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ӨМНӨХ ҮГ

“Хотод шилжин ирэгсдийн эмзэг байдлын судалгаа” нь хотод шилжин 
ирэгсэд ямар бэрхшээл асуудлуудтай тулгардаг, түүнийг хэрхэн даван туулж, 
шийдвэрлэдэг, тэдний эмзэг байдлын талаар илүү их мэдээлэл, ойлголтыг 
бий болгохыг зорьсон Монголд хийгдэж буй анхны судалгаа юм. Судалгаагаар 
хотод шилжин ирэгсдийн эмзэг байдлыг бууруулах үндэсний болон орон 
нутгийн бодлогын чиглэл боловсруулахад ашиглах суурь мэдээлэл бий 
болгож байна. 

Уг судалгаа нь Швейцарийн хөгжлийн агентлагийн санхүүжилтээр, 
Улаанбаатар хотын Засаг даргын Тамгын газрын дэмжлэгтэйгээр хэрэгжүүлж 
буй “Монгол улсын дотоодын шилжилт хөдөлгөөнийг ойлгож, зохицуулах нь” 
төслийн хүрээнд хийгдсэн. Судалгааны үр дүнд, үндэсний хэмжээнд хийгдсэн 
дотоодын шилжилт хөдөлгөөний мөн чанарыг тодорхойлох зорилготой 
"Монгол улсын дотоод шилжилт хөдөлгөөний судалгаа”-г нэмэлт чанарын 
судалгааны мэдээллээр баяжуулж байгаа юм. Энэхүү хоёр судалгааны тайланг 
нэгэн зэрэг танилцуулж байна. 

Монгол улсын нэгэн төрийн бус байгууллага болох Гэр хорооллын зураглал 
төв тус судалгааг, Олон улсын шилжилт хөдөлгөөний байгууллага (ОУШХБ)-
ын техникийн дэмжлэгтэйгээр гүйцэтгэв. 

Оролцооны аргаар гүйцэтгэсэн энэхүү судалгаа нь Монгол улсын нийслэл 
Улаанбаатар хотод шилжин ирэгсдийн амьдралыг, ялангуяа тэдэнд 
тохиолдож буй бэрхшээлийг тухайлан, нарийвчлан харах боломжийг олгож 
байна. Хотод шилжин ирэгсэд нь тогтвортой ажил хөдөлмөр, боловсрол 
эзэмших илүү боломж, өндөр төвшний эрүүл мэндийн үйлчилгээ авах итгэл 
найдвар өвөрлөж, мөн  төрөл садандаа туслах, гэр бүлтэйгээ хамт байх 
гэсэн шалтгаанаар хот уруу нүүж байна. Гэвч Улаанбаатар хотод шилжин 
суурьшихыг хориглосон 2017 оны хоригоос шалтгаалан тэд өргөн хүрээний 
олон асуудал бэрхшээлтэй тулгарах болсныг судалгааны дүн харуулж байна. 
Үүнд, нийслэлийн иргэнээр бүртгүүлэх, амьдрах газрын зөвшөөрөл авах, орон 
сууц, ажлын байр олоход бэрхшээлтэй болж, нийгмийн суурь үйлчилгээнд 
хамрагдах боломж хязгаарлагдан, улмаар нийгэм, эдийн засгийн амьдралаас 
тусгаарлагдах, гадуурхагдах болжээ. Шилжин ирэгсдэд зориулсан нөөц 
боломжийн хүрэлцээгүй байдал, төрийн үйлчилгээний дутмаг байдал нь 
эдгээр бэрхшээлийг улам хүндрүүлж байна. 

Энэхүү судалгаагаар одоогийн хэрэгжүүлж буй бодлого, зохицуулалтыг 
сайжруулах богино болон урт хугацааны бодлогын шийдэл, авч болох арга 
хэмжээг санал болгох суурь мэдээлэл гарган өгч байна.

ОУХШБ-ын нэрийн өмнөөс, миний бие энэхүү судалгаа нь нотолгоонд 
суурилсан бодлого боловсруулах, хотод шилжин ирэгсдийн эмзэг 
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байдлыг бууруулах арга хэмжээ авахад үндэсний болон хотын бодлого 
боловсруулагчид, Улаанбаатар хотын Засаг даргын Тамгын газарт тус болно 
гэдэгт итгэлтэй байгаагаа илэрхийлэхэд таатай байна. ОУХШБ нь Монгол 
улсын дотоодын шилжин суурьшигчдийн сайн сайхан байдал, хүний нэр төр, 
эрхэм чанарыг хангахын төлөө Монгол улсын засгийн газар, Нийслэлийн 
засаг захиргаа, Монгол орон, Монгол түмнийг дэмжин, хамтран ажиллахад 
бэлэн байна. 

Ричард Фэрбротэр 
ОУШХБ-ын Хятад болон Монгол дахь салбарын
захирлын үүрэг гүйцэтгэгч
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ЕРӨНХИЙ ХУРААНГУЙ
Хот суурин газар шилжин ирэгсдийн эмзэг байдал нь тухайн хувь хүний суурь 
боловсрол, нийгэмд эзлэх байр сууриас гадна амьдарч буй газар, хотын 
үйлчилгээний хүртээмж зэрэг амьдрах орчин нөхцлөөс хамаарсан хүчин 
зүйлс, мөн хотод шилжин ирэгсдэд зориулсан төрийн үйлчилгээ дутмаг гэсэн 
үндсэн гурван хүчин зүйлстэй холбоотой болох нь тогтоогдлоо. 

Эдгээр хүчин зүйлсийн улмаас хотод шилжин ирэгсдийн эмзэг байдал нь 
харилцан адилгүй түвшинд, хүн болгоны хувьд өөр өөр онцлогтой байгаа хэдий 
ч энэхүү чанарын судалгааг хийснээр Монгол улсын нийслэл Улаанбаатар хотод 
шилжин ирэгсдэд тулгарч буй нийтлэг асуудал, бэрхшээлүүдийг тодорхойлох 
боломж олдсон юм. 

Нийслэлд байнга оршин суух шилжилт хөдөлгөөнийг 2017 онд зогсоосон 
ба 2018 онд Нийслэлийн оршин суугчдын эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах, 
орчны бохирдол байгалийн тэнцэл алдагдахаас хамгаалуулах эрхийг хангах 
зорилгоор Нийслэлийн Засаг даргын Захирамжаар тус хоригийг 2020 он 
хүртэл сунгасан нь нийслэлд бүртгэлгүй шилжин ирэгсдийн амьдралын 
чанарт ерөнхийдөө нөлөөлсөн байж болзошгүй. Хотод албан ёсоор оршин 
суух бүртгэлгүйн улмаас хорооноос мэдээлэл авах, сургууль, цэцэрлэг, эрүүл 
мэнд, нийгмийн үйлчилгээнд хамрагдах боломжгүй болдог байна. Үүнээс 
гадна тэд хотын иргэн гэсэн бүртгэлгүй байдаг учраас тогтвортой ажлын 
байртай болоход хүндрэлтэй байдаг. 

Амьдрах орон сууц олох, гэр хорооллын хувьд амьдрах газартай болох, 
ажилд орох, төрийн үйлчилгээ авах, санхүүгийн асуудлууд, мэдээллийн 
хүртээмж, нийгмийн болон гэр бүлийн харилцаан дахь зөрчил зэрэг нь 
хотод шилжин ирэгсдийн эмзэг байдалд нөлөөлж буй гол  бэрхшээлүүд 
болох нь энэ судалгаагаар тогтоогдсон. Дотоодын шилжин ирэгсдэд үзүүлэх 
сөрөг нөлөөллийг бууруулахын тулд үйлчилгээг бодитойгоор сайжруулах 
боломжтой. Үүнд мэдээлэл авах суваг, орон нутгийн захиргааны үйлчилгээ 
хангамжийг сайжруулах, газрын худалдааны луйвраас сэргийлэх зорилгоор 
газар өмчлөлийн мэдээллийн сангаас мэдээллийг түвэггүй авах боломж 
бүрдүүлэх зэрэг хотод шилжин ирэгсдэд зориулсан төрийн үйлчилгээ багтана. 
Үүнээс гадна, тэдэнд зориулсан нийгмийн халамж, эрүүл мэндийн үйлчилгээ 
багтаж болно. Нийгмийн халамжийн үйлчилгээг сайжруулж, хотод шилжин 
ирэгсдэд зохих нийгмийн халамжийн үйлчилгээ авах боломжийг бүрдүүлэх 
хэрэгтэй. 

Хотод шилжин ирэгсдэд зориулсан төрийн үйлчилгээ дутагдалтайгаас гадна 
хотын засаг захиргааны нэгжүүдэд, тэр дундаа хорооны түвшинд хотод 
шилжин ирэгсдэд үйлчлэх хүний нөөц дутагдалтай байна. Эцэст нь дүгнэхэд, 
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шилжилт хөдөлгөөний хоригийг цуцалснаар хот хөдөөгийн шилжилт 
хөдөлгөөний бүртгэл сайжирч, хотод шилжин ирэгсдэд нийгэм, эдийн засгийн 
таатай боломж бүрдэх боломжтой. Улсын хэмжээнд тулгарч буй эдийн засгийн 
хөгжил, дэд бүтцийн төлөвлөлтийн бэрхшээлүүдийг энэхүү судалгааны 
тайланд авч үзээгүй. Санал болгож буй бодлогын түвшний сайжруулалтуудыг 
улсын хэмжээний төлөвлөгөө, төсөвт тусгах хэрэгтэй. 
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1. УДИРТГАЛ
Уур амьсгалын өөрчлөлт явагдаж, ган зудын1 улмаас хөдөө орон нутагт 
амьдралаа залгуулах эх үүсвэр хомсдож байгаа зэрэг олон хүчин зүйлсийн 
улмаас Монгол улсад хөдөөнөөс хот суурин газар чиглэсэн шилжилт 
хөдөлгөөн өргөн хэмжээгээр явагдаж байна. Хөдөөнөөс шилжин ирэгсэд 
голдуу Улаанбаатарын захын гэр хороололд суурьшдаг. 

Хотын захын хорооллын хүн амын хурдтай өсөлт нь төвлөрсөн усан хангамж, 
ариун цэвэр, бохир зайлуулах нэгдсэн сүлжээ, эрүүл мэнд, боловсролын 
үйлчилгээ зэрэг нийгмийн суурь үйлчилгээгээр хангах төрийн чадамжаас 
хэтрээд байна. Шилжилт хөдөлгөөний чиг хандлага, шилжигсдийн хүн ам 
зүйн үндсэн үзүүлэлтийн талаарх тоон мэдээлэл хязгаарлагдмал, нотолгоонд 
суурилсан бодлого хөтөлбөр байхгүй, албан бусаар суурьшсан шилжин 
ирэгсдэд дэмжлэг үзүүлэх төрийн хүчин чадал дутмаг байгаа зэрэг нь Монгол 
улсад шилжин суурьших хөдөлгөөнийг удирдан зохион байгуулахад тулгарч 
буй гол бэрхшээл нь болж байна. 

Монгол улс дахь шилжин суурьших хөдөлгөөний талаарх гүехэн мэдээлэл бүхий 
хүн амын тооллого зэрэг зарим эх сурвалжийг эс тооцвол өнөөгийн шилжилт 
хөдөлгөөний талаарх статистик мэдээлэл нь тогтмол шинэчлэгддэггүй, бас 
агуулгын хувьд хангалтгүй байна. Хүн амын шилжин суурьших хөдөлгөөний 
хэтийн төлөвийн талаар таамаглал тооцоо ч байхгүй байна. 2000 оноос хойш 
дотоодын шилжин суурьших хөдөлгөөний мөн чанар, шалтгаан, үр дагаврын 
талаар том жижиг хэмжээний чанарын болон тоон 9 судалгаа хийгдсэн 
байна. Гэвч тэдгээр судалгаанаас гарсан зөвлөмжийг холбогдох салбарын 
болон улсын хэмжээний стратеги төлөвлөгөөнд тусгаж хэрэгжүүлсэн эсэх нь 
тодорхойгүй байна. 

Сүүлийн үед хийсэн, өргөн хүрээг хамарсан тоон мэдээлэл дутагдалтайн 
улмаас ялангуяа, хотод шилжин ирэгсдийн эмзэг байдалд чиглэсэн цогц 
төлөвлөгөө гаргах, хариу арга хэмжээ авахад хүндрэлтэй байна. Олон улсын 
шилжилт хөдөлгөөний байгууллагын хэрэгжүүлж буй “Монгол улс дахь 
дотоодын шилжилт хөдөлгөөнийг ойлгож, удирдах нь” төслийн хүрээнд 
шилжилт хөдөлгөөний урсгалын удирдлагыг сайжруулах, улсын болон 
нийслэлийн төрийн байгууллагуудын зүгээс Улаанбаатар хотод хэрэгжүүлэх 
хөтөлбөрүүдийг боловсруулахад суурь судалгаа болгон ашиглах зорилгоор 
энэхүү эмзэг байдлын судалгааг хийсэн болно. 

1 Зуд гэдэг нь өвөл цас шуурга ихсэх, мөсөн бүрхүүл тогтож, хахир хүйтний улмаас малын өвс тэжээл  
ховордож, улмаар мал олноороо хорогдоход хүрдэг өвлийн улиралд тулгарах гамшгийг илэрхийлсэн 
монгол нэр томьёо юм. Монголд зудын давтамж нэмэгдсэн ба сүүлийн гучин жилд 4 жил тутам зуд болж 
байна. (Gimenez 2012, ReliefWeb). 
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2. НЭР ТОМЬЁОНЫ ТОДОРХОЙЛОЛТ,
ГОЛ ОЙЛГОЛТУУД

Дотоодын шилжилт хөдөлгөөн, эмзэг байдал гэсэн ойлголтыг тухайн хам 
сэдвээс нь шалтгаалан янз янзаар тодорхойлсон байдаг. Жишээлбэл, зарим 
тохиолдолд дотоодын шилжин суурьших хөдөлгөөн гэдэгт байгалийн гамшиг, 
зөрчил, зэвсэгт мөргөлдөөн, дайнаас дайжих зорилгоор төрсөн нутаг орноо 
орхин явах үйл явцыг нэрлэдэг. Тийм учраас дотооддоо шилжин суурьших 
хөдөлгөөн хийж буй хүмүүсийн эмзэг байдал нь тухайн хүмүүс шилжин 
суурьшиж байгаатай холбоотой байдаг. Энэ нь эдийн засгийн хүчин зүйлсэээс 
улбаатай дотооддоо шилжин суурьшиж буй Монгол дахь нөхцөл байдлаас 
ихээхэн ялгаатай.2

Энэ тайланд ашигласан үндсэн ухагдахууны талаар нэгдсэн ойлголттой болох,  
ойлгомжтой болгох зорилгоор тэдгээрийг тайлбарлаж тодорхойлсон болно. 
Эдгээр тодорхойлолтууд нь Монголын нөхцөл дэх дотоодын шилжин суурьших 
хөдөлгөөнтэй холбоотой бөгөөд бусад олон төрлийн тодорхойлолтуудад 
өргөн хэрэглэгддэг ойлголт ухагдахуунаас ялгах зорилготой. Энэ баримт 
бичигт тусгагдсан тодорхойлолтууд нь зөвхөн энэ баримт бичгийн агуулгад 
зориулагдсан болно. 

Дотоод шилжин суурьших хөдөлгөөн: Шинээр суурьших зорилгоор тухайн улс 
дотроо нэг засаг захиргааны нэгжээс өөр засаг захиргааны нэгж рүү шилжин 
суурьшиж буй хүмүүсийн хөдөлгөөн мөн. Энэ шилжин суурьших хөдөлгөөн нь 
түр болон бүрмөсөн байж болно. Дотоодын шилжин суурьшигчид нь шилжилт 
хөдөлгөөнд оролцдог боловч тухайн улс орныхоо хил хязгаар дотор шилжин 
суурьшдаг. (Жишээлбэл, хөдөөнөөс хот руу чиглэсэн шилжилт хөдөлгөөн).3

Хөдөөнөөс хот руу шилжин ирэгсэд: Хөдөөнөөс хот суурин газарт ирсэн 
дотоодын шилжин суурьшигчид нь ихэвчлэн ядууралд өртсөн, хөдөө аж 
ахуйгаас олох орлого нь буурсан, бүтээмж нь доройтсон, хүн ам өссөн, бэлчээр, 
газар нутгийн хэмжээ нь багассан, хуваагдсан, тэгш бус хуваарилагдсан, 
байгаль орчин доройтсон, хөдөө орон нутагт эдийн засгийн боломж 
харьцангуй буурсан4 зэрэг шалтгааны улмаас хөдөөнөөс хот суурин газар 
бараадаж шилжин ирэгсдийг хэлнэ. 

Эмзэг байдал: Нийгэм, эдийн засаг, байгаль орчны болон биет хүчин зүйлс, 
үйл явцын улмаас хувь хүн, нийгмийн бүлэг, өмч хөрөнгө, систем нь аюул 
гамшгийн нөлөөнд илүү эмзэг, өртөмтгий болох нөхцөл байдлыг хэлнэ.5

Хотод шилжин ирэгсдийн эмзэг байдал: Хөдөөнөөс хотыг зорьсон шилжилт 
хөдөлгөөний үеэр тухайн хувь хүнээс шалтгаалсан мөн хот суурин газрын 
орчин, нөхцөл байдал, бүтэц зохион байгуулалтаас болж хотод шилжин ирсэн 
2 “Монголын дотоодын шилжилт хөдөлгөөний шийдвэрлэх хүчин зүйлүүд” судалгааны тайлан. Цогтсайхан, 
   Төмөртолгой, Чимэдцэрэн (2014 он).

3  Олон улсын шилжилт хөдөлгөөний байгууллага. 
4  Олон улсын шилжилт хөдөлгөөний байгууллага. 
5  НҮБ-ын Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах газар.
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дотоодын шилжин суурьшигчдад тулгарч болзошгүй нийгэм, эдийн засгийн 
сул талуудыг хэлнэ.

3. АРГА ЗҮЙ
Чанарын судалгаанд ашигласан судалгааны арга зүйг дараах хэсэгт товч 
өгүүлнэ. Нээлттэй асуулт асуух, асуулга авах, оролцоонд тулгуурласан зураглал 
хийх дасгалын аргаар харилцан яриа, хэлэлцүүлэг өрнүүлэх аргаар судалгааны 
мэдээлэл цуглуулсан. 

Энэхүү газрын зургийг зөвхөн үзүүлэнд зориулсан тул зурагт өгөгдсөн хил болон нэр нь Олон Улсын 
Шилжих Хөдөлгөөний Байгууллагаар албан ёсоор баталгаажаагүй болно. 

3.1 ЗОРИЛТОТ БҮС НУТАГ

Гэр хороолол гэдэг нь хотын төвийн халаалт, ус хангамж, бохирын нэгдсэн 
шугам сүлжээ зэрэг төвлөрсөн сүлжээнд холбогдоогүй хотын хэсгийг хэлнэ. 
Хотын Мастер төлөвлөгөөнд хотын гэр хорооллыг төв, дунд болон захын 
бүсийн гэр хороолол гэж гурав хуваасан байна. Хотын 9 дүүргээс хотын баруун 
болон зүүн захын хамгийн том хоёр дүүргийг судалгаа явуулах зорилтот бүс 
болгон сонгож авсан.

Баянзүрх, Сонгинохайрхан дүүргүүдэд хөдөөнөөс шилжин ирэгсэд хамгийн их 
суурьшдаг6 нь нэгэнт тогтоогдсон байна.7 
6 www.ubstat.mn/Report#
7 Улаанбаатар хот засаг захиргааны зохион байгуулалтаар 9 дүүрэгт хуваагддаг. Дүүрэг нь хороо гэх засаг 

захиргааны жижиг нэгжид хуваагддаг ба нийслэл хот нийт 152 хороотой. 
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Тус дүүргүүдээс судалгаанд хамруулах зорилтот хороог сонгохдоо шилжин 
суурьшилт, эмзэг байдлын талаарх статистик тоо мэдээллийг шалгуур 
болгосон.

• 2010-2016 онуудад шилжин ирэгсдийн тоо;
• Ганц бие өрх толгойлсон эцэг/эхийн нийт хүн амд эзлэх хувь;
• Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн нийт хүн амд эзлэх хувь;
• Орлого багатай өрхийн нийт хүн амд эзлэх хувь.

Ингээд Баянзүрх дүүргийн 27-р хороо, Сонгинохайрхан дүүргийн 22-р хороог 
судалгааны зорилтот бүс нутаг болгон сонгож авсан. 

3.2 СУДАЛГААНД ОРОЛЦОГЧИД

Судалгаанд иргэний бүртгэлийн статус, нас, хүйс, ажил эрхлэлт, боловсролын 
түвшин зэргээс хамааруулан зорилтот хороо тус бүрээс орон нутгаас шилжин 
ирсэн 15 хүн хамрагдсан. 2015-2018 оны хооронд буюу сүүлийн гурван жилийн 
хугацаанд аймаг, сумдаас Улаанбаатарт шилжиж ирсэн байх ёстой гэсэн гол 
шалгуураар судалгаанд хамруулсан. Тухайн хороодод судалгаанд хамрагдсан 
хүмүүсийн дунд оршин суух бүртгэлгүй иргэд олон байв.

Шилжин ирэгсдийг сонгохдоо ангилал (бүртгэлтэй, бүртгэлгүй, эрэгтэй, 
эмэгтэй, ажилтай, ажилгүй, 18-25 насны, 26-35 насны, 36-45 насны, 46-с дээш 
насны, бага боловсролтой, дунд боловсролтой, дээд боловсролтой гэх мэт) 
тус бүрээс ижил тооны төлөөлөл оруулахыг эрмэлзсэн болно. 

Судалгаанд оролцуулахаар сонгогдсон хүмүүс статистикийн хувьд төлөөлөх 
чадваргүй болно. Сүүлийн 3 жилд шилжин ирэгсдийн дунд бүртгэлгүй иргэд нь 
бүртгэлтэй иргэдээс тооны хувьд хавьгүй олон байгаа нь ажиглагдсан. Гэхдээ 
энэ нь улсын статистик тоо мэдээтэй таарч байгаа эсэх нь тодорхойгүй байгаа 
юм. Албан ёсны бүртгэл хийлгээгүй шалтгааныг 4.4.1-р хэсэгт тайлбарласан 
болно.

Хорооны түвшинд нийгмийн ажилтан, өрхийн эмч, хорооны зохион 
байгуулагч, цагдаагийн ажилтан, хэсгийн ахлагч нар,8 хорооны засаг дарга 
нартай ярилцлага зохион байгуулж нэмэлт мэдээлэл цуглуулсан.

Дүүргийн түвшинд, Баянзүрх, Сонгинохайрхан дүүргээс тухайн хороодыг 
хариуцсан улсын бүртгэлийн байцаагч, хөдөлмөр, халамжийн ажилтантай 
ярилцлага хийсэн. Нийслэл, улсын түвшинд Нийслэлийн газрын албаны дэд 
дарга, Оюуны өмч, улсын бүртгэлийн газрын Иргэний бүртгэлийн хэлтсийн 
даргатай ярилцлага хийсэн. 

8 Хэсэг нь 200-250 өрхөөс бүрддэг, хороон дотроо албан бус хил заагаар тусгаарлагдсан байх бөгөөд 
хэсгийн ахлагч нар нь хорооны захиргаа, оршин суугчдыг холбож ажилладаг, мөнгөн урамшуулал авдаг 
сайн дурын ажилтнууд байдаг.
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3.3 ГАНЦААРЧИЛСАН ЯРИЛЦЛАГА

Судалгааны явцад нийт 63 удаа ганцаарчилсан ярилцлага хийж, хотод 
шилжин ирсэн 34 хүнийг оролцуулсан. Ганцаарчилсан ярилцлага хийхэд хоёр 
дахь удаагийн ярилцлага маш чухал ач холбогдолтой байлаа. Судалгаанд 
оролцогчид илүү нарийн дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгөх, хот руу шилжин нүүж 
ирсэн үйл явц, амьдралд нь тохиолдсон үйл явдлыг илүү тодорхой тайлбарлах 
хандлага ажиглагдсан. Хороо, дүүрэг, нийслэл, улсын байгууллагын нийт 17 
ажилтантай уулзаж, нэмэлт мэдээлэл авсан.

Ганцаарчилсан уулзалт хийхэд уулзалтын зохион байгуулалт, ярилцлага хийх 
цаг товлох асуудал дээр хүндрэлтэй байсан ба хэд хэдэн удаа уулзах цагаа 
өөрчлөх, цуцлах тохиолдол ч гарч байв. 

Хавсралт 1. Эмзэг байдлын үзүүлэлтийн асуулга
Хавсралт 2. Нээлттэй асуулт

3.4 ОРОЛЦООНД ТУЛГУУРЛАСАН ДАДЛАГА АЖИЛ

Нийт 43 шилжин ирэгсдийг хамруулан оролцоонд тулгуурласан дадлага 
ажил 6 удаа зохион байгуулсан. Чанарын болон тоон судалгаанд аль алинд 
оролцсон хүмүүсийг сонгож дадлага ажилд хамруулсан. Дадлага ажилд тус 
бүрт нэг удаад хамгийн олондоо 10, хамгийн цөөндөө 6 хүн оролцсон. 

Хотод шилжин ирэгсдийн эмзэг байдлын талаар бүлгийн хэлэлцүүлэг 
өрнүүлэхийн тулд оролцогчдыг эрэгтэй, эмэгтэй, 20-40 насны, 40-с дээш 
насны, эдийн засгийн шалтгаанаас шилжин ирсэн, эдийн засгийн бус 
шалтгаанаар шилжин ирсэн гэсэн 6 бүлэгт хуваасан. Бүлэг тус бүрийн шилжин 
ирсэн шалтгааныг ганцаарчилсан ярилцлагын үеэр мөн түүнээс гадна биечлэн 
болон утсаар асууж тодорхойлсон. Дадлага ажлын үеэр бүлэг тус бүрийн 
өмнө тулгарч буй асуудал, тэдгээрийн шалтгаан, боломжит шийдэл, бэрхшээл 
хүндрэлийн талаар нээлттэй хэлэлцүүлэг зохион байгуулсан. 

Үүнээс гадна судалгаанд хамрагдсан хүмүүс өгөгдсөн зааварчилгааны дагуу 
гурван удаа зураглал хийх дасгал ажил хийж, нөхцөл байдалтай холбоотой 
эмзэг байдал, хөдөлмөр эрхлэлт, хот дотор хийсэн шилжилт хөдөлгөөнийнхөө 
зураглал хийсэн. 

3.5 МЭДЭЭЛЛИЙН ДҮН ШИНЖИЛГЭЭ

Чанарын мэдээллийн дүн шинжилгээ хийхдээ сэдэвчилсэн шинжилгээний 
аргыг хэрэглэсэн юм. Энэ арга нь дор дурьдсан хэсгээс бүрдэнэ. Үүнд:
Мэдээллийг хянаж шалгаж, тайлбарлах:

1. Арга зүйн хамрах хүрээний сэдэв болон шинээр гарч ирсэн сэдэвт 
үндэслэн сэдвийн хамрах хүрээг тодорхойлох;

2. Ярилцлагын өгөгдлийг текст хэлбэрээр кодлох; 
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3. Кодолсон текстийг арга зүйн хамрах хүрээнд хуваарилан зохион 
байгуулах;

4. Ухагдахуун, хэв шинж, тайлбарын утга агуулга, учир шалтгааныг 
дэлгэрүүлэн хэлж, таниулах. 

Цуглуулсан мэдээллийг дараах гурван хэсэгт хуваасан. Үүнд:

1. Анхдагч мэдээлэл: гол сэдвийн хамрах хүрээ, шинээр гарч ирэх сэдвийг 
тодорхойлох зорилго бүхий ганцаарчилсан ярилцлага;

2. Нэмэлт мэдээлэл: үр дүнг бүлгээр хүлээн зөвшөөрч буй эсэхийг олж 
тогтоох, судалгааны үр дүнг баталгаажуулахад үзүүлэн таниулах 
материал ашиглаж оролцоонд тулгуурласан дадлага ажил; 

3. Тодруулах мэдээлэл: хотод шилжин ирэгсдийн эмзэг байдлын талаарх 
ойлголтын зөрүүг олж тогтоох, хотод шилжин ирэгсдэд зориулсан 
үйлчилгээг сайжруулах боломжуудыг тодорхойлох зорилгоор 
холбогдох албаны хүмүүстэй хийсэн ярилцлага.

3.6 СУДАЛГААНЫ ХЯЗГААРЛАЛТ

Энэхүү судалгаа нь загвар, арга зүйтэй холбоотойгоор үр дүнд нөлөөлж 
болохуйц тодорхой хязгаарлалтуудтай. Эн тэргүүнд судалгаанд оролцогчид 
бүгд зөвхөн гэр хороололд нүүж ирсэн хүмүүс тул шилжиж ирсэн хүмүүс болон 
өмнө нь суурьшиж байсан хүмүүс, гэр хороолол болон хотын бусад хороолол 
дахь эмзэг байдал үүсгэж буй нөхцөлийг харьцуулан судлах боломжгүй 
байсан. Судалгааны хүрээнд хүндрэл бэрхшээлийг туулж буй байдлыг хүйсээр 
ялгаж харуулах хангалттай мэдээлэл байхгүй болно. 

Энэ судалгаанд хотод шилжин ирэгсдийн амьдарч буй орчин нөхцөлийг 
тэдний уугуул нутаг дахь амьдарч байсан нөхцөл байдалтай харьцуулаагүй. 
Үндсэндээ ярилцлагын явцад цуглуулсан мэдээллийг үндэслэн дүгнэлт 
гаргасан ба эдгээр мэдээлэл нь оролцогчдийн өөрсдийнх нь өгсөн мэдээлэл 
тул хувь хүний үзэл хандлага давамгайлсан байх үндэслэлтэй. Үүнээс гадна, 
түүврийн тоо хэмжээ буюу оролцогчдын тоо цөөн байсан тул тоон дүгнэлт 
гаргах боломжгүй байв. 

Шилжин ирэгсэдтэй хийсэн ганцаарчилсан ярилцлага, оролцоонд 
тулгуурласан дадлага ажил, албаны холбогдох хүмүүстэй хийсэн ярилцлагын 
явцад цуглуулсан мэдээллийг алдаагүй үнэн зөв оруулахыг хичээн дахин 
дахин шалгасан хэдий ч зарим хувь хүний үзэл бодол, хандлагаас үүдэлтэй 
мэдээллийг нийтийг төлөөлөх боломжгүй санал, хэт хувийн бодол гэж үзэн 
орхигдуулсан байх талтай.  
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4. ГОЛ ҮР ДҮН

4.1 ХӨДӨӨНӨӨС ХОТОД ШИЛЖИН ИРЭХЭД НӨЛӨӨЛСӨН ГОЛ 
ХҮЧИН ЗҮЙЛС

Хүмүүсийн хот руу шилжиж ирэх 
болсон шалтгаан нь янз бүр хэдий ч 
хувийн шинж чанартай хэвээр байна. 
Хот уруу шилжин нүүх шийдвэр 
гаргахад нөлөөлсөн гол дөрвөн хүчин 
зүйлсийг тодорхойлсон. 

