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ХҮРТЭЭМЖТЭЙ БӨГӨӨД ТОГТВОРТОЙ ӨСӨЛТИЙН ҮНЭЛГЭЭ 
 
 
I. ЭДИЙН ЗАСГИЙН ӨСӨЛТ, ЯДУУРАЛ, ТЭГШ БУС БАЙДАЛ БА БАЙГАЛЬ 

ОРЧНЫ СҮҮЛИЙН ЖИЛҮҮДИЙН ЧИГ ХАНДЛАГА 
 

A.       Эдийн засгийн өсөлт ба засаглалын сүүлийн үеийн үзүүлэлтүүд  
 
1. Монгол Улс АХБ-ны гишүүнээр элсэн орсноос хойшхи 30 жилд гайхалтай 
ахиц дэвшил гаргасан. Монгол Улс нь АХБ-нд 1991 онд элссэн бөгөөд тус оноос 
төвлөрсөн төлөвлөгөөт эдийн засгаас зах зээлийн тогтолцоонд шилжиж эхэлсэн бөгөөд 
бага-дунд орлоготой, далайд гарцгүй, байгалийн баялаг ихтэй, нээлттэй эдийн засагтай 
орны ангилалд багтдаг. Монгол Улсын нэг хүнд ногдох дотоодын нийт бүтээгдэхүүн 
(ДНБ) бодит үнээр 2000 оноос хойш гурав дахин нэмэгдсэн. Гэвч ДНБ-ий өсөлт 
тогтворгүй, өсөлт-уналтын мөчлөг тогтмол давтагдаж, эдийн засаг гадаад зах зээлийн 
сөрөг нөлөөлөл, цочрол, хямралд өртөж байгаа нь байгалийн баялгаас үлэмж 
хамааралтай суурь асуудал, эдийн засгийн эмзэг байдлын илрэл юм.1  
 
2. 2012-2016 онд Mонгол Улс эдийн засгийн томоохон хүндрэл бэрхшээлийг 
туулсан. Эрдэс түүхий эдийн үнэ буурч, гадаад валютын орох урсгал огцом агшсанаар 
Монголын эдийн засаг гадаад орчны сөрөг нөлөө, гэнэтийн цочролд үлэмж хэмжээгээр 
нэрвэгдсэн юм. Энэ нь дэлхийн санхүү, эдийн засгийн хямралтай холбоотой үүссэн 2009 
оны хямрал, 2010 оны сэргэлтийн дараа төдийлөн удалгүй бий болсон эдийн засгийн 
томоохон хүндрэл байсан. Гадаад орчноос дотоодын эдийн засагт үүсгэсэн сөрөг үр 
дагавар болон төсвийн тэлэлтийн нөлөөгөөр эдийн засаг, санхүүгийн салбарт хүндхэн 
сорилт бэрхшээл тулгарч, Монгол Улсын өрийн дарамт өсч, өрийн тогтворгүй байдлын 
эрсдэл нэмэгдсэн. Гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт (ГШХО) огцом агшиж, экспортын 
хувь эрчимтэй унаж, гадаад худалдааны нөхцөл муудаж, уул уурхайн томоохон 
төслүүдийн санхүүжилт хойшлогдсоноор эдийн засгийн өсөлт 2011 оны 17.3 хувийн 
оргил түвшнээс саарсаар 2016 онд 1.2 хувь болсон. Улмаар 2016 оны эцэст Засгийн 
газрын өр төв банкны гадаад өглөгийг оруулж тооцсоноор ДНБ-ий 109.1 хувь хүртэл 
өссөн бөгөөд нэгдсэн төсвийн алдагдал ДНБ-ий 15.3 хувьтай тэнцэх хэмжээнд болж 
нэмэгдсэн юм.  
 
3. 2017-2020 онд макро эдийн засгийн бодлогод шийдэмгий өөрчлөлтүүд 
гарав. 2017 оны 5-р сард Монгол Улс Олон улсын валютын сан (ОУВС)-тай хамтран 3 
жилийн хугацаатай Өргөтгөсөн санхүүжилтийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхээр болсон. 
Экспортын эрэлт өсч ГШХО сэргэснээр эдийн засгийн өсөлт 2017 онд 5.3 хувь, 2018 онд 
7.2 хувь, 2019 онд 5.2 хувьд хүрсэн. Энэхүү таатай үе нь Засгийн газарт төсвийн 
алдагдалыг бууруулах, улмаар нэгдсэн төсвийг 2018 онд ДНБ-ий 2.6 хувь, 2019 онд 1.4 
хувьтай тэнцэх хэмжээний ашигтай байлгах, төв банкны гадаад өглөгийг оруулж 
тооцсоноор Засгийн газрын өрийг 2019 оны эцэст ДНБ-ий 79.1 хувьтай тэнцэх хэмжээнд 
буюу 2016 оны гүйцэтгэлээс 30 нэгж хувиар бууруулах боломжийг олгосон юм. Ийнхүү 
төсвийн орлого өсөлттэй байсан үед Засгийн газар төсвийн зардлыг бууруулах, зохистой 
хэмжээнд хязгаарлах бодлогын тодорхой өөрчлөлт анх удаа хийгдсэн.2 Хэдийгээр 
төсвийн тэнцэл сайжирч, зарим ахиц дэвшил гарсан ч, улсын өрийн хэмжээ өндөр хэвээр 
байгаа бөгөөд 2021-2024 онд Монгол Улс нийт 4.8 тэрбум ам.долларын Засгийн газрын 
болон түүний баталгаатай гадаад өрийг эргүүлэн төлөх хуваарьтай байгаа болно. 
Мөнгөний бодлогын тухайд Монголбанк бодлогын хүүг 2017 оноос хойш цэвэр дүнгээр 
9 нэгж хувиар бууруулж, 6 хувь дээр тогтоогоод байна. Дундаж инфляци 2018 онд 6.8 
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хувь, 2019 онд 7.3 хувь, 2020 онд 3.7 хувь байв. Банкны салбарт тулгарч буй хүндрэл 
бэрхшээл үргэлжилсээр байгаа ба найдваргүй болон хугацаа хэтэрсэн зээлийн хувь 
хэмжээ 2020 онд 18.5 хувьд хүрч, хэд хэдэн арилжааны банк хөрөнгийн эх үүсвэрийн 
хомсдолд орсон. Төсвийн гүйцэтгэл сайжирсан ч банкны салбарт тодорхой сорилтууд 
байгааг хүлээн зөвшөөрсний үндсэн дээр ОУВС-ийн хөтөлбөр 2020 оны 5-р сард 
дуусгавар болсон.  
 
