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Ковид-19 цар тахлын эдийн засагт үзүүлж буй цочир нөлөө дэлхийн хүн амд өргөн хүрээгээр нөлөөлж, улс 
орнуудын нийгмийн хамгааллын системийн бэлэн байдлыг шалгаж байна. Монгол Улсын Засгийн газар 
(ЗГ) өрх айлын түвшинд цар тахлын эрсдэлийг бууруулах зорилгоор багц арга хэмжээ авч хэрэгжүүлснээр 
нийгмийн халамжид хамрагддаг бүлэг төдийгүй нийгмийн бусад бүлгийн хүмүүсийг ч хамруулсан юм. 

Энэхүү тайланд онцгой нөхцөл байдалд зориулж ЗГ-с авч хэрэгжүүлсэн нийгмийн халамжийн хөтөлбөрүүд 
болох хүүхэдтэй бараг бүх өрхийг хамардаг Хүүхдийн мөнгөн тэтгэмж (ХМТ), зорилтот бүлэгт чиглэсэн 
Хүнсний эрхийн бичиг (ХЭБ) хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн үнэлгээний үр дүнг танилцуулах юм.  Ерөнхийдөө 
ХЭБ-т хамрагдсан бараг бүх өрхүүд ХМТ авдаг юм.

Үнэлгээний судалгаагаар дараах асуудлуудыг голлон харна.

� Цар тахлаас үүдэлтэй өрхийн орлого, зарлагад үүссэн цочролын нөлөө;

� Үүссэн цочролыг даван туулахын тулд өрхүүдийн ашиглаж/хэрэглэж буй арга зам;

� ХМТ, ХЭБ-ийн нэмэгдлийг ашиглаж буй байдал;

� ХМТ, ХЭБ-ийн нэмэгдүүлэн хэрэгжүүлэх үед үүсэж буй цөм асуудлууд.

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам (ХНХЯ)-ны хүсэлтээр НҮБ-ын Хүүхдийн Сангийн техник туслалцаа, 
санхүүжилтээр Монголын Хараат бус судалгааны институт (IRIM)-ээр судалгааг гэрээлж, хийлгэв.

ХНХЯ-ны хүсэлтээр тайланг бүрэн эхээр өгөх боломжтой ба бид онлайн тавина.

1.1	 МУ-ын	ЗГ-аас	авч	хэрэгжүүлж	буй	цар	тахлын	эрсдэлийг	бууруулах	нийгмийн	хамгааллын		 	
	 бодлогын	арга	хэмжээ

МУ-ын ЗГ цар тахлын нөлөөгөөр үүссэн цочролын эрсдэлийг бууруулж, өрх айлын амьжиргааг дэмжихэд 
дараах нийгмийн хамгааллын арга хэмжээг авч хэрэгжүүлсэн байна. Үүнд:

1. 18 хүртэлх насны хүүхэд бүрд олгож байгаа хүүхдийн мөнгөн тэтгэмжийн нэмэгдэл;
2. Хүнсний хангамж зайлшгүй шаардлагатай өрх/иргэнд олгож байгаа хүнсний бүтээгдэхүүн худалдан 

авах эрхийн бичгийн үнийн дүнгийн нэмэгдэл;
3. Нийгмийн халамжийн сангаас олгож байгаа халамжийн тэтгэвэр болон байнгын асаргаа шаардлагатай 

16 хүртэлх насны хүүхдийн амьжиргааг дэмжих мөнгөн тэтгэмжийн нэмэгдэл;
4. Монгол Улсын 2019 оны жилийн эцсийн мал тооллогоор А дансанд бүртгэгдсэн мэдээлэлд үндэслэн, 

ноолуурын хэмжээг “Монгол ямааны үүлдэр, омог. Ерөнхий шаардлага” (MNS 0550:2011)  стандартаар 
тооцож, нэг кг тутамд олгох 20,000 төгрөгийн урамшуулал; 

5. Ипотек болон бусад зээлийн эргэн төлөлтийг хойшлуулах;
6. НДШ-ийн хөнгөлөлт;
7. ХХОАТ-ын хөнгөлөлт; 
8. Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын хөнгөлөлт;
9. Ажилгүйдлийн даатгалын сангаас сар бүр олгож буй 200,000 төгрөгийн дэмжлэг;
10. Гаалийн болон нэмэгдсэн өртгийн албан татварын чөлөөлөлт 

ХМТ-ийг нэг хүүхдэд сард 20,000 төгрөг (7 ам. доллар)-өөс 100,000 төгрөг (35 ам. доллар) болгож нэмэв. 
Тус тэтгэмжид МУ-ын бараг бүх хүүхэд (0-17 насны хүүхдүүдийн 97%) хамрагддаг. 2020 оны дөрөвдүгээр 
сараас хэмжээг нэмж олгож эхэлсэн бөгөөд 2021 оны долоодугаар сар хүртэл олгохоор байна.  

ХЭБ-ийн мөнгөн дүнг хоёр дахин нэмж, насанд хүрсэн иргэнд сард 32 000 төгрөг, хүүхдэд 16 000 төгрөгөөр 
тооцон 2020 оны таваас аравдугаар сарыг дуустал олгосон ба насанд хүрэгчдийн хувьд уг хөтөлбөр дахин 
хоёр сар үргэлжилсэн болно.  

ТАНИЛЦУУЛГА1
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1.2	 Арга	зүй,	түүвэр

Тус судалгаанд тоон болон чанарын аргыг хослуулан мэдээллийг хэрэглэгч тал буюу ХМТ, ХЭБ-т хамрагдсан 
болон хамрагдаагүй айл өрх, хэрэгжүүлэгч тал буюу ХНХЯ, орон нутгийн халамж хариуцсан төрийн 
байгууллага зэргийг улс, нийслэл, аймаг, сум, дүүргийн түвшинд хамруулснаас гадна хувийн хэвшил 
(халамжийн мөнгө дамжуулан олгодог арилжааны банкууд, ХЭБ-ээр үйлчилдэг гэрээт дэлгүүрүүд)-ийн 
төлөөллөөс мэдээлэл цуглуулсан болно.

Мэдээлэл цуглуулах ажлыг улирлын онцлог, хөл хорионы нөхцөл байдалд тохируулан  ХМТ, ХЭБ-т 
хамрагдсан айл өрхөөс авах ярилцлага болон хэрэгжүүлэгч, оролцогч талуудаас авах гүнзгийрүүлсэн 
ярилцлага, фокус бүлгийн хэлэлцүүлгүүдийг утсаар болон цахимаар зохион байгуулав.

ХМТ, ХЭБ-ийн нэмэгдлийн судалгаанд 2 тусдаа эх олонлогоос түүвэр хийсэн. ХМТ-ийн судалгаанд 18 
хүртэлх насны хүүхэдтэй 1070 өрх, ХЭБ-ийн судалгаанд Өрхийн мэдээллийн нэгдсэн санд бүртгэлтэй 
бөгөөд амьжиргааны түвшний босго оноонд хүрээгүй (1087) өрхийг хамруулав.