Үүнд: a. тэдний оршин амьдарч байсан 
уугуул нутаг; б. шилжин  очсон газар; 
в. хувийн болон, г. гэр бүлийн хэрэгцээ 
шаардлагатай холбоотой хүчин 
зүйлс багтаж байна. Уугуул нутагтай 
холбоотой хүчин зүйлсээс ажилгүйдэл 
нь хот руу нүүж шилжихэд голлон 
нөлөөлсөн болох нь тогтоогдсон. 

Шилжиж ирсэн хот суурин газар буюу Улаанбаатар хотод орлого олох боломж 
илүү, үйлчилгээ төвлөрсөн, хүртээмжтэй. Хувийн шалтгаан гэдэг нь тухайн 
хүний хувийн төлөвлөгөөтэй холбоотой бол гэр бүлийн шалтгаанаар шилжих 
гэдэг нь гэр бүлийнхээ гишүүдийн өмнө хүлээсэн үүрэг хариуцлага, гэр бүлд 
тохиолдсон үйл явдалтай холбоотой шалтгаанууд гэж ойлгож болно. 

4.1.1 Шийдвэр гаргалт ба нүүн шилжих бэлтгэл

Хот руу нүүх сэдэл болон шийдвэрийн хооронд ялгаа байгаа нь судалгаагаар 
ажиглагдсан. Ажил хайх зэрэг томоохон нэг хүчин зүйлээс үүдэлтэйгээр хот 
руу нүүх сэдэл төрсөн байхад нүүх шийдвэр гаргахдаа олон хүчин зүйлсийг 
харгалзаж үзсэн байх жишээтэй. Шийдвэр гаргахад нөлөөлсөн хүчин 
зүйлс нь дөрвөн өөр нөхцөл байдалд хамаарна (Зураг 2-г үзнэ үү). Иймд 
шилжин суурьших шийдвэр гаргах нь мэдээлэл солилцох, судалгаа хийх, гэр 
бүлийнхэнтэйгээ зөвлөлдөх, эрсдэлээ үнэлж тооцох, төлөвлөх зэрэг олон 
хэсгээс бүрдсэн үйл явц юм. 

“Миний нөхөр бид хоёр өмнө нь хоёулаа хотод сурч байсан болохоор ямар 
боломжууд байгаа талаар бид бодитой төсөөлөлтэй байсан. Бид эхлээд 
хотод газар худалдаж аваад, тогтвор суурьшилтай ажлын байр хайж 
эхэлсэн. Шинэ сургууль ашиглалтад орж байгааг сонсоод багшийн ажилд 
орох анкет бөглөөд ажилтай болсон. Бид гэрээ, бусад бүх тавилга эд 
зүйлсээ нүүлгэж авч ирсэн.” - 34 настай эмэгтэй

Зураг 2. Шилжин суурьших 
хөдөлгөөнд нөлөөлөх хүчин зүйлс
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Гэхдээ энэ нь хотод шилжин ирэгсэд бүгдээрээ эсвэл олонхи нь нүүж 
шилжихийн өмнөх, ирэх үеийнхээ, ирснийхээ дараахь үеийг төлөвлөдөг гэсэн 
үг биш юм. Дээрх жишээ нь нийтлэг үйл явц хэдий ч хүмүүсийг хот руу шилжих 
хөдөлгөөнд түлхэц өгч байгаа нөхцөл байдлын улмаас шилжилт хөдөлгөөнийг 
аажим тайван, жигд хийх бэлтгэл үе шатыг орхигдуулдаг бололтой. Яаралтай 
нүүдэл хийх шаардлага гарсны улмаас нүүдэлд бэлтгэх, төлөвлөх боломж 
байгаагүй тохиолдлууд ч байна. Тухайлбал, эрүүл мэндийн эсвэл гэнэтийн 
ослын улмаас өвчтэй болсон гэр бүлийн гишүүнээ асарч халамжлахаар хот руу 
яаран сандран нүүж ирсэн байх жишээтэй. 

“Би Говь-Алтайд туслах малчинаар ажиллаж байсан. Ах маань хоёр жилийн 
өмнө хот руу түрүүлээд явсан байсан юм. Ингээд би ч гэсэн ах дээр очиж, 
яваандаа хотод ажилд орох талаар бодож эхэлсэн. Тэгээд хотод өмссөн 
хувцаснаасаа өөр юмгүй ирсэн.” - 38 настай эрэгтэй

Хүмүүс гэр бүлийнхэнтэйгээ зөвлөлдсөний үндсэн дээр нүүдэл хийх шийдвэр 
гаргадаг байна. Шийдвэр гаргах явцад ойрын болон холын хамаатнууд 
ихээхэн нөлөөтэй байдаг нь ажиглагдсан. Гэр бүлийнхэнтэйгээ зөвлөлдөж, 
шийдвэр гаргах нь хот руу нүүж ирэх бэлтгэл хангах ажлын нэгээхэн хэсэгт 
тооцогдоно. Энэ утгаараа гэр бүлийн гишүүд, зарим тохиолдолд найз нөхөд, 
хамт ажиллагсад, танилын хүрээ зэрэг нийгмийн холбоо харилцаа нь шилжин 
ирэгсдэд өнөөгийн нөхцөл байдал, боломж бололцоог үнэлэх, хотод ирснийх 
нь дараа чиг баримжаатай болоход нь зөвлөхийн үүрэг гүйцэтгэж байна. 

“Хадам ах маань хотод айл буугаагүй газар бий, тэнд та хэд ирээд гэрээ 
барьж болно гэж хэлсэн. Тэгээд бид нүүж ирсэн. Ах маань бид нараас ямар 
ч төлбөр авахгүй харин оронд нь газраа харж хамгаалахад нь бидний 
тусламж хэрэгтэй байна гэсэн.” - 60 настай эрэгтэй

Хотод шилжин ирэгсдийн дунд өмнө нь өөр аймаг, сум хооронд, эсвэл хот 
дотор хэд хэдэн газар нүүж шилжиж байсан нийтлэг дүр зураг харагдаж 
байв. Энэ дүр зураг ялангуяа байгалийн аюул эрсдэлийн улмаас малгүй, 
амьжиргааны эх үүсвэргүй болсноос хотод нүүж ирсэн хүмүүсийн дунд 
ажиглагдаж байв. Малгүй болсон малчид эхлээд сум эсвэл аймгийнхаа төв 
рүү амьдралаа залгуулах арга зам хайн нүүдэг байна. 

Сум орон нутагт нь боломж хязгаарлагдмал байдаг нь хүмүүс илүү том хот 
суурин газар уруу, өөрөөр хэлбэл, нийслэл хот руу нүүх шалтгаан нь болж 
байна. Хотод хамаатан садан, танил талтай хүмүүс нийгмийн ийм харилцаа 
холбоогүй хүмүүстэй харьцуулахад хот уруу шилжин нүүх шийдвэрийг түвэггүй 
гаргаж чаддаг байна. 

4.1.2 Ажил эрхлэлт

Аливаа улс орны төвлөрөл, хотжилт гэдэг нь хүмүүс илүү сайн үйлчилгээ, эдийн 
засгийн илүү боломжийн төлөөх шилжилт хөдөлгөөн юм. Шилжин суурьших 
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хөдөлгөөний тухай хэд хэдэн онол, урьд өмнө хийгдсэн судалгаанаас9 үзвэл 
шилжин суурьших хөдөлгөөнийг гол төлөв эдийн засгийн учир шалтгааны 
улмаас хийдэг гэж дүгнэсэн байдаг. Энэ хандлага энэхүү чанарын судалгаагаар 
давхар нотлогдсон юм.

Хот руу шилжиж ажилд орох тухай бодол нь оршин суугаа нутаг оронд 
ажилгүйдлийн түвшин өндөр, өмнө нь амьжиргаа залгуулж байсан эх үүсвэрээ 
алдсан зэрэг олон учир шалтгаантай байна. Эдийн засгийн нөхцөл байдал 
уугуул нутагт нь арай дээр байсан бол тэнд л амьдрахыг илүүд үзэх байснаа 
судалгаанд оролцогчид илэрхийлж байв. 

“Хүмүүсийн ур чадварт тохирсон ажлын байр хөдөө хангалттай байсан 
бол хүмүүс хот руу шилжиж нүүхгүй. Мал маллах нь тийм ч хэцүү ажил 
биш.” - 50 настай эрэгтэй

Дээрх жишээ нь хүмүүс илүү сайхан боломж эрэлхийлэн олон удаа нүүдэг 
байхад зарим нь амь зуух хэрэгцээнд хөтлөгдөн10 олон удаа шилжилт 
хөдөлгөөн хийдгийг харуулж байна. Монгол орны хэмжээнд уур амьсгалын 
өөрчлөлтийн нөлөө харилцан адилгүй11 байдаг ба бэлчээрийн мал аж ахуй 
эрхлэх нь жил ирэх тусам хүндрэлтэй болж байна. Хөдөөнөөс хотыг чиглэсэн 
шилжилт хөдөлгөөн нь хөдөө орон нутагт амьдралаа залгуулах боломж, 
сонголт хомс байгаа учраас энэхүү шилжилт хөдөлгөөн нь нэгэнт эхэлсэн удаан 
хугацаагаар үргэлжлэх үйл явц хэмээн нэгэн тайланд дурдсан байна. Ган, зуд 
зэрэг уур амьсгалын хүндрэл бэрхшээлтэй шууд холбоотойгоор бэлчээрийн 
мал ахуйд тулгуурласан амьдралын бүтээмж буурч байна.12

Малчид уур амьсгалын өөрчлөлтийн нөлөөнд өртөхийн зэрэгцээ байгалийн 
нөөцийг зүй зохистой ашиглах нэгдсэн удирдлага байхгүй байгаагийн улмаас 
мал аж ахуй эрхэлж амьдралаа хэвийн залгуулахад улам бүр хүндрэлтэй болж 
байна. 

“Манайх цөөн хэдэн толгой малтай байсан боловч 2009 оны зуданд бүгдийг 
нь алдсан. Түүнээс хойш амьжиргаагаа залгуулахад бэрх болсон.” - 70 настай 
эмэгтэй

Боломж хязгаарлагдмал байгаагаас гадна хөдөө орон нутагт зарим төрлийн 
мэргэжил, тухайлбал хүнд машин механизмын операторчины эрэлт хэрэгцээ 
байхгүй байгаа тухай ярьж байлаа. 

“Би суурин кранчийн мэргэжлийн үнэмлэхтэй. Гэвч манай нутагт тийм 
машин механизм байхгүй.” - 50 настай эрэгтэй

9 Цогтсайхан, Төмөртолгой, Чимидцэрэн нар (2014) Энжин Ши (2011)
10 www.japantimes.co.jp/news/2018/05/03/asia-pacific/urban-nomads-mongolian-herders-migrate-cities-

climate-change-erodes-steppes-abundance/#.XBxd9VwzZ1v
11 Германватч 2014. Дэлхийн цаг уурын эрсдлийн индекс 2014: Хамгийн хүнд хэцүү байгалийн тохиолдлуудаас 

хэн амьд гарсан бэ? 1993-2012 оны цаг ууртай холбоотой гамшигт тохиолдлууд https://germanwatch.org/
sites/germanwatch.org/files/publication/8551.pdf 

12  НҮБ-ын Хүүхдийн Сан (2017). Монголд уул уурхайтай холбоотой шилжилт хөдөлгөөн хүүхдэд нөлөөлөх нь
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Зураг 3. Монгол орон дахь зудын давтамж13

Энэхүү газрын зургийг зөвхөн үзүүлэнд зориулсан тул зурагт өгөгдсөн хил болон нэр нь Олон Улсын 
Шилжих Хөдөлгөөний Байгууллагаар албан ёсоор баталгаажаагүй болно. 

Түүнчлэн маш олон хүн улирлын чанартай ажил хийхээр шилжилт хөдөлгөөн 
хийдэг, тиймээс тэд хотод тухайлбал нэг болон түүнээс дээш жилийн хугацаатай 
түр оршин суугчаар амьдардаг. Зарим тохиолдолд нэг хэсэг шилжин ирэгсэд 
буцаад нутагтаа улирлын чанартай ажил эрхэлдэг байна. Тэгээд улирлын 
чанартай ажил нь түр зогссон үед хотод ирж, ажил хийхгүй үедээ буюу 
жилийн бусад үед гэр бүлийнхэнтэйгээ хамт байх гэх мэт шалтгаанаар хотод 
ирдэг байна. Жишээлбэл, зуны улиралд хот, хөдөөгийн хооронд махны 
худалдаа хийдэг хүмүүс, зун, намрын улиралд барилга дээр ажилладаг хүмүүс 
судалгаанд оролцогчдын дунд байсан юм.

Зураг 4. Сарын дундаж цалин, 2018 оны 1–р сарын байдлаар
Энэхүү газрын зургийг зөвхөн үзүүлэнд зориулсан тул зурагт өгөгдсөн хил болон нэр нь Олон Улсын 
Шилжих Хөдөлгөөний Байгууллагаар албан ёсоор баталгаажаагүй болно. 

13 Зудаас урьдчилан сэрэмжлүүлэх систем. А. Даваадорж, Б. Эрдэнэцэцэг, Н. Элбэгжаргал, Л. Оюунжаргал 
нар https://ds.data.jma.go.jp/tcc/tcc/library/EASCOF/2017/P3-4.pdf
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Хотод ажил эрхлэх боломж илүү байдгаас гадна цалингийн хэмжээ нь шилжин 
ирэгсдийг хотод нүүж ирж ажиллах шийдвэр гаргахад гол нөлөө үзүүлдэг 
хүчин зүйл болдог байна. Илүү өндөр цалин хөлс авах боломж нь аймгийн 
төвтэй харьцуулбал Улаанбаатарт илүү байдаг байна.14

4.1.3 Боловсрол

Монголын төр захиргаа, боловсрол, дэд бүтэц нийслэл хотод хэт төвлөрсөн 
атал хөдөө орон нутагт байдал эсрэгээр байгаа нь дээд боловсрол эзэмших 
зорилгоор нийслэл хотыг чиглэсэн урсгал бий болгож байна. Улаанбаатар 
хотод нийт 150,00015 гаруй оюутан суралцаж байгаа нь хотын нийт хүн амын 
10 орчим хувийг бүрдүүлж байна. Улсын хэмжээнд нийт 113 их, дээд сургууль 
байгаагийн 90 нь зөвхөн Улаанбаатарт үйл ажиллагаа явуулж байна.16

Хөдөө оршин суугаа айл өрх хүүхдээ хотод оюутан болоход түүнийг бараадан 
хотод шилжин ирэх нь бий. Нөгөө талаас хүүхдүүдээ эртнээс хотын амьдралд 
дасгаснаар, хүүхдүүд нь яваандаа хотод оюутан болж их дээд сургуульд 
суралцана гэсэн хэтийн бодол төлөвлөгөөтэй шилжин ирсэн гэр бүлүүд 
ч бий. Энэ хоёр тохиолдлын аль аль нь тухайн гэр бүлийн тухайд хэтийн 
төлөвлөлтийн жишээнд тооцогдох шилжилт хөдөлгөөн болохыг тэмдэглэх нь 
зүйтэй. Хүүхдүүдээ хотод их дээд сургуульд суралцуулснаар эх эцэгт нь ажилд 
орох магадлал илүү өндөр болно хэмээн үзэх гэр бүлүүд ч байна. 

Их дээд сургууль төгсөгчдийн 6017 гаруй хувьд нь байнгын ажлын олдохгүй 
байгаа бөгөөд аймгийн төвд ажилд орох боломж найдвар тун бага байдаг тул 
хөдөөнөөс хотод шилжин ирэгсдийн ихэнх нь хүүхдээ сургуулиа дүүргэснийхээ 
дараа хотод үлдэх сонголт хийдэг байна. 

4.1.4 Гэр бүлийн үүрэг хариуцлага

Гэр бүлийнхэнтэйгээ хамт амьдрах, бие биендээ дэм болох зорилгоор шилжиж 
ирсэн хүмүүс олон байна. Гэр бүлийнхэндээ тус дэм болох зорилгоор хот 
суурин газар уруу нүүн ирэх үзэгдэл ихэвчлэн ам бүл цөөнтэй гэр бүлийн дунд 
ажиглагдаж байв. Гэр бүлийн үүрэг хариуцлага нь зарим тохиолдолд шилжин 
ирэгсэд, тэдний гэр бүлийнхний хотод ирэх болсон цорын ганц шалтгаан нь 
болж байгаа юм. Гэсэн ч гэр бүлийн үүрэг хариуцлагатай холбоотой шалтгаан 
нь мөн л ажил хөдөлмөр эрхлэх боломж, боловсрол эзэмших, эрүүл мэндийн 
үйлчилгээ авах зэрэг бусад шалтгаануудтайгаа холбогдож байгаа юм. 

Гэр бүлийн гишүүддээ үзүүлэх дэмжлэг нь ихэвчлэн хүүхэд харах хэлбэртэй 
байгаа нь ажиглагдсан. Тэтгэврийн насны шилжин ирэгсэд ихэвчлэн үр хүүхдээ 
бараадан хот суурин газар шилжин ирдэг бөгөөд үр хүүхдүүд нь тэднийг 
14 Сарын дундаж цалин хөлс, бүсээр, аймаг, нийслэлээр, 2018 оны 1-р сарын байдлаар http://1212.mn/

maps.aspx?TBL_ID=DT_NSO_0400_021V1
15 http://1212.mn/
16 https://mecss.gov.mn/page/48
17 www.mlsp.gov.mn/uploads/op/files/f642086f965c63004f63b1c14a81d933f8072287.pdf

www.mlsp.gov.mn/uploads/op/files/f642086f965c63004f63b1c14a81d933f8072287.pdf
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асарч, харж ханддаг байна. Ахмад настай тэдгээр шилжин ирэгсэд эргээд 
ач, зээгээ харж хүүхдүүддээ тус дэм болдог. Цэцэрлэг, сургуульд хамрагдсан 
хамрагдаагүй ялгаагүй бага насны хүүхдүүдийг нь харж тусалснаар аав ээжүүд 
нь ажил эрхлэх боломжтой болдог. 

“Охин маань Солонгос руу гарчихсан болохоор би хүргэнтэй хамт 
хүүхдүүдийг нь харахаар хотод ирсэн. Хүргэн маань томоохон уул уурхайн 
компанид ачааны машины жолоочоор ажилладаг.” - 67 настай эрэгтэй

Гэр бүлийн ахмад гишүүний нэг нь хотод эрүүл мэндийн үйлчилгээнд ойр байх 
зайлшгүй шаардлагатайн улмаас түүнийг асрах зорилгоор гэр бүлээрээ хотод 
шилжин ирсэн тохиолдол ч байна. Их, дээд сургуульд хүүхэд нь суралцаж 
буй эцэг эхчүүд хүүхдээ суралцах хугацаанд нь аюулгүй, тав тухтай байдлыг 
бүрдүүлэх зорилгоор гэр бүлээрээ шилжин ирэх шийдвэр гаргасан тохиолдол 
ч цөөнгүй байв. 

4.1.5 Эрүүл мэндийн үйлчилгээ

Боловсролын үйлчилгээний нэгэн адил эрүүл мэндийн үйлчилгээ нь нэлээд 
төвлөрсөн шинжтэй байдаг учир энэ нь хүмүүсийг хот руу шилжин нүүх бас 
нэгэн томоохон гол шалтгаан нь болдог байна. Мэдээж, нийслэл хотод эрүүл 
мэндийн үйчилгээний төрлүүд мөн үйлчилгээний чанар нь илүү сайн байдаг. 
Эрүүл мэндийн үйлчилгээ нь шинжилгээ өгөх, оношлогоо хийхээс эхлээд 
эмчлүүлэх зэргийг хамрах бөгөөд эрүүл мэндийн энэ бүх үйлчилгээг авах 
шаардлагатай болсноор тухайн хүн нийслэл хот руу шилжин нүүх шийдвэр 
гаргахад нь нөлөөлдөг байна. Нарийн мэргэжлийн эмч нарын хүрэлцээ, 
шаардлагатай тоног төхөөрөмж хангалтгүй байдаг зэргээс шалтгаалан хөдөө 
орон нутгийн эмч нар өвчтөнөө хот руу явж эмчлүүл хэмээн илгээдэг тохиолдол 
цөөнгүй байдаг юм. 

Үүнээс гадна, гэр бүлийн гишүүн нь эмнэлэгт үзүүлэх, эрүүл мэндийн 
үйлчилгээ авахаар хотод байх үед нь дэргэд нь байх шаардлага үүсдэг ба энэ 
нь хот руу нүүн шилжих шийдвэр гаргахад гол нөлөө үзүүлдэг байна. Улсын 
эрүүл мэндийн байгууллагаар үйлчлүүлж, эмчилгээ үйлчилгээ авна гэдэг 
бол хөдөөнөөс шилжин ирэгсэд төдийгүй хотын иргэдэд ч маш хүнд байдаг 
юм. Хөдөөнөөс хотыг зорьсон иргэдийн тоо өссөөр байгаа ч эрүүл мэндийн 
байгууллагуудын хүний нөөц, санхүүжилт нэмэгдээгүйн улмаас үйлчилгээний 
чанар муудаж, өвчтөнийг нааш цааш явуулах нь нэмэгдэж, амьдарч байсан 
орчноос шалтгаалан эрүүл мэндийн өндөр эрсдэл бүхий  хөдөөгийн шилжин 
ирэгсдийн өвчтнүүдийн хэрэгцээг хангах санаа санаачилга сул байна.18 
Хэдийгээр тухайн өвчтөн эмнэлэгт хэвтэн эмчлүүлж байгаа ч тухайн хүнийг 
асарч сувилах, туслахын тулд гэр бүлийнхэн нь заавал ойр байх шаардлага 
байсаар байдаг байна.

18 Байгалийн гамшиг ба “томоохон шилжилт хөдөлгөөн” Бенедикть В. Линдског (2014): Монголын эрүүл 
мэндийн системд тулгарч буй хүндрэлүүд 9:8, 880-893.
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“Би дүүгээ асарч сувилахын тулд нүүж ирсэн. 6 жилийн өмнө, тэрээр осолд 
ороод хүзүүгээ гэмтээсэн. Эхнэр нь өмнө нь асардаг байсан боловч түүний 
нуруу нь бас  өвдөж эмнэлэгт хэвтсэн.” - 50 настай эрэгтэй

Шилжин суурьших хөдөлгөөний хоригоос үл хамааран хотод албан ёсоор 
бүртгүүлэн оршин суух зөвшөөрөлтэй болоход эрүүл мэндийн байдал 
нөлөөлдөг байна.19 Эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээ авах зайлшгүй 
шалтгааны улмаас хөдөө, орон нутгаас нийслэлд оршин суух тодорхойлолт 
гаргах 17 өвчний жасаалтыг20 Эрүүл мэндийн яам гаргасан (2017 оны 3-р 
сарын 30-ны Эрүүл мэндийн сайдын тушаал A/120). Гэвч, энэхүү судалгаанд 
хамрагдсан хүмүүсийн дунд эрүүл мэндийн зайлшгүй шалтгааны улмаас 
нийслэл хотод оршин суух тодорхойлолт авсан ганц ч тохиолдол байхгүй байв.

4.1.6 Өөрчлөгдөж буй амьдралын хэв маяг

Залуу үеийнхэн, тэдний эцэг эх үр хүүхдүүдээ дээд боловсролтой болгох 
зорилгоор хот суурин газар уруу явуулж байгаа нь Монголд явагдаж байгаа 
амьдралын хэв маягийн өөрчлөлтийн нэгэн бодит байдал яах аргагүй мөн. 
Сүүлийн 15 жилд буюу 2004-2017 оны хооронд, их дээд сургуульд сурч байгаа 
оюутнуудын тоо улсын хэмжээнд даруй 36%-иар өсч 155,000 гаруй болсон 
бөгөөд нийт оюутнуудын 93% нь нийслэл хотод оршин сууж байна.21

Залуу үеийнхний дийлэнх хувь нь хөдөө орон нутагт буцаж очиж мал 
маллахынхаа оронд22 хотод үлдэж хотын суурин амьдралыг илүүтэйгээр 
сонгож байгаа хандлага нь цаашдаа хот байгуулалтыг илүү өргөжүүлэх 
шаардлагыг бий болгож байна.

”Би өөрийн үр хүүхдүүдэд илүү сайхан ирээдүйг бий болгохын тулд хотод 
шилжин нүүж ирсэн. Хөдөө орон нутагт малгүй амьдрах их хэцүү. Залуу 
хүмүүст бас ажил олоход хэцүү байдаг.” - 34 настай эмэгтэй

Гэр бүл болох, гэр бүл салах, бэлэвсэрч үлдэх зэрэг амьдралын зарим үйл явц 
нь шинэ амьдрал эрэлхийлж хот суурин газар уруу шилжин нүүх нэгэн сэдэл 
болдог байна. Үүний нэгэн адил зарим нэг нь өөрийн хүслээр эсвэл өөрийн 
хань ижлийг дагаад түүний уугуул хөдөө нутаг руу ч нүүж явж байна.

Хотод амьдрах сонголт нь ганц нэг хүний сонголт шийдвэр байдаггүй. 
Гэр бүлийн зарим нэгэн гишүүн нь хотод амьдарч байгаа учир хот суурин 
газар уруу нүүж шилжин суурьшдаг нь ойлгомжтой. Хот уруу нүүж шилжин 
суурьшсанаар гэр бүлтэйгээ ойр байхаас гадна эдийн засаг болон ажил 
эрхлэлтийн хувьд давуу талыг бий болгодог учраас хувь хүний хувьд ухаалаг 
шийдвэр болдог байна.

19 www.ulaanbaatar.mn/Home/newsdetail?dataID=28039
20 www.mohs.mn/uploads/files/1ccb125af24633e03785ccd3bbec7871.PDF
21 www.1212.mn/stat.aspx?LIST_ID=976_L20_1&type=tables
22 www.theglobeandmail.com/news/world/the-globe-in-mongolia-why-a-herding-culture-is-dyingout/

article29791679/

www.theglobeandmail.com/news/world/the-globe-in-mongolia-why-a-herding-culture-is-dyingout/article29791679/
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“Би аймгийн шатахуун түгээх газарт ажиллаж байгаад ажлаас халагдсан. 
Тэгээд өөрийн гэсэн жижиг бизнесийг эхлүүлэх далимаар ах дүүтэйгээ ойр 
байя гэж бодоод хот уруу нүүсэн юм. Мөн охин маань хотод их сургуульд 
оюутан болсон.” -  46 настай эмэгтэй

4.1.7 Дүгнэлт

Хот руу шилжин суурьших шийдвэр гаргах нь амаргүй байдаг ба олон хүчин 
зүйлээс шалтгаалдаг. Дээр дурдсан шалтгаанууд хот суурин газар уруу нүүхэд 
дангаараа нөлөөлөх нь ховор. Харин, эдгээр хүчин зүйлүүдийн нэгдэл нь хот 
уруу шилжин нүүх шийдвэрт хүргэдэг байна. Энэ бүх шалтгаануудаас гэр 
бүлтэйгээ ойрхон байх нь түгээмэл шалтгаан болдог байна. Улс орон дотор 
шилжин суурьших шийдвэр гаргахдаа гэр бүл болоод нийгмийн хоорондын 
харилцаа холбоог мөн анхаарч үзэх хэрэгтэй.

4.2 ХҮЛЭЭЛТ, ТӨСӨӨЛӨЛ

Төр засгаас ямар тусламж дэмжлэг үзүүлдэг, мөн хот суурин газар уруу шилжин 
суурьших үйл явц хэрхэн яаж явагдах ёстой талаар шилжин ирэгсэд тодорхой 
төсөөлөл, хүлээлтгүй байна. Шилжин суурьших үйл явцад баримтлах стандарт 
байхгүй байгаа нь дэмжлэг тусламж хаанаас яаж авах, энэхүү үйл явц нь ямар 
дараалалтай явдгийг мэдэхийн аргагүй болгож байгаа ажээ.  

Гэвч, шилжин ирэгсдийн хувьд нийслэл хотын талаарх ойлголт, туршлага 
харилцан адилгүй боловч шилжин нүүхээс өмнө нийслэл хотын талаар 
урьдчилан мэдээлэл олж, тэр ч байтугай нийслэл хотод ирж, нөхцөл байдалтай 
танилцсан байдаг. Харилцаа холбоо, мэдээллийн эх сурвалж,  хүртээмж, хатуу 
хучилтай зам, нийтийн тээврийн сүлжээ зэрэг дэд бүтцийн хөгжил, хотод 
байгаа хамаатан садан, мөн тэдэн дээр заримдаа зочилон очсон байх учраас 
хотын амьдрал илүү сайн гэсэн ойлголттой болдог байна. 

Судалгаанаас харахад, хүмүүс хотод нүүн очиж амьдрах талаар эерэг хүлээлттэй 
байдаг хэдий ч хотын асуудлууд, бэрхшээлийг ихэвчлэн дутуу ойлгож, үнэлсэн 
байдаг. Тиймдээ ч хүмүүс хотод нүүн очиж амьдрахад тохиолдож болох 
тодорхой бус байдалд сэтгэл түгшдэг тухай ярьж байв. Ерөнхийдөө, хувь хүний 
итгэл, шийдвэртэй байдал нь хот суурин газар нүүж ирсний дараа амьдралаа 
төвхнүүлэхэд чухал нөлөөтэй хүчин зүйл болдог байна. Өөрөөр хэлбэл, хотод 
“болгоно доо” гэсэн бодолтой байдаг нь тухайн хувь хүний эрмэлзэл, хүчин 
чармайлтаас хамаарч байгааг илэрхийлж байна.

“Хэрвээ би өөрийнхөө зорилгын төлөө өөрөө л хүчин чармайлт гаргаж 
хичээх юм бол хотод сайхан амьдарч болно гэж боддог.” - 31 настай 
эмэгтэй
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Хот руу нүүж ирэхээс өмнө аливаа хүнд байдаг нэгэн томоохон хүлээлт бол 
эдийн засгийн боломжууд болон ажил эрхлэлт юм. Хот уруу нүүснээр ажил 
эрхлэх боломжтой болж, илүү өндөр цалинтай болно гэсэн хүлээлт бий болдог 
байна.

“Хотод ажлын байрны олдоц сайн байдаг, тэгээд бас цалин хөлс нь 
хамаагүй өндөр  гэж бодсон учраас би хот руу нүүж ирсэн юм.” - 34 настай 
эрэгтэй
Боломжит ажлын байрны хүлээлт гэдгийг маш олон хүмүүс гол төлөв 
биеийн хөдөлмөртэй адилтгаж ойлгодог байна. Шилжин ирэгсдийн дийлэнх 
нь тогтвортой ажлын байртай болох хүртэл барилгын салбар, гар урлал, 
үйлчилгээний бусад салбарт ажиллаж орлого олдог байна. 

