Улаанбаатар хот дахь
хүн амын урсгал хөдөлгөөний
тандалт судалгааны тайлан
УЛААНБААТАР ХОТ ДАХЬ ХҮН АМЫН УРСГАЛ ХӨДӨЛГӨӨНИЙ ТАНДАЛТ СУДАЛГААНЫ ТАЙЛАН: 2020 ОНЫ 2 – 6 САР

2020 оны 2 - 6 сар

IOM OIM

01

Энэхүү тайланд илэрхийлсэн үзэл бодол нь тайланг бэлтгэсэн эх зохиогчдын байр суурь бөгөөд Олон улсын
шилжилт хөдөлгөөний байгууллага (ОУШХБ)-ын байр суурийг тэр бүр илэрхийлээгүй болно. Тайланд тусгагдсан
нэр томъёо, танилцуулсан материал нь аливаа улс орон, нутаг дэвсгэр, хот, бүс нутаг, тэдгээрийн эрх зүйн
байдал, эсвэл хил хязгаарын талаарх ОУШХБ-ын ямар нэгэн үзэл санааг илэрхийлээгүй болно.
ОУШХБ нь хүмүүнлэг, эмх журамтай шилжих хөдөлгөөн шилжин суурьшигчид болон нийгэмд сайн сайхныг
авчирна гэсэн зарчимд итгэдэг. Засгийн газар хоорондын байгууллагын хувьд, ОУШХБ нь олон улсын хамтын
нийгэмлэгийн түншүүдтэйгээ хамтран шилжилт хөдөлгөөний явц дахь бэрхшээлүүдийг шийдвэрлэхэд туслах,
шилжилт хөдөлгөөний асуудлын талаарх ойлголтыг дээшлүүлэх, шилжилт хөдөлгөөнөөр дамжуулан нийгэм
эдийн засгийн хөгжлийг дэмжих болон шилжин суурьшигчдын нэр хүнд, сайн сайхныг хамгаалан дэмжиж,
туслахын төлөө ажилладаг.

Энэхүү тайланг Олон улсын шилжилт хөдөлгөөний байгууллага албан ёсоор хянан тохинуулаагүй болно.
Зохиогчийн эрх хуулиар хамгаалагдсан болно. Тус хэвлэлийн зохиогчоос урьдчилан бичгээр зөвшөөрөл
авахгүйгээр хэвлэлийг бүтнээр нь буюу хэсэгчлэн дахин хэвлэх, хайлтын системд байрлуулах, мөн электрон
хэлбэрээр болон гараар хуулбарлах, хувилагч машинаар олшруулах, бичлэг хийх болон бусад аливаа хэлбэрээр
дамжуулан мэдээлэхийг хориглоно.

Хэвлэн нийтлэгч:
Олон улсын шилжилт хөдөлгөөний байгууллага
Нэгдсэн үндэстний байгууллагын байр, Нэгдсэн үндэстний гудамж - 14
Улаанбаатар - 14201
Монгол Улс
Утас: +976 7014 3100
Цахим шуудан: iomulanbator@iom.int

Нүүр зураг: Улаанбаатар хот дахь хүн амын урсгал хөдөлгөөний тандалт судалгаанд гар бие
оролцсон Нийслэлийн эрүүл мэндийн газар, Онцгой байдлын ерөнхий газар, Цагдаа, Мэргэжлийн
хяналтын ерөнхий газар болон ОУШХБ-ын албан хаагчид товчоон дээр зогсож байна.
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ӨМНӨХ ҮГ
ОУШХБ нь, Швейцарын хөгжлийн агентлагийн санхүүжилтээр хэрэгжүүлж буй “Монгол Улс дахь дотоодын
шилжилт хөдөлгөөнийг ойлгож, удирдах нь” төслийн хүрээнд Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газартай хамтран
хүн амын урсгал хөдөлгөөний тандалт судалгааг хийгээд байна. Энэхүү судалгааны ажлын зорилго нь, Монгол
Улсын, КОВИД-19 цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, хариу арга хэмжээ авах үйл ажиллагааны төлөвлөлтөд
дэмжлэг үзүүлэхэд чиглэгдсэн болно. Хүн амын урсгал хөдөлгөөнийг тандах тусгай аргыг, нийслэлийг тойрсон 6
шалган нэвтрүүлэх цэгээр дамжуулан хүн амын урсгал хөдөлгөөнийг хянах тухай Улаанбаатар хотын захиргааны
шийдвэрийг хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх, ингэснээр, дотоодын халдвар тархалтын чиг хандлагын талаарх
өгөгдөл, мэдээлэлтэй болох, урьдчилан сэргийлэх болон бэлэн байдлыг хангах боломжийг тодорхойлох
зорилгоор ашиглав.
Энэхүү тайланд Улаанбаатар хот дахь хүн амын урсгал хөдөлгөөнийг тандах явцад цуглуулсан өгөгдлийг нэгтгэж
хийсэн судалгааны үр дүн, санал дүгнэлт, ирээдүйд ашиглаж болохуйц онцгой байдлын үеийн бэлэн байдал
болон хариу арга хэмжээг сайжруулах талаарх зөвлөмжийг хураангуйлан тусгаад байна.
Хүн амын урсгал хөдөлгөөний тандалтыг идэвхжүүлсэн явдал нь КОВИД-19-ийн тархалтаас урьдчилан сэргийлэх,
бууруулах зорилгоор Монгол Улсын Засгийн газар, Улаанбаатар хотын засаг захиргааны эрт, идэвхтэй авч
хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний илэрхийлэл болж өглөө. 2020 оны 2-р сард Монгол улс, КОВИД-19-ээс урьдчилан
сэргийлэх зорилгоор уг аргыг хэрэглэсэн дэлхийн анхны улс болж, онцгой байдлын үед зоримог шийдвэр гаргах
баримт нотолгооны бааз суурь бүрдүүлэх чиглэлээр бусдад үлгэр дууриалал үзүүлснийг цохон тэмдэглэх нь
зүйтэй.
Энэхүү тайланг хэвлэн нийтэлж буй энэ цаг үед, Монгол Улс ард иргэдийнхээ аюулгүй байдлыг хангах үүднээс
өндөржүүлсэн бэлэн байдал, хариу арга хэмжээ авах шаардлага бий болгоод буй халдварын дотоод дахь анхны
кластер тархалттай нүүр тулаад байна. ОУШХБ болон Монгол Улсын Засгийн газар тэрээр, Улаанбаатар хотын
захиргаа хүн амын урсгал хөдөлгөөний тандалтын үйл ажиллагааг зохион байгуулалтад оруулах, хөдөлгөөнт
хүн амын тандалт хийх аргыг туршин нэвтрүүлэх, Улаанбаатар хотыг энэхүү аргыг ашиглан онцгой байдлын үед
болон ерөнхий төлөвлөлтийн зорилгоор ашигладаг цөөн нийслэл хотын нэг болгох чиглэлд хамтран ажиллана
гэдэгт итгэлтэй байна.

