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ТАНИЛЦУУЛГА1

1	 	ХМТ-д	0-17	настай	хүүхдүүд	хамрагддаг.
2	 	НҮБ-ын	Байгаль	орчны	хөтөлбөр

Хөдөлмөр, Нийгмийн хамгааллын яам (ХНХЯ), Завхан аймгийн Засаг даргын Тамгын газар хамтран 
НҮБ-ын Хүүхдийн Сангийн дэмжлэгтэйгээр 2019/2020 оны өвөл хэрэгжүүлсэн хүүхдийг эрсдэлээс 
хамгаалахад чиглэсэн нийгмийн хамгааллын арга хэмжээний (НХАХ) туршилтын төслөөс олж авсан үр 
дүн, ололтыг энэхүү тайлангаар танилцуулах болно. 

Хүүхдэд чиглэсэн НХАХ-ний энэхүү туршилтын төсөл нь байгалийн гамшигт үзэгдэлтэй холбоотойгоор 
цочрол үүсэх эрсдэл өндөртэй, ялангуяа зудын өндөр эрсдэлтэй бүс нутагт амьдардаг 51 болон түүнээс 
доош насны  хүүхдүүдэд “Хүүхдийн мөнгөн тэтгэмж’ (ХМТ)-ийг нэмэгдүүлэх (мөнгөн дүнг нэмэх)  
зорилготой байв.

НХАХ-ний	туршилтын	ажилд	үзүүлсэн	КОВИД-19	цар	тахлын	нөлөө

Уг туршилтын төслийн гол зорилго нь ХНХЯ-нд техник, санхүүгийн туслалцаа үзүүлснээр одоо 
хэрэгжүүлж буй нийгмийн хамгааллын тогтолцоонд хүүхдэд чиглэсэн НХАХ-г нэмж оруулж аливаа 
гэнэтийн цочрол үүсэхэд сөрөг үр нөлөөнөөс хамгаалах бодлогыг урт хугацаандаа нэвтрүүлэхэд 
дэмжих явдал байлаа. Гэвч дэлхий даяар Ковид-19 цар тахал 2020 онд эхэлж нөхцөл байдал хурдтай 
өөрчлөгдсөн тул ХНХЯ, НҮБ-ын Хүүхдийн Сан зэрэг хөгжлийн хамтрагч байгууллагууд зудын асуудлыг 
түр орхиж, гол бодлогын чиглэлээ нийт хүн амын өөр өөр бүлгийг өргөн хүрээнд хамарсан шинэ 
төрлийн цочролд анхаарал хандуулах шаардлагатай тулгарсан юм.

Хүүхдэд чиглэсэн НХАХ-ний туршилтын төсөл анхлан гурван жилийн хугацаанд хэрэгжиж, эхний 
жилдээ ХМТ-ийн хэмжээг нэмэх менежментийн механизмыг бий болгох, хоёр дахь жилдээ төсөлд 
хамрагдах хүүхдийн тоог нэмж, хүүхдийг эрсдэлээс хэр хамгаалж буйд дүн шинжилгээ хийх, үнэлэх, 
гурав дахь жилд нь уг төслийн үр дүнд түшиглэн улсын хэмжээнд НХАХ-г нэвтрүүлэх явдал байв.

Гэвч 2020 оны дөрөвдүгээр сараас эхлэн КОВИД-19 цар тахлын улмаас ХНХЯ хүүхдийн өдрийн 
хоолны хөтөлбөрт төсөвлөгдсөн хөрөнгө (10000төг./нэг хүүхэд)-ийг дахин хуваарилж, 0-18 насны 
бүх хүүхдийг хамруулан ХМТ-ийн хэмжээг нэмэх санал гаргасан юм. Тун удалгүй, Засгийн газар 
ХМТ-ийг 4-10-р сарын хооронд 100,000 төгрөг болгож нэмэх шийдвэр гаргасан төдийгүй хөгжлийн 
бэрхшээлтэй хүний асаргааны тэтгэмж, өрх толгойлсон болон Хүнсний эрхийн бичиг хөтөлбөрт 
хамрагдсан өрхөд олгох мөнгөн дүнг нэмсэн. Энэ шийдвэрийн хэрэгжилт 2020 оныг дуустал 
үргэлжлүүлэхээр сунгагдсан.

ХНХЯ-наас НХАХ-г улсын хэмжээнд хэрэгжүүлж, Ковид-19 цар тахлаас улбаатай хүндрэлийг даван 
туулахад чиглэсэн өргөн хүрээтэй үйл ажиллагаа явуулж эхэлсэн тул Хүүхдэд чиглэсэн НХАХ-ний 
туршилтын төсөл эхэлснээс хойш нэг жилийн дараа уг төслийг зогсоон төрөөс явуулж буй НХАХ-г 
баримтжуулах, үндэсний хэмжээнд явуулах НХАХ-ний бодлого боловсруулах ажилд үйл ажиллагаагаа 
чиглүүлсэн юм.

Монгол Улсад агаарын дундаж хэм 19402 онтой харьцуулахад 2.1С-р нэмэгдсэн нь дэлхийн дунджаас 
өндөр үзүүлэлт төдийгүй жилийн хур чийгийн хэмжээ мэдэгдэхүйц буурч, цөлжилт нэмэгдсэн нь цаашид 
урьдчилан таамаглах аргагүй, далайц ихтэй ган, зуд, үер, тал хээрийн түймэр, зэрэг байгалийн гамшигт 
үзэгдэл олон тохиох болжээ.

Нийт хүн амын гуравны нэг орчмыг эзэлдэг малчин айл өрхийн хувьд эрхэлж буй аж ахуйн үйл 
ажиллагааныхаа мөн чанараас болоод байгалийн гамшигт үзэгдлээс үүсэх цочролд илүү эмзэг байдаг. 
Байгалийн гамшигт үзэгдлээс болж малаа алдсан иргэд хөдөөгөөс хот суурин газар руу олноороо шилжин 
суурьших болсноор хот сууринд ажилгүйдлийн түвшин ихсэж, агаарын бохирдол аюултай хэмжээнд 
хүрэхэд гол нөлөө үзүүлсэн.  
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Үндэсний хэмжээнд гамшгийн удирдлагын системд Онцгой байдлын ерөнхий газар (ОБЕГ)-ын 
зохицуулалтаар ган, зудаас үүдэлтэй малын хорогдлыг бууруулах хэд хэдэн арга хэмжээг авдаг хэдий ч 
яг нийгмийн хамгааллын системд байгалийн гамшигт үзэгдлээс үүссэн цочролын үед эмзэг өрх, хүүхдэд 
чиглэсэн амьжиргаанд үүссэн эрсдэлийг бууруулах тогтолцоо байхгүй юм.

Монгол дахь НҮБ-ын Хүүхдийн Сан нь 2 жилийн хугацаанд хэрэгжүүлэх туршилтын төслөөрөө нийгмийн 
хамгааллын тогтолцоогоор дамжуулан ЗГ-аас цаг уурын гэнэтийн үзэгдлээс болж үүссэн цочролын үед 
эрсдэлийг хэрхэн бууруулах тухай шийдвэр гаргах удирдлага болон механизмыг бий болгох, сургамж, 
туршлагыг олж авахад ХНХЯ-д туслах зорилготой ажилласан. 

Үндэсний статистикийн хорооны (ҮСХ) хийсэн судалгаагаар тодорхой давтамжтайгаар байгаль цаг уурын 
цочрол нь хүүхдийн боловсрол, эрүүл мэндэд хэрхэн нөлөөлж буйг тогтоож, цочролд бэлэн байдлаа 
нэмэгдүүлэх, урьдчилан сэргийлэх замаар хүүхдэд үзүүлэх сөрөг нөлөөг бууруулахын тулд одоо байгаа 
нийгмийн хамгааллын хөтөлбөрүүдийг үүнд чиглүүлэх хэрэгтэй дүгнэжээ.

Илүү их мэдээлэл авахыг хүсвэл НҮБ-ын Хүүхдийн Сангийн Судалгааны баримт бичигт хандахыг хүсье.

1.1	 Хүүхдэд	чиглэсэн	цочролд	хариу	үзүүлэх	нийгмийн	хамгааллын	арга	хэмжээний	туршилт	

Уг туршилтын хүрээнд 0-5 насны хүүхдүүдийн ХМТ-ийн хэмжээг хоёр удаа нэмэгдүүлэн олгосон. Үүнд:

� Зудын эрсдэл өндөр сумдад эрт үеийн арга хэмжээ болгож (11/12 сард нэг удаа);

� Зудад нэрвэгдсэн сумдад хариу арга хэмжээ болгож (2, 3, 4-р сард буюу гурван удаа).

Эдгээр сумдын 0-5 насны бүх хүүхдүүдийн ХМТ-ийн дансанд дэмжлэгийн мөнгийг шилжүүлсэн.

Эхний тусламжийг дараах дөрвөн сумын 0-5 настай 2,730 хүүхдэд 12 сарын 9-нд шилжүүлжээ. Үүнд:

� Тэс

� Баянтэс

� Тосонцэнгэл

� Их-Уул

Хоёр, гурав, дөрөв дэх дэмжлэгийг Завхан аймгийн хөдөөгийн 22 сумын 6747, 6792, 6838 хүүхдэд тус тус 
олгосон. Эдгээр төлбөрийг 2-р сарын 17, 3-р сарын 30, 4-р сарын 20-нд тус тус шилжүүлжээ.

1.1.1	 Туршилтын	ажилд	хамрагдах	сумыг	сонгосон	байдал

Хамрагдах сумдыг сонгохдоо:

� Төрийн холбогдох байгууллагын гаргасан зудын эрсдэлийн зураглал;

� Орон нутгийн төрийн албан хаагчидтай хийсэн зөвлөлдөх уулзалтаар тухайн орон нутгийн нөхцөл 
байдлын талаарх мэдээлэл.

Хөгжлийн түншүүдийн явуулж буй цочролын эрсдэлийг бууруулах зорилтот үйл ажиллагаанууд нь эдгээр 
сумдыг сонгох үед бүгд эхлээгүй, төсөл нь тухайн сумдад байршаагүй байсан. 

Хариу арга хэмжээ үзүүлэхэд санхүүжилтийн эх үүсвэр бүх зорилтот бүлгийн хүүхдэд хүрэхүйц нөөцтэй 
байсан тул Завхан аймгийн хөдөөгийн бүх сумдыг (Улиастайгаас бусад) хамруулах шийдвэр гаргасан 
болно.

1.1.2	 Нэмэгдлийн	хэмжээ,	төлбөр	хийх	давтамж

Эрт үеийн арга хэмжээний дэмжлэгт хамрагдсан хүүхдүүдэд 12-р сард нэг удаа 40,000 төгрөг өгсөн бол 
хариу арга хэмжээний дэмжлэгт хамрагдсан хүүхдүүдэд хоёр, гурав, дөрөвдүгээр сард тус бүр 20,000 
төгрөг олгосон.

1.2	 Хоёр	жилийн	туршилт,	мониторинг,	үнэлгээний	стратеги

Туршилтын төсөл хоёр жилийн хугацаанд хэрэгжих төлөвлөгөөтэй байсан. Эхний жилд  удирдлага зохион 
байгуулалт, үйл ажиллагааны системийг бий болгон хэвшүүлж зудын гамшгийн үед тодорхой хугацаанд 
нийгмийн хамгааллын хөтөлбөрийг яаралтай чадавх бий болгох юм. КОВИД-19 цар тахал эхэлснээр 
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ЗГ-аас 0-17 насны бүх хүүхэд хамрагддаг ХМТ-ийн хүрээнд тэтгэмжийн мөнгөн дүнг нэмэгдүүлсэн тул 
туршилтын төслийн хоёр дахь жилийн үйл ажиллагааг зогсоосон. Улмаар төсөл гол анхаарлаа төрөөс 
явуулж буй бодлогын арга хэмжээг дэмжихэд чиглүүлсэн болно.

Эхний жилийн хяналт, шинжилгээ, үнэлгээг халамжийн зарцуулалтад чанарын болон тоон судалгаа 
хийхэд төвлөрч, улмаар үр дүн, туршлага, сургамжаа танилцуулах семинар зохион байгуулан хоёр дахь 
жилд хийхээр төлөвлөсөн байсан үнэлгээ хийх аргачлалыг боловсруулахад мэдээлэл өгөх байв. Нийгмийн 
хамгааллын салбарт цочролд хариу үзүүлэх хөтөлбөр хэрэгжүүлэх нь шинэ тутам үйл ажиллагаа тул дээрх 
мэдээлэл цаашдын үйл ажиллагаанд үнэ цэнтэй эх сурвалж юм.

Төсөл хэрэгжих хоёр дахь жилд хөтөлбөрийн үр нөлөө, хэрэгжилт (бүтэц тогтолцоо)-ийг үнэлж, 
үргэлжлүүлэн хяналт, шинжилгээ, үнэлгээг хийх явдал байв. Төсөл гурав дахь жилдээ орохоос өмнө хэрэв 
Засгийн газраас цааш уг арга хэмжээг нийгмийн хамгааллын бодлого болгон өргөжүүлэх бол хяналт 
шинжилгээ, үнэлгээний тогтолцоог нийгмийн хамгааллын үндсэн хөтөлбөрт нэгтгэн хэвшүүлэх байв.

Илүү их мэдээлэл авахыг хүсвэл та НҮБ-ын Хүүхдийн Сангийн үнэлгээ, мониторингийн стратегийн баримт 
бичигтэй танилцана уу.

1.2.1	 Мөнгөн	тэтгэмж	олгосны	дараах	мониторинг	(МТМ)

МТМ нь хүмүүнлэгийн тусламж үзүүлсний дараа яаралтай горимоор хяналт, үнэлгээ хийдэг аргачлал 
юм. Туршилтын төсөл уламжлалт нийгмийн хамгааллын систем, гамшгийн менежмент, хүмүүнлэгийн 
арга хэмжээ огтлолцох орон зайд хэрэгжсэн учраас гурван жилийн хугацаатай ХШҮ-ний стратегид 
хүмүүнлэгийн мөнгөн тусламж, нийгмийн хамгааллын арга хэмжээнд ашигладаг хяналт, үнэлгээний 
аргачлалыг хослуулан төслийн эхний жилийн үр дүнг үнэлсэн болно.

