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Нийгмийн халамжийн зарим хөтөлбөрийн нөлөөллийн шинжилгээ

Товчилсон үгийн тайлбар 

ААН Аж ахуй нэгж 

АДЗ Амьжиргаа дэмжих зөвлөл  

АДЗГ Амьжиргаа дэмжих зөвлөлийн гишүүн   

ЗГ Засгийн газар 

НХБСС Нийгмийн хамгааллын бодлогын судалгааны сектор 

ОНОТХҮ Олон нийтийн оролцоонд түшиглэсэн халамжийн үйлчилгээ 

ТББ Төрийн бус байгууллага 

ХБИ Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн 

ХНХСИ Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын судалгааны институт 

ХНХЯ Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам 

ХХҮГ Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар 

ХХҮЕГ Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газар 

ХЭДС Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сан 

ӨМНӨХ ҮГ

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын судалгааны институт нь нийгмийн халамжийн
үйлчилгээний хэрэгжилт, түүний үр нөлөөг судлах, хөтөлбөрийг сайжруулах санал, зөвлөмж
боловсруулах зорилго бүхий судалгааг тогтмол хийдэг билээ. Бид энэ удаад Нийгмийн
халамжийн тухай хуулийн 18 дугаар зүйлд заасан олон нийтийн оролцоонд түшиглэсэн
халамжийн үйлчилгээний хэрэгжилт, үр нөлөөг судлах, санал, зөвлөмж боловсруулах
ажлын хүрээнд “Нийгмийн халамжийн зарим хөтөлбөрийн нөлөөллийн шинжилгээ – Олон
нийтийн оролцоонд түшиглэсэн халамжийн үйлчилгээ” судалгааг Хөдөлмөр, нийгмийн
хамгааллын сайдын баталсан удирдамжийн дагуу гүйцэтгэн, үр дүнгийн тайланг
танилцуулж байна.

Бид Улаанбаатар хотын 2 дүүрэг, 4 аймгийн 8 сумын хэмжээнд тус үйлчилгээг хүртэгч
буюу зорилтод бүлгийн иргэд, үйлчилгээг хэрэгжүүлэгч нийгмийн халамжийн мэргэжилтэн,
амьжиргаа дэмжих зөвлөлийн гишүүд, үйлчилгээ үзүүлэгч иргэн, ААН, ТББ-ууд төлөөллөөс
чанарын судалгааны аргачлалын дагуу ганцаарчилсан ярилцлагын аргыг ашиглан
мэдээлэл цуглуулж, судалгааг зохион байгууллаа.

Энэхүү судалгааны үр дүн нь халамжийн тус үйлчилгээний талаар бодлого
боловсруулагч, шийдвэр гаргагч нар болон бусад хэрэглэгчдэд холбогдох бодлого,
хөтөлбөр боловсруулахад ашиглагдах суурь мэдээлэл болохын зэрэгцээ эрдэмтэн,
судлаачдад мэдээллийн эх сурвалж болно гэж найдаж байна.

Судалгааг амжилттай зохион байгуулж, мэдээлэл цуглуулахад хамтарч ажилласан
ХНХЯ, ХХҮЕГ болон аймаг, дүүргийн Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар/хэлтсийн
хамт олонд талархал илэрхийлье.

Та бүхэн судалгааны үр дүнтэй танилцан, өөрсдийн үйл ажиллагаандаа ашиглахын
зэрэгцээ судалгааны арга, аргачлалтай холбоотой санал хүсэлтээ бидэнд илгээж, хамтран
ажиллахыг хүсье.

ЗАХИРАЛ М.АЛТАНСҮХ
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ӨМНӨХ ҮГ 

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын судалгааны институт нь нийгмийн халамжийн 
үйлчилгээний хэрэгжилт, түүний үр нөлөөг судлах, хөтөлбөрийг сайжруулах санал, зөвлөмж 
боловсруулах зорилго бүхий судалгааг тогтмол хийдэг билээ. Бид энэ удаад Нийгмийн 
халамжийн тухай хуулийн 18 дугаар зүйлд заасан олон нийтийн оролцоонд түшиглэсэн 
халамжийн үйлчилгээний хэрэгжилт, үр нөлөөг судлах, санал, зөвлөмж боловсруулах 
ажлын хүрээнд “Нийгмийн халамжийн зарим хөтөлбөрийн нөлөөллийн шинжилгээ – Олон 
нийтийн оролцоонд түшиглэсэн халамжийн үйлчилгээ” судалгааг Хөдөлмөр, нийгмийн 
хамгааллын сайдын баталсан удирдамжийн дагуу гүйцэтгэн, үр дүнгийн тайланг 
танилцуулж байна.  

Бид Улаанбаатар хотын 2 дүүрэг, 4 аймгийн 8 сумын хэмжээнд тус үйлчилгээг хүртэгч 
буюу зорилтод бүлгийн иргэд, үйлчилгээг хэрэгжүүлэгч нийгмийн халамжийн мэргэжилтэн, 
амьжиргаа дэмжих зөвлөлийн гишүүд, үйлчилгээ үзүүлэгч иргэн, ААН, ТББ-ууд төлөөллөөс 
чанарын судалгааны аргачлалын дагуу ганцаарчилсан ярилцлагын аргыг ашиглан 
мэдээлэл цуглуулж, судалгааг зохион байгууллаа. 

Энэхүү судалгааны үр дүн нь халамжийн тус үйлчилгээний талаар бодлого 
боловсруулагч, шийдвэр гаргагч нар болон бусад хэрэглэгчдэд холбогдох бодлого, 
хөтөлбөр боловсруулахад ашиглагдах суурь мэдээлэл болохын зэрэгцээ эрдэмтэн, 
судлаачдад мэдээллийн эх сурвалж болно гэж найдаж байна.  

Судалгааг амжилттай зохион байгуулж, мэдээлэл цуглуулахад хамтарч ажилласан 
ХНХЯ, ХХҮЕГ болон аймаг, дүүргийн Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар/хэлтсийн 
хамт олонд талархал илэрхийлье.  

Та бүхэн судалгааны үр дүнтэй танилцан, өөрсдийн үйл ажиллагаандаа ашиглахын 
зэрэгцээ судалгааны арга, аргачлалтай холбоотой санал хүсэлтээ бидэнд илгээж, хамтран 
ажиллахыг хүсье.  

ЗАХИРАЛ М.АЛТАНСҮХ 
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II. АРГА ЗҮЙ, ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ

2.1. Судалгааны хамрах хүрээ

Нийгмийн халамжийн хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрүүд нь бүх нийтэд ижил
үйлчилдэг бөгөөд судалгаанд бүс бүрээс нэг аймаг хамруулахаар төлөвлөж, хот, хөдөөгийн
ялгааг тодруулах үүднээс сонгогдсон аймаг бүрд төвийн болон алслагдмал 2 сумыг,
нийслэлийн хувьд төвийн 2 дүүрэг, дүүрэгт орон сууцны 1, гэр хорооллын 1 хороог сонгож,
дараах иргэд, мэргэжилтэн нараас чанарын судалгааны ганцаарчилсан ярилцлагын аргаар
мэдээллийг авсан. Үүнд: 

- Үйлчилгээг хэрэгжүүлэгчид буюу нийгмийн халамжийн мэргэжилтнүүд, амьжиргаа
дэмжих зөвлөл (АДЗ)-ийн гишүүд болон орон нутгийн удирдлагууд;

- Дэмжлэг туслалцаа, үйлчилгээ үзүүлэгч буюу иргэн, ААН, төрийн болон ТББ;
- Ашиг хүртэгч буюу ОНОТХҮ-нд хамрагдсан болон хамрагдах боломжтой иргэд.

2.2. Судалгааны агуулга
Судалгааг ОНОТХҮ-ний өнөөгийн байдлыг тодорхойлох, ОНОТХҮ-д өөрчлөлт

шинэчлэл оруулах шаардлага байгаа эсэхийг судлах үндсэн 2 агуулгын хүрээнд зохион
байгуулсан. 

2.3. Түүврийн зохиомж

Судалгаанд нийслэлийн 2 дүүргийн 4 хороо, 4 аймгийн 8 сумын иргэд, холбогдох 
мэргэжилтэн нарыг хамруулсан. Судалгааны хамрах хүрээ, ярилцлагын талаар хүснэгт 1-
ээс үзнэ үү.

Хүснэгт 1. Судалгааны хамрах хүрээ, судалгаанд хамрагдсан иргэн

Улаанбаатар Завхан Архангай Дундговь Дорнод Нийт

Нийгмийн хамгааллын бодлогын
хэрэгжилтийг зохицуулах газрын
дарга (ХНХЯ)

1 1

Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ,
дотоод аудитын газрын
мэргэжилтэн (ХНХЯ)

1 1

Нийгмийн халамжийн бодлогын
хэрэгжилтийн газрын дарга
(ХХҮЕГ)

1 1

Нийгмийн халамжийн бодлогын
хэрэгжилтийн газрын мэргэжилтэн
(ХХҮЕГ)

1 1

Аймаг, дүүргийн ХХҮГ/хэлтсийн
дарга 2 1 1 1 1 6

Аймаг, дүүргийн ХХҮГ/хэлтсийн
мэргэжилтэн 2 1 1 1 1 6

Амьжиргаа дэмжих зөвлөлийн
гишүүн 2 2 2 2 2 10

ОНОТХҮ үзүүлэгч* 8 4 4 4 4 24

Сум/хорооны халамжийн ажилтан 2 2 2 2 2 10

ОНОТХҮ-нд хамрагдсан иргэд 6 6 6 6 6 30
ОНОТХҮ-нд хамрагдах боломжтой
иргэд 6 6 6 6 6 30

32 22 22 22 22 120
* ОНОТХҮ үзүүлж байгаа болон үзүүлж байсан иргэн, ААН

I. УДИРТГАЛ

1.1. Үндэслэл 

Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын судалгааны институт нь “Нийгмийн халамжийн 
хөтөлбөрүүдийн нөлөөллийн шинжилгээ”-ний ажлыг хөтөлбөр бүр дээр хийхийг зорьж 
байгаа бөгөөд энэ удаа Олон нийтийн оролцоонд түшиглэсэн халамжийн үйлчилгээ 
(ОНОТХҮ)-нд нөлөөллийн шинжилгээ хийлээ.  

Нийгмийн халамжийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгыг УИХ-аас 2005 онд 
батлахдаа олон нийтийн оролцоонд түшиглэсэн халамжийн үйлчилгээг нэмэлт 
өөрчлөлтөөр оруулснаар, 2006 оноос эхлэн нийгмийн дэмжлэг туслалцаа шаардлагатай 
иргэдийн нэн тэргүүний хэрэгцээнд үндэслэсэн нийгмийн халамжийн шинэ үйлчилгээ болон 
хэрэгжиж эхэлсэн. Олон нийтийн оролцоонд түшиглэсэн нийгмийн халамжийн үйлчилгээ нь 
иргэн, аж ахуйн нэгж (ААН), төрийн бус байгууллага (ТББ)-ын оролцоотойгоор 12 бүлгийн 
өрх, иргэнд1  арван төрлийн дэмжлэг туслалцаа, үйлчилгээ үзүүлэх үйл ажиллагаа юм. 
Энэхүү үйлчилгээний хэрэгжилт муу, зардлын зарцуулалт бага байсан бөгөөд 2008 онд 
хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулж, үйлчилгээний үйл ажиллагааны зохион байгуулалтын 
асуудлыг зохих журмуудаар шийдвэрлэсэн байна. Олон нийтийн оролцоонд түшиглэсэн 
халамжийн үйлчилгээний тоон мэдээллээс үзэхэд 2010 оноос хойш уг үйлчилгээнд 
хамрагдагсдын тоо тасралтгүй өсөж байсан бөгөөд 2014 онд хамгийн их буюу 32438 өрх, 
иргэн хамрагдсан байна. 2015 оноос энэ төрлийн үйлчилгээнд хамрагдагсдын тоо огцом 
буурч 7763 болсон бол 2016 онд 5266 өрх, иргэн л хамрагдсан байна2. Үүнээс харахад 
ОНОТХҮ-ний хамрах хүрээ огцом буурсныг харуулж байгаа бөгөөд үйлчилгээнд өөрчлөлт, 
шинэчлэл оруулах хэрэгцээ байгаа эсэх, иргэдэд энэхүү үйлчилгээ хэрхэн нөлөөлж байгаа 
талаар судлах зайлшгүй шаардлага гарсан юм. 

1.2. Судалгааны зорилго 

Олон нийтийн оролцоонд түшиглэсэн нийгмийн халамжийн үйлчилгээний хэрэгжилт, 
түүний үр нөлөөг судлах, хөтөлбөрийг сайжруулах санал, зөвлөмж боловсруулахад 
оршино.  

1.3.  Судалгааны зорилт 

Үндсэн зорилгын хүрээнд дараах зорилтыг дэвшүүлсэн. Үүнд: 

 ОНОТХҮ хөтөлбөрийн тоо мэдээлэл дээр шинжилгээ хийх;
 Бусад орнуудын ОНОТХҮ-ний талаар судлах;
 ОНОТХҮ-ний ач холбогдлыг тодорхойлох;
 ОНОТХҮ хүртэгч иргэдийн ойлголт, хандлага (хэрэгцээ, шаардлага);
 ОНОТХҮ үзүүлж буй иргэн, ААН, ТББ-уудын удирдлага, зохион байгуулалтыг

тодорхойлох;
 ОНОТХҮ хэрэгжилтийн явцад тулгарч буй хүндрэл, бэрхшээлийг тодорхойлох;
 ОНОТХҮ сайжруулах санал, зөвлөмж боловсруулах.

1 Нийгмийн халамжийн тухай хууль, 18.2 заалт., 2012 он 
2 ХХҮЕГ, Хүн ам, нийгмийн халамжийн үзүүлэлтүүд  
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II. АРГА ЗҮЙ, ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ

2.1. Судалгааны хамрах хүрээ 

Нийгмийн халамжийн хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрүүд нь бүх нийтэд ижил 
үйлчилдэг бөгөөд судалгаанд бүс бүрээс нэг аймаг хамруулахаар төлөвлөж, хот, хөдөөгийн 
ялгааг тодруулах үүднээс сонгогдсон аймаг бүрд төвийн болон алслагдмал 2 сумыг, 
нийслэлийн хувьд төвийн 2 дүүрэг, дүүрэгт орон сууцны 1, гэр хорооллын 1 хороог сонгож, 
дараах иргэд, мэргэжилтэн нараас чанарын судалгааны ганцаарчилсан ярилцлагын аргаар 
мэдээллийг авсан. Үүнд:  

- Үйлчилгээг хэрэгжүүлэгчид буюу нийгмийн халамжийн мэргэжилтнүүд, амьжиргаа
дэмжих зөвлөл (АДЗ)-ийн гишүүд болон орон нутгийн удирдлагууд;

- Дэмжлэг туслалцаа, үйлчилгээ үзүүлэгч буюу иргэн, ААН, төрийн болон ТББ;
- Ашиг хүртэгч буюу ОНОТХҮ-нд хамрагдсан болон хамрагдах боломжтой иргэд.

2.2. Судалгааны агуулга 

Судалгааг ОНОТХҮ-ний өнөөгийн байдлыг тодорхойлох, ОНОТХҮ-д өөрчлөлт 
шинэчлэл оруулах шаардлага байгаа эсэхийг судлах  үндсэн 2 агуулгын хүрээнд зохион 
байгуулсан.  

2.3. Түүврийн зохиомж 

Судалгаанд нийслэлийн 2 дүүргийн 4 хороо, 4 аймгийн 8 сумын иргэд, холбогдох 
мэргэжилтэн нарыг хамруулсан. Судалгааны хамрах хүрээ, ярилцлагын талаар хүснэгт 1-
ээс үзнэ үү. 

Хүснэгт 1. Судалгааны хамрах хүрээ, судалгаанд хамрагдсан иргэн 

Улаанбаатар Завхан Архангай Дундговь Дорнод Нийт 

Нийгмийн хамгааллын бодлогын 
хэрэгжилтийг зохицуулах газрын 
дарга (ХНХЯ) 

1 1 

Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ, 
дотоод аудитын газрын 
мэргэжилтэн (ХНХЯ) 

1 1 

Нийгмийн халамжийн бодлогын 
хэрэгжилтийн газрын дарга 
(ХХҮЕГ) 

1 1 

Нийгмийн халамжийн бодлогын 
хэрэгжилтийн газрын мэргэжилтэн 
(ХХҮЕГ) 

1 1 

Аймаг, дүүргийн ХХҮГ/хэлтсийн 
дарга 2 1 1 1 1 6 

Аймаг, дүүргийн ХХҮГ/хэлтсийн 
мэргэжилтэн 2 1 1 1 1 6 

Амьжиргаа дэмжих зөвлөлийн 
гишүүн 2 2 2 2 2 10 

ОНОТХҮ үзүүлэгч* 8 4 4 4 4 24 

Сум/хорооны халамжийн ажилтан 2 2 2 2 2 10 

ОНОТХҮ-нд хамрагдсан иргэд 6 6 6 6 6 30 
ОНОТХҮ-нд хамрагдах боломжтой 
иргэд 6 6 6 6 6 30 
 

32 22 22 22 22 120 
* ОНОТХҮ үзүүлж байгаа болон үзүүлж байсан иргэн, ААН 
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Хоёр дахь шат: 2017 оны 10 дугаар сарын 11-ны өдрөөс 10 дугаар сарын 25-ны
хооронд Архангай аймгийн Эрдэнэбулган, Төвшрүүлэх сум Завхан аймгийн Улиастай,
Цагаанхайрхан сум, Дундговь аймгийн Сайнцагаан, Эрдэнэдалай сум, Дорнод аймгийн
Хэрлэн, Баян-Уул сумдаас нийт 88 ярилцлага хийж, мэдээллийг цуглуулсан.

2.6. Мэдээлэл боловсруулалт

Судалгааны мэдээлэл боловсруулалтын хүрээнд цуглуулсан мэдээллийг шивэх,
хариултуудыг ялгах, давтагдаж байгаа хариултуудыг багцлах, багцалсан ойлголтуудын
учир шалтгааныг шинжлэх, тайлбарлах ажлууд хийгдсэн. Мэдээлэл шивэлт, мэдээлэл
боловсруулалт, тайлан бичилтийн ажил төлөвлөгөөний дагуу 10 дугаар сарын 26-ны 
өдрөөс 2017 оны 11 дүгээр сарын 30-ны хооронд үргэлжилсэн болно.

2.4. Судалгааны төлөвлөлт, зохион байгуулалт 

Судалгааны хөтөлбөр боловсруулах, нэгдсэн удирдлага, зохицуулалт, хяналтаар 
хангаж ажиллах үүрэг бүхий ажлыг Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын судалгааны институт 
(ХНХСИ)-ийн Нийгмийн хамгааллын бодлогын судалгааны сектор (НХБСС) хариуцан 
зохион байгуулж,  бэлтгэл ажлыг 2017 оны 7 дугаар сараас эхлүүлсэн (Зураг 2). 

Зураг 1. Судалгааны төлөвлөлт, зохион байгуулалт 

Судалгааны бэлтгэл ажлын хүрээнд: 

 Судалгааны асуудал тодорхойлох;
 Судалгааны хөтөлбөр, удирдамж боловсруулах, батлуулах;
 Судалгааны чиглүүлэх асуултуудыг боловсруулах;
 Судалгааны асуултаар туршилтын судалгаа явуулах;
 Туршилтын судалгааны үр дүнд суурилан судалгааны чиглүүлэх асуултыг эцэслэн

боловсруулах;
 Судалгааны мэдээлэл цуглуулах судлаач, багийн ахлагч нарт зориулсан сургалт

зохион байгуулах ажлуудыг хийж гүйцэтгэлээ.

Судалгааны хөтөлбөр, удирдамжийг 2017 оны 6 дугаар сарын 26-ны өдрөөс 7 дугаар 
сарын 7 хүртэл боловсруулж, ХНХЯ-аас санал авч, ХНХ-ын сайдаар батлуулсан. 
Батлагдсан удирдамж, хөтөлбөрийн дагуу Улаанбаатар хотын Баянгол, Хан-Уул дүүргийн 
хөдөлмөр халамж үйлчилгээний хэлтсийн мэргэжилтэн, үйлчилгээг хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг 
туслалцаа, үйлчилгээ үзүүлэгч буюу иргэн, аж ахуйн нэгж, төрийн болон төрийн бус 
байгууллага, ашиг хүртэгч буюу ОНОТХҮ-нд хамрагдсан болон хамрагдах боломжтой 
иргэдтэй туршилтын ярилцлага зохион байгуулж, судалгааны чиглүүлэх асуултуудыг 
шинэчлэн боловсруулсан. 

2.5. Судалгааны мэдээлэл цуглуулалт 

Судалгааны батлагдсан удирдамжийн дагуу ХНХСИ-ийн захирлын 2017 оны 10 
дугаар сарын 02-ны өдрийн А/20 тоот тушаалаар судалгааны мэдээлэл цуглуулах ажлыг 
2017 оны 10 дугаар сарын 05-ны өдөр эхлүүлж, 2 үе шаттайгаар явуулсан.  

Эхний шат: 2017 оны 10 дугаар сарын 05-ны өдрөөс 10 дугаар сарын 10-ны хооронд 
ХНХЯ, ХХҮЕГ, Улаанбаатар хотын Чингэлтэй, Баянзүрх дүүргийн үйлчилгээг хэрэгжүүлэгч, 
үйлчилгээ үзүүлэгч, үйлчилгээнд хамрагдсан болон хамрагдах хүсэлтэй иргэд, нийт 32 
ярилцлага;  

Бэлтгэл ажил 

Мэдээлэл 
цуглуулалт 

Мэдээлэл тархаалт 

Боловсруулалт 

2017 оны 7-8 сар 

2017 оны 10 сар 

2017 оны 11-12 сар 

2017 оны 12 сар 
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Хоёр дахь шат: 2017 оны 10 дугаар сарын 11-ны өдрөөс 10 дугаар сарын 25-ны 
хооронд Архангай аймгийн Эрдэнэбулган, Төвшрүүлэх сум Завхан аймгийн Улиастай, 
Цагаанхайрхан сум, Дундговь аймгийн Сайнцагаан, Эрдэнэдалай сум, Дорнод аймгийн 
Хэрлэн, Баян-Уул сумдаас нийт 88 ярилцлага хийж, мэдээллийг цуглуулсан.  

2.6. Мэдээлэл боловсруулалт 

Судалгааны мэдээлэл боловсруулалтын хүрээнд цуглуулсан мэдээллийг шивэх, 
хариултуудыг ялгах, давтагдаж байгаа хариултуудыг багцлах,  багцалсан ойлголтуудын 
учир шалтгааныг шинжлэх, тайлбарлах ажлууд хийгдсэн. Мэдээлэл шивэлт, мэдээлэл 
боловсруулалт, тайлан бичилтийн ажил төлөвлөгөөний дагуу 10 дугаар сарын 26-ны 
өдрөөс 2017 оны 11 дүгээр сарын 30-ны хооронд үргэлжилсэн болно.  
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ОНОТХҮ-ний хамрах хүрээ 

ОНОТХҮ-нд дараах өрх, иргэн хамрагдана5:

1. Ахмад настан;
2. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн;
3. Эрсдэлт нөхцөлд байгаа хүүхэд;
4. Хүчирхийлэлд өртсөн иргэн;
5. Хорих ангиас суллагдсан иргэн;
6. Согтуурах, мансуурах донтох өвчтэй иргэн;
7. Эдгэшгүй хүнд өвчтэй хүн;
8. Гэр оронгүй тэнэмэл амьдралтай өрх, иргэн;
9. Шилжин суурьшсан нийгмийн халамжийн дэмжлэг туслалцаа зайлшгүй шаардлагатай

өрхийн гишүүн-иргэн, иргэн;
10. Өрх толгойлсон эх /эцэг/;
11. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэдтэй өрх
12. Гурав болон түүнээс дээш хүүхэдтэй өрх толгойлсон эх, эцгийн хүүхэд6.

ОНОТХҮ нь дараах төрөлтэй байна7:

1. Амьдралын итгэл үнэмшил, бие даан амьдрах чадвар, хөдөлмөрийн дадал олгох,
авьяасыг нь дэмжих зорилгоор сургалт зохион байгуулах;

2. Зөвлөгөө өгөх;
3. Сэргээн засах үйлчилгээнд хамруулах;
4. Түр байрлуулан асрамжлах, хүчирхийлэлд өртсөн хүнийг түр хамгаалан байрлуулах;
5. Өдрийн үйлчилгээнд хамруулах;
6. Гэрийн асрамж, халамжийн үйлчилгээнд хамруулах;
7. Иргэн, түүний гэр бүлийн хэрэгцээнд тулгуурласан нийгмийн халамжийн бусад

үйлчилгээ үзүүлэх;
8. Гэр оронгүй иргэн, түүний гэр бүлийн гишүүдийн амьдрах итгэлийг нэмэгдүүлэх,

нийгэмшүүлэх, бичиг баримтжуулах, түр хоноглох байранд байрлуулах;
9. Нийгмийн халамжийн дэмжлэг, туслалцаа зайлшгүй шаардлагатай нийгмийн

халамжийн тухай хуулийн 3.1.2, 18.2-т заасан өрх, иргэнийг нийгэмшүүлэх, хамт олны
бүлэг бүрдүүлэх, орлогын эх үүсвэртэй болгох төсөл хэрэгжүүлэх, амьдрах ухаанд
сургах;

10. Гэр бүлийн хүчирхийллийн хохирогчийг түр хамгаалан байрлуулах үйлчилгээнд
хамруулах.

Үйлчилгээг хэрэгжүүлэгч:

 Аймаг дүүргийн хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар/хэлтэс;
 Аймаг нийслэл, дүүргийн нийгмийн халамжийн үйлчилгээний байгууллагатай гэрээ

байгуулсан иргэн, ААН, ТББ.

Санхүүгийн эх үүсвэр:

 Тухайн аймаг, дүүргийн орон нутгийн төсөв

5 Нийгмийн халамжийн тухай хууль, 18.2 дугаар заалт., 2012 он
6 2017 оны 06 дугаар сарын 30-ны өдрийн хуулиар нэмсэн 
7 Нийгмийн халамжийн тухай хууль, 18.1 дугаар заалт., 2012 он

III. ОНОТХҮ-НИЙ ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ

3.1. ОНОТХҮ, эрх зүйн орчин 

Нийгмийн халамжийн үйлчилгээний нэг төрөл нь ОНОТХҮ бөгөөд эмзэг бүлгийн зорилтот 
хүн амд шууд хүрдэг нийгмийн халамжийн тогтолцооны цогц үйлчилгээ юм. 

“Олон нийтийн оролцоонд түшиглэсэн халамжийн үйлчилгээ” гэж иргэн, аж ахуйн нэгж, 
төрийн болон төрийн бус байгууллагын оролцоотойгоор өрх, иргэнд дэмжлэг туслалцаа, 
үйлчилгээ үзүүлэх үйл ажиллагаа юм.3 

ОНОТХҮ-г ихэвчлэн тухайн үйлчилгээг үзүүлж буй байгууллагад байрлахгүйгээр авдаг 
бөгөөд зарим тохиолдолд богино хугацаанд байрлаж тусламж, үйлчилгээ авдаг. Эдгээр 
үйлчилгээг төрийн болон төрийн бус байгууллагууд үзүүлж болно.4  

Нийгмийн халамжийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгыг УИХ-аас 2005 онд 
баталж, олон нийтийн оролцоонд түшиглэсэн халамжийн үйлчилгээг нэмэлт өөрчлөлтөөр 
оруулсан. ОНОТХҮ-г хэрэгжүүлэх арга туршлага, зардлын зарцуулалт тодорхой биш, нөгөө 
талаас энэ үйлчилгээний үүрэг, ач холбогдлын ойлголт хангалтгүй байсан учир Нийгмийн 
халамжиийн тухай хуулийн 2008 оны нэмэлт өөрчлөлтийн хүрээнд ОНОТХҮ үзүүлэх журмыг 
баталж, 2010 онд тус үйлчилгээнд хамрагдах хүн ам, шаардагдах хөрөнгийн хэмжээг тооцох 
аргачлалыг баталж, 2011 оноос ОНОТХҮ-г хэрэгжүүлэх иргэн, ААН, ТББ-аар гүйцэтгүүлэх 
эрх зүйн орчин бүрдсэн. 

