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Бүлэг 3

Хөгжлийн загвар, алсын хараа, зорилт,
стратеги

Энэхүү бүлэгт ирэх хэдэн арван жилд Монгол Улсын дагаж мөрдөх Тогтвортой
хөгжлийн зорилгууд (ТХЗ), ТХҮБ 2030 баримт бичигтэй уялдуулсан хөгжлийн
загварын эхний хувилбарыг авч үзнэ. ТХҮБ 2030 баримт бичгийн зорилтод хүрэх
чухал нөхцөл нь дэвшилтэт технологи, хүний нөөцийн асуудал юм. Японы Олон
улсын хамтын ажиллагааны байгууллагын (ЖАЙКА) Төслийн багийн (ЖТБ)
зохион байгуулсан семинарт үндэслэн өргөн цар хүрээг хамарсан хөгжлийн
хувилбаруудыг тодорхойлох аргачлалыг тайлбарлаж, хөгжлийн үзэл баримтлалд
тусгах зарим саналыг танилцуулна. Илүү чухал санал зөвлөмжийг тусгасан
хөгжлийн алсын харааг дэвшүүлнэ. Түүнчлэн тус бүлэгт макро түвшний хөгжлийн
зорилтын тодорхойлолт, бүсчилсэн хөгжлийн төлөвлөлтийн үр дүнтэй арга болох
асуудлын диаграмын дүн шинжилгээнд суурилсан Үндэсний хөгжлийн цогц
төлөвлөгөөний (ҮХЦТ) үндсэн стратегийг танилцуулна. Дараа нь эдийн засаг, дэд
бүтэц, байгаль орчны салбарын хөгжлийн зорилт, стратегийг макро түвшний
хөгжлийн зорилт, үндсэн стратегитэй уялдуулан тодорхойлно.

ТХЗ, ТХҮБ 2030 бичиг баримтанд үндэслэсэн хөгжлийн
загвар
Үндэслэл
(1) ТХЗ ба ТХҮБ 2030
Нэгдсэн үндэсний байгууллагаас (НҮБ) санаачилсан дэлхийн Тогтвортой
хөгжлийн зорилгуудын (ТХЗ) хүрээнд НҮБ-ын Хөгжлийн Хөтөлбөрийн
дэмжлэгтэйгээр Монгол Улсын Засгийн газар нь Тогтвортой хөгжлийн үзэл
баримтлал 2030 (ТХҮБ) баримт бичгийг соёрхон баталж, үе үеийн Засгийн газар
тогтвортой хэрэгжүүлж байгаа бөгөөд бүхий л оролцогч талууд улс төрийн байр
сууриас үл хамааран хөгжлийн алсын хараа хэмээн хүлээн зөвшөөрсөн билээ.
Тиймээс энэ нь Монгол Улсыг тогтвортой хөгжүүлэх үндсэн баримт бичиг юм.
Уур амьсгалын дулааралт, тогтвортой хөгжлийн төдийгүй хүн төрөлхтөний оршин
тогтнохтой холбоотой олон асуудал дэлхий нийтийн өмнө тулгамдаж байгаатай
холбогдуулан НҮБ-ын санаачилсан ТХЗ-ын өмнөх Мянганы хөгжлийн
зорилтуудыг амжилттай хэрэгжүүлж, дууссан. Тиймээс НҮБ-ын бүх гишүүн орнууд
болох хөгжиж буй болон хөгжингүй орнууд ТХЗ -уудыг баталсан. Энэ нь нөөц
баялгийг эрчимтэй ашигладаг (зүй бусаар) 20-р зууны хөгжлийн загвараас эдийн
засгийн үр ашигт тулгуурласан үйл ажиллагаа явуулдаг шинэ үед шилжих
шаардлагатай болсоныг харуулж байна.
ТХЗ нь улс орныг тогтвортой хөгжүүлэх үүднээс ямар төрлийн хөгжлийн загварыг
мөрдөх шаардлагатайг тулгаагүй. Дэлхийн ТХЗ-ын хүрээнд ТХҮБ 2030 баримт
бичгийг боловсруулсан бөгөөд хөгжлийн шинэ загвараар хөгжих шаардлагатай
хэдий ч тухайн загварыг хараахан тодорхойлоогүй байна. ТХҮБ 2030 баримт
бичигт тусгасан тогтвортой хөгжлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх үүднээс Монгол орны
өвөрмөц нөөц баялагт үндэслэн хөгжлийн загварыг тодорхойлно.
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(2) Монгол Улсын хөгжлийн одоогийн нөхцөл байдал болон ТХЗ
2010-2015 онуудад Монгол Улсын эдийн засгийн дундаж өсөлт 10% байсан ба
энэхүү эдийн засгийн өсөлтийн үр шимийг олон хүн хүртсэн. Уул уурхайгаас
үүдэлтэй эдийн засгийн өндөр өсөлт нь нөөц баялгийг эрчимтэй ашиглах
тодорхойлолтод багтаж байна. Уул уурхайгаас хамааралтай эдийн засгийн өндөр
өсөлтийг үргэлжлүүлэх нь ашигт малтмалыг үргэлжлүүлэн олборлоно гэсэн үг
бөгөөд дэлхийн ТХЗ болон ТХҮБ 2030-д тусгагдсан тогтвортой байдлын үзэл
санаатай нийцэхгүй байна гэсэн үг юм. Монгол Улсын нийгэм-эдийн засгийн
энэхүү хандлагыг Хүснэгт 3.1.1.-д нэгтгэн үзүүлэв.
Монгол Улсын хөгжлийн одоогийн нөхцөл байдал нь Тогтвортой хөгжлийн зорилго,
зорилтуудтай зөрчилдөж буйг Хүснэгт 3.1.1-д үзүүлэв. Хэрэв одоогийн хөгжлийн
чиг хандлага хэвээр хадгалагдвал ТХЗ, ТХҮБ 2030-ын хэрэгжилт хангагдахгүй
байх магадлалтай байна. Өөрөөр хэлбэл (Хүснэгт 3.1.1) Монгол Улс нь хөгжлийн
шинэ загвараар хөгжих шаардлагатайг харуулж байна.
Монгол Улсын хөгжлийн одоогийн байдал Тогтвортой
хөгжлийг зорилго, зорилтуудын харьцуулалт
Салбар
Эдийн
засаг

Зүйл
Аж
үйлдвэрийн
төрөлжилт,
хөдөлмөр
эрхлэлт
Аж үйлдвэр,
орлого

Орлогын
хуваарилалт
Нийгэм

Байгаль
орчин

Нийгмийн
хөгжил

Хүний
хөгжлийн
индекс
Байгалийн
нөөц баялаг,
байгаль
орчныг
хадгалан,
хамгаалах
Амьдрах
орчин

Монгол Улсын хөгжлийн
одоогийн нөхцөл байдал
Ашигт малтмал, мал аж
ахуйгаас хэт хамааралтай
байдлаас үүдэн сүүлийн
жилүүдэд ажилгүйдлийн
түвшин нэмэгдсэн.
Сүүлийн жилүүдэд
ядуурлын түвшин
нэмэгдсэн.
Хөдөө аж ахуйн бүтээмж
бага, малын тоо толгойг
хязгаарлах шаардлагатай.
Сүүлийн жилүүдэд Жини
коеффициент 32, 33 байна
(дэлхийн хэмжээнд дундуур
байр).
Боловсрол, бичиг үсгийн
түвшин ахисан.

Хүний хөгжлийн индекс
(ХХИ) 0.74 байгаа нь 189
улсаас 92-р байранд орсон.
Эдийн засгийн өсөлтийг
хангах үүднээс эрдэс
баялгийг зүй бусаар
ашиглаж байгаа ба зарим
газарт бэлчээрийн
талхлалтын улмаас хөрсний
доройтол үүссэн.
Агаарын бохирдол, авто
замын ноцтой түгжрэл,
хөрсний бохирдол нь хот,
суурин газрын байгаль
орчны чанарыг доройтуулж
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Тогтвортой хөгжлийг зорилго,
зорилт
Нэмүү өртөг шингэсэн, ажиллах
хүч их шаарддаг салбаруудад
анхаарал хандуулан бүтээмжийг
дээшлүүлэх, ажлын байрыг
нэмэгдүүлэх.
Ядуурлын бүх хэлбэрийг бүрэн
устгах, зохистой арга хэмжээ
авах.

Бүх нийтээрээ бүрэн, бүтээмжтэй,
зохистой хөдөлмөр эрхлэлтийг
дэмжих.
Хүн бүр чанартай боловсролыг
ижил тэгш, хүртээмжтэй эзэмших
нөхцөлийг бүрдүүлэх, насан турш
сурч боловсрох боломжийг
дэмжих.
Бүх нийтээрээ насан турш эрүүл
энх, сайн сайхан амьдрах
нөхцөлөөр хангах.
Хариуцлагатай, тогтвортой
хэрэглээ болон үйлдвэрлэлийг
дэмжих, газрын доройтлыг
бууруулах, биологийн олон янз
байдлыг мөхөж, устахаас
сэргийлэх.
Хот, суурин газруудын аюулгүй,
хүртээмжтэй, найдвартай,
тогтвортой хөгжлийг дэмжих.
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(3) Хөгжлийн шинэ загварыг тодорхойлох хэрэгцээ, шаардлага
Төрөл бүрийн салбарын нэмэлт онцлогийг тусгах замаар ТХҮБ 2030 баримт
бичгийн зорилтуудыг үр дүнтэй хэрэгжүүлэх үүднээс Үндэсний хөгжлийн цогц
төлөвлөгөөг (ҮХЦТ) боловсруулна. Энэхүү зорилгоор салбар тус бүрийн асуудал
хариуцсан оролцогч талуудын салбар хоорондын хамтын ажиллагааг хангах
хөгжлийн загварыг тодорхойлох шаардлагатай.
ТХЗ нь НҮБ-аас баталсан хөгжлийн зорилго боловч хөгжлийн ямар зорилго,
зорилт бүхий хөгжлийн загварыг томьёолох нь тухайн бүс нутаг, улс орноос
хамааран харилцан адилгүй байна. ТХҮБ 2030-тай нийцүүлэн Бүсчилсэн
хөгжлийн бодлого (БХБ), Хүн амын нутагшилт, суурьшлын хөгжлийн ерөнхий
төсөл (ХАНСХЕТ), Бүсчилсэн хөгжлийн алсын хараа (БХАХ) зэрэг холбогдох
бодлого, төлөвлөгөөг боловсруулж, Монгол Улсын хөгжлийн өвөрмөц загварыг
тодорхойлох шаардлагатай. ТХЗ, ТХҮБ 2030 баримт бичигтэй уялдаа холбоо
бүхий ХАНСХЕТ, БХБ, БХАХ-ны харилцан хамаарлыг Зураг 3.1.1-д үзүүлэв.
"Development Paradigm in Mongolia"
common to related policies and plans
HSP（Human
Settlement Plan）

RDP（Regional
Development Policy）

NCDP (National Comprehensive
Development Plan)

RDV（Regional
Development Vision）

Development
Paradigm Concept
SDV2030 (Sustainable
Development Vision 2030)

SDGs（Sustainable
Development Goals）

Эх үүсвэр: ЖАЙКА-гийн Төслийн баг

Зураг 3.1.1

ТХЗ, ТХҮБ 2030 баримт бичигтэй уялдаа холбоо бүхий
ХАНСХЕТ, БХБ, БХАХ-ны хамрилцан хамаарал

ЖАЙКА-гийн Төслийн баг нь Монголын талтай хамтран 2019 оны 1-р сард “ТХЗ,
ТХҮБ 2030 ба хөгжлийн загвар” сэдэвт семинар болон Оролцогч талуудын
нэгдсэн хурлыг зохион байгуулсан. Төлөвлөлтийн хувилбарууд, ТХЗ болон ТХҮБ
2030 баримт бичиг хоорондын уялдаа зэрэг олон талын оролцогч талуудын
хамтын хүчин чармайлтын үр дүнд хөгжлийн загварыг тодорхойлох талаар
хэлэлцсэн. Олон талын оролцогчдын нэгдсэн хурлаар (ОТОНХ) төлөвлөлтийн
хувилбаруудыг хэлэлцэн, тодорхойлно. Түүнчлэн 2019 оны 3-р сард “Аз жаргалын
үзүүлэлтүүд: баяр баясал, зорилго, бахархал” сэдэвт семинарыг зохион
байгуулсан бөгөөд энэхүү семинар нь хөгжлийн загварыг томьёолоход чиглэгдсэн.
Эдгээр семинарууд хөгжлийн шинэ загварын талаар цаашид хэлэлцэх үндэс
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суурь болсон билээ.
Монгол Улсын хөгжлийн загварыг 1) ТХЗ, ТХҮБ 2030-д үндэслэсэн логик аргачлал
ба 2) Монголын хамтран ажиллагч байгуулагуудтай семинар, хэлэлцүүлэг хийх
замаар оролцооны аргыг хослуулан тодорхойлно.
Монгол Улсын хөгжлийн загварыг тодорхойлох үйл ажиллагаа
Монголын талын хамтран ажиллагч байгуулагууд болон ЖАЙКА-гийн Төслийн
багийн хамтын ажиллагааны хүрээнд хөгжлийн загварыг тодорхойлох бөгөөд
ЖАЙКА-гийн Төслийн баг нь хэлэлцүүлэг өрнүүлэх үүднээс дүн шинжилгээ хийн,
танилцуулах болно. Хүснэгт 3.1.2-т үйл ажиллагаа, огноо, хариуцах байгууллагыг
нэгтгэн үзүүлэв.
Хөгжлийн загварыг тодорхойлох ажлын төлөвлөгөө
Үйл ажиллагаа
ТХЗ-тай холбоотой макро түвшний
асуудлуудыг тодруулах
ТХЗ, ТХҮБ 2030-тай холбоотой макро
түвшний дүн шинжилгээ
ТХҮБ 203-тай холбоотой салбаруудын
хөгжлийн гол асуудлуудад дүн шинжилгээ
хийх
Салбарын өнөөгийн байдлын болон ТХЗ,
ТХҮБ 2030-ын хүрээнд хүлээгдэж байгаа
үр дүнд дүн шинжилгээ хийх
Хөгжлийн шинэ загвартай холбоотой үзэл
санаа, санал боловсруулах
Хөгжлийн загварыг томьёолох
Хөгжлийн
загварыг
нарийвчлан
боловсруулах
Эх үүсвэр: ЖАЙКА-гийн Төслийн баг

Огноо
2019
оны
7-р
сарын сүүлээр
2019 оны 8-р
сарын сүүлээр
2019 оны 9-р
сарын эхээр

Хариуцах байгууллага
ЖАЙКА-гийн Төслийн баг
Монголын
тал
болон
ЖАЙКА-гийн Төслийн багийн
хамтарсан семинар
ЖАЙКА-гийн Төслийн баг

2019 оны 9-р
сарын эхээр

ЖАЙКА-гийн Төслийн баг

2019 оны 10-р
сарын эхээр

Монголын
тал
болон
ЖАЙКА-гийн Төслийн багийн
хамтарсан семинар
Монголын
тал
болон
ЖАЙКА-гийн Төслийн багийн
хамтарсан семинар
Оролцогч талуудын нэгдсэн
хурал

2019 оны 12-р
сарын дунд,
сүүлээр
2020 оны 1-5-р
сар

(1) ТХЗ-той холбоотой макро түвшний асуудлуудыг тодруулах нь
Макро түвшний дүн шинжилгээ хийхэд НҮБ-ийн Улс төрийн дээд форумд
зориулан 2019 онд боловсруулсан Үндэсний сайн дурын тайланг ашиглана.
Түүнчлэн ЖАЙКА-гийн Төслийн баг нь ҮХЦТ боловсруулах төслийн Явцын
тайланд үндэслэн асуудлын дүн шинжилгээ хийнэ.
1) Монгол Улсын Үндэсний сайн дурын тайлан 2019
Монгол Улсын Үндэсний сайн дурын тайланд ТХЗ, зорилгуудыг хэрэгжүүлэхэд
тулгарч буй бэрхшээл, хүчин чармайлтыг дараах байдлаар харуулав. Үүнд:
⚫

⚫

Монгол Улс нь ТХЗ-ыг батлагдсан эхэн үеэс хэрэгжүүлж эхэлсэн улс боловч
хэрэгжилтийн үр дүн хангалтгүй байна.
Хөгжлийн цогц зорилтыг тусгасан дунд, богино хугацааны хөгжлийн
бодлогыг эрэмбэлэн, улсын төсвийг Монгол Улсын дотоодын нөхцөл
байдалд нийцүүлэн боловсруулах ажил үргэлжилж байна.
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⚫

⚫

⚫

Уул уурхай, нөөц баялаг, хөдөө аж ахуй, мал аж ахуйн салбараас ихээхэн
хамааралтай эдийн засаг нь түүхий эдийн үнийн хэлбэлзэл зэрэг гадаад
хүчин зүйлийн нөлөөнд тэсвэртэй бус байна. Түүнчлэн хөдөө аж ахуй, мал
аж ахуй эрхлэлт байгалийн гамшгийн аюулд өртөмтгий байна.
Ажлын байр хомс, бүс нутгийн нийгмийн үйлчилгээний ялгаатай, тэгш бус
байдал нь зарим иргэдийн амьдрах нөхцлийг дордуулж байна.
Агаарын чанарын үзүүлэлт ялануяа Улаанбаатар хотод өмнөхөөс хавьгүй
дордсон. Байгалийн гамшиг ойр ойрхон давтагдах нь иргэдийн
амьжиргаанаас гадна хүрээлэн буй орчны чанарт шууд нөлөөлдөг бөгөөд
эдийн засгийн нөхцөл байдлыг муутгах шалтгаан болдог.

Эдгээр асуудлуудыг шийдвэрлэхийн тулд хүртээмжтэй, тогтвортой байдлыг
тусгасан хөгжлийн бодлогыг боловсруулан, хэрэгжүүлэх шаардлагатай. Тиймээс
Монгол Улс нь ТХЗ-ыг Засгийн газар болон бусад оролцогч талуудыг зөвшилцөлд
хүргэх үндсэн баримт бичиг болгон ашиглах боломжтой. Төрийн захиргааны бүх
шатны байгууллага, нийгмийн бүхий л давхарга оролцсон “нийт Монгол” арга
хандлага нь хамтран ажиллах, хүртээмжтэй, тогтвортой зорилтуудыг хангахад
чухал ач холбогдолтой.
2) Макро түвшний асуудлуудын дүн шинжилгээ
ЖАЙКА-гийн Төслийн баг нь ТХЗ-ыг хэрэгжүүлэхтэй шууд холбоотой дараах
асуудлуудыг тодорхойлсон. 6.3-р хэсэгт илүү дэлгэрэнгүй тусгасан. Үүнд:
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫
⚫

Ажилгүйдлийн түвшин өндөр, хөдөлмөр эрхлэлт тогтвортой бус,
Хөдөө орон нутагт ажлын байр хомс,
Эдийн засаг болон экспортын бараа бүтээгдэхүүн төрөлжөөгүй,
Улаанбаатар хотын эдийн засаг, хүн амын хэт төвлөрөл,
Хот, хөдөөгийн хөгжлийн ялгаа их,
Ядуурлын түвшин өндөр, тогтвортой хэвээр,
Капиталын хуримтлал ханалтгүй.

(2) 2030ТХЗ, ТХҮБ 2030-ын макро түвшний дүн шинжилгээ
Тогтвортой хөгжлийн зорилгуудыг биелүүлэхэд ТХҮБ 2030 нийцэж буй эсэхийг
нягтлах үүднээс “Нийгэм, эдийн засгийн тогтвортой хөгжлийг хангаж” буй талаарх
макро түвшний дүн шинжилгээг хийнэ. Дараах үйл ажиллагаа багтана. Үүнд:
⚫
⚫

⚫

ТХЗ-аас ТХҮБ 2030-д тусгагдаагүй хүчин зүйлсийг тодорхойлох,
Тогтвортой хөгжлийн зорилгуудыг биелүүлэхэд шаардлагатай ТХҮБ 2030-д
тусгагдаагүй хүчин зүйлсийг тодорхойлох,
ТХҮБ 2030 бүтцийн дүн шинжилгээгээр салбар тус бүрт тулгарч буй
хүндрэлтэй асуудлыг тодорхойлон, танилцуулах.

1) ТХЗ-ын бүтцийн эхний дүн шинжилгээ
ТХЗ-ын бүтцийн эхний дүн шинжилгээг Зураг 3.1.2-т үзүүлэв. Уг бүтцээс үзэхэд
ТХЗ-ын туйлын зорилго нь 20-р зууны хөгжлийн загвараас илүүтэйгээр нийгэм,
эдийн засгийн хөгжлийн өөр хувилбар болох “Нийгэм, эдийн засгийн тогтвортой
хөгжлийг” хангах явдал юм. Энэхүү хөгжлийг хангахын тулд “16. Энх тайван,
шударга ёсыг цогцлоох”, “17. Хөгжлийн төлөөх түншлэлийг бэхжүүлэх” зорилгууд
хоорондоо уялдах шаардлагатай.
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Эдийн засаг, нийгэм, байгаль орчны зорилгуудыг дунд хугацааны зорилгод
багтаасан. Үүнд: “1. Ядуурлыг устгах”, “Тэгш бус байдлыг бууруулах” болон бусад
холбогдох зорилгууд багтана. ТХЗ-ын үндсэн философи болох “Хөгжлөөс хэнийг
ч орхигдуулахгүй байх” зарчим нь дунд хугацааны зорилгуудаар хэрэгжих ба
цаашид “Нийгэм, эдийн засгийн тогтвортой хөгжлийг” хангахад чиглэгддэг.

Эх үүсвэр: ЖАЙКА-гийн Төслийн баг
Тайлбар: ТХЗ-ын улаанаар тэмдэглэсэн зорилтууд ТХҮБ 2030-д тусгагдсан.

