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Бүлэг 8 Гол төсөл, хөтөлбөр бүхий үе шаттай 
хөгжлийн төлөвлөгөө 

Энэхүү бүлэгт өмнөх бүлгүүдэд тусгасан макро түвшний, салбарын болон 
аймгийн түвшний судалгааны үр дүнг нэгтгэж, хөгжлийн төлөвлөгөөг 
боловсруулав. Үндэсний хөгжлийн цогц төлөвлөгөөг салбарын түвшний дүн 
шинжилгээг нэгтгэсэн Салбарын тайлан (тусдаа боть), Бүлэг 2-ын макро түвшний 
асуудлуудын хүрээнд боловруулсан Бүлэг 7-гийн аймгуудын хөгжлийн дүн 
шинжилгээ, Бүлэг 4-д тусгасан орон зайн төлөвлөлтийн судалгаа болон Бүлэг 5-
д тусгасан нийгэм, эдийн засгийн хөгжлийн төлөвлөлтийг ашиглаж 
боловсрууллаа. Нэгдүгээрт үе шаттай хөгжлийн төлөвлөгөөг хөгжлийн 
хувилбараар танилцуулж, хоёрдугаарт салбарын, аймгийн түвшинд төсөл, 
хөтөлбөрүүдийг боловсруулж, санал болгосон ба дараа нь гол төсөл, 
хөтөлбөрүүдийг тодорхойлсон. Бүлэг 3-т танилцуулсан хөгжлийн стратегийн 
хүрээнд эдгээр төслүүдийг хэрэгжүүлснээр мөн тус бүлэгт дэвшүүлсэн 
зорилтуудад хүрэхэд хувь нэмэр болох юм.  

 Хөгжлийн загварын хувилбарууд 

 Хөгжлийн шинэ загвар, үе шат 

 

Энэхүү бүлэгт Монгол Улсын хөгжлийн хувилбар болох 2040 он хүртэлх 
төлөвлөлтийн хугацаанд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа, арга хэмжээг тодорхойлон, 
тусгав. Хөгжлийн хувилбарыг судлах зорилгоор хөгжлийн ялгаатай 2 хувилбарыг 
авч үзэв. Үүнд: 1) 20-р зууны хөгжлийн загвар ба 2) нийгэм, эдийн засгийн 
загварын хувилбар болно.  Монгол Улс нь байгалийн нөөц баялгийг зүй бусаар 
хэтрүүлэн ашиглаж, эдийн засгийн үр ашигт чиглэсэн үйл ажиллагаагаар 
тодорхойлогддог 20-р зууны хөгжлийн загвараас татгалзах шилжилтийн үе 
шатанд байна.  

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 санаачлан хөгжлийн загварыг өөрчлөхийг уриалсан дэлхийн Тогтвортой 
хөгжлийн зорилгуудын (ТХЗ) хүрээнд боловсруулан, хэрэгжүүлж буй Тогтвортой 
хөгжлийн үзэл баримтлал 2030 (ТХҮБ) баримт бичгийн дагуу Монгол Улс нь 20-р 
зууны хөгжлийн загвараас татгалзан, хөгжлийн шинэ загвараар хөгжихөөр зорьж,  
үйл ажиллагааг эхлүүлээд байна. Хөгжлийн шинэ загварыг хэрхэн боловсруулж, 
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хэрэгжүүлэх вэ гэсэн асуудал тулгарна. Үндэсний хөгжлийн цогц төлөвлөгөө нь 
тодорхой арга зүй, аргачлалыг тодруулах замаар тус асуудлыг шийдвэрлэнэ.   
Тухайлбал ҮХЦТ нь хөгжлийн загварын алсын хараа, зорилгыг тодорхойлж, 
хэрэгжүүлэх стратеги, арга хэмжээг танилцуулна.  

ЖАЙКА-гийн Төслийн баг нь Монголын талын хамтран ажиллагч байгууллагуудын 
мэргэжилтнүүдэд хөгжлийн 2 хувилбарын талаар тайлбарлаж, хэлэлцүүлэг 
зохион байгуулсан. ЖАЙКА-гийн Төслийн баг нь Монголын талын хамтран 
ажиллагч байгууллагуудын хамт хөгжлийн алсын хараа, зорилго, стратегийг 
тодорхойлж, хэрэгжүүлэх арга хэмжээг боловсруулсан. Эрдэмтэн, судлаачид, 
хувийн хэвшил, хэвлэл мэдээллийн төлөөлөл, аймгуудын удирдах албан 
тушаалтнуудыг оролцуулан Оролцогч талуудын нэгдсэн хурлыг 2020 оны 1-р 
сарын 21-нд зохион байгуулсан бөгөөд хөгжлийн загвар, алсын хараа, зорилго, 
стратегийг танилцуулсан.  

Хурлаар бүлгийн хэлэлцүүлэг зохион байгуулж, оролцогчид хөгжлийн ямар 
загварыг илүү зөв гэж үзэж байгаа болон үндэслэл, шалтгааныг тайлбарласан.   
Хуралд оролцогчдын ихэнх нь нийгэм, эдийн засгийн хөгжлийн хувилбарын 
загварыг хүлээн зөвшөөрсөн боловч оролцогчдын тал хувь нь 20-р зууны 
хөгжлийн загвар ба нийгэм, эдийн засгийн хөгжлийн хувилбарыг хослуулсан 
холимог загварыг илүү зөв гэж үзсэн юм.   

Хуралд оролцогчид улс төрийн тогтворгүй байдал, бодлогын уялдаагүй байдал, 
Улаанбаатар хот дахь эдийн засгийн үйл ажиллагаа, хүн амын хэт төвлөрөл, бүс 
нутаг, хот, хөдөөгийн иргэдийн орлогын ялгаа, хүрээлэн буй орчны доройтол, 
эдийн засаг ба экспортын бараа бүтээгдэхүүн төрөлжөөгүй, уул уурхайгаас 
хамааралтай эдийн засгийн өсөлт зэрэг өнөөгийн чиг хандлага үргэлжилж байгаа 
үед хөгжлийн боломжит үр дүнгийн талаар санал бодлоо солилцов.   

Тэд хөгжлийн алсын харааг хэрэгжүүлэх нийгэм, эдийн засаг, орон зайн хөгжлийн 
өөрчлөлтөд нөлөөлөх зүйлсийн талаар санал бодлоо илэрхийлэв. Үүнд суурь 
боловсрол, мэдлэг ойлголтыг сайжруулах, дээд боловсрол, мэргэжлийн сургалт, 
органик бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийг дэмжих, дахин боловсруулах, уур амьсгалын 
өөрчлөлтөд дасан зохицох, бусад улс орнуудтай байгуулсан худалдааны гэрээ, 
хэлэлцээрийн үйл хэрэгт идэвхитэй оролцох, нүүрсний хэрэглээнээс сэргээгдэх 
эрчим хүч рүү шилжих, зам тээврийн дэд бүтцийг хөгжүүлэн хотуудын харилцаа 
холбоог сайжруулах, нутгийн удирдлагын байгууллагуудын чадавхыг бэхжүүлэх, 
шинэчлэл хийх, мэдлэгийн үйлдвэрлэл, хиймэл оюун ухаан, зүйлсийн интернет, 
дэвшилтэт тенхологи, ойн сан ба тусгай хамгаалалттай газар нутгийг өргөжүүлэх, 
бэлчээрийг хамгаалах ба бэлчээр ашиглалтын хяналт бүхий газрыг тодорхойлох 
зэрэг болно. Хэлэлцүүлгийн үр дүнг Бүлэг 10.1-ийн хавсралтад нэгтгэн оруулав.  

 

Хөгжлийн хувилбар нь 20-р зууны хөгжлийн загвараас илүүтэйгээр нийгэм, эдийн 
засгийн хөгжлийн өөр загвар руу Монгол Улс шилжин, хөгжих үйл явцыг үзүүлсэн 
болно. Өөрөөр хэлбэл ТХҮБ 2030 баримт бичгийг хэрэгжүүлэхийн тулд Монгол 
Улс нь 20-р зууны хөгжлийн загвар ба нийгэм, эдийн засгийн хөгжлийн хувилбарыг 
хослуулсан холимог загвараар хөгжиж эхлэн цаашдаа нийгэм, эдийн засгийн 
хөгжлийн хувилбар руу аажмаар шилжин хөгжих болно. ҮХЦТ-г Тогтвортой 
хөгжлийн үзэл баримтлал 2030 баримт бичгийг хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх 
зорилгоор боловсруулж байгаа ба ҮХЦТ-ний хөгжлийн хувилбарууд нь хөгжлийн 
шинэ загвар руу шилжих үйл явцыг дүрслэн харуулж байгаа юм. Хөгжлийн 
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хувилбарыг гурван үе шаттайгаар хэрэгжүүлнэ. Үүнд: I үе шат 2025 он хүртэл, II 
үе шат 2026-2030 он, III үе шат 2031-2040 он. Үе шат тус бүрээр хэрэгжүүлэх үйл 
ажиллагаа, арга хэмжээг дараагийн хэсэгт тусган, оруулав.  

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:  

(a) Соёл, байгалийн нөөц баялийг 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. 

(b) Нутгийн захиргааны байгууллага болон олон нийтийн оролцоотойгоор 

байгалийн нөөцийн менежментийг сайжруулах үүднээс хөгжлийн 

удирдлагын тогтолцоог бэхжүүлэх хэрэгтэй. 

(c) Нэмүү өртөг шингэсэн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх, ажлын байрыг нэмэгдүүлэх, 

эдийн засгийн тогтвортой байдлыг хангах үүднээс эдийн засгийн үйл 

ажиллагаа, экспортыг төрөлжүүлэх шаардлагатай. 

(d) 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.  

 I үе шат 2025 он хүртэл 

 

I үе шат бол нийгэм, эдийн засгийн хөгжлийн шинэ загвар руу шилжин хөгжих 
бэлтгэл үе шат юм. 20-р зууны хөгжлийн загварын дагуу эдийн засгийн ихэнх үйл 
ажиллагаа үргэлжлэн явагдана. Тухайбал эдийн засгийн өсөлтийг хангах, 
капиталын хуримтлалыг бий болгох уул уурхайн салбарын өсөлт хэвээр 
хадгалагдах боловч аажимдаа хариуцлагатай уул уурхайн зарчимд шилжинэ. 
Капиталын хуримтлалыг нэмэгдүүлэхэд жинтэй хувь нэмэр оруулах 
хариуцлагатай уул уурхайн зарчмыг бэлтгэл үе шатанд нарийн чанд тогтоох 
шаардлагатай бөгөөд Бүлэг 8.4.1-т санал болгон тусгав.  

Хариуцлагатай уул уурхайн салбараас олох орлогоор капиталын хуримтлалыг 
нэмэгдүүлж, эрдэс, газар тариалан болон мал аж ахуйн гаралтай түүхий эдэд 
анхан шатны боловсруулалт хийх зэрэг эдийн засгийн шинэ үйл ажиллагаанд их 
хэмжээний хөрөнгө оруулалт хийх болно. Боловсруулалт хийж, нэмүү өртөг 
шингээсэн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж, төрөлжүүлнэ. Боловсруулах үйлдвэрүүдийг 
түүхий эд бэлтгэн, нийлүүлэх бүсэд байгуулна. Цаашид нэмүү өртөг шингэсэн 
эцсийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх зорилгоор газар тариалан, мал аж ахуйн 
гаралтай түүхий эд болон хагас боловсруулсан бүтээгдэхүүнийг хадгалах 
агуулахуудыг байгуулна.  

Боловсруулах үйлдвэрүүдээс хот, сууриныг болон хот, сууринаас экспортын зах 
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зээлийг холбосон зам, тээврийн сүлжээ, гол дэд бүтцэд хөрөнгө оруулалт хийнэ. 
Эдгээр хот, суурины чиг үүргийг эрэмбэлэн сайжруулна. Хариуцлагатай уул 
уурхайг хөгжүүлэх ажлын хүрээнд уул уурхайгаас олсон орологоор уул уурхай 
дагасан хотуудын дэд бүтцийг сайжруулна. Энэхүү зорилгоор олон нийтийн 
хөгжлийн сан бүрдүүлэх боломжтой.  

I үе шатанд нутгийн захиргааны байгууллагын чадавхыг бэхжүүлэх шаардлагатай. 
Аймгуудад зохион байгуулсан хэлэлцүүлгийн хүрээнд олон нийтийн санал авах 
үйл ажиллагааг өргөжүүлэн, орон нутгийн иргэдийн идэвх санаачилгыг өрнүүлэх 
үүднээс олон нийтийн оролцоотойгоор эмнэлэг, хүүхдийн цэцэрлэг, эрчимжсэн 
мал аж ахуйн барилга байгууламжийг төлөвлөн, барьж байгуулах нь зүйтэй. 
Хөрөнгийн эх үүсвэрийн хүрэлцээ хангамжийг нэмэгдүүлэх зорилгоор өөр эх 
үүсвэр, нөөц бололцоог дайчлах хэрэгтэй (гадаадад ажиллаж буй иргэдийн 
мөнгөн гуйвуулга).  

 

Эдийн засгийн харьцангуй өндөр өсөлтийг хангах зорилгоор ашигт малтмал 
олборлох, боловсруулах үйл ажиллагааг үргэлжлүүлэн явуулах ба нэмүү өртөг 
шингэсэн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх, ажлын байр бий болгох зорилгоор уул 
уурхайн бүтээгдэхүүн боловсруулах үйлдвэрлэлийг түлхүү хөгжүүлэх нь зүйтэй. 
Түүхий нүүрсийг угаан, баяжуулж, шахмал түлш үйлдвэрлэн, чанартай нүүрсийг 
дотоодын зах зээлд нийлүүлэх шаардлагатай. Үүний зэрэгцээ цэвэр нүүрс 
үйлдвэрлэх шинэ технологи нэвтрүүлэх ажлыг санаачлан, эхлүүлэх хэрэгтэй. 
Төмөр, зэсийг боловсруулан нэмүү өртөг шингэсэн эцсийн бүтээгдэхүүн 
үйлдвэрлэж, экспортын бараа бүтээгдэхүүнийг төрөлжүүлэн, зах зээлд нийлүүлнэ.  

Томоохон хотуудын орчим болон томоохон хотуудыг холбосон гол авто замын 
дагуу илүү эрчимжсэн суурин мал, амьтны аж ахуйг хөгжүүлэн, чанартай мах, 
махан бүтээгдэхүүн, сүү, сүүн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж, хот, суурины зах зээлд 
нийлүүлнэ. Хот, суурин, гол замуудаас зайтай хөдөө орон нутагт уламжлалт 
бэлчээрийн мал аж ахуй эрхлэх ба бэлчээрийн доройтол, даац хэтрэлтээс 
сэргийлэн бэлчээр ашиглалтыг хянах бүсийг тогтооно. Энэхүү бүсэд уламжлалт 
бэлчээрийн мал аж ахуй болон хагас эрчимжсэн суурин мал, амьтны аж ахуйг 
хослуулан хөгжүүлнэ.  

Эрчимжсэн, хагас эрчимжсэн суурин мал, амьтны аж ахуйг хөгжүүлэхийн тулд 
тухайн бүс нутагт малын тэжээлийн үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлнэ. Үр тариа, төмс, 
хүнсний ногооны дотоодын хэрэгцээг бүрэн хангах үйл ажиллагааны хүрээнд 
тариалангийг талбайг өргөтгөх шаардлагатай. Газар тариалангийн 
үйлдвэрлэлийг эрчимжүүлэх ажлын хүрээнд хүлэмжийн аж ахуйг хөгжүүлнэ. 
Нарийн ногоо тарьж, ургуулах газар доорх хүлэмж зэрэг шинэ төрлийн хүлэмжийг 
нэвтрүүлэх ажлыг туршиж үзэх хэрэгтэй.  

Уул уурхайн бүтээгдэхүүн боловсруулах үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэхийн зэрэгцээ 
хөдөө аж ахуйн боловсруулах үйлдвэрлэлийг төрөлжүүлж, эрчимжүүлэн 
хөгжүүлнэ. Эдгээр үйлдвэрүүд нь түүхий эдийн анхан шатны үйлдвэрлэл болон 
орон нутгийн боловсруулах үйлдвэрүүдийг холбон үйлдвэрлэлийн кластерыг үе 
шаттайгаар үүсгэх бөгөөд тэдгээрийн зарим нь экспортын баримжаатай үйлдвэр 
болон хөгжинө. Зах зээл, экспортын бараа бүтээгдэхүүнийг төрөлжүүлэх 
зорилгоор хувийн хэвшлийн аж ахуйн нэгж байгууллагуудын технологийн 
шинэчлэл, бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлтийн талаарх санаачилгыг төрөөс дэмжин, 
ажиллах шаардлагатай. Чацаргана жимсний үйлдвэрлэлийн кластер нь Монгол 
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Улсын экспортын чиг баримжаатай үйлдвэрлэлийн кластерын анхдагч болох 
боломжтой. Түүний дараагийнх нь мал аж ахуйд суурилсан үйлдвэрлэлийн 
кластер байж болох юм.  

Төлөвлөсөн аж үйлдвэрийн паркуудаас Улаанбаатар хотын ойролцоо байрших аж 
үйлдвэрийн парк хурдацтай хөгжинө. Дархан хотод Үйлдвэрлэл технологийн парк, 
Сайншанд хотод Хүнд аж үйлдвэрийн цогцолборыг байгуулж эхэлнэ. Хөдөө аж 
ахуйн үйлдвэрлэл, тенхологийн паркийг үйлдвэрлэл, технологийн паркийн үзэл 
баримтлал, холбогдох технологи, зах зээлийг хамруулан үйлдвэрлэлийн кластер 
байгуулах үүднээс нарийвчлан судалсаны дараа байгуулах нь зүйтэй. Хилийн 
боомтод худалдааны чөлөөт бүс, эдийн засгийн тусгай бүсүүдийг байгуулахаар 
төлөвлөсөн бөгөөд Олон улсын нисэх онгоцны шинэ буудлын орчимд Төр хувийн 
хэвшлийн түншлэлийн зарчмаар шинэ чөлөөт бүсийг үе шаттайгаар байгуулах 
шаардлагатай.  

 

Уул уурхайгаас хамааралтай эдийн засгийн өсөлт, Улаанбаатар хот болон түүний 
орчимд хөрөнгө оруулалт төвлөрч байгаа тохиолдолд гадаад улс руу чиглэсэн 
шилжилт хөдөлгөөн болон хөдөө орон нутгаас хот руу чиглэсэн шилжилт 
хөдөлгөөн үргэлжлэх ба хот, хөдөөгийн хөгжлийн ялгаатай байдал хэвээр 
хадгалагдана. Орон нутгийн хотуудад ажлын байр бий болгох эдийн засгийн шинэ 
үйл ажиллагаа хязгаарлагдмал байх тул ур чадварыг сайжруулах, техникийн 
болон мэргэжлийн сургалтын хэрэгцээ шаардлага өсөн нэмэгдэнэ. Орлого 
нэмэгдэхийн хэрээр суурь болон дээд боловсрол, эрүүл мэндийн үйлчилгээний 
эрэлт аажмаар нэмэгдэнэ.   

Хүлээгдэж буй эдгээр өөрчлөлтийн улмаас улсын төсвөөс нийгмийн салбарт 
хуваарилах төсөв, хөрөнгийг эргэн харах шаардлагатай. Энэхүү ажлын хүрээнд 
боловсролын салбарын шинэчлэлийг үндсэн хоёр чиглэлээр эхлүүлэх хэрэгтэй. 
Нэг нь эдийн засаг тэлэхийн хэрээр хөдөлмөрийн зах зээлд хүлээн 
зөвшөөрөгдөхүйц мэдлэг, ур чадвартай төгсөгчдийг бэлтгэн гаргадаг мэргэжлийн 
боловсрол, сургалт болон дээд боловсролын тогтолцоог бүрдүүлнэ. Нөгөө нь 
хөгжлийн шинэ загвараар хөгжихөд шаардлагатай үндэсний үнэт зүйлсээ 
дээдэлсэн Монгол хүнийг төлөвшүүлэх үүднээс сургуулийн өмнөх боловсролын 
тогтолцооноос эхлэн сайжруулах нь зүйтэй. Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ 
нь анхан шатны болон урьдчилан сэргийлэх эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээнд 
анхаарлаа хандуулах ёстой. Хүний нөөцийн хөгжил, нийгмийн даатгалын санд 
улсын төсвөөс татаас олгохтой холбогдуулан улсын төсвийн хөрөнгийн 
хуваарилалтыг оновчтой хийх шаардлагатай.  

 

Улсын чанартай гол замуудыг сайжруулах, аймгийн төвүүдийг холбосон болон 
хайрган замуудыг хатуу хучилттай болгох шаардлагатай. Түүхий эд бэлтгэл, анхан 
шатны боловсруулалт, экспортын зах зээлийг холбосон авто замуудыг сонгон, 
барьж байгуулна. Улаанбаатар хот болон зарим орон нутгийн хотуудын дэд 
бүтцийг сайжруулах шаардлагатай. Үүнд аялал жуулчлал, аж үйлдвэр, уул уурхай 
дагасан хотууд орох бөгөөд цөөн хэдэн хотыг сонгож, олон улсын худалдаа 
логистикийн төв болгон хөгжүүлэх боломжтой.  

Зарим чиглэлийн төмөр замын бүтээн байгуулалт, хилийн боомтын барилга, 
байгууламж зэрэг тээвэр, логистикийн сүлжээг бүрдүүлдэг томоохон 
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байгууламжийн ТЭЗҮ-г боловсруулан, барьж байгуулна.  

Баруун, Баруун хойд, Алтайн, Зүүн бүсийн дэд бүтцийн босоо тэнхлэгийг 
байгуулахад хувь нэмэр оруулах үүднээс зарим хилийн боомтуудын үйл 
ажиллагааг сайжруулах талаар ОХУ, БНХАУ-тай яриа, хэлэлцээр хийх хэрэгтэй.  

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 шаардлагатай. Дээрх бүлэгт санал болгосон Олон нийтийн хөгжлийн 
сангийн хөрөнгөөр уул уурхайн бүтээн байгуулалтын хүрээнд тэдгээр замыг 
сайжруулах боломжтой юм.  

 

Уул уурхайгаас хамааралтай эдийн засгийн хөгжлөөс шалтгаалан байгаль орчинд 
үзүүлэх сөрөг нөлөө үргэлжлэх боловч байгаль орчны боловсрол, олон нийтэд 
сурталчлах үйл ажиллагааны үр дүнд хариуцлагатай уул уурхайн талаарх 
иргэдийн мэдлэг ойлголт сайжирна. Улаанбаатар хотод тулгарч буй байгаль 
орчны асуудлууд хэвээр үргэлжлэх боловч Улаанбаатар хотын дагуул хотуудын 
хөгжил нь байгаль орчны доройтлыг бууруулахад эерэг нөлөө үзүүлнэ. Хөгжлийн 
энэхүү үе шатанд нутгийн удирдлагын байгууллагуудын чадавх бэхжсэнээр 
байгаль орчны хяналтад орон нутгийн иргэдийн оролцоо нэмэгдэж, албан ёсны 
тогтолцоо бүрдэнэ. Энэ нь газар тариалан, мал аж ахуйг зүй зохистой эрхлэн, 
бэлчээр ашиглалтын хяналт бүхий газрыг тогтоосноор газрын доройтлыг 
бууруулна.  

 II үе шат 2026-2030 он 

 

Энэ үе шатанд нийгэм, эдийн засгийн бүтцийг нийгэм, эдийн засгийн хөгжлийн 
шинэ загварт тохируулан өөрчлөх ажил идэвхтэй хийгдэнэ. I үе шатанд 
санаачлагдсан эдийн засгийн шинэ үйл ажиллагаанууд бүрэн хөгжиж, эдийн 
засгийн нэмэлт шинэ үйл ажиллагаа явагдана. Эдгээр үйл ажиллагааны ихэнх нь 
анхдагч бүтээгдэхүүн дээр суурилсан аж үйлдвэрийн босоо кластер хэлбэрээр 
хөгжинө. 

Хариуцлагатай уул уурхайн үйл ажиллагаа өргөжин, тэлж уул уурхайн салбар 
аажмаар хөгжсөөр байх болно. Уул уурхайн салбарын өсөлт нь үе шаттайгаар 
саарах ба II үе шатны төгсгөлд тэг өсөлтийн байдалд хүрнэ. Гэсэн хэдий ч нэмүү 
өртөг шингээсэн бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэх, илүү олон ажлын байрыг бий 
болгохын тулд уул уурхайн бүтээгдэхүүнийг дотооддоо үйлдвэрлэх хэмжээ 
нэмэгдэх тул уул уурхайн салбарын эдийн засагт оруулах хувь нэмэр ач 
холбогдолтой хэвээр байх болно. 

II үе шатны бүхий л хугацаанд төрийн удирдлагын зарим чиг үүрэг, эрх мэдлийг 
нутгийн удирдлагын байгууллагуудад шилжүүлэх ажил үргэлжилнэ. Төрийн зарим 
чиг үүргийг нутгийн удирдлагын байгууллагуудад шилжүүлэх болно. Байгаль 
орчны хяналт, менежментийг хамгийн түрүүнд шилжүүлэх болно. Орон нутгийн 
байгууламжийн үйл ажиллагааг төлөвлөх, хэрэгжүүлэх хамтын ажиллагааны 
механизмыг институцийн хэлбэр оруулна. 
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Чацарганы аж ахуй болон МАА-н кластерууд зэрэг I үе шатанд байгуулсан аж 
үйлдвэрийн кластеруудыг бүрэн хөгжүүлнэ. Чацарганы аж ахуйн кластер нь 
зөвхөн чацарганы шүүс үйлдвэрлээд зогсохгүй шүүснээс гаргаж авсан эфирийн 
тосоор гоо сайхны болон эмийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэнэ. Эдгээр өндөр үнэ 
цэнэтэй бүтээгдэхүүнүүдийн зарим нь барууны өндөр хөгжилтэй орнуудын 
ашигтай зах зээлд гарах боломжтой. 

МАА-н үйлдвэрлэлийн кластер нь сайн чанарын мах, сүүн бүтээгдэхүүн болон 
ноос, ноолуур, арьс ширээр хувцас хэрэглэл үйлдвэрлээд зогсохгүй халал хүнс, 
гэрийн тэжээвэр амьтны хоол болон хонь, адууны ихэсээр эм, гоо сайхны 
бүтээгдэхүүн, эрүүл мэндийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэнэ. Эцэст нь яс, цус гэх зэрэг 
МАА-н бүхий л түүхий эдийг хаягдалгүйгээр бүрэн ашиглах боломжтой болно. 
Технологийн шинэчлэл, зах зээлийн хөгжлийн хамт бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлд 
Засгийн газрын дэмжлэгтэйгээр бусад үйлдвэрлэлийн кластерууд хөгжиж эхэлнэ. 

