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ӨМНӨХ ҮГ

ӨМНӨХ ҮГ

Эдийн засгийн бодлого, өрсөлдөх 
чадварын судалгааны төв 
нь 2010 оноос эхлэн Монгол 
Улсын өрсөлдөх чадварыг цогц 
байдлаар судалсаар ирсэн. 
Монгол Улсын өрсөлдөх чадварын 
тайлан, Аймгуудын өрсөлдөх 
чадварын тайлангууд нь шийдвэр 
гаргагчид, бизнес эрхлэгчид, 
судлаачид, олон нийтийн хувьд 
өрсөлдөх чадварыг олон талаас 
нь, эмх цэгцтэйгээр, найдвартай 
эх үүсвэрээс судалж, мэдээлэл 
авах боломжийг олгосоор ирсэн 
билээ.
Тэгвэл бид энэ удаад судалгааны 
хүрээгээ өргөжүүлж нийслэл 
хотын буюу дүүргүүдийн өрсөлдөх 
чадварыг судлах санаачилга 
гаргасан нь биелэлээ олсонд 
баяртай байна.

Өрсөлдөх чадвар гэх ойлголт нь 
аливаа бодлого хэр оновчтой 
томьёологдож, түүний үр дүн 
хэрхэн хэрэгжиж буйг олон 
салбар үзүүлэлтүүдийн хүрээнд 
үнэлж, цаашид хэрхэн хөгжих 
чигээ тодорхойлоход тусладаг. 
Ялангуяа анхны тайлан хэн, хаана, 
ямар байгаагаа танин мэдэхэд 
чухал ач холбогдолтой байх юм.  
Хот, хөдөөгийн ялгаа нийгмийн 
энгийн нэгэн үзэгдэл болж, нэг 
талд эзгүйрч буй орон нутаг, 
нөгөө талд хэт бөөгнөрөлд автсан 
нийслэл хот сүндэрлэж буй нь 
хөгжлийн сорилт гэлтэй. Харин 
энэхүү сорилт хэр хүчтэй хийгээд 
хаана хэрхэн нөлөөлж буйг 
бодитой мэдээлэлд үндэслэн, үнэн 
зөв тодорхойлж чадвал хэрхэн 
шийдвэрлэх арга замаа олоход 
тустай. 
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ӨМНӨХ ҮГ

Пунцагийн Цагаан
Удирдах зөвлөлийн дарга

Иргэд амьдарч буй орчноосоо үл хамааран эрүүл, 

аюулгүй, ая тухтай амьдрах нөхцөл, нийгмийн 

үйлчилгээг тэгш хүртэх боломжоор хангагдах нь 

хамгийн чухал. Бид хотын буюу дүүргүүдийн өрсөлдөх 

чадварыг амьдралын чанар, амьдрах орчин, аюулгүй 

байдал, засаглал, эдийн засаг гэсэн таван үндсэн 

бүлэг, тэдгээрийг нарийвчлан үнэлсэн 150 шалгуур 

үзүүлэлтийн хүрээнд тодорхойллоо.

Иргэд амьдарч буй газраасаа 
үл хамааран эрүүл, аюулгүй, 
ая тухтай амьдрах нөхцөл, 
нийгмийн үйлчилгээг тэгш хүртэх 
боломжоор хангагдах нь чухал. 
Бид хотын буюу дүүргүүдийн 
өрсөлдөх чадварыг амьдралын 
чанар, амьдрах орчин, аюулгүй 
байдал, засаглал, эдийн засаг 
гэсэн таван үндсэн бүлэг, 
тэдгээрийг нарийвчилсан 150 
шалгуур үзүүлэлтийн хүрээнд 
тодорхойллоо.
Улаанбаатар хот, дүүргүүдийн 
өрсөлдөх чадварыг зөвхөн 
амьдрах орчин, эсвэл эдийн 
засгийн үзүүлэлтээр бус олон 
талыг харж цогцоор үнэлсэн, 
бодитой мэдээллийн сан 
бүрдүүлэхийг бид хичээж байна. 