Зураг 3.1.2

ТХЗ-ын бүтэц

2) Эхний Ажлын хэсгийн хэлэлцүүлгийн үр дүнд шинэчилсэн дүн шинжилгээ
ЖАЙКА-гийн Төслийн багийн боловсруулсан ТХЗ-ын бүтцийн дүн шинжилгээний
төсөлд эдийн засаг, нийгэм, байгаль орчны зорилгууд болон урьдчилсан нөхцөл,
дунд хугацааны болон эцсийн зорилгууд хоорондын шалтгаан-үр дагаврын
харилцан хамаарлыг тусгав. 2019 оны 8-р сарын 21-нд зохион байгуулсан Ажлын
хэсгийн (АХ) анхны хурлаар ажлын хэсгийн гишүүдтэй хамтран, зарим зорилгууд
нь эдийн засаг, байгаль орчны зорилгуудын аль алинтай нь хамааралтай болохыг
тогтоож, урьдчилсан нөхцөл, дунд хугацааны болон эцсийн зорилгууд хоорондын
харилцан хамаарлаас шалтгаалан зорилгуудыг эрэмбэлсэн.
ЖАЙКА-гийн Төслийн баг нь эдгээр асуудлуудыг тусган, ТХЗ-ын бүтцийг өөрчлөн
Зураг 3.1.3.-т үзүүлэв. Монгол Улсын Тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал 2030
баримт бичигт хөгжлийн зорилтуудыг эдийн засгийн тогтвортой хөгжил, нийгмийн
тогтвортой хөгжил, байгаль орчны тогтвортой хөгжил, тогтвортой хөгжлийн
засаглалын хүрээнд тодорхойлсон тул ТХҮБ 2030 болон ТХЗ-ыг харьцуулахад
хялбар байна. Түүнчлэн энэхүү бүтэц нь хөгжлийн загварыг боловсруулахад ТХЗ
тус бүрийн эрэмбийг тодорхой харуулна.
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High

Priority

Prerequisite

Intermediate goals

Goal 12: Responsible
Consumption and
Production

Goal 3: Good Health and
Well-being

Goal 9: Industry,
Innovation and Resiliant
Infrastructure

Goal 8: Decent Work
and Sustainable
Economic Growth

Goal 4: Inclusive and
Quality Education

Goal 7: Affordable, Clean
and Sustainable Energy

Goal 10: Reduced
Inequalities

Goal 11: Sustainable
Cities and Communities

Goal 5: Gender Equality

Goal 15: Protect, Restore
and Promote Sustainable
Use of Terrestrial
Ecosystem

Goal 13: Urgent Climate
Action
Goal 6: Clean Water and
Sanitation

Ultimate goals
Goal 17: Partnerships for
Sustainable Development

Realization of
Sustainable
Socio-economy
Governnance
(Not included in SDGs)

Goal 16: Peace, Justice and
Strong Institutions

Goal 1: No Poverty

Legend Economic goals
Social goals

Environmental goals

Goal 2: Zero Hunger, Food
Security, and Sustainable
Agriculture

Not limited to one sector

Эх үүсвэр: ЖАЙКА-гийн Төслийн баг

Зураг 3.1.3

ТХЗ-ын бүтэц (шинэчилсэн байдлаар)

(3) ТХҮБ 2030 баримт бичгийн
асуудлуудын дүн шинжилгээ

дагуу

салбаруудад

тулгамдаж

буй

1) ТХҮБ 2030 баримт бичиг: Эдийн засгийн салбарын хөгжил
ЖАЙКА-гийн Төслийн багийн боловсруулсан ТХЗ-ын бүтцийн дүн шинжилгээний
бүрэлдэхүүн хэсэг болгон ТХҮБ 2030 баримт бичгийн салбар тус бүрийн
зорилтуудын шаталсан бүтцийг тодруулах үүднээс судалсан. ТХЗ-ыг
хэрэгжүүлэхтэй холбогдуулан Монгол Улсын ТХҮБ 2030 баримт бичгийг
боловсруулан, батлуулсан тул философийн хувьд ижил юм. Түүнчлэн ТХҮБ 2030
баримт бичгийн Тогтвортой хөгжлийн засаглал нь эдийн засаг, нийгэм, байгаль
орчны хувьд чухал ач холбогдолтой зорилт билээ. ТХҮБ 2030 баримт бичгийн
эдийн засгийн тогтвортой хөгжлийн зорилтод дүн шинжилгээ хийн, үр дүнг Хүснэгт
3.1.3 болон Зураг 3.1.4-д үзүүлэв.
ТХҮБ 2030 баримт бичгийн эдийн засгийн тогтвортой хөгжлийн зорилт нь “Урт
хугацааны эдийн засгийн дундаж өсөлтийг тогтвортой хадгалах” явдал юм. Энэ
нь салбар тус бүрээр дэлгэрэнгүй дүн шинжилгээ хийх үндэс суурь болсон бөгөөд
тэдгээрийг дараагийн хэсэгт тусган, оруулсан.
ТХЗ болон ТХҮБ 2030 баримт бичгийн зорилтуудын харилцан
хамаарал

Салбар
Хөдөө аж
ахуйн
салбар

ТХҮБ 2030
Гол зорилтууд
Үр тариа, төмс,
хүнсний ногооны
хэрэгцээг дотоод эх

ТХЗ-тай харилцан хамаарал
Энэ нь Зорилго ②, Зорилго ③, Зорилго
⑫-ын үр дүнтэй холбоотой бөгөөд
“Нийгэм, эдийн засгийн тогтвортой
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(мал аж
ахуй)

үүсвэрээр бүрэн
хангана.
Олон улсын зах зээлд
өрсөлдөх чадвартай
мал аж ахуйн
салбарыг хөгжүүлнэ.

Аж
үйлдвэрийн
салбар

Нийт экспортод
боловсруулах
үйлдвэрлэлийн эзлэх
хувийн жинг
нэмэгдүүлнэ.
Хот, суурин газрын
бүсэд хөдөө аж ахуй,
хүнсний
үйлдвэрлэлийн
кластерыг хөгжүүлнэ.
Эрдэс
Ил тод, хариуцлагатай
баялагийн олборлох
салбар
үйлдвэрлэлийг
төлөвшүүлж, уул
уурхайн салбарын
өрсөлдөх чадварыг
нэмэгдүүлнэ.
Аялал
Монгол Улс нүүдлийн
жуулчлал- соёл, аялал
ын
жуулчлалын олон
салбар
улсын төв болно.
Эрчим
Эрчим хүчний
хүчний
хэрэгцээг дотоодын
салбар
найдвартай,
тогтвортой эх
үүсвэрээр бүрэн
хангаж, цахилгаан
эрчим хүч
экспортолно.
Эх үүсвэр: ЖАЙКА-гийн Төслийн баг

хөгжлийг” хангахтай шууд холбоотой.
Зорилго ⑫ нь Зорилго ⑧-ын үр дүнд хувь
нэмэр оруулна.
Энэ нь Зорилго ③, Зорилго ⑧-тай
холбоотой бөгөөд эдгээр нь Зорилго ①
болон “Нийгэм, эдийн засгийн тогтвортой
хөгжлийг” хангахад хувь нэмэр оруулна.
Зорилго ⑨ нь урьдчилсан нөхцөлд чухал
ач холбогдолтой.
Энэ нь “Нийгэм, эдийн засгийн тогтвортой
хөгжлийг” хангахад хувь нэмэр оруулах ба
Зорилго ⑧-аас ТХЗ-ын нийтлэг зорилгыг
харах боломжтой.

Сайн
нийцэж
байна

Сайн
нийцэж
байна

Хэдийгээр Зорилго ⑪-тэй ойролцоо
боловч агуулга нь бага зэрэг ялгаатай.
Зорилго ①-ын үр дүнд хувь нэмэр
оруулна.

Нийцэж
байна

Энэ нь Зорилго ⑦, Зорилго ⑨, Зорилго
⑧, Зорилго ⑮-тай хамааралтай.
Түүнчлэн Зорилго ⑯-ын үр дүнд хувь
нэмэр оруулна. Мөн Зорилго ⑰-д шууд
бусаар нөлөөлнө.

Нийцэж
байна

Энэ нь Зорилго ⑧, Зорилго ⑰-д ихээхэн
хувь нэмэр оруулна. Мөн байгаль орчныг
хамгаалах үүднээс Зорилго ⑮-тай
хамааралтай.
Энэ нь голчлон Зорилго ⑦-той
хамааралтай. Мөн Зорилго ⑧, Зорилго
⑨-тэй хамаатай.

Сайн
нийцэж
байна
Нийцэж
байна

2) Эдийн засгийн салбар
ТХЗ-ын философийг ТХҮБ 2030 баримт бичигт тусгагдсан эдийн засгийн
хөгжлийн асуудлуудад зүй зохистойгоор тусган оруулжээ. Хөдөө аж ахуй, мал аж
ахуй, аялал жуулчлалын салбарын зорилтуудыг эдийн засаг, нийгэм, байгаль
орчны тогтвортой хөгжлийн тэнцвэрийг хадгалан, тодорхойлсон байна. Түүнчлэн
Монгол Улсын бүс нутгийн онцлог, уламжлал, соёлыг тусгасан эдгээр зорилтууд
нь эдийн засгийн тогтвортой хөгжлийг хангахад чиглэгдэж байна. Нөгөө талаар
уул уурхай, эрчим хүчний салбарын зорилтууд нь агуулгын хувьд хязгаарлагдмал
байна.
Хөдөө аж ахуй, мал аж ахуйн салбар
ТХҮБ 2030 баримт бичгийн бүтцийн дүн шинжилгээгээр хөдөө аж ахуй, мал аж
ахуйн салбарт тулгамдаж буй асуудал нь үр тариа, төмс, хүнсний ногооны
хэрэгцээг дотоод эх үүсвэрээр бүрэн хангах, эрчимжсэн мал аж ахуй эрхлэх,
малын гаралтай бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх явдал юм. Үр тариа,
төмс, хүнсний ногооны хэрэгцээг дотоодын эх үүсвэрээр бүрэн хангах үйл
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ажиллагааны хүрээнд тариалангийн газрын хөрсний үржил шимийг нэмэгдүүлэх,
байгаль, цаг уурын гамшигт үзэгдэлд тэсвэртэй, дасан зохицох чадвартай байх,
байгаль орчинд ээлтэй технологийг нэвтрүүлэх шаардлагатай. Хөдөлмөрийн
бүтээмжийг нэмэгдүүлэн, малын гаралтай бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийг
өргөжүүлэх нь малчдын орлого, ажлын байрыг нэмэгдүүлнэ гэсэн үг бөгөөд нөөц
баялгийг хэмнэлттэй, зохистой ашиглахад хувь нэмэр оруулна.
ТХЗ нь нэмүү өртөг өндөртэй, хөдөлмөр шингээлт ихтэй салбарыг хөгжүүлэхэд
түлхүү анхаарах шаардлагатайг онцолсон ба хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлэх
орон нутгийн үйлдвэрийг хөгжүүлэх нь тус зорилтод нийцэж байна. Энэхүү
зорилтод технологийг шинэчлэх, эдийн засаг, санхүү хөрөнгө оруулалтын орчныг
сайжруулах асуудлууд багтана.
ТХҮБ 2030 баримт бичигт тусгагдсан чухал зорилтуудын нэг нь бэлчээрийн
менежментийн асуудал юм. Монгол орны өргөн уудам бэлчээрийг тухайн орон
нутгийн иргэд, олон нийтийн оролцоотойгоор байгалийн нөөцийн менежментийн
тогтолцоог бүрдүүлэх нь зүйтэй.
Мал аж ахуй, хөдөө аж ахуйд суурилсан экспортын баримжаатай боловсруулах
үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх нь аж үйлдвэрийн салбарын томоохон зорилт бөгөөд
энэ нь мал аж ахуй, хөдөө аж ахуйн үйл ажиллагааг сайжруулахад тус дэм
үзүүлнэ. Эдгээр уялдаа холбоотой үйл ажиллагаа нь экспортын бараа
бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх 6 дахь салбар хэмээн нэрлэгдэх болно.
Sustain long-term average
economic growth
Agriculture

Industry

Meet the domestic
demand for grains,
potato and vegetable

Develop livestock sector
that is competitive in
international market

Increase the share of
production and
processing sector in
total export

Increas the share of
livestock 'having high
potential'

Expand
irrigation area

Develop intensive
agriculture and
livestock farming

Develop agriculture,
and food processing
industry clusters in
cities and urban
settlements

Develop the chemical
industrial sector and fuel
products meeting
international standards
from local production

Create proper flock
structure of livestock in
line with grazing capacity

Mining

Energey

Encourage transparent
and accountable
extractive industry, and
improve the
competitiveness

Ensure stable, reliable and
full supply of energy
domestically and export
energy

Create a geological
information data base

Increase the share of
renewable energy and seek for
new energy sources

Tourism
Become the international
destination for nomadic
culture and tourism

Increase the share of processed
produce in leather, wool and
cashmere in total raw material
produced

Provide modern techniques,
technologies and electricity
Create a financial,
economic and legal
environment

Related to
Environemtal
Developemtn

Join the intenational
teourism coriidor
regionally

Establish a favorable
business environment

Improve urban planning in
line with world-class green
development model

Infrastructure

Technology
Adopt advanced
technologies with high
productivity

Encourage natural resourceefficient production

Develop transportation and
logistics network of import
and export goods

Expand information
technology and
telecommunications
coverage

Improve the infrastructure
and the service quality of
major natural and cultural
heritage siteds

Create a healthy, safe and
comfortable living
environment

Law and institution
Related to Social
Efficiency and effectiveness
Developemtn
in all economic and social
sectors

Expand and develop roads
and transportation logistic
network

Promote public private
partnership

Эх үүсвэр: ЖАЙКА-гийн Төслийн баг

Зураг 3.1.4

ТХҮБ 2030 бүтэц (эдийн засгийн салбараар)
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Аж үйлдвэр, уул уурхай, аялал жуулчлалын салбар
ТХҮБ 2030 баримт бичигт тусгагдсан аж үйлдвэрийн салбарын гол зорилт нь
химийн аж үйлдвэрийн салбар, нүүрс боловсруулах үйлдвэрлэл, хөдөө аж ахуй
болон хүнсний үйлдвэрлэл, ноос ноолуур, арьс шир зэрэг түүхий эдийг бүрэн
боловсруулах үйлдвэрлэлийн кластерыг хөгжүүлэх явдал юм. Түүнчлэн
экспортын баримжаатай нэмүү өртөг шингэсэн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх
боловсруулах үйлдвэрлэлийг хөгжүүлнэ.
Ил тод, хариуцлагатай олборлох үйлдвэрлэлийг төлөвшүүлж, уул уурхайн
салбарын өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлнэ. Аж үйлдвэрийг дэвшилтэт техник
технологи, МХХТ-д суурилан хөгжүүлж, найдвартай, тогтвортой эрчим хүчний эх
үүсвэрээр хангана. Эрдэс баялгийн нөөцийн ашиглалтыг багасгаж, нэмүү өртөг
шингэсэн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэн, уул уурхайн салбарын тогтвортой хөгжлийг
дэмжинэ.
ТХҮБ 2030 баримт бичигт тусгасан Монгол Улс нүүдлийн соёл, аялал жуулчлалын
олон улсын төв болох зорилтын хүрээнд олон улсын аялал жуулчлалын
коридорыг байгуулна.
Эрчим хүчний салбар
Эдийн засгийн тогтвортой хөгжлийг хангахын тулд эрчим хүчний хэрэгцээг
дотоодын найдвартай, тогтвортой эрчим хүчний эх үүсвэрээр бүрэн хангах сорилт
тулгарч байна. ТХҮБ 2030 баримт бичигт нийт эрчим хүчинд сэргээгдэх эрчим
хүчний эзлэх хувийг нэмэгдүүлж, эрчим хүчний шинэ эх үүсвэрийг ашиглан
найдвартай, тогтвортой эрчим хүчний эх үүсвэрээр бүрэн хангахаар тусгагдсан.
Технологи, хууль эрх зүй, институци, дэд бүтцийн салбар
Дээр дурдсанаар ТХҮБ 2030 баримт бичигт төрөл бүрийн салбарын хөгжлийг
дэмжих дэвшилтэт технологийг нэвтрүүлэх, дэд бүтэц, институци, хууль эрх зүйн
орчинг боловсронгуй болгох зорилтуудыг тусгасан. Тус баримт бичигт дэд
бүтцийн салбарын хувьд эдийн засгийн өсөлтийг хангах зам, тээвэр, логистикийн
сүлжээг хөгжүүлэхээр тусгасан. Институцийн хувьд төр хувийн хэвшлийн
түншлэлийг хангаснаар (ТХХТ) хот байгуулалт, дэд бүтцийн хөгжлийг дэмжин,
дэвшилтэт технологид суурилсан боловсруулах үйлдвэрлэлийг хөгжүүлж,
бүтээмжийг нэмэгдүүлэхээр тусгасан.
(4) ТХЗ, ТХҮБ 2030-ын одоогийн байдал, хүлээгдэж буй үр дүнгийн дүн
шинжилгээ (салбаруудаар)
ЖАЙКА-гийн Төслийн баг нь ТХҮБ 2030-ын зорилтууд болон ТХЗ-ыг салбар тус
бүрээр харьцуулан, хүснэгтэд нэгтгэн үзүүлэв. Тоон мэдээлэлд үндэслэсэн
үнэлгээг сайтар хийхийн зэрэгцээ заримдаа чанарын үнэлгээ хийх шаардлага
тулгардаг. ТХҮБ 2030 баримт бичгийн зорилтууд нь ТХЗ-тай нийцэж буй эсэхийг
судалсан. Энэхүү дүн шинжилгээ нь ТХҮБ 2030 баримт бичгийн зорилтуудыг
өөрчлөх зорилгоор хийгдээгүй болно. Харин ТХҮБ 2030 баримт бичгийн
зорилтуудад үндэслэн Монгол Улсын хөгжлийн шинэ загварыг тодорхойлохоор
зорьсон.
Салбар тус бүрийн гол зорилтуудыг үр дүнтэй хангах арга, хандлагыг тодруулна.
Энэ нь ТХҮБ 2030 баримт бичигт тусгах зарим нэмэлт нөхцлийг тодорхойлоход
хүргэж болзошгүй юм.
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1) Хөдөө аж ахуй, мал аж ахуйн салбар
Хүснэгт 3.1.4-т ТХҮБ 2030 баримт бичгийн зорилтууд болон хөдөө аж ахуй, мал
аж ахуйн салбарын зорилтуудад хүрэх хэтийн төлвийг үзүүлэв.
ТХЗ-ын ядуурлыг устгах, өлсгөлөнг зогсоох зорилго, зорилтуудтай хөдөө аж ахуй,
мал аж ахуйн салбарын зорилтууд нягт холбоотой байна. ТХҮБ 2030 баримт
бичгийн зорилтууд ерөнхийдөө ТХЗ-ын зорилго, зорилтуудтай нийцдэг.
Жишээлбэл үр тарианы үйлдвэрлэлийн талбайд тэг элдэншүүлэлтийн технологи
нэвтрүүлэх нь хөрс хамгаалах, ган гачгийн хохирлыг бууруулах үр дүнтэй арга
технологи юм. Тэг элдэншүүлэлтийн технологи зэрэг бодит технологиос гадна
хөдөө аж ахуй, мал аж ахуйн салбарт МХТ-ийг нэвтрүүлэхээр тусгасан. Ийм
дэвшилтэт технологи нэвтрүүлсэнээр уур амьсгалын өөрчлөлт, ган, зудын аюулыг
даван туулахад тус дөхөмтэй. Тогтвортой хөгжлийн үндсэн зарчим нь эдийн
засгийн үр дүнтэй үйл ажиллагаа явуулах ба байгаль орчныг хамгаалах явдал юм.
ТХҮБ 2030 баримт бичигт эдийн засгийн даяаршлын хүрээнд үйлдвэрлэлийн
кластерыг хөгжүүлэн дэлхий нийтийн нэмүү өртгийн гинжин хэлхээнд нэгдэх
боломжийг нэмэгдүүлэхээр тусгасан. Энэхүү нэмүү өртгийн гинжин хэлхээнд
нэгдсэнээр нэмүү өртөг шингэсэн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх, ажлын байрыг
ихээхэн нэмэгдүүлэх боломж олдохгүй байж болзошгүй ба Монгол Улсын гадна
эдгээр үйл ажиллагаа явагдах боломжтой. Үүнээс зайлсхийхийн тулд
үйлдвэрлэлийн кластерыг хөдөө орон нутгийн иргэдийн амьжиргааг сайжруулах,
орон нутгийн үйлдвэрлэлийг экспортын чиг баримжаатайгаар хөгжүүлэх зэрэгтэй
уялдуулан, нэмүү өртгийн гинжин хэлхээг дотооддоо бий болгох нь чухал юм.
Мэдээлэл хангалтгүй байгаагаас үүдэн ТХҮБ 2030 баримт бичигт тусгагдсан
зорилтыг хангах цаашдын үр дүн тодорхойгүй байна. ТХЗ “12.3 хүнсний хаягдлыг
бууруулах”-аар тусгагдсан боловч ТХҮБ 2030 баримт бичигт дахин боловсруулах,
хаягдал бууруулахтай холбоотой зорилт тусгагдаагүй байна. Энэ нь үр дүнтэй
хэрэгжүүлэх чухал зорилтын нэг юм.
ТХҮБ 2030 баримт бичиг
Мал аж ахуй, хөдөө аж ахуйн салбарын зорилтуудын хэрэгжилт
Тогтвортой хөгжлийн зорилгууд
Зорилго

№

Зорилт

Ядуурлыг
устгах

1.4

Шинэ
технологи
нэвтрүүлэх

1.4

Санхүүгийн
үйлчилгээнд
хамрагдах

2.1

Ядуу, эмзэг
нөхцөлд
амьдарч
байгаа

Өлсгөлөнг
зогсоох

Монгол Улсын Тогтвортой хөгжлийн
үзэл баримтлал 2030
№
№ Зорилт
Үндэслэл
2.1.1
4
Малчин,
Өндөр
тариаланчдын
75 хүртэл хувийг
цахилгааны эх
үүсвэр, техник,
технологиор
хангана.
2.1.1
4
Малчин,
Өндөр
тариаланчдын
75 хүртэл хувьд
хөнгөлөлттэй
зээл, бусад
төрлийн
санхүүгийн
дэмжлэг
үзүүлнэ.
2.1.1
3
Үр тариа, төмс,
Өндөр
хүнсний ногооны
дотоодын
хэрэгцээг хангах

3-11

Одоогийн байдал

Хэтийн
төлөв

Тодорхойгүй

Тодорхойгүй

Тодорхойгүй

Тодорхойгүй

Хүнсний ногооны
дотоодын
хэрэгцээний 55%ийг хангаж байна.

Өндөр
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Тогтвортой хөгжлийн зорилгууд
Зорилго

№

2.3

Зорилт
хүмүүсийг
шим
тэжээллэг,
хангалттай
хэмжээний
хүнсээр
хангах
Санхүүгийн
үйлчилгээ
авах

Монгол Улсын Тогтвортой хөгжлийн
үзэл баримтлал 2030
№
№ Зорилт
Үндэслэл
хүрээнд газар
тариалангийн
үйлдвэрлэлийг
эрчимжүүлэн
хөгжүүлнэ.
Өндөр

Тодорхойгүй

Дунд
зэрэг

Өндөр

Сүүлийн жилүүдэд
эрчимжсэн, хагас
эрчимжсэн мал аж
ахуй эрхлэгчдийн
тоо нэмэгдсэн.

Өндөр

Өндөр

Дунд
зэрэг

2

Үр тариа, төмс,
хүнсний ногооны
хэрэгцээг
дотоод эх
үүвсэрээр бүрэн
хангана.

Өндөр

2.1.1

3

Өндөр

2.1.1

3

Үр тарианы
үйлдвэрлэлийн
талбайд тэг
элдэншүүлэлтийн технологи
нэвтрүүлэх
ажлыг 90%
хүргэнэ.
Мал, амьтны
өвчингүй
статустай
нутгийн хэмжээг
нийт газар
нутгийн 60-аас
доошгүй хувьд
хүргэнэ.

Агро-Мэдээллийн
Технологийн (МТ)
паркийн
төлөвлөгөө боловсруулсан.
Мах, махан бүтээгдэхүүн, арьс шир
зэрэг бусад малын
гаралтай
түүхий эдийг
боловсруулалтгүйгээр буюу
зөвхөн
анхан шатны
боловсруулалт
хийн худалдаалж
байна.
Үр тариа, төмсний
дотоодын
хэрэгцээг 100 %,
хүнсний ногооны
дотоодын
хэрэгцээний 55%ийг хангаж байна.
Тодорхойгүй

Өндөр

Тодорхойгүй

Тодорхойгүй

4

Малын
гаралтай,
нэмүү өртөг
шингэсэн
бүтээгдэхүүн
үйлдвэрлэх
Хүнсний
ногооны
нэмүү
өртгийг
нэмэгдүүлэх
Хүнсний
ногооны
нэмүү
өртгийг
нэмэгдүүлэх

2.1.1

2

2.1.3

1

2.1.3

1

2.4

Хөдөө аж
ахуйг
тогтвортой
хөгжүүлэх

2.1.3

2.4

Газрын
болон
хөрсний
чанарыг
сайжруулах

2.4

Газрын
болон
хөрсний
чанарыг
сайжруулах

2.3

2.3

Хэтийн
төлөв

Малчин,
тариаланчдын
75 хүртэл хувьд
хөнгөлөлттэй
зээл, бусад
төрлийн
санхүүгийн
дэмжлэг
үзүүлнэ.
Нийт мал сүрэгт
өндөр ашиг
шимт мал,
амьтны эзлэх
хувийг 8 %-д
хүргэнэ.
Үйлдвэрлэлийн
кластерыг
хөгжүүлж,
экспортыг
нэмэгдүүлнэ.
Үйлдвэрлэлийн
кластерыг
хөгжүүлж,
экспортыг
нэмэгдүүлнэ.

2.1.1

2.3

Одоогийн байдал
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Өндөр

Дунд
зэрэг

Өндөр

Тодорхойгүй
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Тогтвортой хөгжлийн зорилгууд
Зорилго

Баталгаат
ундны ус,
ариун
цэврийн
байгууламжаар
хангах
Зохистой
хөдөлмөр ба
эдийн
засгийн
өсөлтийг
хангах

№

Зорилт

2.4

Хөдөө аж
ахуйн
найдвартай
арга
туршлагыг
хэрэгжүүлэх
Ус
ашиглалтын
үр ашгийг
сайжруулах

Одоогийн байдал

Хэтийн
төлөв

-

-

2.1.1

3

Усалгаатай
тариалангийн
талбайг 120
мянган га-д
хүргэнэ.

Өндөр

50 мянган га
усалгаатай
тариалангийн
талбай байна.