Жьюзеппе Крочетти
ОУШХБ-ын Хятад болон Монгол Улс дахь
салбарын захирал
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ТОВЧ ХУРААНГУЙ
Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар (НЗДТГ) болон ОУШХБ-ын Монгол дахь салбарын хамтын ажиллагааны
үр дүнд КОВИД-19 цар тахлын үеэрх хүн амын шилжих хөдөлгөөний гол чиг хандлагыг тодорхойлов.
Хот хоорондын зорчих хөдөлгөөний хязгаарлалт үйлчлэх үед ч, хүн амын шилжих хөдөлгөөн тодорхой түвшинд
явагдсан болохыг тогтоосон нь энэхүү судалгааны нэгэн гол үр дүн байв. Өөрөөр хэлбэл, энэ үеэр, дотоодын
шилжих хөдөлгөөн бүрэн зогсоогүй болно. Хот хоорондын зорчих хөдөлгөөнийг хязгаарласнаар КОВИД-19-ийн
тархалтын хугацааг хойшлуулж, тархалтыг бууруулж болох хэдий ч тархалтыг зогсоох боломжгүй нь харагдаж
байна.
Хүн ам зүй, нэвтрэх цэгийн байршил, хот хоорондын зорчих хөдөлгөөний хязгаарлалт зэрэг нь хүн амын шилжих
хөдөлгөөнд нөлөөлдөг хүчин зүйл болохыг энэхүү судалгаа мөн тогтоосон болно. Гэхдээ, Сонгинохайрхан болон
Баянзүрх дүүргээс1 болон эдгээр дүүргүүд рүү чиглэсэн хөдөлгөөний төвлөрөл байгааг цаашид нарийвчлан авч
үзэж судлах нь зүйтэй гэж үзлээ.

КОВИД-19 цар тахлын үеийн хүн амын шилжих хөдөлгөөн
Хот хоорондын зорчих хөдөлгөөн хязгаарлалттай буюу Улаанбаатар хотын орох гарах хөдөлгөөнийг хориглосон
үед хүртэл, гэр бүлийн гишүүн нас барах, яаралтай эмнэлэгт хэвтэж эмчлүүлэх, ажлын томилолт гэх мэт
хөдөлгөөнд оролцохыг зөвшөөрсөн тусгай нөхцөлийн хүрээнд хот хоорондын хөдөлгөөн тодорхой хэмжээнд
явагдсаар ирсэн байна. Хот хоорондын зорчих хөдөлгөөнийг хязгаарласан өдрүүдэд Улаанбаатар хот руу орох,
гарах хөдөлгөөн буурч, “хэвийн” үеийн буюу хязгаарлалтгүй өдрийн дундажийн (40,733) 22 хувьтай тэнцэх
хэмжээнд хүрч буурсан хэдий ч, хөдөлгөөн огт зогсоогүй байжээ (ОУШХБ-ын Монгол дахь салбар, 2020 он).2
Мөн судалгааны үр дүнгээс харахад эрэгтэйчүүд зорчих хөдөлгөөнд илүү оролцдог тул урьдчилан сэргийлэх
арга хэмжээг эрэгтэйчүүд рүү түлхүү чиглүүлж хийх нь оновчтой байж болохоор байна.

Хөдөлгөөний янз бүрийн түвшин
Шалган нэвтрүүлэх цэгийн байршил, хот хоорондын зорчих хөдөлгөөний хязгаарлалт зэрэг хүчин зүйлс
хөдөлгөөний түвшинд нөлөөлсөн байна.
Хөдөлгөөний хязгаарлалттай өдрүүдэд Налайхын (Зүүн) шалган нэвтрүүлэх цэг хамгийн өндөр ачаалалтай байсан
бол хөдөлгөөн хэвийн өдрүүдэд Эмээлтийн (Баруун) шалган нэвтрүүлэх цэгт хамгийн их хөдөлгөөн бүртгэгджээ.
Улаанбаатар хот доторх хөдөлгөөнд оролцож буй тээврийн хэрэгслийн хувьд Эмээлт (Баруун), Налайх (Зүүн)
гэх цэгүүд бусад дөрвөн шалган нэвтрүүлэх цэгүүдтэй харьцуулахад хамгийн өндөр ачаалалтай байсан байна.
Үүнийг олон хүн Улаанбаатар хотын суурьшлын бүсээс хөдөлмөр эрхлэлтийн бүс рүү Эмээлт (Баруун), Налайх
(Зүүн)-аар дамжин зорчиж байгаатай холбогдуулан тайлбарлаж болох юм.

1

Улаанбаатар хотыг засаг захиргааны 9 дүүрэгт хуваагдах бөгөөд дүүрэг нь хороо гэх захиргааны нэгжид хуваагддаг.
ОУШХБ Монгол дахь салбар (2020), Монгол улс – Улаанбаатарын Урсгал Хөдөлгөөний Тандалт (КОВИД-19 үеийн бэлэн байдал) Нөхцөл байдлын тайлан 90 .
Цахимаар авах боломжтой: [https://migration.iom.int/reports/mongolia-%E2%80%93-flow-monitoring-ulaanbaatar-covid-19-preparedness-%E2%80%93-situation-report-90 -1-сар]. (2020 оны 6-р сарын 01-ний өдөр хэвлэгдсэн).
2
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Эдгээр мэдээллийг халуун хэмжих, тархвар судлалын тандалт хийх, КОВИД-19-тэй холбоотой мэдээллийг
түгээхэд шаардлагатай хүний нөөцийг хангалттай хэмжээнд бэлтгэх зэрэг КОВИД 19-ийн үеийн эрүүл мэндийн
протоколыг хэрэгжүүлэхэд ашиглах боломжтой. Налайх (Зүүн) шалган нэвтрүүлэх цэг нь үйлдвэрийн ажилчдад
урьдчилан сэргийлэх мэдээллийг дамжуулахад тохиромжтой газар юм. Хэдийгээр Гүнт, Морин, Өлзийт шалган
нэвтрүүлэх цэгүүдийн мэдээлэл цуглуулсан өгөгдөлд тийм ч том байр суурь эзлэхгүй байгаа хэдий ч, хот доторх
КОВИД-19-ийн тархалтаас урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээнд эдгээр цэгүүдийг харгалзан үзэх шаардлагатай.

Зорчих чиглэл
Хүн амын шилжих хөдөлгөөнийг үнэмлэхүй утгаар нь авч үзвэл, Сонгинохайрхан дүүргийн хүн амын хөдөлгөөн
хамгийн их байв. Баянзүрх дүүрэгт хамгийн их хүн амын урсгал ажиглагдсан бол, дүүргийн нийт оршин суугчдын
тоонд эзлэх дүүргийн хүн амын цэвэр өсөлтийн хувиар Баянгол дүүрэг (5%) тэргүүлсэн дүнтэй байна. 1000 хүн
тутамд ногдох хувиар тооцоход, Сонгинохайрхан дүүргийн хүн амын хөдөлгөөн хамгийн их хэвээр байсан ба
Хан-Уул дүүрэг хүн амын хөдөлгөөний түвшингээр хоёрдугаарт орсон байна.
Үнэмлэхүй утгаар авч үзвэл, хөдөлгөөний төвлөрөл Улаанбаатар хот руу, ялангуяа Баянзүрх дүүрэг рүү чиглэсэн
байгаа нь ажиглагдаж байна. Дорнод (48%), Говьсүмбэр (51%), Хэнтий (56%), Сүхбаатар (59%) аймгуудаас
эхлэлтэй хөдөлгөөний тал орчим хувь нь Баянзүрх дүүрэг рүү чиглэсэн байна. Улаанбаатар хотод ийм хэмжээнд
төвлөрөл үүсэж буй дүр зураг бусад дүүрэгт ажиглагдсангүй. Харин 1000 хүн тутамд ногдох хувиар авч үзвэл,
эдгээр аймгуудаас Баянзүрх дүүрэг рүү чиглэсэн хөдөлгөөний төвлөрлийн хувь буурсан дүр зураг ажиглагдлаа.
Улаанбаатар хотоос Сүхбаатар (58%), Хэнтий (59%), Дорнод (54%), Говьсүмбэр (52%) чиглэлийн нийт хөдөлгөөний
талаас илүү хувь нь Баянзүрх дүүргээс эхтэй байсан байна. Говь-Алтай (49%), Дархан-Уул (48%), Ховд (46%)
аймаг руу чиглэсэн хөдөлгөөний ойролцоогоор тэн хагас нь, Баянхонгор (44%), Баян-Өлгий (41%), Хөвсгөл (43%),
Архангай (37%), Увс (44%), Өвөрхангай (41%), Завхан (41%) аймаг руу чиглэсэн хөдөлгөөний гуравны нэг нь
Сонгинохайрхан дүүргээс эхтэй байв.
Баянзүрх болон Сонгинохайрхан дүүрэг рүү чиглэсэн хөдөлгөөний бөөгнөрлийг харуулсан судалгааны үр дүн нь
Улаанбаатар хот руу чиглэх хүн амын шилжих хөдөлгөөний 2018 оны статистиктай нийцэж байна (ҮСХ, 2019).3
Гэсэн хэдий ч тодорхой аймаг, дүүрэг хоорондын урсгал хөдөлгөөний чиг хандлагыг гүнзгийрүүлэн судлах
шаардлагатай.

