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“Хөгжлөөс хэнийг ч орхигдуулахгүй 
байх” (LNOB) Дүн шинжилгээ



WELCOME! 

“Хөгжлөөс хэнийг ч орхигдуулахгүй байх”
Дүн шинжилгээний танилцуулга



Цахим сургалтын 
удирдамж
• Микрофоныхоо дууг хаалттай байлгана уу

• INTERPRETATION товчийг дарж Монгол 
суваг руу шилжинэ үү

• Асуух зүйлээ чатаар асууна уу

• Сургалтын явцад бид ментиметр ашиглах 
болно. Тийм учраас сургалтанд холбогдож 
буй үндсэн төхөөрөмжөөс гадна бас нэг 
төхөөрөмжийг (жишээ нь гар утас) өөртөө 
ойролцоо бэлэн байлгана уу. Танд 
тусламж хэрэгтэй бол чат дээр @sejal руу 
шууд мессеж илгээнэ үү



Нээлтийн үг

Ноён Тапан Мишра

Монгол дах НҮБ-ын Суурин Зохицуулагч



Сургагч багш нар

Сежал Сүүд
Сэлса ПасалиЭрмина Соку



“Хөгжлөөс хэнийг ч орхигдуулахгүй байх” 
(LNOB) 

Дүн шинжилгээний танилцуулга

Ангилал ба Регрессийн Моднууд (CART)
Хичээл 1, 1-р хэсэг



Ангилал ба Регрессийн Моднууд (CART)
CART-ын түүх

Ангилал ба Регрессийн Модны алгоритм буюу CART-ыг анх
1984 онд Лео Брэйман (Leo Breiman), Жером Фридман
(Jerome Friedman), Ричард Олсен (Richard Olshen), мөн
Чарлз Стоун (Charles Stone) нар танилцуулсан



Ангилал ба Регрессийн Моднууд
Машин сургалт ба CART

CART аргачлалыг зөн совингоо даган шийдвэр
гаргах үйл явц гэж үзэж болно. Тиймээс үүнийг
шийдвэрийн мод гэж нэрлэдэг.

Та хөгжлөөс 
хамгийн хол 

хоцорсон 
бүлгүүдийг 

тодорхойлохыг 
хүсч байна уу?

тийм

үгүй

LNOB 
аргачлалын 

сургалтанд суу

Та хөгжлөөс 
хамгийн хол 

түрүүлсэн 
бүлгүүдийг 

тодорхойлохыг 
хүсч байна уу?

тийм

LNOB 
аргачлалын 

сургалтанд суу

Та ямар нэгэн 
шинэ мэдлэг 
олж авахыг 

хүсч байна уу?

тийм

LNOB 
аргачлалын 

сургалтанд суу

Заа, тэгвэл 
баяртай!

үгүй

үгүй



Ангилал ба Регрессийн Моднууд
Ангилал ба Регресс

Ангилал Ба
Регрессийн 

моднууд
(Classification And 
Regression Trees
Гэсэн үнүүдийн 

эхний үсэгнүүдээс 
бүрдсэн нэршил 

CART)

Ангиллын мод

Регрессийн мод

• Категорийн 
хувьсагч бүхий 
шийдвэрийн мод

• Тоон хувьсагч 
бүхий 
шийдвэрийн мод



Ангилал ба Регрессийн Моднууд
LNOB Модны үндэс нь

Ууттай шийдвэрийн мод
(Bagged Decision Trees)

Санамсаргүй бий болсон ой
(Random Forrest)

Хөгжүүлсэн шийдвэрийн мод
(Boosted Decision Trees)

CART Жини индекс (Gini impurity)

Gain мэдээлэл

Вариацийн/Хэлбэлзлийн анализ
(ANOVA)

Хэт тохирох (Over-fitting) 



Ангилал ба Регрессийн Моднууд
LNOB Модны үндэс нь

Регресс

Бинарын моднууд Вариацийн/Хэлбэлзлийн анализ (ANOVA) 

Салбарлах/Хуваах шалгуур



Ангилал ба Регрессийн Моднууд
Салбарлах/Хуваагдах шалгуур - ANOVA

Вариацийн/Хэлбэлзлийн анализ (ANOVA) нь дараах тэгшитгэлээр илэрхийлэгдэнэ.
Уг алгоритмаар эцэг/эхлэлийн цэг хуваагдаад/салаалаад хүүхэд цэгтээ ирэхэд
дундажуудын вариац/хэлбэлзэл (зөрүү) нь статистик ач холбогдолтой байгаа
эсэхийг шалгах боломжтой.

*Вариацийг янз янзаар тооцдог. Лавлагааг: Дөрвөлжингүүдийн нийлбэр, Дөрвөлжингүүдийн 
ялгааны нийлбэр, Дөрвөлжингүүдийн алдааны нийлбэрийг Лавлагаа болгоно.

SSP  нь эцэг цэгийн Дөрвөлжингүүдийн нийлбэр, 

SSL нь зүүн цэгийн дөрвөлжингүүдийн нийлбэр, 

SSR нь баруун цэгийн дөрвөлжингүүдийн нийлбэр, 

SSL + SSR зүүн ба баруун цэгийн дөрвөлжингүүдийн 

нийлбэр



Ангилал ба Регрессийн Моднууд
Модны тодорхойлолт

LNOB Модны тодорхойлолт

• Мод бүр нь нөхцөл 
байдлын 6 ба түүнээс 
доош түвшнээр 
хязгаарлагдана

• Үнэмлэхүй шалгуур: 
Төгсгөлийн цэг нь 49-
өөс багагүй 
ажиглалттай байх ёстой

• Харьцангуй шалгуур: 
Төгсгөлийн цэг нь 
түүврийн жингийн 9%-
иас багагүй байх ёстой

9%



Шалгуур үзүүлэлтүүд
Шалгуур үзүүлэлтүүдийн бүрэн жагсаалт

Үндсэн нөөцүүд
• Ундны ус
• Ариун цэврийн 
байгууламж
• Цэвэр түлш
• Цахилгаан
• Интернэтийн хэрэглээ
• Гар утас (өрхийн)
• Гар утас (хувь хүний)

Хүүхэд ба гэр бүлийн эрүүл мэнд
• COVID-19-ээс хамгаалах чадвар
• Гэр бүл төлөвлөлт (эрэлтийг 
орчин үеийн аргуудаар хангасан)
• Төрөлтийг мэргэжлийн түвшинд 
удирдах
• Илүүдэл жин
• Өсөлтийн хоцролт
• Тураал

Боловсрол
• Сургуулийн өмнөх боловсрол
• Дунд боловсрол (дүүргэсэн, 20-35 насны)
• Дунд боловсрол (дүүргэсэн, 35-с дээш насны)
• Дээд боловсрол (дүүргэсэн, 25– 35 насны)
• Дээд боловсрол (дүүргэсэн, 35-с дээш насны)

