залуу хүнд 4,301 
төгрөгийн арга хэмжээг авч хэрэгжүүлсэн бол Сүхбаатар, Баян-Өлгий аймаг 160 
төгрөгийг (27 дахин бага) зарцуулжээ. 
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Хүснэгт 19. Аймгуудын ГБХЗХГ-ын нийт санхүүжилт, эх үүсвэрээр, сая төгрөгөөр

  2018 2019 2020

Улсын төсвийн тусгай шилжүүлэг 413.1 61.4% 517.0 69.9% 511.7 69.6%

ГБХЗХГ-аас үйл ажиллагаанд өгсөн 
санхүүжилт 133.5 19.9% 83.1 11.2% 54.2 7.4%

Орон нутгийн төсөв 95.2 14.2% 73.7 10.0% 92.7 12.6%

Бусад 30.6 4.5% 66.2 8.9% 76.9 10.5%

НИЙТ ДҮН 672.4 100.0% 740.1 100.0% 735.5 100.0%

Эх үүсвэр: Зөвлөхүүдийн тооцоо

Аймгуудын ГБХЗХГ-аас ирүүлсэн мэдээллийг нэгтгэн авч үзвэл 2018 онд нийт 
санхүүжилтийн эх үүсвэрийн 61.4 хувь буюу 413.1 сая төгрөг нь улсын төсвийн 
тусгай шилжүүлэг байсан бол 2020 он гэхэд уг дүн 69.6 хувьд хүрч, 511.7 
сая төгрөг болсон байна. Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг ГБХЗХГ-аас 
аймгуудын ГБХЗГ-уудад хуваарилсан санхүүжилтийн хэмжээ 2018 онд 19.9 хувь 
буюу 133.5 сая төгрөг байсан бол жил бүр буурсаар 2020 он гэхэд дөнгөж нийт 
санхүүжилтийн 7.4 хувь буюу 54.2 сая төгрөг болжээ. 

Орон нутгийн төсвөөс сүүлийн гурван жилийн хугацаанд 261.6 сая төгрөгийг 
залуучуудын хөгжил, оролцоог нэмэгдүүлэхэд зарцуулсан байна. Бусад эх 
үүсвэр буюу олон улсын байгууллага, иргэний нийгмийн байгууллагуудын 
хандив, тусламж, хамтын ажиллагаа тасралтгүй хурдтай нэмэгдэж байгаа дүр 
зураг ажиглагдаж байгаа боловч энэ нь Өмнөговь гэх мэт цөөн хэдэн аймагт 
хэрэгжиж байгаа томоохон хэмжээний төслийн үр дүнгээс шууд хамаарч байгааг 
анхаарах хэрэгтэй. Ерөнхий дүр зургаар нь авч үзвэл нийт санхүүжилтийн 
хэмжээ орон нутагт нэмэгдэх хандлагатай байна. Гэвч Ковид-19 цар тахлын 
нөлөөгөөр төсвийн таналт, хязгаарлалтын нөлөө үүссэн байгаа нь 2019 оны 
дүнгээс тодорхой харагдаж байна. 

Хүснэгт 20. Аймгуудын ГБХЗХГ-аас зохион байгуулсан залуучуудад чиглэсэн арга 
хэмжээний санхүүжилт, үйл ажиллагааны төрлөөр, сая төгрөгөөр

2018 2019 2020

Амьдрах ухааны ур чадвар эзэмшүүлэх 18.3 7.3% 16.1 1.9% 12.6 4.8%

Залуучуудын оролцоог хангах 24.1 9.6% 113.5 13.6% 69.9 26.1%

Эрүүл мэндийн болон хууль зүйн тусламж 
үйлчилгээнд холбон зуучлах 11.3 4.5% 7.0 0.7% 13.7 5.1%

Залуучуудын хүсэл сонирхолд нийцсэн клуб, 
зөвлөлийг ажиллуулах 19.3 7.7% 126.9 14.5% 28.7 9.9%

Гарааны бизнес эрхлэх залуучуудад 
дэмжлэг үзүүлэх, холбон зуучлах 4.5 1.8% 1.6 0.3% 1.8 0.7%
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2018 2019 2020

Хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчилгээ 
мэдээллээр хангах 1.0 0.4% - 0.0% - 0.0%

Сэтгэлзүйн дэмжлэг үзүүлэх уулзалт, чөлөөт 
ярилцлага зохион байгуулах 9.9 4.0% 19.3 2.3% 6.7 2.5%

Нөлөөллийн аян 69.1 27.6% 53.9 6.5% 99.9 37.9%

Зөвлөгөөн, хэлэлцүүлэг, хурал, форум 76.3 30.5% 129.5 15.6% 24.4 9.2%

Мэргэжил сонголт 6.9 2.8% 11.7 1.4% 5.9 2.2%

Бусад 9.6 3.8% 23.0 2.8% 94.02 1.6%

НИЙТ ДҮН 250.3 100.0% 503.6 100.0% 267.9 100.0%

Эх үүсвэр: Зөвлөхүүдийн тооцоо

Залуучуудад чиглэсэн арга хэмжээнд илүү их хөрөнгө зарцуулах нь залуучуудын 
хөгжил, оролцоонд илүү анхаарч буй илэрхийлэл боловч ямар үр дүнд хүрсэн нь 
төсвийн үр ашгийг харуулна. Хүснэгт 18-д харуулсанчлан орон нутагт хэрэгжиж 
байгаа залуучуудад чиглэсэн арга хэмжээний санхүүжилтийн хамгийн их нь 
нөлөөллийн аян, зөвлөгөөн, хэлэлцүүлэг, хурал, форумд зарцуулагдаж байна. 
Залуучуудын оролцоог хангах үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхэд зарцуулсан 
хөрөнгийн хэмжээ жил бүр нэмэгдсээр байна. Түүнчлэн мэргэжил сонголтын 
арга хэмжээг бүх аймгууд уламжлал болгон зохион байгуулдаг бөгөөд үүнд 
жилдээ 6 сая төгрөгөөс багагүй хөрөнгийг зарцуулдаг байна. Ерөнхийдөө үр дүнг 
нь шууд хэмжихэд хүндрэлтэй арга хэмжээг санхүүжүүлж буй байдал нийтлэг 
болжээ. 

Харин амьдрах ухааны ур чадвар эзэмшүүлэх сургалтад зарцуулж байгаа 
хөрөнгийн хэмжээ тасралтгүй буурч, гарааны бизнесийг дэмжих санхүүжилтийн 
хэмжээ маш бага байгаа нь анхаарал татахуйц байна. Залуучуудын хөдөлмөр 
эрхлэлтийг дэмжих үйл ажиллагааг ХХҮЕГ хариуцдаг, ГБХЗХГ нь хөдөлмөр 
эрхлэлтэд зуучлах, мэдээлэл өгөх байдлаар ажилладаг тул ГБХЗХГ-ын энэ 
төрлийн үйл ажиллагаанд зарцуулж буй хөрөнгийн хэмжээ бага байгаагийн 
тайлбар болно. 

Залуучуудад чиглэсэн арга хэмжээний зардлыг бүсчилсэн байдлаар авч үзвэл 
Баруун бүс амьдрах ухааны ур чадвар эзэмшүүлэх сургалтад илүү анхаарал 
хандуулдаг болох нь харагдаж байна. Гэхдээ зөвлөгөөн, уулзалт, форум зохион 
байгуулахад 76.8 сая төгрөг зарцуулсан нь нийт баруун бүсэд хэрэгжүүлсэн арга 
хэмжээний зардлын 43.4 хувь болно. Хангайн бүсийн хувьд сонирхлын клубийг 
дэмжих, залуучуудын оролцоог нэмэгдүүлэхэд илүү их анхаарал тавьж, урлагийн 
арга хэмжээг илүү ихээр зохион байгуулдаг гэж хариулсан байна. Төвийн бүсийн 
хувь нөлөөллийн аянг зохион байгуулахад түлхүү анхаардаг бөгөөд сүүлийн 
гурван жилд зохион байгуулсан арга хэмжээний зардлынхаа 27.9 хувийг энэ 
төрлийн арга хэмжээг зохион байгуулахад зарцуулсан байна. 



57

3.  
Залуучуудад чиглэсэн 
зарлагын шинжилгээ

Хүснэгт 21. Залуучуудад чиглэсэн арга хэмжээний зардал, бүсээр, үйл 
ажиллагааны төрлөөр, 2018-2020 оны нийт дүнгээр, сая төгрөгөөр

Баруун Хангайн Төвийн Зүүн Нийт

Амьдрах ухааны ур 
чадвар эзэмшүүлэх 16.9 9.6% 10.2 2.4% 19.9 5.7% 0.0 0.0% 47.0 4.6%

Залуучуудын 
оролцоог хангах 24.0 13.6% 88.6 20.9% 70.8 20.3% 24.1 32.6% 207.4 20.3%

Эрүүл мэндийн 
болон хууль 
зүйн тусламж 
үйлчилгээнд холбон 
зуучлах

12.4 7.0% 1.4 0.3% 18.2 5.2% 0.0 0.0% 32.0 3.1%

Залуучуудын хүсэл 
сонирхолд нийцсэн 
клуб, зөвлөлийг 
ажиллуулах

5.4 3.1% 115.0 27.2% 52.1 15.0% 2.4 3.2% 174.9 17.1%

Гарааны бизнес 
эрхлэх залуучуудад 
дэмжлэг үзүүлэх, 
холбон зуучлах

1.1 0.6% 0.6 0.1% 5.1 1.5% 1.1 1.5% 7.9 0.8%

Хөдөлмөр 
эрхлэлтийн 
үйлчилгээ 
мэдээллээр хангах

0.0 0.0% 0.8 0.2% 0.2 0.1% 0.0 0.0% 1.0 0.1%

Сэтгэлзүйн 
дэмжлэг үзүүлэх 
уулзалт, чөлөөт 
ярилцлага зохион 
байгуулах

0.8 0.4% 9.6 2.3% 25.6 7.3% 0.0 0.0% 36.0 3.5%

Сайн дурын ажил 0.1 0.0% 5.1 1.2% 0.0 0.0% 0.0 0.0% 5.1 0.5%

Иргэний андгай 1.1 0.6% 1.8 0.4% 6.6 1.9% 0.1 0.1% 9.6 0.9%

Нийтлэг - 
нөлөөллийн сарын 
аянгууд

13.0 7.4% 102.4 24.2% 97.0 27.9% 10.6 14.4% 223.0 21.8%

Залуучуудын 
зөвлөгөөн, форум, 
уулзалт

76.8 43.4% 80.9 19.1% 39.6 11.4% 32.9 44.6% 230.1 22.5%

Мэргэжил сонголт 7.6 4.3% 4.4 1.0% 10.2 2.9% 2.3 3.1% 24.5 2.4%

Тодорхойгүй 17.7 10.0% 2.8 0.7% 3.0 0.9% 0.3 0.4% 23.8 2.3%

НИЙТ ДҮН 176.9 100.0% 423.5 100.0% 348.2 100.0% 73.8 100.0% 1022.3 100.0%

Нийт санхүүжилтэд 
эзлэх хувь 17.3% 41.4% 34.1% 7.2% 100.0%

Эх үүсвэр: Зөвлөхүүдийн тооцоо
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Тэгвэл Зүүн бүсийн хувьд залуучуудын зөвлөгөөн, уулзалт, форум зохион 
байгуулахад 32.9 сая буюу бүсийн хэмжээнд хэрэгжсэн бүх арга хэмжээний 
нийлбэр зардлын 44.6 хувийг зарцуулсан нь бусад бүсүүдтэй харьцуулахад 
хамгийн өндөр байна. Түүнчлэн бүх бүсүүдийн хувь ГБХЗХГ-аар дамжуулан 
хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчилгээ, мэдээллээр хангах үйл ажиллагаанд 
зарцуулсан дүн маш бага байгааг анхаарах нь зүйтэй. Нэг талаас цар тахлын 
нөлөө байж болох ч Залуучуудын хөгжлийн тухай хуульд заасан энэ төрлийн 
үйлчилгээг үзүүлэх үүргийг илүү нарийвчлах, тодорхой болгох нь ХХҮЕГ-ын 
үзүүлж байгаа үйлчилгээтэй давхцаж байгаа төсвийн үр ашиггүй байдлыг 
бууруулахад чухал ач холбогдолтой гэж үзэж байна. Ерөнхийдөө аль ч бүсийн 
хувьд залуучуудад чиглэсэн арга хэмжээг хэрэгжүүлэхдээ нөлөөллийн аян 
зохион байгуулах, зөвлөгөөн, уулзалт, форум зохион байгуулахад ихээхэн ач 
холбогдол өгч байгаа нь харагдаж байна. Түүнчлэн сайн дурын ажил зохион 
байгуулахтай холбоотой зардал маш бага гаргаж байна. Залуучуудын хөгжлийг 
дэмжих хуульд ЗХТ-үүдийн үндсэн үүргүүдийн нэг нь энэ төрлийн үйл ажиллагааг 
зохион байгуулах явдал гэж заасан байгааг анхаарах нь зүйтэй. 

15-34 насны нэг залуу хүнд ногдож буй залуучуудад чиглэсэн арга хэмжээний 
зардлыг Хүснэгт 22-д харуулав. 2018 онд Төвийн бүсэд амьдарч буй нэг залуу 
хүнд хамгийн их буюу дунджаар 635.3 төгрөгийн санхүүжилт ногдож байсан бол 
Зүүн бүсэд түүнээс 2.4 дахин бага буюу 261.1 төгрөг ногдож байгаа нь хамгийн 
бага байв. 

Хүснэгт 22. Залуучуудад чиглэсэн арга хэмжээний нэг зардал, бүсээр, нэг залуу 
хүнд ногдох байдлаар, сая төгрөгөөр

2018 2019 2020

Баруун 523.2 610.8 182.4 

Хангайн 261.1 1,643.0 338.9 

Төвийн 635.3 570.9 1,016.7 

Зүүн 326.7 359.4 381.9 

Эх үүсвэр: Зөвлөхүүдийн тооцоо

2019 онд Булган аймгийн залуучуудад чиглэсэн идэвхтэй үйл ажиллагааны 
нөлөөгөөр нэг залуу хүнд ногдох дундаж зардлын хэмжээ 1643 төгрөг болж 
огцом нэмэгдсэн байна. Түүнчлэн зүүн бүсийн дундаж зардлын хэмжээ хамгийн 
бага хэвээр байгаа ч 359.4 төгрөг болж өмнөх оноос 10 хувиар өсжээ. 2020 онд 
Баруун болон Хангайн бүсийн нэг залуу хүнд ногдох арга хэмжээний зардлын 
хэмжээ эрс буурч, Төвийн болон Зүүн бүсийн нэг залуу хүнд ногдох зардлын 
хэмжээ өмнөх оныхоос өссөн дүнтэй байна. Судалгааны ажлын хүрээнд 
Зүүн бүсийн гурван аймгийг дэлгэрэнгүй судалж, аймаг тус бүрийн онцлогийг 
тодорхойлж тайланд тусгасан. 
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Зүүн бүсийн төсөв, туршлага: Зөвлөхүүдийн хувьд ажлын даалгаврын дагуу Зүүн 
бүсийн аймгуудад томилолтоор ажиллан орон нутгийн түвшинд залуучуудын 
хөгжил, оролцооны төсөв, санхүүжилтийг судалсан. Зүүн гурван аймгаас Дорнод 
аймаг залуучуудын хөгжил, оролцоонд зориулж бусад аймгаас хамгийн их 
дүнтэй санхүүжилт олгосон байна. 