Энэ ялдамд бидний санаачилгыг 
дэмжиж, тайланг гаргахад үнэтэй 
хувь нэмэр оруулсан Нийслэлийн 
иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал 
болон Азийн санд онцгойлон 
талархал илэрхийлье.
Тайланг сонгон уншиж буй Танд 
Эдийн засгийн бодлого, өрсөлдөх 
чадварын судалгааны төвийн 
хамт олныхоо өмнөөс ажлын 
өндөр амжилт хүсэж, оюуны 
мэлмий тань тунгалаг байхыг 
ерөөе.  
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МЭНДЧИЛГЭЭ

МЭНДЧИЛГЭЭ

Улаанбаатар хот хурдацтайгаар 
өсөн хөгжиж, өргөжин тэлж, 
улмаар хүн амын талаас илүү 
хувь нь нийслэл хотод оршин 
суух болсоноор Монгол Улс 
нь хөгжлийн сорилтуудтай 
нүүр тулгараад байна. Анхны 
төлөвлөлтөөр Улаанбаатар 
хотод 600,000 хүн амьдрахаар 
тооцсон ч хотын хүн амын тоо 
өнөө 1.3 саяд хүрээд байна. Төр 
засаг, бизнесийн байгууллагууд, 
иргэд, иргэний нийгмийн 
төлөөлөл хурдацтай өсөж 
буй хот, хамаарах дүүргүүдэд 
тулгарч буй сорилтуудыг даван 
туулах зорилгоор үйл ажиллагаа 
эрхлэн явуулж байна. Тулгарч 
буй асуудлуудын тоонд байгаль 
орчны доройтол, хотын эргэн 
тойронд түргэн хугацаанд өсөн 

нэмэгдэж буй гэр хороолол дахь 
үйлчилгээний хүртээмжийн 
хомсдол, орчны бохирдол, даац 
нь хэтэрсэн сургууль, эмнэлгийн 
даац хэтэрсэн зэрэг олон 
асуудлууд багтаж буй билээ. 
Өнгөрөн гурван жилийн хугацаанд 
Азийн сан нь “Аймгуудын 
өрсөлдөх чадварын тайланг” 
бэлтгэн гаргахад Эдийн засгийн 
бодлого, өрсөлдөх чадварын 
судалгааны төвд дэмжлэг үзүүлж 
ирсэн билээ. Энэхүү индекс нь 
төр, бизнесийн салбар болон 
олон нийтийг Монгол Улсын 21 
аймгийн өрсөлдөх чадварын 
талаарх чухал мэдээллээр хангаж, 
боломж болон эрсдлүүдийг 
тодорхойлон гаргаж, Монгол 
Улсад үүсэн бий болоод буй хот-
хөдөөгийн ялгаатай байдал олны 
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МЭНДЧИЛГЭЭ

Мелони Линдберг
Монгол дахь Азийн сангийн Суурин төлөөлөгч 

анхаарлыг хандуулж чадсан юм. 
Тухайн мэдээллийн үзүүлсэн 
нөлөөлөл, олон нийтийн хүртээл 
болсон цар хүрээ нь аймгуудад 
өөрсдийн өрсөлдөх чадвараа 
сайжруулах, индекс дэхь өөрийн 
оноогоо нэмэгдүүлэхээр хичээл 
зүтгэл гарах болсон зэрэг олон 
эерэг нөлөөллийг гэрч нь бид 
болсон билээ. 
Аймгуудын өрсөлдөх чадварын 
тайлангаас үүдсэн амжилт, 
нийслэл Улаанбаатар хотод 
өнөө тулгарч буй сорилтууд 
зэрэг нь Дүүргүүдийн өрсөлдөх 
чадварын индексийн тайланг 
боловсруулахад нь Эдийн засгийн 
бодлого, өрсөлдөх чадварын 
судалгааны төвд үргэлжлүүлэн 
дэмжлэг үзүүлэхэд биднийг 
хөтөлсөн билээ. Энэхүү тайлан 
нь уншигч Танд амьдралын 
чанар, амьжиргааны нөхцөл 