Өнгөрүүлэх буюу байх хугацаа
Улаанбаатар хотод ирж буй судалгаанд хамрагдсан нийт иргэдийн 58 хувь нь нэг сараас дээш хугацаагаар хотод
ирсэн бол, 18% нь долоо хүртэлх өдөр, 15% нь нэг өдрийн хугацаагаар хот руу ирсэн байна. Улаанбаатар хотоос
гарах хөдөлгөөн хийсэн иргэдийн хувьд дээрхитэй төстэй хариулт өгсөн байна: 56 хувь нь нэг сараас дээш
хугацаагаар, 16 хувь нь долоо хүртэлх хоног, мөн 16 хувь нь нэг хоногоор хотоос гарсан байна. Очиж буй аймгаас
хамааран хөдөө орон нутагт байхаар төлөвлөсөн хугацаа янз бүр байв.

3

Монгол Улсын Үндэсний статистикийн хороо (2019), Монгол Улсын Нийслэлийн нийгэм, эдийн засгийн байдал: 2018 он. Цахимаар
авах боломжтой: [https://1212.mn/BookLibraryDownload.ashx?url=22._ulaanbaatar.pdf&ln=Mn]
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ОРШИЛ
Монгол Улсын Засгийн газар (МУЗГ) КОВИД-19-ийн тархалтаас урьдчилан сэргийлэх, бууруулах чиглэлээр цаг
алдалгүй эрт, идэвхитэй арга хэмжээ авсан. Засгийн газар 2020 оны 1-р сарын 27-нд сургууль, цэцэрлэгийн үйл
ажиллагааг зогсоож, 2020 оны 2-р сарын 13-нд олон улсын нислэгийг хязгаарлаж эхэлсэнээс гадна уламжлалт
цагаан сарын баярын үеэр (2020 оны 2-р сарын 24-26) КОВИД-19 тархахаас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор
“өндөржүүлсэн бэлэн байдал” зарласан. Улсын онцгой комиссоос аймаг4 хоорондын хөдөлгөөнийг бүхэлд нь
хязгаарлаж, Монголын хамгийн том суурьшлын бүс, хүн амын бараг тэн хагас5 амьдардаг нийслэл Улаанбаатар
(УБ) хотын орох, гарах урсгалыг зогсоосон. Улаанбаатар хот нь хүн амын шилжих хөдөлгөөний орох, гарах болон
дамжин өнгөрөх гол цэг болохын хувьд КОВИД-19 улсын хэмжээнд тархах эрсдэлт цэг юм.
Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар (НЗДТГ)-аас КОВИД-19-ийн цар тахлын үеийн бэлэн байдал, хариу арга
хэмжээгээ нэмэгдүүлэх үүднээс Улаанбаатар хотын зургаан шалган нэвтрүүлэх цэг/УХЦ6 дээр ОУШХБ-ын Нүүлгэн
шилжүүлэлтийн тандалтын загвар [НШТЗ (ДТМ)], цаашид ДТМ гэх] хийх аргачлал ашиглан шилжих хөдөлгөөний
мэдээлэл цуглуулахад ОУШХБ-тай хамтран ажиллах хүсэлт гаргасан юм. ДТМ хийх аргачлалыг дэлхийн нийт 80
гаруй улс оронд онцгой байдлын үед ашигладаг бөгөөд зөвхөн 2018 он гэхэд 40 гаруй сая хүнийг тус аргачлалыг
ашигласан судалгаанд хамруулсан байна (ОУШХБ, 2019 он).7 2018 онд Өмнөд Суданд гарсан Эбола вирусын
тархалтын үеэр хүн амын шилжих хөдөлгөөнийг хянах зорилгоор ДТМ хийх аргачлалд суурилсан судалгааг
амжилттай хийжээ. Монгол Улсын хувьд Онцгой байдлын ерөнхий газар (ОБЕГ), ОУШХБ хамтран 2018 оноос
хойш 21 аймаг, 330 сумд8 дахь иргэдийн шилжих хөдөлгөөнийг баримжаалан тандаж байгалийн гамшиг, тэр
дундаа зудын9 нөхцөл үүссэн үед ажиллах бэлтгэл ажлыг хангах зорилгоор уг аргачлалыг хэрэглэж ирсэн.
Улаанбаатар хотын ДТМ-ийн нэг бүрэлдэхүүн хэсэг нь болох хүн амын урсгал хөдөлгөөний тандалтыг 2020 оны
2-р сарын 27-ноос 5-р сарын 31 хүртэлх хугацаанд амжилттай хийгээд байна. НЗДТГ болон ОУШХБ-ын хамтын
ажиллагааны хүрээнд эрүүл мэнд, боловсролын салбар болон нийслэлийн нутгийн захиргааны нийт 500 гаруй
албан хаагчдыг судалгаанд мэдээлэл цуглуулагчаар; дүүргийн эрүүл мэндийн төв, нэгдсэн эмнэлэг, амаржих
газар, нийслэлийн тусгай мэргэжлийн төвийн удирдлага, эмч ажилтан 300 гаруй хүнийг эрүүл мэндийн хяналтын
үйл ажиллагаанд дайчлан ажиллууллаа.

4
Монгол Улсын нутаг дэвсгэрийг засаг захиргааны 22 нэгжид, өөрөөр хэлбэл 21 аймаг, нийслэл Улаанбаатар хотод хуваадаг. Аймаг,
нийслэл бол засаг захиргааны үндсэн нэгж юм.
5
АХБ (2018), Монгол: Хотын салбарын мэдээллийн хуудас.Онлайнаар авах боломжтой: [https://www.adb.org/sites/default/files/publication/404296/mongolia-urban-sector-fact-sheet.pdf].
6
Хүн амын урсгал хөдөлгөөнд тандалт хийгдсэн дамжин өнгөрөх цэгүүдийг тодорхойлохдоо “шалган нэвтрүүлэх цэг” ба “урсгал
хөдөлгөөний цэг (УХЦ)” гэсэн нэр томъёог энэ тайланд давхар хэрэглэсэн болно.
7
ОУШХБ (2019), Дэлхийн шилжилт хөдөлгөөний тайлан 2020 он.Онлайнаар авах боломжтой: [https://publications.iom.int/system/files/
pdf/wmr_2020.pdf].
8
Аймгуудыг сумдад хуваадаг. Сум бол засаг захиргааны хоёрдогч шатлалын нэгж юм.
9
Зуд бол мөчлөг бүхий, зөвхөн Монгол оронд тохиодог байнгын шинж чанартай гамшиг юм. Зун ган гачиг тохиож, дараа нь өвөл,
хаврын цаг агаарын байдал муудаж, бэлчээр, усны хомсдолд орсноор мал их хэмжээгээр үхэхэд хүрдэг гамшиг юм.
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Туршилтын үе шатыг 2020 оны 2-р сарын 27-оос 3-р сарын 3-ны хооронд хот хоорондын хөдөлгөөнийг
хязгаарласан эхний хугацаанд хэрэгжүүлж,10 улмаар судалгааг бүрэн эхээр нь 2020 оны 6-р сарын 1 хүртэл
явуулсан. Улаанбаатар хотын захад, хот хоорондын төв замууд дээр байрлах зургаан УХЦ (Эмээлт, Баруунтуруун,
Гүнт, Өлзийт, Морин, Налайх) дээр бэлтгэгдсэн мэдээлэл цуглуулагчид ажиллаж, 7 хоногийн 24 цагийн турш хувь
хүний нууцлалд хамаарахгүй мэдээлэл цуглуулах замаар судалгаа авсан. Гурван сар үргэлжилсэн судалгааны
үр дүнд, нийт 3.5 сая хөдөлгөөнд тандалт хийж, өдөр тутмын нийт 90 тайлан, дүн шинжилгээний хоёр тайлан
болон хүн амын нягтаршил болон иргэдийн урсгал хөдөлгөөний харьцааг дүүргээр харуулсан нэг тайланг тус
тус боловсруулан, холбогдох талууд болон шийдвэр гаргачдад хүргэн ажилласан.