1.3	 МТМ-ийн	зорилго

Мөнгөн тэтгэмж олгосны дараах үнэлгээний зорилго нь:

� Төлөвлөлт, хэрэгжилтийн шатанд удирдлага зохицуулалтын үйл ажиллагааны үр ашгийг тооцох;

� Давуу тал, эрсдэл, сул тал, үйл ажиллагааг сайжруулах боломжийг тогтоох;

� Нэмэгдэл мөнгийг өрхүүд хэрхэн зарцуулж буйг хянах;

� Төсөлд хамрагдсан өрх айл, бүлэг, сонирхогч талуудын сэтгэл ханамжийг судлах.

1.4	 МТМ-ийн	үйл	ажиллагаа

Дараах дэмжлэг үзүүлэх үйл ажиллагааг хамруулав. Үүнд:

� Эрт үеийн арга хэмжээ:

◊ Тоон судалгаа: Өрхөөс авсан асуулга

◊ Чанарын судалгаа: Фокус бүлгийн ярилцлага (ФБЯ), гол хэрэгжүүлэгч талуудтай хийсэн 
ярилцлага (ГХТХЯ)

� Хариу арга хэмжээ:

◊ Тоон судалгаа: Өрхөөс авсан асуулга

◊ Чанарын судалгаа: Фокус бүлгийн ярилцлага (ФБЯ), гол хэрэгжүүлэгч талуудтай хийсэн 
ярилцлага (ГХТХЯ)

Өрхөөс авсан асуулгын загвар, ярилцлагад оролцсон иргэдийн жагсаалтыг Хавсралт А-с харна уу.

Эхний	жил

Үйл ажиллагааны 
тохируулга,
хяналт үнэлгээ

Хоёр	дахь	жил

Туршилт хамрах 
хүрээг тэлэх
(Үнэлгээ + мониторинг)

Гурав	дахь	жил

Төрөөс үйл ажиллагааг 
тэлэх (Мониторинг, 
үнэлгээний тогтолцоо)

MTM
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1.5	 Арга	зүй

Судалгааны өгөгдөл цуглуулах ажлыг дөрвөн удаа (мөнгөн дэмжлэг шилжүүлэх бүрт) хийлээ. Үүнд эхний 
удаад эрт үеийн арга хэмжээнд хамрагдсан бүлэгт нэг удаа, хариу арга хэмжээнд хамрагдсан хэсэгт гурван 
удаа мөнгөн шилжүүлэг хийсний дараа тус бүр өгөгдөл цуглуулав. Өрхүүдийн бүлгүүдийг хооронд нь 
харьцуулах болон тухайн өрхөд гарсан өөрчлөлтийг хянахын тулд панел загвараар судалгааны түүврийн 
дизайныг боловсруулсан (мэдээлэл цуглуулалтын шат бүрт ижил өрх).  Эхний шатанд хамрагдсан 
өрхүүдийг хоёроос дөрөвдүгээр шатны түүвэрт оруулсан ба эдгээр өрхүүд туршилтын төслийн хоёр 
бүрэлдэхүүн хэсэгт хоёуланд нь хамрагдсан өрхүүд юм. 

1.5.1	 Түүвэр

Дөрвөн сумын 2,730 хүүхэд эрт үеийн арга хэмжээний хүрээнд мөнгөн тусламж авсан юм. Тоон судалгааны 
мэдээллийг 400 өрхөөс асуулгаар авсан. Магадлалт түүвэр болон энгийн санамсаргүй түүврийн арга 
ашиглав. Түүвэрт 95%-ийн итгэх мужид стандарт алдаа 2.6%, алдааны хязгаар нь 15%, гол үзүүлэлт 0.35 
байхаар тооцоход түүврийн хэмжээ нь 4 суманд 330 өрх гарсан бөгөөд түүврийн хариулахгүй байх түвшин 
15%-р тооцоход 388 өрх гарсан.

Түүврийн хэмжээг 400 өрх гэж авсан нь 4 сумыг харьцуулагдах байдлыг хадгалахад зориулсан ба тэнцүү 
хуваарилалтын аргыг хэрэглэсэн. Асуулгад бүрэн хариулсан өрх 366 байв.

Хариу арга хэмжээний хүрээнд эхний мөнгөн тусламж авсан хүүхдүүдийн тоо 6747 юм. Магадлалт 
түүврийн аргаар 95%-ийн итгэх мужид алдааны хязгаар 10%, гол үзүүлэлт 0.40, түүврийн хариулахгүй 
байх түвшин 15% байхад түүврийн хэмжээ 706 өрх гарсан. Түүврийн хэмжээг 700 гэж авсан ба сар бүр 
асуулгаар судалгаа авах, богино хугацаанд утсаар мэдээлэл цуглуулах, 10 сумыг хамруулах зэрэг зорилт 
тавьсан. Эхний шатанд хамрагдсан дөрвөн сум болон санамсаргүй сонгогдсон зургаан суманд түүврийн 
тархалт ижил байхаар хуваарилсан. Судалгаанд хамрагдсан өрхийг сонгохдоо энгийн санамсаргүй 
түүврийн арга хэрэглэж, өөр өөр нийгмийн бүлгүүдийн хамрагдалтыг оруулав. 

Өрхүүдийн бүлгүүдийг харьцуулахад 2022 өрхийн мэдээлэл (2-р сард 687, 3-р сард 679, 4-р сард 656 
өрх)-д тулгуурлан тооцоолол хийсэн бол 656 өрхийн мэдээлэлд тулгуурлан тухайн өрхөд гарсан өөрчлөлт 
(панел)-ийг тооцлоо. 

1.5.2	 Үйл	явц	

НҮБ-ын Хүүхдийн Сангийн баг тоон судалгааг зохион байгуулах дизайн, асуулгыг боловсруулж ХНХЯ-ны 
саналыг авч тусгасан болно. Түүврийн хүрээг тодорхойлж байх явцад төсөлд хамрагдсан хүүхэд (өрх)-
ийн мэдээллийг Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газраас ХНХЯ-аар дамжуулан авахаар 
төлөвлөсөн боловч энэ талаар гаргасан хүсэлтэд Тагнуулын ерөнхий газар (ТЕГ) хариу өгөөгүй. Тиймээс 
эхний шатанд 4 сумын өрхүүдийн өрхийн тэргүүний нэр, холбогдох утасны дугаарын жагсаалтыг аймгийн 
Засаг даргын Тамгын газраар дамжуулан 2020 оны нэгдүгээр сард, бусад 10 сумын ижил жагсаалтыг 
гуравдугаар сард нь авсан. Эдгээр жагсаалтаас судалгаанд хамрагдах өрхүүдийг сум бүрт санамсаргүйгээр 
сонгосон юм. 

Асуулгын ихэнх асуултыг мэдээлэл цуглуулах бүртээ ашигласан ч багахан хэмжээний өөрчлөлтийг сар 
бүр хийж байсан. Судалгааны мэдээлэл цуглуулах, боловсруулах, тайлан бичих ажлыг судалгааны 
Амжилтын эзэд ХХК хийсэн. Мэдээлэл цуглуулах ажлыг мөнгөн тусламж шилжүүлсэн өдрөөс дөрвөн 
долоо хоногийн дараа хийсэн нь өвлийн цагт малчид сумын төв орох нь цөөн тул банкнаас мөнгө 
авах боломж олгох зорилготой юм. НҮБ-ын Хүүхдийн Сан болон гэрээт гүйцэтгэгчийн (Амжилтын эзэд 
ХХК) хооронд байгуулсан гэрээний нөхцөлийн дагуу судалгааны мэдээлэл цуглуулах, боловсруулахад 
оролцсон ажилтнуудад мэдээллийн нууцлалыг хадгалах, хувь хүний болон өрхийн нууц мэдээллийг 
хамгаалах талаар сургалтад хамруулсан. 

Гэрээт гүйцэтгэгч нь өгөгдөл цуглуулах, тоног төхөөрөмж бэлдэх, сар бүрийн өгөгдлийг шивэх, боловсруулах 
программ хангамжийг хариуцах, ярилцлага авагч нарт зориулсан сургалт зохион байгуулах, өрхийн 
мэдээллийг цуглуулах, өгөгдлийг нягтлах, шалгах, тайлан боловсруулж, НҮБ-ын Хүүхдийн Санд хүлээлгэн 
өгөх ажлыг гүйцэтгэсэн.  
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1.5.3	 Хязгаарлагдмал	байдал

Судалгааны мэдээлэл цуглуулахад гарсан бэрхшээл нь Ковид-19 цар тахал гарснаар иргэдийг олноор нь 
цуглуулах, олон нийтийн арга хэмжээ зохион байгуулах нь боломжгүй болсон. Мөн сонгуулийн тухай 
хуулийн дагуу санал хураалтаас өмнөх 30 хоногт олон нийтийг хамарсан арга хэмжээ хориотой байсан тул 
чанарын судалгаа хийхэд сөргөөр нөлөөлсөн. Иймд судалгааны мэдээллийг утсаар цуглуулав. 

Дараах хүндрэл бэрхшээлтэй бид нүүр туллаа. Үүнд:

� Асуулга аль болохоор богино байх шаардлагатай;

� Өрхүүдийн утас холбоо барих боломжгүй, зайг цэнэглэх боломжгүй байх;

� Мал төллөх улирал эхэлсэн тул малчид судалгаанд хариулах завгүй байх;

� Эх олонлогийн хэмжээ хэт бага тул түүврийн дизайныг хязгаарлагдмал хүрээнд гаргасан (эрт 
үеийн арга хэмжээнд);

� Мэдээллийн нууцлал, мэдээлэл дамжуулах нь судалгааны дизайн гаргах, өрхийн жагсаалт 
бэлтгэхэд бэрхшээл үүсгэсэн.

Туршилтын төсөл Завхан аймагт (зудын эрсдэл өндөр дөрвөн сумд эрт үеийн арга хэмжээ болгож, зудад 
нэрвэгдсэн 22 суманд хариу арга хэмжээ болгож) хэрэгжсэн.

Судалгааны мэдээлэл цуглуулж буй ажилтнуудад ярилцлага хийхдээ уг туршилтын хүрээнд мөнгөн 
дэмжлэгийг банкнаас биечлэн авсан, эсвэл зарцуулсан өрхийн гишүүнтэй ярилцах заавар өгсөн. Малчин 
өрхийн хувьд ээж нь хүүхэдтэйгээ сумын төвд сууж, аав нь малаа маллан хөдөө амьдрах байдал түгээмэл 
байна. “Хүүхдийн мөнгөн тэтгэмж”-ийн хүрээнд хүүхдийн мөнгө авдаг дансанд нь нэмэгдлийг нь хийж, 
тус данснаас хүүхдийн асран хамгаалагч нь авдаг.

2.1	 Нас,	хүйс,	төсөлд	хамрагдсан	хүүхэдтэй	ямар	хамааралтай	болох

Эрт үеийн болон хариу арга хэмжээний хүрээнд олгосон мөнгөн тусламжийг хүүхдийнхээ өмнөөс авсан 
иргэдийн олонх нь эмэгтэйчүүд, (77% эхний бүлэг, 85.5% дараах бүлэг) бөгөөд 25-49 насныхан байна 
(Зураг 1).

Хоёр бүлгийн хувьд судалгаанд оролцсон хүмүүс (ХМ-ийг авдаг өрхийн гишүүн)-ийн олонх нь хүүхдийн 
ээж, энэ нь эрт үеийн арга хэмжээнд 77%, хариу арга хэмжээнд 80.8% байсан.

ӨРХИЙН ДҮР ЗУРАГ2

Зураг	1:	Судалгаанд	оролцогчдын	нас,	хүйсийн	бүтэц

4.9%

10.9% 10.4% 1.6%

36.6% 31.4% 4.1%

Хариу арга хэмжээ

4.7%

6.9% 6.7% 0.5%

44.2% 33.5% 3.0%

Эрт үеийн арга хэмжээ

<25 25-34 35-49 50+
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Зураг	2:	Судалгаанд	оролцогчдын	эзлэх	хувь,	хүүхэдтэй	ямар	харилцаатай	байдлаар

77%

13.4%

6.3%

3.3%

80.8%

14%
4.1%

1.1%

Эрт үеийн арга хэмжээ Хариу арга хэмжээ

Ээж Аав Өвөө, Эмээ Бусад Ээж Аав Өвөө, Эмээ Бусад

2.2	 Хамрагдсан	өрхийн	хүүхэд

ХМТ-д 0-18 насны бүх хүүхэд хамрагдсан бол тус туршилтын хүрээнд мөнгөн дэмжлэгт 0-5 насны хүүхдүүд 
хамрагдсан. Нэг өрхөөс төсөлд хамрагдах хүүхдийн тоонд хязгаар тавиагүй, ганцхан насны хязгаарлалт 
тавьсан болно. Ихэнх өрхийн хувьд нэг хүүхэд нь уг төсөлд хамрагдсан. Тухайлбал, 4 сумын хувьд эрт 
үеийн арга хэмжээнд хамрагдсан өрхүүдийн 65.7%, хариу арга хэмжээнд хамрагдсан 22 сумын өрхүүдийн 
73%-д нь айлын нэг хүүхэд хамрагдсан байлаа (Зураг 3).

Зураг	3:	Өрхийн	эзлэх	хувь,	төсөлд	хамрагдсан	хүүхдийн	тоогоор

65.7%

 30.5%

3.8%

73%

 25.4%
1.6%

Эрт үеийн арга хэмжээ Хариу арга хэмжээ

1  2 3, түүнээс олон 1  2 3, түүнээс олон

Эрт үеийн арга хэмжээнд хамрагдсан хүүхдүүдийн 3.6% нь эцэг, эхээсээ тусдаа амьдардаг байна. Баянтэс 
сумын төсөлд хамрагдсан өрхүүдийн дунд хийсэн чанарын судалгааны явцад иргэд өөрийнх нь биш, хамт 
амьдардаг хүүхэд мөнгөн тусламжид хамрагдах боломжтой эсэхийг асууж байлаа.

2.3	 Өрхийн	байршил,	орлогын	гол	эх	сурвалж

Монголын нийт өрхийн дөрөвний нэг нь мал аж ахуй эрхэлж амьжиргаагаа тэтгэдэг. Зуд, ялангуяа их цас 
орж, шуурсан, хүйтэн үед айл өрхүүд мэдээлэл авах, нийгмийн халамжийн мөнгөө авахын тулд сумын төв 
орж банк орох зэрэг асуудал бэрхшээлтэй юм.
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2.3.1	 Сумын	төв	ба	хөдөө

Дөрвөн суманд хэрэгжсэн эрт үеийн арга хэмжээний мөнгөн тусламжид хамрагдсан бүлгийн судалгаанд 
оролцсон иргэдийн олонх (57.9%) сумын төвд, бусад (42.1%)  нь хөдөөд амьдардаг бол хариу арга 
хэмжээний мөнгөн тусламжид хамрагдсан бүлгийн 22 сумын хувьд энэ үзүүлэлт эсрэгээрээ буюу 54.7% 
нь хөдөөд, 45.3% нь сумын төвд байжээ.  

