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EX-1 

ЖАЙКА-гийн “Үндэсний хөгжлийн цогц 
төлөвлөгөө боловсруулах төсөл”-ийн 

Эцсийн тайлангийн төсөл 3-ын хураангуй 

1. Төслийн танилцуулга 

Үндэсний цогц хөгжлийн төлөвлөгөө боловсруулах төслийн Эцсийн тайлангийн 
төсөл 3-т 2021 оны 5 дугаар сар хүртэл Монгол болон Япон Улсад хийж 
гүйцэтгэсэн ажлуудыг тайлагнав. Эцсийн тайлангийн төсөл 3 нь үндсэн тайлан, 
салбарын тайлан, туршилтын төсөл, нэмэлт судалгааны тайлан гэсэн 
тайлангуудаас бүрдэнэ. Эцсийн тайлангийн төсөл 3-ыг боловсруулахдаа Эцсийн 
тайлангийн төсөл 2-той холбоотой саналуудыг судалж, тусган, Барилга, хот 
байгуулалтын яам, Үндэсний хөгжлийн газар, Барилгын хөгжлийн төвтэй хамтран 
ҮХЦТ-ний төслийг хэрхэн Хүн амын нутагшилт, суурьшлын хөгжлийн ерөнхий 
төсөл (ХАНСХЕТ) болон Бүсчилсэн хөгжлийн бодлогод (БХБ) тусгах талаар 
хэлэлцүүлэг, уулзалтуудыг зохион байгуулсан. Туршилтын төслүүд, нэмэлт 
судалгаануудын үр дүнг тусад нь тайланд нэгтгэсэн болно.  

2018 оны 8 дугаар сарын 22-нд Монгол Улсын Засгийн газар болон ЖАЙКА-гийн 
төлөөллийн гарын үсэг зурсан Үндэсний хөгжлийн цогц төлөвлөгөө боловсруулах 
төслийн Хэлэлцүүлгийн тэмдэглэлд дор дурдсан Төслийн зорилтуудыг 
тодорхойлсон. Үүнд: 

a) Хүн амын нутагшилт, суурьшлын хөгжлийн ерөнхий төсөл (ХАНСХЕТ), 

Бүсчилсэн хөгжлийн бодлогыг (БХБ) агуулсан Үндэсний хөгжлийн цогц 

төлөвлөгөөг (ҮХЦТ) боловсруулна. 

b) ҮХЦТ-г боловсруулах, өөрчлөн сайжруулах чиглэлээр Монголын талын 

чадавхыг бэхжүүлнэ. 

Монгол Улсын Засгийн газар Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, түүний удирдлагын 
тухай хууль (2020), Бүсчилсэн хөгжлийн удирдлага, зохицуулалтын тухай хуулийн 
(2003) дагуу Бүсчилсэн хөгжлийн бодлогыг, Хот байгуулалтын тухай хуулийн 
(2008) дагуу Хүн амын нутагшилт, суурьшлын хөгжлийн ерөнхий төслийг тус тус 
боловсруулж байна. Төслийн “Хэлэлцүүлгийн тэмдэглэл”-д тусгасны дагуу энэхүү 
төслийн зорилго нь ҮХГ-т Бүсчилсэн хөгжлийн бодлого боловсруулахад, БХБЯ-нд 
Хүн амын нутагшилт, суурьшлын хөгжлийн ерөнхий төслийг боловсруулахад 
дэмжлэг үзүүлнэ.  

Монгол Улсын Засгийн газар, Японы Олон улсын хамтын ажиллагааны 
байгууллага харилцан тохиролцсоны дагуу ҮХЦТ-ний төлөвлөлтийн хугацааг  
Бүсчилсэн хөгжлийн бодлого, Хүн амын нутагшилт, суурьшлын хөгжлийн ерөнхий 
төслийн зорилтот онтой нийцүүлэн 2030 оноор тогтсон байсан ба дараа нь 
Монголын талын хүсэлтээр ҮХЦТ-ний төлөвлөлтийн хугацааг 2040 он болгож 
өөрчилсөн. ҮХЦТ боловсруулах төсөл хэрэгжиж эхэлсний дараа Монгол Улсын 
Ерөнхий сайдын 2020 оны 4 дүгээр сарын 30-ны өдрийн захирамжаар Монгол 
Улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлогыг боловсруулах Ажлын хэсгийг байгуулсан. 
“Алсын хараа 2050” Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлогын зорилтот он 
нь 2050 байхаар тогтсон. ҮХЦТ нь “Алсын хараа 2050” Монгол Улсын урт 
хугацааны хөгжлийн бодлогын хэрэгжилтийг дэмжинэ.  
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Төслийг ЖАЙКА-гийн Төслийн баг болон Монголын талын хамтран ажиллагч 
байгууллагууд хамтран хэрэгжүүлнэ. Монгол талын хамтран ажиллагч гол 
байгууллагууд нь Хүн амын нутагшилт, суурьшлын хөгжлийн ерөнхий төсөл 
боловсруулах ажлыг хариуцан ажиллаж буй Барилга, хот байгуулалтын яам 
(БХБЯ) болон Бүсчилсэн хөгжлийн бодлого боловсруулах ажлыг хариуцаж буй 
Үндэсний хөгжлийн газар (ҮХГ) байна. Төслийн хамтарсан зохицуулах хороо 
(ТХЗХ) нь төслийн хэрэгжилтийг удирдан чиглүүлэх бөгөөд ТХЗХ-ны даргаар 
Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын дарга, дэд даргаар БХБЯ-ны Төрийн нарийн 
бичгийн дарга, ҮХГ-ын дарга, ЖАЙКА-гийн Монгол дахь Төлөөлөгчийн Газрын 
дарга нар тус тус ажиллана. ТХЗХ-ны гишүүдийг төслийн Хэлэлцүүлгийн 
тэмдэглэлд тусган орууллаа. 

ТХЗХ-ны удирдлага дор Төслийн Ажлын хэсэг (ТАХ) байгуулагдах ба тус ажлын 
хэсгийн хүрээнд ЖАЙКА-гийн Төслийн баг, Монголын талын хамтран ажиллагч 
байгууллагууд хамтран ажиллана. ТАХ-ийн бүрэлдэхүүнд БХБЯ, ҮХГ болон Газар 
зохион байгуулалт, геодези, зураг зүйн газар (ГЗБГЗЗГ), Барилгын хөгжлийн төв 
(БХТ), Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам (БОАЖЯ), Хүнс, хөдөө аж ахуй, 
хөнгөн үйлдвэрийн яам (ХХААХҮЯ) болон Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын 
газар (НЗДТГ) зэрэг Хэлэлцүүлгийн тэмдэглэлд тусгагдсан яамд, агентлагуудын 
төлөөлөл багтана. Төслийн хүрээнд нягт хамтран ажиллахын тулд ТАХ нь дэд 
ажлын хэсгүүдэд хуваагдаж үйл ажиллагаагаа явуулна. Үүнд 1) хөдөө аж ахуй ба 
мал аж ахуй, 2) аж үйлдвэр, 3) байгаль орчин, аялал жуулчлал, 4) нийгмийн 
салбар ба 5) хот ба зам тээврийн дэд бүтцийн дэд ажлын хэсгүүд багтана. Эдгээр 
дэд ажлын хэсгүүдийн хурал, уулзалтуудын үеэр оролцогчид чөлөөтэй, нээлттэй 
хэлэлцүүлэг өрнүүлнэ. 

Зураг S1 Төслийн хэрэгжилт, менежментийн ерөнхий бүтэц 

 

Эх сурвалж: ЖАЙКА-гийн Төслийн баг 



Үндэсний хөгжлийн цогц төлөвлөгөө боловсруулах төсөл 
Эцсийн тайлангийн төсөл 3 

 
EX-3 

2. Хөгжлийн загвар, алсын хараа, зорилт, стратеги 

2.1 Хөгжлийн загвар 

(1) ТХЗ, ТХҮБ 2030 болон “Алсын хараа 2050” баримт бичиг 

Макро түвшний асуудлуудад дүн шинжилгээ хийх ажлын хүрээнд ТХЗ, ТХҮБ 2030, 
“Алсын хараа 2050” баримт бичгүүдийн хэрэгжилт нь тодорхойгүй эсвэл явц нь 
удаан байгаа зорилго, зорилтуудыг тодорхойлохын тулд эдгээр баримт 
бичгүүдийн хэрэгжилтэд дүн шинжилгээ хийсэн. Хэрэгжилт тодорхойгүй эсвэл явц 
удаан байгаа зорилго, зорилтуудын хэрэгжилтийг хангахын тулд техник, 
технологийн болон хүний нөөцийн чиглэлийн арга хэмжээ, дэмжлэг чухал байна. 
Хөгжлийн шинэ загварыг томьёолох явцад анхаарах 2 чухал асуудал байна. 
Нэгдүгээрт “Алсын хараа 2050” баримт бичгийн зорилтуудыг хангахад ямар 
техник, технологийг нэвтрүүлэх нь зүйтэйг анхаарах хэрэгтэй. Хоёрдугаарт 
“Алсын хараа 2050” баримт бичгийн хэрэгжилтийг хангах зорилгоор мэдлэг, ур 
чадвар олгоход чиглэгдсэн боловсрол, сургалтыг дэмжих асуудал юм. 

“Алсын хараа 2050” Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлогыг ҮХЦТ-ний 
хүрээнд санал болгож буй хөгжлийн загвар, хөгжлийн хувилбарын хувьд  
нягталж үзэв. Оновчтой технологийг хөгжүүлэх, нэвтрүүлэх, мэдлэг, ур чадварыг 
хөгжүүлэхэд онцгой анхаарах шаардлагатай. Монгол Улсын хөгжлийн загварыг 
томьёолохын тулд бүсчилсэн хөгжлийн загвар, нийгэм, эдийн засгийн хөгжлийн 
хувилбарыг ашигласан. 

(2) Бүсчилсэн хөгжлийн загвар 

Өргөн цар хүрээтэй хөгжлийн хувилбаруудыг ерөнхий байдлаар тодорхойлоход 
бүсчилсэн хөгжлийн загварыг ашиглаж болно. Энэхүү загвараар Зураг S2-т 
харуулснаар байгалийн нөөц баялаг болон зах зээлийг хооронд нь холбох аргаар 
хөгжлийн чиг хандлагуудыг тодорхойлдог. 

Зураг S2 Өргөн цар хүрээтэй хөгжлийн хувилбарууд 

 Зах зээл Хувилбарууд: A: Импортыг орлуулах 

Дотоод Экспорт B: Экспортыг дэмжих 

Нөөц Дотоод A B C: Импортын 
үйлдвэрлэл 

Импорт  C D D: Экспортын 
үйлдвэрлэл 

Эх сурвалж: ЖАЙКА-гийн Төслийн баг 

А хувилбар нь дотоод нөөцөд суурилсан хөгжлийн 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 хувилбарыг сонгож болох ба энэ хувилбарыг Монгол 
Улсад тохирох хувилбар биш гэж үзэв. D хувилбар экспортын нийтлэг 
үйлдвэрлэлийг илтгэх боловч тухайн бүс нутгийн аж үйлдвэрийг шууд дэмжинэ 
гэсэн үг биш 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 бүтээгдэхүүнийг дотооддоо хэрэглэх 
буюу дотоод нөөцөд суурилсан загвартай зөрчилдөхгүй. Тус хувилбарын цар 
хүрээг тэлж болох боловч Монгол Улсын нөхцөл байдалд нийцүүлэн, сайтар 
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судлах шаардлагатай. 

Жишээ нь ус хангамжийн хувьд томоохон усан сан барьж байгуулах, алсаас ус 
зөөвөрлөх зэрэг өртөг өндөртэй үйл ажиллагаанаас зайлсхийхийн тулд газар 
доорх ус олборлох болон гол, мөрний усыг ашиглах талаар судлах шаардлагатай. 
Дотоодын эрчим хүчний нөөц болох биомасс, бага оврын усан цахилгаан станц, 
салхи болон нарны эрчим хүч зэрэг сэргээгдэх эрчим хүчийг ашиглах илүү 
шаардлагатай. Монгол Улсад газрын гүний дулааныг ашиглаж болох хувилбар 
байна. Цаашид тухайн бүс нутгийн нийгэм, соёл, соёлын өвтэй холбоотой нөөц 
баялгийг аялал жуулчлал болон онцлог бүтээгдэхүүний тусгай зах зээл бий 
болгоход ашиглах хэрэгтэй. Эдгээр нөөцийг бүс нутгийн нийгэм, эдийн засгийг 
идэвхжүүлэх үүднээс орон нутгийн удирдлага болон иргэдийн дэмжлэгтэйгээр 
гадагш чиглэсэн хөгжилд ашиглаж 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 S1-д өөр 
өөр өнцгөөс харьцуулан үзүүллээ. 20-р зууны хөгжлийн загвар нь нөөц баялгийг 
үр ашиг гэж хардаг. Үүнд шатах ашигт малтмал болон бусад газрын доорх нөөц 
баялаг багтана. Тус загварын хүрээнд нөөц баялгийг хэтрүүлэн ашиглах 
хандлагатай байдаг. Нийгэм-эдийн засгийн хөгжлийн хувилбар нь нөөц баялгийг 
хөгжлийн үндэс суурь болох хөрөнгө буюу тасралтгүй хөгжлийг дэмжих үүднээс 
хөрөнгийг аль болох хадгалах, хамгаалах шаардлагатай гэж үздэг. 20-р зууны 
хөгжлийн загварын гол шалгуур үзүүлэлт нь эдийн засгийн үр ашиг бол нийгэм-
эдийн засгийн хөгжлийн хувилбарын хувьд нийгэм болон байгаль орчны 
асуудлуудад ач холбогдол өгдөг.  

Хүснэгт S1. Өргөн цар хүрээтэй хөгжлийн хувилбаруудын 
харьцуулалт 

 20-р зууны хөгжлийн загвар 
Нийгэм-эдийн засгийн хөгжлийн 

хувилбар 

Түүх 
Ихэнх хөгжингүй орнууд дагаж 
мөрддөг. 

Зарим хөгжингүй болон хөгжиж буй 
улс орнууд сүүлийн үед хэрэгжүүлж 
эхэлсэн.  

Нөөц 
баялаг 

Орлого → Хэтрүүлж ашиглах Капитал → Хадгалалт, хамгаалалт 

Шалгуур Эдийн засгийн үр ашиг 
Байгаль орчин, нийгмийн асуудалд 
анхаарал хандуулдаг. 

Үр нөлөө 
Орлогыг боломжит дээд хэмжээнд 
хүргэх 

Хөдөлмөр эрхлэлтийг боломжит 
дээд хэмжээнд нэмэгдүүлэх 

Технологи Дэвшилтэт технологи Зохистой буюу завсрын технологи 
Эх сурвалж: ЖАЙКА-гийн Төслийн баг 

Түүхээс үзэхэд 20-р зууны хөгжлийн загвар нь орлогыг хамгийн их байхаар 
нэмэгдүүлдэг тул үр дүн өндөртэй байсан. Нийгэм-эдийн засгийн хөгжлийн 
хувилбар нь ажил эрхлэлтийг хамгийн ихээр нэмэгдүүлэхэд илүү анхаарал 
хандуулдаг. Гэвч тус загвараар ажлын байрыг 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 



Үндэсний хөгжлийн цогц төлөвлөгөө боловсруулах төсөл 
Эцсийн тайлангийн төсөл 3 

 
EX-5 

орнуудад нэвтэрсэн аж үйлдвэрийн дэвшилтэт технологид түшиглэж ирсэн. 20-р 
зууны үед дэвшилтэт технологийн тусламжтайгаар нөөц баялгийг эрчимтэй 
ашигласнаар эдийн засгийн өсөлтийг ихээр хангах боломжийг олгосон. Сүүлийн 
жилүүдэд хязгаарлагдмал нөөц баялгийг дахин боловсруулах, хадгалан үлдэх тал 
дээр анхаарал хандуулж эхэлсэн билээ. Нөөц баялгийг хадгалан хамгаалах 
аргын хувьд уламжлалт ур чадвар, мэдлэг, оюун ухаанд суурилсан хүн 
төрөлхтний хамтын туршлага, ухаанаас суралцаж болно.   

Монголчууд эрт дээр үеэс газар ухах, ус гол мөрөн бохирдуулахыг цээрлэж ирсэн. 
Их Монгол Улсын үеэс малынхаа түүхий эдийг хаягдалгүй, бүрэн ашиглахыг 
эрмэлзэж ирсэн. Энэ үзэл санааг шинэ дэвшилтэт технологи, МХХТ-ийг ашиглан 
хэрэгжүүлж болно. Ингэхийн тулд нийгэм-эдийн засгийн хөгжлийн хувилбарыг 
дэмжих зохистой эсвэл дундын технологийг хөгжүүлэх үүднээс уламжлалт ур 
чадвар, мэдлэг ухааныг дэвшилтэт технологиор бэхжүүлэх хэрэгтэй. 

2.2 Хөгжлийн алсын хараа 

(1) Санал болгож буй алсын хараа 

Монгол Улсын үндэсний хөгжлийн алсын харааг тодорхойлох шаардлагатай. 
Ингэснээр улс, бүс нутгийн хөгжлийг хангах талаар нийтлэг ойлголт, үзэл 
баримтлалыг бий болгох, нийгэм, эдийн засгийн үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхэд 
оролцогч талуудын хүчин чармайлтыг нэгтгэнэ. Монгол Улсын онгон дагшин 
байгаль, нүүдлийн өв соёл бүхий өвөрмөц онцлогийг тусган, өмнөх хэсэг дэх 
бүсчилсэн хөгжил ба нийгэм, эдийн засгийн хувилбарын 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; 

4) Орон нутгийн иргэд, олон нийт төрөлх нутгийнхаа нөөц баялгийг үр ашигтай 

ашиглах, хамгаалах механизмыг нэвтрүүлэх; 
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5) Уламжлалт арга ухааныг дэвшилтэт техник, технологитой хослуулсан шинэ 

технологи гаргах 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) Нийслэл Улаанбаатар хот, бүсийн хөгжлийн тулгуур төв хотуудыг хөрш 

орнуудтай холбосон тээвэр, логистикийн дэд бүтцийн чанартай сүлжээг 

хөгжүүлэх; 

2) Дэлхийн зах зээлд өрсөлдөх давуу талтай олон төрлийн бүтээгдэхүүн 

үйлдвэрлэх, нутгийн үйлдвэрүүдийг экспортын бүтээгдэхүүний үйлдвэрүүдтэй 

холбох замаар 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; 

3) Байгаль орчинд ээлтэй, нөөц баялгийн хэмнэлттэй хэрэглээ, ард түмний 

уламжлалт арга ухааныг орчин үеийн дэвшилтэт технологитой хослуулсан 

хариуцлагатай уул уурхай бүхий эдийн засгийн үйл ажиллагааг хангах, 

4) Иргэдийн бахархал, зочид жуулчдын талархлыг 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 хэмнэлттэй хэрэглэж, хадгалан хамгаалснаар 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 Монгол 
Улсын бүсчилсэн хөгжлийн үндэс суурь болох юм. 
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(2) Алсын харааг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай үзэл баримтлал 

Бүх оролцогч талуудын хүчин чармайлтын үр дүнд хөгжлийн загварыг томьёолон, 
бүгд хүлээн зөвшөөрсөн хөгжлийг хангах талаар нийтлэг ойлголтыг бий болгох нь 
чухал юм. Монгол Улсын тогтвортой хөгжлийг хангах бүх оролцогч талуудын 
хүлээн зөвшөөрсөн нийтлэг ойлголт, үзэл баримтлалыг Зураг S3-т үзүүлэв. 

Зураг S3 Монгол Улсын үндэсний цогц хөгжлийн гол үзэл баримтлал 

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. 

Эх сурвалж: ЖАЙКА-гийн Төслийн баг 

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 
хамруулснаар 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 
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 Ойрх 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 
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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 ойлголцлыг 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 хөгжүүлснээр 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.  

2.3 Макро түвшний хөгжлийн зорилт, үндсэн стратеги 

(1) Асуудлын бүтцийн шинжилгээ 

Үндэсний хөгжлийн цогц төлөвлөгөөний (ҮХЦТ) макро түвшний хөгжлийн зорилт, 
үндсэн стратегийг бүсчилсэн хөгжлийн төлөвлөлтийн үр дүнтэй арга болох 
асуудлын бүтцийн шинжилгээг ашиглаж тодорхойлов. Асуудлын бүтцийн 
шинжилгээнд үндэслэж гурван асуудлын 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 дараах дөрвөн асуудал байна. 
Үүнд, далайд гарцгүй, өргөн уудам газар нутаг, хязгаарлагдмал усны нөөцийн 
хуваарилалт, өвлийн хатуу ширүүн уур амьсгал зэрэг багтаж байна. 
Шийдвэрлэхэд бэрхшээлтэй эдгээр асуудлуудаас гадна гурван үндсэн хүчин 
зүйлс байна. Эдгээр нь 1) Нутгийн захиргааны байгууллагуудын чадавх сул, 2) 
Бүс нутаг төлөвлөлт болон хэрэгжүүлэх институци хангалтгүй, 3) Засгийн газрын 
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хөрөнгө, санхүүгийн боломж хязгаарлагдмал зэрэг болно.  

Эдгээр хүчин зүйлс нь олон чухал асуудлуудын феномен үүсгэх шалтгаан болдог. 
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 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. 

(2) Макро түвшний хөгжлийн зорилт ба үндсэн стратеги 

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 нэмэгдүүлэх замаар 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). 

Асуудлуудад нөлөөлж буй хүчин зүйлс болон ажиглагдсан бусад 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, 

орон нутгийн засаг захиргааны 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. 

2.4 Хөгжлийн зорилт, стратеги (эдийн засгийн салбаруудаар) 

(1) Эдийн засгийн салбаруудын хөгжлийн зорилтууд ба стратеги 

Бодлогын баримт бичгийг судалж, хамтран ажиллагч байгууллагуудтай 
хэлэлцүүлэг хийсний үр дүнд ҮХЦТ-ний хүрээнд эдийн засгийн салбаруудыг 
хөгжүүлэх зорилт, стратегийг доорх байдлаар тодорхойлов. Үүнд:  
 

ҮХЦТ-ний хүрээнд санал 
болгож буй хөгжлийн 

зорилт 

ҮХЦТ-ний хүрээнд санал болгож буй 
хөгжлийн стратеги 

Газар 
тариалан-
гийн 
салбар 

1) Үр тариа, төмс, 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 

1) Үйлдвэрлэлийн бүтээмжийг нэмэгдүүлэх 
зохистой технологи нэвтрүүлэх,  

2) Мал аж ахуй, газар тариалангийн 
үйлдвэрлэлийг хослуулсан нэгдсэн 
фермерийн аж ахуйг хөгжүүлэх,  

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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үйлдвэрлэж, зах зээлд 
гаргах,  

4) Нийгэм, байгаль орчинд 
ээлтэй хөдөө аж ахуйг 
хөгжүүлэх.  

Мал аж 
ахуйн 
салбар 

1) Органик, хог хаягдалгүй 
үйлдвэрлэл бүхий мал 
аж ахуйн салбарын 
хөгжлөөр дэлхийд 
тэргүүлэгч улс болох, 

2) Дотоод болон гадаадын 
зах зээлд дээд 
зэрэглэлийн 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. 

1) Хүн амын төвлөрөл, экспортын зах 
зээлийн эрэлтэд нийцүүлэн мах, махан 
бүтээгдэхүүн, сүү, сүүн бүтээгдэхүүн 
үйлдвэрлэж, тогтвортой хангах, 
бэлчээрийн оноосон байршил бүхий 
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, 

3) Цаашид бэлчээрийн доройтлоос 
урьдчилан сэргийлэхийн тулд бэлчээр 
ашиглалтыг хянах нутаг дэвсгэрийг 
тодорхойлох, 

4) Нэмүү өртгийн гинжин хэлхээг 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, 
борлуулалтад МХХТ зэрэг дэвшилтэт 
технологийг ашиглах. 

Уул 
уурхайн 
салбар 

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, 

 

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 
өсөлтийн хангах зорилгоор эрдэс 
баялгийн мэдээллийн сан бүрдүүлэх 

- Геологийн судалгаа, эрэл, хайгуулын 
ажлыг хийх,  
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3) Иргэдийн амьдрах орчин 
нөхцлийг сайжруулах, 
байгаль орчныг 
хадгалан, хамгаалах 
үүднээс нийгэм, байгаль 
орчинд ээлтэй, 
хариуцлагатай уул 
уурхай хөгжүүлсэн 
загвар улс болох. 

- Геологийн судалгаа, эрдэс баялгийн эрэл 
хайгуулын ажил, дүн шинжилгээ, ашигт 
малтмалын олборлолтод дэвшилтэт 
технологи нэвтрүүлэх,  

- МХХТ-ийг ашиглах, 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. 

Аж 
үйлдвэрийн 
салбар 

1) Ашигт малтмал, газар 
тариалан, мал аж ахуйн 
түүхий эдэд анхан 
шатны боловсруулалт 
хийж, нэмүү өртөг 
шингэсэн бүтээг-дэхүүн 
үйлдвэрлэн, хөдөл-мөр 
эрхлэх боломжийг 
нэмэгдүүлэхэд үнэтэй 
хувь нэмэр оруулах, 

2) Эдийн засаг болон 
экспор-тын бараа 
бүтээгдэхүүнийг 
төрөлжүүлэхэд хувь 
нэмэр оруулах,  

3) Хөдөө, орон нутагт 
ажлын байр бий болгох 
замаар эдийн засгийн 
үйл ажил-лагаа, хүн 
амыг нутаг дэвсгэртээ 
тэнцвэртэй, оновчтой 
суурьшуулан, нийслэл 
Улаанбаатар хот болон 
бүс нутгийн иргэдийн 
орлогын ялгаатай 
байдлыг бууруулах. 

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) Технологи боловсруулан, шинэ 
бүтээгдэхүүн гаргаж, экспортыг зах зээлд 
нийлүүлэхэд нь хувийн хөрөнгө 
оруулагчдад дэмжлэг үзүүлэх, 

4) Нийгэм, эдийн засгийн хөгжлийн 
хувилбарын хүрээнд нөөцийн хэт 
ашиглалтыг бууруулахын тулд нийгэм, 
эдийн засгийн шинэ үйл ажиллагааг 
дэмжих зорилгоор МХХТ-ийн салбарыг 
хөгжүүлэх. 