ОНОТХҮ-ний эрх зүйн орчин 

 Нийгмийн халамжийн тухай хууль
 Нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөрийн сайдын 55 дугаар тушаал, “ОНОТХҮ-ний хөтөлбөр”

2006 он
 Засгийн газрын 161 дүгээр тогтоол, “ОНОТХҮ-г хэрэгжүүлэх журам” 2008 он
 ХХҮГ-ын даргын 25 дугаар тушаал 2010 он
 ХХҮГ-ын даргын 161 дүгээр тушаал 2010 он
 ХНХ сайдын А/91 тоот тушаал, “ОНОТХҮ -ний чанарт тавигдах шалгуур үзүүлэлт” 2012

он
 ХХҮГ-ын даргын 162 дугаар тушаал, “Журам, маягтын загвар батлах тухай”, “Гэрийн

халамж, асрамжийн үйлчилгээний журам” 2012 он
 Хүн амын хөгжил, нийгмийн хамгааллын сайдын А/52 тоот тушаал, “Олон нийтийн

оролцоонд түшиглэсэн халамжийн үйлчилгээ үзүүлэх байгууллагыг магадлан
итгэмжлэх журам” 2014 он

 Хүн амын хөгжил, нийгмийн хамгааллын сайдын №А/63 тоот тушаал, “Өдрийн
үйлчилгээ, Гэрийн асрамж, халамжийн үйлчилгээний чанарт тавигдах шалгуур батлах
тухай” 2015 он

 ХХҮГ-ын даргын А/126 тоот тушаал, “Олон нийтийн оролцоонд түшиглэсэн халамжийн
үйлчилгээг үзүүлэх төрийн бус байгууллага, аж ахуйн нэгжтэй  Аймаг, нийслэл,
дүүргийн нийгмийн халамжийн үйлчилгээний байгууллага байгуулах 2 талт болон 3
талт гэрээний загвар” 2017 он

3 Нийгмийн халамжийн тухай хууль., 2012 он 
4 Олон нийтийн оролцоонд түшиглэсэн нийгмийн халамжийн үйлчилгээг хүргэх гарын авлага, ХНХЯ, ДБ, УБ.,2017 он 
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ОНОТХҮ-ний хамрах  хүрээ  

ОНОТХҮ-нд дараах өрх, иргэн хамрагдана5: 

1. Ахмад настан;
2. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн;
3. Эрсдэлт нөхцөлд байгаа хүүхэд;
4. Хүчирхийлэлд өртсөн иргэн;
5. Хорих ангиас суллагдсан иргэн;
6. Согтуурах, мансуурах донтох өвчтэй иргэн;
7. Эдгэшгүй хүнд өвчтэй хүн;
8. Гэр оронгүй тэнэмэл амьдралтай өрх, иргэн;
9. Шилжин суурьшсан нийгмийн халамжийн дэмжлэг туслалцаа зайлшгүй шаардлагатай

өрхийн гишүүн-иргэн, иргэн;
10. Өрх толгойлсон эх /эцэг/;
11. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэдтэй өрх
12. Гурав болон түүнээс дээш хүүхэдтэй өрх толгойлсон эх, эцгийн хүүхэд6.

ОНОТХҮ нь дараах төрөлтэй байна7: 

1. Амьдралын итгэл үнэмшил, бие даан амьдрах чадвар, хөдөлмөрийн дадал олгох,
авьяасыг нь дэмжих зорилгоор сургалт зохион байгуулах;

2. Зөвлөгөө өгөх;
3. Сэргээн засах үйлчилгээнд хамруулах;
4. Түр байрлуулан асрамжлах, хүчирхийлэлд өртсөн хүнийг түр хамгаалан байрлуулах;
5. Өдрийн үйлчилгээнд хамруулах;
6. Гэрийн асрамж, халамжийн үйлчилгээнд хамруулах;
7. Иргэн, түүний гэр бүлийн хэрэгцээнд тулгуурласан нийгмийн халамжийн бусад

үйлчилгээ үзүүлэх;
8. Гэр оронгүй иргэн, түүний гэр бүлийн гишүүдийн амьдрах итгэлийг нэмэгдүүлэх,

нийгэмшүүлэх, бичиг баримтжуулах, түр хоноглох байранд байрлуулах;
9. Нийгмийн халамжийн дэмжлэг, туслалцаа зайлшгүй шаардлагатай нийгмийн

халамжийн тухай хуулийн 3.1.2, 18.2-т заасан өрх, иргэнийг нийгэмшүүлэх, хамт олны
бүлэг бүрдүүлэх, орлогын эх үүсвэртэй болгох төсөл хэрэгжүүлэх, амьдрах ухаанд
сургах;

10. Гэр бүлийн хүчирхийллийн хохирогчийг түр хамгаалан байрлуулах үйлчилгээнд
хамруулах.

Үйлчилгээг хэрэгжүүлэгч: 

 Аймаг дүүргийн хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар/хэлтэс;
 Аймаг нийслэл, дүүргийн нийгмийн халамжийн үйлчилгээний байгууллагатай гэрээ

байгуулсан иргэн, ААН, ТББ.

Санхүүгийн эх үүсвэр: 

 Тухайн аймаг, дүүргийн орон нутгийн төсөв

5 Нийгмийн халамжийн тухай хууль, 18.2 дугаар заалт., 2012 он 
6 2017 оны 06 дугаар сарын 30-ны өдрийн хуулиар нэмсэн  
7 Нийгмийн халамжийн тухай хууль, 18.1 дугаар заалт., 2012 он 
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3.2. ОНОТХҮ-ний оролцогч талуудын уялдаа холбоо

ОНОТХҮ-нд хэрэгжүүлэгч аймаг, нийслэл, дүүргийн Хөдөлмөр, халамжийн
үйлчилгээний газар/хэлтэс, амьжиргаа дэмжих зөвлөл (АДЗ), үйлчилгээг үзүүлэгч иргэн,
ААН, ТББ, үйлчилгээнд хамрагдах зорилтод бүлгийн өрх-иргэн, бүлгийн гишүүд оролцдог. 

Үйлчилгээ үзүүлэх иргэн, ААН, ТББ-ыг сонгох:

ХХҮЕГ нь Хүн амын хөгжил, нийгмийн хамгааллын сайдын (хуучин нэрээр) 2014 оны
5 дугаар сарын 12-ны өдрийн А/52 тоот тушаалаар батлагдсан “ОНОТХҮ үзүүлэх
байгууллагыг магадлан итгэмжлэх журам”-ыг үндэслэн ТББ, ААН-үүдийг сонгон
шалгаруулж, ХХҮЕГ-ын даргын 2017 оны 5 сарын 22-ны өдрийн А/126 тоот тушаалаар
батлагдсан гэрээний загвараар үйлчилгээг үзүүлэх иргэн, ААН, ТББ-тай аймаг, нийслэл,
дүүргийн нийгмийн халамжийн үйлчилгээний байгууллага 2 талт болон 3 талт гэрээ
байгуулж /Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан
авах тухай хуульд заасан нөхцлөөр/ төрийн захиргааны байгууллагын баталсан холбогдох
стандартын дагуу үйлчилгээг хэрэгжүүлдэг. Улсын хэмжээнд 2016, 2017 онд магадлан
итгэмжлэх гэрчилгээ авсан 252 байгууллага байна. Үүнээс нийслэлийн хэмжээнд 89
байгууллагатай гурван талт гэрээ байгуулж, үйлчилгээг үзүүлж байна.

Судалгаанд оролцсон ихэнх нийгмийн халамжийн мэргэжилтнүүд үйлчилгээг үзүүлэх
байгууллагыг сонгохдоо журмын дагуу сонгож, мэргэжил аргазүйн удирдлагаар хангаж
хамтарч ажилладаг ба үйлчилгээг жигд хэрэгжүүлэх үүднээс ХХҮЕГ-аас үйлчилгээний
төрөл тус бүрт квот /хувь/ тогтоож өгсөн байна. Мөн аймаг/дүүргийн нийгмийн халамжийн
байгууллагаас тухайн жилийн санхүүжилтээс хамаарч үйлчилгээ үзүүлэх байгууллагад
үйлчилгээ хүртэх иргэдийн тоог тогтоодог байна.

ХХҮЕГ-аас магадлан итгэмжлэх гэрчилгээтэй, ажлын туршлагатай, мэргэжлийн
боловсон хүчин, ажлын байр, тоног төхөөрөмжтэй, /Сэргээн засах үйлчилгээний
хувьд эмч нь мэргэжлийн гэрчилгээ лицензтэй, эмчилгээ явуулах зөвшөөрөлтэй/
иргэн, ААН, ТББ-ыг журмын дагуу сонгодог.8

Иргэд үйлчилгээг үзүүлэхдээ тухайн чиглэлээр мэргэшсэн гэрчилгээ лицензтэй
байх шаардлагатай, ХХҮЕГ-аас магадлан итгэмжлэх гэрчилгээ авахгүйгээр аймаг,
дүүрэгтэй шууд гэрээ хийж үйлчилгээг үзүүлэх боломжтой.9

Үйлчилгээнд хамрагдах иргэдийг сонгох:

Зорилтод бүлгийн иргэд үйлчилгээнд хамрагдах хүсэлтээ тухайн сум/ хорооны
нийгмийн халамжийн мэргэжилтэнд гаргаж, өргөдөл, иргэний үнэмлэхийн хуулбар, сум,
хорооны Засаг дарга, эмчийн тодорхойлолт /гуравласан маягт бөглөж/-ыг бүрдүүлж өгнө.
Нийгмийн халамжийн мэргэжилтэн АДЗ-ийн хурлаар хэлэлцүүлж, дэмжигдсэн иргэдэд
хувийн хэрэг нээж, үйлчилгээг хэрэгжүүлэх ААН, ТББ-д хүргүүлдэг. Үйлчилгээнд хамрагдах
иргэд үйлчилгээг хэрэгжүүлэх ААН, ТББ-д иргэний үнэмлэхээ авч очиж, үйлчилгээнд 
хамрагддаг.

8 Орон нутгийн нийгмийн халамжийн мэргэжилтэнтэй хийсэн ярилцлагаас
9 ХХҮЕГ-ын мэргэжилтэнтэй хийсэн ярилцлагаас

Х
үс

нэ
гт

 2
. О

Н
О

ТХ
Ү-

нд
 х

ам
ра

гд
ах

ад
 б

үр
дү

үл
эх

 б
ич

иг
 б

ар
им

т
, ү

йл
чи

лг
ээ

ни
й 

т
өр

лө
өр

 

№
Үй

лч
ил

гэ
эн

ий
 т

өр
өл

 

Өргөдөл /маягтын дагуу/ 

Иргэний үнэмлэхний хуулбар 

Хөдөлмөрийн чадвар алдалтын 
хувь, хэмжээг тогтоосон эмнэлэг 
хөдөлмөрийн магадлах комиссын 
шийдвэр 

Нийгмийн ажилтны нөхцөл байдлын 
үнэлгээ 

Иргэний шилжин суурьшсан тухай 
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3.2. ОНОТХҮ-ний оролцогч талуудын уялдаа холбоо 

ОНОТХҮ-нд хэрэгжүүлэгч аймаг, нийслэл, дүүргийн Хөдөлмөр, халамжийн 
үйлчилгээний газар/хэлтэс, амьжиргаа дэмжих зөвлөл (АДЗ), үйлчилгээг үзүүлэгч иргэн, 
ААН, ТББ, үйлчилгээнд хамрагдах зорилтод бүлгийн өрх-иргэн, бүлгийн гишүүд оролцдог.  

Үйлчилгээ үзүүлэх иргэн, ААН, ТББ-ыг сонгох: 

ХХҮЕГ нь Хүн амын хөгжил, нийгмийн хамгааллын сайдын (хуучин нэрээр) 2014 оны 
5 дугаар сарын 12-ны өдрийн А/52 тоот тушаалаар батлагдсан “ОНОТХҮ үзүүлэх 
байгууллагыг магадлан итгэмжлэх журам”-ыг үндэслэн ТББ, ААН-үүдийг сонгон 
шалгаруулж, ХХҮЕГ-ын даргын 2017 оны 5 сарын 22-ны өдрийн А/126 тоот тушаалаар 
батлагдсан гэрээний загвараар үйлчилгээг үзүүлэх иргэн, ААН, ТББ-тай аймаг, нийслэл, 
дүүргийн нийгмийн халамжийн үйлчилгээний байгууллага 2 талт болон 3 талт гэрээ 
байгуулж /Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан 
авах тухай хуульд заасан нөхцлөөр/ төрийн захиргааны байгууллагын баталсан холбогдох 
стандартын дагуу үйлчилгээг хэрэгжүүлдэг. Улсын хэмжээнд 2016, 2017 онд магадлан 
итгэмжлэх гэрчилгээ авсан 252 байгууллага байна. Үүнээс нийслэлийн хэмжээнд 89 
байгууллагатай гурван талт гэрээ байгуулж, үйлчилгээг үзүүлж байна. 

Судалгаанд оролцсон ихэнх нийгмийн халамжийн мэргэжилтнүүд үйлчилгээг үзүүлэх 
байгууллагыг сонгохдоо журмын дагуу сонгож, мэргэжил аргазүйн удирдлагаар хангаж 
хамтарч ажилладаг ба үйлчилгээг жигд хэрэгжүүлэх үүднээс ХХҮЕГ-аас үйлчилгээний 
төрөл тус бүрт квот /хувь/ тогтоож өгсөн байна. Мөн аймаг/дүүргийн нийгмийн халамжийн 
байгууллагаас тухайн жилийн санхүүжилтээс хамаарч үйлчилгээ үзүүлэх байгууллагад 
үйлчилгээ хүртэх иргэдийн тоог тогтоодог байна. 

ХХҮЕГ-аас магадлан итгэмжлэх гэрчилгээтэй, ажлын туршлагатай, мэргэжлийн 
боловсон хүчин, ажлын байр, тоног төхөөрөмжтэй, /Сэргээн засах үйлчилгээний 
хувьд эмч нь мэргэжлийн гэрчилгээ лицензтэй, эмчилгээ явуулах зөвшөөрөлтэй/ 
иргэн, ААН, ТББ-ыг журмын дагуу сонгодог.8 

Иргэд үйлчилгээг үзүүлэхдээ тухайн чиглэлээр мэргэшсэн гэрчилгээ лицензтэй 
байх шаардлагатай, ХХҮЕГ-аас магадлан итгэмжлэх гэрчилгээ авахгүйгээр аймаг, 
дүүрэгтэй шууд гэрээ хийж үйлчилгээг үзүүлэх боломжтой.9 

Үйлчилгээнд хамрагдах иргэдийг сонгох: 

Зорилтод бүлгийн иргэд үйлчилгээнд хамрагдах хүсэлтээ тухайн сум/ хорооны 
нийгмийн халамжийн мэргэжилтэнд гаргаж, өргөдөл, иргэний үнэмлэхийн хуулбар, сум, 
хорооны Засаг дарга, эмчийн тодорхойлолт /гуравласан маягт бөглөж/-ыг бүрдүүлж өгнө. 
Нийгмийн халамжийн мэргэжилтэн АДЗ-ийн хурлаар хэлэлцүүлж, дэмжигдсэн иргэдэд 
хувийн хэрэг нээж, үйлчилгээг хэрэгжүүлэх ААН, ТББ-д хүргүүлдэг. Үйлчилгээнд хамрагдах 
иргэд үйлчилгээг хэрэгжүүлэх ААН, ТББ-д иргэний үнэмлэхээ авч очиж, үйлчилгээнд 
хамрагддаг. 

8 Орон нутгийн нийгмийн халамжийн мэргэжилтэнтэй хийсэн ярилцлагаас 
9 ХХҮЕГ-ын мэргэжилтэнтэй хийсэн ярилцлагаас 
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Бүлгийн төсөл нь ОНОТХҮ-ний 10 төрөл дундаа бусдаасаа ялгаатай үйлчилгээ бөгөөд
нийгмийн халамжийн дэмжлэг туслалцаа зайлшгүй шаардлагатай 2 ба түүнээс дээш өрх,
иргэд өөрсдийн санаачилгаар нэгдэн бүлэг болж, орлогоо нэмэгдүүлэх зорилгоор төсөл
боловсруулан хэрэгжүүлдэг үйлчилгээ юм. Зохион байгуулалттай бүлэгт ахмад настан, ХБИ,
хүчирхийлэлд өртсөн иргэн, шилжин суурьшсан, өрхийн мэдээллийн санд амьжиргааны
түвшин нь тухайн үеийн ядуурлын шугамаас доогуур өрхийн гишүүн, өрх толгойлсон эцэг/эх
зэрэг өрхийн иргэдийг хамруулдаг байна.

Иргэдийн ирүүлсэн төслийг АДЗ-ийн хурлаар хэлэлцүүлж, дэмжигдсэн төслийг ХХҮХ
хянан үзэж, хэрэгжих боломжтой бүлгийн төслийг 1.5 сая хүртэлх төгрөгөөр санхүүжүүлдэг.

2-оос дээш, ихэвчлэн зорилтод бүлгийн 2 иргэн нийлж нэг бүлэг болдог. Нэг бүлэгт
500000-1000000 төгрөгийн санхүүжилтийг жилд 1 удаа л олгодог.15

3-аас 5 иргэн нийлж нэг бүлэг болдог. 1 сая хүртэлх төгрөгийн санхүүжилтийг
олгож улирал бүр тайлан авдаг. Өмнөх жилүүдэд олон хүнийг хамруулахын тулд
800.000 төгрөгөөр санхүүжилтийг өгч байсан. Энэ жилийн хувьд иргэдийн явуулах
үйл ажиллагаанаас хамаарч санхүүжилт олгосон. Газар тариалан эрхлэх хүсэлтэй,
үр авах төсөлд зөвхөн үрний мөнгө 300 000 төгрөгийг олгосон. Бид бүлгийг цаашид
сум хөгжүүлэх сан, ХЭДС-аас санхүүжилт аваад хөгжих болов уу гэсэн
горьдлоготойгоор сонгодог.16

Зарим нийгмийн халамжийн мэргэжилтнүүд бүлгийн төсөлд хамрагдах хүсэлтэй
иргэдийг сургалт, зөвлөгөөнд хамруулж дараа нь бүлгийн төсөлд хамрагдах боломжийг
олгох, сургалтад хамрагдах явцдаа бүлгийн гишүүд бие биеэ таних, хэрэгжүүлэх төслийн
чиглэлийн дагуу анхан шатны мэдлэг туршлага олж авахад ач холбогдолтой төдийгүй
бүлгийн тогтвортой байдалд ч чухал нөлөөтэй гэж үзсэн.

Бүлгийн төслийн санхүүжилт аваад тарсан бүлэг байдаг. Буцалтгүй мөнгө
олгочихсон болохоор ямар ч хариуцлага тооцохгүй. Гэрээнд улирал болгон тайлан
өгч, хагас жилд дүгнэнэ гэдэг ч зарим бүлэг ганц нэг удаагийн тайлан өгөөд
сураггүй болчихдог. Бүлгийн ахлагч нь нүүгээд өөр дүүрэгт оччихсон, нас барчихсан
эсвэл "Ямар чамаас авсан биш, чиний халааснаас гарсан биш", “Мөнгөний хэмжээ
хэт бага байсан болохоор хаанаа ч хүрээгүй” гэх мэтийн чанаргүй бүлэг ганц нэг
байдаг.17

15 Орон нутгийн халамжийн мэргэжилтэнтэй хийсэн ярилцлага
16 Орон нутгийн нийгмийн халамжийн мэргэжилтэнтэй хийсэн ярилцлагаас
17 Дүүргийн нийгмийн халамжийн мэргэжилтэнтэй хийсэн ярилцлага

Иргэн хорооны нийгмийн халамжийн мэргэжилтэнд хамрагдах хүсэлт гаргана. 
Нийгмийн халамжийн мэргэжилтэн тухайн иргэнийг зорилтод бүлгийн иргэн мөн 
эсэхийг тодорхойлж, иргэний үнэмлэхийн хуулбар, гуравласан маягтыг бөглүүлж, 
жагсаалт гаргаж хамрагдах хүсэлтэй иргэдийг 5 хүн болбол АДЗ-ийн хурлаар 
оруулж үйлчилгээг хэрэгжүүлэх ТББ-т үйлчилгээнд хамрагдах нэрсийг нь өгнө. 
Үйлчилгээнд хамрагдах иргэнд ТББ-т  бичиг баримтаа авч очоод үйлчилгээнд 
хамрагдана.10 

Бодит байдалд зарим аймгийн төв, дүүрэг, хороодод ОНОТХҮ-г үзүүлэгч иргэн, ААН, 
ТББ нь бүлгийн төслөөс бусад үйлчилгээнд хамрагдах ахмад настан, ХБИ, зорилтод 
бүлгийн иргэдийн мэдээлэл бүхий нэрсийн жагсаалтыг тухайн орон нутгийн нийгмийн 
халамжийн мэргэжилтнээс авч, зарим тохиолдолд нэрсийн жагсаалтгүй өөрсдөө мэдээлэл 
сурталчилгаа, урилга хүргүүлж үйлчилгээнд хамрагдах иргэдийг сонгон үйлчилгээг үзүүлж 
дууссаны дараа АДЗ хэлэлцүүлж байна. 

Нийгмийн халамжийн тухай хуульд ОНОТХҮ нь сэргээн засах, сургалт зохион 
байгуулах, гэрийн асрамжийн үйлчилгээ үзүүлэх гэх мэт олон төрөлтэй байсан. 
Үүнээс манай АДЗ зөвхөн бүлгийн төслийн үйлчилгээнд хамрагдах иргэдийг сонгож 
шийдвэрээ гаргахад оролцдог. Бусад үйлчилгээг тендерээр шалгаруулдаг гэж 
ойлгоод АДЗ оролцдоггүй.11 

Нийгмийн халамжаас үйлчилгээнд хамруулах 150 хүний нэр өгсөн. 90 хувь нь 
хамрагдах хүсэл сонирхолгүй, завгүй, хөдөө байгаа, утасны дугаар нь холбогдохгүй, 
тухайн иргэн байхгүй гэх мэт шалтгаанаар хамрагдаагүй. Бид энэ талаар ХХҮГ-т 
мэдэгдээд хамрагдах иргэдээ өөрсдөө сонгосон.12 

Хамрагдах хүсэлтэй иргэд өөрсдөө зарын дагуу ирдэг. Манайх үүдэндээ зар 
тавьчихсан байгаа. Зарын дагуу хамрагдах хүсэлтэй иргэд ирэхээр нь яаж 
хамрагдахыг нь тайлбарлаж хорооны нийгмийн халамжийн ажилтнаас гуравласан 
маягт, өргөдөл, засаг даргын тодорхойлолт, өрхийн эмчийн бичиг, иргэний 
үнэмлэх, тэтгэвэр/тэтгэмжийн дэвтрийн эх хувийг хуулбарын хамт авч ирээд 
хамрагдах боломжтойг хэлдэг.13 

Зарим нийгмийн халамжийн мэргэжилтэн, үйлчилгээг үзүүлэх ААН, ТББ зүгээс 
үйлчилгээний талаарх мэдээллийг иргэдэд хүргэж, ганцаарчлан уулзаж, ярилцаж 
үйлчилгээнд /сургалт, зөвлөгөөнд/ хамруулсан иргэдэд эерэг өөрчлөлт гардаг.  

Иргэд бүлгийн төсөл, сэргээн засах үйлчилгээнд хамрагдах хүсэл, идэвх санаачилга 
их байдаг. ХХҮХ, Дэлхийн зөн, Хүүхдийн төлөө төв, ХБИ холбоод зэрэг ТББ-ын 
зүгээс сургалтуудыг байнга явуулдаг. Сургалт, зөвлөгөөнд хамрагдах иргэд 
идэвхгүй, санаачилга муутай байдаг. Иргэд сургалтад хамрагдахдаа идэвх 
санаачилга бага гаргадаг ч ямар нэгэн байдлаар хамруулаад, сургалт явагдаад 
дууссаны дараа тухайн хүний үзэл бодол өөрчлөгдсөн байдаг. Надад ийм зүйл хийх 
боломж байна гэх мэтээр сургалтын ач тусыг ойлгосон байдаг14. 

10 Дүүргийн нийгмийн халамжийн мэргэжилтэнтэй хийсэн ярилцлагаас 
11 Орон нутгийн амьжиргаа зөвлөлийн гишүүнтэй хийсэн ярилцлагаас 
12 Орон нутгийн ОНОТХҮ үзүүлэх ТББ-тай хийсэн ярилцлага 
13 Дүүргийн ОНОТХҮ үзүүлэх ТББ-тай хийсэн ярилцлага 
14 Орон нутгийн нийгмийн халамжийн мэргэжилтэнтэй хийсэн ярилцлагаас 
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Бүлгийн төсөл нь ОНОТХҮ-ний 10 төрөл дундаа бусдаасаа ялгаатай үйлчилгээ бөгөөд 
нийгмийн халамжийн дэмжлэг туслалцаа зайлшгүй шаардлагатай 2 ба түүнээс дээш өрх, 
иргэд өөрсдийн санаачилгаар нэгдэн бүлэг болж, орлогоо нэмэгдүүлэх зорилгоор төсөл 
боловсруулан хэрэгжүүлдэг үйлчилгээ юм. Зохион байгуулалттай бүлэгт ахмад настан, ХБИ, 
хүчирхийлэлд өртсөн иргэн, шилжин суурьшсан, өрхийн мэдээллийн санд амьжиргааны 
түвшин нь тухайн үеийн ядуурлын шугамаас доогуур өрхийн гишүүн, өрх толгойлсон эцэг/эх 
зэрэг өрхийн иргэдийг хамруулдаг байна. 

Иргэдийн ирүүлсэн төслийг АДЗ-ийн хурлаар хэлэлцүүлж, дэмжигдсэн төслийг ХХҮХ 
хянан үзэж, хэрэгжих боломжтой бүлгийн төслийг 1.5 сая хүртэлх төгрөгөөр санхүүжүүлдэг. 

2-оос дээш, ихэвчлэн зорилтод бүлгийн 2 иргэн нийлж нэг бүлэг болдог. Нэг бүлэгт
500000-1000000 төгрөгийн санхүүжилтийг жилд 1 удаа л олгодог.15

3-аас 5 иргэн нийлж нэг бүлэг болдог. 1 сая хүртэлх төгрөгийн санхүүжилтийг
олгож улирал бүр тайлан авдаг. Өмнөх жилүүдэд олон хүнийг хамруулахын тулд
800.000 төгрөгөөр санхүүжилтийг өгч байсан. Энэ жилийн хувьд иргэдийн явуулах
үйл ажиллагаанаас хамаарч санхүүжилт олгосон. Газар тариалан эрхлэх хүсэлтэй,
үр авах төсөлд зөвхөн үрний мөнгө 300 000 төгрөгийг олгосон. Бид бүлгийг цаашид
сум хөгжүүлэх сан, ХЭДС-аас санхүүжилт аваад хөгжих болов уу гэсэн
горьдлоготойгоор сонгодог.16

Зарим нийгмийн халамжийн мэргэжилтнүүд бүлгийн төсөлд хамрагдах хүсэлтэй 
иргэдийг сургалт, зөвлөгөөнд хамруулж дараа нь бүлгийн төсөлд хамрагдах боломжийг 
олгох, сургалтад хамрагдах явцдаа бүлгийн гишүүд бие биеэ таних, хэрэгжүүлэх төслийн 
чиглэлийн дагуу анхан шатны мэдлэг туршлага олж авахад ач холбогдолтой төдийгүй 
бүлгийн тогтвортой байдалд ч чухал нөлөөтэй гэж үзсэн. 

Бүлгийн төслийн санхүүжилт аваад тарсан бүлэг байдаг. Буцалтгүй мөнгө 
олгочихсон болохоор ямар ч хариуцлага тооцохгүй. Гэрээнд улирал болгон тайлан 
өгч, хагас жилд дүгнэнэ гэдэг ч зарим бүлэг ганц нэг удаагийн тайлан өгөөд 
сураггүй болчихдог. Бүлгийн ахлагч нь нүүгээд өөр дүүрэгт оччихсон, нас барчихсан 
эсвэл "Ямар чамаас авсан биш, чиний халааснаас гарсан биш", “Мөнгөний хэмжээ 
хэт бага байсан болохоор хаанаа ч хүрээгүй” гэх мэтийн чанаргүй бүлэг ганц нэг 
байдаг.17 

15 Орон нутгийн халамжийн мэргэжилтэнтэй хийсэн ярилцлага 
16 Орон нутгийн нийгмийн халамжийн мэргэжилтэнтэй хийсэн ярилцлагаас 
17 Дүүргийн нийгмийн халамжийн мэргэжилтэнтэй хийсэн ярилцлага 
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IV. ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ӨНӨӨГИЙН БАЙДАЛ

4.1. ОНОТХҮ-ний өнөөгийн байдал

ОНОТХҮ-нд 2016 онд 1266.5 сая төгрөг зарцуулж, 5266 иргэнийг хамруулсан байна.
2015-2016 онд үйлчилгээнд хамрагдах иргэдийн тоо буурсан нь Улаанбаатар хотын 
хэмжээнд зөвхөн бүлгийн төслийн үйлчилгээ хэрэгжиж, бусад үйлчилгээ хэрэгжээгүйтэй
холбоотой юм. 

Зураг 4. ОНОТХҮ-нд хамрагдсан иргэд, зарцуулалт сая.төг, 2011-2017 он

ОНОТХҮ-нд 2016 онд хамрагдсан иргэд өмнөх оноос 2497 (32.2 хувь) иргэн,
зарцуулалт 417.6 (24.8 хувь) сая төгрөгөөр буурсан байна.

Хүснэгт 3. ОНОТХҮ-нд хамрагдсан иргэд, 2011-2017 он

Он Хамрагдсан хүн
Абсолют цэвэр өсөлт Өсөлтийн хурд Цэвэр өсөлт

Суурь он Өмнөх он Суурь он Өмнөх он Суурь он Өмнөх он

2011 42 845 - - - - - -

2012 21 872 - 20 973 - 20 973 51.0% 51.0% -49.0% -49.0%

2013 24 104 - 18 741 2 232 56.3% 110.2% -43.7% 10.2%

2014 32 289 - 10 556 8 185 75.4% 134.0% -24.6% 34.0%

2015* 7 763 - 35 082 - 24 526 18.1% 24.0% -81.9% -76.0%

2016* 5 266 - 37 579 - 2 497 12.3% 67.8% -87.7% -32.2%

2017.09 4 261 - - - - - -
*Улаанбаатар хотын хэмжээнд зөвхөн бүлгийн төслийн үйлчилгээ хэрэгжсэн.
Мэдээллийн эх үүсвэр: Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газар

3 340.6 3 450.6 5 087.7 7 184.6 1 684.1 1 266.5 651.2
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Эх үүсвэр: Хөдөлмөр, халамж үйлчилгээний ерөнхий газар

Зарцуулалт сая.төг Хамрагдсан хүн

Зураг 2. ОНОТХҮ-г хэрэгжүүлэх бүтэц 

Зураг 3. ОНОТХҮ-ний хэрэгжиж буй бүтэц
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IV. ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ӨНӨӨГИЙН БАЙДАЛ

4.1. ОНОТХҮ-ний өнөөгийн байдал 

ОНОТХҮ-нд 2016 онд 1266.5 сая төгрөг зарцуулж, 5266 иргэнийг хамруулсан байна. 
2015-2016 онд үйлчилгээнд хамрагдах иргэдийн тоо буурсан нь Улаанбаатар хотын 
хэмжээнд зөвхөн бүлгийн төслийн үйлчилгээ хэрэгжиж, бусад үйлчилгээ хэрэгжээгүйтэй 
холбоотой юм.  