4. КОВИД-19 цар тахал эдийн засагт ноцтой дарамт үзүүлж байна. КОВИД-19 
цар тахлын тархалтыг хумих зорилготой хязгаарлалтууд болон дэлхийн эдийн засгийн 
уналтын улмаас 2020 онд эдийн засаг 5.3 хувиар агшив. Экспорт огцом багассан ч 
импорт агшсанаар төсвийн урсгал алдагдал 11 хувиар багасаж, ДНБ-ийн 4.4 хувьтай 
тэнцсэн. ГШХӨ болон багц төслүүдийн санхүүжилт удааширч, т2өлбөрийн тэнцэлд 
нэмэлт сөрөг нөлөөлөл үзүүлж байна. 2020 оны 1-р хагас жилийн байдлаар гадаад 
валютын нөөц 18.2 хувиар буурч 4.5 сарын импортын хэрэгцээг хангах хэмжээнд 
хүрсний дараагаар жилийн эцэст эргэн нэмэгдэж 7.4 сарын хэрэгцээг хангахуйц 
хэмжээнд хүрчээ. 2020 онд төсвийн орлого 12.9 хувиар буурсан бол эмзэг бүлгийнхэн 
болон бизнес эрхлэгчдэд чиглэсэн санхүүгийн дэмжлэг олгосны нөлөөгөөр төсвийн 
зарлага 22.1 хувиар өслөө. Төсвийн нийт ба бүтцийн алдагдал 2020 онд ДНБ-ийн 9.6 ба 
12.3 хувь болсон нь 2020 оны батлагдсан төсвөөс 2.4 ба 5.1 хувиар хэтэрсэн үзүүлэлт 
юм. Банкны салбарын зээлийн олголт 2020 оны 2-р сараас 2021 оны 3 -р сар хүртэл 13 
сар дараалан багасаж байгаа бөгөөд хөдөө аж ахуйгаас бусад эдийн засгийн бүх 
салбарт зээлийн бууралт ихээхэн ажиглагдаж байна. Экспортын нүүрсний эрэлт 
нэмэгдэж, эдийн засаг сэргэх төлөв ажиглагдаж эхэлсэн бөгөөд 2021 онд эдийн засгийн 
өсөлт 4.8 хувь болох таамаглал байгаа ч дэлхий даяарх КОВИД-19 цар тахалтай 
холбоотой тодорхой бус хүчин зүйлийн улмаас өсөлт саарах эрсдэл өндөр хэвээр байна.  
 
5. Эдийн засаг уул уурхайгаас хэт хамааралтай нь макроэдийн засгийн 
менежмент ба хүртээмжтэй хөгжилд саад болох томоохон сорилтуудыг үүсгэж 
байна (Тайлбар 1-ийг үзнэ үү). Mонгол Улс зэс, нүүрс, газрын тос, алт, төмрийн хүдэр, 
газрын ховор элемент зэрэг эрдэс баялгийн нөөц ихтэй. Тус улсын экспортын 69.5 хувь, 
ДНБ-ийн 38.2 хувийг үндсэн гурван нэр төрлийн эрдсийн экспорт (нүүрс, зэсийн 
баяжмал, алт) бүрдүүлдэг ба уул уурхайн экспорт нийт экспортод 92.8 хувийг эзэлж 
байна. Экспортын дийлэнх хэсэг (2019 онд 89.1 хувь) Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улс 
(БНХАУ) руу чиглэдэг. Экспортын энэхүү бүтцийн улмаас Монгол Улс БНХАУ-ын эдийн 
засгийн төлөв байдал болон түүхий эдийн үнийн хэлбэлзлээс ихээхэн хамааралтай 
бөгөөд 2010 оноос хойш үнийн хэлбэлзлийн улмаас эдийн засгийн өсөлт 1.2 хувиас 17.3 
хувийн хооронд савласаар ирсэн (Тайлбар 1-ийг үзнэ үү). Уул уурхай бол хөрөнгийн 
төвлөрөл өндөртэй салбар бөгөөд 2019 оны байдлаар нийт ажиллах хүчний ердөө 4.6 
хувийг ажлын байраар хангаж байв. Тус улс дахь хөдөлмөрийн  бүтээмж нийтээрээ 
доогуур түвшинтэй бөгөөд бүтээмж хамгийн өндөртэй уул уурхайн салбар хүртэл бусад 
улс орныхтой харьцуулахад энэ үзүүлэлтээр хоцордог. Үүний зэрэгцээ, уул уурхайн 
томоохон төслүүдийн бүтээн байгуулалтын ажлуудын хувьд газар болон усны 
хязгаарлагдмал нөөцийн төлөө уламжлалт мал аж ахуйн тогтолцоотой өрсөлдөөн 
үүсгэж, нийгмийн ноцтой зөрчлүүдийг үүсгэж байна.  
 