Санхүү
• Банкны данс (өрхийн)
• Банкны данс (хувь хүний)
• Санхүүгийн бүтээгдэхүүн, 

үйлчилгээний хүртээмж

Эмэгтэйчүүдийн эсрэг хүчирхийлэл
• Эмэгтэйчүүдийн эсрэг аливаа төрлийн 
хүчирхийлэл
• Эмэгтэйчүүдийн эсрэг сэтгэл зүйн хүчирхийлэл
• Эмэгтэйчүүдийн эсрэг хүчирхийллийг 
зөвтгөдөг
• Эмэгтэйчүүдийн эсрэг бие махбодийн 
хүчирхийлэл
• Эмэгтэйчүүдийн эсрэг бэлгийн болон бие 
махбодийн хүчирхийлэл
• Эмэгтэйчүүдийн эсрэг бэлгийн хүчирхийлэл



Нөхцлүүд
Бие даасан хувьсагчид

Өрхийн оролго
• Доод 40
• Дээд 60

Оршин суугаа
байршил

• Хот
• Хөдөө

Хүйс

• Эрэгтэй
• Эмэгтэй

Насны бүлэг

• 15 - 24
• 24 – 35
• 35 - 49

Боловсрол

• Бага
• Дунд
• Дээд

Хүүхдүүд

• 5-с доош 
насны 
хүүхдийн тоо

• Төрөлтийн 
тоо

Соёлын

• Яс үндэс
• Шашин шүтлэг
• Хэл

Гэр бүлийн
байдал

• Ганц бие
• Одоо / өмнө нь

гэрлэж, хамтран 
амьдарч байсан



Ангилал ба Регрессийн Моднууд
Demographic and Health Surveys (DHS) and Multiple Indicator Cluster Surveys (MICS)
“Хүн ам, эрүүл мэндийн судалгаа” болон “Олон үзүүлэлтийн бүлгийн түүвэр судалгаа”

“Олон 
үзүүлэлтийн 

бүлгийн түүвэр 
судалгаа”

(MICS)

“Хүн ам, эрүүл
мэндийн
судалгаа”

(DHS)

Ашигласан эх 
сурвалж

Ямар судалгаа вэ? Яагаад эдгээр судалгааг 
ашигласан бэ?

Олдоц

Үндэсний хэмжээний 
төлөөлөлтэй өрхийн 

судалгаа  нь хүн ам, эрүүл 
мэнд, хоол тэжээлийн 

чиглэлээр олон төрлийн 
хяналт-шинжилгээ, 

нөлөөллийн үнэлгээний 
үзүүлэлтүүдийг гаргаж 

өгдөг. 

• Улс оронуудыг хооронд 
нь харьцуулах боломжтой

• Өгөгдлийн хүртээмжтэй байдал
• Өрх болон хувь хүмүүст 

хамаарах эрүүл мэнд, хүн ам 
зүй, нийгэм, эдийн засгийн 
үндсэн мэдээлэлтэй 
холбоотой асуултын багц

29
Ази, Номхон 

далайн бүсийн 29 
улс оронд хийгдсэн 

судалгаанууд



Ангилал ба Регрессийн Моднууд
Модны зураглал

1 Модны эхний цэг нь "үндэс цэг" гэж нэрлэгддэг бөгөөд бүх түүврийн дундаж хандалтыг
илэрхийлдэг. Энэ модны хувьд судалгаанд хамрагдсан бүх хүмүүсийн цахилгааны хүртээмжийн
дундаж хувь 93% байгааг харж болно.

1

Цахилгаанд 
холбогдсон

Орлогын 
дээд 60

Орлогын 
доод 40

Дунд ба дээд 
боловсролтой

Бага 
боловсролтой

Дээд 
боловсролтой

Дунд 
боловсролтой



Ангилал ба Регрессийн Моднууд
Модны зураглал

2 Энэ нь модны мөчир. Мөчир тус бүр судалгаанд оролцогсдыг төрөл бүрийн нөхцөл байдлын
бүлэгт хуваасан байна, тухайлбал өрхийн орлого. Мөчрийн урт нь шинээр үүссэн бүлгийн хувь
хэмжээнд тулгуурлана.

2

Цахилгаанд 
холбогдсон

Орлогын 
дээд 60

Орлогын 
доод 40

Дунд ба дээд 
боловсролтой

Бага 
боловсролтой

Дээд 
боловсролтой

Дунд 
боловсролтой



Ангилал ба Регрессийн/Бууралтын Моднууд
Модны зураглал

3 Энэ бол цэг буюу node. Энэ нь тодорхой бүлгийг төлөөлнө. Энэ цэг нь өрхийн орлогын доод 40
хувийг үзүүлсэн бөгөөд эдгээр өрхийн 82% нь цахилгаанд холбогдсон байна.

3

Цахилгаанд 
холбогдсон

Орлогын 
дээд 60

Орлогын 
доод 40

Дунд ба дээд 
боловсролтой

Бага 
боловсролтой

Дээд 
боловсролтой

Дунд 
боловсролтой



Ангилал ба Регрессийн Моднууд
Модны зураглал

4 Энэ нь хамгийн хол түрүүлж байгаа бүлэг. Цахилгааны дундаж хүртээмж 100%.

4
Цахилгаанд 
холбогдсон

Орлогын 
дээд 60

Орлогын 
доод 40

Дунд ба дээд 
боловсролтой

Бага 
боловсролтой

Дээд 
боловсролтой

Дунд 
боловсролтой



Ангилал ба Регрессийн Моднууд
Модны зураглал

5 Модыг урвуу дарааллаар харуулсан бөгөөд шинээр хуваагдсан салаа бүрийг өмнөх хуваалтууд
дээр суулгадаг. Үүнийг төгсгөлийн (terminal) цэг гэж нэрлэдэг. Энэ цэг нь өрхийн орлогын доод 40
хувь, дээд боловсролтой хүмүүсийн цахилгааны хүртээмж дунджаар 93 хувьтай байгааг харуулж
байна.

5

Цахилгаанд 
холбогдсон

Орлогын 
дээд 60

Орлогын 
доод 40

Дунд ба дээд 
боловсролтой

Бага 
боловсролтой

Дээд 
боловсролтой

Дунд 
боловсролтой



Ангилал ба Регрессийн Моднууд
Модны зураглал

6 Хамгийн хол хоцрогдож байгаа бүлэг. Эдгээрийн өрхүүдийн цахилгааны дундаж хүртээмжийн
түвшин 67% байна.