Уул уурхай нь ажлын байрыг нэмэгдүүлэх ба орон нутгийн үйлдвэрүүдийг түүхий 
эдээр ханган, нэмүү өртөг шингэсэн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлд хувь нэмэр 
оруулна. Төмөр, зэс дээр суурилсан эцсийн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийг 
нэмэгдүүлэх нь эдгээр бүтээгдэхүүнийг олон улсын зах зээл дээр борлуулах 
боломжийг Монгол Улсад олгоно. Гадаадын хөрөнгө оруулалт болон технологийг 
нэвтрүүлснээр уран болон газрын ховор элементүүд зэрэг уул уурхайн шинэ 
бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийг эхлүүлэх боломжтой болно.   

Улаанбаатар хотод болон хотоос гадуур аж үйлдвэрийн паркуудыг нэмж 
байгуулна. ОХУ болон БНХАУ-ын хил дагуух худалдааны чөлөөт бүс, эдийн 
засгийн онцгой бүсийг хөгжүүлэх ажлыг хилийн худалдааг дэмжих байгууламж 
болон институцүүдийг сайжруулах ажилтай хамтаар түргэтгэх хэрэгтэй.  

Олон төрлийн аялал жуулчлалын бүтээгдэхүүнийг хөгжүүлэх зорилгоор дотоодын 
аяллын агентлаг, тур операторууд нь олон улсын аялал жуулчлалын 
агентлагуудтай шууд хамтран ажиллана. Өвлийн аялал жуулчлалын хөтөлбөр 
зэргийг багтаасан олон төрлийн аяллын хөтөлбөрийг боловсруулж Мөрөн, Ховд, 
Цэцэрлэг зэрэг цөөн хотуудыг аялал жуулчлалын суурь болгон бэхжүүлэх 
хэрэгтэй. 

 

Орон нутаг дахь эдийн засгийн шинэ үйл ажиллагааны улмаас ажлын байр 
нэмэгдэж, гадаад улс руу болон хөдөө орон нутгаас хот руу чиглэсэн шилжилт 
хөдөлгөөн буурч, хот хөдөөгийн хөгжлийн ялгаатай байдал багасна.   Хөгжлийн 
I үе шатанд сургуулийн өмнөх болон бага боловсролын хөтөлбөрийн хүрээнд 
байгаль орчны боловсрол олгосноор нийгэм, эдийн засгийн хөгжлийн шинэ 
загварын талаарх мэдлэг ойлголтыг дээшлүүлнэ. Үүгээр дамжуулан хүүхдийг 
төлөвшүүлэх, хөгжүүлэхэд онцгой анхаарал хандуулах шаардлагатай. Нийгмийн 
халамж, аюулгүй байдлыг хөгжлийн тэргүүн эгнээнд тавих үзэл санааг 
үндэслэлтэй болгож, нийгэмд өргөнөөр хүлээн зөвшөөрүүлэх хэрэгтэй. Эрүүл 
ажиллах хүчийг дэмжихийн тулд эрүүл мэндийн анхан шатны болон урьдчилан 
сэргийлэх тусламжид ихээхэн анхаарал хандуулах ёстой.  

 

Тайлангийн дэд Бүлэг 4.3-т санал болгосон Монгол Улсын төвийн бүсийн нутаг 
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дэвсгэрийг хамруулан тойрог коридорыг байгуулах ба ингэхдээ шаардлагатай 
хатуу хучилттай замыг барьж, байгуулах буюу замын чанарын шаардлага 
хангахгүй хэсгүүдийг коридорын чиглэлд тохируулан өөрчилж, сайжруулна. 
Тойрог коридорын хойд хэсэг нь ОХУ-ын хил дагуух аялал жуулчлалын бүсүүдийг 
үр дүнтэй холбох бөгөөд урд хэсэг нь БНХАУ-тай хиллэх хил орчмын  бүс нутгаас 
хөгжингүй төвийн бүс рүү хүрэх боломжийг нэмэгдүүлнэ. Тойрог коридорын зүүн 
төгсгөлд орших Өндөрхаан хот нь Зүүн бүс рүү холбогдох гарц болох ба 
коридорын баруун төгсгөлд орших Улиастай хот нь Баруун бүс рүү холбогдох гарц 
болно. Тойрог коридор нь бүхэлдээ улсын нутаг дэвсгэрийн орон зайн нэгдсэн 
байдлыг бэхжүүлнэ. 

Тойрог коридорын дотор орших нутаг дэвсгэр нь 21 дүгээр зуунд Монгол Улсын 
хөгжлийг түүчээлэх, чанартай дэд бүтэц бүхий гол бүс нутаг болон хөгжих 
боломжтой. Энэ үе шатны эхэн үед Баруун бүсийн Улиастай болон Зүүн бүсийн 
Өндөрхаан хотыг Улаанбаатар хотоор дайруулан холбосон харилцаа холбооны 
бас нэгэн суурь шугамыг барьж болно.  

Хотын зэрэглэлийн ангиллын хувьд дээгүүр зэрэглэлтэй томоохон хот, 
суурингуудыг тодорхойлсон чиг үүргийн дагуу хөгжүүлнэ. Бүсийн хөгжлийн  
тулгуур төв хотуудыг хэд хэдэн чиг үүрэгтэйгээр хөгжүүлэх хэрэгтэй ба магадгүй 
зарим нь засаг захиргааны шинэ статустай болно. Тойрог коридор дагуух 
Өндөрхаан болон Улиастай зэрэг хотуудын дэд бүтцийг сайжруулахад нэн 
тэргүүний ач холбогдол өгөх шаардлагатай. 

Тойрог коридор болон I үе шатанд аймгуудыг холбосон замуудыг барьж, 
байгуулсанаар улс даяар хөдөө орон нутаг руу аялах боломжийг бүрдүүлнэ.  Уул 
уурхай болон аялал жуулчлалын томоохон бүтээн байгуулалттай холбоотой дэд 
бүтцийг Олон нийтийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр барьж, байгуулна.  

 

Хариуцлагатай уул уурхайг эрчимтэй хөгжүүлсэнээр байгаль орчинд үзүүлэх 
сөрөг нөлөө буурна. Улаанбаатар хотын дагуул хотууд хөгжихийн хэрээр хотын 
байгаль орчны доройтол багасна. Орон нутгийн хотуудын хүн ам өсөж, эдийн 
засгийн үйл ажиллагаа эрчимжихийн зэрэгцээ эдгээр хотуудад байгаль орчны 
асуудлууд тулгамдах магадлалтай байна. Нутгийн удирдлагын байгууллагуудын 
байгаль орчны хяналтыг иргэдийн мэдлэг ойлголтыг дээшлүүлэх замаар 
бэхжүүлнэ.  

 III үе шат 2031-2040 он 

 

Энэ үе шатанд Монгол Улс нийгэм, эдийн засгийн тэнцвэртэй хөгжлийг хангасан 
шинэ загвар руу бүрэн шилжсэн байна. Хөгжлийн шинэ загвар руу бүрэн 
шилжихийн тулд ТХЗ, ТХҮБ 2030-ын биелэлтийг дүгнэж, хөгжлийн стратеги, 
тэргүүлэх чиглэлүүдийн өөрчилж, шинэчлэх шаардлагатай асуудлуудыг 
тодорхойлно. Монгол Улсын ОХУ, БНХАУ болон бусад улс, орнуудтай харилцах  
идэвхтэй харилцаа, хамтын ажиллагаа, худалдаа болон гадаадаас Монгол Улс 
руу, Монгол Улсаас гадагш чиглэсэн эрчимтэй шилжилт хөдөлгөөн энэ үе шатны 
онцлог нь байна. Энэ үе шатанд, гадаадын улс орнуудад ажиллаж амьдарч 
байгаа Монголчууд эх орныхоо хөгжил дэвшилж гар бие оролцохын тулд буцаж 
ирнэ.  
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Энэхүү үе шатанд төрийн зарим чиг үүргийг нутгийн удирдлагын байгууллагуудад 
үе шаттайгаар шилжүүлэх, хуваарилах үйл ажиллагаа үргэлжилнэ. Хөгжлийн 
удирдлагыг нутагшуулах ажлын хүрээнд оролцоонд суурилсан төлөвлөлт, 
хэрэгжилтийн механизмыг улсын хэмжээнд бүрэн нэвтрүүлнэ.  

 

Анхан шатны бүтээгдэхүүнд суурилсан аж үйлдвэрийн кластеруудыг хөгжүүлж, 
эдийн засаг, экспортын бараа бүтээгдэхүүнийг төрөлжүүлэх үйл ажиллагаа үр 
дүнд хүргэнэ. Зарим үйлдвэрийн кластер нь орон нутгийн үйлдвэрүүдийг 
экспортын бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгчидтэй холбож, нутгийн иргэдийн амьжиргааг 
дээшлүүлэхэд дэмжлэг үзүүлнэ. Үүний үр дүнд 2040 он гэхэд ядуурлыг бүрэн 
устгана. Үйлдвэрлэл, маркетинг болон бусад туслах үйл ажиллагааны уялдаатай 
байдал хангагдаж, аж үйлдвэрийн кластеруудыг үр дүнтэйгээр хөгжүүлэхийн тулд 
оролцогч талууд мэдээлэл, харилцаа холбооны технологийг ашиглаж холбоно.  

Аж үйлдвэрийн кластеруудын үйл ажиллагаа уялдаж, хамтарч ажилласнаар аж 
үйлдвэрийн цогцолборыг байгуулна. Аялал жуулчлалын салбарыг өргөжүүлэх 
бодлогын хүрээнд эрүүл мэндийн бүтээгдэхүүн, косметик, эм, эмийн түүхий эд 
зэргийг ашиглаж аялал жуулчлал, алжаал тайлах үйлчилгээг хослуулсан 
цогцолборыг байгуулж болно. Логистик, аялал жуулчлалын гэх мэт үйлчилгээнд 
суурилсан кластеруудыг дагнан хөгжүүлж болно. Түүнчлэн экспортод гаргах уул 
уурхайн эцсийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх үйлдвэрийн кластеруудыг хөгжүүлнэ. 
Дэлхийд танигдсан экспортын бараа бүтээгдэхүүнүүдийг нийлүүлж эхэлнэ.  

Хил орчмын хот, суурин газруудад ОХУ, БНХАУ-тай хамтран ажиллаж, дотоодын 
нөөц баялагтаа түшиглэж ЭЗ-ийн чөлөөт бүс байгуулах ажил шинэ шатанд гарна. 
Чөлөөт бүсэд үйлчилгээний салбарын ААН, байгууллагуудыг түлхүү дэмжсэнээр 
иргэд чөлөөтэй худалдаа эрхлэх, хамтарч ажиллах нөхцөлийг бүрдүүлнэ.  

 

Орон нутгийн хотуудад ажлын байр нэмэгдэх нь гэр бүлийн харилцаа, хамт олны 
эв нэгдлийг хангахад тустай боловч хотжилттой холбоотой зарим нэг нийгмийн 
асуудлууд үүсэж болзошгүй. Эдийн засгийн шинэ үйл ажиллагаа эрхлэн явуулах  
иргэд олноор шилжин ирэх нь нутгийн уугуул иргэд болон шилжин ирэгсэдийн 
хооронд ус зэрэг байгалийн нөөц баялгийг ашиглахтай холбоотой зөрчил үүсгэж 
магадгүй юм.   

Эдийн засгийн өсөлтийг хангаж, капиталын хуримтлал, улсын төсвийн хэмжээг 
нэмэгдүүлсэнээр гадаадад ажиллаж, амьдарч байгаад Монгол Улсад буцаж ирсэн 
иргэдийн нийгмийн асуудлыг орхигдуулалгүй бүх хүнд хүртээмжтэй, чанартай 
нийгмийн цогц үйлчилгээг үзүүлж, нийгмийн хөгжлийг ахисан түвшинд хүргэнэ. 
Иргэдийн амьжиргаагаа дээшлүүлэх үйл ажиллагааг экспортын бараа 
бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгчдэд нийлүүлэлт хийдэг орон нутгийн үйлдвэрлэлтэй 
нийцүүлж, уялдуулснаар ядуурлыг бүрэн устгана.  

 

Тойрог коридорыг байгуулсанаар гол авто замын сүлжээ бүрэн ашиглалтад орох 
ба түүнийг даган хөдөө, орон нутгийг холбосон замын сүлжээ өргөжин, хөгжинө. 
Түүхий эд бэлтгэл,  боловсруулах үйлдвэр, логистикийн төвүүдийг холбосон 
олон үйлдэлт системд суурилсан тээвэр, логистикийн сүлжээг байгуулна. Олон 
үйлдэлт системийн нэг хэсэг болох төмөр замыг зорчигч тээвэрт түлхүү ашиглана.  
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Том хотуудын чиг үүргийг нарийвчлан тодорхойлсоноор хотуудын зэрэглэл илүү 
боловсронгуй болно. Бүсийн хөгжлийн тулгуур төв хотуудын чиг үүрэг өргөжинө. 
Мөрөн, Ховд хотуудад олон улсын аялал жуулчлал, худалдааны үйлчилгээг 
төвлөрүүлж, Эрдэнэт, Дархан, Чойбалсан хотуудад дээд боловсролын сургалтын 
байгууллагууд, нийгэм, эдийн засгийн хөгжлийн загварын судалгааны төвүүдийг 
байршуулж, Чойр хотод цэвэр эрчим хүч үйлдвэрлэх станц, Алтай хотод 
сэргээгдэх эрчим хүч үйлдвэрлэх станцыг барьж байгуулах боломжтой. Түүнчлэн 
эрүүл мэндийн болон алжаал тайлах үйлчилгээ үзүүлэх, байгаль орчинд ээлтэй 
технологийг хөгжүүлэх зэрэг чиг үүргийг том хотуудын чиг үүрэг дээр нэмж болно. 

Нэг нэгнийхээ хөгжилд эерэгээр нөлөөлдөг томоохон хотуудын сүлжээг бий 
болгохын тулд хөрш зэргэлдээ орнуудын хотуудыг хотын зэрэглэлд хамруулж 
болно. Тухайлбал Өвөр Монголын өөртөө засах орон, ОХУ-ын Бүгд Найрамдах 
Буриад Улсын хотуудыг хамруулж болно. Хил орчмын хотуудын хөгжлийн нэгдсэн 
менежмент нь хөгжлийн хамтын ажиллагааны жишиг болно.  

 

Бүс нутгийн эдийн засгийн хөгжлөөс хамааран нутгийн удирдлагын 
байгууллагуудын санхүүгийн, удирдлагын чадавх дээшилсэний үр дүнд орон 
нутагт байгаль орчны хяналт нэлээд сайжирна. Энэ нь орон нутгийн хотуудад 
хатуу хог хаягдлын менежмент, ус хангамж, ус зайлуулах суваг зэрэг байгаль 
орчинд тулгамдаж буй асуудлуудыг шийдвэрлэхэд тус нэмэр болно. Цаашдаа 
Улаанбаатар хотын дагуул хотууд хөгжсөнөөр нийслэл хот нөөц бололцоогоо 
дайчлан хангалттай ногоон байгууламж, амарч зугаалах орчин бүхий чанартай 
амьдрах орчинг бүрдүүлнэ.    

 Монгол Улсын хөгжлийн төсөөлөл (2040 оноор) 

Монгол Улсын 2040 оны дүр төрх, онцлог шинжийг дараах байдлаар 
тодорхойллоо. Үүнд: 

(a) Төв Азийн улс, орнуудтай эдийн засгийн харилцаагаа бэхжүүлсэн, дэлхийн 

эдийн засаг, засаглалын хөгжилд хувь нэмэр оруулдаг тогтвортой, хүчирхэг 

улс; 

(b) 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; 

(c) 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; 
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(d) 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; 

(e) 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; 

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

бэлчээрийнхээ байгалийн унаган төрхийг хамгаалах, хадгалах ногоон 

хөгжлийн бодлоготой улс; 

(g) 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.  

 Гол төсөл, хөтөлбөрүүд бүхий 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. 
Санал болгож буй төсөл, хөтөлбөрүүдийн танилцуулгыг Бүлэг 9-д үзүүлэв.  

 

Хүснэгт 8.2.1 дэх төсөл, хөтөлбөрүүд нь байгаль, түүх, соёлын нөөц баялаг ихтэй, 
дотоодын зах зээлийн багтаамж харьцангуй жижиг Монгол Улсын тэргүүлэх 
чиглэлийн 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 
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хөгжүүлж эдийн засаг, экспортыг төрөлжүүлэх төслүүдийг хэрэгжүүлнэ. “*” 
тэмдэглэгээгээр гол 10 төслийг тэмдэглэв. 

 

 

 Эдийн засаг, экспортыг төрөлжүүлэх төслүүд 

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 * 

 I2.3 Нүүрс ашигладаг 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 үзвэрүүдийг нэмэгдүүлэх 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 

Эх сурвалж: ЖАЙКА-гийн Төслийн баг 

I1 дугаартай төслүүд нь эдийн засаг, экспортын төрөлжилтийг нэмэгдүүлэх 
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зорилгоор худалдааны чиглэлээр эрхлэх үйлдвэрлэл, үйлчилгээг дэмжиж, хилийн 
бүсүүд болон шинэ олон улсын нисэх онгоцны буудлын ойролцоо тусгай бүс 
байгуулах, бүсүүдийн үйл ажиллагааг нь бэхжүүлэх зорилготой. I2 дугаартай 2 
төслийг I4, I5 дугаартай төслүүдийн хамт хэрэгжүүлснээр хөдөө аж ахуйн 
үйлдвэрлэлийн кластеруудыг хөгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлнэ. I3 дугаартай 3 
төслийг хэрэгжүүлснээр МХХТ-ийн тусламжтайгаар хөдөө аж ахуй эрхлэлтэд 
шинэ технологиудыг нэвтрүүлнэ. I6 дугаартай 4 төслийг хэрэгжүүлснээр үхрийн 
аж ахуй болон боловсруулах үйлдвэрлэлд дэвшилтэт технологийг нэвтрүүлэхэд 
дэмжлэг үзүүлнэ. 

I7 дугаартай төслүүд нь дэвшилтэт технологийг нэвтрүүлэх замаар ХАА 
бүтээгдэхүүний маркетингийг сайжруулна. I8 дугаартай төслүүдийг 
хэрэгжүүлснээр уул уурхайн үйл ажиллагааг төрөлжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлнэ. I9 
дугаартай 4 төсөл нь нүүрсний экспортыг дэмжиж, нүүрсний салбарыг шинэчилнэ. 
I10 дугаартай төслүүдийг хэрэгжүүлснээр хүний гараар бүтсэн аялал жуулчлалын 
үзмэрүүдийг нэмж, Монгол Улсад ирэх жуулчдын тоог нэмэгдүүлнэ.  

 

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 
төслүүдийг хэрэгжүүлнэ. Эдгээр төсөл, хөтөлбөрүүдээс иргэдэд чиглэсэн 
нийгмийн үйлчилгээ, тэдний амьжиргаатай холбоотой хэрэгцээ шаардлагад 
нийцсэн төслүүдийг сонгохыг зорьсон болно. Хүснэгт 8.2.2-т төсөл, 
хөтөлбөрүүдийг жагсаав. “*” тэмдэглэгээгээр гол 7 төслийг тэмдэглэв. 

 Бүх талын оролцоо, хүртээмжийг сайжруулах төслүүд 

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 карьерыг 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 

Эх сурвалж: ЖАЙКА-гийн Төслийн баг 



Үндэсний хөгжлийн цогц төлөвлөгөө боловсруулах төсөл 
Эцсийн тайлангийн төсөл 1 

 

8-14 

II1 дугаартай төслүүдийг хэрэгжүүлснээр уламжлалт болон орчин үеийн мал аж 
ахуй эрхлэх залуу үеийг бэлтгэж, иргэдийн амьжиргаа болон аялал жуулчлалын 
салбарын суурь болсон уламжлалт мал аж ахуйг хадгалахад хувь нэмэр оруулна. 
II2 дугаартай төслүүд нь малчид болон орон нутгийн засаг захиргаа, мэдээллийн 
баазыг холбосон үр дүнтэй холбооны системийг нэвтрүүлэхэд дэмжлэг үзүүлнэ. 
II3 дугаартай төслийг хэрэгжүүлснээр залуучуудын ур чадварыг сайжруулах, 
тэдний ур чадварт тохирсон ажлын байрны зуучлалыг нэмэгдүүлэхэд хувь нэмэр 
оруулна. II4, II5 дугаартай төслүүдийг залуу эмэгтэйчүүдийн карьерыг 
дээшлүүлэх, бизнест чиглэсэн хүний нөөцийг хөгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлнэ. 

II6 дугаартай төслийг хэрэгжүүлснээр хөгжлийн шинэ загварыг нэвтрүүлж эхлэх 
үүднээс сургуулийн өмнөх ба ерөнхий боловсролын чанарын болон тоон 
үзүүлэлтийг сайжруулж, шинээр гарч ирж буй бизнесүүдийн хэрэгцээг хангах 
дэвшилтэт технологи, шинжлэх ухаанд онцлох ач холбогдол өгсөн сургалтын 
сайжруулсан хөтөлбөрөөр дээд болон техникийн боловсролыг дээшлүүлж, насан 
туршийн боловсролыг сайжруулна. II7 дугаартай төслүүд нь эрүүл мэндийн 
урьдчилан сэргийлэх болон анхан шатны тусламж үйлчилгээний чанарыг 
сайжруулах зорилготой. II8 төсөл нь тэтгэмжид хамрагдагсадыг сонгох шалгуур, 
шинэчилсэн тэтгэмжийн багц, сангийн менежмент бүхий нийгмийн даатгалын 
тогтолцоог  сайжруулахад хувь нэмэр оруулна. II9 дугаартай төслүүдийг 
хэрэгжүүлснээр хөгжлийн шинэ загварыг нэвтрүүлж эхлэх үүднээс бизнесийн 
шинэ соёл, сэтгэлгээг хөгжүүлнэ. 

 

Хүснэгт 8.2.3 дахь 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.  

 Нутаг дэвсгэрийн орон зайн төлөвлөлтийг бэхжүүлэх 
төслүүд 

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 
төсөл * 

III10 Орон нутгийн агаарын тээврийг хөгжүүлэх 

III11 Бүсийн болон орон нутгийн хотуудыг хөгжүүлэх 

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

Эх сурвалж: ЖАЙКА-гийн Төслийн баг 

III1 ба III2 дугаартай төслүүд нь томоохон хотуудыг аймгийн төвүүдтэй холбосон 
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авто замын тойрог сүлжээ барьж байгуулах ба хилийн бүс нутаг, гадаадын улс 
орнууд руу нэвтрэх боломжийг нэмэгдүүлнэ. III3 дугаартай төслийн хүрээнд 
аймгуудын аялал жуулчлал, уул уурхай, хилийн худалдааг хөгжүүлэхэд 
шаардлагатай тусгай зориулалтын авто замыг сайжруулан, барьж байгуулна.  
III8 дугаартай төсөл нь хот хоорондын зам тээврийн үр бүтээмжийг сайжруулахад 
туслах ба томоохон хотуудад таатай, аюулгүй орчинг бүрдүүлэх боломж олгоно. 

III4, III5, III6 дугаартай төмөр замын төслүүд нь хойд-өмнөд чиглэлийн коридороор 
дотоодын болон олон улсын худалдаа, тэр дундаа дамжин өнгөрөх худалдаа хийх 
боломжийг нэмэгдүүлнэ. III7 дугаартай төслийн хүрээнд нийслэл хотын орон зайн 
төлөвлөлт, чиг үүрэгтэй уялдуулан Улаанбаатар хотын ачаа тээврийн 
терминалын газрыг дахин хөгжүүлнэ. III9 дугаартай төсөл нь нийслэлийн бүсэд 
шаардлагатай байгууламжуудыг барьж байгуулан, Улаанбаатар хотын хэт 
төвлөрлийг бууруулах замаар нийслэлийн бүс нутгийн чиг үүргийг сайжруулах 
зорилготой. 

III10 ба III11 дугаартай төсөл нь орон нутгийн томоохон хотуудын агаарын 
тээврийн хүртээмжийг нэмэгдүүлж, томоохон хотуудын чиг үүргийг сайжруулах 
замаар бүс нутгийн бие даасан хөгжлийг дэмжинэ.  

III12 дугаартай төслийн хүрээнд Орхон гол дээр урсацын тохируулга бүхий ус 
хуримтлуулах сан байгуулснаар говийн бүсийн ус хангамжийг сайжруулна. 
Ингэснээр нутаг дэвсгэрийн орон зайн илүү тэнцвэртэй зохион байгуулалтыг бий 
болгоход туслах хүн амын болон эдийн засгийн үйл ажиллагааны жигд тархалтыг 
дэмжинэ.  

 

National capital

Regional core city

Local growth city

Local service center

Darkhan

Erdenet

Orkhon

Ondorkhan

Choir

Murun

Uliastai

Arveykhjeer
I1: Ring artery establishment

I2: Inter-Aimag roads construction  

and upgrading

I4: North-south corridor rail link 

(Bogd Khan link)

I7: Suburban and local cities bypath 

development(only first target)

I9: Orkhon River water diversion

to Govi
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Эх сурвалж: ЖАЙКА-гийн Төслийн баг 

 Нутаг дэвсгэрийн орон зайн төлөвлөлтийг бэхжүүлэх 
төслүүд 

 

Хүснэгт 8.2.4 дэх 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. 