Дунд
зэрэг

Нэмүү өртөг
өндөртэй,
хөдөлмөр
шингээлт
ихтэй
салбарыг
хөгжүүлэх
Нэмүү өртөг
өндөртэй,
хөдөлмөр
шингээлт
ихтэй
салбарыг
хөгжүүлэх

2.1.3

1

Үйлдвэрлэлийн
кластерыг
хөгжүүлж,
экспортыг
нэмэгдүүлнэ.

Өндөр

Агро-МТ паркийн
төлөвлөгөө боловсруулсан.

Өндөр

2.1.3

1

Үйлдвэрлэлийн
кластерыг
хөгжүүлж,
экспортыг
нэмэгдүүлнэ.

Өндөр

Дунд
зэрэг

9.3

Зах зээлийн
сүлжээнд
нэгдэх
боломжийг
нэмэгдүүлэх

2.1.1

4

Дунд
зэрэг

9.3

Нэмүү
өртгийн
гинжин
хэлхээнд
нэгдэх
боломжийг
нэмэгдүүлэх
Нэмүү
өртгийн
гинжин
хэлхээнд
нэгдэх
боломжийг
нэмэгдүүлэх

2.1.3

1

Малчин,
тариаланчдын
75 хүртэл хувийг
цахилгааны эх
үүсвэр, техник,
технологиор
хангана.
Үйлдвэрлэлийн
кластерыг
хөгжүүлж,
экспортыг
нэмэгдүүлнэ.

Мах, махан бүтээгдэхүүн, арьс шир
зэрэг бусад малын
гаралтай
түүхий эдийг
боловсруулалтгүйгээр буюу
зөвхөн
анхан шатны
боловсруулалт
хийн худалдаалж
байна.
Тодорхойгүй

Өндөр

Агро-МТ паркийн
төлөвлөгөө боловсруулсан.

Өндөр

2.1.3

1

Үйлдвэрлэлийн
кластерыг
хөгжүүлж,
экспортыг
нэмэгдүүлнэ.

Өндөр

Дунд
зэрэг

Байгаль
орчинд
ээлтэй цэвэр
технологи

2.1.1

3

Үр тарианы
үйлдвэрлэлийн
талбайд тэг
элдэншүүлэл-

Дунд
зэрэг

Мах, махан бүтээгдэхүүн, арьс шир
зэрэг бусад малын
гаралтай
түүхий эдийг
боловсруулалтгүйгээр буюу
зөвхөн
анхан шатны
боловсруулалт
хийн худалдаалж
байна.
Тодорхойгүй

6.4

8.2

8.2

Аж
үйлдвэр,
инноваци,
дэд
бүтцийг
хөгжүүлэх

Монгол Улсын Тогтвортой хөгжлийн
үзэл баримтлал 2030
№
№ Зорилт
Үндэслэл
Байхгүй
-

9.3

9.4
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Тогтвортой хөгжлийн зорилгууд
Зорилго

№

Зорилт
нэвтрүүлэх

Монгол Улсын Тогтвортой хөгжлийн
үзэл баримтлал 2030
№
№ Зорилт
Үндэслэл
тийн технологи
нэвтрүүлэх
ажлыг 90%
хүргэнэ.
Байхгүй
-

Хариуцлагатай
хэрэглээ,
үйлдвэрлэлийг
дэмжих
Уур амьсгалын
өөрчлөлтийн
үр нөлөөг
багасгах

12.3

Хүнсний
хаягдлыг
бууруулах

13.1

Уур
амьсгалтай
холбоотой
бэрхшээлийг
даван туулах

2.1.1

1

Хуурай
газрын
экосистемийг
хамгаалах

15.3

Газар,
хөрсийг
нөхөн
сэргээх

2.1.1

3

Уур амьсгалын
өөрчлөлтөд
дасан зохицсон
бэлчээрийн
малын удмын
сан, тэсвэрт
чанарыг
хадгална.
Үр тарианы
үйлдвэр-лэлийн
талбайд тэг
элдэншүүлэлтийн технологи
нэвтрүүлэх
ажлыг 90%
хүргэнэ.

Одоогийн байдал

Хэтийн
төлөв

-

-

Өндөр

Тодорхойгүй

Тодорхойгүй

Өндөр

Тодорхойгүй

Тодорхойгүй

Эх үүсвэр: ЖАЙКА-гийн Төслийн баг

2) Аж үйлдвэр, уул уурхай, аялал жуулчлалын салбар
Энэхүү тайлангийн Бүлэг 8-д ТХҮБ 2030 баримт бичгийн зорилтуудтай уялдуулан,
бодит төсөөлөлд тулгуурлан нийгэм, эдийн засгийн хөгжлийг тодорхойлсон. ДНБий жилийн дундаж өсөлт нь сүүлийн 3 жилд 3.6% байгаа нь ТХҮБ 2030 баримт
бичигт эдийн засгийн жилийн дундаж өсөлт 6.6%-иас доошгүй байх зорилтыг
хангахгүй байна. Энэхүү зорилтод хүрэхийн тулд аж үйлдвэр, уул уурхайн
салбарын бүтээмжийг нэмэгдүүлэх шаардлагатай. Мөн нийт экспортод
боловсруулах үйлдвэрлэлийн эзлэх хувийн жинг нэмэгдүүлэх зорилтыг тусгасан.
Зөвхөн арьс шир, ноос ноолууран бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх бус мах, сүүний
үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх нь экспортыг нэмэгдүүлэх, төрөлжүүлэхэд чухал ач
холбогдолтой юм. Ил тод, хариуцлагатай олборлох үйлдвэрийг төлөвшүүлж,
эрдэс баялгийн нөөцийг зүй зохистой ашиглах шаардлагатай. ТХҮБ 2030 баримт
бичигт хариуцлагатай уул уурхайг хөгжүүлэхээр тусгасан хэдий ч хэрэгжүүлэх
арга хэмжээ тодорхойгүй байна.
ТХЗ 9.3-ын тогтвортой үйлдвэрлэлийг дэмжих зорилт болох үйлдвэр, аж
ахуйнуудаа нэмүү өртгийн гинжин хэлхээ болон зах зээлийн сүлжээнд нэгдэх
боломжийг нэмэгдүүлэх талаар ТХҮБ 2030 баримт бичигт мөн тусгасан. Гэвч мах,
сүү, нүүрсийг боловсруулан нэмүү өртөг шингэсэн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл
дорвитой хөгжөөгүй байгаа тул энэхүү зорилтыг хангахад хүндрэлтэй.
Эко аялал жуулчлал, аялал жуулчлалын коридор, нүүдлийн соёлын давуу талаа
ашиглан гадаадын жуулчид зорин ирэх чиглэл болгон хөгжүүлэх нь ТХЗ-ын
Зорилт 11.4-тэй бүрэн нийцэж байна. Өв уламжлал, соёл, байгалийн унаган
төрхийг хадгалан, хамгаалах нь чухал юм.
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ТХҮБ 2030 баримт бичиг
Уул уурхай, аж үйлдвэр, аялал жуулчлалын салбарын
зорилтуудын хэрэгжилт
Тогтвортой хөгжлийн зорилгууд

Монгол Улсын Тогтвортой хөгжлийн
үзэл баримтлал 2030

Зорилго

№

Зорилт

№

№

Зорилт

Зохистой
хөдөлмөр ба
эдийн
засгийн
өсөлтийг
хангах

8.1

Эдийн засгийн
өсөлтийг
хадгалах

2.1

8.2

2.1.3

1

Нийт экспортод
боловсруулах
үйлдвэрлэлийн
эзлэх хувийн жинг
15%-д хүргэнэ.

Өндөр

Зохистой
хөдөлмөр ба
эдийн
засгийн
өсөлт
Аж
үйлдвэр,
инноваци,
дэд
бүтцийг
хөгжүүлэх

8.9

Нэмүү өртөг
өндөртэй
салбарыг
хөгжүүлэн,
эдийн засгийн
бүтээмжийг
өндөр
түвшинд
хүргэх
Тогтвортой
аялал
жуулчлалыг
хөгжүүлэх

2.1.2

1

Гадаадын
жуулчдын тоог 2
саяд хүргэнэ.

9.2

Тогтвортой аж
үйлдвэржилтийг дэмжих

2.1.3

1

9.2

Тогтвортой аж
үйлдвэржилтийг дэмжих

2.1.3

1

9.2

Тогтвортой аж
үйлдвэржилтийг дэмжих

2.1.4

2

9.3

Нэмүү өртгийн
гинжин хэлхээ
болон зах
зээлийн
сүлжээнд
нэгдэх
боломжийг
нэмэгдүүлэх

2.1.3

9.4

Байгаль
орчинд ээлтэй
цэвэр
технологи
нэвтрүүлэх

2.1.3

ДНБ-ий бодит
өсөлтийг 6.6%-д
хүргэнэ.

Үндэслэл
Өндөр

Одоогийн байдал

Хэтий
н
төлөв

ДНБ-ий бодит
өсөлт 4.1% (2017)
ба 5.5% (2018)
байна.
2018 оны
байдлаар нийт
экспортод боловсруулах
үйлдвэрлэлийн
эзлэх хувийн жин
10.7% байна.

Дунд
зэрэг

Өндөр

2018 оны
байдлаар
гадаадын
жуулчдын тоо
500,000 байна.

Дунд
зэрэг

Нийт экспортод
боловсруулах
үйлдвэрлэлийн
эзлэх хувийн жинг
15%-д хүргэнэ.

Өндөр

Өндөр

Арьс шир, ноос
ноолуур зэрэг
түүхий эдийн
бүрэн боловсруулалтыг 80%-д
хүргэнэ.
Уул уурхайн
салбарын
өрсөлдөх
чадварыг
нэмэгдүүлнэ.

Өндөр

2018 оны
байдлаар нийт
экспортод боловсруулах
үйлдвэрлэлийн
эзлэх хувийн жинг
10.7% байна.
Сүүлийн жилүүдэд
хувцас, арьсан
эдлэлийн
үйлдвэрлэл өссөн
байна.

Дунд
зэрэг

2

Хүн амын
хэрэгцээнд
нийлүүлж байгаа
махны 70 %,
сүүний 80 %-ийг
үйлдвэрлэлийн
аргаар
боловсруулна.

Өндөр

3

Гол нэр төрлийн
шатахууны
хэрэгцээг Евро 5
стандартад
нийцсэн дотоодын
үйлдвэрлэлийн
бүтээгдэхүүнээр
100% хангана.

Дунд
зэрэг

Монгол Улс нь
нүүрсний
давхаргын метан,
нүүрс хийжүүлэх
технологийг
судлан, үзэж
байна.
Мах, сүүний анхан
шатны боловсруулалтыг хийж
байна. Дараагийн
шатны боловсруулалтын нөхцөл
байдал
тодорхойгүй
байна.
Одоогийн
байдлаар
хэрэгжилт 0%-тай
байна.
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Монгол Улсын Тогтвортой хөгжлийн
үзэл баримтлал 2030

Тогтвортой хөгжлийн зорилгууд
Зорилго

№

Зорилт

№

№

Зорилт

Үндэслэл
Өндөр

9.4

Байгаль
орчинд ээлтэй
цэвэр
технологи
нэвтрүүлэх

2.1.4

2

Ил тод,
хариуцлагатай
олборлох
үйлдвэрийг
төлөвшүүлнэ.

9.5

Эрдэм
шинжилгээ,
судалгааны
ажлыг
өргөжүүлэх

2.2.3

5

Өндөр

Ээлтэй
хот,
иргэдийн
оролцоог
дэмжих

11.4

Дэлхийн
соёлын болон
байгалийн
өвийг
хадгалан
хамгаалах үйл
хэргийн хүчин
чармайлтыг
бэхжүүлэх

2.1.2

1

Шинжлэх ухаан,
технологийн
судалгаа,
туршин
нэвтрүүлэх
санхүүжилтийг
ДНБ-ий 3%-д
хүргэнэ.
Монгол Улс
нүүдлийн соёл,
аялал
жуулчлалын олон
улсын төв болон,
эко аялал
жуулчлал, аялал
жуулчлалын
коридорыг
хөгжүүлнэ.

Хөгжлийн
төлөөх
түншлэлийг бэхжүүлэх

17.3

Нэмэгдэл
санхүүгийн
нөөц
хөрөнгийг
дайчлах

-

-

Байхгүй

-

Өндөр

Одоогийн байдал

Хэтий
н
төлөв

Багануур хотын
хөгжлийн ерөнхий
төлөвлөгөөг
боловсруулан,
батлуулсан ба
нүүрс хийжүүлэх
технологийг
нэвтрүүлэн,хаягдлыг дахин боловсруулан,
нүүрстөрөгч бага
ялгаруулахаар
зорино.
Тодорхойгүй

Тодорхойгүй

Соёлын өвийн
үндэсний төв нь
2017 онд
“Монголын соёлын
өвийн хадгалалт
хамгаалал-тад
нөлөөлж буй
хүчин зүйлсийн
газарзүйн зурагт
лавлах” төслийг
хэрэгжүүлсэн.
-

Дунд
зэрэг

Бага

-

Эх үүсвэр: ЖАЙКА-гийн Төслийн баг

3) Зам, тээвэр, хот байгуулалт, дэд бүтцийн салбар
ТХЗ-ын аж үйлдвэр, инноваци, дэд бүтцийг хөгжүүлэх болон ээлтэй хот, иргэдийн
оролцоог дэмжих зорилтуудтай зам, тээвэр, хот байгуулалтын салбар нягт
уялдана. Зам, тээврийн салбарт авто зам, төмөр зам, нисэх буудлыг хамруулан
бүтээн байгуулалтын ажил хийгдэж байна. Зам, тээврийн бүтээн байгуулалт нь
нүдэнд харагдахуйц бөгөөд удаан ашиглагддаг тул ТХЗ-ын зорилтуудтай нийцэж
буй эсэх нь ойлгомжтой байдаг.
Хот байгуулалтын үйл ажиллагааг хүн амын нутагшилт, суурьшлын зохистой
тогтолцоонд тулгуурлан явуулна. Гэвч ТХҮБ 2030 баримт бичигт тогтвортой хот
байгуулалтын талаар тодорхой тусгаагүй байна. Нөгөө талаар ТХЗ-д хүн амын
суурьшлын цогц, зохистой төлөвлөлт, менежментийг хэрэгжүүлэх талаар
тусгасан. Одоогийн байдлаар Улаанбаатар хотыг 2040 он хүртэл хөгжүүлэх
хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулж байгаа ба аймгийн нутаг дэвсгэрийн
хөгжлийн төлөвлөгөө боловсруулах хууль эрх зүйн орчинг боловсронгуй болгож
байна. Тиймээс эдгээрийг тусган ТХҮБ 2030 баримт бичгийн хот байгуулалттай
холбоотой зорилтуудыг сайжруулах шаардлагатай.

3-16

Үндэсний хөгжлийн цогц төлөвлөгөө боловсруулах төсөл
Эцсийн тайлангийн төсөл 1

ТХҮБ 2030 баримт бичигт байгаль орчны зарим асуудлууд тухайлбал тодорхой
нутаг дэвсгэрийн хөрсний ноцтой бохирдол, экосистемийн доройтлыг бууруулах
асуудал орхигдсон байна. Томоохон хот, суурин газрын бохир ус цэвэрлэх, хог
хаягдлын зохистой менежментийн тогтолцоог бүрдүүлсэнээр хүрээлэн буй
орчныг хамгаалах нөхцөл бүрдэнэ.
Орон нутагт өндөр хурдны сүлжээ нэвтрүүлэх, орон нутгийн иргэд өндөр хурдны
интернет, гар утсыг ашиглан мэдээллийг шуурхай авах нь орон нутгийн хөгжил,
дэвшилд ихээхэн ач холбогдолтой юм.
ТХҮБ 2030 баримт бичиг
Зам, тээвэр, хот байгуулалт, дэд бүтцийн салбарын
зорилтуудын хэрэгжилт
Тогтвортой хөгжлийн зорилгууд

Монгол Улсын Тогтвортой хөгжлийн
үзэл баримтлал 2030
№
№ Зорилт
Үндэслэл
2.1.5 3
Эдийн засгийн
Өнөсөлтийг хангах
дөр
зам, тээвэр,
ложистикийн
сүлжээг
хөгжүүлнэ.

Зорилго

№

Зорилт

Аж
үйлдвэр,
инноваци,
дэд
бүтцийг
хөгжүүлэх

9.1

Чанартай,
найдвартай,
тогтвортой,
эрсдэлд
тэсвэртэй дэд
бүтцийг
хэгжүүлэх

9.2

Хүртээмжтэй,
тогтвортой аж
үйлдвэржилтийг
дэмжих

2.1.5

3

9.3

Жижиг оврын
үйлдвэр, аж
ахуйнуудад
санхүү, нэмүү
өртгийн гинжин
хэлхээ болон зах
зээлийн
сүлжээнд нэгдэх
боломжийг
нэмэгдүүлэх
Байгаль орчинд
ээлтэй цэвэр
технологи
нэвтрүүлэх
замаар дэд
бүтцээ шинэчлэх
Байгаль орчинд
ээлтэй цэвэр
технологи
нэвтрүүлэх
замаар дэд
бүтцээ шинэчлэх

2.1.5

4

2.1.5

Санхүүгийн
туслалцааг
өргөжүүлэх
замаар
тогтвортой,
найдвартай дэд
бүтцийг

9.4

9.4

9.a

Одоогийн байдал

Хэтийн
төлөв

Ухаа худагГашуун сухайт
чиглэлийг
өөрчлөн Ухаа
худаг-Зүүнбаян
чиглэлийн 430 км
төмөр замыг
барьж эхлүүлсэн.
Замын-Үүд,
Алтанбулагт
тээвэр
логистикийн төв
байгуулна.

Өндөр

Аж үйлдвэрийн
салбарт
түшиглэсэн
тээвэр,
ложистикийн
шинэ төвүүдийг
барьж
байгуулна.
Тээврийн
зардлыг
бууруулна.

Дунд
зэрэг

Дунд
зэрэг

Хөшигийн
хөндийн Олон
улсын нисэх
буудлыг
ашиглалтад
оруулж, ЗамынҮүдэд шинэ
терминал
байгуулна.

Дунд
зэрэг

3

Төмөр замуудыг
барьж
байгуулна.

Өндөр

Ухаа худагГашуун сухайт
төмөр замын
чиглэлийг
өөрчилсөн.

Өндөр

-

-

Байхгүй

-

-

2.1.5

4

Гадаад,
дотоодын
худалдаа,
хилийн боомтын
барилга
байгууламжийг
барьж

Өндөр

Хот, суурин
газрын ариутгах
татуурга, хог
хаягдлын
менежмент
хангалтгүй
байна.
БНХАУ-ын
тусламж-тайгаар
Замын-Үүд
боомтын Шалган
нэвтрүүлэх
цэгийн
өргөтгөлийг
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Өндөр

Дунд
зэрэг
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Тогтвортой хөгжлийн зорилгууд
Зорилго

№

Зорилт
хөгжүүлэх

Монгол Улсын Тогтвортой хөгжлийн
үзэл баримтлал 2030
№
№ Зорилт
Үндэслэл
байгуулна.

Найдвартай дэд
бүтцийг
дэмжих

9.c

Мэдээлэл,
харилцааны
технологийн
хүртээмжийг
нэмэгдүүлэн,
интернетийн
хэрэглээг бүх
нийтийн хүртээл
болгох

2.1.5

7

Ээлтэй хот,
иргэдийн
оролцоог
дэмжих

11.3

Бүх нийтийн
оролцоотой хүн
амын суурьшлын
цогц, зохистой
төлөвлөлтийг
хэрэгжүүлэх

-

11.5

Гамшгийн улмаас
хохирсон
хүмүүсийн тоог
үлэмж
хэмжээгээр
бууруулах
Хүртээмжтэй,
ногоон нийтийн
эзэмшлийн орон
зайгаар
хангагдах
Үндэсний болон
бүс нутгийн
хөгжлийн
төлөвлөгөөг
боловсруулах
Гамшгийн
эрсдэлийн
менежментийг
хэрэгжүүлэх

11.7

11.a

11.b

Одоогийн байдал

Хэтийн
төлөв

барина.

Өндөр

311 сумын иргэд
интернетийн
сүлжээнд
холбогдсон ба
бараг 100% гар
утас ашигладаг.

-

-

Нийт хүн амын
95%-ийг өндөр
хурдны
интернетийн
сүлжээнд
холбож, төрөөс
иргэдэд чиглэсэн
үйлчилгээний 85аас доошгүй
хувийг цахим
хэлбэрт
шилжүүлнэ.
Байхгүй

-

-

-

-

Байхгүй

-

Улаанбаатар
хотыг 2040 он
хүртэл хөгжүүлэх
ерөнхий
төлөвлөгөөг
боловсруулна.
Аймгийн нутаг
дэвсгэрийн
хөгжлийн
төлөвлөгөө
боловсруулах
хууль эрх зүйн
орчинг боловсронгуй болгож
байна.
Даван туулах,
дасан зохицох
чадавхыг
бэхжүүлэх нь
чухал.

2.1.5

6

Байхгүй

-

Өндөр

2.1.5

5

ХАНСХЕТ
боловсруулна.

Өндөр

Улаанбаатар
хотод нэг хүнд
ногдох ногоон
байгууламжийг
28 м2-д хүргэнэ.
(Шаардлага
хангасан)
Хэрэгжүүлж
байна.

-

-

Байхгүй

-

-

-

-

Өндөр

Эх үүсвэр: ЖАЙКА-гийн Төслийн баг

4) Уур амьсгалын өөрчлөлт
ТХЗ-д цаг ууртай холбоотой аюул осол, байгалийн гамшгийг даван туулах,
тэдгээрт зохицох чадавхыг бэхжүүлэх талаар тодорхой тусгасан. Тиймээс ТХҮБ
2030 баримт бичгийн хүрээнд гамшгийн эрсдэлийг бууруулах тогтолцоо,
гамшгийн эрсдэлийн мененжментийн чадавхыг бэхжүүлэх стратегийг
боловсруулах шаардлагатай.
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Уур амьсгалын өөрчлөлтийн менежментийн чиглэлээр дэвшилтэт технологи
нэвтрүүлэх нь зүйтэй. Жишээлбэл Монгол Улсад интернет, гар утас ашиглан
болзошгүй гамшгийг урьдчилан мэдээлэх тогтолцоог боловсронгуй болгох
боломжтой.
ТХҮБ 2030 баримт бичиг
Уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох зорилтуудын хэрэгжилт
Тогтвортой хөгжлийн зорилгууд

Монгол Улсын Тогтвортой хөгжлийн үзэл
баримтлал 2030
№
№ Зорилт
Үндэслэл

Зорилго

№

Зорилт

Ядуурлыг
устгах

1.5

Ядуу болон эмзэг
бүлгийн хүн амын
аливаа эрсдэлийг
даван туулах
чадавхыг
нэмэгдүүлэх
Байгалийн гамшиг,
аюулд өртөх эмзэг
байдлыг бууруулах

2.3.2

1

2.3.2

1

Уур амьсгалын
өөрчлөлтөөс
үүдсэн гамшигт
үзэгдэл, аюулд
өртөх эмзэг
байдлыг бууруулах
Уур амьсгалын
өөрчлөлтөөс
үүдсэн гамшигт
үзэгдэл, аюулд
өртөх эмзэг
байдлыг бууруулах
Уур амьсгалын
өөрчлөлт ийг
даван туулж, дасан
зохицох чадавхыг
бэхжүүлэх

2.3.2

2.4

2.4

1.5

1.5

1.5

Өлсгөлөнг
зогсоох

2.4

2.4

Ээлтэй
хот,
иргэдийн
оролцоог
дэмжих

11.5

11.b

Одоогийн
байдал

Хэтийн
төлөв

Байгалийн аюулт
үзэгдэл, болзошгүй
гамшгийг эрт
илрүүлэх тогтолцоог
боловсронгуй
болгоно.
Уур амьсгалын
өөрчлөлтөд дасан
зохицох стратеги
боловсруулж,
хэрэгжүүлнэ.

Өндөр

137/152 (уур
амьсгал/усны
түвшний
ажиглалт)

Өндөр

Өндөр

Өндөр

1

Уур амьсгалын
өөрчлөлтөд дасан
зохицох жишиг
төслүүдийг
хэрэгжүүлнэ.

Өндөр

2.3.2

1

Гамшгийн эрсдэлийн
менежментийн
чадавхыг бэхжүүлнэ.

Өндөр

Уур амьсгалын
өөрчлөлтийн
үндэсний
хөтөлбөрийг
боловсруулсан ( 2021).
Уур амьсгалын
өөрчлөлтөд
дасан зохицох
2 туршилтын
төслийг
хэрэгжүүлсэн.
Онцгой
байдлын
ерөнхий газар
байгуулагдсан.