Мөн судалгаанд өрхийн нэг хүүхдийг сонгон тухайн хүүхдийн мөнгөний зарцуулалтын талаар 
нарийвчилсан асуултууд оруулсан болно.

2.1	 Өрхийн	бүтэц

Тус судалгаагаар ХМТ болон ХЭБ-ийн мөнгөн дүнгийн нэмэгдлийг судалж байгаа тул үр шимийг хүртэгсэд 
нь жирийн үед эдгээр хөтөлбөрт хамрагддаг иргэд юм.

ХМТ-д бараг бүх хүүхэдтэй өрхийг хамруулж чаддаг бол ХЭБ хөтөлбөрт ядуу өрхүүд зорилтот бүлэг нь 
болдог. ХЭБ-ийн үр шимийг хүртэгчдийн хувьд өрх толгойлсон, ахмад настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй 
иргэн (ХБИ), гэрт амьдардаг, өрхийн тэргүүний боловсрол нимгэн өрхүүд байдаг.  

ХМТ-д хамрагдсан өрхийн хувьд нэг жилд төрөөс олгодог дор хаяж хоёр төрлийн тэтгэмж, халамж хүртдэг 
(33.5%) бол ХЭБ хөтөлбөрт хамрагдсан өрх гурав, түүнээс олон төрлийг төрөөс авдаг (50.8%). Үүнд иргэн 
болон өрхөд олгодог тэтгэмж, халамж хамаарна. Нийгмийн халамжид арга замаас хамаарч ХМТ авдаг өрх 
ажил хөдөлмөр эрхэлдэг иргэд рүү чиглэсэн халамжид илүү хамрагддаг, харин ХЭБ авдаг өрхийн хувьд 
тэтгэвэр, эмзэг бүлэгт олгодог тэтгэмж, халамжид илүү хамааралтай ажээ. Цар тахлаас үүссэн цочролын 
эрсдэлийг бууруулах нийгмийн хамгааллын арга хэмжээний хүрээнд ХМТ авдаг өрхүүдийн 44.7% нь нэг, 
27.3% нь хоёр, 27.9% нь гурав болон түүнээс олон төрлийн тэтгэмж/халамжид хамрагдсан бол ХЭБ авдаг 
өрхийн хувьд уг үзүүлэлт тус тус 7.1%, 54.2%, 38.7% байна.

ХЭБ-т хамрагддаг түүврийн бүлэгт 15-с дээш насны хөдөлмөр	 эрхлэгч	 байхгүй  өрхийн эзлэх хувь 
(23.8%) нь ХМТ авдаг түүврийн бүлэгтэй (9.8%) харьцуулахад харьцангуй өндөр байна. Өрх толгойлсон 
эмэгтэй болон аймаг, сумын төвд амьдардаг өрхүүд (Улаанбаатар хот болон хөдөө амьдардаг өрхүүдтэй 
харьцуулахад)-д энэ ялгаа илүү их байна. 

Хүн	ам	зүйн	ачааллын1 хувьд ХМТ авдаг өрхийн ажил хөдөлмөр эрхэлдэг нэг хүнд дунджаар 3.5 хүн 
ногдож байгаа бол ХЭБ авдаг өрхөд энэ үзүүлэлт 4.4 байна. Сонирхолтой нь ХМТ авдаг өрхийн хүн ам 
зүйн ачаалал өрхийн тэргүүний хүйсээс хамаарал бага төдийгүй хот суурин газарт хөдөөтэй харьцуулахад 
өндөр байв. 

ҮР	ДҮН2

1	 	Хүн	ам	зүйн	ачаалал	гэж	хөдөлмөрийн	бус	насны	иргэний	тоог	хөдөлмөрийн	насны	бөгөөд	хөдөлмөр	эрхэлж	буй	гишүүний		 	
	 тоотой	харьцуулсан	үзүүлэлт	юм.
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ХМТ-ийг арилжааны 13 банкаар дамжуулан улс орон даяар олгодог. Уг тэтгэмжийг авдаг өрхийн 56% нь 
банкны харилцах данс/картаар, 20% нь банкны салбарт очиж, 21.4% нь хүүхдийн хадгаламжийн дансанд 
мөнгөө авдаг байна.  Аймаг, сум, орон нутгийн иргэд банканд очиж хүүхдийн мөнгө авах нь илүү их 
байдаг.

ХЭБ-т хамрагдсан айл өрхийн 82% талоноо цахимаар, үлдсэн нь цаасаар авдаг.

2.2	 Өрхийн	орлого,	зарлагад	учирсан	КОВИД-19-ийн	нөлөө

Цар тахлын үед өрхөд үзүүлж буй санхүүгийн цочролын эрсдэлийг бууруулахын тулд хөтөлбөрүүдийн 
мөнгөн дүнг нэмэгдүүлсэн. ХМТ (84.4%) болон ХЭБ (90.3%) хөтөлбөрт хамрагддаг айл өрхүүдэд ялгаагүй 
санхүүгийн хүндрэл учирсан байна.

2.2.1	 Орлого

ХМТ-д хамрагдсан бүлгийн 64.3% ба ХЭБ авдаг бүлгийн 48.3% нь өмнөх жилтэй харьцуулахад орлого нь 
буурсан, үүний дотор хүүхэдтэй өрх, Улаанбаатарын өрх, эрэгтэй өрхийн тэргүүнтэй ХЭБ авдаг өрх, эмэгтэй 
өрхийн тэргүүнтэй ХМТ авдаг өрхүүд илүү их өртсөн байна. Орлого буурахад нөлөөлсөн гол хүчин зүйлс 
нь ажлын байр нь хаагдсан, ажлаас халагдсан, ажиллах цаг нь буурсан, бизнесийн ашиг, орлого буурсан, 
цалин буурсан, хөдөө орон нутагт ноолуурын үнэ буурсан зэрэг явдал байжээ. Хөдөлмөр эрхлэлтийн хэв 
шинжээр нь харвал, албан бус секторт ажилладаг, өдрийн орлогоороо амьдардаг, цагийн болон улирлын 
чанартай ажил эрхэлдэг, хувиараа хөдөлмөр эрхлэгчид хамгийн ихээр өртжээ.

2.2.2	 Зарлага

Хөтөлбөрүүдийн мөнгөн дүнг нэмсэн явдал нь өрхийн түвшинд цочролоос улбаалан үндсэн хэрэглээгээ 
танахаас сэргийлэх зорилготой тул өрхийн зарлагын өсөлтийг үнийн өсөлтөөс үү, эсвэл зардалд гарах 
өөрчлөлт үү (илүү чанартай бүтээгдэхүүн авах, хэрэглээг нэмэгдүүлэх) гэдгийг ялгаж үзэхийг зорьсон юм. 
Сард нэг хүүхдэд 100,000 төгрөг мөнгөн хэлбэрээр олгож байгаа нь улсын дунджаар тооцон үзэхэд хоёр 
хүүхэдтэй өрхийн сарын орлогын 14%-ийг бүрдүүлж байна. ХЭБ-ийн хувьд гэрээт дэлгүүрээс тодорхой 
заасан нэр төрлийн хүнсний бүтээгдэхүүн авахад ашиглах  зохицуулалттай.