6. Огцом өсөлт-уналтын мөчлөгийг зөв удирдахын тулд макроэдийн засгийн 
зохистой менежментийн тогтолцоо шаардлагатай байна. Mонгол Улс дахь 
макроэдийн засгийн бодлого ихэнхдээ мөчлөг дагаж, сонгуулийн жилүүдэд төсвийн 
сахилга бат алдагдан, савлаж ирсэн түүхтэй. Мөнгөний болон төсвийн бодлого өсөлт-
уналтын мөчлөгийг улам даамжруулж, түүхий эдийн үнийн өсөлтийн үед хэрэглээ 
нэмэгдэж, мөнгөний нийлүүлэлт ихсэн, зээл олголт тэлж, инфляци өсөж байна. Улмаар 
үнэ буурахад, валютын нөөц шавхагдаж, зээл олголт саарч, хувийн хэвшлийн өр зээл 
нэмэгддэг. Монгол Улсад Төсвийн тогтвортой байдлын тухай хууль, Ирээдүйн өв сан 
зэрэг төсвийн зохистой удирдлагын механизмууд байгаа ч 2017-2019 онуудыг эс 
тооцвол хэрэгжилт хангалтгүй байсаар ирсэн. 2014-2016 онуудад эдийн засгийн 
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хүндрэлээс болж ядуурлын түвшин 8 хувиар өссөн бөгөөд тус уналт нь ядуурал 
нэмэгдэж байгаатай нягт холбоотой юм.3 Хямралын үед эмзэг бүлгийнхнийг 
хамгаалахад мөчлөг сөрсөн макроэдийн засгийн бодлого чухал хэрэгсэл болж чадах ч 
үүний тулд эдийн засгийн таатай үед хангалттай нөөц бүрдүүлсэн байх шаардлагатай.  
 
7. Эдийн засгаа төрөлжүүлэх нь олон талтай, урт хугацаанд хэрэгжих чухал 
зорилго юм. Уул уурхайгаас хэт хамааралтай байгаа тул эдийн засгаа төрөлжүүлж, 
экспортын бааз сууриа өргөжүүлэн, эдийн засгийн өсөлтийг илүү хүртээмжтэй, савлалт 
багатай болгох шаардлагатайг өргөнөөр хэлэлцэж байна. Монгол Улс хөдөө аж ахуйн 
боловсруулсан бүтээгдэхүүн, аялал жуулчлал, сэргээгдэх эрчим хүч, зарим эдийн 
засгийн “ниш” бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл, дижитал технологи зэрэг үйлчилгээний 
салбаруудад экспортоо тэлэх ихээхэн боломжтой. Гэсэн хэдий ч, өнөөгийн ихэнх ГШХО 
олборлох салбар руу чиглэж, Оюу толгойн алт, зэсийн гүний уурхай 2023 онд 
үйлдвэрлэлээ эхлэх төлөвлөгөөтэй байгаа тул тус улсын эрдэс баялгийн экспорт 
давамгайлах чиг хандлага ойрын үед өөрчлөгдөх төлөвгүй байна. Иймд экспорт ба 
ГШХО-ыг төрөлжүүлэх нь ажлын байр бий болгож, ирээдүйн экспортлогч салбаруудын 
суурийг тавих хэдий ч уул уурхайн экспортын хамаарал үргэлжилсэн хэвээр байх болно. 
Монгол Улс эдийн засгаа олон тулгууртай болгох үйл хэргийг тал бүрийн өнцгөөс авч 
үзэх нь зүйтэй. Тухайлбал, хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааг зөв уялдуулж, газар зүйн 
хувьд эдийн засгаа төрөлжүүлэн, Улаанбаатар хотыг дагасан дэд төвүүдийг хөгжүүлж 
болно. Түүнчлэн хөрөнгийн эдийн засгийн төрөлжилтийн аргыг ашиглаж болох бөгөөд 
үүний тулд уул уурхайгаас олсон орлогоосоо Ирээдүйн өв сангаар дамжуулан, гадаадын 
хөрөнгийн зах зээл дээрх уул уурхайн бус бүтээгдэхүүнд хөрөнгө оруулж болно. Үүнээс 
гадна, экспортын түншүүдээ олшруулж болох бөгөөд ингэхдээ одоо экспортолж буй 
эрдэс баялгаа санал болгож, шинэ зах зээлүүдийг нээх боломжтой. Эцэст нь, уул 
уурхайн салбар дотроо эдийн засгийн төрөлжилт хийж, уул уурхайд түшиглэсэн нэмүү 
өртөгт үйлдвэрлэл болон уул уурхайтай холбоотой мэдээллийн технологи болон 
логистик гэх мэт үйлчилгээг хөгжүүлж болно. Эдийн засгийн төрөлжилтийн аль 
аргачлалыг сонгохоос үл хамааран, шинэ салбаруудыг нээж, урт хугацаанд амжилттай 
ажиллахын тулд хүмүүний капитал болон дэмжих дэд бүтцэд хөрөнгө оруулалт хийх 
шаардлагатай.  
 