2.3.2

1

Өндөр

137/152 (уур
амьсгал/усны
түвшний
ажиглалт)

Өндөр

Гамшигт үзэгдлийг
даван туулж, дасан
зохицох чадавхыг
бэхжүүлэх

2.3.2

1

Байгалийн аюулт
үзэгдэл, болзошгүй
гамшгийг эрт
илрүүлэх тогтолцоог
боловсронгуй
болгоно.
Гамшгийн эрсдэлийг
бууруулах стратеги
боловсруулна.

Өндөр

Өндөр

Уур амьсгалын
өөрчлөлтийг даван
туулж, дасан
зохицох чадавхыг
бэхжүүлэх
Уур амьсгалын
өөрчлөлтийг даван
туулж, дасан
зохицох
Гамшгийн улмаас
нас барсан
хүмүүсийн тоог
үлэмж хэмжээгээр
багасгах
Гамшгийн
эрсдэлийн менеж-

2.3.2

1

Өндөр

2.3.2

1

Уур амьсгалын
өөрчлөлтөд дасан
зохицох жишиг
төслүүдийг
хэрэгжүүлнэ.
Гамшгийн эрсдэлийн
менежментийн
чадавхыг бэхжүүлнэ.

Уур амьсгалын
өөрчлөлтийн
үндэсний
хөтөлбөрийг
боловсруулсан ( 2021).
Тодорхойгүй

Дунд
зэрэг

2.3.2

1

Гамшгаас үүдэлтэй
хохирлыг бууруулна.

Өндөр

2.3.2

1

Гамшгаас үүдэлтэй
хохирлыг бууруулна.

Өндөр

Онцгой
байдлын
ерөнхий газар
байгуулагдсан.
Томоохон
газар нутгийг
хамарсан
цасан шуурга,
зуд болдог.
Зудын
эрсдэлийн
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Өндөр

Тодорхойгүй

Дунд
зэрэг

Өндөр

Дунд
зэрэг

Дунд
зэрэг

Үндэсний хөгжлийн цогц төлөвлөгөө боловсруулах төсөл
Эцсийн тайлангийн төсөл 1

Тогтвортой хөгжлийн зорилгууд
Зорилго

Ур амьсгалын
нөлөөг
багасгах

№

13.1

13.1

13.2

13.2

13.3

Зорилт
ментийг боловсруулан
хэрэгжүүлэх
Уур амьсгалтай
холбоотой элдэв
бэрхшээлийг даван
туулж, дасан
зохицох чадавхыг
бэхжүүлэх
Уур амьсгалтай
холбоотой элдэв
бэрхшээлийг даван
туулж, дасан
зохицох чадавхыг
бэхжүүлэх
Үндэсний хөгжлийн
бодлогод уур
амьсгалын
өөрчлөлттэй
холбоотой арга
хэмжээ тусгах
Үндэсний хөгжлийн
бодлогод уур
амьсгалын
өөрчлөлттэй
холбоотой арга
хэмжээ тусгах
Хүний болон
институцийн
чадавхыг
дээшлүүлэх

Монгол Улсын Тогтвортой хөгжлийн үзэл
баримтлал 2030
№
№ Зорилт
Үндэслэл

Одоогийн
байдал

зураглалыг
боловсруулсан.
3,400,000 /
2,400,000 мал
хорогдсон.
(1999/2003)

Хэтийн
төлөв

2.3.2

1

Гамшгаас үүдэлтэй
хохирлыг бууруулна.

Өндөр

2.3.2

1

Гамшгаас үүдэлтэй
хохирлыг бууруулна.

Өндөр

Зудын
эрсдэлийн
зураглалыг
боловсруулсан.

Дунд
зэрэг

2.3.2

1

Уур амьсгалын
өөрчлөлтөд дасан
зохицох жишиг
төслүүдийг
хэрэгжүүлнэ.

Өндөр

Өндөр

2.3.2

1

Өндөр

2.3.2

1

Гамшгийн эрсдэл,
эмзэг байдлыг
бууруулах ажлыг
үндэсний хэмжээнд
тогтмол зохион
байгуулна.
Гамшгаас хамгаалах
мэдлэгийг насан
туршийн
боловсролын
тогтолцоогоор
олгоно.

Уур амьсгалын
өөрчлөлтийн
үндэсний
хөтөлбөрийг
боловсруулсан
Тодорхойгүй

Тодорхойгүй

Өндөр

Өндөр

Дунд
зэрэг

Өндөр

Эх үүсвэр: ЖАЙКА-гийн Төслийн баг

5) Усны нөөц, байгаль орчны салбар
Усны нөөц нь эрүүл мэнд, хөдөө аж ахуй, мал аж ахуй, аж үйлдвэр, байгаль орчны
асуудлуудтай салшгүй холбоотой. Тиймээс ТХЗ нь аюулгүй ундны усаар хангах,
усаар дамжин халдварладаг өвчинтэй тэмцэх, хөрсний бохирдолыг бууруулах
зэрэг зорилтуудыг агуулсан. ТХҮБ 2030 баримт бичгийн зорилтууд ТХЗ-ын
шаардлагатай нийцэж байна. Монгол Улс нь далайд гарцгүй орон тул
тогтвортой хөгжлийн хангахын тулд хуурай газрын экосистем, усны нөөцийг
хамгаалах нь онц чухал ач холбогдолтой юм.
ТХҮБ 2030 баримт бичгийн байгаль орчны тогтвортой хөгжлийн зорилтуудыг ТХЗд нийцүүлэн, сайтар тодорхойлсон. Гэвч зорилтот түвшинд хүрэхэд хүндрэлтэй.
Цөлжилтийг сааруулах, экосистемийн доройтлыг бууруулах нь хялбар бус юм.
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ТХҮБ 2030 баримт бичиг
Усны нөөцийн нэгдсэн менежмент, байгаль орчны салбарын
зорилтуудын хэрэгжилт
Тогтвортой хөгжлийн зорилгууд

Монгол Улсын Тогтвортой хөгжлийн
үзэл баримтлал 2030
№
№ Зорилт
Үндэслэл
2.3.1
2
Баталгаат
Өнундны усаар
дөр
хангагдсан хүн
амын эзлэх
хувийг 90%-д
хүргэнэ.

Зорилго

№

Зорилт

Эрүүл
мэндийг
дэмжих

3.3

Усаар дамжин
халдварладаг
өвчинтэй
тэмцэх

3.3

Усаар дамжин
халдварладаг
өвчинтэй
тэмцэх

2.3.1

2

Хүн амын 60%ийг
сайжруулсан
ариун цэврийн
байгууламжтай
болгоно.

Өндөр

3.9

Агаар, ус,
хөрсний
бохирдол,
халдвараас
үүдэлтэй
өвчлөлийн
тоог үлэмж
хэмжээгээр
бууруулах

2.3.1

2

Баталгаат
ундны усаар
хангагдсан хүн
амын эзлэх
хувийг 90%-д
хүргэнэ.

Өндөр

3.9

Агаар, ус,
хөрсний
бохирдол,
халдвараас
үүдэлтэй
өвчлөлийн
тоог үлэмж
хэмжээгээр
бууруулах
Хүн амыг
аюулгүй
ундны усаар
хангах

2.3.1

2

Хүн амын 60%ийг
сайжруулсан
ариун цэврийн
байгууламжтай
болгоно.

Өндөр

2.3.1

2

Баталгаат
ундны усаар
хангагдсан хүн
амын эзлэх
хувийг 90%-д
хүргэнэ.

Өндөр

Эрүүл ахуйн
шаардлага
хангасан
ариун цэврийн
байгуулам-

2.3.1

2

Хүн амын 60%ийг
сайжруулсан
ариун цэврийн
байгууламжтай

Өндөр

Баталгаат
ундны ус,
ариун
цэврийн
байгууламжаар
хангах

6.1

6.2
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Одоогийн
байдал

Хэтийн
төлөв

2010 оны
байдлаар
баталгаат ундны
усаар
хангагдсан хүн
амын эзлэх хувь
50% байна. (Хүн
амын ундны
усны аюулгүй
байдлын
төлөвлөгөө
2015)
2010 оны
байдлаар хүн
амын 31% нь
сайжруулсан
ариун цэврийн
байгууламжтай
байна.
2010 оны
байдлаар
баталгаат ундны
усаар
хангагдсан хүн
амын эзлэх хувь
50 байна.
2016 оны
байдлаар
агаар, ус,
хөрсний
бохирдол,
халдвараас
үүдэлтэй
өвчлөлийн нас
баралтын
түвшин 1.7%
байна (ҮСДТ).
2010 оны
байдлаар хүн
амын 31% нь
сайжруулсан
ариун цэврийн
байгууламж-тай
байна.

Өндөр

2010 оны
байдлаар
баталгаат ундны
усаар
хангагдсан хүн
амын эзлэх хувь
50% байна.
2010 оны
байдлаар хүн
амын 31% нь
сайжруулсан
ариун цэврийн

Өндөр

Дунд
зэрэг

Өндөр

Дунд
зэрэг

Дунд
зэрэг

Үндэсний хөгжлийн цогц төлөвлөгөө боловсруулах төсөл
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Тогтвортой хөгжлийн зорилгууд
Зорилго

№

Зорилт
жийг ижил
тэгш
хүртээмжтэй
болгох
Усны
бохирдлыг
багасгах

Монгол Улсын Тогтвортой хөгжлийн
үзэл баримтлал 2030
№
№ Зорилт
Үндэслэл
болгоно.

2.3.1

2

Хүн амын 60%ийг
сайжруулсан
ариун цэврийн
байгууламжтай
болгоно.

Өндөр

Эрсдэлгүйгээр дахин
ашиглах
хаягдал усны
хэмжээг
нэмэгдүүлэн,
ундны усны
чанарыг
сайжруулах
Ундны усаар
тогтвортой
хангах

2.3.1

1

Усны нөөц, гол
мөрний урсац
бүрэлдэх эхийн
60-аас доошгүй
хувийг тусгай
хамгаалалтад
авна.

Өндөр

2.3.1

1

6.3

Ундны усаар
тогтвортой
хангах

2.3.1

1

6.5

Усны нөөцийн
цогц
менежментийг бүх
түвшинд
хэрэгжүүлэх

2.3.1

1

6.6

Усны
экосистемийг
хамгаалах

2.3.1

1

6.a

Ариун цэврийн
байгууламжтай холбоотой
олон улсын
хамтын
ажиллагааг
өргөжүүлэх
Ундны ус,
ариун цэврийн
байгууламжийн
менежментийг сайжруулахад орон
нутгийн ард

2.1

-

Усны нөөц, гол
мөрний урсац
бүрэлдэх эхийн
60-аас доошгүй
хувийг тусгай
хамгаалал-тад
авна.
Хур тунадас,
гадаргын ус
хуримтлуулах
улсын
хэмжээний
томоохон усан
сан байгуулна.
Усны нөөц, гол
мөрний урсац
бүрэлдэх эхийн
60-аас доошгүй
хувийг тусгай
хамгаалалтад
авна.
Усны нөөц, гол
мөрний урсац
бүрэлдэх эхийн
60-аас доошгүй
хувийг тусгай
хамгаалалтад
авна.
Олон улсын
санхүүгийн
байгууллагуудтай
хамтарч
ажиллана.

-

-

-

6.3

6.3

6.3

6.b
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Одоогийн
байдал

Хэтийн
төлөв

байгууламжтай
байна.
2010 оны
байдлаар Хүн
амын 31% нь
сайжруулсан
ариун цэврийн
байгууламж-тай
байна.
2012 оны
байдлаар усны
нөөц, гол
мөрний урсац
бүрэлдэх эхийн
13.78% нь тусгай
хамгаалалттай
байна.

Дунд
зэрэг

Өндөр

Тодорхойгүй

Дунд
зэрэг

Өндөр

10 бага оврын
усан цахилгаан
станц , 2 усан
цахилгаан станц
байна.

Дунд
зэрэг

Өндөр

Тодорхойгүй

Дунд
зэрэг

Өндөр

Тодорхойгүй

Тодорхойгүй

Бага

Тодорхойгүй

Дунд
зэрэг

-

-

-

Дунд
зэрэг

Үндэсний хөгжлийн цогц төлөвлөгөө боловсруулах төсөл
Эцсийн тайлангийн төсөл 1

Тогтвортой хөгжлийн зорилгууд
Зорилго

Аж
үйлдвэр,
инноваци,
дэд
бүтцийг
хөгжүүлэх

Хариуцлагатай
хэрэглээ,
үйлдвэрлэлийг
дэмжих
Хуурай
газрын
экосистемийг
хамгаалах

№

Зорилт

9.4

иргэдийн
дэмжлэг
оролцоог
нэмэгдүүлэх
Нөөц
баялгийнхаа
хэрэглээ үр
ашгийг
нэмэгдүүлэх

Монгол Улсын Тогтвортой хөгжлийн
үзэл баримтлал 2030
№
№ Зорилт
Үндэслэл

2.3.2

2

9.4

Байгаль
орчинд ээлтэй
цэвэр
технологи
нэвтрүүлэх

2.3.2

2

12.4

Химийн бодис
болон бүх
төрлийн
хаягдлыг
багасгах

2.3.3

2

15.1

Хуурай газрын
цэнгэг усны
экологийн
тогтолцоог
хамгаалах

2.3.1

1

15.1

Хуурай газрын
цэнгэг усны
экологийн
тогтолцоог
хамгаалах
Цөлжилттэй
тэмцэх

2.3.3

1

2.3.3

1

Хөрсийг нөхөн
сэргээх,
газрын
доройтлыг
саармагжуулах

2.3.3

1

15.3

15.3

Одоогийн
байдал

Хэтийн
төлөв

Хүлэмжийн хийн
ялгарлыг
өнөөгийн
төсөөллөөр
тооцсон
хэмжээнээс
14%-иар
бууруулна.
Байгаль орчны
удирдлагын
MNS Олон
улсын
стандартчиллын
байгууллага
(ISO) 14001
багц стандарт
нэвтрүүлнэ.
Хог хаягдлыг
дахин боловсруулах хэмжээг
нийт хог
хаягдлын 40%-д
хүргэнэ.
Усны нөөц, гол
мөрний урсац
бүрэлдэх эхийн
60-аас доошгүй
хувийг тусгай
хамгаалал-тад
авна.
Эко-системийн
үйлчилгээний
тогтвортой
байдлыг
хадгална.
Цөлжилтийг
сааруулна.

Өндөр

Хүлэмжийн хийн
ялгаруулалт
1990-2012 оны
хооронд 3.7
(7%)-иар
нэмэгдсэн.

Дунд
зэрэг

Өндөр

Тодорхойгүй

Дунд
зэрэг

Өндөр

Тодорхойгүй

Дунд
зэрэг

Өндөр

Тодорхойгүй

Дунд
зэрэг

Өндөр

Тодорхойгүй

Дунд
зэрэг

Өндөр

Дунд
зэрэг

Улсын тусгай
хамгаалалттай
газар нутгийн
хэмжээг 30%-д
хүргэнэ.

Бага

Улсын нутаг
дэвсгэрийн 77%
нь цөлжилтөд
өртсөн.
2012 оны
байдлаар улсын
тусгай
хамгаалалт-тай
газар нутгийн
хэмжээ 13.78%
байна.

Дунд
зэрэг

Эх үүсвэр: ЖАЙКА-гийн Төслийн баг

6) Эрчим хүчний салбар
ТХҮБ 2030 баримт бичигт эрчим хүчний салбарын зорилтуудыг ТХЗ-д нийцүүлэн
зүй зохистой тодорхойлсон. Эдийн засгийг тогтвортой хөгжүүлэхэд тулгамдаж буй
гол сорилт нь эрчим хүчний хэрэгцээг дотоодын найдвартай, тогтвортой эрчим
хүчний эх үүсвэрээр бүрэн хангах явдал юм. Эрчим хүчний хэрэгцээг дотоодын
найдвартай, тогтвортой эрчим хүчний эх үүсвэрээр бүрэн хангахын тулд нийт
эрчим хүчинд сэргээгдэх эрчим хүчний эзлэх хувийг нэмэгдүүлж, эрчим хүчний
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шинэ эх үүсвэрийг ашиглана. Гэвч нар салхины эх үүсвэрүүдийн эрчим хүч
үйлдвэрлэл нь байгаль цаг уураас хамаараад тогтворгүй байдаг тул нийт эрчим
хүчинд сэргээгдэх эрчим хүчний эзлэх хувийг 30-д хүргэх зорилтын хангахад
хүндрэлтэй. Тиймээс газрын гүний дулааныг ашиглах өөр нэг сонголт байж болох
юм.
Газрын гүний дулааныг ашиглах нөөцийн судалгааг ихэвчлэн Баянхонгор,
Архангай аймагт хийсэн ба нийт 40 байршилд 230 МВт нөөц байгааг тогтоожээ.
Бусад улс орнуудын газрын гүний дулааны эрчим хүчний нөөцийг доор дурдав.
Үүнд: АНУ 39,000 МВт, Индонез 27,000 МВт, Япон 23,000 МВт, Филипинн, Мексик
6,000 МВт. Газрын гүний дулааны станцын суурилуулсан хүчин чадал АНУ-д 3,570
МВт, Индонезид 2,130 МВт, Филипиннд 2,130 МВт байна. Газрын гүний дулааны
станцын суурилуулсан хүчин чадал Японд 601 МВт байгаа нь дэлхийд 10-р
байранд орж байна.
ТХҮБ 2030 баримт бичиг
Эрчим хүчний салбарын зорилтуудын хэрэгжилт
Тогтвортой хөгжлийн зорилгууд
Зорилго
Сэргээгдэх
эрчим
хүчийг
нэвтрүүлэх

№

Зорилт

7.1

Орчин үеийн эрчим
хүчний үйлчилгээгээр хүн
бүрийг хангах

7.2

Эрчим хүчний хэрэглээнд
сэргээгдэх эрчим хүчний
эзлэх хувийг үлэмж
хэмжээгээр нэмэгдүүлэх

7.3

Эрчим хүчний үр ашиг,
хэмнэлтийн хурдыг
дэлхийн түвшинд хоёр
дахин нэмэгдүүлэх
Цэвэр эрчим хүчний
технологид оруулах
хөрөнгө оруулалтыг
хөхүүлэн дэмжих
Тогтвортой эрчим хүчний
үйлчилгээгээр хангах дэд
бүтцийг өргөжүүлж,
технологийг шинэчлэх

7.a

7.b

Монгол Улсын Тогтвортой хөгжлийн
үзэл баримтлал 2030
№
№ Зорилт
Үндэслэл
2.1.5 1
Эрчим хүчний
Өнхэрэгцээг
дөр
дотоодын
найдвартай,
тогтвортой эх
үүсвэрээр бүрэн
хангана.
2.1.5 2
Нийт эрчим
Өнхүчинд
дөр
сэргээгдэх эрчим
хүчний эзлэх
хувийг 30-д
хүргэнэ.

Одоогийн
байдал

Хэтийн
төлөв
Өндөр

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Эрчим хүчний
хэрэгцээний
80.46%
дотоодын эх
үүсвэрээр
хангаж байна.
(2015, ЭХЯ)
2019 оны
байдлаар
нийт эрчим
хүчинд
сэргээгдэх
эрчим хүчний
эзлэх хувь
20% байна.
Эрчим хүчний
үр ашиг
61.14%
байна.
-

2.1.5

2

Цөмийн эрчим
хүч ашиглах
бэлтгэл ажлыг
хангана.

-

0% (2019)

Дунд
зэрэг

-

-

Эх үүсвэр: ЖАЙКА-гийн Төслийн баг

7) Нийгмийн тогтвортой хөгжил
ТХҮБ 2030 баримт бичигт ядуурлын бүх төрлийг эцэс болгохоор тусгасан нь
амаргүй сорилт юм. Энэхүү зорилтод хүрэхийн тулд ажлын байраар хангах,
боловсрол, эрүүл мэндийн үйлчилгээ үзүүлэх зэрэг бүхий л салбарын үйл
ажиллагааг уялдуулан, дэмжин ажиллах шаардлагатай. Ядуурлыг устгах нь
“Хөгжлөөс хэнийг ч орхигдуулахгүй байх” туйлын зорилгыг хангана.
ТХЗ-д нийгмийн тогтвортой хөгжлийг боловсрол, хөдөлмөр эрхлэлт, эрүүл
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мэндийн салбарт төрөөс хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, төсвийн хуваарилалтаар
дэмжиж, ажиллахаар тусгасан. ТХҮБ 2030 баримт бичигт нийгмийн тогтвортой
хөгжлийн зорилтуудыг ТХЗ-д нийцүүлэн зүй зохистой тодорхойлсон. ТХҮБ 2030
баримт бичгийн зарим зорилтуудад хүрэхээр ихээхэн хүчин чармайлт гарган
ажиллаж байна. Ялангуяа нийгмийн даатгалын тогтолцоо сайжирч байгаа бөгөөд
2016 оноос “Нийгмийн даатгалын үйл ажиллагааны чадавхыг бэхжүүлэх” ЖАЙКАгийн техникийн хамтын ажиллагааны төслийг хэрэгжүүлсэнээр цаашид улам
сайжрах болно.
2017 оны байдлаар Монгол Улсын ажилгүйдлийн түвшин 8.8%-тай байсан байна.
Ажилгүйдлийн түвшинг 3 хувьд хүргэх харьцангуй өндөр зорилт тавьсан. ТХЗ-д
тусгаснаар бүх нийтээрээ бүрэн бүтээмжтэй, зохистой хөдөлмөр эрхлэх нь чухал
юм.
ТХҮБ 2030 баримт бичиг
Нийгмийн салбарын зорилтуудын хэрэгжилт
Тогтвортой хөгжлийн зорилгууд
Зорилго

№

Зорилт

Ядуурлыг
устгах

1.2.

Ядуу амьдарч
байгаа бүх
насны эрэгтэй,
эмэгтэй,
хүүхдийн
хувийн жинг
наад зах нь
хоёр дахин
бууруулах
-

-

Эрүүл мэнд
/Зохистой
хөдөлмөр ба
эдийн
засгийн
өсөлтийг
дэмжих

1.3,
8.b.

Эрүүл
мэндийг
дэмжих

-

3.1

Монгол Улсын Тогтвортой хөгжлийн
үзэл баримтлал 2030
№
№ Зорилт
Үндэслэл
2.1.2
1
Ядуурлын бүх
Өнтөрлийг эцэс
дөр
болгоно.

2.1.2

1

Нийгмийн
хамгааллын
тогтолцоог
бүрдүүлж,
нийгмийн
хамгааллын
арга хэмжээг
хэрэгжүүлэх,
хөдөлмөр
эрхлэлтийн
стратегийг
боловсруулах,
хэрэгжүүлэх
-

2.1.2

3

2.1.2

1

Нялхсын болон
5 хүртэлх насны

2.2.2

2

Одоогийн байдал

Хэтийн
төлөв

29.6% (2016)

Дунд
зэрэг

2030 он гэхэд
нийгмийн дундаж
давхаргын хүн
амд эзлэх хувийг
80 хувьд хүргэнэ.
Нийгмийн
даатгалын
тогтолцооны
шинэчлэлийг
хэрэгжүүлж,
сангуудын бие
даасан байдал,
удирдлага,
засаглалыг
сайжруулна.

Дунд
зэрэг

Тодорхойгүй

Дунд
зэрэг

Өндөр

Хүүхдийн 88.9%,
ахмад настны
97.5%, ажилгүйчүүдийн 44.7% нь
нийгмийн
хамгааллын үйлчилгээнд
хамрагдсан.

Өн-дөр

Урьдчилан
сэргийлэх
үндэсний
тогтолцоог
бүрдүүлэн,
оношилгоо
үйлчилгээний
чанар,
хүртээмжийг
нэмэгдүүлж, хүн
амын дундаж
наслалтыг
уртасгана.
Эхийн эндэгдэл,
тав хүртэлх

Өндөр

2017 оны
байдлаар хүн
амын дундаж
наслалт 69.9
байна.