Аялал 
жуулчлал 

1) Аялал жуулчлалын 
салбарыг нийгэм, эдийн 
засгийн хөгжлийн хувил-
барын шинэ загварыг 
дэмжих гол салбар 
болгон хөгжүүлэх 
(нөөцийн ашиглалтаас 
үл хамааран),  

2) Эдийн засгийн өсөлтийг 
хангах, ажлын байрыг 
бий болгохоос гадна 

1) Онгон дагшин байгаль, нүүдлийн өв соёл 
бүхий өвөрмөц онцлогт түшиглэн 
гадаадын жуулчдыг татах, аялал 
жуулчлалын марш-рутыг бий болгох, 
өргөжүүлэн хөгжүүлэх, 

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 
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байгаль орчин, өв 
соёлыг хадгалж, 
хамгаалахад хувь нэмэр 
оруулах, 

3) Үзэсгэлэнт байгаль, 
баялаг соёл, өв 
уламжлал бүхий Монгол 
Улсын нэр хүндийг олон 
улсын түвшинд өсгөх. 

нээлттэй агаарын зайн бодлого 
баримтлах, виз олгох нөхцлийг 
хялбаршуулах, 

4) Аялал жуулчлалын нөөцийг хамгаалах, 
ашиг-лах, жуулчдын зорьж очдог бүс 
нутаг, газрыг тогтвортой хөгжүүлэх 
зорилгоор хамтран идэвх санаачилгатай 
маркетинг хийх,  

5) Орон нутгийн эдийн засгийн өсөлтийг 
нэмэг-дүүлэх зорилгоор аялал 
жуулчлалын гол маршрутын дагуу зохих 
үйлчилгээг хөгжүүлэх, аялал жуулчлалын 
мэдээлэл, чанартай үйлчилгээг үзүүлэх,  

6) Аялал жуулчлалаас олсон орлогын 
тодорхой хэсгийг ундны ус, хог хаягдлын 
менежмент зэрэг тухайн орон нутагт 
тулгамдаж буй асуудал шийдвэрлэхэд 
зарцуулах тогтолцоог нэвтрүүлэх. 

(2) Дэд бүтцийн салбарын хөгжлийн зорилтууд ба стратеги 

Бодлогын баримт бичгийг судалж, хамтран ажиллагч байгууллагуудтай 
хэлэлцүүлэг хийсний үр дүнд ҮХЦТ-ний хүрээнд дэд бүтцийн салбарын хөгжлийн 
зорилт, стратегийг доорх байдлаар тодорхойлов. Үүнд:  

 
ҮХЦТ-ний хүрээнд санал 

болгож буй хөгжлийн 
зорилт 

ҮХЦТ-ний хүрээнд санал болгож буй 
хөгжлийн стратеги 

Зам, тээвэр, 
логистикийн 
дэд бүтэц 

1) Монгол Улсын нутаг 
дэвсгэрийн орон зайн 
төлөвлөлтийг 
сайжруулах, 

2) Эдийн засаг болон 
экспортын бараа 
бүтээгдэхүүнийг 
төрөлжүүлэхэд дэмжлэг 
үзүүлэх, 

3) Хот, суурин, хөдөө орон 
нутагт нийгмийн 
үйлчилгээ үзүүлэхэд 
дэмжлэг, туслалцаа 
үзүүлэх. 

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,  
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12) Орон нутгийн авто замыг сайжруулах 
үр дүнтэй механизмыг нэвтрүүлэх. 

Цахилгаан 
эрчим хүч, 
дулааны 
эрчим 
хүчний 
хангамж 
 

1) Монгол Улсын нийгэм, 
эдийн засгийн 
хөгжлийг дэмжих 
зорилгоор цахилгаан 
болон дулааны эрчим 
хүчний хэрэгцээг 
чанартай, тогтвортой 
эх үүсвэрээр хангах; 

2) Тухайн орон нутгийн 
эрчим хүчний нөөцөд 
тулгуурлан бүс 
нутгийн хөгжлийг 
дэмжих;  

3) Хот, хөдөө орон 
нутгийн иргэдийн 
амьдрах орчныг 
сайжруулах. 

1) Байгаль орчны сөрөг нөлөөллийг 
багасгахын тулд нүүрсээр ажилладаг 
цахилгаан станцад шинэ дэвшилтэт 
техник, технологи нэвтрүүлэх, 

2) Орон нутгийн сэргээгдэх эрчим хүчний 
нөөцөд тулгуурлан орон нутгийн эрчим 
хүчний хөгжлийг дэмжих, 

3) Бүс нутгийн хэмжээнд цахилгаан болон 
дулааны эрчим хүчний асуудал 
хариуцсан байгууллага, компани 
байгуулах, 

4) Цахилгаан болон дулааны эрчим 
хүчний улирлын, хоногийн эрэлтийн 
хэлбэлзлийг үнэ тариф, оргил цагаас 
бусад үеийн цахилгаан хэрэглээний 
урамшуулал, эрчим хүчний хэмнэлт 
зэргээр эрэлтийн менежментийн 
хүрээнд тогтворжуулах. 

Дижитал 
шилжилт, 
МХХТ 
 

1) Нийгэм, эдийн засгийн 
бүхий л салбар, 
төрийн байгууллагад 
мэдээллийн 
технологийг 
нэвтрүүлэх; 

2) Эдийн засгийн бүхий л 
салбарт хөдөлмөрийн 
бүтээмжийг 
мэдэгдэхүйц 
нэмэгдүүлэх; 

3) Иргэдэд төрийн 
үйлчилгээг 
хүртээмжтэй хүргэх. 

4) Мэдээллийн тэгш бус 
байдал эсвэл дижитал 
хуваагдлыг бууруулах, 
хүртээмжийг 
сайжруулахад хувь 
нэмэр оруулна.  

1) ТХЗ-той нийцүүлэн цогц, хүртээмжтэй 
хөгжлийг хангахын тулд бүхий л 
салбарт мэдээлэл, харилцаа холбооны 
технологи нэвтрүүлэх ажлыг 
түргэвчлэх, 

2) 5G, 6G суурилуулахад зориулан МХХТ-
ийн дэд бүтцийг шинэчлэх, 

3) Агро-МТ-ийн парк, аж үйлдвэрийн 
паркийг Засгийн газар, нутгийн 
удирдлагын байгууллага, хувийн 
хэвшлийн хамтран ажиллах талбар 
болгон хөгжүүлэх, 

4) Боловсролын салбарт хийгдэж буй 
шинэчлэлийн хүрээнд бага 
боловсролын сургалтын хөтөлбөрийг 
МХХТ-ийг ашиглан боловсруулах,  

5) Нутгийн удирдлагын байгууллага болон 
малчид, орон нутгийн иргэдийн 
хоорондын харилцаа холбоог 
сайжруулах зорилгоор холбогдоход 
хялбар нээлттэй өгөгдлийн систем 
бүхий орон нутгийн мэдээллийн 
платформыг хөгжүүлэх. 

Хот 
байгуулал-
тын салбар 

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 

1) Нийслэл Улаанбаатар хотын зам, 
тээврийн оновчтой сүлжээг төлөвлөн, 
олон төвт хот болгон хөгжүүлэх, 

2) Улаанбаатар хотын дагуул хотуудыг 
хөгжүүлэх,  

3) Гэр хорооллын газрыг дахин төлөвлөн 
барилга-жуулах, дахин зохион байгуулах 
төсөл хэрэгжүүлэх замаар амьдрах 
орчин, нөхцлийг сайжруулах,  

4) Хот төлөвлөлттэй холбоотой норм, 
дүрэм, журмыг боловсронгуй болгох,  
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зорилгоор хотуудын 
харилцаа холбоо, 
хамтын ажиллагааг 
сайжруулах. 

5) Бүсийн хөгжлийн тулгуур төв хотуудын 
хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөг шинэчлэн 
боловсруулах,  

6) Гэр хороололд орон сууцны хороолол 
төлөвлөх, барьж байгуулах журам, 
заавар боловсруулах,  

7) Цаашид хүн ам нь хурдацтай өсөх бүсийн 
хөгжл-ийн тулгуур төв хот, орон нутгийн 
хөгжлийн төв хотуудын хөгжлийн ерөнхий 
төлөвлөгөөг боловсруулах, тодотгох. 

(3) Байгаль орчны салбарын хөгжлийн зорилтууд ба стратеги 

Бодлогын баримт бичгийг судалж, хамтран ажиллагч байгууллагуудтай 
хэлэлцүүлэг хийсний үр дүнд ҮХЦТ-ний хүрээнд байгаль орчны салбарын 
хөгжлийн зорилт, стратегийг доорх байдлаар тодорхойлов. Үүнд:  
 

ҮХЦТ-ний хүрээнд санал 
болгож буй хөгжлийн зорилт 

ҮХЦТ-ний хүрээнд санал болгож буй 
хөгжлийн стратеги 

Байгаль 
орчны 
салбар 

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.  

1) Экологи, байгаль орчны чанарыг 
сайжруулах: 

- 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 байгуулал-тын төлөвлөгөө 
боловсруулах, хэрэгжүүлэх,  

- Хариуцлагатай уул уурхай, түүхий эд 
материалыг хаягдалгүй, иж бүрэн 
боловс-руулах зэрэг байгаль орчинд 
ээлтэй эдийн засгийн үйл ажиллагааг 
хөхүүлэн дэмжих.  

- Орон нутгийн нөөц баялгийг эзэмших, 
зохистой ашиглах: 

- Байгалийн нөөц баялгийн талаарх 
иргэдийн ухамсар, мэдлэгийг 
дээшлүүлэх,  

- Нутгийн захиргааны байгууллага, орон 
нутгийн иргэдийн оролцоотойгоор орон 
нутагт байгаль орчны хяналтын 
тогтолцоог бий болгох.  

2) Хот, хөдөөд тав тухтай, таатай 
амьдрах орчныг бүрдүүлэх  

- 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. 

  
Нийгмийн 1) Шаардлага хангасан 1) Боловсролын олон улсын чанарын 
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салбар нийгмийн дэд бүтэц, 
төрийн үйлчилгээ, 
хөдөлмөр эрхлэлтийг 
нэмэгдүүлснээр хот, 
хөдөөгийн нийгмийн 
үйлчилгээ, хангамжийг 
сайжруулах; 

2) Боловсрол, эрүүл 
мэндийн үйлчилгээ, 
мэргэжлийн сургалт зэрэг 
төрийн үйлчилгээгээр 
дамжуулан хувь хүний 
чадавхыг бэхжүүлэх; 

3) Орон нутгийн иргэдийн 
оролцоотойгоор олон 
нийтийн барилга 
байгууламжийн зураг 
төсөл боловсруулах, 
барьж байгуулах замаар 
олон нийтийн оролцоог 
нэмэгдүүлж, харилцааг 
бэхжүүлэх. 

үнэлгээ (PISA)-нд нийцсэн 
боловсролын тогтолцооны шинэчлэл 
хийх, сургуулийн өмнөх боловсрол 
буюу цэцэрлэгт хамрагдалтыг 
нэмэгдүүлэх, уламжлалт нүүдлийн 
соёл ахуйд зохицсон боловсрол олгох 
хөтөлбөр боловсруулж, хэрэгжүүлэх, 
хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлтэд 
нийцсэн дээд боловсролын сургалтын 
хөтөлбөр боловсруулах;  

2) Урьдчилан сэргийлэх болон анхан 
шатны тусламж үйлчилгээнд чиглэсэн 
эрүүл мэндийн үйлчилгээг нэвтрүүлэх, 
хот, хөдөө-гийн эрүүл мэндийн 
тусламж, үйлчилгээний ялгаатай 
байдлыг бууруулах, эмч, эмнэл-гийн 
мэргэжилтний хүрэлцээ, хангамжийг 
сайжруулах; 

3) Нийгмийн хамгаалал, халамжийг 
зорилтот бүлэгт чиглүүлэх; 

4) Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах, 
боловсрол, ур чадвартай 
эмэгтэйчүүдийг цалин хөлс өндөртэй 
албан тушаалд томилон ажиллуулах; 

5) Тасралтгүй суралцах, насан туршийн 
боловсролын тогтолцоог боловсронгуй 
болгох; 

6) Сургалт, боловсрол болон 
хөдөлмөрийн зах зээлийн уялдаа 
холбоог сайжруулах; 

7) Үе шаттайгаар төвлөрлийг сааруулан 
нутгийн удирдлагын бие даасан 
байдлыг хангах, орон нутгийн иргэдийн 
оролцоотойгоор олон нийтийн барилга 
байгууламжийг төлөвлөх, барьж 
байгуулах. 

Усны 
нөөцийн 
менежмент 

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 сэргээгдэх эрчим 
хүчний эх үүсвэр болох 
усан цахилгаан станц, 
бусад холбогдох дэд 
бүтцийг хөгжүүлэх. 

1) Усан цахилгаан станц барьж байгуулах 
бэлтгэл ажлыг хангах, эхлүүлэх; 

2) Төвлөрсөн шугам сүлжээнд холбосон 
ус түгээх цэгүүдийг нэмэгдүүлж,  
шугам сүлжээг өргөтгөх, засварлах; 

3) Бүсийн хөгжлийн тулгуур төв хот, орон 
нутгийн хөгжлийн төв хотуудад бохир 
ус цэвэрлэх байгууламжийг шинэчлэх, 
шинээр барих; 

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 
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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. 

Уур 
амьсгалын 
өөрчлөлтө
д дасан 
зохицох 
арга зам, 
зорилт, 
стратеги 

1) НҮБ-ын Европын эдийн 
засгийн комиссоос Монгол 
Улсын Байгаль орчны 
гүйцэтгэлийн үнэлгээг 
(2018 оны 8-р сард)  
хийсэн. 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 орон 
нутгийн иргэдэд 
урьдчилан мэдээлэх 
тогтолцоог боловсронгуй 
болгох нь зүйтэй. 

1) Бэлчээр ашиглалтыг хянах нутаг 
дэвсгэрийг тогтоон, бэлчээрийн 
менежментийг сайжруулах; 

2) Үр тарианы үйлдвэрлэлийн талбайд 
тэг элдэншүүлэлтийн технологи 
ашиглах зэрэг шинэ техник, технологи 
нэвтрүүлэх; 

3) Бүс нутгийн хэрэгцээ, шаардлагад 
нийцүү-лэн усны нөөцийг зохистой 
нэмэгдүүлэх; 

4) Хөрсний үржил шим, ус барих 
чадварыг сайжруулах зорилгоор ойн 
санг хамгаалах, ойжуулах; 

5) Орон нутгийн байгууллага, иргэд, 
алслагд-сан орон нутгийн малчид 
хоорондоо харилцах харилцаа 
холбооны үр дүнтэй тогтолцоог 
бүрдүүлэх, Засгийн газрын 
дэмжлэгтэйгээр мэдээллийн сан 
байгуулах.  

3． Нийгэм, эдийн засгийн хөгжлийн төлөвлөлт ба хөгжлийн 

хувилбарууд 

3.1 Хүн ам, ажиллах хүчний хэтийн тооцоо 

(1) Хүн амын хэтийн тооцоо 

Хүн амын 2030 оны хэтийн тооцоог хийсэн гурван өөр тооцоо байна. Үүнд, 
Үндэсний статистикийн хорооны (ҮСХ) албан ёсны хүн амын хэтийн тооцооноос 
гадна НҮБ-ын Эдийн засаг, нийгмийн асуудал эрхэлсэн байгууллагын Хүн амын 
хэлтэс болон ЖАЙКА-гийн Төслийн багийн хүн амын хэтийн тооцоо багтана. ҮСХ-
ны хүн амын хэтийн тооцоогоор 2030 онд хүн амын тоо 3,863,000, НҮБ-ын 
тооцоогоор 3,635,000-3,797,000, ЖАЙКА-гийн Төслийн багийн тооцоогоор 
3,740,000 байна гэж тус тус тооцоолсон. ҮХЦТ-д албан ёсны хүн амын хэтийн 
тооцоог авч ашиглалаа.  

(2) Ажиллах хүчний хэтийн тооцоо 

ҮСХ 2030 оны байдлаар хөдөлмөрийн насны хүн амыг (15-64 насны) тооцсон 
байдаг. 2030 оныг хүртэл ажиллах хүчний оролцоо нэг түвшинд хадгалагдана гэж 
тооцоолсон ба 2030 оны хөдөлмөрийн насны хүн ам, ажиллах хүчний оролцооны 
түвшинг харгалзан үзэж, мөн онд ажиллах хүчний нийлүүлэлт 1,567,400 байна гэж 
тооцоолов.  
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3.2 Хөгжлийн хувилбарууд 

(1) Хөгжлийн хувилбарын тодорхойлолт 

Макро түвшний хөгжлийн хувилбаруудыг нийгэм, эдийн засгийн нөөц, боломжид 
үндэслэн Хүснэгт S2-т үзүүлснээр тодорхойлов.  

Хүснэгт S2 Макро түвшний хөгжлийн хувилбарууд 

Хувилбар Тодорхойлолт 
A. Уул уурхайд 

түшиглэсэн хөгжил 
Эдийн засаг болон экспортын өсөлтийг дэмжих уул 
уурхайн салбарт үргэлжлүүлэн түшиглэх ба уул уурхайн 
болон хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүний боловсруулалт нэн 
бага байна. 

B. Боловсруулах 
үйлдвэрлэлийн 
салбарын өндөр 
хөгжил 

Уул уурхайн болон хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүнийг 
боловсруулах үйлдвэрлэл нь хөгжлийн гол хөдөлгөгч хүч 
болно. 

C. Транзит тээврийн чиг 
баримжаатай хөгжил 

Үйлчилгээний салбарын өндөр өсөлтийг хангах Монгол 
Улсын транзит тээвэр нь хөгжлийн өөр нэг хөдөлгөгч хүч 
болно. 

D. Өндөр өсөлттэй, 
холимог бүтэцтэй 
хөгжил 

Уул уурхайн болон хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүнийг 
боловсруулах үйлдвэрлэл болон транзит тээвэр нь эдийн 
засгийн өндөр өсөлтийг хангана. 

Эх сурвалж: ЖАЙКА-гийн Төслийн баг 

Хувилбар A: Энэхүү хөгжлийн хувилбараар уул уурхайн салбарт үргэлжлүүлэн 
түшиглэх ба хөдөө аж ахуйн салбарын өсөлт тогтвортой түвшинд байна; 

Хувилбар B: Энэхүү хөгжлийн хувилбараар уул уурхай, хөдөө аж ахуйн 
бүтээгдэхүүнийг одоогийнхоос илүү түвшинд боловсруулан, боловсруулах 
үйлдвэрлэлийн салбарын өндөр өсөлтийг хангана. Үүний зэрэгцээ уул уурхайн 
салбар тодорхой түвшинд өссөөр байна; 

Хувилбар C: Энэхүү хөгжлийн хувилбараар БНХАУ, ОХУ-ын хооронд хийх транзит 
тээвэрт илүү ач холбогдол өгнө. Боловсруулах үйлдвэрлэлийн салбар нь эдийн 
засгийн өсөлтөөс хамааран их, бага хэмжээгээр өссөөр байна; 

Хувилбар D: Энэхүү хөгжлийн хувилбараар эдийн засгийн өндөр өсөлтийг хангах 
зорилгоор аж үйлдвэрийг хөгжүүлэх Хувилбар B болон транзит тээврийн чиг 
баримжаатай хөгжлийн Хувилбар C-г хослуулан хөгжинө.  

Хүснэгт S3-т ДНБ-ий өсөлтийг салбараар, хөгжлийн 4 хувилбараар нэгтгэн 
үзүүлэв. Энэ хэтийн тооцоонд COVID-19-ийн үр нөлөөг харгалзан үзээгүй болно. 

Хүснэгт S3 ДНБ-ий өсөлт, 2030 оны байдлаар, салбараар, хөгжлийн 
хувилбаруудаар 

(Нэгж: хувь/жил) 

Салбар 

A. Уул 
уурхайд 

түшиглэсэн 
хөгжил 

B. Боловсруулах 
үйлдвэрлэлийн 
салбарын өндөр 

хөгжил 

C. Транзит 
тээврийн чиг 
баримжаатай 

хөгжил 

D: Өндөр өсөлт-
тэй, холимог 

бүтэцтэй  
хөгжил 

Хөдөө аж ахуй 3.5 3.5 3.5 3.5 

Уул уурхай  6.3 5.0 5.0 5.0 

Аж үйлдвэр, нийтийн 
аж ахуй 

7.0 9.4 7.6 9.4 

Үйлчилгээ 7.5 7.5 8.0 8.3 

ДНБ  6.7 6.7 6.7 7.1 
Эх сурвалж: ЖАЙКА-гийн Төслийн баг 
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(2) Хөгжлийн хувилбаруудын үнэлгээ 

Хүснэгт S4-д хөгжлийн дөрвөн хувилбарыг хотжилт, хүн амын тархалт, нийгэм, 
байгаль орчны нөлөөлөл болон хөгжлийн менежментийн үзүүлэлтүүдээр үнэлэв. 

Хүснэгт S4 Макро эдийн засгийн хөгжлийн хувилбаруудын үнэлгээ, 
сонгогдсон үзүүлэлтүүдээр 

Хөгжлийн 
хувилбар 

A: Уул уурхайд 
түшиглэсэн 

хөгжил  

B: Боловсруулах 
үйлдвэрлэлийн 

салбарын өндөр хөгжил 

C: Транзит тээврийн 
чиг баримжаатай 

хөгжил 

D: Өндөр өсөлттэй, 
холимог бүтэцтэй 

хөгжил  

Эдийн зас-
гийн жилийн 
дундаж 
өсөлт, % 

6.7 7.1 

Шаардлага-
тай хөдөл-
мөрийн эрэлт 
(мянган хүн) 

1,562 1,559 1,556 1,555 

Боловсруул-
ах үйлдвэр-
лэлийн сал-
барын өсөлт 

7.0 9.4 7.6 9.4 

Үйлчилгээ-
ний салбар-
ын өсөлт 

7.5 7.5 8.0 8.3 

Хотжилт ба 
хүн амын 
суурьшил 

-Нийслэлийн 
тэргүүлэх байр 
суурь нэмэгдэж, 
Улаанбаатар 
хотын хүн амын 
төвлөрөл 
үргэлжилнэ. 
- Иргэдийн 
гадаад улсад 
ажиллаж, 
амьдрах явдал 
үргэлжилнэ. 
- Хөдөө, орон 
нутгийн хүн ам 
буурна. 

-Боловсруулах 
үйлдвэрлэл болон 
холбогдох үйлчилгээ 
бүхий орон нутгийн 
хотууд хөгжинө. 
- Нийслэлийн 
тэргүүлэх байр суурь 
хэвээр хадгалагдана. 
- Иргэдийн гадаад 
улсад ажиллаж, 
амьдрах явдал 
зогсоно. 

- Гол тэнхлэгийн 
дагуу үйлчилгээний 
үүрэг функц бүхий 
орон нутгийн хотууд 
хөгжинө. 
- Үйлчилгээний чиг 
баримжаатайгаар 
Улаанбаатар хотын 
тэргүүлэх байр 
суурь бага зэрэг 
нэмэгдэнэ. 
- Иргэдийн гадаад 
улсад ажиллаж, 
амьдрах явдал 
зогсоно. 

- Иргэдийн гадаад 
улс орноос шилжин 
ирэх хөдөлгөөн 
ихэснэ. 
-Улаанбаатар болон 
орон нутгийн хотууд 
хөгжинө. 
- Улаанбаатар хот 
нь өндөр зэрэг-
лэлийн үйлчилгээ 
бүхий дэлхийн хот 
болон хөгжинө.  
- Бүс нутаг 
хоорондын тэнцвэрт 
байдал сайжирна. 

Нийгмийн 
нөлөөлөл  

- Хөдөө, орон 
нутагт ажлын 
байр хязгаар-
лагдмал 
байгаагаас 
үүдэлтэй хот, 
хөдөөгийн 
хөгжлийн 
ялгаатай байдал 
ихэснэ. 
- Иргэд гадаад 
улсад ажил-лаж, 
амьдрах болсны 
улмаас нийгмийн 
бол-он гэр 
бүлийн харилцаа 
муудна.  

-Орон нутгийн 
хотуудад ажлын байр 
нэмэгдсэнээр хот, 
хөдөөгийн хөгжлийн 
ялгаа багасна. 
- Орон нутгийн хотууд 
болон хөдөө орон 
нутагт бүтээгдэхүүний 
анхан шатны 
үйлдвэрлэл болон 
хөдөө аж ахуй, мал 
аж ахуй эрхлэлт 
нэмэгдсэнээр 
нийгмийн болон гэр 
бүлийн харилцаа 
сайжирна. 

- Ихэвчлэн гол 
тэнхлэгийн дагуу хүн 
ам төвлөрч буйгаас 
үүдэлтэй хот, 
хөдөөгийн хөгжлийн 
ялгаатай байдал 
үргэлжилнэ. 
- Орон нутагт 
хотжилт, 
үйлчилгээний чиг 
баримжаатай 
хөгжлөөс үүдсэн 
нийгмийн асуудлууд 
тулгарна.  

- Хот, хөдөөгийн 
хөгжлийн ялгаатай 
байдал багасна. 
- Хөдөө орон нутагт 
анхан шатны 
бүтээгдэхүүний 
боловсруулалттай 
холбоотойгоор  
ажлын байр 
нэмэгдэж, нийгмийн 
болон гэр бүлийн 
харилцаа сайжирна.   
- Гадаад улс орноос 
шилжин ирэгсэдтэй 
холбоотойгоор 
нийгмийн 
зөрчилдөөн үүсч 
болзошгүй. 
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Байгаль 
орчны 
нөлөөлөл  

- Уул уурхайн 
үйл ажиллагааг 
өргөжүүлэхтэй 
холбогдолтой-
гоор байгаль 
орчинд сөрөг 
нөлөө үзүүлнэ. 
- Улаанбаатар 
хотын хэт төв-
лөрлөөс үүдэн 
хотын байгаль 
орчин доройтно. 

- Орон нутгийн 
хотуудад байгаль 
орчны асуудлууд 
үүснэ. 
- Уул уурхайн үйл 
ажиллагаатай 
холбоотой байгаль 
орчны асуудлууд 
багасна. 

- Улаанбаатар 
хотын байгаль 
орчин доройтож 
болзошгүй. 
- Орон нутгийн 
хотуудад байгаль 
орчны асуудлууд 
үүснэ. 
- Уул уурхайн үйл 
ажиллагаатай 
холбоотой байгаль 
орчны асуудлууд 
багасна. 