8. Тогтолцооны чадамж болон засаглалын алдаа дутагдлын асуудлуудыг 
даамжрахаас нь өмнө шийдвэрлэх шаардлагатай. Хуулийн засаглал, ил тод, 
хариуцлагатай байдал гэх мэт засаглалын чадавхийг бэхжүүлж, өндөр мэргэшсэн, 
төвийг сахисан төрийн албыг төлөвшүүлэх зайлшгүй шаардлага байна. Улс төрийн 
тогтворгүй байдал цаг ямагт ноцтой асуудал байсаар ирсэн бөгөөд урт хугацааны 
төлөвлөлт, бодлогын залгамж чанарт сөргөөр нөлөөлж, хөрөнгө оруулагч ба бизнес 
эрхлэгчдийн хувьд тодорхой бус байдлыг төрүүлсээр байна. Төсвийн тогтвортой 
байдлын зөвлөл, зохицуулах болон төрийн мэргэшсэн агентлагууд зэрэг санхүүгийн 
хараат бус байгууллагууд хөрөнгө нөөцийн асуудал болон улс төрийн нөлөөллийн 
улмаас ихэвчлэн ажлаа бүрэн хэмжээнд хийж чадахгүй байна. Үе үеийн засгийн газрууд 
авилгатай тэмцэхийг зорилгоо болгон тодорхойлж ирсэн ч авилга төрийн бүх шатанд 
тархсан хэмээн олон нийт үздэг болсон бөгөөд шүүхийн тогтолцооны алдаа дутагдал 
энэ чиглэлд гарч буй ахиц дэвшлийг удаашруулж байна.  
 
9. Хувийн хэвшлийн нөөц бололцоо бүрэн дайчлагдахгүй хэвээр байна. Tус 
улсын ДНБ-ийн 80 хувь, хөдөлмөр эрхлэлийн 75 хувь, албан бус эдийн засгийг нийтэд 
нь хувийн хэвшил бүрдүүлж байна. Нийт аж ахуйн нэгжүүдийн 99 гаруй хувь нь жижиг, 
дунд үйлдвэр (ЖДҮ)-ийн ангилалд багтдаг. Ерөнхийдөө Монгол Улс Ази тивдээ хамгийн 

 
3 Үндэсний статистикийн хороо ба Дэлхийн банк групп. 2020. Mонгол Улсын ядуурлын төлөв байдал 2018. 

Улаанбаатар.  
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чөлөөтэй худалдаа, хөрөнгө оруулалтын орчинтойд тооцогдож байна.4 Бараа 
бүтээгдэхүүний зах зээлд төрийн шууд оролцоо бага бөгөөд төрийн өмчийн компани 
цөөн, гэхдээ стратегийн ач холбогдолтой бүх уурхай төрийн өмчийн оролцоотой байхаар 
хуульчлагдсан. Хэдийгээр ийм онцлогтой ч хувийн хэвшлийг хөгжүүлэх цогц төлөвлөгөө 
байхгүй тул ойлгомжгүй нөхцөл байдал газар авч, салбарын яамдын түвшинд хоорондоо 
зөрчилтэй бодлогууд хэрэгжиж байна. Үүнээс гадна макроэдийн засаг тогтвортой бус, 
ЖДҮ-д чиглэсэн зээлийн хүртээмж бага, төрийн байгууллагуудын чадамж сул, шүүхийн 
тогтолцоо төлөвшөөгүй, дэд бүтэц хөгжөөгүй нь хувийн хэвшлийн хөгжилд саад учруулж 
байна. Төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн эрх зүйн орчин бүрдээгүй, хэрэгжилт учир 
дутагдалтай байгаа тул дэд бүтцэд хувийн хэвшлийн хөрөнгө оруулалт төдийлөн 
хийгдэхгүй байна.  
 

Б.         Ядуурал ба тэгш бус байдал, Жендэрийн асуудлууд, Хөдөлмөрийн зах 
зээлийн чиг хандлага 