6

Цахилгаанд 
холбогдсон

Орлогын 
дээд 60

Орлогын 
доод 40

Дунд ба дээд 
боловсролтой

Бага 
боловсролтой

Дээд 
боловсролтой

Дунд 
боловсролтой



Ангилал ба Регрессийн Моднууд
Онцлог орон зайн диаграм

О
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Боловсрол

Бага Дунд Дээд



Ангилал ба Регрессийн Моднууд
Онцлог орон зайн диаграм

О
р

л
о

го

Tо
п

6
0

 
Д

о
од

 4
0

Боловсрол

Бага Дунд Дээд

Тийм

Үгүй

Цахилгаанл холбогдсон уу



Ангилал ба Регрессийн Моднууд
LNOB Мод ба Онцлог орон зайн диаграм

О
р

л
о

го

То
п

 6
0

Д
о

од
 4

0

Боловсрол

Бага Дунд Дээд

Тийм

Үгүй

Цахилгааны 
хүртээмж

100%

82%

Цахилгаанд 
холбогдсон

Орлогын 
дээд 60

Орлогын 
доод 40



Ангилал ба Регрессийн Моднууд
LNOB Мод ба Онцлог орон зайн диаграм

О
р

л
о

го

To
p

 6
0

 
Д

о
од

 4
0

Боловсрол

Бага Дунд Дээд

Тийм

Үгүй

Цахилгааны 
хүртээмж

100%

67% 88%

Цахилгаанд 
холбогдсон

Орлогын 
дээд 60

Орлогын 
доод 40

Дунд ба дээд 
боловсролтой

Бага 
боловсролтой



Ангилал ба Регрессийн Моднууд
LNOB TМод ба Онцлог орон зайн диаграм

О
р

л
о

го

To
п

 6
0

Д
о

од
 4

0

Боловсрол

Бага Дунд Дээд

Тийм
Үгүй

Цахилгааны 
хүртээмж

100%

67% 86% 93%

Цахилгаанд 
холбогдсон

Орлогын 
дээд 60

Орлогын 
доод 40

Дунд ба дээд 
боловсролтой

Бага 
боловсролтой

Дээд 
боловсролтой

Дунд 
боловсролтой



Ангилал ба Регрессийн Моднууд
LNOB Мод ба Онцлог орон зайн диаграм

О
р

л
о

го

То
п

6
0

 
Д

о
од

4
0

Боловсрол

Бага Дунд Дээд

Тийм

Үгүй

Цахилгааны 
хүртээмж

100%

86% 93%67%

Цахилгаанд 
холбогдсон

Орлогын 
дээд 60

Орлогын 
доод 40

Дунд ба дээд 
боловсролтой

Бага 
боловсролтой

Дээд 
боловсролтой

Дунд 
боловсролтой



Ангилал ба Регрессийн Моднууд
Онцлог орон зайн диаграм

О
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о
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To
п
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0

Д
о

од
4

0

Боловсрол

Бага Дунд Дээд

Тийм

Үгүй

Цахилгааны 
хүртээмж

67% 86% 93%

100%



Ангилал ба Регрессийн Моднууд
LNOB Мод

Цахилгаанд 
холбогдсон

Орлогын дээд 
60

Орлогын 
доод 40

Дунд ба дээд 
боловсролтой

Бага 
боловсролтой

Дээд 
боловсролтой

Дунд 
боловсролтой



Ангилал ба Регрессийн Моднууд
Давуу ба сул талууд

LNOB Мод нь дараах зүйлийг
тодорхойлж чадна…

• Ижил нөхцөл байдалд амьдарч
буй хөгжлөөс хамгийн хол
хоцорсон бүлгүүдийг тодорхойлно.

• Үндсэн үйлчилгээнүүдийн
хүртээмжийн хувьд хамгийн их
хоцрогдол ямар нөхцөл байдалтай
холбоотой болохыг харуулна.

• Бодлого боловсруулагчдад тэгш
бус байдлыг бууруулахын тулд
хэнийг онцлох талаар ойлголт
өгнө.

LNOB Мод дараах зүйлийг 
тодорхойлж чадахгүй…

• Нөхцөл байдал ба үр дагаврын
хоорондын учир шалтгааны хамаарлыг
тайлбарлахгүй.

• Ирээдүйд хэн хамгийн хол хоцрохыг
эсвэл өөр жишээгээр урьдчилан
таамаглахгүй.

• Цаг хугацаа өнгөрөхөд хэд хэдэн үеийг
өөр хооронд нь шууд харьцуулах
боломжгүй, учир нь модны мөчир өөр
байдлаар хуваагдаж болно.



Монгол Улс 2022

Хөгжлөөс хэнийг ч 
орхигдуулахгүй байх (LNOB) 

Дүн шинжилгээний 
танилцуулга

Улс орны дүн шинжилгээ
1-р хэсэг



Шалгуур үзүүлэлтүүд
5 Сэдэвчилсэн ангилал

Суурь 
үйлчилгээний 

хүртээмж

Хүүхэд ба гэр 
бүлийн 

төлөвлөлт

Боловсрол

Санхүү Эмэгтэйчүүдийн 
эсрэг 

хүчирхийлэл



Шалгуур үзүүлэлтүүд
Шалгуур үзүүлэлтийн бүрэн жагсаалт

Суурь нөөц боломж
• Ундны ус
• Ариун цэврийн 

байгууламж
• Цэвэр түлш
• Цахилгаан
• Интернэт хэрэглээ

Хүүхэд ба гэр бүлийн 
эрүүл мэнд
• COVID -19-өөс 

хамгаалах чадвар
• Гэр бүл төлөвлөлт

(эрэлтийг орчин 
үеийн аргуудаар 
хангасан)

• Төрөлтийг  
мэргэжлийн 
түвшинд удирдсан

• Илүүдэл жин
• Өсөлтийн хоцрогдол
• Тураал

Боловсрол
• Сургуулийн өмнөх боловсрол
• Дунд боловсрол (дүүргэсэн, 20-35 насны)
• Дунд боловсрол (дүүргэсэн, 35-аас дээш насны)
• Дээд  боловсрол дүүргэсэн, 25– 35 насны)
• Дээд боловсрол (дүүргэсэн, 35-аас дээш насны)

Санхүү
• Банкны данс (өрхийн)
• Банкны данс (хувь хүний)
• Санхүүгийн бүтээгдэхүүн, 

үйлчилгээний хүртээмж

Эмэгтэйчүүдийн эсрэг хүчирхийлэл
• Эмэгтэйчүүдийн эсрэг аливаа хүчирхийлэл
• Эмэгтэйчүүдийн эсрэг сэтгэл зүйн хүчирхийлэл
• Эмэгтэйчүүдийн эсрэг хүчирхийллийг зөвтгөдөг
• Эмэгтэйчүүдийн эсрэг бие мах бодийн 

хүчирхийлэл
• Эмэгтэйчүүдийн эсрэг бэлгийн буюу бие мах 

бодийн хүчирхийлэл
• Эмэгтэйчүүдийн эсрэг бэлгийн хүчирхийлэл



Шалгуур үзүүлэлтүүд
Шалгуур үзүүлэлтийн бүрэн жагсаалт

Суурь нөөц боломж
• Ундны ус
• Ариун цэврийн 

байгууламж
• Цэвэр түлш
• Цахилгаан
• Интернэт хэрэглээ

Хүүхэд ба гэр бүлийн 
эрүүл мэнд
• COVID -19-өөс 

хамгаалах чадвар
• Гэр бүл төлөвлөлт

(эрэлтийг орчин 
үеийн аргуудаар 
хангасан)