Зураг 4. ОНОТХҮ-нд хамрагдсан иргэд, зарцуулалт сая.төг, 2011-2017 он 

ОНОТХҮ-нд 2016 онд хамрагдсан иргэд өмнөх оноос 2497 (32.2 хувь) иргэн, 
зарцуулалт 417.6 (24.8 хувь) сая төгрөгөөр буурсан байна.  

Хүснэгт 3. ОНОТХҮ-нд хамрагдсан иргэд, 2011-2017 он 

Он Хамрагдсан хүн 
Абсолют цэвэр өсөлт Өсөлтийн хурд Цэвэр өсөлт 

Суурь он Өмнөх он Суурь он Өмнөх он Суурь он Өмнөх он 

2011  42 845 - - - - - - 

2012  21 872 - 20 973 - 20 973 51.0% 51.0% -49.0% -49.0%

2013  24 104 - 18 741 2 232 56.3% 110.2% -43.7% 10.2%

2014  32 289 - 10 556 8 185 75.4% 134.0% -24.6% 34.0%

2015*  7 763 - 35 082 - 24 526 18.1% 24.0% -81.9% -76.0%

2016*  5 266 - 37 579 - 2 497 12.3% 67.8% -87.7% -32.2%

2017.09  4 261 - - - - - - 
*Улаанбаатар хотын хэмжээнд зөвхөн бүлгийн төслийн үйлчилгээ хэрэгжсэн.
Мэдээллийн эх үүсвэр: Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газар

3 340.6 3 450.6 5 087.7 7 184.6 1 684.1 1 266.5 651.2
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Эх үүсвэр: Хөдөлмөр, халамж үйлчилгээний ерөнхий газар
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Булган, Говьсүмбэр аймаг, нийслэлийн Хан-Уул дүүрэгт үйлчилгээний хэрэгжилт эхлэлийн
шатандаа явж байсан.

2017 оны байдлаар улсын хэмжээнд ОНОТХ-ийн дараах төрлийн үйлчилгээнүүд
хэрэгжиж байна.

 Амьдралын итгэл үнэмшил, бие даан амьдрах чадвар, хөдөлмөрийн дадал олгох,
авьяасыг нь дэмжих зорилгоор сургалт зохион байгуулах;

 Зөвлөгөө өгөх;
 Сэргээн засах үйлчилгээнд хамруулах;
 Түр байрлуулан асрамжлах, хүчирхийлэлд өртсөн хүнийг түр хамгаалан байрлуулах;
 Өдрийн үйлчилгээнд хамруулах;
 Гэрийн асрамж, халамжийн үйлчилгээнд хамруулах;
 Гэр оронгүй иргэн, түүний гэр бүлийн гишүүдийн амьдрах итгэлийг нэмэгдүүлэх,

нийгэмшүүлэх, бичиг баримтжуулах, түр хоноглох байранд байлгах;
 Нийгмийн халамжийн дэмжлэг, туслалцаа зайлшгүй шаардлагатай өрх, иргэнийг

нийгэмшүүлэх, хамт олны бүлэг бүрдүүлэх, орлогын эх үүсвэртэй болох төсөл
хэрэгжүүлэх, амьдрах ухаанд сургах;

 Гэр бүлийн хүчирхийллийн хохирогчийг түр хамгаалан байрлуулах үйлчилгээнд 
хамруулах.

Үйлчилгээний хэрэгжилт нь тухайн дүүрэг, орон нутагт үйлчилгээг хэрэгжүүлэх
магадлан итгэмжлэх эрхтэй байгууллага, орон нутгийн онцлог, хэрэгцээ, санхүүжилтээс
шалтгаалж харилцан адилгүй хэрэгжиж байна.

Хүснэгт 5. ОНОТХҮ-нд хамрагдсан хүн, зарцуулалт, төрлөөр, 2017 оны эхний 9 сарын
байдлаар

Үйлчилгээний төрөл
Зарцуулалт Хамрагдсан хүн

Мян.төг Хувь Тоо Хувь
Амьдралын итгэл үнэмшил, бие даан амьдрах чадвар, 
хөдөлмөрийн дадал олгох, авьяасыг нь дэмжих зорилгоор
сургалт зохион байгуулах

26 169.0 4.0 1 076 25.3

Зөвлөгөө өгөх 2 520.0 0.4 125 2.9
Сэргээн засах үйлчилгээнд хамруулах 130 175.0 20.0 1 211 28.4
Түр байрлуулан асрамжлах 3 472.4 0.5 14 0.3
Өдрийн үйлчилгээнд хамруулах 27 114.0 4.2 286 6.7
Гэрийн асрамж, халамжийн үйлчилгээнд хамруулах 2 705.0 0.4 16 0.4
Гэр оронгүй иргэн, түүний гэр бүлийн гишүүдийн амьдрах
итгэлийг нэмэгдүүлэх, нийгэмшүүлэх, бичиг баримтжуулах,
түр хоноглох байранд байрлуулах

28 393.0 4.4 220 5.1

Бүлгийн төсөл 430 700.0 66.1 1 313 30.8
Нийт 651 248.4 100.0 4 261 100.0
Мэдээллийн эх үүсвэр: Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газар

Судалгаанд хамрагдсан нийгмийн халамжийн мэргэжилтнүүдийн зүгээс дараах
үйлчилгээнүүдийг хэрэгцээ шаардлагатай гэж үзсэн. Үүнд:

Хүснэгт 4. ОНОТХҮ-ний зарцуулалт сая.төг, 2011-2017 он

Он Зарцуулалт 
сая.төг 

Абсолют цэвэр өсөлт Өсөлтийн хурд Цэвэр өсөлт 

Суурь он Өмнөх он Суурь он Өмнөх он Суурь он Өмнөх он 

2011   3 340.6 - - - - - - 
2012   3 450.6   110.0   110.0 103.3% 103.3% 3.3% 3.3% 
2013   5 087.7  1 747.1  1 637.1 152.3% 147.4% 52.3% 47.4% 
2014   7 184.6  3 844.0  2 096.8 215.1% 141.2% 115.1% 41.2% 
2015*   1 684.1 - 1 656.5 - 5 500.5 50.4% 23.4% -49.6% -76.6%
2016*   1 266.5 - 2 074.2 - 417.6 37.9% 75.2% -62.1% -24.8%

2017.09    651.2 
*Улаанбаатар хотын хэмжээнд зөвхөн бүлгийн төслийн үйлчилгээ хэрэгжсэн.
Мэдээллийн эх үүсвэр: Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газар

ОНОТХҮ-ний 2016 оны нийт зарлагын 70.1 хувийг бүлгийн төслийн үйлчилгээ 
хэрэгжүүлэхэд, 8.4 хувийг сургалт зохион байгуулах, 7.3 хувийг сэргээн засах, 4.6 хувийг 
өдрийн үйлчилгээ, үлдсэн 9.6 хувийг бусад үйлчилгээнүүдэд зарцуулсан байна. Харин 2017 
оны эхний 9 сарын байдлаар нийт 651.2 сая төгрөг зарцуулж, нийт төсвийн 66.1 хувийг 
бүлгийн төслийн үйлчилгээ хэрэгжүүлэхэд, 20.0 хувийг сэргээн засах, үлдсэн 13.9 хувийг 
бусад үйлчилгээнд олгосон байна.   

Зураг 5. ОНОТХҮ, үйлчилгээний төрлөөр, 2016 он 

ОНОТХҮ-ний 2017 оны эхний 9 сарын зарлагын 60.0 хувийг орон нутагт, 40.0 хувийг 
нийслэлд зарцуулсан байна. Үйлчилгээ идэвхтэй хэрэгжсэн орон нутгийн хувьд Дорнод 75.1 
сая (19.1 хувь), Өвөрхангай 39.3 сая (10.1 хувь), Дорноговь 28.6 сая (7.6 хувь), Дархан-Уул 
зэрэг аймгууд 25.7 сая (6.6 хувь) төгрөг зарцуулсан байна. Харин нийслэлийн хувьд 
Баянзүрх 63.2 сая (24.3 хувь), Чингэлтэй 58.0 сая (22.3 хувь), Сонгинохайрхан  37.0 сая (14.2 
хувь) төгрөгийг зарцуулж үйлчилгээг хэрэгжүүлсэн байна. 2017 оны эхний 9 сарын байдлаар 

Сургалт зохион байгуулах 8.43%

Зөвлөгөө өгөх
0.69%

Сэргээн засах үйлчилгээнд 
хамруулах 7.29%

Түр байрлуулан 
асрамжлах 2.13%

Өдрийн үйлчилгээнд 
хамруулах 4.54%

Гэрийн асрамж, халамжийн 
үйлчилгээнд хамруулах 1.70%

Иргэн, түүний гэр бүлийн 
хэрэгцээнд тулгуурласан нийгмийн 

халамжийн бусад үйлчилгээ 
үзүүлэх 1.85%

Нийгэмшүүлэх, бичиг баримтжуулах, 
түр хоноглох байранд байрлуулах, …

Бүлгийн төсөл 
70.09%

Бусад 9.65%

Мэдээллийн эх үүсвэр: Хөдөлмөр, халамж үйлчилгээний ерөнхий газар
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Булган, Говьсүмбэр аймаг, нийслэлийн Хан-Уул дүүрэгт үйлчилгээний хэрэгжилт эхлэлийн 
шатандаа явж байсан. 

2017 оны байдлаар улсын хэмжээнд ОНОТХ-ийн дараах төрлийн үйлчилгээнүүд 
хэрэгжиж байна.  

 Амьдралын итгэл үнэмшил, бие даан амьдрах чадвар, хөдөлмөрийн дадал олгох,
авьяасыг нь дэмжих зорилгоор сургалт зохион байгуулах;

 Зөвлөгөө өгөх;
 Сэргээн засах үйлчилгээнд хамруулах;
 Түр байрлуулан асрамжлах, хүчирхийлэлд өртсөн хүнийг түр хамгаалан байрлуулах;
 Өдрийн үйлчилгээнд хамруулах;
 Гэрийн асрамж, халамжийн үйлчилгээнд хамруулах;
 Гэр оронгүй иргэн, түүний гэр бүлийн гишүүдийн амьдрах итгэлийг нэмэгдүүлэх,

нийгэмшүүлэх, бичиг баримтжуулах, түр хоноглох байранд байлгах;
 Нийгмийн халамжийн дэмжлэг, туслалцаа зайлшгүй шаардлагатай өрх, иргэнийг

нийгэмшүүлэх, хамт олны бүлэг бүрдүүлэх, орлогын эх үүсвэртэй болох төсөл
хэрэгжүүлэх, амьдрах ухаанд сургах;

 Гэр бүлийн хүчирхийллийн хохирогчийг түр хамгаалан байрлуулах үйлчилгээнд
хамруулах.

Үйлчилгээний хэрэгжилт нь тухайн дүүрэг, орон нутагт үйлчилгээг хэрэгжүүлэх
магадлан итгэмжлэх эрхтэй байгууллага, орон нутгийн онцлог, хэрэгцээ, санхүүжилтээс 
шалтгаалж харилцан адилгүй хэрэгжиж байна.  

Хүснэгт 5. ОНОТХҮ-нд хамрагдсан хүн, зарцуулалт, төрлөөр, 2017 оны эхний 9 сарын 
байдлаар 

Үйлчилгээний төрөл 
Зарцуулалт Хамрагдсан хүн 

Мян.төг Хувь Тоо Хувь 
Амьдралын итгэл үнэмшил, бие даан амьдрах чадвар, 
хөдөлмөрийн дадал олгох, авьяасыг нь дэмжих зорилгоор 
сургалт зохион байгуулах 

  26 169.0 4.0  1 076 25.3 

Зөвлөгөө өгөх   2 520.0 0.4   125 2.9 
Сэргээн засах үйлчилгээнд хамруулах   130 175.0 20.0  1 211 28.4 
Түр байрлуулан асрамжлах   3 472.4 0.5   14 0.3 
Өдрийн үйлчилгээнд хамруулах   27 114.0 4.2   286 6.7 
Гэрийн асрамж, халамжийн үйлчилгээнд хамруулах   2 705.0 0.4   16 0.4 
Гэр оронгүй иргэн, түүний гэр бүлийн гишүүдийн амьдрах 
итгэлийг нэмэгдүүлэх, нийгэмшүүлэх, бичиг баримтжуулах, 
түр хоноглох байранд байрлуулах 

  28 393.0 4.4   220 5.1 

Бүлгийн төсөл   430 700.0 66.1  1 313 30.8 
Нийт  651 248.4 100.0  4 261 100.0 
Мэдээллийн эх үүсвэр: Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газар 

Судалгаанд хамрагдсан нийгмийн халамжийн мэргэжилтнүүдийн зүгээс дараах 
үйлчилгээнүүдийг хэрэгцээ шаардлагатай гэж үзсэн. Үүнд: 
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аймаг сумын хэрэгцээ, нөөц боломжид тулгуурлан 2015, 2016 онд орон нутагт ОНОТХҮ
тасралтгүй хэрэгжиж байсан бол нийслэлийн ихэнх дүүрэгт 18.1.9 буюу бүлгийн төслөөс
бусад үйлчилгээнүүд тодорхой шалтгаанаар огт хэрэгжээгүй байна.

Судалгаанд хамрагдсан аймаг, дүүргийн хувьд орон нутгийн онцлог, хэрэгцээ
шаардлагаас хамаарч дараах ОНОТХҮ харилцан адилгүй, хэрэгжилт багатай байгаа бөгөөд
Иргэн, түүний гэр бүлийн хэрэгцээнд тулгуурласан нийгмийн халамжийн бусад үйлчилгээ
огт хэрэгждэггүй байна. Хэрэгжилт багатай байгаа үйлчилгээнүүдийг дундвал:

 Гэр оронгүй иргэн, түүний гэр бүлийн гишүүдийн амьдрах итгэлийг нэмэгдүүлэх,
нийгэмшүүлэх, бичиг баримтжуулах, түр хоноглох байранд байрлуулах үйлчилгээ;

 Түр байрлуулан асрамжлах, хүчирхийлэлд өртсөн хүнийг түр хамгаалан байрлуулах;
 Гэр бүлийн хүчирхийллийн хохирогчийг түр хамгаалан байрлуулах үйлчилгээнд

хамруулах.
 Гэрийн асрамж, халамжийн үйлчилгээ;
 Өдрийн үйлчилгээ.

18.1.7 иргэн, түүний гэр бүлийн хэрэгцээнд тулгуурласан нийгмийн халамжийн
бусад үйлчилгээ гэдэг нь хэнд ямар үйлчилгээ үзүүлэх нь тодорхойгүй. Энэ
үйлчилгээ өмнө ч огт хэрэгжиж байгаагүй. Нэгдүгээрт: иргэн гэж хэнийг хэлж
байгаа, хоёрдугаарт: бусад үйлчилгээнд ямар үйлчилгээг ямар үнэ өртөгтэй
явуулах нь тодорхойгүй. Зорилтод бүлгийн биш иргэн би энэ үйлчилгээнд
хамрагдъя гэж ирвэл ''та энэ үйлчилгээнд хамрагдах боломжгүй, та энэ
үйлчилгээнүүдээс алинд нь ч хамрагдах боломжгүй''. Энэ заалтыг тодорхой болгож
иргэн гэдэгт ийм хүмүүсийг хамруулна, бусад гэдэгт энэ үйлчилгээг хэлнэ гэдэг
байдлаар оруулж өгөх хэрэгтэй. Эсвэл энэ үйлчилгээг хасах хэрэгтэй.20

Орон нутгийн хэмжээнд гэр оронгүй иргэдийг бичиг баримтжуулах, түр байрлуулах,
мөн түр асрамжлах үйлчилгээнүүд нь шаардлагагүй юм шиг санагддаг.21

Дээрх үйлчилгээнүүд дараах шалтгаанаар хэрэгжихгүй байна.

 Магадлан итгэмжлэх гэрчилгээ авсан байгууллага байдаггүй;
 Үйлчилгээ тогтмол биш улирлын чанартай;
 Магадлан итгэмжлэх сонгон шалгаруулах мэдээлэл хангалттай биш;
 Үйлчилгээг хэрэгжүүлэх мэргэжлийн боловсон хүчин, ажлын байр, тоног төхөөрөмж

байхгүй;
 Тухайн газарт /орон нутаг/ үйлчилгээг хэрэгжүүлэх хэрэгцээ шаардлага байхгүй;
 Санхүүжилт бага учир хэрэгжүүлэх байгууллага байдаггүй.

Түр байрлуулан асрамжлах, нийгэмшүүлэх үйлчилгээ тааруу, улирлын чанартай
хэрэгждэг. Мөн үйлчилгээг хэрэгжүүлэх төрийн бус байгууллага хязгаарлагдмал
учир хэрэгжихгүй байна.22

20 Дүүргийн нийгмийн халамжийн мэргэжилтэнтэй хийсэн ярилцлагаас
21 Орон нутгийн нийгмийн халамжийн мэргэжилтэнтэй хийсэн ярилцлагаас
22 ХНХЯ-ны мэргэжилтэнтэй хийсэн ярилцлага

1. Сургалт үйлчилгээ нь зорилтод бүлгийн иргэдэд амьдрах ухаан болон бие даан
амьдрах ур чадвар эзэмшүүлэх, хөдөлмөрийн дадал олгох, авьяасыг нь дэмжих,
амьдралын итгэл үнэмшлийг бий болгодог.

2. Зөвлөгөө өгөх үйлчилгээ нь зорилтод бүлгийн иргэдийг амьдралын асуудлаа өөрсдөө
шийдвэрлэхэд туслах, тулгарч буй сэтгэл зүйн асуудал бэрхшээлтэй нөхцөл байдлыг
оношлох, тогтоох, шийдвэрлэхэд мэргэжлийн тусламж дэмжлэг үзүүлдэг.

3. Сэргээн засах үйлчилгээ нь хэл, хөдөлгөөн, алдагдсан чадварыг сэргээх, боловсрол
эзэмших, хөдөлмөр эрхлэх боломжийг бүрдүүлэх, эзэмшсэн мэргэжлийг сэргээх, ур
чадварыг сайжруулах, сэтгэл зүйн зөвлөгөө өгөх, сэтгэл засал хийх сэтгэл санааны
дэмжлэг үзүүлдэг.

4. Гэрийн асрамж, халамжийн үйлчилгээ нь байнгын асаргаа шаардлагатай ХБИ, ахмад
настан, хүнд нөхцөлд байгаа хүүхэд, хэвтрийн, хорт хавдрын сүүлийн шатанд орсон
иргэдэд эрүүл мэнд, эмчилгээний дэглэм бариулах, хоол хүнс бэлтгэх, хоолны дэглэм
сахиулах, хооллож ундлах, гадуурх ажилд болон гэр ахуйн, өдөр тутмын үйлчилгээг
үзүүлдэг.

5. Бүлгийн төслийн үйлчилгээнд зорилтод бүлгийн иргэдийг багаар ажиллах,
хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны чиглэлээр шаардлагатай ур чадвартай болгох, тухайн
төслийг цааш нь өргөжүүлэх санхүүгийн эх үүсвэртэй болгоход чиглэгддэг.

Гэрийн асрамж халамжийн үйлчилгээ зайлшгүй шаардлагатай ХБИ, ахмад настан,
хүнд нөхцөлд байгаа хүүхэд, хэвтрийн, хорт хавдрын сүүлийн шатанд орсон иргэдэд
гэр бүлд нь мэргэжлийн асаргаа үзүүлж чадахгүй байгаа өрхийн гишүүнд энэ
үйлчилгээ маш их хэрэгтэй. Асарч буй хүний сэтгэл санааг дэмжих, асаргааны
аргачлалаас нь суралцдаг. Мөн асаргаа авч байгаа хүн ч бас мэдээлэл авч
харилцаанд ордог. Мөн иргэдийн зүгээс гэрийн асрамж халамжийн үйлчилгээ нь гэр
орныг нь цэвэрлэх биш хэрэгтэй үедээ ахмадууд, ХБИ энэхүү үйлчилгээ авдаг бол
зүгээр гэсэн санал байдаг.18

Нийгмийн халамжийн мэргэжилтнүүд дээрх үйлчилгээг шаардлагатай гэж үзсэн бол
аймаг, сумын төвд хүн амын суурьшил багатай газар түр байрлуулах, иргэн, түүний гэр 
бүлийн хэрэгцээнд тулгуурласан нийгмийн халамжийн бусад үйлчилгээ үзүүлэх шаардлага 
бага, төдийлөн ач холбогдолгүй гэж үзсэн.  

Цөөн хүн амтай сумын хувьд гудамжаар тэнээд байдаг орон гэргүй хүн байдаггүй. 
Төв суурин газар энэ үйлчилгээ зайлшгүй хэрэгтэй л байдаг байх, орон нутагт ах 
дүү хамаатан садан нь тусалж дэмжээд амьдралыг нь аваад явчихна.19  

Хэрэгжихгүй байгаа ОНОТХҮ 

Нийгмийн халамжийн тухай хуулийн 18.1.7-д заасан иргэн, түүний гэр бүлийн 
хэрэгцээнд тулгуурласан нийгмийн халамжийн бусад үйлчилгээ хэрэгждэггүй. Энэ 
үйлчилгээг хэрэгжүүлэх арга зүй, хэнд, ямар байгууллага, ямар үнэ тарифаар, ямар 
үйлчилгээг үзүүлэх нь тодорхойгүй, ХХҮЕГ-аас энэ үйлчилгээг хэрэгжүүлэх магадлан 
итгэмжлэх гэрчилгээ авсан байгууллага одоогоор улсын хэмжээнд байдаггүй байна. Тухайн 

18 Дүүргийн нийгмийн халамжийн мэргэжилтэнтэй хийсэн ярилцлагаас 
19 Орон нутгийн нийгмийн халамжийн мэргэжилтэнтэй хийсэн ярилцлагаас 
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аймаг сумын хэрэгцээ, нөөц боломжид тулгуурлан 2015, 2016 онд орон нутагт ОНОТХҮ 
тасралтгүй хэрэгжиж байсан бол нийслэлийн ихэнх дүүрэгт 18.1.9 буюу бүлгийн төслөөс 
бусад үйлчилгээнүүд тодорхой шалтгаанаар огт хэрэгжээгүй байна.  

Судалгаанд хамрагдсан аймаг, дүүргийн хувьд орон нутгийн онцлог, хэрэгцээ 
шаардлагаас хамаарч дараах ОНОТХҮ харилцан адилгүй, хэрэгжилт багатай байгаа бөгөөд 
Иргэн, түүний гэр бүлийн хэрэгцээнд тулгуурласан нийгмийн халамжийн бусад үйлчилгээ 
огт хэрэгждэггүй байна. Хэрэгжилт багатай байгаа үйлчилгээнүүдийг дундвал: 

 Гэр оронгүй иргэн, түүний гэр бүлийн гишүүдийн амьдрах итгэлийг нэмэгдүүлэх,
нийгэмшүүлэх, бичиг баримтжуулах, түр хоноглох байранд байрлуулах үйлчилгээ;

 Түр байрлуулан асрамжлах, хүчирхийлэлд өртсөн хүнийг түр хамгаалан байрлуулах;
 Гэр бүлийн хүчирхийллийн хохирогчийг түр хамгаалан байрлуулах үйлчилгээнд

хамруулах.
 Гэрийн асрамж, халамжийн үйлчилгээ;
 Өдрийн үйлчилгээ.

18.1.7 иргэн, түүний гэр бүлийн хэрэгцээнд тулгуурласан нийгмийн халамжийн
бусад үйлчилгээ гэдэг нь хэнд ямар үйлчилгээ үзүүлэх нь тодорхойгүй. Энэ
үйлчилгээ өмнө ч огт хэрэгжиж байгаагүй. Нэгдүгээрт: иргэн гэж хэнийг хэлж
байгаа, хоёрдугаарт: бусад үйлчилгээнд ямар үйлчилгээг ямар үнэ өртөгтэй
явуулах нь тодорхойгүй. Зорилтод бүлгийн биш иргэн би энэ үйлчилгээнд
хамрагдъя гэж ирвэл  ''та энэ үйлчилгээнд хамрагдах боломжгүй, та энэ
үйлчилгээнүүдээс алинд нь ч хамрагдах боломжгүй''. Энэ заалтыг тодорхой болгож
иргэн гэдэгт ийм хүмүүсийг хамруулна, бусад гэдэгт энэ үйлчилгээг хэлнэ гэдэг
байдлаар оруулж өгөх хэрэгтэй. Эсвэл энэ үйлчилгээг хасах хэрэгтэй.20

Орон нутгийн хэмжээнд гэр оронгүй иргэдийг бичиг баримтжуулах, түр байрлуулах,
мөн түр асрамжлах үйлчилгээнүүд нь шаардлагагүй юм шиг санагддаг.21

Дээрх үйлчилгээнүүд дараах шалтгаанаар хэрэгжихгүй байна. 

 Магадлан итгэмжлэх гэрчилгээ авсан байгууллага байдаггүй;
 Үйлчилгээ тогтмол биш улирлын чанартай;
 Магадлан итгэмжлэх сонгон шалгаруулах мэдээлэл хангалттай биш;
 Үйлчилгээг хэрэгжүүлэх мэргэжлийн боловсон хүчин, ажлын байр, тоног төхөөрөмж

байхгүй;
 Тухайн газарт /орон нутаг/ үйлчилгээг хэрэгжүүлэх хэрэгцээ шаардлага байхгүй;
 Санхүүжилт бага учир хэрэгжүүлэх байгууллага байдаггүй.

Түр байрлуулан асрамжлах, нийгэмшүүлэх үйлчилгээ тааруу, улирлын чанартай
хэрэгждэг. Мөн  үйлчилгээг хэрэгжүүлэх төрийн бус байгууллага хязгаарлагдмал
учир хэрэгжихгүй байна.22

20 Дүүргийн нийгмийн халамжийн мэргэжилтэнтэй хийсэн ярилцлагаас 
21 Орон нутгийн нийгмийн халамжийн мэргэжилтэнтэй хийсэн ярилцлагаас 
22 ХНХЯ-ны мэргэжилтэнтэй хийсэн ярилцлага 
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Нийт судалгаанд хамрагдсан иргэдийн 32.3 хувь нь эрэгтэй, 67.7 хувь нь эмэгтэй
(үүнээс 21.4 хувь нь өрх толгойлсон эх) байна. Зарим хуулиудын үйлчлэх хүрээтэй
хамааруулан судалгааны тайланд дараах насны бүлгүүдэд хувааж үзсэн. Үүнд:

1. Залуу үе буюу 15-34 насны иргэд25;
2. Дунд үе буюу 35-54/59 насны иргэд;
3. Ахмад үе эмэгтэй 55 ба түүнээс дээш, эрэгтэй 60 ба түүнээс дээш насны иргэд26.

Зураг 7. Судалгаанд хамрагдсан иргэд насны бүлэг, хүйс, хувиар 

Насны бүлгээр авч үзэхэд судалгаанд хамрагдсан иргэдээс 14.5 хувь нь 15-34 
насныхан, 35.5 хувь нь 35-54/59 насныхан, 50.0 хувь нь ахмад настнууд байна.

Судалгаанд хамрагдсан иргэдийг боловсролын түвшнээр авч үзвэл, тэдний ихэнх нь
бүрэн дунд (56.4 хувь), цөөн хэсэг нь дээд (12.9 хувь), бага (11.3 хувь), техникийн болон
тусгай мэргэжлийн (9.7 хувь), суурь (9.7 хувь) боловсролтой иргэд байна.

Зураг 8. Судалгаанд хамрагдсан иргэдийн боловсролын түвшин, хувиар

Судалгаанд хамрагдсан иргэдийг гэрлэлтийн байдлаар авч үзвэл, 45.2 хувь нь
гэрлэлтээ батлуулсан, 29.0 хувь нь бэлэвсэн, 9.7 хувь нь огт гэрлээгүй, үлдсэн 11.3 хувийг
гэрлэлтээ цуцалсан, тусгаарласан иргэд эзэлж байна. Судалгаанд хамрагдсан иргэдийн 2
хүн тутмын нэг (54.9 хувь) нь гэрлэсэн хүмүүс байна.

25 Залуучуудын хөгжлийг дэмжих тухай хуулийн 3.1-т заасан хуулийн үйлчлэх хүрээ
26 Ахмад настны тухай хуулийн 3.1-т заасан хуулийн үйлчлэх хүрээ
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Сэргээн засах, өдрийн үйлчилгээ, сургалт, зөвлөгөө, түр байрлуулах, бүлгийн 
төслөөс бусад үйлчилгээг хэрэгжүүлэх сонгон шалгаруулалтанд тэнцсэн 
байгууллага байхгүй учраас хэрэгжүүлэх боломжгүй.23 

ХХҮЕГ-аас зарласан магадлан итгэмжлэх сонгон шалгаруулах мэдээлэл 
хангалтгүйгээс манайд үйлчилгээ явуулах хүсэлтэй, сэргээн засах үйлчилгээг 
үзүүлэх байгууллага сонгон шалгаруулалтаас хоцорч, гэрчилгээ авч чадаагүй. 
Өмнөх жилүүдэд сэргээн засах үйлчилгээг үзүүлж байсан байгууллага шалгагдаад, 
зөрчил илэрсэн учраас үйл ажиллагаа явуулах зөвшөөрлийг нь цуцалсан.24  

4.2. ОНОТХҮ-ний оролцогч талууд 

ОНОТХҮ-нд үйлчилгээнд хамрагдах зорилтод бүлгийн өрх-иргэн, бүлгийн гишүүд, 
хэрэгжүүлэгч аймаг, нийслэл, дүүргийн хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар/хэлтэс, 
АДЗ, үйлчилгээг үзүүлэгч иргэн, ААН, ТББ, оролцдог. 