10
УБ хотын ДТМ-ыг ашиглан УХТ хийх хугацаанд хот хоорондын хөдөлгөөнийг 2-р сарын 27-оос 3-р сарын 3-ны хооронд; 3-р сарын 11ээс 15-ны хооронд; 4-р сарын 22-ноос 24-ний хооронд; 5-р сарын 15-аас 16-ны хооронд нийт дөрвөн удаа тус тус хязгаарласан.
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АРГАЧЛАЛ
Нүүлгэн шилжүүлэлтийн тандалтын загвар [НШТЗ (ДТМ)]
Нүүлгэн шилжүүлэлтийн тандалтын загвар ([НШТЗ (ДТМ)] нь хүн амын дайжилт болон шилжилт хөдөлгөөнийг
мөшгөж, тандалт хийх систем юм. Энэ нь зорьсон газартаа очсон, эсхүл замдаа яваа эсэхээс үл хамааран дайжин
дүрвэж буй хүн амын урсгал хөдөлгөөн, өөрчлөгдөж буй хэрэгцээг сайтар ойлгохын тулд мэдээллийг тогтмол,
системтэйгээр цуглуулах, боловсруулах болон түгээхэд зориулагдсан.
Иракт 2004 онд дотоодын дайжсан иргэдийн нөхцөл байдалд дүн шинжилгээ, тандалт судалгаа хийх ажлын
хүрээнд анх гарч ирсэн ДТМ нь зөрчилдөөн болон байгалийн гамшигт өртсөн улс орнуудын олон жилийн үйл
ажиллагааны туршлагаар тасралтгүй боловсронгуй болж, сайжирсаар ирсэн. Энэхүү арга хэрэгсэл нь тухайлсан
улс орны болон дэлхийн хэмжээн дэх хүн амын шилжилт хөдөлгөөний талаарх анхдагч өгөгдөл, мэдээллээр
хангахад чухал үүрэг гүйцэтгэдэг.
Урсгал хөдөлгөөний тандалт нь ДТМ системийн дөрвөн бүрэлдэхүүн хэсгийн нэг нь юм. Урсгал хөдөлгөөний
тандалтын зорилго нь хүн амын шилжих хөдөлгөөний цар хүрээ, онцлог хэв шинжийн талаарх хамгийн сүүлийн
үеийн мэдээллээр хангахад оршдог. Энэхүү аргачлалыг хүн амын бүртгэлтэй оршин суудаг газар нутаг дахь гарах,
орох гол цэгүүд, дамжин өнгөрөх байршил, хүрч очих цэгүүдээр дамжуулан бүлэг хүмүүс болон хувь хүний шилжих
хөдөлгөөний урсгалыг хянаж, тандалт хийх зорилгоор боловсруулсан. Хүн амын урсгал хөдөлгөөний тандалт
мэдээлэл, дүн шинжилгээ нь хөдөлгөөний чиг хандлагыг илүү сайтар ойлгох, шаардлагатай тохиолдолд нүүн
дайжих/шилжих маршрутын дагуу тусламж үзүүлэхэд гарч болзошгүй хүндрэл бэрхшээл, авах арга хэмжээний
тэргүүлэх чиглэлийг тодорхойлох зорилго агуулдаг. Урсгал хөдөлгөөний тандалтын цэгүүдийн байршлыг
(УХЦ) орох, гарах, дамжин өнгөрөх цэгүүдэд улсын болон орон нутгийн засаг захиргааны байгууллагатай гол
маршрутын дагуу хамтран хийсэн өмнөх үнэлгээнд үндэслэн тодорхойлдог.

Улаанбаатар хотын ДТМ урсгал хөдөлгөөний тандалт судалгаа
Улаанбаатар хотын ДТМ урсгал хөдөлгөөний тандалтын (УБ ДТМ УХТ) зорилго нь Улаанбаатар хотын эргэн тойрон
дахь урсгал хөдөлгөөний цэг (УХЦ)-ээр дамжин өнгөрөх хөдөлгөөнт хүн амын тоон мэдээллийг цуглуулахад
оршино.
Улаанбаатар хотын ДТМ урсгал хөдөлгөөний тандалт судалгаа 2020 оны 2-р сараас 6-р сар хүртэл үргэлжилсэн
Улаанбаатар хотын шалган нэвтрүүлэх цэг буюу УХЦ-ээр дамжин өнгөрсөн хүн амын талаарх мэдээллийг
цуглуулах замаар КОВИД-19-ийн эсрэг хариу арга хэмжээг оновчтой төлөвлөх Монгол Улсын Засгийн газрын
хүчин чармайлтад дэмжлэг үзүүлэх зорилготой. Цуглуулсан мэдээлэл нь НЗДТГ-т Улаанбаатар хотын орох, гарах
чиглэлийн болзошгүй тархалтын маршрут болон хот дотор олноор халдварлах голомт цэгүүдийг тодорхойлоход
тус дөхөм үзүүлэх юм.
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Судалгаа хийх явцад, цаг агаар цельсийн 0 хэмээс доош хүрч эрс хүйтэрсэн нь, мэдээлэл цуглуулах ажилд
сөрөгөөр нөлөөлсөн. Энэ шалтгаанаар, ухаалаг/зөөврийн төхөөрөмжийн оронд хэвлэсэн маягт бөглүүлэх
байдлаар мэдээлэл цуглуулж, дараа нь өгөгдлийг KOBO11 системд шивж оруулсан болно.
Судалгааны хүрээнд, дор дурдсан мэдээллийн задаргаатай байхаар тооцож, УХЦ-ээр орж, гарсан нийт тээврийн
хэрэгслийг хувийн тээврийн хэрэгсэл (1-р хавсралтын маягтаар), нийтийн тээврийн хэрэгсэл (2-р хавсралтын
маягтаар) гэж ерөнхийд нь ангилж мэдээллээ цуглуулсан. Үүнд.
•
•
•
•
•

Тээврийн хэрэгслийн төрөл (хувийн тээврийн хэрэгслийн 5 ангилал)
Тээврийн хэрэгслийн дугаар/бүртгэлийн дугаар
Зорчиж буй хүмүүсийн тоо (хүйс ба насны ангиллаар: 18 ба түүнээс дээш насны эрэгтэй, эмэгтэй, 0-17
насны охид, хөвгүүд)
Очих болон гарсан газар (аймгаар, УБ хотын хувьд дүүргээр)
Өнгөрүүлэх буюу байх хугацаа (очих, гарсан газар)

Эдгээр мэдээллийг хувийн тээврийн хэрэгслээр зорчиж буй бол зорчигчдоос шууд асуух замаар, нийтийн
тээврийн хэрэгслээр зорчиж буй бол гол мэдээлэгчээс асуух замаар цуглуулсан.