• Төрөлтийг  
мэргэжлийн 
түвшинд удирдсан

• Илүүдэл жин
• Өсөлтийн хоцрогдол
• Тураал

Боловсрол
• Сургуулийн өмнөх боловсрол
• Дунд боловсрол (дүүргэсэн, 20-35 насны)
• Дунд боловсрол (дүүргэсэн, 35-аас дээш насны)
• Дээд  боловсрол дүүргэсэн, 25– 35 насны)
• Дээд боловсрол (дүүргэсэн, 35-аас дээш насны)

Санхүү
• Банкны данс (өрхийн)
• Банкны данс (хувь хүний)
• Санхүүгийн бүтээгдэхүүн, 

үйлчилгээний хүртээмж

Эмэгтэйчүүдийн эсрэг хүчирхийлэл
• Эмэгтэйчүүдийн эсрэг аливаа хүчирхийлэл
• Эмэгтэйчүүдийн эсрэг сэтгэл зүйн хүчирхийлэл
• Эмэгтэйчүүдийн эсрэг хүчирхийллийг зөвтгөдөг
• Эмэгтэйчүүдийн эсрэг бие мах бодийн 

хүчирхийлэл
• Эмэгтэйчүүдийн эсрэг бэлгийн буюу бие мах 

бодийн хүчирхийлэл
• Эмэгтэйчүүдийн эсрэг бэлгийн хүчирхийлэл



Шалгуур үзүүлэлтүүд
Шалгуур үзүүлэлтийн бүрэн жагсаалт

Суурь нөөц боломж
• Ундны ус
• Ариун цэврийн 

байгууламж
• Цэвэр түлш
• Цахилгаан
• Интернэт хэрэглээ

Хүүхэд ба гэр бүлийн 
эрүүл мэнд
• COVID -19-өөс 

хамгаалах чадвар
• Гэр бүл төлөвлөлт

(эрэлтийг орчин 
үеийн аргуудаар 
хангасан)

• Төрөлтийг  
мэргэжлийн 
түвшинд удирдсан

• Илүүдэл жин
• Өсөлтийн хоцрогдол
• Тураал

Боловсрол
• Сургуулийн өмнөх боловсрол
• Дунд боловсрол (дүүргэсэн, 20-35 насны)
• Дунд боловсрол (дүүргэсэн, 35-аас дээш насны)
• Дээд  боловсрол дүүргэсэн, 25– 35 насны)
• Дээд боловсрол (дүүргэсэн, 35-аас дээш насны)

Санхүү
• Банкны данс (өрхийн)
• Банкны данс (хувь хүний)
• Санхүүгийн бүтээгдэхүүн, 

үйлчилгээний хүртээмж

Эмэгтэйчүүдийн эсрэг хүчирхийлэл
• Эмэгтэйчүүдийн эсрэг аливаа хүчирхийлэл
• Эмэгтэйчүүдийн эсрэг сэтгэл зүйн хүчирхийлэл
• Эмэгтэйчүүдийн эсрэг хүчирхийллийг зөвтгөдөг
• Эмэгтэйчүүдийн эсрэг бие мах бодийн 

хүчирхийлэл
• Эмэгтэйчүүдийн эсрэг бэлгийн буюу бие мах 

бодийн хүчирхийлэл
• Эмэгтэйчүүдийн эсрэг бэлгийн хүчирхийлэл



Нөхцлүүд
Бие даасан хувьсагчид

Өрхийн орлого

• Доод 40
• Дээд 60

Оршин суугаа
байршил

• Хот
• Хөдөө

Хүйс

• Эрэгтэй
• Эмэгтэй

Насны бүлэг

• 15 - 24
• 24 – 35
• 35 - 49

Боловсрол

• Бага
• Дунд
• Дээд

Хүүхдүүд

• 5-с доош 
насны 
хүүхдийн тоо

• Төрөлтийн 
тоо

Соёлын

• Яс үндэс
• Шашин шүтлэг
• Хэл

Гэр бүлийн
байдал

• Ганц бие
• Одоо / өмнө нь

гэрлэж, хамтран 
амьдарч байсан



Нөхцөл байдал
Бие даасан хувьсагчуудын хослолууд

Боловсрол

• Бага
• Дунд +Дээд

• Бага + Дунд
• Дээд

• Бага
• Дунд
• Дээд

Хүүхэд

• 5-аас доош 
насны 
хүүхдийн 
тоо

• Эхээс 
төрсөн 
хүүхдийн 
тоо

Насны бүлэг

• 15 – 24  
• 25 – 34
• 35 – 49 

• 0 – 24 
• 25 – 59
• 60+

Дээрх бүлгүүдийн янз 
бүрийн хослолыг 
ашигласан болно. 

Хүйс

• эрэгтэй
• эмэгтэй

• хүү
• охин

Олон үзүүлэлт 
бүхий кластер 
судалгаа MICS

• Хэл
• Шашин 

шүтлэг
• Яс үндэс

Хувьсагч 
бүлгүүд 
тодорно



Улс орны хураангуй
Шалгуур үзүүлэлтийн хураангуй – Монгол Улс 2013 MICS - Олон үзүүлэлт бүхий кластер судалгаа

ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТ

Дүн шинжилгээ хийсэн 100%/0% Хүртээмж, хувиар Өгөгдөл байхгүй

Ундны ус Эрүүл мэндийн мэргэжлийн 
ажилтан эх барьсан төрөлт

Covid-19-ийн бэлэн байдал

Ариун цэврийн байгууламж Жингийн дутагдал Банкны данс (хувь хүн)

Цэвэр түлш Санхүүгийн үйлчилгээний ашиглалт

Цахилгаан эрчим хүч Эмэгтэйчүүдийн эсрэг бүх төрлийн хүчирхийлэл

Интернет Эмэгтэйчүүдийн эсрэг сэтгэл зүйн хүчирхийлэл

Гэр бүл төлөвлөлт (орчин үеийн аргуудаар 
хэрэгцээг хангаж байгаа байдал)

Эмэгтэйчүүдийн эсрэг бие махбодийн 
хүчирхийлэл

Таргалалт Эмэгтэйчүүдийн эсрэг бэлгийн хүчирхийлэл

Өсөлтийн хоцрол Эмэгтэйчүүдийн эсрэг бэлгийн эсхүл сэтгэл зүйн 
хүчирхийлэл

Сургуулийн өмнөх боловсрол Эмэгтэйчүүдийн эсрэг хүчирхийллийг зөвтгөдөг

Дунд боловсрол (20-35)

Дунд боловсрол (35+)

Дээд боловсрол (25-35)