“Миний гурван хүү гурвуулаа мужаан, барилгачин зэргээр ажил сольж 
хийдэг.” - 70 настай эмэгтэй

Зарим хүмүүс хот уруу нүүн түр амьдарч байгаад боломжийн орлоготой 
болсны дараа нутагтаа буцаж очиж амьдралаа шинээр эхэлнэ гэсэн бодолтой 
байдаг. Тэгвэл зарим нэг нь ажил эрхлэлтийн байдал, орон сууцны асуудал, 
бусад хүчин зүйлс ямар байгааг харж, “амьдрах боломжтой эсэхийг”мэдэхийн 
тулд хот уруу нүүдэг байна. 

Нийслэл хот уруу шилжин суурьшихад томоохон нөлөөтэй өөр нэг хүчин зүйл 
бол хамаатан садан, танил тал дэмжлэг туслалцаа үзүүлнэ гэсэн найдлага, 
горьдлого байдаг байна. Шилжин суурьшигчид шилжин суурьшихаасаа 
өмнө, суурьшиж байгаа үедээ мөн түүний дараа ч хамаатан садны харилцаа 
холбоон дээр ихээхэн найдлага тавьдаг. Тиймээс хот руу нүүдэл суудал хийхэд 
хамаатан садангаас авч болох дэмжлэг шилжин ирэгсдийн шийдвэрт асар их 
нөлөөлдөг байна.

“Би эцэг эхтэйгээ ярилцаж шийдээд хот уруу нүүхээр болсон. Манай 
хамаатны эгч хотод амьдардаг бөгөөд түүнээс ямар нэгэн дэмжлэг 
авч болох байх гэж бодсон. Амьдрах байр олох хүртэл би түүнтэй хамт 
амьдарсан. Сар болгон хөдөө гэрээс мах явуулдаг байсан.” - 31 настай 
эмэгтэй

Хот уруу нүүсний дараа амьдрал нь ямар байх бол гэсэн хүлээлтээс гадна, урт 
хугацааны хүлээлт ч байдаг. Тэр нь яваандаа өөрийн гэсэн гэр оронтой болсон 
байх, эсвэл эдийн засаг, нийгмийн баттай суурийг бий болгосон байна гэсэн 
хүлээлт юм.

“2-4 жилийн дотор би өөрийн гэсэн газар, орон байртай болохын тулд 
хамаг хүчээ дайчилна гэж бодсон.” - 34 настай эрэгтэй
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4.3 ТӨВХНӨХ ҮЙЛ ЯВЦ

Энэ хэсэгт, хотод шилжин ирэгсдийн үзэж туулсан амьдралын олон янзын 
туршлагын талаар товчхон дурьдана. Хотод суурьшихын тулд хүмүүсийн хийж 
буй алхам, асуудлыг шийдэж байгаа байдал нь харилцан адилгүй байдаг. 
Шилжин ирэгсдэд ямар асуудлууд тулгардгийг олж мэдэхийн тулд эхлээд 
төвхнөх үйл явц яаж өрнөдгийг ойлгох нь чухал.

Зураг 5. Шилжин суурьших хөдөлгөөний үе шатууд

Шилжин ирэгсдийн хүлээлт болон хотод суурьших үйл явц нь үндсэндээ 
тэдний бэлтгэлээс шууд хамаарна. Нүүхээс өмнө бэлтгэлээ базаасан байдал, 
ямар бэлтгэл хангасан зэрэг нь шилжин ирэгч бүрийн хувьд харилцан адилгүй 
байдаг. Бэлтгэл ажил нь үндсэндээ хаана амьдрах вэ, орлоготой болохын 
тулд юу хийх вэ, гэр бүлийн бусад гишүүд шинэ орчин нөхцөлд хэр хурдан 
дасаж зохицох бол зэрэг тодорхой бус байдлуудыг яаж тооцоолсон, хэр зэрэг 
бэлтгэлтэй байгааг харуулсан үйл явц юм. 

Хоёр эмэгтэй хотод нүүж ирсний дараа амьдралд нь тохиолдсон гол гол үйл 
явдалд үндэслэн дараах зураглал гаргасан (зураг 5, 6). Хотод шилжин ирэгсэд 
ижил төстэй хүндрэл бэрхшээлд өөр өөрийн гэсэн арга барилаар бэлддэг ба 
тэдний нөлөөлөх нөлөө, тэдгээрийг даван туулах чадвар нь харин өөр өөр 
байдаг байна.

Бодит байдал дээр дэмжлэг тусламж авах хамаатан садангүй, ойр дотны 
танил талгүй шилжин ирэгсдэд хот уруу шилжин нүүнэ гэдэг нь нэлээд аз 
туршсан явдал болдог юм. Нүүхийн өмнөх хувийн бэлтгэл нь тухайн шилжин 
ирэгсдийн хувьд хотод хамаатан садан, ойр дотны танил хүмүүс байгаа 
эсэхээс хамаардаг. Зарим шилжин ирэгсдийн хувьд хамаатан садан, танил 
талын дэмжлэгтэйгээр хотод амьдрах орон гэртэй болох найдвар байдаг 
бол, хамаатан садангүй, таньдаг хүмүүсгүй шилжин ирэгсдийн хувьд хүлээлт, 
туулах зам нь хамаагүй өөр байна. 

Хүмүүс тодорхой бус байдлын нөлөөллийг зөөлрүүлэх, бууруулахын тулд 
урьдчилан сайн төлөвлөж, бэлтгэлээ сайн хангадаг байна. Хот руу шилжин 
суурьшихийн тулд хүмүүс өөр өөрийн аргаар бэлтгэлээ базаадаг байна. 
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Тухайлбал, мөнгөө хуримтлуулах, зардлаа хэмнэж тогтмол орлоготой болох 
хүртэл хэрэглэх хүрэлцэхүйц хэмжээний хүнсээ бэлтгэх (өвлийн идэш зэрэг), 
мөн шилжин нүүхээсээ өмнө ажлын байраа баталгаажуулах гэх мэт бэлтгэл 
хангаж байна. Хүмүүсийн төлөвлөх стратегийн нэг чухал бүрэлдэхүүн хэсэг нь 
мэдэж байгаа зүйлийг төлөвлөдөг, тухайлбал, шинэ ажлын байр нь тодорхой 
болсон бол ажилдаа ойрхон орон сууц хайх гэх мэт.

Зураг 6. Хотод шилжин ирсэн 37 настай эмэгтэйн туулсан зам

Зураг 7. Хотод шилжин ирсэн 28 настай эмэгтэйн туулсан зам
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“Нүүхээсээ өмнө би эхнэртэйгээ хамт 2 сар хотод ажилласан. Ажлын 
байраа найдвартай болгосны дараа бид хүүхдүүд болон гэр орноо авч 
ирэхээр шийдсэн. Мөн, гэрээ барих газраа ч жин тан болгосон.” 
- 36 настай эрэгтэй

Хот руу шилжин нүүх зардал нь нүүдэл суудал хийх бэлтгэлтэй тодорхой 
хэмжээгээр холбогддог. Жишээ нь, зарим шилжин ирэгсэд ачааны машины 
түрээс их өндөр учраас зайлшгүй хэрэгтэй гэсэн цөөн тооны солих хувцас, 
өдөр тутам хэрэглэх зүйлс, эд хогшил тавилгатай нүүдэг.

“Өвөрхангайгаас хот руу гэрээ нүүлгэхэд 1 сая гаруй төгрөг шаардлагатай 
байсан учраас би бүх юмаа хөдөө үлдээгээд цөөхөн хэдэн хувцас, ор 
хөнжлөө л авсан.” -  42 настай эмэгтэй

Урьдчилан бэлтгэх нь хотод суурьшихад зайлшгүй шаардлагатай үйл явцын 
нэг хэсэг нь мөн боловч хотод ирээд суурьшина гэдэг бол тэс өөр асуудал. 
Үүнд, бүртгэлийн бичиг цаасны ажлыг хийж гүйцээх, өөрийн гэсэн гэр оронтой 
болох, амьдралынхаа хэмийг алдахгүйн тулд ажил олох, хүүхдүүдийнхээ 
боловсролын асуудлыг шийдэх зэрэг тодорхой зохицуулалтыг хийх 
шаардлагатай болдог.

Үүнтэй нэгэн адил шилжин ирэгсэд өөрийн гэсэн орон гэртэй болж, шинэ 
орчиндоо дасан зохицох үйл явц маш чухал. Цахилгаанд холбогдох, бие засах 
газартай болох, хашаагаа барих зэрэг ахуйн хэрэгцээгээ хэрхэн аажим аажмаар 
зохицуулж, шийдсэнээ шилжин ирэгсэд ярьж байв. Эдгээр үйл явцын олонхи 
нь бидний дараагийн хэсэгт авч үзэх гэж байгаа хүндрэл бэрхшээлүүдтэй 
холбогдох юм.

4.4 ХҮНДРЭЛ БЭРХШЭЭЛ

Судалгаанд хамрагдагсад 
үндсэндээ өөрсдийгөө 
эмзэг нөхцөл байдалд 
байна гэж үзэх, аль эсвэл 
хотод төвхнөх үйл явцаа 
хүндрэлтэй асуудал гэж 
тодорхойлохгүй байгаа нь 
ажиглагдсан. 

Ерөнхийдөө, хот уруу 
шилжин ирэгсэд нөхцөл 
байдлыг хүлээн зөвшөөрч, 
хариуцлагатайгаар зохицуулдаг. Дээр дурьдсанчлан тухайн хүний зорилгодоо 
хүрэх зориг, чин эрмэлзлэл бэрхшээлийг давах, шийдвэрлэх хүчин зүйл болох 
талаар бидний хийсэн ажиглалт үнэн болох нь батлагдсан юм. 

Зураг 8. Хотод шилжин ирэгсдийн эмзэг байдал үүсэх
нөхцөл байдал
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Судалгаанд хамрагдсан хүмүүс "эмзэг байдал", "хүндрэл бэрхшээл" гэхээсээ 
илүү амьдралд тохиолдсон зарим нэгэн үйл явдал, амьдралын тодорхой 
нэгэн агшин “хэцүү” байсан гэж байв. Энэхүү судалгааны эхэнд, хотод шилжин 
ирэгсдийн эмзэг байдлыг дараахь байдлаар тодорхойлж билээ. Үүнд: “Нийгэм, 
эдийн засаг, байгаль орчны болон биет хүчин зүйлс, үйл явцуудын улмаас 
хувь хүн, нийгмийн бүлэг, өмч хөрөнгө, систем нь аюул гамшгийн нөлөөнд 
илүү эмзэг, өртөмтгий болох нөхцөл байдлыг эмзэг байдал гэж хэлнэ" гэсэн. 
Иймээс, хүндрэл бэрхшээл гэдгийг тухайн шилжин ирж байгаа хүн зорилго, 
бодож төлөвлөсөн зүйлээ биелүүлэхэд саад тотгор болж байгаа нөхцөл 
байдал, үйл явдлууд гэж тодорхойлж болно.

Шилжин ирэгсэд өөр хоорондоо болон тодорхой шилжин ирэгсдийн бүлгийн 
хүрээндээ ярьж, санаа бодлоо хуваалцдаг ямар хүндрэл, бэрхшээл байдгийг 
олж тодорхойлсон. Эдгээр хүндрэл бэрхшээлүүд шилжин ирэгч бүрт харилцан 
адилгүй нөлөөлдөг байна.

Өөрөөр хэлбэл, хот уруу шилжин ирэгсдэд тулгардаг олон асуудлууд нийтлэг 
байдаг хэдий ч тэдгээрийн үзүүлэх нөлөө, үр дагавар нь харьцангуй ялгаатай 
байна. Хүндрэл бэрхшээл нь тухайн үеийн нөхцөл байдал, шилжин ирэгсдийн 
хувийн онцлог, зан чанараас бас шалтгаалдаг байна.

Нөхцөл байдлаас 
хамаарч янз бүрийн үр 
дагавар, нөлөөтэй үйл 
явдлууд өрнөдөг. Тухайн 
нөхцөл байдлын улмаас 
амьдралд тохиолдох үйл 
явдлуудын нөлөөллийн 
үйл явц нь зөвхөн шулуун 
шугамаар явдаггүй 
харин дахин давтагдаж, 
харилцан нөлөөлдөг. 
Тухайлбал, үйл явдал, 
түүний нөлөө нь урьд 
өмнө байгаагүй шинэ 
нөхцөл байдлыг бий болгодог. Үүнийг шилжин ирэгсдийн шилжин суурьших 
хөдөлгөөн нь адил төстэй байдаггүйгээр нотлож болно.

Энд дурдсан хүндрэл, бэрхшээлүүд нь зөвхөн Улаанбаатар хотод шилжин 
ирэгсдэд тохиолддог онцгой зүйл биш. Хотод шинээр шилжин нүүж ирсэн 
болон хотын уугуул иргэд ч ялгаагүй гэр хороололд амьдарч байгаа хүмүүст 
тулгардаг олон хүндрэл бэрхшээлтэй төстэй бэрхшээлтэй тулгардаг байна. 
Иймэрхүү нийтлэг хүндрэл бэрхшээлүүд нь гол төлөв амьдрах орчин 
нөхцөлөөс шалтгаалан үүсдэг эмзэг байдалтай уялдаа холбоотой бөгөөд 
үүнийг тайлангийн төгсгөл хэсэгт дэлгэрүүлж тайлбарласан. Хэдийгээр, эдгээр 
хүндрэл, бэрхшээлүүд Улаанбаатар хотод арай олон жил суурьшин амьдарч 

Зураг 9. Шилжилт хөдөлгөөний эмзэг
байдлууд бий болох нөхцөлүүд
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байгаа хүмүүст тохиолддог ч хотод шинээр шилжин ирэгсдийн хувьд эдгээр 
хүндрэл, бэрхшээл бий болдог орчин нөхцөл нь өөрийн гэсэн өвөрмөц 
онцлогтой байдаг байна.

Зураг 10. Шилжин суурьших үед тулгарах хүндрэл, бэрхшээл
Энэхүү газрын зургийг зөвхөн үзүүлэнд зориулсан тул зурагт өгөгдсөн хил болон нэр нь Олон Улсын 
Шилжих Хөдөлгөөний Байгууллагаар албан ёсоор баталгаажаагүй болно. 

Монгол улсад дотоодын шилжин суурьшилт  нь үндсэндээ гэр бүлийн 
шилжилт байх хандлагатай. Шилжин суурьших хөдөлгөөний бүхий л үе 
шатууд зөвхөн тухайн хувь хүн төдийгүй түүний гэр бүлийн бусад гишүүдтэй 
холбоотой байдаг. Хот руу шилжин суурьшихад өөрийнх нь  амьдралд ямар 
нэгэн хүндрэл учрахгүй гэж тухайн хувь хүн боддог хэдий ч  гэр бүлийн бусад 
гишүүд нь түүнээс өөр хэрэгцээ, нөхцөл байдалтай байдаг учир нүүдэл хийхэд 
олон янзын хүндрэл бэрхшээлтэй учирдаг нь судалгаагаар тогтоогдсон. 

4.4.1 Хотод албан ёсоор бүртгүүлэх

Шилжин ирэгсэд нийслэлийн иргэн болж шилжилт хөдөлгөөнөө албан 
ёсоор бүртгүүлэх нь олон үр дагавар дагуулсан, өндөр эрсдэл бүхий асуудал 
юм. Өөрөөр хэлбэл, суурьшин амьдарч байгаа хороондоо бүртгэлгүй бол 
төрийн үйлчилгээ авах, амьдран суух, ажилтай болох боломжийг хязгаарлаж,  
цаашилбал хэрэгцээт мэдээлэл олж авах, өөр бусад боломжуудаас хоцроход 
хүргэдэг.

Хотын харъяалалтай болж бүртгүүлэхэд хамгийн том саад бэрхшээл нь Хотын 
захирагчийн 2017-2020 онд хотыг чиглэсэн шилжилт хөдөлгөөнийг зогсоосон 
захирамж юм. Хоригийн хүчинтэй байх энэ хугацаанд хотод шилжиж ирсэн 
хүмүүс өөрсдийн харъяаны орон нутгийн хуучин бүртгэлд үлдэхээс өөр 
аргагүй болдог. 
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Бүртгэлийн энэ асуудалтай 
холбоотойгоор, түр оршин 
суух бүртгэл хийхийг 
2016 оны 1 сараас хойш 
зогсоосон. Түр оршин 
суух үнэмлэхийг тухайн 
нутаг дэвсгэрт 6 сар хүртэл 
оршин сууж байгаа иргэнд 
олгодог байсан ба үүгээр 
төрийн үйлчилгээг авах 
эрхтэй байсан юм. 

Хэдийгээр түр оршин суугчийн статус 
олгох асуудлаар хороод (хотын засаг 
захиргааны хамгийн жижиг нэгж) өөр 
хоорондоо харилцан адилгүй байр 
суурь хандлагатай ч, шилжин суурьших 
хөдөлгөөнийг зогсоосон хориг гэдэг 
нь үндсэндээ өөр аймаг орон нутгаас 
шилжин ирэгсдийг хороонд шинээр 
бүртгэхийг хориглосон хориг мөн. 

Хориг хүчин төгөлдөр болохоос өмнө 
албан ёсны бүртгэл хийх боломжтой 
байх үед, бүртгэлтэй холбоотой хүндрэл 
бэрхшээл тулгарах эсэх нь зөвхөн 
тухайн хувь хүнээс шалтгаалж байв. 
Жишээлбэл, албан ёсоор бүртгүүлэх 
журам, шаардлагын талаар хангалттай 
мэдээлэлгүй эсвэл тэдгээрийг ер 
мэддэггүй шилжин ирэгсэд хотод оршин 
суух бүртгэл яаж хийлгэхийг мэдэхгүй  
хүндрэл бэрхшээлтэй тулгардаг байна.

Мэдээлэл муутайгаас гадна нийслэл 
хотын оршин суугчаар зориудаар
бүртгүүлдэггүй шилжин ирэгсэд бас 
байдаг байна. Хотод байнга оршин суух 
бодолгүй хүмүүс шилжин суурьших 
хөдөлгөөний бүртгэл хийлгэдэггүй аж. 
Мэдээлэлгүй эсвэл алсын бодолгүйгээс 

бүртгүүлэхгүй бол ямар үр дагвартай байдгийг ухаардаггүй иргэд хожим хойно 
өөрсдөө хэцүү байдалд ордог байна.
Зарим хүмүүс одоогийн хүртэж байгаа нийгмийн халамжаа алдах, тэтгэвэр 
тогтоолгож чадахгүй гэж болгоомжилж албан ёсны бүртгэлийг хийлгэдэггүй 
байна. Энэ талаар дэлгэрэнгүйг 4.4.7.-с үзнэ үү.

Шигтгээ 1. АЛБАН ХААГЧДЫН 
МЭДЭЭЛЭЛ

Түр оршин суугч хэмээх 
статусыг 2016 оны 1-р 
сараас хүчингүй болгосон 
ч төрийн зарим үйлчилгээг 
авахад түр оршин суугчийн 
тодорхойлолтыг шаарддаг. 
Тухайлбал, оюутны нийтийн 
тээврийн хөнгөлттэй карт 
авахын тулд оюутнууд 
хотод оршин сууж байгаагаа 
батлан харуулах ёстой. Улсын 
нэгдсэн эмнэлэгт эмчлүүлэхэд 
мөн ялгаагүй түр оршин 
суугчийн тодорхойлолтыг 
шилжин суугчаас шаарддаг. 
Албан ёсны бичиг баримтад 
тооцогддоггүй ч хотод оршин 
суугааг нотлох албаны ёсны 
баримт бичгийг орлуулдаг 
тодорхойлолтыг хорооны 
зохион байгуулагч нар 
шилжин ирэгсдэд олгодог 
байна.

Зураг 11. Бүртгэлтэй холбоотой хүндрэл бэрхшээл
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Зураг 12. Албан ёсны бүртгэлтэй холбоотой бэрхшээлүүдтэй тулгарч буй шилжин 
суурьшигч

Нөгөө талд, шилжин суурьших 
хөдөлгөөнийг хориглохоос өмнө албан 
ёсны бүртгэл хийлгэхээр оролдоод 
амжилт олоогүй иргэд бий. Эдгээр 
иргэд нэг бол хүнд суртлын босгыг давж 
чадалгүй бүртгэлд хамрагдахын тулд 
янз бүрийн арга зам хайж цаг алдаж 
байсантай бас холбоотой. 

“Би албан ёсоор бүртгүүлэхээр хэдэн 
зун дараалж хөөцөлдсөн. Би өөрөө 
оюутан байсан болохоор зөвхөн зуны 
амралтаараа л нутаг руугаа явж орон 
нутгийн иргэний бүртгэл мэдээллийн 
газраар орж хөөцөлдөх боломжтой 
байсан. Гэтэл бүртгэлийн байцаагч 
энэ үеэр ээлжийн амралттай гээд 
эзгүй байдаг байсан. Удалгүй сонгууль 
болж, шилжин суурьших хөдөлгөөний 
асуудал зогссон. Тэгээд л би хориг тавихаас өмнө бүртгүүлж чадаагүй юм.” 
- 25 настай эмэгтэй

Түүнчлэн, зарим хүмүүс ийм хориг тавина гэж бодоогүй учир бүртгүүлэх ажлаа 
хойш нь тавьснаар хот уруу шилжин суурьших боломжоо алдсан байдаг. 

Хотод оршин суух бүртгэлийн ажлыг зогсоосон нь хүмүүсийн амьдралд 
хүндрэл учруулж буй нэг гол хүчин зүйл болжээ. Тийм учраас, оршин суух 
бүртгэлийн асуудал эмзэг байдлыг бий болгож байгаа олон хүчин зүйлсийн 

Шигтгээ 2. АЛБАН ХААГЧДЫН 
МЭДЭЭЛЭЛ

Иргэний улсын бүртгэлийн 
тухай хуулийн иргэний 
бүртгэл үнэн зөв байх тухай 
заалтыг биелүүлэх иргэний 
үүргийг хотод шилжин 
ирэгсэд нэг бол ойлгохгүй 
байна, эсвэл үл тоомсорлодог 
бололтой. Энэ нь тэд шилжилт 
хөдөлгөөний албан ёсны 
бүртгэлийн шаардлагыг үл 
биелүүлсэн, түүний дотор 
уугуул нутагтаа өрөө дуусгах 
үүргээ барагдуулаагүй байгаа 
гэж ойлгогдоно.
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нэг нь болж байна. Энэ асуудлыг даван туулах механизмын талаарх тайлбарыг 
4.5-р хэсгээс харна уу.

4.4.2 Байр, орон сууц

Хүний хамгийн наад захын хэрэгцээ болсон байр орон сууцны асуудлыг 
шийдэх нь хотод амьдралаа шинээр эхлүүлж байгаа шилжин ирэгсдийн 
хамгийн эхний алхам юм. Зохистой орон байртай болно гэдэг бол тухайн 
шилжин ирэгсэд болон тэдний гэр бүлийнхэнд сайн сайхан амьдрахад 
зайлшгүй шаардлагатай зүйл мөн. Орон байртай болохын тулд эхлээд орон 
байраа хайна, наймаа хэлэлцээр хийнэ, эцэст нь орон байрандаа нүүн орж 
төвхнөнө. Хотод шилжиж ирснээс хойш наанадаж 2 удаа суурьшлаа сэлгэж, 
өөр орон байр уруу нүүсэн шилжин ирэгсэд цөөнгүй байна. Доор байгаа 
газрын зурган дээр шилжин ирэгсэд хотод ирсний дараа хэдэн удаа, хэрхэн 
нүүдэл хийж байсан хөдөлгөөнийг дүрслэн харуулж байна. 

Хэрэгцээ шаардлага хангасан орон байртай болох хүртэл хүмүүс  олон удаа 
бүдэрч босдог байна. Хот дотроо орон байраа сольж нэгээс нөгөөх рүү 
шилжихэд цаг хугацаа, хүч их зарцуулдаг. Ийм олон нүүдэл сэлгээ шилжин 
ирэгсэд болон тэдний гэр бүлийнхэнд санхүү болон сэтгэл зүйн ихээхэн 
дарамт учруулдаг. 

Зохистой орон байртай 
болно гэдэг нь бие махбод, 
санхүүгийн аюулгүй байдлыг 
бий болгож, эдийн засгийн 
бүтээмжийг нэмэгдүүлж, эрүүл 
орчин, хүний сайн сайхан 
амьдрах баталгаа болдог 
хэдий ч зохистой, найдвартай, 
боломжийн үнэтэй орон 
байртай болоход улам л хэцүү 
болж байна.23

Логистикийн хувьд хот дотроо 
нүүх нь асар их хүч хөрөнгө 
шаардсан асуудал болоод 
байна. Зарим хүмүүс нүүлгэлтийн компанитай үнэ хөлсөө тохироод нүүхдээ 
мөнгөний алдагдалд орох,  эсвэл муу үйлчилгээ авч ашиглуулсан байдаг. 
Тухайн орчноо сайн мэддэггүй, ер нь ажил хэрэг яаж бүтдэг талаар ойлголтгүй 
байдаг зэргээс хотод шинээр шилжин ирэгсэд хууртах, хулгай, аюулгүй 
байдлын эрсдэлд өртөх зэрэг эмзэг байдлын бай болж байна. 

23 Дэлхийн хот төлөвлөлтийн хямралтай нүүр тулах нь: Боломжийн, хангалттай, аюулгүй төлөвлөлт www.wri.
org/sites/default/files/towards-more-equal-city-confronting-urban-housing-crisis-global-south.pdf

Зураг13. Шилжин ирэгсдийн орон байрны төрлүүд
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Орон байрны хүрэлцээ муу, үнэ өртөг өндөр, орчины аюулгүй байдал хангалтгүй 
зэрэг олон асуудлыг хотод шилжин ирэгсдийн олонхи нь шийдэж чадахгүй 
байна. Худалдан авах чадварт тохирсон, төрийн зайлшгүй үйлчилгээнд ойр, 
аюулгүй найдвартай орчинд орон байр олно гэдэг тийм ч амархан зүйл биш.

Зураг 14. Хот дотор дахин шилжилт хөдөлгөөн хийж буй иргэдийн байршил - Кэйс 1
Энэхүү газрын зургийг зөвхөн үзүүлэнд зориулсан тул зурагт өгөгдсөн хил болон нэр нь Олон Улсын 
Шилжих Хөдөлгөөний Байгууллагаар албан ёсоор баталгаажаагүй болно. 
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Зураг 15. Хот дотор дахин шилжилт хөдөлгөөн хийж буй иргэдийн байршил - Кэйс 3
Энэхүү газрын зургийг зөвхөн үзүүлэнд зориулсан тул зурагт өгөгдсөн хил болон нэр нь Олон Улсын 
Шилжих Хөдөлгөөний Байгууллагаар албан ёсоор баталгаажаагүй болно. 

Үл хөдлөх хөрөнгийн үнийн хөөрөгдлөөс болж хотод орон сууц худалдан авах 
эсвэл түрээслэх нь олон хүмүүсийн хувьд боломжгүй асуудал юм. Боломжийн 
хомсдол улам бүр нэмэгдэж, гадаад зах зээлийн хүчин зүйлээс шалтгаалан 
байр сууцны үнэ орлогоос хэд дахин илүүгээр нэмэгдэж, иргэдийн худалдан 
авах чадварт нийцсэн орон байр хомс байна. Улаанбаатар хотод барилгын 
салбар өргөжиж байгаа ч шинэ орон сууцны ихэнх нь дунд болон өндөр 
орлоготой иргэдэд зориулагдсан байдаг.24

Хотод шилжин ирэгсэд ихэвчлэн арвич хямгач байдаг учир тогтмол орлоготой 
болох хүртэл гэр бүлийн наад захын хэрэгцээг хангахын тулд мөнгөө хадгалж 
арвижуулахыг зорьдог. Хамаатан садан эсвэл танил талын дэмжлэгтэйгээр 
үнэгүй орон байраар хангагддаггүй л юм бол ихэвчлэн байр түрээслэж суухад 
хүрдэг. Шилжин ирэгсэд орон байр хувааж түрээслэх, газар түрээслээд гэрээ 
барьж амьдрах, эсвэл хашаа байшин түрээслэж суух сонголтуудыг хийдэг. 

24 www.usip.mn/uploads/reports/en/Affordable.pdf
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“Нүүж ирснээсээ хойш бид хамаатныхаараа амьдарч, хэд хэдэн нийтийн 
байр түрээслэж суусан.25 Түрээсийн мөнгө төлж чаддаг болонгуутаа 
түрээсийн байранд амьдарна. Бид залуу гэр бүл, өөрсдийн гэсэн орон байр 
байхгүй л байна. Гэртэй болонгуут газар түрээслэж амьдрана.”                    
- 25 настай эмэгтэй

Гэр хорооллын нийтийн байрыг түрээслэх нь түрээсийн хамгийн боломжийн 
хувилбар юм. Нийтийн түрээсийн байрууд төвийн бохир, дулаан, усны нэгдсэн 
сүлжээнд холбогдоогүй байдаг учир гол төлөв бага орлоготой ба ядуу иргэд 
түрээслэж амьдардаг. Судалгаанд хамрагдагсдаас  цөөнгүй хэд нь хотод нүүж 
ирээд нийтийн түрээсийн байранд амьдарчээ. Нийтийн түрээсийн байрны 
оршин суугчдын дунд архидалт, зодоон, хэрүүл маргаан ихээхэн гардгаас 
гадна байрны эзний дарамт шахалт зэргээс шалтгаалж аюулгүй байдлын 
асуудал байнга үүсдэг байна. 

“Хотод ирснээс хойш би гол төлөв нийтийн байранд амьдарсан, одоо ч 
амьдарч байна. Саяхан манай хөршийнд хулгай орсон. Сонгинохайрханд 
миний түрээслэдэг байсан байрны оршин суугчдын ихэнх нь архичид 
байсан.” - 38 настай эрэгтэй

Архидалт, гэр бүлийн хүчирхийлэл зэрэг нийгмийн асуудлууд хотод шилжин 
ирэгсдийн дунд нийтлэг зүйл. Хотод шилжин ирэгсдийн амьдрахаар сонгодог 
нийтийн байрууд архидалт төдийгүй гэр бүлийн хүчирхийллийн үүр байдаг 
учир ихэвчлэн хүүхэд эмэгтэйчүүд өртөж хохирдог нь түгээмэл. 