 Ногоон хөгжлийг дэмжих төслүүд 

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  Байгууламжийн ашиглалтын хугацааг уртасгах төсөл 

IV6  Туул голын усан цогцолбор байгуулах төсөл* 

IV7  Ус хангамжийг сайжруулах төслүүд 

I3 UB Bypath rail link

(Bogd Khan link)

I5 UB road Bypath

I5 UB Network DevelopmentI6 Urban redevelopment 

utilizing freight terminal land

I8 UB airport satellite city development
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 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* 

Эх сурвалж: ЖАЙКА-гийн Төслийн баг 

IV1 дугаартай төслийг хэрэгжүүлснээр хөрс, газрын доройтлоос урьдчилан 
сэргийлж, доройтлыг бууруулах замаар газар тариалан эрхэлж, илүү үр дүнтэй 
технологийг нэвтрүүлнэ. IV2 дугаартай төслүүдийн зорилго нь хүнсний алдагдал, 
хаягдлыг бууруулах замаар дахин боловсруулалтыг дэмжих, хаягдал 
автомашиныг задалж дахин боловсруулах парк байгуулах, хатуу хог хаягдлыг 
боловсруулж, дахин ашиглах юм. IV3 дугаартай төслүүд нь гэр хорооллыг бодит 
болон институцийн арга хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүлэн сайжруулахад дэмжлэг 
үзүүлнэ. IV4, IV5 дугаартай төслүүдийг хэрэгжүүлснээр орчин үеийн дэвшилтэт 
технологийг ашиглан байгаль орчинд ээлтэй байгууламжуудын ашиглалтыг 
нэвтрүүлнэ. IV6 дугаартай төслийн хүрээнд Улаанбаатар хотын усны хэрэгцээг 
хангах зорилгоор усны шинэ нөөцийг тодорхойлж, далан барьж байгуулах төслийг 
хэрэгжүүлнэ. IV7 дугаартай төслүүдийг хэрэгжүүлснээр хот, суурин газрын ус 
хангамжийг сайжруулна. IV8 дугаартай төслүүдийн зорилго нь дулааны цахилгаан 
станц, мал аж ахуйн фермийн бохир усыг цэвэрлэх байгууламжуудыг барьж 
байгуулсанаар хот, хөдөөгийн бохир ус цэвэрлэх системийг сайжруулах юм. IV9 
дугаартай төслийн хүрээнд Сэлэнгэ мөрний усан цахилгаан станц барьж 
байгуулахтай холбоотойгоор усны нөөцийг нэмэгдүүлнэ.  
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 Бүсчилсэн хөгжлийн цогц төсөл, хөтөлбөрүүд  

Хувийн хэвшлийн хэрэгжүүлэх төслүүдээс бусад санал болгож буй төслүүдийг 
холбогдох яам, агентлагууд хэрэгжүүлнэ. Холбогдох байгууллагуудын төсөл 
хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны уялдаа холбоог хангасан Засгийн газрын 
тогтвортой бодлогыг тодорхойлох төсөл, хөтөлбөрүүдийг санал болгов. Зарим 
төсөл, хөтөлбөрүүд нь тодорхой байршлуудад хэрэгжих тул үр дүнтэй 
хэрэгжилтийг нь хангахын тулд тухайн орон нутагт хэрэгжүүлэх төслүүдтэй 
цогцоор нь хэрэгжүүлэх шаардлагатай. 

Тодорхой байршлуудад хэрэгжүүлэх төслүүдийг бүсийн хөгжлийн нэгдсэн 
хөтөлбөрт тусгасан болно. Бүлэг 6-д 6 бүсийн хөгжлийн нэгдсэн хөтөлбөрийг 
шинээр тусгав.  Бүсийн хөгжлийн нэгдсэн хөтөлбөр нь 8.2-т үзүүлсэн төслүүд 
болон тухайлсан байршлуудад санал болгож буй хөгжлийн төслүүдээс бүрдэнэ 
(Зураг 8.3.1). Бүсийн хөгжлийн нэгдсэн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээг 
10.1.2-р хэсэгт санал болгов.  

 

 

Эх сурвалж: ЖАЙКА-гийн Төслийн баг 

 Бүсийн хөгжлийн нэгдсэн хөтөлбөрийн хүрээнд                                 
бүс нутгийг хөгжүүлэх хөтөлбөр 

 Баруун бүсийн ногоон хөгжлийн загвар хөтөлбөрүүд 

Тус хөтөлбөрт доорх төслүүд багтана. 

(a) Ховд-Өлгий-Улаангом чиглэлийн авто замын төсөл (АХБ-ны 

дэмжлэгтэйгээр одоо хэрэгжиж байгаа), 

Khovd~Ulaangom~Ulgii 

Agro-related Corridor 

Development

Mandalgovi~Choir

~Sainshand 

Logistic Corridor

Darkhan

~Murun 

Trade and 

Tourism 

Corridor

Kharkhorin~Orkhon

valley Culture and 

Tourism Triangle

Altai~Bayankhongor

~Arvaikheer 

Livestock Promotion 

Belt

City with designated function

Choibalsan~

Barun-Urt~Undurkhan 

Integrated Farming Zone

East-west bypass and

north-south 

development axis

Aimag road (High priority)

Aimag road (Low priority)

Aimag boundary

National capital

Aimag center

Border FZ

Tuv 

Satellite Cities 

Development

Existing Road 

(including being built)

Sainshand~Zamin-Uud~Govi

Tourism Triangle
Legend
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(b) Эрдэнэбүрэнгийн усан цахилгаан станцыг барих төсөл (одоо хэрэгжиж 

байгаа), 

(c) Ховд аймгаас Баян-Өлгий, Увс аймаг хүртэлх цахилгаан дамжуулах агаарын 

шугам (хэрэгжиж байгаа), 

(d) Даян нуур-Ташинт чиглэлийн авто замыг сайжруулах төсөл (A15) [III3], 

(e) “Цагааннуур” чөлөөт бүсийг хөгжүүлэх [I1.1], 

(f) Ховд аймаг дахь дээд боловсрол, судалгааны төв [III11], 

(g) Байгаль, соёлын аялал жуулчлалыг нэгдсэн байдлаар хөгжүүлэх төсөл [III3], 

(h) Ховд хотын нисэх онгоцны буудлыг олон улсын нисэх онгоцны буудал 

болгож хөгжүүлэх зэрэг болно [III12]. 

Түүнчлэн бүсийн нийгэм, эдийн засгийн хөгжлийг хангахын тулд орон нутагт 
зориулсан доорх төслүүдийг хэрэгжүүлнэ.  

Ховд-Улаангом-Өлгий хотуудыг холбосон коридорыг хөдөө аж ахуйн үйл 
ажиллагааг дэмжих зорилгоор хөгжүүлэх  

(i) Ховд, Увс аймагт төвлөрсөн хагас эрчимжсэн мал аж ахуй, малын 

тэжээлийн үйлдвэрлэлийг хослуулан хөгжүүлэхийн сацуу МАА-н 

үйлдвэрлэлийн кластерыг үе шаттайгаар хөгжүүлэх [I2.2], 

(j) Увс аймгийн бүтээгдэхүүн экспортлох нөөц боломжийг ашиглан МАА-н 

салбарын бүтээмж, ашиг орлогыг нэмэгдүүлэх зорилгоор уламжлалт мал аж 

ахуй эрхлэлт, амьдралын хэв маягийг дэмжих, ингэснээр соёлын аялал 

жуулчлалыг хөгжүүлэхэд хувь нэмэр оруулах [II1.1], 

(k) Чацаргана тариалалтыг нэмэгдүүлж, чацаргана жимсний үйлдвэрлэлийн 

кластерыг хөгжүүлэх [I2.1], 

(l) Өлгий хотыг байгаль, соёлын аялал жуулчлалын төв, Улаангом хотыг ОХУ-

тай хийх худалдаа, барилгын материал, бараа бүтээгдэхүүний 

борлуулалтын төв, Ховд хотыг  дээд боловсрол, судалгаа шинжилгээ, 

аялал жуулчлалын төв, барилгын материалын үйлдвэрлэл, хангамжийн 

бааз болгон хөгжүүлэх [III11]. 

 Баруун хойд бүсийн нийгэм, эдийн засгийн хөгжлийн цогц 
хөтөлбөрүүд 

Тус хөтөлбөрт доорх төслүүд багтана. 

(a) Тойрог коридорын хойд хэсгийг сайжруулах, хөгжүүлэх [III1], 

(b) Дархан, Цэцэрлэг хотуудад төвлөрсөн мэдээлэл, технологийн сүлжээг 

хөгжүүлэх, 

(c) Сүхбаатар хотын хот байгуулалтыг сайжруулж, Алтанбулаг чөлөөт бүсийг 

хөгжүүлэх [I1.1], 

(d) МХХТ бүхий мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн кластерыг хөгжүүлэх [I4.2], 
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(e) Сэлэнгэ, Булган аймагт хагас эрчимжсэн мал аж ахуйг малын тэжээлийн 

үйлдвэрлэлтэй хослуулан нэгдсэн фермерийн аж ахуйг хөгжүүлэх [I4], 

(f) Завхан, Архангай аймагт чанартай мах, сүү үйлдвэрлэх зорилгоор 

бэлчээрийн мал аж ахуйг хөгжүүлэх [I2.2], 

(g) Булган аймагт ухаалаг хөдөө аж ахуйг хөгжүүлэх [I3.1], 

(h) Сэлэнгэ, Орхон голын дагуу усжуулалтын системийг хөгжүүлэх [I5.1], 

(i) Ойн нөөц баялгийг хамгаалахын зэрэгцээ ойн дагалт баялгийг зүй зохистой 

ашиглан ойн тогтвортой менежментийг хэрэгжүүлэх [институцийн арга 

хэмжээ]. 

Түүнчлэн бүсийн нийгэм, эдийн засгийн хөгжлийг хангахын тулд доорх төслүүдийг 
хэрэгжүүлнэ.  

Дархан-Мөрөнг холбосон худалдаа, аялал жуулчлалын коридор 

(a) Эрдэнэт, Булган хотуудын нийгмийн барилга, байгууламжуудыг ихэр хотын 

загвараар хөгжүүлэх, 

(b) Дархан, Эрдэнэт, Мөрөн хотын байгууламж, тохижилт, нийгмийн болон 

бизнесийн үйлчилгээг Улаанбаатар хоттой холбогдсон МХХТ-ийг ашиглан 

сайжруулах [III11], 

(c) Хөвсгөл аймгийн аялал жуулчлалыг төрөлжүүлэх [I10], 

(d) Коридорын дагуу аялал жуулчлалын байгууламжуудыг барьж байгуулах 

[I10], 

(e) Сүхбаатар хотыг хилийн худалдааны бааз, Дархан хотыг газар 

тариалангийн дэвшилтэт технологийг түгээн дэлгэрүүлэх төв, Эрдэнэт, 

Булган хотыг транзит худалдаа, аялал жуулчлалын үйлчилгээний бааз, 

Цэцэрлэг хотыг МХХТ-ийн төв, өвлийн аялал жуулчлалын бааз,  

Улиастай хотыг барун аймгуудын нийгмийн үйлчилгээний бааз болгон 

хөгжүүлэх [III11]. 

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

Тус хөтөлбөрт доорх төслүүд багтана. 

(a) Тойрог коридорын өмнөд хэсгийг сайжруулах, хөгжүүлэх [III1], 

(b) Говь-Алтай аймагт сэргээгдэх эрчим хүчний судалгааны төвийг байгуулах 

[III11], 

(c) Арвайхээр хотын төлөвлөлтийг сайжруулж, логистикийн байгууламжуудыг 

барьж байгуулах [III11], 
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(d) Алтай хотыг аялал жуулчлалын бааз, боловсрол, эрүүл мэндийн 

ажилтнуудын сургалтын төв, Баянхонгор хотыг эрүүл мэндийн аялал 

жуулчлалын төв, Арвайхээр хотыг аялал жуулчлалын дэд төв болгон 

хөгжүүлэх [III11], 

(e) Завхан голын усыг усан цахилгаан станц, усжуулалтын систем зэрэгт зүй 

зохистойгоор ашиглах [I5.1]. 

Түүнчлэн бүсийн нийгэм, эдийн засгийн хөгжлийг хангахын тулд доорх төслүүдийг 
хэрэгжүүлнэ.  

Алтай-Баянхонгор-Арвайхээрийн мал аж ахуй эрхлэлтийг дэмжих бүс 

(a) Хагас эрчимжсэн мал аж ахуй, малын тэжээлийн үйлдвэрлэлийг хослуулан 

Баянхонгор аймагт төвлөрсөн байгууламж бүхий МАА-н үйлдвэрлэлийн 

кластерыг хөгжүүлэх [I4], 

(b) Жимс жимсгэнэ, ургамлын тос, эмийн ургамал, малын тэжээлийн 

тариалалтыг төрөлжүүлэх [I5],  

(c) Орон нутаг дахь жимс жимсгэнэ, эмийн ургамлын боловсруулалтыг дэмжих 

[институцийн арга хэмжээ]. 

Хархорин, Орхоны хөндийн соёл, аялал жуулчлалын гурвалжин 

(a) Аялал жуулчлалын чиглэлийн замуудыг сайжруулах [I3], 

(b) Жуулчдад зориулан жимс жимсгэнэ, эмийн ургамал боловсруулах орон 

нутгийн ЖДҮ-ийг дэмжих [институцийн арга хэмжээ],   

(c) Хархорин сумын аялал жуулчлалын байгууламжуудыг хөгжүүлэх [III11]. 

 Өмнөд бүсийн хариуцлагатай уул уурхай, олон нийтийн хөгжлийн 
хөтөлбөрүүд 

Тус хөтөлбөрт доорх төслүүд багтана. 

(a) Аялал жуулчлалын маршрутын дагуух замыг хөгжүүлэх (Сайншанд-Замын-

Үүд-Хантанбулаг гурвалжин) [I3], 

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

чиглэлийн) [I3], 

(c) Water supply expansion in Choir [IV7.1], 

(d) Говьсүмбэр аймагт МХХТ-ийн аж үйлдвэрийн паркыг хөгжүүлэх [III11], 

(e) Уул уурхайн үйл ажиллагаатай холбоотойгоор орон нутгийн иргэдэд 

зориулсан дэд бүтэц, ногоон байгууламжийг сайжруулах, хөгжүүлэх 

[институцийн арга хэмжээ]. 

Түүнчлэн бүсийн нийгэм, эдийн засгийн хөгжлийг хангахын тулд доорх 

төслүүдийг хэрэгжүүлнэ.  

Мандалговь-Чойр-Сайншанд хотуудыг холбосон логистикийн коридор 
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(a) Мандалговь хотын төлөвлөлтийг сайжруулж, логистикийн байгууламжуудыг 

барьж байгуулах [III11], 

(b) Чойр хотод цэвэр эрчим хүчний технологи, логистикийн төв байгуулах [III11], 

(c) Сайншанд хотод логистик, аялал жуулчлалын үйлчилгээний төв байгуулах 

[III11]. 

Сайншанд-Замын-Үүд-Говийн аялал жуулчлалын гурвалжин 

(a) Замын-Үүдэд хилийн худалдаа, аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх [III11], 

(b) Сайншанд хотыг музей, гар урлалын бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл бүхий  

аялал жуулчлалын бааз болгон хөгжүүлэх [III11], 

(c) Говийн онгон дагшин байгаль, археологийн олдвор, соёлын өв уламжлалд 

түшиглэсэн аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх [I10],  

(d) Тал хээр, цөлөрхөг газруудыг ашиглаж хээрийн судалгаа хийх байдлаар 

байгаль орчны мэдлэг, боловсрол олгох. 

 Зүүн бүсийг хүчирхэг, тогтвортой хилийн бүс болгож хөгжүүлэх 
хөтөлбөрүүд  

Тус хөтөлбөрт доорх төслүүд багтана. 

(a) Хавирга боомт руу салсан Чойбалсан-Эрээнцав чиглэлийн авто замын 

төсөл [III3], 

(b) Баруун-Урт-Бичигт чиглэлийн авто замын төсөл [III3], 

(c) Чойбалсан хотыг олон улсын логистик, бизнесийн төв, аялал жуулчлалын 

бааз болгон хөгжүүлэх [III11], 

(d) Дорнод их сургуулийн судалгаа, инкубацийн баазыг хөгжүүлэх [II6], 

(e) Өндөрхаан хотыг аялал жуулчлал, барилгын материалын хангамжийн бааз 

болгон хөгжүүлэх [III11], 

(f) Хэрлэн голын ай савд усжуулалтын системтэйгээр импортыг орлох жимс, 

хүнсний ногоог тариалах [I5.1], 

(g) Аялал жуулчлалыг дэмжих үүднээс Эрдэнэцагаан-Дарьганга чиглэлийн 

замыг сайжруулах [III3]. 

Түүнчлэн бүсийн нийгэм, эдийн засгийн хөгжлийг хангахын тулд доорх төслүүдийг 
хэрэгжүүлнэ.  

Чойбалсан, Баруун-Урт, Өндөрхаан хотуудыг хамарсан фермерийн нэгдсэн бүс 

(h) Хэнтий аймгийн газар тариаланг төрөлжүүлж, хүнсний ногоо, жимс, 

жимсгэнэ, тосны ургамал, төмсний тариалалтыг нэмэгдүүлэх [I5], 

(i) Хэрлэн голын дагуу усжуулалтын систем бүхий импортыг орлох жимс, 

хүнсний ногооны тариалалтыг эрхлэх [I5], 
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(j) Хагас эрчимжсэн мал аж ахуй, боловсруулах үйлдвэрлэлийг хөгжүүлж, 

бүтээгдэхүүнийг хот, суурин болон экспортын зах зээлд нийлүүлэх [I6],  

(k) Баруун-Урт хотод уламжлалт мал аж ахуй эрхлэлтийг дэмжих 

байгууламжуудыг барьж байгуулах [III11]. 

 Нийслэлийн бүсийн дэвшилтэт технологи бүхий эцсийн 
боловсруулалт, логистикийн баазыг хөгжүүлэх хөтөлбөрүүд  

Тус хөтөлбөрт доорх төслүүд багтана. 

(a) Борнуур, Лүн, Баян-Өнжүүл, Баян, Багануурыг холбосон замуудыг 

сайжруулах [III3], 

(b) Улаанбаатар хотын ойр орчмын зам харилцааг сайжруулах [III3], 

(c) Улаанбаатар хот болон түүний дагуул хотуудын ус хангамжийн системийг 

өргөтгөх [IV7.1], 

(d) Улаанбаатар хотыг жишиг ногоон хот болгож хөгжүүлэх, 

(e) Төв болон бусад аймгуудтай харилцах харилцаа холбоог бэхжүүлэх 

зорилгоор Улаанбаатар хотын МХХ-ны станцыг сайжруулах [III4, III6], 

(f) Улаанбаатар хотод шинэ мах, сүүн бүтээгдэхүүн нийлүүлэхийн тулд 

эрчимжсэн мал аж ахуй, малын тэжээлийн үйлдвэрлэл хосолсон нэгдсэн аж 

ахуйг хөгжүүлэх [I4],  

(g) Аялал жуулчлалын өндөр зэрэглэлийн байгууламжийг барьж байгуулах  

[I10],  

(h) Нисэх онгоцны шинэ буудлын ойролцоо чөлөөт бүсийг байгуулах  [I1.2]. 

Түүнчлэн доорх тусгай хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ.  

Төв аймагт дагуул хотуудыг хөгжүүлэх 

Төв аймагт дагуул хотуудыг хөгжүүлснээр Улаанбаатар хотын улс төр, засаг 
захиргаа, эдийн засгийн чиг үүргүүдийн төвлөрлийг дараах байдлаар задлах юм.  

Хот Үүрэг, функц 

Аэросити  - Нисэх буудлын ажилчдын орон сууцны цогцолбор; 

- Чөлөөт бүс; 

- Импортын болон дотоодын бараа бүтээгдэхүүний худалдааны 
төв. 

Майдар эко 
хот 

- Улс төр, шашны шинэ төв; 

- Өндөр чанартай, тансаг зэрэглэлийн орон сууцны цогцолбор; 

- Хог хаягдлыг дахин боловсруулдаг эко хот. 

Зуунмод  - Суурьшлын бүс;  

- Худалдаа, үйлчилгээний төв.  
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 Институцийн тогтолцоо, зохицуулалт (эдийн засгийн 
салбаруудаар) 

 Хариуцлагатай уул уурхайн зарчмуудыг тодорхойлох 

 

ҮХЦТ нь бүс нутаг ба аймаг, хот ба хөдөөгийн тэнцвэртэй хөгжлийг хангах үүднээс 
Монгол Улсыг бүсчлэн хөгжүүлэхээр зорьж байна. Бүсчилсэн хөгжил нь тухайн 
бүс нутгийн нөөц баялгаас уугуул нутгийн хүн ам ашиг хүртэхэд суурилсан нийгэм, 
эдийн засгийн хөгжлийн үзэл баримтлалыг илэрхийлж байгаа юм. Энэхүү үзэл 
баримтлал нь эрх тэгш байдлыг хангах бөгөөд төслийн баримталж буй нийгэм, 
эдийн засгийн хөгжлийн хувилбартай нийцнэ.  

Бүсчилсэн хөгжлийн үзэл баримтлал нь хэд хэдэн чухал урьдчилсан нөхцлийг 
агуулж байна. Тэдгээрээс хамгийн чухал нь нөөцийг өмчлөх, эзэмших асуудал юм. 
Уугуул нутгийн иргэд орон нутгийнхаа нөөц, баялгийг өөрсдийн хөгжил, ашиг 
тусын тулд ашиглах, хамгаалах үүднээс тухайн нөөц, баялаг нь ард түмний өмч 
байх ёстой. Хүний нөөц, нийгэм, соёл, байгалийн нөөц зэрэг өөрт байгаа бүхий л 
нөөц, баялагтаа тулгуурлан нутгийн уугуул иргэд өөрсдийн хөгжлийн гарцыг бий 
болгож чаддаг байх нь хамгийн төгс хувилбар болох юм. Энэ нь ерөнхийдөө 
"нутгийн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг тухайн нутгийнхан бүтээх, хэрэглэх" гэсэн 
санааг илэрхийлж байна. 

Гэхдээ зарим нөөцийг тухайлбал технологи, хөрөнгө санхүүг гаднаас татах 
шаардлагатай болох тул бүсчилсэн хөгжлийн энэ загварыг бодит байдал дээр 
бүрэн хэрэгжүүлэхэд хүндрэлтэй. Түүнчлэн орон нутгийн иргэдийн чадавхыг 
бэхжүүлэхийн тулд гаднаас хүний нөөц, мэргэжилтэн авах шаардлага тулгарч 
болзошгүй юм. Энэ тохиолдолд гаднаас татсан эдгээр нөөцийг ашигласны төлөө 
ямар нэгэн байдлаар төлбөр төлөх шаардлагатай болно. 

Бүсчилсэн хөгжлийн үзэл баримтлал нь тулгарч буй асуудлуудынхаа хамтаар 
хариуцлагатай уул уурхайн зарчмуудыг бий болгох үндэс суурь болно. Зарчмын 
хувьд бүс нутаг эсвэл улсын эрдэс баялгийн нөөц нь тухайн бүс нутаг эсвэл 
төрийн өмч байна. Тухайн бүс нутаг эсвэл нийт ард иргэд энэхүү нөөцийг хэрхэн 
ашиглах талаар шийдвэр гаргах шаардлагатай. Түүнчлэн уул уурхайн бүтээн 
байгуулалтад шаардагдах хөрөнгө оруулалт, технологи, нэмэлт хүний нөөцийг 
гаднаас татах, нэвтрүүлэх шийдвэрийг тухайн бүс нутаг эсвэл нийт ард иргэд 
гаргана.  

Гадаадын хөрөнгө оруулагчид ихэвчлэн тодорхой ашигт малтмалын ордын 
ашиглалтын үйл ажиллагааг явуулахад шаардлагатай хөрөнгө, технологи, хүний 
нөөцөөр хангадаг. Тэд өөрсдийн хөрөнгө, хүний нөөц болон шаардлагатай 
технологиудыг ашиглан орд газрын нөөцийн олборлолт, ашиглалтын зардлыг 
даадаг. Гэхдээ гадаадын хөрөнгө оруулагчдын оролцоо нь нөөцийн өмчлөлд 
өөрчлөлт оруулахгүй гэдгийг тодорхой болгох нь чухал. Хөрөнгө оруулагчид 
өөрсдийн хөрөнгөөр геологи хайгуулын судалгаа хийж, орд газруудыг нээсэн 
байсан ч хөрөнгө оруулагчдад тэдгээр ордуудыг өмчлөх эрх байхгүй. 

 

Өмчлөгч болон хөрөнгө оруулагч хоорондоо ордыг ашигласны зардал болон 
ашгийг хэрхэн хуваах нь өөр нэг асуудал юм. Өмчлөгч нь эрдэс баялгийнхаа 
ашиглалтаас зохих ашиг хүртэх бөгөөд түүнийг баталгаажуулах шаардлагатай. 
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Үүний тулд өмчлөгч нь хөрөнгө оруулагч компанийн шийдвэр гаргах үйл явцад 
оролцоно. Орчин үеийн хувьцаат компанийн хувьд компанийн Төлөөлөн удирдах 
зөвлөлд гишүүнээр орох эсвэл олон тооны хувьцаа эзэмших байдлаар үүнийг 
хэрэгжүүлнэ.  

Хариуцлагатай уул уурхайн урьдчилсан нөхцлүүдийг доорх байдлаар нэгтгэн, 
дурдав. Үүнд: 

(a) Уул уурхайн үйл ажиллагааны нөлөөлөлд өртөж буй иргэд шийдвэрийг 

гаргана; 

(b) Уул уурхайн үйл ажиллагааны үр ашгийг эдгээр хүмүүсийн хооронд 

байгуулсан гэрээний үндсэн дээр хуваана; 

(c) Уул уурхайн үйл ажиллагаатай холбоотой зардлыг эдгээр оролцогч талууд 

гаргана. 

Гэхдээ эдгээр нь хангалттай биш юм. Нэгдүгээрт компанийн өмчлөл, төлөөллийг 
илүү нарийн тодорхойлох хэрэгтэй. Өмчлөл нь тухайн бүс нутаг эсвэл тухайн 
улсад хамааралтай буюу илүү тодруулбал бүс нутаг эсвэл нийт ард иргэдэд 
хамаарах ба нэг эсвэл цөөн тооны иргэдийн өмч биш юм. Үүнийг тусгах эсвэл 
дурын болон эрх бүхий этгээдийн өмч болгохоос зайлсхийхийн тулд институцийн 
механизм шаардлагатай. Төлөөлөл нь уул уурхайн компанийг хамтран 
эзэмшигчдийн үр ашигт нөлөөлөхүйц хэмжээний саналын эрхтэй олон тооны 
хувьцааг эзэмших шаардлагатай.  

 

Хариуцлагатай уул уурхайг хөгжүүлэхийн тулд хамгийн багадаа хоёр нөхцлийг 
хангасан байх ёстой. Иргэдийн хувьцаа нь шийдвэр гаргахад нөлөөлөхүйц 
хэмжээний байх ба Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүн нь бүс нутгийн эсвэл 
нийт ард иргэдийн ашиг сонирхлыг төлөөлж чадахуйц ёс зүйтэй төлөөлөл байх 
шаардлагатай. Өөр нэг чухал нөхцөл нь энэ хувьцаа эзэмших зохицуулалт болон 
төлөөлөл нь урт хугацаанд тогтвортой ажиллах ёстой. 

Ерөнхийдөө аливаа хууль ёсны уул уурхайн компанийн хувьцааг дэлхийн аль ч 
хөрөнгийн бирж дээр чөлөөтэй арилжаалах боломжтой. Хувьцаа эзэмшигчид 
хувьцаагаа нэмэгдүүлэх эсвэл бууруулах зорилгоор арилжаа хийж болно. 
Тиймээс хэрэв хэн нэгэн эхэндээ олон тооны хувьцаа эзэмшиж байсан хэдий ч 
хэсэг хугацааны дараа түүнийгээ арилжаалбал өөр хэн нэгний эзэмших хувьцаа 
нэмэгдэх болно. Энэ нь бүс нутаг эсвэл нийт ард иргэдийн ашиг сонирхолд 
сөргөөр нөлөөлж болзошгүй юм.  