Цар тахлын үед хүүхэдтэй өрхийн 58%-д зарлага нь нэмэгджээ. Зарлагын өсөлтөд хүнс, эрүүл мэнд, 
эмчид үзүүлэх, хувийн ариун цэвэр, гэр ахуйн цэвэрлэгээний бүтээгдэхүүн голлох нөлөө үзүүлсэн. ХЭБ-т 
хамрагдсан өрхүүдийн 64.9%-д хоол хүнсний зардал, 73.6%-д эрүүл мэнд, ариун цэврийн зардал өсжээ.

Гэхдээ нийт өрхийн 16.6% нь хүнсний хэрэглээгээ бодитоор нэмсэн бөгөөд энэ нь дийлэнх өрхөд учирсан 
зардлын өсөлт нь бүтээгдэхүүний үнийн өсөлттэй холбоотой гэдгийг харуулж буй. ХМТ зэрэг бэлэн мөнгө 
зах зээлд орж ирэхэд цөөн тооны дэлгүүр, худалдааны байгууллагатай аймаг, сумын төвд үнэ зохиомлоор 
хөөрөгдөх явдал гарах боломжтой байдаг бол олон тооны худалдааны цэгтэй нийслэлд ийм боломж бага 
юм.

ХМТ-д хамрагдсан бүлгийн томоохон хэсэг үнийн өсөлтөд нэрвэгдэж буйгаа илэрхийлсэн ба тодорхой 
бараа, үйлчилгээний үнийн өсөлт өрхийн зардал өсөхөд шууд нөлөөлсөн байж болзошгүй. Ерөнхийдөө 
өрхийн хүнсний бус бараа, үйлчилгээний үнийн өсөлт хүнсний бүтээгдэхүүнийхээс өндөр байлаа. Хүнсний 
бус бараа, үйлчилгээний үнийн өсөлт хөдөө сум (34%), аймгийн төв (37%)-д Улаанбаатараас (27%) илүү их 
байсан бол харин хүнсний бараа, бүтээгдэхүүний үнийн өсөлт аймгийн төвийн (8.4%), хөдөө сум (11.1%)-
нд Улаанбаатарынхаас (14.4%) бага нөлөөлжээ.

ХЭБ-ээр тодорхой бүтээгдэхүүнийг зөвхөн гэрээт дэлгүүрээс авах боломжтой байдаг. Энэ нь хүнсний 
бүтээгдэхүүний үнийн өсөлт ХЭБ-т хамрагдсан өрхүүд (дунджаар 68.6%) илүү их мэдэрсний гол шалтгаан 
байж болох юм (Зураг 1). Энэ үзэгдэл тухайн өрхийн оршин суугаа газраас хамаарахгүй, ижил (хөдөөд 
66.1%, аймгийн төвд 70.8%, Улаанбаатарт 69.5%) байгаа юм.  Мөн зарим хоол тэжээлээ сургууль, цэцэрлэг 
дээрээ авдаг байсан хүүхдүүд гэртээ хөл хоригдсоноос өрхийн хүнсний зардал эмзэг бүлгийн өрхүүдэд 
өсжээ. Энэ зардлын өсөлт байршлаас хамаарч байгаа бөгөөд Улаанбаатарын өрхүүд нь аймгийн төв, 
хөдөө сумын өрхүүдээс илүү эмзэг (нийслэлд 60.2%, бусад бүс нутагт 54%) байна.
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Зураг	1:	ХЭБ-т	хамрагдсан	өрхийн	хүнсний	зардлын	өсөлтийн	шалтгаан

66.1
60.2

32.5

2.7 0.8 1.4 1.4

24.6 22.8
22.8

54.5 54.1 56.4

70.8 69.5 68.6

Бүтээгдэхүүний үнэ өссөн

Хөл хорио тогтоосонтой холбоотойгоор өрхийн гишүүд гэртээ хооллох болсон

Өрхийн гишүүд дархлаа дэмжих зорилгоор амин дэмээр баялаг хүнс хэрэглэх болсон

Бусад

Нийслэл Аймгийн төвийн сум Хөдөөгийн сум Нийт өрх

Зарлагын хувьд ХМТ болон ХЭБ-т хамрагдсан бүлэгт өрхийн тэргүүний хүйс, ганц бие эсэхээс мэдэгдэхүйц 
хамаарал байхгүй.

2.3	 Даван	туулах	арга	зам

ХМТ, ХЭБ-т зэрэг хамрагддаг өрхүүдийн хувьд ХМТ-ийн нэмэгдэл нь өрхийн байршил, ажил хөдөлмөр 
эрхэлдэг өрхийн гишүүдийн тооноос үл хамааран цочролыг даван туулах гол арга зам болжээ. Дан ХЭБ-т 
хамрагдсан өрхийн хувьд ч ХЭБ нь гол арга зам болсон.  Эдгээр хөтөлбөрийн бодлогын гол зорилго нь 
эдийн засагт үүссэн цочролоос болж хүнсний хэрэглээгээ танах, эрүүл мэндийн зардлаа бууруулах, 
хүүхэд хөдөлмөр эрхлэх зэрэг сөрөг нөлөөг бууруулах явдал юм. Ийм учраас энэ бүлэгт дурдах үр дүн нь 
ач холбогдолтой юм.  

ХМТ-ийн нэмэгдэл нь айл өрхүүдийн томоохон хэсэгт хэрэглээгээ нэмэх, эсхүл хэвийн түвшинд хадгалах, 
орлого буурснаас үүсэх үр дагаврыг зөөллөж өгсөн. Мөн иргэд уг нэмэгдлийг онцгой тохиолдолд хэрэглэх 
нөөц болгон хадгалах, хүүхдийнхээ хадгаламжид хийх, өр зээлээ төлөхөд зарцуулжээ. ХЭБ-т хамрагдсан 
өрхийн хувьд зөвхөн ХМТ авдаг бүлэгтэй харьцуулахад ХМТ нэмэгдэлдээ дулдуйдан өрхийн хэрэглээгээ 
нэмж, хэмнэлт хийхээс зайлсхийх хандлагатай төдийгүй буурсан орлогоо нөхөх, өр зээлээ төлөх (албан 
болон албан бусаар авсан) зэрэг сонголт хийж байна. Үүнтэй харьцуулахад ХЭБ-т хамрагддаггүй айл 
өрхүүд ХМТ-ийн нэмэгдлээ хүүхдийн хадгаламжид хийх хандлага илүү (Зураг 2) хэвээр байв.