“Нийтийн түрээсийн байранд амьдарна гэдэг маш хэцүү байсан. Бусад 
түрээслэгчдэд саад болохоосоо байнга л айдаг. Хэсэг хугацааны дараа гэр 
орон дотроо хүртэл хоорондоо шивнэж ярьж өлмий дээрээ яваад 
сурчихсан байсан.” - 42 настай эмэгтэй

4.4.3 Газар

Олон хүмүүсийн хийдэг өөр нэг сонголт нь зөвшөөрөлгүй газарт бууж гэрээ 
барьж суурьших юм. Зөвшөөрөлгүй газарт хороонд бүртгүүлэхгүйгээр бууж 
гэрээ барьж амьдрах нь хууль бус үйлдэл. Орон байр, газрын асуудал нь 
гэр хорооллын хувьд өөр хоорондоо нягт холбоо хамааралтай. Маш олон 
шилжин ирэгсэдийн хувьд аюулгүй, найдвартай газар олж төвхнөнө гэдэг нь 
амь дүйсэн  хэцүү асуудал болж байна. Шилжин суурьших хөдөлгөөнд тавьсан 
хориг, бүртгүүлэхтэй холбоотой асуудлууд, газрын удирдлагын өнөөгийн 
бодлого хуулинд байгаа цоорхой зэргээс шалтгаалж олон хүндрэл бэрхшээл 
бий болж байгаа юм. 

25 Нийтийн түрээсийн байр нь гол төлөв гэр хороололд хувийн эзэмшилд байдаг жижиг байшингууд бөгөөд 
хүмүүс сараар түрээслэж амьдардаг юм. Сарын түрээс нь үндсэндээ 150,000-аас 200,000 төгрөгийн 
хооронд хэлбэлздэг.
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Зураг 16. Төв болон дунд бүсийн гэр хороолол 
Энэхүү газрын зургийг зөвхөн үзүүлэнд зориулсан тул зурагт өгөгдсөн хил болон нэр нь Олон Улсын 
Шилжих Хөдөлгөөний Байгууллагаар албан ёсоор баталгаажаагүй болно. 

Зураг 17. Захын гэр хорооллын бүс
Энэхүү газрын зургийг зөвхөн үзүүлэнд зориулсан тул зурагт өгөгдсөн хил болон нэр нь Олон Улсын 
Шилжих Хөдөлгөөний Байгууллагаар албан ёсоор баталгаажаагүй болно. 

Газрын хүрэлцээ хангалтгүй байдаг учир албан ёсны бүртгэлгүй хотод шинээр 
шилжин ирэгсэд амьдрах боломжгүй газарт, тухайлбал, уул толгод, гуу жалга, 
хотын бүр захад байдаг газарт бууж төвхнөдөг байна. Газар зүйн хувьд эдгээр 
байршил нь хотын үйлчилгээнээс алслагдсан, орчны бохирдолтойгоос (хогийн 
цэг ойрхон , ил задгай хог хаягдалтай, үерт өртөх эрсдэл өндөр, хөрсний ус 
нэвчих) гадна хууль эрх зүйн хувьд баталгаагүй байдаг. 
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Нийслэл хотын иргэн бүр26 
0.7 га газар үнэгүй эзэмших 
сугалаанд жилд нэг удаа 
онлайнаар оролцдог. Газрын 
сугалаа анх 2015 онд эхэлсэн 
бөгөөд 2017 оны байдлаар 
32000 гаруй иргэнд газар 
үнэгүй хуваариласан байна. 
Газар эзэмших, түрээслэх 
асуудлыг нийслэл хотын 
газрын алба зохицуулдаг юм. 
Тухайн хороонд албан ёсны 
бүртгэлгүй бол хотод шилжин 
ирэгсэд хуулийн дагуу газар 
эзэмших эрхгүй байдаг байна. 

Цаашлаад, газар худалдан авах боломжтой хэдий ч, албан ёсны бүртгэлгүйгээр 
өөрийн нэр дээр газар эзэмшинэ гэдэг нь боломжгүй асуудал. 

Зураг 18. Шилжин ирсэн иргэнд орон байртай холбоотой тулгарсан хүндрэл бэрхшээлүүд

Авилга хээл хахууль, нэг эдэлбэр газрыг хэд хэдэн иргэнд давхардуулж 
өмчлүүлж, эзэмшүүлэх зэрэг газар өмчлөхтэй холбоотой хууль бус үйл 
ажиллагааны улмаас нийслэлийн хотжилтын асуудал улам бүр ээдрээтэй, 
маргаантай болж байна.27

26 Хөдөө орон нутгийн иргэд харьяа нутагтаа газар үнэ төлбөргүй эзэмших хүсэлт гаргах эрхтэй байдаг байна.
27 Улаанбаатарын хот төвлөрөлтөд газрын өмчлөл нөлөөлөх нь Солонгосын төлөвлөлтийн холбооны сэтгүүл. 

Баяраа, Ариунжаргалан, Сүк Ёо (2017). 52. 63. 10.17208/жкпа.2017.02.52.1.63. 

Шигтгээ 3. АЛБАН ХААГЧИЙН МЭДЭЭЛЭЛ 

Бүртгүүлээгүй шилжин ирэгсэд суурьших 
газраа сонгохдоо хотын төвд ойр, эсвэл 
хүн айл суурьшаагүй газрыг сонгодог 
бололтой. Айл өрх буугаагүй газарт 
шилжин суурьшихдаа холбогдох албаны 
хүмүүстэй зөвлөлдөж зөвшөөрөл 
авдаггүй. Хууль бус, зөвшөөрөлгүй ийм 
газрыг олж тогтооход амаргүй байдаг 
төдийгүй, нийслэлийн газрын албанаас 
баталдаг газар ашиглалтын жилийн 
төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд бэрхшээл 
учруулдаг.
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Зураг 19. Газар эзэмшилтэй холбоотой тулгардаг хүндрэл бэрхшээл

Хөдөөнөөс хот уруу шилжиж ирсэн маш 
олон иргэд хууль бус газрын наймаанд 
өртдөг байна. Ялангуяа албан ёсны 
бүртгэлгүй шинээр шилжин ирэгсдэд 
албан ёсны газрын зөвшөөрөлгүй, 
кадастрын зураг гэрчилгээгүй хууль бус 
газрын наймааны золиос болох нь нийтлэг 
үзэгдэл бөгөөд ийм аргаар газар худалдан 
авсан иргэд хуулийн ямар ч хамгаалалтгүй 
байдгийн дээр худалдан авсан газраа 
чөлөөлөх болдог байна.

Өөрсдөө мэдэж, сонгож авсан газарт гэрээ 
барьж суурьшаад, хэдэн жил ямар нэгэн 
зөвшөөрөлгүй амьдарсны дараа, албан 
ёсоор  тогтоосон стандарт хугацаа гэж байдаггүй боловч, албан ёсны бичиг 
баримт бүрдүүлэн газраа авах гэсэн практик нэлээд түгээмэл шинжтэй болж 
байна. Газартай холбоотой ийм зөрчлүүд нь Монголд өнөөдөр үргэлжилж 
байгаа газар өмчлөх, хувьчлах үйл явцтай холбоотой гэж үздэг байна. 

Газрын маргаан Монголын 
нийгэмд шинэлэг асуудал 
төдийгүй энэ талаар бүрэн 
дүүрэн ойлголт иргэдэд 
байдаггүй учир ирээдүйд 
газар өмчлөх, эзэмших 
асуудалтай холбоотой 
зөрчил улам бүр хурцдаж 
болзошгүй.28 Цаашилбал, 
албан бүртгэл, зөвшөөрөлгүй, 
эзгүй газар амьдарч суурьших 
нь хуулийн маш олон 

эрсдлийг бий болгодог. Хотод шинээр шилжин ирэгч олон иргэд өөр айл өрх 
буугаагүй сул газрыг сонгосноор байгаа ус үерийн аюул, эрүүл мэндэд хортой 
нөлөөлж болохуйц орчинд гэрээ барьж өөрсдийгөө хэт их эрсдэлд оруулж 
байдаг. Иймээс тэд газар, орон байртай холбоотой томоохон асуудлуудтай 
тулгарч, цаг хугацаа, мөнгө, сэтгэл зүйн хувьд хохирдог байна.
28  Байгууллагын түвшинд үндэслэн Монгол дахь газрын зөрчил, түүний шийдэл. Нийтийн удирдлагын олон   

 улсын шүүмж. Ким, Д.Дорждэрэм 2012.  17. 21-44.

Шигтгээ 4. АЛБАН ХААГЧИЙН 
МЭДЭЭЛЭЛ

Хотод шилжин ирэгсэд 
мэдсээр байж зөвшөөрөл-
гүйгээр бүртгэлгүй газар 
суурьшаад, газраа нэр дээр 
болгоно гэж бодож тэнд 
аль болох удаан амдрахыг 
боддог нь ажиглагдаж 
байна. Гэвч энэ бол шилжин 
иргэсдэд маш их эрсдэл, 
хохирол дагуулдаг хууль бус 
үйлдэл мөн.

Шигтгээ 5. АЛБАН ХААГЧИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

“Газар ашиглалтыг төлөвлөхдөө дараахь 
зүйлийг түлхүү анхаарах хэрэгтэй. Үүнд: 
1. Газрын зохистой ашиглалтын уялдаа
холбоог сайжруулах, 2.Нийгмийн эрүүл 
ахуй, аюулгүй байдал, хүрээлэн буй 
орчныг эрсдэлд оруулж болзошгүй 
газрыг зохисгүй ашиглахаас урьдчилан 
сэргийлэх”. Зөвшөөрөлгүй газарт оршин 
суух зөвшөөрөл олгохгүй.
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Зураг 20. Хот дотор дахин шилжилт хөдөлгөөн хийж буй иргэдийн байршил - Кэйс  2
Энэхүү газрын зургийг зөвхөн үзүүлэнд зориулсан тул зурагт өгөгдсөн хил болон нэр нь Олон Улсын 
Шилжих Хөдөлгөөний Байгууллагаар албан ёсоор баталгаажаагүй болно. 
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4.4.4 Амьдрах орчин нөхцөлөөс шалтгаалсан эмзэг байдал

Зохистой орон байр, 
газартай болж чадахгүй 
байгаа хүндрэл 
бэрхшээлийн улмаас 
шилжин ирэгсэд хотын 
хангамж, үйлчилгээ 
авч чадахгүйд хүрч, 
аюулгүй амьдрах орчин 
нөхцөлөөр хангагдаж 
чаддаггүй байна. Гэр 
хороолол нь нэгдсэн 
усан хангамж, халаалт, 
бохирын шугам сүлжээ 
зэрэг төвлөрсөн дэд 
бүтэцгүй, төлөвлөгдөөгүй 
суурьшлын бүс юм. 
Ийм дэд бүтэцгүйгээс 
гадна гэр хороололд 
цахилгаан шугам сүлжээ, 
нийтийн тээвэр болон нийтийн эзэмшлийн талбай байдаггүй. Гэр хорооллын 
ихэнхи усны худаг Нийслэлийн Ус сувгийн удирдах газарт харъяалагддаг  ба ус 
тээвэрлэлтийн зардал нь төвлөрсөн шугамд холбогдсон усны зардлаас даруй 
10 дахин өндөр байна.29

Амьдрах орчин нөхцөлтэй холбоотой өөр нэг эмзэг асуудал бол орчны 
бохирдол юм. Айл өрхүүдийн хэрэглэж байгаа түүхий нүүрс нийслэлийн 
агаарын бохирдолд хамгийн их нөлөөлж байгаа ба энэ утгаар өвлийн улиралд 
Улаанбаатар хот агаарын бохирдлоор дэлхийд ‘тэргүүлдэг’ байна. Айлуудын 
нүхэн жорлон, хатуу хог хаягдлын муу менежемент, үер зэрэг олон хүчин 
зүйлээс улбаатай хөрсний бохирдлын түвшин аюулын харанга дэлдэж байгаа 
хэдий ч хөрсний бохирдлын хэмжээг тодорхойлсон судалгаа нийтэд нээлттэй 
биш байна. Хөрс, агаарын бохирдол хоёроос ус, ялангуяа байгалийн ил задгай 
усны эх үүсвэр бохирдож болзошгүй. 

Хотод шинээр шилжин ирж буй иргэд зөвшөөрөлгүй буудаг,  гэр хорооллын 
захын бүсүүдэд нөхцөл байдал бүр ч хүнд байна. Энд амьдрах иргэд мэдээлэл 
муутай, газар мэдэхгүй, танил талгүй, санхүүгийн боломжгүй зэргээс үүдсэн 
хүндрэл дунд, эмзэг нөхцөлд аж төрж байна. 

Хотод шилжин ирж буй бүртгэлгүй иргэдийн эмзэг байдал нь хотын ядуу 
иргэдийн эмзэг байдалтай нэлээд ижил төстэй байна.30 Албан бус суурьшлын 
бүсэд суурьшсан, бүртгэлгүй шилжин ирэгсэд цахилгаан эрчим хүчний 
сүлжээнд зохих журмын дагуу холбогдож чаддаггүй нь түгээмэл бөгөөд 
29 http://siteresources.worldbank.org/INTMONGOLIA/Resources/Presentation_Eng.pdf
30 http://pubdocs.worldbank.org/en/459481506972842865/Urban-Poverty-in-Ulaanbaatar-Final-20170810.pdf

Зураг 21. Албан бус газар эзэмшилтэй
холбоотой эмзэг байдлууд
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ихэвчлэн айлын хашаанаас цахилгааны утас салаалуулан татаж, хэрэглэсэн 
цахилгааны хөлсийг тухайн айлд төлөх маягаар зохицуулж байна. Ийнхүү хууль 
бусаар цахилгаанд холбогдохдоо агаараар эсвэл газар доогуур цахилгааны 
утас татаж байгаа ба аль ч хувилбар нь аюулгүйн талаасаа ихээхэн эрсдэлтэй 
юм.

“Манайх одоогоор эзэнгүй газарт зөвшөөрөлгүй амьдарч байна. Манай 
хөршүүд ч ялгаагүй. Ойр орчимд зориулалтын цахилгаан шугам сүлжээ 
байхгүй болохоор бид 600 метрийн зайнд амьдардаг нэг айлаас хууль 
бусаар цахилгаан салаалан хэрэглэж байна. Байн байн тог тасардаг, 
хүчдэл нь ч нэлээд муу.” - 47 настай эмэгтэй

Уулын хяр, хад чулуутай газарт болон голын эрэг, саванд ойрхон газруудад 
ариун цэвэр сахих асуудал хүндрэлтэй байдаг. Энэ нь шилжин ирсэн болон 
өмнө нь суурьшиж байсан хүмүүст ялгаагүй тулгарч байгаа асуудал боловч 
шинээр шилжин ирэгсэд хаана нүхэн жорлон гаргахаа мэддэггүй учир буруу 
газарт жорлонгийн нүх ухаж байна. Үерт автах газар эсвэл хатуу хад чулуутай 
газар жорлон ухах нь тохиромжгүй төдийгүй эрүүл мэнд, ариун цэврийн 
асуудал үүсч, улмаар орчныг бохирдуулах эрсдэлтэй. 
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Зураг 22. Шилжин ирэгсдийн суурьшсан байршил - Усан хангамжийн хүртээмж Энэхүү 
газрын зургийг зөвхөн үзүүлэнд зориулсан тул зурагт өгөгдсөн хил болон нэр нь Олон Улсын Шилжих 
Хөдөлгөөний Байгууллагаар албан ёсоор баталгаажаагүй болно. 

“Хотод ирээд эхлээд би Чингэлтэй дүүрэгт эгчийндээ амьдарч байсан. 
Орчин тойрон нь маш бохир, хог хаягдлаар дүүрэн, нүхэн жорлонгоос гадна 
гудамжиндаа бохир усаа асгачихдаг нь хөрсийг бохирдуулдаг. Нийтийн 
халуун усны газар ариун цэврийн шаардлага хангадаггүй учраас би 
ордоггүй, гэртээ усанд орохыг илүүд үздэг байсан.” - 25 настай эмэгтэй

Нийтийн халуун усны газруудын байршил, үнэ тариф, хувь хүний сонголт 
зэргээс шалтгаалан үйлчлүүлэх хүрээ нь янз бүр байдаг байна. Зарим шилжин 
ирэгсэд ганцаараа халуун усны газарт очиж чаддаггүй гэж байсан бол зарим 
нь үйлчилгээний үнэ хөлснөөс нь болж үйлчлүүлдэггүй байна. Худгаас хол 
амьдардаг хүмүүсийн хувьд усанд орох, хувцас хэрэглэлээ угаах, ариун цэврийн 
бусад хэрэгцээнд зориулж ус авахад илүү цаг хугацаа,  хүч зарцуулдаг байна. 
Гэр хорооллын нэг оршин суугч ундны болон ариун цэврийн хэрэгцээндээ 
өдөрт дундажаар 10 литр ус хэрэглэж байгаа нь өдөрт нэг хүн наанадаж 20 
литр ус хэрэглэх ёстой гэсэн ДЭМБ-ийн зөвлөмжит хэмжээнээс даруй хоёр 
дахин бага байгаа юм. 

“Гэрээсээ 30 минутын зайд байдаг худаг руу хоёроос гурван өдөрт нэг удаа 
явж усаа авдаг. Нэг удаа 60 литр ус авдаг. Гэр лүүгээ гар тэргээр хувинтай 
усаа зөөдөг.” - 50 настай эрэгтэй
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Хотод шилжин ирсэн бүртгэлгүй иргэд олноороо суурьшсан суурьшлын 
бус бүсүүдэд гудамжны гэрэлтүүлэг тавих, хог хаягдлыг нэгдсэн зохион 
байгуулалтаар ачих, нийтийн эзэмшлийн талбайг засаж арчилж тордох, 
аюулгүй байдалд хяналт тавих зэрэг үйлчилгээ байдаггүй. Замын нөхцөл 
байдал муу, явган хүний зам байхгүй зэргээс тэр орчимд явахад хүндрэлтэй, 
бэртэж гэмтэх эрсдэлийг нэмэгдүүлэхээс гадна нааш цааш явахад цаг их 
зарцуулж, хүмүүс явахаас цааргалах шалтгаан болж, ялангуяа өндөр настай 
хүмүүс, хүүхдүүд, жирэмсэн эхчүүд, эрүүл мэндийн асуудалтай, хөгжлийн 
бэрхшээлтэй зэрэг эмзэг бүлгийн иргэдийн хараат бус байдалд хүндрэл 
учирдаг байна. 

“Шөнө оройн цагаар ойр орчимдоо айхгүй явахын аргагүй. Миний амьдардаг 
орчинд зарим хүмүүс байнга архиддаг. Бас гудамжинд золбин ноход бий. 
Гудамжинд гэрэлтүүлэг, хяналтын камер байхгүй.” - 28 настай эмэгтэй

Иймэрхүү таагүй нөхцөл байдал нь тухайн хавь орчмыг хүрээлэн буй орчны 
бохирдолтой, гэмт хэрэг гарах магадлал өндөр, хаягдаж орхигдсон байдалтай 
байлгаж байна. Судалгаанд хамрагдсан бараг бүх хүмүүс хотод шилжиж 
ирснээс хойш хулгай дээрмийн хэргийн хохирогч болж, үнэ бүхий зүйлсээ 
алдаж, зарим тохиолдолд чухал бичиг баримтаа хүртэл алдаж байсан байна. 
Ийм алслагдсан, хараа хяналтгүй газар худалдаа, үйлчилгээний бизнесийг 
татаж чаддаггүй учир тухайн нутаг дэвсгэрийн эдийн засгийг хөгжүүлэх, ажил 
хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих боломж байдаггүй.

Зураг 23. Шилжин ирэгсдийн суурьшсан байршил - 
Гэмт хэргийн гаралт ба гудамжны гэрэлтүүлэг

Энэхүү газрын зургийг зөвхөн үзүүлэнд зориулсан тул зурагт өгөгдсөн хил болон нэр нь Олон Улсын 
Шилжих Хөдөлгөөний Байгууллагаар албан ёсоор баталгаажаагүй болно. 

“Нэг удаа манай гэрт хулгай орж манай зуухыг хулгайлсан. Бид цагдаад 
мэдэгдсэн ч тэд энэ хэргийг хэрэгсээгүй. Тэгээд манайх шинэ зуух авахаас 
өөр аргагүй болсон.” - 25 настай эмэгтэй
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Зураг 24. Шилжин ирэгсдийн суурьшсан байршил - Баянзүрх дүүргийн 27, Сонгинохайрхан 
дүүргийн 22-р хорооны үерийн аюултай бүс 

Энэхүү газрын зургийг зөвхөн үзүүлэнд зориулсан тул зурагт өгөгдсөн хил болон нэр нь Олон Улсын 
Шилжих Хөдөлгөөний Байгууллагаар албан ёсоор баталгаажаагүй болно. 

“Хороон дээр очвол зөндөө их мэдээлэл авдаг л юм шиг байгаа юм. Би 
очье гэж боддог ч ганц ч удаа очиж үзээгүй. Хотод оршин суух бүртгэлгүй 
болохоор хорооноос үйлчилгээ авч болохгүй байх гэж эмээдэг юм.” - 40 
настай эрэгтэй

Бүртгэлгүй шилжин ирэгсэд ихэнх тохиолдолд засаг захиргаанаас буюу 
хорооноос үйлчилгээ авч чадахгүй байна. Харъяа хороо нь зөвхөн бүртгэлтэй 
оршин суугчдад үйлчилгээ үзүүлдэг гэж шилжин ирэгсэд ойлгодог учраас 
хорооноос тусламж, үйлчилгээ авах оролдлого хийдэггүй байна. Хорооны 
нийгмийн ажилтан, хэсгийн (хорооны албан бус салбар нэгж) ахлагчтай 
холбоо харилцаагүй, тэднийг таньдаггүй нь мэдээлэл авах, тусламж дэмжлэг 
хүсэхэд давхар хаалт саад болдог байна.

4.4.5 Хөдөлмөр эрхлэлт

Хотод шилжин суурьшигчид хотод ирсний дараа ажил хөдөлмөр хайх, илүү 
сайн ажлын байртай болох гэж багагүй ажил болдог байна. Ажил хөдөлмөртэй 
болохын тулд ажил хайж олох, баталгаажуулах, ажил хөдөлмөр эрхлэх, цалин 
хөлс авах, ажлын байраа тогтвортой хадгалах гэсэн үе шатуудыг дамждаг 
байна. Эдгээр үе шат тус бүрт шилжин суурьшигчид ямар асуудалтай тулгарч 
байдгийг дараагийн нарийвчилсан зурган дээр харуулав. 
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Ажил олоход удаан, ялангуяа томоохон компанид тогтвор суурьшилтай 
ажилтай болоход нэлээдгүй хугацаа шаарддаг байна. Ажилд авах эсэх нь 
мэдэгдэхгүй, хүссэн ажилдаа орж чадах болов уу гэсэн итгэл найдвар тээн, 
тэр хооронд олдож байгаа түр ажлаас татгалзаж томоохон ажилд орох хариуг 
хүлээж суух нь хамгийн хэцүү байдаг талаараа зарим шилжин ирэгсэд ярьж 
байв. 

“Би танилаараа дамжуулаад төмөр замд ажилд орохоор зохицуулчихаад, 
хэзээнээс ажиллаж эхлэх бол гэж хариугаа хүлээж байна. Төмөр зам цалин 
сайтайн дээр төрийн найдвартай байгууллага. Надад түр хийх ажил 
олдоно, гэхдээ төмөр замын ажилд орохын тулд ингэж их ажил болж, 
хүлээхээс аргагүй.” - 25 настай эрэгтэй

Гэр бүл, нийгмийн харилцаа холбоо шилжин суугчдыг ирсний дараа ажил 
олоход чухал нөлөөтэй байдаг. Хотод танилгүй хүмүүс сонины зараар ажил 
хайх гэх мэтээр ажил хайж байна. Сонины зар амархан хуучирдаг бөгөөд 
зарлагдсан ажлын байранд аль хэдий нь хүн орчихсон байдаг болохоор ажилд 
орох ярилцлаганд орох нь цагийн гарз болдог тухай ярьж байсан. 

Зураг 25. Хөдөлмөр эрхлэлттэй холбоотой эмзэг байдлууд

Хөдөлмөр эрхлэхэд тулгарч буй бүртгэлтэй холбоотой хүндрэл бэрхшээл

Шилжин ирэгсэд бүртгэлийн асуудлаас болж ажилд орж чадахгүй байгаа 
тухай ярьж байв. Албан ёсны нийслэлийн оршин суугчийн бүртгэл хийгдээгүйн 
улмаас хөдөлмөр эрхлэх боломжийг хязгаарлаж байна. 

“Ажил олгогчид оршин суугаа газрын хаягийн тодорхойлолт заавал шаарддаг 
нь үнэхээр хэцүү. Баримт бичиггүй, албан ёсны бүртгэлгүй болохоор ажилд 
ороход хамгийн том асуудал болоод байна. Хэсгийн ахлагчаас түр оршин 
суугчийн тодорхойлолт авах гэсэн боловч бүтээгүй.” - 33 настай эрэгтэй
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Төрийн байгууллагад ажилд орсон бол хотод албан ёсоор бүртгүүлж болох 
боловч зарим хүмүүс жишээлбэл төрийн албан хаагч болохоос өмнө албан 
ёсоор хотын оршин суугчийн бүртгэлтэй байх ёстой гэсэн шаардалагатай 
тулгарч байсан. 

“Би төрийн хоёр байгууллагад ажилд орох өргөдөл гаргасан ч бүртгэлгүйгээс 
болж татгалзсан хариу авч байсан. Бас өндөр цалинтай хоёр барилгын 
ажлаас татгалзсан хариу авсан. Хотын оршин суугч биш бол, эсвэл хотын 
оршин суугч мөн гэсэн баталгаа байхгүй л бол ажилд орох эрхгүй гэж надад 
хэлсэн.” - 28 настай эрэгтэй

Хөдөлмөрийн нөхцөл

Бүртгэлгүйгээс гадна зохих мэргэжил, ур чадвар, туршлагагүйн улмаас урам 
нь хугарсан хүмүүс хөдөлмөрийн албан бус салбар, тухайлбал, барилгын 
салбарт албан бусаар ажиллах, такси жолоодох, ресторан, үйлчилгээний 
газарт ажилд орж байна. Хөдөлмөрийн хүнд нөхцөлтэй, зохих дадлага 
бэлтгэлгүй, хөдөлмөрийн талбарын аюулгүй ажиллагааны дүрэм журам сул 
зэрэг нөхцөлд биеийн хөдөлмөр хийх нь эрүүл мэндэд сөргөөр нөлөөлдөг 
байна. Өөрийгөө болон гэр бүлээ тэжээх, орлогын эх үүсвэртэй болохын тулд 
бүртгэлгүй шилжин ирэгсдийн олонхи нь цалин хөлс багатай, биеийн хүчний 
хөдөлмөр шаардсан ажлыг сонгохоос өөр аргагүйд хүрдэг байна.31

Зураг 26. Шилжин ирэгсдийн хөдөлмөр эрхлэлт
Энэхүү газрын зургийг зөвхөн үзүүлэнд зориулсан тул зурагт өгөгдсөн хил болон нэр нь Олон Улсын 
Шилжих Хөдөлгөөний Байгууллагаар албан ёсоор баталгаажаагүй болно. 

31 Ийм хөдөлмөрийг бүх шилжин ирэгсэд биш харин хөдөлмөр эрхлэлттэй холбоотой эмзэг байдалд байгаа 
шилжин ирэгсэд эрхэлж байна 
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Биеийн хүчний хөдөлмөр одоо эрхэлж байгаа болон өмнө нь эрхэлж байсан 
хүмүүс судалгаанд хамрагдсан оролцогчдын дийлэнхи хувийг эзэлж байв. 
Эдийн засгийн албан бус салбарын ажлын байр нь улирлын шинж чанартай, 
түр зуурын, тогтмол бус байх хандлагатай байдаг. Ажлын байрны тогтворгүй, 
найдваргүй байдлын улмаас хүмүүс шинэ ажил байнга хайх шаардлагатай 
болдог.

Хөдөлмөрийн мөлжлөг

Зарим ажил олгогчид хотод шилжин ирэгсдийн хөдөлмөрийг зохион 
байгуулалттайгаар мөлжиж, хохироох явдал түгээмэл байдаг. Үүнд, туршилтын 
хугацаа нэрийдлээр хөдөлмөрийн гэрээ байгуулдаггүй, ажилласан хугацааных 
нь цалин хөлс, нийгмийн даатгалын шимтгэлийг нь төлдөггүй, бусдыг цалин 
хөлсгүй ажиллуулах явдал багтана. 

Зураг 27. Хөдөлмөр эрхлэхтэй холбоотой тулгарч буй хүндрэл бэрхшээлүүдийн шалтгаан

Хөдөлмөрийн гэрээг ажил олгогч зориудаар хойшлуулах эсвэл хөдөлмөрийн 
гэрээний хувийг өгөхгүй байх тохиолдлууд гардаг байна. Нөгөөтэйгүүр олонхи  
ажилтан нийгмийн даатгалын шимтгэл болон хүн амын орлогын албан 
татвараа төлөхгүйгээр цалингаа бүтнээр нь гар дээрээ авахыг сонирхдог. Ажил 
олгогч нь хөдөлмөрийн гэрээний хувийг өгөөгүй тохиолдолд тухайн ажилчин 
нийгэм, эрүүл мэндийн даатгалын шимтгэлийг төлдөггүй гэсэн үг ба энэ нь 
эргээд ямар нэгэн тэтгэмж, тэтгэлэг авах боломжгүй болгодог. Үндэсний 
статистикийн хорооны мэдээлж байгаагаар 2016 онд Монгол улсын нийт 
хүн амын 3332 орчим хувь нь нийгмийн даатгалын, заавал (ажил олгогчоор 
дамжуулж) болон сайн дурын (өөрөө төлөх), төлөгчөөр бүртгүүлсэн байна.

Судалгаанд оролцсон олонхи эрчүүд, ялангуяа барилгын салбарт ажиллаж 
байгаа хүмүүс хэдэн сараар хөдөлмөрийн хөлсөө авч чадаагүй байв. Судалгаанд 
хамрагдсан эмэгтэйчүүдийн олонхийн ярьж байснаар ресторан зоогийн 
газрын эзэд ажилчдыг байнга хуурч мэхлэн, туршилтын нэг хугацаанаас нөгөө 
хугацааны хооронд цалин хөлсгүйгээр ажиллуулж байна.

32 Ниймийн даатгал төлөгчдийн тоо, Монгол Улсын Үндэсний статистикийн хороо www.1212.mn/
tables.aspx?tbl_id=DT_NSO_2200_003V1&SI002_select_all=0&SI002SingleSelect=_1&YearY_select_
all=0&YearYSingleSelect=_2016&viewtype=table

www.1212.mn/tables.aspx?tbl_id=DT_NSO_2200_003V1&SI002_select_all=0&SI002SingleSelect=_1&YearY_select_all=0&YearYSingleSelect=_2016&viewtype=table
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Зураг 28. Шилжин ирсэн эрэгтэйн ажил хөдөлмөр эрхэлсэн туршлага

“Барилга дээр улирлын чанартай ажил хийхэд цалингаа цагтаа тавьдаггүй 
нь үнэхээр цөхөрмөөр. Тэртээ тэргүй цалин нь бага. Яваандаа хийснийхээ 
хэмжээгээр авах ёстой цалингаа авдаг болно гэж найдаж байна.” - 34 
настай эрэгтэй

Хотын захын дүүргүүдэд ажил 
олдох боломж ихэнхи тохиолдолд 
хязгаарлагдмал байдаг учраас 
хотын төвлөрсөн хэсгийн тодорхой 
бүсэд ажил хайхад хүргэж байна. 