Учир нь хувьцаа эзэмшинэ гэдэг нь үйлдвэрлэл болон ашгийг хуваахад ашигт 
малтмалын эрэл, хайгуулын нөхөгдөшгүй зардал зэргийг багтаасан хөрөнгө 
оруулалтын хэмжээнд үндэслэхгүй, харин эзэмшиж буй хувьцааны тоонд 
үндэслэнэ гэсэн үг. Өөрөөр хэлбэл өнгөрснийг биш ирээдүйг хуваана гэсэн үг юм. 
Ирээдүйд нөхөгдөшгүй зардлыг зөвхөн хувьцааны үнээр илэрхийлнэ.  

Уул уурхайн компани нь хариуцлагатай уул уурхайн туршлага хуримтлуулах 
хүртэл хэсэг хугацаанд хувьцаа эзэмшигчдийг хувьцаагаа арилжаалахыг 
хязгаарлах шаардлагатай. Чухамдаа уул уурхайн компанийн хувьцаа нь өмчлөгч 
болон хөрөнгө оруулагчдын хуваалцах компанийн хөрөнгийг бүрдүүлдэг. 
Хөрөнгөө хадгалах гэдгийг уул уурхайн нөөцийг хадгалахаас илүүтэйгээр нийгэм, 
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эдийн засгийн хувилбарын үзэл санаанд тусгасан хөрөнгийг хадгалах гэж үзэх 
ёстой. 

Уул уурхайн компанийн хувьцаа эзэмшигчид өөрийн хувьцаагаа эзэмшсээр байх 
тохиолдолд тэд өөрсдийн хөрөнгийг оруулан, эзэмшиж буй уул уурхайн ордыг 
хадгалах боломжтой. Уул уурхайн ордыг хадгалах шаардлагатай хөрөнгө гэж үзэх 
хэрэгтэй ба ингэснээр энэ хөрөнгө нь бүс нутаг эсвэл нийт ард иргэдэд үр ашгийг 
бий болгосоор байна. Эсрэгээрээ уул уурхайн ордыг орлогын эх үүсвэр гэж үзвэл 
хэтрүүлэн олборлож, илүү их орлого олох бөгөөд уг ордын нөөц түргэн шавхагдаж, 
дуусах хандлагатай байдаг. 

Уул уурхайн компанийн хувьцааг эзэмшиж буй иргэд уул уурхайн үйл 
ажиллагаатай холбоотой зардлыг ч хуваалцах ёстой. Тэд олборлолт хийсний 
дараа уул уурхайн талбайд зохих ёсны нөхөн сэргээлт хийх ёстой гэсэн үг. Тэд 
тухайн бүсэд амьдарч байгаа тул уул уурхайн үйл ажиллагаатай холбоотойгоор 
үүсэж буй байгаль орчны нөлөөллийг хянах хамгийн сайн нөхцөл боломжтой юм. 
Монгол Улсын хөгжлийн удирдлагыг үе шаттайгаар шилжүүлэх ажлын хүрээнд 
байгаль орчны хяналтын чиг үүргийг орон нутгийн засаг захиргаанд шилжүүлж 
байгаа нь тэдэнд дэмжлэг болно. 

 

Өмчлөгч болон хөрөнгө оруулагчид аль аль нь одоо болон ирээдүйд 
хариуцлагатай уул уурхайн зохицуулалтыг шударга зохицуулалт гэж хүлээн 
зөвшөөрч байгаа тохиолдолд л энэхүү зохицуулалтыг тогтоож хадгалагдах 
боломжтой. Үүнийг хоёр талаас тогтвортой байдлын гэрээгээр баталгаажуулж 
болно. Уул уурхайн компанийн хувьд хууль эрх зүйн орчны ирээдүйн өөрчлөлт нь 
өмчлөгч болон хөрөнгө оруулагчдын хооронд хэдийнээ хийгдсэн зохицуулалтад 
нөлөөлөхгүй байх ёстой. 

Ард иргэдийн болон бүс нутгийн эсвэл улсын эдийн засгийг дэмжих зорилгоор 
дараах нөхцлүүдийг мөрдөх хэрэгтэй. Үүнд: 

(a) Уул уурхайн компани нь аль болох тухайн бүс нутаг эсвэл төрийн үйлчилгээ, 

бүтээгдэхүүнийг худалдан авах ёстой;  

(b) Уул уурхайн компани нь нэн тэргүүнд тухайн улсын, бүс нутгийн иргэдийг 

ажиллуулах ёстой;  

(c) Хариуцлагатай уул уурхайг хөгжүүлэхэд шаардлагатай дэд бүтцийн бүтээн 

байгуулалтын ажлыг төрийн захиргааны төв байгууллага буюу холбогдох 

нутгийн захиргааны байгууллагын албан ёсны бодлого, төлөвлөлтийг дагаж 

мөрдөх үүрэгтэй; 

(d) Монополь эрх эсвэл ашиглалтын тэгш бус байдлыг үүсгэхгүйн тулд дэд 

бүтцийн ашиглалт нь олон нийтэд нээлттэй байх ёстой. 

Тогтвортой байдлын гэрээнд Монголын талын эрх ашгийг зөрчсөн тохиолдол 

хэд хэд гарсан. Үүнээс зайлсхийхийн тулд хэлэлцээрийн ил тод байдал, Засгийн 

газар болон холбогдох нутгийн захиргааны байгууллагын хариуцлагыг 

сайжруулах нь зайлшгүй чухал юм.  
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 Аж үйлдвэрийн салбарыг хөгжүүлэх бодлого, институцийн арга 
хэмжээ 

Тус тайлангийн Бүлэг 3.4-ийн аж үйлдвэрийн салбарын одоогийн нөхцөл байдал, 
хөгжилд тулгарч буй асуудлууд, хэрэгжүүлж буй бодлогод хийсэн дүн 
шинжилгээнд үндэслэж салбарыг хөгжүүлэх бодлого, институцийн арга 
хэмжээний саналыг боловсруулан, доор дурдав. Үүнд:  

 

⚫ Чөлөөт бүсийг хөгжүүлэх дүрэм, журам боловсруулах, батлах;  

⚫ Салбарын урт хугацааны хөгжлийг хангах үүднээс салбарын хөгжлийн 

асуудлыг нэг яаманд төвлөрүүлэх арга хэмжээг авах; 

⚫ Чөлөөт бүсийг хөгжүүлэхийн тулд ТХХТ эсвэл түүнтэй төстэй хамтын 

ажиллагааны хэлбэрийг нэвтрүүлэх; 

⚫ Одоо мөрдөж буй хөгжлийн алсын хараа, хэрэгжүүлэх арга хэмжээний 

төлөвлөгөө зэргийг тогтвортойгоор хэрэгжүүлэх; 

⚫ Үндэсний чанарын стандартыг эцэслэн боловсруулах; 

⚫ ОУ-ын хамтын ажиллагааг дэмжих. 

 

⚫ Үндэсний үйлдвэрлэл, хөтөлбөрийг тогтвортойгоор хэрэгжүүлэх; 

⚫ ЖДҮ-т ажиллагсдыг сургахад дэмжлэг үзүүлэх; 

⚫ Мэргэжлийн ур чадварыг үнэлж гэрчилгээ, шагнал урамшуулал олгодог 

тогтолцоог нэвтрүүлэх. 

 

⚫ ХХААХҮЯ болон салбарын холбоод ЖДҮ эрхлэгчдэд зориулж хөдөлмөрийн 

бүтээмжийг нэмэгдүүлэх үйл ажиллагааг сайжруулахад дэмжлэг үзүүлэх;  

⚫ ЖДҮ-ийн техник, технологийг сайжруулах арга хэмжээний талаар судлах;  

⚫ Чанарын стандартын гэрчилгээ олгох, үнэлгээ хийх үйл ажиллагааг 

сайжруулах; 

⚫ Менежмент, технологи, маркетинг, МХХТ-ийг сайжруулах татаас, 

урамшуулал олгох системийг нэвтрүүлэх; 

⚫ Уул уурхайн салбарын нэмүү өртөг шингэсэн эцсийн бүтээгдэхүүний 

үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэхийн тулд нөөц бололцоо бүхий компаниудад 

дэмжлэг үзүүлэх;  

⚫ Хүнд үйлдвэрийн хөгжлийн Үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх;  

⚫ Импортыг орлох бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэхийн тулд хүнсний үйлдвэрлэлийг 

дэвшилтэт технологи боловсруулах, нэвтрүүлэх (резин, хуванцар 

бүтээгдэхүүн, тавилга, ундаа, савангийн г.м. ирээдүйтэй үйлдвэрлэлийг 

хөгжүүлэх). 
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⚫ Үндэсний хөгжлийн газар арьс шир, ноос, ноолуур, сүү, махны 

үйлдвэрүүдийн байршлыг тодорхойлох судалгааг хийж байна. Энэ төрлийн 

судалгаа нь бүсийн болон салбарын хөрөнгө оруулалт, хөнгөлөлтийн 

системийг нэвтрүүлэхэд хувь нэмэр болно.  

⚫ Хөрөнгө оруулагчдад зориулсан мэдээллийн багц, цахим хуудсыг 

хөгжүүлэх;  

⚫ Хөрөнгө оруулалтыг татах зорилгоор хурал, уулзалт зохион байгуулах, 

хилийн чанадад Төлөөлөгчийн газар ажиллуулах үйл ажиллагааг 

идэвхжүүлэх; 

⚫ Чанартай дэд бүтцийг барьж байгуулах ажлыг урт хугацаанд тогтвортойгоор 

үргэлжлүүлэх;  

⚫ Аж үйлдвэрийн парк, эдийн засгийн чөлөөт/тусгай бүсүүдийг хөгжүүлэхийн 

тулд аж үйлдвэрийн бүсүүдийн дэд бүтцийг хөгжүүлэх, хөгжлийн бодлогын 

уялдаатай байдлыг хангах, менежментэд хувийн хэвшлийг оролцуулах; 

⚫ Үйлдвэрүүдийг хотоос нүүлгэх тохиолдолд шинэ аж үйлдвэрийн парк, бүсэд 

үйлдвэрийн түрээсийн барилга байгууламжуудыг барьж байгуулах. 

 

⚫ Дотоодын болон экспортын зах зээлийг хөгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх ажлыг 

зохион байгуулж, тогтвортой хэрэгжилтийг хангах; 

⚫ ААН, байгууллагуудын мэдээллийн санг аж үйлдвэрийн салбарын 

мэдээллээр баяжуулж үүсгэх; 

⚫ Гадаадын хөрөнгө оруулагч, дотоодын компани хамтарч ажиллах, 

технологи дамжуулах үйл ажиллагаанд зориулж хөнгөлөлт, татаас олгох 

талаар судлах; 

⚫ ХХААХҮЯ, ҮХГ МҮХАҮТ-тай хамтарч туслан гүйцэтгэгчийн гэрээ байгуулах 

компанийг зуучлах, компаниудад дэмжлэг үзүүлэх тогтолцоог хөгжүүлэх; 

⚫ Үйлдвэр, бизнесийн холбоод, дотоодын компаниудын сүлжээг байгуулах 

ажлыг дэмжих; 

⚫ Хөгжлийн шинэ загварыг тодорхойлох явцад үйлдвэрлэлийн кластерын 

хөгжлийг тусгах, хөдөө аж ахуйн “брэнд” бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн 

кластерыг хөгжүүлэх.  

 

⚫ ЖДҮ эрхлэгчдэд зээл олгох нөөц, боломжийг нэмэгдүүлэхийн тулд тусгай 

сан/банк, арилжааны банкуудын хамтын ажиллагааны уялдааг хангах; 

⚫ Сонгогдсон үйлдвэрлэлд зориулсан арилжааны банкны татаастай зээл 

эсвэл хоёр үе шаттай зээл олголтыг дэмжих; 

⚫ Үйл ажиллагааны дүн шинжилгээ, бизнесийн зөвлөгөө бүхий тогтолцоотой 

зээл олголтыг холбох талаар судлах. 
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⚫ Судалгаа, хөгжүүлэлтийн үйл ажиллагаатай мэдээллийн болон инкубатор 

төвийг тухайн салбарын мэргэжлийн холбоодыг түшиглэн байгуулах ажлыг 

дэмжих;  

⚫ ШУ, технологийн мэдээллийг (оюуны өмчийн эрхийн асуудлыг оролцуулаад) 

үр дүнтэй ашиглах чадавхыг бэхжүүлэх; 

⚫ Инновацийн кластер нь шинэ технологи бүхий боловсролын болон 

судалгааны институтууд хөгжихөд түлхэц үзүүлдэг. Цаашид инновацийн 

кластерын хөгжил эсвэл Оюутны хотхоны бүтээн байгуулалтыг дэмжих. 

 Эдийн засгийн бусад салбаруудыг хөгжүүлэх бодлого, институцийн 
арга хэмжээ 

 

Газар тариалангийн салбар нь ТХҮБ 2030-ын зорилтуудад хүрэх, нийгэм, эдийн 
засгийн хөгжлийн шинэ загвар руу шилжин, хөгжихөд чухал үүрэгтэй тул тус 
салбарт шинэ техник, технологийг нэвтрүүлж, нутагшуулах бодлогыг баримтлах 
нь чухал юм. Түүнчлэн Засгийн газар нь газар тариалан эрхэлдэг аж ахуйн нэгж, 
байгууллага, хоршоод, иргэдийг дэмжсэн институци, технологийн бодит, үр 
дүнтэй санаачилга, арга хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүлэх шаардлагатай. 

Газар тариалангийн салбарт шинэ техник, технологийг нэвтрүүлж, 
нутагшуулахдаа хураан авах ургацын хэмжээг нэмэгдүүлэх, бэлчээрийн даац 
хэтрэлт, доройтлыг багасгах тал дээр анхаарах нь чухал. Нэн ялангуяа 
усжуулалтын систем ашиглах газрыг сонгох, усны нөөцийг нэмэгдүүлэх, ашиглах 
төлөвлөлт, менежментийг хийхэд Засгийн газрын санаачилга, үйл ажиллагаа 
ихэхэн үүрэг гүйцэтгэнэ. Түүнчлэн орон нутгийн нөхцөл байдалд зохицсон шинэ 
техник, технологийг нэвтрүүлэхэд татаас олгох байдлаар хүлэмжийн аж ахуй 
эрхлэлтийг дэмжиж болно.  

Засгийн газраас дэмжлэг үзүүлэх шаардлагатай бусад арга хэмжээнүүдэд тэг 
элдэншүүлэлтийн технологийг нэвтрүүлэх, газрын хөрсийг сэргээх, ургацын төрөл 
сортыг нэмэгдүүлэх, үрийн чанарыг сайжруулах зэрэг багтана. Газар 
тариалангийн салбарт шинээр нэвтрүүлж болох арга, технологийн саналыг Газар 
тариалан, мал аж ахуйн салбарын тайланд тусгасан.  

Газар тариалангийн бүтээгдэхүүний экспортыг нэмэгдүүлэх маркетинг, 
сурталчилгааг хийхэд төрийн оролцоо шаардлагатай нь дамжиггүй юм. Өнөө үед 
экспортын зах зээлд эрүүл, аюулгүй бүтээгдэхүүнийг нийлүүлэх, хэрэглэгчдэд 
тухайн бүтээгдэхүүнийг хэрхэн, хаана үйлдвэрлэсэн вэ гэдгийг мэдэх боломжийг 
хангаж өгөх шаардлагатай болсон. МХХТ-ийг ашиглаж маркетингийн болон 
үйлдвэрлэлийн дамжлага, түүхийг шалгах боломжтой системийг нэвтрүүлэх нь 
маш чухал бөгөөд үүнийг Засгийн газар загвар төсөл болгож хэрэгжүүлэх хэрэгтэй. 

Засгийн газар нэмүү өртөг шингэсэн эцсийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлд ашиглах 
эсвэл экспортод гаргах боломжтой ургац хураалтыг нэмэгдүүлэх зорилгоор татаас 
олгож арга хэмжээг авч болно. Энэ төрлийн ургац хураалтыг нэмэгдүүлэхээр 
хувийн хэвшил кластер хэлбэрээр хамтарч ажиллах боломжтой ч ЗГ газар 
тариалан эрхлэгчид, боловсруулах үйлдвэрлэл эрхлэгчид, маркетингийн 
агентлагууд, судалгааны институтууд болон бусад холбогдох үйлчилгээг үзүүлэх 
компаниудыг холбож, хамтарч ажиллахад нь дэмжлэг үзүүлж болно. Түүнчлэн 
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кластеруудад экспортын бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлтийн технологи, маркетингтай 
холбоотойгоор Засгийн газрын оролцоо байж болно.  

МХХТ ашиглалтыг нэмэгдүүлэхэд байгууллагуудын хамтын ажиллагаа чухал ач 
холбогдолтой. 2014 онд Японы Засгийн газар нийгэмд тулгамдаж буй 
сорилтуудыг шийдвэрлэх зорилгоор “Яам хоорондын стратегийн инновацийг 
дэмжих хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлж эхэлсэн. Энэхүү хөтөлбөр нь судалгаа, 
хөгжүүлэлтийг дэмжсэн, шинэчлэх стратеги бүхий шинжлэх ухаан, технологи, 
инновацийг хөгжүүлэх зорилготой. Тус хөтөлбөр нь 1) тэргүүлэх хөтөлбөрүүдийг 
салбар дундын шинжлэх ухаан, технологи, инновацийн хороо сонгодог, 2) 
хөтөлбөрийг салбар хоорондын хамтын ажиллагаагаар хэрэгжүүлдэг, 3) суурь 
судалгаанаас эхлээд хэрэгжүүлэх хүртэл цогц арга хэмжээг ашигладаг, 4) 
зохицуулалт, тусгай тогтолцоог бий болгодог, мөн 5) цаашид оюуны өмчийн 
тогтолцоог бэхжүүлэх зэрэг онцлогтой.  

Эхний үе шатанд сонгогдсон 10 хөтөлбөрөөс судалгааны байгууллага, их, дээд 
сургуулиуд, хувийн хэвшил зэрэг оролцогч талуудын хамтын ажиллагааны 
хүрээнд хөдөө аж ахуйн салбарт тариалан эрхлэлтийг дэмжих системийг 
хөгжүүлсэн. Уг систем нь цаг уурын параметр, өсөлтийн симуляци загвар, эрт 
сэрэмжлүүлэх систем, тариалалтын арга техник зэрэг мэдээллээр хангадаг. 
Хувийн хэвшил өөрсдийн системээ тус системтэй холбох боломжтой ба ингэснээр 
өөрсдийн системээ шинэчилж, үйлдвэрлэгчдэд хамгийн сүүлийн үеийн 
мэдээллийг түгээх боломжтой болно. Дээр дурдсан хөтөлбөрөөс гадна Японы 
Хөдөө аж ахуй, ойн аж ахуй, загасчлалын яам нь МХХТ-ийн хэрэглээг сурталчлах 
зорилгоор МХХТ-ийн каталогийг боловсруулсан. 2019 оны 9-р сарын байдлаар 
226 төрлийн технологийг танилцуулга, компанийн нэр, холбоо барих хаягийн хамт 
жагсаасан байна. Түүнчлэн Хөдөө аж ахуй, ойн аж ахуй, загасчлалын яам нь 
МХХТ ашиглалтыг эрчимжүүлэх шинэ төслийг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж байна. 
Энэ төслийн зорилго нь 2026 он гэхэд хөдөө аж ахуйн чиглэлээр ажилладаг 
үйлдвэрлэгч, компаниудад хөдөө аж ахуйн салбарын нэгдсэн мэдээллийг 
ашиглуулах юм. Туршилтаар ашиглах технологийг нээлттэйгээр сонгон 
шалгаруулж, хэрэгжүүлэх төсөв, хөрөнгийг хуваарилж өгнө. 

 

Мал аж ахуйн бүтээгдэхүүний экспортыг нэмэгдүүлэхийн тулд малын халдварт 
өвчний тархалтыг хянах шаардлагатай. Монгол Улсын Засгийн газар малын гоц 
халдварт шүлхий өвчин нь 1) маш богино хугацаанд тархдаг, 2) эдийн засагт хор 
хохирол ихээр учруулдаг, 3) малчид өөрсдийн хүчээр тэмцэхэд нэн хүндрэлтэй 
байдаг зэрэг шалтгааны улмаас тус өвчний дэгдэлттэй тэмцэхэд онцгой анхаардаг. 
Цаашид Засгийн газар малчидтай хамтарч малын халдварт өвчингүй бүсийг 
байгуулах ажлыг хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.  

Малын халдварт өвчний дэгдэлттэй холбоотой мэдээ, цуу яриа нь сөрөг үр 
дагавартай тул нэн даруй шийдвэрлэх арга хэмжээ авч байх шаардлагатай. 
Түүнчлэн үнэн бодит мэдээлэл түгээх нь шүлхий мэт халдварт өвчнөөс урьдчилан 
сэргийлэхэд ихээхэн ач холбогдолтой. 

Монгол Улсын нийгэм, соёл, эдийн засгийн тулгуур байсаар ирсэн мал аж ахуйн 
салбарын тогтвортой хөгжлийг хангах, байгаль орчныг хамгаалах, хадгалах 
зорилгоор бэлчээрийн менежментийг боловсронгуй болгох, зохистой 
менежментийг хэрэгжүүлэх тулгамдсан шаардлага байна. Мал аж ахуйн 
салбарын өсөлт Засгийн газрын ган, зуд, бусад байгалийн гамшгууд, уур 
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амьсгалын өөрчлөлт, бэлчээрийн доройтол зэрэгтэй тэмцэж буй үйл 
ажиллагаанаас ихээхэн хамаардаг. Мөн малчид, орон нутгийн засаг захиргааг 
холбосон үр дүнтэй холбооны системийг ашигладаг болох шаардлагатай.  

 

Аялал жуулчлалын салбар нь нөөц, баялгийн ашиглалтаас хамааралгүй нийгэм, 
эдийн засгийн хөгжлийн шинэ хувилбарын үндсэн салбарын нэг болох боломжтой 
салбар юм. Тус салбарын хүчин чадлыг дайчлахын тулд Засгийн газар, хувийн 
хэвшил хамтарч ажиллах шаардлагатай. Аялал жуулчлалын компаниудын 
маркетинг, сурталчилгаа салбарын өсөлтөд чухал ач холбогдолтой ч Засгийн 
газар үндэсний хэмжээнд сурталчлах арга хэмжээг авч Монгол Улсын аялал 
жуулчлалын салбарын имиж бүрдүүлэлтийг үр дүнтэйгээр хийх боломжтой. 
Түүнчлэн Засгийн газар аялал жуулчлалын салбарыг хөгжүүлэхийн тулд 
дотоодын нислэгийн тоог нэмэгдүүлэх, нислэгийн шинэ гарцыг нэмэгдүүлэх, 
аяллын визний шаардлагыг хөнгөвчлөх зэрэг арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх нь 
чухал.  

Засгийн газрын тус салбарыг хөгжүүлэх санаачилгын бас нэг чухал чиглэл бол 
аялал жуулчлалын салбарыг хөгжүүлэх бүс нутаг хоорондын болон олон улсын 
холбооны үйл ажиллагааг дэмжих явдал юм. Бүс нутгийн аялал жуулчлалыг 
хөгжүүлэх нь Монгол Улсын хувьд тун ирээдүйтэй ба үүнийг Засгийн газар аймаг 
дундын аялал жуулчлалын тулгуур төвүүдийг байгуулж, бүсийн аялал 
жуулчлалын тулгуур төвүүд рүү шууд нислэг үйлддэг болгож дэмжих хэрэгтэй. 
Түүнчлэн ОХУ, БНХАУ-тай хийх худалдааны хэлэлцээрүүдийн хүрээнд олон 
улсын аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх чиглэлээр ажиллах хэрэгтэй. ОХУ-тай хил 
залгаа оршиж буй аймгуудын аялал жуулчлалыг Бүгд Найрамдах Буриад улс, 
Байгаль нууртай холбож, БНХАУ-ын Манжуур, ОХУ-ыг холбосон аялал 
жуулчлалын гурвалжинг хөгжүүлнэ.  

Засгийн газар аялал жуулчлалын салбарын дэд бүтцийн бүтээн байгуулалтад 
шаардлагатай санхүүжилтийн эх үүсвэрийг нэмэгдүүлэхийн тулд санхүүжилтийн 
шинэ механизмыг бий болгох шаардлагатай. Үүний хүрээнд орон нутгийг 
хөгжүүлэх санг байгуулж, уул уурхайн салбар болон аялал жуулчлалын томоохон 
бүтээн байгуулалтуудын орлогын тодорхой хувийг тус санд төвлөрүүлж, 
тогтвортой аялал жуулчлалыг хөгжүүлэхийн тулд ойн сан, байгалийн нөөцийг 
хамгаалах зэрэг зардалд зарцуулах хэрэгтэй.  

 Монгол Улсын байгууллага, институцийн тогтолцоо 

Тус дэд бүлэгт ЖАЙКА-гийн Төслийн багийн институцийн хөгжлийн асуудал 
хариуцсан зөвлөхийн Монгол Улс болон хуучин ЗХУ-ын бүрэлдэхүүнд багтаж 
байсан улсад ажилласан туршлагад үндэслэн дэвшүүлсэн саналыг танилцуулна. 
Монгол Улсад ажилласан туршлагаас үзэхэд удирдлагын түвшинд тулгарч буй 
асуудлуудыг шийдвэрлэсэн тохиолдолд ажлын бүтээмж болон байгууллагын 
бүтээмж магадгүй хоёр дахин өсөх магадлалтай. Менежменттэй холбоотой зарим 
асуудлуудын хувьд байгууллагын дотоод үйл ажиллагаатай холбоотой буюу 
корпорацийн соёл хангалтгүй харин гадаад хүчин зүйлээс үүдэлтэй гэвэл 
сонгуулийн үр дүнгээс шалтгаалан удирдах албан тушаалтан солигдосоноос 
үүсэх улс төрийн нөлөөлөл их байна. Хэдийгээр Монгол Улсад хувийн хэвшил 
болон төрийн байгууллагуудын хөгжил, удирдлагын хувьд маш их боломж, давуу 
талуудтай боловч институцийн хөгжлийн хувьд сайжруулах шаардлагатай олон 
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зүйлс байнга ажиглагддаг. Энэ нь 1990 он хүртэл Зөвлөлтийн нөлөө байсантай 
холбоотой байж болох юм.  