Зураг	2:	Хүндрэлийг	даван	туулахад	ХМТ-ийн	гүйцэтгэсэн	үүрэг

Хөрөнгө оруулалт хийх

Гэнэтийн эрсдэлийн үед хэрэглэх мөнгөн 
хадгаламжид хуримтлуулах

Үнийн өсөлтөөс шалтгаалж хэрэглээ хумигдахаас сэргийлэх

Өр зээлээ төлөх

Хүүхдийн хадгаламжид хуримтлуулах

Орлогын алдагдлыг тодорхой хэмжээнд нөхөх 

Өрхийн хэрэглээг нэмэгдүүлэх 71.5
53.1

48.8
39.4

18.9
33.3

30.6
18.2

35.1
17.9

6.3
4.0

0.9
2.1 ХЭБ авдаг өрх      ХЭБ авдаггүй өрх
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Хэдий ХЭБ-ийн мөнгөн дүн нэмэгдсэн боловч айл өрхүүд ХМТ-ийн нэмэгдлээс ихээхэн хамааралтай буюу 
ХМТ-ийг хэрэглээгээ хэвийн түвшинд хадгалах (35%, ХЭБ-д хамрагдаагүй өрхийн 17.9%), өр зээлээ төлөх 
(30.6%, ХЭБ-д хамрагдаагүй өрхийн 18.2% )-д зарцуулж байгаа бол ХЭБ-д хамрагдаагүй өрх уг нэмэгдлийг 
хадгалах магадлал илүү их (33%, ХЭБ-д хамрагдсан өрхийн 19% ).

Ковид-19 цар тахлын нөлөөгөөр ихэнх өрхийн орлого буурсан. ХЭБ-д хамрагдсан айл өрхүүдийн 
ойролцоогоор 49%-д нь орлого буурахад ХМТ-ийн нэмэгдэл нь тодорхой хэмжээг нь нөхсөн нь ХЭБ-д 
хамрагдаагүй өрх (40%)-үүдтэй харьцуулахад харьцангуй илүү үзүүлэлт юм. Илүү нарийвчилж харвал, 
ХЭБ-д хамрагдсан бүлгийн өрхийн 30%-д өрхийн орлогын алдагдлын  50-аас илүү хувийг ХМТ-ийн 
нэмэгдэл нөхсөн бол энэ үзүүлэлт ХЭБ-д хамрагдаагүй бүлгийн өрхийн хувьд 15% байна (Зураг 3). Хөдөө 
сумын айл өрхийн хувьд ХМТ-ийн нэмэгдэл орлого нөхөх гол эх үүсвэр болсон бол Улаанбаатарын хувьд 
арай бага юм.

Зураг	3:	ХМТ-ийн	нэмэгдэл	нь	өрхийн	алдагдсан	орлогыг	нөхсөн	байдал,	ХЭБ-д	хамрагдсан	эсэхээр

41.0

26.4

43.0

37.835.937.5

10.2
15.1

10.8

3.4
5.7

3.7 1.6

7.6

2.3 4.2

9.4

4.8

25 хүртэл 
хувийг нөхсөн

25-аас 50 
хүртэл хувийг 

нөхсөн

50-аас 75 
хүртэл хувийг 

нөхсөн

75-аас 100 
хүртэл хувийг 

нөхсөн

100 хувь 
нөхсөн

Хэлж мэдэхгүй 
байна

Нийт  ХЭБ авдаг ХЭБ авдаггүй

2.3.1	 Албан	болон	хувь	зээл

Өрхүүд санхүүгийн хүндрэлийг даван туулах стратегид ашигласан дараагийн арга зам бол банк болон 
банкны бус эх үүсвэрээс авсан зээлийг нэрлэжээ. Улаанбаатар хотын өрх банкнаас зээл авах магадлал 
хамгийн бага бол хөдөө сумын өрхүүд энэ аргыг илүү өргөн хүрээнд ашигласан. Банкнаас бусад эх 
үүсвэрээс зээл авах хандлага орон нутгийн иргэдэд илүү их байжээ. 

Хэдий ХЭБ-ийн мөнгөн дүн нэмэгдсэн ч энэ бүлгийн өрхийн 25.4% нь дэлгүүрээс хүнс зээлээр авсан 
хэвээр байгаа гэдгийг энд тэмдэглэх нь зүйтэй.

“ХМТ	сард	20	000	төгрөг	байхад	цар	тахлын	эхэнд	хүмүүс	хүнсийг	маш	их	зээлээр	авдаг	байсан.	Хүүхдийн	
мөнгө	нэмснээс	хойш	ялангуяа	хүнсний	бүтээгдэхүүн	зээлээр	авах	нь	багассан.	”

Улаанбаатар	хот,	Сүхбаатар	дүүрэг,	гэрээт	хүнсний	дэлгүүрийн	худалдагч

Цар тахлаас өмнө ч хөдөө орон нутагт улирлын чанартай орлогын хэлбэлзэлд тохируулан зээл авах аргыг 
өргөн хэрэглэдэг нь нөхцөл байдалдаа зохицох арга зам байжээ.

2.3.2	 Хүнсний	хэрэглээний	таналт

Хэдий ХМТ нэмэгдсэн боловч тус бүлгийн өрхийн 22.6%, ХЭБ-д хамрагдсан өрхийн 9.6% нь хүнсний 
хэрэглээгээ багасгах, танах замаар цочролд хариу үзүүлжээ. Эдгээр өрхийн дийлэнхэд зөвхөн насанд 
хүрэгчид төдийгүй хүүхдүүд мөн хоол хүнсний хэрэглээгээ багасгасан байгаа нь анхаарал татаж байна.
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Эдгээрийн дундаас ХЭБ-д хамрагдсан өрхийн 9.6%, түүний дотор ялангуяа аймгийн төвд амьдардаг 
өрхийн насанд хүрэгчид, хүүхдүүд бүгд хоолны хэмжээгээ багасгаж, хооллох давтамжийг цөөлжээ.

Мөн ХМТ-д хамрагдсан өрхийн 22.6% -ийн:

� Өрхийн бүх гишүүд 70.6%;

� Зөвхөн насанд хүрэгчид 21.2%;

� Зөвхөн хүүхэд 8.2% хоол хүнсний хэрэглээгээ танажээ.

Дээрх 22.6%-ийн 30 орчим хувь нь хүүхдүүдийн орой хоолыг танажээ. Харин ХЭБ-д хамрагддаг, хүүхэдтэй 
өрхийн хувьд, өөрөөр хэлбэл ХМТ мөн авдаг өрхийн хувьд өрхийн тэргүүний хүйс, ганц бие эсэх, оршин 
суугаа байршил, хүүхдийн тоо, эсхүл санхүүгийн хүндрэлд байгаа эсэхээс үл хамааран хоол хүнсний 
хэрэглээгээ хасах, танах магадлал бага байжээ.

Бүлэг 2.4.1-д дурдсанчлан, зөвхөн ХМТ авдаг, эсхүл ХМТ болон ХЭБ-ийг хамтад нь авдаг өрхүүдийн ихэнх 
нь улирал, сар үл харгалзан ХМТ-ийн нэмэгдлийг хоол хүнсэнд зарцуулж байна.

2.3.3	 Хадгаламж

ХМТ авдаг өрхүүдийн 41.9% нь хадгаламжтай, эдгээрийн 46.1%  нь (нийт ХМТ-нд хамрагдсан өрхийн 
19.3%) өрхдөө тулгарсан санхүүгийн хүндрэлийг шийдэхийн тулд хадгаламжаасаа зарцуулжээ. ХМТ 
авдаг, хадгаламжтай өрхүүдийн 28.1% нь хадгаламжаа зарцуулаагүй боловч хадгаламж барьцаалсан зээл 
авч хэрэглэжээ.