Дээд боловсрол (35+)

Банкны данс (Өрх)



Улс орны хураангуй
Шалгуур үзүүлэлтийн хураангуй – Монгол Улс 2018 MICS - Олон үзүүлэлт бүхий кластер судалгаа

ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТ

Дүн шинжилгээ хийсэн 100%/0% Хүртээмж, хувиар Өгөгдөл байхгүй

Ундны ус Эрүүл мэндийн мэргэжлийн 
ажилтан эх барьсан төрөлт

Банкны данс (хувь хүн)

Ариун цэврийн байгууламж Жингийн дутагдал Санхүүгийн үйлчилгээний ашиглалт

Цэвэр түлш Эмэгтэйчүүдийн эсрэг бүх төрлийн хүчирхийлэл

Цахилгаан эрчим хүч Эмэгтэйчүүдийн эсрэг сэтгэл зүйн хүчирхийлэл

Интернет Эмэгтэйчүүдийн эсрэг бие махбодийн 
хүчирхийлэл

Covid-19-ийн бэлэн байдал Эмэгтэйчүүдийн эсрэг бэлгийн хүчирхийлэл

Гэр бүл төлөвлөлт (орчин үеийн аргуудаар 
хэрэгцээг хангаж байгаа байдал)

Эмэгтэйчүүдийн эсрэг бэлгийн эсхүл сэтгэл зүйн 
хүчирхийлэл

Таргалалт
Өсөлтийн хоцрол

Сургуулийн өмнөх боловсрол

Дунд боловсрол (20-35)

Дунд боловсрол (35+)

Дээд боловсрол (25-35)

Дээд боловсрол (35+)

Банкны данс (Өрх)
Эмэгтэйчүүдийн эсрэг хүчирхийллийг зөвтгөдөг



Шалгуур үзүүлэлтүүд
Шалгуур үзүүлэлтийн бүрэн жагсаалт

Суурь нөөц боломж
• Ундны ус
• Ариун цэврийн 

байгууламж
• Цэвэр түлш
• Цахилгаан
• Интернэт хэрэглээ

Хүүхэд ба гэр бүлийн 
эрүүл мэнд
• COVID -19-өөс 

хамгаалах чадвар
• Гэр бүл төлөвлөлт

(эрэлтийг орчин 
үеийн аргуудаар 
хангасан)

• Төрөлтийг  
мэргэжлийн 
түвшинд удирдсан

• Илүүдэл жин
• Өсөлтийн хоцрогдол
• Тураал

Боловсрол
• Сургуулийн өмнөх боловсрол
• Дунд боловсрол (дүүргэсэн, 20-35 насны)
• Дунд боловсрол (дүүргэсэн, 35-аас дээш 

насны)
• Дээд  боловсрол дүүргэсэн, 25– 35 насны)
• Дээд боловсрол (дүүргэсэн, 35-аас дээш насны)

Санхүү
• Банкны данс (өрхийн)
• Банкны данс (хувь хүний)
• Санхүүгийн бүтээгдэхүүн, 

үйлчилгээний хүртээмж

Эмэгтэйчүүдийн эсрэг хүчирхийлэл
• Эмэгтэйчүүдийн эсрэг аливаа хүчирхийлэл
• Эмэгтэйчүүдийн эсрэг сэтгэл зүйн хүчирхийлэл
• Эмэгтэйчүүдийн эсрэг хүчирхийллийг зөвтгөдөг
• Эмэгтэйчүүдийн эсрэг бие мах бодийн 

хүчирхийлэл
• Эмэгтэйчүүдийн эсрэг бэлгийн буюу бие мах 

бодийн хүчирхийлэл
• Эмэгтэйчүүдийн эсрэг бэлгийн хүчирхийлэл



Олон үзүүлэлт бүхий кластер судалгаа 
Multiple Indicator Cluster Surveys (MICS)
Монгол Улс – 2013, 2018 

Ундны усны хангамж
(Basic drinking water)

Дараалалд зогсох 
хугацааг оролцуулан 

сайжруулсан эх үүсвэрээс 
усаа аваад буцахад 30 

минутаас илүүгүй хугацаа 
зарцуулах боломжтой.

Банкны данс (өрхийн)
Энэ өрхийн хэн нэгэн 

гишүүн банканд данстай 
юу?

Сургуулийн өмнөх боловсрол СӨБ
(Early childhood education)

Хүүхэд цэцэрлэг юмуу СӨБ-ын ямар 
нэгэн хөтөлбөр, хувилбар 

үйлчилгээнд хамрагдаж байсан уу?

Өсөлтийн хоцрогдол 
(Stunting)

0-оос 5 насны хүүхдүүдийн нас, 
өндөрийн хэмжээг см-аар гаргах.

Хүүхдийн өндөр насны хувьд 5 
хүртэлх насны хүүхдийн дунджаас 

хоёр стандарт хазайлтаас илүү 
байвал түүнийг өсөлтийн 
хоцрогдолтой гэж үзнэ.

Эмэгтэйчүүдийн эсрэг хүчирхийллийг 
зөвтгөдөг

(Violence against women justified)
Заримдаа нөхөр нь эхнэрийнхээ хийсэн 

үйлдэлд уурлаж, бухимддаг. Таны 
бодлоор нөхөр/хамтрагч нь дараах 
тохиолдолд эхнэрээ цохих, зодохыг 

үндэслэлтэй гэж үзэх үү?
(1) Хэрэв тэр түүнд хэлэлгүйгээр гадагш 

гарвал?
(2) Хэрэв тэр хүүхдүүдээ  үл 

тоомсорловол? 
(3 Хэрэв тэр түүнтэй маргалдвал?

(4) Хэрэв тэр түүнтэй бэлгийн харьцаанд 
орохоос татгалзвал?

(5) Хэрэв тэр амтгүй хоол хийсэн бол?



Монгол Улс, MICS 2018
LNOB Боломжийн шалгуур үзүүлэлтийн мод: Ундны ус

Стандарт дүн шинжилгээ (орлого, боловсролын түвшин, оршин суугаа 
байршлаар)

Хамгийн хол хоцорсон бүлэг: Хөдөө 
орон нутагт амьдардаг ба ба 
орлогын түвшингээр доод 40 хувьд 
багтдаг. 

Хөдөө орон нутагт амьдардаг ба 
орлогын түвшингээр доод 40 хувьд 
багтдаг нийт  өрхийн 49% нь ундны 
усаа 30 минутын дотор  багтаж авч 
чадахгүй байна.

Хамгийн хол түрүүлсэн бүлэг: Хот 
суурин газар амьдардаг ба орлогын 
түвшингээр дээд 60 хувьд багтдаг, 
дээд боловсролтой.

Хот суурин газарт амьдардаг, 
орлогын түвшингээр дээд 60 хувьд 
багтдаг, дээд боловсролтой өрхийн 
97 хувь нь ундны усаар хангагдсан 
байдаг.