Тиймээс хол газраас ажил уруу 
явахад цаг их зарцуулдагаас гадна 
байнга ажлаас хоцордог учир 
ажил олгогч торгууль шийтгэл 
оногдуулдаг. 

Хөдөлмөр эрхлэхэд тулгарч буй 
нас, хүйстэй холбоотой хүндрэл, 
бэрхшээл

Хөдөлмөр эрхлэлтэд нас, хүйс янз бүрээр нөлөөлж байна. 40-өөс дээш насны 
шилжин ирэгсэд ажилд ороход хэцүү, тэгвэл түүнээс дээш насныханд сонголт 
нь улам бүр хязгаарлагдмал болдог талаар олон хүн ярьж байв. 

Ахимаг насны эрчүүдэд гол төлөв компанийн өмч хөрөнгө, орон сууцны 
цогцолбор манах зэрэг өндөр ур чадвар шаардахгүй, хөдөлмөрийн бүтээмж 

Зураг 29. Хотод шилжин ирэгсдийн ажилгүйдэл



40

доогуур хамгаалалтын, жижүүрийн ажлыг хийхээс өөр аргагүй байна. Ахимаг 
насны эрчүүдэд биеийн хөдөлмөр эрхлэх боломжтой байдаг бол ахимаг насны 
эмэгтэйчүүдэд тийм ч олон сонголт байдаггүй бололтой. Хүүхэд харах ажил нь 
бараг бүх насны эмэгтэйчүүд, тэтгэврийн насны эрчүүдэд ногдож байна. 

Бага насны хүүхдээ өсгөж, бойжуулах шаардлагын улмаас маш олон залуу 
эмэгтэй ажил хөдөлмөр эрхэлж чадахгүй байна. Эрчүүд гол төлөв барилга гэх 
мэт улирлын чанартай, хөдөлмөр хүч их шаардсан, түр зуурын ажил эрхэлж 
байна.

“Би хэд хэдэн удаа ажил хайсан боловч бүтээгүй. Үйлчлэгчийн ажилд орох 
гээд хүсэлт гаргахаар “таны насны хүн яаж энэ ажлыг хийж чадах юм бэ?” 
гээд буцаачихдаг.“ - 52 настай эмэгтэй

4.4.6 Санхүүгийн чадамж

Судалгаанд оролцогчдын 
цөөхөн нь хотруу шилжихийн 
тулд бага зэрэг мөнгө 
хуримтлуулсан байжээ. Үүнээс 
гадна шилжин суурьших 
хөдөлгөөний үеэр хуримтлал 
үүсгэх, бий болгох, хадгалах 
боломж гардаггүй байна. 

Нүүдэл хийх, ажилгүй үеийн,  
тогтвортой ажлын байртай 
болох хүртэлх зардал бүгд 
их өндөр ажээ. Ажил хайх 
хугацаанд байр орон сууц, хоол хүнс, тээвэр, өдөр тутмын хэрэглээний зардал 
анх тооцоолж байснаас нь хамаагүй илүү өндөр гарсан тухай ярьж байв. Сарын 
орлого нь зөвхөн тухайн сарынхаа зардалд арай гэж хүрдэг учир хуримтлуулах 
илүү мөнгө үлддэггүй тухай олон хүн өгүүлсэн юм.33

“Заримдаа цахилгааны төлбөрөө төлж чадаагүйгээс тогоо таслуулдаг. 
Нэг удаа гэнэт тог тасарснас манай телевизийн антенн буудчихсан. Бид 
нар тухайн үед тоохгүй өнгөрөөсөн гэвч 24 цагийн дотор дүүргийн албанд 
гомдол гаргаж болох байсныг сүүлд олж мэдсэн.” - 18 настай эрэгтэй

Монголчуудын санхүүгийн чадамж нь орлогын түвшингээс хамаарч харилцан 
адилгүй байгааг Дэлхийн банкнаас 2013 онд Монголд хийсэн судалгаа 
тогтоожээ. Хүн амын бага орлоготой хэсэг нь өндөр орлоготой бүлгийг бодвол 
өдөр тутмын зардал, орлогоо илүү сайн төлөвлөж зохицуулдаг байна гэж 
уг судалгаа тогтоожээ. Нөгөө талаас, хүн амын өндөр орлоготой бүлэг нь 
33 Монголд хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг 2017 оны 1-р сараас 240,000 төгрөгөөр (97 ам.доллар) 

тогтоосон. 2018 оны байдлаар Улаанбаатаар хотын амьжиргааны доод түвшин 198,600 төгрөг (буюу 80 
ам.доллар) байсан.

Зураг 30. Санхүүгийн бэрхшээлүүд
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бага орлоготой хүн амтай харьцуулбал урт хугацааны хөрөнгө оруулалтыг 
идэвхитэй хийдэг байна.34

“Өөрийнхөө болон нөхрийнхөө цалингаар арай л гэж өдөр хоногоо залгаж 
байна. Хөдөөнөөс шилжин ирснээс хойш манай орлого улам бүр хүрэлцэхээ 
болсон байна.” - 34 настай эмэгтэй

Санхүүгийн үйлчилгээний хүртээмжийн тухайд тогтмол орлогогүй, байнгын 
ажилгүй хүмүүс банкнаас зээл авч чаддаггүй. Нөгөөтэйгүүр, нийгмийн 
даатгалын шимтгэлийг албан журмаар эсвэл сайн дураараа төлдөггүй бол 
банкнаас зээл авахад бэрхшээлтэй байдаг. 

Газар, үл хөдлөх хөрөнгө, амины орон сууцны өмчлөлийн гэрчилгээ байхгүй бол 
банк болон санхүүгийн бусад байгууллагаас зээл авах боломжгүй. Судалгаанд 
хамрагдсан олон хүмүүс банкнаас зээл авч, өр тавихаас зайлсхийдэг гэх 
боловч шаардлага гарвал ломбардаас өндөр эрсдэлтэй, өндөр хүүтэй зээл 
авахаас өөр сонголт байдаггүй гэж байв. 

Санхүүгийн үйлчилгээ авч чадахгүй байна гэдэг нь хөдөөнөөс хот руу шилжин 
ирэгсэд, тэдний гэр бүлийнхний шилжин суурьших хөдөлгөөн удаан явагдана 
гэсэн үг юм. Тухайлбал, маш олон айл өрх өөрийн орон сууцтай болох, 
эзэмшлийн газар худалдаж авах, шинэ орон сууцанд нүүж орохыг хүсдэг. Гэвч 
эдгээр шилжилтийг хийхийн тулд санхүүгийн тогтвортой байдлаас гадна банк, 
ипотекийн зээл авах чадамжтай байх шаардлагатай болдог. 

Судалгаанд оролцсон хүмүүсийн олонхи нь өвлийн улиралд мод, нүүрсэнд 
хамгийн их зардал гаргадаг гэж ярьж байв. Монгол гэрт амьдрана гэвэл 
өвлийн улиралд нүүрсний зардал нь санхүүгийн нэмэлт ачаа болно гэсэн үг. 

4.4.7 Нийгмийн 
халамжийн үйлчилгээ

Зарим айл өрхийн тогтмол 
орлого нь хүүхдийн мөнгө,35 
өндөр насны болон хөгжлийн 
бэрхшээлтэй иргэдэд олгодог 
тэтгэвэр зэрэг нийгмийн 
халамжийн тэтгэвэр, 
тэтгэмжээс л бүрддэг байна. 
Зарим тохиолдолд бүртгэлтэй 
холбоотой асуудлаас болж 
зарим шилжин ирэгсэд авах 
ёстой нийгмийн халамжаасаа ч хасагддаг байна.
34 Дэлхийн банк, АНУ-ын олон улсын хөгжлийн агентлаг, "Монгол Улсад санхүүгийн шийдвэрийг 

боловсронгуй болгох зам", 2013 оны 8 дугаар сар.
35 Хүн амын хөгжил, нийгмийн хамгааллын яамнаас хэрэгжүүлсэн Хүүхдийн мөнгө хөтөлбөрийн хүрээнд 

0-оос 18 насны бүх хүүхдэд сард 20,000 төгрөг бэлнээр олгох болсон.

Шигтгээ 6. АЛБАН ХААГЧИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

Нийгмийн ажилтан шилжин ирэгсдэд 
сургууль, цэцэрлэгийн бүртгэл, ажил 
эрхлэлт, гэр бүлийн хүчирхийлэл, 
хүүхдийн тэтгэмжээс эхлээд газрын 
зөвшөөрөл хөөцөлдөх зэрэг олон асуудал 
дээр зөвлөж, тусламж үзүүлдэг. Хорооны 
засаг дарга шилжин ирэгсдэд газрын 
зөвшөөрөл авах, сургууль, цэцэрлэгт 
бүртгүүлэхэд нь тусалдаг. Хууль, эрх зүйн 
боловсрол олгох сургалтыг хорооноос 
заримдаа зохион байгуулдаг.
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Нийгмийн халамжийн тэтгэвэр авах эрх үүссэн, тэтгэвэр авч байгаа хүмүүс 
хотод шилжиж ирснийхээ дараа тэтгэвэрээ үргэлжлүүлэн авч чаддаггүй байна. 
Учир нь нийгмийн халамжийн үйлчилгээ нь иргэний оршин суугаа улсын 
бүртгэлтэй уялдаатай байдаг. Заримдаа холбогдох бичиг баримт бүрдүүлэх 
явцад нийгмийн халамжийн тэтгэвэр нь тасалдах, хойшлогдох зэрэг асуудал 
гарч байна. 

“Хөдөөний бүртгэлтэй болохоор хөнгөлөлттэй үнээр эм авч чаддаггүй.”   
- 58 настай эмэгтэй

Оршин суугаа газрын улсын бүртгэлээ хот руу шилжүүлбэл нийгмийн 
халамжийн тэтгэвэр, тэтгэмжээ авч чадахгүй гэсэн ойлголт шилжин ирэгсдийн 
дунд түгээмэл байна. Хөдөө орон нутгаас хотод шилжин ирснээр тэтгэвэр 
тэтгэмж, нийгмийн халамжийн үйлчилгээ авахад яаж нөлөөлдөг тухай 
мэдээлэл тодорхойгүй байна.

“Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнд олгодог тэтгэмжийг хот руу шилжүүлж 
болдоггүй байх. Тэтгэмжээ сунгуулахдаа би Өвөрхангай руу явдаг. Хэрвээ 
хот руу шилжүүлчихвэл миний тэтгэмж 2 сарын дараа хүчингүй болно.”    
- 36 настай эрэгтэй

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнд олгодог тэтгэмжээр жишээ авбал хотод албан 
ёсны бүртгэлгүй бол хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнд олгодог хөнгөлөлт, тусламж 
авах боломжгүй. Бичиг баримтын ажлаа зохицуулах гэж хот хөдөөгийн 
хооронд явах зардал (цаг хугацаа, мөнгө) нь авч байгаа тэтгэвэр тэтгэмжээс 
давсан зардал гардаг учир хотод алс хол газраас шилжин ирэгсдэд хамгийн 
хүнд байдаг. 

“Эрүүл мэндийн үйлчилгээ авна гэдэг цаг барсан, өндөр зардалтай ажил 
юм. Хиймэл хөлөө солиулах хугацаа өнгөрөөд гурван жил болж байна.”       
- 60 настай эрэгтэй
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Зураг 31. Нийгмийн халамжтай холбоотой эмзэг байдал

Шилжин ирэгсэд албан ёсны бүртгэлгүй ч хорооноосоо зарим нэг үйлчилгээ 
авах боломжтой. Мэдээлэл дутмаг, төрийн үйлчилгээний жигд бус 
хүртээмжээс болж зарим шилжин ирэгсэд, тэр дундаа хотод оршин суух 
албан ёсны бүртгэлтэй мөртлөө нийгмийн халамж, үйлчилгээг авч чаддаггүй 
байна. Жишээлбэл, оршин суугаа харъяаллын бүртгэлээс үл хамааран 
бүх ахмад настангууд нийтийн тээврээр хөнгөлттэй зорчих карт авч болох 
боловч ахмадууд энэ үйлчилгээнд хамрагдаж болдгийг мэддэггүй, эсвэл яаж 
хамрагдахаа ойлгодоггүй байна. 

“Би хотод бүртгэлгүй болохоор автобусаар үнэгүй зорчих карт авах гэж 
хөөцөлдөөгүй.” - 67 настай эрэгтэй

Шигтгээ 7. АЛБАН ХААГЧИЙН МЭДЭЭЛЭЛ
Хороо, дүүргийн ажилтнуудын үзэж байгаагаар эдгээр хөнгөлөлтийг 
(нийтийн тээврээр хөнгөлөлттэй зорчих карт) зөвхөн бүртгэлтэй оршин 
суугчид л эдлэх боломжтой гэж ойлгодог. Нийгмийн халамжийн 70 гаруй 
төрлийн хөтөлбөр дотроос бүртгэлгүй шилжин суурьшигчид хүнсний 
талон, хүүхдийн мөнгө болон олон нийтийн оролцоонд түшиглэсэн 
халамжийн үйлчилгээнд хамрагдах боломжтой. Өрхийн эмч нар шилжин 
ирэгсдэд хөнгөлөлттэй эмийн жор бичиж өгдөг ч эмийн сангууд хүлээж 
авдаггүй. Эрүүл мэндийн даатгалын тухай хуулиар өрхийн эмчийн эмийн 
жор нь тухайн дүүргийн аль ч эмийн санд хүчинтэй үйлчилнэ. 
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Төрөөс үзүүлж байгаа 
нийгмийн халамж үйлчилгээ 
нь шилжин ирсэн бүх иргэдэд 
хүрэлцдэггүй бөгөөд энэ 
хоосон орон зайг олон улсын 
тусламжийн байгууллагууд, 
ТББ, хувь хүн, иргэний 
нийгмийнхэн нөхдөг ба 
шилжин ирэгсдийг тэдэнтэй 
хорооны ажилтнууд холбож 
байна. 

4.4.8 Эрүүл мэндийн үйлчилгээ

Хотод амьдарч буй шилжин суурьшигчид амьдарч, ажиллаж байгаа орчин 
нөхцөлөөс шалтгаалж эрүүл мэндийн эрсдэлд орж байна. Гэр хороололд 
өвлийн улиралд агаарын бохирдол36 нь бусад төрлийн орчны бохирдлоос хүн 
амын эрүүл мэндэд, ялангуяа хүүхдийн эрүүл мэндэд хамгийн ноцтой сөргөөр 
нөлөөлж байна. 

“Өвлийн улиралд хүү маань өглөө сэрээд л ханиалгаж, хоолой нь өвдчихсөн 
босч ирдэг. Хамар нь битүүрч, толгой нь өвдөж эхэлдэг.” - 28 настай 
эмэгтэй

Толгой өвдөх, амьсгалахад бэрхшээлтэй болох, нүд, хоолой өвдөх нь их болдог. 
Хотод шилжиж ирснээс хойш өвөл ялангуяа амьсгалын замын халдвараар 
өвддөг тухай судалгаанд хамрагдсан хүмүүс онцолж байв. Гол төлөв эрчүүд 
олноор ажилладаг барилгын салбарт ажилладаг шилжин ирэгсэдийн мэдээлж 
байгаагаар хүйтэн, дуу чимээтэй, тоос шороотой орчинд, өндөрт аюултай 
орчинд ажилладаг гэж байв. 

“Хөдөө амьдардаг байхдаа ер нь өвдөж байгаагүй. Харин одоо өвөл ханиад 
хүрдэг болсон.” - 21 настай эмэгтэй

Гэр хорооллын эрүүл ахуйн шаардлага хангаагүй усан хангамж, зөөвөрлөлт, 
хадгалалт, бохир ус, хог хаягдлыг ил задгай хаядаг зуршил, түүн дээр үер усны 
аюул нь уснаас шалтгаалсан халдварт, халдварт бус өвчин дэгдээх аюултай 
нөхцөл бий болгож, өвчин тээгч нян үржих, хүнд металлаар бохирдох37 нөхцөл 
бүрдүүлж байна.

36 Урт, хүйтэн өвлийн улиралд Улаанбаатар хот агаарын бохирдлын түвшингээр дэлхийд дээгүүр бичигддэг. 
UNICEF 2018 www.unicef.org/mongolia/Mongolia_air_pollution_crisis_ENG.pdf

37 Уддин эт 2014. Ус хангамжинд тулгарсан аюул: Улаанбаатар дахь гэр хорооллын төвлөрөлтийн судалгаа.

Шигтгээ 8. АЛБАН ХААГЧИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

Нийгмийн даатгалын сангаас ямар нэгэн 
нийгмийн халамж, тэтгэмж авдаггүй 
иргэнд нийгмийн халамжийн тэтгэмж 
хуваарилах ажлыг хорооны хэмжээнд 
Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдын 
тушаалаар байгуулагдсан Амьжиргаа 
дэмжих зөвлөл хэмээх орон тооны бус 
ажлын хэсэг зохицуулдаг. Тус зөвлөл нь 
нийгмийн ажилтнууд, хэсгийн ахлагч, 
ТББ-ын төлөөлөгчид, иргэдээс бүрддэг.
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Зураг 32. Тэтгэврийн насны шилжин ирэгчийн туулсан зам

Шилжин ирэгсдэд эрүүл мэндийн тусламж хэрэгтэй үед гэртээ эмчлэх, 
өрхийн эмнэлэг буюу анхан шатны эмнэлэг, хоёрдугаар болон гуравдагч 
шатны улсын нэгдсэн эмнэлэг, хувийн эмнэлэг гэсэн шат дарааллаар ханддаг 
байна.38 Анхан шатны эрүүл 
мэндийн тусламж үйлчилгээг 
авахын тулд хотын оршин 
суугч байх39 ёстойгоос гадна 
эрүүл мэндийн даатгалд 
хамрагдсан байх ёстой. 

Өрхийн эмнэлгүүдэд түр ба 
бүртгэлгүй иргэдэд эрүүл 
мэндийн үнэ төлбөргүй 
үйлчилгээ үзүүлэх тухай 
2011 оны Засгийн газрын 
тогтоолыг 2017 онд хүчингүй 
болгосон.40

“Би албан ёсоор бүртгэлгүй, 
эмчид үзүүлэх хэрэг гарсан 
үед хувийн эмнэлэгт 
ханддаг.” - 34 настай 
эмэгтэй

38 www.wpro.who.int/health_services/service_delivery_profile_mongolia.pdf
39 World Bank. 2017. Toward Inclusive Urban Service Delivery in Ulaanbaatar, Mongolia. 
40 www.legalinfo.mn/law/details/12355?lawid=12355

Шигтгээ 9. АЛБАН ХААГЧИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

Өрхийн эмнэлэг бүртгэлтэй, бүртгэлгүй  
хамаагүй шилжин ирэгсдэд үйлчилгээ 
үзүүлдэг гэдэг. Жирэмсэн эмэгтэйчүүд 
(Эрүүл мэндийн сайдын тушаалаар 
бүртгэл харгалзахгүйгээр тухайн 
оршин суугаа газартаа эрүүл мэндийн 
үйлчилгээ авах эрхтэй), 0-5 настай 
хүүхэдтэй эмэгтэйчүүд, ахмадууд голдуу 
ерөнхий эрүүл мэндийн үзлэг, товлолт 
вакцин хийлгэхээр өрхийн эмнэлэгт 
ханддаг. Сонгинохайрхан дүүргийн 
22-р хорооны өрхийн эмнэлэг бусад 
өрхийн эмнэлэгүүдтэй харьцуулахад 
амбулаторийн үзлэг, лабораторийн 
шинжилгээ, физик эмчилгээ гэх мэт олон 
төрлийн үйлчилгээ үзүүлдэг загвар өрхийн 
эмнэлэг бөгөөд эдгээр бүх үйлчилгээг 
үнэгүй үзүүлдэг байна.
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Одоогийн байдлаар зөвхөн жирэмсэн эмэгтэйчүүд, ахмад настан, хөгжлийн 
бэрхшээлтэй иргэд, оюутнууд зэрэг нийгмийн даатгалыг улсаас хариуцдаг 
тодорхой бүлгийн хүмүүс л харъяалал харгалзахгүйгээр өрхийн эмнэлэгт 
үйлчлүүлж болдог. Энэ бүлэгт багтахгүй шилжин ирсэн иргэд гэрээрээ эмчилгээ 
хийлгэх, эсвэл хувийн эмнэлэгт хандахаас өөр сонголтгүй байдаг юм.

“Би өрхийн эмнэлэгт хэзээ ч очиж үзээгүй. Хотын харъяалалгүй болохоор 
үзүүлж болохгүй байх гэж боддог”. - 58 настай эмэгтэй

Хоёрдогч болон гуравдагч 
шатны улсын нэгдсэн 
эмнэлэгт үзүүлэхийн 
тулд өрхийн эмнэлгийн 
эмчийн магадлагаа эсвэл 
оршин суугаа харъяа 
эмнэлгийн байгууллагын 
тодорхойлолттой байх 
шаардлагатай. Улсын 
нэгдсэн эмнэлэгүүд өрхийн 
эмнэлэгээс ч илүү ачаалалтай 
байдаг тул эмнэлгийн 
шуурхай үйлчилгээ авахын 
тулд танил талаар эмчид 
хэлүүлэх, авилга өгөх зэрэг нь 
түгээмэл байдаг. Танил талгүй, 
санхүүгийн боломжгүй хотод 
шилжин ирэгсэд нэг бол 
улсын нэгдсэн эмнэлэгт биеэ 
үзүүлж чадахгүй, эсвэл удаж байж нэг үйлчилгээ авдаг байна. 

Хотод шилжин суурьшигчдад эмнэлгийн яаралтай тусламж авахад хамгийн 
хэцүү байдаг байна. Жирэмсэн эхчүүдийг төрөх үед өрхийн эмнэлэг улсын 
төрөх газар рүү явуулдаг ч улсын төрөхөд очоод хэвтэхийн тулд удаан хүлээж,  
эмч сувилагч нар тэднийг анхаарч халамжилдаггүй тохиолдлууд байна. 

“Төрөх эмнэлэгт төрөх гэж очтол намайг буцаасан. Ор байхгүй, өөр 
өвчтнүүд очерлож байгаа гэсэн. Ийм байдлаар надыг олон удаа буцаасан, 
энэ хооронд миний төрөх хугацаа 2 долоо хоногоор хэтэрсэн. Эцэс сүүлд 
байдал хүндрэхэд өрхийн эмч намайг эмнэлгийн тусламж яаралтай ав гэж 
шаардсан. Төрөх эмнэлэгт хяналтын камертай учир би эх баригч эмчид 
сэмхэн 50,000 төгрөг атгуулсан.” - 22 настай эмэгтэй

Шигтгээ 10. АЛБАН ХААГЧИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

Хороодод хуваарилаж байгаа хүний 
нөөц, төсөв зэрэг бүгд хороонд албан 
ёсоор бүртгэлтэй оршин суугчдын тоогоор  
олгож байгаа нь анхаарал татаж байгаа 
асуудал мөн (хүн амын хамгийн сүүлийн 
тооллого 2 жилийн өмнө хийгдсэн).  
Тиймээс шилжин суурьшигчдийн 
хэрэгцээг эхнээс нь төлөвлөөгүй байдаг 
учир арай гэж хүрч байгаа санхүү 
нөөцтэй хороодын ажилтнуудын ажлын 
ачааллыг асар их нэмэгдүүлж улмаар энэ 
нь хорооны ажлын үр дүнгийн индекст 
(ажилгүйчүүд, гэмт хэргийн тооны өсөлт, 
хүрээлэн байгаа орчны бохирдол гэх мэт) 
сөргөөр нөлөөлж байна
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Зураг 33. Эрүүл мэндийн үйлчилгээтэй холбоотой эмзэг байдал

4.4.9 Боловсролын үйлчилгээ

Боловсролын үйлчилгээтэй холбоотой нэг зөрчилтэй асуудал41 байдаг нь 
өрхийн аль нэг гишүүн нь их дээд сургуулийн оюутан болоход түүний эцэг эх, 
ах дүү бүгд гэр бүлээрээ42 хотод шилжин ирдэг, гэвч ийм гэр бүлд бага насны 
хүүхэд нь цэцэрлэгт43 орж чадахгүй зэрэг олон янзын асуудалтай тулгардаг 
байна. 

Шилжин ирэгсэд хүүхдээ сургуулийн өмнөх боловсролд хамруулах хүсэлтэй 
байдаг ч эцэст нь арга буюу ээж нь эсвэл гэр бүлийн өөр нэг гишүүн нь хүүхдээ 
гэртээ харахад хүрдэг. Төрийн өмчийн цэцэрлэгийн багтаамж, орон тоо 
хязгаарлагдмал байдаг тул сугалаагаар хүүхдүүдийг нэмж бүртгэдэг бөгөөд 
авилга өгөх нь ердийн үзэгдэл болоод байна.

“Авилга өгч хүүхдээ цэцэрлэгт оруулдаг нь нууц биш.” - семинарын оролцогч

Бүх шатны боловсролын байгууллагад элсэн орох үнэ тариф өндөр байдаг учир 
хотод шилжин ирэгсдэд хүндрэлтэй байдаг байна. Төрийн өмчийн цэцэрлэгт 
явахад гардаг тогтмол зардал, хувийн цэцэрлэгийн сарын төлбөр нь хэт өндөр 
41 Монгол Улсад боловсролын тогтолцоо нь албан ба албан бус боловсролын нэгдэл байх бөгөөд 

сургуулийн өмнөх болон бага, дунд, мэргэжлийн боловсрол, дээд боловсролоос бүрдэнэ. Монгол Улсын 
Боловсролын тухай хууль, 7.1 дүгээр зүйл, www.legalinfo.mn/law/details/9020  

42 Дээд боловсролын сургалтын байгууллага нь их сургууль, дээд сургууль, коллеж байна. Их сургууль нь 
эрдэм шинжилгээ-сургалт-үйлдвэрлэлийн буюу эрдэм шинжилгээ-сургалтын, дээд сургууль нь сургалт-
эрдэм шинжилгээний, консерватори /хөгжмийн дээд боловсролын байгууллага/, коллеж нь сургалтын 
буюу сургалт-үйлдвэрлэлийн хэв шинжтэй байна. Монгол Улсын Боловсролын тухай хууль, 15.1 дүгээр 
зүйл,. www.legalinfo.mn/law/details/9020

43 Сургуулийн өмнөх болон бага, дунд боловсролын сургалтын байгууллага нь цэцэрлэг, ерөнхий 
боловсролын сургууль, цэцэрлэг-бага сургуулийн цогцолбор байна. Монгол Улсын Боловсролын тухай 
хууль, 14.1 дүгээр зүйл. www.legalinfo.mn/law/details/9020 
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тул сургуулийн өмнөх боловсролд хамрагдах итгэл алдардаг байна. Ачаалал 
хэтэрсэн цэцэрлэгүүдийн орчин нөхцөл хүүхдийн эрүүл мэндэд сөргөөр 
нөлөөлж, амьсгалын замын халдварт өвчин гарах нөхцөл бүрдүүлдэг.

“Хотын харъяалалгүй шилжин ирэгсэд төрийн өмчийн цэцэрлэгт орно гэж 
найдсаны ч хэрэггүй. Цэцэрлэгт оруулахад өгдөг авилгыг яаж бодсон ч би 
дийлэхгүй, тэгээд авилга өгье гэж бодож байгаагүй. Уг нь зун хадгалсан 
жаахан мөнгөөрөө хүүхдээ хувийн цэцэрлэгт оруулсан, харин одоо 
төлбөрийг нь дийлэхгүй болохоор хүүхдээ цэцэрлэгээс гаргаж авдаг юм уу 
гэж боддог боллоо.“ - 34 настай эмэгтэй

Зураг 34. Боловсролын үйлчилгээтэй холбоотой эмзэг байдлууд

Шилжин ирэгсдийн хүүхдүүд нь бүртгэлийн асуудал, санхүүгийн бэрхшээлийн 
улмаас боловсрол эзэмших боломж нь муу байдаг. Харин шилжин ирэгсдийн 
хувьд хүртээмж, эрэлт хэрэгцээ зэргээс хамаарч төрийн өмчийн ерөнхий 
боловсролын сургуульд хүүхдээ оруулах нь төрийн өмчийн цэцэрлэгт 
оруулахаас харьцангуй хялбар байдаг. Гэвч хотод шилжин ирэгсдийн 
хүүхдүүд сургуульдаа хол зам туулж очдог, хичээлээс гадуур арга хэмжээнд 
гэж сургуулиас хураадаг янз бүрийн хураамж, мөнгийг дийлэхгүй тохиолдолд 
гадуурхагдаж, дарамтлуулдаг. 

Насанд хүрсэн шилжин ирэгсэд их дээд сургуулийн төлбөр өндөр, мэргэжлийн 
боловсрол эзэмших өртөг өндөр зэрэг асуудалтай тулгардаг. Шилжин ирсэн 
зарим оюутнууд аав ээжээс дэмжлэг тусламж авч чаддаг бол зарим шилжин 
ирэгсэд хүүхдийн дээд боловсрол, мэргэжлийн өсөлтөд хөрөнгө оруулах 
чадамжгүй. Тусламжийн байгууллага, төслөөс үнэ төлбөргүй сургалт явуулдаг 
ч зөвхөн эмэгтэйчүүдэд зориулсан оёдлын мэргэжлээр сургалт явуулдаг 
жишээтэй.
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4.4.10 Нийгэм, гэр бүлийн сайн сайхан байдал

Сэтгэл санааны гутрал, хар тамхинд донтох, гэр бүл доторх хэрүүл маргаан, 
нийгмээс тусгаарлагдах зэрэг нийгмийн харилцаатай холбоотой зарим 
тулгамдсан асуудлын талаар хотод шилжин ирэгсэд ярив. Төрж өссөн газар 
нутгаа орхиж явах нь ахмад настангууд нийгмийн хэлхээ холбоо, хүрээллээ 
алдсан мэдрэмж төрдөг тул залуу хүмүүсээс илүү эмзэг хүлээн авдаг байна. 
Хөдөө орон нутагт айл хөршүүд болон нийгмийн гишүүд өөр хоорондоо 
тогтмол ойр харилцаа холбоотой байдаг нь ердийн зүйл. 

“Хөршүүдээрээ орж гарахгүй, ойр 
орчны хүмүүстэй уулзаж яриа 
хөөрөө болдоггүй болохоор эвгүй 
санагддаг. Хотод хүмүүс бие 
биенийхээрээ ч ордоггүй.”             
- 67 настай эрэгтэй

Нийгмийн хүрээлэл, харилцаа 
холбоо хот хөдөөд асар их 
ялгаатай байна. 

Хотод нүүж ирээд удаагүй байхад, 
ялангуяа хотод хамаатан садан, 
ойр дотны хүмүүсгүй шилжин 
ирэгч иргэдийн хувьд нийгмээс 
тусгаарлагдсан, хаягдсан мэт 
мэдрэмж төрүүлдэг байна. 