ХМТ болон ХМТ-ийн нэмэгдлийн хадгаламжийн талаар Бүлэг 2.4.2-т дэлгэрэнгүй бичсэн.

2.4	 Нэмэгдлээ	зарцуулсан	байдал,	өрхийн	хэрэглээ

ХМТ-ийн болон ХЭБ-ийн нэмэгдлээ 2020 оны 6-7, 8-9, 10-11 сард хэрхэн зарцуулсан талаар асуув.

2.4.1	 Зарлагын	бүтэц

ХМТ авдаг өрх ХМТ нэмэгдлээ зарлагын голлох аль бүтцээр хэрэглээнд зарцуулсныг асуухад гарсан үр 
дүнг Зураг 4-д харуулав.

Орон сууцны хэлбэр, өрхийн тэргүүний хүйс, байршлаас үл хамааран ХМТ авдаг бүлгийн айл өрхүүд 
нэмэгдлээ 6-7 болон 10-11 сард зарлагын дараах төрөлд зарцуулжээ. Үүнд:

� хүнс (55%);

� хүүхдийн хувцас (29%);

� хүүхдийн хадгаламж (29%);

� дэд бүтэц, нийтийн үйлчилгээ (цахилгаан, халаалт, ус) (16%).

Харин 8-9 сард дүр зураг өөрчлөгдөж, уг бүлэгт хамаарах өрхийн 49% нь тус нэмэгдлийг хичээлийн жил 
эхэлж байгаатай холбогдуулан боловсролтой холбоотой эд зүйлс, үйлчилгээнд зарцуулсан гэжээ.
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Зураг	4:	ХМТ-ийн	нэмэгдлийг	зарцуулсан	байдал,	зардлын	бүтцээр

Хоол хүнсний зардал

Өрхийн 0-17 насны хүүхдийн хувцас, гутлын зардал

Хүүхдийн нэр дээр хадгаламжид хийсэн

Цахилгаан, дулаан, түлээ нүүрс, усны зардал

18-аас доош насны хүүхдийн боловсрол, хичээлийн 
хэрэгсэл, сургалтын төлбөр, дотуур байрны зардал

18-аас доош насны хүүхдийн эм, тариа, үзлэг, 
эмчилгээ, эрүүл мэндтэй холбоотой бусад

Харилцаа холбоо (утас, интернет)-ны зардал

Зээлээ төлсөн

Шатахуун, тээврийн үйлчилгээний зардал

Өрхийн хүнсний бус өргөн хэрэглээний бусад    
барааны зардал

63.7
40.7
60.4

31.1
31.5
24.9

29.2
28.5
29.3

23.4
11.7
13.6

13.2
49.5
7.1

10.0
5.3
6.2

7.4
4.6
8.5

6.7
4.6
5.1

5.7
5.5
5.7

5.2
4.3
5.4

10 болон 11-р сар 8 болон 9-р сар 6 болон 7-р сар

‘...ХМ	нэмэгдсэнээс	хойш	охиноо	бүтэн	жилийн	бүжгийн	дугуйланд	явуулж	эхэлсэн.	Бага	охиныхоо	спортын	
дугуйлангийн	төлбөрийг	гурван	сарын	ХМ-р	хийсэн.Төлбөр	нь	250	000.	Өмнө	нь	бол	бид	сарын	хүүхдийн	
мөнгө	20	мянгыг	жил	илүү	хурааж	байж	л	төлнө.	Хүүхдийнхээ	боловсрол,	хөгжилд	анхаарахад	хүүхдийн	
мөнгө	маш	их	нэмэртэй.’

Улаанбаатар	хотын	Баянзүрх	дүүргийн	иргэн.

2.4.2	 ХМТ-ийн	нэмэгдлийг	хадгалах

Зарим айл өрх цар тахлаас өмнө ХМТ-ээ банкинд нээсэн хүүхдийн хадгаламжийн дансандаа хийдэг (ө.х 
сар бүр 20 000 төг.) байсан. Банкуудад тухайлсан заавар өгөөгүй учраас ХМТ-ийн нэмэгдлийг ч мөн дээрх 
дансанд автоматаар татсаар байна. Өөрөөр хэлбэл, ХМТ-ийг бүтнээр буюу сар бүр 100 000 төгрөгийг 
хүүхдийн хадгаламжийн дансанд хийсээр байна.

ХМТ авдаг өрхүүдийн дийлэнх (68%) нь мөнгөн дүнгийн нэмэгдлийг хадгалдаггүй, харин 26% нь                
бүтнээр нь, үлдсэн нь зарим хэсгийг хадгалдаг ажээ. Цаг хугацааны хувьд энэ хандлагад өөрчлөлт 
байгаагүй (Хүснэгт 1), бүр 8-9 сард хүртэл өөрчлөлт гараагүй. ХМТ-ээ хэрхэн зарцуулах талаар шийдвэр 
гаргадаг гэр бүлийн гишүүний хүйс, өрхийн тэргүүний болон хүүхдийн хүйс зэрэг нь ХМТ-ийн нэмэгдлийг 
хадгалах магадлалтай хамааралгүй. Гэхдээ нас тогтсон, боловсрол өндөртэй өрхийн тэргүүнтэй, өрх 
дотроо олон гишүүн нь ажил хөдөлмөр эрхэлдэг, эсхүл хөдөө сумын өрх мөнгөө хадгалах магадлал илүү 
их ажээ.
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Нэмэгдлээ хадгалсан бараг бүх өрх (99%) насанд хүрсэн гишүүний бус, хүүхдийн нэр дээрх хадгаламжид 
мөнгөө байршуулжээ.

Хүснэгт	1:	ХМТ-ийн	нэмэгдэл	байршуулсан	хадгаламж,	цаг	хугацаагаар

Тайлбар 6-9 сар 8-9 сар 10 сар
Хадгалаагүй 65.7 68.4 67.5
Бүхэлд нь хадгалсан 28.7 26.0 25.6
Хэсэгчлэн хадгалсан 5.7 5.6 6.9

ХМТ болон ХЭБ-т зэрэг хамрагдаж буй өрхүүд (86.5%) зөвхөн ХМТ-нд хамрагдсан айл өрхүүдтэй (65.5%) 
харьцуулахад ХМТ-ийг хадгалах нь бага ажээ.