4.2.1. ОНОТХҮ-г хүртэгчид 

Судалгаанд зорилтод бүлгийн иргэдийг хоёр төрөлд хуваан авч үзсэн. Үүнд: 

1. ОНОТХҮ-нд хамрагдсан иргэн
2. ОНОТХҮ-нд хамрагдах хүсэлтэй, хамрагдаагүй иргэн

ОНОТХҮ-нд хамрагдсан зорилтод бүлгийн иргэдээс үйлчилгээний ач холбогдол,
хүндрэл бэрхшээл, санал зөвлөмжийг тодруулсан бол үйлчилгээнд хамрагдаагүй зорилтод 
бүлгийн иргэдээс үйлчилгээнд хамрагдаагүй шалтгаан, хүндрэл бэрхшээлийг тодруулахыг 
зорьсон. 

Судалгаанд хамрагдсан иргэдийн 35.4 хувь нь ахмад настан, 19.3 хувь нь хөгжлийн 
бэрхшээлтэй иргэн, 16.1 хувь нь өрх толгойлсон эх, 8.1 хувь нь хөгжлийн бэрхшээлтэй 
хүүхэдтэй иргэд, үлдсэн 21.1 хувийг бусад зорилтот бүлгийн иргэд эзэлж байна.  

Зураг 6. Судалгаанд хамрагдсан иргэдийн зорилтод бүлгийн эзлэх хувь 

23 Дүүргийн нийгмийн халамжийн мэргэжилтэнтэй хийсэн ярилцлагаас 
24 Орон нутгийн нийгмийн халамжийн мэргэжилтэнтэй хийсэн ярилцлагаас 
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Нийт судалгаанд хамрагдсан иргэдийн 32.3 хувь нь эрэгтэй, 67.7 хувь нь эмэгтэй 
(үүнээс 21.4 хувь нь өрх толгойлсон эх) байна. Зарим хуулиудын үйлчлэх хүрээтэй 
хамааруулан судалгааны тайланд дараах насны бүлгүүдэд хувааж үзсэн. Үүнд:  

1. Залуу үе буюу 15-34 насны иргэд25;
2. Дунд үе буюу 35-54/59 насны иргэд;
3. Ахмад үе эмэгтэй 55 ба түүнээс дээш, эрэгтэй 60 ба түүнээс дээш насны иргэд26.

Зураг 7. Судалгаанд хамрагдсан иргэд насны бүлэг, хүйс, хувиар 

Насны бүлгээр авч үзэхэд судалгаанд хамрагдсан иргэдээс 14.5 хувь нь 15-34 
насныхан, 35.5 хувь нь 35-54/59 насныхан, 50.0 хувь нь ахмад настнууд байна.    

Судалгаанд хамрагдсан иргэдийг боловсролын түвшнээр авч үзвэл, тэдний ихэнх нь 
бүрэн дунд (56.4 хувь), цөөн хэсэг нь дээд (12.9 хувь), бага (11.3 хувь), техникийн болон 
тусгай мэргэжлийн (9.7 хувь), суурь (9.7 хувь) боловсролтой иргэд байна.  

Зураг 8. Судалгаанд хамрагдсан иргэдийн боловсролын түвшин, хувиар 

Судалгаанд хамрагдсан иргэдийг гэрлэлтийн байдлаар авч үзвэл, 45.2 хувь нь 
гэрлэлтээ батлуулсан, 29.0 хувь нь бэлэвсэн, 9.7 хувь нь огт гэрлээгүй, үлдсэн 11.3 хувийг 
гэрлэлтээ цуцалсан, тусгаарласан иргэд эзэлж байна. Судалгаанд хамрагдсан иргэдийн 2 
хүн тутмын нэг (54.9 хувь) нь гэрлэсэн хүмүүс байна.   

25 Залуучуудын хөгжлийг дэмжих тухай хуулийн 3.1-т заасан хуулийн үйлчлэх хүрээ 
26 Ахмад настны тухай хуулийн 3.1-т заасан хуулийн үйлчлэх хүрээ 

15.0 5.0 5.0 15.0 25.0 35.0

20-34

35-54/59

55+/60+

Эрэгтэй Эмэгтэй

11.3% 9.7% 56.4% 9.7% 12.9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Бага Суурь Бүрэн дунд Техникийн болон тусгай мэргэжлийн Дээд



Нийгмийн халамжийн зарим хөтөлбөрийн нөлөөллийн шинжилгээ

20

Зураг 11. Үйлчилгээнд хамрагдсан иргэдийн ОНОТХҮ мэддэг эсэх, байршил, хувиар

Нийт судалгаанд хамрагдсан иргэдийн 3 хүн тутмын хоёр нь сургалтын үйлчилгээ
(63.2 хувь), бүлгийн төсөл үйлчилгээг (63.2 хувь) мэддэг бол сэргээн засах үйлчилгээг (54.5
хувь) 2 хүн тутмын нэг нь мэднэ гэж хариулсан байна. Харин зөвлөгөө өгөх, түр байрлуулан
асрамжлах, өдрийн үйлчилгээний, иргэн, гэр бүлийн хэрэгцээнд тулгуурласан бусад 
үйлчилгээний талаар иргэдийн мэдээлэл маш бага байна.

ОНОТХҮ-ний талаарх мэдээлэл

ОНОТХҮ-ний мэдээлэл хангалтгүй байдаг гэж судалгаанд хамрагдсан нийт иргэдийн
59.2 хувь нь, ОНОТХҮ-нд хамрагдсан иргэдийн 44.4 хувь нь хариулсан байна. Үйлчилгээнд
хамрагдсан иргэдийн ОНОТХҮ-ний талаарх мэдээлэл хангалтгүй байсан.

Зураг 12. ОНОТХҮ-ний мэдээлэл хангалттай байдаг эсэх, хувиар

Иргэдээс яагаад мэдээлэл муу
байгаа шалтгааныг тодруулбал, үйл
ажиллагаа тогтмол биш, иргэдийн идэвх
санаачилга муу, халамж, нийгмийн
ажилтнаас зорьж мэдээлэл авахгүй бол
өөр мэдээлэл авах эх үүсвэр байдаггүй
гэж үзсэн байна. Харин ОНОТХҮ-нд
хамрагдсан иргэдээс яагаад мэдээлэл
муу байгаа шалтгааныг тодруулбал,
тухайн хамрагдсан үйлчилгээний талаар
мэдээлэлтэй бөгөөд бусад
үйлчилгээнүүдийн талаар мэдээлэлгүй
гэж хариулсан. Судалгаанд хамрагдсан

иргэдийг байршлаар нь авч үзвэл, нийслэлийн 88.9 хувь, аймгийн төвийн 65.0 хувь, сумын
төвийн 29.4 хувь нь мэдээлэл хангалтгүй байна гэж үзсэн байна.
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Зураг 9. Судалгаанд хамрагдсан иргэдийн гэрлэлтийн байдал, хувиар

Судалгаанд хамрагдсан иргэдийн 62.9 хувь нь ОНОТХҮ, төрөлжсөн асрамжийн 
үйлчилгээний талаар мэдэхгүй гэж хариулсан байна.  

Зураг 10. Нийгмийн халамжийн үйлчилгээний талаарх мэдлэг, хувиар 

Нийгмийн халамжийн үйлчилгээний талаарх мэдээллийг ихэнх иргэд ам дамжсан 
яриа, сум/хорооны ажилтан, багийн хурал, зөвлөгөөнөөс болон халамжийн байгууллага, 
мэргэжилтнүүдээс авдаг гэжээ. Үйлчилгээнд хамрагдсан иргэдийн 3 хүн тутмын хоёр нь 
өөрийн хүртсэн нийгмийн халамжийн үйлчилгээг ОНОТХҮ гэдэг нэрээр нь мэдэхгүй (62.9 
хувь) байна. 

Судалгаанд хамрагдсан иргэдийн ихэнх нь төсөл хэрэгжүүлэх, сэргээн засах, 
амьдралын итгэл үнэмшил, бие даан амьдрах чадвар, хөдөлмөрийн дадал олгох, авьяасыг 
нь дэмжих зорилгоор сургалт зохион байгуулах үйлчилгээнүүдийг маш сайн мэдэж байсан.  

Судалгаанд хамрагдсан иргэдийн ОНОТХҮ-ний талаарх мэдлэгийг байршлаар нь авч 
үзвэл, нийслэлийн 16.7 хувь, аймгийн төвийн 33.3 хувь, сумын төвийн 57.9 хувь, хөдөөгийн 
25.0 хувь нь тус үйлчилгээг мэднэ гэж хариулсан байна.  
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Зураг 11. Үйлчилгээнд хамрагдсан иргэдийн ОНОТХҮ мэддэг эсэх, байршил, хувиар 

Нийт судалгаанд хамрагдсан иргэдийн 3 хүн тутмын хоёр нь сургалтын үйлчилгээ 
(63.2 хувь),  бүлгийн төсөл үйлчилгээг (63.2 хувь) мэддэг бол сэргээн засах үйлчилгээг (54.5 
хувь) 2 хүн тутмын нэг нь мэднэ гэж хариулсан байна. Харин зөвлөгөө өгөх, түр байрлуулан 
асрамжлах, өдрийн үйлчилгээний, иргэн, гэр бүлийн хэрэгцээнд тулгуурласан бусад 
үйлчилгээний талаар иргэдийн мэдээлэл маш бага байна.   

ОНОТХҮ-ний талаарх мэдээлэл 

ОНОТХҮ-ний мэдээлэл хангалтгүй байдаг гэж судалгаанд хамрагдсан нийт иргэдийн 
59.2 хувь нь, ОНОТХҮ-нд хамрагдсан иргэдийн 44.4 хувь нь хариулсан байна. Үйлчилгээнд 
хамрагдсан иргэдийн ОНОТХҮ-ний талаарх мэдээлэл хангалтгүй байсан. 

Зураг 12. ОНОТХҮ-ний мэдээлэл хангалттай байдаг эсэх, хувиар 

Иргэдээс яагаад мэдээлэл муу 
байгаа шалтгааныг тодруулбал, үйл 
ажиллагаа тогтмол биш, иргэдийн идэвх 
санаачилга муу, халамж, нийгмийн 
ажилтнаас зорьж мэдээлэл авахгүй бол 
өөр мэдээлэл авах эх үүсвэр байдаггүй 
гэж үзсэн байна. Харин ОНОТХҮ-нд 
хамрагдсан иргэдээс яагаад мэдээлэл 
муу байгаа шалтгааныг тодруулбал, 
тухайн хамрагдсан үйлчилгээний талаар 
мэдээлэлтэй бөгөөд бусад 
үйлчилгээнүүдийн талаар мэдээлэлгүй 
гэж хариулсан.  Судалгаанд хамрагдсан

иргэдийг байршлаар нь авч үзвэл, нийслэлийн 88.9 хувь, аймгийн төвийн 65.0 хувь, сумын 
төвийн 29.4 хувь нь мэдээлэл хангалтгүй байна гэж үзсэн байна. 
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Зураг 15. Иргэдийн ОНОТХҮ-нд хамрагдсан үйлчилгээний төрөл, давтагдсан хувиар

ОНОТХҮ-ний ач холбогдол

Судалгаанд хамрагдсан иргэдийн 5 хүн тутмын 4 (91.07 хувь) нь ОНОТХҮ-г ач
холбогдолтой гэж үзсэн байна. Харин (3.6 хувь) ач холбогдолгүй, (5.4 хувь) мэдэхгүй,
мэдээлэл хангалтгүй байдаг гэж хариулсан байна.

Зураг 16. ОНОТХҮ ач холбогдолтой эсэх, хувиар

Иргэдээс хамрагдсан үйлчилгээний ач холбогдлыг нь тодруулахад: сэргээн засах
үйлчилгээнд хамрагдсан иргэд маш их холбогдолтой гэж үзсэн. Тэд тус үйлчилгээг ХБИ, 
ахмад настан гэх мэт зорилтот бүлгийн иргэдийн эмнэлэгт очих, эм уух, бие өвдөх,
даралтыг багасгаж хөдөлгөөний дутагдлаас сэргийлж, биеийг чийрэгжүүлдэг их ач 
холбогдолтой гэж үнэлсэн. Харин сэргээн засах үйлчилгээ хүртсэн иргэдээс тоног
төхөөрөмжийг шинэчлэх, нэр төрлийг нь олшруулах хэрэгтэй гэж үзсэн.

Сургалтын үйлчилгээний хувьд эсгий урлал, гар урлал, хууль эрх зүй, эрүүл зөв
хооллолтын талаарх мэдээллүүдийг авдаг давуу талтай боловч сурсан зүйлсээ төдийлөн
ашиглаж чаддаггүй гэж хариулсан. Шат дараалалтай сургалтууд явуулж тухайн хүмүүсийн 
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Зураг 13. ОНОТХҮ-ний мэдээлэл хангалттай байдаг эсэх, байршлаар, хувиар 

Судалгаанд хамрагдсан иргэдийн 43.3 хувь нь, ОНОТХҮ-нд хамрагдсан иргэдийн 44.4 
хувь нь ОНОТХҮ үзүүлдэг байгууллагууд хүрэлцээгүй байдаг гэж хариулсан. Хүрэлцээгүй 
гэж хариулсан иргэдээс шалтгааныг нь тодруулбал, 3 хорооны дунд ганц сэргээн засах 
үйлчилгээ үзүүлэх байгууллага байдаг, аймгийн төвд үйлчилгээг үзүүлэх магадлан 
итгэмжлэх гэрчилгээтэй нэгээс гурван байгууллага байдаг, суманд үйлчилгээ үзүүлэх 
байгууллага байдаггүй учир хамрагдаж чаддаггүй байна. Бүлгийн төсөлд хамрагдах 
хүсэлтэй боловч цөөхөн төсөл сонгон шалгаруулдаг. Судалгаанд хамрагдсан орон нутгийн 
иргэдийн ихэнх нь суманд үйлчилгээ үзүүлдэг байгууллага байдаггүй, аймгийн төвд 
үйлчилгээ үзүүлэх гэрээ хийсэн байгууллагууд сумдаар явж үйлчилгээ үзүүлдэггүй учраас 
хамрагдаж чаддаггүй гэж хариулсан байна.    

Зураг 14. Иргэдээс ОНОТХҮ үзүүлдэг байгууллага хүрэлцээтэй эсэх, хувиар 

ОНОТХҮ-нд хамрагдсан иргэд 

ОНОТХҮ-нд хамрагдсан иргэдийн 81.2 хувь нь зөвхөн нэг үйлчилгээнд, 18.8 хувь нь 2 
ба түүнээс дээш үйлчилгээнд хамрагдаж байсан. Нийт хамрагдсан үйлчилгээг нь авч үзвэл 
38.4 хувь нь сургалт, 28.2 хувь нь сэргээн засах, 10.3 хувь нь түр байрлуулан асрамжлах 
болон бүлгийн төслийн үйлчилгээнд тус тус хамрагдсан. Сургалтын үйлчилгээнд 35-59 
насныхан, сэргээн засах үйлчилгээнд 60 ба түүнээс дээш насныхан их хамрагдсан байна.  
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Зураг 15. Иргэдийн ОНОТХҮ-нд хамрагдсан үйлчилгээний төрөл, давтагдсан хувиар 

ОНОТХҮ-ний ач холбогдол 

Судалгаанд хамрагдсан иргэдийн 5 хүн тутмын 4 (91.07 хувь) нь ОНОТХҮ-г ач 
холбогдолтой гэж үзсэн байна. Харин (3.6 хувь) ач холбогдолгүй, (5.4 хувь) мэдэхгүй, 
мэдээлэл хангалтгүй байдаг гэж хариулсан байна. 

Зураг 16. ОНОТХҮ ач холбогдолтой эсэх, хувиар 

Иргэдээс хамрагдсан үйлчилгээний ач холбогдлыг нь тодруулахад: сэргээн засах 
үйлчилгээнд хамрагдсан иргэд маш их холбогдолтой гэж үзсэн. Тэд тус үйлчилгээг ХБИ, 
ахмад настан гэх мэт зорилтот бүлгийн иргэдийн эмнэлэгт очих, эм уух, бие өвдөх, 
даралтыг багасгаж хөдөлгөөний дутагдлаас сэргийлж, биеийг чийрэгжүүлдэг их ач 
холбогдолтой гэж үнэлсэн. Харин сэргээн засах үйлчилгээ хүртсэн иргэдээс тоног 
төхөөрөмжийг шинэчлэх, нэр төрлийг нь олшруулах хэрэгтэй гэж үзсэн.  

Сургалтын үйлчилгээний хувьд эсгий урлал, гар урлал, хууль эрх зүй, эрүүл зөв 
хооллолтын талаарх мэдээллүүдийг авдаг давуу талтай боловч сурсан зүйлсээ төдийлөн 
ашиглаж чаддаггүй гэж хариулсан. Шат дараалалтай сургалтууд явуулж тухайн хүмүүсийн 
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Зураг 18. ОНОТХҮ-нд хамрагдсан иргэдийн нөхцөл байдлын үнэлгээ, үйлчилгээний төрөл,
хувиар

Судалгаанд хамрагдсан иргэдээс үйлчилгээ үзүүлсэн байгууллага өдөр өдрөөр
баталгаажилт хийдэг эсэхийг тодруулахад 10 хүн тутмын 9 (90.3) нь өдөр тутам
баталгаажилт хийлгэж гарын үсэг зурдаг гэж хариулсан байна. Үйлчилгээнд хамрагдсан 10 
хүн тутмын 9 (90.6 хувь) нь тухайн хамрагдсан үйлчилгээндээ сэтгэл хангалуун гэж
хариулсан. Хамрагдсан үйлчилгээндээ сэтгэл дундуур байгаа иргэдийн ихэнх нь сургалтын
үйлчилгээнд хамрагдсан байна. Сэтгэл дундуур байгаа шалтгааныг тодруулбал, сургалтын
хугацаа хэт богино, өмнө нь хамрагдсан, бусад сургалттай давхацсан, лекц хэлбэрээр
заасан, сургалт үр дүнгүй байсан гэж хариулжээ. ОНОТХҮ-нд хамрагдсан иргэд ОНОТХҮ-
нд хамрагдах явцад ямар нэгэн хүндрэл бэрхшээл тулгараагүй бөгөөд хамрагдах хүсэлт 
гаргах явцад маш их материал бүрдүүлдэг нь хүндрэлтэй гэж хариулсан байна.

ОНОТХҮ-нд хамрагдаагүй иргэд

ОНОТХҮ хамрагдаагүй иргэдийн 83.3 хувь нь хамрагдах хэрэгцээ байгаа, 12.5 хувь нь
хамрагдах шаардлагагүй, үлдсэн 8.3 хувь нь ОНОТХҮ-нд хамрагдах шаардлагатай байгаа
эсэхийг мэдэхгүй байна гэж хариулсан. Үйлчилгээнд хамрагдаагүй иргэдийн 79.2 хувь нь
ОНОТХҮ-нд хэрхэн, яаж хамрагдах талаар мэдэхгүй байсан бөгөөд 5 иргэн тутмын 4 (81.3
хувь) нь мэдээлэл хангалтгүй байдаг гэж үзсэн.

Зураг 19. ОНОТХҮ-нд хамрагдаагүй иргэдийн хамрагдах хэрэгцээ байгаа эсэх, хувиар

ОНОТХҮ-нд хамрагдаагүй иргэдийн 3 хүн тутмын нэг буюу 33.3 хувь нь бүлгийн төсөл
болон сургалтын үйлчилгээнд хамрагдах шаардлагатай гэж хариулсан байна (Зураг 19).
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ур чадвар, мэргэжлийг нь дээшлүүлж, бүлэг болгож төсөл хэрэгжүүлэх үйлчилгээнд 
хамруулбал ОНОТХҮ нь  илүү үр дүнтэй хэрэгжинэ гэж үзсэн. 

ОНОТХҮ-нд хамрагдсан иргэдээс үйлчилгээний талаарх мэдээллийн эх үүсвэрийг 
хаанаас авдаг талаар тодруулахад  (31.4 хувь) сум, хорооны халамжийн ажилтнаас, (25.7 
хувь) ам дамжсан ярианаас, (20.0 хувь) сум/хорооны багийн засаг дарга, ажилтнуудаас, 
үлдсэн (22.9 хувь) нь үйлчилгээг үзүүлэгч ТББ, холбоод, эмч, сувилагч гэх мэт бусад эх 
үүсвэрээс авсан байна. 

Зураг 17. ОНОТХҮ-нд хамрагдсан иргэдийн ОНОТХҮ-ний талаарх мэдээллийн эх үүсвэр, 
хувиар 

ОНОТХҮ-нд хамрагдсан иргэдээс нөхцөл байдлын үнэлгээний талаар асуухад 
иргэдийн 58.3 хувь нь үйлчилгээ эхлэхээс өмнө, 46.7 хувь нь үйлчилгээ үзүүлсний дараа 
нөхцөл байдлын үнэлгээ хийсэн гэж хариулсан. Нөхцөл байдлын үнэлгээг иргэдийн хамгийн 
их хамрагдсан 3 үйлчилгээний төрлөөр тодруулахад сургалтын үйлчилгээнд хамрагдсан 
иргэдийн 29.4 хувь нь үйлчилгээ эхлэхээс өмнө, 18.8 хувь нь үйлчилгээ үзүүлсний дараа 
үнэлгээ хийсэн гэж хариулсан байна. Сэргээн засах үйлчилгээнд хамрагдсан 5 иргэн тутмын 
4 (85.7 хувь) нь үйлчилгээ эхлэхээс өмнө болон дараа нь үзлэг оношилгоо хийдэг гэж 
хариулсан байна. 
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Зураг 18. ОНОТХҮ-нд хамрагдсан иргэдийн нөхцөл байдлын үнэлгээ, үйлчилгээний төрөл, 
хувиар 

Судалгаанд хамрагдсан иргэдээс үйлчилгээ үзүүлсэн байгууллага өдөр өдрөөр 
баталгаажилт хийдэг эсэхийг тодруулахад 10 хүн тутмын 9 (90.3) нь өдөр тутам 
баталгаажилт хийлгэж гарын үсэг зурдаг гэж хариулсан байна. Үйлчилгээнд хамрагдсан 10 
хүн тутмын 9 (90.6 хувь) нь тухайн хамрагдсан үйлчилгээндээ сэтгэл хангалуун гэж 
хариулсан. Хамрагдсан үйлчилгээндээ сэтгэл дундуур байгаа иргэдийн ихэнх нь сургалтын 
үйлчилгээнд хамрагдсан байна. Сэтгэл дундуур байгаа шалтгааныг тодруулбал, сургалтын 
хугацаа хэт богино, өмнө нь хамрагдсан, бусад сургалттай давхацсан, лекц хэлбэрээр 
заасан, сургалт үр дүнгүй байсан гэж хариулжээ. ОНОТХҮ-нд хамрагдсан иргэд ОНОТХҮ-
нд хамрагдах явцад ямар нэгэн хүндрэл бэрхшээл тулгараагүй бөгөөд хамрагдах хүсэлт 
гаргах явцад маш их материал бүрдүүлдэг нь хүндрэлтэй гэж хариулсан байна. 

ОНОТХҮ-нд хамрагдаагүй иргэд 

ОНОТХҮ хамрагдаагүй иргэдийн 83.3 хувь нь хамрагдах хэрэгцээ байгаа, 12.5 хувь нь 
хамрагдах шаардлагагүй, үлдсэн 8.3 хувь нь ОНОТХҮ-нд хамрагдах шаардлагатай байгаа 
эсэхийг мэдэхгүй байна гэж хариулсан. Үйлчилгээнд хамрагдаагүй иргэдийн 79.2 хувь нь 
ОНОТХҮ-нд хэрхэн, яаж хамрагдах талаар мэдэхгүй байсан бөгөөд 5 иргэн тутмын 4 (81.3 
хувь) нь мэдээлэл хангалтгүй байдаг гэж үзсэн.   

Зураг 19. ОНОТХҮ-нд хамрагдаагүй иргэдийн хамрагдах хэрэгцээ байгаа эсэх, хувиар 

ОНОТХҮ-нд хамрагдаагүй иргэдийн 3 хүн тутмын нэг буюу 33.3 хувь нь бүлгийн төсөл 
болон сургалтын үйлчилгээнд хамрагдах шаардлагатай гэж хариулсан байна (Зураг 19).

83.3%

16.7%

Шаардлагатай

Шаардлагагүй

18.8%

85.7%

81.3%
100.0%

14.3%

Сургалт Түр байрлах Сэргээн засах

Хамрагдсаны дараа

Тийм Үгүй

29.4%
50.0%

85.7%

70.6%
50.0%

14.3%

Сургалт Түр байрлах Сэргээн засах

Хамрагдахаас өмнө

Тийм Үгүй



Нийгмийн халамжийн зарим хөтөлбөрийн нөлөөллийн шинжилгээ

26

Мэдээллийг нийгмийн халамжийн анхан шатны нэгж болох сум/хорооны нийгмийн
халамжийн ажилтан түлхүү хүргэдэг байна.

Судалгаанд хамрагдсан нийгмийн халамжийн мэргэжилтнүүд үйлчилгээний талаар
иргэд хангалттай мэдээлэлтэй байдаг, өөрсдийн хамрагдахыг хүсэж байгаа үйлчилгээний
талаар аль хэдийн мэдчихсэн байдаг талаар дурдсан.

Иргэдэд мэдээллийг ганц сувгаар түгээх нь үр дүнгүй, мэдээллийг бүх хэлбэрээр
түгээх хэрэгтэй. Телевиз үздэггүй хэр нь өдөртөө зах, банк, сумын захиргаагаар
орчихдог хүмүүс байдаг. Энэ хүмүүст очдог газраар нь дамжуулж мэдээлэл хүргэдэг.
Сүүлийн үед мессежээр мэдээлэл хүргэх нь хамгийн хурдан, хямд, олон хүнд хүрэх
боломжтой байна. Мэдээлэл дутмаг байдлаас үйлчилгээ авч чаддаггүй иргэн ховор
өдрийн од шиг ганц нэгэн хүн гарч ирдэг /Манай аймагт Насны хишгийг авч
чадаагүй нэг л хүн байгаа/. Бид мэдээллийг бүхий л сувгаар хүргэхийг хичээж
байна.27

Зарим халамжийн мэргэжилтнүүдийн хувьд мэдээллийг иргэдэд нээлттэй сурталчлах
байдлаар түгээх нь халамжийн ажилтны ажлын ачааллыг нэмэгдүүлэх болон санхүүгийн
зардал нэмэгдэнэ гэсэн болгоомжлол байна. Тиймээс мэдээллийг үйлчилгээ үзүүлэх
байгууллага түгээх хэрэгтэй гэж үзсэн.

Үйлчилгээ үзүүлэгч байгууллагууд өөрсдөө сурталчилгаа явуулж байгаа, бид
хороодоор мэдээлэл, сурталчилгаа нэлээд сайн өгч байгаа. Гэхдээ хамаагүй бүх
мэдээллийн хэрэгслээр түгээгээд байх юм бол мөнгө санхүүжилт хүрэхгүй. Манай
дүүрэг 22 000 ахмад настантай, 8 000 ХБИ-тэй. Бүгд энэ үйлчилгээнд хамрагдъя
гэвэл санхүүжилтийг хаанаас гаргах нь асуудалтай. Ер нь халамжийн бүх
үйлчилгээг олон нийтэд нээлттэй сурталчлаад үйлчилгээ хүртэгчийн тоо
нэмэгдээд ирвэл санхүүжилт ч ихэснэ. Ингэвэл бидэнд ч, улсад ч хэцүү. Хэрэгцээтэй
хүмүүс нь үйлчилгээгээ авах хэрэгтэй. Бүх хүмүүсийг идэвхжүүлээд л бүгдэд нь ийм
үйлчилгээ байна шүү гээд байх шаардлага байхгүй.28

Нийгмийн халамжийн мэргэжилтнүүдээс иргэд ОНОТХҮ-ний талаар хэр зэрэг мэдлэг,
мэдээлэлтэй байдаг талаар асуухад ихэнх халамжийн мэргэжилтнүүд дийлэнх иргэд

27 Орон нутгийн нийгмийн халамжийн мэргэжилтэнтэй хийсэн ярилцлагаас
28 Дүүргийн нийгмийн халамжийн мэргэжилтэнтэй хийсэн ярилцлагаас

 Баг, сумын засаг даргын тайлангийн хурал, багийн нийтийн хурал
 Хорооны иргэний танхим
 Нийгмийн ажилтан
 Хэсгийн ахлагч
 Хорооны мэдээллийн самбар
 Нийгмийн халамжийн газар/хэлтсийн вэбсайт, фейсбүүк
 Гарын авлага, брошюр
 Сар, улирал, жилд зохион байгуулагддаг нээлттэй хаалганы өдөрлөг
 Өрхийн эмнэлэг
 Зорилтод бүлэгт чиглэсэн аливаа хурал зөвлөгөөн
 ХБИ-ийн болон ахмадын холбоо, ТББ
 Хөдөөгийн малчдад FM радио
 Тухайн нутаг дэвсгэрт байрлах томоохон худалдааны төв, зах, банкны

мэдээллийн самбар

Судалгаанд хамрагдсан иргэдийн багагүй хувь нь бүлгийн төсөл, сургалт, сэргээн 
засах үйлчилгээнд зохих шаардлагын дагуу материалаа бүрдүүлэн өгсөн боловч 
шалгараагүй, хүний тоо гүйцсэн, мэдээлэл дутмаг байсан гэх мэт шалтгааны улмаас 
ОНОТХҮ-нд хамрагдаж чадаагүй байна. Бүлгийн төсөлд хамрагдаж чадаагүй иргэдээс 
шалтгааныг тодруулахад ихэнх иргэд ямар шалтгаанаар төсөл нь шалгараагүй талаар 
мэдэхгүй байсан бөгөөд халамжийн мэргэжилтний зүгээс ямар нэгэн тайлбар өгөөгүй 
байна. 