Хүснэгт 23. Дорнод аймгийн ЗХТ-ийн төсөв, мян.төгрөг

2017 2018 2019 2020

Улсын төсөв  0 31,673 31,673 31,673

Аймгийн төсөв  24,000 7,500 9,777 7,500

ГБХЗХГ-аас  0  0 1,000  0

Нийт 24,000 39,173 42,450 39,173

Эх үүсвэр: Дорнод аймгийн ЗХТ

Аймгийн төсвөөс жил бүр залуучуудын хөгжил, оролцоонд зориулж 7-24 сая 
төгрөгийг төсөвлөхөөс гадна аймагт нэн шаардлагатай байгаа мэргэжил 
буюу эмч, сувилагч, багш, малын эмч зэрэг мэргэжлээр сурч байгаа оюутан 
залуучуудыг дэмжин аймгийн төсвөөс тэтгэлэг олгож, орон нутагтаа ажиллуулах 
бодлогыг барьдаг байна. 

Зураг 28. Дорнод аймгаас оюутан залууст олгож буй тэтгэлэг

54,000
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Эх үүсвэр: Дорнод аймгийн ЗДТГ

Дорнод аймгийн ЗХТ-ийн үйл ажиллагааны төсвийн үр ашгийг судлан үзэхэд 
үр дүнг хэмжихэд хүндрэлтэй, үр ашиг багатай үйл ажиллагаануудад нийт 
төсвийнхөө дийлэнх хувийг зарцуулсан дүр зураг давтагдаж байна. 
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Хүснэгт 24. Хэнтий, Сүхбаатар аймгийн ЗХТ-ийн төсөв, мян.төгрөг

2017 2018 2019 2020

Хэнтий аймаг

Улсын төсөв 22,000 22,000 22,000 22,000 

Аймгийн төсөв 0  5,000 4,600 1,400 

ГБХЗХГ-аас 4,000 8,000 8,000 0 

Нийт 26,000 35,000 34,600 23,400 

Сүхбаатар аймаг

Улсын төсөв 0 22,637 22,637 22,637

Аймгийн төсөв 0 0 0  0 

ГБХЗХГ-аас 0 4,000 4,000 1,000

Нийт 0 26,637 26,637 23,637 

Эх үүсвэр: Хэнтий, Сүхбаатар аймгуудын ЗХТ

Зүүн гурван аймгаас Хэнтий аймгийн хувьд ГБХЗХГ-аас хамгийн их санхүүгийн 
дэмжлэгийг авсан байна. Харин Сүхбаатар аймаг багахан санхүүжилт, Дорнод 
аймаг санхүүжилт бараг авдаггүй байна. Сүхбаатар аймгийн хувьд аймгийн 
төсвөөс ЗХТ-д огт санхүүжилт хуваарилдаггүй байна. Гэвч тус аймгийн ЗХТ-өөс 
зорилтот бүлэгт чиглэсэн, үр дүнд суурилсан төсвийн зарцуулалтад анхаарч 
ажилладаг байна. 

Хүснэгт 25. Сүхбаатар аймаг-Зорилтот бүлэгт чиглэсэн сургалтын зардал, мян.
төгрөг

2018 2019 2020 2021

“Оёдол эсгүүр”-ийн сургалт 280 420 330 900

“Ханан-1” төсөл 0 0 0 2000

“Нар хүнээс манддаг” сургалт 0 360 400 350

Эх үүсвэр: Сүхбаатар аймгийн ЗХТ

Хэнтий аймгийн хувьд үр дүнг хэмжихэд хүндрэлтэй, үр ашиг багатай үйл 
ажиллагаанд ЗХТ-ийн төсвийг мөн зарцуулж байна. Тухайлбал, 2018 онд 
залуучуудын чуулган, аяныг 8 сая төгрөгөөр зохион байгуулсан бол 2019 онд 
албан байгууллагуудын спортын арга хэмжээнд 12.6 сая төгрөгийн нийт төсвийг 
зарцуулсан байна. Мөн 2020 онд оны шилдэг залуу шалгаруулах арга хэмжээнд 
18 сая төгрөгийг зарцуулж, үүний дийлэнхийг Ерөнхий сайдын багцаас гаргасан 
байна. 
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Хүснэгт 26. Хэнтий аймаг-ЗХТ-ийн үйл ажиллагаа, мян.төгрөг

2018 2019 2020

Залуучуудын чуулган, аян 8,000 0 0

Урлаг спортын арга хэмжээ /албан байгууллагууд/ 0 12,600 0

Оны шилдэг залуу шалгаруулах арга хэмжээ 0 0 18,000

Эх үүсвэр: Хэнтий аймгийн ЗХТ

Хэнтий аймгийн хувьд цөөн хэдэн чуулга уулзалт, аянд төсвийн нийт 
санхүүжилтийг зарцуулж байна. Өөрөөр хэлбэл, үр дүнг хэмжихэд хүндрэлтэй, үр 
ашиг багатай үйл ажиллагаанд төсвийг зарцуулж байна. 

3.5. Төсвийн гадуурх санхүүжилт

Залуучуудын хөгжил, оролцоог төсвийн санхүүжилтээс гадна олон улсын донор 
байгууллагууд төсвийн бус санхүүжилтээр дэмжин ажиллаж байна. Эдгээрээс 
томоохон санхүүжилтүүдийг энэхүү судалгаанд авч үзсэн бөгөөд төсвийн 
гадуурх нийт санхүүжилт 2017 онд 21 орчим тэрбум төгрөг байсан бол 2020 онд 
бага зэрэг буурч 20 орчим тэрбум төгрөг болсон байна. 

Хүснэгт 27. Төсвийн гадуурх санхүүжилт, сая төгрөг 
 Эх үүсвэр 2017 2018 2019 2020

НҮБ-ын Хүн амын сан          349       4,737       1,437       1,134 

Швейцарийн хөгжлийн агентлаг       2,450       2,450       2,761       2,761 

Каритас Чех Репаблик ТББ  -  -  -          826 

Германы ОУ-ын хамтын ажиллагааны 
нийгэмлэг     12,324     11,148       8,320     11,313 

Дэлхийн зөн Монгол ОУ-ын байгууллага       5,832       6,065       4,473       3,835 

 Нийт     20,956     24,400     16,990     19,869 

Хандлага
ОЛОН УЛСЫН ТОМООХОН ТӨСЛҮҮД

Эх үүсвэр: ОУ-ын байгууллагууд

Нийт санхүүжилтийг 2017-2020 оны дунджаар авч үзэхэд дийлэнх буюу 
дунджаар 53 орчим хувийг Германы ОУ-ын хамтын ажиллагааны нийгэмлэг 
санхүүжүүлж байгаа бол Дэлхийн зөв 25 хувь, Швейцарын хөгжлийн агентлаг 
13 хувь, НҮБ-ын Хүн амын сан 9 орчим хувийг тус тус санхүүжүүлсэн байна. 
Олон улсын байгууллагуудын санхүүжилт нь улсын төсвийн санхүүжилттэй 
харьцуулахад илүү үр дүнд суурилсан, үр ашиг өндөртэй төслүүдэд зарцуулагдаж 
байна. Тухайлбал, Германы ОУ-ын хамтын ажиллагааны нийгэмлэгийн зүгээс 
залуучуудын боловсрол тэр дундаа нарийн мэргэжлийн боловсролыг дэмжин 
төсөл хөтөлбөрүүд хэрэгжүүлж байна.
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Зураг 29. Төсвийн гадуурх санхүүжилтийн бүтэц, хувь
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Эх үүсвэр: Зөвлөхүүдийн тооцоо

Швейцарын хөгжлийн агентлаг нь залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлт, гарааны 
бизнесийг дэмжиж байгаа бол Каритас Чех Репаблик ТББ нь залуучуудын 
чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг ТББ-уудыг дэмжин, хамтын ажиллагааг 
бэхжүүлж байна. Төсвийн гадуурх санхүүжилт нь энэ чиглэлд зарцуулагдаж 
байгаа төсвийн ачааллыг хөнгөлөх боломжийг олгож байгаа боловч нэгдсэн 
мэдээллийн сан байхгүй, тогтмол мэдээ, тайланг хүргүүлэх тогтолцоо 
бүрдээгүй, тухайн байгууллагын хэрэгжүүлж буй хөтөлбөрийн хугацаа, 
хэрэгжүүлэх онцлогоос хамааран бүрэн тодорхойлоход хүндрэлтэй байв. Бидний 
тодруулснаар төсвийн гадуурх хөрөнгө оруулалтын хэмжээ сүүлийн жилүүдэд 
дунджаар 17-24 тэрбум төгрөгт хүрч байгаа нь улсын болон орон нутгийн 
төсвийн ачааллыг хөнгөвчлөх томоохон хувь нэмэр болох нь гарцаагүй юм. 
Ковид-19 цар тахлын улмаас 2019 ба 2020 онд залуучуудад чиглэсэн төсвийн 
гадуурх хөрөнгө оруулалтын хэмжээ хумигдсан дүр зурагтай байна.
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4.  ДУНД ХУГАЦААНЫ ЗАРЛАГЫН ХҮРЭЭГ 
НЭВТРҮҮЛЭХЭД ЗАЛУУЧУУДАД ЧИГЛЭСЭН 
ТӨСӨВЛӨЛТИЙГ ТУСГАХ НЬ

Монгол улсын Засгийн газар дунд хугацааны зарлагын хүрээний мэдэгдлийг 
нэвтрүүлэх стратеги зорилтын хүрээнд тодорхой арга хэмжээнүүдийг үе 
шаттайгаар хэрэгжүүлж байна. Өөрөөр хэлбэл, Монгол улс 2004 оноос дунд 
хугацааны макро төсвийн хүрээ (ДХМТХ) нэвтрүүлэх ажлыг эхлүүлсэн бөгөөд 
сүүлийн жилүүдэд дунд хугацааны зарлагын хүрээг (ДХЗХ) нэвтрүүлэхээр 
ажиллаж байна. Дунд хугацааны төсвийн хүрээ (ДХТХ) ба ДХЗХ-ний хоорондын 
үндсэн ялгааг дараах хүснэгтэд харуулав. 

Хүснэгт 28. Дунд хугацааны төсвийн ба зарлагын хүрээ

Дунд 
хугацааны 
зарлагын 
хүрээ (ДХЗХ)

Дунд 
хугацааны 
төсвийн хүрээ

(ДХТХ)

Дунд хугацааны 
макро төсвийн хүрээ 
(ДХМТХ)

ДНБ-ий төсөөлөл

Инфляцын төсөөлөл

Нийт зарлагын төсөөлөл

Нийт орлогын төсөөлөл

Засаг захиргааны нэгжээрх зарлагын төсөөлөл

Төсвийн чиг үүргээрх зарлагын төсөөлөл

Задаргаа байдлаарх орлогын төсөөлөл

Хөтөлбөрийн ангиллаарх зарлагын төсөөлөл

Үр дүнгийн төсөөлөл

Эх үүсвэр: (IDB, 2010)

Хүснэгт 28-аас харахад ДХЗХ-г нэвтрүүлэхдээ залуучуудад чиглэсэн төсвийн 
зарлагын төсөөллийг хөтөлбөрийн ангиллаар болон хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн 
арга хэмжээний хүлээгдэж байгаа үр дүнгээр тодорхойлох шаардлагатай болох 
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нь харагдаж байна. Иймээс энэ бүлэгт ДХЗХ-г нэвтрүүлэх ажилд залуучуудад 
чиглэсэн төсөвлөлтийг тусгахдаа ямар алхам баримтлах хэрэгтэйг ерөнхий 
байдлаар харуулж, зарим шаардлагатай хэсэгт тодорхой жишээ авч тайлбарлав. 

ДХЗХ нь улсын төсвийг боловсруулахад шаардагдах нөөцийн хязгаарыг тогтоох, 
хөтөлбөрийн зардлыг дунд хугацаагаар төлөвлөхөд туслах хоёр үндсэн чиглэл 
зорилготой бие даасан үйл явц (ADB, 2017) бөгөөд дунд хугацааны зарлагын 
хүрээ нь үндэсний болон орон нутгийн засгийн газрын 3-5 жилийн зарлагын 
төлөвлөгөөг тодорхойлох хэрэгсэл байдлаар улс орнуудад ашиглагдаж байна 
(Pearson, 2002). ДХЗХ нь дараах үндсэн зорилгуудтай гэж үздэг (Dorotinsky, 2007). 
Үүнд: 

• Макро төсвийн нөхцөл байдлыг сайжруулах (төсвийн алдагдлыг 
бууруулах, эдийн засгийн өсөлтийг хурдасгах, эдийн засгийн тогтвортой 
байдлыг хангах);

• Засгийн газрын бодлогын үр нөлөөг сайжруулах (Засгийн газрын 
үйл ажиллагааны тэргүүлэх чиглэлүүд ба хөтөлбөрүүдийн уялдааг 
сайжруулах);

• Хөтөлбөрийн гүйцэтгэл үр нөлөөг сайжруулах (бага зардлаар илүү их үр 
дүнг бий болгох, хөтөлбөрийн үр ашигт байдлыг сайжруулах);

• Эцэст нь дунд, урт хугацаанд хүрэх үндэсний зорилго, алсын хараанд 
хүрэхэд шаардлагатай төсвийг бий болгож, бодлого, хөтөлбөрүүдийн үр 
дүн, төсвийн төлөвлөлтийн уялдааг хангах явдал юм. 

ДХЗХ-г нэвтрүүлэхэд дараах үндсэн үе шатуудыг анхаарах хэрэгтэй. Үүнд: 

Үе шат 1. Макро эдийн засгийн болон улсын төсвийн дээд хязгаарт 
багтаах

Үе шат 2. Өндөр түвшний бодлого: нөөцийн хязгаарлалтын дор бодлого, 
зорилтуудыг уялдуулах (дээрээс доош)

Үе шат 3. Бодлого, нөөц, арга хэрэгслийг салбараар нь холбох (доороос 
дээш)

Үе шат 4. Нөөцийг арга хэрэгсэлтэй уялдуулах

Үе шат 5. Стратегийн бодлого, арга хэрэгслийг нэгтгэх

Ерөнхий дүр зургаар нь авч үзвэл ДХЗХ-г бүрэн нэвтрүүлснээр зөвхөн төсвийн 
үндсэн үзүүлэлт болох нийт орлого, зарлага, алдагдлын дунд хугацааны дээрээс 
доош чиглэсэн төлөвлөлтөөр зогсохгүй илүү нарийвчилсан орлого, зарлагын 
ангиллаар дээрээс доош болон доороос дээш чиглэсэн төсөвлөлтийг 3-5 
жилийн хугацаанд гүйцэтгэх замаар Засгийн газрын үйл ажиллагааны тэргүүлэх 
чиглэлүүд ба хөтөлбөрүүдийн уялдааг сайжруулах, хөтөлбөрийн үр дүнг хангах, 
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үр ашигт байдлыг нэмэгдүүлэх боломж үүснэ гэж үзэж болно. 