- Улаанбаатар 
хотын байгаль 
орчин доройтож 
болзошгүй. 
- Орон нутгийн 
хотуудад байгаль 
орчны асуудлууд 
үүснэ. 

Хөгжлийн 
менежмент  

- Нийгэм, 
байгаль орчны 
асуудлуудыг 
шийдвэрлэх 
менежментийг 
сайжруулна. 
-Хязгаарлагдмал 
капиталын 
хуримтлалаас 
үүдсэн хөгжлийн 
менежментийн 
хүндрэл үүснэ. 

-Бүтээгдэхүүн 
хөгжүүлэх 
боловсруулах 
үйлдвэрийг 
технологи, зах 
зээлээр дэмжинэ.   
- Орон нутгийн 
байгаль орчны 
асуудлуудыг орон 
нутгийн захиргаа 
шийдвэрлэх 
шаардлагатай.  

- Улаанбаатар 
болон орон нутгийн 
хотуудад дэд 
бүтцийг сайжруулах 
шаардлагатай.  
-Улаанбаатар хотын 
үйлчилгээний 
өрсөлдөх чадварыг 
сайжруулахын тулд 
менежментийг 
сайжруулна. 
- Орон нутгийн засаг 
захиргаа орон нут-
гийн хотуудын дэд 
бүтцийг хөгжүүлэх 
шаардлагатай. 

- Улаанбаатар 
хотыг дэлхийн хот 
болгох зорилгоор 
менежментийг 
сайжруулна. 
- Боловсруулах 
үйлдвэрийг 
технологи, зах 
зээлээр дэмжинэ.   
- Орон нутгийн засаг 
захиргаа орон 
нутгийн хотуудын 
дэд бүтцийг 
хөгжүүлэх 
шаардлагатай. 

Эх сурвалж: ЖАЙКА-гийн Төслийн баг 

(3) Санал болгож буй хөгжлийн хувилбар 

Хүснэгт S5-д үзүүлснээр ажлын байрыг хамгийн их хэмжээнд нэмэгдүүлж, Монгол 
Улсын хөгжлийн нөөц бололцоог бүрэн ашиглаж, байгаль орчны тогтвортой 
хөгжлийг хангах үүднээс нь өндөр өсөлттэй, холимог бүтэцтэй хөгжлийн 
хувилбарыг санал болгож байна. Энэ хувилбарын хувьд хөдөлмөрийн эрэлт, 
нийлүүлэлтийн тэнцвэр, салбаруудын хөдөлмөрийн бүтээмж, шилжих 
хөдөлгөөний хэтийн төлөв зэргийг дэлгэрүүлж судлав. 

1) Хүн ам ба ажиллах хүчний нийлүүлэлт 

ҮСХ-ны хүн амын 2030 оны хэтийн тооцоог нарийвчлан судалж үзэв. Өндөр 
өсөлттэй, холимог бүтэцтэй хөгжлийн хувилбарын хувьд хүн амын өсөлтийг 
ийнхүү өндөр байлгахын тулд хөрш орнуудтай харилцаагаа өргөжүүлж, 
сайжруулах шаардлагатай. Үүний үр дүнд Өвөр Монгол, Буриад, Казакаас Монгол 
Улс руу чиглэсэн шилжилт хөдөлгөөн ихсэх боломжтой. Түүнчлэн ажлын байр бий 
болгосноор гадаадад ажиллаж, амьдардаг Монголчуудын Монгол Улс руу 
чиглэсэн шилжилт хөдөлгөөн нэмэгдэнэ. Ингэснээр хүн амын өсөлтийн хэтийн 
тооцоог өндөр байхаар тооцоолох боломжтой. 

2018 оны байдлаар гадаадад оршин суугаа 87,300 Монгол Улсын иргэн байдаг 
гэсэн албан ёсны тоон мэдээ байдаг ба албан бус байдлаар 150,000-200,000 
Монгол Улсын иргэн гадаадад оршин суудаг гэсэн мэдээлэл бий. Хэтийн тооцоонд 
2030 оны байдлаар эдгээр 87,300 иргэний хагас нь буюу 43,600 нь Монгол Улсад 
шилжин ирнэ гэж тооцоолов. Түүнчлэн гадаадын иргэдийн тоог 61,200 байхаар 
тооцоолов. 

Гадаадын иргэдийг оролцуулаад нийт 104,800 хүнийг 2030 оны хэтийн тооцоон 
дээр нэмж тооцов. 2030 оны хэтийн тооцоогоор хүн ам 3,967,600, ажиллах хүчний 
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идэвхийн коэффициент 62.2%, ажиллах хүчний оролцооны түвшин 64.3% байх 
тохиолдолд ажиллах хүчний нийлүүлэлт 1,587,600 байна. 

2) ДНБ, хөдөлмөрийн бүтээмж 

ДНБ-ий өсөлтийг салбараар мөн хөдөлмөрийн бүтээмжийг нарийвчилж тооцов. 
Өндөр өсөлттэй, холимог бүтэцтэй хөгжлийн хувилбар дээр ДНБ-ий зорилтот 
өсөлтөд хүрэхийн тулд хөдөө аж ахуй, уул уурхай, аж үйлдвэр (нийтийн аж ахуйг 
оролцуулаад), үйлчилгээний салбаруудын бүтээмжийг 3.5%, 4.0%, 4.5%, 4.5%-
иар тус тус нэмэгдүүлэх шаардлагатай байна. Бусад улсуудын туршлага болон 
Монгол Улсын өнгөрсөн туршлагаар үзэхэд аж үйлдвэр (нийтийн аж ахуйг 
оролцуулаад) болон үйлчилгээний салбаруудын хөдөлмөрийн бүтээмжийг дээрх 
хувь хэмжээгээр нэмгдүүлэх боломжтой байна. 

(4) Хүн ам, ДНБ-ий 2040 оны хэтийн тооцоо 

Хүн ам, ДНБ-ий 2040 оны хэтийн тооцоог 2030 оны шинэчилсэн хэтийн тооцооны 
аргачлалын дагуу тооцсон болно. 2040 оны хэтийн тооцоогоор хүн ам 4,637,600, 
ажиллах хүчний нийлүүлэлт 1,849,100 байна. 

ДНБ-ий жилийн дундаж өсөлтийг 2030-аас 2040 оны хооронд 6.7% байхаар 
тооцсон. ТХҮБ 2030 баримт бичигт эдийн засгийн жилийн дундаж өсөлт 2016-
2030 онд 6.6%, “Алсын хараа 2050” Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн 
бодлогын баримт бичигт эдийн засгийн жилийн дундаж өсөлтийг 6% байхаар 
тусгасан байна. ДНБ-ий өсөлт ба нэмэгдүүлэх шаардлагатай хөдөлмөрийн 
бүтээмжийг Хүснэгт S5-д үзүүлснээр тооцож гаргав. 

Хүснэгт S5 ДНБ-ий өсөлт ба нэмэгдүүлэх шаардлагатай бүтээмж 

Салбар 
ДНБ-ий өсөлт 

(хувь/жил) 

Нэмэгдүүлэх шаардлагатай 
хөдөлмөрийн бүтээмж 

(хувь/жил) 

Хөдөө аж ахуй 3.5 3.5 

Уул уурхай 5.0 4.0 

Аж үйлдвэр, нийтийн аж ахуй 7.5 4.5 

Үйлчилгээ 7.0 4.9 

ДНБ 6.7 4.7 
Эх сурвалж: ЖАЙКА-гийн Төслийн баг 

4． ҮХЦТ-нд санал болгож буй нутаг дэвсгэрийн орон зайн 

зохион байгуулалт 

4.1 Улсын дэд бүтцийн тэнхлэг, хотын зэрэглэлийг багтаасан нутаг 
дэвсгэрийн орон зайн зохион байгуулалт 

Нутаг дэвсгэрийн орон зайн төлөвлөлттэй холбоотойгоор батлагдсан баримт 
бичгүүд нь Монгол Улсын нутаг дэвсгэрийг бүхэлд нь зохистой түвшинд хамруулж 
чадаж байгаа эсэх нь учир дутагдалтай байна. Улаанбаатар хотоор дайрах умард-
өмнөд босоо тэнхлэгийн коридорын зүүн хэсэг, хөндлөн тэнхлэгийн ногоон 
хөгжлийн коридорын хойд хэсэгт хөгжих ирээдүйтэй бүс нутаг оршиж байна. УИХ-
ын 2000 оны 09 дүгээр тогтоолоор батлагдсан Улсын дэд бүтцийн хөндлөн гол 
тэнхлэгийн авто зам буюу Мянганы зам болон дэд бүтцийн босоо 5 тэнхлэгээс 4-
ийг нь гүйцэд ашиглалтад оруулаагүй байна. Нийслэл хотын байршил нь эдийн 
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засгийн үйл ажиллагаа, хүн амын тархалтад голлох нөлөөг үзүүлж байна. Бүс 
нутгийн тэнцвэртэй хөгжлийг хангах үүднээс улсын нийслэл хотыг Хархорин хотод 
буюу улсын нутаг дэвсгэрийн төв хэсэгт байрлах шинэ хот руу нүүлгэх саналыг 
дэвшүүлж байсан. 

(1) Хотын зэрэглэл 

Бүсийн хөгжлийн тулгуур төв хотууд, орон нутгийн хөгжлийн төв хот, орон нутгийн 
үйлчилгээний чиг үүрэг бүхий хотуудын зэрэглэлийг тогтоох үүднээс хотын 
зэрэглэлийн дүн шинжилгээ хийсэн. Хүснэгт S6-д хотын зэрэглэл тус бүрийн 
хотууд, хотуудын чиг үүргийг үзүүллээ.  

Хүснэгт S6 Хотын зэрэглэл бүрд хамрагдах хотууд болон тэдгээрийн чиг 
үүрэг 

Хотын 
зэрэглэл 

Хот Чиг үүрэг 

Улсын 
нийслэл хот 

Налайх, Зуунмод хотыг 
багтаасан Улаанбаатар 
хот 

Төрийн /захиргааны үндсэн төв, олон улсын 
бизнесийн төв, чанартай ногоон байгууламж, тохь 
тухтай мега ногоон загвар хот, дэвшилтэт тээврийн 
системийг нэвтрүүлсэн МХХТ-д суурилсан зогсоол 
бүхий олон улсын тээврийн хот  

Бүсийн 
хөгжлийн 
тулгуур төв 
хотууд 

Булганыг багтаасан 
Эрдэнэт хот, Дархан, 
Чойбалсан, Сүхбаатар, 
Сайншанд, Ховд, 
Баянхонгор; 

Хэд хэдэн аймгийн хэмжээнд эдийн засаг, 
нийгмийн үйлчилгээний үйл ажиллагаа эрхэлдэг 
өндөр зэрэглэлийн дэд бүтэц бүхий олон талт чиг 
үүрэгтэй хот  

Орон нутгийн 
хөгжлийн төв 
хотууд 

Багануур, Чойр, Замын-
Үүд, Сүхбаатар, Мөрөн, 
Даланзадгад, 
Өндөрхаан, Мандалговь 

Орон нутгийн эдийн засгийг хөгжүүлэх онцлог 
хөгжлийн бодлого, чиг үүрэг бүхий хот 

Орон нутгийн 
үйлчилгээний 
чиг үүрэг 
бүхий хотууд 

Бусад 12 хот Нийгмийн үйлчилгээний голлох чиг үүрэг 

(2) Санал болгож буй тойрог коридор 

Монгол Улсын нутаг дэвсгэрийн орон зайн зохион байгуулалтыг төлөвлөхдөө 
Улаанбаатар хотын чиг үүргийг сулруулахгүй байх нь зүйтэй. Энэ нь эдийн засгийн 
үйл ажиллагааны төвлөрөлд суурилсан дэлхийн эдийн засагтай холбогдоход 
зайлшгүй шаардлагатай. Зураг S4-т үзүүлснээр нутаг дэвсгэрийн орон зайн 
зохион байгуулалтын төлөвлөлтийн хүрээнд Баруун, Хангайн, Төвийн, Зүүн 
бүсийн хотуудыг үр дүнтэйгээр холбосон шинэ тойрог коридорыг байгуулахаар 
санал болгож байна. Одоо байгаа авто замын сүлжээ нь Улаанбаатар хотыг орон 
нутгийн хотуудтай тус тусад нь холбодог бол тойрог коридор нь орон нутгийн 
хотуудын өсөлтийг харилцан тэтгэхээр эдгээр хотуудыг хооронд нь холбоно. 
Тойрог коридорыг одоо байгаа авто замын зарим хэсгийг ашиглан үе шаттайгаар 
барьж байгуулах ба ийнхүү 2030 оноос хойш уг коридор нь өндөр зэрэглэлийн 
хурдны зам болно. 

Санал болгож буй тойрог коридор нь Монгол Улсын нутаг дэвсгэрийн тэнцвэртэй 
хөгжлийг тэтгэх дараах онцлогуудыг агуулсан. Үүнд: 
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a) Тойрог коридорын дотор орших нутаг дэвсгэр нь 21 дүгээр зуунд Монгол 

Улсын хөгжлийг түүчээлэх, чанартай дэд бүтэц бүхий гол бүс нутаг болон 

хөгжих боломжтой;  

b) Улаанбаатар хотын зарим чиг үүргийг тойрог коридорын дагуу орших 

хотууд руу шилжүүлэх, хуваалцах боломжтой болно; 

c) Тойрог коридорын хамгийн баруун талд орших Улиастай хотын чиг үүргийг 

сайжруулан, Баруун бүсийг нийслэл хоттой холбох холбоог бэхжүүлнэ; 

d) Тойрог коридорын хамгийн зүүн талд орших Өндөрхаан хотын чиг үүргийг 

сайжруулан, Зүүн бүсийг нийслэл хоттой холбох холбоог бэхжүүлнэ; 

e) Худалдаа, аялал жуулчлалын хөгжлийг тэтгэх үүднээс тойрог коридорын 

умард хэсэг нь ОХУ-тай хил залгаа орших аймаг, хотуудыг холбоно; 

f) Тойрог коридорын өмнөд хэсэг нь БНХАУ-тай хил залгаа орших аймгуудын 

умард бүс рүү нэвтрэх боломжийг сайжруулна.  

Энэхүү тойрог коридор нь коридорын дагуу болон ойр орчимд орших хотуудын 
чиг үүрэг нөлөө үзүүлнэ. Тойрог коридорыг байгуулснаар эдгээр хотуудын чиг 
үүргийг тодорхойлон, хэрэгжүүлэх замаар хотын зэрэглэлийг оновчтой болгон, 
хөгжүүлэх шаардлагатай. Өөрөөр хэлбэл сонгогдсон зарим хотуудын чиг үүргийг 
сайтар тодорхойлон, хөгжүүлэх хэрэгтэй. Зураг S4-т бодлогын нөлөө бүхий 
цаашдын өөрчлөлтийг тусгасан хотын зэрэглэлийг үзүүлэв.  

Зураг S4 Тойрог коридор бүхий нутаг дэвсгэрийн зохион байгуулалт  

 

Эх сурвалж: ЖАЙКА-гийн Төслийн баг 

(3) Санал болгож буй аймаг хооронд болон олон улстай холбох коридор 
бүхий нутаг дэвсгэрийн орон зайн зохион байгуулалт  

Нийслэл хот, бүсийн хөгжлийн тулгуур төв хотууд, орон нутгийн хөгжлийн төв 
хотууд нь тойрог коридороор үр ашигтайгаар харилцан холбогдох болно. Тойрог 
коридорын умард хэсэг нь Хөвсгөл нуурын байгалийн үзэсгэлэнт газар, аялал 
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жуулчлалын бүс, ой, бэлчээрийн газар, хөдөө аж ахуйн бүс нутгаар дайран 
өнгөрнө. Энэ нь байгалийн нөөц баялгийг ашиглах бус харин худалдаа, аялал 
жуулчлалын ногоон коридор болон хөгжинө. Тойрог коридорын өмнөд хэсэг нь 
бүсийн хөгжлийн тулгуур төв хотууд, орон нутгийн хөгжлийн төв хотуудыг холбох 
бөгөөд өмнө зүгийн аймгуудын дотоодын үйлдвэрлэлийн бараа бүтээгдэхүүний 
худалдаа эрхлэх, дээд зэрэглэлийн үйлчилгээ үзүүлэхэд дэмжлэг үзүүлнэ. 

Умард, өмнөд чиглэлийн эдийн засгийн коридор нь ОХУ-тай хиллэх Сүхбаатар 
хилийн боомтыг Улаанбаатар хотоор дайран өнгөрч, БНХАУ-тай хиллэх Замын-
Үүдийн хилийн боомттой холбоно. Тойрог коридорын умард, өмнөд чиглэлийн 
тэнхлэгийг өргөжүүлэн, хөгжүүлж БНХАУ, ОХУ, Казахстан улстай холбоно.  

Бүсийн хөгжлийн тулгуур төв хотууд, орон нутгийн хөгжлийн төв хот, орон нутгийн 
үйлчилгээний чиг үүрэг бүхий хотууд нь хоёрдогч авто замууд буюу аймаг 
хоорондын авто замаар харилцан холбогдоно. Аймаг хоорондын авто зам нь 
аймгийн төвүүд болон томоохон хотуудыг хөрш орнуудтай холбоно.  

Тойрог коридороор хүрээлэгдсэн бүс нутагт ойролцоогоор 1.8 сая хүн ам (буюу 
улсын нийт хүн амын 54%) амьдарч байна. Тойрог коридороор хүрээлэгдсэн бүс 
нутаг нь байгаль, соёл болон ашигт малтмалын нөөцөөр баялаг. Тухайлбал 
тухайн бүс нутгийн аялал жуулчлалын нөөц бололцоо болон Хархорины өв 
соёлыг нэгтгэн Хархорин, Цэцэрлэг хотуудыг холбосон соёлын коридор байгуулах 
боломжтой. Энэхүү коридорыг тойрог коридорын умард хэсгийн худалдаа, аялал 
жуулчлалын коридортой холбож болох юм. Тухайн бүс нутаг нь 21 дүгээр зуунд 
Монгол Улсын хөгжлийг түүчээлэх, чанартай дэд бүтэц бүхий гол бүс нутаг болон 
хөгжих боломжтой. Ойрын ирээдүйд баруун талаас Улиастай хотыг Улаанбаатар 
хотоор дайруулан, зүүн талаас Өндөрхаан хоттой холбох өөр нэгэн харилцаа 
холбооны сүлжээ бий болох боломжтой. 

4.2 Газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөө 

(1) ҮХЦТ-ий хүрээнд газар ашиглалтын зориулалтыг өөрчлөх шалгуур 
үзүүлэлтүүд 

Дотоодын үр тарианы хэрэгцээг бүрэн хангах бодлогыг дагаж мөрдөн одоогийн үр 
тариа тариалж буй тариалангийн талбайг хэвээр нь хадгалж үлдэнэ. Малын 
тэжээл, жимс, жимсгэнэ, тосны ургамал тариалж буй тариалангийн талбайг 
нэмэгдүүлэх шаардлагатай. Ялангуяа, эрчимжсэн, хагас эрчимжсэн суурин мал, 
амьтны аж ахуйг хөгжүүлэх бүсэд малын тэжээлийн үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх 
шаардлагатай. Малын тэжээл, жимс, жимсгэнэ, тосны ургамал тариалахад нэн 
тохиромжтой газар нутаг нь аймгийн төвөөс 80 км, улсын чанартай авто замаас 
20 км зайд техникийн үйлчилгээ, ажиллах хүч, зах зээлд ойр байрших нь зүйтэй. 

Зудын аюулд өртөж болзошгүй бүс нутгийн дунд зэрэг талхагдалтай бэлчээр, их 
талхагдалтай бэлчээрийг ашиглалтаас чөлөөлж, нөхөн сэргээх эсвэл эрчимжсэн 
суурин мал, амьтны аж ахуйг хөгжүүлэх бүс болгон газар ашиглалтын үндсэн 
зориулалтыг өөрчлөх шаардлагатай. Мөн зудын аюулд өртөж болзошгүй бүс 
нутгийн их талхагдалтай бэлчээр, дунд зэрэг талхагдалтай бэлчээр, бага зэрэг 
талхагдалтай бэлчээр болон хэвийн бэлчээрийн ашиглалтыг хянах нь зүйтэй. 

Одоогийн ойн сан бүхий газрыг “Алсын хараа 2050” Монгол Улсын урт хугацааны 
хөгжлийн бодлогод тусгасны дагуу хамгаалах шаардлагатай. Тус баримт бичгийн 
зорилтыг хангахын тулд улсын тусгай хамгаалалттай газар нутгийг 2030 онд нийт 
нутаг дэвсгэрийн 30 хувь, 2040 онд 33 хувь, 2050 онд 35 хувьд тус тус хүргэнэ. 
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БОАЖЯ-ны боловсруулсан улсын тусгай хамгаалалттай газрын сүлжээнд нэмж 
оруулах газрыг Улсын газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөөнд тусгасан 
болно.  

ҮХЦТ-ний бодлогын дагуу хариуцлагатай уул уурхайг (газрын тос) хэрэгжүүлэх 
ажлын хүрээнд уул уурхай, газрын тосны ашиглалтын удирдлагыг хэрэгжүүлэх 
шаардлагатай. УГЗБТ-д тусгагдсан усны ордуудын усны тэжээгдлийн мужид 
хамаарах газрыг хамгаалах, тус бүсэд хот, суурин, уул уурхайн үйл ажиллагааг 
хязгаарлана. Бэлчээр болон газар ашиглалтын бусад зориулалтаас ялгах үүднээс 
цөл, хэт гандуу цөлийг тодорхойлно. Хүн амын өсөлттэй холбоотойгоор хот, 
суурин газрууд тэлж, өргөжнө. Хүн амын хэтийн төлөвтэй уялдуулан, хот суурины 
эдэлбэр газар, орчны бүсийг тогтооно.  

Газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөөнд хөдөө аж ахуйн газар (хадлан, 
тариалан, хэвийн бэлчээр, эрчимжсэн суурин мал, амьтны аж ахуй эрхлэх бүс , 
бэлчээрийн доройтлыг хянах бүс), ойн сан бүхий газар, хот, суурины газар (хот, 
суурины эдэлбэр газар, бусад), зам, шугам сүлжээний газар (авто зам, төмөр зам, 
нисэх буудал), улсын тусгай хэрэгцээний газар (улсын тусгай хамгаалалттай газар, 
улсын хилийн зурвас газар, чөлөөт бүсийн газар, тусгай хамгаалалттай газар 
нутгийг дархан цаазат газар, байгалийн цогцолборт газар, байгалийн нөөц газар, 
дурсгалт газар гэж ангилна) зэрэг газар ашиглалтын зориулалтын ангиллыг 
оруулсан. 

(2) Газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөө ба газрын нэгдмэл 
сангийн ангиллын нутаг дэвсгэрийн хэмжээ 

Газар ашиглалтын үндсэн зориулалтыг өөрчлөх санал болгож буй шалгуур 
үзүүлэлтийн дагуу Газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөөний тойм 
зургийг боловсруулж, Зураг S5-д үзүүлэв. Хүснэгт S7-т газрын нэгдмэл сангийн 
ангиллын төрлөөр нутаг дэвсгэрийн хэмжээг тооцож, үзүүлэв.  

Хүснэгт S7  Газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөөн дэх 
Газрын нэгдмэл сангийн ангиллын нутаг дэвсгэрийн хэмжээ 

Газар Ангилал 
Нутаг 

дэвсгэрийн 
хэмжээ (км2) 

Эзлэх 
хувь (%) 

Хөдөө аж 
ахуйн газар 

Тариалангийн талбай 12,498 0.8 

Хэвийн бэлчээр 634,773 40.2 

Эрчимжсэн суурин мал, амьтны 
аж ахуй эрхлэх бүс 

101,764 6.4 

Хагас эрчимжсэн суурин мал, амьтны аж 
ахуй эрхлэх бүс 

140,824 8.9 

Бэлчээр ашиглалтын хяналт бүхий газар 129,391 8.2 

Ойн сан Ой  185,390 11.7 

Усны нөөц Нуур 13,922 0.9 

Хот, суурины 
газар 

Хот, суурин 516 0.0 

Бусад 1,594 0.1 

Зам, тээвэр 

Авто зам 117 0.0 

Төмөр зам 91 0.0 

Нисэх буудал 12 0.0 

Улсын тусгай 
хэрэгцээний 
газар 

Улсын тусгай хамгаалалттай газар 230,103 14.6 

Хилийн зурвас газар 26,050 1.6 

Чөлөөт бүсийн газар 20 0.0 
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Цөл 
Цөл 79,377 5.0 

Хэт гандуу цөл 22,496 1.4 

Бүгд 1,578,901 100.0 
Эх сурвалж: ЖАЙКА-гийн Төслийн баг 
Тайлбар: Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн хэмжээг тооцохдоо тусгай хамгаалалттай газар 

нутагт байгаа ойн санг оруулаагүй болно. 
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4.3 Усны нөөц, уур амьсгалын өөрчлөлтийн шинжилгээ 

(1) Усны балансын шинжилгээ 

ЖАЙКА-гийн Төслийн баг нь гадаргын болон газрын доорх усны нөөцийг 
математик тоон загвар ашиглан тооцсон бөгөөд Ус, цаг уур, орчны судалгаа, 
мэдээллийн хүрээлэнгийн гидрологийн ажиглалтын станцын урсцын өгөгдөл, хур 
тунадас, агаарын температурын өгөгдлийг ашиглан тохируулга хийсэн болно. 
ЖАЙКА-гийн Төслийн баг нь нийгэм, эдийн засгийн үйл ажиллагаатай уялдуулан 
усны эрэлт хэрэгцээг тооцсон. Ус хангамжийн эрэлт нийлүүлэлтийн зөрүүг аймаг, 
сумаар тооцон гаргасан. 2040 онд Улаанбаатар хотоос бусад аймгууд хур тунадас 
багатай жилд ч усны ноцтой хомсдолд орохгүйг харуулж байна. Гэхдээ Хүснэгт 
S8-д үзүүлснээр 2040 онд хур тунадас багатай жилд хэд хэдэн сумд усны нөөцийн 
ноцтой хомсдолд орж болзошгүй байна. 