‘...Гэрээний	хугацаа	дуусахад	нэг	жил	хүрэхгүй	хугацаа	үлдсэн	байсан	боловч	ХМТ-ийн	нэмэгдлээ	авахын	
тулд	би	банктай	хийсэн	гэрээгээ	цуцалсан.	Хуримтлалын	хадгаламжийн	хүү	нь	мөнгө	хийсэн	эхний	сард	
5%,	жилийн	9.8%	хүүтэй	1-2	жил	хадгалах	гэрээ	байсан	юм.	 	Хэрэв	гэрээгээ	цуцалбал	хүүг	жилийн	3.6%	
түүнээс	ч	багаар	тооцно.	Дөрвөн	жилийн	хугацаанд	₮	1,199,472	хуримтлуулсан,	хүү	нь	200	000	төгрөг	
болсон.	 Гэвч	 гэрээгээ	 эрт	 цуцалсан	 гээд	 хүүнд	 нь	 дөнгөж	 74	 000	 төгрөг	 авсан.	 Мөн	 3000	 төгрөгийн	
шимтгэл	төлсөн.‘

Дархан-Уул	аймаг,	Дархан	сумын	иргэн

2.4.3	 Хүүхдэд	зарцуулсан	мөнгө

Дээр үзүүлсэн өрхийн зардлын бүтцийн зураглалаас гадна, хүүхдэд тухайлан зарцуулсан зардлын хэмжээг 
тогтоохын тулд өрх бүрээс нэг хүүхдийг санамсаргүйгээр сонгож, түүнд зарцуулсан мөнгөний мэдээллийг 
мөн шинжилж үзлээ. Хүүхдэд зарцуулсан мөнгийг гурван бүлэгт хуваан авч үзэж болох ба эдгээр нь 
хувцас, хүнс, хичээлийн хэрэгсэл, сургалтын материал юм. Өрхийн тэргүүний хүйс, өрхийн байршил, өрх 
ХЭБ-д хамрагдсан эсэхээс зарцуулалт хамааралтай эсэхийг шинжилж үзэхэд эдгээр бүлгүүдийн хооронд 
ялгаа байсангүй.  

Ерөнхийдөө, 8-9 сараас бусад үед бага насны хүүхдийн хоол хүнсэнд өсвөр насны хүүхэдтэй харьцуулахад 
илүү их зарцуулсан бол хичээлийн шинэ жилээс улбаалан боловсролд зарцуулах мөнгө сургуулийн насны 
хүүхдэд илүү их зарцуулагджээ (Хүснэгт 2).

Хүснэгт	2:	ХМТ-ийн	нэмэгдлийг	хүүхдэд	зарцуулсан	байдал

Тайлбар 6-7	сар 8-9	сар 10-11	сар
0-5	нас

Хувцас 66.6 48.8 56.2
Хүнс 53.0 42.3 58.6
Хичээлийн хэрэгсэл, сургалтын материал 24.9 23.1 26.4

6-10	нас
Хувцас 59.7 49.5 55.3
Хүнс 42.1 23.7 50.1
Хичээлийн хэрэгсэл, сургалтын материал 19.1 76.7 15.5

11-17	нас
Хувцас 63.2 47.6 59.7
Хүнс 37.7 19.4 41.7
Хичээлийн хэрэгсэл, сургалтын материал 18.3 78.6 20.6
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2.4.4	 ХЭБ-ийн	нэмэгдлийн	зарцуулалт

ХЭБ болон нэмэгдлээр хүнсний 10 төрлийн бүтээгдэхүүн гэрээт дэлгүүрээс худалдан авах боломжтой. 
ХЭБ-ийн мөнгөн дүнг нэмснээр (Зураг 5) дээрх 10 төрлийн хүнсний бүтээгдэхүүн худалдан авах чадвар 
нэмэгдсэн, өмнөхөөсөө илүү хэмжээгээр жимс, жимсгэнэ, өндөг, мах, малын дайвар бүтээгдэхүүн 
худалдаж авах боломжтой болжээ.

Зураг	5:	ХЭБ-ийн	зарцуулалт,	нэмэгдлийн	өмнө	ба	дараа

Жимс, жимсгэнэ

Мах, дайвар бүтээгдэхүүн (импортын бус)

Өндөг

Цөцгийн тос

Сүү, сүүн бүтээгдэхүүн (импортын бус)

Төмс, хүнсний ногоо

Элсэн чихэр

Ургамлын тос

Будаа

Гурил, гурилан бүтээгдэхүүн (импортын бус) 95.7
96.5

92.9
94.4

87.8
92.6

79.7
85.7

74.3
79.1

63.7
70.7

59.3
64.2

56.8

48.9

64.4

59.3

36.3
44.6

ХЭБ нэмэгдлийн өмнө ХЭБ нэмэгдлийн дараа

Чанарын судалгаагаар хоол тэжээлийн хэмжээ төдийгүй худалдан авалтын нэр төрөл олширсон, мөн 
гэрийн хоолны хэмжээ, хоол хийх тоо нэмэгдсэн, өрх айлууд хүнсэнд санаа зовох нь багассан, дэлгүүрээс 
зээлээр хүнсээ худалдаж авах явдал буурсан болохыг тогтоов. Гэрээт дэлгүүрийн худалдагч, ажилтнуудтай 
хийсэн ярилцлагаар  мөнгөн дүн нэмэгдсэнээр зээлээр хүнсээ авах нь багассан, айл өрхүүд өмнө авдаггүй 
байсан хүнсний бүтээгдэхүүнээ сонгох болсон гэдгийг илрүүлсэн.

Зураг	6:	ХЭБ-ээр	авах	10	төрлийн	хүнсний	бүтээгдэхүүнийг	зээлээр	авсан	байдал,	
нэмэгдлийн	өмнө	ба	дараа

Жимс, жимсгэнэ

Мах, дайвар бүтээгдэхүүн (импортын бус)

Өндөг

Цөцгийн тос

Сүү, сүүн бүтээгдэхүүн (импортын бус)

Төмс, хүнсний ногоо

Элсэн чихэр

Ургамлын тос

Будаа

Гурил, гурилан бүтээгдэхүүн (импортын бус) 21
10.4 

17.5
9

14.6
7.2

13.1
8.3

20.4
12.2

18.3
11.3

10.9
5.7

37.1

7.6

26

4.4

8.1
4.7

Нэмэгдлийн өмнө Нэмэгдлийн дараа
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ХЭБ-т хамрагддаг өрхөөс өөр ямар хүнсний бүтээгдэхүүн болон бусад барааг уг хөтөлбөрт багтаах хүсэлтэй 
байгааг асуухад дараах байдлаар (Зураг 7) илэрхийлжээ. Үүний дотор ахуйн цэвэрлэгээний бүтээгдэхүүн 
(58.4%), хувийн ариун цэврийн бүтээгдэхүүн (53.9%), давс (48.8%) цай (47.6%) гэх дөрвөн бүтээгдэхүүн 
хамгийн өндөр хувьтай санал гарчээ. 

Зураг	7:	ХЭБ-ээр	авахыг	хүсэж	буй	бараа,	бүтээгдэхүүний	санал	(%)

Гэр ахуйн цэвэрлэгээний бүтээгдэхүүн 58.4

53.9

48.8

47.6

13

11.5

11

9.4

5.4

Хувийн ариун цэврийн бүтээгдэхүүн (саван, шампунь...)