COVID-19-ийн эсрэг онцгой арга хэмжээнүүдийг авч байгаа нь хүнд нөхцөл 
байдалд хувиараа бизнес эрхлэгчид болон хувь хүмүүст дэмжлэг үзүүлэх Засгийн 
газрын санхүүгийн чадавхыг дахин шалгах боломжийг олгож байна. Сүүлийн үед 
нэр хүнд бүхий эдийн засагчдын санал болгож буй орчин үеийн мөнгөний онолыг 
(ОҮМО) тайлбарлаж, Монгол Улсад хэрэгжүүлэх боломж байгааг дараах 
хэсгүүдэд тусгасан. ОҮМО нь зарим талаар маргаантай хэвээр байгаа хэдий ч 
Монгол Улсын макро эдийн засаг, нийгмийн нөхцөл байдлыг харгалзан үзэхэд уг 
онолыг хэрэгжүүлэх бололцоог нарийвчлан судлах нь зүйтэй. 

 Институци, байгууллагын хөгжилтэй холбоотойгоор тулгарч буй 
асуудлууд 

 

Монгол Улсын төр болон хувийн хэвшлийн байгууллагуудын ажиллах орчинтой 
танилцаж үзэхэд Монгол Улс нь Зөвлөлтийн нөлөөнд байсан улс орнуудтай 
харьцуулвал эмэгтэйчүүдийн ажиллах хүчний оролцооны түвшин хамгийн өндөр 
байна. Мөн яам, агентлаг болон компаниуд хоорондын харилцаа холбооны хувьд 
хамгийн сайн нь байна. Хөдөө орон нутагт нүүдлийн соёлын ахуй амьдралаас 
үүдэн хөвгүүд нь эцэг эхээсээ малаа өвлөж авч, малчин болж амьдардаг ба харин 
эцэг, эхчүүд нь охидуудаа Улаанбаатар хот руу дээд боловсрол эзэмшүүлэхээр 
явуулдаг. Дээр дурдсанаар их дээд сургуульд суралцаж буй нийт оюутнуудын 60-
70 хувь нь эмэгтэй оюутнууд байгаа бөгөөд энэ нь төр, хувийн хэвшлийн 
байгууллагууд боловсролтой эмэгтэй ажиллагсад ажиллуулахад нөлөөлж байна.  

Монгол Улсын харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн салбар бусад Азийн 
орнууд буюу Узбекистан, Казакстан гэх зэрэг улсуудтай харьцуулвал маш сайн 
хөгжсөн. Тус улсуудад ямар нэгэн уулзалт товлох тохиолдолд уулзалтын гол 
зорилго болон хүсэлтийг тайлбарласан албан тоотыг урьдчилан хүргүүлэх 
шаардлагатай байдаг. Мөн хувийн шугамаар ямар нэгэн холбоогүй бол хувийн 
хэвшлийн компани болон төрийн байгууллагуудтай харилцах, уулзалт товлоход 
маш хүндрэлтэй. Монгол Улсын бизнесийн орчин нь бизнес эрхлэгчид болон хувь 
хүмүүсийг хоорондоо чөлөөтэй харилцаж, хамтран ажиллахад хялбар байдлыг 
бий болгож өгдөг.  

Ялангуяа 1990-ээд онд социалист систем задрах хүртэл ерөнхий боловсролын 
сургалтын тогтолцоо маш сайн байсан тул Монгол Улсын хүн амын бичиг үсгийн 
түвшин 100 хувь хүрсэн бөгөөд өндөр чадавхитай хүний нөөцийг бэлтгэсэн. Гэвч 
1999 онд боловсруулсан Боловсролын салбарын стратеги (2000 – 2005) болон 
Монгол Улсын боловсролын салбарыг 2006–2015 онд хөгжүүлэх ерөнхий 
төлөвлөгөөг 2006 онд батлуулах хүртэлх хугацаанд хөрөнгө санхүүжилтийн 
дутагдал, багш болон барилга байгууламжийн хомсдол болон ядуурлын түвшин 
өссөнөөс үүдэн залуу үеийн боловсролын чанар доройтож, 1990-ээд оны үед 
сургуульд элсэн суралцагчдын тоо буурсан.  

 

Монгол Улс харьцангуй сайн нийгмийн тогтолцоотой хэдий ч Улаанбаатарт ирсэн 
гадаад улсын иргэд эдийн засгийн өсөлтөд сөргөөр нөлөөлж буй хүндрэл 
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бэрхшээлийг олж анзаардаг. Үүнд өглөө болон орой оргил ачааллын үеийн замын 
түгжрэл болон автомашины утаанаас ялгарах хорт бодис, 11-р сараас 2-р сар 
хүртэлх өвлийн улиралд гэр хорооллын зуухнаас гарч буй утаанаас үүдсэн 
агаарын бохирдол орно. Сүүлийн 10 жилд жил ирэх тусам өвлийн улирлын 
агаарын бохирдол болон замын түгжрэлийн асуудал даамжирсаар байна.  

Өвлийн улиралд салхигүй үед Улаанбаатар хот агаарын бохирдлын түвшингээрээ 
дэлхийд эхний байрт ордог. Улаанбаатар хотын агаарын том ширхэглэлт 

тоосонцор PM10-ын сарын дундаж хэмжээ 1,000 ㎍/m3–тэй тэнцэж байгаа нь 

Монгол Улсын агаарын чанарын стандартын зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээнээс 20 
дахин их байна. Монгол Улсын 2017 оны Агаар орчны бохирдлыг бууруулах 
үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд 2025 онд агаарын бохирдлыг 80 хувь бууруулах 
зорилготой бөгөөд Улаанбаатар хотод зөвхөн Дулааны цахилгаан станцуудад 
түүхий нүүрс ашиглахыг зөвшөөрсөн бөгөөд бусад газруудад хориглосон. 2019-
2020 оны өвлийн улиралд байдал нэлээд сайжирсан. 2018 оны намар 
Сүхбаатарын талбайд агаарын бохирдол, хорт утааг эсэргүүцсэн ээжүүд жагссан. 
Жагсаалын үеэр агаарын бохирдлын эсрэг буюу харшил, астма (багтраа өвчин), 
уушигны хорт хавдар зэрэг үүсэж болох өвчнүүдийн эсрэг маш шуурхай, үр дүнтэй 
арга хэмжээ авахыг төр засгаас шаардсан.  

2012 оны 8 сарын 22-нд Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 2/08 дугаар тогтоолоор 
автомашины улсын дугаарын сүүлийн оронгоор нь хязгаарлаж, Улаанбаатар 
хотын замын түгжрэлийг багасгах дугаарын хязгаарлалтын бүсүүдийг 
тодорхойлсон. Энэхүү тогтоолыг 2014 оны 12 дугаар сарын 15-нд шинэчлэн, авто 
машины улсын дугаарын хязгаарлалтын цагийн хуваарийг өвөл, зуны бүсчлэлд 
оруулсан. Гэвч дээрх замын хөдөлгөөний зохицуулалт мөн хотын төвд төвлөрсөн 
том барилгууд нь Улаанбаатар хотын эдийн засгийн өсөлтөд саад учруулж байна.  

Улаанбаатар хотод энд тэндгүй өндөр, том барилгууд баригдаж байгаа нь Монгол 
Улсын эдийн засгийн өсөлтийг харуулж байгаа хэдий ч хөрөнгө санхүүжилтийн 
дутагдал, зам барилгын ажлын чанаргүй гүйцэтгэл, барилга байгууламжийн 
засвар арчлалт тааруу, явган хүний замын эвдрэл зэрэг нь зочлон ирсэн гадаадын 
иргэдэд таагүй сэтгэгдэл төрүүлж байна.  

 
Эх сурвалж: ЖАЙКА-гийн Төслийн баг 

Зураг:  Явган хүний замын эвдрэл (2019 оны 2-р сар) 

Дээрх зурагт ШУТИС-ийн өмнөх явган хүний замыг харуулж байна. Энэхүү замыг 
2015 оны 8 дугаар сард тавьсан бөгөөд хэдхэн сарын дотор эвдэрч, ямар нэгэн 
засвар хийгдээгүй байна. ШУТИС нь хэдийгээр Монгол Улсдаа инженер, 
архетиктурын чиглэлийн нэр хүндтэй олон профессор, багш, оюутан сурагчтай 
сургууль хэдий ч явган хүний замын эвдэрсэн байдлыг хэн ч олж анзаараагүй нь 
таагүй юм. Энэ бол жижигхэн жишээ бөгөөд хэрэв Монголчууд амьдралдаа 
чанарыг эрхэмлэсэн зөв ухамсар, бодолтой байхгүй бол гадаадын жуулчид болон 
бизнес эрхлэгчдийн сонирхлыг татаж чадахгүй бөгөөд цаашдаа ч зөв хөгжих 
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боломжуудаа алдсаар байх болно.  

Замын түгжрэлийг бууруулах үүднээс замын хөдөлгөөний ачааллыг дугаарын 
хязгаарлалтаар зохицуулж байгаа хэдий ч дэлхийн хамгийн хүйтэн нийслэл хот 
болох Улаанбаатар хотын эрс тэрс уур амьсгалаас үүдэн авто замын эвдрэл 
гэмтэл нэмэгдэж, нүх болон хагарлууд үүссэн байна. Мөн шороон болон цасан 
шуурга шуурдаг. Нийслэлийн иргэд эрүүл мэндэд сөрөг нөлөөтэй, стресстүүлж 
буй эдгээр асуудлуудыг мэддэг хэдий ч хурдны зам, авто зам болон гүүрэн гарц 
барих, сайжруулах зэрэг өсөн нэмэгдэж буй замын хөдөлгөөнийг бууруулах 
дорвитой арга хэмжээ авахгүй байсаар байна.  

 

Монгол Улсын нүүрс, зэс зэрэг байгалийн баялагт суурилсан уул уурхайн 
салбарын хөгжлийн улмаас 2011 онд ДНБ 16 хувиар өссөн бөгөөд энэ нь дэлхийн 
хамгийн өндөр үзүүлэлт байсан билээ. 2014 оноос хойш Монгол Улсын гадаад 
худалдааны тэнцэл мөн эерэг үзүүлэлттэй байсан. Гэвч сүүлийн жилүүдэд УИХ-
ын болон Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн үр дүнд төрийн эрх мэдэл нэг намаас 
нөгөөд шилжих, улс төрийн тогтворгүй байдал зэрэг нь томоохон бэрхшээл 
учруулж байгаа тул Засгийн газар, холбогдох яамдын зүгээс тулгамдсан асуудлыг 
шийдвэрлэх, бизнесийн орчинг сайжруулах талаар шаардлагатай арга хэмжээг 
авч хэрэгжүүлэх нь зүйтэй. 

Тухайлбал, ЖАЙКА-гийн зээлийн санхүүжилтийн хүрээнд хэрэгжиж буй “1000 
инженер бэлтгэх” төслийн Удирдах хорооны дарга нь 2017-2018 оны хооронд удаа 
дараа солигдсон. Үнэлгээний хорооны дарга нь мөн солигдсон. Төслийн Удирдах 
хорооны гишүүд төслийн талаар дутмаг ойлголттой байгаа нь үйл ажиллагааг 
саадгүй явуулах, төслийн хэрэгжилтийг сааруулах гол шалтгаан болж байна. 

Ихэнх яам, байгууллагуудад ажлын туршлага багатай удирдах ажилтнууд, 
мэргэжилтнүүд ажиллаж байгаагаас ажлын бүтээмж хангалтгүй, баг хамт 
олноороо идэвх зүтгэлтэй хамтран ажиллах нь учир дутагдалтай байгаагаас 
шалтгаалан төсөл хэрэгжүүлэхэд холбогдох яам, байгууллагуудын хооронд 
зөвшилцөл, ойлголцолыг бий болгоход саад учруулдаг. 

Төрийн албанд эмэгтэйчүүдийн эрх тэгш оролцоотой, зөв бүтэц бүхий нийгэм нь 
ажилтан, албан хаагчдад ажиллах урам зориг төрүүлдэг. Гэвч төслийн 
хэрэгжилтийг сааруулж буй шалтгаануудын нэг нь сонгууль болгоны дараа албан 
тушаалын тогтворгүй байдал үүсч, өндөр албан тушаалтнууд солигддог. Энэ нь 
төрийн байгууллагын болон төсөл хэрэгжүүлэх нэгжийн (ТХН) холбогдох бүх 
албан тушаалтнууд аль нэг улс төрийн намаас томилогдсон эсвэл аль нэг улс 
төрчийн томилсон хүн байгаатай холбоотой юм. Бодлогын хэрэгжилтийг хангах 
үүднээс мэдлэг туршлагадаа үндэслэн баг хамт олноороо идэвхи зүтгэлтэй 
хамтран ажиллах байдал хангалттай бус байна. 

Төрийн албаны тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгыг баталж, 2019 оны 1-р 
сарын 1-ний өдрөөс мөрдөж эхэлсэн. Энэ хуульд заасан журмын дагуу төрийн 
албан хаагчийг сонгон шалгаруулж томилоход Ерөнхийлөгч, Улсын Их Хурлын 
дарга, гишүүн, Ерөнхий сайд, төсвийн ерөнхийлөн захирагч, улс төрийн албан 
тушаалтан, улс төрийн нам, эвслийн удирдах болон гүйцэтгэх албан тушаалтан, 
бусад этгээдийн зүгээс аливаа хэлбэрээр нөлөөлөх, дарамт, шахалт үзүүлэхийг 
хориглоно. 

Ажилтнуудын тухайн жилд ажилд орж байгаа болон ажлаас гарч байгаа түвшин 
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30%-иас бага байх, тухайн байгууллагад ажиллаж, туршлага хуримтлуулсан тул 
тус түвшин 15% -иас бага байхыг зөвлөдөг. Одоогийн энэхүү түвшинг 20% болон 
түүнээс доош бууруулахын тулд баг хамт олноороо идэвх зүтгэлтэй ажиллах, 
эерэг сэтгэлгээг бий болгох зарим сургалтыг зохион байгуулснаар байгууллагын 
соёлыг өөрчилж, өөрийн ажлаас гадна бусдын ажлын талаар огт анхаардаггүй 
ажиллагсадын харилцан ойлголцол, дэмжлэгийг бий болгох ба байгууллагын бүх 
ажиллагсад өндөр бүтээмжтэй, харилцан ашигтай ажиллах боломжийг олгодог. 

Ажилтнуудын тухайн жилд ажилд орж байгаа болон ажлаас гарч байгаа түвшинг 
бууруулах нь байгууллагын соёлд суурилан дараах эерэг нөлөөг үзүүлдэг. Үүнд: 

(a) Ажиллагсадын удирдлагадаа итгэх итгэлийг нэмэгдүүлэх, 

(b) Байгууллагадаа туршлага хуримтлуулан урт хугацаанд ажиллах,  

(c) Олон жил ажилласан ажилтнууд шинээр орсон ажилтнуудаас илүүтэйгээр 

үнэнч, бүтээмжтэй ажилладаг.  

 

2018 оны Аймгуудын өрсөлдөх чадварын тайлангийн /10-р хуудас/ "Тооноос 
чанар руу" бүлэгт тусгаснаар төрийн албан тушаалтнууд нь эдийн засөг өсөхийн 
хэрээр хүний хамгийн анхан шатны хэрэгцээ болох хоол хүнс, хувцаснаас 
илүүтэйгээр чанарт анхаарлаа төвлөрүүлэх шаардлагатай байдаг. Энэ нь эдийн 
засгийн хувьд тоо хэмжээ хангалттай болсны дараа хүмүүс үйлчилгээний чанарыг 
эрэлхийлж, ерөнхийдөө амьдралын чанар илүү чухал гэдгийг ойлгодог. 

Хуучин ЗХУ-ын загвар, уламжлал нь Монгол Улсад одоо ч хадгалагдсаар байгаа 
бөгөөд тоон менежмент буюу тоон үзүүлэлтийг ажлын бүх үйл явц, үнэлгээнд 
хэрэглэдэг. Гэвч энэ арга нь хамгийн сайн үр дүнд хүрэхэд сөрөг нөлөө үзүүлдэг. 
Учир нь тоон үнэлгээ ажилчдын идэвх зүтгэл, тухайн бүс болон байгууллагын 
үйлчлүүлэгчид, оршин суугчид ямар сэтгэгдэлтэй байгааг харгалзан үздэггүй. 

Бүгдийг чанарын хувьд илэрхийлэхгүй нөхцөлд үйлчлүүлэгчдээс сайшаалын үг, 
сэтгэгдэл сонсолгүйгээр ажиллагсад ажлаа сайн хийх урам зориг, идэвх зүтгэл 
төрөхгүй. Жишээлбэл автобусны жолооч зорчигчдын өдөр тутмын тоон 
үзүүлэлтээс илүүтэйгээр зорчигчид тухайн автобусны үйлчилгээнд эерэг сайхан 
хандлагатай байх, талархалын үг хэлсэн тохиодолд бүр илүү сайн үйлчилгээг 
үзүүлэх хүсэл эрмэлзэлтэй болдог. Ерөнхийдөө хуучин ЗХУ-ын бүрэлдэхүүнд 
байсан улс орнуудад тоон үнэлгээний менежмент ашиглагддаг бөгөөд аж ахуйн 
нэгж, байгууллагын хувьд бүх ажиллагсад дээд удирдлагын шууд тушаалаар 
ажил үүргээ явуулан, эрх бүхий төв байгууллагаас тоон үзүүлэлтээр үнэлдэг. Энэ 
нь ажилчдын идэвх зүтгэл, хүсэл эрмэлзэл зэрэг хүний мөн чанарын талаар авч 
үздэггүй талтай. 

Энэхүү дээрээс доош чиглэсэн хуучин Зөвлөлтийн маягийн менежмент, шийдвэр 
гаргалтыг дэлхийн бусад улс орнуудтай эдийн засгаар өрсөлдөхийн тулд өөрчлөх 
шаардлагатай (Зураг 8.5.1). 
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Эх сурвалж: ЖАЙКА-гийн Төслийн баг 

 Enterprise Mongolia”-гийн талаарх ойлголт 

Зураг 8.5.1-т одоогийн дээрээс доошоо чиглэсэн урсгалыг доороос дээшээ, 
дээрээс доошоо хамтад нь хэрэгжүүлж, харилцааны болон сэтгэлгээний 
өөрчлөлт хийх хэрэгтэйг харуулсан болно. Энэ нь "чанарыг дагаж тоо хэмжээ" 
гэдэгт хэт их анхаарахгүйгээр бүх хэрэглэгчдийн хувьд "чанар ямар ч бизнест 
зайлшгүй байх ёстой" гэсэн үг юм. Японы "Кайзэн" хэмээх нэр томьёо нь 
"тасралтгүй сайжруулалт" гэсэн үг бөгөөд хүчтэй философи тул хувь хүний 
судалгаа, эмнэлгийн үйлчилгээ, гэр бүл, найз нөхдийн харилцаа холбоо, 
байгууллага хоорондын хамтын ажиллагаа, инженерийн шинжлэх ухаан, 
бүтээгдэхүүний хөгжил, ашгийн болон ашгийн бус байгууллагуудын менежмент 
гэх зэрэг бизнесийн болон хувийн амьдралын аль ч салбарт хэрэглэж болно. 
"Кайзэн" буюу тасралтгүй сайжруулалт нь дээд удирдлагын зааврын дагуу бус 
харин урам зоригтой ажилтнуудын сайн дураараа оролцох үйл ажиллагаа юм. 

"Кайзэн" хэмээх энэхүү философи нь олон тооны семинаруудын үр дүнд Монгол 
Улсын төр болон хувийн хэвшлийн салбарт хүлээн зөвшөөрөгдсөн. Ялангуяа 
Кэнзэн хэмээх эрүүл мэндийн болон менежментийн эрүүл оршихуй гэсэн утгатай 
өөр нэгэн ойлголттой хамт өргөнөөр хэрэглэгдэх болсон. Кэнзэн нь тайван 
амгалан, эрүүл амьдрал, урт наслалт гэх мэт амьдралын чанарыг авч үздэг тул 
"Кайзэн ба Кэнзэн" хөтөлбөрийн оролцоо нь Монгол Улсын хөгжилд тохирох сайн 
хөтөлбөр байж болох юм. 

 Санхүүтэй холбоотой асуудлууд 

 

2019 оны сүүлээс дэлхий даяар COVID-19 вирусийн халдвар тархсанаас хойш 
Монгол Улс болон эдийн засгийн хувьд өндөр хөгжилтэй орнуудыг оролцуулаад 
олон орны Засгийн газар энэхүү хүнд хэцүү нөхцөл байдлыг даван туулахын тулд 
шинэ арга хэмжээнүүдийг авч хэрэгжүүлж байна. Ихэнх орны Засгийн газар онц 
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байдал зарлаж, улс орондоо олон төрлийн бизнесийн үйл ажиллагааг зогсоосны 
дараа бизнес эрхлэгчид, хувь хүмүүст их хэмжээний санхүүгийн туслалцаа 
үзүүлж байна. Олон төрлийн шалтгааны улмаас Засгийн газраас төрийн 
санхүүжилт хийх хэрэгтэй болж байгааг харгалзан үзвэл богино хугацаандаа 
онцгой байдлаас улбаатай асуудлуудыг даван туулахад, улмаар эдийн засгийн 
тогтвортой хөгжлийн урт хугацааны хөтөлбөр хэрэгжүүлэхэд дотоод болон гадаад 
өр нь ихээхэн анхаарал татах асуудал болж байна.  

АНУ-ын Холбооны нөөцийн сан: 2020 оны 3-р сард АНУ-ын Төв банк нь цар 
тахлын улмаас санхүүгийн хохирол амссан компаниуд, муж/орон нутгийн засаг 
захиргааны байгууллагуудад туслахаар эдийн засгийн тусламжийн багц болгон 
төлөвлөсөн нийт 6 их наяд ам.доллар (ДНБ-ий 30%-тай тэнцэх хэмжээний мөнгө) 
дээр нэмэлтээр 2.3 их наяд ам.долларыг эдийн засгийн эргэлтэд оруулах 
боломжтой гэж зарласан. Конгрессын зөвшөөрлөөр Сангийн яамны сангууд нь 
төрийн сан хөмрөгөөс 10 тэрбум долларын санхүүжилт авсан төслийн нэгж 
(special-purpose vehicle)-ээр дамжуулан хотын болон компанийн бондыг 
худалдаж авна. Түүнчлэн Холбооны засгийн газар жижиг бизнесийн удирдлагын 
зээлийн хөтөлбөрийн хүрээнд зээлийн хөтөлбөр хэрэгжүүлнэ (New York Times, 4 
дүгээр сарын 9).  

Их Британийн Засгийн газар энэхүү хүнд хэцүү цаг үед бизнесүүдийг дэмжиж 
мөнгөн гүйлгээг зохицуулахын тулд шаардлагатай арга хэмжээ авахаар амлаж 
330 тэрбум гаруй фунтын зээл, баталгааг олгож компаниудын үйл ажиллагааг 
үргэлжлүүлэхэд нь туслахаа зарласан. Жижиг, дунд бизнесийн хувьд 
коронавирусын улмаас үйл ажиллагаа тасалдсан бизнест олгох зээлийн систем 
нь аливаа ирээдүйтэй бизнесийн байгууллагад Засгийн газрын баталгаатай, 
эхний жилийн хүүгийн төлөлтийг Засгийн газраас даасан 5 сая хүртэлх фунтын 
санхүүжилт олгоход туслах болно (Express & Stars, 3 дугаар сарын 17). 

Японы Засгийн газар нь онцгой байдлын үед нийт 1 их наяд ам.долларын 
тусламжийн сангаас 46 тэрбум орчим ам.долларыг компаниудад зориулж 
санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх хөтөлбөрт зарцуулахаар төлөвлөж байна. Жижиг, 
дунд бизнес эрхлэгчдийн хувьд эдийн засгийн нөхцөл байдал хурдацтайгаар 
дордож байгаатай холбогдуулан хүүгүй зээл олгохоор 3-р сард зарласан 1.9 
тэрбум ам.долларын дэмжлэг дээр нэмэлтээр энэхүү хөтөлбөр хэрэгжинэ (NHK 
World Japan, 4 дүгээр сарын 4). 

Монголбанк онцгой байдалд хариу арга хэмжээ болгон мөнгөний бодлогын хүүгээ 
11% байсныг 3-р сард 1%-иар, 4-р сард дахин 1%-иар буулган 9% болгосон. 1-р 
сарын эхээр эдийн засгийн арга хэмжээ авч эхэлсэн БНХАУ-ын Засгийн газартай 
харьцуулахад Монгол Улсын Засгийн газар нь дөнгөж 4-р сард 5.1 их наяд  
төгрөгийг (1.9 тэрбум ам.долларыг) эдийн засгийн эрсдэлийг бууруулах Засгийн 
газрын хөтөлбөрийг санхүүжүүлэхээр баталсан. Одоогийн байдлаар 
Монголбанкны харьяа арилжааны банкуудаас зээл авах хүсэлтэй бизнес 
эрхлэгчид байна уу гэсэн асуулт үүсэж байна (Дефакто тойм, 4 дүгээр сарын 24). 
Сүүлийн жилүүдэд Монгол Улсын инфляцийн түвшинг 10%-иас бага түвшинд 
барьж худалдааны эерэг баланстай байж ирсэн (Зураг 8.5.2). Тиймээс илүү том 
тусламжийн хөтөлбөр хэрэгжүүлэх боломжтой. 

Монгол Улсын эдийн засгийн өсөлтийг хангах урт хугацааны арга хэмжээг 
хэрэгжүүлэхэд хурдан, их хэмжээний санхүүгийн туслалцаа үзүүлэх нь 
үндэслэлтэй эсэхийг харахын тулд улсын өрийн асуудлыг авч үзсэн болно. 
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Эх сурвалж: Trading Economics. 

 Монгол Улсын сүүлийн 10 жилийн инфляцийн түвшин, 
хэрэглээний үнийн индексээр 

 

Грек улс нь ДНБ-ий 100%-иас давсан хэмжээний Засгийн газрын өрийн талаар 
олон нийтэд буруу ташаа статистик мэдээлэл хүргэсний улмаас 2010 оноос хойш 
ЕХ, ОУВС, Европын Төв банкны оролцоо туслалцааг авсан. Үүнээс хойш төсвийн 
тэнцлийг хадгалахын тулд Засгийн газрын төсвийг бууруулах эрс хатуу арга 
хэмжээ авч байсан нь эцэстээ 2010 оны сүүлээр үйлдвэрчний эвлэлээс хэд хэдэн 
ажил хаялт, жагсаал цуглаан зохион байгуулахад хүргэсэн. Засгийн газрын 
бодлогыг хүчтэй эсэргүүцэж байсны улмаас Шинэ ардчилсан нам сонгуульд 
ялалт байгуулж, төрийн албан хаагчдын ажил эрхлэлт, тэтгэвэрт гарсан 
хүмүүсийн тэтгэврийг хадгалах зөөлөн бодлогыг хэрэгжүүлж эхэлсэн. 