 
10. Ядуурлыг бууруулах чиглэлд ахиц гарч байгаа ч ядуу хүмүүсийн тоо өндөр 
хэвээр байна (Тайлбар 3-г үзнэ үү). 1995-2008 оны хооронд Монгол Улс дахь ядуурлын 
түвшин 35–36 хувьтай байлаа. 2010 онд 38.8 хувь хүрсэн ядуурал 2012 онд 27.4 хувь, 
2014 онд 21.6 хувь болж тууштай буурсан. 2016 онд ядуурал эргэн 29.6 хувь болж 
өссөний дараа 2018 онд 28.4 хувь болсон. Өнөөдөр Монгол Улсад гурван хүний нэг нь 
ядуу амьдарч байна. Хөдөө орон нутаг дахь ядуурал (30.8%) хотынхоос (27.2%) их 
байгаа ч сүүлийн жилүүдэд энэхүү ялгаа  үлэмж багассан. Гэхдээ хот суурин газар дахь 
ядуурлын гүнзгийрэл нэмэгдэж байгаа бөгөөд нийт ядуу иргэдийн 63.5 хувь нь хот 
суурин газарт (үүнээс 41.8 хувь нь Улаанбаатар хотод) оршин сууж байна. Хөдөөгийн 
хүн амын эрүүл мэнд, боловсрол, орон сууцны үйлчилгээний хүртээмж илүү 
хязгаарлагдмал байна. Ялангуяа хөдөөгийн залуучууд чанартай боловсрол эзэмшиж, 
ажлын байраар хангагдах боломж хомс байна. Бүх насны хүүхэд, гэртээ олон 
хүүхэдтэйгээ амьдардаг залуу ба идэр насны (30-39 настай) насанд хүрэгчдийн 
ядууралд орох эрсдэл, арай ахимаг насны бүлгийнхээс илүү өндөр байна. Түүнчлэн 
хөгжлийн бэрхшээлтэй гишүүнтэй өрхүүдийн 40 гаруй хувь нь хамгийн бага орлоготой 
хэсэгт багтаж байна.5 
 
11. Эмэгтэйчүүдийн оролцоог хангаж, жендэрт суурилсан хүчирхийллийг 
халахын төлөө илүү их ажил хийгдэх шаардлагатай. Орлогын хамааралгүй тэгш бус 
байдал, тэр дундаа жендэрийн тэгш бус байдлын асуудлууд хүртээмжтэй өсөлтөд саад 
болсон хэвээр байна. 2018 оны Жендэрийн тэгш бус байдлын индексээр Монгол Улс 71 
-р байрт эрэмбэлэгдсэн нь 2014 онтой харьцуулахад 8-аар ухарсан үзүүлэлт бөгөөд үүнд 
өсвөр насны жирэмслэлт нэмэгдэж, хөдөлмөрийн зах зээл дэх эмэгтэйчүүдийн оролцоо 
буурсан нь нөлөөлсөн. Эмэгтэйчүүд хөдөлмөрийн зах зээлд ижил тэгш байдлаар 
оролцож чадахгүй байгаа бөгөөд ялангуяа уул уурхай гэх мэт өндөр цалинтай 
үйлдвэрлэлийн салбар  дахь оролцоо нь бүр бага байна. Иймд, олон тулгуурт эдийн 
засгийг бий болгосноор хөгжлийн үр өгөөжийг илүү тэгш хүртээх нөхцөл бүрэлдэх 
боломжтой. Бичиг үсэг тайлагдсан байдал, дунд болон дээд боловсролд хамрагдалтын 
хувьд эмэгтэйчүүд үзүүлэлт сайтай байна. Гэтэл эмэгтэйчүүдийн улс төрийн 
оролцоогоор Монгол улс дэлхийн 153 орноос 120-д эрэмбэлэгдсэн.6 Төрийн албаны 43.7 
хувь нь эмэгтэйчүүд байгаа ч улс төрийн албан тушаалуудын ердөө 23.5 хувийг 
эмэгтэйчүүд эзэлдэг. Жендэрт суурилсан хүчирхийлэл, тэр дундаа гэр бүлийн 
хүчирхийлэл болон ажлын байрны бэлгийн дарамт ноцтой асуудал болсон хэвээр 

 
4 Олон улсын валютын сан. 2018. Валют арилжааны тогтолцоо ба хязгаарлалтын горимуудын талаарх 

жилийн тайлан (хандалтын огноо: 2020 он 11-р сарын 2-ны өдөр). 
5 АХБ. 2019. Монгол Улсад хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн нийгмийн оролцоог хангах нь. Mанила.  
6 Дэлхийн эдийн засгийн форум. 2020. Дэлхийн жендэрийн тэгш бус байдлын тайлан 2020. Женев.  

https://www.elibrary-areaer.imf.org/Pages/countryreport.html
https://www.elibrary-areaer.imf.org/Pages/countryreport.html


5 
 

 

 

бөгөөд гэр бүл ба хамтран амьдрагчтай байж үзсэн нийт эмэгтэйчүүдийн 57.9 хувь нь 
ямар нэгэн төрлийн хүчирхийлэлд өртөж байсан.7  
 