Давс

Цай

Исгэгч

Бичиг хэргийн бараа (дэвтэр, үзэг бал гэх мэт)

Давснаас бусад хоол амтлагч

Амттан (чихэр, шоколад, чипс)

Бэлэн гоймон

Нийт

2.4.5	 Халамжийн	буруу	зарцуулалт

Нийгмийн халамжийн хөтөлбөр хэрэгжүүлэхэд гарч болох эрсдэл бол халамжийн буруу зарцуулалт, 
ялангуяа архи, согтууруулах ундаа худалдаж авах явдал юм. Энэ шалтгаанаар тодотгох асуултыг тоон 
болон чанарын судалгаанд багтаасан болно. Тоон судалгааны дүнгээр ХМТ-д хамрагдсан айл өрхийн 
0.2% нь архи, согтууруулах ундаа худалдалдаж авсныг тогтоов. Чанарын судалгааны явцад уг асуудлыг 
дэлгүүрийн худалдагч, нийгмийн халамжийн мэргэжилтэн, хорооны нийгмийн ажилтнуудтай хийсэн 
ярилцлагын үеэр тодруулав. Хэдий хүнсний болон архи согтууруулах ундааны борлуулалт нэмэгдсэн 
дүнтэй боловч ХМТ-ийн нэмэгдлээр архи, согтууруулах ундаа худалдаж авсан, эсхүл ХМТ нэмэгдсэнээр 
энэ төрлийн бүтээгдэхүүнд зарцуулах зардал нэмэгдсэн гэх баримт нотолгоо олдоогүй.

‘…Хотын	 захын	 дэлгүүрт	 халамж	 буухаар	 борлуулалт	 нэмэгддэг.	 ХМ	 нэмэгдсэнээр	 өрхийн	 орлого	
нэмэгдсэн,	хүмүүс	хүүхдэдээ	дуртай	зүйлийг	нь	ХМ-өөрөө	авч	өгдөг,	бас	хүнсээ	худалдаж	авдаг	болсон.	
Бэлэн	мөнгөөр	архи	авч	уудаг	хүмүүс	бий,	гэхдээ	ямар	мөнгөөр	авдгийг	би	мэдэхгүй.’

Улаанбаатар	хот,	Сонгинохайрхан	дүүргийн	гэрээт	дэлгүүрийн	худалдагч

‘…	ХМ	буусны	дараа	архидалт	нэмэгдсэн	юм	байхгүй.	Хүмүүс	дэлгүүр,	захаас	хүнсээ	л	авдаг.	ХМ	буруу	зүйлд	
зарцуулдаг	хүмүүс	олон	биш.	Ихэнх	айлууд	энэ	мөнгийг	зөв	зарцуулдаг.	Хүүхдэдээ	дулаан	хувцас,	хоол	унд,	
түлээ,	түлшээ	авдаг.

Сэлэнгэ	аймгийн	Сүхбаатар	сум,	ХХҮГ,	халамжийн	мэргэжилтэн

‘...ХМТ-ийн	 нэмэгдэл	 архидалт	 нэмэгдэхэд	 хүргэсэн	 гэж	 шууд	 хэлэх	 боломжгүй.	 Үүнийг	 судалгаагаар	
тогтоох	ёстой.	Нийгмийн	сүлжээнд	ХМ-ийг	архидалттай	холбож	тайлбарладаг.	 	Байдал	ийм	гэдгийг	
нотлох	баримт	алга.	‘

Хөвсгөл	аймаг,	Мөрөн	сум,	ХХҮГ,	халамжийн	мэргэжилтэн
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2.5	 Жендер	ба	мөнгө	санхүүгийн	шийдвэр	гаргалт

ХМТ/нэмэгдлийг захиран зарцуулахад шийдвэр гаргахад эмэгтэйчүүдийн эрх мэдэл ХЭБ-тэй харьцуулахад 
хамаагүй өндөр байна. 

ХМТ нь тухайн хүүхдийн ХМТ-ийн дансанд сар бүр тогтмол шилжүүлэгддэг. Харин хүүхдийн эх, эцэг, асран 
хамгаалагч нь мөнгийг өөрсдийн дансаар, эсвэл бэлнээр авч зарцуулдаг. ХМТ-ийн данстай холбоотой 
дансны эзэмшигч нь өрхүүдийн 85.5%-д нь хүүхдийн эхийн, 10.7%-д нь эцгийн, 3.5%-д нь бусад асран 
хамгаалагчийн (эмээ гм) банкны данс байна. ХМТ авдаг нийт өрхөд эмэгтэйчүүд (83%) ХМТ-ийг хэрхэн 
зарцуулахыг голчлон шийддэг.

Чанарын судалгаагаар эмэгтэйчүүд ХМТ авах хүсэлт гаргах, мөнгө авах, зарцуулах, хадгаламжийн данс нээх, 
хадгаламж барьцаалсан зээлийн хүсэлт гаргах, уг зээлээ төлөх гм ХМТ-тэй холбоотой шийдвэрийг түлхүү 
гаргадаг болохыг тогтоов. ХМТ нэмэгдсэнээс хойш ч энэ чиг хандлага хэвээр хадгалагдан, эрэгтэйчүүдтэй 
харьцуулахад идэвх өндөр байна. 

ХЭБ-ийг өрхийн эмэгтэй гишүүн нь өрхөө төлөөлөн авдаг өрх 42% бол  ХЭБ-ээр худалдан авалт хийхэд 
эмэгтэйчүүд илүү нөлөөтэй өрх 42%, эрэгтэйчүүд илүү нөлөөтэй нь 58% байна. ХЭБ-ийн нэмэгдэл 
олгосноос хойш энэ чиг хандлагад өөрчлөлт гараагүй.

Тусгайлсан ярилцлагаар ХЭБ-ээр ямар хүнсний бараа, бүтээгдэхүүн худалдаж авахыг эрэгтэйчүүд илүү 
шийддэг бол эмэгтэйчүүд өрхийн сарын хүнсний хэрэглээний зохицуулалтад илүү оролцдог болохыг 
тогтоов. Гэрээт дэлгүүрийн худалдагчдын нотолж буйгаар эмэгтэйчүүд хүнс худалдан авах жагсаалтад 
орсон хүнсний бараа, бүтээгдэхүүнээс алийг нь сонгох шийдвэрт оролцдог байна. 

2.6	 ХЭБ-д	хамрагдаагүй	айл	өрх	

Энэхүү судалгаанд хамруулсан ХЭБ-д хамрагдаагүй өрхүүд нь Орлогыг орлуулан тооцох аргаар тооцоход 
ХЭБ-д хамрагдах босго оноог дөнгөж хангасан буюу амьжиргааны түвшний хувьд ХЭБ авах болзлыг 
хангахуйц өрхүүд юм. Чанарын судалгааны дүнгээр эдгээр өрхүүд цар тахлаас улбаатай эдийн засгийн 
цочролд хамгийн эмзэг болохыг тогтоов. Орлогын цөм нь нийгмийн халамж (тэтгэвэр, хүүхдийн мөнгө, 
хүүхдээ асарсны тэтгэмж)-аас бүрддэг бөгөөд цалин, хөдөлмөрийн орлого буурсан байна. Эдгээр 
өрхүүдийн хүүхэдтэй хэсэгт ХМТ-ийн нэмэгдэл амьжиргаанд нь их дэм үзүүлжээ.