байдал, аюулгүй болон баталгаат 
байдал, засаглал болон эдийн 
засгийн нөхцөл байдлын талаар 
үнэт мэдээллийг хүргэнэ гэдэгт 
бид найдаж байна. Иргэдэд үр 
шимээ хүртээсэн хот байгуулалт, 
хөгжил нь нийгэм-эдийн засгийн 
өсөлт, сайн засаглал болон эрүүл 
орчин зэргээс хамааралтай юм. 
Эдийн засгийн бодлого, өрсөлдөх 
чадварын судалгааны төв нь 
дүүрэг нэг бүрийн хөгжлийн 
давуу болон сул талуудыг үнэлэн, 
нотолгоонд суурилсан мэдээллийг 
нэгтгэн гаргасан юм. Энэхүү 
тайлан нь шийдвэр гаргагчид, 
бизнес эрхлэгчид, судлаачид, 
оюутнууд болон иргэдэд олон 
нийт, ард иргэдийн төлөөх эерэг 
өөрчлөлтийг бий болгоход тус 
дэм болно хэмээн бидний зүгээс 
итгэж байна.
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УДИРТГАЛ

Монгол Улс 1990-ээд оны эхээр 
ардчилсан нийгэм рүү шилжиж, 
зах зээлийн эдийн засагт 
хөл тавьснаас хойш хотжилт 
тасралтгүй явагдсаар байна. Хот 
суурин газар, тэр дундаа нийслэл 
Улаанбаатар хотыг чиглэсэн 
нүүдэл одоо ч тасраагүй. Энэ нь 
эдийн засаг, нийгэм, үйлдвэрлэл, 
үйлчилгээ, бизнесийн хөгжил 
хотод илүү төвлөрсөн, хот 
хөдөөгийн ялгаа иргэдийн 
амьдрах орчны сонголт хийхэд нь 
нөлөөлөхүйц хэмжээнд байгаатай 
холбоотой.

2015 оны сататистик мэдээгээр 
Монгол Улсын нийт хүн амын  
68 хувь нь хот суурин газарт, 
үүнээс 46 хувь нь Улаанбаатар 
хотод төвлөрч байна.1 Олон  
улсын түвшинд нийт хүн амын 
50-иас дээш хувийг хотын 
хүн ам эзэлж байвал хотжилт 
өндөртэй гэж үздэг. Монгол Улс 
бусад улсуудтай харьцуулахад 
хотжилтын түвшингээрээ 
харьцангуй өндөр байна. Нийт 
нутаг дэвсгэрийн ердөө 0.3  
хувийг эзлэх нийслэл хотын хүн 
амын тоо жилд дунджаар 3-4 
хувийн өсөлттэй байгаа бөгөөд 
цаашид ч энэ өсөлт төдийлөн 
саарахааргүй байна.

Өнөөдөр нийслэл Улаанбаатар 

хот Монгол Улсын эдийн 
засаг, нийгмийн амьдрал, 
хөгжлийн гол цөм болоод байна. 
Монгол улсын нийт ДНБ-ий  
62 хувь нь Улаанбаатар хотод 
бүтээгдэж байна.2