Дунд
зэрэг

Өндөр

Эхийн эндэгдэл
100,000 амьд

Тодорхойгүй
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Тогтвортой хөгжлийн зорилгууд
Зорилго

№

Зорилт
хүүхдийн
эндэгдлийг
арилгах

Зүрх судасны
өвчин, хорт
хавдар,
чихрийн шижин
болон
амьсгалын
замын архаг
өвчний
шалтгаант нас
баралтыг
бууруулах
Сүрьеэ өвчний
тохиолдлын
түвшин (1, 000
хүн амд
ногдох), В
вируст хепатит
өвчний
тохиолдлын
түвшинг (100,
000 хүн амд
ногдох)
бууруулах
Бага насны
хүүхдүүдийг
сургуулийн
өмнөх боловсролд хамруулах

2.2.2

3

2.2.2

4

2.2.3

1

4.a,
4.c

Үр дүнтэй
суралцах орчин
нөхцлийг
бүрдүүлэх,
мэргэжилтэй
багш нарын
тоог нэмэгдүүлэх

2.2.3

2

4.3

Нийт эрэгтэй,
эмэгтэйчүүд
мэргэжлийн
сургалт, их,
дээд сургуулиудад адил
тэгш хамрагдах

2.2.3

3

3.4

3.3

Чанартай
боловсролыг
дэмжих

Монгол Улсын Тогтвортой хөгжлийн
үзэл баримтлал 2030
№
№ Зорилт
Үндэслэл
насны хүүхдийн
эндэгдлийг
бууруулна.

4.2

Одоогийн байдал

төрөлтөд 26.9,
тав хүртэлх
насны хүүхдийн
эндэгдлийн
түвшин 1,000
амьд төрөлтөд
16.7 байна.
Тодорхойгүй

Хэтийн
төлөв

10,000 хүн амд
ногдох зүрх,
судасны
өвчлөлөөс
шалтгаалсан нас
баралтыг 14,
хорт хавдраас
шалтгаалсан нас
баралтыг 8
хүртэл
бууруулна.
10,000 хүн амд
вируст гепатитын
өвчлөлийг 2,
сүрьеэгийн
тохиолдлыг 13
болгон
бууруулна.

Өндөр

Өндөр

301, 2,434

Тодорхойгүй

Сургуулийн
өмнөх
боловсролын нэг
багшид ногдох
хүүхдийн тоог 20
хүртэл бууруулж,
сургуулийн өмнөх
боловсролын
үйлчилгээнд
сургуулийн өмнөх
насны нийт
хүүхдийн 90
хувийг хамруулах
нөхцөл
бүрдүүлнэ.
Боловсролын
олон улсын
чанарын
үнэлгээнд /PISA/
хамрагдах
бэлтгэлийг
хангана.

Өндөр

Сургуулийн
өмнөх боловсролын үйлчилгээнд сургуулийн
өмнөх насны нийт
хүүхдийн 70-аас
бага хувь нь
хамрагдсан.

Өндөр

Өндөр

Тодорхойгүй

Хөгжлийн
тэргүүлэх
чиглэлүүдэд
нийцүүлэн
мэргэжлийн
боловсрол,
сургалтын
тогтолцоог

Өндөр

Боловсролын
олон улсын
чанарын
үнэлгээнд /PISA/
хамрагдах
бэлтгэлийг
хангана. Зарим
сургуулиуд 3
ээлжээр
хичээллэдэг.
Мэргэжлийн
боловсрол,
сургалтын
багшлах
боловсон хүчнийг
чадваржуулах
шаардлагатай.
Суралцагчдын
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Тогтвортой хөгжлийн зорилгууд
Зорилго

№

4.3,
4.6

-

Жендерын
эрх тэгш
байдлыг
хангах

Нийт эрэгтэй,
эмэгтэйчүүд
мэргэжлийн
сургалт, их,
дээд сургуулиудад адил
тэгш хамрагдах
Бичиг үсэгт
тайлагдсан
байх
-

2.2.2.

5

Одоогийн байдал

тоо 60.0 мянгаас
доош байна.
Сургуулиас
завсардсан
(малчдын
хүүхдүүд)
хүүдүүдийг
давтан сургах
шаардлагатай.
байна.

Хэтийн
төлөв

Тодорхойгүй

Шинжлэх ухаан,
үйлдвэрлэлийн
харилцан
уялдааг хангаж,
мэдлэгт
суурилсан
нийгмийг
хөгжүүлнэ.
Нийгмийн хөгжил
дэвшилд
жендэрийн эрх
тэгш оролцоог
хангана.
Нийгмийн хөгжил
дэвшилд
жендэрийн эрх
тэгш оролцоог
хангана.

Дунд
зэрэг

Шинжлэх ухаан,
үйлдвэрлэлийн
уялдаа, холбоо
тодорхойгүй
байна.

Тодорхойгүй

Өндөр

17.3% (2017)

Байхгүй

Өндөр

17.1% (2016)

Байхгүй

5.2

Охид, эмэгтэйчүүдийн эсрэг
хүчирхийллийг
бүрэн устгах

2.2

-

5.5

Улс төр, эдийн
засаг, нийгмийн
амьдралын
шийдвэр гаргах
түвшинд
эмэгтэйчүүд
оролцох
Улс төр, эдийн
засаг, нийгмийн
амьдралын
шийдвэр гаргах
түвшинд
эмэгтэйчүүд
оролцох
Бүтээмжтэй,
зохистой
хөдөлмөр
эрхлэх боломж
бүрдүүлэх

2.2

-

2.2

-

Нийгмийн хөгжил
дэвшилд
жендэрийн эрх
тэгш оролцоог
хангана.

Өндөр

36.7% (2016)

Байхгүй

2.1.2

2

Хөдөлмөрийн
насны хүн амын
эдийн засгийн
идэвхтэй
байдлыг 70
хувьд,
ажилгүйдлийн
түвшинг 3 хувьд
хүргэнэ.

Өндөр

2017 оны
байдлаар
ажиллах хүчний
оролцооны
түвшин (АХОТ)
55.1%,
ажилгүйдлийн
түвшин 8.8%
байна.

Өндөр

5.5

Зохистой
хөдөлмөр ба
эдийн
засгийн
өсөлтийг
дэмжих

Зорилт

Монгол Улсын Тогтвортой хөгжлийн
үзэл баримтлал 2030
№
№ Зорилт
Үндэслэл
боловсронгуй
болгоно.
2.2.3
4
Дээд
Өнболовсролын
дөр
тогтолцоог
хөгжүүлж, насан
туршийн
боловсролын
тогтолцоог
боловсронгуй
болгоно.

8.5

Эх үүсвэр: ЖАЙКА-гийн Төслийн баг Хөгжлийн загвар, алсын хараа
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Хөгжлийн загвар, алсын хараа
Хөгжлийн загварыг томьёолох нь
(1) ТХЗ, ТХҮБ 2030 баримт бичигт нийцүүлэн хөгжлийн загварыг томьёолох
нь
ТХҮБ 2030 баримт бичгийг дэлхийн ТХЗ-тай нийцүүлэн боловсруулсан бөгөөд
ҮХЦТ-г тус баримт бичгүүдэд тулгуурлан боловсруулна. ҮХЦТ нь ТХҮБ 2030
баримт бичгийн зорилтуудыг хангахад дэмжлэг үзүүлнэ. ТХЗ, ТХҮБ 2030 баримт
бичгийн зорилго, зорилтуудын талаар дүн шинжилгээ хийж, Бүлэг 3.1-д тусгасан.
Хүртээмжтэй, тогтвортой хөгжлийг хангах ерөнхий зорилгод хүрэхэд зарим нэг
зорилго, зорилтыг биеллүүлэхэд хүндрэл учирч болзошгүй байна. “Тодорхойгүй”
буюу “Бага” үнэлгээ авсан зорилтуудыг доор дурдав. Үүнд:
(a) Ядуурлыг бууруулахын тулд зохих шинэ технологи, санхүүгийн үйлчилгээнд
(b)

(c)
(d)
(e)
(f)

хамрагдах боломжийг бүрдүүлэх,
Шинэ технологи нэвтрүүлэн бэлчээрийн газрын доройтлыг бууруулж, нөхөн
сэргээх, газар тариалан хөгжүүлэх, мал, амьтны өвчний хяналтыг
сайжруулах,
Уур амьсгалын өөрчлөлтөд дөсөн зохицох, даван туулах,
Гол нэр, төрлийн шатахууны хэрэгцээг олон улсын стандартад нийцсэн
дотоодын үйлдвэрлэлийн бүтээгдэхүүнээр бүрэн хангах
Байгаль орчинд ээлтэй технологи нэвтрүүлэн ил тод, хариуцлагатай
олборлох үйлдвэрлэлийг төлөвшүүлэх,
Аж үйлдвэрийн салбарыг хөгжүүлэхийн тулд шинжлэх ухаан, технологи,

инновацийг хөгжүүлэх,
(g) Усны нөөц, гол мөрний урсац бүрэлдэх эхийг тусгай хамгаалалтад авах,
(h) Эхийн эндэгдэл, тав хүртэлх насны хүүхдийн эндэгдлийг бууруулах,
(i) Хүн амын зүрх, судасны өвчлөл, хорт хавдраас шалтгаалсан нас баралтыг
бууруулах,
(j) Хүн амын вируст гепатитын өвчлөлийг бууруулах,
(k) Боловсролын олон улсын чанарын үнэлгээний /PISA/ дагуу ерөнхий
боловсролын чанарыг сайжруулах,
(l) Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын тогтолцоог боловсронгуй болгох,
(m) Дээд боловсролын тогтолцоог хөгжүүлж, насан туршийн боловсролын
тогтолцоог боловсронгуй болгох,
(n) Шинжлэх ухаан, үйлдвэрлэлийн харилцан уялдааг хангаж, мэдлэгт
суурилсан нийгмийг хөгжүүлэх.
Эдгээр зорилтуудын ихэнх нь техник, технологитой холбоотой байна. Бусад нь
хүний нөөцтэй холбоотой зорилтууд байна. Эдгээр нь хөгжлийн шинэ загварыг
томьёолоход анхаарах хамгийн чухал асуудлууд юм. ТХҮБ 2030 баримт бичгийн
зорилтуудыг хангахад ямар техник, технологийг нэвтрүүлэх нь зүйтэйг анхаарах
хэрэгтэй. ТХҮБ 2030 баримт бичгийн хэрэгжилтийг хангахад дэмжлэг үзүүлэх
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боловсрол, сургалт нь шинэ мэдлэг, ур чадвар олгоход чиглэгдэнэ.
Зохистой техник, технологийг нэвтрүүлэх, хүний нөөцийг хөгжүүлэх үүднээс ТХҮБ
2030 баримт бичгийг боловсронгуй болгох хэрэгтэй. Салбаруудын дүн
шинжилгээний үр дүнг техник, технологи, хүний нөөцийн хөгжилтэй уялдуулан,
Монгол Улсын хувьд өвөрмөц хөгжлийн загварыг томьёолно. Энэхүү бүлэгт тус
уялдаа, холбоог хангах загварын талаар танилцуулна.
(2) Бүсчилсэн хөгжлийн загвар
ҮХЦТ боловсруулах эхний үе шатанд ирэх хэдэн арван жилд Монгол Улсын дагаж
мөрдөх хөгжлийн чиг хандлагыг авч үзлээ. Тус үйл ажиллагаанд түлхэц болох
үүднээс 2019 оны 1-дүгээр сарын 15-нд зохион байгуулсан семинарын үеэр ЖТБ
нь хөгжлийн чиг хандлагыг тодорхойлох аргуудыг танилцуулсан. Өргөн цар
хүрээтэй хөгжлийн хувилбаруудыг тодорхойлдог ерөнхий арга болох бүсчилсэн
хөгжлийн загварыг танилцуулсан. Энэхүү арга нь Зураг 3.2.1-д харуулсанаар
байгалийн нөөц баялаг болон зах зээлийг хооронд нь холбох аргаар хөгжлийн
бусад чиг хандлагуудыг тодорхойлдог.

Нөөц

Дотоод
Импорт

Зах зээл
Хувилбарууд:
Дотоод Экспорт
A
B
C

D

A: Импортыг орлуулах
B: Экспортыг дэмжих
C: Импортын
үйлдвэрлэл
D: Экспортын
үйлдвэрлэл

Эх үүсвэр: ЖАЙКА-гийн Төслийн баг

Зураг 3.2.1

Бүсчилсэн хөгжлийн өргөн цар хүрээ бүхий хувилбарууд

А хувилбар нутагшуулах загварт хамаарна. Дотоодын бүтээгдэхүүнийг дотооддоо
хэрэглэн хөгжих санааг агуулж байгаа боловч доор харуулснаар зөвхөн
хязгаарлагдмал нэр төрлийн бүтээгдэхүүнд хамаарна. Дотоодын зах зээл том бол
С хувилбар тохирно. Энэ хувилбар Монгол Улсад тохирохгүй. D хувилбар
экспортын нийтлэг үйлдвэрлэлийг илтгэх боловч тухайн орон нутгийн аж
үйлдвэрийг автоматаар дэмжинэ гэсэн үг биш юм. Бие даасан бүсчилсэн
хөгжлийн хувьд B хувилбар хамгийн үр дүнтэй. Тус хувилбарын амжилтын гол
түлхүүр нь өрсөлдөх чадвар өндөртэй экспортын онцлог бүтээгдэхүүнийг
хөгжүүлэх явдал юм.
Монгол Улс нь байгалийн болон соёлын арвин нөөц баялагтай боловч хүн амын
тархай бутархай суурьшлын улмаас дотоодын зах зээл харьцангуй жижиг тул
хөгжлийн ерөнхий чиг хандлагын хувьд B хувилбар хамгийн тохиромжтой. Тус
хувилбар нь дотоодын бүтээгдэхүүнүүдийг дотооддоо хэрэглэх буюу нутагшуулах
загвартай зөрчилдөхгүй. Тус санааны цар хүрээг тэлж болох боловч Монгол
Улсын нөхцөл байдалд нийцүүлэн, сайтар судлах шаардлагатай.
Жишээ нь ус хангамжийн хувьд томоохон усан сан барьж байгуулах, алсаас ус
зөөвөрлөх зэрэг өртөг өндөртэй үйл ажиллагаанаас зайлсхийхийн тулд газрын
доорх ус олборлох болон гол, мөрний усыг ашиглах талаар сайтар судлах
хэрэгтэй. Дотоодын эрчим хүчний нөөц болох биомасс, бага оврын усан
цахилгаан станц, салхи болон нарны эрчим хүч зэрэг сэргээгдэх эрчим хүчийг
ашиглах шаардлагатай. Монгол Улсад газрын гүний дулааныг ашиглаж болох
хувилбар байна. Цаашид тухайн орон нутгийн нийгэм, соёл, соёлын өвтэй
холбоотой нөөц баялгийг аялал жуулчлал болон онцлог бүтээгдэхүүний тусгай
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зах зээл бий болгоход ашиглах хэрэгтэй. Эдгээр нөөц нь бүс нутгийн нийгэм эдийн
засгийг идэвхжүүлэх үүднээс орон нутгийн засаг захиргаа болон иргэдийн
дэмжлэгтэйгээр гадагш чиглэсэн хөгжилд ашиглагдаж болно.
(3) Хөгжлийн загварын хувилбар
Хөгжлийн өргөн цар хүрээ бүхий хувилбаруудыг тодорхойлохдоо хөгжлийн хоёр
ялгаатай загварыг авч үзлээ. Үүнд: 20-р зууны хөгжлийн загвар болон нийгэм
эдийн засгийн хөгжлийн хувилбарууд болно. Тус хоёр загварыг Хүснэгт 3.2.1-д
өөр өөр өнцгөөс харьцуулан үзүүллээ. Түүхэндээ 20-р зууны хөгжлийн загварыг
аж үйлдвэрийн хувьсгалаас хойш ихэнх хөгжингүй орнууд 20-р зууны турш дагаж
мөрдсөөр ирсэн. Нийгэм-эдийн засгийн хөгжлийн хувилбарыг сүүлийн үед зарим
хөгжингүй болон хөгжиж буй орнууд хэрэгжүүлж эхэлсэн.
20-р зууны хөгжлийн загвар нь нөөц баялгийг орлого эсвэл хурдан ашиг өгөх зүйл
гэж үздэг. Үүнд шатах ашигт малтмал болон бусад газрын доорхи нөөц баялаг
багтана. Тус үзэл бодол нь нөөц баялгийг хэтрүүлэн ашиглах байдлыг дэмжих
хандлагатай байдаг. Нийгэм-эдийн засгийн хөгжлийн хувилбар нь нөөц баялгийг
хөгжлийн үндэс суурь болох хөрөнгө хэмээн үздэг. Тасралтгүй хөгжлийг дэмжих
үүднээс хөрөнгийг аль болох хадгалан, хамгаалах шаардлагатай. 20-р зууны
хөгжлийн загварын гол шалгуур үзүүлэлт нь эдийн засгийн үр ашиг харин нийгэмэдийн засгийн хөгжлийн хувилбарын хувьд нийгэм болон байгаль орчинд чухал
ач холбогдол өгдөг.
Өргөн цар хүрээ бүхий хөгжлийн хувилбаруудын
харьцуулалт
20-р зууны хөгжлийн загвар
Түүх

Ихэнх хөгжингүй орнууд дагадаг.

Нөөц баялаг
Шалгуур
үзүүлэлт

Орлого

Хэтрүүлж ашиглах

Эдийн засгийн үр ашиг

Нийгэм-эдийн засгийн хөгжлийн хувилбар
Зарим хөгжингүй болон хөгжиж буй улс
орнууд сүүлийн үед хэрэгжүүлж эхэлсэн.
Капитал Хадгалалт, хамгаалалт
Байгаль орчны болон нийгмийн асуудлууд

максимумаар Ажил
эрхлэлтийг
максимумаар
нэмэгдүүлэх.
Зохистой (дундын)
Технологи
Орчин үеийн технологи
технологи
Эх үүсвэр: ЖАЙКА-гийн Төслийн баг
Үр дүн

Орлогыг
нэмэгдүүлэх.

Түүхээс үзэхэд 20-р зууны хөгжлийн загвар нь орлогыг максимумаар
нэмэгдүүлдгээрээ үр дүн өндөртэй. Нийгэм-эдийн засгийн хөгжлийн хувилбар нь
ажил эрхлэлтийг максимумаар нэмэгдүүлэхэд илүү их анхаарал хандуулдаг. Тус
загвар нь ажил эрхлэлтийн боломжийг бий болгохын тулд эдийн засгийн өсөлтийг
орхигдуулна гэсэн үг биш юм. Орлогын өндөр түвшинд хүрэх аргууд нь тус 2
хувилбарын хувьд харилцан адилгүй байдаг.
20-р зууны хөгжлийн загвар нь аж үйлдвэрийн хувьсгалаас эхлэн хөгжингүй
орнуудад нэвтэрсэн дэвшилтэт технологид түшиглэж ирсэн. 20-р зууны үед
дэвшилтэт технологийн тусламжтайгаар нөөц баялгийг эрчимтэй ашигласнаар
эдийн засгийн үр ашигт тэмүүлэх боломжийг олгосон. Технологийн шинэчлэл нь
саяхнаас хязгаарлагдмал нөөц баялгийг дахин боловсруулах, хадгалан үлдэх тал
дээр анхаарал хандуулж эхэлсэн билээ. Нөөц баялгийг хадгалан хамгаалах
аргын хувьд уламжлалт ур чадвар, мэдлэг, оюун ухаанаас бүрдсэн хүн
төрөлхтний хамтын мэргэн ухаанаас их зүйлийг сурч болно. Монголчууд эрт
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дээр үеэс газар ухах, ус гол мөрөн бохирдуулахыг цээрлэдэг ард түмэн билээ.
Малынхаа түүхий эдийг хаягдалгүй, бүрэн дүүрэн ашиглахыг эрмэлздэг бөгөөд
Монголын ард түмэн Чингис хааны сургааль гэж үздэг. Эдгээр үзэл санааг
дэвшилтэт технологи ашиглан хэрэгжүүлж болно. Чухамдаа нийгэм, эдийн
засгийн хөгжлийн хувилбарыг дэмжих зохистой эсвэл дундын технологийг
хөгжүүлэх үүднээс уламжлалт ур чадвар, мэдлэг, оюун ухааныг дэвшилтэт
технологиор бэхжүүлэх хэрэгтэй.
Хөгжлийн алсын харааны үзэл санаа, үнэт зүйл
(1) Семинарын хэлэлцүүлгийн үеэр тодорхойлсон аз жаргалын тухай
ойлголтууд
ЖТБ-ийн зүгээс хөгжлийн чиг хандлагыг тодорхойлох Монгол үндэстний аз
жаргалын тухай семинарыг 2019 оны 3-р сарын 5-нд зохион байгуулсан. Тус
семинарын зорилго нь хөгжлийн үзэл баримтлалд тусгагдах санал санаа, үнэт
зүйлсийн талаар санал бодлоо уралдуулахад чиглэгдсэн юм. Семинарт
оролцогчид монголчуудын үнэт зүйлсийн талаар хэлэлцүүлэг хийж, санал бодлоо
уралдуулан 3 Р-г тодорхойлсон. Үүнд: Баяр басал (Pleasure), Зорилго (Purpose),
Бахархал (Pride) зэрэг юм. Хэлэлцүүлгийн үр дүнг Хүснэгт 3.2.2-т нэгтгэн дүгнэв.
Хөгжлийн алсын хараанд тусгах монголчуудын үнэт зүйлс
Баг 1
Оролцогчид
Эмэгтэй

-

-

Эрэгтэй

-

Баяр баясал
(Pleasure)
Гэр бүл
Өргөн уудам тал
нутаг
Ойр
дотны
хүмүүстэйгээ
цагийг өнгөрүүлэх
Мөнгө,
дэлгүүр
хэсэх
Найз нөхөд
Чөлөөт цаг

Тогтвортой байдал
Гэр бүл
Найз нөхөд
Амьдралын таатай
нөхцөл (байр сууц,
аюулгүй
байдал
г.м)

Зорилго (Purpose)

Бахархал (Pride)

Бусад

- Нүүдлийн
соёлд
тулгуурласан
дэлхийн
аялал
жуулчлалын
үүд
хаалга
болсон
улсад амьдрах
- Аялал
- Эрүүл амьдрал
- Албан тушаал ахих
- Ажлын
үүрэг
даалгаврыг
зохицуулах
чадвартай байх

- Эх,
эхнэр,
охидоо
хүндэлдэг
Монгол эрчүүд
- Ажил хөдөлмөр
- Ажлын ололт
амжилт
- Гэр бүл
- Боловсрол
- Ажил,
ажлын
хамт олон, найз
нөхөд, гэр бүл

- Манай улсын
оюуны өндөр
чадамжтай
(IQ)
хүүхдүүдийн
мэдлэг
боловсролд
тулгуурлан
хиймэл оюун
ухааныг (ХОУ)
хөгжүүлэх
- Шинэ
зүйлс
сурах

Засаглал
Боловсрол
Мөрөөдөл
Ур чадвар, мэдлэг
эзэмших

- Түүх
- Соёл
- Өөрийн мэдлэг,
ур чадвар

- Орлогын
ялгаатай
байдлыг
багасгах

-

3-31

Үндэсний хөгжлийн цогц төлөвлөгөө боловсруулах төсөл
Эцсийн тайлангийн төсөл 1

Оролцогчид
Эмэгтэй

-

-

-

-

Эрэгтэй

Баяр баясал
(Pleasure)
Тус
хүргэсний
дараа
хүмүүсийн
царайнд
илрэх
инээмсэглэл
Ээжтэйгээ
хамт
байх
Чөлөөт цаг
Хобби
Экологийн
тэнцвэрт байдал
Өөрөөрөө байх
Эрүүл байх
Гэр бүл (миний
гурван
хүүхэд,
нөхөр)
Эрүүл,
эрх
чөлөөтэй амьдрах,
гэр
бүлийн
гишүүдийн
эрүүл
мэнд
(эцэг
эх,
хүүхдүүд, ач зээ)
Аюулгүй,
эрүүл
орчинд амьдрах
Ажилтай байх
Дуртай зүйлээ хийх
боломжтой байх

- Тэтгэвэрт эрт гарах
- Гэр бүл
- Эрүүл мэнд

Баг 2
Зорилго (Purpose)

Бахархал (Pride)

Бусад

- Санхүүгийн
мэргэшсэн
шинжээч болох
- Мөрөөдлөө
биелүүлэх
- Улс эх орныхоо
хөгжил
дэвшилд
хувь
нэмэр
оруулах
- Боловсрол
- Мөрөөдлөө
биелүүлэх
- Санхүүгийн
боломж,
бололцоотой байх
- Мэдлэг
- Спортоор
хичээллэх
- Дэлхийг
тойрон
аялах
- Дуртай
зүйлээ
хийх (зураг зурах,
керамик урлал)