12. Бүтээмж багатай, ур чадварт нийцэхгүй хөдөлмөрийн зах зээл. Бусад улс 
оронтой харьцуулахад, тус улсын бүх салбар дахь хөдөлмөрийн бүтээмж, нэн ялангуяа 
хөдөө аж ахуй болон  үйлчилгээний салбарын бүтээмж хоцрогдолтой байна. Эдийн 
засгийн идэвхтэй хүн амын гуравны нэг орчим хувь нь хөдөө аж ахуйн салбарт 
ажилладаг боловч тус салбарын бүтээмж доогуур, цалин бага, хөдөлмөр эрхлэлтэд 
улирлын шинж чанар давамгайлж байна. Ажлын байр нь олдоц муутай, дээд 
мэргэжилтэй хүмүүс хэт олон байгаа нь ур чадвар ба хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлт 
хэрэгцээ уялдаагүй байгаагийн илрэл юм. Монгол Улс чадварлаг ажиллах хүчнийг татах 
чадвараар бусад улс орноос сул бөгөөд зөвхөн 2017 оны байдлаар гэхэд нийт ажиллах 
хүчний 1.5 хүртэлх хувь нь Эдийн засгийн хамтын ажиллагаа, хөгжлийн байгууллагын 
гишүүн орнууд рүү шилжин суурьшсан байна8. Дээд боловсролд хамрагдалтаараа илүү 
өндөр үзүүлэлттэй ч, хөдөлмөрийн зах зээл дэх эмэгтэйчүүдийн оролцоо бага байгаа нь 
цалин хөлсгүй асаргаа арчилгааны болон гэрийн ажлын хүнд ачааллыг үүрдэг, мөн 
тэтгэвэрт илүү залуудаа гардагтай холбоотой. 2006 онд эмэгтэйчүүдийн 64.3 хувь нь 
албан ёсны хөдөлмөр эрхэлдэг байсан бол 2019 онд энэ нь 53.4 хувь хүртэл буурсан 
байна (харин эрэгтэйчүүдийн 68.3 хувь нь хөдөлмөр эрхэлж байна). КОВИД-19 цар тахал 
эхэлснээс хойш, 2020 онд эмэгтэйчүүдийн хөдөлмөр эрхлэлт дахин 1.6 хувиар буурсан 
(эрэгтэйчүүдийн энэхүү үзүүлэлт 1.2 хувиар буурсан). Залуучуудын ажилгүйдэл 24.2 
хувь байгаа нь улсын дунджаас хоёр дахин өндөр үзүүлэлт юм.9 
 
13. Боловсролын хүртээмжид тууштай ахиц дэвшил гаргаж байгаа ч чанарын 
асуудал томоохон сорилт болсон хэвээр байна. Сургуульд хамрагдах хугацаа 1990-
ээд оны эцсээр нэг хэсэг буурсан боловч тасралтгүй эргэн өсөж, 2018 онд 14.2 жил 
болжээ. Сургуульд хамрагдалтын дундаж үзүүлэлт үүний адилаар 1990 оноос хойш 
өсөж, 2018 онд 10.2 жил болсон нь Ази, Номхон далайн бүсийн дундаж (7.9 жил)-аас 
ихээхэн дээгүүр үзүүлэлт юм.10 Боловсролын чанарын асуудал хурцадмал асуудал 
хэвээр байгаа бөгөөд сургуульд орох бэлтгэл, бага ба дунд боловсролд хамрагдалт 
зэрэг үзүүлэлт сүүлийн жилүүдэд ахисангүй.11 Түүнчлэн чанарын баталгаажуулалтын 
механизмуудыг төлөвшүүлэх бодит шаардлага үүсэж байгаа бөгөөд техник, мэргэжлийн 
боловсрол, сургалтын (ТМБС) тогтолцоонд алдаа дутагдал байгаа нь дээрх 12 дахь 
хэсэгт дурдсан ур чадвар ба зах зээлийн уялдаагүй байдлаар нотлогдоно. 
 
14. Эрүүл мэнд ба хүний хөгжлийн үзүүлэлтүүд тасралтгүй сайжирч байгаа ч 
саад тулгарсаар байна. Mонгол Улс 2019 оны Хүний хөгжлийн индексээр 189 улс 
орноос 92 дугаарт жагсаж байна. Дундаж наслалт 1990 оны 60.3 жилээс тогтвортой 
өссөөр 2018 онд 70 хүрсэн (Тайлбар 9-г үзнэ үү). Эхийн болон 5 хүртэлх насны хүүхдийн 
эндэгдэл хэдийнээ ТХЗ-ийн үзүүлэлтээс илүү буураад байна. 2019 онд ТХЗ-ын 
хэрэгжилтэд хийсэн үндэсний анхны судалгаа үнэлгээгээр хөгжлийн үр өгөөж жигд 
хүртээмжгүй, хот суурийн газрын төрийн суурь үйлчилгээний хүртээмж хязгаарлагдмал, 
агаарын бохирдлоос улбаатай нийгмийн эрүүл мэндийн асуудлууд түгээмэл, хүн амын 
бүлэг хоорондох амьдралын чанарын ялгаа их зэрэг хүндрэл бэрхшээлүүдийг 
тодорхойлсон байна.12 

 
7 Үндэсний статистикийн хороо ба НҮБ-ын Хүн амын сан. 2018. Хүчирхийллийн нүцгэн үнэн: Жендэрт 

суурилсан хүчирхийллийн талаарх судалгааны тайлан - 2017. Улаанбаатар.   
8 Дэлхийн банк. 2020. Уурхай ба оюун ухаан: Байгалийн баялгийг ашиглан хүмүүс ба байгууллагуудад 

хөрөнгө оруулах. Вашингтон ДС. 
9 Үндэсний статистикийн хороо. 2020. Mонгол Улсын Статистикийн эмхэтгэл - 2019. Улаанбаатар.   
10 НҮБ-ийн Хөгжлийн хөтөлбөр. 2020. Хүний хөгжлийн тайлан - 2019: Орлогын хэмжээ, дундаж үзүүлэлт, 

өнөөдрөөс давж харах нь: 21 дүгээр зуун дахь хүний хөгжлийн тэгш бус байдал. Нью Йорк. 
11 Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам (БСШУСЯ) ба АХБ. 2019. Бага, дунд боловсролын 

салбарын тайлан. Улаанбаатар. 
12 Монгол Улсын Засгийн газар. 2019. Mонгол Улсын Үндэсний сайн дурын илтгэл-2019: Тогтвортой 