Хүснэгт S8  2040 онд усны хомсдолд орж болзошгүй сумд (хур 
тунадас багатай жил) 

 

Эх сурвалж: ЖАЙКА-гийн Төслийн баг 

(2) Уур амьсгалын өөрчлөлтийн нөлөөлөл 

Монгол Улсын усны нөөцөд үзүүлэх уур амьсгалын өөрчлөлтийн нөлөөллийг 
тодорхойлох зорилгоор уур амьсгалын өөрчлөлтийн нөлөөллийг мөн адил 
математик тоон загварыг ашиглан үнэлэв. Тодруулбал үер, ган, цасны зузаан, 
жилийн хамгийн бага температур, зуд зэрэгт үзүүлэх хур тунадас, температур, 

Water balance (Dry year) 2040 Water demand 2040 Water deficit ratio 2040 (%)

Aimag/UB Soum Surface water Groundwater Total Surface water Groundwater Total Surface water Groundwater Total

Ulaanbaatar Bayangol -5.03 -34.67 -39.70 5.94 35.10 41.05 -84.7 -98.8 -96.7 

Bayanzu'rx 51.54 -25.42 26.12 9.27 54.77 64.04 -46.4 

Su'xbaatar 4.16 -19.62 -15.46 3.98 23.49 27.47 -83.5 -56.3 

Xan-Uul 14.71 -17.29 -2.57 4.47 26.43 30.90 -65.4 -8.3 

Chingeltei -0.93 -24.13 -25.06 4.36 25.76 30.13 -21.3 -93.7 -83.2 

Dornod Khelen -9.25 112.62 103.37 22.30 38.44 60.74 -41.5 

Dashbalbar -0.25 609.91 609.66 1.67 2.88 4.56 -15.0 

Khenti Kherlen -8.06 54.63 46.57 14.26 19.29 33.56 -56.5 

Tuv Zuunmod -3.06 -39.21 -42.27 3.22 39.89 43.11 -94.8 -98.3 -98.0 

Selenge Sukhbaatar -70.53 8.15 -62.38 70.85 2.76 73.61 -99.5 -84.7 

Bayangol -2.46 105.98 103.51 17.21 0.67 17.89 -14.3 

Zuunburen -1.19 253.47 252.28 8.62 0.34 8.95 -13.8 

Saikhan -19.46 50.52 31.06 29.09 1.13 30.22 -66.9 

Shaamar -8.46 141.35 132.88 12.61 0.49 13.11 -67.1 

Dornogovi Sainshand 0.29 -22.76 -22.47 0.00 27.56 27.56 -82.6 -81.5 

Zamin-Uud 0.55 -19.90 -19.35 0.00 21.14 21.14 -94.1 -91.5 

Sainshand 0.04 -3.03 -2.99 0.00 3.67 3.67 -82.6 -81.5 

Darkhan-Uul Darkhan -33.56 0.19 -33.37 34.31 5.20 39.51 -97.8 -84.5 

Sharingol -2.88 8.11 5.23 3.40 0.52 3.92 -84.7 

Umnugovi Dalanzadgad -4.05 -8.17 -12.23 4.15 8.48 12.63 -97.6 -96.4 -96.8 

Orkhon Bayan-Undur -3.24 1.94 -1.31 5.26 8.90 14.17 -61.6 -9.2 

Uvurkhangai Arvaikheer -7.62 -7.21 -14.84 7.70 8.02 15.72 -99.0 -90.0 -94.4 

Bulgan Bulgan -6.86 -4.44 -11.30 7.54 8.09 15.63 -91.0 -54.9 -72.3 

Bayankhongor Bayankhongor -4.55 -8.46 -13.01 4.90 9.31 14.20 -93.0 -90.9 -91.6 

Arkhangai Erdenbulgan -19.94 -0.88 -20.82 20.70 6.38 27.08 -96.3 -13.7 -76.9 

Zavkhan Uliastai -4.06 -1.34 -5.40 4.34 2.51 6.84 -93.5 -53.4 -78.8 

Bayan-Ulgii Ulgii -1.58 -1.61 -3.19 5.62 3.45 9.07 -28.2 -46.7 -35.2 

Khovd Jargalant -2.89 -4.39 -7.27 4.43 5.94 10.37 -65.2 -73.9 -70.1 



Үндэсний хөгжлийн цогц төлөвлөгөө боловсруулах төсөл 
Эцсийн тайлангийн төсөл 3 

 
EX-29 

онцгой нөхцөл байдлын нөлөөллийг тооцсон болно. Үр дүнг доор нэгтгэв. 

1) Улаанбаатар, Алтай, Сайншанд хотод зуны улиралд орох хур тунадасны 

хэмжээ нэмэгдэх хандлагатай байгаа тул үерийн эрсдлийг нэмэгдүүлж 

болзошгүй юм; 

2) Цаашид өмнөд, төв, зүүн бүсүүдэд гантай жил илүү ажиглагдах төлөвтэй 

байна; 

3) Уур амьсгалын өөрчлөлтөөс үүдэн агаарын температур нэмэгдэж байгаатай 

холбоотойгоор 2100 он гэхэд Монгол орон даяар орох цасны хэмжээ буурах 

төлөвтэй байгаа ба хаврын улирлаас зуны улирлын хооронд хайлах цасны 

хэмжээ буурах эрсдэлтэй байна; 

4) Хамгийн бага температур уур амьсгалын өөрчлөлтийн хэлбэлзлээс 

шалтгаалан нэмэгдэх хандлагатай байгаа бөгөөд жилийн туршид тохиолдох 

давтамж нь буурах төлөвтэй байна; 

5) Алс хэтэд зуд болж болзошгүй жилүүд буурах ч говь бүхий өмнөд, төв, зүүн 

хэсгүүдэд зудын эрсдэлтэй хэвээр байна. 

Улаанбаатар хотын орчимд уур амьсгалын өөрчлөлтийн үзүүлэх нөлөөг 
тооцоолсон. Улаанбаатар хотод өвөл орох хур тунадасны хэмжээ нэмэгдэнэ. 
Зуны улиралд сарын хугацаанд орох хур тунадасны хэмжээ 2099 онд буурахаар 
байна. Улаанбаатар хотод агаарын жилийн болон сарын дундаж температур 
ихээр өсөх төлөвтэй байна. Туул голын сав газрын гадаргын усны нөөцөд үзүүлэх 
уур амьсгалын өөрчлөлтийн нөлөөллийг харахад 4-р сараас 10-р саруудад хур 
тунадасны хэмжээ ихээр өөрчлөгдөхгүй ч цаг уурын өөрчлөлт, агаарын 
температурын өсөлт (ууршилт нэмэгдсэнээс) зэргээс шалтгаалан голын урсац 
багасах төлөвтэй байна. Өвлийн улиралд 11-ээс 4 дүгээр саруудад газрын доорх 
усны нөөц бага зэрэг нэмэгдэнэ. Зуны улиралд 5-аас 10 дугаар саруудад газрын 
доорх усны нөөц бага зэрэг буурна. 

5. Бүсчилсэн хөгжлийн алсын хараа ба стратеги 

5.1 Эдийн засгийн шинэ бүсчлэл 

(1) Эдийн засгийн шинэ бүсчлэлийг тогтоох үндэслэл 

Монгол Улс хөгжлийн удирдлагын тогтолцооны хувьд засаг захиргааны 21 аймагт 
хуваагддаг. Эдгээр аймгууд нь өөрсдийн гэсэн онцлог бүхий түүх, соёл, геологийн 
нөхцөл байдалтай, хүн ам цөөн, хөгжлийн хязгаарлагдмал нөөцтэй, эдийн засгийн 
хувьд төрөлжөөгүй. Тиймээс бие даан хөгжих боломж олгон Монгол Улсын эдийн 
засгийг төрөлжүүлэхийн тулд ижил төстэй хэв шинж бүхий хөрш зэргэлдээ хэд 
хэдэн аймгуудыг нэгтгэн, хөгжлийг эрчимжүүлэх үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх нь 
зүйтэй.  

Одоо байгаа бүсчлэл нь улсын нутаг дэвсгэрийг газарзүйн хувьд 5 хэсэгт хуваадаг 
бөгөөд бүс тус бүр нь харилцан ялгаатай хэв шинж бүхий аймгуудаас бүрддэг. Үр 
дүнтэй хөгжлийн бодлогыг хэрэгжүүлэхийн тулд нийтлэг хөгжлийн боломжуудыг 
дэмжих хөрөнгө оруулалтын урамшуулал зэрэг ижил төстэй хэв шинж бүхий хэд 
хэдэн аймгуудад бодлогын нийтлэг арга хэмжээг хэрэгжүүлэх шаардлагатай. 
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Түүнчлэн улсын өргөн уудам нутаг дэвсгэр даяар тархан суурьшиж буй ард 
иргэдэд нийгмийн олон төрлийн үйлчилгээ үзүүлэхийн тулд бүс нутгийн хэмжээнд 
аймгуудад үйлчилгээ үзүүлэх нийтлэг үйлчилгээний байгууламжуудыг байгуулж 
болно. Ийнхүү бүс нутаг хоорондын тэнцвэртэй хөгжлийг хангахын тулд шинэ 
бүсчлэлийг тогтоохоор ажиллав. 

(2) Аймгуудын ижил төстэй байдалд үндэслэн санал болгож буй шинэ 
бүсчлэл  

Хөрш зэргэлдээ аймгуудын ижил төстэй байдалд үндэслэн шинэ бүсчлэлийг 
тогтоохоор аймгуудын онцлог шинж чанарыг нийгэм, эдийн засаг, газар ашиглалт 
зэрэг 30 индексийг ашиглан дүн шинжилгээ хийсэн. Хөрш зэргэлдээ аймгуудыг 
хооронд нь харьцуулж ижил төстэй байдлыг тодорхойлсон. Үр дүнг Зураг S6-д 
үзүүлэв. 

Зураг S6 Хөрш зэргэлдээ аймгийн ижил төстэй байдалд 
үндэслэсэн шинэ бүсчлэл 

 

5.2 Бүсчилсэн хөгжлийн алсын хараа ба стратеги 

Шинэ бүсчлэлд үндэслэн бүсчилсэн хөгжлийн алсын хараа ба стратегийг 
боловсруулах зорилгоор бүс тус бүрийн онцлогийг тодорхойлсон. Тэдгээрийг 
Хүснэгт S9-д нэгтгэн үзүүлэв.  
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Хүснэгт S9 Шинэ бүсчлэлд үндэслэсэн бүсчилсэн хөгжлийн алсын хараа 
ба стратеги 

Бүс 
 Аймаг 

Бүсчилсэн хөгжлийн 
алсын хараа 

Бүсчилсэн хөгжлийн стратеги 

Эдийн засаг Дэд бүтэц Хот байгуулалт 

Баруун 
бүс 
Баян-
Өлгий, 
Увс, Ховд 

Ногоон хөгжлийн 
загвар бүс: ОХУ, 
БНХАУ-тай ойр 
дөт, хиллэн 
оршдогийн хувьд 
худалдаа, аялал 
жуулчлалтай 
холбоотой үйл-
чилгээ эрхлэхийн 
зэрэгцээ байгаль, 
соёлын баялаг 
нөөц, бэлчээрийг 
хамгаалах, нутгийн 
захиргааны 
байгууллага болон 
иргэдийн идэвхтэй 
оролцооны үр дүнд 
зудаас үүссэн 
сөрөг нөлөөг 
бууруулна.  

- ОХУ, БНХАУ-тай хийх 
гадаад худалдааг дэмжих, 
- Цагааннуурын чөлөөт 
бүсийн ХАА-н үйл 
ажиллагааг идэвхжүүлэх,  
- Байгаль, соёлын аялал 
жуулчлалын нэгдсэн 
сүлжээг бий болгох,  
- Хуурай газрын хөдөө аж 
ахуй, биологийн болон 
соёлын олон янз байдлын 
чиглэлээр дээд боловсрол 
олгох, судалгаа 
шинжилгээ хийх, 
- Чацарганы үйлдвэр-
лэлийн кластерыг 
хөгжүүлэх, 
- Хагас эрчимжсэн мал аж 
ахуйг хөгжүүлэх, 
- Нүүдлийн мал аж ахуйг 
зах зээлд нэвтрүүлэх 
боломжийг нэмэгдүүлэх. 

- Эрдэнэбүрэнгийн 
усан цахилгаан 
станцыг ашиглалтад 
оруулах, 
- Цахилгаан 
дамжуулах шугамыг 
өргөжүүлэх, 
- Улаангом, Ховд, 
Өлгий хотуудыг 
холбосон авто замыг 
сайжруулах, 
- БНХАУ-ын 
Даяннуураас 
Өлгийгөөр дайрсан 
ОХУ-ын Ташант 
хүртэлх авто замыг 
сайжруулах 
- Ховд хотын нисэх 
онгоцны буудлыг 
хөгжүүлэх. 

Өлгий хот:  
Боловсруулах, 
үйлчилгээний үйл 
ажиллагаа бүхий 
Цагааннуурын 
чөлөөт бүс; Бай-
галь, соёлын аялал 
жуулчлалын төв. 
Улаангом хот: ОХУ-
тай хийх худалдаа, 
арилжааны төв; 
Барилгын матер-
иал, бараа бүтээг-
дэхүүн түгээх төв. 
Ховд хот: ХАА-г 
хөгжүүлэх био-
логийн олон янз 
байдал, чацаргана 
боловсруулалт чиг-
лэлээр дээд боловс-
рол олгох, судалгаа 
шинжилгээ хийх; 
Баруун аймгийн 
аялал жуулчлалын 
зангилаа; Барилгын 
материал, 
хангалтын төв. 

Хангайн 
бүс 
Завхан, 
Хөвсгөл, 
Архангай, 
Булган, 

Орхон、 

Дархан-
Уул, 
Сэлэнгэ 

Нийгэм, эдийн 
засгийн цогц 
хөгжлийг 
хангасан бүс: 
мэдээлэл, харил-
цаа холбооны тех-
нологийг өргөнөөр 
ашигласан боловс-
руулах үйлдвэр, 
экспортын зах 
зээлтэй холбогд-
сон мал аж ахуй, 
газар тариалан-
гийн үйлдвэрлэл, 
төрөлжсөн үйлд-
вэрлэл, ойгоор 
бүрхэгдсэн газар 
нутгийн хамарсан 
худалдаа, аялал 
жуулчлалын 
коридор, соргог 
бэлчээр, байгал-
ийн болон өв 
соёлын баялаг 
нөөц бүхий нийгэм, 
эдийн засгийн цогц 
хөгжлийг ханган 
хөгжинө. 

- Сэлэнгэ, Булган аймагт 
хагас эрчимжсэн МАА, 
тэжээлийн үйлдвэрлэл-ийг 
хослуулсан нэгдсэн 
фермерийн аж ахуйг 
хөгжүүлэх, 
- Үнэ цэнэтэй бүтээг-
дэхүүн үйлдвэрлэж, 
экспортын болон хот, 
суурины зах зээлд 
нийлүүлэх зорилгоор 
малын гаралтай түүхий 
эдийг бүрэн боловсруулах 
МХХТ бүхий мал аж ахуйн 
үйлдвэрлэл-ийн кластер 
байгуулах, 
- Завхан, Архангай аймагт 
чанартай мах, махан 
бүтээгдэхүүн, сүү, сүүн 
бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх 
зорилгоор бэлчээрийн мал 
аж ахуй эрхлэх, 
- ОХУ-тай холбосон аялал 
жуулчлал, худалдааны 
коридорыг хөгжүүлэх, 
- Хөвсгөл аймгийн аялал 
жуулчлалыг төрөл-жүүлэн, 
гадаадын жуулчдын зорин 
очих аялал жуулчлалын 
төв болгон хөгжүүлэх, 
- Улаанбаатар хотод 
төвтэй компаниудын сал-
барыг дэмжихээр МХХТ-
ийн салбарыг дэмжих. 

- Дархан, Эрдэнэт, 
Булган, Мөрөн, 
Улиастай хотуудыг 
Улаанбаатар хоттой 
холбосон авто замыг 
шинэчлэн 
сайжруулах, 
- Худалдаа, аялал 
жуулчлалын 
коридорын дагуу 
жуулчид, худалдаа 
эрхлэгчдэд зориулан 
үйлчилгээний барил-
га байгууламжийг 
барьж байгуулах, 
- Малчид, нутгийн 
захиргааны байгуул-
лага хоорондын хар-
илцаа холбоо, теле-
анагаах, зайны сур-
галт, газар тариалан 
эрхлэгчдэд зориул-
сан цаг агаарын 
мэдээ, аялал жуулч-
лалын мэдээллээр 
хангах г.м коридорын 
дагуу болон хот 
хоорондын нийгэм, 
эдийн засгийн үйл 
ажиллагааг дэмжих 
МХХТ-ийн сүлжээг 
хөгжүүлэх, 
-Алтанбулаг Худал-
дааны чөлөөт бүсийг 
хөгжүүлэх. 

Сүхбаатар хот: 
Хилийн худалдааны 
төв. 
Дархан хот: МХХТ-
ийг ашиглан газар 
тариаланд шинэ 
технологи 
нэвтрүүлэх төв. 
Эрдэнэт хот: 
Транзит худалдаа, 
аялал жуулчлалтай 
холбоотой 
үйлчилгээний төв; 
Бүсийн оношлогоо, 
эмчилгээний төв 
Медипас эмнэлэг6 
Булган хот: Транзит 
худалдаа, аялал 
жуулчлалтай 
холбоотой 
үйлчилгээний төв. 
Мөрөн хот: Аялал 
жуулчлалын 
зангилаа. 
Цэцэрлэг хот: 
Төвийн бүсийн 
МХХТ-ийн төв; 
Өвлийн аялал 
жуулчлалын төв. 
Улиастай хот: 
Баруун аймгуудын 
төрийн 
үйлчилгээний төв. 
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Алтайн 
бүс 
Говь-
Алтай, 
Баян-
хонгор, 
Өвөр-
хангай 

Хөдөө аж ахуйн 
үйлдвэрлэлийг 
төрөлжүүлсэн,  
эрчим хүчний 
нөөц бүхий бүс: 
үр ашигтай мал аж 
ахуйн үйлдвэрлэл, 
Алтай, Баянхонгор, 
Арвайхээр хотууд-
ыг холбосон авто 
замын дагуух 
боловсруулах 
үйлдвэрлэл, үржил 
шимт хөрсийг 
түшиглэсэн газар 
тариалангийн 
үйлдвэрлэлийн 
төрөлжилт, эрчим 
хүчний дутагдлыг 
нөхөх сэргээгдэх 
эрчим хүч г.м хөдөө 
аж ахуйн үйлдвэр-
лэлийг төрөл-
жүүлэх, эрчим 
хүчний нөөц бүхий 
бүс болон хөгжинө. 

- Мал аж ахуйн гаралтай 
бүтээгдэхүүн 
үйлдвэрлэлийн кластер 
байгуулах, 
- Жимс жимсгэнэ, 
ургамлын тос, эмийн 
ургамал, малын тэжээл 
тариалалт зэрэг тариалан-
гийн үйлдвэрлэлийг төрөл-
жүүлж ЖДҮ-ийг дэмжих,  
- Хархорин, Орхоны 
хөндийн соёлын өвийн 
аялал жуулчлалыг 
хөгжүүлэх, 
- Эрүүл мэндийн аялал 
жуулчлалыг хөгжүүлэх. 

- Алтай, Баянхонгор, 
Арвайхээр хотуудыг 
холбосон авто замыг 
шинэчлэн 
сайжруулах, 
- Сэргээгдэх эрчим 
хүчийг хөгжүүлэх, 
судалгаа 
шинжилгээний төв 
байгуулах, 
- Завхан гол дээрх 
усан цахилгаан 
станц, далан суваг, 
усжуулалтын систем 
байгуулах. 

Алтай хот: 
Байгалийн, өв 
соёлын, эрүүл 
мэндийн аялал 
жуулчлалын төв; 
Боловсрол, эрүүл 
мэндийн 
ажилтнуудын 
сургалтын төв; -
 Сэргээгдэх эрчим 
хүчийг хөгжүүлэх 
судалгааны төв. 
Баянхонгор хот: -
 Мал аж ахуйн 
гаралтай 
бүтээгдэхүүн, 
үйлдвэрлэлийн 
кластерын үндсэн 
байгууламж; Эрүүл 
мэндийн аялал 
жуулчлалын төв. 
Арвайхээр хот: 
Логистикийн төв; 
Байгаль, соёдын 
аялал жуулчлалын 
дэд төв. 

Өмнөд 
бүс 
Говь-
сүмбэр, 
Дундговь, 
Өмнөговь, 
Дорноговь 

Хариуцлагатай 
уул уурхайг 
хөгжүүлсэн, олон 
нийтийн  
хөгжлийн загвар 
болсон бүс:  
шаардлагатай дэд 
бүтцийг хөгжүүлж, 
ногоон байгуулам-
жийг бий болгож, 
орон нутгийн 
иргэдийн идэвхтэй 
оролцоо, хяналт, 
орон нутгийн 
удирдлагын 
нөөцийн зохистой 
ашиглалтаар 
дамжуулж 
хариуцлагатай уул 
уурхайг хөгжүүл-
сэн, олон нийтийн 
хөгжлийн загвар 
болсон бүс болгож 
хөгжүүлнэ. 

- Хариуцлагатай уул 
уурхайн зарчмуудыг бий 
болгох, орон нутгийн 
удирдлагаас холбогдох 
зохицуулалтуудын 
хэрэгжилтийг чангатгах, 
- Уул уурхайн бүтээг-
дэхүүнийг боловсруулах, 
нэмүү өртөг шингэсэн 
бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх, 
орон нутгийн иргэдийг 
ажлын байраар хангах үйл 
ажиллагааг дэмжих, 
- Уул уурхайн боловс-
руулах үйлдвэрлэл, үйл-
чилгээний салбарын үйл 
ажиллагаанд ханган ний-
лүүлэлт хийх орон нутгийн 
ЖДҮ эрхлэгчдийг дэмжих, 
- Улаанбаатар хот болон 
БНХАУ-ын зах зээлд 
нийлүүлэхийн тулд малын 
гаралтай бүтээгдэхүүнийг 
боловсруулах, хагас эр-
чимжсэн МАА-г хөгжүүлэх, 
- Тосны ургамлын 
тариалалтыг нэмэгдүүлэх, 
орон нутгийн ЖДҮ эрхлэгч-
дийн тосны ургамлыг 
боловсруулах үйл 
ажиллагааг дэмжих, 
- Эмийн ургамлын 
тариалалтыг нэмэгдүүлэх, 
жуулчдад худалдаалах 
зорилгоор бэлдэж, 
боловсруулах, 
- Сайншанд хот болон 
Замын-Үүдийг холбосон 
аялал жуулчлалыг 
хөгжүүлэх. 

- Ашигт малтмалын 
боловсруулалт, 
эрчимжсэн мал аж 
ахуй эрхлэлтийг 
дэмжих зорилгоор 
Чойр хотын ус 
хангамжийг 
өргөжүүлэх, 
- Логистик үйл 
ажиллагааг 
сайжруулахын тулд 
Мандалговь хотод 
төвлөрсөн авто 
замын сүлжээг 
сайжруулах, 
- Тархан байршсан 
аялал жуулчлалын 
газар, үзмэрүүдийг 
холбосон авто замын 
сүлжээг хөгжүүлэх, 
- Монгол Улсын 
өмнөд хэсэгт 
байрлах логистикийн 
үйл ажиллагааг 
дэмжихийн тулд 
төмөр зам, авто 
замын бүтээн 
байгуулалт, 
сайжруулалтад 
шаардлагатай дэд 
бүтцийн ажлуудыг 
хийх. 

Чойр хот: Өмнөд 
бүсийн логистикийн 
төв; Автомашины 
засвар 
үйлчилгээний төв; 
Цэвэр эрчим хүчний 
технологийн төв; 
МХХТ-д суурилсан 
үйлдвэрийн бүс. 
Мандалговь хот: 
Логистикийн төв; 
Улаанбаатар хот 
болон Өмнөд 
бүсийн хооронд 
орших түгээлт, 
үйлчилгээний төв. 
Даланзадгад хот: 
БНХАУ руу экспорт 
хийх логистикийн 
төв; Худалдаа, 
үйлчилгээний төв, 
бааз; МХХТ 
ашиглалтын төв. 
Сайншанд хот: 
Логистик болон 
аялал жуулчлалын 
үйлчилгээний төв; 
Байгаль орчинд 
ээлтэй, орчин үеийн 
дэвшилтэт 
технологийг 
нэвтрүүлсэн жишээ.  
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Зүүн бүс 
Хэнтий, 
Дорнод, 
Сүхбаатар 

Хүчирхэг, 
тогтвортой 
хилийн бүс: эрүүл 
малд түшиглэж 
бэлчээрийн мал аж 
ахуй хөгжүүлсэн, 
өргөн уудам нутаг 
дэвсгэрээ ашиглаж 
чанартай мах, сүүн 
бүтээгдэхүүн 
үйлдвэрлэж, 
импортыг орлох 
тэжээл, тосны 
ургамал, жимс, 
жимсгэнэ 
тариалсан, ОХУ, 
БНХАУ-тай хилийн 
болон хил 
дамнасан аялал 
жуулчлалыг 
хөгжүүлсэн 
хүчирхэг, 
тогтвортой хилийн 
бүс болгож 
хөгжүүлнэ. 

- Хэнтий аймгийн газар 
тариаланг төрөлжүүлж, 
хүнсний ногоо, жимс, 
жимсгэнэ, тосны ургамал, 
төмсний тариалалтыг 
нэмэгдүүлэх, 
- Хагас эрчимжсэн болон 
уламжлалт мал аж ахуйг 
хөгжүүлэх, 
- Хариуцлагатай уул 
уурхайн зарчмыг, ялангуяа 
хил орчмын газрын тос, 
байгалийн хийн хайгуулын 
үйл ажиллагаанд 
хариуцлагатай уул 
уурхайн зарчмыг бий 
болгох, 
- Өргөн хэрэглээний бараа 
бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх 
хөнгөн үйлдвэрийн сал-
барыг өргөжүүлэх, Улаан-
баатар хотод нийлүүлдэг 
барилгын материалын 
нийлүүлэлтийг 
нэмэгдүүлэх, 
- Хүний эрүүл, аз 
жаргалтай байдлыг хангах 
салбарыг (wellness 
industry) хөгжүүлэх, 
- Хэнтий аймаг дахь 
байгалийн цогцолборт 
газар, ойн санг ашиглан 
байгаль, ан амьтны аялал 
жуулчлалыг хөгжүүлэх, 
- Чингис хааны амьд-
ралтай холбоотой түүхэн 
газруудад тулгуурласан өв 
соёлын аялал жуулчлалыг 
хөгжүүлэх, 
- ОХУ болон БНХАУ-тай 
хилийн худалдааг 
өргөжүүлэх. 