Ийнхүү нэг талд орон нутаг 
эзгүйрч байхад нөгөө талд 
нийслэл хотод хэт ачаалал бий 
болж хүн амын амьдрах орчныг 
доройтуулах, хотжилт дагасан 
ажилгүйдэл, ядуурал нэмэгдэх, 
байгаль орчны тэнцвэр алдагдах 
зэрэг нийгэм, эдийн засгийн олон 
сөрөг үр дагаврыг дагуулж байна. 
Хүн амын хэт төвлөрөл нь хотод 
эрүүл мэнд, боловсрол, нийгмийн 
үйлчилгээний хүртээмж, чанар 
буурах эрсдлийг бий болгож 
байна. Тиймээс ч хот, хөдөөгийн 
хөгжлийн ялгааг багасгах, хөдөөг 
хөгжүүлэх, төвлөрлийг сааруулах 
нь манай улсын хувьд хөгжлийн 
нэг сорилт байсаар байгаа 
юм. Түүнчлэн хүн ам нэг дор 
олноороо суурьших үзэгдлээс 
үүдэн бий болж буй хотын хэт 
ачааллыг зохих түвшинд барихын 
тулд хотын үйлчилгээ, өнгө 
төрх, оршин сууж буй иргэдийн 
соёлыг улам бүр нэмэгдэж буй 
шилжих хөдөлгөөний урсгалтай 
зэрэгцүүлэн тухай бүр сайжруулах 
шаардлага урган гарч ирж  
буй юм.

УДИРТГАЛ
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УДИРТГАЛ

УДИРТГАЛ

Улаанбаатар хот бол манай улсын 
хөгжлийг аль ч талаас нь толины 
тусгал мэт ил тод харуулах нүүр 
царай мөн. Иймээс Улаанбаатар 
хотыг иргэд оршин суугчдаа 
дээдэлсэн, тэдний амьдрах эрүүл, 
аюулгүй, тав тухтай орчныг 
хангасан хот болгох нь туйлын 
зорилго юм.

Нийслэл хотын хөгжил нь түүнийг 
бүрдүүлж буй дүүрэг хороодын 
хөгжлөөс шууд хамаарна. 
Нөгөөтэйгүүр иргэдийн дуу 
хоолой, оролцоо, хамтын 
ажиллагаа нь аливаа хөгжлийг 
урт хугацаанд үргэлжлүүлэх 
хамгийн том баталгаа, эх үүсвэр 
нь болж өгдөг. Иймээс нийслэл 
хотын, тэр дундаа дүүргүүдийн 
хөгжлийн түвшинг оновчтойгоор 
тодорхойлж, иргэдийн дуу 

хоолойг тусгасан мэдээллийн 
санг бүрдүүлж цаашдын өсөн 
нэмэгдэж буй хотжилтыг хэрхэн 
зөв бодлогоор хангах талаар 
судалгаа хийгдэх шаардлагатай 
байгаа юм. 

Энэ үүднээс Эдийн засгийн 
бодлого, өрсөлдөх чадварын 
судалгааны төв (ЭЗБӨЧСТ) 
Улаанбаатар хот, дүүргүүдийн 
өрсөлдөх чадварыг цогцоор нь 
үнэлсэн судалгаа хийгээд байна.

Дүүргүүдийн өрсөлдөх чадварыг 
үнэлж, өрсөлдөх чадварын 
индексийг тооцсоноор 
амьдралын чанар, амьдрах 
орчин, аюулгүй байдал, засаглал, 
эдийн засаг гэсэн 5 үндсэн 
бүлгийн хүрээнд 150 шалгуур 
үзүүлэлтээр үнэлсэн.

1   ҮСХ,  2015
2     ҮСХ,  2015





01СУДАЛГААНЫ 
ЗАРЧИМ, 
АРГАЧЛАЛ



Судалгааны үндсэн зорилго нь нийслэл Улаанбаатар хотын 9 дүүргийн 

өрсөлдөх чадварыг судалгааны хүрээнд тодорхойлсон шалгуур 

үзүүлэлтүүдээр тооцсон нэгдсэн индексээр үнэлэн, дүүргүүдийн 

болон Улаанбаатар хотын өрсөлдөх чадварыг тодорхойлох, өрсөлдөх 

чадварын давуу, сул талууд, түүнийг сайжруулахад тулгарч буй 

бэрхшээлүүдийг гаргаж ирэхэд оршино.