Залуучуудад чиглэсэн төсөвлөлтөд ДХЗХ-г нэвтрүүлэх үйл явцад нийцүүлэх 
алхмуудаас өмнө дараах логик загварыг сайтар ойлгож, авч үзэх нь чухал 
юм. Энэхүү логик загвар нь Монгол улсыг хөгжүүлэх 5 жилийн үндсэн чиглэл, 
засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөрт туссан 
зорилгуудад хүрэхэд дэмжлэг болох Залуучуудын хөгжлийг дэмжих үндэсний 
хөтөлбөрийн үр дүнг (outcomes) хангах логик дараалал илэрхийлэл байдлаар 
дүрслэгдсэн.

Зураг 30. Залуучуудад чиглэсэн хөтөлбөрийн үр дүнгийн логик загварын жишээ

Эх үүсвэр: (IWGYP, 2013)-д үндэслэв.

Тус загварын эхний 3 үе шатанд хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ямар төрлийн, хэдий 
хэмжээний нөөц байгааг тодорхойлох, түүнд үндэслэн залуучуудад чиглэсэн 
ямар арга хэмжээ, үйл ажиллагаануудыг зохион байгуулах боломж байгааг 
тооцох, улмаар төлөвлөсөн арга хэмжээний гүйцэтгэл буюу гарц нь юу болохыг 
тодорхойлно. Эдгээрийг тодорхойлсны дараа богино болон дунд хугацаанд ямар 
үр дүнд хүрэхийг зорьж байгааг тодорхойлох шаардлагатай юм. Улмаар урт 
хугацаанд уг хөтөлбөрийн үр дүн, нөлөө нь ямар байхыг тодорхойлсноор ДХЗХ-г 
бий болгох бодлогын үндсэн логик загварыг бий болгоно. Залуучуудын хөгжлийг 
дэмжих үндэсний хөтөлбөрт суурилсан логик загварыг боловсруулахдаа 
оролцогч бүх талуудыг хамарсан хэлэлцүүлэг өрнүүлж, саналыг тусгах нь чухал 
юм. 

Залуучуудад чиглэсэн төсөвлөлтөд ДХЗХ-г нэвтрүүлэх үйл явцыг дараах 
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алхмуудаар тодорхойлж болох юм. 

Алхам 1. ДХЗХ нь тухайн салбарын дунд хугацаанд хүрэх үйл ажиллагааны 
үр дүнг шаардагдах төсвийн зардлын төсөөлөлтэй сайтар уялдуулдаг. Үүний 
тулд үйл ажиллагааны үр дүнг дээрээс доош чиглэсэн хөгжлийн төлөвлөлтийн 
уялдааг хангах замаар тодорхойлно.

Зураг 31. Үр дүнд суурилсан төсөвлөлтийн хүрээ, гүйцэтгэлийн уялдаа

Эх үүсвэр: Малайз улсын гүйцэтгэлийн төсөвлөлт, Дэлхийн банк

Тухайлбал, Зураг 31-т тодорхойлсноор эхлээд үндэсний түвшний үр дүнгийн 
хүрээгээ тодорхойлох бөгөөд энэ хэсэгт дунд болон урт хугацаанд тухайн улс 
ямар үр дүнд хүрэхээ зарлах бөгөөд цаашлаад тодорхойлсон зорилго, үр дүнд 
хүрэхэд дэмжлэг болох салбарын яамдын хөтөлбөр, үр дүн, түүнийг хэмжих 
шалгуур үзүүлэлтүүдийг уялдуулан тодорхойлно. Үүний дараа хөтөлбөрийн хүрэх 
үр дүнгийн хүрээ, хэрэгжүүлэх хөтөлбөрийн үр дүнгүүд болон хэрэгжүүлэх арга 
хэмжээг тус тус тодорхойлж өгнө. Эцэст нь хэрэгжүүлэх арга хэмжээний хүрэх 
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үр дүн, шалгуур үзүүлэлт, шаардагдах гарцын хэмжээг тодорхойлно. 

Илүү дэлгэрүүлж авч үзвэл үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлтүүд нь яам, хөтөлбөр, 
үйл ажиллагааны түвшин бүрийн үр дүн дээр тодорхойлогдох бөгөөд харин 
төсвийн хувьд үйл ажиллагааны хүрэх үр дүнд хүрэхэд шаардлагатай гарцын 
хэмжээнд үндэслэн төлөвлөгдөх бөгөөд улмаар үйл ажиллагааны төсөв тус бүр 
хөтөлбөрийн төсөвт нэгтгэгдэнэ. Төсвийг тухайн жилийн үр дүнгийн гэрээнд 
үндэслэн хөтөлбөрийн түвшинд нэгтгэж, эцсийн байдлаар яамны түвшинд 
нэгтгэн хийнэ. Гүйцэтгэл, үр дүнгийн гэрээ нь зорилтот үр дүнг тусгаж, бүх 
түвшинд хүрэх байгууллагын хариуцлагыг тогтоодог. Үр дүнгийн гэрээ нь 
үйл ажиллагааны түвшинд хийгдэх бөгөөд үйл ажиллагааны гүйцэтгэлийн 
удирдлагын хүрээ хэмээн нэрлэгдэж үйл ажиллагааны төсвийн маягт (маягтыг 
хавсралт 5-аас харна уу)-тай хамт боловсруулагдана. 

Дараагийн түвшинд Хөтөлбөрийн Гүйцэтгэлийн Удирдлагын Хүрээг тодорхойлох 
бөгөөд энэ нь харилцан тохиролцсон үр дүн болон үр дүнгийн үзүүлэлтийг 
харуулах ба Хөтөлбөрийн Төсвийн маягт (маягтыг хавсралт 4-өөс харна уу) 
хуудастай хамт боловсруулагдана. Дараа нь тухайн яамны гүйцэтгэлийн 
хураангуй тодорхойлогдож, яамны бүх хөтөлбөр, үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхэд 
шаардагдах үр дүнгийн хүрээ, нийт орц /input/-ыг нэгтгэн харуулдаг.

Алхам 2. ДХЗХ-ний төлөвлөлтийг боловсруулахдаа хамгийн чухал асуудал нь 
дунд, урт хугацааны зорилтуудад хүрэх үр дүнгийн үзүүлэлтийг тодорхойлж түүнд 
үндэслэн төсвийн зардлыг төлөвлөдөг. Иймд алхам 1 дээр тусгагдсан бүтцийн 
дагуу хөтөлбөрийг боловсруулж, үйл ажиллагааг тодорхойлохдоо юуны түрүүнд 
залуучуудын хөгжил, оролцооны тулгарч буй хамгийн чухал асуудлууд болон 
түүнийг шийдвэрлэх шийдлийг гаргаж ирэх явдал юм. Энэ алхмыг гүйцэтгэхдээ 
асуудал, нөхцөл байдлын шинжилгээг өргөн ашигладаг (DFID, 2003).



68

4. Дунд хугацааны зарлагын хүрээг 
нэвтрүүлэхэд залуучуудад чиглэсэн 
төсөвлөлтийг тусгах нь

Зураг 32. Асуудлын мод шинжилгээний жишээ

Эх үүсвэр: Зөвлөхүүдийн тооцоо

Асуудал, нөхцөл байдлын шинжилгээг хийхдээ гол оролцогч талуудтай асуудлын 
модны шинжилгээний семинар хэлэлцүүлэг зохион байгуулах, фокус бүлгийн 
ярилцлага хийх, иргэдийн оролцоотой хөдөө орон нутгийн үнэлгээг хийх гэсэн 
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гурван үндсэн аргыг ашигладаг. Эхний хоёр арга нь бие биеэ нөхдөг тул хамтдаа 
ашиглахад тохиромжтой. Асуудал, нөхцөл байдлын шинжилгээ нь i) асуудлыг 
томьёолох, ii) тодорхойлсон асуудлуудын дотроос гол асуудлыг сонгон авах, 
iii) асуудлын модыг байгуулах, iv) зорилгын модыг байгуулах, v) алтернатив 
сонголтын шинжилгээг хийх, vi) арга хэмжээний стратегийг сонгох гэсэн үндсэн 
зургаан бүрэлдэхүүн хэсэгтэй (DFID, 2003). Асуудал, нөхцөл байдлын шинжилгээг 
гүйцэтгэх зааврыг Хавсралт 3-аас харна уу.

Энд залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлтийн асуудлыг жишээгээр сонгон авч үзье. 
Асуудал, нөхцөл байдлын шинжилгээг гүйцэтгэхдээ нэгдүгээрт, 15-34 насны 
залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлэхэд тулгамдаж буй асуудлуудыг 
тодорхойлно. Эдгээр асуудлуудаас боловсролгүй, хөдөлмөр эрхлээгүй эсвэл 
сургалтад хамрагдаагүй (NEET) 15-24 насны залуучуудын тухайн насны хүн 
амд эзлэх хувь буурахгүй байгаа нь гол асуудал болж байна гэж хэлэлцүүлэг, 
судалгаануудын үр дүнгээр тодорхойлогдсон гэж үзвэл гол асуудлыг 
“Боловсролгүй, хөдөлмөр эрхлээгүй эсвэл сургалтад хамрагдаагүй (NEET) 15-24 
насны залуучуудын тухайн насны хүн амд эзлэх хувь 2020 оны байдлаар 19.7 
хувь (www.sdg.gov.mn) байна” гэж тодорхойлно. Гуравдугаарт, тодорхойлсон гол 
асуудлыг үүсгэж буй шалтгаан, уг асуудлаас үүдэх үр дагавруудыг тодорхойлно. 
Зураг 32-т асуудлын модыг байгуулсан жишээг харуулав. 

Асуудлын модыг байгуулахдаа сонгон авсан “гол асуудал” болох боловсролгүй, 
хөдөлмөр эрхлээгүй эсвэл сургалтад хамрагдаагүй (NEET) 15-24 насны 
залуучуудын тухайн насны хүн амд эзлэх хувь буурахгүй байгаагийн үндсэн 
шалтгаанууд, түүнээс үүдэн гарах үр дагавруудыг хэлэлцүүлгийн үр дүнд 
үндэслэн эцэслэх нь дараагийн алхмыг зөв гүйцэтгэх суурь нөхцөл болно. 
Дөрөвдүгээрт, уг асуудлыг шийдвэрлэх арга замыг тодорхойлохдоо зорилгын 
модыг байгуулна (Зураг 33). Зорилгын модыг байгуулсны дараа алтернатив 
сонголтын шинжилгээг гүйцэтгэнэ. Энэ жишээнд эрх зүйн орчныг сайжруулах 
арга хэмжээ, хөдөлмөр эрхлэлтийг сайжруулах арга хэмжээ, боловсролын 
түвшинг сайжруулах арга хэмжээ болон бусад арга хэмжээ гэсэн алтернатив 
арга хэмжээний стратегийн сонголтуудыг ашиглав (Зураг 34). Улмаар арга 
хэмжээний стратегийг сонгох нь асуудал, нөхцөл байдлын шинжилгээний эцсийн 
үр дүнг харуулна. 

Нэгтгэж үзвэл, боловсролгүй, хөдөлмөр эрхлээгүй эсвэл сургалтад хамрагдаагүй 
(NEET) 15-24 насны залуучуудын тухайн насны хүн амд эзлэх хувь 2020 онд 19.7 
хувь байгааг 2030 он гэхэд 8.0 хувь болгон бууруулах замаар учирч болзошгүй 
эрүүл мэнд, нийгмийн халамжийн төсвийн ачааллыг бууруулахад хувь нэмэр 
оруулахын тулд ажил хийх сонирхлыг нэмэгдүүлэх, өрхийн нөхцөл байдлыг 
сайжруулах, шаардлага хангахуйц боловсрол эзэмшүүлэх, орон нутгийн 
хөгжлийн ялгаатай байдлыг бууруулах гэсэн үндсэн 4 чиглэлийг баримтлах нь 
зүйтэй бөгөөд ингэснээр тодорхой чиглэл, цар хүрээнд багтаан хэрэгжүүлэх 
арга хэмжээний стратегийг тодорхойлох, төсвийн төлөвлөлтийг хэмнэлттэй, үр 
ашигтай зохион байгуулах эерэг нөлөөтэй юм. 
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Зураг 33. Зорилгын мод шинжилгээний жишээ

Эх үүсвэр: Зөвлөхүүдийн тооцоо
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Зураг 34. Алтернатив сонголтын мод шинжилгээний жишээ

Эх үүсвэр: Зөвлөхүүдийн тооцоо



72

4. Дунд хугацааны зарлагын хүрээг 
нэвтрүүлэхэд залуучуудад чиглэсэн 
төсөвлөлтийг тусгах нь

Алхам 3. Залуучуудын хөгжил, оролцоон дахь тулгамдсан хамгийн гол 
асуудал болон түүнийг шийдвэрлэх арга хэмжээг асуудал, нөхцөл байдлын 
шинжилгээгээр тодорхойлсны дараа үр дүнгийн хүрээ, арга хэмжээний 
төлөвлөлтийн уялдааг хангасан бодлогыг асуудал тус бүрээр тодорхойлно. 
Жишээ нь Боловсролгүй, хөдөлмөр эрхлээгүй эсвэл сургалтад хамрагдаагүй 
(NEET) 15-24 насны залуучуудын тухайн насны хүн амд эзлэх хувь 2020 оны 
байдлаар 19.7 хувь байгааг залуучуудын хөгжил оролцооны гол асуудлуудын нэг 
болгон авч үзсэн. Тэгвэл энэ асуудлыг шийдвэрлэх төлөвлөлтийг схемчлэн авч 
үзье. 

Зураг 35. Үр дүнгийн хүрээ ба арга хэмжээний төлөвлөлтийн уялдаа

Тогтвортой, хүртээмжтэй эдийн засгийн өсөлт, бүрэн, бүтээмжтэй ажил 
эрхлэлт, зохистой хөдөлмөрийг хөхиүлэн дэмжинэ /ТХЗ-2030: 8.6/

Ажил эрхэлдэггүй, боловсрол эсвэл сургалтад хамрагдаагүй залуучуудын 
эзлэх хувийг үлэмж хэмжээгээр бууруулна /2030 гэхэд 8/

Боловсролгүй, хөдөлмөр эрхлээгүй эсвэл сургалтад хамрагдаагүй (NEET) 
15-24 насны залуучуудын тухайн насны хүн амд эзлэх хувь

Зорилтот бүлгийн 
залуучуудын техник 

мэргэжлийн боловсролын 
түвшин нэмэгдэнэ. 

Зорилтот бүлгийн 
залуучуудын хөдөлмөр 

эрхлэлт нэмэгдэнэ. 

Зорилтот бүлгийн 
залуучуудын бичиг үсэг, тоо 
бодох чадвар, боловсролын 

түвшин нэмэгдэнэ. 

Техник мэргэжлийн тусгай 
хөтөлбөр

Хөдөлмөр эрхлэлтийг  
дэмжих хөтөлбөр

1. Техник мэргэжлийн 
хөтөлбөрийг орчин үеийн 
эрэлт хэрэгцээнд үндэслэн 
шинэчилж, нэвтрүүлнэ. 

1. Зорилтот бүлгийн залуучуудад 
чиглэсэн хөдөлмөр зуучлалын 
арга хэмжээг зохион 
байгуулна. 

2. Хөдөлмөр эрхлэлтийн сангаас 
хэрэгжиж буй хөтөлбөрүүдэд 
зорилтот бүлгийн залууст 
чиглэсэн хөтөлбөр нэмж. 