- Хил орчмын 
Эрдэнэцагаан-
Дарьганга чиглэлийн 
зам, Баруун-Урт-
Бичигт чиглэлийн 
замыг сайжруулж, 
хил орчмын нэвтрэх 
байдлыг сайжруулах, 
- Баруун-Урт хотыг 
усны шинэ нөөцөөр 
хангаж, усны чанар, 
хүртээмжийг 
нэмэгдүүлэх, 
- Өндөрхаан болон 
Чойбалсан хотуудын 
дэд бүтцийг 
сайжруулах, 
- Хэнтий, Дорнод 
аймгийн Хэрлэн гол, 
бусад томоохон гол 
мөрнүүдийн дагуу 
усжуулалтын 
системийг хөгжүүлэх. 

Өндөрхаан хот: 
Зүүн бүсийн 
аймгуудын аялал 
жуулчлалын түшиц 
газар; Барилгын 
материал 
нийлүүлэх бааз. 
Баруун-Урт хот: 
Малчдад зориулсан 
хагас эрчимжсэн 
мал аж ахуй эрхлэх, 
ус, нэмэлт тэжээл 
нийлүүлэх бааз. 
Чойбалсан хот: 
Олон улсын 
логистик, бизнесийн 
төв; Зүүн бүс дэх 
аялал жуулчлалын 
бааз; Дорнод их 
сургууль нь 
судалгаа, 
инкубацын бааз. 

Нийслэл-
ийн бүс 
Төв, 
Улаан-
баатар 

Эцсийн 
боловсруулалт 
хийдэг, 
логистикийн бүс:  
Монгол Улсын 
нийгэм, эдийн 
засгийн бие даасан 
хөгжлийг дэмжих 
өндөр зэрэглэлийн 
хотын үйл ажил-
лагаа бүхий глобал 
хот болох 
Улаанбаатар хотод 
нутагшуулсан 
дэвшилтэт 
технологийг 
нэвтрүүлж, 
нутагшуулсан, 
шинэлэг, 
боловсронгуй 
дизайныг 
нэвтрүүлсэн, 
Борнуур, Лүн, 
Баян-Өнжүүл, 
Баян, Багануурыг 

- Эрчимжсэн МАА-г малын 
тэжээлийн үйлдвэрлэлтэй 
хамтатган хөгжүүлэх, 
- Бусад аймгуудаас 
нийлүүлж буй 
бүтээгдэхүүнийг экспортод 
гаргахын тулд нэмүү өртөг 
шингээх, 
- ОХУ, БНХАУ болон бусад 
орнуудтай хийдэг 
худалдаа, харилцаа 
холбоогоор дамжуулж 
технологийг хөгжүүлж, 
нутагшуулах,  
- Аялал жуулчлалын гол 
гарц, бааз болох тул 
чанартай аялал 
жуулчлалын байгууламж, 
хүний гараар бүтсэн 
үзмэрүүдийг барьж 
байгуулах. 

- Төв аймагт дагуул 
хотыг хөгжүүлэх, 
- Борнуур, Лүн, Баян-
Өнжүүл, Баян, 
Багануурыг холбосон 
замуудыг 
сайжруулах, 
- Улаанбаатар хот 
болон бусад 
аймгуудыг холбосон 
харилцаа холбооны 
дэд бүтцийг 
сайжруулах, 
- Туул голын нөөцийг 
ашиглаж 
Улаанбаатар хот 
болон дагуул 
хотуудын ус 
хангамжийг 
нэмэгдүүлэх, 
- Улаанбаатар хотын 
тээврийн сүлжээтэй 
холбогдсон бүсийн 
олон үйлдэлт 
системд суурилсан 

Улаанбаатар хот: 
Улс төрийн болон 
захиргааны үйл 
ажиллагаа, 
үйлчилгээний төв; 
Олон улсын биз-
несийн төв дэлхийн 
хот; Хотын ногоон 
байгууламж, 
амралт, чөлөөт цаг 
өнгөрүүлэх газрууд-
аараа жишиг болсон 
ногоон хот; МХХТ-
ийн бааз суурь.  
Шинэ Зуунмод хот: 
Нисэх буудлын 
ажилчдын орон 
сууцны цогцолбор; 
Чөлөөт бүс; 
Импортын болон 
дотоодын бараа 
бүтээгдэхүүний 
худалдааны төв. 
Майдар эко хот: Улс 
төр, шашны шинэ 
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холбосон 
логистикийн 
тойргийг байгуулж, 
дэвшилтэт 
технологиор 
эцсийн 
боловсруулалт 
хийдэг, 
логистикийн бүс 
болгож хөгжүүлнэ. 

тээврийн сүлжээг 
сайжруулах замаар 
хот, суурин газрын 
тогтвортой бүтцийг 
бий болгох. 

төв; Өндөр чанар-
тай, тансаг зэрэг-
лэлийн орон сууцны 
цогцолбор; Хог 
хаягдлыг дахин 
боловсруулдаг эко 
хот. 
Зуунмод: 
Суурьшлын бүс; 
Худалдаа, 
үйлчилгээний төв. 

6. Аймгуудын хөгжлийн дүн шинжилгээ 

(1) Хөгжлийн нэгдсэн бодлого боловсруулахад дүн шинжилгээ хийхийн ач 
холбогдол 

Аймгуудын хөгжлийн дүн шинжилгээ нь үндэсний болон бүсчилсэн хөгжлийн 
төлөвлөлтийн шатанд онцгой ач холбогдолтой юм. Төслийн хүрээнд 
боловсруулах Үндэсний хөгжлийн цогц төлөвлөгөө (ҮХЦТ) нь Бүсчилсэн хөгжлийн 
бодлого (БХБ) болон Хүн амын нутагшилт, суурьшлын хөгжлийн ерөнхий төсөл 
(ХАНСХЕТ)-г агуулах бөгөөд макро түвшний, салбарын түвшний, бүс нутгийн 
түвшний дүн шинжилгээг багтаана. Үндэсний хөгжлийн цогц төлөвлөгөө 
боловсруулах ажлын ерөнхий зураглалыг Зураг S7-д үзүүлж байна. 

Зураг S7  Үндэсний хөгжлийн цогц төлөвлөгөө боловсруулах ерөнхий 
зураглал 

 

Эх сурвалж: ЖАЙКА-гийн Төслийн баг 

(2) Аймгуудын хөгжлийн дүн шинжилгээ 

2019 оны 8-р сарыг хүртэл аймгуудад ажиллаж хөгжлийн дүн шинжилгээг хийсэн.  
Хүснэгт S10-д аймгуудын хөгжлийн хэтийн төлөв, нөөц боломжийг нэгтгэн үзүүлэв.   
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Хүснэгт S10 Аймгуудын хөгжлийн дүн шинжилгээнд үндэслэж 
тодорхойлсон хөгжлийн хэтийн төлөв, нөөц боломж 

Аймаг Хөгжлийн хэтийн төлөв, нөөц боломж 

Баруун бүс 

Баян-Өлгий  - АХБ-ны санхүүжилтээр баригдаж буй авто замыг түшиглэж Өлгий хотод 
боловсруулах үйлдвэрлэл, худалдаа, аялал жуулчлалын салбаруудыг 
уялдуулж хөгжүүлэх; 

- Цагааннуурын чөлөөт бүсэд түшиглэж ОХУ-тай холбогдсон эдийн засгийн 
коридорыг хөгжүүлэх; 

- Хагас эрчимжсэн МАА-г хөгжүүлж, бүтээгдэхүүнийг үе шаттайгаар төрөлжүүлэх; 
- Механикжуулалт, усжуулалтын системийг ашиглаж эрчимжүүлсэн фермерийн 

аж ахуй, газар тариаланг хөгжүүлэх; 
- Жимс жимсгэнэ, самрын үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх; 
- Олон ястны соёл, зан заншилд түшиглэн аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх; 
- Усан цэнэгт цахилгаан станцыг барьж байгуулах. 

Увс  - ОХУ-тай холбогдсон Баруун бүсийн барилгын материалын худалдаа, 
логистикийн төв болох; 

- Боршоо хилийн боомтын үйл ажиллагааг өргөжүүлэх; 
- Байгальд түшиглэн экотуризмыг хөгжүүлэх; 
- Малын тэжээл зэрэг үр тариа тарих газрыг нэмэгдүүлэх; 
- Газар тариалангийн бүтээгдэхүүн боловсруулах үйлдвэрийг байгуулах, 

ялангуяа чацарганы үйлдвэрлэл, экспортыг нэмэгдүүлэх; 
- Зайнаас ажиллах нөхцөлийг бүрдүүлж ОХУ, Казахтсан, БНХАУ-ын мэдээлэл 

технологийн инженерүүдийг холбох; 
- МАА эрхлэлт, бэлчээрийн менежментэд МХХТ-ийг ашиглах. 

Ховд  - Ховд голын усан цахилгаан станцыг ойрын ирээдүйд ашиглалтад оруулах; 
- Хагас эрчимжсэн МАА, малын тэжээлийн үйлдвэрлэл бүхий газар тариалангийн 

үйлдвэрлэлийг хослуулан МАА-н үйлдвэрлэлийн кластерыг хөгжүүлж, МАА-н 
бүтээгдэхүүний нийт боловсруулалт ялангуяа нэмүү өртөг шингэсэн экспортын 
бүтээгдэхүүнийг хөгжүүлэх;  

- Малын тэжээл болон бусад төрлийн ургацыг нэмэгдүүлэх зорилгоор 
усжуулалтын системийг сайжруулах; 

- “Ногоон хөгжлийн загвар аймаг” болгож хөгжүүлэх; 
- Байгаль орчин, цэнгэг болон давст нуур, уул нурууд, цэлгэр хөндий, агуй, хадны 

сүг зураг, хэрэм зэрэг дурсгалт газруудад түшиглэн аялал жуулчлалын 
салбарыг хөгжүүлэх; 

- Ховд хотын нисэх онгоцны буудлыг олон улсын нисэх онгоцны буудал болгож 
өргөжүүлэх; 

- Ховд хотыг ОХУ-тай арилжаа худалдаа хийх, Баруун бүсийн аж үйлдвэрийн 
төв болгож хөгжүүлэх. 

Баруун хойд бүс 

Завхан  - Нийгмийн үйлчилгээ, засаг захиргааны үйл ажиллагааг сайжруулах үүднээс 
Улаанбаатар хотыг Баруун бүстэй холбох шаардлагатай дэд бүтцээр хангахын 
тулд Улиастай хотыг хөгжүүлэх; 

- Экспортод чиглэсэн ХАА-н бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийг дэмжих;  
- БНХАУ болон ОХУ-ын зах зээлд сайн чанарын мах, сүү сүүн бүтээгдэхүүн 

нийлүүлэхийн тулд МАА-н салбарт МХХТ-ийн хэрэглээг нэвтрүүлэх;  
- Хархорин, Цэцэрлэг, Баянхонгор зэрэг Хангайн бүсийн аялал жуулчлалын 

кластерт дотоодын аялал жуулчлалыг түлхүү хөгжүүлэх; 
- Барилгын материалын үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх. 

Хөвсгөл  - Төмөрлөгийн бус эрдэс баялгийн бага хэмжээний олборлолтоос бусад 
төрлийн уурхайн үйл ажиллагааг үл эрхлэх; 

- Байгалийн, эрүүл мэндийн, соёлын болон бусад төрлийн аялал жуулчлалыг 
төрөлжүүлэн, нэгдсэн байдлаар хөгжүүлэх; 

- Жуулчдыг шинэхэн жимс, ногоо, махан бүтээгдэхүүн, боловсруулсан бяслаг, 
нутгийн шар айраг болон зөгийн балаар хангахын тулд газар тариаланг дэмжих; 

- Эрдэнэт, Дархан хотуудад шинэ мах, сүүн бүтээгдэхүүн нийлүүлэх мал аж 
ахуйн гаралтай бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх; 

- Ойг үнэлэх, ойн дагавар нөөцийг тодорхойлохын тулд нөөцийн цогц бүртгэл 



Үндэсний хөгжлийн цогц төлөвлөгөө боловсруулах төсөл 
Эцсийн тайлангийн төсөл 3 

 
EX-36 

хөтлөх; 
- Аялал жуулчлалын салбарыг өргөн цар хүрээнд хөгжүүлэн, олсон орлогоор 

дэд бүтэц барьж байгуулах, ойн санг хамгаалах. 

Архангай  - Боловсруулах үйлдвэр бүхий МАА-н үйлдвэрлэлийн кластерыг хөгжүүлэх;  
- Боловсруулах үйлдвэр хөгжүүлэх зорилгоор сонгогдсон хотуудын дэд бүтцийг 

сайжруулах; 
- МАА-н үйлдвэрлэлийн кластерыг дэмжих зорилгоор малын тэжээл 

үйлдвэрлэлийг дэмжих;  
- Цэцэрлэг хотыг түшиглэсэн байгалийн аялал жуулчлал, өвлийн амралт 

зугаалгын газрыг хөгжүүлэх; 
- Малчдад зориулсан зайнаас эмнэлзүйн зөвлөгөө өгөх /телемедицин/, алсын 

зайны сургалт зохион байгуулах, цаг уурын урьдчилсан мэдээлэл өгөх, МАА-н 
кластерыг дэмжих, аялал жуулчлалын мэдээллээр хангах МХХТ-ийг өргөн 
нэвтрүүлэх. 

Булган  - Байгалийн нөөцөөс хамааралтай бус, байгаль орчинд ээлтэй эдийн засаг бүхий 
загвар аймаг болохын төлөө тэмүүлэх; 

- Дунд оврын техник, тоног төхөөрөмж бүхий анхан шатны бүтээгдэхүүн 
үйлдвэрлэлийн ажиллах хүчний оролцоог дэмжсэн үйлдвэрийг нэмэгдүүлэх; 

- Газар тариаланг механикжуулж, усалгааны байгууламжуудыг сайжруулж, 
шинэчлэн засварлах замаар ХАА-н бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн бүтээмжийг 
дэмжих;  

- Эрчимжсэн МАА болон өндөр ургацтай газар тариаланг хослуулж аймгийн 
төвийн боловсруулах үйлдвэрүүд, гол зам дагуух газруудтай холбож хөгжүүлэх;  

- Улаанбаатар хотыг Эрдэнэт болон Мөрөн хоттой холбосон аялал жуулчлал, 
арилжаа худалдааны коридорыг хөгжүүлэх. 

Орхон  - Эрчимжсэн мал аж ахуй, малын тэжээлийн үйлдвэрлэл хосолсон нэгдсэн аж 
ахуйг хөгжүүлэх; 

- Хотын зах зээлд өндөр үнэ цэнэ бүхий бүтээгдэхүүнийг нийлүүлэх хүлэмжийн 
аж ахуй болон бусад хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийг 
хөгжүүлэх; 

- Арьс шир, хvнс болон бусад хөнгөн vйлдвэрийг төрөлжүүлэн, хөгжүүлэх; 
- Эрдэнэт хотыг төрөл бүрийн үйлчилгээ үзүүлэх болон Улаанбаатар, Хөвсгөл, 

ОХУ чиглэлийн аялал жуулчлалын түшиц газар болгон хөгжүүлэх;  
- Соёлын болон эрүүл мэндийн аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх; 
- Ногоон байгууламжтай, амьдрах таатай нөхцөл бүрдүүлсэн, уурхайн нөхөн 

сэргээлт, арчилгаа тордолт бүхий хариуцлагатай загвар уурхай болгон 
хөгжүүлэх. 

Дархан-Уул - Ногоо, жимс зэрэг нэмүү өртөг шингэсэн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх үүднээс 
Хараа голын усыг ашиглан усны хэмнэлттэй усалгааны систем байгуулах; 

- Мэдээлэл, харилцаа холбооны технологи, хүлэмжийн болон гидропоник 
технологийн тусламжтайгаар газар тариалангийн салбарын бүтээмжийг 
нэмэгдүүлэх; 

- Дархан хотыг Монгол Улсын мэдээлэл, харилцаа холбооны технологид 
суурилсан дэвшилтэт мал аж ахуйн туршилтын бааз суурь болгон хөгжүүлэх; 

- Одоо байгаа цемент, ган, арьс шир, хоол хүнсний үйлдвэрлэлийг мэдээлэл, 
харилцаа холбооны технологийн тусламжтайгаар өргөжүүлэх; 

- Улаанбаатар хотоос эрүүл мэнд, боловсролын зайн үйлчилгээ авах; 
- Төвлөрлийг сааруулах үүднээс орон нутгийн бие даасан байдлыг дэмжих. 

Сэлэнгэ  - Усны хэмнэлттэй усалгаа, мэдээлэл, харилцаа холбоо, хүлэмж болон 
гидропоник технологи зэрэг газар тариалангийн шинэ технологиудыг 
нэвтрүүлэх замаар газар тариалангийн үйлдвэрлэлийг өргөжүүлэх; 

- Бага оврын усан цахилгаан станц барих; 
- Шувуу болон гахайн аж ахуй бүхий эрчимжсэн мал аж ахуйг хөгжүүлэх; 
- Газар тариалангийн үйлдвэрлэл, хадгалалт, боловсруулалтын иж бүрэн 

системийг бий болгох; 
- Сэлэнгэ аймгийн үзэсгэлэнт байгаль, гадаад үйл ажиллагаа, Азийн өвөрмөц 

соёл болон Буриадын түүх, Байгаль нуурын гоо үзэмжийг хамтатган 
туршлагад чиглэсэн, олон нийтэд түшиглэсэн аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх; 

- Худалдаа арилжаа, шинэ технологи болон мэдээллийн суурь болгон 
Алтанбулагийн Чөлөөт худалдааны бүсийн үйл ажиллагааг идэвхжүүлэх; 
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- ЖДҮ-ийг дээд боловсрол болон мэргэжлийн сургалтуудаар дэмжих. 

Алтайн бүс 

Говь-Алтай  - Тусгай хамгаалалттай өргөн уудам газар нутагт тулгуурлан зэрлэг онгон 
байгаль, өв соёлын урт хугацааны аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх; 

- Боловсрол, эрүүл мэндийн салбарын ажилтнуудыг бэлтгэх сургалтын төв, 
эрүүл мэнд болон боловсролын үйл ажиллагаа, материаллаг баазыг бэхжүүлж, 
Алтай хотыг аялал жуулчлалын суурь болгон хөгжүүлэх; 

- Аймгийн хойд хэсэгт Завхан голын усан цахилгаан станц, өмнөд хэсэгт нарны 
цахилгаан станцыг барьж байгуулан, газрын гүний дулааныг хуримтлуулж 
эрчим хүч үйлдвэрлэх боломжийг судлан сэргээгдэх эрчим хүчний төвүүдийг 
байгуулах; 

- Улирлаар бэлчээр сэлгэн, хагас эрчимжсэн МАА-г дэмжих; 
- Хотын зах зээлд нийлүүлэх сайн чанарын ургац хураахын тулд хүлэмжийн аж 

ахуйг хөгжүүлэх; 
- Газрын гүний дулааны энергийн нөөцийг ашиглан бүс нутгийн хэмжээний эрчим 

хүчний компанийг байгуулах; 
- Завхан голын усан цахилгаан станцын даланг цахилгаан үйлдвэрлэл, 

усжуулалт, ус хангамж зэрэг олон зориулалтаар ашиглахаар төлөвлөх. 

Баянхонгор  - Баянхонгор, Арвайхээр, Цэцэрлэг хотуудын чиг үүргийг зааглан, хуваарилж 
хотын хөгжлийг хамтран дэмжих;  

- Эрчимжсэн МАА-г аймгийн төвийн ойролцоо болон Алтай, Арвайхээр хот орох 
зам дагуу байршуулах; 

- Халуун рашаан, арвин их эмийн ургамал дээр түшиглэн эрүүл мэндийн аялал 
жуулчлалыг дэмжих; 

- Эмийн ургамлын иж бүрэн судалгаа хийх, ирээдүйтэй төрөл, зүйлүүдийг сонгох, 
брэнд хөгжүүлэлт хийх, сурталчлах зорилгоор судалгааны төв байгуулах; 

- МАА-н бүтээгдэхүүн, жимс, жимсгэнэ, эмийн ургамлыг боловсруулах орон 
нутгийн жижиг дунд үйлдвэрлэлийн бүтээгдэхүүний нэр төрлийг олшруулах; 

- Говийн бүсэд сэргээгдэх эрчим хүч үйлдвэрлэх ажлын хүрээнд орон нутгийн 
сэргээгдэх эрчим хүчний боломжуудыг ашиглах. 

Өвөрхангай  - Сайншанд, Шивээхүрэн-Сэхээгийн хилийн боомтоор БНХАУ руу ХАА-н 
гаралтай бүтээгдэхүүнийг экспортлоход хойд болон баруун аймгуудын хувьд 
гарц болох; 

- Улаанбаатар хотоор дамжуулан ОХУ руу экспортлох бүтээгдэхүүнүүдийг хөдөө 
орон нутгаас төвлөрүүлэх төв болох; 

- Улсын төв хэсэгт байрлаж буй газар зүйн давуу талаа ашиглан логистикийн 
салбарыг хөгжүүлэх; 

- Боловсруулах үйлдвэр бүхий МАА-н үйлдвэрлэлийн кластерыг хөгжүүлэх;  
- Хархорин болон Орхоны хөндийн орчимд байгалийн болон өв соёлын аялал 

жуулчлалыг хөгжүүлэх. 

Өмнөд бүс 

Говьсүмбэр  - Чойр логистикийн төв болон автомашины засвар үйлчилгээний төв байгуулах; 
- Хөрш зэргэлдээх газар нутгийн ашигт малтмалыг баяжуулах, боловсруулах; 
- Хүрэн нүүрсний их хэмжээний нөөцөд суурилсан цэвэр эрчим хүчний 

технологийн төв байгуулах; 
- Мэдээлэл, харилцаа холбооны болон бусад үйлдвэрүүдэд зориулан хуучин 

цэргийн ангийн дэвсгэр газарт худалдааны чөлөөт бүсийг дахин идэвхжүүлэх; 
- Ус, тэжээлийн хангамжийг сайжруулах замаар эрчимжсэн мал аж ахуй эрхлэх; 
- Улаанбаатарын иргэд амралтын өдрүүдээр очиж амрах амралтын газар 

байгуулах. 

Дундговь  - Дөрвөн чиглэлд дамжин өнгөрөх цэгийн хувьд Мандалговь хотыг логистик, 
түгээлтийн төв болгон хөгжүүлэх;  

- МАА болон уул уурхайн түүхий эдийг боловсруулж БНХАУ руу боловсруулсан 
бүтээгдэхүүн экспортлох; 

- Улаанбаатар хот болон БНХАУ-ын эрэлт ихтэй зах зээлд нийлүүлэх зорилгоор 
сайн чанарын мах, сүү сүүн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх; 

- Хязгаарлагдмал ашигт малтмалын нөөц, түүний боловсруулалтад суурилан 
хариуцлагатай уул уурхайг дэмжих; 

- Соёлын болон байгалийн аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх; 
- МАА, уул уурхай, аялал жуулчлалд тулгуурлан Говь брэндийг бий болгох. 



Үндэсний хөгжлийн цогц төлөвлөгөө боловсруулах төсөл 
Эцсийн тайлангийн төсөл 3 

 
EX-38 

Өмнөговь  - БНХАУ-тай хилийн худалдаа хийх бааз болгон хөгжүүлэх; 
- Өмнөговь аймгийн эдийн засгийн гол хөдөлгөгч хүч болох Таван Толгойн 

нүүрсний уурхай, Оюу Толгойн зэс, алтны уурхайн хөгжилд нөлөөлөх хилийн 
төмөр замын тээвэрлэлтийг сайжруулах; 

- Ногоон хөгжлийн бодлогын нэгэн чухал хэсэг болох усны нөөцийн зохистой 
менежментийг бүрдүүлэх; 

- Бусад аймгаас зорчин өнгөрч буй зорчигчид, ачаа барааг дамжин өнгөрүүлж,  
БНХАУ руу тээвэрлэх логистикийн төвийг хөгжүүлэх; 

- Дрон ашигласан хяналт мониторингийн, урьдчилан сэргийлэх систем, БНХАУ-
тай интернет худалдаа хийх, бүтээгдэхүүний байршлыг тогтоох, агро-
технологийн парк зэргийг хөгжүүлэхэд мэдээлэл харилцаа холбооны 
технологийг ашиглах;  

- Улаанбаатар хотын иргэдэд зориулсан байгалийн аялал жуулчлал болон зуны 
амралт, зугаалгын бүсийг хөгжүүлэх. 

Дорноговь  - Сайншанд хотыг ложистик болон аялал жуулчлалын үйлчилгээ үзүүлэх чиг 
үүрэгтэйгээр хөгжүүлэн, Сайншанд – Замын-Үүдийн эдийн засгийн коридорыг 
хөгжүүлэх; 

- Сайншанд хотыг аялал жуулчлалын бааз суурь, аймгийн өмнөд хэсгийн говьд 
өв уламжлал болон онгон байгалийн аялал жуулчлалыг, Замын-Үүдэд хилийн 
арилжааны аялал жуулчлалыг тус тус хөгжүүлэн, тэдгээрийг холбох; 

- Орон нутгийн иргэдийн амьжиргааг сайжруулах үүднээс эмийн ургамал түүх, 
ашиглах; 

- Байгалийн унаган төрхийг хадгалан хамгаалах үүднээс хариуцлагатай уул 
уурхайг хөгжүүлэх; 

- Уул уурхайн ашгаас нийгмийн хөгжлийн сан байгуулах; 
- Бохир усыг дахин боловсруулах, ашиглах байгаль орчинд ээлтэй, орчин үеийн 

дэвшилтэт технологийг нэвтрүүлэх; 
- Хээрийн болон цөлөрхөг нутгийг хээрийн судалгааны газар болгон ашиглаж, 

байгаль орчны талаарх боловсролыг багтаасан орчин үеийн боловсролын 
тогтолцоог бүрдүүлэх. 