2.7	 Дүгнэлт

Ерөнхийдөө цар тахлаас улбаатай эдийн засгийн хүндрэлийг даван туулахад ХМТ болон ХЭБ нэмэгдэл нь 
зөвхөн ядуу гэлтгүй ядуу бус өрхүүдэд ч  маш чухал үүрэг гүйцэтгэжээ. Үүнээс өмнө МУ-ын ЗГ хэрэгжүүлж 
буй нийгмийн хамгааллын хөтөлбөрөө тэлэх (мөнгөн дүнг нэмэх) замаар цочролд хариу үзүүлэх арга 
хэмжээ авч байгаагүй. Иймд энэхүү судалгааны ажил нь шинэ тутам асуудалд хийсэн шинжилгээ тул авч 
хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний гол сургамжийг тодотгохын зэрэгцээ цаашид төрөл бүрийн цочролд хариу 
үзүүлэх нийгмийн хамгааллын бодлогыг тусламж шаардлагатай бүх хүн амд хүрэхүйц боловсруулахад 
хэрэгцээтэй нэмэлт асуудлуудыг олж тодорхойлоход ач холбогдолтой юм.

Нийгмийн хамгааллын бодлого, түнийг цочролд хариу үзүүлэхэд ашиглах арга хэмжээний гол зорилго нь 
өрхийн түвшинд аливаа хүндрэл бэрхшээлийг даван туулахдаа хоол хүнсээ танах, чанаргүй хүнс хэрэглэх, 
эрүүл мэнд, боловсролын зардлаа хэмнэх, өр зээл тавих зэрэг сөрөг арга замыг сонгохоос сэргийлэх явдал 
мөн. ХМТ,	ХЭБ-т	хамрагдсан	айл	өрхүүд	бүгд	ХМТ-ийн	нэмэгдэл	нь байршил (хөдөө сум, аймгийн төв, 
Улаанбаатар хот), өрхийн тэргүүний хүйс, эсхүл ажил хөдөлмөр эрхэлдэг гишүүдийн тооноос үл хамаарч 
эдийн засгийн цочролын эрсдэлийг бууруулсан гэж үзжээ. Хэдийгээр хөтөлбөрүүдийн нэмэгдлийн нөлөө, 
өртөг зардал багатай хувилбар байгаа эсэхийг тооцоход илүү нарийвчлан судлах шаардлагатай боловч 
МУ-ын ЗГ одоо хэрэгжүүлж буй нийгмийн хамгааллын тогтолцоондоо тулгуурлан эрсдэлийг бууруулах, 
хямралыг даван туулахад дэмжлэг үзүүлэхүйц яаралтай арга хэмжээ авч чаджээ.

ХМТ-ийн нэмэгдлийг хэрхэн зарцуулсан талаар авч үзэхэд өрхүүдийн томоохон хэсэг, бүр ХЭБ болон ХЭБ-
ийн нэмэгдэл авсан өрхүүд ч ХМТ-ийн	нэмэгдлийг	хоол	хүнсэндээ	зарцуулжээ. Хэдий ХМТ-д хамрагдсан 
бүлгийн олонх хүнсний үнэ өссөн талаар мэдээлээгүй ч дээрх дүгнэлт үнэн болно.  Тус бүлгийн бараг 
дөрвөн өрх тутмын нэг нь хоол хүнсний хэрэглээгээ танах замаар цочрол хариу үзүүлж байгаа бол 
эдгээрийн 30% нь цар тахлын үед хүүхдэдээ оройн хоол өгөлгүй унтуулах арга замыг сонгож байжээ. 
Цар тахлын үед ХЭБ-ийн мөнгөн дүнг хоёр дахин нэмснээр энэ бүлгийн өрхүүд дэлгүүрээс	хоол	хүнсээ	
зээлээр	авах явдал буурчээ. 



НҮБ-ын Хүүхдийн Сан

14

ХМТ-ийн нэмэгдлийг олгохдоо хугацаатай хадгаламжийн хүчин төгөлдөр гэрээний хүрээнд хэрхэх 
талаар арилжааны банкуудад ХНХЯ-с	тодорхой	заавар өгөөгүй, нэмэгдлийг өмнө	холбогдсон	хугацаат	
хадгаламжийн	дансанд шууд хийж байгаа нь эдийн засгийн цочролд хариу үзүүлэх бодлогын зорилгоо 
биелүүлэхэд учир дутагдалтай. Мөн ХМТ-ийн суурь хэмжээг ч эргэн харах шаардлагатайг харуулж байна. 
Тодорхой бодлого, харилцааны стратеги баримтлан банкны салбар нэгж, сум, аймгийн түвшний төрийн 
албан хаагчдад мэдээлэл хүргэж, ирээдүйд яаралтай горимоор нийгмийн хамгааллын арга хэмжээ авахад 
ийм нөхцөл байдал давтан үүсэхээс сэргийлэх шаардлагатай.

ХМТ-ийн нэмэгдлийг бүхлээр	 нь	 хадгалсан	 тус	 бүлгийн	 өрхийн	 26% чухам хэн байна вэ гэдгийг 
гүнзгийрүүлэн судалж, мэдээлэл байхгүй, хүүхдийн хадгаламжийн дансаа хугацаанаас өмнө цуцалж 
бэлэн мөнгө авснаас үүсэх эрсдэлээс зайлсхийсэн эсэх, эсхүл тус халамжийг бүхлээр нь хадгалах шийдвэр 
гаргаж буй өрх айл хэн бэ гэдгийг тогтоох хэрэгтэй. 

Уг хоёр хөтөлбөрийн хувьд жендерийн	үзүүлэлтэд дараах ялгаа илэрч байна. Үүнд эмэгтэйчүүд ХМТ болон 
ХМТ-ийн нэмэгдэлтэй холбоотой асуудлаар шийдвэр гаргахад илүү оролцоотой байгаа бол энэ оролцоо 
ХЭБ болон ХЭБ-ийн нэмэгдэлтэй холбоотой асуудлаар 42% болж буурч байна. Хөдөө орон нутаг, аймаг 
сумын төвд малчин өрхийн эхчүүд хүүхэдтэйгээ сумын төвд аав нь хөдөө малтайгаа байгаагаас, малчид 
Монгол Улсын хүн амын 30% эзэлдэг зэргээс шалтгаалж дээрх ялгаа гарсан байж болох юм.  Хүйсийн 
оролцооны хувьд тус хоёр хөтөлбөрийн хүрээнд гарч буй энэ ялгааг нийгмийн хамгаалал, халамжийн 
бодлого, арга хэмжээ, зорилгыг тодорхойлохдоо анхаарч үзэх нь зүйтэй.

Энэхүү судалгаагаар цочролын үед ядуурлын шугам дөнгөж давсан орлоготой айл өрхүүд цар тахлын 
нөлөөнд хамгийн ихээр нэрвэгдэж, ядуурлын шугамаас доош унах магадлал өндөр байгаа тул ХЭБ 
хөтөлбөрийн хамрах хүрээг тэлэх (ХЭБ-д хамрагдаагүй, босго оноо дөнгөж давж буй айл өрхүүд) нь зүйтэй.

Ерөнхийд нь дүгнэвэл ХМТ болон ХЭБ-ийг нэмэгдүүлэн олгосон энэхүү туршлага нь цочролд хариу 
үзүүлэх нийгмийн хамгааллын арга хэмжээг яаралтай горимоор өргөн хүрээнд хэрэгжүүлэхэд Монгол 
улсад төдийгүй ОУ-д үнэт сургамж болж байна.
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