Мэдээллийн хязгаарлагдмал байдал
Цуглуулсан мэдээлэл нь нийт хүн амын хөдөлгөөнийг төлөөлөхгүй, бүс нутаг доторх эсхүл бүс нутаг хоорондын
хүн амын шилжилт хөдөлгөөн бус, харин тодорхой урсгал хөдөлгөөний цэгээр дайрч өнгөрсөн хүн амын урсгал
хөдөлгөөний байдлыг илэрхийлнэ. Тандалтад хамрагдсан урсгал хөдөлгөөний цэгээс цуглуулсан мэдээллийг
тандалтад хамрагдаагүй урсгал хөдөлгөөний цэг эсхүл тандалтын цэггүй газрын урсгал хөдөлгөөний талаар
таамаглал хийхэд ашиглахгүй.
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Харвардын их сургуулийн “Хүмүүнлэгийн санаачилга” хөтөлбөрийн хүрээнд боловсруулсан KoBo програм нь хүмүүнлэгийн онцгой
байдлын үед найдвартай өгөгдөл богино хугацаанд цуглуулах зорилгоор бүтээгдсэн хүмүүнлэгийн онцгой байдал болон бусад
бэрхшээлтэй орчинд өгөгдөл цуглуулах, дүн шинжилгээ хийх нээлттэй эх сурвалж бүхий багц хэрэгсэл юм. Нэмэлт мэдээллийг дараах
холбоосыг ашиглаж авна уу?: https://www.kobotoolbox.org/
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МЭДЭЭЛЛИЙН ДҮН ШИНЖИЛГЭЭ
ОУШХБ-ын Монгол дахь салбар Бангкок дахь бүсийн ДТМ-ийн багийн дэмжлэгтэйгээр судалгааны хүрээнд
цуглуулсан мэдээллийг баталгаажуулж, боловсруулалт болон дүн шинжилгээ хийсэн бөгөөд, судалгааны үр дүнг
олон төрлийн, хэд хэдэн тайланд тусгах хэлбэрээр Засгийн газар болон бусад холбогдох түнш байгууллагуудын
хүртээл болгосон. Туршилт хийх үеийн болон судалгааны туршид, урсгал хөдөлгөөний цэгүүд дэх 24 цагийн
хөдөлгөөний тухай статистик мэдээллийг агуулсан өдөр тутмын нөхцөл байдлын тайланг бэлтгэж байв. Өдөр
тутмын нөхцөл байдлын тайланд, уг судалгаанд хамрагдсан нийт иргэдийн хүн ам зүйн мэдээлэл, очих болон
гарсан газар, очих газраа өнгөрөөх хугацааны талаарх нарийвчилсан мэдээллийг тусгасан. 2020 оны 5-р сарын
31-ний өдрийн байдлаар өсөн нэмэгдсэн дүнгээр гаргасан нөхцөл байдлын тайланг уг тайлангийн “Статистик
мэдээлэл” хэсэгт тусгасантай танилцана уу.
ОУШХБ-ын зүгээс, дээрх өдөр тутмын нөхцөл байдлын тайлангаас гадна дүн шинжилгээний хоёр тайлан болон
КОВИД-19-ийн боломжит тархалтыг дүүргээр харуулсан нэг тайланг тус тус боловсруулж, эдгээр судалгааны
үр дүнд үндэслэн гаргасан санал зөвлөмжийн хамт МУЗГ-т төлөвлөлт хийх, мэдээлэл түгээх болон хариу арга
хэмжээ төлөвлөхөд нь дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор хүргүүлээд байна. 2020 оны 2-р сарын 27-ны өдрөөс 4-р
сарын 5-ны өдөр хүртэлх хугацааны мэдээллийг хамарсан дүн шинжилгээний тайлангийн гол үр дүнтэй энэхүү
тайлангийн “Дүн шинжилгээний үр дүн” хэсгээс үзэж танилцана уу.

I. Статистик мэдээлэл
ОУШХБ болон НЗДТГ хамтран 2020 оны 2-р сарын 27-оос 5-р сарын 31-ний хооронд Улаанбаатар хотын
эргэн тойронд зургаан шалган нэвтрүүлэх цэгээр дамжин өнгөрсөн давхардсан тоогоор нийт 3.5 сая иргэний
мэдээллийг цуглуулсан. Судалгаа хийх хугацаанд Улаанбаатар хотын орох, гарах хөдөлгөөнийг хэд хэдэн удаа
хязгаарласан нь өдрийн дундаж хөдөлгөөний тоонд нөлөөлсөн.

3,458,342

Хөдөлгөөний нэмэгдсэн дүн ДТМ
(УХЦ) урсгал хянасан хөдөлгөөний
цэгээр хянасан

13,110 (Х) | 40,733 (Ч)
Зорчих хөдөлгөөн хориотой (Х) болон
чөлөөтэй (Ч) үеийн өдрийн дундаж
хөдөлгөөн

Улаанбаатар хотын товчоодод бүртгэгдсэн гарах, орох урсгалын талаас илүү нь буюу 51 хувь нь эрэгтэй, 31 хувь
нь эмэгтэй, харин 18 хувь нь хүүхдүүд байв (10% нь хөвгүүд, 8% нь охид).
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Хөдөлгөөний чиглэлээр авч үзвэл, Улаанбаатар хотод нэвтэрсэн нийт хөдөлгөөний 48 хувь нь Төв, Дархан-Уул
болон Өвөрхангай аймгаас эхлэлтэй байсан байна. Хотоос гарах хөдөлгөөний хувьд Төв, Сэлэнгэ, Дархан-Уул
аймгийг зорих хөдөлгөөн хамгийн их байсан буюу эдгээр аймгууд руу чиглэсэн хөдөлгөөн хамтдаа нийлээд,
нийт хөдөлгөөний 48 хувийг бүрдүүлжээ.

Зураг 1: Хүн амын ерөнхий урсгал
Зургаан УХЦ-ийн хөдөлгөөний ачаалал харилцан адилгүй байсан бөгөөд хотын баруун хязгаарт байрлах
Эмээлтийн шалган нэвтрүүлэх цэгээр бусад аймгаас хамгийн их хүн хотод орж ирсэн. Түүний дараа ачааллын
хувьд хотын зүүн хязгаарт байрлах Налайхын шалган нэвтрүүлэх цэг орсон байна. Баруунтурууны шалган
нэвтрүүлэх цэг дээрх зам засварын ажилтай холбоотойгоор тус цэгээр дамжин өнгөрөх хөдөлгөөн хамгийн бага
байлаа.

Хүснэгт 1: УХЦ дээрх ачаалал
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II. Судалгааны үр дүн
Энэ хэсгийн дүгнэлтийг 2020 оны 2-р сарын 27-оос 4-р сарын 5-ны хооронд цуглуулсан мэдээлэлд үндэслэсэн
гаргасан болно. Зорчих хөдөлгөөнийг хязгаарлаж, Улаанбаатар хотыг хаасан үед хөдөлгөөн ердийн үеийн
22 хувьтай тэнцэх хэмжээнд хүрч, буурсан ч хөдөлгөөн огт зогсоогүй. Хязгаарлалтгүй үеийн өдрийн дундаж
хөдөлгөөн 43,663 байсантай харьцуулахад хөдөлгөөний хязгаарлалт тогтоосон хугацаанд өдөрт дунджаар
10,196 хөдөлгөөн бүртгэгдсэн. Хязгаарлалт хийснээс хойш эхний 24 цагийн хугацаанд хөдөлгөөн эрс буурсан
боловч аажмаар нэмэгдсэн үзүүлэлттэй байна.
Шалган нэвтрүүлэх цэгээр дамжин өнгөрөх хөдөлгөөнд суудлын автомашин хамгийн их ашиглагдсан (86%),
түүний дараа нийтийн тээврийн автобус (9%), ачааны машин (4%) орж байна. Үүнээс үзэхэд дотоодын хөдөлгөөнд
хэрэглэгддэг гол тээврийн хэрэгсэл суудлын автомашин байна.
Улаанбаатарт ирж буй иргэдийн дийлэнх нь буюу 58 хувь нь нэг сараас дээш хугацаагаар ирж байгаа гэж
хариулсан бол 18 хувь нь долоо хүртэлх хоног, 15 хувь нь зөвхөн нэг хоногийн хугацаагаар хот руу орж ирсэн
гэжээ. Улаанбаатар хотоос гарах хөдөлгөөн хийсэн иргэдийн хувьд дээрхтэй төстэй хариулт өгсөн байна.
(Зураг 2 ба 3)