Зүүн бүс 

Хэнтий  - Эрчимжсэн/хагас эрчимжсэн мал аж ахуй болон малын тэжээлийн үйлдвэрийг 
хослуулсан нэгдсэн аж ахуйг хөгжүүлэх; 

- Хот, суурин газрын хүнсний зах зээлд шинэхэн ногоо, мах, сүү, сүүн 
бүтээгдэхүүн нийлүүлэхийн тулд усыг хэмнэж, дэвшилтэт усалгааны 
технологийг нэвтрүүлэх замаар газар тариалан, мал аж ахуйн гаралтай 
бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх; 

- Өргөн хэрэглээний бараа бүтээгдэхүүн, барилгын материал үйлдвэрлэх 
хөнгөн үйлдвэрийг хөгжүүлэх; 

- Эдийн засгийн чадавхад үндэслэсэн төрөл бүрийн ашигт малтмалын ордыг 
ашиглах хариуцлагатай уул уурхайг төлөвшүүлэх; 

- Маркетинг хийх, брэнд хөгжүүлэх замаар соёлын аялал жуулчлал, орон 
нутгийн аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх, эмчилгээний эрдэст рашаан, эмийн 
ургамал агуулсан эрүүл мэндийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх; 

- Аялал жуулчлалын түшиц, барилгын материалын нийлүүлэлт, хөдөө аж ахуйн 
нэгдсэн төв, ногоон хөгжлийн загвар хот зэрэг олон чиг үүрэг бүхий Өндөрхаан 
хотыг хөгжүүлэх. 

Дорнод  - ОХУ, БНХАУ-тай хийх олон улсын худалдааг өргөжүүлэх; 
- Эрээнцавын хилийн боомтоор дамжуулан аймгийн брэнд бүтээгдэхүүнүүдийг 

Европ, Япон улс руу экспортлох; 
- Дорнод аймгийн бараа бүтээгдэхүүнүүдийг Чойбалсан хотод төвлөрүүлж, 

Хавирга хилийн боомтоор Манжуур руу экспортлох; 
- ОХУ, БНХАУ-тай хийх олон улсын худалдааг өргөжүүлэхийн тулд Монголын 

талаас логистикийн дэд бүтцийг сайжруулах; 
- Чойбалсан хотыг олон улсын логистик, бизнесийн төв болгон хөгжүүлж, Зүүн 

бүсийн аймгуудын аялал жуулчлалын зангилаа хот болгох; 
- Импортыг орлох, экспортод гаргахаар ногоо, жимс жимсгэнийн тариалалтыг 

нэмэгдүүлэх; 
- Хагас эрчимжсэн МАА-г малын тэжээлийн үйлдвэрлэлтэй хослуулан 

хөгжүүлэх; 
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- Дорнод аймгийн нисэх онгоцны буудлыг олон улсын нисэх онгоцны буудал 
болгон өргөжүүлэх. 

Сүхбаатар  - Эрчимжсэн мал аж ахуй, экспортын нэмүү өртөг шингэсэн бүтээгдэхүүний 
боловсруулалт бүхий мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн кластер байгуулах; 

- Бэлчээр, ус сайтай газар малаа оторлох; 
- Малын өвчингүй бүс байгуулах, өндөр ашиг шимт малын удмын санг бий 

болгох; 
- Байгаль орчинд ээлтэй технологи, уурхайн нөхөн сэргээлт хийхийн зэрэгцээ 

орон нутгийн иргэдтэй ашиг хуваалцдаг хариуцлагатай, ухаалаг уул уурхайг 
хөгжүүлэх; 

- Орон нутгийн жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хамруулан мал аж ахуйн 
бүтээгдэхүүн, өргөн хэрэглээний бараа, барилгын материалын үйлдвэрлэлийг 
Засгийн газрын дэмжлэгтэйгээр төрөлжүүлэн, хөгжүүлэх; 

- Авто замын сүлжээг сайжруулснаар байгаль, соёл, өв уламжлал, хилийн 
аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх; 

- Бичигт боомтын барилга байгууламжуудыг өргөжүүлэх; 
- Баруун-Урт хотын ус хангамжийг сайжруулах, усны шинэ эх үүсвэр барьж 

байгуулах. 

Нийслэлийн бүс 

Төв  - Улаанбаатар хотын зарим чиг үүргийг хэрэгжүүлэх хот болон хөгжих; 
- Орчин үеийн дэвшилтэт технологи болон гадаадын шинэлэг дизайны санааг 

импортлох, дэлхийн зах зээлд өрсөлдөхүйц бараа бүтээгдэхүүнийг экспортлох 
зорилгоор хотын хөгжлийн шинэ цөмийг бий болгон Аэроситиг хөгжүүлэх; 

- Улаанбаатар хотын гадна тойрог маягаар үйлдвэрлэл, логистикийн таван бааз 
суурийг шинээр байгуулах;  

- Горхи-Тэрэлжийн байгалийн цогцолборт газрыг эко аялал жуулчлал чиглэлээр 
хөгжүүлэх; 

- Сэлэнгэ аймагт ойрхон, Туул голын сав газар дагуу хүлэмжийн аж ахуй, 
усжуулалтын систем, бусад дэвшилтэт аргуудыг нэвтрүүлснээр газар 
тариалангийн үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх;  

- Улаанбаатар хотын иргэдэд зориулан амралт, аялал зугаалгын бүсийг 
хөгжүүлэх, дотоодын аялал жуулчлалыг дэмжих. 

Эх сурвалж: ЖАЙКА-гийн Төслийн баг 

7. Гол төсөл, хөтөлбөр бүхий үе шаттай хөгжлийн төлөвлөгөө 

7.1 Хөгжлийн хувилбарууд 

(1) Хөгжлийн шинэ загвар, үе шат 

1) Хөгжлийн үе шат 

Хөгжлийн хувилбар нь 20-р зууны хөгжлийн загвараас илүүтэйгээр нийгэм, эдийн 
засгийн хөгжлийн өөр загвар руу Монгол Улс шилжин, хөгжих үйл явцыг үзүүлсэн 
болно. Дэлхийн улс орнуудыг хөгжлийн загвар, замналаа өөрчлөхийг уриалсан 
НҮБ-аас санаачилсан дэлхийн Тогтвортой хөгжлийн зорилгуудын (ТХЗ) хүрээнд 
Монгол Улсын Засгийн газар нь Тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал 2030 (ТХҮБ) 
баримт бичгийг соёрхон баталж, хэрэгжүүлж байгаа нь үнэн хэрэгтээ Монгол Улс 
хөгжлийн өөр загвар руу шилжин, хөгжих үйл явцыг эхлүүлснийг гэрчилж байгаа 
юм. ҮХЦТ-г “Алсын хараа 2050” Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлогын 
баримт бичгийг хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор боловсруулж байгаа 
ба ҮХЦТ-ний хөгжлийн хувилбаруудыг хөгжлийн шинэ загвар руу шилжих үйл 
явцтай нийцүүлэн боловсруулна. 

Энэхүү хөгжлийн хувилбарыг хэрэгжүүлэхэд Тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал 
2030 баримт бичигт тусгасан зорилтуудыг хангах үүднээс логик дарааллыг 
баримтлах шаардлагатай. Тиймээс Монгол Улсын дагаж мөрдөх хөгжлийн загвар 
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нь хөгжлийн үе шатыг доор тайлбарласан байдлаар удирдан чиглүүлэх ёстой. 

2) Хөгжлийн загварууд 

Сүүлийн жилүүдэд Монгол Улсын эдийн засаг нь уул уурхайн салбарын өсөлтийг 
даган тэлж байгаа хэдий ч уламжлалт, бэлчээрийн мал аж ахуй эрхлэлтэд хүндрэл 
учирч байгаа ба эдийн засаг, экспортын бараа бүтээгдэхүүн төрөлжөөгүй байна.   
Уул уурхайгаас хамааралтай эдийн засгийн өсөлт нь байгалийн нөөц баялгийг зүй 
бусаар хэтрүүлэн ашиглаж, эдийн засгийн үр ашигт чиглэсэн үйл ажиллагаагаар 
тодорхойлогддог 20-р зууны хөгжлийн загварын дагуу хөгжиж байгааг илтгэнэ. 
Энэ нь нийгэм, байгаль орчинд сөрөг нөлөө үзүүлэхээс гадна ажлын байрыг 
төдийлөн нэмэгдүүлдэггүй бөгөөд маш их хэмжээний хөрөнгө оруулалт шаарддаг 
юм. Үүнээс улбаалан Монгол Улсын эдийн засаг нь дэлхийн эдийн засгийн 
өөрчлөлтийн үр нөлөө болон уур амьсгалын өөрчлөлт, ган, зуд зэрэг байгалийн 
гамшигт өртөмтгий, эмзэг байна. 

НҮБ-аас санаачилсан дэлхийн Тогтвортой хөгжлийн зорилгуудын (ТХЗ) хүрээнд 
боловсруулан, хэрэгжүүлж буй Тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал 2030 (ТХҮБ) 
баримт бичгийн дагуу тогтвортой, хүртээмжтэй хөгжлийг хангахын тулд Монгол 
Улс нь 20-р зууны хөгжлийн загвараас татгалзан, хөгжлийн шинэ загвараар 
хөгжих шаардлага тулгарч байна. Энэхүү төслийн хүрээнд Монгол Улсын онцлогт 
нийцсэн нийгэм, эдийн засгийн хөгжлийн хувилбаруудыг судалж, хэрэгжүүлэх 
төсөл хөтөлбөрүүд, арга хэмжээг санал болгон, тусгасан болно. 

Монгол Улсын 20-р зууны хөгжлийн загвараар бус нийгэм, эдийн засгийн 
хөгжлийн шинэ загварын хүрээнд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааг үе шат тус бүрээр 
тодорхойлон, тусгах нь зүйтэй. Тэдгээр үйл ажиллагааг доор дурдан оруулав. 
Үүнд: 

1) Соёл, байгалийн нөөц баялгийг Монгол Улсын капитал гэдгийг хүлээн 

зөвшөөрч, тэдгээрийн менежментийг сайжруулах, хадгалан хамгаалах 

шаардлагатай бөгөөд ингэснээр соёл, байгалийн нөөц баялаг нь хэдэн арван 

жилийн туршид ард иргэдэд үр өгөөжөө өгөх болно. 

2) Нутгийн захиргааны байгууллага болон олон нийтийн оролцоотойгоор 

байгалийн нөөцийн менежментийг сайжруулах үүднээс хөгжлийн удирдлагын 

тогтолцоог бэхжүүлэх хэрэгтэй. 

3) Нэмүү өртөг шингэсэн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх, ажлын байрыг нэмэгдүүлэх, 

эдийн засгийн тогтвортой байдлыг хангах үүднээс эдийн засгийн үйл 

ажиллагаа, экспортыг төрөлжүүлэх шаардлагатай. 

4) Эдийн засгийн төрөлжилтийг дэмжих эдийн засгийн шинэ үйл ажиллагаа 

болон дэд бүтцийг барьж байгуулахад хөрөнгө оруулах зорилгоор капиталын 

хуримтлалыг нэмэгдүүлэх шаардлагатай. 

Нийгэм, эдийн засгийн хөгжлийн шинэ загвараар хөгжихөд эдгээр үйл ажиллагаа 
нь харилцан бие биенээ дэмжиж, үе шаттайгаар хэрэгжинэ. 

(2) Хөгжлийн хувилбар 

Хүснэгт S11-т Монгол Улсын хөгжлийн хувилбарыг 2040 он хүртэл үе шатуудаар 
нэгтгэн харуулав.  
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Хүснэгт S11 Монгол Улсын хөгжлийн хувилбар, үе шатаар 

 I үе шат 2025 он хүртэл II үе шат 2026-2030 он III үе шат 2031-2040 он 

Тойм -Нийгэм, эдийн засгийн 
хөгжлийн шинэ загварт 
шилжин, хөгжих бэлтгэл үе 
шат; 

-Капиталыг хуримтлуулах; 
-Эдийн засгийн шинэ үйл 
ажиллагаануудад их 
хэмжээний хөрөнгө оруулалт 
хийх; 

-Нутгийн захиргааны 
байгууллагын чадавхыг 
тогтвортой бэхжүүлэх;  

-Хөрөнгийн эх үүсвэрийн 
хүрэлцээ, хангамжийг 
нэмэгдүүлэх зорилгоор өөр 
эх үүсвэр, нөөц бололцоог 
дайчлах; 

-Бүхий л салбарт дижитал 
шилжилтийг хурдацтай 
нэвтрүүлэх. 

-Нийгэм, эдийн засгийн 
бүтцийг нийгэм, эдийн 
засгийн хөгжлийн шинэ 
загварт тохируулан 
өөрчлөх ажил идэвхтэй 
хийгдэх үе шат; 

-Төрийн удирдлагын 
хөгжлийн зарим чиг 
үүргийг, байгаль орчны 
хяналт, менежментээс 
эхлүүлэн нутгийн 
удирдлагын 
байгууллагуудад 
шилжүүлэх; 

-Орон нутгийн нийгмийн 
үйлчилгээг төлөвлөх, 
хэрэгжүүлэх хамтын 
ажиллагааны 
механизмыг 
институцчилэх. 

- 

-Монгол Улс нийгэм, 
эдийн засгийн 
тэнцвэртэй хөгжлийг 
хангасан шинэ загварт 
бүрэн шилжсэн байх үе 
шат; 

-ТХЗ, “Алсын хараа 2050”-
ын хэрэгжилтийг дүгнэж, 
хөгжлийн стратеги, 
тэргүүлэх чиглэлүүдийн 
өөрчилж, шинэчлэх 
шаардлагатай асууд-
луудыг тодорхойлох; 

-ОХУ, БНХАУ, бусад улс, 
орнуудтай худалдаа, 
хамтын ажиллагааг 
өргөжүүлэх ; 

-Төрийн зарим чиг үүргийг 
нутгийн удирд-лагын 
байгууллагуудад үе 
шаттайгаар шилжүүлэх, 
хуваарилах үйл 
ажиллагааг 
үргэлжлүүлэх. 

Эдийн засаг -Эдийн засгийн өсөлтийг 
хангах зорилгоор уул 
уурхайн үйл ажиллагааг 
идэвхтэй үргэлжлүүлэх ба 
хариуцлагатай уул уурхайг 
хөгжүүлэхээр аажим 
шилжилтийг хийх; 

-Түүхий нүүрсийг угаан, 
баяжуулж, шахмал түлш 
үйлдвэрлэн дотоодын зах 
зээлд нийлүүлэх;   

-Газар тариалан, мал аж 
ахуйн гаралтай түүхий эдэд 
боловсруулалт хийх зэрэг 
эдийн засгийн шинэ үйл 
ажиллагааг дэмжих; 

-Чацаргана болон МАА-д 
суурилсан үйлдвэрлэлийн 
кластерыг хөгжүүлж эхлэх; 

-Томоохон хотуудын орчим 
болон томоохон хотуудыг 
холбосон гол авто замын 
дагуу эрчимжсэн суурин мал, 
амьтны аж ахуйг хөгжүүлэн, 
чанартай мах, махан 
бүтээгдэхүүн, сүү, сүүн 
бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх; 

-Уламжлалт бэлчээрийн мал 
аж ахуй болон хагас 
эрчимжсэн суурин мал, 
амьтны аж ахуйг хослуулан 
хөгжүүлэх; 

-Хүнсний ногооны болон 

-Хариуцлагатай уул 
уурхайн туршлагыг 
өргөнөөр хэрэгжүүлж, 
уул уурхайн салбарын 
өсөлтийг сааруулах; 

-Төмөр, зэсэд суурилсан 
эцсийн бүтээгдэхүүний 
үйлдвэрлэлийг 
нэмэгдүүлэх; 

-Чацарганы аж ахуй 
болон МАА-д суурилсан 
үйлдвэрлэлийн 
кластерыг бүрэн 
хөгжүүлэх;  

-Бусад үйлдвэрлэлийн 
кластеруудыг хөгжүүлж 
эхлэх; 

-ОХУ болон БНХАУ-ын 
хил дагуух худалдааны 
чөлөөт бүс, эдийн 
засгийн онцгой бүсийг 
хөгжүүлэх ажлыг 
түргэтгэх; 

-Олон төрлийн аялал 
жуулчлалын 
бүтээгдэхүүнийг 
хөгжүүлэх зорилгоор 
дотоодын аяллын 
агентлаг, тур 
операторууд нь олон 
улсын аялал 
жуулчлалын 
агентлагуудтай шууд 

-Аж үйлдвэрийн 
кластеруудыг хөгжүүлж, 
эдийн засаг, экспортын 
бараа бүтээгдэхүүнийг 
төрөлжүүлэх; 

-Орон нутгийн онцлог 
шинж чанар бүхий 
бүтээгдэхүүнд түшиглэн 
аялал жуулчлал, эрүүл 
мэндийн салбарын 
цогцолбор байгуулах; 

-Дэлхийд танигдах 
экспортын бараа 
бүтээгдэхүүнүүдийг 
нийлүүлэх;  

-ОХУ болон БНХАУ-ын 
хил дагуух худалдааны 
чөлөөт бүс, эдийн 
засгийн онцгой бүсийг 
үйлчилгээний салбарт 
түлхүү түшиглэн бүрэн 
хөгжүүлэх. 
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малын тэжээлийн дотоодын 
хэрэгцээг хангах зорилгоор 
тариалангийн аж ахуйг 
өргөтгөх; 

-Улаанбаатар хотын 
ойролцоо байрших аж 
үйлдвэрийн парк, сонгогдсон 
хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэл, 
технологийн паркийг 
хөгжүүлэх. 

хамтран ажиллах. 

Нийгэм -Уул уурхайгаас хамааралтай 
эдийн засгийн өсөлтийн 
улмаас хөдөө орон нутгаас 
хот руу чиглэсэн шилжилт 
хөдөлгөөн үргэлжлэх ба хот, 
хөдөөгийн хөгжлийн 
ялгаатай байдал хэвээр 
хадгалагдана; 

-Хөдөө орон нутагт эдийн 
засгийн шинэ үйл ажиллагаа 
бий болсноор ур чадварын 
сургалтын хэрэгцээ 
нэмэгдэнэ; 

-Сургуулийн өмнөх болон 
бага боловсролын 
хөтөлбөрийн хүрээнд 
үндэсний үнэт зүйлс, байгаль 
орчны боловсрол олгох; 

-Улсын төсвөөс нийгмийн 
салбарт хуваарилах төсөв, 
хөрөнгийг эргэн нягтлах; 

-Мэргэжлийн боловсрол, 
сургалт болон дээд 
боловсролын тогтолцоог 
бүрдүүлж, үндэсний үнэт 
зүйлсээ дээдэлсэн 
сургуулийн өмнөх 
боловсролын тогтолцооноос 
эхлэн боловсролын 
салбарыг цогцоор нь 
шинэчлэх ажлыг эхлүүлэх; 

-Анхан шатны болон 
урьдчилан сэргийлэх эрүүл 
мэндийн тусламж 
үйлчилгээнд анхаарлаа 
хандуулах. 

-Шилжилт хөдөлгөөнийг 
бууруулах, хот, 
хөдөөгийн хөгжлийн 
ялгаатай байдлыг 
багасгах; 

-Үндэсний үнэт зүйлс, 
байгаль орчны 
боловсрол олгосноор 
нийгэм, эдийн засгийн 
хөгжлийн шинэ 
загварын талаарх 
мэдлэг ойлголтыг 
дээшлүүлэх. 

-Нийгмийн салбарт 
нийгэм, эдийн засгийн 
хөгжлийн шинэ загварыг 
дэмжих сургуулийн 
өмнөх болон бага 
боловсролын тогтолцоог 
сайжруулах;  

-Нийгмийн сэтгэлгээг 
өөрчлөх, үндэсний үнэт 
зүйлсээ хөгжүүлэхэд 
хувь нэмрээ оруулах 
хүүхдүүдийг 
төлөвшүүлэх, 
хөгжүүлэхэд онцгой 
анхаарах; 

-Эрүүл мэндийн анхан 
шатны болон урьдчилан 
сэргийлэх тусламжийг 
хөгжүүлэх замаар эрүүл 
ажиллах хүчээр хангах. 

- 

-Орон нутгийн хотуудад 
ажлын байр нэмэгдэх нь 
гэр бүлийн харилцаа, 
хамт олны эв нэгдлийг 
хангахад тустай байна; 

-Орон нутгийн хотжилттой 
холбоотой нийгмийн 
шинэ асуудлууд үүсэж 
болзошгүй; 

-Шилжин ирэгсдийн тоо 
нэмэгдсэнээр илүү 
зөрчилдөөн үүсэж 
магадгүй; 

-Гадаадад ажиллаж, 
амьдарч байгаад Монгол 
Улсад буцаж ирсэн 
иргэдийн нийгмийн 
асуудлыг орхигдуулалгүй 
бүх хүнд хүртээмжтэй, 
чанартай нийгмийн цогц 
үйлчилгээг үзүүлэх; 

-Иргэдийн амьжиргаагаа 
дээшлүүлэх үйл 
ажиллагааг орон нутгийн 
үйлдвэрлэлтэй 
нийцүүлж, уялдуулснаар 
ядуурлыг бүрэн устгах. 

Нутаг 
дэвсгэрийн 
орон зайн 
зохион 
байгуулалт  

-Тойрог коридор дагуух гол 
замуудыг сайжруулах;  

-Аймгуудыг холбосон хайрган 
замыг хатуу хучилттай 
болгох; 

-Аялал жуулчлал, аж 
үйлдвэр, уул уурхай дагасан 
хот, суурин газруудын дэд 
бүтцийг сайжруулах;  

-Цөөн хэдэн хотыг сонгож, 
олон улсын худалдаа 
логистикийн төв болгон 
хөгжүүлэх; 

-Төмөр замын бүтээн 

-Тойрог коридорыг 
холбох холбоос 
замуудыг барьж 
байгуулах; 

-Баруун бүсийн Улиастай 
болон Зүүн бүсийн 
Өндөрхаан хотыг 
Улаанбаатар хотоор 
дайруулан холбосон 
харилцаа холбооны бас 
нэгэн суурь шугамыг 
байгуулах; 

-Хотын зэрэглэлийн 
ангиллын хувьд дээгүүр 

-Гол авто замын сүлжээ, 
түүнийг даган хөдөө, 
орон нутгийг холбосон 
замын сүлжээг 
сайжруулж, тойрог 
коридорыг бүрэн 
ашиглалтад оруулах; 

-Үйлдвэрлэл, 
боловсруулалт, 
логистикийн төвүүдийг 
холбосон олон үйлдэлт 
системд суурилсан 
тээвэр, логистикийн 
сүлжээг байгуулах; 
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байгуулалт, хилийн боомтын 
барилга, байгууламж зэрэг 
тээвэр, логистикийн сүлжээг 
бүрдүүлдэг томоохон 
байгууламжийн ТЭЗҮ-г 
боловсруулах; 

-Нийгмийн үйлчилгээний 
хүртээмжийг сайжруулах, 
хөдөө аж ахуйн 
боловсруулах 
үйлдвэрлэлийн түүхий эд 
бэлтгэх, тээвэрлэх, хөдөө аж 
ахуйн шинэ бүтээгдэхүүнийг 
зах зээлд гаргах зорилгоор 
хөдөө орон нутгийн зарим 
авто замыг сайжруулах. 

эрэмбэлэгдсэн 
томоохон хот, суурин 
газрыг тодорхойлсон чиг 
үүргийн дагуу 
хөгжүүлэх; 

-Улс даяар хөдөө орон 
нутаг руу аялах 
боломжийг бүрдүүлэх; 

-Уул уурхай болон аялал 
жуулчлалын салбарын 
хөгжлийг түргэсгэх 
зорилгоор дэд бүтцийг 
сайжруулах. 

-Олон төрлийн тээврийн 
хэрэгслийн нэг болох 
төмөр замын зорчигч 
тээврийг ашиглах;  

-Том хотуудын чиг үүргийг 
нарийвчлан тодорхойлж 
хотуудын зэрэглэлийг 
илүү боловсронгуй 
болгох;  

-Өвөр Монголын Өөртөө 
Засах орон, ОХУ-ын Бүгд 
Найрамдах Буриад 
улсын хотуудыг холбосон 
сүлжээг бий болгох. 

Байгаль 
орчин 

-Уул уурхайгаас хамааралтай 
байгаль орчинд үзүүлэх 
сөрөг нөлөө үргэлжлэх 
боловч хариуцлагатай уул 
уурхайн талаарх иргэдийн 
мэдлэг ойлголт сайжирна; 

-Улаанбаатар хотын дагуул 
хотуудын хөгжил нь байгаль 
орчны доройтлыг 
бууруулахад эерэг нөлөө 
үзүүлнэ; 

-Нутгийн удирдлагын 
байгууллагуудын чадавх 
бэхжсэнээр байгаль орчны 
хяналтад орон нутгийн 
иргэдийн оролцоо нэмэгдэнэ. 

-Хариуцлагатай уул 
уурхайг эрчимтэй 
хөгжүүлснээр байгаль 
орчинд үзүүлэх сөрөг 
нөлөө буурна; 

-Улаанбаатар хотын 
дагуул хотууд хөгжихийн 
хэрээр хотын байгаль 
орчны доройтол 
багасна; 

-Орон нутгийн хотуудад 
байгаль орчны шинэ 
асуудлууд тулгамдах 
магадлалтай; 

-Нутгийн удирдлагын 
байгууллагуудын 
байгаль орчны хяналтыг 
иргэдийн мэдлэг 
ойлголтыг дээшлүүлэх 
замаар бэхжүүлнэ. 

-Бүс нутгийн эдийн 
засгийн хөгжлөөс 
хамааран нутгийн 
удирдлагын 
байгууллагуудын 
санхүүгийн, удирдлагын 
чадавх дээшилнэ;  

-Орон нутгийн хотуудад 
байгаль орчинд 
тулгамдаж буй шинэ 
асуудлуудыг 
шийдвэрлэхэд тус нэмэр 
болох орон нутгийн 
нэгдэл бий болно; 

-Улаанбаатар хотын 
дагуул хотууд 
хөгжсөнөөр нийслэл хот 
нөөц бололцоогоо 
дайчлан хангалттай 
ногоон байгууламж, 
амарч зугаалах орчин 
бүхий чанартай амьдрах 
орчинг бүрдүүлнэ. 

- 

Монгол Улсын 2040 оны хөгжлийн төсөөллийг дараах байдлаар тодорхойлов. 