Зураг 20. ОНОТХҮ-нд хамрагдах хэрэгцээ, үйлчилгээний төрөл, хувиар 

4.2.2. ОНОТХҮ-г хэрэгжүүлэгч 

ОНОТХҮ-г хэрэгжүүлэх явцад нийгмийн халамжийн байгууллага, нийгмийн 
халамжийн мэргэжилтэн, АДЗ-ийн гишүүд оролцдог. 

Нийгмийн халамжийн байгууллага, мэргэжилтнүүд 

Судалгаанд хамрагдсан нийгмийн халамжийн мэргэжилтнүүд орон нутаг, нийслэлд 
үйлчилгээ үзүүлэх байгууллага болон санхүүжилтээс хамаарч үйлчилгээнүүдийн хэрэгжилт 
өөр өөр байдаг талаар дурдсан. Иргэд ихэнхдээ сэргээн засах, бүлгийн төслийн үйлчилгээ 
хүртэх сонирхолтой байдаг ч бусад үйлчилгээнд иргэдийн идэвх санаачилга төдийлөн 
хангалтгүй байна. 

Санхүүжилт нь бага байдаг учир ОНОТХҮ нь зорилтод бүлгийн иргэдийг олноор нь 
хамруулах боломжгүй. Тулгамдсан хэрэгцээтэй иргэдийг хамруулахыг зорьдог байна. 

ОНОТХҮ талаарх мэдээлэл түгээлт 

Нийгмийн халамжийн байгууллагаас ОНОТХҮ талаарх мэдээллийг ажиллаж байгаа 
түвшин бүртээ зорилтод бүлгийн иргэддээ хүртээмжтэй хүргэхийг хичээж ажилладаг байна. 

Нийгмийн халамжийн байгууллагаас зорилтод бүлгийн иргэдийг мэдээллээс хоцроохгүйн 
тулд мэдээллийг бүхий л сувгаар түгээхийг хичээж ажиллаж байна. Мэдээллийг дараах эх 
үүсвэрүүдээр түгээдэг гэсэн. 
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Мэдээллийг нийгмийн халамжийн анхан шатны нэгж болох сум/хорооны нийгмийн 
халамжийн ажилтан түлхүү хүргэдэг байна.  

Судалгаанд хамрагдсан нийгмийн халамжийн мэргэжилтнүүд үйлчилгээний талаар 
иргэд хангалттай мэдээлэлтэй байдаг, өөрсдийн хамрагдахыг хүсэж байгаа үйлчилгээний 
талаар аль хэдийн мэдчихсэн байдаг талаар дурдсан. 

Иргэдэд мэдээллийг ганц сувгаар түгээх нь үр дүнгүй, мэдээллийг бүх хэлбэрээр 
түгээх хэрэгтэй. Телевиз үздэггүй хэр нь өдөртөө  зах, банк, сумын захиргаагаар 
орчихдог хүмүүс байдаг. Энэ хүмүүст очдог газраар нь дамжуулж мэдээлэл хүргэдэг. 
Сүүлийн үед мессежээр мэдээлэл хүргэх нь хамгийн хурдан, хямд, олон хүнд хүрэх 
боломжтой байна. Мэдээлэл дутмаг байдлаас үйлчилгээ авч чаддаггүй иргэн ховор 
өдрийн од шиг ганц нэгэн хүн гарч ирдэг /Манай аймагт Насны хишгийг авч 
чадаагүй нэг л хүн байгаа/. Бид мэдээллийг бүхий л сувгаар хүргэхийг хичээж 
байна.27 

Зарим халамжийн мэргэжилтнүүдийн хувьд мэдээллийг иргэдэд нээлттэй сурталчлах 
байдлаар түгээх нь халамжийн ажилтны ажлын ачааллыг нэмэгдүүлэх болон санхүүгийн 
зардал нэмэгдэнэ гэсэн болгоомжлол байна. Тиймээс мэдээллийг үйлчилгээ үзүүлэх 
байгууллага түгээх хэрэгтэй гэж үзсэн. 

Үйлчилгээ үзүүлэгч байгууллагууд өөрсдөө сурталчилгаа явуулж байгаа, бид 
хороодоор мэдээлэл, сурталчилгаа нэлээд сайн өгч байгаа. Гэхдээ хамаагүй бүх 
мэдээллийн хэрэгслээр түгээгээд байх юм бол мөнгө санхүүжилт хүрэхгүй. Манай 
дүүрэг 22 000 ахмад настантай, 8 000 ХБИ-тэй. Бүгд энэ үйлчилгээнд хамрагдъя 
гэвэл санхүүжилтийг хаанаас гаргах нь асуудалтай. Ер нь халамжийн бүх 
үйлчилгээг олон нийтэд нээлттэй сурталчлаад үйлчилгээ хүртэгчийн тоо 
нэмэгдээд ирвэл санхүүжилт ч ихэснэ. Ингэвэл бидэнд ч, улсад ч хэцүү. Хэрэгцээтэй 
хүмүүс нь үйлчилгээгээ авах хэрэгтэй. Бүх хүмүүсийг идэвхжүүлээд л бүгдэд нь ийм 
үйлчилгээ байна шүү гээд байх шаардлага байхгүй.28  

Нийгмийн халамжийн мэргэжилтнүүдээс иргэд ОНОТХҮ-ний талаар хэр зэрэг мэдлэг, 
мэдээлэлтэй байдаг талаар асуухад ихэнх халамжийн мэргэжилтнүүд дийлэнх иргэд 

27 Орон нутгийн нийгмийн халамжийн мэргэжилтэнтэй хийсэн ярилцлагаас 
28 Дүүргийн нийгмийн халамжийн мэргэжилтэнтэй хийсэн ярилцлагаас 

 Баг, сумын засаг даргын тайлангийн хурал, багийн нийтийн хурал
 Хорооны иргэний танхим
 Нийгмийн ажилтан
 Хэсгийн ахлагч
 Хорооны мэдээллийн самбар
 Нийгмийн халамжийн газар/хэлтсийн вэбсайт, фейсбүүк
 Гарын авлага, брошюр
 Сар, улирал, жилд зохион байгуулагддаг нээлттэй хаалганы өдөрлөг
 Өрхийн эмнэлэг
 Зорилтод бүлэгт чиглэсэн аливаа хурал зөвлөгөөн
 ХБИ-ийн болон ахмадын холбоо, ТББ
 Хөдөөгийн малчдад FM радио
 Тухайн нутаг дэвсгэрт байрлах томоохон худалдааны төв, зах, банкны

мэдээллийн самбар



Нийгмийн халамжийн зарим хөтөлбөрийн нөлөөллийн шинжилгээ

28

ганц бие ахмадуудад нэлээд ач холбогдолтой. Хамрагдсан иргэд хоорондоо нэгдээд
баг болоод багууд бүлэг болж энэ тэнд үйл ажиллагаанд оролцдог.33

ОНОТХҮ ач холбогдолтой ялангуяа бүлгийн төсөл. Манай дүүрэгт амжилттай үр
дүнтэй хэрэгжсэн бүлгийн төсөл олон байдаг. Анх эсгий тавчиг хийх бүлгийн төсөл
бичээд 500 000 төгрөг аваад, дараа нь АНУ-д үзэсгэлэнд оролцож сүүлд манай
дүүргийн зардлаар бидний тусламж дэмжлэгээр /ТББ-уудад хүсэлт явуулж/ АНУ-д
уралдаанд оролцож тусгай шагнал авч байсан ХБИ-ийн тохиолдол бий. Мөн гэрийн
бүрээс оёх чиглэлээр төсөл бичиж 500 000 төгрөг авч гэрийн бүрээс хийж сүүлдээ
зах дээр худалдаа эрхлэгч болсон иргэн, дээл оёод УИД-т борлуулдаг болчихсон
ахмадууд хүртэл байдаг.34

Сэргээн засах үйлчилгээ нь суманд их хэрэгтэй. Сумын эмнэлэгт сэргээн засах,
нөхөн сэргээх тоног төхөөрөмж, аппарат байдаггүй бөгөөд энэ үйлчилгээг үнэ 
төлбөргүй хийлгэдэг болохоор иргэд ч ам сайтай байдаг. Үйлчилгээнд хамрагдсан
ахмад настан, ХБИ-ийн хувьд маш их ач холбогдолтой, үр дүнтэй. Гэртээ, сум, орон
нутагтаа зардал чирэгдэл болохгүйгээр тав тухтай байж байгаад эмчилгээгээ
хийлгэчихлээ хөл, гар ингэж сайжирсан гээд сэтгэл хангалуун байгаа иргэд их
байдаг.35

Нийгмийн халамжийн байгууллагаас ОНОТХҮ-нд тавьж буй хяналт

Нийгмийн халамжийн болон нийгмийн халамжийн хяналтын мэргэжилтнүүдээс
үйлчилгээ үзүүлж буй ААН, ТББ-ыг дараах байдлаар хяналт тавьж ажилладаг байна.

Зураг 21. Нийгмийн халамжийн байгууллагаас ОНОТХҮ-нд тавьж буй хяналт

ОНОТХҮ хяналтыг нийгмийн халамжийн мэргэжилтнүүд ажиллаж буй шат шатандаа
хянадаг. Хорооны нийгмийн халамжийн мэргэжилтнүүд өдөр тутам үйл явцын хяналтыг
үйлчилгээнд хамрагдсан иргэн, үйлчилгээг хэрэгжүүлэх байгууллага бүрээр тогтмол хийдэг
бол дүүргийн нийгмийн халамжийн мэргэжилтэн стандартын биелэлт, хөрөнгийн
зарцуулалт, гэрээний биелэлтийг хянадаг. Мөн нийгмийн халамжийн байгууллагын дотоод
хяналтын албаныхан аймаг дүүргийн үйлчилгээнд хамрагдсан иргэдийг түүвэрлэн давхар
хянадаг байна.

Судалгаанд хамрагдсан нийгмийн халамжийн мэргэжилтнүүдийн дийлэнх нь
одоогийн хэрэглэж буй хяналт боломжийн, өөрөөр хянах боломжгүй гэдгийг илэрхийлсэн.

Үйлчилгээг үзүүлж буй байгууллагуудад өдөр тутмын хяналтыг орон нутаг, дүүрэг
хорооны нийгмийн халамжийн мэргэжилтнүүд тавьдаг. Мэргэжилтнүүд ялангуяа
сэргээн засах үйлчилгээнд өдөр тутмын үйл ажиллагааны явцын хяналтыг биечлэн

33 Дүүргийн нийгмийн халамжийн мэргэжилтэнтэй хийсэн ярилцлага
34 Дүүргийн нийгмийн халамжийн мэргэжилтэнтэй хийсэн ярилцлага
35 Орон нутгийн нийгмийн халамжийн мэргэжилтэнтэй хийсэн ярилцлага

ОНОТХҮ гэдэг нэрээр нь мэддэггүй. Өөрсдийн хамрагдсан үйлчилгээг хүртэл өөр байдлаар 
нэрлэдэг. Жишээ нь сэргээн засах үйлчилгээнд хамрагдсан иргэн - хаш чулуун ор буюу 
нөхөн сэргээх эмчилгээ, сургалтын үйлчилгээнд хамрагдсан иргэд амьдрах ухааны сургалт 
эсвэл хөдөлмөрийн сургалттай андуурдаг талаар дурдсан.  

Иргэд ОНОТХҮ нэрээр нь мэдэхгүй хаш чулуун ор нөхөн сэргээх эмчилгээ, бүлгийн 
төсөл гэж яривал мэднэ. Зарим иргэд манай ОНОТХҮ хариуцсан мэргэжилтнийг “чи 
мэдээ мэдээлэл, сонин, хэвлэл хариуцдаг хүн үү гэж асуудаг гэсэн.29  

Мэдээлэлгүй иргэдийн хувьд. Нэгдүгээрт, аймгийн төвөөс зайдуу алслагдмал 
амьдардаг, баг хорооноос тэр болгон мэдээлэл аваад байдаггүй, хурал цуглаанд 
оролцдоггүй иргэд мэдээлэл дутмаг байдаг. Хоёрдугаарт, нийгмийн халамжийн 
мэргэжилтнүүдийн зүгээс мэдээллийг хэтэрхий их хүргэвэл хамрагдах хүрээ нь 
ихсээд, түүний хажуугаар үзүүлэх боломжтой, шаардлагатай үйлчилгээг нийгмийн 
халамжийн байгууллага иргэдэд үзүүлэхгүй байгаа шиг ойлголт үүснэ. Аль 
үйлчилгээг сурталчлах, алийг нь сурталчлахгүй байх гэдгээ бодох хэрэгтэй.30 

Иргэд үйлчилгээнүүдийг бүгдийг нь мэддэггүй ч голлон хэрэгждэг, өөрсдийн 
хамрагдах боломжтой үйлчилгээний талаар мэдээлэлтэй байдаг байна. 

Иргэд өөрсдийн хамрагдах боломжтой үйлчилгээний талаар мэдээлэлтэй байдаг. 
Жишээ нь сэргээн засах үйлчилгээ, бүлгийн төслийн талаар иргэд сайн мэддэг. 
Дүүргийн тайлангийн 70-80 хувь нь нийгмийн халамжаар гардаг. Тиймээс хамгийн 
их үйлчилгээ үзүүлдэг, иргэдэд танигдсан үйлчилгээ бол нийгмийн халамжийн 
үйлчилгээ. Айл бүр хүүхэд, ахмад настантай тиймээс иргэдэд хамгийн их мэдээлэл 
үйлчилгээг хүргэдэг байгууллага бол нийгмийн халамжийн байгууллага байдаг.31 

ОНОТХҮ ач холбогдол 

Нийгмийн халамжийн мэргэжилтнүүдээс тухайн үйлчилгээний ач холбогдлыг 
тодруулахад 100 хувь хэрэгтэй гэж хариулсан. Үйлчилгээ тус бүрээр тухайлан асуухад 
нийгмийн халамжийн ихэнхи мэргэжилтнүүд бүх үйлчилгээ ач холбогдолтой гэсэн 
хариултыг өгч байсан. Ялангуяа бүлгийн төсөл, сэргээн засах, өдрийн үйлчилгээ, сургалт, 
зөвлөгөө, гэрийн асрамж халамжийн үйлчилгээг онцлон дурдаж, ач холбогдолтой гэсэн. 
Гагцхүү үйлчилгээний журам, чанарт тавигдах шалгуур, үйлчилгээний аргачлал, үйлчилгээ 
тус бүрээр ойлгомжтой байдлаар тодорхойлох, үйлчилгээ үзүүлэх байгууллагыг 
нэмэгдүүлэх, чадваржуулах шаардлагатай гэж үзсэн. 

Ач холбогдолтой. Нийгмийн халамжийн байгууллагын ачааллыг бага ч болов 
бууруулж байна, нийгмийн халамжийн байгууллага нэг дор ийм олон үйлчилгээ 
үзүүлэх цаг хугацаа, хүн хүч, мэргэжил аргазүйн чадавх хүрэлцэхгүй. Тиймээс 
мэргэжлийн ААН, ТББ-аар мэргэжлийн түвшинд зорилтод бүлгийн иргэдэд 
тодорхой хэмжээний зардлаар үйлчилгээг үзүүлж байна гэдэг нь том давуу тал.32 

Үйлчилгээг ажилгүй, тэтгэвэр, тэтгэмж авдаггүй, өрх толгойлсон эцэг/эх 
зорилтод бүлгийн өрх, иргэд авдаг учир ач холбогдолтой. Үйлчилгээнүүд ялангуяа 

29 Орон нутгийн нийгмийн халамжийн мэргэжилтэнтэй хийсэн ярилцлагаас 
30 Орон нутгийн нийгмийн халамжийн мэргэжилтэнтэй хийсэн ярилцлагаас 
31 Дүүргийн нийгмийн халамжийн мэргэжилтэнтэй хийсэн ярилцлагаас 
32 ХНХЯ мэргэжилтэй хийсэн ярилцлагаас 
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ганц бие ахмадуудад нэлээд ач холбогдолтой. Хамрагдсан иргэд хоорондоо нэгдээд 
баг болоод багууд бүлэг болж энэ тэнд үйл ажиллагаанд оролцдог.33 

ОНОТХҮ ач холбогдолтой ялангуяа бүлгийн төсөл. Манай дүүрэгт амжилттай үр 
дүнтэй хэрэгжсэн бүлгийн төсөл олон байдаг. Анх эсгий тавчиг хийх бүлгийн төсөл 
бичээд 500 000 төгрөг аваад, дараа нь АНУ-д үзэсгэлэнд оролцож сүүлд манай 
дүүргийн зардлаар бидний тусламж дэмжлэгээр /ТББ-уудад хүсэлт явуулж/ АНУ-д 
уралдаанд оролцож тусгай шагнал авч байсан ХБИ-ийн тохиолдол бий. Мөн гэрийн 
бүрээс оёх чиглэлээр төсөл бичиж 500 000 төгрөг авч гэрийн бүрээс хийж сүүлдээ 
зах дээр худалдаа эрхлэгч болсон иргэн, дээл оёод УИД-т борлуулдаг болчихсон 
ахмадууд хүртэл байдаг.34 

Сэргээн засах үйлчилгээ нь суманд их хэрэгтэй. Сумын эмнэлэгт сэргээн засах, 
нөхөн сэргээх тоног төхөөрөмж, аппарат байдаггүй бөгөөд энэ үйлчилгээг үнэ 
төлбөргүй хийлгэдэг болохоор иргэд ч ам сайтай байдаг. Үйлчилгээнд хамрагдсан 
ахмад настан, ХБИ-ийн хувьд маш их ач холбогдолтой, үр дүнтэй. Гэртээ, сум, орон 
нутагтаа зардал чирэгдэл болохгүйгээр тав тухтай байж байгаад эмчилгээгээ 
хийлгэчихлээ хөл, гар ингэж сайжирсан гээд сэтгэл хангалуун байгаа иргэд их 
байдаг.35 

Нийгмийн халамжийн байгууллагаас ОНОТХҮ-нд тавьж буй хяналт 

Нийгмийн халамжийн болон нийгмийн халамжийн хяналтын мэргэжилтнүүдээс 
үйлчилгээ үзүүлж буй ААН, ТББ-ыг дараах байдлаар хяналт тавьж ажилладаг байна. 

Зураг 21. Нийгмийн халамжийн байгууллагаас ОНОТХҮ-нд тавьж буй хяналт 

ОНОТХҮ хяналтыг нийгмийн халамжийн мэргэжилтнүүд ажиллаж буй шат шатандаа 
хянадаг. Хорооны нийгмийн халамжийн мэргэжилтнүүд өдөр тутам үйл явцын хяналтыг 
үйлчилгээнд хамрагдсан иргэн, үйлчилгээг хэрэгжүүлэх байгууллага бүрээр тогтмол хийдэг 
бол дүүргийн нийгмийн халамжийн мэргэжилтэн стандартын биелэлт, хөрөнгийн 
зарцуулалт, гэрээний биелэлтийг хянадаг. Мөн нийгмийн халамжийн байгууллагын дотоод 
хяналтын албаныхан аймаг дүүргийн үйлчилгээнд хамрагдсан иргэдийг түүвэрлэн давхар 
хянадаг байна. 

Судалгаанд хамрагдсан нийгмийн халамжийн мэргэжилтнүүдийн дийлэнх нь 
одоогийн хэрэглэж буй хяналт боломжийн, өөрөөр хянах боломжгүй гэдгийг илэрхийлсэн.  

Үйлчилгээг үзүүлж буй байгууллагуудад өдөр тутмын хяналтыг орон нутаг, дүүрэг 
хорооны нийгмийн халамжийн мэргэжилтнүүд тавьдаг. Мэргэжилтнүүд ялангуяа 
сэргээн засах үйлчилгээнд өдөр тутмын үйл ажиллагааны явцын хяналтыг биечлэн 

33 Дүүргийн нийгмийн халамжийн мэргэжилтэнтэй хийсэн ярилцлага 
34 Дүүргийн нийгмийн халамжийн мэргэжилтэнтэй хийсэн ярилцлага 
35 Орон нутгийн нийгмийн халамжийн мэргэжилтэнтэй хийсэн ярилцлага 
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Хүндрэл бэрхшээл

Судалгаанд хамрагдсан нийгмийн халамжийн мэргэжилтнүүдийн дийлэнх нь
үйлчилгээг хэрэгжүүлэхэд санхүүгийн хүндрэл тулгардаг гэж хариулсан. Санхүүжилтээс
үүдэн үйлчилгээ тогтмол хэрэгждэггүй, үйлчилгээг үзүүлэх байгууллага, нийгмийн
халамжийн мэргэжилтэн чадварждаггүй зэрэг асуудал үүсдэг байна. Энэ жилийн хувьд 
үйлчилгээг жигд хэрэгжүүлэх үүднээс ХХҮЕГ-аас төсвийн зарцуулалтыг тогтоож өгснийг
эргэн харах шаардлагатай. Энэ нь хоёр байгууллагын хооронд явуулах бичиг цаасыг
нэмэгдүүлж, хугацаа алдах зэрэг хүндрэл үүсэж байна гэсэн.

Санхүүжилт хангалтгүй учир хэрэгжилт бага байна. Үйлчилгээг хороо тус бүрд,
ядаж хүн ам ихтэй хороонд хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.40

Нийгмийн халамжийн мэргэжилтнүүдийн зүгээс ажлын ачаалал их, цалин, цалингийн
шатлал хэт бага байдаг. Нийгмийн халамжийн мэргэжилтнүүдийн цалинг нэмэх хэрэгтэйг
илэрхийлж байсан.

Нийгмийн халамжийн мэргэжилтнүүдийн ачаалал их, цалин багатай иргэдээс ирэх
бухимдал их байдаг. Нийгмийн халамжийн мэргэжилтнүүдийн шатлалыг /ТЗ-4/
ахиулах хэрэгтэй. Эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын мэргэжилтэнтэй нэг түвшинд
ажилладаг боловч цалингийн шатлал, ажлын ачаалал, хангамж ялгаатай байдаг.
ОНОТХҮ хяналтыг хийхэд биечлэн очиж үйлчилгээний нөхцөл байдалтай
танилцдаг төдийгүй, үйлчилгээнд хамрагдсан иргэн бүртэй холбогдож, хамрагдсан
эсэхийг шалгадаг. Холбогдсон утас, очсон унаа тээврийн зардлыг бид авсан
цалингаасаа гаргадаг энэ нь бидэнд хүндрэлтэй.41

Хуулийн заалт, аргачлал нь бодит амьдралд хэрэгжихэд хүндрэлтэй байгаа тул
үйлчилгээг багасган, илүү боловсронгуй болгож, үйлчилгээ тус бүрийн хэрэгжүүлэх
аргачлалыг баталж өгөх шаардлагатай байна.

Санхүүжилт

Судалгаанд хамрагдсан ихэнх нийгмийн халамжийн мэргэжилтнүүдийн хувьд
ОНОТХҮ санхүүжилт бага, ХХҮЕГ-ын даргын 2014.04.23-ны 66 дугаар тушаалаар
батлагдсан аргачлалын дагуу санхүүжилтийг гүйцэтгэлээр олгодог, цаашид нэмэгдүүлэх
шаардлагатай боловч өнөөгийн нөхцөлд батлагдсан санхүүжилтэд үйлчилгээг
хэрэгжүүлэхэд хүндрэлтэй байна. Ялангуяа бүлгийн төслийн үйлчилгээний санхүүжилтийг 
нэмэгдүүлэх шаардлагатай гэж үзсэн. 

Үйлчилгээг жигд хэрэгжүүлэх үүднээс аймаг, дүүргүүдэд үйлчилгээ тус бүрд хувь
тогтоож өгсөн. 2016 онд бүлгийн төслийн үйлчилгээнд нийт санхүүжилтийн 60-70 
хувийг олгож байсан бол энэ жилийн хувьд нийт санхүүжилтийн 20-оос илүүгүй
хувийг бүлгийн төсөлд олгохыг нийслэл, аймаг, дүүргийн нийгмийн халамжийн
байгууллагуудад хэлсэн байгаа.42

Санхүүжилт хангалтгүй, ХХҮЕГ-с үйлчилгээнүүдийг жигд хэрэгжүүлэх үүднээс
тодорхой хувьд бариулна гэсэн чиглэл өгсөн болохоор тэр маш хүндрэлтэй байна.

40 Дүүргийн нийгмийн халамжийн мэргэжилтэнтэй хийсэн ярилцлагаас
41 Дүүргийн нийгмийн халамжийн мэргэжилтэнтэй хийсэн ярилцлагаас
42 ХХҮЕГ нийгмийн халамжийн мэргэжилтэнтэй хийсэн ярилцлагаас

хийдэг. Үйлчилгээнд хамрагдсан иргэдийн өдөр тутмын үйлчилгээнд хамрагдаж 
баталгаажуулж гарын үсэг зурсан байдлыг, иргэдээс үйлчилгээнд хамрагдсан 
эсэхийг тухайн хүнтэй холбогдож лавлаж, нэг бүрчлэн хянахыг шаарддаг. Одоогийн 
хэрэглэж буй хяналт боломжийн үүнээс өөр байдлаар хянах боломж байхгүй байна. 
Мөн бид иргэдийн сэтгэл ханамжийн судалгаагаар байгууллагын үйлчилгээний 
чанар хүртээмжийг хянадаг. Энэ жил ерөнхий газраас аймаг, дүүргүүдэд хяналт 
хийсэн. Дундговь аймаг хяналтын хуудсаа маш сайн хөтөлсөн байсан. Нийгмийн 
халамжийн үйл ажиллагааны хяналтыг ер нь боломжийн гэж боддог. Бид аймаг 
дүүрэг, сум, хорооны нийгмийн халамжийн мэргэжилтнүүдийн хянасан материалыг 
түүвэрлэж асуудаг.36  

Жишээ нь сэргээн засах үйлчилгээний хувьд хамрагдаж буй иргэн тоног төхөөрөмж 
аппаратуудаар үйлчлүүлэхэд нийтдээ хэдэн цаг зарцуулж байна, үйлчилгээ үзүүлж 
буй байгууллагын талбай хэдэн хүнд хүрэлцээтэй байна, иргэд өдөр болгон 
үйлчилгээг авах явцдаа бүх тоног төхөөрөмжөөр үйлчлүүлж амжиж байна уу, бүх 
тоног төхөөрөмжөөр үйлчлүүлсэн тохиолдолд гарын үсгийг нь зуруулж байна уу, 
гэх мэтийг хянадаг. Иргэдийн үйлчилгээнд хамрагдсан баталгаажилтыг яаж 
хийлгэж байна гэх мэтээр хянадаг.37 

Төлөвлөгөөт, гүйцэтгэлийн хяналт болон үйлчилгээ авсан иргэнээр зочилж, газар 
дээр нь очих гэх мэт хяналт явуулдаг.38 

Судалгаанд хамрагдсан нийгмийн халамжийн мэргэжилтнүүдийн цөөхөн хэсэг нь 
одоогийн хэрэглэж буй хяналт тохиромжгүй, үйлчилгээг хэрэгжүүлэх байгууллагын 
бүрдүүлэх материалыг багасгаж, тэдэнд итгэл үзүүлэх хэрэгтэй. Орон нутгийн хувьд энэ 
үйлчилгээг олон хүнд үзүүлээд байдаггүй болохоор ерөнхийд нь хянах боломжтой гэж үзсэн. 

ОНОТХҮ-нд хамрагдсан иргэдийг өдөр өдөрт нь үйлчилгээ авсан, гарын үсэг 
зуруулж, үйлчилгээ авч байгаа фото зургаар баталгаажуулсан материалыг хянаж,  
зарим тохиолдолд биечлэн очиж хяналт тавьдаг. Үйлчилгээ авсан иргэдийн хувьд 
утсаар асууж хяналтыг тавьдаг /үйлчилгээ авсан иргэдээс түүвэрлэж шалгадаг/. 
Нийгмийн халамжийн ажилтнууддаа өдөр бүр үйлчилгээг хэрэгжүүлж буй 
байгууллагын үйл ажиллагаатай танилц гэсэн шаардлагыг тавьдаг. Одоо 
хэрэгжиж байгаа энэ хяналтын систем маш утгагүй санагддаг. Бидэнд итгэл 
дутаад байх шиг санагддаг.  Бүх баримтаар /эмчийн хөтөлсөн үзлэгийн карт/ 
бүрдүүлээд ирчихсэн байхад цагдаагийн байгууллагын хяналт шиг тавих 
шаардлагагүй. Гол нь цөөхөн хүнд, нэг хүнд тавхан удаа үйлчилгээг үзүүлж байхад 
ингэж хянах нь зохимжгүй. Зарим үйлчилгээ үзүүлдэг байгууллагын хувьд үйлчилгээг 
сайн чанартай үзүүлдэг боловч баримт бичиг бүрдүүлэхдээ муу байх тохиолдол 
байдаг. Төрийн байгуулагад шалгаж болох ганц зүйл нь баримт бичиг байдаг. 
Тиймээс баримт бичгийн асуудлыг цомхон болгох хэрэгтэй. Хяналтыг нийгмийн 
халамжийн байгууллагын дотоод хяналтын алба, аудит, мэргэжлийн хяналт, АДЗ гэх 
мэт олон газраас хянадаг.39 

36 ХХҮЕГ нийгмийн халамжийн мэргэжилтэнтэй хийсэн ярилцлагаас 
37 Дүүргийн нийгмийн халамжийн мэргэжилтэнтэй хийсэн ярилцлагаас 
38 Орон нутгийн нийгмийн халамжийн мэргэжилтэнтэй хийсэн ярилцлагаас 
39 Орон нутгийн нийгмийн халамжийн мэргэжилтэнтэй хийсэн ярилцлагаас 
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Хүндрэл бэрхшээл 

Судалгаанд хамрагдсан нийгмийн халамжийн мэргэжилтнүүдийн дийлэнх нь 
үйлчилгээг хэрэгжүүлэхэд санхүүгийн хүндрэл тулгардаг гэж хариулсан. Санхүүжилтээс 
үүдэн үйлчилгээ тогтмол хэрэгждэггүй, үйлчилгээг үзүүлэх байгууллага, нийгмийн 
халамжийн мэргэжилтэн чадварждаггүй зэрэг асуудал үүсдэг байна. Энэ жилийн хувьд 
үйлчилгээг жигд хэрэгжүүлэх үүднээс ХХҮЕГ-аас төсвийн зарцуулалтыг тогтоож өгснийг 
эргэн харах шаардлагатай. Энэ нь хоёр байгууллагын хооронд явуулах бичиг цаасыг 
нэмэгдүүлж, хугацаа алдах зэрэг хүндрэл үүсэж байна гэсэн. 