- Миний эцэг, эх
- Эх орны түүх,
соёл
- Эх орон, гэр
бүл
- Өөрийн
эзэмшсэн
мэргэжил
- Амлалтаа
биелүүлэх
- Монгол Улсын
аз жаргалтай
иргэн байх
- Итгэл даах

- Аялал
- Аюулгүй,
эрүүл орчин
- Гамшиг,
эрсдэлгүй
орчин

- Хүүхдүүдийн
боловсрол
- Боловсрол
- Монгол
Улсаа
хөгжүүлэх

- Аз
жаргалын
индекс
- ҮХЦТ-д
оролцож
байгаа нь
- Түүх
- Монгол эр хүн

-

Эх үүсвэр: ЖАЙКА-гийн Төслийн баг
Тайлбар: IQ- оюуны хөгжил

(2) Аз жаргалын индекс
“Монгол Улсын аз жаргалын индекс”-ийг албан ёсоор тооцдоггүй бөгөөд
статистикийн мэдээлэл хэрэглэгчдэд зориулж Үндэсний Статистикийн хороо
“Монгол Улсын аз жаргалын индексийг олон улсын түвшинтэй харьцуулсан
судалгаа”, “Монгол Улсын аз жаргалын индекс” гэсэн 2 судалгааг 2016 оны
байдлаар хийсэн. Аз жаргалын 2016 оны тайланд нийт 140 орны аз жаргалын
индексийг тооцоолж, эрэмбэлсэн бөгөөд Монгол Улс (дэлхийн дундаж индекс
26.4) 14.3 гэсэн үнэлгээгээр 136 дугаар байранд эрэмбэлэгджээ. АЖИ-ийн үр
дүнгээр нэгдүгээрт эрэмбэлэгдэж байгаа Коста Рика улс 44.7, Мексик, Колумб
улсууд 40.7 үнэлгээтэй байна.
Аз жаргалын индексийн үзүүлэлт тус бүрээр авч үзэхэд тогтвортой сайн сайхан
байдал 4.9 (дэлхийн дундаж 5.4) гэсэн үнэлгээгээр 90, хүн амын дундаж наслалт
68.6 нас (2012) үнэлгээгээр 95 дугаар байранд тус тус эрэмбэлэгджээ. Харин
Швейцари улсын сайн сайхан байдал хамгийн өндөр буюу 7.8, Япон улс болон
БНСУ 6.0, БНХАУ 5.1 үнэлгээтэй байна.
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Монгол Улс нь нэг хүнд ногдох экологийн нөөцийн хувьд дэлхийд дээгүүр ордог.
Экологийн нөөцийн ихэнх хувийг бэлчээр, ой хээрийн нөөц эзлэдэг бөгөөд нийт
экологийн нөөц эрэлтээсээ их байна. Япон, БНХАУ, БНСУ орнууд болон дэлхий
нийтээр өөрсдийн нөөцөөс илүү их хэрэглээтэй байгаа нь харагдаж байна. Монгол
Улсын нэг хүнд ногдох экологийн нөөцийн хэмжээ 15.6 га байгаа нь дэлхийн
дундаж 1.7 га-аас хамаагүй өндөр үзүүлэлт юм.
Аз жаргалын индексийг цөөн хэдэн үзүүлэлтээр үнэлдэг нь хангалтгүй юм.
Ялангуяа сайн сайхан байдал буюу амьдралын сэтгэл ханамжийн түвшин нь
субъектив шинж чанартай бөгөөд аз жаргалын хүчин зүйлсэд Ажлын хэсгийн
гишүүдийн зүгээс өндөр ач холбогдол өгсөн нийгэм, соёл, уламжлалын үнэ цэнийг
оруулаагүй болно (Хүснэгт 3.2.2). Монгол Улс нь хүн амын дундаж наслалтыг
нэмэгдүүлэх, орлогын тэгш бус байдлыг бууруулах, байгаль экологийн нөөц
баялгийг хэмнэлттэй, зохистой ашиглах, нөхөн сэргээх шаардлагатай байна.
Хөгжлийн алсын хараа
(1) Санал болгож буй алсын хараа
Бүс нутгийн тэнцвэртэй хөгжилд тулгуурлан Монгол Улсын үндэсний хөгжлийн
алсын харааг тодорхойлно. Энэхүү алсын харааг иргэд, угсаатны бүлэг, ТББ,
төрийн төв байгууллага, нутгийн захиргааны байгууллагууд зэрэг бүхий л
оролцогч талуудын оролцоотойгоор тодорхойлно. Энэ нь улс, бүс нутгийн
хөгжлийг хангах талаар нийтлэг ойлголт, үзэл баримтлалыг бий болгох, нийгэм,
эдийн засгийн үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхэд оролцогч талуудын хүчин
чармайлтыг нэгтгэх ач холбогдолтой юм. Монгол Улсын онгон дагшин байгаль,
нүүдлийн өв соёл бүхий өвөрмөц онцлогийг тусган, бүсчилсэн хөгжил ба нийгэм,
эдийн засгийн хувилбарын (Бүлэг 3.2.1) үзэл баримтлал, үзэл санаанд нийцүүлэн
доор дурдсан алсын харааг санал болгож байна.
Монгол Улсын бүсчилсэн хөгжлийн алсын хараа
Байгалийн нөөц баялгийг зохистой ашигладаг, эдийн засгийн бүх төрлийн үйл
ажиллагааг ажлын байр бий болгох үйл явцтай нягт уялдуулсан, олон нийтийн
оролцоог хангасан ил тод, хариуцлагатай засаглалтай, баялаг өв соёлтой,
олон угсаатан, ястан амьдардаг, бүх салбарт дэвшилтэт технологийг
нэвтрүүлсэн, өөрийгөө шинэ мэдлэг, боловсролоор тасралтгүй хөгжүүлдэг
хүний нөөц бүхий нэг талаас дэлхий нийтэд нээлттэй, өөрчлөгдөж буй дэлхий
ертөнцийн үр нөлөөнд дасан зохицох чадвартай хүчирхэг, уян хатан нийгэм,
эдийн засагтай, нөгөө талаас тогтвортой, хүртээмжтэй хөгжлийг хангана.
Энэхүү алсын харааг нийгэм, эдийн засгийн хөгжлийн хувилбарын хүрээнд
хэрэгжүүлэхэд доор дурдсан нөхцөл, үйл ажиллагаагаар дэмжих боломжтой.
Үүнд:
(1) Байгалийн нөөц баялгийг үр ашигтай ашиглах эдийн засгийн үйл ажиллагааг
дэмжих,
(2) Байгаль орчинд сөрөг нөлөө харьцангуй бага үзүүлэх эдийн засгийн үйл
ажиллагааг дэмжих,
(3) Ажлын байр, нэмүү өртөг шингэсэн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийг ихээхэн
нэмэгдүүлэх эдийн засгийн үйл ажиллагааг дэмжих,

3-33

Үндэсний хөгжлийн цогц төлөвлөгөө боловсруулах төсөл
Эцсийн тайлангийн төсөл 1

(4) Орон нутгийн иргэд, олон нийт төрөлх нутгийнхаа нөөц баялгийг үр ашигтай
ашиглах, хамгаалах механизмыг нэвтрүүлэх,
(5) Уламжлалт арга ухааныг дэвшилтэт техник, технологитой хослуулсан шинэ
технологийг боловсруулах, тогтолцоо бүрдүүлэх.
Эдгээр нөхцлүүд нь өөр хоорондоо харилцан холбоотой байна. Нөхцөл 1)
байгалийн нөөц баялгийг үр ашигтай ашиглах эдийн засгийн үйл ажиллагаа нь
нөхцөл 2) нөөц баялагийг үр ашигтай, хаягдал багатайгаар ашиглан байгаль
орчинд сөрөг нөлөө харьцангуй бага үзүүлэх эдийн засгийн үйл ажиллагааг
хангахад хувь нэмэр оруулна. Эдгээр нөхцлийг хангах эдийн засгийн үйл
ажиллагаа нь иргэд, олон нийтийг хаягдал, дайвар бүтээгдэхүүнийг ашиглах үйл
ажиллагаанд татан оролцуулсанаар нөхцөл 3)-ыг хэрэгжүүлэхэд хувь нэмэр
оруулна.
Эдгээр эдийн засгийн үйл ажиллагааг бүхэлд нь хэрэгжүүлэхэд нөхцөл 4)-д
тусгасан орон нутаг, орон нутгийн иргэдэд ашиг тус өгөх нөөц баялгийг үр ашигтай
ашиглах, хамгаалах механизмыг нэвтрүүлэх нь зүйтэй. Энэхүү нийгэм, эдийн
засгийн хөгжлийн хувилбарыг хэрэгжүүлэхэд нөхцөл 5) уламжлалт арга ухааныг
дэвшилтэт техник, технологитой хослуулсан шинэ технологийг боловсруулах,
тогтолцоо бүрдүүлэх шаардлагатай.
Алсын харааг дараах үйл ажиллагааг хийж, гүйцэтгэснээр хэрэгжүүлнэ. Үүнд:
(1) Улаанбаатар хот, бүсийн хөгжлийн тулгуур төв хотуудыг хөрш орнуудтай
холбосон чанартай, тээвэр, логистикийн дэд бүтцийн сүлжээг хөгжүүлэх,
(2) Ядуу, бага орлоготой иргэдийн амьжиргааг дээшлүүлэх үйл ажиллагаатай
уялдуулан газар тариалан, мал аж ахуйн түүхий эдэд анхан шатны
боловсруулалт
хийж,
бүтээгдэхүүн
үйлдвэрлэхэд
тулгуурласан
үйлдвэрлэлийн босоо кластеруудыг хөгжүүлэх, орон нутгийн үйлдвэрүүдийг
дэлхийн зах зээлд гаргах экспортын төрөл бүрийн бараа бүтээгдэхүүн
үйлдвэрлэдэг үйлдвэрүүдтэй холбох,
(3) Байгаль орчинд ээлтэй, нөөц баялгийн зохистой ашиглалт, ард түмний
уламжлалт арга ухааныг орчин үеийн дэвшилтэт технологитой хослуулсан
хариуцлагатай уул уурхайг хөгжүүлэх,
(4) Иргэдийн бахархал, зочид жуулчдын талархалыг хүлээсэн уламжлалт
соёлын үйл ажиллагааг сэргээн, олон угсаатан, ястан зэрэгцэн оршсон
тайван, цэцэглэн хөгжсөн нийгмийг цогцлоох,
(5) Нутгийн захиргааны байгууллага, орон нутгийн иргэд төрөлх нутгийнхаа
нөөц баялгийг үр ашигтай ашиглаж, хамгаалсанаар энх тайван, амар
амгалан, цэцэглэн хөгжсөн нийгмийг цогцлоох болно.
Монгол Улсын тогтвортой хөгжлийг хангах нийгэм, эдийн засгийн хөгжлийн
хувилбарын үзэл санаа нь нөхцөл 2) ба 3)-аар баталгаажсан. Нөхцөл 1) нь Монгол
Улсын бүсчилсэн хөгжлийн үзэл баримтлалд тусгагдсан хөрш орнуудтай
харилцаа, хамтын ажиллагааг хөгжүүлэхэд чиглэгдсэн. Нөхцөл 4) нь нийгэм,
эдийн засгийн хөгжлийн хувилбарын хэрэгжилтийн үр дүнг илэрхийлэх ба нөхцөл
5) нь тогтвортой менежмент, байгалийн нөөц баялгийг үр ашигтай ашиглах нь
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Монгол Улсын бүсчилсэн хөгжлийн үндэс суурь болох юм.
Аймгуудад зохион байгуулсан хэлэлцүүлэгт үндэслэн аймгийн хөгжлийн нөхцөл
байдалд дүн шинжилгээ хийж, аймгийн хөгжлийн хэтийн зорилтыг тодорхойлсон.
Бүлэг 7-д аймгуудын хөгжлийн дүн шинжилгээг тусган, оруулав.
(2) Алсын харааг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай чухал үзэл баримтлал
Бүх оролцогч талуудын хүчин чармайлтын үр дүнд хөгжлийн загварыг томьёолон,
бүгд хүлээн зөвшөөрсөн хөгжлийг хангах талаар нийтлэг ойлголтыг бий болгох нь
ач холбогдолтой юм. Монгол Улсын тогтвортой хөгжлийг хангах бүх оролцогч
талуудын хүлээн зөвшөөрсөн нийтлэг ойлголт, үзэл баримтлалыг Зураг 3.2.2-т
үзүүлэв. Эдгээр үзэл баримтлалыг салбаруудын одоогийн байдлын дүн
шинжилгээний үр дүнд тодорхойлсон Монгол Улсын онцлогийг тусган, Ажлын
хэсгийн гишүүдийн хэлэлцүүлэгт үндэслэн боловсруулсан. Үзэл баримтлал тус
бүрийг доор тайлбарлав.
Монгол Улсын үндэсний цогц хөгжлийг
Олон хэл, соёлтой угсаатан, ястан хамтран амьдрах
Хүчирхэгжилтийн төлөөх нэгдмэл байдлыг хангах
Нүүдлийн
соёл,
уламжлал
бүхий
харилцаа
холбооны
технологи
нэвтрүүлэх
Дэлхийн чиг хандлагад нийцсэн сайн засаглалыг бэхжүүлэх
Хөрш орнуудтай харилцаа, хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх
Өрнө, Дорныг холбох, зохицуулах
МХХТ-ийг нэвтрүүлсэн үйлдвэрлэлийн кластерыг хөгжүүлэх
Нийгэм, эдийн засгийн хөгжлийн дэвшилтэт хувилбарыг хэрэгжүүлэх

үйл ажиллагаагаар дамжуулан хангана.
Зураг 3.2.2 Монгол Улсын үндэсний хөгжлийн гол үзэл баримтлал
Нийгэмд эзлэх байр суурь, оюун санаа, сэтгэхүй, шашин шүтлэг, соёлоороо
ялгаатай, олон угсаатан, ястан хамтран амьдарч байгааг олон хэл, соёлын
нийгэм хэмээн тодорхойлж болох юм. Энэ нь хүний нөөц, эдийн засгийн
төрөлжилт, нийгмийн тогтолцоо, дэд бүтцийн хөгжил болон Монгол Улсын бүс
нутгийн уян хатан, тогтвортой хөгжилд эерэг нөлөө үзүүлнэ.
Иргэдийн сайн сайхны төлөө улс орон хөгжин дэвшихэд хүчирхэгжилтийн
төлөөх нэгдмэл байдал чухал ач холбогдолтой юм. Энэ нь Монгол Улсын
өвөрмөц өв соёлын онцлогийг тусгасан, улс төр болон санхүүгийн хувьд бие
даасан, хариуцлагатай, олон нийтийн оролцоог хангасан, ил тод засаглалын
хүрээнд хүний эрхийг дээдэлсэн, энх тайван, амар амгалан, цэцэглэн хөгжсөн
нийгмийг цогцлооход оршино.
Нүүдлийн соёл, уламжлал бүхий харилцаа холбооны технологи нэвтрүүлэх
нь алслагдсан бүс нутгийн малчид болон өргөн уудам нутаг дэвсгэрт тархан
суурьшин, амьдарч буй иргэдийг мэдээлэл харилцаа холбооны үйлчилгээнд
хамруулсанаар илэрхийлэгдэнэ. Энэ нь нийгэмд эзлэх байр суурь, оюун санаа,
сэтгэхүйгээрээ ялгаатай хүмүүс өөрсдийн өв уламжлалыг хадгалахын зэрэгцээ
орчин үеийн үйлчилгээнд хамрагдах боломжийг олгож байна.
Дэлхийн чиг хандлагад нийцсэн сайн засаглал нь 2 үр дагавартай.
Нэгдүгээрт нийгэм, эдийн засгийн хөгжлийг хангах үүднээс байгалийн нөөц
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баялгийг зохистой ашиглах, сайн засаглалыг бүрдүүлэх шаардлагатай.
Хоёрдугаарт Төв Азийн бүс нутгийн улс орнуудтай эдийн засгийн харилцаагаа
гүнзгийрүүлэх замаар дэлхийн эдийн засаг болон дэлхий нийтийн засаглалд хувь
нэмэр оруулах боломжтой. Монголын эзэнт гүрэнд харьяалагдаж байсан
нүүдэлчин орнуудын либерал нийгмийн загвараас сургамж авч болно. Олон улс
орнуудыг хамарсан ийм маягийн дэглэм нь Европ болон Ойрхи Дорнодод
хэрэглэж болохуйц дэлхийн засаглалын ирээдүйн хэлбэрийг төлөөлж болно.
Монгол Улсын дотоод зах зээлийн багтаамж бага тул хөрш орнуудтай харилцаа,
хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх зайлшгүй шаардлагатай. ОХУ, БНХАУ-тай хөрш
зэргэлдээ орших Монгол Улс нь газар зүйн стратегийн байршлын давуу талыг
ашиглан бусад улс оронтой холбогдох боломжтой. Байгалийн нөөц баялгийн
зохистой ашиглалт, нэмүү өртөг шингэсэн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл бүхий эдийн
засгийн үйл ажиллагаа нь нийгэм, эдийн засгийн хөгжлийн үзэл баримтлалтай
бүрэн нийцэж байгаа бөгөөд олон улсын худалдаатай холбоотой үйлчилгээгээр
илэрхийлэгддэг.
Өрнө Дорныг холбох, зохицуулах нь Монгол Улсын олон улсын болон дипломат
харилцаанд гүйцэтгэх үүргийг илэрхийлнэ. Өрнө Дорныг холбосноор Монгол
болон Төв Азийн бүсийн бусад улс орнуудын хооронд төрөл бүрийн соёл,
нийгмийн солилцоо болон харилцан ойлголцолыг нэмэгдүүлэх юм. Жишээ нь бүс
нутагт өргөн тархсан буддын шашинтай холбогдолтой түүх, соёлын дурсгалыг
нээн илрүүлэх, нөхөн сэргээхэд хамтран ажиллах явдал юм. Мөн аялал
жуулчлалын хөгжлөөр дамжуулан нийгэм, соёлын солилцоог дэмжих боломжтой
болно.
Анхан шатны бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлд түшиглэсэн, МХХТ-г нэвтрүүлсэн
үйлдвэрлэлийн кластерыг хөгжүүлсэнээр өргөн хүрээг хамарсан, хүртээмжтэй
хөгжил, нийгэм, эдийн засгийн хөгжлийн хувилбар, байгалийн нөөц баялгийн
зохистой менежмент бүхий бүс нутгийн бие даасан хөгжлийг хангах боломжийг
олгоно. Ингэснээр ядуу, бага орлоготой иргэдийн амьжиргааг дээшлүүлэх үйл
ажиллагаатай уялдуулан орон нутгийн үйлдвэрүүдийг экспортын бараа
бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг үйлдвэрүүдтэй холбох, эдийн засгийн хөгжлийн
хувилбарын үзэл баримтлалтай нийцүүлэн байгаль орчинд сөрөг нөлөө
үзүүлэхгүйгээр ажлын байр, нэмүү өртөг шингэсэн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийг
ихээхэн нэмэгдүүлэх болно. Үйлдвэрлэлийн кластер тус бүрийг холбох МХХТ нь
кластеруудын хөгжил, үйл ажиллагааг дэмжих болно.
Нийгэм, эдийн засгийн хөгжлийн дэвшилтэт хувилбарыг доор дурдсан үйл
ажиллагаагаар хэрэгжүүлнэ. Нийгэм, эдийн засгийн хөгжлийг хангах зохих
технологийг ард түмний уламжлалт арга ухааныг орчин үеийн дэвшилтэт
технологитой хослуулан хөгжүүлэх замаар хэрэгжүүлэх нь хамгийн үр дүнтэй юм.
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Макро түвшний хөгжлийн зорилт, үндсэн стратеги
Асуудлын диаграмын дүн шинжилгээ
(1) Аргачлал ба үйл ажиллагаа
Монгол Улсын одоогийн нөхцөл байдлын макро түвшний дүн шинжилгээг Бүлэг 2,
Боть 2: Салбарын тайланд нэгтгэн тусгав. Хэдийгээр Монгол Улс хөгжлийн
потенциал өндөртэй боловч үндэсний болон бүсчилсэн хөгжилд тулгамдаж буй
олон асуудал байна. Эдгээр асуудлуудын олонхи нь өөр хоорондоо уялдаа
холбоотой бөгөөд одоогийн тулгарч буй сөрөг үзэгдлүүдийн учир шалтгаан нь
болж байдаг. Асуудлын диаграмын дүн шинжилгээ нь тухайн харилцан уялдааг
нүдэнд харагдахуйц болгон тодруулах арга юм. Энэхүү дүн шинжилгээг ихэнхдээ
төлөвлөлтийн эхний үе шатанд хийдэг бөгөөд төлөвлөлтийн шийдлээр
дамжуулан гол бэрхшээлүүд болон чухал хүчин зүйлсийг тодорхойлох үүднээс
нарийвчилж үзэлгүйгээр өргөн цар хүрээ бүхий хэтийн төлвийг хадгалж үлдэх
боломжийг олгодог.
Асуудлын диаграмын дүн шинжилгээг ихэвчлэн оролцооны аргад тулгуурлан,
цуврал семинарын тусламжтайгаар үндэсний эсвэл бүсчилсэн хөгжлийн зорилт,
үндсэн стратегийг тодорхойлох зорилгоор хийдэг. Эхлээд улс орон ба бүс нутгийг
хөгжүүлэхэд тулгарч буй асуудлуудыг тодорхойлон, жагсаана. Ижил төстэй
асуудлуудыг нэгтгэн, харьцангуй ноцтой асуудлуудыг тодорхойлох ба үүгээрээ
хэт нарийвчилсан дүн шинжилгээнээс зайлсхийнэ. Холбогдох салбарын
асуудлуудыг тодорхойлохын тулд ихэнх асуудлуудыг ерөнхийд нь илэрхийлнэ.
Бүхий л гол чухал асуудлыг тодорхойлсоны дараа улсын эсвэл бүс нутгийн
хэмжээнд асуудлын диаграмыг байгуулна. Асуудлын диаграмд ажиглагдсан
асуудлын феноменыг баруун талд байрлуулах ба олон тооны харилцан
хамааралтай асуудлуудын үндэс болсон хүчин зүйлсийг зүүн талд байрлуулна.
Асуудлын диаграм нь тодорхой бүс нутгийн эсвэл олон тооны нарийн
асуудлуудыг харуулахын тулд асуудлын гол хүчин зүйлүүд болон нөхцөл байдлыг
ерөнхийд нь тодотгоно. Зөвхөн гол уялдаа холбоонд анхаарал хандуулснаар
өмнө нь тодорхойлсон асуудлууд хоорондын шалтгаан-үр дагаврын харилцан
хамаарлыг харуулна. Асуудлын диаграмд үндэслэн макро хөгжлийн зорилтыг
асуудлын феноменыг харгалзан тодорхойлох ба үндсэн стратегийг асуудлын
хүчин зүйлсийг харгалзан тодорхойлно. Үйл явцыг Зураг 3.3.1-т харуулав.
Enumaration of
problems faced
by region/country

Compilation of list of
major problems
expressed in generic
terms

Analysis on causeeffect relationships
between major
problems

Construction
of problem
structure

Definition of
development
objectives and strategy

Эх үүсвэр: ЖАЙКА-гийн Төслийн баг

Зураг 3.3.1

Хөгжлийн зорилт ба үндсэн стратегийг тодорхойлох
асуудлын диаграмын дүн шинжилгээний үйл явц