Эрт үеийн арга хэмжээнд хамрагдсан бүлэгт хийсэн чанарын судалгааны хувьд хүүхдээ сургуульд суулгаж, 
ээж нь хүүхэдтэйгээ сумын төвд амьдардаг, аав нь малаа маллаад хөдөө амьдардаг, ялангуяа өвлийн цагт 
бэлчээр дагаж нүүдэллэдгийг малчид хэлсэн. Ийм учраас хэдий гэр бүл нь хөдөө болон сумын төв гэж 
тусдаа амьдарч буй боловч судалгаанд оролцогч (ихэнхдээ ээж нар) сумын төвд амьдардаг байна.

Зураг	4:	Судалгаанд	хамрагдсан	өрхийн	байршил:	Сумын	төв	ба	хөдөө

57.9% 42.1% 54.7% 45.3%

Хариу арга хэмжээЭрт үеийн арга хэмжээ

Сумын төв Хөдөө Сумын төв Хөдөө

2.3.2	 Малчин	ба	малчин	бус	

Монголын нийт өрхийн дөрөвний нэг нь мал аж ахуй эрхэлж, амьжиргааны гол эх үүсвэрээ болгодог. 
Завхан аймагт хэрэгжсэн туршилтын төсөлд өрх айлын хувьд гуравны хоёр нь малчин өрх байна (73.8% 
эрт үеийн арга хэмжээ, 78.8% хариу арга хэмжээ (Зураг 5).

Зураг	5:	Малчин	ба	малчин	бус	өрх

73.8% 26.2% 78.8% 21.2%

Эрт үеийн арга хэмжээ Хариу арга хэмжээ

Малчин Малчин бус Малчин Малчин бус

Малчин өрхийн хувьд олон удаа, том орон зайд нүүдэг ба утас, интернет холбогдох боломжгүй байх нь 
олонтоо. Энэ нөхцөл байдал нь нийгмийн хамгааллын арга хэмжээг үр дүнтэй хэрэгжүүлэхэд ялангуяа 
байгалийн гэнэтийн цочролын үед авах хариу арга хэмжээнд нөлөөлсөн. Энэхүү хяналтын нэг зорилго нь 
малчин өрхүүдэд тохирсон нийгмийн хамгааллын арга хэмжээний хөтөлбөрийг боловсруулахад бодлогын 
зөвлөгөө өгөх юм. Энэ талаар доор өгүүлнэ.

Сумын төвд амьдардаг өрхийн хувьд хүртэл мал аж ахуй орлогын гол эх сурвалж байна (Зураг 6) 3

3	 Хоёр	бүлгийн	бүрэлдэхүүнд	байгаа	малчдын	тооны	зөрүү	нь	томоохон	суурин	газар	болох	Тосонцэнгэл,	Их-Уул	сумын	төв	хариу		
	 арга	хэмжээний	дэмжлэг	авсан	бүлэгт	орсонтой	холбоотой.
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Зураг	6:	Байршил	ба	Малчин/Малчин	бус

Хариу арга хэмжээ

18.9%26.3%

52.5% 2.2%Хөдөө

Хөдөө

Сумын төв

Сумын төв

Эрт үеийн арга хэмжээ

1.4%40.7%

33.1% 24.9%

Малчин Малчин бус

Дөрвөн удаагийн судалгаа (эрт үеийн арга хэмжээний бүлэгт 12-р сард, хариу арга хэмжээний бүлэгт 2, 
3, 4-р сард)-ны үр дүнг энэ хэсэгт өгүүлэв. Тус туршилтын төсөлд Завхан аймгийн тодорхой сумдын 0-5 
насны хүүхдүүд, үүнд эрт үеийн арга хэмжээний шатанд Завхан аймгийн дөрвөн сумын 2583, хариу арга 
хэмжээний шатанд тус аймгийн 22 сумын 6747 хүүхдэд мөнгөн тусламж олгосон гэдгийг дахин нэг дурдах 
нь зүйтэй. Үр дүнгийн хүснэгтийг Хавсралт Б-д харуулав. Энэ хэсэгт төслийн сургамж, туршлагын талаар 
гарсан үр дүнтэй хамт бичлээ.

Гол	үр	дүн:

• Төслийн талаар урьдчилан мэдээлэл авсан хүмүүс мөнгөн тусламжийг туршилтын төслийн 
зорилготой нийцүүлэн зарцуулах магадлал өндөртэй. Банк, багийн засаг дарга нар, нийгмийн 
ажилтнууд мэдээлэл түгээхэд хамгийн их үүрэг гүйцэтгэсэн;

• Мөнгөн тусламжийг дараах дөрвөн төрлийн бараа, бүтээгдэхүүн, үйлчилгээнд голлон 
зарцуулжээ. Үүнд хүүхдийн өвлийн хувцас/гутал, хүүхдийн эрүүл мэнд/эм, хүнс, хадгаламж 
болно;

• Олон өрхүүд харилцагч банктайгаа байгуулсан гэрээний хүрээнд ХМТ-ийг автоматаар урт 
хугацааны, өндөр хүүтэй хадгаламжийн дансанд авдаг. Мөнгөн тусламж өгөх талаар мэдээлэл 
авсны дараа зарим өрх нэмэгдлийг шууд данснаасаа авах хүсэлтээ гаргасан бол арилжааны 
нэг банк хүүхдийн мөнгө авдаг дансандаа нэмэгдлийг автоматаар хийдэг гүйлгээг зогсоосон 
байна;

• Эмэгтэйчүүд эрэгтэйчүүдээс илүүтэй ХМТ-ийн мөнгийг банкнаас авах, зарцуулах эрх мэдэлтэй;

• Хөдөөгийн өрх болон сумын төвийн өрхүүд, мөн олон, цөөн хүүхэдтэй айл өрхүүдийн хооронд 
тусламжийн мөнгөний захиран зарцуулалт нь ялгаатай байсан. Харин малчин/малчин бус, 
зудад алдсан малын тоо, хүүхдийн мөнгөн тусламжийг банкнаас авч буй өрхийн гишүүний 
хүйсээс бага зэрэг хамаарч байна;

• Зудын хэцүү цагт малчин хүний хувьд сумын төв орж мөнгө авна гэдэг хүндрэлтэй тул интернет, 
гар утсаа ашиглан банкны үйлчилгээ авах асуудал малчдад их тустай үйлчилгээ юм.

ҮР ДҮН, СУРГАМЖ3
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3.1	 Туршилтын	төслийн	харилцаа,	мэдээлэл	түгээх

Туршилтын төслийн мэдээлэл түгээх ажлыг орон нутгийн засаг захиргааны холбогдох ажилтнуудад 
сургалт, семинар хийж эхлүүлж, үргэлжлүүлэн төсөлд хамрагдах өрхүүдэд өгөх мэдээллийг тухайн сумдын 
төрийн албан хаагчид, орон нутгийн хэвлэл мэдээлэл, нийгмийн сүлжээгээр дамжуулан хүргэсэн. Хөдөө 
суманд (сумын төвд бус) амьдардаг төслийн зорилтот бүлгийн өрх айлд мэдээлэл хүргэхэд их цастай, 
цагаан зудтай, улсын хэмжээнд хөл хорио тогтоосон, цагаан сард бэлдэх үе, олон малчид бэлчээр даган 
оторт гарсан зэрэг нь сорилт болсон.

Мэдээлэл түгээх ажлын эхний шатанд аймгийн засаг захиргаа, ХНХЯ-ны хэрэгжүүлэгч агентлагийн албан 
хаагчдад голлох мэдээллийг хүргэн аймагт нь сургалт, семинар зохион байгуулсан. Семинарын үеэр 
зорилтот бүлэгт мэдээлэл хүргэх (сумын албан хаагчид, банкны ажилтнууд гм) гол суваг нь тухайн орон 
нутгийн албан хаагчид, төрийн албаныхан байна гэж тогтоосон. Туршилтын төслийн бүрэлдэхүүн хэсэг 
бүрд эдгээр хүмүүс нь гол мэдээлэл хүргэгчид юм.

3.1.1	 Мэдээллийн	эх	сурвалж,	үнэн	бодитой	байдал

Мөнгөн тусламж олгох хөтөлбөр/туршилтын ажлыг хэрэгжүүлэхэд мөнгөн тусламжийн талаарх холбогдох 
мэдээллийг бүрэн гүйцэд, хугацаанд нь үр шим хүртэгч (төсөлд хамрагдах) иргэдэд хүргэснээр тэд учирсан 
цочрол, хүндрэлийг даван туулахын тулд сөрөг арга зам сонгохоос сэргийлэх ач холбогдолтой. 

Эрт үеийн арга хэмжээний бүлгийн (12-р сард мөнгөн тусламж авсан хүүхэдтэй) өрхийн хувьд холбогдох 
мэдээллийг ам дамжуулж (26.1%), сумын засаг дарга (13.6%), банк (12.5%)-наас анх сонсжээ (Зураг 7). 
Гэсэн хэдий ч эдгээр өрхийн 17.2% нь ам дамжсан мэдээлэл үнэн зөв байсан гэж үнэлсэн байна. 

Сум, багийн засаг дарга, телевиз, радио зэрэг албан эх сурвалжаас мэдээлэл авсан хүмүүс мэдээллийг 
илүү үнэн зөв гэж авсан байх хандлагатай байлаа. Хэдий нийт өрхийн 12.5% нь мэдээллээ анхлан банкнаас 
авсан боловч банкийг найдвартай эх сурвалжаар (19.4%) тооцож байлаа. Банк туршилтын төслийн 
талаар гар утасны мессеж илгээх, ирсэн үйлчлүүлэгчдэд мэдээлэл өгөх, хэвлэмэл материал тараах замаар 
мэдээлэл түгээжээ.

Эрт үеийн арга хэмжээний бүлэгт хийсэн чанарын судалгаагаар төрийн албан хаагчид өөрсдийн 
хариуцсан 3-5 өрхүүдээс төсөлд хамрагдах хэсэгтэй нь холбоо барьж мэдээлэл өгөх арга үр дүн өгөөгүй, 
мөн хөдөөгийн өрхүүдэд мэдээлэл хүргэх суваг цөөн байх тусам мэдээлэл хүлээн авах өрхийн тоо багасдаг 
болох нь нотлогдсон юм.

Зураг	7:	Эрт	үеийн	дэмжлэгт	хамрагдсан	бүлэгт	мэдээлэл	хүргэсэн	суваг,	хувь

Мал тооллогын комисс / малын тэжээл хүргэсэн ТАХ

Цэцэрлэгийн багш

Сумын Facebook групп

Ямар ч мэдээлэл аваагүй

Нийгмийн халамжийн мэргэжилтэн

Багшийн засаг дарга

Сумын бусад төрийн албан хаагчид 

ТВ, радио

Сумын засаг дарга

Бусдын ярианаас

Банк 19.4

26.1
17.2

12.8
13.6

10.4
10.1

10.4
10.1

10.4
9.2

4.9
3.0

4.1
4.1

3.6
4.6

2.5
1.9

2.5
2.2
1.9

2.7

12.5

Бусад

Үнэн бодит Анх сонссон

Эрт үеийн хариу арга хэмжээний бүлэгт хүмүүсийн ам дамжсан ярианаас туршилтын төслийн талаар 
ойлголт авах явдал анхны эх сурвалж  (20.2%) төдийгүй мэдээлэл нь үнэн зөв байсан (13.4%) гэж үзжээ 
(Зураг 8). Багийн засаг даргаас анх мэдсэн төдийгүй мэдээлэл нь үнэн зөв байсан гэж хариулсан өрхүүд 
хариу арга хэмжээний бүлэгт 17.8% байсан нь эрт үеийн дэмжлэгийн бүлгийн  9.2% гэсэг үзүүлэлтээс их 
юм. Банк хамгийн үнэн зөв мэдээлэл өгсөн эх сурвалж гэж судалгаанд оролцогчид (20.1%) хариулжээ.
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Зураг	8:	Хариу	арга	хэмжээнд	хамрагдсан	өрхүүдэд	мэдээлэл	хүргэсэн	суваг

Малын тэжээл хүргэсэн хүмүүс

Цэцэрлэгийн багш

Сумын Facebook групп

Бусад

Сумын бусад төрийн албан хаагчид

Сумын засаг дарга

ТВ, радио

Нийгмийн халамжийн мэргэжилтэн

Бусдын ярианаас

Багийн засаг дарга

Банк

Ямар ч мэдээлэл аваагүй

20.1
8.4

16.7
17.8

13.4
20.2

12.1
10.3

9.0
10.9

8.2
10.3

6.1
6.4

4.1
2.6

2.2
5.2

1.2
1.0

0.1
0.1

6.8
6.8

Үнэн бодит Анх сонссон

Өрх хөдөө, эсвэл сумын төвд амьдрах, өрхийн орлогын эх үүсвэр нь мал аж ахуй эсэх болон сум бүрийн 
онцлог үйл ажиллагаа зэргээс ялгарч мэдээлэл хүргэх, авах зан дадал өөр өөр байна.

Зураг 9-д эрт үеийн арга хэмжээний бүлгийн хувьд мэдээллийн анхдагч эх сурвалжийг сумдаар харуулав. 
Бусдын ам дамжсан ярианаас мэдээлэл авах нь анхны эх сурвалж байгаа нь адил боловч бусад эх 
сурвалжийн хувьд дөрвөн суманд өөр өөр, үүнд алслагдмал байдал/мэдээлэл хүргэх арга нөлөөлсөн 
байна.

Зураг	9:	Эрт	үеийн	арга	хэмжээнд	хамрагдсан	өрхүүдийн	мэдээлэл	авсан	анхны	эх	сурвалж,	сумаар

12 
 

Зураг 8: Хариу арга хэмжээнд хамрагдсан өрхүүдэд мэдээлэл хүргэсэн суваг 

Өрх хөдөө, эсвэл сумын төвд амьдрах, өрхийн орлогын эх үүсвэр нь мал аж ахуй эсэх болон сум 
бүрийн онцлог үйл ажиллагаа зэргээс ялгарч мэдээлэл хүргэх, авах зан дадал өөр өөр байна. 