Үндэсний стратегийн зорилго

Гол үр дүн

Үр дүнгийн үзүүлэлт /KPI/

Яам

Яамны хүрэх үр дүн

Хөтөлбөр

Арга хэмжээ

БОЛОВСРОЛ, ШИНЖЛЭХ 
УХААНЫ ЯАМ

ХӨДӨЛМӨР НИЙГМИЙН 
ХАМГААЛЛЫН ЯАМ

Эх үүсвэр: Малайз улсын гүйцэтгэлийн төсөвлөлтөд үндэслэв. 
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Эхлээд уг асуудлыг шийдвэрлэх зорилго, зорилт, хүрэх үр дүн, түүнийг хэмжих 
үзүүлэлтийн хүрээг дунд, урт хугацааны бодлогод тусгах шаардлагатай. 
Тухайлбал, урт хугацаанд хүрэх эцсийн үр дүнг “Тогтвортой, хүртээмжтэй 
эдийн засгийн өсөлт, бүрэн, бүтээмжтэй ажил эрхлэлт, зохистой хөдөлмөрийг 
хөхиүлэн дэмжинэ (ТХЗ-2030: Зорилго 8)” хэмээн тодорхойлж болох бөгөөд үүнд 
хүрэх гол үр дүнг “Ажил эрхэлдэггүй, боловсрол эсвэл сургалтад хамрагдаагүй 
залуучуудын эзлэх хувийг үлэмж хэмжээгээр бууруулна (ТХЗ-2030: Зорилт 
8.6)” гэж тодорхойлж болно. Харин тус үр дүнг хэмжих үр дүнгийн үзүүлэлтийг 
боловсролгүй, хөдөлмөр эрхлээгүй эсвэл сургалтад хамрагдаагүй (NEET) 15-
24 насны залуучуудын тухайн насны хүн амд эзлэх хувиар (ТХЗ-2030: 8.6.1) 
илэрхийлж болно. Цаашлаад урт хугацаанд энэхүү үр дүнд хүрэхэд ХНХЯ-ны 
зүгээс ямар зорилт, үр дүнд хүрэхээ тодорхойлох бөгөөд тухайлбал, тус яам 
дараах үр дүнгүүдийг томьёолж болох юм. 

• Зорилтот бүлгийн залуучуудын техник мэргэжлийн боловсролын түвшин 
нэмэгдэнэ.

• Зорилтот бүлгийн залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлт нэмэгдэнэ.

Эдгээр зорилго, үр дүнгээ яамны зүгээс тодорхойлсны дараа хэрэгжүүлэх 
хөтөлбөрөө үүнтэй уялдуулан боловсруулна. Үүнд, “Техник мэргэжлийн тусгай 
хөтөлбөр”, “Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөр”-үүд байж болох юм. Энэхүү 
хөтөлбөр нь шийдлийн мод загвараас тодорхойлж гаргасан шийдлүүд буюу арга 
хэмжээнүүдийг багтаана. 

Алхам 5. Дээр тодорхойлсон хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай 
арга хэмжээний төсвийн төслийг Арга хэмжээний төсвийн маягтын дагуу 
боловсруулж тэдгээрийг нэгтгэсэн хөтөлбөрийн төсвийн маягтыг давхар 
боловсруулж яамны төсвийг тодорхойлж, нэгдсэн төсөвт нэгтгэхээр Сангийн 
яаманд хүргүүлнэ. 
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Зураг 36. Үр дүнд суурилсан төсөвлөлтийн хүрээнд үүсэх төсвийн төлөвлөлт

Нэгдсэн төсөв

ХНХЯ-ны төсөв

Яамны төсөв Хөтөлбөрийн төсөв  
/маягт/

Арга хэмжээний  
төсөв /маягт/

“Хөдөлмөр 
эрхлэлтийг дэмжих 

хөтөлбөр”

Зорилтот бүлгийн 
залуучуудад чиглэсэн 

хөдөлмөр зуучлал

“Техник мэргэжлийн 
тусгай хөтөлбөр” 

төсөв

Зорилтот бүлгийн 
залууст чиглэсэн тусгай 

хөтөлбөр ХЭС-аар

Хөтөлбөр 3  
төсөв

Арга хэмжээ 3  
төсөв

Арга хэмжээ 4  
төсөв

БШУЯ-ны төсөв

Эх үүсвэр: Малайз улсын гүйцэтгэлийн төсөвлөлтийн тайланд үндэслэв. 

ДХЗХ-ний төлөвлөлтийн үр дүнгийн үзүүлэлт буюу шалгуур үзүүлэлтийг 
тодорхойлохдоо олон улсын байгууллагууд болон бусад улсын жишээ, туршлагыг 
харьцуулах шаардлагатай бөгөөд энэ талаар дараагийн бүлэгт авч үзнэ. 
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5. ЗАЛУУЧУУДАД ЧИГЛЭСЭН ТӨСВИЙН ҮР ДҮНГ 
ХЭМЖИХ ГОЛ ҮР ДҮНГИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД /KPI/

Залуучуудын хөгжил, оролцоонд чиглэсэн төсвийн зарлагыг үр дүнд суурилсан 
төсөвлөлт буюу дунд хугацааны зарлагын хүрээ рүү шилжүүлэхэд гол 
шалгуур үзүүлэлтүүдийг гаргах шаардлагатай. Учир нь төлөвлөж буй арга 
хэмжээнүүдийн хүрэх үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлтүүдээр төсөвлөлтийн үр 
ашигт байдал хэмжигддэг. Гэхдээ залуучуудад чиглэсэн төсөвлөлт нь маш өргөн 
хүрээг хамарсан, салбар дундын зохицуулалт, хамтын ажиллагааг шаардсан 
шинжтэй тул энэ судалгааны хүрээнд шууд тодорхойлоход хүндрэлтэй юм. 
Тиймээс энэ судалгаанд залуучуудын хөгжил оролцоог дэмжих арга хэмжээ, 
үйл ажиллагааны үр дүнг хэмжих шалгуур үзүүлэлтүүдийг олон улсад хэрхэн 
тодорхойлж байгааг тодорхойлон харуулав. Ингэхдээ дараах олон улсын 
түвшний хөгжлийн бодлогын баримт бичгүүд, тэдгээрт туссан залуучуудын 
хөгжил, оролцооны үр дүнгийн үзүүлэлтүүдийг хооронд нь харьцуулах замаар 
санал болгож буй шалгуур үзүүлэлтүүдийг тодорхойлсон. Үүнд: 

1). НҮБ-ын Хөгжлийн хөтөлбөрийн ТХЗ-2030 баримт бичгийн 232 шалгуур 
үзүүлэлт;

2). Хамтын нөхөрлөлийн орнуудын нарийн бичгийн дарга нарын газраас 
боловсруулсан Залуучуудын хөгжлийн индексийн 27 шалгуур үзүүлэлт;

3). НҮБ-ын Эдийн засаг, нийгмийн зөвлөлийн Дэлхийн залуучуудын үйл 
ажиллагааны хөтөлбөрийн 49 шалгуур үзүүлэлт;

4). Данийн Олон улсын хөгжлийн агентлагийн 24 шалгуур үзүүлэлт;

5). АНУ-ын Олон улсын хөгжлийн агентлагийн Залуучуудын эерэг хөгжлийг 
хэмжих хэрэгслийн 50 шалгуур үзүүлэлт. 

Эдгээр бодлого, хөтөлбөрүүдийн залуучуудын хөгжил, оролцооны үйл 
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ажиллагааны үр дүнг хэмжих шалгуур үзүүлэлтүүдийг харьцуулан судлахад нийт 
18 шалгуур үзүүлэлт нь давхацсан байдлаар агуулагдаж байна. Өөрөөр хэлбэл, 
эдгээр байгууллагууд, хөтөлбөрүүд нь дараах 4 үндсэн салбарын 18 шалгуур 
үзүүлэлтийг залуучуудын хөгжил, оролцоонд нэн чухал хэмээн авч үзсэн байна. 
Иймд манай улсын хувьд залуучуудын хөгжлийн үр дүнгийн үзүүлэлтүүдийг 
тогтоохдоо эдгээр үзүүлэлтүүдийг харгалзан үзэх нь зүйтэй юм. Үр дүнгийн 
үзүүлэлтүүдийг тодорхойлохдоо тухайн улсын онцлог, нөхцөл байдлаас ихээхэн 
хамаарах бөгөөд тухайлбал, статистик дата мэдээлэл, суурь судалгаа, тухайн 
улсын нийгэм, эдийн засгийн онцлог шинж, залуучуудын хөгжил, оролцооны 
асуудал зэргээс хамаарч тодорхойлдог. 

Хүснэгт 29. Олон улсын түвшний бодлогын баримт бичгүүд дэх залуучуудын 
хөгжлийн үр дүнгийн гол шалгуур үзүүлэлтүүд /KPI/7

Гүйцэтгэлийн шалгуур (KPI)
Суурь 

түвшин
Хүрэх түвшин 

(targets) ДХЗХ

2022 2023 2024 2025 

Эрүүл мэнд

Өсвөр насны охидын төрөлтийн түвшин (15-19 насны 
1000 охидод ногдох тухайн насны бүлгийн охидын 
төрөлтийн тоо)

2,928 (2020) - - -

Хот, хөдөөгийн мэргэшсэн эрүүл мэндийн үйлчилгээ 
авч төрсөн 15-24 насны эхчүүдийн эзлэх хувь - - - -

ХДХВ/ДОХ болон бусад бэлгийн замын халдварт 
өвчний талаар бүрэн, зөв мэдлэгтэй залуучуудын 
эзлэх хувь, нас, хүйсээр

- - - -

Залуучуудын дундах амиа хорлолтын түвшин (10,000 
залуу хүнд ногдох амиа хорлосон хүний тоо) - - - -

Архины хамааралтай залуучуудын нийт залуучуудад 
эзлэх хувь - - - -

15-18 насны өсвөр залуучуудын дунд тамхи татдаг 
залуучуудын хувь, хүйсээр - - - -

Боловсрол

15-34 насны залуучуудын дунд бичиг үсэг 
тайлагдаагүй хувь (ТХЗ 2030-ын 4.6.1) 1.5%(2020) - - -

Бага боловсролоос дунд боловсролд шилжих 
шилжилтийн хувь хүйсээр - - - -

Бүрэн дунд боловсрол эзэмшсэн хувь, 18 настай хүн 
амаар 78% 78% 79% 80%

Боловсрол эзэмшээгүй, хөдөлмөр эрхлээгүй болон 
сургалтад хамрагдаагүй 15-24 насны залуучуудын 
эзлэх хувь

- - - -

7 Суурь түвшин нь Монгол улсын үзүүлэлт болно
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Академик болон техникийн мэргэшил, ур чадвартай 
залуучуудын эзлэх хувь, хүйсээр

Хөдөлмөр эрхлэлт

Залуучуудын ажилгүйдлийн хэмжээ, хүйсээр 18.7% - - -

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

19.7% - - -

Хөдөлмөр эрхэлж буй 15-17 насны хүүхдийн тоо, эзлэх 
хувь, хүйсээр, насны бүлгээр

Мэдээлэл харилцаа холбоо, технологийн ур чадвартай 
насанд хүрэгсэд болон залуучуудын эзлэх хувь, ур 
чадварын төрлөөр

Тухайн үндэсний ядуурлын шугамаас доогуур түвшинд 
байгаа залуусын эзлэх хувь

Мэдээлэл харилцаа, хүрээлэн буй орчин

Интернет ашигладаг залуучуудын нийт залуу хүмүүст   
эзлэх хувь

100,000 хүнд ногдох гамшгийн улмаас амь насаа 
алдсан, сураггүй алга болсон болон гамшигт шууд 
нэрвэгдсэн залуучуудын тоо

Дээрх үр дүнгийн үзүүлэлтийн дийлэнх суурь түвшинг одоогоор Монгол улсад 
тодорхойлоогүй байгаа тул эхний ээлжид залуучуудын хөгжил, оролцооны 
статистик мэдээлэл, суурь судалгааг нарийн хийж, үр дүнгийн үзүүлэлтүүдийн 
суурь түвшинг тогтоох нь чухал юм. Дээрх шалгуур үзүүлэлтүүдийг залуучуудын 
хөгжлийн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллагаас гадна бусад 
холбогдох салбарын байгууллагууд хариуцаж, үр дүнгийн үзүүлэлтийг төсвийн 
төлөвлөлтдөө тусгах хэрэгтэй. 

Дээр тодорхойлсон үр дүнгийн гол шалгуур үзүүлэлтүүдээс гадна залуучуудын 
хөгжилд эергээр нөлөөлөх нийгэм, хүн ам зүйн нөхцөл байдлын өөрчлөлтийг 
харуулсан болон залуучуудын хөгжлийг идэвхжүүлэх орчны өөрчлөлтийг 
харуулсан үр дүнгийн үзүүлэлтийн шалгуур үзүүлэлтүүдийг олон улсын 
байгууллагууд авч үзсэн байдаг. Тухайлбал, дараах үр дүнгийн үзүүлэлтүүдийг 
залуучуудын хөгжилд эергээр нөлөөлөх нийгэм-хүн амзүйн орчныг илэрхийлэх 
үр дүнгийн гол үзүүлэлтүүд гэж авч үзсэн байдаг. 
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Хүснэгт 30. Залуучуудын хөгжилд эергээр нөлөөлөх үр дүнгийн үзүүлэлтүүд /KPI/

Гүйцэтгэлийн шалгуур (KPI)
Суурь 

түвшин
Хүрэх түвшин 

(targets) ДХЗХ

2022 2023 2024 2025 

Эрүүл мэнд

Халдваргүй 1,000 хүнд ногдох тухайн жилд ХДХВ-ийн 
халдвар авсан хүний тоо - - - -

Мансууруулах бодис хэрэглэгчдийн эмчилгээнд 
хамрагдалтын хувь (эмийн эмчилгээ, сэтгэлзүйн 
эмчилгээ, нийгмийн нөхөн сэргээх-нийгэмшүүлэх 
тусламж)

- - - -

Дотоод болон гадаад орчны агаарын бохирдлоор 
нөхцөлдсөн нас баралтын түвшин (10 000 хүн амд 
ногдох)

- - - -

Баталгаагүй ундны ус, эрүүл ахуйн шаардлага хангаагүй 
ариун цэврийн байгууламжаар нөхцөлдсөн нас 
баралтын түвшин (10 000 хүн амд ногдох)

- - - -

Санамсаргүй хордох, хорт бодист өртсөнөөс 
шалтгаалсан нас баралтын түвшин (100 000 хүнд 
ногдох)

- - - -

Боловсрол

Сүүлийн 12 сарын хугацаанд албан болон албан бус 
боловсрол, сургалтад хамрагдсан залуучуудын тухайн 
насны хүн амд эзлэх хувь, хүйсээр

- - - -

Мэдээлэл харилцаа холбоо, технологийн ур чадвартай 
насанд хүрэгсэд болон залуучуудын эзлэх хувь, ур 
чадварын төрлөөр

- - - -

Боловсролын түвшнээр тооцсон "Тэгш байдал (паритет)-
ын индекс", хүйсээр, өрхийн аж байдлын түвшнээр, 
байршлаар

- - - -

Хөдөлмөр эрхлэлт

Ажиллагчдын цагийн дундаж хөлс, төгрөгөөр, хүйсээр - - -

Хөдөлмөр эрхэлж буй 5-17 насны хүүхдийн тухайн 
насны хүүхдэд эзлэх хувь, хүйсээр, насны бүлгээр - - -