Судалгааны үр дүнд үндэслэн дүүрэг, нийслэлийн удирдлагуудыг  

бодитой мэдээллээр хангах, дүүрэг, нийслэлийн хөгжлийн бодлого, 

төлөвлөлтөд ашиглахуйц гарын авлага бий болгох, урт хугацааны 

хөгжлийн загварыг бий болгоход дэмжлэг үзүүлэхэд судалгааны  

зорилго хамаарна.

Судалгааны зорилго
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ДҮҮРГҮҮДИЙН ӨРСӨЛДӨХ ЧАДВАРЫГ 
ХЭМЖИХ ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД

Өрсөлдөх чадвар судлал нь 
маш өргөн хүрээтэй ойлголт 
бөгөөд аливаа улс, бүс нутгийн 
өрсөлдөх чадварыг тодорхойлж 
хэмжихдээ “эдийн засгийн бус” 
хүчин зүйлсийн нөлөөг нэмж 
тооцдогоороо эдийн засгийн 
онолд хувь нэмрээ оруулж буй 
салбар шинжлэх ухаан юм.

Өөрөөр хэлбэл улсын, аймгийн, 
дүүргийн гэх мэт янз бүрийн 
түвшний өрсөлдөх чадварыг 
тодорхойлох судалгаанууд нь 
тухайн бүс нутгийн хөгжлийн 
түвшинг эдийн засгийн болон 
эдийн засгийн бус шалгуур 
үзүүлэлтүүдийг ашиглан цогц 
байдлаар үнэлэх боломж олгодог.

Дүүргүүдийн өрсөлдөх чадварыг 
үнэлэхдээ энэхүү суурь зарчимд 
үндэслэн дүүргүүдийн буюу 
хотын хөгжлийн түвшинг цогц 
байдлаар хэмжих зорилгыг тавьж 
шалгуур үзүүлэлтүүдийг сонгосон 

болно. Дүүрэг, хотын хөгжлийн 
тухай ойлголт, түүнийг хэмжих 
тухай асуудал нь хотжилтын 
хурдацтай хөгжил, хотжилтын 
хувьслыг даган өдөр ирэх тусам 
өргөжин тэлж, өөрчлөгдөж байна. 
 
Орчин үеийн хот гэдэг ойлголт нь 
зөвхөн өндөр шилэн барилгууд 
баригдаж, үйлдвэрлэл үйлчилгээ 
төвлөрсөн газрыг хэлэхээ больж 
хүний хөгжлийг дээдэлсэн, иргэн 
бүрт хүртээмжтэй, эрүүл, аюулгүй, 
тав тухтай амьдрах орчин 
бүхий хотжилтыг бий болгоход 
улс орнууд анхаарч байна. 
Үүнээс гадна байгаль орчинд 
ээлтэй ногоон хот, амьдрахад 
илүү амар хялбар, цаг хугацаа 
хэмнэсэн ухаалаг хотын талаар 
судалгаанууд хийгдэх болжээ. 

Иргэдээ эрүүл, боловсролтой, 
орлоготой байхад буюу иргэдийн 
амьдралын чанарт анхаарах нь 
хотын хамгийн чухал асуудал 

Хүний хөгжлийг 
дээдэлсэн

Амьдрах орчин 
ая тухтай

Дэд бүтэц хөгжсөн, 
аюулгүй
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Хотын 
соёлтой