Монгол Улсын хөгжлийн үндсэн стратеги болон макро түвшний хөгжлийн
зорилтыг тодорхойлоход асуудлын диаграмын дүн шинжилгээг ашиглах нь үр
дүнтэй. Тус дүн шинжилгээ нь нөхцөл байдлын шинжилгээний нэг төрөл бөгөөд
олон салбарыг хамарсан төлөвлөлтийн эхний үе шатанд оролцооны аргад
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тулгуурлан хийдэг. ЖТБ нь асуудлын диаграмын дүн шинжилгээг одоо байгаа
судалгааны тайлан, тоо баримт болон зарим оролцогч талуудаас хүлээн авсан
мэдээлэлд үндэслэн боловсруулж байна.
(2) Монгол Улсыг бүсчлэн хөгжүүлэхэд тулгарч буй асуудлууд
Монгол Улсыг бүсчлэн хөгжүүлэхэд тулгарч буй асуудлуудыг одоо байгаа
судалгааны тайлан, тоо баримт мэдээлэлд тулгуурлан тодорхойлсон. Жижиг
асуудлуудыг орхиж ижил төстэй асуудлуудыг нэгтгэн харьцангуй ноцтой
асуудлуудыг тодорхойлж ерөнхий байдлаар илэрхийлнэ. Хүснэгт 3.3.1-т 40 макро
түвшний асуудлыг салбаруудаар тодорхойлон үзүүлэв. Үүнд үндэслэн Зураг
3.3.2-т харуулснаар асуудлын диаграмыг байгуулав.
Монгол Улсыг бүсчлэн хөгжүүлэхэд тулгарч буй асуудлууд
Үндсэн асуудлууд
1) Өргөн уудам газар нутаг
2) Өвлийн хатуу ширүүн уур амьсгал
3) Хязгаарлагдмал усны нөөцийн тэгш бус тархац
4) Далайд гарцгүй байдал
Эдийн засгийн асуудлууд
5) Уул уурхайд хэт түшиглэсэн эдийн засгийн өсөлт
6) ХАА, МАА-н салбарын бүтээмж бага
7) Хөдөө аж ахуй, мал аж ахуй эрхлэлтэнд үзүүлэх дэмжлэг хангалтгүй
8) Анхан шатны бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл хязгаарлагдмал
9) Ямааны тоо толгойн хэт өсөлт
10) Малын өвчнийг хянах хяналт сул
11) Малын гаралтай бүтээгдэхүүний борлуулалт хангалтгүй
12) Ноос, ноолуурын боловсруулалт хязгаарлагдмал
13) Дотоодын үйлдвэрлэл хязгаарлагдмал
14) Капиталын хуримтлал хангалтгүй
15) Экспортын бүтээгдэхүүн төрөлжөөгүй
16) Эдийн засгийн бүтэц төрөлжөөгүй
17) Бараа, бүтээгдэхүүний дотоодын зах зээл жижиг
18) Аялал жуулчлалын нөөц бололцоог бүрэн дүүрэн ашигладаггүй
19) Аялал жуулчлалын үйл ажиллагаа улирлын чанартай
Байгаль орчны асуудлууд
20) Уул уурхайн үйл ажиллагаатай холбоотой байгаль орчны асуудлууд
21) Улаанбаатар хотын хүн ам, эдийн засгийн үйл ажиллагааны хэт төвлөрөл
22) Бэлчээрийн доройтол
23) Улаанбаатар хотын байгаль орчны ноцтой асуудлууд
24) Газар нутгийн эмзэг байдал, цөлжилтөд өртөх аюул
Институцийн асуудлууд
25) Засгийн газрын хөрөнгө, санхүүгийн чадавх хязгаарлагдмал
26) Нутгийн захиргааны байгууллагуудын чадавх сул
27) Уур амьсгалын өөрчлөлтийн эсрэг арга хэмжээ хангалтгүй
28) Бүсчилсэн төлөвлөлт хийх, хэрэгжүүлэх институци дутмаг
29) Экспорт, импорт нь БНХАУ, ОХУ-аас хэт хамааралтай
Нийгмийн асуудлууд
30) Хүн амын нягтрал бага
31) Хот, хөдөөгийн хөгжлийн ялгаа их
32) Хоёрдогч томоохон хотуудын тоо цөөн
33) Ажилгүйдэл болон хөдөлмөр эрхлэлт тогтворгүй
34) Ядуурлын түвшин өндөр, энэ түвшин хадгалагдсаар байна
35) Хөдөө, орон нутгийн хөдөлмөр эрхлэлтийн боломж дутмаг
36) Ур чадвар сайтай хүний нөөц, технологи хязгаарлагдмал
Дэд бүтцийн асуудлууд
37) Дотоодын эрчим хүчний нөөц нүүрсэд түшиглэсэн, эрчим хүч экспортолдог

3-38

Үндэсний хөгжлийн цогц төлөвлөгөө боловсруулах төсөл
Эцсийн тайлангийн төсөл 1
38) Чанартай авто замын сүлжээ дутмаг
39) Усжуулалтын байгууламж хязгаарлагдмал
40) Орон нутгийн хотуудын дэд бүтэц хангалтгүй
Эх үүсвэр: ЖАЙКА-гийн Төслийн баг
Land locked status

Over-dependence on China &
Russia for export & import

Vast national land
territory

Extremely sparse
population

Serious urban
environmental
problems in UB

Lack of sizeable
secondary towns

Maldistribution of
limited water resources
Extremely harsh
winter climate

Seasonality of
tourism activities

Weak capacity of
local administrations

Inadequate urban
infrastructure in local towns

Over-concentration of
population & economic
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Large urban-rural
disparities

Limited access to
agriculture & livestock input
& support services

Low productivity of
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Insufficient control
of livestock diseases

Limited & low productivity
processing of primary
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Ieffective marketing
of livestock products
Inadequate
regional planning
& implementation
institutions

Small local markets
for commodities

Excessive goat population
beyond sustainability
Over-reliance on mining
development for
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High unemployment &
vulnerable employment

Limited indigenous
industries

Limited processing
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Degradation of
grazing land

High & sustained
poverty incidence

Undiversified
economic structure

Lack of employment
opportunities in
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Undiversified
export goods

Lack of capital
accumulation

Desertification threat
of vulnerable land

Environmental problems
associated with mining
development

Under-utilization of
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Limited financial
capacity of Central
Government

Lack of counter-measures
for climate changes

Problem phenomena
Problem phenomena

Limited human resources
with high skills & technology

Problem phenomena

Over-reliance on coal for
domestic energy & export

Macro problem related to
problem phenomena
Problem factor

Incomplete road
network of high grade

Problem caused by
fundamental factors

Limited irrigation
facilities
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Зураг 3.3.2

Монгол Улсын бүсчилсэн хөгжилд тулгарч буй макро
түвшний асуудлын диаграм

Зураг 3.3.2-т гурван асуудлуудын феноменыг тодорхойлсон. Үүнд: 1)
Улаанбаатар хотод байгаль орчны ноцтой асуудлууд тулгарсан 2) ядуурлын
түвшин өндөр, тогтвортой хэвээр байна 3) капиталын хуримтлал хангалтгүй
байна. Тэдгээр асуудлуудын феноментэй холбогдолтой макро түвшний асуудлууд
нь ажилгүйдлийн түвшин өндөр, хөдөлмөр эрхлэлт тогтвортой бус, эдийн засаг
төрөлжөөгүй, экспортын бараа бүтээгдэхүүн төрөлжөөгүй, хөдөө орон нутагт
ажлын байр хомс, хот хөдөөгийн хөгжлийн ялгаа их ба Улаанбаатар хотын эдийн
засаг, хүн амын хэт төвлөрөл зэрэг болно.
Монгол Улсыг бүсчлэн хөгжүүлэхэд тулгарч буй дөрвөн асуудлуудыг Зураг 6.3.2т үзүүлэв. Үүнд: далайд гарцгүй, өргөн уудам газар нутаг, хязгаарлагдмал усны
нөөцийн хуваарилалт, өвлийн хатуу ширүүн уур амьсгал зэрэг болно.
Шийдвэрлэхэд бэрхшээлтэй эдгээр асуудлуудаас гадна гурван үндсэн хүчин
зүйлс байна. Үүнд: 1) Нутгийн захиргааны байгууллагуудын чадавх сул, 2) Бүс
нутаг төлөвлөлт болон хэрэгжүүлэх институци хангалтгүй, 3) Засгийн газрын
хөрөнгө, санхүүгийн боломж хязгаарлагдмал зэрэг болно.
Эдгээр хүчин зүйлс нь олон чухал асуудлуудын феномен үүсгэх шалтгаан болдог.
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Нутгийн захиргааны байгууллагуудын чадавх сул байгаа нь хөдөө аж ахуй, мал
аж ахуй эрхлэлтэнд үзүүлэх дэмжлэг хязгаарлагдмал, малын өвчнийг хянах
хяналт сул, малын гаралтай бүтээгдэхүүний борлуулалт хангалтгүй, хөдөө аж
ахуй, мал аж ахуйн салбарын бүтээмж бага, анхан шатны бүтээгдэхүүн
үйлдвэрлэл хязгаарлагдмал, бүтээмж бага зэрэг асуудлыг үүсгэж байна.
Бүсчилсэн хөгжлийн төлөвлөлт болон хэрэгжүүлэлтийн чадавх хангалтгүй байгаа
нь ямааны болон бусад малын тоо толгой хэт өсөх, эдийн засгийн өсөлтийг уул
уурхайн үйл ажиллагаанд хэт найдах, аялал жуулчлалын нөөц бололцоог дутуу
ашиглах, уул уурхайн хөгжилтэй холбоотойгоор байгаль орчин, бэлчээр доройтох
зэрэг асуудал үүсгэж байна. Эдгээр асуудлуудыг бүс нутгийн түвшинд
шийдвэрлэнэ.
Дэд бүтцийн хөгжил, технологи, хүний хөгжилтэй холбогдолтой бусад
асуудлуудыг үндэсний түвшинд шийдвэрлэнэ. Эдгээрт уур амьсгалын
өөрчлөлтийн эсрэг хариу арга хэмжээ хангалтгүй, өндөр ур чадвар бүхий хүний
нөөц болон технологи хязгаарлагдмал, дотоодын эрчим хүч болон экспорт зөвхөн
нүүрснээс хамааралтай, чанарын шаардлага хангасан замын сүлжээ дутмаг,
усжуулалтын байгууламж хангалтгүй зэрэг орно.
Макро түвшний хөгжлийн зорилт ба үндсэн стратеги
(1) Макро түвшний хөгжлийн зорилт
Дээр тайлбарласны дагуу макро хөгжлийн зорилтуудыг асуудлын феноменыг
харгалзан тодорхойлох ба асуудлын хүчин зүйлсийг үндэслэн үндсэн стратегийг
боловсруулна. Монгол Улсыг бүсчлэн хөгжүүлэхэд тулгарч буй макро түвшний
асуудлууд болон гурван асуудлын феноменд үндэслэн макро хөгжлийн зорилтыг
дараах байдлаар тодорхойлж болно. Үүнд:
(1) Капиталын хуримтлалыг нэмэгдүүлэхийн тулд эдийн засгийн бүтэц,
экспортын бараа, бүтээгдэхүүнийг төрөлжүүлэх (эдийн засгийн зорилт);
(2) Ядуурал, хот, хөдөөгийн хөгжлийн ялгаатай байдлыг бууруулахын тулд
хөдөө, орон нутагт үр өгөөжтэй, тогтвортой ажлын байрыг бий болгох
(нийгмийн зорилт);
(3) Улаанбаатар хотын эдийн засаг, хүн амын хэт төвлөрлийг сааруулж, хотын
байгаль орчинтой холбоотой асуудлуудыг шийдвэрлэх (байгаль орчны
зорилт).
(2) Үндсэн стратеги
Асуудлуудад нөлөөлж буй хүчин зүйлс болон ажиглагдсан олон асуудлуудын уг
үндсийг харгалзан үзэж, Монгол Улсын бүсчилсэн хөгжлийн үндсэн стратегийн
талаар дараах асуудлуудыг авч үзэж болно. Үүнд:
Эдийн засгийн стратеги
(a) Үр ашигтай анхдагч бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэхийн тулд байгалийн баялгийг
үр дүнтэй, ухаалгаар ашиглах;
(b) Экспортын анхдагч бүтээгдэхүүнийг нэмүү өртөг шингэсэн бүтээгдэхүүн
болгох.
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Орон зайн стратеги
(a) Дэлхийн зах зээлд гарахын тулд хөрш орнуудын байршлын онцлог байдлыг
ашиглах;
(b) Ногоон хөгжлийг хангахын тулд усны нөөцийг хөгжүүлэх, нөөцийн
менежмент хийх.
Институцийн стратеги
(a) Хөгжлийн удирдлагын тогтолцооны төвлөрлийг тасралтгүйгээр сааруулж,
нутгийн захиргааны байгууллагын үйл ажиллагааг бэхжүүлэх.
Түүнчлэн дараах стратеги, бодлогын хүрээнд нэмүү өртөг шингэсэн бүтээгдэхүүн
үйлдвэрлэл, үр ашигтай дэд бүтцийн хөгжлийг нэгтгэх байдлаар үйлдвэрлэлийг
кластераар хөгжүүлнэ.
Үйлдвэрлэлийн кластерын хөгжлийн стратеги
(a) Нэмүү өртөг шингэсэн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл, үр ашигтай дэд бүтцийн
хөгжлийг хангахын тулд анхан шатны бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлд
тулгуурласан үйлдвэрлэлийн босоо кластеруудыг хөгжүүлэх.
Анхан шатны бүтээгдэхүүнд суурилсан аж үйлдвэрийн босоо кластер нь
уламжлалт мал аж ахуй зэрэг орон нутгийн ядуу иргэдийн амьжиргааг
дээшлүүлэх, мах, сүүн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл зэрэг дотоодын үйлдвэрлэлийг
холбох, цаашлаад чанартай хүнсний бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл зэрэг экспортын
аж үйлдвэрийг холбоно. Олон улсын зах зээл дээр борлуулагдах боломжтой
экспортын бараа бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэснээр аж үйлдвэрийн кластер тэдэнтэй
холбогддог. Энэ нь ядуурлыг бууруулах үр дүнтэй арга хэмжээ болох юм.
Монгол Улсад үйлдвэрлэлийг кластераар хөгжүүлэх стратегийг хэрэгжүүлж болох
жишээг чацаргана жимсний үйлдвэрлэлийн кластерын жишээгээр Зураг 3.3.3-т
харуулав. Бусад боломжит үйлдвэрлэлийн кластерын жишээнүүдийг Бүлэг 3.4.8д үзүүлсэн (Хүснэгт 3.4.19).

Эх үүсвэр: ЖАЙКА-гийн Төслийн баг

Зураг 3.3.3
Анхан шатны бүтээгдэхүүнд суурилсан үйлдвэрлэлийн
босоо кластерын жишээ: Чацаргана жимсний үйлдвэрлэлийн
кластер
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Эдийн засгийн салбаруудын хөгжлийн зорилтууд ба
стратеги
Газар тариалангийн салбар
(1) Газар тариалангийн салбарын хөгжлийн зорилтууд
Бодлогын баримт бичгийг судалж, хамтран ажиллагч байгууллагуудтай
хэлэлцүүлэг хийсний үр дүнд газар тариалангийн салбарыг хөгжүүлэх алсын
харааг дараах байдлаар тодорхойлов. Үүнд:
(1) Гол нэр төрлийн хүнсний бүтээгдэхүүний
үйлдвэрлэлээр хангах,
(2) Эдийн засгийн төрөлжүүлэхийн тулд хөдөө
бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийг төрөлжүүлэх,

хэрэгцээг
аж

ахуйн

дотоодын
гаралтай

(3) Импортыг орлуулах хөдөө аж ахуйн гаралтай бараа бүтээгдэхүүн
үйлдвэрлэж, экспортод гаргах,
(4) Ногоон хөгжлийг хангах байгаль орчинд ээлтэй хөдөө аж ахуйг хөгжүүлэх.
Энэхүү алсын харааг хэрэгжүүлэх хөгжлийн зорилтыг санал болгон, доор дурдав.
Үүнд:
(1) Үр тариа, төмс, зарим хүнсний ногооны хэрэгцээг дотоод эх үүсвэрээр бүрэн
хангах,
(2) Хөдөө аж ахуйн гаралтай бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийг төрөлжүүлэх, цогц
арга хэмжээ авах,
(3) Иргэдийн амьжиргааг сайжруулах зорилгоор хөдөө аж ахуйн гаралтай бараа
бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж, зах зээлд гаргах,
(4) Нийгэм, байгаль орчинд ээлтэй хөдөө аж ахуйг хөгжүүлэх.
(2) Газар тариалангийн салбарын хөгжлийн стратеги
Дээрх зорилтуудын хүрээнд Монгол Улсын хөдөө аж ахуйн салбарын хөгжлийн
үндсэн стратегийг санал болгон, доор дурдав. Үүнд:
(1) Үйлдвэрлэлийн бүтээмжийг нэмэгдүүлэх зохистой технологи нэвтрүүлэх,
(2) Мал аж ахуй, газар тариалангийн үйлдвэрлэлийг хослуулсан нэгдсэн
фермерийн аж ахуйг хөгжүүлэх,
(3) Хүнсний аюулгүй байдал, байгаль орчны тогтвортой хөгжилд хувь нэмэр
оруулах,
(3) Нэмүү өртөг шингэсэн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж, хэрэглэгчдийн сэтгэл
ханамж, зах зээлийн орчинг сайжруулах,
(4) Хөдөө аж ахуйн тогтвортой хөгжлийг хангах үүднээс байгаль орчинд ээлтэй
газар тариалангийн арга, технологи нэвтрүүлэх.
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Мал аж ахуйн салбар
(1) Мал аж ахуйн салбарын хөгжлийн зорилтууд
Бодлогын баримт бичгийг судалж, хамтран ажиллагч байгууллагуудтай
хэлэлцүүлэг хийсний үр дүнд мал аж ахуйн салбарыг хөгжүүлэх алсын харааг
дараах байдлаар тодорхойлов. Үүнд:
(1) Малын гаралтай түүхий эдийг хаягдалгүй боловсруулж хэрэглэн, органик
хөдөө аж ахуйг эрхэлж мал аж ахуйн салбарын хөгжлөөр дэлхийд
тэргүүлэгч улс болох,
(2) Дотоод болон гадаадын зах зээлд дээд зэргэлэлийн мах, махан
бүтээгдэхүүн, сүү, сүүн бүтээгдэхүүн зэрэг мал аж ахуйн гаралтай
бүтээгдэхүүн нийлүүлэх,
(3) Нэмүү өртөг шингэсэн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл, ажлын байрыг дорвитой
нэмэгдүүлэх мал аж ахуйн нөөцөд түшиглэсэн боловсруулах үйлдвэрлэлийг
хөгжүүлэх үндэс суурийг бүрдүүлэх,
(4) Монгол Улсын соёлын өв уламжлал болох нүүдэлчдийн ахуй, соёлыг
хамгаалах, олон улсын жуулчдыг татах хүчин зүйл болгох.
(2) Мал аж ахуйн салбарын хөгжлийн стратеги
Салбарын тайланд тусгасан эдийн засгийн хөгжлийн бодлого, чиглэлтэй
нийцүүлэн дээрх зорилтуудын хүрээнд мал аж ахуйн салбарын хөгжлийн үндсэн
стратегийг санал болгон, доор дурдав. Үүнд:
(1) Хүн амын төвлөрөл, экспортын зах зээлийн эрэлтэд нийцүүлэн мах, махан
бүтээгдэхүүн, сүү, сүүн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж, тогтвортой хангах,
эрчимжсэн, хагас эрчимжсэн мал аж ахуйг түлхүү хөгжүүлэх,
(2) Монгол Улсын нийгэм, эдийн засгийн хөгжлийн хувилбарт тусгасан
уламжлалт мал аж ахуйд түшиглэсэн малчдын бүлэг, хоршоог сэргээх,
соёлын өвийн аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх, экосистемийг хадгалан,
хамгаалах,
(3) Бэлчээрийг талхагдлаас сэргийлэх зорилгоор бэлчээр ашиглалтын хяналт
бүхий газрыг тодорхойлох,
(4) Үнэ цэнийн сүлжээг хөгжүүлэх замаар мал аж ахуйн гаралтай түүхий эдийг
хаягдалгүй бүрэн боловсруулж, нэмүү өртөг шингэсэн бүтээгдэхүүн
үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх,
(5) Экспортын бараа бүтээгдэхүүнийг төрөлжүүлэх үүднээс мал аж ахуйн
гаралтай бүтээгдэхүүнийг зах зээлд нийлүүлэх боломжийг нэмэгдүүлэх,
(6) Мал аж ахуйн гаралтай бүтээгдэхүүний боловсруулалт, үйлдвэрлэл,
борлуулатад МХХТ зэрэг дэвшилтэт технологийг ашиглах.
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Уул уурхайн салбар
(1) Уул уурхайн салбарын хөгжлийн зорилтууд
Бодлогын баримт бичгийг судалж, хамтран ажиллагч байгууллагуудтай
хэлэлцүүлэг хийсний үр дүнд уул уурхайн салбарыг хөгжүүлэх алсын харааг
дараах байдлаар тодорхойлов. Үүнд:
(1) Уул уурхайн салбарыг Монгол Улсын эдийн засгийн тасралтгүй өсөлтийг
хангах, экспортыг нэмэгдүүлэх тэргүүлэх салбар болгон хөгжүүлэх,
(2) Хөдөө аж ахуй, мал аж ахуй, боловсруулах үйлдвэрлэл, эдийн засгийн
бусад үйл ажиллагаа болон эдийн засгийг төрөлжүүлэхийн тулд
шаардлагатай дэд бүтцийг барьж байгуулахад хөрөнгө оруулалт хийх
зорилгоор уул уурхайгаас олсон илүүдэл орлогыг хуримтлуулах,
(3) Иргэдийн амьдрах орчин нөхцлийг сайжруулах, байгаль орчныг хадгалан,
хамгаалах үүднээс нийгэм, байгаль орчинд ээлтэй, хариуцлагатай уул
уурхай хөгжүүлсэн загвар улс болох.
(2) Уул уурхайн салбарын хөгжлийн стратеги
Салбарын тайланд тусгасан эдийн засгийн хөгжлийн бодлого, чиглэлтэй
нийцүүлэн дээрх зорилтуудын хүрээнд уул уурхайн салбарын хөгжлийн үндсэн
стратегийг санал болгон, доор дурдав. Үүнд:
(1) Тогтвортой өсөлтийг хангах уул уурхайн үйл ажиллагааны бодлого,
зохицуулалт хийх
✓ Нүүрсийг баяжуулан, нэмүү өртөг шингээсэн бүтээгдэхүүн
үйлдвэрлэж, дотоодын болон гадаадын зах зээлд нийлүүлэх,
✓ Эрдэс түүхий эдийг дотооддоо боловсруулан, эцсийн бүтээгдэхүүн
үйлдвэрлэж, экспортод гаргах үйл ажиллагааг дэмжих,
✓ Цахилгаан, эрчим хүчийг дотооддоо тогтвортой үйлдвэрлэх.
(2) Уул уурхайн салбарын тогтвортой өсөлтийг хангах зорилгоор эрдэс
баялгийн мэдэллийн сан бүрдүүлэх
✓ Геологийн судалгаа, эрэл, хайгуулын ажлыг хийх,
✓ Геологийн судалгаа, эрдэс баялгийн эрэл хайгуулын ажил, дүн
шинжилгээ, ашигт малтмалын олборлолтод дэвшилтэт технологи
нэвтрүүлэх,
✓ МХХТ-ийг ашиглан, мэдээллийн сан бүрдүүлэх.
(3) Хариуцлагатай уул уурхайг хөгжүүлэх
✓ Ашигт малтмалын тусгай зөвшөөрөл эзэмших, гэрээ байгуулах зэрэг
уул уурхайн үйл ажиллагаанд баримтлах зарчмыг сайжруулан,
томьёолох,
✓ Уул уурхайн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуйн нэгж
байгууллагууд, хөрөнгө оруулагчдад зориулан гэрээний стандарт,
загварыг боловсруулах,
✓ Хөгжлийн менежментийн хүрээнд орон нутгийн санаачилгаар
байгаль орчны хяналтын тогтолцоог бүрдүүлэх.
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Аж үйлдвэрийн салбар
(1) Аж үйлдвэрийн салбарын хөгжлийн зорилтууд
Бодлогын баримт бичгийг судалж, хамтран ажиллагч байгууллагуудтай
хэлэлцүүлэг хийсний үр дүнд аж үйлдвэрийн салбарыг хөгжүүлэх алсын харааг
дараах байдлаар тодорхойлов. Үүнд:
(1) Ашигт малтмал, газар тариалан, мал аж ахуйн түүхий эдэд анхан шатны
боловсруулалт хийж, нэмүү өртөг шингэсэн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэн,
хөдөлмөр эрхлэх боломжийг нэмэгдүүлэхэд үнэтэй хувь нэмэр оруулах,
(2) Эдийн засаг болон экспортын бараа бүтээгдэхүүнийг төрөлжүүлэхэд хувь
нэмэр оруулах,
(3) Хөдөө, орон нутагт ажлын байр бий болгох замаар эдийн засгийн үйл
ажиллагаа, хүн амыг нутаг дэвсгэртээ тэнцвэртэй, оновчтой суурьшуулан,
нийслэл Улаанбаатар хот болон бүс нутгийн иргэдийн орлогын ялгаатай
байдлыг бууруулах.
(4) Нийгэм, эдийн засгийн хөгжлийн хувилбартай уялдуулан байгалийн нөөц
баялгийг зүй зохистой ашиглахад чиглэсэн нийгэм, эдийн засгийн өргөн
хүрээний үйл ажиллагааг дэмжих зорилгоор МХХТ-ийг нэвтрүүлэх.
(2) Аж үйлдвэрийн салбарын хөгжлийн стратеги
Салбарын тайланд тусгасан эдийн засгийн хөгжлийн бодлого, чиглэлтэй
нийцүүлэн дээрх зорилтуудын хүрээнд аж үйлдвэрийн салбарын хөгжлийн үндсэн
стратегийг санал болгон, доор дурдав. Үүнд:
(1) Төрийн болон хувийн хэвшлийн байгууллагын чиг үүргийг ялган зааглаж,
тодорхой болгох,
(2) Аж үйлдвэрийн салбарыг хөгжүүлэх үүднээс тогтвортой, ил тод бодлого,
хууль эрх зүйн орчин бүрдүүлэх,
(3) Хувийн хөрөнгө оруулагчдад технологи боловсруулан, шинэ бүтээгдэхүүн
хөгжүүлж, экспортыг зах зээлд нийлүүлэхэд нь дэмжлэг үзүүлэх.
Аялал жуулчлалын салбар
(1) Аялал жуулчлалын салбарын хөгжлийн зорилтууд
Бодлогын баримт бичгийг судалж, хамтран ажиллагч байгууллагуудтай
хэлэлцүүлэг хийсний үр дүнд уул уурхайн салбарыг хөгжүүлэх алсын харааг
дараах байдлаар тодорхойлов. Үүнд:
(1) Аялал жуулчлалын салбарыг нийгэм, эдийн засгийн хөгжлийн хувилбарын
шинэ загварыг дэмжих гол салбар болгон хөгжүүлэх (нөөцийн ашиглалтаас
үл хамааран),
(2) Эдийн засгийн өсөлтийг хангах, ажлын байрыг бий болгохоос гадна байгаль
орчин, өв соёлыг хадгалж, хамгаалахад хувь нэмэр оруулах,
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(3) Үзэсгэлэнт байгаль, баялаг соёл, өв уламжлал бүхий Монгол Улсын нэр
хүндийг олон улсын түвшинд нэмэгдүүлэх,
(4) Нийгэм, эдийн засгийн шинэ загвартай уялдуулан шавхагдах нөөцийн
хэрэглээг бууруулахад чиглэсэн нийгэм, эдийн засгийн өргөн хүрээний үйл
ажиллагааг дэмжих зорилгоор МХХТ-ийн салбарыг дэмжих.
(2) Аялал жуулчлалын салбарын хөгжлийн стратеги
Салбарын тайланд тусгасан эдийн засгийн хөгжлийн бодлого, чиглэлтэй
нийцүүлэн дээрх зорилтуудын хүрээнд аялал жуулчлалын салбарын хөгжлийн
үндсэн стратегийг санал болгон, доор дурдав. Үүнд:
(1) Онгон дагшин байгаль, нүүдлийн өв соёл бүхий өвөрмөц онцлогт түшиглэн
гадаадын жуулчдыг татах, аялал жуулчлалын маршрутыг бий болгох, тэлэх,
(2) Бүс нутгийн болон олон улсын аялал жуулчлалын хамтын ажиллагаанд
тулгуурлан аялал жуулчлалын бүтээгдэхүүн хөгжүүлэх чиглэлээр идэвх,
санаачилга гаргах,
(3) Бүс нутаг руу шууд нислэг үйлдэх нээлттэй агаарын зайн бодлого баримтлах,
виз олгох нөхцлийг хялбаршуулах,
(4) Аялал жуулчлалын нөөцийг хамгаалах, ашиглах, жуулчдын зорьж очдог бүс
нутаг, газрыг тогтвортой хөгжүүлэх зорилгоор хамтран идэвх санаачилгатай
маркетинг хийх,
(5) Нисэх онгоцны буудал, авто зам зэрэг зам тээврийн дэд бүтэц, зочид буудал,
ресторан зэрэг аялал жуулчлалын байгууламжийг сайжруулах,
(6) Орон нутгийн эдийн засгийн өсөлтийг нэмэгдүүлэх зорилгоор аялал
жуулчлалын гол маршрутын дагуу зохих үйлчилгээг хөгжүүлэх, аялал
жуулчлалын мэдээлэл, чанартай үйлчилгээг үзүүлэх,
(7) Аялал жуулчлалаас олсон орлогын тодорхой хэсгийг ундны ус, хог хаягдлын
менежмент зэрэг тухайн орон нутагт тулгамдаж буй асуудлуудыг
шийдвэрлэхэд зарцуулах механизмыг нэвтрүүлэх.