Санхүүжилт хангалтгүй учир хэрэгжилт бага байна. Үйлчилгээг хороо тус бүрд, 
ядаж хүн ам ихтэй хороонд хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.40 

Нийгмийн халамжийн мэргэжилтнүүдийн зүгээс ажлын ачаалал их, цалин, цалингийн 
шатлал хэт бага байдаг. Нийгмийн халамжийн мэргэжилтнүүдийн цалинг нэмэх хэрэгтэйг 
илэрхийлж байсан. 

Нийгмийн халамжийн мэргэжилтнүүдийн ачаалал их, цалин багатай иргэдээс ирэх 
бухимдал их байдаг. Нийгмийн халамжийн мэргэжилтнүүдийн шатлалыг /ТЗ-4/ 
ахиулах хэрэгтэй. Эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын мэргэжилтэнтэй нэг түвшинд 
ажилладаг боловч цалингийн шатлал, ажлын ачаалал, хангамж ялгаатай байдаг. 
ОНОТХҮ хяналтыг хийхэд биечлэн очиж үйлчилгээний нөхцөл байдалтай 
танилцдаг төдийгүй, үйлчилгээнд хамрагдсан иргэн бүртэй холбогдож, хамрагдсан 
эсэхийг шалгадаг. Холбогдсон утас, очсон унаа тээврийн зардлыг бид авсан 
цалингаасаа гаргадаг энэ нь бидэнд хүндрэлтэй.41  

Хуулийн заалт, аргачлал нь бодит амьдралд хэрэгжихэд хүндрэлтэй байгаа тул 
үйлчилгээг багасган, илүү боловсронгуй болгож, үйлчилгээ тус бүрийн хэрэгжүүлэх 
аргачлалыг баталж өгөх шаардлагатай байна. 

Санхүүжилт 

Судалгаанд хамрагдсан ихэнх нийгмийн халамжийн мэргэжилтнүүдийн хувьд 
ОНОТХҮ санхүүжилт бага, ХХҮЕГ-ын даргын 2014.04.23-ны 66 дугаар тушаалаар 
батлагдсан аргачлалын дагуу санхүүжилтийг гүйцэтгэлээр олгодог, цаашид нэмэгдүүлэх 
шаардлагатай боловч өнөөгийн нөхцөлд батлагдсан санхүүжилтэд үйлчилгээг 
хэрэгжүүлэхэд хүндрэлтэй байна. Ялангуяа бүлгийн төслийн үйлчилгээний санхүүжилтийг 
нэмэгдүүлэх шаардлагатай гэж үзсэн.  

Үйлчилгээг жигд хэрэгжүүлэх үүднээс аймаг, дүүргүүдэд үйлчилгээ тус бүрд хувь 
тогтоож өгсөн. 2016 онд бүлгийн төслийн үйлчилгээнд нийт санхүүжилтийн 60-70 
хувийг олгож байсан бол энэ жилийн хувьд нийт санхүүжилтийн 20-оос илүүгүй 
хувийг бүлгийн төсөлд олгохыг нийслэл, аймаг, дүүргийн нийгмийн халамжийн 
байгууллагуудад хэлсэн байгаа.42 

Санхүүжилт хангалтгүй, ХХҮЕГ-с үйлчилгээнүүдийг жигд хэрэгжүүлэх үүднээс 
тодорхой хувьд бариулна гэсэн чиглэл өгсөн болохоор тэр маш хүндрэлтэй байна. 

40 Дүүргийн нийгмийн халамжийн мэргэжилтэнтэй хийсэн ярилцлагаас 
41 Дүүргийн нийгмийн халамжийн мэргэжилтэнтэй хийсэн ярилцлагаас 
42 ХХҮЕГ нийгмийн халамжийн мэргэжилтэнтэй хийсэн ярилцлагаас 
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Эндээс харахад АДЗ-ийн гишүүд ОНОТХҮ, Нийгмийн халамжийн хуулийн талаарх
мэдлэг, ойлголт харьцангуй багатай байна.  

Судалгаанд хамрагдсан АДЗ гишүүдийн багагүй хувь нь ОНОТХҮ-нд ямар төрлийн 
үйлчилгээ байдаг, иргэд яаж хамрагдах боломжтой, АЗД үйлчилгээний хэрэгжилтэд ямар
үүрэгтэй оролцдог талаар ойлголт хангалтгүй байна.

ОНОТХҮ нь сэргээн засах, сургалт зохион байгуулах, гэрийн асрамжийн үйлчилгээ
гэх мэт олон төрөлтэй байсан. Үүнээс манай АДЗ зөвхөн бүлгийн төслийн
үйлчилгээнд хамрагдах иргэдийг сонгож шийдвэрээ гаргахад оролцдог. Бусад
үйлчилгээг тендерээр шалгаруулдаг гэж ойлгоод АДЗ оролцдоггүй.45

Үйлчилгээг хэрэгжүүлэхэд оролцох оролцоо

АДЗ-ийн бүрэлдэхүүнд нийгмийн ажилтан, төрийн байгууллагын 2, иргэний 2, ТББ-ын
төлөөллийн 2, нийт 7 хүн ажилладаг байна. АДЗ нь үйлчилгээнд хамрагдах зорилтод
бүлгийн иргэдийг үнэн зөв тодорхойлоход иргэдийн төлөөлөл болдог.

Иргэд нийгмийн халамжийн мэргэжилтэнд үйлчилгээнд хамрагдах өргөдлөө өгч.
АДЗ үйлчилгээнд хамрагдах иргэдийн материалыг судалж, зарим тохиолдолд
бодит нөхцөл байдалтай танилцаж зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлдэг. Энэ жил
ОНОТХҮ үзүүлэх байгууллага ховор байна. ХБ хүүхдэд сэргээн засах үйлчилгээг
үзүүлэх чиглэлээр “Гэрэлт ирээдүй” төв нэмэгдсэн. Энэ төв нь ХБ-тэй хүүхдүүдэд
бие бялдар, хэл яриа, хөдөлгөөн засах чиглэлээр сэргээн засах үйлчилгээг явуулж 
байгаа байгууллага юм. Бүлгийн төслийн хувьд бүлгийн төсөл бичсэн иргэдийн
бодит нөхцөл байдлыг судалгаа хийж үздэг. Тухайн бүлгийн бичсэн төслийн
чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулах бүрэн боломжтой эсэх, бодит байдал ямар байна,
бүлгийн гишүүд санхүүжилт аваад төсөлдөө зарцуулах чадвартай эсэх, 
хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаатай холбоотой тоног төхөөрөмж, байрны асуудалыг 
хэрхэн шийдэж байгаа эсэх гээд олон талаас нь судалж үзсэний үндсэн дээр саналаа
гаргадаг. Үнэхээр очоод үзэхэд юу ч байхгүй хүн бол худлаа байдаг.46

Хэдийгээр АДЗ-н гишүүд нь:

Үйлчилгээнд хамрагдах хүсэлтээ өгсөн иргэний материалыг АДЗ-д танилцуулаад
хурлаар хэлэлцдэг. Зөвлөлийн гишүүд нийгмийн ажилтнаас тодруулах зүйл байвал
тодруулаад бичиг баримттай нь танилцаад гишүүдтэйгээ зөвшилцөж саналаа
гаргадаг. 47

Манай суманд сэргээн засах үйлчилгээ хэрэгжиж байгаа. Нийгмийн халамжийн
ажилтан, үйлчилгээг үзүүлэгч ТББ-ын эмчтэй хамтарч үйлчилгээнд хамрагдах
иргэдийн нэрсийг гаргаж АДЗ-өөр хэлэлцүүлдэг. Бид эдгээр нэрсийг харж байгаад
хэнийг хамруулах боломжтой талаар дахин зөвшилцөж сонгосон нэрсээ баталж
аймгийн ХХҮГ-т саналаа хүргүүлдэг. Сум цөөхөн хүн амтай, ихэнх нь бие биеэ
мэддэг учраас үйлчилгээ шаардлагатай иргэдийг сонгоход харьцангуй амар байдаг.
Иргэдийг жигд хамруулах үүднээс аль болох хамрагдаж байгаагүй хүмүүсийг

45 Орон нутгийн АЗД гишүүнтэй хийсэн ярилцлагаас
46 Орон нутгийн АДЗ гишүүнтэй хийсэн ярилцлагаас
47 Орон нутгийн АДЗ гишүүнтэй хийсэн ярилцлагаас

Бүлгийн төслийн хувьд үйлчилгээнд хамрагдахыг хүссэн иргэд хавар, намартаа 
ямар нэгэн үйл ажиллагаа хийнэ гээд янз бүрийн төслөө хурлаар дэмжүүлээд 
оруулаад ирсний дараа  санхүүжилт бага учраас гээд тийм чиглэл өгсөн. Үүнд 
иргэдийн зүгээс гомдол их гарч байгаа.43 

Санхүүжилтийг манайхаас олгодог. Иргэн, ААН, ТББ үзүүлсэн үйлчилгээнд 
хамрагдсан иргэдийн материалаа өгснөөс хойш 30 хоногийн дотор санхүүжилтийг 
олгодог. Хэрвээ зөрчил гарвал санхүүжилтээс хасдаг. Зөрчил дахин даамжирвал 
эрхийг хасдаг.44 

Амьжиргаа дэмжих зөвлөлийн гишүүд 

Судалгаанд нийгмийн халамжийн үйлчилгээнд хамрагдах хүсэлт гаргасан өрх, 
иргэний баримт бичиг, амьдралын нөхцөлийг нь судлан үзэж, тэдгээрийн нийгмийн 
халамжийн холбогдох үйл ажиллагаанд хамруулах эсэхийг хэлэлцэн шийдвэрлэдэг үүрэг 
бүхий орон тооны бус АДЗ-ийн гишүүдийг хамруулсан ба АДЗ-ийн гишүүдээс дараах 
асуудлыг тодруулсан. 

 АДЗ-ийн гишүүдийн ОНОТХҮ-ний талаарх мэдлэгийн түвшин;
 ОНОТХҮ-г хэрэгжүүлэхэд АДЗ-ийн гишүүдийн үүрэг, оролцооны талаар;
 ОНОТХҮ-г хэрэгжүүлэхэд тулгардаг хүндрэл бэрхшээлийн талаар.

АДЗ-ийн гишүүдийн ОНОТХҮ-ний талаарх мэдлэг 

Судалгаанд хамрагдсан АДЗ-ийн гишүүд ОНОТХҮ, үйлчилгээний хэрэгжилтийн 
талаарх ойлголт, мэдээлэл харьцангуй багатай байна. Энэ нь тухайн аймаг, дүүрэг, сум, 
хорооны хэмжээнд үйлчилгээний хэрэгжилтийн түвшний ялгаа болон хуулийн хэрэгжилт 
төдийлөн хангалтгүй байгаатай холбож болно.  

Зураг 22. АДЗ-ийн гишүүдийн ОНОТХҮ-ний талаарх ойлголт. 

43 Орон нутгийн нийгмийн халамжийн мэргэжилтэнтэй хийсэн ярилцлагаас 
44 Дүүргийн нийгмийн халамжийн мэргэжилтэнтэй хийсэн ярилцлагаас 

 Үйлчилгээг иргэн, ААН, ТББ-ын оролцоотойгоор нийгмийн эмзэг бүлгийн 
иргэдэд хүргэдэг гэдгийг мэдэх хэдий ч ямар төрлийн үйлчилгээнүүд байдаг 
талаар мэдээлэлгүй байна. 

Алслагдмал сумдын АДЗ-ийн гишүүдийн хувьд ОНОТХҮ талаар  мэдлэг, 
мэдээлэлтэй байсан ч зарим нэг гишүүдийн хувьд ОНОТХҮ нэршлээр мэдэхгүй  
байсан. 

Нийслэл, дүүргийн 
АДЗГ 

Алслагдмал сум 
АДЗГ 

Аймгийн төвийн 
сум АДЗГ 

 Аймгийн төвийн сумдын АДЗ гишүүдийн хувьд бүлгийн төсөл, сургалт, сэргээн 
засах, гэрийн асрамж, халамжийн үйлчилгээний талаар тодорхой мэддэг хэдий 
ч үйлчилгээг нийгмийн халамжийн бусад үйлчилгээтэй андуурч ярих тохиолдол 
гарч байсан. Жишээ нь бүлгийн төсөл үйлчилгээг, малжуулах төсөл хөтөлбөртэй 
андуурах, гэрийн асрамж үйлчилгээг асаргааны тэтгэмжтэй андуурах гэх мэт. 
Зарим аймгийн хувьд АДЗ нь бүлгийн төслөөс бусад үйлчилгээг хурлаар 
хэлэлцдэггүй, үүнд оролцдоггүй байна.  
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Эндээс харахад АДЗ-ийн гишүүд ОНОТХҮ, Нийгмийн халамжийн хуулийн талаарх 
мэдлэг, ойлголт харьцангуй багатай байна.   

Судалгаанд хамрагдсан АДЗ гишүүдийн багагүй хувь нь ОНОТХҮ-нд ямар төрлийн 
үйлчилгээ байдаг, иргэд яаж хамрагдах боломжтой, АЗД үйлчилгээний хэрэгжилтэд ямар 
үүрэгтэй оролцдог талаар ойлголт хангалтгүй байна.  

ОНОТХҮ нь сэргээн засах, сургалт зохион байгуулах, гэрийн асрамжийн үйлчилгээ 
гэх мэт олон төрөлтэй байсан. Үүнээс манай АДЗ зөвхөн бүлгийн төслийн 
үйлчилгээнд хамрагдах иргэдийг сонгож шийдвэрээ гаргахад оролцдог. Бусад 
үйлчилгээг тендерээр шалгаруулдаг гэж ойлгоод АДЗ оролцдоггүй.45 

Үйлчилгээг хэрэгжүүлэхэд оролцох оролцоо 

АДЗ-ийн бүрэлдэхүүнд нийгмийн ажилтан, төрийн байгууллагын 2, иргэний 2, ТББ-ын 
төлөөллийн 2, нийт 7 хүн ажилладаг байна. АДЗ нь үйлчилгээнд хамрагдах зорилтод 
бүлгийн иргэдийг үнэн зөв тодорхойлоход иргэдийн төлөөлөл болдог. 

Иргэд нийгмийн халамжийн мэргэжилтэнд үйлчилгээнд хамрагдах өргөдлөө өгч. 
АДЗ үйлчилгээнд хамрагдах иргэдийн материалыг судалж, зарим тохиолдолд 
бодит нөхцөл байдалтай танилцаж зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлдэг. Энэ жил 
ОНОТХҮ үзүүлэх байгууллага ховор байна. ХБ хүүхдэд сэргээн засах үйлчилгээг 
үзүүлэх чиглэлээр “Гэрэлт ирээдүй”  төв нэмэгдсэн. Энэ төв нь ХБ-тэй хүүхдүүдэд 
бие бялдар, хэл яриа, хөдөлгөөн засах чиглэлээр сэргээн засах үйлчилгээг явуулж 
байгаа байгууллага юм. Бүлгийн төслийн хувьд бүлгийн төсөл бичсэн иргэдийн 
бодит нөхцөл байдлыг судалгаа хийж үздэг. Тухайн бүлгийн бичсэн төслийн 
чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулах бүрэн боломжтой эсэх, бодит байдал ямар байна, 
бүлгийн гишүүд санхүүжилт аваад төсөлдөө зарцуулах чадвартай эсэх, 
хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаатай холбоотой тоног төхөөрөмж, байрны асуудалыг 
хэрхэн шийдэж байгаа эсэх гээд олон талаас нь судалж үзсэний үндсэн дээр саналаа 
гаргадаг. Үнэхээр очоод үзэхэд юу ч байхгүй хүн бол худлаа байдаг.46 

Хэдийгээр АДЗ-н гишүүд нь: 

Үйлчилгээнд хамрагдах хүсэлтээ өгсөн иргэний материалыг АДЗ-д танилцуулаад 
хурлаар хэлэлцдэг. Зөвлөлийн гишүүд нийгмийн ажилтнаас тодруулах зүйл байвал 
тодруулаад бичиг баримттай нь танилцаад гишүүдтэйгээ зөвшилцөж саналаа 
гаргадаг. 47 

Манай суманд сэргээн засах үйлчилгээ хэрэгжиж байгаа. Нийгмийн халамжийн 
ажилтан, үйлчилгээг үзүүлэгч ТББ-ын эмчтэй хамтарч үйлчилгээнд хамрагдах 
иргэдийн нэрсийг гаргаж АДЗ-өөр хэлэлцүүлдэг. Бид эдгээр нэрсийг харж байгаад 
хэнийг хамруулах боломжтой талаар дахин зөвшилцөж сонгосон нэрсээ баталж 
аймгийн ХХҮГ-т саналаа хүргүүлдэг. Сум цөөхөн хүн амтай, ихэнх нь бие биеэ 
мэддэг учраас үйлчилгээ шаардлагатай иргэдийг сонгоход харьцангуй амар байдаг. 
Иргэдийг жигд хамруулах үүднээс аль болох хамрагдаж байгаагүй хүмүүсийг 

45 Орон нутгийн АЗД гишүүнтэй хийсэн ярилцлагаас 
46 Орон нутгийн АДЗ гишүүнтэй хийсэн ярилцлагаас 
47 Орон нутгийн АДЗ гишүүнтэй хийсэн ярилцлагаас 
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Үйлчилгээнд хамрагдах иргэдийн нөхцөл байдлыг судлахад ажил эрхэлдэг АДЗ-ийн
гишүүний хувьд цаг их зарцуулдаг хэдий ч ажлын бус цагаар, ажил төрлөө зохицуулаад
явахаас өөр гарц байдаггүй. Гэсэн хэдий ч улиралд олгож буй урамшууллын мөнгө нь хэт
бага, ихэнхдээ өөрсдөөсөө унаа, шатахууны зардлыг гаргадаг байна.

Зарим үед АДЗ гишүүдийн үндсэн ажлын ачаалал нь их байгаагаас болоод гишүүд цаг
хугацаандаа цугларахгүй, хурал хойшлох тохиолдол цөөнгүй гардаг байна. 

АДЗ-ийн гишүүд хуралдахгүй удсанаас болж иргэд хохирч, санхүүжүүлэлт удах
тохиолдол гардаг.51

Үйлчилгээ үзүүлэгч иргэн, аж ахуйн нэгж, төрийн бус байгууллага

Нийгмийн халамжаас үзүүлж буй ОНОТХҮ-г иргэн, ААН, ТББ-ууд гэрээний үндсэн дээр
гүйцэтгэдэг. Судалгаанд хамрагдсан байгууллагын дийлэнх нь 6-аас 10 жил үйл ажиллагаа
явуулсан ТББ байна. Хамгийн удаан үйл ажиллагаа явуулсан байгууллага 1957 оноос 60
жил үйл ажиллагаа явуулсан Дорнод аймгийн Улаан загалмайн нийгэмлэг, 1995 оноос 22
жил үйл ажиллагаа явуулсан Хүчирхийллийн эсрэг үндэсний төв зэрэг туршлагатай
байгууллагууд байлаа. ТББ-ын 60 хувь нь ОНОТХҮ үзүүлээд 1 жил болж байна гэсэн бол
Монголын хараагүйчүүдийн иргэдийн үндэсний холбоо хамгийн удаан буюу 12 жил ОНОТХҮ
үзүүлсэн туршлагатай байгууллагууд байлаа.

Иргэн, ААН, ТББ нь ОНОТХҮ үзүүлэх зөвшөөрөл авах, ХХҮЕГ-аас зарласан сонгон
шалгаруулалтад оролцоход төдийлөн хүндрэл гардаггүй байна.

Үйлчилгээ үзүүлж буй иргэн, ААН, ТББ үйлчилгээнд хамрагдах иргэдийг зарим
тохиолдолд өөрсдөө тодорхой хэмжээгээр сонгодог байна.

Өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдээс гэрийн асрамж, халамжийн үйлчилгээнд хамрагдаж
болохуйц зорилтод бүлгийн иргэдийн судалгааг нь авдаг. Өрхийн эмнэлгүүдээс нэр,
холбогдох судалгааг гаргуулж аваад сумын АДЗ оруулдаг. АДЗ-ийн гаргасан
саналыг аймгийн халамжийн хэлтэст хүргүүлж халамжаас гэрийн үйлчилгээнд
хамруулах иргэдийн нэрсийг өгдөг.52

ХХҮГ-аас зорилтод бүлгийн иргэдийн судалгааг авч сургалтуудад хамруулдаг.53

Хамрагдах хүсэлтэй иргэд өөрсдөө зарын дагуу ирдэг. Зарын дагуу ороод ирэхээр
яаж хамрагдахыг нь тайлбарлаж өгдөг.54

Багууд үйлчилгээнд хамрагдах сонирхолтой иргэдийн судалгаатай байдаг, зарим
нь өөрсдөө хүсээд хүрээд ирнэ, зарим нь хүчээр шахуу л ирж байна. 55

ОНОТХҮ үйлчилгээний мэдээллийн талаар

ААН, ТББ-уудын үзэж байгаагаар иргэдийн хувьд ОНОТХҮ-ний талаарх иргэдийн
мэдээлэл ерөнхий бөгөөд тодорхой төрлүүдийг мэддэг ч уг үйлчилгээг нэршлээр нь сайн

51 Орон нутгийн ТББ-тай хийсэн ярилцлагаас
52 Орон нутгийн үйлчилгээ үзүүлж буй байгууллагатай хийсэн ярилцлагаас
53 Орон нутгийн үйлчилгээ үзүүлж буй байгууллагатай хийсэн ярилцлагаас
54 Дүүргийн үйлчилгээ үзүүлж буй байгууллагатай хийсэн ярилцлагаас
55 Орон нутгийн үйлчилгээ үзүүлж буй байгууллагатай хийсэн ярилцлагаас

хамруулахыг хичээдэг. Өндөр настан, ХБИ-ийг голлон хамруулахыг хичээдэг.48 гэж 
хариулж байгаа ч аймаг, дүүрэг, сум хорооны АДЗ-ийн ОНОТХҮ-нд хамрагдах 
иргэдийг хурлаар оруулж, санал гаргаж буй процесс харилцан адилгүй байна. Ихэнх 
АДЗ гишүүд үйлчилгээнд хамрагдах иргэний болон бүлгийн төслийн материалтай 
танилцаж санал гаргаж байхад зарим нь иргэдээс хүсэлт гаргасан эсэх нь 
хамаарахгүй, нийгмийн халамжийн мэргэжилтний өгсөн нэрсийн дагуу хэнийг 
хамруулах шаардлагатай талаар зөвшилцөөд аймгийн төвийн ХХҮГ-т саналаа 
хүргүүлдэг төдийгүй бүлгийн төслөөс бусад үйлчилгээнд АДЗ хурлын санал 
гаргадаггүй эсвэл үйлчилгээ үзүүлэх байгууллага үйлчилгээг үзүүлээд дууссаны 
дараа АДЗ хурлын саналаа гаргадаг байна. 

Монгол улсад халамж нэлээд хавтгайрах хандлагатай байдаг болохоор бид 
болгоомжилж, бодит үнэлэлт дүгнэлт хийхийг хичээдэг. Үйлчилгээнд хамрагдах 
иргэдийн нэрсийг нийгмийн халамжийн мэргэжилтэн, АДЗ гишүүдтэйгээ 
зөвшилцөж, зарим тохиолдолд очиж үздэг. Нийгмийн халамжаас үйлчилгээ авах 
иргэдийн нэрсийг гаргаад иргэд үйлчилгээгээ хүртээд ирэхээр үйлчилгээ үзүүлэх 
байгууллагын үйл ажиллагаа, үйлчилгээ авч байгаа иргэд хэр үр дүнтэй явж байгааг 
очиж үздэг.49 

Үйлчилгээнд хамрагдах боломжтой иргэдийг сонгохдоо тухайн үйлчилгээнд ямар 
заалтын дагуу хамрагдах боломжтой иргэдийг сонгодог. Жижиг газар учир бид 
иргэдээ сайн мэддэг нь давуу талтай. Зарим тохиолдолд бид нийгмийн халамжид 
хамрагдах сонирхолтой иргэдийн гэрт очиж нөхцөл байдлын үнэлгээ хийдэг.50 

Хүндрэл бэрхшээл 

АДЗ-ийн гишүүдээс үйлчилгээг хэрэгжүүлэх явцад ямар хүндрэл гардаг талаар 
асуухад  дийлэнх нь нэг их хүндрэл бэрхшээл гараад байдаггүй гэсэн боловч цөөн гишүүд 
нь:  

Зураг 23. АДЗ үйлчилгээг хэрэгжүүлэх явцад гардаг хүндрэл бэрхшээл 

48 Орон нутгийн АДЗ гишүүнтэй хийсэн ярилцлагаас 
49 Орон нутгийн АДЗ гишүүнтэй хийсэн ярилцлагаас 
50 Орон нутгийн АДЗ гишүүнтэй хийсэн ярилцлагаас 

Иргэдийн бичиг, баримтын зөрчил их 
байдаг,  олон дахин буцдаг учраас их 
уурлаж бухимддаг. 

Хүндрэл 
бэрхшээл

Үйлчилгээнд хамрагдах иргэдийн нөхцөл байдлыг судлахад цаг их 
ордог. АДЗ гишүүнээс гадна үндсэн ажилтай гишүүдэд ажлаа 
зохицуулаад явахаас өөр арга байдаггүй.  

Үйлчилгээнд хамрагдах хүсэлт гаргасан иргэдийн нөхцөл байдалд 
үнэлгээг хийхэд зардал их ордог. Зарим хол гэртээ хэвтрийн ахмад 
настан, ХБИ-ийн гэрээр зочлоход шатахуун, унааны мөнгийг ихэнх 
тохиолдолд өөрсдийн урамшуулалын мөнгөнөөс гаргадаг. 

Иргэдийн 
бухимдал их 

Үйлчилгээнд хамрагдах иргэдийн тоо 
хязаартай тул үйлчилгээнд хамрагдаж 
чадаагүй иргэд их бухимддаг. Ялангуяа 
бүлгийн төслийн үйлчилгээнд  
хамрагдаагүй иргэд
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Үйлчилгээнд хамрагдах иргэдийн нөхцөл байдлыг судлахад ажил эрхэлдэг АДЗ-ийн 
гишүүний хувьд цаг их зарцуулдаг хэдий ч ажлын бус цагаар, ажил төрлөө зохицуулаад 
явахаас өөр гарц байдаггүй. Гэсэн хэдий ч улиралд олгож буй урамшууллын мөнгө нь хэт 
бага, ихэнхдээ өөрсдөөсөө унаа, шатахууны зардлыг гаргадаг байна.  

Зарим үед АДЗ гишүүдийн үндсэн ажлын ачаалал нь их байгаагаас болоод гишүүд цаг 
хугацаандаа цугларахгүй, хурал хойшлох тохиолдол цөөнгүй гардаг байна.  

АДЗ-ийн гишүүд хуралдахгүй удсанаас болж иргэд хохирч, санхүүжүүлэлт удах 
тохиолдол гардаг.51  

Үйлчилгээ үзүүлэгч иргэн, аж ахуйн нэгж, төрийн бус байгууллага 

Нийгмийн халамжаас үзүүлж буй ОНОТХҮ-г иргэн, ААН, ТББ-ууд гэрээний үндсэн дээр 
гүйцэтгэдэг. Судалгаанд хамрагдсан байгууллагын дийлэнх нь 6-аас 10 жил үйл ажиллагаа 
явуулсан ТББ байна. Хамгийн удаан үйл ажиллагаа явуулсан байгууллага 1957 оноос 60 
жил үйл ажиллагаа явуулсан Дорнод аймгийн Улаан загалмайн нийгэмлэг, 1995 оноос 22 
жил үйл ажиллагаа явуулсан Хүчирхийллийн эсрэг үндэсний төв зэрэг туршлагатай 
байгууллагууд байлаа. ТББ-ын 60 хувь нь ОНОТХҮ үзүүлээд 1 жил болж байна гэсэн бол 
Монголын хараагүйчүүдийн иргэдийн үндэсний холбоо хамгийн удаан буюу 12 жил ОНОТХҮ 
үзүүлсэн туршлагатай байгууллагууд байлаа. 