Зураг 2: Улаанбаатар хотод
өнгөрүүлсэн хугацаа

Зураг 3 : Улаанбаатар хотоос гадна
өнгөрүүлсэн хугацаа

Хязгаарлалт тогтоосон өдрүүдэд Налайхын (Зүүн) шалган нэвтрүүлэх цэг хамгийн их ачаалалтай (дундаж нь 27%;
хамгийн ихдээ 38%) байсан бол хөдөлгөөний хязгаарлалтгүй өдрүүдэд Эмээлтийн (Баруун) шалган нэвтрүүлэх
цэг хамгийн их ачаалалтай (дундаж нь 28%; хамгийн ихдээ 44%) байсан байна. Энэ нь Налайхын УХЦ нь иргэдийн
өдөр тутмын зорчих зам дээр байгаатай холбоотой гэж үзэж болох юм. Өөрөөр хэлбэл Налайхын УХЦ нь хотын
зүүн хэсэгт байрлах аж үйлдвэрийн хэсэгтэй холбодог. Улаанбаатар хот доторх хөдөлгөөний мэдээллээс харахад
Эмээлт (Баруун), Налайх (Зүүн) нь дамжин өнгөрөх хөдөлгөөн явагддаг хамгийн өндөр ачаалалтай цэгүүд байна.
Уг ачаалал нь Улаанбаатар хотын суурьшлын бүсээс Эмээлт (Баруун), Налайх (Зүүн) УХЦ-ээр дамжин өнгөрч,
ажилдаа явдаг иргэдийн маршруттай давхцаж буйгаас үүдэлтэй байж болох юм.
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Хөдөлгөөний хязгаарлалтыг цуцалснаас хойшхи эхний хоёр хоногийн хугацаанд шалган нэвтрүүлэх цэгээр
дамжин өнгөрөх иргэдийн тоо өссөн болохыг тоон мэдээллээс харж болно. Үүнтэй харьцуулахад, хөдөлгөөн
ихэссэн амралтын өдрүүдээс бусад өдрүүдэд Улаанбаатар хот доторхи хөдөлгөөн тогтвортой байсан байна.

Зураг 4 : Улаанбаатар хотын орсон, гарсан иргэдийн тоо болон хот доторхи иргэдийн хөдөлгөөн

Зураг 5 : Зөвхөн Улаанбаатар хот дотроо хөдөлгөөнд орсон иргэдийн тоо
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Үнэмлэхүй утгаар авч үзвэл, Сонгинохайрхан дүүргийн хөдөлгөөнт хүн амд эзлэх хувь хамгийн өндөр байна (тус
дүүрэгт чиглэсэн хүмүүсийн тоо дүүргийн хүн амын 39% , дүүргээс гарах хүмүүсийн тоо дүүргийн хүн амын 39%12
-тай тэнцсэн). Баянзүрх дүүрэгт мөн ижил үнэмлэхүй утгаар авч үзэхэд, хамгийн их хүн ирсэн (11,307; 3%) бол
Баянгол дүүргийн хувьд, дүүргийн хүн амын цэвэр өсөлтийг дүүргийн нийт оршин суугчдын тоонд харьцуулсан
хувь (5%) хамгийн өндөр байв

Хүснэгт 2: Хүн амын урсгал хөдөлгөөний үнэмлэхүй тоо, дүүргээр
Харин, 1000 хүн тутамд ногдох хүн амын хөдөлгөөний түвшинг харахад Сонгинохайрхан дүүргийн хөдөлгөөнт
хүн амын эзлэх хувь хамгийн өндөр хэвээр байгаа бол Хан-Уул дүүрэг удаалж байна.

Хүснэгт 3 : 1000 хүн тутамд ногдох хүн амын хөдөлгөөн, дүүргээр
12

Монгол Улсын Үндэсний статистикийн хороо (2019). Монголын хүн амын тоо, хот, хөдөө, суурин газраар . Дараахи холбоосыг
ашиглан авах боломжтой: [www.1212.mn]
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Үнэмлэхүй утгаар, Баянзүрх дүүрэг рүү чиглэсэн хөдөлгөөний төвлөрөл ажиглагдаж байна. Дорнод, Говьсүмбэр,
Хэнтий, Сүхбаатар аймгаас ирсэн хүмүүсийн тал хувь нь (48% -59%) Баянзүрх дүүрэгт очсон байна (Хүснэгт 4).
Бусад дүүргийн хувьд ийм төвлөрөл ажиглагдаагүй.
Тодорхой аймгаас эхлэлтэй хөдөлгөөний төвлөрлийн цэг нь Баянзүрх эсвэл Сонгинохайрхан дүүрэг байсан нь
ажиглагдсан.
Харин, Хүснэгт 5-д харуулсанчлан, 1000 хүн тутамд ногдох хувиар тооцвол, эдгээр аймгуудын төвлөрлийн хувь
буурсан дүр зураг ажиглагдаж байна

Хүснэгт 4: Баянзүрх, Сонгинохайрхан дүүрэг
рүү чиглэсэн хүн амын хөдөлгөөний эзлэх
хувийн жин

Хүснэгт 5 : Дүүргүүд рүү чиглэсэн төвлөрлийн
хувь, 1000 хүн тутамд ногдох хувиар
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Улаанбаатар хотоос гарсан хөдөлгөөний дийлэнх буюу 56 хувийг Баянзүрх болон Сонгинохайрхан дүүргээс
гарсан хөдөлгөөн эзэлж байна.
Хүснэгт 6-д тус хоёр дүүргээс гарсан урсгал аль аймгууд руу чиглэснийг, дундажаас хамгийн их зөрүүтэй буюу
дүүргээс эхлэлтэй хөдөлгөөний гол очсон аймгийг тодруулж харуулсан болно. Улаанбаатараас гарсан нийт
урсгалын талаас илүү хувь нь Баянзүрх дүүргээс байсан бөгөөд Сүхбаатар, Хэнтий, Дорнод, Говьсүмбэр аймаг
руу чиглэсэн байв. Харин Говь-Алтай, Дархан-Уул, Баянхонгор, Ховд аймаг руу чиглэсэн хөдөлгөөний бараг тал
хувь нь, Баянхонгор, Баян-Өлгий, Хөвсгөл, Архангай, Увс, Өвөрхангай болон Завхан аймаг руу чиглэсэн нийт
хөдөлгөөний дөрөвний гурав нь Сонгинохайрхан дүүргээс гарсан байна

Хүснэгт 6 : Дүүргээс аймаг руу чиглэсэн хөдөлгөөн, нийт дүнгээр болон
эзлэх хувийн жингээр
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ЗӨВЛӨМЖ
Судалгааны үр дүнд үндэслэн дараах зөвлөмжийг санал болгож байна. Үүнд

КОВИД-19 цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, хариу арга хэмжээг төлөвлөх
•

Судалгааны үр дүнгээс харахад, хөдөлгөөнд эрэгтэйчүүд давамгай оролцож буй тул урьдчилан
сэргийлэх арга хэмжээг эрэгтэйчүүд рүү түлхүү чиглүүлж хийх.