100,000 насанд хүрэгчдэд ногдох арилжааны банкны 
салбарын тоо, (b) 100,000 насанд хүрэгчдэд ногдох 
бэлэн мөнгөний автомат машин (БМАМ/АТМ)-ны тоо

Мэдээлэл харилцаа, хүрээлэн буй орчин

Хөдөлгөөнт холбооны сүлжээнд хамрагдсан нийт хүн 
амын эзлэх хувь, технологийн төрлөөр

Түүнчлэн дараах үр дүнгийн үзүүлэлтүүдийг залуучуудын хөгжлийг дэмжих 
орчны өөрчлөлтийг илэрхийлэх үзүүлэлтүүд гэж тодорхойлсон байна. 
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Хүснэгт 31. Залуучуудын хөгжлийг идэвхжүүлэх орчны өөрчлөлтийг харуулсан үр 
дүнгийн үзүүлэлтүүд /KPI/

Гүйцэтгэлийн шалгуур (KPI)
Суурь 

түвшин
Хүрэх түвшин 

(targets) ДХЗХ

2022 2023 2024 2025 

Эрүүл мэнд

Эрүүл мэндийн зайлшгүй шаардлагатай тусламж 
үйлчилгээний хамралтын хувь - - - -

Боловсрол

(i) Дэлхийн иргэний боловсрол жендерийн тэгш байдал, 
хүний эрхийн асуудлыг хамруулсан (ii)тогтвортой 
хөгжлийн боловсролыг (a) үндэсний боловсролын 
бодлого, (b) сургалтын хөтөлбөр, (c) багш нарын 
боловсрол болон (d) суралцагчийн үнэлгээнд тусгасан 
байдал

- - - -

Сургалтын тэтгэлэгт зориулсан хөгжлийн албан ёсны 
тусламжийн хэмжээ, мян.ам.доллар - - - -

Боловсролын зохих түвшинд багшлах шаардлагыг 
хангах багш бэлтгэх болон багшийн мэргэжил 
дээшлүүлэх зохион байгуулалттай сургалтад хамрагдсан 
(а) сургуулийн өмнөх, (b) бага, (c) дунд, (d) ахлах 
сургуулийн багш нарын эзлэх хувь

- - - -

Хөдөлмөр эрхлэлт

Залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөрийг 
хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих үндэсний бодлогоор эсвэл 
тусгайлан хэрэгжүүлж байгаа эсэх (тийм-1, үгүй-2)

- - - -

Ядуурал, өлсгөлөн

Газар ашиглалтын хувийг хүн амын өсөлтийн хувьд 
харьцуулсан харьцаа - - - -

Төсвийн нийт зарлагад суурь үйлчилгээ (боловсрол, 
эрүүл мэнд, нийгмийн хамгаалал)-нд зориулсан зардлын 
эзлэх хувь

- - - -

Эмэгтэйчүүд, ядуу, эмзэг бүлгийг зохих түвшинд дэмжиж 
чадахгүй байгаа салбарт хуваарилсан төсвийн урсгал 
зардал болон хөрөнгийн зардлын эзлэх хувь

- - - -

Олон улсад ашиглагдаж байгаа дээрх нийтлэг үр дүнгийн үзүүлэлтүүдээс 
гадна манай улсын хувьд цэвэр ЗХТ-ийн төсвийн үр дүнгийн үзүүлэлтүүдийг 
хүснэгт 32-т тусгагдсан байдлаар авч үзэж болох юм. Гэхдээ эдгээр үр дүнгийн 
үзүүлэлтүүдийг төсөвт суулгахын тулд эхний ээлжид Залуучуудын хөгжлийг 
дэмжих тухай хуульд тусгагдсан ЗХТ-ийн хүлээх үүрэг, чиглэлийг нарийвчлан 
өөрчлөх хэрэгцээ, шаардлага үүсэхээр байна. Одоогийн хуульд заасан үүрэг 
чиглэлийн дагуу ЗХТ-ийн хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаанууд нь дангаараа 
хэрэгжүүлэхээс илүүтэйгээр бусад салбар, нэгжүүдтэй заавал хамтран 
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хэрэгжүүлэх эсвэл дэмжин ажиллах байдлаар гүйцэтгэгдэх шинжтэй тул зөвхөн 
ЗХТ-ийн төсвийн үр дүнгийн үзүүлэлтүүдийг нэмэлт нарийвчилсан судалгаагаар 
тодорхойлох шаардлагатайг дурдах нь зүйтэй юм. Энэ судалгааны хүрээнд үр 
дүнгийн үзүүлэлтүүдийг жишээ байдлаар харуулав.

Хүснэгт 32. ГБХЗХГ болон ЗХТ-үүдийн төсвийн үр дүнгийн үзүүлэлтүүд /KPI/

Гүйцэтгэлийн шалгуур (KPI)
Суурь 

түвшин
Хүрэх түвшин 

(targets) ДХЗХ

2022 2023 2024 2025

Эрүүл мэнд

ХДХВ/ДОХ болон бусад бэлгийн замын халдварт өвчний 
талаар бүрэн, зөв мэдлэгтэй залуучуудын эзлэх хувь, 
хүйсээр

- - - -

Залуучуудын дундах амиа хорлолтын түвшин (10,000 
залуу хүнд ногдох амиа хорлосон хүний тоо) - - - -

Архины хамааралтай залуучуудын нийт залуучуудад 
эзлэх хувь - - - -

15-18 насны өсвөр залуучуудын дунд тамхи татдаг 
залуучуудын хувь, хүйсээр - - - -

ЗХТ-ийн сэтгэл зүйн заслын эмчилгээнд хамрагдаж 
хэвийн амьдралд шилжсэн залуучуудын тоо - - - -

ЗХТ-өөр дамжуулж хууль зүйн туслалцаа, эрүүл мэндийн 
тусламж үйлчилгээ авсан залуучуудын тоо - - - -

Боловсрол

Бичиг үсгийн болон тоо бодох чадварын зайлшгүй 
эзэмших анхан шатны түвшинд хүрсэн залуучуудын 
нийт залуу хүн амд эзлэх хувь, нас, хүйсээр (ТХЗ 2030-
ын 4.6.1)

1.5%(2020) - - -

Мэргэжлийн боловсрол эзэмшсэн зорилтот бүлгийн 
залуучуудын тоо - - - -

Хөдөлмөр эрхлэлт

Ажлын байртай болсон зорилтот бүлгийн залуучуудын 
тоо - - - -

Шинээр бий болж, тогтвортой үйл ажиллагаа явуулж 
байгаа зорилтот бүлгийн залуучуудын гарааны 
бизнесийн тоо

- - - -

Хөдөлмөр эрхэлж буй 15-17 насны хүүхдийн тоо, эзлэх 
хувь, хүйсээр, насны бүлгээр - - - -

Ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох сургалтад суусан 
залуусын тоо - - - -

Оролцоо

Сайн дурын ажилд оролцсон залуучуудын тоо - - - -
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ЗХТ-өөр үйлчлүүлж сонирхлын клуб, зөвлөл, бүлгийн 
үйл ажиллагаанд хамрагдсан залуучуудын тоо - - - -

Амьдрах орчин

Түрээсийн болон хөнгөлөлттэй нөхцөлтэй орон сууцаар 
хангагдсан иргэдийн тоо, хувь хэмжээнд 34 хүртэлх 
насны залуучуудын 
эзлэх хувь, хэмжээ

- - - -

ЗХТ-ийн төсвийн үр дүнг хэмжих шалгуур үзүүлэлтүүдийн суурь түвшингүүд 
тодорхойгүй байгаа тул суурь түвшнийг тодорхойлох шаардлагатай байна. Дээр 
дурдсанчлан, Залуучуудын хөгжлийг дэмжих тухай хуульд заасан ЗХТ-ийн үйл 
ажиллагаа нь бусад салбартай ихэвчлэн давхцах шинжтэй, ЗХТ нь хавсарга 
үүрэгтэйгээр оролцохоор тодорхойлогдсон байгаа нь анхаарах асуудал юм. 
Иймээс ЗХТ-үүдийн үүрэг, оролцоог тодорхой болгож, тэдгээрийн төсвийн үр 
дүнг хэмжиж болохуйц түвшинд хүргэх шаардлагатай байна. 
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ДҮГНЭЛТ

Залуучуудад чиглэсэн зарлагын шинжилгээнээс дараах дүгнэлтүүд гарч байна. 
Үүнд: 

• Олон улсад залуучуудын насны бүлгийг ихэвчлэн 15-24 насаар авч 
байна. Харин манай улсын залуучуудын насны бүлэг 10 насаар илүү 
байна. 

• Дийлэнх улс орнууд залуучуудын хөгжилд анхаарч институци, стратеги 
бодлого боловсруулан хэрэгжүүлж байна. 

• Манай улсын хувьд залуучуудын хөгжилд сүүлийн жилүүдэд ихээхэн 
анхаарч эхлээд байгаа хэдий ч стратеги бодлогууд нь ТХЗ болон бусад 
хөтөлбөрүүдтэй сул уялдаж байна. 

• Улсын төсвөөс ЗХТ-үүдийн зөвхөн урсгал зардлыг санхүүжүүлж, үйл 
ажиллагааны зардлыг Хүүхэд хамгааллын зардлаас гаргаж байна. Иймд 
18 наснаас дээш насны залуучуудад чиглэсэн аливаа үйл ажиллагааг 
Хүүхэд хамгааллын хөтөлбөрөөс санхүүжүүлж байгаа нь зориулалтын 
бус зарцуулалтад тооцогдох юм. 

• ЗХТ-үүдийн төсвийн зарцуулалт нь үндсэндээ үр дүнг хэмжихэд 
хүндрэлтэй, үр ашиг багатай үйл ажиллагаанд чиглэж байна. Тухайлбал, 

 | Нийслэлийн ЗХТ-ийн төсвийн 30 гаруй хувь нь хурал, чуулган, 
аян зохион байгуулахад зарцуулагдаж байна. Сүүлийн 4 жилийн 
дунджаар нийт зарлагын 25 хувь нь нөлөөллийн үйл ажиллагаанд 
зарцуулагдаж байна. 

 | Аймгуудын хувьд 2018-2020 оны хооронд чуулган, аян зохион 
байгуулахад нийт үйл ажиллагааны зардлын 34 хувийг зориулжээ. 



83

ДҮГНЭЛТ

• ЗХТ-ийн журамд заасан үйл ажиллагааны чиглэлүүдээс сайн дурын 
ажил, хөдөлмөр эрхлэлтэд зуучлах, гарааны бизнесийн дэмжлэг 
үзүүлэхэд чиглэсэн санхүүжилт хийгддэггүй. Харин зөвхөн залуучуудын 
оролцоог дэмжих үйл ажиллагааг ЗХТ-үүд дийлэнхдээ зохион байгуулж 
байна. 

• Төсвийн нийт зардлын залуучуудад ногдож буй хувь 2020 онд ДНБ-ий 5.9 
хувь, төсвийн зардлын 15.9 хувьтай тэнцэж, өмнөх жилүүдээс бага зэрэг 
өсөх хандлагатай байна. 

• Залуучуудын хөгжил, оролцоонд чиглэсэн санхүүжилтийн бүтцийг 2020 
оны байдлаар авч үзэхэд улсын төсөв 86.7 хувь, орон нутгийн төсөв 
0.4 хувь, ОУ-ын байгууллагуудын санхүүжилт 12.9 хувийг тус тус эзэлж 
байна. Иймд залуучуудын хөгжил, оролцоог дэмжихэд чиглэсэн арга 
хэмжээг зохион байгуулах, санхүүжүүлэхэд хуульд заагдсаны дагуу орон 
нутгийн санхүүжилтийг нэмэгдүүлэх шаардлагатай байна.

• Залуучуудын хөгжлийг дэмжих тухай хуульд зааснаар залуучуудын 
оролцоог дэмжихэд бүх шатны Засаг дарга нар голлох үүрэгтэй 
оролцохоор тусгасан байдаг боловч одоогоор энэ чиглэлд орон нутгийн 
санхүүжилт маш бага, дэмжлэг бараг байхгүй байна. 

• Залуучуудад чиглэсэн зарим хөтөлбөрүүдийн зардлын үр ашиг буурах 
хандлагатай байна. Тухайлбал, 

 | 2017 онд нэг залуу хүнийг дунджаар 2.7 сая төгрөг зарцуулж ажлын 
байранд зуучилж байсан бол 2020 онд дунджаар 5.7 сая төгрөг болж 
нэмэгдсэн байна. 

 | Өндөр хөгжилтэй оронд магистр, докторт сурч байгаа оюутнуудын 
зээлийн эргэн төлөлт буурч байна.

• Залуучуудын хөгжлийн төвийн үйл ажиллагаа бусад байгууллагуудын 
үйл ажиллагаатай давхцах байдал ажиглагдаж байна. Үүнд:

 | Спортын арга хэмжээг зохион байгуулах, санхүүжүүлэх байдал нь 
БТСУХ-ны үндсэн үйл ажиллагаатай давхцаж байна.

 | Урлаг, соёлын үйл ажиллагааг зохион байгуулах, санхүүжүүлэх 
нь Соёлын яам, түүний харьяа байгууллагуудын үндсэн үйл 
ажиллагаатай зарим талаар давхцаж байна. 

 | Сургалтын үйл ажиллагааг зохион байгуулж буй хэлбэр, агуулга нь 
ХХҮЕГ, түүний харьяа нэгжүүдийн үндсэн үйл ажиллагаатай маш 
төстэй байна. 

 | Хөдөлмөрийн зуучлалын үйл ажиллагааг зохион байгуулахаар 
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Залуучуудын хөгжлийн төвийн журамд заасан байгаа нь ХХҮЕГ-ын 
үндсэн үйл ажиллагаатай давхцах нөхцөл байдал үүсгэж байна. 
Гэхдээ ЗХТ-үүд энэ чиглэлийн үйл ажиллагааг идэвхтэй зохион 
байгуулдаггүй. 

 | Номын сангийн үйл ажиллагаа явуулах нь ЗХТ-үүдийн үндсэн үйл 
ажиллагааны нэг хэмээн заасан байдаг боловч энэ чиглэлээр 
тогтмол үйл ажиллагаа явуулж байгаа ЗХТ байхгүй. Цаашид энэ 
чиглэлийн үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх эсэхэд дүн шинжилгээ хийх 
шаардлагатай байна. 

• ЗХТ-үүдийн ажилчдын цалингийн хэмжээ болон ажлын байрны 
тодорхойлолтын нийцгүй байдлын улмаас тогтвор суурьшилтай ажиллах 
боловсон хүчин бага байгаа нь ярилцлагуудын үр дүнгээс харагдаж 
байна. 

• ЗХТ-ийн ажилтнууд үндсэн бус гэрээт статустай байгаа нь төвүүдийн 
хүний нөөц тогтворгүй, хүний нөөцийг чадавхжуулах сургалт арга 
хэмжээний үр өгөөж хангалтгүй, цаашлаад төвүүдээс үзүүлэх үйлчилгээ, 
арга хэмжээний чанар, хүртээмж, төсвийн өгөөжит байдалд сөргөөр 
нөлөөлж байна.