Гэсэн хэдий ч ажилгүйдлийн түвшин 2010 онд 13% байснаас 2013 онд 28% болж 
өссөн ба 2013 онд үндэсний үйлдвэрлэл 2008 оны гамшгийн үеийн түвшинд хүрч 
75% хүртэл буурсан. (Зураг 8.5.3, Зураг 8.5.4). Цаашилбал, улсын өр 2000-2009 
оны хооронд ДНБ-ий 100%-аас 120%-ийн хооронд хэлбэлзэж байсан бол 2011-
2015 оны хооронд 160%-аас 170%-ийн хооронд хэлбэлзэн улам нэмэгдсэн байна 
(Зураг 8.5.5).  

 
Эх сурвалж: Дэлхийн банкны мэдээлэл. TradingEconomics 

 Грек улсын худалдан авах чадварын паритетаар нэг хүнд 
ногдох ДНБ, 1995-2020 он 
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Эх сурвалж: TradingEconomics дахь Дэлхийн банкны мэдээлэл 

 Грек улсын ажилгүйдлийн түвшин, 1998-2020 он 

ОУВС санал болгосон арга хэмжээнүүдийнхээ сөрөг нөлөөллийг дутуу үнэлсэн 
гэдгээ хүлээн зөвшөөрсөн. Гэсэн хэдий ч уг алдаа нь ОУВС-ийн эдийн засагчид 
богино хугацаанд амжиж тоон үзүүлэлтүүдийг сайжруулах, тэр дундаа Засгийн 
газрын төсвийн тэнцлийг чангаруулах замаар улсын өрийн асуудлыг 
шийдвэрлэхийн тулд макро эдийн засагт хэт их анхаарлаа төвлөрүүлэх 
хандлагатай байснаас үүдэлтэй гэж үзэж байна. ОУВС/ЕХ нь үйлдвэрлэлийн 
шинэчлэл, ажилтнуудын сэтгэхүй, ур чадварын түвшинг дээшлүүлэх сургалт, 
боловсролын арга хэмжээ гэх зэрэг илүү цогц арга хэмжээг хэрэгжүүлээгүй. 

 
Эх сурвалж: TradingEconomics дахь Грек улсын Үндэсний статистикийн албаны мэдээлэл 

 Грек улсын Засгийн газрын өр, ДНБ-д эзлэх хувь, 1995-2000 
он 

ОУВС/ЕХ-ны оролцоотойгоор бүх макро эдийн засгийн үзүүлэлтүүд улам 
дордсоныг харах нь үнэхээр харамсалтай байсан бөгөөд энэ нь 2019 оны 7-р сард 
болсон сонгуульд улс төрийн үймээн самууныг өдөөсөн. Энэхүү сонгууль нь 
өөрчлөлтийг авчирсан гэж тэмдэглэгдсэн. Учир нь арав гаруй жил үргэлжилсэн 
эдийн засгийн хямралын дараах Грек улсын анхны Засгийн газрыг бүрдүүлсэн 
Шинэ ардчилсан намынхан Грекийн парламент дахь олонх болсон.  

1973 оноос хойш ЕХ-ны гишүүн улс болсон Ирланд улс нь баруун Европдоо 
хамгийн ядуу буурай орнуудын нэг байсан. Гэсэн хэдий ч Ирланд улсын эдийн 
засгийн өсөлт 1990-ээд оны сүүлийн хагаст жилийн 10%-д хүрч чадсан. Энэ нь 
гадаадын хөрөнгө оруулагчдыг татах зорилгоор аж ахуйн нэгжийн хамгийн бага 
буюу 12.5%-ийн татвар авч байсантай холбоотой. 2000-аад онд Ирландын 
банкууд Европын холбооны бусад гишүүн орнуудын хөрөнгө оруулалт зэргийн 
ачаар эдийн засгийн өсөлтийн үедээ ч орон сууцны зээлийг ихэд хатуу олгож 
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байсан боловч дэлхий даяар санхүүгийн системд тархсан 2008 оны Лиман шок 
(Lehman shock)-д ихээхэн өртсөн (Зураг 8.5.6). Зээлийн төлбөрүүд 2010 оноос 
хоцорч эхэлсэнтэй холбогдуулан Ирландын Засгийн газар онцгой байдлын үед 
банкуудад баталгаа гаргаж, санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэхээр шийдсэн. Үүний үр 
дүнд ДНБ-д эзлэх Засгийн газрын өрийн хэмжээ 40%-аас 80% хүртэл өсч, төсвийн 
алдагдал ЕХ-ны тогтоосон 3% гэх стандартаас 32% хүртэл өссөн (Зураг 5.8.8). 

Ирландын Засгийн газар ЕХ/ОУВС-аас тусламж хүсч тэдний зөвлөмжөөр орон 
сууцны зээлийг хязгаарлахаар хүүг нь нэмэгдүүлэх замаар 2010 оноос хойш 
гурван жилийн хугацаанд хатуу арга хэмжээ авсан. Үүний үр дүнд өнгөрсөн 
жилүүдэд хангалттай тооны орон сууцны барилга баригдаагүй тул эдийн засгийн 
хөгжлөөс ард хоцорсон ядуу ажилчдын түрээсийн төлбөр хэт өндөр болсон байна. 
2019 онд худалдан авах чадварын паритет (ХАЧП)-ээр нэг хүнд ногдох ДНБ 
80,000 ам.долларт дөхөж байсан хэдий ч гэр оронгүй иргэдийн тоо бараг 10,000-
д хүрч дөрвөн жилийн өмнөхөөс дөрөв дахин нэмэгдсэн. 

 
Эх сурвалж: TradingEconomics дахь Дэлхийн банкны мэдээлэл 

 Ирланд улсын худалдан авах чадварын паритетаар нэг хүнд 
ногдох ДНБ, 1995-2019 он 

 

 
Эх сурвалж: TradingEconomics дахь Ирландын Төв статистикийн газрын мэдээлэл 

 Ирланд улсын ажилгүйдлийн түвшин, 1998-2020 он 
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Эх сурвалж: TradingEconomics дахь Ирландын Төв статистикийн газрын мэдээлэл 

 Ирланд улсын Засгийн газрын өр, ДНБ-д эзлэх хувь, 1980-
2018 он 

Дээрх хоёр жишээ дараах байдлыг харуулж байна. ЕХ-ны ядуу буурай орнуудын 
нэг болох Грек улсын хувьд Засгийн газар нь ОУВС/ЕХ-ны зөвлөгөөг дагаж 
ажилгүйдлийн түвшнээ 13%-иас 28% хүртэл өсгөхөд хүргэсэн. Түүгээр ч барахгүй 
төсвийн хатуу бодлогын улмаас үндэсний үйлдвэрлэлийн дөрөвний нэг нь 
алдагдалд орж, Засгийн газрын өр ДНБ-ий 100%-тай тэнцэж байсан бол 1.5 дахин 
нэмэгдэж 150%-тай тэнцэх болсон. Даяаршлын эрин үеийн эдийн засгийн үр 
шимийг ихэд хүртэж байсан Ирланд улсын хувьд Лиман шок (Lehman shock)-ын 
дараа 2008-2015 онуудад эдийн засаг аажмаар сэргэж, нэг хүнд ногдох ДНБ нь 
2019 онд 78,000 ам.долларт хүрсэн. Гэтэл энэ нь 2019 онд орон гэргүй иргэдийн 
тоо 4 дахин нэмэгдсэн байхад хүргэсэн. ОУВС/ЕХ-ны хатуу арга хэмжээний үеэр 
Грек, Ирланд аль аль улсын эдийн засагт дефляци ажиглагдсан (Зураг 8.5.9, 
Зураг 8.5.10). Грек улсын хувьд 2014-2017 онд дефляци ажиглагдсан ч 
ажилгүйдлийн түвшин 28% хүртэл өссөн. Ирланд улсын хувьд 2008-2011 онд 
дефляци ажиглагдсан ч ажилгүйдлийн түвшин 16% хүртэл өссөн байна. 

Аль аль улсад ОУВС/ЕХ-ны хөндлөнгийн оролцоог үл харгалзан бэрхшээлтэй 
асуудлууд тулгарсан хэвээр байгаа бөгөөд эдгээр нь ажилгүйдэл зэрэг хүмүүсийн 
амьдралтай холбоотой хүчин зүйл бус, харин төсвийн алдагдал гэх зэрэг макро 
эдийн засгийн үзүүлэлтүүдэд илэрч буй асуудлууд болно. Гэхдээ эдийн засгийн 
хатуу арга хэмжээ авахыг зөвлөж буй эдийн засагчид өөрсдийн зөвлөмжөө аль 
аль улсын ард иргэдийн хувьд сайн сайхан үр дүнг авчирна гэдэгт итгэж байгаа 
нь гол асуудлуудын нэг болж байна. Үүнээс гадна Грек болон Ирланд улс нь ЕХ-
ны гишүүн орнуудын хувьд Засгийн газар нь өөрсдийн дүрэм журмын дагуу 
өөрийн гэсэн мөнгөн тэмдэгтээ гүйлгээнд гаргах эрх чөлөөгүй байсан.  

Нью Йоркийн их сургуулийн эдийн засгийн профессор, орчин үеийн мөнгөний 
онолыг (ОҮМО) тууштай дэмжигч Стефани Келтон өөрийн гэсэн мөнгөн 
тэмдэгттэй аль ч улсад инфляцийн асуудал байхгүй л бол төсвийн алдагдал 
чухал биш гэж үзэж байна. Засгийн газар зээл авахад зориулж бонд гаргахаас 
илүүтэйгээр мөнгө үйлдвэрлэх замаар эдийн засгийн хэрэгцээг хангахуйц 
хэмжээний төсвийг бүрдүүлж чадна. Профессор Келтон нь Ардчилсан намын 
Сенатын Төсвийн хорооны болон Берни Сандерсийн ерөнхийлөгчийн кампанит 
ажлын зөвлөхөөр ажиллаж байсан. Түүний Нобелийн шагналт эдийн засагч, "Нью 
Йорк Таймс" сонины тоймч Пол Кругмантай санал зөрөлдсөн хэлэлцүүлгийн үг 
байсан ба энэ үгээрээ тэрээр Холбооны нөөцийн газрын дарга Жером Пауэл ба 
Уоррен Баффет нарын эсэргүүцэлтэй тулсан. 
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Эх сурвалж: TradingEconomics дахь Грек улсын Үндэсний статистикийн албаны мэдээлэл 

 Грек улсын инфляцийн түвшин, 1995-2020 он 

 

 
Эх сурвалж: TradingEconomics дахь Ирландын Төв статистикийн газрын мэдээлэл 

 Ирланд улсын инфляцийн түвшин, 1995-2020 он 

Хэрэв ОҮМО нь дээрх улс орнуудад тэр дундаа өөрийн гэсэн мөнгөн тэмдэгттэй, 
инфляцийн түвшингээ хянаж чадаж байгаа Монгол Улсад хэрэгжихээр бол ажил 
эрхлэлт тогтворжиж хүмүүсийг илүү тохь тухтай амьдралд хүргэнэ гэсэн хүлээлт 
байна. Энэ нь дээрх улс орнуудын Үндсэн хуульд тусгасан шударга ёс, тэгш 
байдлын суурь зарчмуудыг хангаж чадна гэсэн үг юм. Монгол Улсын Үндсэн 
хуулийн хоёрдугаар бүлэг (Бүлэг 2: Хүний эрх, эрх чөлөө)-т зааснаар Монгол 
Улсын иргэн эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах, өндөр наслах, хөдөлмөрийн чадвар 
алдах, хүүхэд төрүүлэх, асрах болон хуульд заасан бусад тохиолдолд эд, 
мөнгөний тусламж авах зэрэг олон эрх, эрх чөлөөг баталгаатай эдэлдэг. Түүгээр 
ч зогсохгүй инфляцийг 10%-иас доош түвшинд хянаж чадвал1  Засгийн газар 
хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сайн боловсрол олгох, хүүхэд, хөдөлмөрийн чадвар 
алдсан, өндөр настай иргэдийн халамжийг төлөх хангалттай төсвийг гаргаж чадна. 
Түүнчлэн ядуурлын шугамын доор орж байгаа иргэдэд зориулж илүү олон 
байшин/орон сууц барих боломжтой.  

 

2020 оны 1-р сараас хойш Японы эдийн засагт ноцтой нөлөөлж буй COVID-19 цар 
тахлын эсрэг хариу арга хэмжээ авахаар Либерал ардчилсан намын (ЛАН) 

 
1 Гадаадын валютаас хараат байдлаа бууруулж, илүү их Монгол төгрөгийг үйлдвэрлэн гаргах замаар 
Монгол Улсад инфляцийг улам бууруулах боломжтой. Энэ талаар дараагийн хэсгүүдэд дэлгэрэнгүй авч 
үзнэ. 
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зөвлөхүүдийн нэг (Дээд танхим), татварын итгэмжлэгдсэн нягтлан бодогч асан 
Нишида Масаши 2020 оны 4-р сарын 1-ний өдөр Японы парламентын хуралдаан 
дээр ОҮМО-ыг дараах байдлаар тайлбарлав. 

(a) Орчин үеийн мөнгөний онол нь Япон улс дэлхийн хамгийн бага эдийн 

засгийн өсөлттэй орнуудын нэг байсан Heisei эриний (1989 оноос 2019 он 

хүртэлх 30 жил) Японы Засгийн газрын төсвийн бодлогын том алдааг олж 

илрүүлэх хэрэгсэл болж чадна.  

(b) Японы төв банкнаас гаргасан Японы мөнгөн тэмдэгт болох иен болон 

Сангийн яамнаас гаргасан Засгийн газрын бонд (үнэт цаас) нь хоёулаа 

эдийн засаг дахь санхүүгийн хөрөнгө тул нягтлан бодох бүртгэлийн үүднээс 

авч үзэхэд санхүүгийн хувьд ижил юм. Нэг л ялгаа гэвэл бонд нь хүү болон 

хугацаатай байдаг. 

(c) Засгийн газрын бондыг ашиггүй өр гэж тооцох нь буруу. Учир нь нягтлан 

бодох бүртгэлийн дүрмийн дагуу зөвхөн өр нь хөрөнгийг бий болгодог. Бонд 

гаргасны ачаар гүйлгээнд оролцох мөнгөний хэмжээ өснө. Харин эдийн 

засагт эргэлдэж буй мөнгөний хэмжээнээс хамаарч татварын хэмжээ хэвийн 

үлдэнэ. Эдийн засагт санхүүгийн баялгийг нэмэгдүүлэхийн тулд бонд гаргах 

нь зайлшгүй шаардлагатай юм. 

(d) Сүүлийн үед эрэлт хязгаарлагдмал байснаас шалтгаалан урт хугацааны 

дефляцийн дарамтад байсан Япон улс инфляцийг 2%-д хүргэх зорилтдоо 

хүрэхийн тулд зээлийг нэмэгдүүлсэн нь хангалтгүй байсан. 

(e) Дайны дараа инфляцийн түвшин өндөр (5 жилд 90.3 дахин өссөн) байсан 

нь эрэлт хэт их, нийлүүлэлт хангалтгүй байсантай холбоотой. Дайны үеийн 

хуримтлагдсан бонд: хөрөнгөд өндөр татвар (25-90%) ногдуулах замаар 

ДНБ-ий 200 гаруй хувийг эргүүлэн татсан боловч энэ бодлого нь эдийн 

засагт огт нэмэр болоогүй. Харин ард түмнийг ядууруулсан бодлого болсон. 

Ийм өндөр татвар ногдуулсан нь ард түмэн болон эдийн засгийг хүнд 

хохиролд унагасан. 

(f) Инфляцийг зохих түвшинд барьж чадвал төсвийн алдагдал төдийлөн чухал 

биш гэдгийг орчин үеийн мөнгөний онол нотолж байна. Учир нь татварын 

орлого болон Засгийн газрын гаргасан бонд хоёулаа Засгийн газрын нийт 

төсвийг бүрдүүлдэг бөгөөд үүнд эдийн засагт нийлүүлсэн Засгийн газрын 

бондын хэмжээ нь макро эдийн засгийн үүднээс авч үзэхэд хөдөлгөгч хүчний 

үүрэг гүйцэтгэж байна. 

(g) Орчин үеийн мөнгөний онолд түшиглэн Засгийн газрын төсвийг 

нэмэгдүүлснээр Японы Засгийн газар нь дэд бүтцийг сайжруулах, 

тогтвортой халамж, хүүхэд асрах, боловсрол, судалгаа, бүтээн байгуулалт 

хийх, цаашлаад хэрэглээний татварыг бууруулах чиглэлээр илүү олон 

ажлыг хэрэгжүүлэх боломжтой юм. 



Үндэсний хөгжлийн цогц төлөвлөгөө боловсруулах төсөл 
Эцсийн тайлангийн төсөл 1 

 

8-44 

Цар тахлын хүнд хэцүү цаг үеийг даван туулахын тулд Засгийн газраас том, жижиг 
аливаа компани, хувь хүмүүст тэсэж үлдэхэд нь туслах шууд санхүүгийн тусламж 
олгох шаардлагатай байгааг Нишида цохон тэмдэглэсэн. Түүний санал 
болгосноор дөнгөж өнгөрсөн 10-р сард 8%-иас нэмэгдэж 10% болсон хэрэглээний 
бүх татвар болон нийтдээ 500-600 тэрбум ам.доллароос бүрдэх санхүүгийн 
тусламжийн багцыг бууруулах хэрэгтэй. Уг тусламжийн багц нь эдийн засгийн 
эргэлтэд оруулах бэлэн мөнгөний хэмжээтэй холбоотой Абегийн Засгийн газрын 
анхны саналаас хоёр, гурав дахин их юм.  

 

Орчин үеийн мөнгөний онолыг Засгийн газрын төсвийн бодлогод төвлөрсөн 
энгийн загвар гэж үздэг бөгөөд уг онол нь мөнгөн тэмдэгтийг зөвхөн улс орон бүрт 
бараа, үйлчилгээг солилцоход ашиглагддаг тосолгоо буюу ажлыг хөнгөвчлөгч 
хэрэгсэл гэж дахин тодорхойлсон. Орчин үеийн мөнгөний онолыг дэмжигчид 
дараах бодолтой байдаг. Үүнд: 

(a) Валютыг банкуудаас зээл авч эсвэл Засгийн газрын бондоор дамжуулан бий 

болгодог. Тиймээс бүх валютыг өрийн валют гэж нэрлэж болно - энэ бол 

баримт, маргаангүй. 

(b) Засгийн газрын санхүүгийн хомсдол нь бусдын хувьд санхүүгийн илүүдэл 

юм - энэ бол баримт, маргаангүй. 

(c) Тэнцвэр буюу санхүүгийн/төсвийн сахилга батыг нийт эрэлт, нийлүүлэлтийг 

зохицуулах эдийн засагт бүхлээр нь бий болгох хэрэгтэй. Ингэснээр сөрөг 

нөлөөтэй инфляцийг бууруулна. 

(d) Орчин үеийн мөнгөний онолыг эрэлтээс давсан нийлүүлэлттэй эдийн 

засагтай улсад бодитоор хэрэгжүүлэх боломжтой. Нийлүүлэлт нь эрэлтээс 

давж байгаа улсад инфляцийн түвшин ихэвчлэн 4%/жил ба түүнээс бага 

байдаг. 

(e) Эдийн засаг хөгжихийн хэрээр тэгш бус байдал нэмэгддэг. Амьжиргааны 

доод түвшинд хамрагдах хүмүүсийг ур чадварын сургалтад хамруулах, 

ажлын байр бий болгох хөтөлбөрт хамруулах, орон сууцны татаас олгох 

зэргээр Засгийн газраас дэмжлэг үзүүлэх ёстой. 

(f) Татвар ногдуулж байгаа нь төсвийг бүрдүүлэхээс гадна гурван зорилттой 

байдаг: 1) баян ба ядуугийн ялгааг багасгах, 2) эдийн засгийн хэлбэлзлийг 

бууруулах, 3) "муу" (тухайлбал тамхи) хэрэглээг хянах. 

(g) Засгийн газрын төсөв хоёр эх үүсвэрээс бүрддэг: татвар ба Засгийн газраас 

гаргасан бонд эсвэл валют. 2 

 
2 Засгийн газраас гаргасан валют. Үүнийг “Өмчийн валют/Equity currency” гэж нэрлэдэг. Яагаад гэвэл үүнийг 
өр үүсгэж гаргаагүй.  
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(h) Хэрэв Засгийн газрын төсвөөс тодорхой хэмжээний мөнгө зарцуулагдсан 

бол тэр мөнгө эдийн засагтаа үлдэж, эдийн засаг нь үнэ цэнийг бий болгож 

байдаг. Тиймээс Засгийн газрын төсөв нь Засгийн газрын зарцуулсан 

төсвөөс илүү хэмжээний хөрөнгө/үнэ цэнийг бий болгож чадна. 

(i) Зээлийн суурь хүүг өөрчлөх мөнгөний бодлогоос илүүтэйгээр 

санхүүгийн/төсвийн бодлого нь эдийн засгийг шууд хөдөлгөх хүч болдог ба 

орлого багатай хүмүүст тулгардаг асуудлуудыг хөнгөвчилдөг. Яагаад гэвэл 

мөнгөний бодлого нь бараа, үйлчилгээний зах зээлээр дамжуулан 

хэрэглэгчид (иргэд)-д шууд нөлөөлдөг. 

Орчин үеийн мөнгөний онолын үүднээс Монгол Улс, Япон улсын эдийн засгийн 
ялгаатай үеүдийг харьцуулж эдийн засгийн энгийн загваруудыг Зураг 8.5.11-д 
тусгасан болно. 

 
 
Эх сурвалж: ЖАЙКА-гийн Төслийн баг 

 Монгол Улс, Япон улсын эдийн засгийн гурван загвар 

[A. 1991 оноос хойш] Энд 1991 оноос хойшхи Монгол Улсын эдийн засгийг 
харуулсан. Мөн дэлхийн 2-р дайны дараах Япон улсын эдийн засгийг харуулсан 
болно. 1990 оны Зөвлөлт Холбоот Улсын задралын дараа, 1991-1995 онуудад 
Монгол Улсын ард иргэд ТУХН-ийн орнуудаас хангагдаж байсан түлш, хоол хүнс 
болон бусад үйлдвэрлэлийн бараа бүтээгдэхүүний хомсдолд орж эхэлсэн. Энэ 
хомсдолын улмаас 1990-ээд оны эхэн үед 50 гаруй хувийн өндөр инфляци 
үргэлжилсээр байсан (Зураг 8.5.12). 

Бартер хийх бараа 

Мөнгө (Эдийн 

засгийн хүч) 

Хэрхэн ажилладаг вэ 

(Бодит хэрэгцээ = нийлүүлэлт) 

Нийлүүлэлтийн нөөц нь тохиролцоог 

тодорхойлдог. 

Мөнгө их байхад инфляци өснө. 

Эрэлтийг хангах мөнгө тохиролцоог 

тодорхойлдог. 

Төсвийг нэмэгдүүлэхэд инфляцийг хянаж болно. 

Эрэлт тохиролцоог тодорхойлдог. 

Төсвийг нэмэгдүүлэхэд инфляци бага хэвээр 

байна. 

Эрэлт    Нийлүүлэлт 

А.1991 оноос хойш 
Эрэлт    Нийлүүлэлт 

B.Одоо 

Эрэлт    Нийлүүлэлт 

C.Ирээдүй 
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Эх сурвалж: ЖАЙКА-гийн Төслийн баг 

 Монгол Улсын инфляцийн түвшин, хэрэглээний үнийн 
индексээр, 1991-2018 он 

Үүнээс гадна валютын тогтворгүй байдлаас болж Монгол Улсад ч, ОХУ-д ч олон 
хүн хил дамнасан бартерын худалдаа эрхэлж байсан. Энэ загварт харуулснаар 
үйлдвэрлэл/нийлүүлэлтийн нөөц тун хязгаарлагдмал бөгөөд хязгаарлагдмал 
нөөц нь нийт эрэлт нийлүүлэлтийн харилцааг тодорхойлох хүчин зүйл болдог 
байсан. Өөрөөр хэлбэл ДНБ-ийг тодорхойлдог байсан. Тиймээс мөнгөний 
нийлүүлэлт нэмэгдэхэд бараа бүтээгдэхүүн хязгаарлагдмал байгаагийн улмаас 
инфляци өснө. 

[B. Одоо] Энэ нь хүмүүсийн худалдан авах чадвар нь хязгаарлагдмал хэдий ч илүү 
чанартай бараа, бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг авахыг хүсч байгаа өнөөгийн Монгол 
Улсын эдийн засаг юм. Инфляци ажиглагдаж байгаа хэдий ч 2000 оноос хойш жил 
бүр инфляцийн түвшинг 5%-15%-ийн хооронд барьсаар ирсэн. Гэхдээ АНУ дахь 
байрны зээлтэй холбоотой 2008 оны Лиман шок (Lehman shock)-ын улмаас 2008 
онд инфляци 26.7%-д хүрсэн. Хүмүүсийн гар дээр их хэмжээний мөнгө очвол тэд 
илүү их худалдан авалт хийж инфляцид нөлөөлнө. Гэхдээ инфляцийг хянаж 
болно. Яагаад гэвэл нийлүүлэлтийг нэмэгдүүлэх боломж байна. Нийлүүлэгчдийн 
хооронд зарим өрсөлдөөн байдаг тул ханган нийлүүлэгчдэд үнийг хэт өндөр өсгөх 
боломжгүй юм. 

[C. Хэтийн төлөв] Энэ бол Монгол Улсын хэтийн загвар ба сүүлийн 30 жилийн 
Япон улсын загвар юм. Энд аль аль улсын эрэлт, нийлүүлэлт нь эдийн засагт 
нөлөөлх хүчний хувьд тэнцүү ба нийт нөөц хангалттай байна. Гэхдээ 
ашиглагдаагүй боломжит нийлүүлэлтийн хүчин чадал харагдаж байна. Гэсэн 
хэдий ч хүмүүсийн илүү их бараа, үйлчилгээ авах хүсэл нь буурч дефляцийн 
дарамт үүсэж байна. Энэ тохиолдолд хүмүүсийн хязгаарлагдмал хүсэл нь ДНБ-
ийг тодорхойлох хүчин зүйл юм. 