Иргэн, ААН, ТББ нь ОНОТХҮ үзүүлэх зөвшөөрөл авах, ХХҮЕГ-аас зарласан сонгон 
шалгаруулалтад оролцоход төдийлөн хүндрэл гардаггүй байна. 

Үйлчилгээ үзүүлж буй иргэн, ААН, ТББ үйлчилгээнд хамрагдах иргэдийг зарим 
тохиолдолд өөрсдөө тодорхой хэмжээгээр сонгодог байна. 

Өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдээс гэрийн асрамж, халамжийн үйлчилгээнд хамрагдаж 
болохуйц зорилтод бүлгийн иргэдийн судалгааг нь авдаг. Өрхийн эмнэлгүүдээс нэр, 
холбогдох судалгааг гаргуулж аваад сумын АДЗ оруулдаг. АДЗ-ийн гаргасан 
саналыг аймгийн халамжийн хэлтэст хүргүүлж халамжаас гэрийн үйлчилгээнд 
хамруулах иргэдийн нэрсийг өгдөг.52 

ХХҮГ-аас зорилтод бүлгийн иргэдийн судалгааг авч сургалтуудад хамруулдаг.53 

Хамрагдах хүсэлтэй иргэд өөрсдөө зарын дагуу ирдэг. Зарын дагуу ороод ирэхээр 
яаж хамрагдахыг нь тайлбарлаж өгдөг.54 

Багууд үйлчилгээнд хамрагдах сонирхолтой иргэдийн судалгаатай байдаг, зарим 
нь өөрсдөө хүсээд хүрээд ирнэ, зарим нь хүчээр шахуу л ирж байна. 55 

ОНОТХҮ үйлчилгээний мэдээллийн талаар 

ААН, ТББ-уудын үзэж байгаагаар иргэдийн хувьд ОНОТХҮ-ний талаарх иргэдийн 
мэдээлэл ерөнхий бөгөөд тодорхой төрлүүдийг мэддэг ч уг үйлчилгээг нэршлээр нь сайн 

51 Орон нутгийн ТББ-тай хийсэн ярилцлагаас 
52 Орон нутгийн үйлчилгээ үзүүлж буй байгууллагатай хийсэн ярилцлагаас 
53 Орон нутгийн үйлчилгээ үзүүлж буй байгууллагатай хийсэн ярилцлагаас 
54 Дүүргийн үйлчилгээ үзүүлж буй байгууллагатай хийсэн ярилцлагаас 
55 Орон нутгийн үйлчилгээ үзүүлж буй байгууллагатай хийсэн ярилцлагаас 
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Мэдээллийг хангалттай хүргэхийн тулд энэ талын сургалт, семинарыг хорооны
халамжийн ажилтан сайн зохион байгуулах хэрэгтэй. Халамжийн ажилтныг
чадавхжуулах хэрэгтэй.60

Иргэдийн идэвх муу байдаг. Тэдэнд үйлчилгээний талаар мэдээлэл хүргэхээр шууд
ирээд хамрагддаггүй, сайн хэлж ярьж, хэдэн удаа очиж уулзаж байж л үйлчилгээнд
хамрагддаг. Харин хамрагдсаны дараа үйлчилгээний ач тусыг мэдээд дахин өөр
үйлчилгээнд явах сонирхолтой болдог, манай эндээс бүр явдаггүй.61

Яг зорилтот бүлгийн иргэдийн хэд нь гар утас, facebook-тэй билээ, хөдөө орон
нутгийн иргэд орон нутгийн телевизийг их үздэг, тиймээс мэдээллийг орон 
нутгийн телевизээр хүргэвэл зүйтэй.62

Энэ бол яг олон нийтэд чиглэсэн үйлчилгээ биш, зорилтот иргэдэд чиглэсэн,
тиймээс зорилтот бүлгийн иргэд л мэдэх шаардлагатай байгаа. Гэхдээ нөгөө
талаас хэлээд байхад ойлгодоггүй, үйлчилгээнд хамрагдах хүсэлгүй хүмүүс байдаг,
бэлэн мөнгө авах зорилготой хүмүүс ч байна. Зарим зорилтот бүлгийн иргэд бичиг
үсгийн чадваргүй ч байдаг.63

Иргэдэд мэдээлэл хүргэхэд нийгмийн халамж гээд сар болгон мөнгө авна гэж
ойлгоод байдаг. ОНОТХҮ нийгэмшүүлэх давуу талтай гэдэг талаас нь иргэдэд
ойлгуулах хэрэгтэй.64

Үйлчилгээ үзүүлж буй ААН, ТББ-уудын үзэж байгаагаар ОНОТХҮ-ний талаарх мэдээллийг
дараах байдлаар түгээх нь зүйтэй гэж үзсэн байна.

ОНОТХҮ-ний ач холбогдол

Судалгаанд хамрагдсан үйлчилгээ хэрэгжүүлэгч байгууллагууд ОНОТХҮ, тэр дундаа
сэргээн засах, сургалт, зөвлөгөө өгөх, гэрийн асрамж, халамж, түр байрлуулах, бүлгийн
төсөл, өдрийн үйлчилгээг ач холбогдол ихтэй гэж үзсэн.

Сэргээн засах үйлчилгээ маш их ач холбогдолтой. Манай улсад ахмад настны эзлэх
хувь ихсэж байгаа. Ахмад настнуудад насжилттай холбоотой өвчлөлүүд ихсэж
байна. Сонсгол муудах, хараа муудах, ясны сийрэгжилт, үе нуруу нь шохойжих,
амьсгалын замын өвчлөл, зүрх судасны өвчлөлүүд их гардаг. Ийм өвчлөлтэй хүмүүс
тэр болгон эмнэлэгт хэвтүүлэх нь ховор байдаг.65

60 Дүүргийн төрийн бус байгууллагатай хийсэн ярилцлагаас
61 Дүүргийн төрийн бус байгууллагатай хийсэн ярилцлагаас
62 Орон нутгийн төрийн бус байгууллагатай хийсэн ярилцлагаас
63 Орон нутгийн төрийн бус байгууллагатай хийсэн ярилцлагаас
64 Орон нутгийн төрийн бус байгууллагатай хийсэн ярилцлагаас
65 Дүүргийн төрийн бус байгууллагатай хийсэн ярилцлагаас

 Зарын самбар ашиглах
 Телевизээр сурталчилгаа, ярилцлага явуулах
 Мессеж үйлчилгээгээр мэдээлэл хүргэх
 Засаг дарга нарын сургалтаар мэдээлэл хүргэх
 Халамжийн мэргэжилтнүүдээр дамжуулах

мэддэггүй байна. Ингэхдээ зорилтот бүлгийн ахмад настнууд, өмнө нь эсвэл одоо нийгмийн 
халамжийн аль нэг төрлийн үйлчилгээг хүртэгчид мэдээлэл сайтай байдаг байна.  

Нийгмийн халамжаас ямар нэг үйлчилгээ авдаг иргэдийн хувьд ОНОТХҮ-ний талаар 
мэдээлэлтэй байдаг.56 

Нийгмийн халамжийн үйлчилгээ гэдэг утгаар нь мэддэг, яг ОНОТХҮ-ний талаар бол 
огт мэддэггүй.57 

ОНОТХҮ гэдэг үг хүнд ойлгогдохгүй. Монгол хөрсөн дээр буухгүй байна. Нийгмийн 
халамжаас хичнээн яриад ч олон нийтийн оролцоо гэдгийг ойлгохгүй. Сэргээн засах 
гэдэг нь Монгол Улсад анх удаа хэрэгжиж байгаа, нөхөн сэргээх гэж байсан, тэр нь 
олигтой хөгжөөгүй, эмнэлэг гэж ойлгох уу, эмчилгээ гэж ойлгох юм уу мэдэхгүй 
байна. СЗҮ-г нутагшуулж болно. Олон нийтийн оролцоо гэдэг үгээ 
тайлбартайгаар шинэчилж, халамжийн хуульд оруулмаар байна, тэгэхгүй бол 
болохгүй. ОНОТХҮ гэсэн нэршлийг Монгол хөрсөн дээр зөв болгож буулгахгүй бол 
хүний чихэнд суухгүй. ОНОТХҮ-д хэрэгтэй үйлчилгээнүүд бий. Энэ үйлчилгээг 
туршлага болгоод, дүрэм, журмыг нь өөрчлөөд, ингэж хийх боломжтой юм гээд 
бодлого боловсруулаад, хуулиудыг нь хүнд ойлгомжтой болгомоор байна.58 

Ихэнх ААН, ТББ-уудын үзэж байгаагаар ОНОТХҮ-ний талаарх иргэдийн мэдээлэл 
сайн боловч нэршил болон үзүүлж буй үйлчилгээ тус бүрээр нь нарийн сайн мэдэхгүй. 
Судалгаанд хамрагдсан бусад ААН, ТББ-уудын хувьд иргэд ОНОТХҮ-ний талаар огт 
мэдээлэлгүй байдаг, тухайн үйлчилгээг анх авах үедээ үйлчилгээ хэрэгжүүлэгч 
байгууллагаас мэдээлэл авдаг гэж үзсэн. Энэ нь ОНОТХҮ-ний төрөл болон хүртэгч иргэд 
зорилтот бүлгийн аль төрөлд хамаарахаас шалтгаалсан байж болох юм. 

Үйлчилгээ үзүүлж буй ААН, ТББ-ууд мэдээллийг дараах байдлаар түгээдэг байна. 

Иргэдийн ОНОТХҮ-ний талаар мэдээлэл муу байж магадгүй, сэтгэл ханамжийн 
судалгааны доод хэсэгт тийм асуулт байдаг, тэгэхээр хүмүүсийн зарим нь хоосон 
орхичихсон, голдуу сумын нийгмийн халамжийн мэргэжилтнээс, зарим нь ам 
дамжсан ярианаас мэдээлэл авсан гэсэн байдаг. Сургалтад суух гэж ирэхдээ л энэ 
үйлчилгээний талаар мэдээлэлтэй болдог.59 

56 Орон нутгийн төрийн бус байгууллагатай хийсэн ярилцлагаас 
57 Орон нутгийн төрийн бус байгууллагатай хийсэн ярилцлагаас 
58 Орон нутгийн төрийн бус байгууллагатай хийсэн ярилцлагаас 
59 Орон нутгийн төрийн бус байгууллагатай хийсэн ярилцлагаас 

 Албан байгууллагуудын мэдээллийн самбар дээр мэдээлэл тавих
 Хэсгийн ахлагч нартай хамтрах
 Цахим орчинд мэдээлэл хүргэх
 Зорилтот бүлгийн иргэдтэй холбогдох
 Ахмадын ордонд мэдээлэл өгдөг
 Телевизээр зар явуулах
 Сурталчилгааны материал тараах
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Мэдээллийг хангалттай хүргэхийн тулд энэ талын сургалт, семинарыг хорооны 
халамжийн ажилтан сайн зохион байгуулах хэрэгтэй. Халамжийн ажилтныг 
чадавхжуулах хэрэгтэй.60

Иргэдийн идэвх муу байдаг. Тэдэнд үйлчилгээний талаар мэдээлэл хүргэхээр шууд 
ирээд хамрагддаггүй, сайн хэлж ярьж, хэдэн удаа очиж уулзаж байж л үйлчилгээнд 
хамрагддаг. Харин хамрагдсаны дараа үйлчилгээний ач тусыг мэдээд дахин өөр 
үйлчилгээнд явах сонирхолтой болдог, манай эндээс бүр явдаггүй.61 

Яг зорилтот бүлгийн иргэдийн хэд нь гар утас, facebook-тэй билээ, хөдөө орон 
нутгийн иргэд орон нутгийн телевизийг их үздэг, тиймээс мэдээллийг орон 
нутгийн телевизээр хүргэвэл зүйтэй.62 

Энэ бол яг олон нийтэд чиглэсэн үйлчилгээ биш, зорилтот иргэдэд чиглэсэн, 
тиймээс зорилтот бүлгийн иргэд л мэдэх шаардлагатай байгаа. Гэхдээ нөгөө 
талаас хэлээд байхад ойлгодоггүй, үйлчилгээнд хамрагдах хүсэлгүй хүмүүс байдаг, 
бэлэн мөнгө авах зорилготой хүмүүс ч байна. Зарим зорилтот бүлгийн иргэд бичиг 
үсгийн чадваргүй ч байдаг.63  

Иргэдэд мэдээлэл хүргэхэд нийгмийн халамж гээд сар болгон мөнгө авна гэж 
ойлгоод байдаг. ОНОТХҮ нийгэмшүүлэх давуу талтай гэдэг талаас нь иргэдэд 
ойлгуулах хэрэгтэй.64 

Үйлчилгээ үзүүлж буй ААН, ТББ-уудын үзэж байгаагаар ОНОТХҮ-ний талаарх мэдээллийг 
дараах байдлаар түгээх нь зүйтэй гэж үзсэн байна.  

ОНОТХҮ-ний ач холбогдол 

Судалгаанд хамрагдсан үйлчилгээ хэрэгжүүлэгч байгууллагууд ОНОТХҮ, тэр дундаа 
сэргээн засах, сургалт, зөвлөгөө өгөх, гэрийн асрамж, халамж, түр байрлуулах, бүлгийн 
төсөл, өдрийн үйлчилгээг ач холбогдол ихтэй гэж үзсэн. 

Сэргээн засах үйлчилгээ маш их ач холбогдолтой. Манай улсад ахмад настны эзлэх 
хувь ихсэж байгаа. Ахмад настнуудад насжилттай холбоотой өвчлөлүүд ихсэж 
байна. Сонсгол муудах, хараа муудах, ясны сийрэгжилт, үе нуруу нь шохойжих, 
амьсгалын замын өвчлөл, зүрх судасны өвчлөлүүд их гардаг. Ийм өвчлөлтэй хүмүүс 
тэр болгон эмнэлэгт хэвтүүлэх нь ховор байдаг.65 
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 Зарын самбар ашиглах
 Телевизээр сурталчилгаа, ярилцлага явуулах
 Мессеж үйлчилгээгээр мэдээлэл хүргэх
 Засаг дарга нарын сургалтаар мэдээлэл хүргэх
 Халамжийн мэргэжилтнүүдээр дамжуулах
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Ирж нөхцөл байдалтай танилцана. Тухайн үйлчлүүлэгч ирэхэд дүүргийн нийгмийн
халамжийн мэргэжилтэнд утсаар мэдэгдэнэ, үйлчлүүлэгч үйлчилгээ авч дууссаны
дараа бас нийгмийн халамжийн мэргэжилтэнд мэдэгддэг.72

Ер нь нийгмийн халамжийн байгууллагаас үйлчилгээ явуулж байх үед /тухай үед нь/
хяналт шалгалтыг сайн хийдэг байх хэрэгтэй. Санхүүжүүлж буй байгууллагын
зүгээс ямар нэгэн хяналт тавьж байгаагүй.73

Одоогоор санхүүжүүлж буй байгууллагын зүгээс хяналт тавиагүй байна. Бид
өөрсдөө л үйлчилгээндээ хяналт тавьж байгаа тухайн үйлчилгээнд хамрагдаж
байгаа хүний өвчний картыг үзэж зөвлөгөө өгч байгаа.74

Оролцогчдын мэдэж авч байгаа мэдээллээс ч юм уу тухайн явцаас үнэлэх байх.75

Ямар шалгуураар яаж үнэлдэг байсныг мэдэхгүй.76

Үйлчилгээнд хамрагдсан иргэдийн материалыг нийгмийн халамжийн мэргэжилтэнд
өгөхөөр л шалгаж үнэлгээ дүгнэлтээ өгөх байх.77

ОНОТХҮ-ний гүйцэтгэлийн чанарыг үнэлэх шалгуур нь тоног төхөөрөмж, үйлчилгээ
явуулах байрны нөхцлийг илүү харгалзаж байгаа нь дутагдалтай гэж үйлчилгээ үзүүлж буй
ААН, ТББ-ууд үзэж байна.

Үйлчилгээ үзүүлэгч байгууллагуудад тулгарч буй хүндрэл бэрхшээл

Судалгаанд хамрагдсан үйлчилгээ үзүүлэгч байгууллагууд нь санхүүжилтийн хэмжээ
бага, хэрэгжүүлэх хугацаа, аргачлалыг хүндрэлтэй гэж үзсэн. 

Зураг 24. Үйлчилгээ үзүүлж буй ААН, ТББ-уудад тулгамдаж буй бэрхшээлүүд
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Түр байрлуулах, зөвлөгөө өгөх үйлчилгээнүүдийг үнэхээр ач холбогдолтой 
үйлчилгээ гэж үзэж байна. Яагаад гэвэл хүчирхийлэлд өртсөн эмэгтэйчүүд хаана, 
яаж хандах, хэнээс дэмжлэг туслалцаа авахаа мэдэхгүй хүмүүс байдаг.66 

Тухайн зорилтод бүлгийн эзнээ олж хүрдэг үйлчилгээ болохоор үнэхээр их ач 
холбогдолтой. Ямар нэгэн байдлаар нийгмээс тусгаарлагдсан, тусламж 
үйлчилгээг авч чаддаггүй иргэнд хүрдэг болохоор маш чухал.67   

Оролцогч талуудын хамтын үйл ажиллагааны талаар 

Судалгаанд хамрагдсан нийслэлийн ААН, ТББ-ууд нийгмийн халамжийн 
байгууллагын зүгээс аргазүйн дэмжлэг огт авч байгаагүй бол орон нутгийн ААН, ТББ-ууд 
дэмжлэг сайн авдаг талаар ярьж байсан. Мөн авч буй аргазүйн дэмжлэг нь тайланг хэдий 
хугацаанд гаргах, хэр хэмжээний хүн хамруулах, ямар төрлийн баримт бичиг гаргах талаар 
мэдээлэл өгдөг. Үүнээс нийгмийн халамжийн орон нутгийн байгууллагууд ТББ-тай илүү ойр 
ажилладаг нь харагдаж байна.  

Дүүргийн халамжийн нэгжээс үйлчилгээг хэрэгжүүлэхэд арга зүйн дэмжлэг 
туслалцаа одоогоор үзүүлээгүй байна. НХХҮГ-аас ОНОТХҮ-ний талаар сургалт 
семинар зохион байгуулсан. Тэр сургалт нэлээд сайн сургалт болсон. Их зүйлийг 
мэдэж авсан, үйлчилгээг хэрэгжүүлж буй  бусад байгууллагуудтай танилцсан, 
гарын авлага сурах бичгийг бэлдэж өгсөн.68

ХХҮЕГ-аас хууль эрхзүйн зөвлөгөө авч байна. Багууд руугаа ярьж, байр сав ярьж өгч 
байна. Ер нь бол боломжийн хамтарч ажиллаж байна.69 

Тал талаасаа, бие биенийгээ чадахаараа дэмжиж байгаа болохоор нэмэр бололгүй 
яах вэ. Сургалт явуулах үед байр бэлдчихсэн, хувийн хэрэгт багийн ЗД-ын 
тодорхойлолт гэх мэт баримт бичиг дутуу байна гэх мэтээр халамжийн 
ажилтнууд өөрсдөө бүрдүүлээд өгдөг. Үдийн цай өгөх үед тус болоод л, маш 
бодитой, бид халамжийн мэргэжилтнүүд байхгүй бол ажлаа хийж чадахгүй.70 

Нийгмийн халамжийн байгууллагаас дэмжлэг, туслалцаа үзүүлэх нь ховор. Дүүргийн 
халамжийн мэргэжилтэн, нийгмийн ажилтан дэмжлэг үзүүлдэггүй шүү. Хяналтаар 
л ирдэг.71 

Үйлчилгээ үзүүлэгч байгууллагуудад тавьж буй хяналт 

Үйлчилгээний хяналтын хувьд сум, хороо хариуцсан нийгмийн халамжийн 
мэргэжилтнүүд ОНОТХҮ хэрэгжүүлэгч байгууллагуудын нөхцөл байдалтай танилцах, 
явцын санамсаргүй хэлбэрээр хяналтыг хэрэгжүүлдэг. Харин ОНОТХҮ-г хэрэгжүүлээд 
удаагүй ААН, ТББ-ын хувьд нийгмийн халамжийн байгууллагаас огт хяналт явуулаагүй 
талаар ярьж байсан. Нийгмийн халамжийн байгууллагаас ААН, ТББ-д тавьж буй хяналт 
орон нутаг болон нийслэлийн хувьд харилцан адилгүй байна.   

66 Дүүргийн төрийн бус байгууллагатай хийсэн ярилцлагаас 
67 Орон нутгийн төрийн бус байгууллагатай хийсэн ярилцлагаас 
68 Дүүргийн төрийн бус байгууллагатай хийсэн ярилцлагаас 
69 Орон нутгийн төрийн бус байгууллагатай хийсэн ярилцлагаас 
70 Орон нутгийн төрийн бус байгууллагатай хийсэн ярилцлагаас 
71 Дүүргийн төрийн бус байгууллагатай хийсэн ярилцлагаас 
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Ирж нөхцөл байдалтай танилцана. Тухайн үйлчлүүлэгч ирэхэд дүүргийн нийгмийн 
халамжийн мэргэжилтэнд утсаар мэдэгдэнэ, үйлчлүүлэгч үйлчилгээ авч дууссаны 
дараа бас нийгмийн халамжийн мэргэжилтэнд мэдэгддэг.72

Ер нь нийгмийн халамжийн байгууллагаас үйлчилгээ явуулж байх үед /тухай үед нь/ 
хяналт шалгалтыг сайн хийдэг байх хэрэгтэй. Санхүүжүүлж буй байгууллагын 
зүгээс ямар нэгэн хяналт тавьж байгаагүй.73 

Одоогоор санхүүжүүлж буй байгууллагын зүгээс хяналт тавиагүй байна. Бид 
өөрсдөө л үйлчилгээндээ хяналт тавьж байгаа тухайн үйлчилгээнд хамрагдаж 
байгаа хүний өвчний картыг үзэж зөвлөгөө өгч байгаа.74 

Оролцогчдын мэдэж авч байгаа мэдээллээс ч юм уу тухайн явцаас үнэлэх байх.75 

Ямар шалгуураар яаж үнэлдэг байсныг мэдэхгүй.76 

Үйлчилгээнд хамрагдсан иргэдийн материалыг нийгмийн халамжийн мэргэжилтэнд 
өгөхөөр л шалгаж үнэлгээ дүгнэлтээ өгөх байх.77 

ОНОТХҮ-ний гүйцэтгэлийн чанарыг үнэлэх шалгуур нь тоног төхөөрөмж, үйлчилгээ 
явуулах байрны нөхцлийг илүү харгалзаж байгаа нь дутагдалтай гэж үйлчилгээ үзүүлж буй 
ААН, ТББ-ууд үзэж байна.  

Үйлчилгээ үзүүлэгч байгууллагуудад тулгарч буй хүндрэл бэрхшээл 

Судалгаанд хамрагдсан үйлчилгээ үзүүлэгч байгууллагууд нь санхүүжилтийн хэмжээ 
бага, хэрэгжүүлэх хугацаа, аргачлалыг хүндрэлтэй гэж үзсэн.  

Зураг 24. Үйлчилгээ үзүүлж буй ААН, ТББ-уудад тулгамдаж буй бэрхшээлүүд 
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захиргааны сургалтын байр ашиглаад байдаг байсан. 1 ширээ. 2 сандал принтер
гээд л бага зэргийн эд хогшилтой.81

ОНОТХҮ-үүдийн төрлөөс хамаарч хүндрэл бэрхшээлүүд нь өөр өөр байна. Түгээмэл
хэрэгждэг төрлүүдээс харахад:

Сэргээн засах үйлчилгээ

Энэхүү үйлчилгээг хэрэгжүүлж байгаа ТББ-ууд үйлчилгээний чанарыг үнэлэх, хяналт
явуулахад эмнэлгийн мэдлэгтэй хүн байх шаардлагатай бөгөөд тоног, төхөөрөмж, байраар
бус сэргээн засах, бариа заслын үйлчилгээ нь тухайн иргэнд үнэхээр хүрч байгаа эсэхийг
үнэлэх нь чухал талаар ярьж байсан.

Эмч хүн өвчтөнг үзээд энэ хүн ийм болсон гэдгийг үнэлдэг шалгуур толгойд нь
байгаа, манай ажлын үнэлгээг үйлчилж байгаа эмчийн харьцаа, тоног төхөөрөмж,
байрны тохь тухаар үнэлэх байх, би бол хүнийг эрүүлжилтээр нь тооцно, тэр
миний мэргэжлийн ажил учраас ямар байдлаар гэдгийг хүн дээр өөр байна уу гэхээс
хэлж мэдэхгүй.82

Сургалтын үйлчилгээ

Орон нутагт сургалтын үйл ажиллагаа явуулж буй байгууллагууд төвийн сумын
иргэдээс гадна бусад үйлчилгээнд хамрагдалгүй үлдэж байгаа ойрын болон алслагдмал
сумдын иргэдэд зочилж үйлчилгээг үзүүлэх шаардлагатай талаар ярьж байсан. Гэтэл
хэрэгжүүлэх зардлын мөнгө тусгагдаагүйгээс болж зарим сургалтын зардлыг хэмнэх,
нийгмийн халамжийн мэргэжилтнүүд хөдөө явах үеэр унаанд дайгдах байдлаар зохицуулж
үйлчилгээг үзүүлдэг байна.

Хөдөө явахад ОНОТХҮ-д томилолт байхгүй, тийм учраас бид сургагч багшийн
хөлсөөр зохицуулаад л ирдэг.83

Гэрийн асрамж, халамжийн үйлчилгээ

Уг үйлчилгээг сэргээн засах үйлчилгээ эрхэлж байгаа байгууллага хэрэгжүүлэх
боломжтой ч асаргаанд байгаа иргэний гэр, эд хогшил хувцсыг цэвэрлэж, эмхлэх нь
эмнэлгийн үйлчилгээ биш, шаардлагагүй ажлыг тусгасан байдаг талаар судалгаанд
хамрагдсан эмнэлгийн үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа ААН, ТББ-ууд илэрхийлсэн.

Гэрийн асаргааны үйлчилгээний дүрэм журмыг өөрчилмөөр байна, зарцуулж байгаа
мөнгө нь давхардаад байдаг, мөнгө дэмий үрэгдэж байна. Хэвтрийн хүний гэрт бид
очоод гэрийг нь цэвэрлээд мөнгө авах ямар шаардлагатай байна? Хэдэн ажлаа
мэддэг хүмүүс баг болж уг үйлчилгээг сайжруулах хэрэгтэй.84

Шалгуур дээрээ бол эмнэлгийн зөвшөөрөлтэй, өндөр мэргэшилтэй, эмчтэй,
сувилагчтай гээд заачихсан байж гэр цэвэрлэ гэсэн байгаа, бид нар ямар хэрэгтэй
вэ?85

81 Орон нутгийн төрийн бус байгууллагатай хийсэн ярилцлагаас
82 Орон нутгийн төрийн бус байгууллагатай хийсэн ярилцлагаас
83 Орон нутгийн төрийн бус байгууллагатай хийсэн ярилцлагаас
84 Орон нутгийн төрийн бус байгууллагатай хийсэн ярилцлагаас
85 Орон нутгийн төрийн бус байгууллагатай хийсэн ярилцлагаас

Санхүүжилтийн хэмжээ бага 

ХХҮЕГ-аас ОНОТХҮ-г хэрэгжүүлэх аргачлалд тусгасан үнийн тариф хангалтгүй, зах 
зээлийн үнийн судалгаа хийж, түүн дээр суурилсан тариф байх шаардлагатай талаар 
судалгаанд хамрагдсан байгууллагуудын олонх үзсэн. 

Эргээд энэ үйлчилгээ дээр тарифаа эргэж харах хэрэгтэй гэж хэлмээр байна. 
Үйлчилгээ хүргэж буй байгууллагууд цахилгаан, бензин, ажилчдын цалин гээд маш 
их мөнгө хэрэгтэй болдог учраас тариф бол инээдэмтэй л санагддаг. Ер нь бол 
бага л гэж хэлэх гээд байна. Үнэнийг хэлэхэд зарим зардлыг нь үнэхээр өөрөөсөө 
гаргаж байгаа. Ер нь бол дандаа сэтгэлээрээ л ажилладаг хүмүүс байна даа.78 

Үйлчилгээг хэрэгжүүлэх хугацаа 

Сургалтын үйл ажиллагаа явуулж буй байгууллагуудын санал болгож байгаагаар 
сургалтыг жилд нэг удаа 10-15 хоногоор явуулах бус судалгаанаас олж авсан мэдлэг дээр 
суурилан давтамжтайгаар, тухайн жилдээ дахин хамрагдах нь иргэдийн хувьд зохистой гэж 
үзсэн. Энэ нь иргэд сурч мэдсэн зүйлээ гээлгүй хэсэг хугацааны дараа дахин бэхжүүлж, 
амьдралтайгаа уялдуулахад тустай байх талаар сургалтын үйл ажиллагаа явуулж буй ААН, 
ТББ-ууд тайлбарласан. Түүнчлэн, орон нутагт, ялангуяа алслагдмал суманд оршин суудаг 
иргэдийн хувьд аймгийн төв рүү очиж, сургалтад хамрагдах нь тэдгээр хүмүүсээс нэмэлт 
зардал гаргах бэрхшээлтэй бөгөөд сургалтын хугацаа хэтэрхий урт байдаг болохоор 
сургалтын дундаас сургалтын хэмнэл алдагдах, ирц буурах хандлага ажиглагддаг байна. 

Үйлчилгээг хэрэгжүүлэх аргачлал, журам 

ОНОТХҮ хэрэгжүүлэх аргачлалын хувьд тусгай байртай, тоног төхөөрөмж 
хүрэлцээтэй гэсэн шаардлага байдаг нь ААН, ТББ-уудын хувьд хүндрэлтэй байна. Энэ 
асуудал эргээд санхүүтэй холбоотой байдаг бөгөөд түр сургалт, байрлуулан асрамжлах 
үйлчилгээнд байрны асуудал, орон нутагт сэргээн засах үйлчилгээ хэрэгжүүлэх нь тоног 
төхөөрөмжийн асуудал үүсгэдэг талаар ААН, ТББ-ууд дурдсан.  