Зураг 9-д эрт үеийн арга хэмжээний бүлгийн хувьд мэдээллийн анхдагч эх сурвалжийг сумдаар 
харуулав. Бусдын ам дамжсан ярианаас мэдээлэл авах нь анхны эх сурвалж байгаа нь адил боловч 
бусад эх сурвалжийн хувьд дөрвөн суманд өөр өөр, үүнд алслагдмал байдал/мэдээлэл хүргэх арга 
нөлөөлсөн байна. 

Зураг 9: Эрт үеийн арга хэмжээнд хамрагдсан өрхүүдийн мэдээлэл авсан анхны эх сурвалж, сумаар 
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Зураг	10:	Эрт	үеийн	хариу	арга	хэмжээнд	хамрагдсан	өрхүүдийн	мэдээлэл	авсан	эх	сурвалж,	байршлаар
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Зураг 10: Эрт үеийн хариу арга хэмжээнд хамрагдсан өрхүүдийн мэдээлэл авсан эх сурвалж, байршлаар  
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Зураг	11:	Эрт	үеийн	халамжид	хамрагдсан	иргэдийн	мэдээллийн	эх	сурвалж,	хөдөө	сум	ба	сумын	төв
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Нийгмийн халамжийн мэргэжилтнээс мэдээлэл авсан байдал сумын төв (18.3%) болон хөдөө (7%) -д 
ялгаатай байсан. 

Багийн засаг дарга нар эхний болон хоёр дахь шатанд сумын төв болон хөдөө амьдардаг хүмүүсийн 
хувьд гол мэдээлэл түгээгч байсан гэж өрхүүдийн ойролцоогоор 11-16% үзсэн байна.
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Хөдөөгийн айл өрхийн хувьд радио, телевизээр (хоёр шатны хувьд ойролцоогоор 11%) мэдээлэл авсан 
нь сумын төвийнхөнтэй (6-7%) харьцуулахад илүү, харин гар утас, мессежээр мэдээлэл түгээх нь сүлжээ 
тасрах, мессеж унших хүндрэл гэх мэтээс болоод үр дүн муутай. Мөн хөдөөгийн өрхүүд гар утасны дугаараа 
байнга сольдог тул мэдээлэл гар утсаар хүргэх нь сайн сонголт биш юм. Эрт үеийн арга хэмжээний үед 
хийсэн фокус бүлгийн ярилцлагаар телевизийг хөдөөд мэдээлэл хүргэх чухал эх сурвалж гэж үзжээ. 

“Хөдөөгийн	 хүмүүсийн	 хувьд	 телевиз	 мэдээллийн	 гол	 эх	 сурвалж	 хэвээр	 байна.	 Манайх	 болон	 айл	
саахалтынхан	Малчин	телевиз	(суваг)	үздэг.	Хамгийн	их	үздэг	нэвтрүүлэг	нь	“Малчдын	цаг”	юм.	Хөдөөгийн	
бараг	бүх	хүн	энэ	нэвтрүүлгийг	үздэг”.	

–	Эрт	үеийн	арга	хэмжээний	шатны	фокус	бүлгийн	ярилцлагад	оролцогч	малчин

Аймаг, сумын төрийн албан хаагчид өрхүүдэд тусламжийн өвс, тэжээл хүргэх явцдаа мөн төслийн тухай 
мэдээллийг хөдөөгийн иргэдэд хүргэсэн бөгөөд энэ үйл ажиллагаанд шатахууны буюу шатахуун авах 
санхүүгийн хэрэгтэй байдаг талаар хэлж байсан. 

Сумын төвд Фэйсбүүк хуудас, утас, мессежээр мэдээлэл хүргэх их үр дүнтэй болох нь хэрэгжүүлэгч 
талуудтай хийсэн ярилцлагын яригдсан.

Сонирхолтой нь эрт үеийн арга хэмжээнд малчин бус өрхүүдийн 8.3% нь ямар нэг мэдээлэл аваагүй, 
харин малчдын 2.2% нь аваагүй. Харин хариу арга хэмжээний шатанд энэ дүр зураг эсрэгээрээ буюу 
малчин бус өрхүүдийн 3.4%,  малчин өрхүүдийн 7.8% огт мэдээлэл аваагүй, байршлаар харвал хөдөөгийн 
өрхийн 8.6%, сумын төвийн 4.2% нь нь мэдээлэл огт аваагүй гэх үзүүлэлттэй байна.

Зураг	12:	Туршилтын	төслийн	талаар	анхны	мэдээлэл	авсан	эх	сурвалж:	Малчин,	малчин	бус	өрхүүд,	эрт	үеийн	
болон	хариу	арга	хэмжээний	бүлгээр
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3.1.2	 Мэдээлэл	хүргэсэн	цаг	хугацаа

Мөнгөн тусламжийн зорилгыг ойлгох, тусламжид хамрагдах шалгуур үзүүлэлтийг ойлгох, халамжийн 
мөнгөн дүн, шилжүүлэг хийх арга зам, хугацаа зэрэг мэдээллийг ойлгоход цаг тухай бүрт мэдээлэл өгөх нь 
чухал юм. Мэдээлэл авснаараа төсөлд хамрагдсан өрх санхүүгээ төлөвлөх боломжтой болж, ингэснээрээ 
бэлэн мөнгөний гачигдлаас болж хүндрэл бэрхшээлийг давах туулах сөрөг үр дагавартай арга зам сонгох 
явдлаас нь урьдчилан сэргийлж чадна..

Эхний мөнгөн дэмжлэгийг  (эрт үеийн арга хэмжээний бүлэгт багтсан зудын эрсдэл өндөр дөрвөн 
суманд ганцхан удаа) 2019.12.09-ний өдөр шилжүүлсэн. Төсөлд хамрагдсан өрхийн 44.1% шилжүүлэг 
хийхээс өмнө, 53.9% нь шилжүүлэг хийсний дараа туршилтын төслийн талаар мэдээлэл авчээ. Хөдөөгийн 
өрхүүдтэй харьцуулахад мэдээлэлд арай ойр сумын төвийн өрхүүдийн талаас илүү нь шилжүүлэг хийсний 
дараа төслийн талаар олж мэдсэн байна. Судалгаанд оролцсон иргэдийн 95.9% нь банкны дансанд нь 
мөнгөн дэмжлэг орсноос хойш дөрвөн долоо хоногийн дотор мөнгөн дэмжлэгийн талаар мэдээлэл 
авсан байна.

Зураг	13:	Туршилтад	оролцогчдод	төсөлтэй	холбоотой	мэдээлэл	хүрсэн	хугацаа:	
Эрт	үеийн	арга	хэмжээний	бүлэг
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Хоёр дахь дэмжлэгийг (Завхан аймгийн 22 сумын эрт үеийн хариу арга хэмжээний бүлгийн 3 шилжүүлгийн 
эхнийх) 2020.02.17-нд шилжүүлсэн. Зураг 14-т хамрагдсан өрхийн багахан хэсэг (дөнгөж 22.6%) дэмжлэг 
авахаасаа өмнө мэдээлэл авсан байжээ. Энэ үзүүлэлт сумын төвийн өрхүүдийн хувьд 30.7%, хөдөөд 
23.2% байв.

Иймд, эхний хоёр шилжүүлгийн хооронд төслийн мэдээлэл, харилцааны үр дүнгийн үзүүлэлт 44.1%-с 
23.2% хүртэл унасан нь магадгүй тухайн үед зарласан хөл хорио, зудын нөхцөл байдалтай холбоотой 
байж болох юм.
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Зураг	14:	Туршилтад	оролцогчдод	төсөлтэй	холбоотой	мэдээлэл	
хүрсэн	хугацаа:	Хариу	арга	хэмжээний	бүлэг
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3.1.3	 Төсөлд	хамрагдсан	иргэдийн	мөнгөн	дэмжлэгийн	талаарх	ойлголт

Туршилтын хүрээнд олгох мөнгөн дэмжлэгийн зорилго болон бусад мэдээллийг төсөл хэрэгжих сумын 
иргэдэд 2019 оны 12-р сард буюу эрт үеийн бүлэгт мөнгө шилжүүлэхээс өмнө, хариу арга хэмжээний 
бүлэгт үүнээс арай хожуу буюу эхний шилжүүлэг хийсний дараа мэдээлэл хүргэсэн юм. Мэдээлэл хүргэх 
үйл явцын хувьд өөр нэг гол ялгаа нь эрт үеийн арга хэмжээнд дөрвөн сумын 2729 хүүхэд, хариу арга 
хэмжээнд 22 сумын 6747 хүүхэд багтаж байсан төдийгүй эдгээр сумдад зуд болсны дараа мэдээлэл 
хүргэсэн нь аймаг, сумын төрийн албан хаагчдын мэдээлэл хүргэх боломж, чадавхад нөлөөлсөн байж 
болох талтай.

Зураг	15:	Мөнгөн	дэмжлэгийн	зорилгын	талаарх	иргэдийн	ойлголт,	туршилтын	төслийн	бүлгээр

50.1%

28.7%

3.9%

17.2%

39.5% 42.4%

5.5% 12.5%

Зудтай / өвөлжилт 
хүндэрсэн

сумдын хүүхдүүдэд 
зориулсан

Зөвхөн хүүхдүүдэд Өрхийн өвөлжилтийг 
давахад

Мэдэхгүй

Эрт үеийн арга хэмжээ Хариу арга хэмжээ



НҮБ-ын Хүүхдийн Сан

17

Цаг хугацааны хүчин зүйлээс үл хамааран төсөлд хамрагдсан дийлэнх өрхүүд тус мөнгөн дэмжлэг зудын 
үед хүүхдийн хэрэглээг дэмжихэд зориулсан гэдгийг ойлгож байсан. Эрт үеийн арга хэмжээний бүлгийн 
өрхийн тал хувь ингэж ойлгож байхад хариу арга хэмжээний бүлгийн хувьд энэ үзүүлэлт 39.5% болж 
буурсан (Зураг 15). Ерөнхийдөө нийт өрхийн дийлэнх нь мөнгөн тусламж хүүхдэд зориулагдсан гэдгийг 
ойлгож байсан нь заавал төсөлтэй холбоотой мэдээлэл, харилцаа сайн байсан гэсэн үг биш, хүүхдийн 
мөнгө дансанд орох бүрт банк автоматаар эх/эцгийн гар утсанд мессеж явуулдаг нь нөлөөлсөн байх ч 
талтай.

Хэдийгээр төслийн талаарх мэдээллийг авсан ч гэлээ эрт үеийн арга хэмжээнд өрхүүдийн 17.2%, хариу арга 
хэмжээний бүлгийн өрхүүдийн 12.5% нь мөнгөн тусламжийн зорилгыг ойлгоогүй. Хариу арга хэмжээний 
бүлэгт 2020 оны 2-р сард мэдээлэл огт аваагүй өрх 6.8% байсан гэж үзэхэд мөнгөн тусламжийн зорилгыг 
ойлгоогүй хүмүүсийн хувь хэмжээ харьцангуй өндөр байжээ гэсэн үг юм. Харамсалтай нь бид эрт 
үеийн арга хэмжээнд хамрагдсан бүлгийн өрхүүдээс 12-р сард авсан судалгаагаар мэдээлэл огт аваагүй 
өрхүүдийг тодорхойлох асуулт оруулаагүй.

Мөнгөн тусламжийн зорилгын талаарх иргэдийн ойлголт сум бүрт өөр өөр байлаа (Зураг 16). Мэдээлэл 
өгөх үйл ажиллагаа нь төвөөс аймагт, аймгаас сум, багийн төрийн албан хаагчид гэсэн чиглэлд тарсан ба 
уг туршилтаас үзэхэд мэдээлэл, харилцааг сайжруулах шаардлагатайг харуулав. Энэ тухай доор өгүүлнэ.
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сайн байсан гэсэн үг биш, хүүхдийн мөнгө дансанд орох бүрт банк автоматаар эх/эцгийн гар утсанд 
мессеж явуулдаг нь нөлөөлсөн байх ч талтай. 

Хэдийгээр төслийн талаарх мэдээллийг авсан ч гэлээ эрт үеийн арга хэмжээнд өрхүүдийн 17.2%, 
хариу арга хэмжээний бүлгийн өрхүүдийн 12.5% нь мөнгөн тусламжийн зорилгыг ойлгоогүй. Хариу 
арга хэмжээний бүлэгт 2020 оны 2-р сард мэдээлэл огт аваагүй өрх 6.8% байсан гэж үзэхэд мөнгөн 
тусламжийн зорилгыг ойлгоогүй хүмүүсийн хувь хэмжээ харьцангуй өндөр байжээ гэсэн үг юм. 
Харамсалтай нь бид эрт үеийн арга хэмжээнд хамрагдсан бүлгийн өрхүүдээс 12-р сард авсан 
судалгаагаар мэдээлэл огт аваагүй өрхүүдийг тодорхойлох асуулт оруулаагүй. 

Мөнгөн тусламжийн зорилгын талаарх иргэдийн ойлголт сум бүрт өөр өөр байлаа (Зураг 16). 
Мэдээлэл өгөх үйл ажиллагаа нь төвөөс аймагт, аймгаас сум, багийн төрийн албан хаагчид гэсэн 
чиглэлд тарсан ба уг туршилтаас үзэхэд мэдээлэл, харилцааг сайжруулах шаардлагатайг харуулав. 
Энэ тухай доор өгүүлнэ. 

Зураг 16: Мөнгөн дэмжлэгийн зорилгын ойлголт, хариу арга хэмжээ, сумаар 
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3.1.4	 Сургамж:	Мэдээлэл	түгээх,	мессеж	илгээх

Мэдээлэл түгээх стратеги боловсруулахдаа хөдөө, сумын төвийн онцлогоос гадна жирийн үеийн нийгмийн 
хамгааллын арга хэмжээтэй харьцуулахад цочрол тохиохын өмнөх/үеийн хариу арга хэмжээний мэдээлэл 
хүргэхэд хугацаа богино, ялангуяа зуд болж малчдын хөдөлгөөн хорьсон, алс газар нүүсэн үед холбоо 
барих боломжгүй байдгийг тооцож үзэх нь зүйтэй.