Нийгмээс гадуурхагдаж тусгаарлагдана44 гэдэг нь нийгмийн янз бүрийн арга 
хэмжээнд орж чадахгүйгээс гадна газар зүйн хувьд тусгаарлагдаж, хөдөлгөөн 
хязгаарлагдмал болохыг хэлнэ. 
Газар эзэмших гэрчилгээ авч чадахгүй, зөвшөөрөлгүй газар хууль бусаар 
суурьших нь нийгмээс тусгаарлагдаж байгаад тооцогдоно.45

“Би Сонгинохайрхан дүүрэгт эгчийндээ сургуулиас хол газар амьдардаг. 
Эхэндээ би хотын төвд оюутны байранд орье гэж бодож байсан ч 
төлбөрийг нь дийлээгүй. Хот надад маш том газар шиг санагддаг хэвээр 
тиймээс хотод би ганцаараа явж чадахгүй гэж бодогддог.” - 18 настай 
эрэгтэй

Хотод шилжин ирээд амьдрах зохистой орон байртай болж, тогтмол 
орлоготой болж чаддаггүй зэрэг олон хүндрэл бэрхшээлтэй асуудлаас болж 
шилжин ирэгсэд сэтгэл санааны дарамтад орж, зарим нь архи, мансууруулах 

44 Улаанбаатар хотод нийгэмд үл зөвшөөрөгдөх нь Тэрбишийн Баярцэцэг, Маргот Роусторнь 2015. 
Нийтлэгдсэн: 2016 оны 7 сарын 21.  

45 https://blogs.ucl.ac.uk/mongolian-economy/2015/06/24/social-exclusion-in-the-ger-districts-of-ulaanbaatar

Зураг 35. Нийгмийн харилцаатай холбоотой 
эмзэг байдал
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бодис хэрэглэхэд хүрдэг байна. Амьжиргааны эх үүсвэр болсон малаа алдаад 
хотод шилжин ирж байгаа малчид сэтгэл санааны гүнзгий дарамтад орох нь 
их байдаг. Мөн гэр бүлийн үүргээ гүйцэтгэж, гэр бүлийнхээ өвчтэй гишүүнийг 
эмнэлэгт асарч сувилан сахиж байгаа хүмүүст ийм байдал бас бий болдог. 

“Би өөрийнхөө аюулгүй байдалд байнга санаа зовдог байсан. Шөнө унтах 
газаргүй болох вий, хэн хаанаас гэнэт ирж дайрах бол гэж үргэлж санаа 
зовдог байсан. Тэгээд айдсаа дарахын тулд уудаг болсон.“ - 37 настай 
эрэгтэй

Сэтгэлийн дарамт, санхүүгийн хүндрэл бэрхшээл айл өрхийг сорьдог. Зарим 
судлаачид шилжин суурьших хөдөлгөөн нь сэтгэл санааны дарамтанд оруулдаг 
үйл явц гэж үздэг байна, учир нь ийм хөдөлгөөн айл өрх, түүний гишүүдийн 
нөөц, хүчийг шавхдаг төдийгүй хосуудын хооронд хурцадмал байдал бий 
болгодог гэж үзжээ.46 Үүнээс гадна хүүхдүүдийн нас, тоо, гэр бүл болоод хамт 
амьдарсан хугацаа зэрэг нь гэрлэгсэд сэтгэлийн таашаал авах эсвэл ачаалал 
болоход зарим талаар нөлөөлдөг.47 Судалгаанд хамрагсадын үзэж байгаагаар 
нас тогтсон хосуудыг бодвол залуу хосуудад гэр бүлийн зөрчил маргаан илүү 
сөргөөр нөлөөлж байна. 

Зөрчил маргаан байсан ч гэр бүлийн дотор нэг нэгнээ ойлгож дэмждэг явдал 
шилжин ирсэн газартаа дасан зохицох үйл явцад ихээхэн үүрэг гүйцэтгэдэг.48 
Өрхийн тогтвортой байдал, аюулгүй байдлаа хамгаалж хадгалахын төлөө 
өрхийн гишүүдийн дунд маргаан, зөрчил гарах нь ч бий. 

“Хотод нүүж ирээд удалгүй нөхөр бид хоёр салсан. Хотод амьдардаг 
хадмуудтай ойртож харьцах тусам нөхөр бид хоёрын хооронд хэрүүл 
маргаан их гарах болсон. Миний нөхөр үйлдвэр, барилга гэх мэт газарт түр 
ажил хийдэг байсан ба заримдаа гэртээ ирдэггүй хэл сураггүй алга болдог 
болсон. Эцэст нь би салахаар шийдсэн.“ - 28 настай эмэгтэй

Судалгаанд хамрагдсан хүмүүс, хөдөөнөөс шилжин ирэгсэд болон хотын уугуул 
иргэдийн зан суртахууны ялгааны талаар ярьж байв. Хотынхон хөдөөнөөс 
шилжин суурьшсан иргэдийг заримдаа элдвээр хэлдэг ч зохион байгулалттай 
гадуурхаж байгаагүйг судалгаа нотолж байна. Харин хөдөөнөөс шилжин 
ирэгсэд гадаад төрх байдал, хувцаслалт, хэл аялгуу зэрэг соёлын ялгаатай 
байдлаас хамаарсан бэрхшээлүүдтэй тулгардаг нь манай судалгаагаар 
ногтлогдож байна.49

“Автобусанд явж байхад хөдөөний гэж дуудуулж, гадуурхагдаж байсан. 
Автобусаар зорчих нөгөө юмыг (нийтийн тээврийн хөнгөлөлтийн карт) 
хаанаас олж авахыг би мэдэхгүй юм.” - 60 настай эрэгтэй

46 www.jstor.org/stable/41601588?seq=1#page_scan_tab_contents
47 www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042813050271
48 https://scholarworks.wmich.edu/cgi/viewcontent.cgi?referer/www.google.

com/&httpsredir=1&article=2265&context=jssw
49 http://mongolmed.mn/article/4602

http://mongolmed.mn/article/4602
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4.4.11 Мэдээллийн хүртээмж

Хотод шилжин суурьшигчдын дунд тэдний хуулиар олгогдсон иргэний эрх, 
үүргийн талаар ойлголт мэдлэг дутмаг байдаг нь тэднийг улам эмзэг хүнд 
байдалд оруулж байна. Хотод шинээр шилжин ирэгсэд төрийн үйлчилгээ, 
төр захиргааны байгууллагуудын дүрэм журмын талаар мэдээлэл, мэдлэг, 
ойлголтгүй байдаг нь түгээмэл. Оршин суух бүртгэлд хамрагдаагүй, мэдээлэл 
хүртэх боломжгүй эсвэл мэдээлэл авч чадахгүй байх зэрэг янз бүрийн 
шалтгаанаас болж шилжин ирэгч иргэн шаардлагатай мэдээллийг өөрөөсөө 
шалтгаалж олж авч чаддаггүй байна. 

Хотод шилжин нүүж ирсний 
дараа бүртгэлгүй шилжин 
ирэгсэд аль хороонд 
харъяалагдаж байгаагаа 
мэддэггүй учир хорооны 
ажилтнуудад хандаж 
чаддаггүй, улмаар төрийн 
үйлчилгээний талаар 
холбогдох мэдээллийг авч 
чадахгүйд хүрдэг. 

Мэдээлэл ховор төдийгүй хангалтгүй байдаг нь үнэн. Тиймээс  хүмүүс дутуу 
мэдээллийг олох гэж цаг их алддагаас гадна хаанаас тэрхүү мэдээллийг олж 
хайхаа мэддэггүй байна. Үүнтэй холбоотойгоор мөн бэлэн байгаа мэдээллийг 
авч чаддаггүй байна. Хайж буй мэдээллийг олж авахын тулд тодорхой 
цаг хугацаа зарцуулдаг ч хамгийн гол нь хаанаас мэдээллийг авч болохыг 
мэддэггүй юм. 

Дээр дурдсан асуудлуудаас 
гадна хэрэгтэй мэдээллийг 
хайж олох хувь хүний ур 
чадвар, мэдлэг дутмаг байдаг 
нь мэдээлэл авах ажлыг улам 
хэцүү, ярвигтай болгодог 
байна. Хүнд суртлаас 
залхсандаа мэдээлэл олж 
авах гэж хөөцөлдөхөө больж 
энэ ажлыг хойш нь тавьдаг 
бололтой. Төр захиргааны 
өөр нэг төрийн байгууллага 
дээр очиж хэрэгтэй мэдээлэл 
авбал магадгүй илүү цаг, хүч 
зарцуулна. 

Шигтгээ 11. АЛБАН ХААГЧИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

Хороо, дүүргийн ажилтнууд байнга 
халагдаж солигддог. Хорооны 
ажилтнуудаас өрхийн эмч, сувилагч, 
нийгмийн ажилтан, хэсгийн ахлагч нар 
бүртгэлтэй иргэдэд үйлчлэхийн зэрэгцээ 
шилжин ирэгсэдтэй хамгийн их харьцаж 
ажилладаг хүмүүс. Хорооны ажилтнууд 
илүү цагийн нэмэгдэл авдаггүй.

Шигтгээ 12. ТҮЛХҮҮР МЭДЭЭЛЭЛ

Мэдээлэл түгээх арга зам, мэдээллийн 
хүртээмж, хэрэгцээтэй мэдээлэл олж авах 
чадвар олон нийтэд дутмаг байдлаас 
хүмүүс хангалттай мэдээлэл авч чаддаггүй 
талаар албаны хүмүүс ярьж байсан. 
Мэдээлэл, үйлчилгээг ил тод байлгахын 
төлөө төрийн байгууллага хангалттай 
ажиллаж байгаа ба энэ системд 
зохицон мэдээлэл олж авахад шилжин 
суурьшигчид өөрсдөө санаачилгатай 
байх хэрэгтэй гэдэгт албаны хүмүүсийн 
байр суурь нэг байсан юм.
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Бүртгүүлэхэд ямар эрх эдэлдэг, түүнд тавигддаг ямар шаардлага байдаг, мөн 
боловсрол, эрүүл мэнд, нийгмийн халамж зэрэг суурь үйлчилгээг яаж авч болох 
талаарх мэдээлэлтэй болохыг хотод шилжин суурьшигчид чин сэтгэлээсээ 
хүсдэг. Үүнээс гадна газар өмчлөх, эзэмшихтэй холбоотой мэдээлэл шинээр 
шилжин ирэгсдэд хамгийн их хэрэгтэй байна. 

Бүртгэл, ажил эрхлэлт, нийгмийн халамж, боловсрол, эрүүл мэндийн үйлчилгээ 
зэрэг дээр дурдсан чухал асуудлуудтай холбоотой мэдээллээс гадна тухайн 
хороо, холбогдох дотоод, гадаадын олон улсын байгууллагуудын төслийн 
хүрээнд зохион байгуулдаг нэг удаагийн арга хэмжээ, сургалт, боломжуудын 
талаар мэдээлэл хамгийн хэрэгцээтэй байдаг аж. Иймэрхүү төрийн оролцоо 
багатай боловч, хотод шинээр шилжин ирэгсдэд хэрэгтэй үйл ажиллагаа, 
санаачилгыг тухайн хороо өөрөө санаачлан хэрэгжүүлбэл илүү хүртээмжтэй 
байж чадна.

4.5 ХҮНДРЭЛ БЭРХШЭЭЛИЙГ ДАВАН ТУУЛАХ МЕХАНИЗМ БА 
СААД ТОТГОР

Тулгарч буй хүндрэл 
бэрхшээлийг даван туулахын 
тулд шилжин ирэгсэд өөрсдөд 
байгаа нөөц бололцоо 
мөн бусдын дэмжлэг 
тусламжид найдаж байна. 
Шилжин ирэгсэд гол төлөв 
шаардлагатай мэдээлэл, 
мөнгөн ба мөнгөн бус 
тусламж авахыг хүсдэг байна. 
Хот уруу шилжих эхний үед 
хамаатан садан, урьд өмнө 
холбоо харилцаатай байсан, 
эсвэл хотод шилжиж ирснээс 
хойш шинээр танилцсан 
хүмүүсийн тусламж дэмжлэг 
зайлшгүй хэрэгтэй байдаг 
байна. Шилжин ирэгсдийн 
нийгмийн хүрээлэл нь голдуу 
найз нөхөд, ажил олгогч, 
хэсгийн ахлагч,50 хөрш 
гэсэн хүмүүс байдаг. Ахмадууд, залуучууд, нийгмийн хамт олон, төрийн бус 
байгууллага гэх мэт нийгмийн бүлгүүд байдаг хэдий ч эдгээрээс шинээр хотод 
шилжин ирэгсдэд дэмжлэг тусламж үзүүлдэг нь бараг үгүй.  

50 Хэсгийн ахлагч нь хорооны бүлэгт үйлчилдэг зохион байгуулагч. https://asiafoundation.org/2017/09/06/
mongolias-local-leaders-essential-urban-service-delivery/

Шигтгээ 13. АЛБАН ХААГЧИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

Дотоодын шилжин суурьшигчдад 
чиглэсэн системтэй дэмжлэг үзүүлэх 
механизм байхгүй ч хорооны засаг 
захиргааны ажилтнууд шилжин
ирэгсэдтэй тодорхой түвшинд хамтран 
ажиллаж, дэмжлэг үзүүлдэг. Гэхдээ 
хороон дээр хорооны ажилтнуудын 
үзүүлдэг дэмжлэг туслалцаа нь албан 
бус шинж чанартай байдгаас үзүүлж буй 
дэмжлэг туслалцааны чанар, стандарт, 
тодорхой байдал нь тухайн ажилтны 
хүсэл санаачилгаас ихээхэн шалтгаалдаг. 
Хорооны ажилтнууд, шилжиж ирсэн 
иргэдийн хооронд бий болсон ийм 
харилцаа нь хороонд байдаг нөөц 
боломжоос шилжин ирэгсэд хүртэхэд 
ихээхэн нөлөөтэй. 
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Шилжин ирэгсэд хотод ирэнгүүт өөрсдөө амьдрах орон байртай, эрхлэх 
ажил хөдөлмөртэй болж чаддаггүй. Нийгмийн хүрээлэл, ялангуяа хамаатан 
садангийнхан энэ шилжилтийг элдэв асуудалгүй хийхэд чухал үүрэг гүйцэтгэдэг. 
Хамаатан садан шинээр шилжин ирэгсдэд чиг баримжаа, зөвлөгөө өгдөг 
анхны сурвалж нь болдог. Алдаж онож байж аажмаар хотын амьдралд дасч, 
өөртөө итгэлтэй болж эхэлдэг байна. 

Шилжин ирэгсдийн
бэрхшээлийг даван туулж 
буй зарим арга хэрэгсэл 
нь тэдэнд сөргөөр ч 
нөлөөлдөг. Жишээ нь орон 
байраа сольж, оршин 
суух тогтсон хаяггүйгээс 
болж нийгмийн халамж 
авах, сонгуульд оролцож 
саналаа өгөх боломжгүй 
болохоос гадна хорооны 
ажилтнууд шилжин 
ирэгсдийн тогтворгүй 

байдалд итгэл алдардаг. Зөвшөөрөлгүй газар бууж суурьшсанаас газрын 
маргаанд өртөх, ус цахилгаанаа ч авч чадахгүйд хүрэх тохиолдол бий. 

Хотод шилжин суурьшигчид оршин суух бүртгэлгүй л бол мэдээлэл авах, ажил 
хөдөлмөртэй болох, мөн түүнчлэн хамгийн чухал газар эзэмшиж, өмчилж 
чадахгүй. Тиймээс 
судалгаанаас үзвэл хотод 
шилжин ирэгсдийн 
хамгийн чухал асуудал нь 
хотод оршин суух албан 
ёсны бүртгэлтэй болж, 
хотын бусад иргэдийн 
нэгэн адил бүхий л 
төрлийн үйлчилгээг хүртэх 
явдал ажээ. 

Зөвхөн хороо төдийгүй, 
хотын дүүрэг, нийслэлийн 
төр захиргааны 
байгууллагууд хотод шилжин ирэгсэд аливаа эмзэг нөхцөл байдал үүсэхээс 
урьдчилан сэргийлэхийн тулд хууль дүрмээ бүрэн дүүрэн мөрдөж биелүүлэх 
ёстой гэсэн байр суурьтай  байна. Хотод шилжин ирэгсэд эхлээд мэдээлэл 
сайн авч, шилжин суурьших хөдөлгөөнөө дүрэм журмын дагуу хийхийн оронд 
ямар ч бүртгэл, зөвшөөрөлгүй хотод суурьшихыг урьтал болгодог бололтой. 
Нөгөөтэйгүүр, нийслэлийн төр захиргааны байгууллагууд дотоод шилжин 
суурьших хөдөлгөөнийг нэгдсэн аргаар зохицуулахгүй, шилжин ирэгсдийн 
хэрэгцээ шаардлагыг ойлгож, зохих арга хэмжээ авахгүй байгаа нь илт. 

Шигтгээ 14. АЛБАН ТУШААЛТНЫ МЭДЭЭЛЭЛ

Хотыг чиглэсэн дотоодын шилжин суурьших 
хөдөлгөөний төлөвлөлт байхгүйн улмаас 
хот төлөвлөлт, тэр дундаа газар зохион 
байгуулалттай холбоотой асуудлууд гардаг. 
Хот төлөвлөлтөд хотын хүн амын ирээдүйн 
өсөлтийг тооцоогүйгээс уг төлөвлөгөө 
шаардлага хангадаггүй. Шинээр шилжин 
ирэгсэд нэгэнт эзэмшүүлсэн газарт суурьшдаг 
учраас газрын маргаан гардаг. 

Шигтгээ 15. АЛБАН ХААГЧИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

Хотод шилжин ирэгсдэд хүрч, дэмжлэг 
үзүүлэхэд хорооны хүн хүч огт хүрэлцдэггүй 
тухай хорооны ажилтнууд тайлбарлаж байв. 
Жишээлбэл шилжин сууршигчид газраа 
баталгаажуулахад бэрхшээлтэй асуудалтай 
тулгардгийг хорооны ажилтнууд мэддэг 
байна. Гэвч шилжин ирэгсдийн эмзэг 
байдлыг бууруулах, сэргийлэх цаг хугацаа, 
хүн хүч хороодод байдаггүй.
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Эцэст нь дүгнэхэд, хорооны түвшинд байгаа нөөц бололцоо, хүчин чадал 
нь хаана ч хүрдэггүй бол хотод шилжин ирэгсдэд төрийн үйлчилгээний 
хүртээмжийг сайжруулах, бодлогын хэрэгжилт, үйлчилгээний чанар хүртээмж 
аль алиныг эрс сайжруулах шаардлагатайг нийслэлийн дүүрэг, хотын аль ч 
түвшинд ажиллаж байгаа албаныхан ойлгоогүй байна. 

5. ДҮГНЭЛТ

Дотоодын шилжигчид хотод оршин суух албан ёсны бүртгэлтэй болох, ажил 
хөдөлмөр эрхлэх, газар, орон байртай болох, суурь үйлчилгээнд хамрагдах 
зэрэг маш олон харилцан уялдаа холбоо бүхий асуудлуудтай тулгардаг. 
Жишээ нь, хотод шилжин ирж оршин суух албан ёсны бүртгэлгүйгээс болж 
ажил хөдөлмөртэй болох, боловсрол, эрүүл мэнд зэрэг төрийн үйлчилгээ авч 
чадахгүйд хүрдэг байна. 

Дээр дурьдсан хүндрэл, бэрхшээлийн улмаас шилжин ирэгсэд хотод нүүж 
ирсний дараа анх төсөөлж байсан нөхцөл байдлаас эрс өөр хүндрэл, 
асуудалтай тулгардаг. Тиймээс тэдний амьдрал нь шинэ орчин нөхцөл байдал 
хэр хурдан дасч зохицохоос их хэмжээгээр шалтгаалдаг. Хотод суурьшихад 
шилжигчид өөрсдийн ур ухаан, нөөц бололцоонд итгэж найдахаас өөр аргагүй 
хэдий ч хотын амьдралд дасч, зохицож амьдрахад гэр бүл, хамаатан садан 
чухал үүрэг гүйцэтгэдэг. Хотод хамаатан садан, танил найз нөхөд байхгүй бол 
хотын шинэ амьдралд дасан зохицоход амаргүй байдаг юм. 

Мэдээлэл, мэдлэг дутмагаас болж хотод шилжин ирэгсэд хүнд байдалд 
ордог. Шинэ шилжин ирэгсэд хотод танилгүй, нийгмийн хэлхээ холбоогүй бол 
төрийн үйлчилгээний талаар мэдээллийг ямар арга замаар олж авч болохыг 
мэддэггүй. Хороо, хэсэг зэрэг засаг захиргааны нэгжүүд шинээр ирэгсдэд 
мэдээлэл, заавар зөвлөгөө өгч, дэмжлэг туслалцаа үзүүлэхэд гол үүрэгтэй 
ажилладаг.

Шинээр ирэгсдийн хувьд эзэмших газартай болох нь амьдралын нэг чухал 
баталгаа нь болдог байна. Мөн газар өмчлөх, эзэмших асуудлаас  шалтгаалж 
шинээр ирэгсэд зохистой орон байртай болоход сөргөөр нөлөөлдөг байна. 
Гэр хорооллын оршин суугчдын хувьд эзэмшлийн газартай байна гэдэг нь 
амьдрах баталгаатай болж байгаагаас гадна газраар дамжуулж ашиг орлого 
олох боломжтой болдог. Харин газрын менежмент, газар эзэмшүүлэх, 
өмчлүүлэх процесс нь ил тод биш, үр дүн муутай байдаг нь хотод шилжин 
ирэгсдэд улам илүү хүндрэл бэрхшээл учруулдаг байна. 

Дэд бүтэцгүй баталгаагүй газарт суурьших нь эрүүл мэнд, аюулгүй байдлыг 
улам эмзэг болгож сөргөөр нөлөөлдөг. Гэр хороололд суурьшсан иргэд олон 
талаар гэр хорооллын бусад байнгын оршин суугчидтай нэгэн адил олон 
хүндрэл бэрхшээлтэй тулгардаг байна. Суурьших албан ёсны бүртгэлгүй мөн 
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зохих мэдээлэлгүй байдаг учраас эрүүл мэнд, боловсрол, нийгмийн халамж 
зэрэг төрийн үйлчилгээг авч чадахгүйд хүрдэг. Хорооноос үзүүлдэг төрийн 
үйлчилгээний хүртээмж шинээр шилжин ирэгсдэд хүрэлцдэггүй, ялангуяа, 
энэ судалгаанд хамрагдсан хүн ам ихтэй зорилтот хороодын хувьд бүр ч их 
хүндрэлтэй байсан. 

Усан хангамж, төвлөрсөн халаалт, нэгдсэн бохирын систем зэрэг дэд бүтэц 
дутагдалтай байдаг нь төрийн үйлчилгээ хангалтгүй байдагтай мөн холбоотой. 
Түүнээс гадна, нэгдсэн цахилгааны шугам сүлжээгүй, замын нөхцөл байдал 
муу, нийтийн эзэмшлийн талбай зэрэг дэд бүтцийн шийдлүүд хангалтгүй 
байдаг нь зөвхөн шинээр суурьшигчдад төдийгүй тухайн хорооны нутаг 
дэвсгэрт амьдарч буй бүх хүмүүсийн амьдралын чанарт муугаар нөлөөлдөг. 
Дэд бүтэц, төрийн үйлчилгээ дутагдалтай байгаа нь ийм газарт амьдарч 
байгаа иргэд нийгмийн болоод эдийн засгийн хувьд тусгаарлагдаж байгаа 
гэсэн үг юм. Хэдийгээр нийгэм эдийн засгийн байдал, тухайлбал, хөдөлмөр 
эрхлэлт шилжилт хөдөлгөөнд тодорхой хэмжээгээр нөлөөлдөг боловч, хотод 
шилжин ирэгсэдийн шилжин суурьших хөдөлгөөн нь харилцан адилгүй байна. 
Ажил олгогчийн зүгээс хотод шинээр ирэгсдийг ялгаварлан гадуурхах байдал 
гардаг, ялангуяа, насаар ялгаварлах, хууль бусаар ажил хийлгүүлэх, цалин 
өгөхгүй байх зэргээр илэрдэг.

Нийслэл хотод байнга оршин суух шилжилт хөдөлгөөнийг зогсоосон шийдвэр 
нь хотод шинээр шилжин ирэгсдийн тоог дорвитой бууруулж чадаж байна 
уу, аль эсвэл хотын бүртгэлгүй оршин суугчдын тоог хязгаарлаж чадаж байна 
уу гэдэг нь тодорхойгүй байна. Юутай ч, хотод шилжин ирэгсдэд тусгайлан 
зориулсан нөөц хязгаарлагдмал байгаа нь төрийн үйлчилгээг тэртээ тэргүй 
авч чадахгүй байгаа эдгээр хүмүүст нэмэлт хүндрэл учруулж байна. 

6. ЗӨВЛӨМЖ
Хотод шинээр шилжин ирэгсдийн эмзэг байдалд өртөх эрсдэл, нөлөөллийг 
бууруулах арга зам бий. Дор санал болгож буй боломжит шийдлүүдийг 
хэтийн болон богино хугацаанд хэрэгжүүлэх боломжтой боловч одоо мөрдөн 
хэрэгжүүлж байгаа бодлого, дүрэм журмыг өөрчилж сайжруулах зайлшгүй 
шаардлага байсаар байна. 

Санал болгож буй доорх зөвлөмжүүдийн гол зорилго нь хотод шилжин 
суурьшигчдийн эмзэг байдлыг бууруулахад чиглэгдэж байна. Хотод шилжин 
суурьшигчдийн эмзэг байдлыг бууруулах бодлого боловсруулахдаа хот 
төлөвлөлт, эдийн засгийн өсөлт хөгжил, ядуурлыг бууруулах зэрэг асуудлыг 
улсын болон хотын хэмжээний бодлого, төлөвлөлтөд харгалзан үзэх нь зүйтэй. 

● Хууль ёсны шилжин суурьших хөдөлгөөнийг дэмжихийн тулд шилжин
суурьших хөдөлгөөнийг хүнд сурталгүй, уян хатан бодлогоор зохицуулах,
энэ нь шилжин суурьших хөдөлгөөний бүртгэх бүртгэлд мөн хамаарна.
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○ Ингэхийн тулд хот төлөвлөлтийг зохих ёсоор төлөвлөх, албан бус 
гэр хорооллын хэсгийг хөгжүүлэх, төрийн үйлчилгээг өргөжүүлж, 
эдгээрийг улсын төсөв, хот төлөвлөлт, дэд бүтэц хөгжүүлэх 
төлөвлөгөөнд зохих ёсоор тусгах.

● Дотоодын шилжин суурьших хөдөлгөөнийг бүртгэх механизмыг 
боловсронгуй болгох, дүүрэг хороодын хүн амын өөрчлөлтийг урьдчилан 
тооцоолж болохуйц бодит, нарийн мэдээлэл бүхий статистик мэдээллийн 
бааз бий болгох. 

○ Энэ нь хотын шилжилт хөдөлгөөний урсгалыг бодитоор тооцох 
боломжийг бүрдүүлнэ;

○ Улсын ба хотын хүн амын тооллого, бусад судалгааны ажлыг 
сайжруулж, бүртгэлгүй хотод шилжин ирэгч иргэдийн талаар 
мэдээллийг тусгах;

○ Хороонд хөтөлдөг хорооны хүн амын бүртгэлийг сайжруулах, 
үүнд түр оршин суух олгосон, хассан үнэмлэхийг нийт хороодын 
хэмжээнд нэгэн жигд болгох. 

● Хороодын санхүүгийн болон хүний нөөцийг хорооны нийт хүн амын 
хэмжээнд дүйцүүлэн нэмэгдүүлэх. 

○ Хороодын хэмжээнд ажлын ачааллыг зохистой болгохын тулд 
төсөв, хүний нөөцийн төлөвлөлт, хуваарилалтыг боловсронгуй 
болгоход найдвартай тоон мэдээлэл шаардагдана;

○ Хороодын үзүүлж буй үйлчилгээний нөөц бололцоог 
нэмэгдүүлснээр хороодын ажилтнуудын тооцдоггүй ажлын 
ачааллыг бууруулахаас гадна хороодын үйлчилгээний чанарыг 
сайжруулснаар нийслэл хотын захиргааны ажлын бүтээмжийг 
нэмэгдүүлэхэд эерэг нөлөөлнө;

○ Хороодын үйлчилгээний чанар сайжирснаар иргэдийн зүгээс 
хороодоос байнга шаардаж байдаг  үйлчилгээний хэрэгцээг 
бууруулна. 

● Хотод шилжин ирэгсдийн эмзэг байдлын улмаас  өсөн нэмэгдэж байдаг 
эрэлт хэрэгцээг хангах зорилгоор эрэлт хэрэгцээнд тохируулж зохицуулсан 
үйлчилгээг бий болгох. 

○ Үүний тулд, шилжин ирэгсдэд шаардагдаж байгаа үйлчилгээг 
олж тодорхойлохын тулд эл судалгаа мөн шилжин суурьших 
хөдөлгөөнтэй холбоотой бусад судалгааг ашиглах хэрэгтэй болно; 

○ Хорооноос үзүүлж байгаа үйлчилгээ нь эн тэргүүнд хотод шилжин 
ирэгсдийн эрх, тэдний гэр бүлийн гишүүдийн төрийн үйлчилгээ 
авах шаардлагыг хангахад чиглэгдэх ёстой.  
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● Хорооны оршин суугчдын бүртгэлтэй байгаа эсэхийг үл харгалзан мэдээлэл
түгээх илүү үр өгөөж, үр дүнтэй арга замыг эрж сүвэгчлэх.

○ Хотод шилжин ирэгсдэд зориулсан мэдээлэл, үзүүлж байгаа
үйлчилгээг багцалж түүнд  эрх үүрэг, учирч болзошгүй эрсдэл,
эмзэг байдал болон мэдээлэл, тусламжийн өөр ямар эх үүсвэр
байгаа зэргийг тусгах;

○ Хотод шинээр шилжин ирэгсдэд тусламж дэмжлэг үзүүлж чадах
олон нийтийн бүлгүүдийг тодруулж, шинээр шилжин ирэгсэд
болон тэдний гэр бүлийнхнийг эдгээр бүлгүүдтэй холбоход нь
дэмжлэг үзүүлэх;

○ Хорооны оршин суугчдын дунд эргэлдэж байгаа албан бус болон
бодит бус мэдээллийг хязгаарлахын тулд албан ёсны мэдээ
мэдээллийг хүн ам зүйн бүх давхаргыг хамарсан нийгмийн
сүлжээний суваг, арга замыг тогтоох.

● Газар өмчлөх, эзэмшихтэй холбоотой мэдээллийн хүртээмжийг
сайжруулах, мөн хууль бус газрын наймааг урьдчилан сэргийлэхийн тулд
газар өмчлөл, эзэмшилийн байдлыг шалгаж баталгаажуулах аргыг хотод
шилжин сууршигчад хүртээмжтэй болгох (бүх нийтэд ил тод болгох замаар
хийж болно).