Бизнесийн таатай 
орчин бүрдсэн

Засаглалын үр 
ашиг сайн

Эдийн засгийн 
чадавхи өндөр

бөгөөд дэд бүтцээр хангагдсан, 
аюулгүй, эрүүл, ая тухтай амьдрах 
орчныг бүрдүүлэх нь зайлшгүй 
нөхцөл юм. Харин иргэдийн 
амьдралын чанар, амьдрах 
орчин сайн байх суурь нөхцөл нь 
засаглалын үр ашиг хүртээмжтэй 
байж, бизнес эрхлэх таатай  
орчин бүрдсэн, эдийн засгийн 
чадавхи өндөр байх явдал билээ. 
Энэхүү судалгааны хүрээнд 
дүүргүүдийн өрсөлдөх чадварыг 
хэмжихдээ амьдралын чанар, 
амьдрах орчин, аюулгүй байдал, 
засаглал, эдийн засаг гэсэн 
таван үндсэн бүлэг, тэдгээрийг 
нарийвчлан үнэлэх тус бүр 
гурван дэд бүлэг буюу нийт 15 
дэд бүлгийн хүрээнд нарийвчлан 
тодорхойлсон нийт 150 шалгуур 
үзүүлэлтээр хэмжсэн.

Амьдралын чанар бүлэгт 
дүүргийн иргэдийн амьжиргааны 
түвшин, эрүүл мэнд, боловсролын 
үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг 

үнэлэх 29 шалгуур үзүүлэлттэй. 
Амьдрах орчин бүлэг нь хот 
төлөвлөлт, хотжилт, дэд бүтэц, 
иргэдийн амьдарч буй орон 
сууцны нөхцөл байдал, орчны 
тохижилт, соёлын асуудлуудыг 
үнэлэх ба нийт 49 шалгуур 
үзүүлэлт ашигласан.

Аюулгүй байдал бүлгийн хүрээнд 
иргэд амар тайван, аюулгүй 
орчинд амьдрах боломж бүрдсэн 
эсэх хийгээд ногоон хотжилтын 
түвшинг үнэлэх 30 шалгуур 
үзүүлэлтийг ашигласан. 

Засаглал бүлэг нь дүүргийн 
төсөв, институцийн тогтолцоо, 
нийгмийн тогтолцоог үнэлэх ба 
31 шалгуур үзүүлэлттэй.

Эдийн засаг бүлэгт дүүргийн 
эдийн засгийн чадавхи,  
хөдөлмөр эрхлэлт, бизнесийн 
идэвхжлийг үнэлэх 11 шалгуур 
үзүүлэлт ашигласан.
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ДҮҮРГҮҮДИЙН ӨРСӨЛДӨХ ЧАДВАРЫН 
ҮНДСЭН 5 БҮЛЭГ, 15 ДЭД БҮЛЭГ

• Хотжилт
• Үндсэн дэд бүтэц
• Соёл

• Амар тайван байдал
• Аюулгүй орчин
• Эрүүл орчин

• Төсөв
• Институцийн тогтолцоо
• Нийгмийн тогтолцоо

• Эдийн засаг
• Хөдөлмөр эрхлэлт
• Бизнесийн идэвхжил

Дүүргүүдийн өрсөлдөх чадварын шалгуур үзүүлэлтүүдийн 
жагсаалтыг хавсралтаас харна уу.

• Амьжиргааны түвшин
• Эрүүл мэнд
• Боловсрол

АМЬДРАЛЫН 
ЧАНАР1

АМЬДРАХ 
ОРЧИН2

АЮУЛГҮЙ
БАЙДАЛ3

ЗАСАГЛАЛ4

ЭДИЙН
ЗАСАГ5
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МЭДЭЭЛЛИЙН ЭХ ҮҮСВЭР

Дүүргүүдийн өрсөлдөх чадварын 
судалгаа нь өрсөлдөх чадварыг 
үнэлэх шалгуур үзүүлэлтүүдийн 
мэдээллийг дараах хоёр төрлийн 
эх үүсвэрээс бүрдүүлсэн. Үүнд:

1. Дүүргүүдийн албан ёсны 
статистик мэдээлэл

2. Өрхийн асуулга

Дүүргүүдийн өрсөлдөх чадварыг 
үнэлэх 150 шалгуур үзүүлэлтийн 
ойролцоогоор 1/3 нь статистик 
мэдээлэл, 2/3 нь санал асуулгын 
мэдээлэл байна. Мөн өрсөлдөх 
чадварын үнэлгээнд орохгүй, 
зөвхөн нэмэлт мэдээлэл өгөх 
зорилготой ерөнхий үзүүлэлтүүд 
байна. Статистик мэдээлэл нь 
өрсөлдөх чадварыг тодорхой 
хугацаанд (өнгөрсөн нэг жилд 

гэх мэт) хэмжиж харуулдаг ба 
өрсөлдөх чадвар ямар түвшинд 
байгааг илэрхийлдэг. Харин 
санал асуулгаар статистик 
мэдээллийн олдоц муу, шууд 
хэмжихэд бэрх тоон бус 
үзүүлэлтүүдийг тодорхойлж олж 
авдаг онцлогтой. Түүнчлэн санал 
асуулгын мэдээлэл нь тухайн 
статистик мэдээллүүдийг батлах, 
бодит байдлыг тодруулах, иргэд,  
хувийн хэвшлийнхэн тухайн 
үзүүлэлтийг хэрхэн үнэлж буйг 
харуулах ач холбогдолтой. 
Тиймээс “өнгөрсний дүр 
зураг” болдог статистик тоон  
үзүүлэлттэй харьцуулахад санал 
асуулга нь бодит байдалд илүү 
дөхөм, цаг хугацааны хувьд  
илүү шинэлэг байдаг.

Дүүргүүдийн өрсөлдөх чадварын шалгуур үзүүлэлтүүдийн 
жагсаалтыг хавсралтаас харна уу.
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СУДАЛГААНЫ ТҮҮВЭРЛЭЛТ

Судалгааны санал асуулгын 
мэдээллийг өрхийн асуулгаар 
цуглуулсан ба нийслэлийн нийт 
есөн дүүргийг хамарсан түүвэр 

судалгааг зохион явуулсан. Түүвэр 
судалгааг хоёр шатат, энгийн 
санамсаргүй түүврийн аргаар 
хийсэн.

Судалгааны зорилгод нийцсэн 
түүврийн хүрээ нь Улаанбаатар 
хотын нийт өрх буюу дүүргүүдээс 
үйлчилгээ авагч, хэрэглэгчид 

юм. Түүврийн эх олонлогоор 
Улаанбаатар хотын 2015 оны 
жилийн эцсийн хүн ам, өрхийн 
тоог авсан.

Дүүргүүдийн өрсөлдөх чадварын 
судалгааны түүврийг энгийн 
санамсаргүй түүврийн аргаар 
сонгосон. Энгийн санамсаргүй 
түүвэр буюу нийт эх олонлогоос 

судалгаанд хамруулах өрх  
бүрийг тэнцүү магадлалтайгаар 
сонгох тохиолдолд түүврийн 
хэмжээг дараах томьёогоор 
тооцно.

УЛААНБААТАР ХОТЫН ХҮН АМ, ӨРХИЙН ТОО, ДҮҮРГЭЭР, 2015

ТҮҮВРИЙН 
ХҮРЭЭ

ТҮҮВРИЙН 
ХЭМЖЭЭ

ӨРХИЙН ТОО ХҮН АМ

Багануур 8,462 28,419

Багахангай 1,193 4,131

Баянгол 57,981 205,663

Баянзүрх 93,097 320,852

Налайх 10,051 35,813

Сонгинохайрхан 82,895 307,224

Сүхбаатар 37,920 137,633

Хан-Уул 43,280 150,946

Чингэлтэй 41,540 154,819

Улаанбаатар 376,419 1,345,500

Эх үүсвэр: ҮСХ
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-  судалгаанд хамруулах өрхийн тоо буюу түүврийн хэмжээ;
-  хүсч буй ач холбогдлын түвшинг тодорхойлох статистик утга;
-  судалгаагаар хэмжих түлхүүр үзүүлэлтийн тооцооны утга;
-  дизайны нөлөө, ерөнхий тохиолдолд 2.0 байна гэж таамагладаг;
-  95 хувийн итгэх мужид хүлээн зөвшөөрөгдөх алдааны хязгаар