Ерөнхийд нь авч үзвэл инфляцийг 4 орчим хувьтай барих нь ихэнх бизнес 
эрхлэгчдийн хувьд бизнесээ цаашид хөгжүүлэхээр тэлэх, хөрөнгө оруулах 
шийдвэр гаргахад хамгийн оновчтой байдаг. Гэтэл доор үзүүлсэнчлэн Япон улсад 
инфляци 4%-иас доогуур байсаар ирсэн. 
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Эх сурвалж: TradingEconomics.com 

 Япон улсын инфляцийн түвшин, хэрэглээний үнийн 
индексээр, 1990-2020 он 

[C. Хэтийн төлөв] Мөн эндээс харахад 2013 оноос хойш өнөөг хүртэл урьд өмнө 
байгаагүй өргөн цар хүрээгээр хэрэгжиж байгаа Япон улсын мөнгөний зөөлөн 
бодлого нь Либерал ардчилсан намын Абегийн удирдлага дор яагаад үр дүнтэй 
хэрэгжээгүй болохыг тайлбарлаж байна. Японы компаниуд болон хувь хүмүүс 
хөрөнгө оруулах, худалдан авах, нийлүүлэх хангалттай эдийн засгийн хүчин 
чадалтай боловч эрэлт хэрэгцээгээ илүү ихээр хангах хүсэл тэдэнд байхгүй. 
Яагаад гэвэл тэд бараг бүх хэрэгцээгээ хангасан. Энэхүү загварт үзүүлснээр 
Японы Төв банкнаас мөнгөн тэмдэгтийг гүйлгээнд байнга гаргаж байгаагаас үл 
хамааран эрэлт хэрэгцээгээ илүү хэмжээгээр хангах хязгаарлагдмал хүсэл нь 
ДНБ-ийг тодорхойлох хүчин зүйл болж байна. Энэ нь мөнгөний бодлого өөрөө 
хязгаарлагдмал хүчин чадалтай болохыг харуулж байна. 

Орчин үеийн мөнгөний онол нь сүүлийн 10 жилийн инфляци, зээлийн суурь хүү, 
эдийн засгийн ялгаатай байдал зэрэг цөөхөн хэдэн үндсэн үзүүлэлтүүдээр жишээ 
авч валют болон Засгийн газрын бонд хэрхэн гардаг, эдийн засаг ямар түвшинд 
байгаа талаар сонирхолтой ойлголтуудыг өгч байна. Японы зарим эдийн засагчид 
дэлхий даяар энэхүү цар тахал тархсан байгаа үед компаниуд болон хувь хүмүүст 
туслах төсвийг нэмж байгаа нь энэ нөхцөл байдал өнгөрсний дараа инфляцийг 
ихээр өсгөж болно хэмээн санаа зовнисон хэвээр байна. Харин эдийн засагт 
математикийн аргыг ашиглахад дараах тодоор харагдаж байна. 

Y(ДНБ) = C(Хэрэглээ) + I(Хөрөнгө оруулалт) + G(Засгийн газар) + X(Экспорт) – 
IM(Импорт). 

C, I, X маш бага эсвэл бараг байхгүй болоход Засгийн газар тэнцвэрийг хадгалж, 
бүх аж ахуйн нэгжүүдийг дампууруулахаас сэргийлэн эдийн засгийн эргэлтэд 
мөнгө нийлүүлэх гол үүргийг гүйцэтгэх ёстой. 

Орчин үеийн мөнгөний онолыг дэмжигч профессоруудын хэлсэн үгийг доор иш 
татсан болно. 

“Улс төрчид ямар ч ач холбогдолгүй (төсвөө тэнцвэржүүлэх) зүйлд донтож, улс 
орны ирээдүйд чухал нөлөө үзүүлэх олон зүйлсийг үл тоомсорлож байна. Засгийн 
газар валютыг зах зээлд нийлүүлэх үүргээ бүрэн ашиглаж чадах төдийгүй бүрэн 
ашиглах ч ёстой. Ингэснээр ажил эрхлэлт, нийгмийн оролцоо, экологийн нөхөн 
сэргээлт, хувийн хэвшлийн эрүүл тэнцвэрийг дэмжих болно.” (“Орчин үеийн 
мөнгөний онол гэж юу вэ? Тайлбар” 2017 оны 1-р сарын 31-ний ярилцлагын 
нийтлэл) 
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2019 оны 12-р сарын 12-ны өдөр анхдугаар “Олон улсын Монгол АгриТех” Форум 
зохион байгуулагдаж ЖАЙКА-гийн Төслийн багийн гишүүн “Санхүүгийн шинэ 
систем” сэдвээр дараах илтгэлийг тавьсан.  

Ихэнх албан хаагчид, эдийн засагчид Засгийн газрын бондыг ихээр гаргах нь муу 
гэсэн буруу ойлголттой байдаг. Яагаад гэвэл энэ нь Засгийн газрын өрийг их байна 
гэж харагдуулдаг. Гэтэл Японы парламентын гишүүн, татварын итгэмжлэгдсэн 
нягтлан бодогч асан Нишида Масашигийн үзэж буйгаар нягтлан бодох бүртгэлийн 
үүднээс авч үзэхэд Засгийн газрын бонд болон валютын аль аль нь тухайлбал, 
компанийн хувьцаа, компанийн бонд, ҮХХОС 3 , хамтын сангаас ялгаагүй 
санхүүгийн хөрөнгө юм. Тэгвэл яагаад ийм олон мэргэжилтнүүд Засгийн газрын 
бондыг ихээр гаргаж байгаад санаа зовниж байна вэ? Яагаад гэвэл тухайн улсад 
тэнцвэрийг дахин тогтоох тогтолцоо байхгүй юм. Гар дээрээ маш олон санхүүгийн 
хөрөнгөтэй хөрөнгө оруулагчийн хувьд хэрэв аль нэг компанийн хувьцаа 
таалагдахгүй байвал тэр хувьцаагаа зах зээл дээр борлуулж өөрийн эзэмшиж буй 
үнэт цаасны багцаа сайжруулж болно. Өөрийн эзэмшиж буй үнэт цаасны багцаа 
үе үе шалган тэнцвэржүүлж байснаар ашиг болон эрсдэлийн хувьд хамгийн 
оновчтой хослолыг бий болгож чадна. 

 

 

  Эх сурвалж: ЖАЙКА-гийн Төслийн баг 

 Засгийн газрын бондыг 45%-иас 31% болгон бууруулж дахин 
тэнцвэржүүлэх нь 

 
3 ҮХХОС (Үл хөдлөх хөрөнгө оруулалтын сан) 
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Зураг 8.5.14-т эдийн засагт нэг санхүүгийн хөрөнгө давамгайлахаас зайлсхийх, 
эдийн засагт тэнцвэрийг дахин бий болгох тогтолцооны үр дүнг харуулав. Энэ 
тохиолдолд Засгийн газрын бондын эзлэх хэмжээ 45%-иас 31% болж буурсан. 
Энд санал болгож буй санхүүжилтийн шинэ тогтолцоонд валют нь өрийн валют 
биш, харин өмчийн валют байх ёстой бөгөөд энэ нь Засгийн газар нийт үнэт 
цаасны багцаа дахин тэнцвэржүүлэх зорилгоор валютыг шууд гүйлгээнд гаргах 
боломжтой байх ёстой гэсэн үг юм. 

"Санхүүгийн шинэ тогтолцоо"-ны үндэслэлийг 2019 оны 12-р сарын 12-ны өдрийн 
AgriTech Форумын тэмдэглэлд дараах байдлаар тайлбарласан болно. 

(a) Энэ дэлхий дээрх бүх материал, агаар, ус, байгалийн нөөц гэх зэргийн 

хэмжээ нь хязгаартай байдаг боловч Монгол Улс шиг өөрийн гэсэн мөнгөн 

тэмдэгттэй улс орнууд өөрийн мөнгөн тэмдэгтийг шаардлагатай хэмжээгээр 

хэдийг ч гүйлгээнд гаргаж болно. 

(b) Монголын Эзэнт Гүрэн нь хүн төрөлхтний түүхэнд цаасан мөнгөн тэмдэгтийг 

өргөнөөр хэрэглэж байсан анхны улс юм. Харин өнөөдөр мөнгөн тэмдэгтийг 

үйлдвэрлэхэд ямар ч зардал гарахгүй. Учир нь мөнгө нь дижитал нэгдсэн 

хэлхээнд харагдах эсвэл цаасан мөнгөн дээр л хэвлэгдэх болсон. 

(c) Ард иргэд энх тайван, аюулгүй байдалд бараа бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг 

үйлдвэрлэх/нийлүүлэхээр ажиллах боломжтой байгаа тохиолдолд зохистой 

бодлого хэрэгжүүлдэг, ардчилсан засаглалтай улс орнуудад хэзээ ч 

мөнгөний ханшны эрс уналт тохиолддоггүй. 

(d) Засгийн газар төсвийг зохистой бүрдүүлэхэд анхаарах цорын ганц үзүүлэлт 

нь инфляци, тэр дундаа тухайлбал хэрэглээний үнийн индекс байх ёстой. 

(e) Өнөөдрийг хүртэл дэлхийн бүх валютыг "өрийн валют" гэж нэрлэж ирсэн. 

Учир нь зээл/өр бий болгох нь мөнгийг зах зээлд шинээр оруулах цорын ганц 

арга юм. Валютыг банкны зээл ба/эсвэл Засгийн газрын бондоор дамжуулан 

бий болгодог.  

(f) Засгийн газрын бонд болон мөнгөн тэмдэгт (мөнгө) нь санхүүгийн хувьд 

ижил утгатай. Эдгээрийг гаргаж буй банк/байгууллага (Сангийн яам, 

Монголбанк)-ын хувьд энэ нь өр гэж тооцогддог. Гэтэл худалдаж 

авсан/хадгалж байгаа хүмүүсийн хувьд эдгээр нь хөрөнгө юм. Хэрэв та 

Засгийн газрын бонд худалдаж авбал энэ нь таны мөнгөтэй адил таны 

санхүүгийн хөрөнгө юм. 

(g) Санхүүгийн өр төлбөрийг өмчийн хэрэгслээр төлж барагдуулах (СТОУТХ) нь 

жил бүр зах зээл дээр хуримтлагдаж буй Засгийн газрын бондыг бууруулах 

энгийн арга байж болно. Төв банк Засгийн газрын бондыг зах зээлээс 

худалдаж авах нь СТОУТХ аргыг зах зээл дээр хэрэгжүүлж байна гэсэн үг. 

Яагаад гэвэл Засгийн газрын бондыг эдийн засгийн эргэлтэд орох мөнгөн 

тэмдэгт болгон өөрчилсөн байна. 
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(h) СТОУТХ аргын өөр нэг шинэлэг тал бол СТОУТХ зорилгоор төв банкнаас 

бус, харин Засгийн газраас мөнгөн тэмдэгт гаргаж, Засгийн газрын жилийн 

төсөвт оруулсан Засгийн газрын бондын хэмжээг бууруулах явдал юм. 

Засгийн газраас гаргасан валютыг өрийн валют биш өмчийн валют гэж үздэг 

тул энэ нь шинэлэг арга болж байна. 

(i) Бидний эдийн засгийн удирдлагын зорилго нь мөнгө болон өрийг хянах 

эсвэл зах зээлийн аль нэг салбарыг мөнгөн хэлбэрээр зохицуулах явдал 

биш гэдгийг хүлээн зөвшөөрөх хэрэгтэй. Үүний зорилго нь хүмүүсийн 

хэрэгцээг хангахуйц зохих хэмжээний бараагаар хангах, үйлчилгээг үзүүлэх 

улсын тогтолцоог хадгалах явдал юм. 

(j) Бараа, үйлчилгээний зах зээлийг тогтвортой хадгалахын тулд хяналтаа 

тогтоох хэрэгтэй цорын ганц элемент бол мөнгө буюу валют юм. Мөнгө бол 

бараа, үйлчилгээг солилцоход туслах зориулалттай хэрэгсэл юм. Харин 

инфляцийн түвшинг сайн барьж байгаа тохиолдолд мөнгө (валют) нь ард 

иргэдийн амьжиргааны хэрэгцээг хангаж л байвал ямар ч хэмжээгээр байж 

болно. 

 Хууль, эрх зүйтэй холбоотой асуудлууд 

 

Монгол Улсад үйлчлүүлэгчид чиглэсэн үйл ажиллагаа дутмаг байгаа нэгэн 
шалтгаан нь хууль эрх зүйн баримт бичиг болох хөдөлмөрийн гэрээнд ажлын 
байрны 20-30 чиг үүргийг оруулсан байдаг бөгөөд томоохон компанид 
ажиллагсадын цалин хөлсийг ажлын гүйцэтгэлд тийм, үгүй гэсэн хариултаар 
үнэлдэгтэй холбоотой. Үнэлгээний системийг өөрчилж, зөвхөн таван үнэлгээний 
элементийн шинэ тогтолцоог нэвтрүүлэх замаар зарим сургалтыг зохион 
байгуулахад ажиллагсад илүү цагаар ажиллан хэрэглэгчдэд илүү үр өгөөжтэй 
үйлчилгээ үзүүлэх хүсэл эрмэлзэлтэй болсон. Ажиллагсад хэрэглэгч төвтэй 
үйлчилгээ бүхий шинэ тогтолцоог хүлээн зөвшөөрч, үйлчлүүлэгчдийн хэрэгцээг 
үл ойлгох дээд удирдлагын тушаал заавраар бус чанартай үйлчилгээ эрэлхийлж 
буй талархалаа илэрхийлэх хэрэглэгчдэд хүрч ажилж эхэлсэн байна.  

Жишээ нь ажиллагсадаа байнга илүү цагаар ажиллуулдаг компаний 3000 гаруй 
ажиллагсадын 60-70% нь удирдлага болон ажилтнуудын хоорондын харилцан 
итгэлцэлгүйн улмаас ажлаасаа гарсан байна. Сургалт хослуулсан шинэ 
менежментийн философи нь "Ажил бол хөгжилтэй" гэх мэт уриа хэллэг ашиглан 
байгууллагын соёлыг илүү эерэг болгож сайжруулснаар ажилтнуудын халаа 
сэлгээ хоёр жилийн хугацаанд жилд 30 хувиас бага болон огцом буурсан байна. 

2019 оны 1-р сарын 1-нээс хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй 2017 оны 12-р сарын 
7-ны өдөр батлагдсан Монгол Улсын Төрийн албаны тухай хуульд төрийн албан 
хаагчдын баримтлах үйлчлүүлэгчдийн талаар тусгагдаагүй болно. Энэ нь: 

1 дүгээр зүйл. Хуулийн зорилт 

1.1. Энэ хуулийн зорилт нь төрийн албаны мэргэшсэн, тогтвортой, ил тод, 
хариуцлагатай байх эрх зүйн үндсийг бүрдүүлэх, төрийн албаны төв байгууллага, 
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төрийн албан хаагчийн эрх зүйн байдал, нийгмийн баталгааг тогтоохтой 
холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино.  

Япон улсын Төрийн албаны тухай хуульд доорхи зүйл орно: 

1 дүгээр зүйл. Энэхүү хууль нь төрийн албан хаагчдад ашиг тустай үндсэн 
стандартыг (үүнд төрийн албан хаагчийн эрх ашгийг хамгаалахад чиглэсэн, 
нийгмийн халамжийн зохих арга хэмжээг багтаан) бий болгож, төрийн албан 
хаагчдыг ардчилсан зарчмаар сонгосноор ажлын байрны гүйцэтгэл өндөр байж, 
ард иргэдэд зориулсан ардчилсан, үр ашигтай үйлчилгээгээр хангана. 

Монгол Улсын хуулинд төрийн албан хаагчдын эрх зүйн байдал, нийгмийн 
халамжийг ард иргэдийг харгалзан үзэхгүйгээр тогтоосон байхад Японы хуулинд 
төрийн албан хаагчдыг ард иргэдийн төлөө хамгийн өндөр гүйцэтгэлтэй 
үйлчилгээг үзүүлэхийн тулд хэрхэн ажиллах ёстойг тодорхойлсон байдаг. Японы 
төрийн албан хаагчид ард иргэддээ үйлчлэх ёстой гэдгийг ухамсарласан, 
үүнийгээ үүрэг даалгавар гэсэн хандлагатайгаар ажилладаг. 

Монгол Улсын хуулийн дагуу төрийн албан хаагчид нарийн тодорхойлсон 
үйлчлүүлэгч байхгүй тул зөвшилцөлд хүрэх боломжгүй, учир нь хэний төлөө 
ажиллаж байгааг хэн ч ойлгоогүй ба төрийн албан хаагч бүр өөр өөрийн ашиг 
сонирхолын төлөө ажиллах боломжтой байдаг. Хуулинд УИХ гишүүд хувийн 
зүгээс төрийн албан хаагчдад үүрэг чиглэл өгөх ёсгүй талаар тусгах 
шаардлагатай. Төрийн албан хаагчид ард түмний ашиг тусын төлөө ёс зүйг 
чандлан баримталж, зөв тууштай байдлаараа бахархах ёстой. Хэдийгээр 
тодорхойлсон зорилтууд байгаа ч төрийн албан хаагчид өөрийн эсвэл өөр өөр 
үйлчлүүлэгчийн төлөө ажиллаж болохоор байна. Төрийн албан хаагчдын хувьд 
энэ нь маш хэцүү нөхцөл юм. Учир нь эрх зүйн орчин төөрөгдөл, зөрчилдөөнийг 
бий болгож байна. Үйлчлүүлэгчийн талаар зөв тодорхой ойлголт байдаггүй тул 
төрийн албан хаагчид хязгаарлагдмал эрх мэдэлтэй байдаг ба энэ нь төслийг 
хэрэгжүүлэхэд нөлөөлж байна. 

Монгол, Японы хуулиуд нь хоорондоо "хамгийн өндөр гүйцэтгэл", "ард иргэд" гэх 
мэт багахан зүйлээр ялгаатай боловч Кайзэн философи нь 0.01% багахан ялгаа 
төрийн албан хаагчдын сэтгэлгээнд өдөр бүр нөлөөлж, 10 жилийн дотор нийт 
үндэстэн бүхэлдээ өөрчлөгдөж, хөгжлийн хурдыг хоёр эсвэл гурав дахин ихэсгэнэ 
гэж үздэг юм. 

 

Монгол Улсад байгалийн нөөц, баялгаа ашиглаж гадаад валютын нөөцөө 
нэмэгдүүлэх, мал аж ахуйн салбарт түшиглэж иргэдийнхээ мах, сүүн 
бүтээгдэхүүний хэрэгцээг хангах зэрэг давуу талууд байдаг ч Засгийн газрын 
оролцоотой төслүүдийн хэрэгжилтэд улс төрийн тогтворгүй байдал нөлөөлсөөр 
ирсэн. Ийнхүү тогтворгүй байдгийн гол шалтгааны нэг нь улс төрийн сонгуулийн 
дараа яамд, агентлагууд, төслийн нэгжүүдийн ажилтнуудын халаа, сэлгээ их 
байдаг асуудал юм.  

Улс төрийн тогтворгүй байдал нь удирдлага, зохион байгуулалтад нөлөөлж, 
боловсон хүчний ажлын байрандаа тогтвор суурьшилтай ажиллах боломжийг 
боогдуулж, эдийн засгийн урт хугацааны өсөлтийг хязгаарладаг. Тийм учраас 
Монгол Улсад улс төрийн тогтвортой байдлыг хангах шинэ тогтолцоог нэвтрүүлэх 
шаардлагатай байна. 

Монгол Улсын Үндсэн хуулинд хууль тогтоох байгууллагын талаар дараах заалт 
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байдаг. 

Хорьдугаар зүйл. Монгол Улсын Их Хурал бол төрийн эрх барих дээд байгууллага 
мөн бөгөөд хууль тогтоох эрх мэдлийг гагцхүү Улсын Их Хуралд хадгална. 

Хорин нэгдүгээр зүйл. Улсын Их Хурал нэг танхимтай, далан зургаан гишүүнтэй 
байна. 

Зөвлөлт Холбоот Улс задрахаас өмнө буюу 1990-ээд оныг хүртэл Монгол Ардын 
Хувьсгалт Нам гэх нэг намын тогтолцоотой байх үед парламентын нэг танхим үр 
дүнтэй ажиллаж байв. Ардчилсан хувьсгалын дараа Монгол Улс олон намын 
тогтолцоонд шилжсэн ба ийм тогтолцоотой үед сонгогчдын боловсрол, 
сонгуулийн талаарх ойлголт хангалтгүй байх тохиолдол бодлого, түүний 
хэрэгжилтийн тогтворгүй байдал үүсдэг. Өөрөөр хэлбэл иргэдийн олны танил 
болох, сенсаац үүсгэх, хурдан хугацаанд ашиг олох гэсэн нам, нэр дэвшигчдийн 
гадаад үзэмж, уриа лоозон, шүүмжлэл, тэдний хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр 
цацсан дуулиан шуугианд итгэж саналаа өгөх хандлага байдаг.  

Монгол Улсын улс төрийн тогтворгүй байдал нь дөрвөн жил тутамд болдог 
Ерөнхийлөгчийн болон УИХ-ын сонгуулиас ихээхэн хамаарсан төрийн албаны 
хүний нөөцийн үр дүнгүй бодлого, менежментийн шалтгаан болж байна.  

Улс төрийн тогтворгүй байдлын дүнд Монгол Улсад ажиглагдаж байгаа хамгийн 
ноцтой асуудал нь яамд, төрийн захиргааны байгууллагууд, холбогдох 
байгууллагууд болон хувийн хэвшлийн албан тушаалтан, мэргэжилтнүүдэд ажил, 
үүрэгтээ хариуцлагагүй ханддаг болох, ойрын ирээдүйг л харж ажиллах зэрэг 
хандлага сууж буй явдал юм. Алсын хараатай, зорилготой улс төрчид, албан 
тушаалтнууд, тогтвортой ажлын байранд ажиллах сонирхолтой мэргэжилтнүүд, 
тэр ч бүү хэл жирийн иргэд энэ тогтолцооны нөлөөгөөр хохирч байна. "Монголын 
ардчилал"-ын бүрэн хөгжөөгүй тогтолцооноос үүдэн ард түмэн хохирч байгааг 
ухамсарлах нь чухал юм.  

 Хууль тогтоох үйл ажиллагаатай холбоотой санал 

 

Дэлхийн хоёрдугаар дайны дараа Япон улс хоёр танхимтай парламентын 
тогтолцоонд шилжих үед дараах зүйлсийг авч хэлэлцсэн байдаг.  

“Бусад улс, орнууд улс төрийн тогтвортой байдлыг хангахын тулд хоёр танхимтай 
парламентыг байгуулдаг. Хэрэв парламент нэг танхимтай байвал олонхын 
саналыг авсан улс төрийн нам хэт нэг талыг барьсан үйл ажиллагаа явуулах 
нөхцөл бүрдэнэ. Тиймээс хоёр танхимтай парламентын засаглал нь улс төрийн 
тогтвортой байдлыг хангах, төрийн бодлогын залгамж чанарыг хадгалах үндэс 
болдог.” 

Япон улс урт хугацаанд улс төрийн тогтвортой байдлыг хангах гурван системтэй. 
Нэгдүгээрт Япон улс нь 2700 жилийн түүхтэй хаант засаглалтай. Өнөө үед эзэн 
хаан улс төрийн эрх мэдэлгүй ч сайд, элчин сайд нарыг албан ёсоор томилдог. 
Мөн эзэн хаан нь хааны гэр бүл, Япон улсын төрийн тэргүүний үүрэг гүйцэтгэдэг 
ба Японы уламжлалт шашин шинтоизмын зан үйлийг гүйцэтгэдэг хамгийн эрх 
мэдэлтэй субъект юм. 

Хоёрдугаарт Япон улс дээд, доод гэсэн хоёр танхим бүхий парламенттай. 
Гуравдугаарт дээд танхим буюу Зөвлөхүүдийн танхимын гишүүд нь 6 жилээр 
сонгогддог ба нийт гишүүдийн 50 хувь нь гурван жил тутамд солигддог системтэй.  
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 Япон улсын хоёр танхимтай парламент 

Танхим Төлөөлөгчдийн танхим 
(доод танхим) 

Зөвлөлийн танхим 
(дээд танхим) 

Гишүүдийн тоо  480 242 

Бүрэн эрхийн хугацаа 4 жил 6 жил  

Дахин сонгогдох эрх 4 жил болоод танхим 
тардаг. 

Тамхим тардаггүй. Нийт гишүүдийн 50 
хувь нь гурван жил тутамд солигддог. 

Нэр дэвшигчийн нас  25 ба түүнээс дээш 30 ба түүнээс дээш 

Сонгогчийн нас  18 ба түүнээс дээш 18 ба түүнээс дээш 

Эх сурвалж: Япон улсын Үндсэн хууль ба бусад хуулиуд 

 Япон улсын парламентын хоёр танхим ба эрх мэдлийн 
хуваарилалт 

 Доод танхим эцсийн шийдвэрийг 
гаргах тохиолдлууд 

Үр дүн  

Улсын төсөв  Хоёр танхим зөвшилцөлд хүрч 
чадаагүй тохиолдолд 

Доод танхим эцсийн шийдвэрийг 
гаргана.  

Олон улсын 
гэрээ, 
хэлэлцээр 

Доод танхим баталснаас хойш 30 
хоногийн хугацаанд дээд танхим ямар 
нэг шийдвэр гаргаагүй тохиолдолд 

Доод танхим эцсийн шийдвэрийг 
гаргана. 

Ерөнхий 
сайдын 
томилгоо 

Доод танхимын баталсан саналыг 
дээд танхим буцаасан эсвэл өөрчлөх 
шаардлагатай гэж үзсэн тохиолдолд  

Доод танхимын 2/3 ба түүнээс 
дээш тооны гишүүдийн саналыг 
дахин авсан тохиолдолд батална.  

Хуулийн төсөл Дээд танхим 60 хоногийн хугацаанд 
хуулийн төсөл дээр ямар нэг шийдвэр 
гаргаагүй тохиолдолд 

Шаардлагатай тохиолдолд хоёр 
танхим хэлэлцэж шийдвэрийг 
гаргана.  

Эх сурвалж: Япон улсын Үндсэн хууль ба бусад хуулиуд 

 

Монгол Улсад хоёр танхимтай парламентын тогтолцоог нэвтрүүлснээр “эрх барих 
дээд байгууллага” буюу дээд танхим, “хууль тогтоох байгууллага” буюу доод 
танхимтай (УИХ) болж, одоогийн хууль тогтоох байгууллагын үйл ажиллагааг 
тогтворжуулах нөхцөл бүрдэнэ.  

Дээд танхим нь ард иргэдийн мэргэн ухаан, ёс суртахууны илэрхийлэл болж, доод 
танхимын урт хугацаанд оновчтой байх шийдвэрийг гаргахад чиглүүлэх, дэмжлэг 
үзүүлэх үүрэг гүйцэтгэнэ. Түүнчлэн дээд танхимаар батлагдах хуулийн төсөл нь 
ард иргэдэд шударга, эрх тэгш байж, Монгол Улсын хөгжилд хувь нэмэр оруулах 
эсэх талаар хэлэлцэж, баталгаажуулна. Дээд танхим нь доод танхимын шийдвэрт 
хориг тавих эрхгүй ч шаардлагатай тохиолдолд тухайн шийдвэрт нэмэлт, 
өөрчлөлт оруулах хүсэлт гаргаж болно.  