хөгжлийн зорилгын хэрэгжилт. Улаанбаатар. 
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B.       Байгаль орчин, байгалийн нөөц ба уур амьсгалын өөрчлөлт 

 
15. Байгалийн баялаг, хүрээлэн буй орчин, тэсвэртэй байдалд заналхийлж 
байна. Монгол Улсын байгалийн баялаг уул уурхай, бэлчээрийн даац хэтрэлт, хотжилт 
ба уур амьсгалын өөрчлөлттэй холбоотойгоор хүрээлэн буй орчны доройтол; цөлжилт; 
тогтворгүй ус олборлолт; агаар, ус, хөрсний бохирдолд автан аюулд нүүрлээд байна. 
Монгол Улсын цэвэр усны хязгаарлагдмал нөөц ихээхэн бохирдож байгаа нь уул уурхай, 
арьс шир боловсруулах үйлдвэрийн хаягдал их, ариун цэврийн байгууламж ба хатуу хог 
хаягдал цуглуулах тогтолцоо хөгжөөгүй, гол нуурыг мал сүргээс хашиж хамгаалдаггүй 
зэргээс үүдэлтэй. 2020 оны байдлаар хот суурин газрын хүн амын 66 хувь, хөдөөгийн 
оршин суугчдын 41 хувь нь ариун цэврийн байгууламжаар хангагдаагүй байна.13 
Агаарын бохирдлын хувьд Улаанбаатар хот дэлхийн хамгийн өндөр бохирдолтой 
хотуудын жагсаалтад багтдаг нь голдуу нүүрс түшиглэсэн эдийн засаг болон хөдөөгийн 
орлого багатай иргэд хот руу шилжин гэр хороололд суурьшсантай холбоотой. Өвлийн 
улиралд агаарт агуулагдаж буй бохирдуулагч бодисын хэмжээ олон улсын болон 
үндэсний стандартуудыг давах нь түгээмэл бөгөөд жил бүр 1,400 хүний нас баралтын 
шалтгаан болж байна.14 Хоёрдогч түвшний хот, аймгийн төвүүд дэх агаарын бохирдол 
нэмэгдсээр байна. Хатуу хог хаягдал цуглуулах тогтолцоог авч үзвэл, хяналт гүйцэтгэл 
сул, хог зайлуулах байгууламж хангалтгүйн улмаас ус, хөрс бохирдож, хүлэмжийн хийн 
(ХХ) ялгарал нэмэгдэн, нийгмийн эрүүл мэндэд заналхийлсээр байна.  
  
16. Монголын байгалийн экосистем, биологийн төрөл зүйл аюулд өртсөөр 
байна. 2005-2015 оны хооронд хяналтгүй мод бэлтгэл, түймэр, ойн менежментийн 
хэрэгжилт сул улмаас 1.4 сая гаруй гектар (га) ой бүхий газар доройтолд орсон тооцоо 
байна.15 Ойн менежментийг сайжруулах ажилд хууль эрх зүйн орчин дутмаг, хөрөнгө 
оруулалт бага, инститүцийн чадамж сул байгаа нь саад болж байна. Үндсэндээ бүх 
төрлийн экосистемийг бэлчээрийн зорилгоор ашигладаг бөгөөд малын тоо их 
байгаагаас бэлчээр доройтож, ган гачиг, хээрийн түймэр болон уур амьсгалын 
өөрчлөлтийн бусад үр дагаварт ихээр өртөж байна. Төрөөс өргөн уудам нутаг дэвсгэр 
бүхий газрыг тусгай хамгаалалтад аваад байгаа (31.1 сая гаруй га буюу Монгол Улсын 
нутаг дэвсгэрийн 20 орчим хувь) ба үүнийг 2030 он гэхэд 47 сая га-д хүргэх 
төлөвлөгөөтэй байгаа ч, хамгаалалтад авсан газруудад хангалттай хэмжээний 
удирдлагын дэмжлэг үзүүлдэггүй. Биологийн олон янз байдлыг хамгаалахад тулгарч буй 
саад бэрхшээлд амьдрах орчны доройтол, бэлчээрийн даацаас хэтэрсэн мал сүргийн 
тоо, уул уурхай, мод бэлтгэл, түймэр, дэд бүтцийн бүтээн байгуулалт, ан агнуур болон 
уур амьсгалын өөрчлөлтийг дурдаж болно. Орон нутгийн ихэнх төрийн байгууллагуудын 
чадавхи сул, төсвийн санхүүжилт хангалтгүй, нөөц бололцоо хязгаарлагдмал тул эдгээр 
асуудлуудыг шийдвэрлэж чадахгүй байна.  

 
17. Гамшигт тэсвэртэй байдалд уур амьсгалын өөрчлөлт болон байгалийн 
гамшгийн эрсдэл ноцтой заналхийлж байна. Mонгол Улсын байгалийн тогтоц нь 
агаарын хэмийн хэт хэлбэлзэл, хүчтэй шуурга, ган гачиг, ойн түймэр ба зуд зэрэг 
байгалийн аюулт үзэгдэл ээлжлэн тохиолддог онцлогтой.16 Хүний үйл ажиллагаанаас 

 
13 Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам. 2019. Монгол орны байгаль орчны төлөв байдлын тайлан 2017–

2018. Улаанбаатар. 
14 Хилл, Л. ба бусад. 2017. Бодлогын сонголтоос хамааран, гэрийн доторх ба гаднах агаар, дам 

тамхидалтын эх үүсвэр бүхий PM2.5 бохирдлын эрүүл мэндэд үзүүлэх нөлөө хэрхэн өөрчлөгдөх талаар 
Монгол Улсын Улаанбаатар хотод хийсэн судалгаа. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29088256/ 
(хандалтын огноо 2020 оны 11-р сарын 2-ны өдөр).   