• Аймгийн ГБХЗХГ-аас залуучуудад чиглэсэн арга хэмжээг тухайн орон 
нутагт амьдарч буй залуучуудын хэрэгцээ, шаардлагын талаарх суурь 
судалгаанд үндэслэхгүйгээр зохион байгуулдаг нийтлэг дутагдал байна. 

• Өмнөговь аймаг, Налайх дүүрэг нь залуучуудад чиглэсэн арга хэмжээг 
санхүүжүүлэх, зохион байгуулах талаар бусад аймаг, нийслэлийн 
дүүргүүдийг тэргүүлж байна. 

• Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг ГБХЗХГ нь ЗХТ-үүдийн болон 
бусад нэгжүүдийн санхүүгийн тайлан ба үйл ажиллагааны тайлангуудын 
хоорондын уялдаа холбооны талаар шинжилгээ хийдэггүй, өмнөх 
жилүүдэд гүйцэтгэсэн арга хэмжээ бүрээрх санхүүжилтийн гүйцэтгэл, 
хүрсэн үр дүнгийн талаарх нэгдсэн мэдээллийн сан байхгүй байхгүй 
байна. 
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2.  
Бодлогын орчин ба 
тогтвортой хөгжлийн зорилго

ЗӨВЛӨМЖ

Залуучуудад чиглэсэн зарлагын шинжилгээнээс дараах зөвлөмжийг санал 
болгож байна. Үүнд: 

1. Залуучуудын хөгжил, оролцоог хангахад чиглэсэн төсвийн санхүүжилтийн үр 
ашгийг сайжруулах, үр дүнд суурилсан төсвийн төлөвлөлтийг нэвтрүүлэх нь 
нэн чухал байна. Ялангуяа аймаг, нийслэлийн түвшинд ГБХЗХГ нь төсвийн 
төлөвлөлтөд идэвхтэй оролцох, төсвийн жилийн үйл ажиллагааны тайланг 
санхүүжилт, үр дүнг уялдуулах байдлаар тодорхойлон гаргах хэрэгтэй. Энэ 
хүрээнд дараах алхмуудыг заавал гүйцэтгэж байх нь чухал гэж үзэж байна. 
Үүнд: 

1.1. Аймаг, нийслэлийн ГБХЗХГ нь Залуучуудын хэрэгцээ, шаардлагыг 
тодорхойлох судалгааг тогтмол хийж, түүнд дүн шинжилгээ хийдэг байх;

1.2. Тодорхойлсон хэрэгцээ, шаардлагыг эрэмбэлэх, тухайн асуудлыг 
шийдвэрлэх арга замуудыг тодорхойлох, дараагийн төсвийн жилд 
хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төслийг үндэсний хөтөлбөрүүдтэй 
уялдуулан, шаардагдах төсвийн санал, хэмжиж болохуйц шалгуур 
үзүүлэлт, хүрэх үр дүнгийн хамт боловсруулах;

1.3. Төлөвлөж буй арга хэмжээ нь үндэсний хөтөлбөр, хөгжлийн жилийн 
төлөвлөгөөтэй нийцтэй эсэхийг шалгах, тохируулдаг байх;

1.4. Төсвийн тухай хуулийн 8.4-т заасны дагуу төсвийн саналд тусгуулах 
арга хэмжээний төслийг үндэслэлийн хамт боловсруулан холбогдох эрх 
бүхий байгууллага, албан тушаалтанд хүргүүлдэг байх;

1.5. Төсвийн жилд гүйцэтгэсэн үйл ажиллагааны тайланг боловсруулахдаа 
хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ тус бүрээр санхүүжилтийн хэмжээ, 
хамрагдсан залуучуудын тоо, шалгуур үзүүлэлтийн суурь түвшин, хүрсэн 
үр дүнг заавал тусгадаг байх.
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Эдгээр алхмуудыг гүйцэтгэснээр төсвийн зарлагын үр ашгийг нэмэгдүүлэх, 
төсвийн шатлал хоорондын уялдаа холбоог сайжруулах, төсвийн 
байгууллагуудын үйл ажиллагааны давхцалд дүн шинжилгээ хийхэд дөхөм 
болно.

2. 2018 онд батлагдсан Залуучуудын статистикийн нэгдсэн үзүүлэлт тооцох 
аргачлалын дагуу статистик мэдээллийг бүрэн цуглуулдаг болох нь 
зүйтэй. Ингэснээр төсвийн зарлага үр дүнтэй байсан эсэхийг тодорхойлох 
мэдээллийн сан, тогтмол эх үүсвэртэй болно. 

3. ЗХТ-үүдийн албан хаагчдын тогтвор суурьшилтай ажиллах нөхцөлийг 
бүрдүүлэх нь төсвийн зарлагын үр ашигт шууд нөлөөлнө. Иймээс цалингийн 
шатлалыг оновчтой болгох, ажлын байрны тодорхойлолтыг нарийвчлан 
гаргах талаар өмнө хийгдсэн нарийвчилсан судалгааны үр дүнг хэрэгжүүлэх 
нь зүйтэй.

4. Залуучуудын оролцоог дэмжих арга хэмжээг хэрэгжүүлэхэд анхаарах 
шаардлагатай байна. Залуучуудад чиглэсэн төсвийн санхүүжилт нь бараг 
бүхэлдээ залуучуудын хөгжилд чиглэсэн онцлогтой байна. Залуучуудын 
хөгжлийг дэмжих тухай хуульд заасны дагуу залуучуудын оролцоог 
нэмэгдүүлэхэд шаардагдах санхүүжилтэд орон нутгийн төсвөөс дэмжлэг 
үзүүлдэг болгоход ХНХЯ, ГБХЗХГ-аас анхаарах, хамтран ажиллах хэрэгтэй. 
Тухайлбал, Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын төсвийн ерөнхийлөн захирагч 
болон аймгийн засаг даргын хооронд байгуулдаг Үр дүнгийн гэрээнд 
тодорхой заалт болгон оруулж болох юм. 

5. Үр ашиг багатай эсвэл үр ашгийг нь тодорхойлоход хүндрэлтэй хөтөлбөр, 
сангуудын зардлын үр ашгийг сайжруулах боломжийн талаар судалгаа хийх;

6. Одоогоор залуучуудад чиглэсэн арга хэмжээг үндсэндээ төсвийн Хүүхэд 
хамгааллын хөтөлбөрөөс санхүүжүүлж байгаа нь 19-34 насны залуучуудад 
чиглэсэн үйл ажиллагааг санхүүжүүлэхэд хуулийн хувьд тохиромжгүй байна. 

7. Залуучуудын хөгжлийг дэмжих тухай хуульд тусгагдсан чиглэлүүдийг 
хэрэгжүүлэх арга хэмжээний стандарт тодорхойлолтыг нэн даруй гаргах 
хэрэгтэй. Ингэснээр төсвийн үргүй зардлыг бууруулах боломжтой. 

8. Залуучуудад чиглэсэн Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангийн хөтөлбөрүүд, 
халамжийн хөтөлбөрүүдийн үйл ажиллагааны тайланг үр дүнд суурилж, 
насны бүлгээр, хүйсээр гаргах хэрэгтэй. 

9. ГБХЗХГ-ын даргын ЗХТ-ийн 2019 оны 06 сарын 05-ны өдрийн А/137 дугаар 
тушаалаар батлагдсан “Залуучуудын хөгжлийн төвийн дүрэм”-д залуучуудын 
хөгжил, оролцооны хэрэгцээ, шаардлагын талаар мэдээлэл цуглуулах, дүн 
шинжилгээ хийх тухай тодорхой заалт нэмж оруулах хэрэгтэй. 
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10. Дунд хугацааны зарлагын хүрээг нэвтрүүлэхэд залуучуудад чиглэсэн 
төсөвлөлтийг тусгах ажлыг зохион байгуулахдаа дараах байдлаар 
гүйцэтгэвэл зохимжтой гэж үзэж байна. Үүнд: 

a. Залуучуудын хөгжил, оролцооны тайлангийн нэгдсэн мэдээллийн санг 
үүсгэж, статистик дата, суурь судалгааг сайтар хийх;

b. Статистик, суурь судалгаанд үндэслэн залуучуудын хөгжил, оролцооны 
тулгамдаж буй асуудлуудыг тодорхойлох, эрэмбэлэх;

c. Асуудлын мод, шийдлийн мод загваруудыг ашиглан асуудлыг үүсгэж 
буй гол шалтгаануудыг тодорхойлж, цаашид анхаарах арга хэмжээ, 
шийдлийг тодорхой болгох;

d. Мод загварт үндэслэн урт, дунд, богино хугацааны зорилго, арга хэмжээ, 
үр дүн, үр дүнгийн үзүүлэлт тус бүрийг тодорхойлох;

e. Арга хэмжээний үр дүнд хүрэхэд шаардлагатай гарцад үндэслэн арга 
хэмжээний төсвийн маягт, цаашлаад хөтөлбөрийн төсвийн маягт тус 
бүрийг боловсруулах. 
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ХАВСРАЛТУУД

Хавсралт 1. Аймаг, нийслэл, дүүргүүдийн ГБХЗХГазар, хэлтсээс авсан 
мэдээллийн асуумж хүснэгт

......................... Залуучуудын хөгжлийн газар/хэлтэс/төв

1. Улсын төсөв
2. Орон нутаг буюу нийслэлийн төсөв
3. Дүүргийн төсөв
4. Хандив
5. Олон улсын байгууллага. Үүнээс

Дэлхийн зөн
....
...

Нийт дүн (1+2+3+4+5)

2016 2017 2018 2019 2020
Нөлөөллийн арга хэмжээ. Үүнд: 
Сургалтууд (хүний тоо, сургалтын нэрийг 
тавих)
Чуулган, семинарууд (хүний тоо, 
чуулганы нэрийг тавих)
.......
.......
Хөгжүүлэлтийн арга хэмжээ. Үүнд:
Сургалтууд (хүний тоо, сургалтын нэрийг 
тавих)
.......
.......
ЗХТ-ийн үйл ажиллагаанд зориулж 
шилжүүлсэн дүн
Томилолт, бусад зардал

Тайлагнасан:................................................. ....../..../.....

Тайлбар: Хэрэгжүүлсэн бүх арга хэмжээг бичнэ. Хэрэв санхүүжилтгүй хэрэгжүүлсэн бол зарцуулалтыг 
тэгээр бичнэ. 

Тайлбар: санхүүжилтийн төрөл дээр санхүүжилт байхгүй хэсгийг онууд дээр тэгээр 
бичнэ. Жишээ нь улсын төсвөөс санхүүжилт байхгүй бол улсын төсвийн он тус бүр дээр 0 
гэж бичнэ.  

Зарцуулалт, төгрөгЗарцуулалтын арга хэмжээ Эх үүсвэр

2020Санхүүжилтийн төрөл 2016 2017 2018 2019
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Хавсралт 2. Улсын төсвөөс 2017 -2020 оны хооронд хийгдсэн 
санхүүжилтийн хэмжээний тойм тооцооллын тайлбар

Алхам 1: Залуучуудын хөгжлийг дэмжих тухай хуулийн хоёрдугаар бүлэгт 
тодорхойлсон төрөөс залуучуудын хөгжлийг дэмжих дараах чиглэлийг 
баримтлах . Үүнд: 

1). Биеийн тамир, спорт
2). Соёл урлаг
3). Эрүүл мэнд
4). Хөдөлмөр, халамж
5). Боловсрол, шинжлэх ухаан
6). Аюулгүй амьдрах, хөгжих орчин
7). Хувь хүний хөгжил

Алхам 2: 2016-2020 оны улсын төсвийн зарлагын гүйцэтгэлийг Сангийн 
сайдын 2015 оны 7 дугаар тушаалаар батлагдсан “Төсвийн ангилал батлах 
тухай” тушаалын хавсралт “төсвийн зарлагын хөтөлбөр”-ийн дагуу шүүж алхам 
1-т тодорхойлсон 7 чиглэлд хамаарах хөтөлбөрүүдийг нийт зарлага ба цэвэр 
зээлийн дүн, хөрөнгийн зардал гэсэн хоёр мэдээллийн хүрээнд ялган авсан. 
Үүнд:

Чиглэл № Хөтөлбөр
I Биеийн тамир, спорт 1 Биеийн тамир, спорт

II Соёл урлаг
2 Соёл урлаг
3 Соёл урлаг, спорт, аялал жуулчлалын бодлого, удирдлага

III Эрүүл мэнд
4 Нийгмийн эрүүл мэнд
5 Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ
6 Эрүүл мэндийн бодлого, удирдлага

IV Хөдөлмөр, халамж
7 Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих
8 Хөдөлмөр эрхлэлтийн бодлого, удирдлага
9 Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих

V Боловсрол, шинжлэх 
ухаан

10 Боловсрол, ШУ-ны бодлого удирдлага
11 Дээд боловсрол
12 Ерөнхий боловсрол
13 Мэргэжлийн боловсрол
14 Насан туршийн болон албан бус боловсрол
15 Тусгай хэрэгцээт боловсрол
16 Шинжлэх ухаан, технологи
17 Боловсрол, ШУ-ны судалгаа шинжилгээ

VI Аюулгүй амьдрах, 
хөгжих орчин

18 Агаарын бохирдлыг бууруулах, уур амьсгалын өөрчлөлт
19 Агаарын тээвэр
20 Гамшгаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх
21 Зах зээлийн өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн эрхийн хамгаалалт
22 Мэргэжлийн хяналт
23 Нийгмийн даатгал
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24 Нийгмийн халамж
25 Нийгмийн хамгааллын бодлого удирдлага

26 Төлбөрийн чадваргүй яллагдагч, сэжигтэнд эрх зүйн туслалцаа 
үзүүлэх

27 Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөгжил, хамгаалал
28 Хүний эрхийн хэрэгжилтэд хяналт тавих
29 Хүүхдийн хөгжил, хамгаалал
30 Цагдаа
31 Залуучууд болон оюутнууд
32 Жендэрийн тэгш байдлыг хангах

VII Хувь хүний хөгжил - ГБХЗХГ-ын багц (хамаарах хөтөлбөрүүдээс тухайн багцад 
харьяалагдах хэсгийг хассан)

Алхам 3: Дээрх хөтөлбөр зөвхөн залуучуудын зориулалттай бус буюу хүн амын 
илүү өргөн хүрээг хамарсан тул 15-34 насны хүн амд харгалзах хэсгийг тооцсон. 

Тооцооллын арга: 

• Хэрэв тухайн хөтөлбөр нь 15-34 насны хүн амд бүрэн хамаарах бол 
зарлагын дүн бүхэлд нь авав. Жишээлбэл “Залуучууд ба оюутнууд” 
хөтөлбөр

• Хэрэв тухайн хөтөлбөр нь нийт хүн амд нэлэнхүй байдлаар үйлчилдэг 
бол тухайн хөтөлбөрийн зарлагын нийт дүнг тухайн жилийн суурин хүн 
амын тоонд хувааж, 15-34 насны хүн амын тоогоор үржүүлэн тооцсон. 
Энд тухайн хөтөлбөр нь хүн бүрт тэгш хүртээмжтэй байна гэсэн зарчим 
баримтлав. Жишээлбэл “Нийгмийн эрүүл мэнд” хөтөлбөр

• Хэрэв тухайн хөтөлбөр нь хүн амын насны тодорхой нэг бүлэгт хамаарах 
ба залуучуудын насны бүлгийн тодорхой нэг хэсэгт хамаарах бол 
тухайн хөтөлбөрийн нийт зарлагыг хамаарах хүн амын тоонд хувааж, 
залуучуудын харгалзах бүлгийн хүн амаар үржүүлэн тооцсон. Энд тухайн 
хөтөлбөр нь хүн бүрт ижил тэгш хүртээмжтэй байна гэсэн зарчмыг 
баримтлав. Жишээлбэл “Ерөнхий боловсрол” хөтөлбөр

• Хувь хүний хөгжлийг дэмжих чиглэлд зарцуулж байгаа зарлагыг 
ГБХЗХГ-ын багцаар төлөөлүүлэн авсан. Уг багцад хамаарах хөтөлбөрийн 
ангиллаас харгалзах зарлагыг хасаж давхардлыг засварласан.