Сумын төвийн айл өрхөд мэдээлэл хүргэх нь харьцангуй хялбар байдаг бол хөдөөд бэрхшээлтэй нөхцөл 
байдалд ордог гэдгийг тусган тохирох механизмыг тогтоох шаардлагатай (зудын цагт, малчид оторт явсан 
үед).

Мэдээлэл авах хамгийн найдвартай эх сурвалжаар албан эх сурвалж (төрийн албан хаагчид) болон банк 
гэж иргэд үздэг ч гэсэн эдгээр эх сурвалжийн хувьд өрх бүртэй нэг нэгээр нь уулзах цаг хугацаа, өртөг 
зардлын нөөц байхгүй. Албан ёсоор ашигласан нэг төрийн албан хаагч 3-5 иргэнд мэдээлэл хүргэнэ гэсэн 
арга зүйг цаашид эргэж харах нь зүйтэй. 

Хөдөөгийн айл өрхийн хувьд гар утас, мессеж, төрийн албан хаагч биечлэн уулзахаас илүүтэй “Малчин” 
телевизийн сувгаар мэдээлэл сайн хүрсэн бол сумын төвийнхний хувьд Фэйсбүүк, гар утас, мессеж, 
биечлэн уулзалтаас голчлон мэдээлэл авчээ. Бүх айл өрх хэвлэмэл тараах материал түгээсэн банкийг 
мэдээллийн чухал эх сурвалжид тооцжээ. Хэвлэмэл материал өргөн хүрээнд тараах нь ам дамжсан 
мэдээг нягтлан үнэн зөв мэдээлэл хүргэхэд эерэг нөлөөтэй учраас нийгмийн хамгааллын арга хэмжээнд 
мэдээлэл, харилцааны нэг арга болгон хэрэглэх нь зүйтэй. 

Чанарын судалгаагаар мэдээлэл хүргэх, харилцах хугацаа арай урт болгох хэрэгтэй гэдгийг тогтоосон. 
Гэхдээ, энгийн үед нийгмийн халамжийн хүрээнд хийдэг мөнгөн шилжүүлэгтэй харьцуулахад цочролд 
өртсөн газар нутагт хариу арга хэмжээ үзүүлэх мөнгөн дэмжлэгийн холбогдох мэдээлэл хүргэх, харилцах 
боломжтой хугацаа тун богино, мөн урьдчилан тодорхойлох боломжгүй зөвхөн тухайн цаг үед нь тогтоох 
шаардлагатай болдог. Үүнээс гадна, хөдөө орон нутагт зудын цагт мэдээлэл хүргэх асуудал хүндэрдэг 
(хүн амын тархан суурьшилт, малчдын нүүдэл, зам харгуйн хүндрэл, хөдөөд харилцааны холбооны 
хязгаарлагдмал байдал гм.).

Мөнгөн дэмжлэгийн зорилгыг жигд ойлгуулахын тулд бүх суманд ижил мэдээлэл хүргэж, мэдээллийн 
нэгдмэл байдлыг хадгалж, мэдээлэл түгээх үйл ажиллагааг хэвлэмэл материалаар (нугалбар, асуулт 
хариулт, голлох мэдээг агуулсан тараах материал) хангаж, дэмжих нь зөв.

3.2	 Мөнгөн	дэмжлэгийг	зарцуулсан	байдал

Энэ хэсэгт туршилтын төсөлд хамрагдсан өрх айлууд авсан мөнгөн дэмжлэгээ хэрхэн зарцуулсан талаар 
тодорхойлон бичье. 

Өмнө дурдсанчлан туршилтын төслийн зорилго нь 0-5 насны хүүхэдтэй, зудад нэрвэгдсэн айл өрхөд 
санхүүгийн дэмжлэг үзүүлж, хүүхдэд хор уршигтай (хоол хүнсний хэрэглээгээ танаж шим тэжээлийн 
дутагдалд орох, эрүүл мэндийн зардлаа танах, өвлийн улиралд шаардлагатай эд зүйлс худалдаж 
авахгүй байх гм.) аргыг сонгон хүндрэлийг даван туулахын тулд хэрэглэхээс сэргийлэх явдал байсан. Зуд 
турхан болж мал нь хорогдсоноор өрхийн зардал өсөж, орлого буурдаг. Мөнгөн дэмжлэгийг ямар нэг 
нөхцөлгүйгээр (шалгуур хангасан өрхөд төсөлд хамрагдахын тулд ямар нэгэн нөхцөл, болзол тавиагүй) 
олгосон.

Бараа материалын тусламж, ваучер зэрэгтэй харьцуулахад мөнгөн дэмжлэгийн онцлог нь өрх бүр өөрийн 
хэрэгцээндээ тохируулан захиран зарцуулах боломжтой байсан. Иймд мөнгөн тусламжийн зарцуулалт нь 
өрхийн дундын хэрэглээ (өвлийн бэлтгэл хангахад шаардлагатай түлээ, нүүрс, гэрийн дулаалга гм авах)-
нээс гадна шууд хүүхдийн хэрэглээ (өвлийн гутал, дулаан хувцас)-нд чиглэсэн нь төслийн үндсэн зорилго 
болох хүүхэд хамгааллын арга хэмжээтэй нийцсэн юм.  Туршилтын төсөл хэрэгжүүлэхдээ дээрх агуулга 
бүхий мэдээллийг өрхүүдэд түгээсэн болно. 

ХМТ-ийн дансанд нь мөнгөн дэмжлэгийг шилжүүлсэн. ХМТ нь хүүхэдтэй бараг бүх айлд хүрдэг буюу 
хөдөө, орон нутгийн өрхийн 97% нь хамрагддаг. Төслийн хүрээнд мөнгөн тусламжийг ХМТ-ээс тусад нь 
шилжүүлсэн нь өрхүүдэд дансанд орж ирсэн хүүхдэд зориулах мөнгөө ялгаж, салгаж хүлээж авах боломж 
олгов.  
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3.2.1	 Өрхийн	түвшинд	мөнгөн	дэмжлэгийг	хуваарилсан	байдал

Эрт үеийн арга хэмжээний бүлгийн дийлэнх өрхүүд мөнгөн дэмжлэгийг зөвхөн хүүхдэд (65.9%) үлдсэн нь 
өрхийн хэрэглээнд зарцуулсан гэж асуулгад хариулжээ (Зураг 177).

Зураг	17:	Мөнгөн	тусламжийн	зарцуулалт:	Эрт	үеийн	арга	хэмжээний	бүлэг

Тухайн хүүхдэд өөрт нь  Бүх хүүхдэд  Өрхийн бүх гишүүдэд

65.9% 12.8% 21.3%

Хүүхдийн мөнгөө өндөр хүүтэй хадгаламжийн дансандаа шууд хийхээр банктай гэрээтэй байсан өрхүүдийн 
хувьд харилцагч банк нь туршилтын төслийн мөнгөн тусламжийг данс эзэмшигчтэй зөвлөлдөхгүйгээр 
хадгаламжийн дансанд автоматаар хийснийг эхний шилжүүлэг хийсний дараа мэдсэн юм. Хадгаламжийн 
талаар дараа өгүүлнэ.

Улмаар чанарын болон тоон судалгааны асуултыг өөрчлөн энэ талаар илүү мэдээлэл олж авсан болно.

Эрт үеийн арга хэмжээнд хамрагдсан олон өрхөд үзүүлсэн нэмэлт мөнгөн тусламж нь ХМТ-ийн адилаар 
хадгаламжийн дансанд нь автоматаар татагдсан ч нийт өрхүүдийн дийлэнх нь мөнгөн тэтгэмжийг тухайн 
хүүхдэд, өрхийн дундын хэрэгцээнд, өрхийн бүх хүүхдэд зарцуулж чаджээ.

Хоёрдугаар сард мөнгөн тусламжийг нийт өрхийн гуравны нэг орчим нь хадгаламждаа хийж байсан бол 
төслийн зорилго айл өрхөд хүрсэн дараагийн саруудад уг үзүүлэлт буурсан дүнтэй гарчээ. Энэ талаар 
доор өгүүлнэ.

Зураг	18:	Өрхийн	түвшинд	зарцуулсан	байдал:	Хариу	арга	хэмжээ

34.1% 32.9% 7.9% 16.0% 9.2%

22.7% 39.8% 10.3% 21.8% 5.3%

21.3% 45.7% 10.5% 19.2% 5.2%

3-р сарын

4-р сарын

Хадгаламжид хийсэн  Тухайн хүүхдэд өөрт нь

Бүх хүүхдэд   Өрхийн бүх гишүүдэд

Одоогийн байдлаар аваагүй, зарцуулаагүй 

Чанарын судалгаагаар орон нутгийн зарим албан тушаалтан уг мөнгийг зөвхөн хүүхдэд зарцуулах 
ёстой гэсэн мэдээлэл тараасан болох нь тогтоогдсон. Хэдий ийм боловч нийгмийн хамгааллын хүрээнд 
өрхийн зардлаас харахад (хүнс, түлээ, түлш гм) мөнгөн дэмжлэг нь зорилтот хүүхдээс гадна өрхийн бусад 
гишүүдэд ач тусаа өгсөн гэж үзэж байна.

2-р сарын



НҮБ-ын Хүүхдийн Сан

20

3.2.2	 Зардал

3.2.2.1	 Зардлын	төрөл

Нийгмийн хамгааллын 2 удаагийн арга хэмжээнд олгосон мөнгөн тусламжаар өрхүүд үндсэндээ дараах 
дөрвөн төрлийн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг хүүхдэд зориулж худалдаж авчээ. Үүнд: хүүхдийн өвлийн 
хувцас, гутал, хүүхдэд зориулсан эм, эрүүл мэндийн үйлчилгээ, хүнс, хадгаламж. Эрт үеийн арга хэмжээнд 
өрхүүдийн 79.3%, хариу арга хэмжээний хувьд эхний сард өрхүүдийн 84.5%, дараа нь 90.9%, 94.5% хүртэлх 
хувь нь дээрх дөрвөн төрлийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээнд тусламжийг зарцуулсан байна. 

Эрт үеийн арга хэмжээний бүлгийн өрхүүдийн олонх өвлийн хувцас, гутал (30.6%), эм, эрүүл мэндийн 
үйлчилгээ (22.7%), хадгаламж (15.3%), хүнс (10.7%)-нд гэсэн төрөлд тусламжийн мөнгөний ихэнх хэсгийг 
зарцуулжээ (Зураг 20). Тус бүлгийн хувьд мөнгөний хоёр дахь их үнийн дүнтэй хэсгийг эм, эрүүл мэндийн 
үйлчилгээ (34.6%), хүнс (32.7%), өвлийн  гутал хувцас (20.1%) гэсэн зардлын төрлөөр хүүхдэд зарцуулжээ 
(Зураг 21).

Хариу арга хэмжээний бүлгийн өрхүүдийн 34.1% хоёрдугаар сард олгосон дэмжлэгийг хадгалж, эм, эрүүл 
мэндийн үйлчилгээ (29%), хүнс (11.4%), өвлийн гутал хувцсанд (10%) хүүхдэд зарцуулжээ. Нөгөө бүлэгтэй 
мөн ижил дараагийн хэсэг өрх эрүүл мэндийн үйлчилгээ (39.5%), өвлийн гутал хувцас (28.6%), хүнс 
(22.7%)-нд зарцуулжээ. Нийт өрхийн 28% нь сар бүр өмнөх сартай ижил байдлаар бараа бүтээгдэхүүнд 
мөнгөн тусламжийг зарцуулсан. Сумын цагдаа болон нийгмийн халамжийн ажилтнуудтай хийсэн 
ярилцлагаар мөнгөн тусламж олгосноор архины хэрэглээ нэмэгдэх зэрэг нийгмийн амгалан тайван 
байдал алдагдуулахад хүргэх үйл явдал гараагүй гэж дүгнэв.

Хариу арга хэмжээний бүлгийн өрхийн 12.7% нь гурван сарын туршид тусламжийн мөнгөө хадгаламждаа 
хийж байсан гэдгийг тэмдэглэх хэрэгтэй. Хадгаламжийн талаар дараа нарийвчлан өгүүлэх болно(Хэсэг 
3.2.3 харна уу). 

Өмнө дурдсанчлан хариу арга хэмжээний бүлэгт туршилтын төсөлтэй холбоотой мэдээлэл хоёрдугаар 
сард мөнгөн тусламж шилжүүлэхээс өмнө хүрэх ёстой байсан боловч нөхцөл байдлаас шалтгаалан дараа 
нь хүрсэн. Эрт үеийн хариу арга хэмжээний бүлэгт 12-р сард мэдээлэл хүргэх ажил зөвхөн дөрвөн сумыг 
хамарч байсан бол хариу арга хэмжээний бүлэгт 22 сум багтаж байсан болно. 

“Эмч	хүүхдэд	эм,	амин	дэм	бичиж	өгөхөөр	эцэг	эх	эхлээд	эмийг	нь	авч	өгөөд	Д	витамин	зэрэг	амин	дэмийг	
дараа	авч	өгөхөөр	хойшлуулдаг.	Мөнгөтэй	боллоо	гээд	олон	ээж	буцаж	ирж	амин	дэм	авсан	даа.”	

–	Эмийн	санч.

Зураг	19:	Мөнгөн	тусламжийн	ихэнх	хэсгийн	зарцуулалт
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Зураг 19: Мөнгөн тусламжийн ихэнх хэсгийн зарцуулалт 

 

 

 
Зураг 20: Мөнгөн тусламжийн хоёр дахь том зардал 
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Зураг	20:	Мөнгөн	тусламжийн	хоёр	дахь	том	зардал
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Зураг 19: Мөнгөн тусламжийн ихэнх хэсгийн зарцуулалт 

 

 

 
Зураг 20: Мөнгөн тусламжийн хоёр дахь том зардал 
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3.2.3	 Мөнгөн	тусламжийг	хадгалсан	байдал

Өмнө дурдсанчлан зарим айл өрх сар бүрийн хүүхдийн мөнгөө хүү өндөр, хугацаа урт, хүүхдийн 
хадгаламждаа хийдэг бол мөн тэдний зарим нь уг хадгаламжаа барьцаалан богино хугацааны зээл 
банкнаас авдаг.  Банкинд уг туршилтын тусламжийн мөнгө нь ЗГ-аас олгодог сар бүрийн ХМТ-ээс ялгаатай 
гэдэг талаар ямар нэг мэдээлэл, зааварчилгааг туршилтын төслийн хугацаанд өгөөгүй, иймд эхний үед 
тусламжийн мөнгө нь ХМТ-ийн адилаар автоматаар хадгаламжийн дансанд татагдаж байсан. Ингэхдээ 
банк ч данс эзэмшигчид мэдэгдээгүй юм. Иргэд ч хугацаатай хадгаламжийн данснаас гэрээнд заасан 
хугацаанаас өмнө ямар ч алдагдалгүйгээр мөнгө авах боломжгүй юм. 