•

Урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааг суудлийн автомашины жолооч нарт чиглүүлэх. Урьдчилан
сэргийлэхэд ашиглах зориулалт бүхий зарим материалыг машинд тараахаар бэлтгэж, тээврийн
хэрэгслийг мэдээлэл түгээх хэрэгсэл болгон ашиглаж болно. Тухайлбал, материалыг шилний наалт
хэлбэрээр хийх, салхины шилд материалыг хавчуулж үлдээх зэрэг аргыг ашиглах боломж бий.

•

УХЦ-ийг эрүүл мэндийн тандалтын зориулалтаар ашиглаж болох ба цэгүүдэд ажиллах албан
хаагчдад биеийн халуун шалгах, тархварын тандалт хийх, мэдээллийн материал түгээх зэрэг үүргийг
оноохоор тооцон зохистой төлөвлөлт хийх.

•

Улаанбаатар хотын суурьшлын бүсээс Налайх (Зүүн)-ын шалган нэвтрүүлэх цэгээр дамжин өнгөрч
ажилдаа явдаг зорчигч их байдаг, хөдөлгөөний хязгаарлалт хийсэн өдрүүдэд ч тус цэгээр дамжин
өнгөрөх хөдөлгөөн хамгийн их байсан учир энэ цэгт үйлдвэрийн ажилчдад зориулан мэдээлэл
түгээхэд тохиромжтой.

•

Хэдийгээр Гүнт, Морин, Өлзийтийн УХЦ-үүдийн хөдөлгөөн харьцангуй бага боловч эдгээр цэгүүдээр
дамжих хот доторх хөдөлгөөн багагүй гардаг. Тиймээс, хот дотор КОВИД-19 тархахаас урьдчилан
сэргийлэх арга хэмжээнд эдгээр цэгүүдийг харгалзан үзэх шаардлагатай

•

Зам нээх ажиллагааг аажмаар эхлүүлэх хэрэгтэй. Жишээ нь хориг цуцлагдсанаас хойшхи эхний хоёр
өдөрт тээврийн хэрэгслийг улсын дугаараар ангилж, ялгаатай нэвтрүүлэх гэх мэт.

•

Улаанбаатар хот доторх хөдөлгөөн маш их байна. Тодруулбал, хөдөлгөөний хязгаарлалт хийсэн
өдрүүдэд хот доторх хөдөлгөөний томоохон дамжин өнгөрөх цэг болох Налайх, Эмээлтийн УХЦүүд нийт замын хөдөлгөөний 50 гаруй хувийг эзэлж байна. Тиймээс дотооддоо халдвар тархахаас
сэргийлэх, КОВИД-19-ийн болзошгүй тархалтыг бага түвшинд байлгах зорилгоор хот доторх
хөдөлгөөнийг хязгаарлах нь ашигтай байж болох юм.

•

Мэдээллийн дүн шинжилгээний тухайд, хөдөлгөөний чиг хандлагыг илүү сайн ойлгож, КОВИД-19
тархаж болзошгүй голомт бүхий цэгүүд болон зорчих гол урсгалуудыг тодорхойлохын тулд,
мэдээллийг зайлшгүй шаардлагатай болон 1000 хүн тутамд ногдох хүн амын хөдөлгөөний хувийг
харуулсан эдүгээ байгаа мэдээлэл дээр нэмж оруулж болох юм.

•

Урсгал хөдөлгөөний тандалт судалгааны тоон мэдээллийг дахин боловсруулж КОВИД-19-өөс
бусад нөхцөл байдалд ашиглах. Жишээ нь: замын хөдөлгөөний түгжрэл, нийслэл дэхь дэд бүтцийн
хуваарилалт (супермаркет гэх мэт) болон хөгжлийн төлөвлөлтөд ашиглах боломжтой.
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Авбал зохих арга хэмжээ
•

Товчоод дээр байгаа бүхээгийг томруулах, халаалт болон бохирын асуудлыг цогцоор шийдвэрлэх
замаар УХЦ-ийн ажиллах орчин, нөхцлийг сайжруулах.

•

Шаардлагатай тохиолдолд, мэдээлэл цуглуулах ажлыг сайжруулахын тулд УХЦ-ийн байршилд тогтмол
үнэлгээ хийж, УХЦ-ийн байршлыг шинэчлэн тогтоох эсэхийг шийдвэрлэх.

•

Тогтвортой тооны боловсон хүчинтэй болох, тэдний хариуцлагыг нэмэгдүүлэх үүднээс хөдөлгөөний
урсгалд тандалт хийх хугацааг тодорхой төлөвлөж, ажилчдын сэлгээг урьдчилан тооцоолох.

•

Урсгал хөдөлгөөний тандалтын үйл ажиллагаан дахь түнш байгууллагуудын оролцоо, хяналтыг
бэхжүүлэх.

•

Цаашид, Нийслэлийн статистикийн газар болон Мэдээллийн технологийн газрыг урсгал хөдөлгөөнд
тандалт хийхэд ДТМ-ийг бүрэн нэвтрүүлэх үйл ажиллаанд оролцуулах шаардлагатай.
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СУРГАМЖ: НЗДТГ-ТАЙ ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА
Удирдлага зохион байгуулалт
Нийслэлийн Онцгой комиссын 7-р хуралдааны шийдвэр, болон КОВИД-19-ийн тархалтаас урьдчилан сэргийлэх
чиглэлээр НЗДТГ болон ОУШХБ-ын хамтран ажиллах гэрээний дагуу нийслэлийн зургаан шалган нэвтрүүлэх цэг
дээр хүн амын урсгал хөдөлгөөнийг тандах судалгааг 2020 оны 2-р сарын 27-оос 2020 оны 6-р сарын 5 хүртэл
нийт 100 хоногийн турш хийлээ.
Харилцан тохиролцсон үйл ажиллагааны бүтцийн дагуу, Нийслэлийн эрүүл мэндийн газар судалгааг нэгдсэн
зохицуулалтаар хангаж ажилласан. Цаг агаарын тааламжгүй байдлаас үүдэн эрүүл мэндийн ажилтнууд шалган
нэвтрүүлэх цэг дээр цаасан маягтаар мэдээлэл цуглуулж, дараа нь боловсролын салбарын багш, ажилтнууд
цаасан дээрхи мэдээллийг KOBO системд шивж оруулах замаар мэдээлэл цуглуулах ажлыг хоёр үе шаттай
хэрэгжүүллээ.

Сургалт, арга зүйгээр хангасан талаар
•

ДТМ урсгал хөдөлгөөнийг тандах аргачлалын талаар нийт 10 удаагийн сургалтаар 254 резидент эмч, 60
багш, 200 гаруй төрийн албан хаагч зэрэг 500 гаруй ажилтныг сургасан.

•

Нийслэлийн нийтийн тээврийн төвүүдийн ерөнхий зохицуулагч, ээлжийн ахлагч зэрэг нийт 8 ажилтанд
ДТМ урсгал хөдөлгөөний тандалтын аргачлалын талаар сургалт явуулсан.

•

Нийслэлийн зургаан УХЦ-ийн урсгал хөдөлгөөний тандалтыг зохицуулахад чиглэсэн “Зорчигчдын
урсгал хөдөлгөөнийг тандах судалгаа хийх журам”-ыг боловсруулж, тухайн үеийн Нийслэлийн Засаг
даргын орлогч Ш.Анхмаагаар батлуулж, холбогдох ажилтнуудад танилцуулсан.

•

Зорчих хөдөлгөөний хязгаарлалт цуцлагдаж, хүн амын урсгал хөдөлгөөн ихсэхэд судалгаанд дэмжлэг
үзүүлэх боловсон хүчний тоог нэмэгдүүлэх ажлыг зохион байгуулсан. Цаг агаар дулаарсантай
холбогдуулан зуслан, амралтын газрууд руу чиглэсэн хөдөлгөөний ачаалал нэмэгдсэн, мөн зарим
шалган нэвтрүүлэх цэгийг нүүлгэн шилжүүлсэнтэй холбогдуулан УХЦ-ийн бүртгэлийн ажилтнуудын тоог
нэмэгдүүлэх арга хэмжээ авсан.