○ Газрын маргаан, газартай холбоотой эмзэг байдлаас урьдчилан
сэргийлэх зорилгоор газар өмчлөл, эзэмшилтэй холбоотой
мэдээллийн хүртээмжийг сайжруулж, ил тод болгох;

○ Газар өмчлөл, эзэмшилтэй холбоотой мэдээлэл, гомдол гаргах
механизмыг бий болгох.

● Хөдөлмөр эрхлэлтэй холбоотой гомдол гаргах механизмыг одоогийн
хэрэгжүүлж байгаа төрийн үйлчилгээнд бий болгох.

○ Албан бус хөдөлмөрийн зах зээл, тухайлбал, барилгын салбарт
түгээмэл байдаг Хөдөлмөрийн хуулийн зөрчил, хөдөлмөрийн
мөлжлөгийн талаар мэдээллэх механизм бий болгоход дэмжлэг
үзүүлэх;

○ Шилжин ирэгсдэд зориулж газар өмчлөл, эзэмшил, хөдөлмөр
эрхлэлт, нийгмийн халамжийн үйлчилгээнд хэрхэн хамрагдах
талаар хууль эрх зүйн зөвлөгөө өгөх.

● Хамрагдаж болох үйлчилгээ, тусламжийн талаарх мэдээллийг хотод
шилжин суурьшигчид авах дуудлага/мэдээллийн төвийг байгуулах, урьд
нь шилжиж ирсэн болон шинээр шилжин ирсэн иргэдийг дэмжих бүлэг
байгуулах:
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○ Ийм төв нь хотод шилжин суурьшигчдийн эрсдэл, эмзэг байдлыг 
бууруулахад чиглэгдсэн мэдээлэл, зөвлөгөө авах гол суваг нь 
болно; 

○ Төрийн бус байгууллагуудаас зохион байгуулж буй мэргэжлийн 
сургалт, үйлчилгээний тухай мэдээллийг авах боломжтой болно;

○ Нийслэл хотын захиргаа, иргэний нийгмийн байгууллагуудын 
хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх замаар хотод шинээр шилжин 
ирэгсдэд тулгарч байгаа хүндрэл бэрхшээл, эмзэг нөхцөл байдлыг 
олж тогтоох. 

● Гэр хорооллын орчныг сайжруулах замаар хотын суурь үйлчилгээний 
чанарыг дээшлүүлж, аюулгүй нийтийн эзэмшлийн зай талбай бий болгож, 
гэр хорооллын оршин суугчдын эрсдэл, эмзэг байдлыг бууруулахын тулд 
гэр хорооллын бусад онцлог асуудлуудыг шийдвэрлэх: 

○ Хорооны хүн амын өсөлтийн төсөөлөл дээр тулгуурлан төсөв, 
төлөвлөгөөг хийснээр хотод шинээр шилжин ирэгсдийн нийгэм 
эдийн засгийн тусгаарлагдмал байдлыг бууруулахад чиглэгдсэн 
арга хэмжээ авах шаардлагатай болно;

○ Хотын дүүргүүдэд Орон нутгийн хөгжлийн сангийн51 хуваарлалт, 
зарцуулалтын үр дүнд үнэлгээ хийснээр гэр хорооллын шинээр 
шилжин ирэгсэд болон уугуул оршин суугчдын өмнө тулгарч 
байгаа орчин нөхцөлийн эмзэг байдлыг бууруулахад чиглэгдсэн 
төслүүдийг ач холбогдлоор эрэмблэх ажлын чанарыг сайжруулна.

51 https://asiafoundation.org/2016/05/18/local-development-funds-shift-decision-making-power-mongolias-
citizens/

https://asiafoundation.org/2016/05/18/local-development-funds-shift-decision-making-power-mongolias-citizens/


ХАВСРАЛТ



ЭМЗЭГ БАЙДЛЫН ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮДИЙН АСУУЛГА
# Асуулт Үзүүлэлт

1 Суурьшлын 
хэлбэр Одоогийн байдлаар Улаанбаатар хотод ирсний дараахан

1.1 Та байнгын 
эсвэл түр 
оршин 
суугч уу? Та 
албан ёсны 
шилжүүлгээ 
хийлгэсэн үү?

□ Байнгын оршин суугч □ Байнгын оршин суугч
□ Түр оршин суугч □ Түр оршин суугч
□ Бүртгэлгүй □ Бүртгэлгүй
□ Бусад ____________________ □ Бусад ____________________
□ Мэдэхгүй □ Мэдэхгүй

1.2 Та суурьшиж 
буй газраа □ Албан бус, зөвшөөрөл, бичиг баримтгүй □ Албан бус, зөвшөөрөл, бичиг 

баримтгүй
тодорхойлно 
уу? □ Албан ёсны, бичиг баримттай □ Албан ёсны, бичиг баримттай

□ Бусад ____________________ □ Бусад ____________________
□ Мэдэхгүй □ Мэдэхгүй

1.3 Та суурьшиж 
буй газрынхаа
өмчлөлын 
хэлбэрийг 
тодорхойлно 

уу?

□ Өөрийн хувийн өмчийн □ Өөрийн хувийн өмчийн
□ Бусдын хувийн өмчийн □ Бусдын хувийн өмчийн

o түрээсийн o түрээсийн
o түрээсгүй o түрээсгүй

□ Албан бичиггүй, суурьшлын бүс □ Албан бичиггүй, суурьшлын бүс
□ Албан бичиггүй, суурьшлын 

зөвшөөрөлгүй бүс
□ Албан бичиггүй, суурьшлын 

зөвшөөрөлгүй бүс
□ Мэдэхгүй □ Мэдэхгүй

2 Суурьшлын бүс
2.1 Та оршин 

суудаг/ 
байсан газраа 
тодорхойлно 
уу.

□ Зөвшөөрөлгүй бүс (үерийн жалга, өндөр
хүчдэлийн доор, голын ой сав, төвийн 
шугам, хогийн цэгийн орчим)

□ Зөвшөөрөлгүй бүс (үерийн жалга, 
өндөр хүчдэлийн доор, голын ой 
сав, төвийн шугам, хогийн цэгийн 
орчим)

□ Үерийн аюултай бүс □ Үерийн аюултай бүс
□ Уулархаг, өндөр газар □ Уулархаг, өндөр газар
□ Төвлөрсөн хогийн цэг орчим □ Төвлөрсөн хогийн цэг орчим

□ Бохир ус цэвэрлэх байгууламжийн орчим □ Бохир ус цэвэрлэх байгууламжийн 
орчим

□ Оршуулгын газрын орчим □ Оршуулгын газрын орчим

□ Өндөр хүчдэлийн шугам, станцын ойр □ Өндөр хүчдэлийн шугам, станцын 
ойр

□ Барилга угсралтын ажлын ойр □ Барилга угсралтын ажлын ойр

□ Нийтийн хэрэгцээнд төлөвлөгдсөн газар □ Нийтийн хэрэгцээнд төлөвлөгдсөн 
газар

□ Бусад ____________________ □ Бусад ____________________
□ Мэдэхгүй □ Мэдэхгүй

ХАВСРАЛТ 1
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3 Сууц

3.1 Та ямар сууцанд 
амьдардаг/байсан 
бэ?

□ Байшин □ Байшин

□ Гэр □ Гэр
□ Нийтийн байр □ Нийтийн байр
□ Орон сууц □ Орон сууц
□ Бусад ____________________ □ Бусад ____________________
□ Мэдэхгүй □ Мэдэхгүй

3.2 Та сууцандаа оршин 
суусны төлбөр 
төлдөг үү/төлдөг
байсан уу?

□ Өөрийн эзэмшил □ Өөрийн эзэмшил

□ Түрээсэлдэг □ Түрээсэлдэг
□ Эзэмшлийн биш, түрээс 

төлдөггүй □ Эзэмшлийн биш, түрээс төлдөггүй

□ Бусад ____________________ □ Бусад ____________________
□ Мэдэхгүй □ Мэдэхгүй

4 Нийтийн үйлчилгээ

Та усаа ямар эх 
үүсвэрээс голдуу 
авдаг/авдаг байсан 
бэ?

Баталгаат ундны эх үүсвэр Баталгаат ундны эх үүсвэр

□ Төвийн сүлжээнд холбогдсон ус 
түгээх цэг

□ Төвийн сүлжээнд холбогдсон ус түгээх 
цэг

□ Зөөврийн ус түгээх цэг □ Зөөврийн худаг
Баталгаагүй ундны эх үүсвэр Баталгаагүй ундны эх үүсвэр

□ Хамгаалж хашсан байгалийн эх 
үүсвэр □ Хамгаалж хашсан байгалийн эх үүсвэр

□ Хамгаалж хашаагүй байгалийн 
эх үүсвэр

□ Хамгаалж хашаагүй байгалийн эх 
үүсвэр

□ Ил задгай усан сан □ Ил задгай усан сан
□ Гүний худаг □ Гүний худаг
□ Бусад ____________________ □ Бусад ____________________
□ Мэдэхгүй □ Мэдэхгүй

Та усаа авахдаа 
дунджаар
хэдий хэр хугацаа 
зарцуулдаг/ байсан 
бэ?

□ _______________ минут □ _______________ минут

□ Мэдэхгүй □ Мэдэхгүй

□ ________________ литр □ ________________ литрТа өдөрт 
дунджаар хэдэн 
литр ус хэрэглэдэг/
байсан □ Мэдэхгүй □ Мэдэхгүй

бэ?

Та ундны усаа 
хэрхэн цэвэршүүлж 
ариутгадаг/
ариутгадаг байсан 
бэ?

□ Ариутгадаггүй □ Ариутгадаггүй

□ Тунадасыг нь тунгаадаг □ Тунадасыг нь тунгаадаг
□ Буцалгадаг □ Буцалгадаг
□ Даавуугаар шүүдэг □ Даавуугаар шүүдэг

4.1

4.2

4.3

4.4
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4.12 Та халаалт, дулаанаа 
хэрхэн шийдсэн вэ? Ямар 
түлш ашигладаг вэ?

□ Шахмал түлш □ Шахмал түлш

□ Зориулалтын бус түлш, дугуй гутал
□ Зориулалтын бус түлш, дугуй 

гутал
□ Бусад ____________________ □ Бусад  ____________________
□ Мэдэхгүй □ Мэдэхгүй

4.13 Та ямар  жорлон 
хэрэглэдэг/хэрэглэдэг 
байсан бэ?

□ Гадаа, задгай газар □ Гадаа, задгай газар

□ Энгийн нүхэн жорлон □ Модон жорлон, хувийн
□ Нийтийн нүхэн жорлон □ Модон жорлон, нийтийн
□ Дотор жорлон хувийн □ Дотор жорлон хувийн
□ Дотор жорлон нийтийн □ Дотор жорлон нийтийн
□ Бусад ____________________ □ Бусад  ____________________

4.14 Та хэрхэн усанд ордог/
байсан бэ?

□ Гэртээ □ Гэртээ

□ Хэн нэгний гэрт □ Хэн нэгний гэрт
□ Нийтийн төлбөртэй халуун ус □ Нийтийн төлбөртэй халуун ус
□ Нийтийн үнэ төлбөргүй халуун ус □  Нийтийн үнэ төлбөргүй халуун ус
□ Ил усан орчин □ Ил усан орчин
□ Бусад ____________________ □ Бусад ____________________

4.15 Та халуун ус, шүршүүр, 
усанд ямар давтамжтай 
ордог/байсан бэ?

□ Улиралд ............. удаа □ Улиралд ............. удаа

□ Сард ............ удаа □ Сард ............ удаа
□ Долоо хоногт ............ удаа □ Долоо хоногт ............ удаа
□ Хариулахыг хүсэхгүй байна □ Хариулахыг хүсэхгүй байна

4.16 Та ахуйн хог хаягдлаа 
хэрхэн хаядаг вэ?

□ Албан хогийн цэгт □ Албан хогийн цэгт

□ Хогийн машин ачдаг □ Хогийн машин ачдаг
□ Гадаа, задгай хаядаг □ Гадаа, задгай хаядаг
□ Шатаадаг □ Шатаадаг
□ Бусад ____________________ □ Бусад ____________________

4.17 Таны амьдардаг 
газрын ойролцоо нийтийн 
эзэмшлийн ямар ямар 
газар байдаг вэ? Хамаарах 
бүх сонголтыг тэмдэглэнэ 
үү.

□ Тоглоомын талбай □ Тоглоомын талбай

□ Сагсны талбай □ Сагсны талбай
□ Хөл бөмбөгийн талбай □ Хөл бөмбөгийн талбай
□ Цэцэрлэгт хүрээлэн □ Цэцэрлэгт хүрээлэн
□ Сүүдэр саравч, нийтийн талбай □ Сүүдэр саравч, нийтийн талбай
□ Ногоон байгууламж □ Ногоон байгууламж
□ Бусад _______________ □ Бусад _______________
□ Мэдэхгүй □ Мэдэхгүй
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4.18 Та гэрлүүгээ 
явахдаа
засч сайжруулсан 
явган
хүний замаар явдаг 
уу?

□ Тийм □ Тийм

□ Ихэнх хэсэгтээ тийм □ Ихэнх хэсэгтээ тийм
□ Ихэнх хэсэгтээ үгүй □ Ихэнх хэсэгтээ үгүй
□ Үгүй □ Үгүй
□ Мэдэхгүй □ Мэдэхгүй

4.19 Та амьдарч буй
газрынхаа аюулгүй 
байдлыг үнэлнэ үү.

□ Маш тайван □ Маш тайван

□ Тайван □ Тайван
□ Аюултай □ Аюултай
□ Маш аюултай □ Маш аюултай
□ Бусад __________________ □ Бусад __________________
□ Мэдэхгүй □ Мэдэхгүй

4.20 Та болон таны 
гэр бүлийнхэн дараах
халдлагуудад өртсөн
үү/өртөж байсан уу?

Сүүлийн 3 сард УБ-т нүүж ирснээс хойшхи эхний 3 сард

□ Дээрэм, ________удаа □ Дээрэм, ________ удаа
□ Хулгай, ________ удаа □ Хулгай, ________ удаа
□ Үг хэлээр доромжлох, ________ удаа □ Үг хэлээр доромжлох, ________ удаа
□ Бие эрхтэнд халдах, ________ удаа □ Бие эрхтэнд халдах, ________ удаа
□ Бусад халдлага, ________ удаа □ Бусад халдлага, ________ удаа
□ Мэдэхгүй □ Мэдэхгүй

4.21 Аюул учирсан 
нөхцөлд та цагдаад 
ханддаг уу?

□ Тийм □ Тийм

□ Ихэнхдээ □ Ихэнхдээ
□ Заримдаа □ Заримдаа
□ Хааяа □ Хааяа
□ Үгүй □ Үгүй
□ Мэдэхгүй □ Мэдэхгүй

4.22 Танай 
гудамжнууд 
гэрэлтүүлэгтэй юу?

□ Тийм □ Тийм

□ Ихэнх хэсэгтээ тийм □ Ихэнх хэсэгтээ тийм
□ Ихэнх хэсэгтээ үгүй □ Ихэнх хэсэгтээ үгүй
□ Үгүй □ Үгүй
□ Мэдэхгүй □ Мэдэхгүй

4.23 Таны амьдарч 
байгаа орчин 
камертай юу?

□ Тийм □ Тийм

□ Ихэнх хэсэгтээ тийм □ Ихэнх хэсэгтээ тийм
□ Ихэнх хэсэгтээ үгүй □ Ихэнх хэсэгтээ үгүй
□ Үгүй □ Үгүй
□ Мэдэхгүй □ Мэдэхгүй
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4.24 Хэсгийн ахлагч 
танай гэрээр сард 
хэдэн удаа орж ирдэг 
вэ?

□ Жилд ........... удаа □ Жилд ........... удаа

□ Улиралд .......... удаа □ Улиралд .......... удаа
□ Сард ........... удаа □ Сард ........... удаа
□ Долоо хоногт ........... удаа □ Долоо хоногт ........... удаа
□ Зөвхөн шаардлагатай үед □ Зөвхөн шаардлагатай үед
□ Орж ирдэггүй □ Орж ирдэггүй
□ Бусад  _______________ □ Бусад  __________________

4.25 Хэсгийн 
ахлагчтай ямар 
харилцаатай байдаг 
вэ?

□ Хэсгийн ахлагчийг танина □ Хэсгийн ахлагчийг танина

□ Хэсгийн ахлагчаас хэрэгцээтэй мэдээлэл 
авдаг

□ Хэсгийн ахлагчаас хэрэгцээтэй 
мэдээлэл авдаг

□ Хэсгийн ахлагчаар дамжуулан тусламж 
дэмжлэг авдаг

□ Хэсгийн ахлагчаар дамжуулан 
тусламж дэмжлэг авдаг

□ Хэсгийн ахлагчийг танихгүй □ Хэсгийн ахлагчийг танихгүй
□ Бусад  _______________ □ Бусад  __________________

4.26 Өрхийн 
эмнэлгээр 
үйлчлүүлдэг/ 
үйлчлүүлж байсан уу?

□ Үйлчилгээ хэрхэн авахаа мэднэ □ Үйлчилгээ хэрхэн авахаа мэднэ

□ Үйлчилгээ хэрхэн авах талаар мэдэхгүй
□ Үйлчилгээ хэрхэн авах талаар 

мэдэхгүй
□ Үйлчилгээ авах боломжтой □ Үйлчилгээ авах боломжтой
□ Үйлчилгээ авах боломжгүй □ Үйлчилгээ авах боломжгүй

□ Бусад _______________ □ Бусад __________________

4.27 Та хороон дээр 
болдог үйл ажиллагаа, 
сургалтуудад 
хамрагддаг уу?

Сүүлийн 3 сард
Нүүж ирснээсээ хойшхи эхний 3 
сард

□ Тийм □ Тийм
□ Ихэнхдээ □ Ихэнхдээ
□ Заримдаа □ Заримдаа
□ Хааяа □ Хааяа
□ Үгүй □ Үгүй

4.28 Та болон танай 
гэр бүлийхэн оршин 
суугаа газартаа 
боловсролын 
үйлчилгээнд 
хамрагдаж чаддаг/
чаддаг байсан уу? 
Хамаарах бүгдийг 
сонгоно уу.

□ Сургууль □ Сургууль

□ Цэцэрлэг □ Цэцэрлэг
□ Мэргэжлийн сургалтын төвүүд □ Мэргэжлийн сургалтын төвүүд
□ Насан туршийн боловсрол □ Насан туршийн боловсрол
□ Хөдөлмөр, халамжийн хэлтсийн мэргэжил 

эзэмших сургалт
□ Хөдөлмөр, халамжийн 

хэлтсийн мэргэжил эзэмших 
сургалт

□ Чадавхижуулах бусад сургалт 
(ж нь., ногоо тарих г.м) _______________

□ Чадавхижуулах бусад сургалт 
(ж нь., ногоо тарих г.м) ______

□ Мэдэхгүй □ Мэдэхгүй

Нийгэм-эдийн засгийн
үзүүлэлтүүд
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5.1 Таны орлогын эх
үүсгэвэр юунаас 
бүрддэг вэ?
Хамаарах бүр 
сонголтыг
тэмдэглэнэ үү.

Тогтмол Тогтмол

□ Цалин □ Цалин
□ Тэтгэвэр □ Тэтгэвэр
□ Хүүхдийн мөнгө □ Хүүхдийн мөнгө
□ Нийгмийн халамжийн тэтгэмж □ Нийгмийн халамжийн тэтгэмж
□ Хадгаламж □ Хадгаламж
Тогтмол бус Тогтмол бус
□ Бусад _________________ □ Бусад _________________
□ Мэдэхгүй □ Мэдэхгүй

5.2 Таны 1 сарын 
орлого
тухайн сарын 
хэрэглээнд
хүрэлцдэг үү?

□ Тийм- миний өөрийн зарлагад □ Тийм- миний өөрийн зарлагад

□
Тийм- миний болон гэр бүлийн 
зарлагад

□
Тийм- миний болон гэр 
бүлийн зарлагад

□
Заримдаа – миний болон гэр 
бүлийн зарлагад

□
Заримдаа – миний болон гэр 
бүлийн зарлагад

□
Үгүй – миний болон гэр 
бүлийн маань сарын зарлагад 
хүрэлцдэггүй,

□
Үгүй – миний болон гэр 
бүлийн маань сарын зарлагад 
хүрэлцдэггүй,

□ Бусад __________________ □ Бусад __________________
□ Мэдэхгүй □ Мэдэхгүй

5.3 Танай гэр бүлийн 
сарын
орлого нэг хүний
сарын185, 300-тэй
харьцуулбал ямар вэ?

□ Баталгаажих түвшнээс дээгүүр □ Баталгаажих түвшнээс дээгүүр

□ Баталгаажих түвшнээс доогуур □ Баталгаажих түвшнээс доогуур
□ Бусад  __________________ □ Бусад  __________________
□ Мэдэхгүй □ Мэдэхгүй

5.4 Танд ямар нэг 
тусламж дэмжлэг 
хэрэг болвол хэнээс,
хаанаас авдаг/авдаг 
байсан бэ? Хамаарах 
бүгдийгсонгох.

□ Гэр бүл, хамаатан садан □ Гэр бүл, хамаатан садан

□ Найз нөхөд □ Найз нөхөд
□ Тусламжийн байгууллагууд □ Тусламжийн байгууллагууд
□ Нийгмийн халамж □ Нийгмийн халамж
□ Бусад ___________________ □ Бусад ___________________

5.5 Та дараах ямар нэг
тусламжийн 
үйлчилгээнд
хамрагддаг уу?

□ Хүнсний талон □ Хүнсний талон

□ Хоол хүнс □ Хоол хүнс
□ Хүнсний бус ахуйн хэрэгцээний 

зүйлс (ариун цэврийн хэрэгсэл, 
эм)

□ Хүнсний бус ахуйн 
хэрэгцээний зүйлс (ариун 
цэврийн хэрэгсэл, эм)

□ Хувцас □ Хувцас
□ Нүүрс, түлээ □ Нүүрс, түлээ
□ Бусад хэрэгцээний зүйлс 

___________________
□ Бусад хэрэгцээний зүйлс 

___________________

5.6 Та хууль, эрх зүйн 
үйлчилгээ
авдаг вэ?

□ Тийм □ Тийм

□ Ихэнхдээ □ Ихэнхдээ
□ Заримдаа □ Заримдаа
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□ Хааяа □ Хааяа

□ Үгүй □ Үгүй

5.7 Та нийгмийн 
даатгалд
хамрагдсан уу?

□ Тийм, ажил олгогчоос □ Тийм, ажил олгогчоос

□ Тийм, хувиараа □ Тийм, хувиараа
□ Үгүй □ Үгүй
□ Бусад  ____________________ □ Бусад  ____________________

5.8 Үгүй бол, та эрүүл 
мэндийн
даатгалд хамрагдсан 
уу?

□ Тийм, ажил олгогчоос □ Тийм, ажил олгогчоос

□ Тийм, хувиараа □ Тийм, хувиараа
□ Үгүй □ Үгүй
□ Бусад  ____________________ □ Бусад  ____________________

5.9 Та хадгаламжтай 
юу?

□ Тийм □ Тийм

□ Үгүй □ Үгүй

5.10 Танай гэр бүлд 
ямар
хөрөнгө болон эд 
хогшил
байдаг вэ ?
Хамаарах бүх 
сонголтыг
тэмдэглэнэ үү.
Судалгааны сүүлд 
бөглөх?

□ Газар □ Газар

□ Үл хөдлөх хөрөнгө □ Үл хөдлөх хөрөнгө
□ Байшин □ Байшин
□ Хадгаламж □ Хадгаламж
□ Машин □ Машин
□ Мотоцикл □ Мотоцикл
□ Гэр □ Гэр
□ Цахилгаан хэрэгсэл □ Цахилгаан хэрэгсэл
□ Мал □ Мал
□ Ажиллах байр, ажлын хэрэгсэл □ Ажиллах байр, ажлын хэрэгсэл
□ Бусад  _____________________ □ Бусад  ___________________________

5.11 Та сарын 
орлогынхоо
хэдэн хувийг 
амьжиргааны
зардалдаа 
зарцуулдаг вэ?

□ 50%-аас доош □ 50%-аас доош

□ 50- 75% □ 50- 75%
□ 75%-аас дээш □ 75%-аас дээш
□ Бараг 100% □ Бараг 100%
□ 100%-с давдаг □ 100%-с давда
□ Мэдэхгүй □ Мэдэхгүй

5.12 Та дараах 
зардлуудыг
эрэмбэлнэ үү.
Хүнс, ахуйг тусад нь 
гаргах

Одоо Хамгийн их Хамгийн бага Мэдэхгүй

Түрээс/орон сууц
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Хоол хүнс

Боловсрол

Халаалт

Хүнсний бус ахуйн
зүйлс

Эм тариа

Тээвэр

Утас, интернет

5.13 Та дараах 
зардлуудаа
эрэмбэлнэ үү.

Анх нүүж ирсэний дараа

Хамгийн их Дундаж Хамгийн бага Мэдэхгүй

Түрээс/орон сууц

Хоол хүнс

Боловсрол

Халаалт

Хүнсний бус ахуйн
зүйлс

Эм тариа

Тээвэр

Утас, интернет

5.14 Та сард 
ямар нэг зээл
төлдөг үү?

□ Үгүй □ Үгүй

□ Тийм - Хугацаанд нь барагдуулах
чадвартай

□  Тийм - Хугацаанд нь барагдуулах чадвартай

□ Тийм- Хугацаанд нь барагдуулах
чадваргүй

□ Тийм- Хугацаанд нь барагдуулах чадваргүй

5.15 Та хэдий хэр 
хугацаанд
зээлтэй байгаа/
байсан бэ?

□ ….. өдөр/сар/жил □ ….. өдөр/сар/жил

5.16 Та хаанаас 
зээл авдаг вэ?

□ Банк
□ Гэр бүл
□ Найз нөхөд

□ Банк

□ Гэр бүл
□ Найз нөхөд
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5.16 Та хаанаас  
 зээл авдаг вэ?

□ Ажил олгогч □ Ажил олгогч

□ Бусад хувь хүн □ Бусад хувь хүн
□ Ломбард □ Ломбард
□ Дэлгүүрүүд □ Дэлгүүрүүд
□ Иргэдийн бүлэг, бүлгийн систем □ Иргэдийн бүлэг, бүлгийн систем
□ Бусад  ______________________ □ Бусад   ______________________

5.17 Та ажил эрхлэлтийн
байдлаа тодорхойлно уу.
Хамаарах бүх сонголтыг
тэмдэглэнэ үү.

□ Албан ёсны, гэрээ байгуулсан □ Албан ёсны, гэрээ байгуулсан

□ Албан бус, гэрээ байгуулаагүй □ Албан бус, гэрээ байгуулаагүй
□ Хувиараа, юу □ Хувиараа, юу  ________________

 ______________________ □ Хагас цагийн
□ Хагас цагийн □ Улирлын чанартай
□ Улирлын чанартай □ Бусад   ____________________
□ Бусад   ______________________

5.18 Та ажиллах 
нөхцөлөө тодорхойлно 
уу.

□ Тоос, утаа тортог, хийнд өртдөг □ Тоос, утаа тортог, хийнд өртдөг

□ Огцом температур, чийгтэй орчин □ Огцом температур, чийгтэй орчин
□ Чанга дуу чимээ, чичирхийлэлтэй 

орчин
□ Чанга дуу чимээ, чичирхийлэлтэй 

орчин
□ Өндөрт ажилладаг □ Өндөрт ажилладаг
□ Химийн бодистой харьцдаг □ Химийн бодистой харьцдаг
□ Бусад өртдөг зүйлс____________ □ Бусад өртдөг зүйлс ______________

5.19 Танд аюул, ослын
эрсдэлтэй ажил эрхлэх
боломж гарвал хийх үү?

□ Үгүй □ Үгүй

□ Тийм, цалингаас хамаарна □ Тийм, цалингаас хамаарна
□ Тийм, цалингаас хамаарахгүй □ Тийм, цалингаас хамаарахгүй
□ Бусад   ______________________ □ Бусад  _______________

5.20 Та ажилгүйдлийн
байдлаа тодорхойлно уу.

□ Тэтгэвэртээ гарсан □ Тэтгэвэртээ гарсан

□ 6 сараас доош хугацаагаар ажил 
хөдөлмөр эрхлээгүй

□ 6 сараас доош хугацаагаар ажил 
хөдөлмөр эрхлээгүй

□ 6 сараас дээш хугацаагаар ажил 
хөдөлмөр эрхлээгүй

□ 6 сараас дээш хугацаагаар ажил 
хөдөлмөр эрхлээгүй

□ Бусад   ______________________ □ Бусад  _______________

6. Нийгэм-соёлын үзүүлэлтүүд

6.1 Та болон таны гэр
бүлийнхэн дараах 
ангилалд багтдаг уу? 
Хамаарах бүгдийг сонгон 
уу.

□ Хөгжлийн бэрхшээл, биеийн 
болон сэтгэцийн

□ Хөгжлийн бэрхшээл, биеийн болон 
сэтгэцийн

□ Амьжиргааны баталгааны 
түвшнээс доогуур орлоготой

□ Амьжиргааны баталгааны түвшнээс 
доогуур орлоготой

□ Өрх толгойлсон эх, эцэг □ Өрх толгойлсон эх, эцэг



73

6.1 Та болон таны гэр
бүлийнхэн дараах ангилалд 
багтдаг уу? Хамаарах бүгдийг 
сонгон уу.

□ Цэцэрлэгийн наснаас доош 2-с 
доош

□ Цэцэрлэгийн наснаас доош 2-с 
доош Ахмад настай

□ Ахмад настай
□ Эрүүл мэндийн байдлаас 

шалтгаалан бусдын
□ Байнгийн асаргаанд байдаг асаргаанд байдаг

□ Архи, мансууруулах хамааралтай
□ Архи, мансууруулах 

хамааралтай

□ Бусад ______________________
□ Бусад 

______________________
□ Мэдэхгүй □ Мэдэхгүй

6.2 Та ямар нэг байдлаар 
ялгаварлан гадуурхалтанд 
өртөж байсан уу?
Хүйс, шашин, орон нутаг

□ Тийм □ Тийм
□ Ихэнхдээ □ Ихэнхдээ
□ Заримдаа □ Заримдаа
□ Хааяа □ Хааяа
□ Үгүй □ Үгүй
□ Мэдэхгүй □ Мэдэхгүй
□ Бусад __________________ □ Бусад __________________

6.3 Та болон таны гэр
бүлийнхэн жендэрт
суурилсан хүчирхиййлэлд
өртөж байсан уу?

□ Тийм □ Тийм

□ Үгүй □ Үгүй
□ Мэдэхгүй □ Мэдэхгүй
□ Бусад __________________ □ Бусад __________________
□ Хариулахыг хүсэхгүй байна □ Хариулахыг хүсэхгүй байна

7. Эрүүл мэнд

7.1 Та Улаанбаатарт нүүж
ирснээс болж өвдсөн үү?