Алхам 4: Хөтөлбөр бүрийг харгалзах залуучуудын хөгжлийг дэмжих чиглэл тус 
бүрээр нэгтгэж тойм тооцооллыг гүйцэтгэсэн.
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Хавсралт 3. Асуудал, нөхцөл байдлын шинжилгээ хийх алхмууд

Алхам Санамж

1. Асуудлуудыг томьёолох

a). Оролцогч талууд гол асуудлыг 
тодорхойлох, өөрөөр хэлбэл ерөнхий 
асуудлын гол цэг гэж үзэж буй зүйлийг 
тайлбарлахын тулд санал бодлоо 
солилцоно. 

b). Тодорхойлсон асуудал бүрийг тусдаа 
карт эсвэл наалддаг тэмдэглэлийн цаас 
дээр бичнэ.

Асуудал гэж юу вэ гэдгийг сайтар анхаарах хэрэгтэй. 
Бидний тодорхойлж буй “асуудал” нь “яг одоо оршин 
байгаа” гэсэн үндсэн шинж чанартай байх ёстой. 

Харин ирээдүйд бий болох нь тодорхой эсвэл өндөр 
магадлалтай боловч одоогоор илэрч, өнөөдрийн 
асуудал гэж үзэх боломжгүй бол “асуудал” гэж авч 
үзэхгүй. 

Түүнчлэн “шийдэлгүй, шийдвэрлэх арга зам нь 
тодорхойгүй байх” гэдэг нь “асуудал” биш. 

Асуудал гэдэг нь одоогоор оршин байгаа, сөрөг нөлөө 
үзүүлж буй төлөв байдлыг илэрхийлнэ. 

Жишээ нь “Ургац хортон шавжид идэгдэж байна” гэвэл 
асуудал мөн. Харин “Ургамлын хортонг устгах хор 
байхгүй” гэвэл энэ нь асуудал биш. 

Оролцогч нэг бүр тухай сэдэвтэй хамаарал бүхий 
асуудлыг тодорхойлон нэг бүрчлэн тусгайлан 
бэлтгэсэн цаасан дээр бичиж бүгдэд харагдахуйцаар 
байрлуулна. 

2. Гол асуудлыг сонгон авах

a). Оролцогчид санал нэг бүрийг хэлэлцэж, 
нэг гол асуудал дээр санал нэгдэх ёстой.

"Гол асуудал" гэдэг нь оролцогч талуудын ашиг 
сонирхол, асуудлыг хамарсан нэг асуудал юм. 

Хэрэв оролцогч талууд “гол асуудал”-ыг тодорхойлох 
хамтын шийдэлд хүрч чадахгүй бол: 

• Санал болгож буй асуудлуудыг тэдгээрийн 
хоорондын учир шалтгааны хамаарлын дагуу 
асуудлын модонд байрлуулах хэрэгтэй;

• Улмаар учир шалтгааны хамаарлын дагуу тойм 
хэлэлцүүлэг өрнүүлж, гол асуудлын талаар санал 
нэгдэхийг дахин оролдоно уу.

Хэрэв зөвшилцөлд хүрч чадахгүй бол: 

• Цаашид дахин тунгаан бодох (brain-storming); 

• Санал болгож буй асуудал бүрт оноо олгох 
замаар эрэмбэлэлт үүсгэж хамгийн гол асуудлыг 
тодорхойлох; 

• Эсвэл аль нэгийг нь түр түр сонгон авч, ажлаа 
үргэлжлүүлэх хэрэгтэй бөгөөд тодорхой 
алхмуудын дараа бусад хувилбаруудыг дахин авч 
хэлэлцээрэй. 

Олонхын саналаар шийдвэрийг гаргахын тулд 
оролцогчдын албан ёсны, ил санал хураалт хийхээс 
аль болох зайлсхийх нь ихэвчлэн сайн шийдэл 
болдгийг анхаарна уу.
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3. Асуудлын модыг байгуулах

a). Гол асуудлыг үүсгэх ойрын (immediate) 
болон шууд (direct) шалтгаануудыг 
тодорхойлно.

b). Гол асуудлын ойрын (immediate) 
болон шууд (direct) үр дагавруудыг 
тодорхойлно.

c). Гол асуудалд уягдах шалтгаан, үр 
дагавруудын хамаарал, уялдаа холбоог 
харуулсан асуудлын модыг байгуулна. 

d). Байгуулсан асуудлын модны үнэн 
зөв, бүрэн бүтэн байдлыг шалгаж, 
шаардлагатай засваруудыг хийнэ.

Асуудлын модыг боловсруулахдаа: 

• Гол асуудлыг зураглалын төвд байрлуулж, 
ойрын болон шууд шалтгаануудыг түүний доор 
зэрэгцүүлэн байрлуулах; 

• Гол асуудлын ойрын болон шууд үр дагаврыг 
түүний дээр зэрэгцүүлэн байрлуулна. 

Асуудлын модыг бий болгохын тулд шалтгаан, үр 
дагавруудыг ижил зарчмын дагуу боловсруулна. 

Асуудлыг тодорхойлсон гол шалтгаан, үр дагавруудын 
холбоог тайлбарласан бүх чухал мэдээллийг оруулсан 
гэдэгт оролцогч талууд санал нэгдсэний дараа 
тухайн гол асуудлын шинж чанар, онцлогийн талаарх 
шинжилгээг хийх боломжтой болно.

4. Зорилгын модыг байгуулах

a). Асуудлын модны бүх элементүүдийг 
эерэг хүсүүштэй нөхцөл болгон дахин 
томьёолно.

b). Зорилгын модны үнэн зөв, бүрэн 
байдлыг баталгаажуулахын тулд 
хэрэгжүүлэх арга хэрэгсэл болон хүрэх 
үр дүнг харилцан хамаарлыг хянана. 

c). Шаардлагатай тохиолдолд: 

• Эерэг хэлбэрт шилжүүлэн бичсэн 
агуулгад өөрчлөлт оруулах;

• Бодит бус эсвэл шаардлагагүй мэт 
харагдах зорилтуудыг хасах;

• Шаардлагатай тохиолдолд шинэ 
зорилтуудыг нэмнэ.

d). Ашиглах арга хэрэгсэл-үр дүнгийн 
хамаарлыг харуулах холбогч 
шугамуудыг зурна.

Асуудлын модыг зорилгын мод болгон хувиргаад 
тухайн шалтгаан, үр дагавар тус бүрийг шийдэх 
ирээдүйн шийдлийг орлуулан хэрэглэх нь зохимжтой. 
Ингэхдээ дээрээс доош нь чиглэлтэйгээр бүх 
асуудлыг шинэчилж, эерэг утга санаа бүхий зорилго 
болгон хувиргана. 

Улмаар асуудлыг зорилго болгон хувиргахдаа 
агуулгын хувьд оновчтой хувилбарыг сонгосон эсэхээ 
нягтлан, шаардлагатай тохиолдолд засварлах, шинээр 
бичих боломжтой. Гэхдээ өөрчилсөн хувилбар нь ямар 
ч утгагүй бол анхны зорилгыг өөрчлөхгүйгээр үлдээнэ 
үү. 

Нэг түвшний зорилтуудыг биелүүлэх нь дараагийн 
түвшний зорилгод хүрэхэд хангалттай эсэхийг 
шалгаарай.

Шалтгаан-үр дагаврыг илэрхийлэх харилцан хамаарал 
бүр нь тухайн асуудлыг шийдэх арга хэрэгсэл болон 
хүрэх үр дүнгийн холбоосыг илэрхийлж чадахгүй байж 
болохыг анхаарна.

Доороос дээш чиглэлтэйгээр шалтгаан-үр дагаврын 
хамаарал нь хэрэгжүүлэх арга хэрэгсэл-хүрэх үр 
дүнгийн харилцан хамаарлыг зөв илэрхийлж байгаа 
эсэхийг шалгаж холбогч шугамууд ашиглан харуулах 
хэрэгтэй. 
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5. Алтернатив сонголтын шинжилгээг хийх

a). Зорилгын модны шатлал бүрээр, 
зорилго бүрээр боломжит арга 
хэмжээний алтернатив хувилбаруудыг 
тэмдэглэнэ.

b). Хүрч чадахгүй эсвэл хүрэх шаардлагатай 
биш гэж үзсэн зорилтуудыг хасах

c). Гол зорилго, хүрэх үр дүнд хамааралгүй 
зорилтуудыг хасна.

d). Төлөвлөж буй арга хэмжээг авч 
хэрэгжүүлэх үед нөлөөлөлд өртөх хүн 
амын бүлгүүдэд үзүүлэх нөлөөллийг авч 
хэлэлцэнэ.

Алтернатив шинжилгээний зорилго нь бусад 
боломжит хувилбаруудыг тодорхойлох, тэдгээрийн 
бодит байдлыг үнэлэх, хэрэгжүүлэх арга хэмжээний 
нэг стратегийг тохиролцох явдал юм.

Зорилгын модонд үйл ажиллагаа болж болох өөр арга 
хэрэгсэл-хүрэх үр дүнгийн холбооснуудыг тодорхойлж, 
шилжинэ.

6. Арга хэмжээний стратегийг сонгох

a). Хэрэгжүүлэх боломжтой арга 
хэмжээнүүдийг нэг бүрчлэн хэрэгжих 
боломжтой эсэхийг шалгана.

b). Хамгийн шилдэг гэж үзсэн арга 
хэмжээний стратегийг сонгоно.

c). Хэрэв оролцогч талууд тохиролцоонд 
хүрэхгүй бол арга хэмжээний стратегийг 
сонгох нэмэлт шалгуур оруулах, 
зорилгын модонд засвар хийх замаар 
дахин авч үзэх хэрэгтэй. 

Тухайн асуудлыг шийдэх арга хэмжээний хамгийн 
боломжит хувилбарыг сонгох үйл явц энэ алхмын 
хүрээнд гүйцэтгэгдэх бөгөөд дараахыг анхаарах 
шаардлагатай. Үүнд: 

• Хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай зардлын хэмжээ

• Тухайн арга хэмжээг хэрэгжүүлснээс үүдэх 
өгөөжийн хэмжээ

• Арга хэмжээг хэрэгжүүлснээр зорилго биелэх 
магадлал

• Нийгэмд учирч болох эрсдэл

• Арга хэмжээг хэрэгжүүлснээр хүрэх үр дүнгийн 
төсөөллийг тооцоход ашигласан таамаглал

Оролцогч талууд хамгийн сайн боломжит хувилбарыг 
сонгохдоо дараахыг баримталбал зохимжтой. 

• Нийгмийн шалгуур. Зардал, ашгийн хуваарилалт, 
жендэрийн асуудал, нийгэм соёлын хязгаарлалт, 
орон нутгийн оролцоо, сэдэл;

• Байгаль орчны шалгуур. Байгаль орчинд үзүүлэх 
нөлөө, байгаль орчинд учруулах хохирол болон 
хүртэх өгөөжийн харьцаа

• Техникийн үр ашигтай байдал. Тохиромжтой 
байдал, орон нутгийн нөөц бололцоог ашиглаж 
байгаа эсэх, тухайн арга хэмжээг хэрэгжүүлэх 
газрын тохиромжтой байдал

• Институцийн шалгуур. Чадавх, боломжит байдал, 
техникийн туслалцаа

• Эдийн засгийн шалгуур. Эдийн засгийн үр өгөөж, 
зардлын үр ашигтай байдал

• Санхүүгийн шалгуур. Зардал, тогтвортой 
санхүүжүүлэх боломж, валютын ханшийн нөлөө 
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Хавсралт 4. Залуучуудад чиглэсэн хөтөлбөрийн төсвийн төлөвлөлтийн 
маягтын загвар (жишээ)

№ Зардлын төрөл Хэмжих 
нэгж

Нэгжийн 
тоо

Нэгжийн 
зардал

Нийт 
зардал

Нийт зардал, төсвийн жилээр

202... 202... 202... 202...

1 Арга хэмжээ 1                

2 Арга хэмжээ 2                

3 …                

..                  

…                  

                   

                   

N                  

Нийт                

Хавсралт 5. Залуучуудад чиглэсэн арга хэмжээний төсвийн 
төлөвлөлтийн маягтын загвар (жишээ)

№ Арга хэмжээний 
зардлын задаргаа

Хэмжих 
нэгж

Нэгжийн 
тоо

Нэгжийн 
зардал

Нийт 
зардал

Нийт зардал, төсвийн жилээр

202... 202... 202... 202...

1 Зардлын зүйл 1                

2 Зардлын зүйл 2                

3 …                

..                  