Дээд танхим нь зөвлөлдөх үе шаттай сонгуулиар сонгосон хүмүүсээр дамжуулж 
ард иргэдийнхээ "мэргэн ухаан"-ыг сонсох, шийдвэрт тусгуулах ёс суртахууны 
үүрэг, хариуцлагатай байна. Дээд танхимын гишүүдэд сүүлийн дөрвөн жилийн 
хугацаанд доод танхимын гишүүнээр ажиллаагүй байх шаардлагыг тавина. Дээд 
танхимын гишүүд зургаан жилийн хугацаанд гишүүний эрхээ эдэлж, чиг үүргээ 
гүйцэтгэснээр Монгол Улсыг хөгжүүлэхэд хувь нэмэр оруулах манлайллын 
туршлага хуримтлуулах боломжоор хангагдана.  

 

2018 оны 10-р сарын 11-12-ны өдрүүдэд Монгол Улсын Засгийн газрын Хэрэг 
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эрхлэх газар Монгол Улсын Их Сургуультай хамтран "Ази дахь зөвлөлдөх 
ардчиллын туршлага" олон улсын эрдэм шинжилгээний хурлыг зохион байгуулсан. 
Тус бага хуралд 21 аймаг, нийслэл, дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 
дарга нар, яамд, агентлагууд, улс төрийн намууд, хэвлэл мэдээлэл, иргэний 
нийгэм, хувийн хэвшлийн төлөөлөгчид, эрдэмтэн, судлаачид, мөн Эстон, Япон, 
Өмнөд Солонгос, БНХАУ, АНУ, Австрали улсаас зочид төлөөлөгчид, нийт 120 хүн 
оролцсон байна.  

Тус хурлын үеэр улс орнуудын зөвлөлдөх ардчиллын оновчтой туршлагуудыг 
танилцуулж, хэлэлцүүлэг өрнүүлж, Азийн Зөвлөлдөх Ардчиллын Институтыг 
байгуулахаар тохиролцов. Энэ төрлийн хурлыг зохион байгуулж байгаа нь 
цаашид зөвлөлдөх ардчиллыг хэрэгжүүлэх замаар тулгамдаж буй асуудлуудыг 
шийдвэрлэх гарцыг эрэлхийлж буй Монгол Улсын байр суурь, чиг хандлагыг 
харуулж байна. 

Зөвлөлдөх ардчиллын өнцгөөс харахад одоогийн сонгуулийн систем нь дараах 
асуудлуудтай тулгарч байна. Үүнд,  

(a) Саналын хуудас үнэн зөв тоологдож байгаа эсэх эргэлзээтэй байдаг; 

(b) Нэр дэвшигчид ба нөлөө бүхий бүлгүүдийн хооронд далд наймаа, авилга 

байдаг; 

(c) Сонгогчдод санал бодлоо илэрхийлэх боломж байдаггүй; 

(d) Сонгогчид бие биенээсээ суралцах, хамт олон болж сүлжээ үүсгэх боломж 

хязгаарлагдмал; 

(e) Нэр дэвшигч сонгогдсоныхоо хэт их золиос гаргах эсвэл зардал нөхөх 

шаардлагатай болдог; 

(f) Сонгогчдод нөлөөлөхийн тулд хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр хов жив, 

дуулиан шуугианы шинжтэй мэдээллийг цацдаг; 

(g) Сонгогчдын сонгуулийн идэвх, оролцоо бага байдаг тул урт хугацааны 

зорилтуудтай танилцаж, санал өгч чаддаггүй; 

(h) Доороос дээш чиглэсэн мэдээллийн урсгал маш хязгаарлагдмал; 

(i) Сонгогдсон улс төрчид өөрийгөө сурталчлахад цаг хугацаа, мөнгө зарцуулах 

шаардлагатай байдаг; 

(j)  Санал өгөхөөсөө өмнө нэр дэвшигчдийн мөрийн хөтөлбөрийг харьцуулж 

үздэггүй. 

Бусад улс орнуудад дээрх асуудлууд тулгарч байсан ч АНУ, Япон зэрэг улсуудад 
100 гаруй жилийн өмнө буюу нөхцөл байдал огт өөр байх үед, тэр дундаа 
сонгогчид нийт хүн амын 1-2 хувийг эзэлдэг элитүүд байх үед илүү хамаардаг. Тэр 
үед тухайн орон нутаг дахь сонгогчид бие биенээ ихэвчлэн таньдаг байсан байна.  

Ихэнх спортын тэмцээнүүд аваргаа тодруулахын тулд олон нийтэд нээлттэйгээр, 
үе шаттайгаар уралдаан, тэмцээнүүдийг зохион байгуулдаг. Олон нийтэд 
нээлттэй байдаг тул тэмцээнд ялсан баг/хүнд аваргын цомыг өгөхийг хэн ч 
эсэргүүцэхгүй. 

Зөвлөлдөх үе шаттай сонгууль нь зөвлөлдөх ардчиллын, доороос дээш чиглэсэн 
бүтэцтэй ба тус сонгуулийн хүрээнд “цомхон бүтэцтэй уулзалт”-уудыг зохион 
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байгуулж тодорхой бүлэг хүмүүс дотроос удирдагчийг сонгоно. Зөвлөлдөх үе 
шаттай сонгуулийг нэвтрүүлснээр сонгуулийн ихэнх асуудлыг дараах байдлаар 
шийдвэрлэх бөгөөд “цомхон бүтэцтэй уулзалт”-уудыг зохион байгуулснаар 
Монгол хүмүүсийн сэтгэлгээг өөрчлөх ач холбогдолтой. 

(a) Саналын хуудсыг тоолох шаардлагагүй болно; 

(b) Нөлөө бүхий бүлгүүдийн авилга байхгүй болно; 

(c) Сонгогчид санал бодлоо илэрхийлэх боломжтой болно; 

(d) Сонгогчид бие биенээсээ суралцах, хамт олон болж сүлжээ үүсгэх 

боломжтой болно; 

(e) Нэр дэвшигч хэт их золиос гаргах эсвэл зардал нөхөх шаардлагагүй болно; 

(f) Хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийн сонгогчдод нөлөөлөх нөлөө багасаж, 

“цомхон бүтэцтэй уулзалт”-ууд илүү нөлөөтэй болно; 

(g) Сонгогчид хэлэлцүүлэгт оролцох боломжтой болсноор урт хугацааны 

зорилтуудтай танилцаж, санал өгөх боломжтой болно; 

(h)  Үе шат бүр дэх “цомхон бүтэцтэй уулзалт”-ууд нь доороос дээш чиглэсэн 

мэдээллийн урсгалыг сайжруулна; 

(i)  Сонгогдсон улс төрчид ажилдаа төвлөрч, өөрийгөө сурталчлахад цаг 

хугацаа, мөнгө зарцуулах шаардлагагүй болно; 

(j)  Нэр дэвшигчдийн мөрийн хөтөлбөрийг “цомхон бүтэцтэй уулзалт”-ууд дээр 

хэлэлцэх боломж бүрдэнэ. 

ТУХН-ийн орнууд болон Монгол Улсад хийсэн бүтцийн өөрчлөлтийн менежмент, 
туршлагуудаас харахад тус үйл ажиллагааны хүрээнд хийсэн хурал, уулзалтууд 
нь ихэвчлэн үр дүнтэй муутай байсан. Учир нь дээрээс доош чиглэсэн менежмент 
давамгайлсан хэв маягаас үүдэн албан тушаалын ялгаатай байдлыг үл харгалзан 
хэрэгжүүлэх ажил, төлөвлөгөөнд санал өгөх, оролцогчдын оролцоог хангах 
хүндрэлтэй байдаг байна. 

 
Эх сурвалж: ЖАЙКА-гийн Төслийн баг        

 Удирдагч, санал сонгох процесс 
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Төслийн ажлын хэсгийн хурал дээр зөвлөлдөх үе шаттай сонгуулийн талаар 
танилцуулж, хэлэлцүүлэх үед хуралд оролцогчид Их Монгол улсын үед байсан 
аравт, зуут, мянгатын засаг захиргааны үр дүнтэй системийн талаар дурдаж байв.  

Энэ нь тохиолдлын зүйл биш ба 1970-90-аад онд Япон улсад, 1980-аад онд 
Сингапурт чанарын хяналт (QCC) зэрэг “цомхон бүтэцтэй уулзалт”-уудыг зохион 
байгуулдаг байсан амжилттай менежментийн жишээнүүд бий. Аливаа амжилттай 
менежмент нь дээрээс доош, доороос дээш чиглэсэн мэдээллийн урсгалыг 
бүрдүүлж чадсан байдаг.  

 

Монгол Улсын улс төрийн албан тушаалтан, төрийн албан хаагчдад зориулсан 
сургалтын хөтөлбөр боловсруулж, хэрэгжүүлэх шаардлагатай. Цаашдын 
зорилтууд тусгагдсан байх ёстой. Үүнд: 

(a) Зөвшилцөлд хүрэх бүлгийн хэлэлцүүлгээр дамжуулан тууштай тэвчээртэй 

байх сэтгэлгээг дээшлүүлэх, 

(b) Иргэдэд учирч буй хүндрэл бэрхшээлийг үйл ажиллагаанд тулгуурласан 

аргаар шийдвэрлэх. 

Газар зүй, геоэкологийн хүрээлэнгийн захирал доктор Д.Баттогтохтой хийсэн 
ярилцлагад тэрээр Монгол Улсын Шинжлэх ухааны академи болон бусад эрдэм 
шинжилгээний хүрээлэнгүүдэд эрдэмтэн, судлаачид олон байгаа талаар 
дурьдсан. Эдгээр өндөр боловсролтой хүний нөөц нь дүн шинжилгээ хийх 
туршлага, арга зүйн хувьд маш сайн чадвартай байдаг. Гэвч энэхүү боломжит 
нөөцийг бүрэн ашиглахгүй байна. 

Засгийн газрын холбогдох байгууллагууд нь динамик аргачлалыг нэвтрүүлэх 
санаачилга дэвшүүлж, Монгол Улсад тулгарч буй олон асуудлыг шийдвэрлэх арга 
замыг судлах, хэрэгжүүлэх шаардлагатай. Динамик аргачлалын сургалтанд 
хамрагдагсад "Enterprise Mongolia" төслийг хэрэгжүүлэгчийн гол байр сууринд 
өөрийгөө тавьж, бүлгийн хэлэлцүүлгээр дамжуулан үйл ажиллагааны 
төлөвлөгөөг боловсруулна. Ямар ч асуудлыг хөндөн ил гаргаж төлөвлөгөө 
боловсруулж болно. Тухайлбал "Ажлын байрны тодорхойлолтыг сайжруулах", 
эсвэл "Монгол Улсын бизнесийн шударга орчин бүрдүүлэх", "Тодорхой бүс нутгийг 
хөгжүүлэх", "Агаарын бохирдлыг бууруулах арга хэмжээ" гэх мэт бүс нутгийн 
болон үндэсний хэмжээний хөтөлбөрүүд байж болно. Үйлчлүүлэгч хэмээх 
ойлголтонд ард иргэд, залуучууд, хүүхдүүд, Монгол Улсын ирээдүй хойч үеийнхэн 
бүгд хамрагдах болно. Динамик аргачлалын үйл явц, түүний хэрэгжилтийг Зураг 
8.5.2, Зураг 8.5.3-т жижиг уулзалтуудаар дамжуулан тус тус харуулав. 
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Эх сурвалж: ЖАЙКА-гийн Төслийн баг 

 Бүлгийн динамикийг сайжруулах 

 Санал болгож буй санхүүгийн шинэ тогтолцоо 

Энэхүү дэд хэсэгт ихэнх улс орнуудын, тэр дундаа Монгол Улсын валютын 
системийн үндсэн асуудлыг авч үзэх ба санхүүгийн шинэ тогтолцоог Монгол 
Улсын Засгийн газарт санал болгоно. 

 

Бодлогын баримт бичиг: Монгол Улсын Их Хурлаар 2019 онд батлагдсан Засгийн 
газрын өрийн удирдлагын 2019-2022 оны стратегийн баримт бичигт Засгийн 
газрын өрийн удирдлагын дунд хугацааны стратегийг өрийн удирдлагын дунд 
хугацааны зорилт, түүнийг хэрэгжүүлэх арга замын хамт тодорхойлсон. Уг баримт 
бичигт дараах зорилтыг тусгасан болно. 

Зорилт 3: Орчин үеийн технологийн дэвшлийг ашигласан Засгийн газрын үнэт 
цаасны арилжааны дэд бүтцийг бүрдүүлнэ. Гадаад, дотоодын хөрөнгө 
оруулагчдын арилжаанд оролцох боломжийг нэмэгдүүлж, зах зээлийн нээлттэй, 
өрсөлдөөнт, хүртээмжтэй байдлыг хангаж, Засгийн газрын үнэт цаасны хөрвөх 
чадварыг сайжруулна. 

Засгийн газрын дотоод үнэт цаасны зах зээлийн арилжааг 2012 оноос 
Монголбанкаар, 2014 оноос Монголын хөрөнгийн биржээр дамжуулан тогтмол 
арилжаалж эхэлсэн. Гэсэн хэдий ч үнэт цаасны дийлэнх хэсгийг цөөхөн 
арилжааны банкууд эзэмшиж, хэт өндөр хүүтэй болсон нь Төрийн сангийн мөнгөн 
хөрөнгөд төлбөрийн дарамт учруулж байсан тул 2017 оны 10 дугаар сараас эхлэн 
Засгийн газрын дотоод үнэт цаасны арилжааг зогсоосон.  

Засгийн газрын дотоод үнэт цаасны арилжаа нь хөрөнгийн зах зээл, үнэт цаасны 
зах зээлийн хөгжилд чухал нөлөөтэй тул оновчтой хөгжүүлэх, иргэд олон нийтийн 
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оролцоо, хөрвөх чадварыг нэмэгдүүлэх тогтолцоог бий болгох шаардлагатай 
байна. Хэрэгжүүлэх арга замууд дараах болно. Үүнд: 

(a) Засгийн газрын дотоод үнэт цаасны арилжаанд орчин үеийн дэвшилтэт 

технологийг ашигласан систем нэвтрүүлнэ; 

(b) Засгийн газрын дотоод үнэт цаасны үр ашиг, эрсдэлийн талаарх иргэн, аж 

ахуйн нэгжид чиглэсэн мэдлэг дээшлүүлэх арга хэмжээг авч Засгийн газрын 

дотоод үнэт цаасны зах зээлийг хөгжүүлэн иргэдэд түлхүү арилжаалах 

тогтолцоог бий болгоно.  

Хүснэгт 8.5.3-т үзүүлснээр Монгол Улсын гадаад өр ДНБ-ний 270%-тай тэнцэж 
байгаа бөгөөд дотоод өр гадаад өрийн 0.26%-тай тэнцэхүйц бага байна. Энэ нь 
Монгол Улс гадаад валютын зээлээс хамааралтай бөгөөд Засгийн газрын дотоод 
үнэт цаасны зах зээл хараахан хөгжөөгүй байна гэсэн үг юм. Монгол Улсын эдийн 
засаг нүүрс, зэс, алт, ховор металл зэрэг байгалийн баялгийн экспортоос ихээхэн 
хамаардаг тул энэ нөхцөл байдал нь ойлгомжтой байна. Хэт өндөр буюу 10% 
болон түүнээс дээш хувийн хүүтэй болсон тул Засгийн газрын дотоод үнэт цаасны 
арилжаа хангалттай хийгдэхгүй байгаа нь төрийн сангийн мөнгөн хөрөнгөд 
төлбөрийн дарамт учруулж (Сангийн яам). 

 Монгол Улсын нийт өр 

Нэгж: сая ам.доллар 

Өр Хэмжээ 

Гадаад валютын өр 30,599,63 

Богино хугацаат 2,926.19 

Урт хугацаат 27,674.44 

Дотоод валютын өр 78.25 

Богино хугацаат 37.45 

Урт хугацаат 40.71 

Тодорхойгүй - 

Нийт өр 30,677.88 

Эх сурвалж: Монголбанк 
Тайлбар:    Энэхүү статистикийг ОУВС-гийн Мэдээлэл тархаалтын тусгай стандартын дагуу 

бэлтгэсэн. Өрийн хэмжээ 2019 оны 12-р сарын 31-ний байдлаар 

Дараах баримтуудыг харгалзан үзвэл Монгол Улсын санхүүгийн өнөөгийн байдал 
нь дэлхий даяар давамгайлж буй валютын системийн сул тал Монгол Улсад ч 
зонхилж байгааг харуулж байна. 

(a) Ард иргэдийн хөрөнгө нь эдийн засгийн эргэлтэд оролцож байгаа нийт 

валютын дүнгээс тодорхой хэмжээгээр хамаардаг; 

(b) Валютыг зөвхөн өрөөр буюу Засгийн газрын дотоод үнэт цаас эсвэл банкны 

зээлээр бий болгодог; 

(c) Хүүнээс шалтгаалан Засгийн газрын дотоодын үнэт цаасыг хэт их гаргахыг 

хязгаарладаг. Энэ нь Засгийн газрын дотоодын үнэт цаас бол өр гэсэн буруу 

ойлголт байгааг илтгэж байна; 

(d) Харьцангуй чинээлэг давхаргын хүмүүс эсвэл бизнес эрхлэгчид банкны зээл 

авах боломжтой; 
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(e) Эдийн засаг хөгжихийн хэрээр баян, ядуугийн ялгаа улам нэмэгдэж, ядуу 

иргэдийг хөгжлөөс ангид үлдээдэг. 

Монгол Улсын Засгийн газар одоогийн замаар үргэлжлүүлэн явсаар байвал одоо 
байгаа баян, ядуугийн ялгаа нь улс төрийн тогтворгүй байдалд улам бүр нэмэгдэх 
болно. Хамгийн аймшигтай нь валютын байр сууринаас харж үзэхэд Монгол Улс 
хараат бус, бие даасан улс байж чадахгүй. Яагаад гэвэл, ард иргэд Монгол Улсын 
“Төгрөг”-ийг биш, харин гадаад валютыг илүү үнэлж байна. Зураг 8.5.17, 8.5.18-д 
сүүлийн жилүүдийн Монгол Улсын мөнгөний зах зээлийн нөхцөл байдлыг 
харуулав. 

 
Эх сурвалж: TradingEconomics дахь Монголбанкны мэдээлэл 

 Хадгаламжийн хүү, 1996-2020 он 

    
 

 
Эх сурвалж: TradingEconomics дахь Монголбанкны мэдээлэл 

 Хадгаламжийн хүү, 2010-2020 он 

Дээр үзүүлснээр Монгол Улс дахь хадгаламжийн хүү сүүлийн 20 жилд буурч ирсэн 
хэдий ч сүүлийн 10 жилийн хугацаанд 10%-иас буулгүй 10%-13.5%-ийн хооронд 
хэлбэлзэж байна. Нөгөө талаас, зээлийн хүү нь хадгаламжийн хүүнээс 1-2%-иар 
өндөр байгаа тул банкууд зээлийн үйл ажиллагаанаас тодорхой хэмжээний ашиг 
олдог. 
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Эх сурвалж:  Монголбанк: TradingEconomics 

 Монгол Улсын зээлийн хүү, 2006-2020 он 

 

Засгийн газрын дотоод үнэт цаас (бонд), татварын орлогын аль аль нь улсын 
төсвийн эх үүсвэр болж чадах хэдий ч Засгийн газраас “өмчийн валют” гаргавал 
энэ нь Монгол Улсын эдийн засгийн үндсэн асуудлыг дараах байдлаар 
шийдвэрлэж чадна. 

“Өмчийн валют” нь дараах шинж чанартай. Үүнд: 

(a) Өмчийн валют нь хүүгүй. Тиймээс Засгийн газар болон Монгол Улсын эдийн 

засагт ямар ч дарамт учруулахгүй;  

(b) Энэ нь Засгийн газрын төсөвт тулгамдсан асуудлыг шийдвэрлэх хангалттай 

хэмжээний валют болох ба улмаар ард түмнийг одоогийнхоос илүү чинээлэг 

болгоно; 

(c) Засгийн газраас гүйлгээнд гаргасан валютын тусламжтайгаар өрийн 

(зээлийн хүү) өртөг одоогийнхоос доогуур байх боломжтой; 

(d) Засгийн газрын дотоод үнэт цаасны нэгэн адил хүү хэт хуримтлагдана гэж 

эмээх шаардлагагүй; 

(e) Зах зээлийн механизмаар зохицуулагдахгүй байгаа тусламжийн 

тогтолцоонуудыг хэрэгжүүлэх боломжтой. Яагаад гэвэл өмчийн валютаар 

хөрөнгө оруулалт хийх нь дараа нь ашиг шаардахгүй. 

“Өмчийн валют”-ыг ашиглах зорилтууд дараах болно. Үүнд: 

(a) Хүү хуримтлагдахаас сэргийлж зах зээл дэх Засгийн газрын дотоод үнэт 

цаасны хүүг төлөх; 

(b) Эмч, профессор, өндөр түвшний алба хашиж байгаа хүмүүс, уран бүтээлчид 

зэрэг мэргэжлийн хүмүүсийн цалин/орлогыг нэмэгдүүлэх (Тэдний цалин 

одоогийн түвшнээс 3-5 дахин нэмэгдэх ёстой. Нийгэм тэдэнд хүндэтгэл 

үзүүлэх ёстой. Орлогын түвшин доогуур байгаа тохиолдолд байгууллага, 

нийгэмд мэдлэг/оюун ухаанд суурилсан зохистой засаглал бий болохгүй. 

Энэ нь хуучин ЗХУ-ын бүрэлдэхүүнд багтаж байсан орнуудад түгээмэл 

илэрдэг); 
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(c) Цэцэрлэг болон ахмад настны асрамжийн газар ажилладаг багш, 

ажилтнуудын цалинг нэмэгдүүлэх; 

(d) Мэргэжлийн зэрэг цол авах түвшинд хүртэл боловсролд санхүүгийн 

туслалцаа үзүүлэх; 

(e) Эмнэлгийн дэвшилтэт тоног төхөөрөмжөөр эмнэлгийн тусгай тусламжид 

санхүүгийн туслалцаа үзүүлэх; 

(f) Анагаах ухаан, шинжлэх ухаан, технологи, нийгэм судлал, хүмүүнлэгийн 

шинжлэх ухааны чиглэлээрх их, дээд сургуулиуд, хүрээлэнгүүдийн 

судалгаанд санхүүгийн туслалцаа үзүүлэх; 

(g) Тэтгэврийн санд татаас олгох (энэ нь ирээдүйд одоогийн залуу үеийнхэнд 

туслах болно); 

(h) Монгол Улсад болон гадаадад гарч болзошгүй онцгой байдал, байгалийн 

гамшгийн үед ашиглахад зориулагдсан санг бүрдүүлэх; 

(i) Монгол Улсын бүс нутгийн байгаль орчин/дэд бүтцийг сайжруулахад 

зориулагдсан хөрөнгө оруулалтын татаас авах. 

(j) Түүнчлэн зах зээлийн механизмаар шийдвэрлэх боломжтой аливаа бусад 

зорилтуудад хүрэхээр зорьж болно. 

 

Одоогийн валют, өрийн эсвэл өөрийн хөрөнгийн аль нь байсан, ихэвчлэн банкны 
дэвтэрт бүртгэгдсэн дижитал эсвэл хэвлэмэл тоо байдаг. Тиймээс "өмчийн 
валют"-ыг гүйлгээнд гаргах нь их зардал шаардахгүй. Хэрэв хэн нэгэн хүн ухаалаг 
гар утаснаасаа харахад хувийн дансан дахь мөнгөн дүн нэмэгдсэн бол энэ нь 
тухайн данс руу бэлэн мөнгөний гүйлгээ хийгдсэн гэсэн үг. Тиймээс техникийн 
хувьд энэ нь маш энгийн. Зах зээл дээр хаа нэгтээ өр гэж тооцогдохгүй өмчийн 
валютыг нэвтрүүлснээр төсвийн тэнцлийг бий болгоход хялбар байна. 

Энэхүү шинэ системтэй холбоотой хуулиудыг доор тайлбарласан болно. 

⚫ Төв банк/Монголбанк/-ны тухай хууль (1996 оны 9 дүгээр сарын 3-ны өдөр) 

✓ Өмчийн валют нь Засгийн газрын төсөвтэй холбоотой тул 

шийдвэрийг Улсын Их Хурал гаргах ёстой. Гүйлгээнд гаргасан 

өмчийн валютыг Засгийн газрын төсвийн нэг хэсэг болгон ашиглах 

бөгөөд энэ одоогийн энгийн өрийн валютаас ямар ч ялгаагүй. 

Тиймээс энэ хуульд нэр томъёоны хувьд өөрчлөлт оруулах 

шаардлагагүй. 

⚫ Төсвийн тогтвортой байдлын тухай хууль (2010 оны 6 дугаар сарын 24-ний 

өдөр) 

✓ Төсвийн тогтвортой байдлын тухай хуулийн 5.1.7 дугаар зүйлд 

дараахыг нэмж оруулах хэрэгтэй. 

✓ 5 дугаар зүйл: Төсвийн удирдлагын зарчим: 

✓ 5.1.7 Шинжлэх ухаан, технологи, урлагийн салбар дахь судалгааны 

сан зэрэг зах зээлийн механизмаас гадуурх зорилтуудад хүрэхэд 

өмчийн валютыг ашиглах. 
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⚫ Төсвийн тухай хууль (2011 оны 12 дугаар сарын 23-ний өдөр) 

✓ 23 дугаар зүйлд: Төсвийн орлогыг бүрдүүлэх бас нэг орлого нь 

“өмчийн валют” байх ёстой. Тиймээс 23 дугаар зүйлд дараах 

байдлаар өөрчлөлт оруулах хэрэгтэй. 

✓ 23 дугаар зүйл.Төсвийн орлого: 

✓ 23.1 Төсвийн орлого нь татварын орлого, татварын бус орлого болон 

өмчийн валют зэрэг шаардлагатай тохиолдолд Засгийн газраас 

шууд гаргадаг орлогоос бүрдэнэ.  

⚫ Банкны тухай хууль (2010 оны 01 дүгээр сарын 18-ны өдөр) 

✓ Энэ хуулийн зорилт нь банк байгуулах зөвшөөрөл олгох, банкны 

удирдлага, зохион байгуулалт, үйл ажиллагааны үндсэн зарчмыг 

тогтоох зэрэгтэй холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино. 

Тиймээс өөрчлөх, нэмэлт зүйл оруулах шаардлагагүй. 