□ Сард нэг удаа □ Сард нэг удаа

□ Гурван сард нэг удаа □ Гурван сард нэг удаа
□ Зургаан сард нэг удаа □ Зургаан сард нэг удаа
□ Жилд нэг удаа □ Жилд нэг удаа
□ Бусад __________________ □ Бусад __________________

7.2 Өвчлөх шалтгаанаа
юунаас болсон гэж бодсон
бэ?

□ Амьдрах орчин, нөхцөл □ Амьдрах орчин, нөхцөл

□ Ажиллах орчин, нөхцөл □ Ажиллах орчин, нөхцөл
□ Хоол тэжээл □ Хоол тэжээл
□ Сэтгэл санааны ачаалал, стресс □ Сэтгэл санааны ачаалал, стресс
□ Биеийн ачаалал □ Биеийн ачаалал
□ Бусад __________________ □ Бусад __________________
□ Мэдэхгүй □ Мэдэхгүй

7.3 Өвдсөн тохиолдолд та
эмчилгээний зардлаа өөрөө
төлж чаддаг уу?

□ Чаддаг □ Чаддаг

□ Арайхийж чаддаг □ Арайхийж чаддаг
□ Чаддаггүй □ Чаддаггүй
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□ Бусад__________ □ Бусад __________________
□ Мэдэхгүй □ Мэдэхгүй

7.4 Та өвдсөн 
үедээ хаана
эмчлүүлдэг/
эмчлүүлдэг
байсан бэ?

□ Гэртээ, өөрөө эмчилдэг □ Гэртээ, өөрөө эмчилдэг
□ Танилын хүрээ/уламжлалт □ Танилын хүрээ/уламжлалт
□ Улсын эмнэлэг □ Улсын эмнэлэг
□ 1-р шатлал өрхийн эмнэлэг □ 1-р шатлал өрхийн эмнэлэг
□ 2-р шатлал дүүргийн эмнэлэг □ 2-р шатлал дүүргийн эмнэлэг
□ 3-р шатлал нэгдсэн эмнэлэг □ 3-р шатлал нэгдсэн эмнэлэг
□ Хувийн эмнэлэг □ Хувийн эмнэлэг
□ Бусад__________ □ Бусад _________________

7.5 Та өдөрт гол 
төлөв хэдэн удаа 
хооллодог вэ?

□ Өдөрт нэгээс цөөн □ Өдөрт нэгээс цөөн

□ Нэг удаа □ Нэг удаа
□ Хоёр удаа □ Хоёр удаа
□ Гурван удаа □ Гурван удаа
□ Гурваас олон удаа □ Гурваас олон удаа
□ Бусад__________ □ Бусад _________________

7.6 Та болон таны 
гэр
бүлийнхэн 
өнгөрсөн долоо
хоногт дараах 
хоол хүнсний
зүйлүүдээс алийг 
нь
хэрэглэсэн бэ?

□ Малын мах__________________ □ Малын мах____________________

□ Ангийн мах__________________ □ Ангийн мах____________________
□ Дайвар_____________________ □ Дайвар____________________
□ Хүнсний ногоо_______________ □ Хүнсний ногоо____________________
□ Сүү, цагаан идээ_____________ □ Сүү, цагаан идээ____________________
□ Гурил, будаа_________________ □ Гурил, будаа____________________
□ Бусад ______________________ □ Бусад _________________

8. Хүрээлэн буй орчны бохирдол, аюулгүй байдал

8.1 Та оршин 
суугаа
газрынха 
хүрээлэн буй
орчны бохирдол, 
байгалийн
аюулт үзэгдэл, 
нөлөөлийг
тодорхойлно уу.

Бохирдлын 
төрөл Өртөлт: Нөлөөлөл: Бохирдлын төрөл Өртөлт:

Өндөр, 
Дунд,

Өндөр, 
Дун Өндөр,

Бага Бага Дунд, Бага

Агаарын 
бохирдол Агаарын бохирдол

Усны 
бохирдол Усны бохирдол

Хөрсний 
бохирдол: 
хог,

Хөрсний бохирдол: хог,

бохир ус, 
оршуулгын бохир ус, оршуулгын
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газар газар

Үер Үер

Осол эндэгдэл Осол эндэгдэл

Бусад Бусад

9. Улс төрийн оролцоо

9.1 Та сонгуулиа өгдөг 
үү?

□ Тийм □ Тийм

□ Заримдаа □ Заримдаа
□ Үгүй □ Үгүй
□ Мэдэхгүй □ Мэдэхгүй
□ Бусад __________________ □ Бусад __________________

9.2 Та орон нутгийн
хөгжлийн сангаар 
хийгдэх
ажилд саналаа өгдөг 
үү?

□ Тийм □ Тийм

□ Заримдаа □ Заримдаа
□ Үгүй □ Үгүй
□ Мэдэхгүй □ Мэдэхгүй
□ Бусад __________________ □ Бусад __________________

10. Мэдээллийн хүртээмжтэй байдал

10.1 Таны мэдээлэл 
авдаг гол
эх сурвалж юу вэ?
Эрэмбэлнэ үү

□ Гэр бүл, хамаатан садан □ Гэр бүл, хамаатан садан

□ Найз нөхөд □ Найз нөхөд

□
Хөрш, ойр тойрон амьдардаг 
хүмүүс

□
Хөрш, ойр тойрон амьдардаг 
хүмүүс

□ Хэсгийн ахлагч □ Хэсгийн ахлагч
□ Хороо □ Хороо
□ Телевиз □ Телевиз
□ Интернет □ Интернет
□ Сошиал медиа фэйсбүүк □ Сошиал медиа фэйсбүүк
□ Радио □ Радио
□ Сонин хэвлэл □ Сонин хэвлэл
□ Олон нийтийн мэдээллийн 

самбарын зарууд
□ Олон нийтийн мэдээллийн 

самбарын зарууд
□ Бусад __________________ □ Бусад __________________
□ Мэдэхгүй □ Мэдэхгүй
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10.2 Та мэдээлэл 
олж авч
чаддаг уу?

□ Хэрэгцээтэй, үнэн бодит мэдээллийг 
хаанаас хайхаа мэднэ

□ Хэрэгцээтэй, үнэн бодит мэдээллийг 
хаанаас хайхаа мэднэ

□ Хэрэгцээтэй мэдээллээ олж чаддаг □ Хэрэгцээтэй мэдээллээ олж чаддаг
□ Үнэн бодит мэдээлэл олж авч чаддаг □  Үнэн бодит мэдээлэл олж авч чаддаг
□ Мэдээлэл цагт нь авч чаддаг □ Мэдээлэл цагт нь авч чаддаг
□ Хаанаас хэрэгцээтэй мэдээлэл хайхаа 

мэддэггүй
□ Хаанаас хэрэгцээтэй мэдээлэл хайхаа

мэддэггүй
□ Хэрэгцээтэй мэдээлэл авч чаддаггүй □  Хэрэгцээтэй мэдээлэл авч чаддаггүй
□ Үнэн бодит мэдээлэл авч чаддаггүй □ Үнэн бодит мэдээлэл авч чаддаггүй
□ Мэдээлэл цагт нь авч чаддаггүй □ Мэдээлэл цагт нь авч чаддаггүй
□ Бусад __________________ □ Бусад __________________
□ Мэдэхгүй □ Мэдэхгүй

11. Нийгмийн харилцаа

11.1 Та 
нийгмийн 
харилцаа, 
танилын 
хүрээгээ 
тодорхойлно уу. 
Эрэмбэлнэ үү

Харилцааны
төрөл

Хамгийн ойр 
харилцаатай

Хамгийн 
ач тустай

Харилцааны 
төрөл

Хамгийн ойр
харилцаатай

Хамгийн ач
тустай

Гэр бүлийн 
гишүүд

Гэр бүлийн 
гишүүд

Найз нөхөд Найз нөхөд

Хөрш саахалт Хөрш саахалт

Хамт 
ажиллагсад

Хамт 
ажиллагсад

Хэсгийн ахлагч
Хэсгийн 
ахлагч

Клуб, бүлгэм Клуб, бүлгэм

Хамт олон, сүм,
Хамт олон, 
сүм,

ТББ-ын үйл ТББ-ын үйл
ажиллагаа ажиллагаа

Бусад
____________

Бусад 
____________
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ГАНЦААРЧИЛСАН ЯРИЛЦЛАГЫН МАЯГТ

Ярилцагчийн ID:

Ярилцлага авсан байршил:

Ярилцлага авсан огноо:

Ярилцлага үргэлжилсэн хугацаа:

Ярилцлагад оролцогчийн ID:

A - PROFILE

Хүйс □ Эм □ Эр

Нас
□ ___________________  (тоогоор
тэмдэглэнэ үү) 

□ Хариулахыг хүсэхгүй байна

Гэрлэлтийн байдал □ Гэрлэсэн □ Сүй тавьсан
□ Салсан □ Ганц бие
□ Бэлэвсэн □ Бусад____________________
□ Хариулахыг хүсэхгүй байна □ Тодорхойгүй

Хүүхэд □ Байхгүй □ Байгаа: __________ (#) □ Хариулахыг хүсэхгүй байна

Өмнө нь амьдарч 
байсан газар

□ ____________________ □ Хариулахыг хүсэхгүй байна

УБ хотод ирсэн огноо □ ____________________ □ Хариулахыг хүсэхгүй байна

Эзэмшсэн 
боловсролын түвшин

□ Бага боловсрол □ Дунд боловсрол
□ Мэргэжлийн сургалт □ Бакалаврын зэрэгтэй
□ Магистрын зэрэгтэй □ Докторын зэрэг болон түүнээс дээш

□ Боловсролгүй □ Бусад ____________________

□ Хариулахыг хүсэхгүй байна

Хөдөлмөр эрхлэлтийн
байдал

□ хувийн ААН-д ажилладаг □ улсын, төрийн байгууллагад ажилладаг
□ өдрөөр цалинждаг □ хувиараа хөдөлмөр эрхэлдэг
□ ажилгүй □ оюутан
□ тэтгэвэрт □ Бусад____________________
□ Хариулахыг хүсэхгүй байна

ХАВСРАЛТ 2
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B. ШИЛЖИЛТ ХӨДӨЛГӨӨНИЙ ШАЛТГААН

Нүүх шалтгаан

Түлхүүр асуултууд Туслах асуултууд

1. Та яагаад Улаанбаатар хот руу нүүсэн бэ?
1. Та яагаад бусад хот суурин газар, аймаг руу

Улаанбаатар хот руу нүүхийг сонгосон бэ?
2. Нүүхэд хамгийн ихээр нөлөөлсөн

шалтгаан юу байсан бэ?
2. Та нүүж ирэхдээ ганцаараа ирсэн үү, гэр бүл,

хамаатан садантайгаа ирсэн үү?
a. өмнө нь амьдарч байсан газар

амьжиргаагааг залгуулах боломжгүй
болсон;

3. Та өмнө нь амьдарч байсан газраа юу хийдэг
байсан бэ?

b. ажил хөдөлмөр эрхлэх боломж дутмаг; 4. Таны өмнө нь амьдарч байсан газар нөхцөл
байдал ямар байсан талаар ярьж өгнө үү

c. эрүүл мэндийн үйлчилгээ дутмаг; a. ажлын байр, боловсрол, үйлчилгээ, уур
амьсгал болон бусад хүчин зүйлс

f. бусад, тодруулна уу: 5. Та өмнө нь нүүж байсан уу?

a. Яагаад? Яагаад үгүй гэж?

b. Хэдэн удаа?

Нүүх шийдвэр гаргах тухай

Түлхүүр асуултууд Туслах асуултууд

1. Та яагаад нүүх талаар бодох болсон бэ?
1.

Нүүх шийдвэрээ гаргахын өмнө та нүүх
талаар хэр удаан бодсон бэ?

2. Улаанбаатар руу нүүх эсэх талаараа та
хэнтэй ярьж зөвлөлдсөн бэ?

Яагаад? Яагаад үгүй гэж?

3. Та хэзээ яг нүүх шийдвэрээ гаргасан бэ?
Яагаад

2. Нүүх шийдвэр гаргахын тулд танд ямар
мэдээлэл хэрэгтэй байсан
бэ? Шийдвэр гаргахад шаардлагатай
мэдээллийг та хаанаас
хэрхэн олж авсан бэ?

3. Нүүж ирэхээсээ өмнө ямар бэлтгэлийг
хэрхэн хийсэн бэ?

4. Хэзээ нүүж ирэхээ тодорхой
шалтгаантайгаар сонгосон уу? Жилийн
аль нэг улирлыг илүү тохиромжтой гэж
үзсэн үү?

5. Нүүдэллэсэн үйл явцынхаа талаар ярина
уу? /Унаа, зардал,
зарцуулсан хугацаа, хамт ирсэн
хүмүүсийнхээ талаар/
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Нүүхээс өмнөх төсөөллүүд
Түлхүүр асуултууд Туслах асуултууд
1. Нүүж ирэхээсээ өмнө та ямар төсөөлөл,

хүлээлттэй байсан бэ?
1. Та Улаанбаатарыг хэрхэн төсөөлж байсан

бэ?

2. Нүүж ирэхээсээ өмнө та ямар нэгэн зорилго
тавьсан байсан уу?

2. Нүүнэ гэхдээ баярлаж байсан уу? Яагаад?
Яагаад үгүй гэж?

3. Улаанбаатарт нүүж ирэхийн юу нь хэцүү
байна гэж бодож байсан бэ?3. Танд ямар нэгэн төлөвлөгөө байсан уу?

4. Улаанбаатарт нүүж ирэхийн юу нь
амархан байна гэж бодож байсан бэ?a. хүүхдээ асрах

b. өөрөө болон хүүхдүүдээ сургууль,
цэцэрлэг болон боловсролын 
байгууллагад хамруулах
b. нийтийн үйлчилгээнд хэрхэн
хамрагдана гэж төсөөлж байсан бэ?
d. өөр бусад зорилгуудад хүрэх?

C .  ТӨСӨӨЛЛҮҮД
Нүүж ирсний дараах сэтгэгдэл (нүүхээс өмнөх төсөөлөлтэй харьцуулна)

Түлхүүр асуултууд Туслах асуултууд

1. Таны төсөөлөл бодитой байсан уу? Яагаад,
яагаад үгүй гэж?

1. Та анх Улаанбаатарт нүүж ирээд баяртай
байсан уу? Яагаад, яагаад үгүй гэж?

2. Таныг анх энд нүүж ирэхэд төсөөлж байснаас
илүү хэцүү эсвэл амархан байсан уу? Яагаад
тийм байсан бэ?

2. Энд нүүж ирэхээр болсноо та зөв
шийдвэр гэж боддог уу?

3. Та нутаг руугаа буцах талаар заримдаа
боддог уу? Яагаад, яагаад үгүй гэж?

D. НҮҮН ИРЭЭД ТОВХИНОХ ҮЙЛ ЯВЦ

Түлхүүр асуултууд Туслах асуултууд
1. Та нүүж ирээд хэрхэн төвхнөсөн бэ? Ямар

үйл явц өрнөсөн бэ? Үүнд хэр их хугацаа,
зардал, хичээл зүтгэл шаардагдсан бэ?

1. Нүүж ирмэгцээ хаана байрласан бэ?
(Айл- хамаатан, найз, нийтийн байр,
түрээсийн байр, өөрийн гэр, байшин)

2. Одоо амьдарч буй газраа олтлоо хэдий
хэр хугацаа зарцуулсан бэ? (хашаа, газар,
гэр, байшин)

3. Нүүж ирэхдээ ямар эд хогшил, хөрөнгө,
нөөц бололцоотой ирсэн бэ? (тавилга,
хувцас, гэр, идэш)

4. Нүүж ирснээсээ хойш одоог хүртэл гэр
болон амьдрах орчноо яаж сайжруулсан
бэ? (нэмж авсан тавилга, цахилгааны
холболт, усны тэрэг г.м)

5. Нүүж ирээд төвхнөхөд хангалттай нөөц
бололцоо байгаагүй бол хэрхэн шийдсэн
бэ?
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E. НҮҮН ИРСНИЙ ДАРАА ТУЛГАРСАН БЭРХШЭЭЛҮҮД

Түлхүүр асуултууд Туслах асуултууд

Таныг анх энд нүүж ирэхэд ямар асуудлууд 
тулгарсан бэ?

Таны бодлоор эдгээр бэрхшээлүүдийн шалтгаан 
нь юу вэ?

Байр, сууц
1. Нүүж ирээд амьдрах байр сууц олох танд

бэрхшээлтэй байсан уу?
1. Та байр сууцаа хэрхэн зохицуулсан бэ?

2. Байр сууц олоход юу нь хэцүү байсан бэ? 2. Хэрхэн сонгосон бэ? Яагаад?
3. Одоо хэрхэн өөрчлөгдсөн бэ? 3. Та өөрийн хүссэн огазраа оршин сууж чадсан

уу? Үгүй бол яагаад?
4. Одоо хэрхэн өөрчлөгдсөн бэ?

Цахилгаан, дулаан
1. Цахилгааны найдвартай холболттой

болоход бэрхшээлтэй байсан уу?
2. Цахилгаан тасрах тохиолдолууд нь ямар

хүчин зүйлээс
1. Байр, гэр рүү гээ цахилгааны шугам татахад

хэцүү байсан уу? Тийм бол
болоод байна вэ?, яагаад?

3. Төлбөртэй холбоотойгоор тасрах асуудал
гардаг уу

2. Халаалт муугаас болж хүйтэн байранд
даарах үе байсан уу? Яагаад?

4. Халаалт, дулаанаа найдвартай байдлаар
шийдэхэд бэрхшээлтэй байсан уу?

3. Одоо хэрхэн өөрчлөгдсөн бэ?

Үйлчилгээ

Бүртгэл
1. Та хороондоо бүртгүүлсэн үү? Үгүй бол

яагаад?
1. Бүртгүүлэхэд амархан байсан уу, хэцүү

байсан уу? Яагаад?
2. Нүүж ирснээсээ хойш ямар хугацааны

дараа та бүртгүүлсэн бэ?
2. Бүртгүүлэх талаар мэдээллийг олж авахад

бэрхшээлтэй байсан уу?a. хэсэг хугацаа өнгөрсөн бол ямар
шалтгаантай байсан бэ? 3. Одоо хэрхэн өөрчлөгдсөн бэ?

Нийгмийн халамж
1. Та нийгмийн халамжийн үйлчилгээ

авахаар оролдсон уу? Авч чадсан уу? Үгүй 
бол яагаад?

1. Та ямар нийгмийн халамжийн үйлчилгээнд
хамрагдах боломжтой вэ?

2. Хамрагдах боломжтой гэдгээ хэрхэн мэдсэн
бэ?

Мэдээлийн хүртээмж
1. Хэрэгтэй мэдээллээ олж авахад танд

бэрхшээлтэй байсан уу?
1. Одоо хэрхэн өөрчлөгдсөн бэ?

2. Ямар төрлийн мэдээллийг олж авахад
хүндрэлтэй байсан бэ? Яагаад? 2. Мэдээлэл сайтай эсвэл мэдээллийг эрт авсан

байсан бол илүү зөв шийдвэр гаргах байсан
гэж та боддог уу?

3. Та хууль зүйн зөвөлгөө үйлчилгээг ямар
тохиолдолд хаанаас авдаг вэ?
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Ус

1. Усаа хэр хол газраас авдаг вэ? 1. Та анх нүүж ирээд усаа яаж авдаг байсан бэ?

2.
Ус авах танд хэцүү байдаг уу эсвэл
амархан байдаг уу? яагаад?

2. Одоо яаж өөрчлөгдсөн бэ?

3.
Усаа авахад ямар хүндрэл бэрхшээл
тулгардаг вэ?

4.
Усны чанар, хүртээмж сайжраасай гэж
та боддог уу? Яагаад?

5. Ямар усны сав хэрэглэдэг вэ?

6.
Усны саваа ямар давтамжтай, хэрхэн
цэвэрлэдэг вэ?

Боловсрол
1. Та өөрөө болон таны гэр бүлийнхэн

боловсролын үйлчилгээнд хамрагдаж 
чадсан уу? Үгүй бол яагаад?

1. Та өөрөө болон таны гэр бүл боловсролын
үйлчилгээнд хамрагдахад хэцүү эсвэл
амархан байсан уу?

2. Та өөрөө болон таны гэр бүл хүссэн
боловсролын үйлчилгээндээ 
хамрагдаж чадсан уу?

2. Боловсролын үйлчилгээнд хамрагдах талаар
мэдээллийг олоход бэрхшээлтэй байсан уу?

a. Үгүй бол ямар бэрхшээл байсан бэ?
Тээвэр
1. Анх нүүж ирээд ийш тийшээ зорчиход

танд бэрхшээлтэй байсан уу?
1. Автобусны чиглэлийн талаарх мэдээллийг

олж авах бэрхшээлтэй байсан уу?
2. Нийтийн тээврийн үйлчилгээг

ашиглахад танд бэрхшээл учирч 
байсан уу?

2. Таны байнга зорчдог тээвэр явахгүй
тохиолдолд ажил, сургуульдаа очих эсвэл
үйлчилгээнд хамрагдах чадахгүй байх үе
байсан уу?

Аюулгүй байдал
1. Та болон таны гэр бүлийн аюулгүй

байдал санаа зовоож байсан уу? Тийм 
бол яагаад?

1. Нүүж ирээд таны оршин суусан газар
аюулгүй санагдаж байсан уу?

2. Хэрэгтэй үед та цагдаагаас тусламж
авч чадсан уу? Үгүй бол яагаад?

2. Нүүж ирээд та хүмүүст итгэж болмоор
санагдсан уу?

3. Аюулгүй байдлын талаар ямар
асуудлууд таны санааг зовоодог вэ?

3. Одоо яаж өөрчлөгдсөн бэ?

4. Таны аюулгүй байдал алдагдсан тохиолдол
гарч байв уу?

Эрүүл мэндийн үйлчилгээ

1. Нүүж ирснээсээ хойш та ямар нэгэн эрүүл
мэндийн үйлчилгээ авсан уу? Яагаад?

2. Үйлчилгээ авахад юу туулсан, ямар байсан
тухайгаа ярьж өгнө үү.

3. Та эмийн сан, өрх, дүүрэг, улсын эмнэлгүүд
хаа байдгийг мэдэх үү?

4. Эрүүл мэндийн үйлчилгээ авахад хэцүү эсвэл
амархан байдаг уу? Яагаад?

5. Эрүүл мэндийн үйлчилгээний талаар
мэдээлэл олоход бэрхшээлтэй байдаг уу?

1. Та эрүүл мэндийн үйлчилгээ авч
чадсан уу?

2. Эрүүл мэндийн үйлчилгээ авах
эрүүл явах талаар талаар хангалттай
мэдээлэлтэй гэж боддог уу? үгүй бол
яагаад?
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Эрүүл мэнд, хоол тэжээл

1. Нүүж ирснээс хойш таны эрүүл мэндийн
байдалд

1. Та нүүж ирэхдээ эрүүл мэнддээ санаа
зовж байсан уу?

өөрчлөлт гарсан уу? Шалтгааныг нь та юу
гэж бодож

2. Жороор олгох эм авахад танд бэрхшээлтэй
байсан уу? Тийм бол яагаад?

байна? 3. Одоо хэрхэн өөрчлөгдсөн бэ?
2. Өвдсөн үед өөрийгөө болон гэр бүлээ

эмчилж асрахад
4. Мах, гурил будаа, ногоо зэрэг удаан

хадгалах хүнсний зүйлсийг та хэрхэн
бэрхшээлтэй байсан уу? нөөцөлдөг вэ?

3. Нүүж ирснээс хойш таны хоол унданд
өөрчлөлт орсон уу?

5. Хоол унд шим тэжээлтэй эсэх?

4. Хотод амьдарснаар хоол хүнс худалдаж
авахад илүү

6. Хүнс цуглуулахад бэрхшээлтэй байсан уу?
Тийм бол яагаад?

үнэтэй байна уу? 7. Илүү хэрэглэхийг хүссэн ч чаддаггүй
хүнсний зүйлс?

Хөдөлмөр эрхлэлт

1.
Ажил олоход бэрхшээлтэй байсан уу?
Яагаад?

1. Та нүүж ирээд ажил хийх бодолтой байсан
уу?

2. Нүүж ирээд ажилласан бол ямар нөхцөлд
ажилласан бэ?

2. Ажил олоход юу нь хамгийн хэцүү байсан
бэ?
a. мэдлэг чадвар, ажлын байр руу очих
хугацаа, танилын хүрээ муу3. Та ажил дээрээ ямар нэг бэрхшээлтэй

тулгарч байсан уу, яагаад? Ямар бэрхшээл
байсан бэ?

байх, мэдээлэл сайтай биш байх?

3. Та эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын хувьд
хүсч байснаасаа тааруу нөхцөлтэй
ажилд ороход бэлэн байсан уу?

4. Одоо хэрхэн өөрчлөгдсөн бэ?

Санхүүгийн нөхцөл байдал
1. Та Улаанбаатарт нүүж ирээд гарсан аливаа

зардлуудаа төлөх чадвартай байсан уу?
2. Нүүж ирэхэд танд өмнө нь төлөвлөөгүй

зардал гарч байсан уу?
3. Санхүүгийн нөхцөл байдлаас болоод ямар

гол бэрхшээлүүд тулгарч байсан бэ?
4. Зээл авах гэх мэтээр санхүүгийн үйлчилгээ

авахад танд бэрхшээл тулгарч байсан уу?

1. Танд Улаанбаатарт нүүж ирэхдээ хэрэглэхэд
хүрэлцэхүйц хадгаламж байсан уу?

2. Хотод ирээд төвхнөхөд юунд хамгийн том
зарлага гаргасан бэ?

3. Санхүүгийн нөхцөл байдлаас шалтгаалан 
та аливаа чухал хэрэглээгээ танах үе гарч 
байсан уу?

4. Таны санхүүгийн нөхцөл байдал одоо яаж 
өөрчлөгдсөн бэ?

5. Та зээл авахдаа ихэвчлэн хэр хэмжээний 
зээл аваад хэдий хугацааны дараа буцааж 
төлдөг вэ?

6. Санхүүгийн бололцоо муу үед та ямар 
хэрэглээ эсвэл үйлчилгээнд зарцуулах
зардлаа танадаг вэ?
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Гэр бүл, танилын хүрээ

1. Таныг нүүж ирээд энд хамаатан садан,
найз нөхөд тань байсан уу?

2. Танилын хүрээ тааруугаас болж танд ямар
нэгэн бэрхшээл тулгарч байв уу?

3. Олон эсвэл зөв хүнээ таньж мэдэхгүйгээс
болоод сул талтай байгаа мэт танд
санагдаж байсан уу?

4. Та хөрш зэргэлдээ амьдардаг хүмүүстэйгээ
зөрчилдөж байсан уу?

1. Таньж мэдэхгүй хүмүүстэйгээ хөрш
зэргэлдээ амьдрахад хэр дасч байна?

2. Та хамт олны нэг хэсэг болох гэж хичээсэн
үү? Найз нөхөдтэй болох, хүмүүстэй
танилцахад танд амархан байсан уу?

3. Анх нүүж ирээд ганцаардаж байсан уу?
4. Одоо хэрхэн өөрчлөгдсөн бэ?

Хувь хүний хөгжил
1. Танд өөрийгөө хөгжүүлэх талаар тавьсан

зорилго байдаг уу?
1. Та чөлөөт цагаа яаж өнгөрүүлдэг талаараа

ярьж өгч болох уу?
2. Тэр зорилгууддаа ойртож байна гэж

боддог уу? Үгүй бол яагаад?
2. Аливаа тусгай чадвар олгох сургалтуудад

хамрагдъя гэж та боддог уу? Дэлгэрүүлж
ярьж болох уу.

3. Байгаа олон төрлийн боломжуудыг
ашиглахад танд ямар бэрхшээл тулгарч
байсан бэ?

3. Сургалтад хамрагдахад танд юу саад
болдог вэ?

E. ДАВАН ТУУЛАХ АРГА ЗАМУУД

Түлхүүр асуултууд Туслах асуултууд
1. Нүүж ирснээс хойш тулгарсан

бэрхшээлүүдийг та хэрхэн шийдэж ирсэн бэ?
1. Таныг нүүж ирэхэд энд хамаатан садан,

гэр бүлийнхэн байсан уу?

2. Анх нүүж ирээд эдгээр бэрхшээлүүдийг даван
туулах ямар нэгээ санаа, арга чарга, нөөц
бололцоо танд байсан уу?

2. Таныг нүүж ирээд төвхнөхөд хэн нэгэн
тусалсан уу?
a. Тийм бол яаж тусалсан бэ?

3. Асуудлаа шийдэхэд танд хамгийн их
нэмэртэй байсан бэ?

3. Хэрэг гарсан үед та хэнд хаана хандаж
тусламж хүсдэг вэ?

4. Тулгарсан бэрхшээлүүдийг шийдэх
талаар та илүү туршлагатай болсон уу?
(ярилцлага өгч буй хүнд тохиолдсон
бэрхшээлүүдээс хамаарч эдгээр туслах
асуултуудыг асууна)
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F. ОДОО БАЙСААР БУЙ АСУУДЛУУД

Түлхүүр асуултууд Туслах асуултууд

1. Тулгарсан асуудлуудаа шийдэхээр
оролдож байхад юу нь хэцүү байсан бэ?

1. Асуудлуудаа шийдэхэд юу танд саад болдог
вэ?

2. Та юунд хамгийн их санаа зовж явдаг вэ?
2. Ямар асуудал танд одоо ч гэсэн бэрхшээл

болсоор байна вэ?
3. Санааг тань хамгийн их зовоодог асуудлаа

хэрхэн шийдэх төлөвлөгөөтэй байгаа вэ?
(ярилцлага өгч буй хүнд тохиолдсон
бэрхшээлүүдээс хамаарч эдгээр
туслах асуултуудыг асууна)

G. ХЭРЭГЦЭЭ ШААРДЛАГЫН ҮНЭЛГЭЭ

Түлхүүр асуултууд Туслах асуултууд

1. Улаанбаатар хотод цаашид удаан
хугацаагаар амьдрахад юу танд
хамгийн их хэрэгцээтэй вэ? (газар, үл
хөдлөх хөрөнгө, баталгаатай ажлын
байр, чанартай боловсрол, чанартай,
хүртээмжтэй эрүүл мэндийн үйлчилгээ)

1. Хэрэгцээгээ хангахад юу танд шаардлагатай
гэж бодож байна вэ?
(баталгаатай ажлын байр, үнэн бодит
мэдээлэл, санхүүгийн боломж бололцоо,
хамт олон гэх мэт)

2. Нийтийн үйлчилгээ, нийгмийн халамжийн
мэдээллийг хаанаас, хэрхэн авбал танд
тохиромжтой вэ?

3. Таны өдөр тутамд тулгардаг хэрэгцээ юу вэ?
Тэдгээрийг яаж сайжраасай гэж боддог вэ?
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