•

Урсгал хөдөлгөөний мэдээллийг системд шивж оруулах үүргийг Баянзүрх, Баянгол, Сүхбаатар,
Сонгинохайрхан, Хан-Уул, Чингэлтэй, Налайх дүүргийн боловсролын хэлтсүүд хариуцаж, нийт 75 багш 8
цагийн зайтай гурван ээлжээр ажилласан. Шалган нэвтрүүлэх цэг дээр ажилласан мэдээлэл цуглуулагч
нарыг дулаан хувцас, “эрүүл мэндийн үзлэг” гэсэн тэмдэг бүхий эмнэлгийн хантаазаар хангасан. Мөн
жижиг савтай гар ариутгагч, өдөрт 2-3 амны хаалт, хяналтын цэг бүрт 14 хоногт 1 литр гар ариутгагч
тараасан.

•

Шалган нэвтрүүлэх цэгүүдийн үйл ажиллагаанд хяналт тавих зорилгоор нийт 20 удаа газар дээр нь
очиж, шаардлагатай нөхцөлд ажлын нөхцөл, халдвар хамгааллын байдал, урсгал хөдөлгөөний тандалт,
бүртгэлийн явцад шаардлагатай тохируулга хийж, тогтмол хяналт шалгалт хийсэн.
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ОУШХБ-ын Монгол дахь салбарын ДТМ-ийн
ажилтан резидент эмч нарт ДТМ урсгал
хөдөлгөөний тандалт хийх аргачлалын
талаар сургалт явуулж байна © ОУШХБ 2020

ДТМ урсгал хөдөлгөөний тандалтын
арга зүйд суралцаж буй резидент эмч
нар, Улаанбаатар © ОУШХБ 2020

KOBO системд өгөгдөл оруулж буй багш нар,
Улаанбаатар хот © ОУШХБ 2020

УХЦ-ийн бүхээгний урд зогсож буй мэдээлэл
цуглуулагч нар, Улаанбаатар хот © ОУШХБ
2020
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Хүндрэл бэрхшээл ба шийдэл
•

Цаг агаарын хүнд нөхцөлд ажиллах: Цельсийн 0 хэмээс доош температурт ажиллах нь гар утас,
таблет зэрэг ухаалаг төхөөрөмжийг мэдээлэл цуглуулахад ашиглах боломжгүй болгосон. Энэ асуудлыг
шийдвэрлэхийн тулд мэдээлэл цуглуулах ажлыг хоёр үе шаттай явуулсан ба ингэхдээ цаасан маягтыг
гадаа шууд нүүр тулан судалгаа авахад ашиглаж, авсан судалгааны мэдээллийг бүхээг дотор суух тусгай
ажилтнууд цаг алдалгүй KOBO системд шивж оруулсан болно.

•

УХЦ-ийн бүхээг жижиг тул цөөн тооны ажилтан ажиллах боломжтой: Зорчих хөдөлгөөний хязгаарлалтыг
цуцалснаар мэдээлэл цуглуулагчдын тоог нэмэгдүүлэх шаардлагатай болсон. Шалган нэвтрүүлэх
цэгийн бүхээг дотор илүү олон ажилтан ажиллуулах боломжгүй байсан тул цаасан маягтаар мэдээлэл
авах ажилтныг KOBO системд мэдээлэл оруулах ажилтнаас тусгаарлах арга хэмжээ авах шаардлагатай
болсон. Улмаар Нийслэлийн боловсролын газар 8 цагийн ээлжээр ажиллаж, сургуулиудын ойролцоох
сургуульд байрлаж, харъяа шалган нэвтрүүлэх цэгээс ирэх мэдээллийг KOBO системд шивж оруулах
замаар судалгааны үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлсэн. Энэ ажилд нийтдээ ихээхэн хэмжээний ажиллах
хүч шаардагдсан.

•

Ажиллах орчны эрүүл ахуй: Зарим шалган нэвтрүүлэх товчоодын бие засах газар эрүүл ахуйн шаардлага
хангаагүй, ашиглах боломжгүй байсныг Захирагчийн ажлын албанд мэдэгдэж, Эмээлт, Налайхын товчоодод
шинээр бариулсан ба бие засах газар болон орчны цэвэрлэгээ, халдваргүйтгэлийг тогтмолжуулж, хяналтыг
сайжруулсан. Мөн товчоодын байрны өдөр тутмын цэвэрлэгээг эрүүл мэндийн байгууллага гүйцэтгэх
чиглэлийг өгч, хяналт тавин ажилласан.

•

Мэдээлэл цуглуулах ажилтнууд солигдох: Мэдээлэл цуглуулж буй ажилтнууд ойр ойрхон солигдож
байснаас мэдээллийн чанарт эрсдэл үүссэн. Иймд, шинээр ирж байгаа ажилтнуудыг өмнө нь гарч
байсан хүмүүстэй хамт гаргах, товчоо хариуцан ахалж ажиллаж байгаа эмчийг аль болох солихгүй байх,
удирдлагын багийн хяналтыг тогтмолжуулах зэрэг арга хэмжээ авч ажилласан.

•

Мэдээллийн чанар: Тээврийн хэрэгслийн улсын дугаар, орсон, гарсан цагийг дутуу бичсэн, огт бичээгүй,
унших аргагүй, автобусны маршрут/очих газрыг тодорхой бичээгүй зэрэг бүрэн бус маягттай холбоотой
асуудлууд гарсан нь мэдээлэл дутуу, чанар муутай болох асуудал үүсгэж байсан. Шалган нэвтрүүлэх
товчоодод ээлж ахлан ажиллаж байгаа эмч нарыг бүртгэлийн хуудсыг шалгаж авах, удирдлагын багаас
өдөр бүр хяналт тавьж ажиллах ажилтнуудыг ажиллуулах зэрэг арга хэмжээг авч ажилласан. Автобусны
бүртгэлийн хуудсыг дутуу бөглөх, бүртгэл хийгээгүй ирсэн автобусыг бүртгэхэд цаг хугацаа их орж, дараалал
үүсэх асуудал удаа дараа гарч байсан тул Авто тээврийн үндэсний төвд албан тоот хүргүүлж, нийслэлийн
болон орон нутгийн авто тээврийн төвүүдийн бүртгэлийг сайжруулах чиглэлийг өгч ажилласан

•

Мэдээлэл цуглуулах ажилтнуудын аюулгүй байдал: Цаасан маягтаар мэдээлэл авах болон КОВО
системд мэдээлэл шивж оруулах ажлыг салгасантай холбогдуулан багш нар KOBO системд 24/7 мэдээлэл
оруулах шаардлагатай болсон. 8 цагийн ээлжийн хуваарийн дагуу багш нарын шөнийн ээлжийг шөнийн
00 цагаас эхлүүлэхээр болсон. Цаасан маягтыг эмнэлгийн жолооч нар шөнийн 00.00 цагт сургуулиудад
хүргэдэг болсон нь эрсдэлтэй нөхцөл байдлыг үүсгэсэн. Үүнийг шийдвэрлэхийн тулд мэдээлэл оруулах
сургуулийнхаа ойролцоо амьдардаг багш нарыг сонгон, зорчих зайг багасгах арга хэмжээ авсан.

•

Үйл ажиллагаанд оролцсон бусад байгууллагын үүрэг, хариуцлага: Шалган нэвтрүүлэх цэгүүдийн
үйл ажиллагааг үр дүнтэй байлгахын тулд холбогдох бүх байгууллагуудын оролцоо, хамтын ажиллагаа
шаардлагатай болсон. Асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд хэд хэдэн уулзалт, хэлэлцүүлгийг өндөр түвшинд
зохион байгуулсан.
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