Төрийн банк мөнгөн дэмжлэгийг урьдын адилаар хугацаат хадгаламжийн дансанд татсаар байсан бол 
Хаан банк энэ гүйлгээг хоёрдугаар сард эрт үеийн арга хэмжээ эхлэхэд зогсоосон боловч энэ талаар 
иргэдэд мэдээлэл өгөөгүй болохыг чанарын судалгаагаар тогтоов. Иймд зарим төсөлд хамрагдсан иргэд 
мөнгөн тусламжийг цаг хугацаандаа авах, хүүхдийн хадгаламжид автоматаар хийх үйлчилгээний аль 
алиных нь ашиг шимийг хүртээгүй.

Цас орсон, КОВИД-19 цар тахлаас болж зорчих хөдөлгөөн хязгаарласантай холбоотойгоор ялангуяа хөдөө 
нутагт мэдээлэл түгээхэд бэрхшээлтэй, өрх айлууд мөнгөн дэмжлэгийг хүүхдийн хадгаламжийн дансандаа 
хийлгүйгээр авах талаар тухайн үед  банктайгаа зөвшилцөх боломж гараагүй байж болно. Ихэнх хүүхдийн 
хадгаламжтай өрхүүд Төрийн банкинд данстай, тус банк мөнгөн дэмжлэгийг хадгаламжийн дансанд 
хүчин төгөлдөр гэрээнийхээ хүрээнд хийсэн байна.

Хариу арга хэмжээнд хамрагдсан өрхийн 12.7% нь гурван удаагийн мөнгөн тусламжийг бүхэлд нь 
хадгалжээ.

Өмнө дурдсанчлан (Зураг 14) ихэнх өрхүүд хариу арга хэмжээний эхний шилжүүлэг хийгдсэний дараа 
төсөлтэй холбоотой мэдээллийг авсан. Хоёрдугаар сард дэмжлэгийн мөнгийг шилжүүлэхээс өмнө голлох 
мэдээлэл авч чадаагүй айл өрхийн хувьд мөнгөн тусламжийн зарцуулалт нь мэдээлэл авсны дараах цаг 
хугацаанд ихээхэн өөрчлөгдсөн байна. (Зураг 22).

Хоёрдугаар сард нийт өрхийн 34.1% нь тусламжийн мөнгийг хадгалсан бол 3, 4-р сард энэ үзүүлэлт 22.7% 
болон 21.3% болж буурчээ (Зураг 20). Туршилтын төсөлтэй холбоотой мэдээлэл хоёрдугаар сард огт 
аваагүй өрхийн 41.3% нь тухайн сард хадгаламждаа мөнгөө авсан бол дөрвөн сард уг үзүүлэлт 25.6% 
болтол буурчээ.  (Зураг 22). Хадгаламжийн дансанд 2-р сард мөнгөн тусламжаа авсан өрхүүдийн талаас 
илүү (54.3%) нь дөрөвдүгээр сар гэхэд уг үйлдлийг зогсоожээ. Үүнийг өрхүүдэд туршилтын талаар мэдээлэл 
өгсөн болон банк тусламжийн мөнгийг сар бүрийн ХМТ-ээс тусдаа гэдгийг ойлгож хадгаламжийн дансанд 
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автоматаар хадгаламжийн дансанд хийх бодлогоо өөрчилсөнтэй холбоотойгоор тайлбарлаж болох юм.

Хоёрдугаар сард төслийн талаар мэдээлэл аваагүй өрхийн хувьд хүүхдийн эм, хүнс авах явдал 3, 4-р 
сард нэмэгджээ. Мөнгөн тусламж шилжүүлсний дараа хийсэн судалгаагаар уг тусламжийн мөнгийг 
зарцуулаагүй байсан өрхийн тоо 30.4%-с 4.7% болж буурсан байна.

Зураг	21:	Мэдээлэл	хүрээгүй	өрх:	Зарцуулалт	сараар
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Сумын төв болон хөдөөгийн өрхүүдийн хооронд хадгаламждаа хийх зан дадал хугацааны хувьд 
мэдэгдэхүйц өөрчлөгдсөн байна. Сумын төвийн айл өрхийн 36.3% нь хоёрдугаар сард мөнгөн тусламжийг 
хадгаламждаа хийж байсан бол дөрвөн сар гэхэд уг үзүүлэлт 27.4% болж буурчээ. Хөдөөгийн өрхийн 
хувьд энэ үзүүлэлт хоёрдугаар сард 32.6% байсан бол дөрөвдүгээр сар гэхэд 16.2% болж огцом буурчээ.

3.2.3.1	 Барааны	бүлгээр	хийсэн	зарцуулалт

Үндсэн дөрвөн төрлийн бараа, үйлчилгээнд мөнгөн тусламжийг зарцуулсан боловч үүн дотроо 
сонирхолтой ялгаа байлаа (Зураг 20). Туршилтын төслийн мөнгөн дэмжлэгийг 12-р сард хүүхдийн өвлийн 
хувцас, гуталд хамгийн их зарцуулсан (30.6%) бол, 2-р сард (10%) болон 4-р сард (20%) энэ зарцуулалт 
эрс буурчээ.

Харин хадгаламжийн хувьд 12-р сард дөнгөж 15.3% байснаа 2-р сард хоёр дахин өсөж (34.1%) 3-4-р сард 
21% - 22% болж буурчээ. Оройтож мэдээлэл хүргэсэн, хадгаламжийн дансанд автоматаар хийсэн зэрэг 
шалтгаантай байж болох ч (2.5.3 хэсгийг харна уу) Хаан банк хадгаламжид автоматаар хийдэг бодлогоо 
өөрчилсөн, мөн өрх зудын эрсдэлд бэлтгэн мөнгөн дэмжлэгийг нөөцлөн хадгалсан байж болох юм. 
Мөнгөн дэмжлэгийн хүнсэнд зарцуулсан (эрт үеийн арга хэмжээний 10%-с 4-р сар гэхэд 17.4%), хүүхдийн 
эрүүл мэндэд зарцуулсан (эрт үеийн арга хэмжээний 22.7%-с 4-р сард 42%) өрхийн хувь ч өссөн. Энэ 
өсөлтийг сумын төрийн албан хаагчид мэдээлэл сайтар хүргэснээр хүүхдэд амин дэм худалдаж авч өгөх, 
Ковид-19 цар тахал дэгдсэнээр өрхийн аж ахуй, санхүүгийн зан дадал өөрчлөгдсөнөөр тайлбарлаж болно.

Мөнгөн дэмжлэгийн талаар гол мэдээллийг багийн засаг дарга, нийгмийн ажилтан, банкны ажилтнуудаас 
авсан өрх айлууд уг мөнгөө хүүхдийнхээ эрүүл мэндэд зарцуулах явдал өндөр байжээ.

3.2.3.2	 Хөдөө/сумын	төвийн	өрхийн	зарцуулалт

Хөдөөгийн болон сумын төвийн өрхүүд хооронд мөнгөн дэмжлэгийн зарцуулалтад ялгаа ажиглагдав. 
Хөдөөгийн өрхүүд (13.3%) сумын төвийн айлтай (4.9%) харьцуулахад илүү их хэсэг нь мөнгөн дэмжлэгээ 
хэрэглээгүй байгаа гэж хариулсан нь сүлжээгүй байснаас утасны мессеж аваагүй, сумын төв орж банкны 
салбарт очиж мөнгөө бэлнээр авах боломж зарим өрхөд хүндрэлтэй зэрэгтэй холбоотой байж болох юм.

Сумын төвийн өрхүүдийн хувьд мөнгөн дэмжлэгээ хадгалсан өрхийн тоо 9%, хөдөөд 16% болж 2-4-р сард 
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буурчээ. Сумын төвийн өрхүүд уг мөнгийг хүүхдийн эрүүл мэнд, хувцас, гуталд голлон зарцуулсан бол, 
хөдөөгийн айл өрхийн хувьд хүнсэнд зарцуулах нь нэмэгджээ. Цаг хугацааны хувьд зарцуулалтад гарсан 
өөрчлөлт нь хөдөөгийн айл өрхийн хувьд сумын төвийнхтэй харьцуулахад илүү хурдан өрнөсөн төдийгүй 
илүү олон төрлийн бараа бүтээгдэхүүнд мөнгөө зарцуулжээ. 

Хадгаламжийн хувьд сумын төвийн болон хөдөөгийн айл өрхүүдийн хооронд зөрүүтэй байсан ба энэ 
тухай 3.2.3 хэсэгт тайлбарласан болно.

Зураг		22:	Зарцуулалт:	хөдөө/	сумын	төвөөр
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Зураг  22: Зарцуулалт: хөдөө/ сумын төвөөр 
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3.2.3.3	 Хүүхдийн	тоо

Олон хүүхэдтэй өрх бусад өрхтэй харьцуулахад хүнсэнд илүү их мөнгө зарцуулсан. Тухайлбал 0-5 насны 
1-2 хүүхэдтэй өрхүүдийн 18% нь дэмжлэгийн мөнгийг хүнсэнд зарцуулж байхад 3 хүүхэдтэй өрхүүдийн 
36-39% нь төслийн сүүлийн хоёр сарын хугацаанд мөнгөн дэмжлэгийн ихэнх хэсгийг хүнсэнд зарцуулжээ. 
Цөөн хүүхэдтэй айл тусламжийн мөнгийг хүүхдийн эрүүл мэнд, дархлаажуулалтад илүү зарцуулах 
хандлагатай байсныг Хүснэгт 1-с харж болно.

Хүснэгт	1:	Хүүхдэд	ногдох	зарцуулалт,	0-5	насны	хүүхдийн	тоогоор
                                                                                 

0-5 насны хүүхдийн тоо
                                                                                            1                                  2 2                                   33

Хүнс

4-р сар 16% 18% 36%

3-р сар 16% 16% 39%

2-р сар 11% 13% 8%*

2019 оны 12-р сар 10% 11% 17%

Эрүүл	мэнд

4-р сар 37% 39% 24%

3-р сар 37% 37% 29%

2-р сар 28% 29% 50%

2019 оны 12-р сар 24% 19% 17%

Хадгаламж

4-р сар 22% 20% 20%

3-р сар 24% 21% 14%

2-р сар 36% 32% 21%

2019 оны 12-р сар 13% 22% 0%

*Цагаан	сар

3.2.3.4	 Өрхийн	бусад	хэв	шинж

Өрхүүдийг дараах бүлгээр ангилан үзэхэд мөнгөн дэмжлэгийг хадгаламждаа хийснийг эс тооцвол 
зарцуулалтын хувьд өөр  ямар нэг мэдэгдэхүйц зөрүү гараагүй нь сонирхолтой үр дүн байв. Үүнд:

• Малчин/малчин бус өрх (орлогын гол эх үүсвэрээр);
• Мөнгөн дэмжлэгийг банкнаас авсан насанд хүрэгчийн хүйс;
• Зудад (өвөл, хавар) хорогдсон малын тоо толгой (<50 хүртэл, 50 -100, 100-с илүү тоо толгой).
Төслийн зорилго нь өрхүүд зудын хүндрэлийг даван туулахдаа хүүхдэд сөрөг үр дагавартай (хоол тэжээлээ 
танах, эрүүл мэнд, боловсролын зардлыг хасах гм.) арга замыг сонгохоос урьдчилан сэргийлэх байсан. 
Малчид өрхийн орлогын ихээхэн хэсгийг бүрдүүлдэг ноолуураа самнаж борлуулах ажлыг хавар хийдэг. 
Зуд тохиоход олон тоо толгой малаа алдвал энэ нь ноолуураас олох орлогыг бууруулахаас гадна хүнд цаг 
үеийг даван туулахад сөрөг нөлөөтэй арга замыг сонгох эрсдэлийг нэмэгдүүлдэг юм.

Төсөлд хамрагдсан өрхүүдийн дунд ялангуяа Хаан банкны үйлчлүүлэгчид карт ашиглах, гар утсаараа 
банкны үйлчилгээ авах, интернет банк ашиглах нь илүү түгээмэл ажээ. Банкны ийм үйлчилгээ зуд, хүнд 
цаг үед малчдад мөнгө санхүүдээ хурдан хугацаанд хүрэх боломжийг олгодог юм.

3.2.4	 Гол	мэдээлэл	хүргэсэн	эх	сурвалжууд	ба	тусламжийн	зарцуулалт

Зарим сумдад багийн засаг дарга, нийгмийн ажилтан, банкны ажилтан нь өрхүүдэд төсөлтэй холбоотой 
мэдээллийг түгээхдээ уг мөнгийг хүүхдийн эрүүл мэнд, дархлааг дэмжихэд зарцуулахыг голчлон ухуулсан 
ба энэ нь төслийн албан ёсны мэдээлэл биш байсан юм. Дээрх гурван эх сурвалжаас мэдээлэл авсан 
өрхүүд тусламжийн мөнгийг хүүхдийн эрүүл мэндэд зарцуулах хандлагатай байжээ. Мөн мэдээллээ 
хэрхэн авсан буюу албан хаагчидтай биечлэн уулзсан, эсхүл мессежээр мэдээлэл авсан, ам дамжсан 
ярианаас авсан, огт мэдээлэл аваагүй зэргээс хамаарч өрхүүдийн зарцуулалтын хэв шинж өөр өөр байгааг 
дараах зурагт харуулав.
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Зураг	23:	Зарцуулалт,	туршилтын	төслийн	мэдээлэл	харилцааны	дүнгээр

28 
 

Төсөлд хамрагдсан өрхүүдийн дунд ялангуяа Хаан банкны үйлчлүүлэгчид карт ашиглах, гар 
утсаараа банкны үйлчилгээ авах, интернет банк ашиглах нь илүү түгээмэл ажээ. Банкны ийм 
үйлчилгээ зуд, хүнд цаг үед малчдад мөнгө санхүүдээ хурдан хугацаанд хүрэх боломжийг олгодог 
юм. 