LNOB Саад бэрхшээлийн шалгуур үзүүлэлтийн мод: Өсөлтийн хоцрогдол
Стандарт дүн шинжилгээ: орлого, оршин суугаа байршил, хүйс, эхийн боловсрол, 5-аас доош насны хүүхдийн тоогоор

Хамгийн хол хоцорсон бүлэг:
Орлогын доод 40-д багтдаг, 
эрэгтэй, 5-аас доош насны 2 ба 
түүнээс дээш хүүхэдтэй.

2 ба түүнээс дээш хүүхэдтэй, 
орлогын доод 40-д багтдаг өрхөд 
амьдардаг 5-аас доош насны 
эрэгтэй хүүхдүүдийн 18 хувь нь 
илүүдэл жинтэй байна.

Хамгийн хол түрүүлсэн бүлэг:
Эмэгтэй, орлогын Топ 60-д багтдаг.

Орлогын дээд 60 хувьд багтдаг 
өрхөд амьдардаг 5-аас доош насны 
эмэгтэй хүүхдүүдийн 5% нь 
өсөлтийн  хоцрогдолтой байна.

Монгол Улс, MICS 2018



LNOB Боломжийн шалгуур үзүүлэлтийн мод: Сургуулийн өмнөх боловсрол
Стандарт дүн шинжилгээ: орлого, оршин суугаа байршил, хүйс, эхийн боловсрол, 5-аас доош насны хүүхдийн тоогоор

Хамгийн хол хоцорсон бүлэг:
Орлогын доод 40, хөдөө 
амьдардаг, бага боловсролтой (эх).

Хөдөөгийн, орлого багатай өрхөд 
амьдардаг, бага боловсролтой 
ээжтэй (бага ангийн) хүүхдүүдийн 
30% нь л сургуулийн өмнөх 
боловсролд хамрагддаг.

Хамгийн хол түрүүлсэн бүлэг:
Орлогын дээд 60, дээд 
боловсролтой (эх), эрэгтэй.

Өндөр боловсролтой ээжтэй (дээд 
боловсролтой) чинээлэг (топ 60) 
өрхөд амьдардаг хөвгүүдийн 89%
нь сургуулийн өмнөх боловсролд 
хамрагддаг.

Монгол Улс, MICS 2018



LNOB Боломжийн шалгуур үзүүлэлтийн мод: Банканд данс эзэмшигч
Стандарт дүн шинжилгээ: орлого, оршин суугаа байршил, боловсрол

Хамгийн хол хоцорсон бүлэг:
Бага боловсролтой

Боловсролын түвшин доогуур (бага 
сургуулийн боловсролтой) өрхийн 
87% нь банкинд данс эзэмшдэг.

Хамгийн хол түрүүлсэн бүлэг:
Орлогын дээд 60, дээд 
боловсролтой.

Орлогын дээд 60-д багтах дээд 
боловсролтой өрхийн 96 хувь нь 
банкинд данстай.

Монгол Улс, MICS 2018



LNOB Саад бэрхшээлийн шалгуур үзүүлэлтийн мод: Эмэгтэйчүүдийн эсрэг үндэслэлтэй гэгдэх хүчирхийлэл
Стандарт дүн шинжилгээ

Хамгийн хол хоцорсон бүлэг:
Хөдөө оршин суудаг, 5-аас доош 
насны нэг ба түүнээс дээш 
хүүхэдтэй, насны бүлэг 25-34.

Хөдөө амьдардаг, 5-аас доош насны 
нэг ба түүнээс дээш хүүхэдтэй, 25-34 
насны эмэгтэйчүүдийн 66 хувь нь 
үндэслэлтэй гэгдэх хүчирхийлэлд 
өртдөг.

Хамгийн хол түрүүлсэн бүлэг: Хотод 
оршин суудаг, 5-аас доош насны 
хүүхэдгүй, насны бүлэг 15-24 

Хотод амьдардаг, 5-аас доош насны 
хүүхэдгүй, 15-24 насны бүлгийн 
эмэгтэйчүүдийн 30 хувь нь 
эмэгтэйчүүд  үндэслэлтэй гэгдэх 
хүчирхийлэлд өртдөг.

Монгол Улс, MICS 2018



LNOB Мод
Үндэсний дэд түвшний мод

Монгол Улсын бүс 
нутгууд

• Төвийн бүс
• Зүүн бүс
• Хангайн бүс
• Улаанбаатар
• Баруун бүс



LNOB Боломжийн шалгуур үзүүлэлтийн мод: Сургуулийн өмнөх боловсрол
Аймаг: Төвийн бүс

Хамгийн хол хоцорсон бүлэг:
Орлогын доод 40-д багтдаг, эрэгтэй

Орлогын доод 40-д багтдаг өрхийн 
эрэгтэй хүүхдүүдийн 53% нь 
сургуулийн өмнөх боловсролд 
хамрагдсан.

Хамгийн хол түрүүлсэн бүлэг:
Орлогын дээд 60-д багтдаг, дээд 
боловсролтой ээжтэй

Хот суурин газар амьдардаг 
хүүхдүүдийн 53% нь сургуулийн 
өмнөх боловсролд хамрагдсан.

Монгол Улс, MICS 2018

Source: MICS
Note: Standard Analysis including 423 observations



LNOB Боломжийн шалгуур үзүүлэлтийн мод: Сургуулийн өмнөх боловсрол
Аймаг: Зүүн бүс

Хамгийн хол хоцорсон бүлэг:
Орлогын доод 40-д багтдаг, хөдөө 
амьдардаг, эмэгтэй

Орлогын доод 40-д багтдаг 
хөдөөний өрхийн эмэгтэй 
хүүхдүүдийн 50% нь сургуулийн 
өмнөх боловсролд хамрагдсан.

Хамгийн хол түрүүлсэн бүлэг:
Орлогын дээд 60-д багтдаг, дээд 
боловсролтой ( ээжтэй)

Орлогын дээд 60-д багтдаг өрхийн,  
дээд боловсролтой ээжтэй 
хүүхдүүдийн  97% нь сургуулийн 
өмнөх боловсролд хамрагдсан.

Монгол Улс, MICS 2018

Source: MICS
Note: Standard Analysis including 362 observations



LNOB Боломжийн шалгуур үзүүлэлтийн мод: Сургуулийн өмнөх боловсрол
Аймаг: Хангайн бүс

Хамгийн хол хоцрогдсон бүлэг:
Орлогын доод 40, хөдөө 
амьдардаг, бага боловсролтой
(ээж)

Орлогын доод 40,  хөдөөний, бага 
боловсролтой ээжтэй айлын 
хүүхдүүдийн 32% нь сургуулийн 
өмнөх боловсролд хамрагдсан.

Хамгийн хол түрүүлсэн бүлэг:
Орлогын дээд 60-т багтдаг

Орлогын дээд 60-т багтдаг өрхийн 
хүүхдүүдийн 93% нь сургуулийн 
өмнөх боловсролд хамрагдсан.