1) Төв Азийн улс, орнуудтай эдийн засгийн харилцаагаа бэхжүүлсэн, дэлхийн 

эдийн засаг, засаглалын хөгжилд хувь нэмэр оруулдаг тогтвортой, хүчирхэг 

улс; 

2) Үр ашигтай үйлдвэрлэлийн кластеруудыг хөгжүүлсэн, уламжлалт мал аж ахуй 

эрхэлдэг, хариуцлагатай уул уурхайг хөгжүүлсэн, иргэдийн оролцоотой нөөц, 

баялгийн ашиглалт, менежментийг хэрэгжүүлдэг өөрийн онцлогтой, байгаль 

орчинд ээлтэй, байгалийн нөөц, баялгийн хэт ашиглалтаас зайлсхийсэн 

нийгэм, эдийн засгийн хөгжлийг цогцлоосон жишиг улс; 
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3) Ард түмнийхээ баялаг соёлын өв, байгалийн өвөрмөц тогтоцтой газруудад 

түшиглэсэн, гадаад, дотоодын жуулчдад зориулсан төрөл бүрийн аялал 

жуулчлалын бүтээгдэхүүн, аяллын хөтөлбөр бүхий аялал жуулчлалын бүс 

нутаг; 

4) Говьсүмбэр аймагт цэвэр эрчим хүч үйлдвэрлэх станц, Говь-Алтай аймагт 

сэргээгдэх эрчим хүч үйлдвэрлэх станц, Дархан-Уул аймагт байгаль орчинд 

ээлтэй технологийг хөгжүүлэх төвийг байгуулж, өндөр чанартай боловсрол, 

судалгааны институтуудад түшиглэж байгаль орчинд ээлтэй технологийг 

хөгжүүлсэн улс; 

5) Хөрш орнуудтай холбогдсон логистикийн сүлжээ, тусгай чиг үүрэг бүхий 

томоохон хотуудын сүлжээ, нийгэмд эзлэх байр суурь, оюун санаа, сэтгэхүй, 

соёлоороо ялгаатай олон угсаатан, ястан хамтран амьдардаг худалдаа, 

харилцаа холбоог эрчимтэй хөгжүүлсэн бүс нутгийн хамтын ажиллагааг 

дэмжсэн улс; 

6) Олон зуун км үргэлжлэх уул нурууд, баялаг ойн сан, өргөн уудам 

бэлчээрийнхээ байгалийн унаган төрхийг хамгаалах, хадгалах ногоон 

хөгжлийн бодлоготой улс; 

7) Орон нутгийн нөөц баялгаа нутгийн иргэд өөрсдөө ашиглаж, боловсруулж үр 

ашгийг нь хүртдэг зохион байгуулалтыг төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн 

хүрээнд үр дүнтэйгээр нэвтрүүлсэн бие даасан бүсүүдтэй улс. 

7.2 Төсөл, хөтөлбөрүүдийг тодорхойлсон хөгжлийн төлөвлөгөө 

Эдийн засгийн үйл ажиллагааны салбаруудаар төсөл, хөтөлбөрүүдийг 
боловсруулсан ба аймгуудад хэрэгжүүлэх боломжтой төсөл, хөтөлбөрүүдийн 
саналыг мөн боловсруулав. Төсөл, хөтөлбөрүүдийг үр дүнтэй хэрэгжүүлэх 
үүднээс цогц байдлаар нарийвчилж судалсан болно. Төсөл, хөтөлбөрүүдийн 
уялдаатай байдлыг хангахын тулд дараах байдлаар 4 ангилав. Үүнд: 

I. Эдийн засаг, экспортыг төрөлжүүлэх төслүүд; 

II. Бүх талын оролцоо, хүртээмжийг сайжруулах төслүүд; 

III. Нутаг дэвсгэрийн орон зайн төлөвлөлтийг бэхжүүлэх төслүүд болон 

IV. Ногоон хөгжлийг дэмжих төслүүд багтаж байна. 

Санал болгосон төслүүдээс Монгол Улсыг 20-р зууны хөгжлийн загвараас нийгэм, 
эдийн засгийн тэнцвэртэй хөгжлийг хангасан шинэ загвар руу шилжих үйл явцыг 
дэмжих гол төслүүдийг сонгоно. Гол төслүүдийг хэрэгжүүлснээр хөгжлийн нэг 
загвараас нөгөө рүү шилжих явцад нийгэм, эдийн засаг, нутаг дэвсгэрийн орон 
зайн төлөвлөлтийг хийх нөхцөл бүрдэх ба төслүүдийг хэрэгжүүлж эхлэхийн тулд 
шилжилтийн I үе шатанд тодорхой арга хэмжээнүүдийг авах шаардлагатай. 

(1) Эдийн засаг, экспортыг төрөлжүүлэх төслүүд 

Эдгээр төсөл, хөтөлбөрүүд нь байгаль, түүх, соёлын нөөц баялаг ихтэй, дотоодын 
зах зээлийн багтаамж харьцангуй жижиг Монгол Улсын тэргүүлэх чиглэлийн 
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бодлогын нэг болох гадагш чиглэсэн хөгжлийн бодлогын хүрээнд эдийн засаг, 
экспортын бараа бүтээгдэхүүнийг төрөлжүүлэх зорилготой. Нэн ялангуяа анхан 
шатны бүтээгдэхүүнд суурилсан аж үйлдвэрийн босоо кластерыг хөгжүүлж эдийн 
засаг, экспортыг төрөлжүүлэх төслүүдийг хэрэгжүүлнэ. “*” тэмдэглэгээгээр гол 10 
төслийг тэмдэглэв. 

I. Эдийн засаг, экспортыг төрөлжүүлэх төслүүд 

Д/д Төслийн нэр 

I1 Чөлөөт худалдааны бүс, Эдийн засгийн тусгай бүсүүдийг хөгжүүлэх төслүүд 

 I1.1 Хилийн Чөлөөт худалдааны бүс болон Эдийн засгийн тусгай бүсүүдийг дэмжих 
төсөл * 

 I1.2 Улаанбаатар хотын нисэх онгоцны буудлын Эдийн засгийн тусгай бүс /ЭЗТБ/-ийг 
хөгжүүлэх төсөл 

I2 Аж үйлдвэрийн кластеруудыг дэмжих хөтөлбөрүүд 

 I2.1 Чацарганы үйлдвэрлэлийн кластер хөгжүүлэх төсөл* 

 I2.2 МАА-н үйлдвэрлэлийн кластер хөгжүүлэх төсөл * 

I3 Инновацид суурилсан ХАА-н салбарыг хөгжүүлэх төслүүд 

 I3.1 Ухаалаг хөдөө аж ахуйг дэмжих төсөл 

 I3.2 Хүлэмжийн аж ахуйн хандлагыг дэмжих төсөл * 

 I3.3 Хөдөө аж ахуйн мэдээллийн технологийн паркийг хөгжүүлэх төсөл * 

I4 МАА, газар тариалангийн салбар хосолсон төслүүд 

 I4.1 Тэжээлийн үйлдвэрлэлийг өргөжүүлэх төсөл 

 I4.2 Мал аж ахуйд зориулсан МХТ-ийн хяналтын болон дэмжлэг үзүүлэх системийг 
нэвтрүүлэх төсөл*  

I5 Газар тариалангийн салбарыг өргөжүүлэх төслүүд 

 I5.1 Усжуулалтын төсөл 

 I5.2 Тосны ургамлын тариалалтын төсөл 

 I5.3 Чацарганы тариалалтын төсөл* 

I6 Үхрийн аж ахуйн хосолсон төслүүд 

 I6.1 Үхрийн аж ахуй эрхлэх төсөл 

 I6.2 Эрдэнэ шиш даршлах үйлдвэрийн төсөл 

 I6.3 Малын тэжээлийн төв байгуулах төсөл 

 I6.4 Хуурай сүү үйлдвэрлэх технологи нэвтрүүлэх төсөл 

I7 Хөдөө аж ахуйн салбарын зах зээлийн орчинг сайжруулах төслүүд 

 I7.1 Хөргүүр, зоорийн сүлжээ байгуулах төсөл 

 I7.2 Хүнсний түүхий эд, бүтээгдэхүүний гарал үүслийг тогтоох систем нэвтрүүлэх 
төсөл* 

I8 Уул уурхайн бүтээгдэхүүнийг төрөлжүүлэх төсөл, хөтөлбөрүүд 

 I8.1 Газрын ховор элементийн хайгуулын төсөл 

 I8.2 Эрдэс металлын нөөцийн хайгуулын төсөл 

I9 Нүүрсний салбарын шинэчлэлийн төслүүд 

 I9.1 Нүүрс тээвэрлэлт, нүүрсний экспортыг дэмжих төсөл* 

 I9.2 Нүүрсний ордын хайгуулын төсөл 

 I9.3 Нүүрсний салбарын мастер төлөвлөгөөг боловсруулах төсөл 

 I9.4 Нүүрс боловсруулах үйлдвэрлэлийн кластерыг хөгжүүлэх төсөл 

I10 Жуулчдыг татах шинэ үзвэрүүд бүхий аялал жуулчлалыг цогц хөгжүүлэх төслүүд 

 I10.1 Үлэг гүрвэлийн музей байгуулах төсөл 

 I10.2 “Өртөө” авто зам дагуух үйлчилгээний цогцолбор байгуулах төсөл* 

 I10.3 Гэр хороолол дахь гар урлалын гудамж байгуулах төсөл 

 I10.4 Өвлийн спорт, амралтын төв байгуулах төсөл* 

 I10.5 Налайхын уурхайн музей, соёл, боловсролын төв байгуулах төсөл 

 I10.6 Аялал жуулчлалын салбарын мэдээллийн сан байгуулах төсөл 

(2) Бүх талын оролцоо, хүртээмжийг сайжруулах төслүүд 

Бүх талын оролцоо, хүртээмжийг сайжруулах зорилгоор хөгжлийн шинэ загвар 
руу шилжихийн тулд иргэдэд мэдлэг, мэдээлэл өгөх, боловсрол, сургалтын 
хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, эрүүл мэндийн үйлчилгээний хүртээмжийг сайжруулах 
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төслүүдийг хэрэгжүүлнэ. Эдгээр төсөл, хөтөлбөрүүдээс иргэдэд чиглэсэн 
нийгмийн үйлчилгээ, тэдний амьжиргаатай холбоотой хэрэгцээ шаардлагад 
нийцсэн төслүүдийг сонгохыг зорьсон болно. “*” тэмдэглэгээгээр гол 7 төслийг 
тэмдэглэв. 

II. Бүх талын оролцоо, хүртээмжийг сайжруулах төслүүд 

Д/д Төслийн нэр 

II1 Залуу малчдыг дэмжих төслүүд 

 II1.1 Малчдыг дэмжих бааз байгуулах төсөл * 

 II1.2 Малчдын хүүхдэд гэр бүлийн орчинд сургуулийн өмнөх боловсрол олгох төсөл 

II2 Мэдээлэл, харилцаа холбооны технологийг мал аж ахуйн салбарт ашиглах төслүүд 

 II2.1 Нутгийн удирдлага болон малчдын харилцаа холбоог бэхжүүлэх төсөл * 

 II2.2 Малчдын цогц мэдээллийн санг бий болгох төсөл 

II3 
Залуучууд, насанд хүрэгчдийн ур чадварыг сайжруулах, ажлын байр бий болгох 
төсөл* 

II4 Залуу эмэгтэйчүүдийн ажил, мэргэжлийг дээшлүүлэх, дэмжих хөтөлбөр * 

II5 Бизнест чиглэсэн хүний нөөцийг хөгжүүлэх тэтгэлэгт хөтөлбөр 

II6 Боловсролын салбарын өргөн хүрээтэй шинэчлэлийн төсөл* 

II7 Эрүүл мэндийн үйлчилгээг сайжруулах төсөл, хөтөлбөрүүд  

 II7.1 Эрүүл мэндийн анхан шатны тусламжийг сайжруулах төсөл * 

 II7.2 Эрүүл мэндийн мэдээллийн төв байгуулах төсөл 

 II7.3 
Хүний дархлал хомсдолын вирус (ХДХВ), тэмбүү, гепатитын халдвар эхээс хүүхдэд 
дамжихаас урьдчилан сэргийлэх төсөл 

 II7.4 
Зайнаас эмнэлзүйн зөвлөгөө өгөх /Телемедицин/ болон Оношлогооны зорилго бүхий 
эрүүл мэндийн хөдөлгөөнт цахим тусламж үйлчилгээг нэвтрүүлэх төсөл 

II8 Нийгмийн даатгал, тэтгэврийн шинэчлэлийн төсөл  

II9 Бизнесийн шинэ соёл, сэтгэлгээг хөгжүүлэх төслүүд 

II9.1 Бүлгийн динамикийн төв байгуулах төсөл* 

II9.2 Гүйцэтгэлийг үр дүнтэй болгоход чиглэсэн үйл ажиллагааны зөвлөгөө өгөх хөтөлбөр 

II10 МХХТ-ийг хөгжүүлэх, нэвтрүүлэх төсөл, хөтөлбөрүүд 

II10.1 МХХТ-д суурилан боловсролын салбарыг бэхжүүлэх төсөл 

II10.2 
Хөдөө, орон нутагт МХХТ-ийг хөгжүүлэх, МХХТ-т суурилсан загвар хотыг хөгжүүлэх 
төсөл 

II10.3 Хөдөө, орон нутгийн иргэдэд зориулсан мэдээллийн нэгдсэн сүлжээ байгуулах төсөл 

II10.4 Програм хангамжийн аутсорсингийг дэмжих төсөл 

II10.5 МХХТ-ийн экосистемийн нээлттэй өгөгдлийг хөгжүүлэх төсөл 

(3) Нутаг дэвсгэрийн орон зайн төлөвлөлтийг бэхжүүлэх төслүүд 

Эдгээр төслүүд нь нийслэл хот болон бусад том хот, аймгийн төвүүдийг холбосон 
авто замын гол, дэд тэнхлэгүүдийн сүлжээг өндөр түвшинд төлөвлөж, хотын 
зэрэглэлээр томд тооцогддог сонгогдсон хот, суурин газруудын чиг үүргийг 
шинэчилж Монгол Улсын нутаг дэвсгэрийн орон зайн зохион байгуулалтыг 
бэхжүүлэх зорилготой. “*” тэмдэглэгээгээр гол 5 төслийг тэмдэглэв. 

III. Нутаг дэвсгэрийн орон зайн төлөвлөлтийг бэхжүүлэх төслүүд 

Д/д Төслийн нэр 

III1 Автозамын тойрог сүлжээ барьж байгуулах төсөл* 

III2 Аймаг хоорондын авто замуудыг барих, сайжруулах төсөл * 

III3 Аймгуудын тусгай зориулалтын авто замыг барьж байгуулах төсөл 

III4 
Улаанбаатар хотыг тойрон гарах төмөр замын шугам (Богд Хаан шугам) сүлжээг барьж 
байгуулах төсөл* 

III5 Хойд-урд чиглэлийн төмөр замын хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх төсөл * 

III6 Улаанбаатар хотын тойруу зам, сүлжээг хөгжүүлэх төсөл 

III7 
Улаанбаатар хотын ачаа тээврийн терминалын газрыг ашиглан дахин төлөвлөлт хийх 
төсөл 

III8 Хотын захын болон орон нутгийн тойруу замуудыг хөгжүүлэх төсөл 

III9 Улаанбаатар хотын шинэ нисэх онгоцны буудалд түшиглэсэн дагуул хот байгуулах 
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төсөл * 

III10 Орон нутгийн агаарын тээврийг хөгжүүлэх 

III11 Бүсийн болон орон нутгийн хотуудыг хөгжүүлэх 

III12 
Орхон гол дээр урсцын тохируулга хийж, говийн бүс нутгийн ус хангамжийг 
нэмэгдүүлэх төсөл 

(4) Ногоон хөгжлийг дэмжих төслүүд 

Эдгээр төслүүд нь байгаль орчин, нийгэм, эдийн засгийн тогтвортой байдлыг 
хангахад чиглэсэн ногоон хөгжлийн бодлогыг хэрэгжүүлэхэд хувь нэмэр оруулна. 
Хог хаягдлыг дахин боловсруулдаг нийгмийг бий болгоход чиглэсэн төслүүдийг 
хэрэгжүүлэх нь чухал юм. Түүнчлэн усны нөөцийг нэмэгдүүлэх, усыг зүй зохистой 
ашиглах менежментийг хэрэгжүүлэх нь чухал ач холбогдолтой. “*” 
тэмдэглэгээгээр гол 8 төслийг тэмдэглэв. 

IV. Ногоон хөгжлийг дэмжих төслүүд 

Д/д Төслийн нэр 

IV1 Хөрс хамгаалах, газрын доройтлоос урьдчилан сэргийлэх төсөл 

IV2 Хог хаягдлыг дахин боловсруулах төслүүд  

 IV2.1 Хүнсний бүтээгдэхүүний хаягдлыг бууруулах төсөл 

 IV2.2 Хаягдал автомашиныг дахин боловсруулах парк байгуулах төсөл* 

 IV2.3 Цементийн үйлдвэрийг ашиглан хатуу хог хаягдлыг эргэлтэд оруулах төсөл 

 IV2.4 Эко-парк байгуулах төсөл*  

IV3 Гэр хорооллыг хөгжүүлэх төслүүд 

 IV3.1 Гэр хорооллыг хөгжүүлэх талаарх дүрэм, журам, заавар, нормыг боловсруулах 
төсөл* 

 IV3.2 Гэр хорооллын ариун цэврийн байгууламжийг сайжруулах төсөл* 

IV4 Хог хаягдлыг байгаль орчинд сөрөг нөлөөлөлгүйгээр газарт булшилж хадгалах 
байгууламж-ландфилл байгуулах төсөл 

IV5 Барилга байгууламжийн ашиглалтын хугацааг уртасгах, сэргээн засварлах төсөл  

 IV5.1 Насжилт урттай байгууламжийг барьж байгуулах төсөл 

 IV5.2 Хот байгуулалтын салбарын хууль эрх зүйн баримт бичгийн уялдааг хангах, эрх 
зүйн тогтолцоог шинэчлэх төсөл 

IV6 Туул голын усан цогцолбор байгуулах төсөл* 

IV7 Ус хангамжийг сайжруулах төслүүд 

 IV7.1 Хот, суурины ус хангамжийг сайжруулах төсөл * 

 IV7.2 Хөдөөгийн ус хангамжийн өргөтгөлийн төсөл 

IV8 Бохир ус цэвэрлэх байгууламжийг сайжруулах төслүүд  

 IV8.1 Бохир ус цэвэрлэх байгууламж барих, шинэчлэх төсөл 

 IV8.2 Төв цэвэрлэх байгууламжийн цэвэрлэсэн усыг дахин боловсруулж, дулааны 
цахилгаан станцуудад ашиглах үйлдвэр байгуулах төсөл 

 IV8.3 Ариутгах татуургын сүлжээг шинэчлэх, өргөтгөх төсөл 

 IV8.4 Сумын төвийн бага оврын цэвэрлэх байгууламж барих төсөл * 

 IV8.5 Мал аж ахуйн фермийн бохир усыг цэвэрлэх байгууламж барих төсөл  

IV9 Сэлэнгэ мөрний усан цахилгаан станцын далан байгуулах төсөл* 

7.3 Бүсчилсэн хөгжлийн цогц төсөл, хөтөлбөрүүд 

ҮХЦТ-нд санал болгож буй төслүүдийг холбогдох яам, агентлагууд хэрэгжүүлнэ. 
Хөгжлийн төсөл, хөтөлбөрүүдийг ангилах нь хөгжлийн бодлогыг тодорхой болгох 
замаар салбарын агентлагуудын уялдаа холбоог хангах болно. Тодорхой бүсэд 
хамааралтай төслүүдийг багцлан бүсийн хөгжлийн нэгдсэн хөтөлбөрийг 
тусгайлан тодорхойлох нь уг төслүүдийг илүү үр дүнтэй хэрэгжүүлэхэд хувь нэмэр 
оруулна. Ялангуяа, коридор дагуух төслүүд нь тухайн бүс нутгийг хөгжүүлэх 
хөтөлбөрийг бүрдүүлнэ. Бүсийн хөгжлийн нэгдсэн хөтөлбөрийг төсөл, хөгжлийн 
хөтөлбөрийн хамт Хүснэгт S12-д нэгтгэв. Бүс нутгийг хөгжүүлэх хөтөлбөрийг 
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Зураг S8-д үзүүлэв. 

Зураг S8 Бүсийн хөгжлийн нэгдсэн хөтөлбөрийн 
хүрээнд бүс нутгийг хөгжүүлэх хөтөлбөр 

 

Хүснэгт S12 Бүсийн хөгжлийн нэгдсэн хөтөлбөр, шинэ бүсчлэлээр 

Үндсэн ойлголт Төслүүд Хөгжлийн хөтөлбөр 

Баруун бүсийн ногоон хөгжлийн загвар хөтөлбөр 

ОХУ, БНХАУ-тай 
худалдаа, аялал 
жуулчлалыг хөгжүүлэх, 
аймгийн удирдлага 
болон нутгийн иргэдийн 
оролцоог бэхжүүлэх 
замаар байгаль, соёл-
ын нөөцийг баяжуулж, 
төрөлжүүлэх, 
бэлчээрийг хамгаалах, 
зудын үр дагаврыг 
бууруулах зэрэг нөөц 
баялгийг зүй бусаар 
ашиглахгүйгээр эдийн 
засгийн үйл ажиллагааг 
хөгжүүлэх. 

- Ховд-Өлгий-Улаангом чиглэлийн 
авто замын төсөл; 

- Эрдэнэбүрэнгийн усан 
цахилгаан станцыг барих төсөл; 

- Цахилгаан дамжуулах агаарын 
шугам; 

- Даян нуур-Ташинт чиглэлийн 
авто замыг сайжруулах төсөл 
(A15); 

- “Цагааннуур” чөлөөт бүсийг 
хөгжүүлэх төсөл; 

- Ховд аймагт дээд боловсрол, 
судалгааны төв байгуулах төсөл; 

- Байгаль, соёлын аялал 
жуулчлалыг нэгдсэн байдлаар 
хөгжүүлэх төсөл; 

- Ховд хотын нисэх онгоцны 
буудлыг олон улсын нисэх 
онгоцны буудал болгож 
хөгжүүлэх төсөл. 

 
  

Ховд-Улаангом-Өлгий хотуудыг 
холбосон хөдөө аж ахуйн үйл 
ажиллагааг дэмжих коридор:  
Чацаргана болон МАА-н 
бүтээгдэхүүний экспортыг 
нэмэгдүүлэх зорилгоор үйлд-
вэрлэл болон боловс-руулалтыг 
нэмэгдүүлэх;  
ХАА-н боловсруулалт болон 
үйлчилгээг дэмжих зорилгоор 
Баян-Өлгий аймгийн төвөөс 
хойш байрлах Цагааннуур 
чөлөөт бүсийг хөгжүүлэх.  
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Хангайн бүсийн нийгэм, эдийн засгийн хөгжлийн цогц хөтөлбөр 

Өргөн уудам ой мод 
бүхий газар нутаг, 
үржил шимтэй бэлчээр, 
МХХТ-ийг өргөнөөр 
нэвтрүүлж ашиглаж буй 
байгалийн болон 
соёлын баялаг нөөцөө 
ашиглан ОХУ-тай 
холбогдох дэвшилтэт 
технологи, худалдаа, 
аялал жуулчлалыг 
хөгжүүлэх замаар газар 
тариалан болон мал аж 
ахуйн үйлдвэрлэл, 
боловсруулалтыг 
сайжруулах. 

- Тойрог коридорын хойд хэсгийг 
сайжруулах, хөгжүүлэх төсөл; 

- Аялал жуулчлал, хилийн 
боомттой холбох авто замыг 
барьж байгуулах төсөл; 

- Дархан, Цэцэрлэг хотуудад 
төвлөрсөн мэдээлэл, 
технологийн сүлжээг хөгжүүлэх 
төсөл; 

- Алтанбулаг чөлөөт бүсийг 
хөгжүүлэх төсөл; 

- МХХТ бүхий мал аж ахуйн 
үйлдвэрлэл, ухаалаг хөдөө аж 
ахуйг хөгжүүлэх төсөл; 

- Сэлэнгэ, Орхон голын дагуу 
усжуулалтын системийг 
хөгжүүлэх төсөл.  

Дархан-Мөрөнг холбосон 
худалдаа, аялал жуулчлалын 
коридор: 
Коридор дагуух үйлчилгээний 
байгууламж, хот суурин, 
мэдээллийн технологийн 
сүлжээний тусламжтайгаар 
ОХУ-тай худалдаа, аялал 
жуулчлалыг хөгжүүлэх.   

Алтайн бүсийн хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийг төрөлжүүлэх, эрчим хүчний нөөцийг 
нэмэгдүүлэх хөтөлбөр 

Алтай, Баянхонгор, 
Арвайхээрийг холбосон 
зам дагуу үр өгөөжтэй 
мал аж ахуй, 
боловсруулах бүсийг 
хөгжүүлэх, хөрсний 
үржил шимийн байдлыг 
харгалзан төрөлжсөн 
газар тариалангийн 
үйлдвэрлэлийг дэмжих, 
эрчим хүчний 
үйлдвэрлэлийн хүчин 
чадлыг нэмэгдүүлэх 
зорилгоор сэргээгдэх 
эрчим хүчийг 
хөгжүүлэх. 

- Тойрог коридорын өмнөд хэсгийг 
сайжруулах, хөгжүүлэх төсөл; 

- Аялал жуулчлал, хилийн 
боомттой холбох авто замыг 
барьж байгуулах төсөл; 

- Говь-Алтай аймагт сэргээгдэх 
эрчим хүчний судалгааны төвийг 
байгуулах төсөл; 

- Арвайхээр хотын төлөвлөлтийг 
сайжруулж, логистикийн 
байгууламжуудыг барьж 
байгуулах төсөл; 

- Завхан голын усыг усан 
цахилгаан станц, усжуулалтын 
систем зэрэгт зүй зохистойгоор 
ашиглах төсөл.  

Алтай-Баянхонгор-
Арвайхээрийн мал аж ахуй 
эрхлэлтийг дэмжих бүс: 
Мал аж ахуйн кластер, газар 
тариалангийн үйлдвэрлэлийг 
хослуулан төрөлжүүлэх, 
боловсруулалтыг дэмжих. 
Хархорин, Орхоны хөндийн 
соёл, аялал жуулчлалын 
гурвалжин: 
Аялал жуулчлалын чиглэлийн 
замуудыг сайжруулах, жуулчдад 
зориулсан жимс жимсгэнэ, 
эмийн ургамал боловсруулдаг 
орон нутгийн ЖДҮ-ийг дэмжих, 
Хархорин сумын аялал 
жуулчлалын байгууламжуудыг 
хөгжүүлэх. 