…                  

                   

                   

N                  

Нийт                
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Хавсралт 6. Залуучуудад чиглэсэн төсөвлөлтийн гол шалгуур үзүүлэлтүүд /KPI/ ба мэдээллийн бэлэн байдал, 2019 он

гарна  гарахгүй

4.1.1 (i) Унших болон (ii) математик бодох наад захын чадварыг эзэмшсэн (a) 2/3-р анги, (b) Бага анги 
төгссөн,  (c)  Дунд анги төгссөн хүүхэд, залуучуудын эзлэх хувь, хүйсээр Хувь 1. Нийгмийн үзүүлэлтийн 

түүвэр судалгаа 1 Үндэсний статистикийн 
хороо

Боловсрол, соёл, шинжлэх 
ухааны яам

4.6.1 15-24 насны хүн амын бичиг үсэг тайлагдалтын хувь, хүйсээр Хувь 1. Нийгмийн үзүүлэлтийн 
түүвэр судалгаа 1

Үндэсний статистикийн 
хороо, Боловсрол, соёл, 
шинжлэх ухаанны яам

Боловсрол, соёл, шинжлэх 
ухааны яам

8.5.2         Ажилгүйдлийн түвшин (хувиар), хүйс, насны бүлэг, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдээр Хувь 1. Ажиллах хүчний судалгаа 1 Үндэсний статистикийн 
хороо

Хөдөлмөр, нийгмийн 
хамгааллын яам

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

Хувь 1. Ажиллах хүчний судалгаа 1 Үндэсний статистикийн 
хороо

Хөдөлмөр, нийгмийн 
хамгааллын яам

1.2.1         Үндэсний ядуурлын шугамаас доогуур амьжиргаатай  хүн амын нийт хүн амд эзлэх хувь, 
хүйсээр, насны бүлгээр

Хувь 1. Өрхийн НЭЗ судалгаа 1 Үндэсний Статистикийн 
хороо

Хөдөлмөр, нийгмийн 
хамгааллын яам

11.2.1         Улаанбаатар хотод нийтийн тээврээр үйлчлүүлсэн хүн амын тоо Тоо 1
Зам, тээвэр хөгжлийн яам, 

Улаанбаатар хотын 
захирагчийн алба

Зам, тээвэр хөгжлийн яам

3.1.1         Эхийн эндэгдлийн харьцаа (100 000 амьд төрөлтөд ногдох эндсэн эхийн тоо) Тоо 1. ЭМЯ 1 Эрүүл мэндийн яам Эрүүл мэндийн яам
3.1.2         Эмнэлгийн мэргэжилтний эх барьсан төрөлтийн эзлэх хувь Хувь 1 Эрүүл мэндийн яам Эрүүл мэндийн яам

3.4.2         Амиа хорлолтын түвшин (10,000 хүнд ногдох амиа хорлосон хүний тоо) Тоо 1. ЭМЯ 1 Эрүүл мэндийн яам, 
Цагдаагийн ерөнхий газар

Эрүүл мэндийн яам, Хууль 
зүй, дотоод хэргийн яам

3.5.2         Тухайн жилд 15, түүнээс дээш насны нэг хүнд  ногдох согтууруулах ундааны хэмжээ, 
литрээр Литр 1. Нийгмийн үзүүлэлтийн 

түүвэр судалгаа 1 Үндэсний статистикийн 
хороо

Эрүүл мэндийн яам, Хүнс, 
хөдөө аж ахуй, хөнгөн 

үйлдвэрийн яам
3.6.1         Зам тээврийн ослын шалтгаант нас баралтын түвшин (10 000 хүнд ногдох зам тээврийн 
ослоор нас барсан хүний тоо)

Тоо 1. ЦЕГ 1 Цагдаагийн ерөнхий газар Хууль зүй, дотоод хэргийн 
яам

3.7.1         Гэр бүл төлөвлөлтийн хэрэгцээгээ жирэмслэхээс сэргийлэх орчин үеийн аргаар хангасан 
нөхөн үржихүйн (15-49) насны эмэгтэйчүүдийн тухайн насны эмэгтэйчүүдэд эзлэх хувь

Хувь 1 Үндэсний статистикийн 
хороо Эрүүл мэндийн яам

3.7.2         Өсвөр насны охидын төрөлтийн түвшин (10-14, 15-19 насны 1000 охидод ногдох тухайн 
насны бүлгийн охидын төрөлтийн тоо)

Тоо 1. ЭМЯ 1 Эрүүл мэндийн яам Эрүүл мэндийн яам

3.a.1         15, түүнээс дээш насны хүм амын дундах тамхи таталтын тархалт, хувиар Хувь 1. Нийгмийн үзүүлэлтийн 
түүвэр судалгаа 1 Үндэсний статистикийн 

хороо, Эрүүл мэндийн яам Эрүүл мэндийн яам

5.b.1         Гар утастай хүн амын нийт хүн амд эзлэх хувь Хувь 1. ХАОСТооллого 1

Харилцаа холбоо, 
мэдээллийн технологийн 

газар, Үндэсний 
статистикийн хороо

Харилцаа холбоо, 
мэдээллийн технологийн 

газар

17.8.1         Интернет ашигладаг хувь хүмүүсийн эзлэх хувь Хувь 1. ХАОСТооллого 1

Харилцаа холбоо, 
мэдээллийн технологийн 

газар, Үндэсний 
статистикийн хороо

Харилцаа холбоо, 
мэдээллийн технологийн 

газар

Хүрээлэн буй орчин 13.1.1         100,000 хүнд ногдох гамшгийн улмаас амь насаа алдсан, сураггүй алга болсон болон 
гамшигт шууд нэрвэгдсэн хүний тоо Тоо 1

Онцгой байдлын ерөнхий 
газар, Үндэсний 

статистикийн хороо

Онцгой байдлын ерөнхий 
газар, Байгаль орчин, аялал 

жуулчлалын яам

Мэдээлэл, харилцаа

Үзүүлэлтийг хариуцан 
гаргах

Үзүүлэлтийг бодлогын 
түвшинд хариуцах

Боловсрол

Хөдөлмөр эрхлэлт

Ядуурал, өлсгөлөн

Эрүүл мэнд

Тэргүүлэх салбар Шалгуур үзүүлэлт /KPI/ Хэмжих нэгж Насны Эх үүсвэр
Мэдээллийн бэлэн байдал
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Хавсралт 7. Залуучуудын хөгжил, оролцоог дэмжих нийгэм-хүн ам зүйн өөрчлөлтийг илэрхийлэх гол шалгуур үзүүлэлтүүд /
KPI/ ба мэдээллийн бэлэн байдал, 2019 он

гарна  гарахгүй
Сүүлийн 12 сарын хугацаанд албан болон албан бус боловсрол, сургалтад хамрагдсан залуучуудын 
тухайн насны хүн амд эзлэх хувь, хүйсээр

4.3.1         Хувь 1. Нийгмийн үзүүлэлтийн 
түүвэр судалгаа 1 Үндэсний статистикийн хороо Боловсрол, соёл, шинжлэх 

ухааны яам
Мэдээлэл харилцаа холбоо, технологийн ур чадвартай насанд хүрэгсэд болон залуучуудын эзлэх хувь, 
ур чадварын төрлөөр

4.4.1       Хувь 1. БСШУЯ 1 Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны 
яам

Боловсрол, соёл, шинжлэх 
ухааны яам

Боловсролын түвшнээр тооцсон "Тэгш байдал (паритет)-ын индекс", хүйсээр, өрхийн аж байдлын 
түвшнээр, байршлаар

4.5.1        Хувь
1

Үндэсний статистикийн хороо, 
Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, 
спортын яам

Боловсрол, соёл, шинжлэх 
ухаан, спортын яам

Ажиллагчдын цагийн дундаж хөлс, төгрөгөөр, хүйсээр 8.5.1         Төгрөг 1 Үндэсний статистикийн хороо Хөдөлмөр, нийгмийн 
хамгааллын яам

Хөдөлмөр эрхэлж буй 5-17 насны хүүхдийн тухайн насны хүүхдэд эзлэх хувь, хүйсээр, насны бүлгээр 8.7.1         Хувь 1 Үндэсний статистикийн хороо Хөдөлмөр, нийгмийн 
хамгааллын яам

(a) 100,000 насанд хүрэгчдэд ногдох арилжааны банкны салбарын тоо, (b) 100,000 насанд хүрэгчдэд 
ногдох бэлэн мөнгөний автомат машин (БМАМ/АТМ)-ны тоо

8.10.1         Тоо 1 Монголбанк, Үндэсний 
статистикийн хороо

Монголбанк

Ядуурлын олон улсын түвшнээс доогуур амьжиргаатай хүн амын эзлэх хувь, хүйс, насны бүлэг, ажил 
эрхлэлтийн байдал, байршлаар

1.1.1         Хувь 1. Ажиллах хүчний судалгаа 1 Дэлхийн банк Хөдөлмөр, нийгмийн 
хамгааллын яам

Үндэсний тодорхойлолтоор ядуурлын бүх хэлбэрт амьдарч байгаа бүх насны эрэгтэй, эмэгтэй болон 
хүүхдийн эзлэх хувь

1.2.2         Хувь 1. Өрхийн НЭЗ судалгаа 1 Үндэсний статистикийн хороо Хөдөлмөр, нийгмийн 
хамгааллын яам

100,000 хүнд ногдох гамшгийн улмаас амь насаа алдсан, сураггүй болсон, гамшигт шууд нэрвэгдсэн 
хүний тоо

1.5.1         Тоо
1

Онцгой байдлын ерөнхий газар, 
Үндэсний статистикийн хороо

Онцгой байдлын ерөнхий 
газар, Байгаль орчин, аялал 
жуулчлалын яам

Дундаж орлоготой 50 хувиас доогуур амьжиргаатай хүн амын эзлэх хувь, хүйсээр, насны бүлгээр, 
хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдээр

10.2.1         Хувь 1. Өрхийн НЭЗ судалгаа 1 Үндэсний статистикийн хороо Хөдөлмөр, нийгмийн 
хамгааллын яам

Орон сууцны тохиромжгүй нөхцөл, зөвшөөрөлгүй бүсэд суурьшсан, урц, овоохойд амьдардаг хотын хүн 
амын эзлэх хувь

11.1.1         Хувь 1 Үндэсний статистикийн хороо, 
Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар

Хөдөлмөр, нийгмийн 
хамгааллын яам

Халдваргүй 1,000 хүнд ногдох тухайн жилд ХДХВ-ийн халдвар авсан хүний тоо 3.3.1         Тоо 1. ЭМЯ-ны Хүн амын 
өвчлөлийн тайлан 1 Эрүүл мэндийн яам Эрүүл мэндийн яам

Мансууруулах бодис хэрэглэгчдийн эмчилгээнд хамрагдалтын хувь (эмийн эмчилгээ, сэтгэлзүйн 
эмчилгээ, нийгмийн нөхөн сэргээх-нийгэмшүүлэх тусламж)

3.5.1         Хувь 1 Эрүүл мэндийн яам Эрүүл мэндийн яам

Дотоод болон гадаад орчны агаарын бохирдлоор нөхцөлдсөн нас баралтын түвшин (10 000 хүн амд 
ногдох)

3.9.1         Тоо 1 Эрүүл мэндийн яам Эрүүл мэндийн яам

Баталгаагүй ундны ус, эрүүл ахуйн шаардлага хангаагүй ариун цэврийн байгууламжаар нөхцөлдсөн нас 
баралтын түвшин  (10 000 хүн амд ногдох)

3.9.2         Тоо 1 Эрүүл мэндийн яам Эрүүл мэндийн яам

Санамсаргүй хордох, хорт бодист өртснөөс шалтгаалсан нас баралтын  түвшин (100 000 хүнд ногдох) 3.9.3         Тоо 1 Эрүүл мэндийн яам Эрүүл мэндийн яам

Мэдээлэл, харилцаа Хөдөлгөөнт холбооны сүлжээнд хамрагдсан нийт хүн амын эзлэх хувь, технологийн төрлөөр 9.c.1         Хувь
1

Харилцаа холбоо, мэдээллийн 
технологийн газар

Харилцаа холбоо, 
мэдээллийн технологийн 
газар

Боловсрол

Хөдөлмөр эрхлэлт

Ядуурал, өлсгөлөн

Эрүүл мэнд

Үзүүлэлтийг хариуцан гаргахТХЗ Үзүүлэлтийг бодлогын 
түвшинд хариуцах

Мэдээллийн бэлэн байдал
Тэргүүлэх салбар Шалгуур үзүүлэлт /KPI/ Хэмжих нэгж Эх үүсвэр
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Хавсралт 

Хавсралт 8. Залуучуудын хөгжил, оролцоог дэмжих орчны өөрчлөлтийг илэрхийлэх гол шалгуур үзүүлэлтүүд /KPI/ ба 
мэдээллийн бэлэн байдал, 2019 он

гарна  гарахгүй
4.7.1         (i) Дэлхийн иргэний боловсрол  жендерийн тэгш байдал, хүний эрхийн асуудлыг хамруулсан  
(ii)тогтвортой хөгжлийн боловсролыг  (a) үндэсний боловсролын бодлого, (b) сургалтын хөтөлбөр, (c) багш 
нарын боловсрол болон (d) суралцагчийн үнэлгээнд тусгасан байдал

-
1

Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны 
яам

Боловсрол, соёл, шинжлэх 
ухааны яам

4.b.1         Сургалтын тэтгэлэгт зориулсан хөгжлийн албан ёсны тусламжийн хэмжээ, мян.ам.доллар Мян.ам.доллар 1 Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны 
яам, Сангийн яам

Боловсрол, соёл, шинжлэх 
ухааны яам, Сангийн яам

4.c.1         Боловсролын зохих түвшинд багшлах шаардлагыг хангах багш бэлтгэх болон багшийн мэргэжил 
дээшлүүлэх зохион байгуулалттай сургалтад хамрагдсан (а) сургуулийн  өмнөх, (b) бага, (c) дунд, (d) ахлах 
сургуулийн багш нарын эзлэх хувь

Хувь
1

Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны 
яам

Боловсрол, соёл, шинжлэх 
ухааны яам

Хөдөлмөр эрхлэлт 8.b.1         Залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөрийг хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих үндэсний 
бодлогоор эсвэл тусгайлан хэрэгжүүлж байгаа эсэх (тийм-1, үгүй-2)

- 1 Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын 
яам

Хөдөлмөр, нийгмийн 
хамгааллын яам

11.3.1         Газар ашиглалтын хувийг хүн амын өсөлтийн хувьд харьцуулсан харьцаа Хувь
1

Үндэсний статистикийн хороо, 
Газар зохион байгуулалт, геодези, 
зураг зүйн газар

Байгаль орчин, аялал 
жуулчлалын яам

1.a.2         Төсвийн нийт зарлагад суурь үйлчилгээ (боловсрол, эрүүл мэнд, нийгмийн хамгаалал)-нд зориулсан 
зардлын эзлэх хувь

Хувь

1

Сангийн яам Сангийн яам, Боловсрол, 
соёл, шинжлэх ухааны яам, 
Эрүүл мэндийн яам, 
Хөдөлмөр, нийгмийн 
хамгааллын яам

1.b.1         Эмэгтэйчүүд, ядуу, эмзэг бүлгийг зохих түвшинд дэмжиж чадахгүй байгаа салбарт хуваарилсан 
төсвийн урсгал зардал болон хөрөнгийн зардлын эзлэх хувь

Хувь 1 Сангийн яам, Хөдөлмөр, нийгмийн 
хамгааллын яам

Сангийн яам, Хөдөлмөр, 
нийгмийн хамгааллын яам

Эрүүл мэнд 3.8.1         Эрүүл мэндийн зайлшгүй шаардлагатай тусламж үйлчилгээний хамралтын хувь Хувь 1 Эрүүл мэндийн яам Эрүүл мэндийн яам
12.8.1         Дэлхийн иргэний боловсрол уур амьсгалын өөрчлөлтийн талаар тусгасан (ii) тогтвортой хөгжлийн 
боловсролыг a) боловсролын үндэсний бодлого, (b) сургалтын хөтөлбөр, (c) багш нарын боловсрол болон (d) 
суралцагчийн үнэлгээнд тусгасан байдал

-
1

Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны 
яам

Боловсрол, соёл, шинжлэх 
ухааны яам

13.3.1         Бага, дунд, дээд боловсролын хөтөлбөртөө гамшгийг бууруулах, дасан зохицох, нөлөөллийг 
бууруулах, урьдчилан сэрэмжлүүлэх талаар тусгасан эсэх

-
1

Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, 
спортын яам

Боловсрол, соёл, шинжлэх 
ухааны яам, Байгаль орчин, 
аялал жуулчлалын яам

13.b.1         Эмэгтэйчүүд, залуучууд, орон нутгийн болон эмзэг бүлгийн иргэдэд чиглэсэн үр дүнтэй, уур 
амьсгалын өөрчлөлттэй холбоотой төлөвлөлт, удирдлагын чадавхыг дээшлүүлэх механизмыг бий болгоход 
мэргэжлийн дэмжлэг авч байгаа эсэх

-
1

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын 
яам

Байгаль орчин, аялал 
жуулчлалын яам

Хүрээлэн буй орчин

Үзүүлэлтийг хариуцан гаргах Үзүүлэлтийг бодлогын 
түвшинд хариуцах

Боловсрол

Ядуурал, өлсгөлөн

Тэргүүлэх салбар Шалгуур үзүүлэлт /KPI/ Хэмжих нэгж
Мэдээллийн бэлэн байдал