Дэд бүтцийн салбарын хөгжлийн зорилтууд ба стратеги
Зам, тээвэр, логистикийн дэд бүтэц
(1) Зам, тээвэр, логистикийн дэд бүтцийн хөгжлийн зорилтууд
Салбарын тайланд тусгасан зам, тээвэр, логистикийн дэд бүтцийн гол
асуудлуудад үндэслэн тус салбарын хөгжлийн зорилтуудыг ҮХЦТ-ий хүрээнд
дараах байдлаар тодорхойлов. Үүнд:
(1) Монгол Улсын нутаг дэвсгэрийн орон зайн зохион байгуулалтыг сайжруулах,
(2) Эдийн засаг болон экспортын бараа бүтээгдэхүүнийг төрөлжүүлэхэд
дэмжлэг үзүүлэх,
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(3) Хот, суурин, хөдөө орон нутагт нийгмийн үйлчилгээ үзүүлэхэд дэмжлэг,
туслалцаа үзүүлэх.
(2) Зам, тээвэр, логистикийн дэд бүтцийн хөгжлийн стратеги
Дээрх зорилтуудыг хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх үүднээс зам, тээвэр,
логистикийн дэд бүтцийн хөгжлийн стратегийг санал болгон, доор дурдав. Үүнд:
(1) Улсын чанартай гол авто замуудыг үе шаттайгаар барьж байгуулах,
(2) Орон нутгийн чанартай авто замуудыг ач холбогдлоор нь эрэмбэлэн,
сайжруулах,
(3) Түүхий эд бэлтгэл, анхан шатны боловсруулалт, экспортын зах зээлийг
холбосон авто замыг барьж байгуулан, үйлдвэрлэлийн кластерыг
хөгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх,
(4) Транзит тээвэр, экспортыг нэмэгдүүлэх төмөр замын шугамыг барьж
байгуулах,
(5) Хот, хоорондын агаарын тээврийн үйлчилгээг хөгжүүлэх,
(6) Улаанбаатар хот болон гол хотуудын чиг үүргийг сайжруулах,
(7) Транзит тээвэр, экспортыг нэмэгдүүлэх хилийн боомтын дэд бүтцийг
сайжруулах,
(8) Аялал жуулчлалын гол бүс нутагт хүрэх боломжийг сайжруулах,
(9) Төмөр замын тээврээр зорчих зорчигчдын тоог нэмэгдүүлэх нөхцлийг
бүрдүүлэх,
(10) Нүүрс болон экспортын бараа бүтээгдэхүүнийг тээвэрлэхэд тулгарч буй
бэрхшээлийг шийдвэрлэх,
(11) Төрийн үйлчилгээг шуурхай хүргэх үүднээс хөдөө орон нутгийн авто замыг
сайжруулах,
(12) Хөдөө орон нутгийн авто замыг сайжруулах үр дүнтэй механизмыг
нэвтрүүлэх.
Хот байгуулалт
(1) Хот байгуулалтын салбарын хөгжлийн зорилтууд
Салбарын тайланд тусгасан хот байгуулалтын салбарын гол асуудлуудад
үндэслэн тус салбарын хөгжлийн зорилтуудыг ҮХЦТ-ий хүрээнд дараах байдлаар
тодорхойлов. Үүнд:
(1) Дэлхийн хот болох нийслэл Улаанбаатар хотын чиг үүргийг сайжруулах,
(2) Эдийн засгийг төрөлжүүлэх үүднээс бүсийн хөгжлийн тулгуур төв хотуудын
чиг үүргийг сайжруулах,
(3) Төрийн үйлчилгээ хүргэх, амьдрах таатай орчныг бүрдүүлэх зорилгоор
хотуудын харилцаа холбоо, хамтын ажиллагааг сайжруулах.
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(2) Хот байгуулалтын салбарын хөгжлийн стратеги
Дээрх зорилтуудыг хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх үүднээс хот байгуулалтын
салбарын хөгжлийн стратегийг санал болгон, доор дурдав. Үүнд:
(1) Улаанбаатар хотын зам тээврийн оновчтой сүлжээг төлөвлөн, олон төвт хот
болгон хөгжүүлэх,
(2) Улаанбаатар хотын дагуул хотуудыг хөгжүүлэх,
(3) Гэр хорооллын газрыг дахин төлөвлөн барилгажуулах, дахин зохион
байгуулах төсөл хэрэгжүүлэх замаар амьдрах орчин нөхцлийг сайжруулах,
(4) Хот төлөвлөлт, холбогдох норм, дүрэм журмыг боловсронгуй болгох,
(5) Бүсийн хөгжлийн тулгуур төв хотуудын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөг
боловсруулах,
(6) Гэр хороололд орон сууцны хороолол төлөвлөх, барьж байгуулах журам,
заавар боловсруулах,
(7) Цаашид хүн ам нь хурдацтай өсөх бүсийн хөгжлийн тулгуур төв хот, орон
нутгийн хөгжлийн төв хотуудын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөг
боловсруулах, тодотгох.
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Байгаль орчны салбарын хөгжлийн зорилтууд ба стратеги
Байгаль орчны менежмент
(1) Байгаль орчны салбарын хөгжлийн зорилтууд
Салбарын тайланд тусгасан макро түвшний асуудлын дүн шинжилгээний үр дүнд
байгаль орчны тулгамдаж буй 5 гол асуудлыг тодорхойлсон. Үүнд:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Уул уурхайн үйл ажиллагаанаас үүдэлтэй байгаль орчны асуудлууд,
Улаанбаатар хот дахь эдийн засгийн үйл ажиллагаа, хүн амын хэт төвлөрөл,
Бэлчээрийн доройтол,
Уланбаатар хотын экологи, байгаль орчны ноцтой асуудлууд,
Цөлжилтийн аюул.

Дүн шинжилгээний үр дүнд Монгол Улсад тулгарч буй асуудлуудыг тодорхойлсон.
Үүнд: өргөн уудам газар нутаг, өвлийн хатуу ширүүн уур амьсгал, хязгаарлагдмал
усны нөөцийн тэгш бус тархац, далайд гарцгүй зэрэг болно. Монгол Улсад
тулгамдаж буй сорилтын нэг нь уур амьсгалын өөрчлөлт юм. Байгаль орчны
салбарын дүн шинжилгээний үр дүнд хөрсний бохирдол, хатуу хог хаягдлын
менежмент, тусгай хамгаалалттай газар нутаг, биологийн төрөл зүйл, ойн сангийн
менежментийн асуудлуудыг тодорхойлсон.
Одоогийн нөхцөл байдал, тулгамдаж буй асуудлуудыг харгалзан Үндэсний
хөгжлийн цогц төлөвлөгөөний хүрээнд байгаль орчны зорилтыг дараах байдлаар
тодорхойлов. Үүнд:
(1) Нийгэм, эдийн засгийн хөгжлийн хувилбартай уялдуулан тогтвортой,
хүртээмжтэй хөгжлийн нэн чухал капитал болох хүрээлэн буй орчны
чанарыг сайжруулах,
(2) Иргэдийн мэдлэгийг дээшлүүлэх, байгаль орчны менежментийн асуудал
хариуцсан байгууллагуудыг чадавхжуулах замаар орон нутгийн түүхий эд,
нөөц баялгийг тухайн орон нутаг, бүс нутагт эзэмшүүлэх,
(3) Улсын хэмжээнд хот, хөдөө орон нутгийн иргэдийн амьдрах орчны таатай
нөхцлийг бүрдүүлэх.
(2) Байгаль орчны салбарын хөгжлийн стратеги
Дээрх зорилтуудыг хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх үүднээс байгаль орчны
салбарын хөгжлийн стратегийг санал болгон, доор дурдав. Үүнд:
(1) Экологи, байгаль орчны чанарыг сайжруулах шаардлагатай. Үүнд:
✓ Бэлчээрийн зохистой менежментийг хэрэгжүүлэх,
✓ Ойн сан, усны сан бүхий газар, эмзэг экосистемийг хадгалан,
хамгаалах,
✓ Уул уурхай, зам, шугам сүлжээний газар, хот, тосгон, суурины
нийтийн эдэлбэрийн газрыг хамруулан газар зохион байгуулалтын
төлөвлөгөө боловсруулах, хэрэгжүүлэх,
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Хариуцлагатай уул уурхай, түүхий эд материалыг хаягдалгүй, иж
бүрэн боловсруулах зэрэг байгаль орчинд ээлтэй эдийн засгийн үйл
ажиллагааг хөхүүлэн дэмжих.
(2) Орон нутгийн нөөц баялгийг эзэмших, зохистой ашиглах шаардлагатай.
Үүнд.
✓ Байгалийн нөөц баялагийн талаарх иргэдийн ухамсар, мэдлэгийг
дээшлүүлэх,
✓ Нутгийн захиргааны байгууллага, орон нутгийн иргэдийн
оролцоотойгоор орон нутагт байгаль орчны хяналтын тогтолцоог
бий болгох.
(3) Хот, хөдөөд тав тухтай, таатай амьдрах орчныг бүрдүүлнэ. Үүнд:
✓ Хот, суурин газрын хөгжлийн төлөвлөгөө боловсруулах,
✓ Ус хангамж, ариутгах татуурга, эрчим хүч, хог хаягдлын
менежментийг багтаасан дэд бүтцээр хангах,
✓ Орон нутгийн нөөц баялагт түшиглэсэн зохистой ажлын байрыг бий
болгох.
✓

(3) Уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох арга зам, зорилт, стратеги
Монгол Улсад тулгарч буй ноцтой сорилтуудын нэг нь уур амьсгалын өөрчлөлт
юм. Салбарын тайланд дурдсанаар уур амьсгалын өөрчлөлтийн нөлөөгөөр
өвлийн улиралд орох хур тунадасны хэмжээ ихэссэн ба агаарын температур
нэмэгдсэн. Монгол орон хүйтэн, хатуу ширүүн уур амьсгалтайн хувьд агаарын
температурын өсөлт өвлийн улиралд зарим талаар эерэг нөлөө үзүүлдэг.
Хэдийгээр өвөл цас их унаж байгаа ч жилийн дундаж хур тунадасны хэмжээ
жилийн дундаж орчим байна. Энэ нь зуны улиралд хур тунадас багасч,
хуурайшилт ихсэх, ганд нэрвэгдэх эрсдэлтэйг харуулж байна. Илүү ноцтой
үзэгдэл нь зудын гамшгийн давтамж ихэссэн явдал юм. Зуны улиралд орох хур
тунадасны хэмжээ багассанаар ургамлын гаралт буурч, бэлчээрийн даац хэтрэх
эрсдэлтэй. Энэ нь малын тарга тэвээрэгт сөргөөр нөлөөлж, зудын гамшиг,
хүйтнийг тэсвэрлэх чадварыг нь бууруулдаг.
Эдгээр нөхцөл байдлыг харгалзан цаг уурын өөрчлөлтөд дасан зохицох, даван
туулах үүднээс дараахь зорилтуудыг тодорхойлсон болно. Үүнд:
(1) НҮБ-ын Европын эдийн засгийн комиссоос Монгол Улсын Байгаль орчны
гүйцэтгэлийн үнэлгээг хийсэн бөгөөд 2018 оны 8-р сард тус үнэлгээ
эмхлэгдэн ном болон хэвлэгдсэн. Тус үнэлгээнд санал болгосноор цаг уурын
өөрчлөлтөд дасан зохицох цогц арга хэмжээ авах шаардлагатай.
(2) Байгалийн аюулт үзэгдэл, болзошгүй ган, зудын гамшгийг тандан судлах,
эрт илрүүлэх, орон нутгийн байгууллага болон иргэдийн харилцаа холбоог
сайжруулан, малчид, алслагдсан хөдөө орон нутгийн иргэдэд урьдчилан
мэдээлэх тогтолцоог боловсронгуй болгох нь зүйтэй.
Монгол Улсын Байгаль орчны гүйцэтгэлийн үнэлгээний зорилго, зорилт,
шаардлагыг Салбарын тайланд тусган, үзүүлэв. Уур амьсгалын өөрчлөлтөд
дасан зохицох стратегийг санал болгон, доор дурдав. Үүнд:
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⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

Бэлчээр ашиглалтыг хянах нутаг дэвсгэрийг тогтоон, бэлчээрийн
менежментийг сайжруулах,
Үр тарианы үйлдвэрлэлийн талбайд тэг элдэншүүлэлтийн технологи
ашиглах зэрэг шинэ техник, технологи нэвтрүүлэх,
Бүс нутгийн хэрэгцээ, шаардлагад нийцүүлэн усны нөөцийг зохистой
хөгжүүлэх,
Хөрсний үржил шим, ус барих чадварыг сайжруулах зорилгоор ойн санг
хамгаалах, ойжуулах,
Орон нутгийн байгууллага болон иргэд, алслагдсан хөдөө орон нутгийн
малчид хоорондоо харилцах харилцаа холбооны үр дүнтэй тогтолцоо
бүрдүүлэх, Засгийн газрын дэмжлэгтэйгээр мэдээллийн сан бүрдүүлэх.
Нийгмийн тогтвортой хөгжил

(1) Нийгмийн тогтвортой хөгжлийн зорилтууд
Нийгмийн орчныг ерөнхийдөө хүн ба байгалийн харилцан үйлчлэл гэж ойлгох ба
нийгмийн хөгжил буюу нийгмийн орчны хөгжил нь хүн ба байгалийн харилцан
үйлчлэлд нөлөөлдөг бүх хүчин зүйлсийг хамруулна. Энэхүү хүчин зүйлст хүмүүс
хоорондын харилцааны ур чадвар, хүний хөгжилд дэмжлэг үзүүлэх институци,
хүний харилцан үйлчлэлээр дамжуулан олон нийтийн хөгжлийг дэмжих бодит дэд
бүтэц орно.
Энэхүү үзэл баримтлалын хүрээнд ҮХЦТ-ний нийгмийн хөгжлийн зорилтуудыг
дараах байдлаар тодорхойлов. Үүнд:
(1) Шаардлага хангасан нийгмийн дэд бүтэц, төрийн үйлчилгээ, хөдөлмөр
эрхлэлтийн боломжийг нэмэгдүүлсэнээр хот, хөдөөгийн нөхцөл байдлыг
сайжруулах,
(2) Боловсрол, эрүүл мэндийн үйлчилгээ, мэргэжлийн сургалт зэрэг нийгмийн
үйлчилгээгээр дамжуулан хувь хүний чадавхыг бэхжүүлэх,
(3) Орон нутгийн иргэдийн оролцоотойгоор мал аж ахуйн барилга байгууламж,
эмнэлэг, хүүхдийн цэцэрлэг зэрэг олон нийтийн барилга байгууламжийг
төлөвлөх, барьж байгуулах замаар олон нийтийг татан оролцуулах,
бэхжүүлэх.
(2) Нийгмийн тогтвортой хөгжлийн стратеги
Нийгмийн тогтвортой хөгжлийг хангах зорилтуудыг хэрэгжүүлэх үүднээс нийгмийн
хөгжлийн стратегийг санал болгон, доор дурдав. Үүнд:
(1) Боловсролын олон улсын чанарын үнэлгээнд /PISA/ нийцсэн боловсролын
тогтолцооны шинэчлэл хийх, сургуулийн өмнөх боловсролын хамралтыг
нэмэгдүүлэх, уламжлалт нүүдлийн ахуйд зохицсон боловсрол олгох
хөтөлбөр боловсруулах, хэрэгжүүлэх, хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлтэд
нийцүүлэн дээд боловсролын сургалтын хөтөлбөр боловсруулах,
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(2) Урьдчилан сэргийлэх болон анхан шатны тусламж үйлчилгээнд чиглэсэн

(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

эрүүл мэндийн үйлчилгээг нэвтрүүлэх, хот, хөдөөгийн эрүүл мэндийн
тусламж, үйлчилгээний ялгаатай байдлыг бууруулах, эмч, эмнэлгийн
мэргэжилтний хүрэлцээ, хангамжийг сайжруулах,
Нийгмийн хамгаалал, халамжийг зорилтот бүлэг рүү чиглүүлэх,
Жендерийн эрх тэгш байдлыг хангах, боловсрол, ур чадвартай
эмэгтэйчүүдийг цалин хөлс өндөртэй албан тушаалд томилон, ажиллуулах,
Тасралтгүй
суралцах,
насан туршийн боловсролын
тогтолцоог
боловсронгуй болгох,
Сургалт, боловсрол болон хөдөлмөрийн зах зээлийн уялдаа холбоог
сайжруулах,
Үе шаттайгаар төвлөрлийг сааруулан нутгийн удирдлагын бие даасан
байдлыг хангах, орон нутгийн иргэдийн оролцоотойгоор олон нийтийн
барилга байгууламжийг төлөвлөх, барьж байгуулах.
Усны нөөцийн менежмент, хөгжүүлэлт

(1) Усны нөөцийг хөгжүүлэх зорилтууд
Салбарын тайланд тусгасан усны нөөцийн менежменттэй холбоотой гол
асуудлуудад үндэслэн тус салбарын хөгжлийн зорилтуудыг ҮХЦТ-ий хүрээнд
дараах байдлаар тодорхойлов. Үүнд:
(1) Хүний үйл ажиллагаанаас үүдсэн сөрөг нөлөө, уур амьсгалын өөрчлөлтийг
даван туулах, дасан зохицох,
(2) Ойн сан, ландшафт болон байгалийн нөөц баялгийг хамгаалах, нөхөн
сэргээх,
(3) Чанартай ундны ус, ариун цэврийн байгууламжаар хангах, усны нөөц,
түүний ай сав газрыг хамгаалах,
(4) Эдийн засгийн өсөлтийг хангах, төрөлжүүлэх үүднээс сэргээдэх эрчим
хүчний эх үүсвэр болох усан цахилгаан станц болон бусад холбогдох дэд
бүтцийг хөгжүүлэх.
(2) Усны нөөцийг хөгжүүлэх стратеги
ҮХЦТ-ий хүрээнд усны нөөцийн хөгжил, менежментийг үндсэн стратегийн чухал
бүрэлдэхүүн хэсэг болох ногоон хөгжлийг хангах арга хэрэгсэл болгон авч үзнэ.
Дээрх зорилтуудыг хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх үүднээс усны нөөцийн хөгжил,
менежментийн үндсэн стратегийг санал болгон, доор дурдав. Үүнд:
(1) Усан цахилгаан станц барьж байгуулах бэлтгэл ажлыг хангах, эхлүүлэх,
(2) Төвлөрсөн шугам сүлжээнд холбосон ус түгээх цэгүүдийг нэмэгдүүлэн,
шугам сүлжээг өргөтгөх, засварлах,
(3) Бүсийн хөгжлийн тулгуур төв хот, орон нутгийн хөгжлийн төв хотуудад
бохир ус цэвэрлэх байгууламжийг шинэчлэх, шинээр барих,
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(4) Худаг, уст цэгийг сэргээн засварлах, шинээр гаргах,
(5) Ариутгах татуургын шугам сүлжээг сэргээн засварлах, шинээр барьж
байгуулах,
(6) Хаягдал усыг дахин боловсруулах, сумын төвүүдэд бага оврын бохир ус
цэвэрлэх байгууламж барих,
(7) Гэр хорооллын ариун цэврийн байгууламж, бохир усны цооногийг
сайжруулах,
(8) Цаашдын усны эрэлтийг хангах үүднээс усны нөөцийг хөгжүүлэх төслүүдийн
ТЭЗҮ-ийг боловсруулах,
(9) Ус хэмнэх, хаягдал усыг дахин боловсруулах чиглэлээр иргэдийн мэдлэг
ойлголтыг сайжруулах.
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