Өмнөд бүсийн хариуцлагатай уул уурхай, олон нийтийн хөгжлийн хөтөлбөр 

Орон нутгийн иргэдийн 
идэвхтэй 
оролцоотойгоор 
аймгийн удирдлагууд 
байгаль орчны 
хяналтыг хэрэгжүүлж, 
уул уурхайн үйл 
ажиллагаатай 
холбоотойгоор орон 
нутгийн иргэдэд 
зориулсан дэд бүтэц, 
ногоон байгууламжийг 
сайжруулж хөгжүүлэх, 
усны нөөцийг зохистой 
ашиглах замаар 
нөөцийн зохистой 
менежментийг дэмжих. 

- Аялал жуулчлалын маршрутын 
дагуух замыг хөгжүүлэх 
(Сайншанд-Замын-Үүд-
Хатанбулаг гурвалжин) төсөл; 

- Уул уурхайн замыг хөгжүүлэх 
(Тавантолгой-Гашуун сухайт; 
Чойр-Дархан чиглэлийн) төсөл; 

- Говьсүмбэр аймагт МХХТ-ийн аж 
үйлдвэрийн паркийг хөгжүүлэх 
төсөл; 

- Уул уурхайн үйл ажиллагаатай 
холбоотойгоор орон нутгийн 
иргэдэд зориулсан дэд бүтэц, 
ногоон байгууламжийг 
сайжруулах, хөгжүүлэх төсөл.  

Мандалговь-Чойр-Сайншанд 
хотуудыг холбосон логистикийн 
коридор:  
Мандалговь хотын төлөв-
лөлтийг сайжруулж, логис-
тикийн байгууламжуудыг барьж 
байгуулах; Чойр хотод цэвэр 
эрчим хүчний технологи, 
логистикийн төв байгуулах; 
Сайншанд хотод логистик, 
аялал жуулчлалын 
үйлчилгээний төв байгуулах. 
Сайншанд-Замын-Үүд-Говийн 
аялал жуулчлалын гурвалжин:  
Замын-Үүдэд хилийн худалдаа, 
аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх, 
тал хээр, цөлөрхөг газруудыг 
ашиглаж хээрийн судалгаа хийх 
байдлаар байгаль орчны 
мэдлэг, боловсрол олгох. 
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Зүүн бүсийн газар тариалан, худалдаа, аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх хөтөлбөр 

Өргөн уудам газар 
нутагт тулгуурлан МАА-
г хөгжүүлж сайн 
чанарын мах, сүү, сүүн 
бүтээгдэхүүн 
үйлдвэрлэх, тэжээл, 
тосны ургамал, жимс 
жимсгэний импортыг 
орлуулах газар 
тариаланг хөгжүүлэх, 
ОХУ, БНХАУ-тай хийх 
хилийн худалдаа, хил 
дамнасан аялал 
жуулчлалыг хөгжүүлэх. 

- Хавирга боомт руу салсан 
Чойбалсан-Эрээнцав чиглэлийн 
авто замын төсөл; 

- Баруун-Урт-Бичигт чиглэлийн 
авто замын төсөл; 

- Аялал жуулчлал, хилийн 
боомттой холбох авто замыг 
барьж байгуулах төсөл; 

- Чойбалсан хотын барилга, 
байгууламжуудыг сайжруулж, 
хотыг хөгжүүлэх төсөл; 

- Дорнод их сургуулийн судалгаа, 
инкубацын баазыг хөгжүүлэх 
төсөл; 

- Хэрлэн голын ай савд 
усжуулалтын системтэйгээр 
импортыг орлох жимс, хүнсний 
ногоог тариалах төсөл; 

- Аялал жуулчлалыг дэмжих 
үүднээс Эрдэнэцагаан-
Дарьганга чиглэлийн замыг 
сайжруулах төсөл. 

Чойбалсан, Баруун-Урт, 
Өндөрхаан хотуудыг хамарсан 
фермерийн нэгдсэн бүс:  
Хэнтий аймгийн газар тариаланг 
төрөлжүүлж, хүнсний ногоо, 
жимс, жимсгэнэ, тосны ургамал, 
төмсний тариалалтыг 
нэмэгдүүлэх; Хэрлэн голын 
дагуу усжуулалтын систем 
бүхий импортыг орлох жимс, 
хүнсний ногооны тариалалтыг 
эрхлэх; Баруун-Урт хотод 
уламжлалт мал аж ахуй 
эрхлэлтийг дэмжих 
байгууламжуудыг барьж 
байгуулах. 

Нийслэлийн бүсийн дэвшилтэт технологи бүхий үйлдвэрлэл, логистикийн баазыг 
хөгжүүлэх хөтөлбөр 

Төв аймагт Борнуур, 
Лүн, Баян-Өнжүүл, 
Баян, Багануурыг 
холбосон дэвшилтэт 
технологи бүхий 
үйлдвэрлэл, 
логистикийн сүлжээг 
бий болгож 
Улаанбаатар хотыг 
Монгол Улсын нийгэм, 
эдийн засгийн бие 
даасан хөгжлийг 
дэмжих өндөр 
хөгжилтэй хотын үүрэг 
гүйцэтгэдэг дэлхийн 
хэмжээний хот болгон 
хөгжүүлэх. 

- Борнуур, Лүн, Баян-Өнжүүл, 
Баян, Багануурыг холбосон 
замуудыг сайжруулах төсөл; 

- Улаанбаатар хот орчмын зам 
харилцааг сайжруулах төсөл; 

- Улаанбаатар хотыг жишиг 
ногоон хот болгож хөгжүүлэх 
төсөл; 

- Улаанбаатар хотын МХХТ-ийн 
бааз суурийг сайжруулах төсөл; 

- Улаанбаатар хотод шинэ мах, 
сүүн бүтээгдэхүүн нийлүүлэхийн 
тулд эрчимжсэн мал аж ахуй, 
малын тэжээлийн үйлдвэрлэл 
хосолсон нэгдсэн аж ахуйг 
хөгжүүлэх төсөл; 

- Нисэх онгоцны шинэ буудлын 
ойролцоо чөлөөт бүсийг 
байгуулах төсөл. 

Төв аймагт дагуул хотуудыг 
хөгжил: 
Нисэх онгоцны буудлын 
ажилчдын орон сууцны 
цогцолбор, чөлөөт бүс, 
импортын болон дотоодын 
бараа бүтээгдэхүүний 
худалдааны төв байгуулах 
Аэросити; Улс төр, шашны 
шинэ төв, өндөр чанартай, 
тансаг зэрэглэлийн орон 
сууцны цогцолбор; хог хаягдлыг 
дахин боловсруулдаг эко хот 
байгуулах Майдар эко хот; 
Суурьшлын бүс, худалдаа, 
үйлчилгээний төв байгуулах 
Зуунмод. 

8. Хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө 

8.1 Хэрэгжилт 

(1) Дөрвөн ангилал бүхий төсөл, хөтөлбөрүүд  

ҮХЦТ-нд санал болгож буй төсөл, хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэх арга замаар нь 
ангилж болно. Эдгээр нь 1) хэрэгжилтийг холбогдох яамд, агентлагууд хариуцах 
байгууллага дундын төсөл, хөтөлбөрүүд, 2) хэрэгжилтийг нэг байгууллага 
хариуцах салбарын төсөл, хөтөлбөрүүд, 3) хэрэгжилтийг төр, хувийн хэвшил 
хамтарч хариуцах хамтын ажиллагааны төсөл, хөтөлбөрүүд, 4) хэрэгжилтийг хот, 
орон нутгийн захиргааны байгууллагууд хариуцах Улаанбаатар хот, аймагт 
хэрэгжүүлэх төсөл, хөтөлбөрүүд, ба 5) бусад төслүүд болно. Эдгээр ангилал тус 
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бүрд төсөл, хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэх журмыг доор тайлбарлав. 

Байгууллага дундын төсөл, хөтөлбөрүүдийн хувьд үндсэн хэрэгжүүлэх 
байгууллагыг томилох бөгөөд төслийн цар хүрээ, бүрэлдэхүүнийг эцэслэн 
тодорхойлох зорилгоор байгууллага дундын хороог байгуулна. Төсөл, 
хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэх хуваарийг тодорхойлж, төсвийг нь бүхэлд нь эсвэл 
оролцогч байгууллагуудаар гаргаж, хэрэгжилтийг хангана. 

Салбарын төсөл, хөтөлбөрүүдийн хувьд ихэнх тохиолдолд нэг хэрэгжүүлэгч 
байгууллага байх боловч эрчим хүчний эх үүсвэр болох ашигт малтмалтай 
холбоотой төслүүдэд УУХҮЯ, ЭХЯ хамтран хэрэгжүүлэгчээр оролцоно. Салбарын 
төслүүд нь ХХААХҮЯ болон хувийн хэвшлийн оролцоотой хэрэгжинэ. ХХААХҮЯ 
нь үйлдвэрлэл, бүтээн байгуулалт, үйл ажиллагаа, менежмент, хөрөнгө оруулалт 
зэрэг төслийн үйл ажиллагаанд хувийн хэвшлийг оролцуулах ба мэргэжлийн 
зөвлөгөө, олон улсын буцалтгүй тусламжийн санхүүжилт, дэд бүтцийн хөрөнгө 
оруулалтыг татах зэрэгт дэмжлэг үзүүлнэ.  

Төр, хувийн хэвшил хамтарч хэрэгжүүлэх хамтын ажиллагааны төсөл, 
хөтөлбөрүүдийн хэрэгжилттэй холбоотойгоор хувийн байгууллагууд, судалгааны 
хүрээлэн болон бусад байгууллагуудтай хамтран ажиллах чиг үүрэг бүхий 
зохицуулах байгууллагуудыг тодорхойлсон. Зохицуулах байгууллага нь 
хэрэгжилттэй холбоотой шалгуур, зорилтуудыг тогтоох боловч хувийн хэвшил 
төслүүдийг хэрэгжүүлнэ. 

Хот, аймагт хэрэгжүүлэх төсөл, хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэхэд нутгийн иргэд, 
хувийн хэвшил хот, орон нутгийн захиргааны байгууллагатай хамтран ажиллана. 
Хот, аймгийн удирдлага нь зардлыг төсөвлөх бөгөөд хандивлагч, хөрөнгө 
оруулагчдаас санхүүжилт бүрдүүлэхэд дэмжлэг үзүүлнэ. Бусад төслүүдийг 
хэрэгжүүлэхэд төрийн бус байгууллага оролцож болно. 

(2) Бүсийн хөгжлийн нэгдсэн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх зохицуулалт 

4 төрөлд хуваасан төсөл, хөтөлбөрүүдийг багтаасан бүсийн хөгжлийн нэгдсэн 6 
хөтөлбөрийг боловсруулсан бөгөөд уг 6 хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд олон төрлийн 
байгууллагууд оролцоно. Төслүүдийг үр дүнтэй хэрэгжүүлэхийн тулд холбогдох 
байгууллагуудын хоорондын уялдаа холбоог зайлшгүй хангах ёстой боловч 
эдгээр төслүүдийг хариуцаж хэрэгжүүлэх нэг байгууллагыг тодорхойлох нь 
ярвигтай юм. Бүсийн хөгжлийн нэгдсэн хөтөлбөрүүдийг амжилттай 
хэрэгжүүлэхийн тулд дараах хоёр нөхцлийг хангах шаардлагатай. Эдгээр нь 1) 
хэд хэдэн байгууллагын оролцоог хангах зохицуулалтыг хангах газартай байх, 2) 
чадавх бүхий захиргааны байгууллагатай байх юм. Нутгийн удирдлагын 
байгууллагын чадавх хангалтгүй одоо үед Засгийн газар санаачилгатай ажиллах 
шаардлагатай.   

Дээрх нөхцлийг хангахын тулд бүс бүрт ҮХГ-ын санаачилгаар холбогдох аймгийн 
Засаг даргатай нягт хамтран ажиллах Бүсийн хөгжлийн зөвлөл байгуулахыг санал 
болгож байна. Энэхүү зорилгоор ҮХГ-т бүс нутгийн хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, 
хэрэгжилтийг хариуцан ажиллах чиг үүрэг бүхий шинэ хэлтэс байгуулж болох юм. 
Уг зөвлөл нь тухайн бүсийн аймгийн засаг дарга, холбогдох яамд болон харьяа 
байгууллагууд, орон нутгийн аж ахуйн нэгжүүд, ТББ болон бусад байгууллагуудын 
төлөөллөөс бүрдэнэ. ҮХГ-ын бүтцэд шинээр байгуулагдах хэлтэс нь Бүсийн 
хөгжлийн нэгдсэн хөтөлбөрийг (БХНХ) хэрэгжүүлэх төсөв санхүүгийн асуудлыг 
хариуцахын зэрэгцээ нутгийн захиргааны байгууллагад БХНХ боловсруулахад нь 
дэмжлэг үзүүлнэ.  
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Одоогийн байдлаар бүс нь засаг захиргааны нэгж биш хэдий ч санал болгож буй 
Бүсийн хөгжлийн зөвлөл нь бүсийн засаг захиргааг бий болгох эхний алхам байж 
болно. Шинээр тодорхойлсон бүсчлэлийн дагуу нийслэлийн бүсээс бусад бүс нь 
200,000~500,000 хүн амтай байна. Энэ нь хөгжлийн үйл явцад шаардлагатай эх 
үүсвэрийг төвлөрүүлэн эдийн засгийн шинэ үйл ажиллагааг эхлүүлэхэд илүү 
тохиромжтой байж болох юм. 

Бүсийн хөгжлийн зөвлөлийн үндсэн чиг үүрэгт дараах багтана. Үүнд 1) бүсийн 
хөгжлийн нэгдсэн хөтөлбөрийн төслүүдийг хянах, 2) шаардлагатай тохиолдолд 
зарим төслүүдийг өөрчлөх, нэмэх, 3) бүсийн хөгжлийн нэгдсэн хөтөлбөрийн төсөл 
тус бүрийг хэрэгжүүлэх хугацааг тодорхой болгохын тулд хөтөлбөрийг 
хэрэгжүүлэх үе шат бүхий төлөвлөгөөг боловсруулах, 4) төслүүдийн төсвийг 
хэрэгжүүлэгч байгууллага тус бүрээр нь тооцох зэрэг багтана.  

8.2 Хөрөнгө оруулалтын хуваарилалт 

ҮХЦТ-ний төсөл, хөтөлбөрүүдийн тэргүүлэх чиглэлийг Хэсэг 7.1-д тусгасан 
хөгжлийн хувилбарын үе шаттай уялдуулан үнэлж гурван үе шат бүрт хэрэгжүүлэх 
төлөвлөгөө боловсруулсан. Төсөл, хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай 
төсөв хөрөнгийн ерөнхий тооцоог гаргаж хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөний дагуу үе 
шатуудад хуваарилсан. Ихэнх төслүүдийн хувьд хөрөнгө оруулалтын зардал нь 
төслийн цар хүрээ, үйл ажиллагааг харгалзан ерөнхийлөн тооцоолсон зардал 
болно. Хөрөнгө оруулалтын эцсийн тооцоог Хэсэг 8.1-д заасан журмаар 
тодорхойлно. 

Төсөл, хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай хөрөнгө оруулалтын 
хуваарилалтыг үе шат бүрээр Хүснэгт S13-т хураангуйлж харууллаа. Санал 
болгож буй төсөл, хөтөлбөрүүдийг 2040 оныг хүртэл гурван үе шатаар 
хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай нийт хөрөнгө оруулалт нь 6,116 сая ам.доллар болж 
байгаа ба эдийн засаг, экспортыг төрөлжүүлэх төслүүдэд 764 сая ам.доллар 
(12.4%), бүх талын оролцоо, хүртээмжийг сайжруулах төслүүдэд 427 сая 
ам.доллар (6.6%), нутаг дэвсгэрийн орон зайн төлөвлөлтийг бэхжүүлэх төслүүдэд 
3,197 сая ам.доллар (52.3%), ногоон хөгжлийг дэмжих төслүүдэд 1,728 сая 
ам.доллар (28.3%) тус бүр ногдож байна. 

Хүснэгт S13 4 төрлийн төсөл, хөтөлбөрүүдийн хөрөнгө оруулалтын 
хуваарилалт 

Төслүүд Хөрөнгө оруулалт (сая ам.доллар) 

Нийт I үе шат II үе шат III үе шат 

Эдийн засаг, экспортыг төрөлжүүлэх 
төслүүд 

764 380 195 160 

Бүх талын оролцоо, хүртээмжийг 
сайжруулах төслүүд 

427 126 190 111 

Нутаг дэвсгэрийн орон зайн төлөвлөлтийг 
бэхжүүлэх төслүүд 

3,197 1,016 1,441 720 

Ногоон хөгжлийг дэмжих төслүүд 1,734 662 962 110 

Нийт 6,122 2,184 2,788 1,101 
Эх сурвалж: ЖАЙКА-гийн Төслийн баг 
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8.3 Хяналт-шинжилгээ 

(1) Хэрэгжилтийн хяналт-шинжилгээ  

Монгол Улсад хөгжлийн төсөл, хөтөлбөрүүдийн хяналтын тогтолцоо болон 
хэрэгжилтийн хяналт-шинжилгээний хууль, эрх зүйн орчныг бүрдүүлсэн байдаг. 
2020 оны 5-р сард шинэчлэн найруулсан Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн тухай 
хуулинд хөгжлийн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний заалтуудыг тусгасан. Хуулинд 
зааснаар хөгжлийн бодлого төлөвлөлт, хэрэгжилтийн тогтолцоо тусдаа байгаа ба 
улсын түвшинд Засгийн газар, орон нутгийн түвшинд нутгийн захиргааны 
байгууллага хэрэгжүүлэхээр заасан. Эдгээр чиг үүргийг уялдуулахын тулд орон 
нутгийн хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн баримт бичгийг боловсруулахад 
зориулсан удирдамжийг Засгийн газраас хангах, Засгийн газар болон нутгийн 
захиргааны байгууллагын хөгжлийн төлөвлөлт, хэрэгжилтийн уялдааг хангасан, 
хоорондоо уялдаа холбоо бүхий хөтөлбөр боловсруулалт, төсөвлөлт, хяналт, 
үнэлгээний тогтолцоог бүрдүүлэх зэрэг арга хэмжээг авч, хэрэгжүүлэх нь чухал.   

ҮХЦТ-нд санал болгосон Бүсийн хөгжлийн нэгдсэн хөтөлбөр (БХНХ) болон 
Бүсийн хөгжлийн зөвлөл (БХЗ) нь Засгийн газар болон нутгийн захиргааны 
байгууллагын хөгжлийн төлөвлөлт, хэрэгжилтийг уялдуулах институцийн үр 
дүнтэй механизмыг бий болгоно. БХНХ-ийг БХЗ-өөр дамжуулж, ҮХГ-ын заавар, 
чиглэлийн дагуу тухайн бүсийн аймгуудын төлөөллүүд боловсруулна. Эхний 
ээлжинд төсөвлөлт, төслийн хэрэгжилтийг салбарын агентлаг хэрэгжүүлж, 
хяналт-шинжилгээ, үнэлгээг тухайн агентлагтай хамтран орон нутгийн удирдлага 
хэрэгжүүлж болно. Харин яваандаа орон нутгийн удирдлагын хөгжлийн бодлого 
төлөвлөлт, хэрэгжилтийг дэмжих чиг үүрэг бүхий ҮХГ-т шинээр байгуулагдах 
нэгжээр дамжуулж бүсчилсэн хөгжлийн төсвийг тусад нь төсөвлөж, гүйцэтгэх 
зохицуулалттай байж болно. 

(2) Гүйцэтгэлийн хяналт-шинжилгээ 

Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн баримт бичгийн гүйцэтгэлийн хяналт-
шинжилгээг салбарын хэрэгжүүлэгч агентлагууд хийдэг. Үндэсний статистикийн 
хороо (ҮСХ) хөгжлийн зорилтын гүйцэтгэлийг нийгэм, эдийн засгийн болон бусад 
индексүүдээр нэгтгэн гаргадаг. 

НҮБ-ын ТХЗ-уудын хүрээнд жендэр, орлогын хуваарилалт, аймаг, сумд, үндэс 
угсаа, нийгмийн бүлэг болон бусад холбогдох микро түвшний мэдээллийг 
цуглуулах шаардлагатай болсон. Үүний дагуу ҮСХ микро түвшний мэдээллийг 
цуглуулж, нэгтгэх ажлыг эхлүүлсэн. ТХЗ-уудыг хэрэгжүүлэх зорилгоор илүү цогц, 
өргөн хүрээний мэдээлэл цуглуулахад иргэд, хувийн хэвшил болон орон нутгийн 
захиргааны байгууллагуудын идэвх оролцоо зайлшгүй шаардлагатай. Энэ ажилд 
олон талын оролцоог хангаж чадаагүй тохиолдолд ТХЗ-ын хэрэгжилтэд хяналт-
шинжилгээ, үнэлгээ хийхэд шаардлагатай микро өгөгдлийг цуглуулах, нэгтгэх үйл 
ажиллагаа нь маш өндөр зардалтай болно. Ухаалаг гар утас, үүлэн системийг 
ашиглан вэбэд суурилсан хөдөлгөөнт хяналт, үнэлгээний системийг бий болгох 
хэрэгтэй. Энэхүү системд иргэд, ААНБ-ууд сайн дураараа мэдээлэл оруулах 
боломжтой байх ба орон нутгийн захиргааны байгууллагын мэдээлэл 
боловсруулалтад Засгийн газраас дэмжлэг үзүүлнэ. 

Орон нутгийн иргэд, байгууллагуудын оролцоо, дэмжлэгтэйгээр мэдээлэл 
цуглуулж, үүсгэдэг тул гаднаас мэдээлэл цуглуулах үйлчилгээ авахаас ихээхэн 
ялгаатай байдаг. Түүнчлэн энэ нь нэг талаар иргэд, олон нийтийн чадавхыг 
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хөгжүүлэх үйл ажиллагаа болно. Нөгөө талаар орон нутгийн захиргааны 
байгууллагууд нутгийн иргэд, олон нийттэй харилцахдаа илүү цогц мэдээлэл, 
МХХТ-ийн хэрэгслүүдийг ашиглах чадавхаа дээшлүүлнэ. Үр дүнд нь орон нутгийн 
захиргаа, иргэд хамтарч илүү оновчтой төсөл, хөтөлбөрүүд, институцийн арга 
хэмжээг боловсруулж хэрэгжүүлэх нөхцөл бүрдэнэ. 

(3) “Алсын хараа 2050”, ХАНСХЕТ, БХБ, ҮХЦТ-ний хяналт-шинжилгээ, 
үнэлгээ 

ҮХЦТ-г тусгаж, уялдуулж боловсруулах ХАНСХЕТ, БХБ-ын баримт бичгүүдийг 
хууль тогтоомжид заасан байдаг тул Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, түүний 
удирдлагын тухай хуулийн дагуу хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийнэ. ҮХЦТ-нд 
тусгагдсан одоогийн нөхцөл байдалд хийсэн дүн шинжилгээ нь хяналт-шинжилгээ, 
үнэлгээний суурь мэдээлэл болно. “Алсын хараа 2050” баримт бичигт үнэлгээний 
шалгуур үзүүлэлтүүд болон хүрэх түвшинг 2030, 2040, 2050 оноор тодорхойлсон. 

“Алсын хараа 2050” баримт бичигт ДНБ, нэг хүнд ногдох ДНБ ба уул уурхайн 
салбарын ДНБ-д эзлэх хувь зэрэг шалгуур үзүүлэлтүүдийг тусгасан. Тиймээс 
хяналт-шинжилгээ нь эдгээр шалгуур үзүүлэлтүүд дээр хийгдэнэ. “Алсын хараа 
2050”, ҮХЦТ-ийн 2030, 2040 оны хүн амын хэтийн тооцоо нийцэж байна. Монгол 
Улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлого “Алсын хараа 2050” баримт бичигт 2050 
онд орон нутгийн хүн ам нь нийт хүн амын 50 хувьтай тэнцэнэ гэж тооцоолол 
хийсэн. ҮХЦТ-нд бүсчилсэн хөгжлөөр дамжуулж орон нутгийн нийгэм, эдийн 
засгийн хөгжлийг хангах төлөвлөлтүүдийг тусгасан ба орон нутгийн хүн амын нийт 
хүн амд эзлэх хувь нь бүсчилсэн хөгжлийн үр дүнг илтгэнэ.  

“Алсын хараа 2050”-д бүсчилсэн хөгжлийн шалгуур үзүүлэлтүүдэд 1) шинээр 
байгуулагдсан хүнс, хөнгөн үйлдвэрийн тоо, 2) шинээр байгуулагдсан ХААҮТП-
ийн тоо, 3) олон улсын зэрэглэлтэй нисэх буудлын тоо зэрэг үзүүлэлтүүдийг 
багтаасан. Эдгээр үзүүлэлтүүд нь бүсчилсэн хөгжлийн үр дүнг төдийлөн илтгэхгүй. 
Харин шинээр байгуулагдсан хөнгөн үйлдвэрүүдийн нийт хөрөнгө оруулалтын 
хэмжээ, эдгээр үйлдвэрүүдийн бий болгосон ажлын байрууд, ХААҮТП-ууд дээр 
байгуулагдсан ААН-үүдийн тоо зэрэг үзүүлэлтүүдийг харгалзаж үзэх нь чухал. 
ҮХЦТ-нд Чойбалсан, Ховд хотуудын нисэх онгоцны буудлуудыг олон улсын нисэх 
онгоцны буудал болгож хөгжүүлэхийг санал болгосон. Нисэх онгоцны буудлуудын 
тогтмол нислэгийн тоо, зорчигчдын тоо нь шалгуур үзүүлэлт болно. 

Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийхэд шаардлагатай нийгмийн бусад үзүүлэлтүүдэд 
ядуурлын түвшин, ажилгүйдлийн түвшин, хөдөө орон нутгийн ус хангамж, 
ариутгах татуурга, цэвэрлэх байгууламж, хатуу хог хаягдлын менежмент зэрэг 
багтана. Эдгээр үзүүлэлтүүдэд шаардлагатай жендэрийн, орлогын 
хуваарилалтын болон бусад холбогдох микро түвшний мэдээллийг ҮХЦТ-нд 
тусгасан шинэ аргачлалын дагуу үе шаттайгаар цуглуулж, нэгтгэх ба эдгээр нь 
ТХЗ-ын үнэлгээнд мөн шаардлагатай мэдээлэл юм.  
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