Монгол Улс, MICS 2018

Source: MICS
Note: Standard Analysis including 536 observations



LNOB Боломжийн шалгуур үзүүлэлтийн мод: Сургуулийн өмнөх боловсрол
Аймаг: Улаанбаатар

Хамгийн хол хоцорсон бүлэг:
Дунд эсвэл бага боловсролтой
(ээж), орлогын доод 40, эрэгтэй

Орлогын доод 40-д багтдаг, бага 
эсвэл дунд боловсролтой ээжтэй 
айлын эрэгтэй хүүхдүүдийн зөвхөн 
47% нь сургуулийн өмнөх 
боловсролд хамрагддаг.

Хамгийн хол түрүүлсэн бүлэг:
Дээд боловсролтой (ээж), эрэгтэй

Ээж нь дээд боловсролтой эрэгтэй 
хүүхдүүдийн 86% нь сургуулийн 
өмнөх боловсролд хамрагдах 
боломжтой.

Монгол Улс, MICS 2018

Source: MICS
Note: Standard Analysis including 561 observations



LNOB Боломжийн шалгуур үзүүлэлтийн мод: Сургуулийн өмнөх боловсрол
Аймаг: Баруун бүс

Хамгийн хол хоцорсон бүлэг:
Бага боловсролтой (ээж), эрэгтэй

Ээж нь бага боловсролтой эрэгтэй 
хүүхдүүдийн 17% нь сургуулийн 
өмнөх боловсролд хамрагдсан.

Хамгийн хол түрүүлсэн бүлэг:
Дээд боловсролтой (ээж), хот 
сууринд амьдардаг

Хот сууринд амьдардаг, ээж нь 
дээд боловсролтой хүүхдүүдийн 
94% нь сургуулийн өмнөх 
боловсролд хамрагддаг.

Монгол Улс, MICS 2018

Source: MICS
Note: Standard Analysis including 695 observations



Сургуулийн өмнөх 
боловсрол

• Зөрүү 59%
• Нэн хол хоцорсон (30%) 
• Нэн хол түрүүлсэн (89%)

Интернет хэрэглээ

• Зөрүү 74 %
• Нэн хол хоцорсон (23%) 
• Нэн хол түрүүлсэн (97%)

Цэвэр түлш

• Зөрүү 84%
• Нэн хол хоцорсон (4%) 
• Нэн хол түрүүлсэн (88%)

Сургуулийн өмнөх боловсрол
Хамгийн хол хоцорсон: 30%

Сургуулийн 
өмнөх 
боловсрол
Хамгийн хол 
түрүүлсэн: 89% 

Хамгийн хол түрүүлэгсэд ба Хамгийн хол хоцрогсод
Бүх шалгуур үзүүлэлтүүд  - Монгол Улс

Цахилгаан

Банкны данс (өрх)

Хүчирхийлэл

Өсөлтийн хоцрогдол

Жингийн илүүдэд

Ундны ус

СӨБ

Ариун цэврийн байгууламж

Интернет

Дунд боловсрол 20-35

Гэр бүл төлөвлөлт

Дээд боловсрол 25-35

Цэвэр түлш

Дунд боловсрол 35+

Дээд боловсрол 35+ 



Цаг хугацаа өнгөрөх тусам
Монгол Улс

Not the same 
LNOB groups

Монгол Улсад сургуулийн өмнөх 
боловсролын хүртээмжийн зөрүү 
хамгийн их өссөн байна. Хамгийн 
хол хоцорсон болон дундаж 
монголчуудын хоорондын зөрүү 
таван жилийн дотор 15%  өсжээ.

Хамгийн  хол 
хоцорсон:
Үргэлж нэг бүлэг 
бус

Хамгийн хол хоцрогдсон өрхүүдийн 
цахилгааны хэрэглээ нь  бараг гурав 
дахин хүртээмжтэй болсны ачаар 
дундаж өрхүүдийг гүйцэж чадсан.

СӨБ 2018

СӨБ 2013

Интернет 2018

Интернет 2013

Ундны ус 2018

Ундны ус 2013

Цэвэр түлж 2018

Цэвэр түлш 2013

Ариун цэврийн байгууламж 2018

Ариун цэврийн байгууламж 2013

Дээд боловсрол (25-35) 2018

Дээд боловсрол (25-35) 2013

Дунд боловсрол (20-35) 2018

Дунд боловсрол (20-35) 2013

Банкны данс (өрх) 2018

Банкны данс (өрх) 2013

Цахилгаан 2018

Цахилгаан 2013

Иш 
татсан 

бүлэгтэй 
адилгүй

Улсын дундаж

Хол хоцрогдсон

Өөрчлөлт



Хамгийн хол түрүүлэгсэд ба Хамгийн хол хоцрогсод
Сургуулийн өмнөх боловсрол, 14 улс орон

Хол түрүүлсэн

Дундаж

Хол хоцрогдсон



Цаг хугацаа өнгөрөх тусам
Сургуулийн өмнөх боловсрол, 7 улс орон

Улсын дундаж

Хол хоцрогдсон

Өөрчлөлт



Хамгийн хол хоцорсон бүлэг, Moнгол Улс 2018
Тойм хүснэгт

Additional circumstance

Opportunity or barrier Wealth Residence Education Gender
Mother's 

education

Children under 5 

years of age
Age group Ethnicity

Bank account B40 Urban
Lower or 

secondary
n/a n/a n/a n/a n/a

Basic drinking water B40 Rural n/a n/a n/a n/a n/a

Basic sanitation B40 Rural n/a n/a n/a n/a n/a

Clean fuels
B40

Rural
Lower or 

secondary
n/a n/a n/a n/a n/a

Demand for family planning met with 

modern methods
Urban n/a n/a None

15-24 and 

35+
n/a

Internet use B40 n/a n/a 35+ n/a

Ability to protect from COVID-19 B40 n/a n/a 0-24 n/a

Higher education B40 n/a Male n/a n/a n/a n/a

Secondary education B40 Rural n/a Male n/a n/a n/a n/a

Early childhood education B40 Rural n/a Lower n/a n/a

Overweight (children under 5 ) B40 Urban n/a n/a n/a

Stunting (children under 5) n/a Lower 1 or 2 siblings n/a n/a

Violence justified against women B40 Rural
Lower or 

secondary 
n/a n/a 1 or more n/a

Basic drinking water B40 Rural n/a n/a n/a n/a Minor ethnic group

Clean fuels B40 Rural n/a n/a n/a n/a Kazakh or minor ethnic group

Ability to protect from COVID-19 B40 n/a n/a Khalkh or minor ethnic group

Secondary education B40 Rural n/a Male n/a n/a n/a Kazakh or minor ethnic group

Overweight (children under 5) B40 n/a Higher n/a Khalkh

Stunting (children under 5) n/a Lower n/a Kazakh or minor ethnic group

Violence justified against women B40 Rural n/a n/a Kazakh or minor ethnic group

Who are those left behind in Mongolia?