Байрны асуудлын хүндрэл их гарч байна. Бид нар чинь байрны подвалд байгаа учир 
бага зэрэг хүйтэн байдаг.79 

Үйлчилгээ үзүүлэх түрээсийн байртай, 6-7 төрлийн тоног төхөөрөмжтэй /хаш 
чулуун ор, гудастай, хуянгийн аппараттай, толгойн цэгэн бариатай/, иргэдэд 
хангалттай хүрэлцдэг бүгд бүрэн ажилладаг. Харин тоног төхөөрөмжүүд хэт 
үнэтэй байдаг болохоор бид авч чаддаггүй.80 

Байрны хувьд ТББ-ын нийтлэг асуудал, халамжийн сургалтыг явуулахад манайх 
байргүйддэггүй, бид суманд очиход иргэний танхим байгаа, хичнээн би аймгийн 
төвд 40 гаруй м/кв байртай байгаад тэр байрандаа бүх хүмүүсээ авчраад хийхгүй 
шүү дээ. Хүмүүс үргэлж байр асуудаг, ТББ-д өнөөдөр халаалтын мөнгөө төлөх гээд 
зовж байгаа шүү дээ, яг бор зүрхээрээ ТББ байгуулаад иргэдэд шаардлагатай 
байгаа зүйлүүдийг нь хэлэх зорилгоор явж байна. Одоо бол нэг жижигхэн байртай 
гэхдээ тэнд сургалт явуулах боломж нь бүрдэж өгөхгүй л байна. Өмнө нь 

78 Дүүргийн төрийн бус байгууллагатай хийсэн ярилцлагаас 
79 Дүүргийн төрийн бус байгууллагатай хийсэн ярилцлагаас 
80 Дүүргийн төрийн бус байгууллагатай хийсэн ярилцлагаас 
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захиргааны сургалтын байр ашиглаад байдаг байсан. 1 ширээ. 2 сандал принтер 
гээд л бага зэргийн эд хогшилтой.81 

ОНОТХҮ-үүдийн төрлөөс хамаарч хүндрэл бэрхшээлүүд нь өөр өөр байна. Түгээмэл 
хэрэгждэг төрлүүдээс  харахад:  

Сэргээн засах үйлчилгээ 

Энэхүү үйлчилгээг хэрэгжүүлж байгаа ТББ-ууд үйлчилгээний чанарыг үнэлэх, хяналт 
явуулахад эмнэлгийн мэдлэгтэй хүн байх шаардлагатай бөгөөд тоног, төхөөрөмж, байраар 
бус сэргээн засах, бариа заслын үйлчилгээ нь тухайн иргэнд үнэхээр хүрч байгаа эсэхийг 
үнэлэх нь чухал талаар ярьж байсан.  

Эмч хүн өвчтөнг үзээд энэ хүн ийм болсон гэдгийг үнэлдэг шалгуур толгойд нь 
байгаа, манай ажлын үнэлгээг үйлчилж байгаа эмчийн харьцаа, тоног төхөөрөмж, 
байрны тохь тухаар үнэлэх байх, би бол хүнийг эрүүлжилтээр нь тооцно, тэр 
миний мэргэжлийн ажил учраас ямар байдлаар гэдгийг хүн дээр өөр байна уу гэхээс 
хэлж мэдэхгүй.82  

Сургалтын үйлчилгээ 

Орон нутагт сургалтын үйл ажиллагаа явуулж буй байгууллагууд төвийн сумын 
иргэдээс гадна бусад үйлчилгээнд хамрагдалгүй үлдэж байгаа ойрын болон алслагдмал 
сумдын иргэдэд зочилж үйлчилгээг үзүүлэх шаардлагатай талаар ярьж байсан. Гэтэл 
хэрэгжүүлэх зардлын мөнгө тусгагдаагүйгээс болж зарим сургалтын зардлыг хэмнэх, 
нийгмийн халамжийн мэргэжилтнүүд хөдөө явах үеэр унаанд дайгдах байдлаар зохицуулж 
үйлчилгээг үзүүлдэг байна.  

Хөдөө явахад ОНОТХҮ-д томилолт байхгүй, тийм учраас бид сургагч багшийн 
хөлсөөр зохицуулаад л ирдэг.83 

Гэрийн асрамж, халамжийн үйлчилгээ 

Уг үйлчилгээг сэргээн засах үйлчилгээ эрхэлж байгаа байгууллага хэрэгжүүлэх 
боломжтой ч асаргаанд байгаа иргэний гэр, эд хогшил хувцсыг цэвэрлэж, эмхлэх нь 
эмнэлгийн үйлчилгээ биш, шаардлагагүй ажлыг тусгасан байдаг талаар судалгаанд 
хамрагдсан эмнэлгийн үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа ААН, ТББ-ууд илэрхийлсэн.    

Гэрийн асаргааны үйлчилгээний дүрэм журмыг өөрчилмөөр байна, зарцуулж байгаа 
мөнгө нь давхардаад байдаг, мөнгө дэмий үрэгдэж байна. Хэвтрийн хүний гэрт бид 
очоод гэрийг нь цэвэрлээд мөнгө авах ямар шаардлагатай байна? Хэдэн ажлаа 
мэддэг хүмүүс баг болж уг үйлчилгээг сайжруулах хэрэгтэй.84

Шалгуур дээрээ бол эмнэлгийн зөвшөөрөлтэй, өндөр мэргэшилтэй, эмчтэй, 
сувилагчтай гээд заачихсан байж гэр цэвэрлэ гэсэн байгаа, бид нар ямар хэрэгтэй 
вэ?85 

81 Орон нутгийн төрийн бус байгууллагатай хийсэн ярилцлагаас 
82 Орон нутгийн төрийн бус байгууллагатай хийсэн ярилцлагаас 
83 Орон нутгийн төрийн бус байгууллагатай хийсэн ярилцлагаас 
84 Орон нутгийн төрийн бус байгууллагатай хийсэн ярилцлагаас 
85 Орон нутгийн төрийн бус байгууллагатай хийсэн ярилцлагаас 
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Хүснэгт 7. ОНОТХҮ-ний зарцуулалтын хэтийн тооцоо 2009-2020 он

Он
Зарцуулалт мян.төг

Бодит тоо Хэтийн тооцоолол
2009 1 134 894.5 -
2010 1 337 937.2 -
2011 3 316 967.6 -
2012 3 467 488.0 -
2013 5 164 637.4 -
2014 6 578 834.6 -
2015* 1 667 135.6 -
2016* 1 665 323.8 -
2017** - 1 084 328.5
2018 - 2 353 959.6
2019 - 1 624 398.2
2020 - 2 109 852.3

*Улаанбаатар хотын хэмжээнд зөвхөн бүлгийн төслийн үйлчилгээ хэрэгжсэн.
**2017 оны III дугаар улирал хүртэл бодит тоон мэдээлэл дээр үндэслэсэн.
Мэдээллийн эх үүсвэр: ХХҮЕГ-ын Нийгмийн халамжийн сангийн хөрөнгө орлого, зарлагын сарын мэдээ

Зураг 25. ОНОТХҮ-ний зарцуулалт, улирлаар, сая төгрөг
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Мэдээллийн эх үүсвэр: ХХҮЕГ-ын Нийгмийн халамжийн сангийн хөрөнгө орлого,
зарлагын сарын мэдээ

Хэтийн тооцоолол Бодит тоон мэдээлэл

Түр байрлуулан асрамжлах 

Уг үйлчилгээг хэрэгжүүлэх тогтсон тарифын хэмжээ нь хэмнэж, зохицуулалт хийсэн 
тохиолдолд зөвхөн иргэдэд үзүүлэх үйлчилгээнд хүрэлцээтэй, харин өдрийн цай, хоолонд 
хүрэлцээ муутай тул зах зээлийн үнийн судалгаа хийж, бодит дүнд хүргэж өөрчлөх 
шаардлагатай гэж ТББ-ууд үзсэн.  

Түлээ нүүрсний мөнгийг хүмүүсээс зээлээд л явж байна. Ер нь нийгмийн халамжийн 
байгууллагаас ийм чиглэлийн ажил хийж байгаа ТББ-г дэмжээд, урамшуулах бол бид 
нарын үр дүн илүү сайн гарна. Бид ямар ч хүний туслалцаа, урам дэмгүй явах хэцүү, 
дээрээс бидэнд туслалцаа, дэмжлэг их байвал боломжийн. Би сүүлийн 2 жил аваагүй 
учраас сайн мэдэхгүй байна. Өмнө нь боломжийн л байсан. Үйлчилгээний тариф урьд 
өмнөх шигээ байна лээ. Байрлуулчихаад хоолгүй байна гэдэг утгагүй.86 

4.3. ОНОТХҮ-ний зарцуулалтын хэтийн тооцоо 

Хэтийн тооцоог улирлаар тооцсон бөгөөд тоон мэдээллийн хувьд тогтворгүй байсан 
тул EViews9 програм ашиглан ARIMA загвараар үнэлсэн.  

ОНОТХҮ-ний зарцуулалтыг улирлаар авч үзэхэд, III болон IV дүгээр улирлуудад 
зарцуулалт өндөр байна. ОНОТХҮ зарцуулалт өндөр байгаа онуудыг авч үзэхэд, нийт 
зарцуулалтын 2013 онд 64.8 хувь, 2014 онд 58.0 хувийг сэргээн засах үйлчилгээ эзэлж 
байна. Харин нийт зарцуулалтын 2015 онд 12.6 хувь эзэлж өмнөх оноос 45.4 пунктээр, 2016 
онд 7.3 хувийг эзэлж өмнөх оноос 5.3 пунктээр буурсан байна. Энэ нь Улаанбаатар хотын 
хэмжээнд 2015-2016 онд бүлгийн төслөөс бусад үйлчилгээ хэрэгжээгүйтэй холбоотой.  

Хүснэгт 6. ОНОТХҮ-ний зарцуулалтын эзлэх хувьд хамгийн их өөрчлөлт оруулсан 
үйлчилгээнүүд, 2011-2017 он 

Үйлчилгээний төрөл 2011 2012 2013 2014 2015* 2016* 2017.09 

Бүлгийн төсөл хэрэгжүүлэх 27.1% 20.4% 12.0% 9.5% 46.3% 70.1% 66.1% 

Сэргээн засах үйлчилгээнд хамруулах 48.7% 56.8% 64.7% 58.0% 12.6% 7.3% 20.0% 
*Улаанбаатар хотын хэмжээнд зөвхөн бүлгийн төслийн үйлчилгээ хэрэгжсэн. 
Мэдээллийн эх үүсвэр: Хөдөлмөр, халамж үйлчилгээний ерөнхий газар

Хэтийн тооцооллоос үзэхэд 2017 оны жилийн эцэст зарцуулалт өмнөх оноос буурч 
гарах төлөвтэй байгаа нь 2017 оны эхний 3 улирлын зарцуулалт бага байгаатай холбоотой. 
Тооцооллоос харахад 2020 онд ОНОТХҮ-ний зарцуулалт 2016 оноос 445 сая төгрөг 
орчмоор нэмэгдэх төлөвтэй байна. ОНОТХҮ-ний зарцуулалтад хэтийн тооцоолол хийж 
үзэхэд Улаанбаатар хотод 2015, 2016 онуудад зөвхөн бүлгийн төслийн үйлчилгээ хэрэгжсэн 
бөгөөд зарцууулалт тухайн онуудад буурсан тул хэтийн тооцоог бууруулах хандлагатай 
болгосон. 

86 Дүүргийн төрийн бус байгууллагатай хийсэн ярилцлагаас 
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Хүснэгт 7. ОНОТХҮ-ний зарцуулалтын хэтийн тооцоо 2009-2020 он 

Он 
Зарцуулалт мян.төг 

Бодит тоо Хэтийн тооцоолол 

2009  1 134 894.5  - 
2010  1 337 937.2  - 
2011  3 316 967.6  - 
2012  3 467 488.0  - 
2013  5 164 637.4  - 
2014  6 578 834.6  - 
2015*  1 667 135.6  - 
2016*  1 665 323.8  - 
2017** - 1 084 328.5
2018 - 2 353 959.6
2019 - 1 624 398.2
2020 - 2 109 852.3

*Улаанбаатар хотын хэмжээнд зөвхөн бүлгийн төслийн үйлчилгээ хэрэгжсэн.
**2017 оны III дугаар улирал хүртэл бодит тоон мэдээлэл дээр үндэслэсэн.
Мэдээллийн эх үүсвэр: ХХҮЕГ-ын Нийгмийн халамжийн сангийн хөрөнгө орлого, зарлагын сарын мэдээ

Зураг 25. ОНОТХҮ-ний зарцуулалт, улирлаар, сая төгрөг 
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Мэдээллийн эх үүсвэр: ХХҮЕГ-ын Нийгмийн халамжийн сангийн хөрөнгө орлого, 
зарлагын сарын мэдээ

Хэтийн тооцоолол Бодит тоон мэдээлэл
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халамжийн мэргэжилтнүүдийн дийлэнх нь одоогийн хэрэглэж буй хяналтын
механизмыг дэмжсэн байна.

- АДЗ-ийн үйл ажиллагаанд тавих хяналт сул, гишүүдийн урамшууллын мөнгө хэт бага,
зөвлөлийн үйл ажиллагааг сайжруулах талаар тодорхой арга хэмжээ авч
хэрэгжүүлэхгүй байна. Зөвлөлийн хурлаар үйлчилгээнд хамрагдах боломжтой,
боломжгүй гэсэн санал гаргах төдийгөөр оролцож байгаа нь бэлгэ тэмдгийн шинжтэй
гэсэн. 

- Судалгаанд хамрагдсан нийгмийн халамжийн мэргэжилтнүүд, үйлчилгээг үзүүлэгч
ААН, ТББ-ууд ОНОТХҮ-ний санхүүжилт бага цаашид нэмэгдүүлэх шаардлагатай гэж
үзсэн. ХХҮЕГ-аас ОНОТХҮ-г хэрэгжүүлэх аргачлалд тусгасан үнийн тариф хангалтгүй,
зах зээлийн үнийн судалгаа хийж, түүн дээр суурилсан тариф байх шаардлагатай
талаар судалгаанд хамрагдсан байгууллагуудын олонх үзсэн. Нийгмийн халамжийн
мэргэжилтнүүдийн үзэж буйгаар бүлгийн төслийн үйлчилгээний санхүүжилтийг
нэмэгдүүлэх шаардлагатай.

- Үйлчилгээг хэрэгжүүлэхтэй холбоотойгоор хамгийн их тулгардаг бэрхшээл нь уг
үйлчилгээг хэрэгжүүлэхэд санхүүгийн хүндрэл, үйлчилгээг хэрэгжүүлэх аргачлалын
асуудал байдаг байна. Санхүүжилтийн хэмжээ бага, санхүүжилт хугацаандаа
ордоггүй учраас үйлчилгээ тогтмол хэрэгждэггүй, үйлчилгээг үзүүлэх байгууллага,
нийгмийн халамжийн мэргэжилтэн чадварждаггүй зэрэг асуудал үүсдэг гэсэн.
Түүнчлэн зарим ОНОТХҮ хэрэгжүүлэх аргачлал буюу тавигдаж буй шаардлагад 
тусгай байртай, тоног төхөөрөмж хүрэлцээтэй байхыг шаарддаг нь ААН, ТББ-уудын
хувьд хүндрэлтэй байдаг бөгөөд энэхүү өндөр өртөгтэй, зориултын тоног
төхөөрөмжийн хангамж дээр төрийн дэмжлэг, зохицуулалт хэрэгтэйг дурдаж байсан.

САНАЛ ЗӨВЛӨМЖ

Судалгааны үр дүнд дараах санал зөвлөмжийг боловсрууллаа.

 ОНОТХҮ нь хэдийгээр 2005 оноос хэрэгжиж эхэлсэн ч одоо хүртэл хангалттай тоо
мэдээллийг бий болгож чадаагүй байгаа тул тоо мэдээллийг нягтлах, нэгтгэх;

 Үйлчилгээг үзүүлж буй иргэн, ААН,ТББ нь үйлчилгээнд хамрагдсан иргэдэд ямар
үйлчилгээнд хамрагдаж байгаа талаар тодорхой мэдээллийг ойлгомжтойгоор
тайлбарлаж, танилцуулж өгөх;

 ОНОТХҮ-үүдийн хоорондын уялдаа холбоог сайжруулж, цогцоор нь хэрэгжүүлэх
боломжтой үйлчилгээний магадлан итгэмжлэх гэрчилгээг хосолсон байдлаар олгох.
Жишээ нь сургалт- зөвлөгөө, сэргээн засах-өдрийн үйлчилгээ;

 Сургалтад хамрагдсан зорилтод бүлгийн иргэдийг бүлэг болгож, ХЭДС-ийн болон
бусад төсөлд хамруулж, гарааны бизнесийн хөрөнгөтэй болгох тал дээр анхаарах;

 Сургалтын үйлчилгээг анхан, дунд, ахисан гэх мэт шаталсан хэлбэрээр /зарим
тохиолдолд тухайн сум, орон нутгийн МСҮТ-ийн тоног төхөөрөмжид түшиглэсэн
байдлаар/ сургалтыг явуулах, сургалтын онцлогоос хамаарсан тохиромжит хугацаанд
анхаарах;

 Үйлчилгээ тус бүрд арга аргачлалыг нарийвчлан боловсруулах;

V. ДҮГНЭЛТ, ЗӨВЛӨМЖ

Нийгмийн халамжийн зарим хөтөлбөрийн нөлөөллийн шинжилгээ – Олон нийтийн
оролцоонд түшиглэсэн халамжийн үйлчилгээ судалгааг ОНОТХҮ-нд оролцогч талууд болох 
нийгмийн халамжийн мэргэжилтэн, үйлчилгээ үзүүлэгч иргэн, ААН, ТББ, үйлчилгээнд 
хамрагдсан иргэн болон хамрагдах хүсэлтэй иргэдийн үйлчилгээний талаарх санал бодол, 
тэдэнд тулгарч буй хүндрэл бэрхшээлийг чанарын судалгааны аргаар хийж, гүйцэтгэлээ. 

Судалгааны үр дүнгээр: 

- ОНОТХҮ-ний талаарх мэдээллийг нийгмийн халамжийн мэргэжилтнүүд ажиллаж буй
түвшин бүртээ зорилтод бүлгийн иргэддээ хүртээмжтэй хүргэхийг хичээж ажилладаг
ба нийгмийн халамжийн байгууллагын хувьд мэдээллийг ихэвчлэн баг, сумын засаг
дарга, нийгмийн ажилтан, хэсгийн ахлагчаар, өрх/сумын эмнэлэг, зорилтод бүлэгт
чиглэсэн аливаа хурал зөвлөгөөнөөр, ХБИ-ийн болон ахмадын холбоо, ТББ-аар;
үйлчилгээ үзүүлэгч ААН, ТББ-ууд өөрийн үзүүлж буй ОНОТХҮ-тэй холбоотой
мэдээллийг иргэдэд түгээдэг. Үйлчилгээнд хамрагдсан иргэдийн 31.4 хувь нь сум,
хорооны нийгмийн халамжийн ажилтнаас, 25.7 хувь нь ам дамжсан ярианаас, 20.0
хувь нь сум/хорооны багийн засаг дарга, ажилтнуудаас, үлдсэн 22.9 хувь нь
үйлчилгээг үзүүлэгч ААН, ТББ, холбоод, эмч, сувилагч гэх мэт бусад эх үүсвэрээс
авдаг байна. Үйлчилгээнд хамрагдсан иргэдийн дийлэнх нь ОНОТХҮ гэдэг  нэршлээр
нь уг үйлчилгээг мэддэггүй байна.

- Судалгаанд хамрагдсан үйлчилгээнд оролцогч талуудын зүгээс ОНОТХҮ-г ач
холбогдолтой үйлчилгээ гэж үзсэн ба нийгмийн халамжийн мэргэжилтнүүд ОНОТХҮ-г
100 хувь ач холбогдолтой, ялангуяа бүлгийн төсөл, сэргээн засах, өдрийн үйлчилгээ,
сургалт, зөвлөгөө, гэрийн асрамж халамжийн үйлчилгээг; үйлчилгээ хэрэгжүүлэгч
байгууллагууд ОНОТХҮ, тэр дундаа сэргээн засах, сургалт, зөвлөгөө өгөх, гэрийн
асрамж, халамж, түр байрлуулах, бүлгийн төсөл, өдрийн үйлчилгээг; үйлчилгээ
хүртэж буй иргэдийн  5 хүн тутмын 4 нь ОНОТХҮ-г ач холбогдолтой гэж үзсэн байна.
Эндээс харахад бүлгийн төсөл, сэргээн засах, өдрийн үйлчилгээ, сургалт, зөвлөгөө,
гэрийн асрамж халамжийн үйлчилгээний чанар, хүртээмж иргэдэд илүү хүрч байгаа
нь харагдаж байна.

Гэвч судалгаанд хамрагдсан үйлчилгээнд оролцогч талууд ОНОТХ-ийн үйлчилгээний
журам, чанарт тавигдах шалгуур, үйлчилгээний аргачлалыг үйлчилгээ тус бүрээр 
ойлгомжтой байдлаар тодорхойлох, үйлчилгээ үзүүлэх байгууллагыг нэмэгдүүлж, 
чадваржуулах шаардлагатай гэж үзсэн. Судалгаагаар ОНОТХ-ийн нэг үйлчилгээ буюу 
Нийгмийн халамжийн тухай хуулийн 18.1.7-д заасан иргэн, түүний гэр бүлийн хэрэгцээнд 
тулгуурласан нийгмийн халамжийн бусад үйлчилгээ огт хэрэгжихгүй байна.  Энэ нь тухайн 
үйлчилгээг хэрэгжүүлэх арга зүй, хэнд, ямар байгууллага, ямар үнэ тарифаар, ямар 
үйлчилгээг үзүүлэх нь тодорхойгүй байгаатай холбоотой байна. 

- Үйлчилгээний өдөр тутмын үйл явцын хяналтыг сум/хорооны нийгмийн халамжийн
мэргэжилтнүүд үйлчилгээнд хамрагдсан иргэн, үйлчилгээг хэрэгжүүлэх байгууллага
бүрээр тогтмол, аймаг/дүүргийн нийгмийн халамжийн мэргэжилтэн стандартын
биелэлт, хөрөнгийн зарцуулалт, гэрээний биелэлтийг, нийгмийн халамжийн
байгууллагын дотоод хяналтын албаныхан аймаг/ дүүргийн үйлчилгээнд хамрагдсан
иргэдийг түүвэрлэн давхар тус тус хянадаг байна. Нийгмийн халамжийн
байгууллагаас ААН, ТББ-д тавьж буй хяналт үйлчилгээний төрөл, орон нутаг болон
нийслэлийн хувьд харилцан адилгүй байна. Судалгаанд хамрагдсан нийгмийн
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халамжийн мэргэжилтнүүдийн дийлэнх нь одоогийн хэрэглэж буй хяналтын 
механизмыг дэмжсэн байна. 

- АДЗ-ийн үйл ажиллагаанд тавих хяналт сул, гишүүдийн урамшууллын мөнгө хэт бага,
зөвлөлийн үйл ажиллагааг сайжруулах талаар тодорхой арга хэмжээ авч
хэрэгжүүлэхгүй байна. Зөвлөлийн хурлаар үйлчилгээнд хамрагдах боломжтой,
боломжгүй гэсэн санал гаргах төдийгөөр оролцож байгаа нь бэлгэ тэмдгийн шинжтэй
гэсэн.

- Судалгаанд хамрагдсан нийгмийн халамжийн мэргэжилтнүүд, үйлчилгээг үзүүлэгч
ААН, ТББ-ууд  ОНОТХҮ-ний санхүүжилт бага цаашид нэмэгдүүлэх шаардлагатай гэж
үзсэн. ХХҮЕГ-аас ОНОТХҮ-г хэрэгжүүлэх аргачлалд тусгасан үнийн тариф хангалтгүй,
зах зээлийн үнийн судалгаа хийж, түүн дээр суурилсан тариф байх шаардлагатай
талаар судалгаанд хамрагдсан байгууллагуудын олонх үзсэн. Нийгмийн халамжийн
мэргэжилтнүүдийн үзэж буйгаар бүлгийн төслийн үйлчилгээний санхүүжилтийг
нэмэгдүүлэх шаардлагатай.

- Үйлчилгээг хэрэгжүүлэхтэй холбоотойгоор хамгийн их тулгардаг бэрхшээл нь уг
үйлчилгээг хэрэгжүүлэхэд санхүүгийн хүндрэл, үйлчилгээг хэрэгжүүлэх аргачлалын
асуудал байдаг байна. Санхүүжилтийн хэмжээ бага, санхүүжилт хугацаандаа
ордоггүй учраас үйлчилгээ тогтмол хэрэгждэггүй, үйлчилгээг үзүүлэх байгууллага,
нийгмийн халамжийн мэргэжилтэн чадварждаггүй зэрэг асуудал үүсдэг гэсэн.
Түүнчлэн зарим ОНОТХҮ хэрэгжүүлэх аргачлал буюу тавигдаж буй шаардлагад
тусгай байртай, тоног төхөөрөмж хүрэлцээтэй байхыг шаарддаг нь ААН, ТББ-уудын
хувьд хүндрэлтэй байдаг бөгөөд энэхүү өндөр өртөгтэй, зориултын тоног
төхөөрөмжийн хангамж дээр төрийн дэмжлэг, зохицуулалт хэрэгтэйг дурдаж байсан.

САНАЛ ЗӨВЛӨМЖ  

Судалгааны үр дүнд дараах санал зөвлөмжийг боловсрууллаа. 

 ОНОТХҮ нь хэдийгээр 2005 оноос хэрэгжиж эхэлсэн ч одоо хүртэл хангалттай тоо
мэдээллийг бий болгож чадаагүй байгаа тул тоо мэдээллийг нягтлах, нэгтгэх;

 Үйлчилгээг үзүүлж буй иргэн, ААН,ТББ нь үйлчилгээнд хамрагдсан иргэдэд ямар
үйлчилгээнд хамрагдаж байгаа талаар тодорхой мэдээллийг ойлгомжтойгоор
тайлбарлаж, танилцуулж өгөх;

 ОНОТХҮ-үүдийн хоорондын уялдаа холбоог сайжруулж, цогцоор нь хэрэгжүүлэх
боломжтой үйлчилгээний магадлан итгэмжлэх гэрчилгээг хосолсон байдлаар олгох.
Жишээ нь сургалт- зөвлөгөө, сэргээн засах-өдрийн үйлчилгээ;

 Сургалтад хамрагдсан зорилтод бүлгийн иргэдийг бүлэг болгож, ХЭДС-ийн болон
бусад төсөлд хамруулж, гарааны бизнесийн хөрөнгөтэй болгох тал дээр анхаарах;

 Сургалтын үйлчилгээг анхан, дунд, ахисан гэх мэт шаталсан хэлбэрээр /зарим
тохиолдолд тухайн сум, орон нутгийн МСҮТ-ийн тоног төхөөрөмжид түшиглэсэн
байдлаар/ сургалтыг явуулах, сургалтын онцлогоос хамаарсан тохиромжит хугацаанд
анхаарах;

 Үйлчилгээ тус бүрд арга аргачлалыг нарийвчлан боловсруулах;
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Ашигласан материал

 Х.Оюундэлгэр, Сангийн яамны зөвлөх, “Нийгмийн халамжийн зардлын төсвийн
өнөөгийн байдалд үнэлгээ, дүн шинжилгээ хийх, нийгмийн халамжийн хөтөлбөрүүдийг
зорилтот бүлгийн хүн амд чиглүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх зөвлөх үйлчилгээний тайлан”,
Улаанбаатар хот, 2016 он

 Нийгмийн халамж, үйлчилгээний ерөнхий газар, “Хүн ам, нийгмийн халамжийн
үзүүлэлтүүд”, Улаанбаатар хот, 2016 он

 Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газар, “Хүн амын хөгжил, нийгмийн
халамжийн арга хэмжээнд зарцуулсан Монгол Улсын нийгмийн халамжийн сангийн
хөрөнгө орлого, зарлагын сарын мэдээ”, 2009-2017 оны 9 сар

 Үндэсний статистикийн хороо, “Статистикийн шинжилгээ судалгаа хийх гарын авлага”,
Улаанбаатар хот, 2007 он

 Монгол Улсын их сургууль, “EVIEWS програм ашиглан, статистикийн мэдээллийг
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 Нийгмийн халамжийн мэргэжилтнүүдийн ажлын байрны тогтвортой байдал, ажиллах
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тавигдах шаардлагыг сайжруулан боловсруулах.
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өнөөгийн байдалд үнэлгээ, дүн шинжилгээ хийх, нийгмийн халамжийн хөтөлбөрүүдийг
зорилтот бүлгийн хүн амд чиглүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх зөвлөх үйлчилгээний тайлан”,
Улаанбаатар хот, 2016 он
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халамжийн арга хэмжээнд зарцуулсан Монгол Улсын нийгмийн халамжийн сангийн
хөрөнгө орлого, зарлагын сарын мэдээ”, 2009-2017 оны 9 сар

 Үндэсний статистикийн хороо, “Статистикийн шинжилгээ судалгаа хийх гарын авлага”,
Улаанбаатар хот, 2007 он

 Монгол Улсын их сургууль, “EVIEWS програм ашиглан, статистикийн мэдээллийг
боловсруулах нь” цуврал гарын авлага дугаар 2, Улаанбаатар хот
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