3.2.4 Гол мэдээлэл хүргэсэн эх сурвалжууд ба тусламжийн зарцуулалт 

Зарим сумдад багийн засаг дарга, нийгмийн ажилтан, банкны ажилтан нь өрхүүдэд төсөлтэй 
холбоотой мэдээллийг түгээхдээ уг мөнгийг хүүхдийн эрүүл мэнд, дархлааг дэмжихэд зарцуулахыг 
голчлон ухуулсан ба энэ нь төслийн албан ёсны мэдээлэл биш байсан юм. Дээрх гурван эх 
сурвалжаас мэдээлэл авсан өрхүүд тусламжийн мөнгийг хүүхдийн эрүүл мэндэд зарцуулах 
хандлагатай байжээ. Мөн мэдээллээ хэрхэн авсан буюу албан хаагчидтай биечлэн уулзсан, эсхүл 
мессежээр мэдээлэл авсан, ам дамжсан ярианаас авсан, огт мэдээлэл аваагүй зэргээс хамаарч 
өрхүүдийн зарцуулалтын хэв шинж өөр өөр байгааг дараах зурагт харуулав. 

Зураг 23: Зарцуулалт, туршилтын төслийн мэдээлэл харилцааны дүнгээр 

 

3.2.4.1 Малын өвс, тэжээл 

Засгийн газар болон хөгжлийн түншүүдийн хувьд хүүхдэд зориулсан мөнгөн тусламжийг малын 
өвс, тэжээл авахад зарцуулж магадгүй гэсэн болгоомжлол байсан. Хэдий өмнөх онд нийт 
малчин өрхийн 54.1% нь өвс, тэжээлээ зээлээр авсан статистик үзүүлэлттэй гарсан хэдий ч энэ 
үзүүлэлт 12-р сард 5.1%-с 4-р сар гэхэд 1.1% болж буурсан юм.  Өвс тэжээл худалдаж авсан  
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3.2.4.1	 Малын	өвс,	тэжээл

Засгийн газар болон хөгжлийн түншүүдийн хувьд хүүхдэд зориулсан мөнгөн тусламжийг малын өвс, 
тэжээл авахад зарцуулж магадгүй гэсэн болгоомжлол байсан. Хэдий өмнөх онд нийт малчин өрхийн 
54.1% нь өвс, тэжээлээ зээлээр авсан статистик үзүүлэлттэй гарсан хэдий ч энэ үзүүлэлт 12-р сард 5.1%-с 
4-р сар гэхэд 1.1% болж буурсан юм.  Өвс тэжээл худалдаж авсан  өрхүүдийн 21.1% (зээлээр худалдаж 
авсан өрхийн 38.9%) нь мөнгөн тусламж олгох үед уг зээлээ төлөөгүй байгааг судалгаагаар тогтоосон 
болно. Мөн нийт өрхүүдийн 72.7% нь, хөдөөгийн өрхүүдийн 81.3% нь Засгийн газар, орон нутгийн засаг 
захиргааны дэмжлэгээр хөнгөлөлттэй үнээр малын өвс, тэжээл авсан бол 29.9% (хөдөөгийн өрхийн 35%) 
нь бусад дэмжлэгт хамрагдан малын өвс, тэжээл татжээ.

3.2.4.2	 Өр

Төслийг боловсруулах үед санаа зовоож байсан өөр нэг асуудал нь бэлэн мөнгөтэй болсноор өрхүүд 
дэлгүүрт тавьсан өрөө төлөх зэргээр мөнгөн тусламжийг зориулалтаар нь ашиглахгүй байх вий гэх 
болгоомжлол байлаа. Эрт үеийн арга хэмжээний бүлэгт хийсэн судалгаанд уг асуултыг оруулсан боловч 
хариу арга хэмжээний бүлэгт уг асуултыг тавиагүй. Сумын дэлгүүрээс зээлээр бараа бүтээгдэхүүн авдаг 
(76.2%) өрхийн 24.4% нь тусламжийн мөнгөө өрөө төлөхөд зарцуулах дарамттай тулсан гэж асуултад 
хариулжээ. Цөөн тооны өрх тусламжийн мөнгийг албан болон албан бус эх сурвалжаас авсан зээлээ 
төлөхөд зарцуулсан гэжээ.

3.2.5	 Сургамж:	зарцуулалт

Мөнгөн тусламж нь төсөлд хамрагдсан өрхөд цочролыг даван туулахад туслах учиртай учраас үнэн зөв 
мэдээлэл болон мөнгөн тусламжийг өрхөд цаг хугацаанд нь хүргэх чухал байсан.  

Энэхүү туршилтын төслийн чухал туршлага, сургамж нь олон айл өрх ЗГ-аас олгодог ХМТ-ийг урт хугацаатай 
хадгаламжийн дансанд автоматаар татуулах гэрээг харилцагч банктайгаа хийдэг гэдгийг илрүүлсэн явдал 
болно. Банкны төв оффисын болон салбар нэгжийн удирдлага, ажилтнууд, орон нутгийн нийгмийн 
ажилтнууд, төсөлд хамрагдах зорилтот бүлгийн иргэдтэй төсөл боловсруулах үед уулзаж, зөвлөлдсөн 
хэдий ч энэхүү гэрээний зохицуулалтыг асуудал үүсгэнэ гэж хэн нь ч мэдээлээгүй, төсөөлөөгүй.
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МУ-ын ЗГ үүсээд байгаа нөхцөл байдалтай уялдуулан нийгмийн хамгааллын хөтөлбөрөө тэлэх ажил 
хийж байгаа энэ үед дээр дурдсан асуудлыг сайтар шинжилж, бодлогоо хэрэгжүүлэхдээ хувийн 
хэвшлийнхэнтэйгээ сайтар зөвлөлдөж, асуудал үүсвэл дор нь арга хэмжээ авах шийдлийг хэрэгжүүлэх 
талаар нэгдмэл ойлголтод хүрэх шаардлагатай юм.

Өөр нэг чухал сургамж нь мөнгөн тусламж чухам ямар учиртай болохыг иргэдэд хүргэх нь маш чухал 
болохыг уг төсөл хэрэгжүүлснээр тогтоолоо. Иргэн чухам ямар мэдээлэл авснаас хамаарч мөнгөө юунд 
зарцуулахаа шийдэхэд нөлөөлж буй нь тогтоогдсон. Мөн хүргэж буй мэдээллээ орон нутгийн онцлогт 
тохируулах, гэхдээ үндсэн гол мэдээллийн агуулга, мөнгөн тусламж үзүүлж буй зорилгыг гажуудуулахгүй 
байх нь нэн чухал байна. Өрх айлууд мөнгөн тусламжийг өр зээлээ төлөх, малын өвс тэжээл худалдаж 
авахад зарцуулж болзошгүй байсан хэдий ч дийлэнх олонх нь хүүхдэдээ зарцуулсан нь сайн үзүүлэлт 
мөн.

Ерөнхийдөө айл өрхүүд тусламжийн мөнгийг хүүхдэд төвлөрч зарцуулсан бол, нэлээд хэсэг нь өрхийн 
дундын хэрэгцээнд зарцуулсан байгаа нь нийгмийн хамгааллын арга хэмжээний ойлголтын хүрээнд 
өрхийн нэгэн гишүүн болох хүүхдэд мөн үр шимээ өгсөн гэж ойлгож болно. 

Олон хүүхэдтэй өрх мөнгөн тусламжийг хүнсэнд илүү зарцуулах хандлагатай байгаа нь сонирхолтой 
үзэгдэл учраас цаашид гүнзгийрүүлэн судлах нь зүйтэй.

Орон нутгийн төрийн албан хаагчид, банк, дэлгүүрийн ажилтнууд, бусад нийгмийн харилцаанд оролцогч 
(багш, эмч зэрэг)-дод өрхийн хэрэгцээнд мөнгөн тусламжийг зарцуулах нь хүүхдэд мөн үр шимээ өгдөг, 
зөвхөн дан ганц хүүхдийн хувцас, амин дэм зарцуулахаас илүүтэй хүүхдэд сөрөг нөлөөтэй арга хэмжээ 
(хоол тэжээлээ танах, хасах гм) авахаас сэргийлэх арга хэмжээнд зарцуулах нь зөв гэдгийг ойлгуулах нь 
үр дүнтэй юм.

3.3	 Өрх	айлуудын	санал:	Мөнгөн	тусламж	авах	цаг	хугацаа,	давтамжийн	талаар

Судалгаанд оролцсон өрхүүдийн 314 нь эрт үеийн болон хариу арга хэмжээнд хоёуланд хамрагдсан. 
Эдгээр айл өрхийн дийлэнх нь:

• Зудын өмнө гэхээсээ зуд тохиох үед тусламж авахыг илүүд үзсэн (57.6% зудын үед, 26.4% өмнө нь) 
бол 15.9% ялгаагүй гэж үзжээ;

• Сар бүр авахыг илүүд үзсэн (61.5%) бөөнд нь авахыг илүүд үзсэн (34.1) (Зураг 24).

Зураг	24:	Өрхүүд	мөнгөн	тусламж	илүү	шаардлагатай	цаг	үеэ	тодорхойлсон	байдал

57.6%
26.4%
15.9%

61.5%
34.1%

4.5%

Цаг хугацааны хувьд Хэрэгцээний хувьд 

Бэлтгэл үед Хүндэрсэн үед       Адилхан Мөнгийг бөөнд нь            Мөнгийг сар бүр            Адилхан

Хөдөө болон сумын төвийн айл өрхийн хариулт бараг ижил, хөдөөгийн өрхүүд ялимгүй илүү эрт үеийн 
бэлэн байдлаа хангахыг илүүд үздэг, гэхдээ хоёр арга хэмжээний 2 шатанд ижилхэн хариу арга хэмжээ 
авах нь зөв (ө.х. мөнгөн тусламжийг зудаас өмнө бус, зуд болж байхад авах нь илүү сайн тусламж болно. 
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Зураг 25), мөн тусламжийг сар бүр авах, эсвэл бөөнд нь авах ялгаагүй гэж үзжээ (Зураг 26).

“Хөдөөгийн	малчдад	тогтмол	орлого	байхгүй,	гэхдээ	хэрэглээ	үргэлж	л	байгаа.	Хэцүү	бэрх	цагт	тусламж	
авах	үнэхээр	 хэрэгтэй.	Хүүхдүүдээ	л	 зориулна	 гэж	бодож	байсан.	Малчид	бид	намар	өвлийн	бэлтгэлээ	
хангадаг,	малаа	гээд	хүүхдээ	тоолгүй	хаядаг	нь	үнэн	л	дээ.”	

–	Тэс	сумын	малчин

Чанарын судалгааны үеэр алслагдсан нутагт цас их орж зуд болсон тул төсөлд хамрагдсан иргэдийн 
зарим нь банкны картаа өөр хүнд өгч явуулж, сумын төвөөс хүнс, хэрэглээний бараагаа татсан явдал 
болсныг олж илрүүлсэн юм.

Зураг	25:	Хөдөө,	сумын	төвийн	өрхийн	санал,	цаг	хугацаан	хувьд

28.8% 58.2% 13.1%

24.2% 57.1% 18.6%

Бэлтгэл үед  Хүндэрсэн үед  Адилхан

Хөдөө

Сумын төв

Зураг	26:	Хөдөө,	сумын	төвийн	өрхийн	санал,	шилжүүлгийн	хэлбэр

Мөнгийг бөөнд нь Мөнгийг сар бүр Адилхан

Хөдөө

Сумын төв 34.8% 62.1% 3.1%

33.3% 60.8% 5.9%

Иргэдийг сумаар нь бүлэглэн авч харьцуулахад мөнгөн дэмжлэг үзүүлэх цаг хугацаа (ө.х. бүлэг/эрт үед 
болон зуд болж байх үед, Зураг 26), давтамжийн хувьд сар бүр эсхүл мөнгөө бөөнөөр нь авах (Зураг 27)) 
гэдэг дээр зөрүүтэй байдал гарсан.

Чанарын судалгаагаар мөнгөн тусламжаа бөөнд нь авах санал гаргасан иргэдийн хувьд алслагдсан нутагт 
өвөлждөг, сумын төв тэр бүр ороод байх боломжгүй учраас сумын төв орохоороо хүнс, бараагаа бөөнөөр 
нь авах сонирхолтой айл өрх болохыг тогтоов. Сар бүр мөнгөн тусламж авах хүсэлт гаргасан иргэдийн 
хувьд мөнгөө бөөнд нь авчихвал тэр дор нь зарж үрэх учир, хэрэгцээ шаардлага гарах бүрт бэлэн мөнгөтэй 
байхыг илүүд үзэж буй нь тодорхой болсон. 

“Зуд	болохоор	мөнгөн	тусламжийг	бөөнд	нь	өгвөл	зүгээр,	бид	сумын	төв	орохоороо	хэрэгцээтэй	зүйлээ	бас	
бөөнөөр	авах	боломжтой	юм.	Хэрэвзээ	мөнгөө	бөөнөөр	нь	авбал	гурил,	будаа,	өвс	тэжээлээ	авч	чадна.”

-	Малчин	ээж

Зураг	27:	Тусламж	шаардлагатай	хугацаа,	сумаар

Бэлтгэл үед  Хүндэрсэн үед  Адилхан

26.4%

27.8%

29.8%

20.0%

59.3%

60.8%

53.6%

56.7%

14.3%

11.4%

16.7%

23.3%

Тэс

Тосонцэнгэл

Их-Уул

Баянтэс
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Зураг	28:	Тусламжийн	мөнгийг	авах	хэлбэр,	сумаар

Тэс

Тосонцэнгэл

Их-Уул

Баянтэс

25.3% 71.4% 3.3%

32.9% 64.6% 2.5%

44.0% 51.2% 4.8%

20.0% 56.7% 8.3%

Мөнгийг бөөнд нь Мөнгийг сар бүр Адилхан

“Манайх	сумын	төвөөс	30км	зайтай.	Өвөл	цагт	20000	төгрөг	авах	гэж	сумын	төв	орно	гэдэг	утгагүй	
хэрэг,	замын	зардал,	бензинд	л	ийм	мөнгө	зарна.”

3.3.1	 Сургамж:	Төсөлд	хамрагдсан	иргэдийн	хүсэлт

Мэдээлэл хүргэх үйл ажиллагааны ижлээр өрхийн хэрэгцээ, шаардлага сум хооронд нэлээд ялгаатай 
төдийгүй хөдөө болон сумын төвд амьдардаг өрхүүдийн хувьд ч өөр өөр байгааг илрүүлэв. 