Intersecting circumstances
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Стандарт дүн шинжилгээ
Нөхцөл байдал

Орлого

• Доод 40
• Дээд 60

Оршин суугаа
байршил

• Хот
• Хөдөө

Хүйс

• Эрэгтэй
• Эмэгтэй

Насны бүлэг

• 15 - 24
• 24 – 35
• 35 - 49

Боловсрол

• Бага
• Дунд
• Дээд

Хүүхдүүд

• 5-с доош 
насны 
хүүхдийн тоо

• Төрөлтийн 
тоо

Гэр бүлийн
байдал

• Ганц бие
• Одоо / өмнө нь

гэрлэж, хамтран 
амьдарч байсан



Шашин шүтлэг, Яс үндэс, Хэлний Дүн шинжилгээг оролцуулан

Нэмэлт нөхцөл байдлын дүн шинжилгээ

Орлого

• Доод 40
• Дээд 60

Оршин суугаа
байршил

• Хот
• Хөдөө

Хүйс

• Эрэгтэй
• Эмэгтэй

Насны бүлэг

• 15 - 24
• 24 – 35
• 35 - 49

Боловсрол

• Бага
• Дунд
• Дээд

Хүүхдүүд

• 5-с доош 
насны 
хүүхдийн тоо

• Төрөлтийн 
тоо

Соёлын

• Яс үндэс
• Шашин шүтлэг
• Хэл

Гэр бүлийн
байдал

• Ганц бие
• Одоо / өмнө нь

гэрлэж, хамтран 
амьдарч байсан



LNOB Саад бэрхшээлийн шалгуур үзүүлэлтийн мод: Илүүдэл жин
Яс үндэс, Шашин шүтлэгийг оролцуулсан  Дүн шинжилгээ

Хамгийн хол хоцорсон бүлэг:
Буддын шашинтай эсвэл шашин 
шүтлэггүй, Орлогын доод 40, Халх, 
дээд боловсролтой (ээж)

Буддын шашинтай эсвэл шашин 
шүтлэггүй, орлогын доод 40-д 
багтдаг, яс үндэс Халх, ээж нь дээд 
боловсролтой айл өрхийн 
хүүхдүүдийн 17% нь илүүдэл 
жинтэй.

Хамгийн хол түрүүлсэн бүлэг:
Лалын эсвэл түгээмэл бус 
шашинтай, 5-аас доош насны 2 ба 
түүнээс дээш тооны хүүхэдтэй

Лалын эсвэл түгээмэл бус 
шашинтай, 5-аас доош насны 2 ба 
түүнээс дээш тооны хүүхэдтэй айл 
өрхийн хүүхдүүдийн 3% илүүдэл 
жинтэй.

Монгол Улс, MICS 2018

Хол түрүүлсэн бүлгүүд

Төгсгөлийн цэгүүд

Хол хоцорсон бүлгүүд



LNOB Боломжийн шалгуур үзүүлэлтийн мод: Банкны данс (өрхийн)
Яс үндэс, Шашин шүтлэгийг оролцуулсан Дүн шинжилгээ

Хамгийн хол хоцорсон бүлэг:
Бага боловсролтой, Лалын эсвэл 
түгээмэл бус шашин шүтдэг

Бага боловсролтой, Лалын эсвэл 
түгээмэл бус шашин шүтдэг айл 
өрхийн 85% нь банкны данс 
эзэмшдэггүй.

Хамгийн хол түрүүлсэн бүлэг:
Дээд боловсролтой, яс үндэс Казак 
эсвэл Халх, орлогын дээд 60, хөдөө 
амьдардаг

Дээд боловсролтой, яс үндэс Халх 
эсвэл Казак, орлогын дээд 60-д 
багтдаг, хөдөө амьдардаг айл 
өрхийн 98% нь банкны данстай.

Монгол Улс, MICS 2018

Хол түрүүлсэн бүлгүүд

Төгсгөлийн цэгүүд

Хол хоцорсон бүлгүүд



LNOB Боломжийн шалгуур үзүүлэлтийн мод: Цэвэр түлш
Яс үндэс, Шашин шүтлэгийг оролцуулсан Дүн шинжилгээ

Хамгийн хол хоцорсон бүлэг:
Орлогын доод 40, хөдөө 
амьдардаг, Казак эсвэл бага ястан

Орлогын хувьд доод 40-д багтдаг, 
хөдөө оршин суудаг Казак эсвэл 
бага ястан айл өрхийн 1% цэвэр 
түлш хэрэглэдэг.

Хамгийн хол түрүүлсэн бүлэг:
Орлогын дээд 60-т багтдаг, хотын 
оршин суугч, дээд боловсролтой, 
шашин шүтлэггүй

Орлогын хувьд дээд 60-д багтдаг, 
хот суурин газар амьдардаг, дээд 
боловсролтой, шашин шүтлэггүй 
айл өрхийн 89% нь цэвэр түлш 
хэрэглэдэг.

Монгол Улс, MICS 2018

Хол түрүүлсэн бүлгүүд

Төгсгөлийн цэгүүд

Хол хоцорсон бүлгүүд



LNOB Саад бэрхшээлийн шалгуур үзүүлэлтийн мод : Өсөлтийн хоцрогдол
Яс үндэс, Шашин шүтлэгийг оролцуулсан Дүн шинжилгээ

Хамгийн хол хоцорсон бүлэг:
Орлогын хувьд доод  40, эрэгтэй, 
гэртээ 5-аас доош насны 2 ба 
түүнээс дээш тооны хүүхэдтэй.

Орлогын хувьд доод 40-д багтдаг, 
5-аас дүүш насны 2 ба түүнээс дээш 
тооны хүүхэдтэй айл өрхийн 5-аас 
доош насны эрэгтэй  хүүхдүүдийн 
18% нь илүүдэл жинтэй.

Хамгийн хол түрүүлсэн бүлэг:
Эмэгтэй, орлогын хувьд дээд 60-д 
ордог.

Орлогын хувьд дээд 60-д ордог айл 
өрхийн 5-аас доош насны эмэгтэй 
хүүхдүүдийн 5% нь өсөлтийн 
хоцрогдолтой.

Монгол Улс, MICS 2018

Хол түрүүлсэн бүлгүүд

Төгсгөлийн цэгүүд

Хол хоцорсон бүлгүүд



Маргаашийн сургалтанд:

1) Цаашдын дүн шинжилгээнд өөр ямар 
шалгуур үзүүлэлтүүд оруулах 

шаардлагатай вэ?
2) Аргачлалтай холбоотой ямар нэгэн 

асуулт байна уу? 

Кофе завсарлагын үеэр асуултуудаа асууна 
уу

Сургалтын 2-р хэсэг
Маргааш ярилцах санаа бодол
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