n
z
p
deff
e

Түүврийн хэмжээ, түүний 
хуваарилалтын тооцооллыг 
хийхдээ түлхүүр үзүүлэлт нь 
ядуурлын хамралтын хүрээ 
байхаар тооцож онолын 
хувьд ядуу болон ядуу бус 
иргэд судалгаанд хамрагдах 
магадлалаар тооцогдсон. 
Ингэснээр өрхийн сонголтыг 
энгийн санамсаргүй аргаар 

хийхэд амьжиргааны түвшний 
хувьд бүх давхрагын өрх 
сонгогдох боломж бүрдсэн. 
Ингээд судалгааны нийт түүврийн 
хэмжээ 2,400 өрх байхаар 
тооцсон ба дүүргүүдийг хооронд 
нь харьцуулах, эрэмбэлэх 
тохиолдолд түүврийн тэгш 
хуваарилалт илүү зохимжтой гэж 
үзсэн.

СУДАЛГААНЫ ТҮҮВРИЙН ХЭМЖЭЭ, ЖИГД ХУВААРИЛАЛТЫН АРГА

Түүврийн хэмжээ  

Багануур 200

Багахангай 200

Баянгол 300

Баянзүрх 300

Налайх 200

Сонгинохайрхан 300

Сүхбаатар 300

Хан-Уул 300

Чингэлтэй 300

Нийт 2,400

n deff
z2p(1-p)

e2
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Түүврийн дизайныг 2 шатат 
энгийн санамсаргүй түүврийн 
аргаар хийсэн. Эхний шатанд 
түүврийн анхан шатны нэгж 
(ТАШН)-ийг хэмжээнд нь 
пропорционал магадлалт аргаар, 

дараагийн шатанд өрхийг энгийн 
санамсаргүй аргаар сонгосон 
Хэмжээнд нь пропорционал 
магадлалт түүврийн аргыг дараах 
байдлаар томьёолдог.

ТҮҮВРИЙН 
НЭГЖИЙН 
СОНГОЛТ

ТҮҮВРИЙН АНХАН ШАТНЫ НЭГЖИЙН СОНГОГДОХ МАГАДЛАЛ НЬ:

ХОЁР ДАХЬ ШАТАНД ТУХАЙН ТҮҮВРИЙН АНХАН ШАТНЫ НЭГЖЭЭС ӨРХИЙН 
СОНГОГДОХ МАГАДЛАЛ НЬ:

ӨРХИЙН СОНГОГДОХ МАГАДЛАЛ НЬ ДЭЭРХ 2 МАГАДЛАЛЫН ҮРЖВЭР:

P2hi

nhMhi

Mh

P 1hi

Mhi

M’hi

Phi *
mhinhMhi

M’hiMh

-  h страта дахь i-р ТАШН-ийн өрхийн сонгогдох магадлал;
-  h стратагаас сонгогдох ТАШН-ийн тоо;
-  h страта дахь i-р ТАШН-ийн түүврийн хүрээний өрхийн тоо;
-  h страта дахь түүврийн хүрээний нийт өрхийн тоо;
-  h страта дахь i-р ТАШН-д сонгогдох өрхийн тоо;
-  h страта дахь i-р ТАШН-ийн жагсаалтаар ирүүлсэн өрхийн тоо

Phi

nh

Mhi

Mh

mhi

M’hi

Түүврийн хэмжээ 2,400 байхаар тооцсоны дагуу нийт 240 ТАШН-ээс 
тус бүр 10 өрхийг судалгаанд хамруулахаар дизайныг гаргасан.

СУДАЛГААНЫ ТҮҮВЭРЛЭЛТ