Гол сургамж, туршлага бол хэрэгцээ шаардлага нь өөр эдгээр бүлгүүдэд тохирсон байдлаар хөтөлбөрийг 
аль болох уян хатан боловсруулах, жишээлбэл төсөлд хамрагдсан айл мөнгөн тусламжаа бөөнд нь эсхүл 
сар бүр авахаа сонгох боломжтой байхаар зохицуулж болох юм.

Их цастай нутагт өвөлжиж буй айл өрхүүд сумын төв орох боломжгүй, тийм болохоор банкны картаа 
хүнд өгч явуулдаг энэ үзэгдлийг илүү гүнзгийрүүлэн судалж,  илүү найдвартай арга замыг эрэлхийлэх нь 
зүйтэй.  Алслагдмал газар нутагладаг өрхийн хувьд мөнгөн тусламжийг бэлнээр өгөх нь магадгүй сайн 
арга зам байж болох юм.

3.4	 Төслийн	хамрах	хүрээ

Хүүхдийн мөнгөн тэтгэмжийг олгоход ашигладаг мэдээллийн санг ашиглаж төсөлд хамрагдах өрхүүдийг 
тодорхойлсон учраас хамралт нь ЗГ-аас олгодог ХМТ-ийн хамралттай холбоотой. Чанарын судалгаагаар 
төсөлд хамрагдсан сумын болзол хангасан хүүхдүүдийн олонх нь мөнгөн тусламжаа авсан боловч дараах 
шалтгаануудын улмаас хэд хэдэн хүүхэд хамрагдаагүй. Үүнд:

◊ ХМ хөтөлбөрийн мэдээллийн сангийн бүртгэлд орж амжаагүй, ийм болохоор ХМ авдаггүй;

◊ Хүүхдийн оршин суугаа хаягийн бүртгэлийг тогтмол шинэчилдэггүй. Үүнээс болоод тухайн суманд 
төслийн хэрэгжих үед амьдарч байсан ч бүртгэл нь өөр харьяалалтай хүүхдүүд мөнгөн тусламж авч 
чадаагүй. Үүнд:

• Эмээ өвөө, төрөл садантайгаа амьдардаг хүүхэд;

• ХМТ-ийн мэдээллийн сан (Өрхийн бүртгэлийн нэгдсэн сан)-д бүртгүүлснээс хойш гэр бүлээрээ 
төсөл хэрэгжсэн сумдад шилжиж ирсэн, гэвч бүртгэл нь өөр суманд хэвээр байгаа хүүхдүүд.

Иргэдтэй хийсэн бүлгийн ярилцлагын үед цаашид сургуульд ордог насны буюу 6-7 настай хүүхдүүдийг 
мөнгөн дэмжлэгт хамруулах нь үр дүнтэй гэдгийг хэлж байсан. Учир нь энэ насны бүлгийнхэнд илүү 
халамж анхаарал шаардлагатай, сургуульдаа явахын тулд гэрээсээ хол дотуур байр, эсхүл төрөл садныдаа 
суудаг тул өвчлөх нь их байдаг аж.

3.4.1	 Сургамж:	Төсөлд	хамрагдсан	байдал

Нийгмийн хамгааллын арга хэмжээ хэрэгжүүлэхэд ХМТ-ийн мэдээллийн санд тогтмол шинэчлэл 
хийгдэхгүй байна. Нийгмийн хамгааллын арга хэмжээ хэрэгжүүлэхийн өмнө шуурхай байдлаар хийх, 
эсхүл тухайн нийгмийн хамгааллын арга хэмжээнд зориулж бүртгэлийг шинэчилдэг тогтолцоо бүрдүүлэх, 
үүнд нийгмийн ажилтнууд хяналт тавих боломжтой.
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3.5	 КОВИД-19	цар	тахлын	нөлөө

Монгол улс Ковид-19 цар тахал тархахаас сэргийлсэн арга хэмжээг эрт авсан төдийгүй хөл хорио, зорчих 
хөдөлгөөн хязгаарлан, хилээ хаасан, мөнгөн гуйвуулгын хэмжээ буурсан, ноолуурын үнэ унасан зэргээс 
шалтгаалан нийгмийн хамгааллын багц арга хэмжээ хэрэгжүүлж өрхийн амьжиргааг дэмжсэн юм. Тус 
төсөл дууссаны дараа ЗГ-аас олон арга хэмжээ хэрэгжүүлсэн ба үндэсний хэмжээнд сар бүрийн ХМТ дээр 
нэмж 10 000 төгрөг олгохоор болсон.

Цар тахалтай холбоотой нэмэлт асуултуудыг 4-р сард хийсэн судалгаандаа оруулсан. 

Судалгаанд оролцсон өрхийн 81.2% ноолуурын үнэ унаснаас, 12% нь ажлын цаг буурснаар, 9.2% нь 
хувийн бизнесийг хааснаас орлого нь буурсан гэж хариулжээ (Хүснэгт 1).

Хүснэгт	2:	Өрхийн	орлогод	үзүүлсэн	Ковид-19	нөлөө

  
Давтам Хариултын % Өрхийн %  

Ноолуурын үнэ унасан тул үнэ өстөл хүлээнэ 457 74.2 81.2 

Зорчих хөдөлгөөн хязгаарласнаас ажилдаа явж чадахгүй (албан 
болон албан бус), хил дээрх худалдаа хийж чадахгүй болсон 7 1.1 1.2 

Ковид-19-с болж хувийн бизнес хаагдсан 52 8.4 9.2 

Ажил олгогч ажиллах цагийг хорогдуулсан, цалин буурсан 67 10.9 11.9 

Ажил хаагдсан, ажлаас халагдсан 28 4.6 5.0 

Бусад 5 0.8 0.9 

НИЙТ 616 100	 109.4	

Айл өрхүүдийн дийлэнх олонх үнийн өсөлтийг мэдэрсэн, мөн хүүхэд өмнө сургууль дээрээ цайлдаг 
байсан бол цар тахлын үед хүүхдүүд гэртээ бүтэн байгаа тул хүнсний хэрэглээ өмнөхөөсөө нэмэгдсэн, 
эрүүл мэнд, бараа бүтээгдэхүүний зардал өссөн зэрэг сөрөг үзэгдэл гарч эхэлсэн (Хүснэгт 3).

Хүснэгт	3:	Ковид-19-с	шалтгаалж	өрхийн	зардал	өссөн

  Давтамж Хариултын % Өрхийн %  

Бараа бүтээгдэхүүний үнэ өссөн 591 36.3 90.2 

Эрүүл мэндийн бараа бүтээгдэхүүнд илүү их мөнгө зарцуулах 
болсон 571 35.1 87.2 

Сургууль хаагдсанаас хүүхдүүд гэртээ өдөржин байсан тул 
хүнсний зардал өссөн 447 27.5 68.2 

Бусад 8 0.5 1.2 

Үгүй 11 0.7 1.7 

НИЙТ 1628 100.0	 248.6 

“Хүнсний	үнэ	нэмэгдсэн	нь	бидний	хувьд	хүнд	байна.	Хүүхдийнхээ	мөнгөөр	гурил,	будаагаа	авчихдаг	байсан,	
одоо	зөвхөн	гурилаа	л	дийлж	байна...Ковид-19-өөс	л	шалтгаалж	энэ	үнийн	өсөлт	болсон	гэж	бодож	байна”	

–	Малчин

Цар тахлаас болоод хүүхдүүд хичээл сургуульдаа явахгүй гэртээ байхаасаа залхаж байгаа төдийгүй 
телевизээр хичээл үзэхэд үнэхээр хүндрэлтэй байгаа. Харин цаг агаар дулаарахын  хэрээр хүүхдүүд гадаа 
тоглох цаг нь нэмэгдсэн байна.
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“Хүүхдүүд	 өдөржин	 гэртээ	 ТВ	 үзэж	 байна.	 Өдөржин	 харах	 боломж	 муу.	 Хүүхэлдэйн	 киноны	 сувгаар	
гарч	байгаа	нэвтрүүлгийн	агуулга,	хуваарийг	сайтар	зохицуулах	хэрэгтэй,	учир	нь	заримдаа	том	хүнд	
зориулсан	хүүхэлдэйн	кино	гардаг...Сургуулийн	хүүхдүүд	телевизийн	хичээлээ	тэр	бүр	үзэж	чаддаггүй.	ТВ	
хичээл	зааж	байгаа	хурд	өндөр,	ийм	болохоор	хүүхдүүдийн	анхаарал	хурдан	буурч,	сонирхол	буурдаг”.	

–	Малчин	аав.

Хүүхдэд зориулсан нийгмийн хамгааллын арга хэмжээний туршилтын төсөл гурван жил хэрэгжих 
төлөвлөгөөтэй байсан боловч НҮБ-ын Хүүхдийн Сан болон ХНХЯ хамтран шийдвэр гаргаж, одоо 
хэрэгжүүлж буй цочролд хариу үзүүлэх нийгмийн хамгааллын тогтолцооны хүрээнд Засгийн газрыг 
дэмжихэд чиглүүлэхээр тогтсон. Уг туршилтын төслийг хэрэгжүүлснээр МУ-ын ЗГ болон хөгжлийн 
түншүүдэд байгаа дэмжлэгийг хэрхэн үндэсний түвшинд өргөжүүлэх вэ гэдэгт нь жишиг болох юм. 
Засгийн газраас цаашид ХМТ-ийн нэмэгдлийг үндэсний хэмжээнд тэлж Ковид-19 цар тахлаас үүссэн 
цочролыг даван туулах бодлого болгон хэрэгжүүлсэн. Ингэснээр 0-18 насны бүх хүүхдүүдэд 2020 оны 5-р 
сараас эхлэн олгож эхэлсэн бөгөөд 2021 оны дунд хүртэл үргэлжлүүлэх юм. МУ-ын ЗГ-аас ХМТ-ийг 80 000 
төгрөгөөр нэмэгдүүлж, сард 100 000 төгрөг өгч байна.

Туршилтын төслийн сургамж, туршлагад тулгуурлан МУ-ын ЗГ-ын Ковид-19 эсрэг бодлогын арга хэмжээг 
үндэсний нийгмийн хамгааллын тогтолцооныхоо хүрээнд хэрэгжүүлсэн.

Энэхүү судалгаа хэдий гүн гүнзгий үнэлгээ биш боловч удирдлага зохицуулалт, үйл ажиллагааны 
механизмыг хоёр дахь жилдээ орохоос өмнө үнэлж, мөнгөн тусламж нь байгаль цаг уурын цочрол, 
хүндрэлийг даван туулахад айл өрхөд тусалсан гэж дүгнэн хэд хэдэн чухал туршлага хуримтлуулав (Өмнөх 
хэсэгт өгүүлсэн).

ХМТ-ийн дансаар дамжуулан мөнгөн тусламж үзүүлэхэд ХНХЯ нь арилжааны банкнуудтай харилцаж 
тодорхой шийдэлд хүрэх шаардлагатай байгаа асуудал нь банк иргэд хооронд хийсэн хадгаламжийн 
гэрээний хүрээнд хадгаламжийн дансандаа ХМТ-ээ автоматаар хийдэг үйлчилгээнд нэмэлт мөнгөн 
тусламжийг хамруулахгүй байх явдал юм. Нийгмийн хамгааллын арга хэмжээний хүрээнд үзүүлж буй 
нэмэлт мөнгөн тусламжийн зорилго нь өрхөд гэнэтийн цочрол, хүндрэл тохиолдоход түүний эрсдэлийг 
бууруулах зорилготой бол дээрх банктай хийсэн гэрээний хүрээнд уг зорилгыг хангах боломжгүй нөхцөл 
байдал үүсэж байгаа юм. Хаан банкны туршлагаас харахад, мөн банкнуудтай хийсэн чанарын ярилцлагын 
үр дүнд ч “хэрэв мэдээлэл хүргэх, харилцан тохиролцох ажлыг цаг тухайд нь хийвэл автоматаар 
хадгаламжийн дансанд хийхгүй байх боломжтой ажээ.

Иргэдэд мэдээлэл түгээх ажил шууд болон шууд бусаар хэрэгжсэн ба иргэдэд өргөн хүрээнд мэдээлэл 
өгөх нь чухал болох нь харагдсан. Тухайн орон нутгийн түвшинд хэрэгцээ шаардлагад нь нийцсэн арга 
замыг сонгон мэдээлэл түгээх стратеги боловсруулж, сумын төв болон хөдөөгийн айл өрхийн бодит 
нөхцөл байдлыг тусгах нь зүйтэй. Ингэхдээ хэн хэнд, иргэдийн аль бүлэгт мэдээлэл хүргэх вэ гэдгийг 
тодорхой заах хэрэгтэй. Энэ нь иргэд цаг алдалгүй нийгмийн хамгааллын арга хэмжээний мөнгөн тусламж 
дэмжлэгээ авч, хөтөлбөрийн зорилгод нийцүүлэн захиран зарцуулах боломж олгох юм (Хэсэг 3.2.2-д 
мэдээлэл түгээх арга зам, мэдээллийн агуулга зардлын төрөлд хэрхэн нөлөөлсний өгүүлсэн болно).

Мэдээлэл түгээх арга зам, мэдээллийн агуулга зарцуулалтад нөлөөлдөг (Хэсэг 3.2.2 харна уу) төдийгүй 
мөнгөн дэмжлэгийн тухай болон мөнгөн дэмжлэгийг шилжүүлсэн тухай мэдээлэл цаг тухайд нь өгөх нь 
хоёулаа өрх зардлаа төлөвлөж, сөрөг үр дагавартай арга зам сонгохоос сэргийлэхэд чухал нөлөөтэй ажээ. 
Ийм учраас мэдээлэл харилцаа, мэдээлэл түгээх стратеги, арга барилыг тогтсон системтэй үйл ажиллагаа 
болгох нь ялангуяа цочролыг даван туулах нийгмийн хамгааллын арга хэмжээг хэрэгжүүлэхэд маш чухал 
юм.

Энэхүү тайланд тодорхойлсон сургамж, туршлагууд нь НҮБ-ын Хүүхдийн Сангаас ХНХЯ-нд үзүүлж буй 
цочролыг даван туулах үндэсний нийгмийн хамгааллын стратеги, хууль эрх зүй, мэдээллийн сангийн 
сайжруулалт, хяналт, мониторингийн системийг боловсронгуй болгох зэрэг чиглэлд хийж буй дэмжлэгт 
тусгалаа олох болно.
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