15 НҮБ-ын UN‐REDD Монгол дахь Үндэсний хөтөлбөр. 2018. Mонгол Улсаас НҮБ-ын УАӨСК-д хүргүүлэх ой 
модны суурь судалгааны тайлан. Улаанбаатар. 

16  Зуны улиралд ган гачиг тохиосны улмаас өвс тэжээл хангалтгүй бэлтгэгдэж, улмаар өвлийн цагт их 
хэмжээний цас (10-350 см) орж, хүчтэй салхи ба хэвийн үеэс хүйтэн агаарын температур (-40° C-өөс -50° 
C)-тай хослох нөхцөл байдлыг Зуд гэнэ. Хүмүүнлэгийн үйл ажиллагааг зохицуулах НҮБ-ын байгууллага. 
2016. Монгол Улс – Зудын хор уршгийг тогтоох, гамшигт бэлэн байдлыг хангах төлөвлөгөө. 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29088256/
https://reliefweb.int/report/mongolia/mongolia-dzud-response-plan-25-april-2016
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улбаатай уур амьсгалын өөрчлөлтийн улмаас Монгол Улсад явагдаж буй дулаарлын 
хурд дэлхийд дээгүүрт орж (1940-2015 оны хооронд 2 гаруй градусаар дулаарсан), цаг 
агаарын гамшигт үзэгдлийн давтамж болон далайц нэмэгдэж байна. 2014 оны байдлаар 
тус улсын хүлэмжийн хийн ялгарлын хэмжээ нүүрстөрөгчийн давхар хүчилд 
шилжүүлснээр 34.5 сая тонн  байгаа нь нийт хэмжээгээрээ бага ч нэг хүнд ногдох 
дүнгээрээ өндөр байна. ХХ-н ялгарлын эх үүсвэрт эрчим хүч, тэр дундаа нүүрсний 
хэрэглээ (50.1 хувь) ба хөдөө аж ахуй (48.5 хувь) голлодог.17 Хөдөө аж ахуйн хувьд 
ялгарлын гол эх үүсвэр нь мал сүрэг болж байна. Монгол Улс НҮБ-ын Уур амьсгалын 
өөрчлөлтийн суурь конвенц (УАӨСК)-ийн зорилтуудын хүрээнд Үндэсний зорилтот хувь 
нэмрийн саналаа 2020 онд шинэчлэн явуулсан.18 Үүнд эрчим хүч, аж үйлдвэр, хөдөө аж 
ахуйн салбарын ялгарал ба хог хаягдлыг бууруулах арга хэмжээнүүдийг тусгасан байна. 
Үүний дүнд 2030 он гэхэд ХХ-н ялгарлыг 2010 оны арга хэмжээ хэрэгжүүлээгүй үеийн 
түвшинтэй харьцуулахад 22.7 хувиар  бууруулсан байх зорилго тавьжээ. Үүнд газар  
ашиглалт, газар ашиглалтын өөрчлөлт болон ойн аж ахуй ороогүй болно. Тус улсад 
тохиолддог зуд хэмээх байгалийн гамшгийн улмаас олон сая мал сүрэг бэлчээргүй болж 
хорогддог. Бэлчээрийн өвсний гарц багасаж, өвөлжилтийн нэн хүнд нөхцөл үүсдэгээс 
мал аж ахуйн бүтээмж буурч, малын зүй бус хорогдол нэмэгдэж байна. Уур амьсгалын 
өөрчлөлтийн үр дагавар нь дийлэнхдээ хөдөө орон нутгийн оршин суугчид, малчдад 
нөлөөлдөг бөгөөд тэд хот суурингийн оршин суугчдыг бодвол амьжиргааны эх үүсвэрээ 
төрөлжүүлэх боломж хязгаарлагдмал байдаг.  
 

Г.         Хөгжлийн төлөв 
 
18. Mонгол Улсын хөгжлийн төлөв дунд хугацаандаа эерэг байна. Mонгол Улс 
БНХАУ-тай нийт 4,630 километр урт хиллэдэг зах зээлийн том хөрш билээ. Монгол Улс 
асар их байгалийн баялагтай бөгөөд 3 сая гаруй буюу цөөн хүн амтай. Иймд байгалиас 
заяасан таатай нөхцөлүүдээ зөв зохистой бодлогуудтай хослуулж чадвал ихээхэн 
гэгээлэг ирээдүйтэй юм. Эдгээр боломжийг ашиглахын тулд нөлөө бүхий макро-эдийн 
засгийн бодлогуудыг хэрэгжүүлэхдээ сүүлийн жилүүдийн төсвийн гүйцэтгэлийн 
амжилтуудад түшиглэн, санхүүгийн салбарт төвлөрч эдийн засгийн салбаруудадаа 
бүтцийн шинэтгэл хийх нь зүйтэй юм. Түүнчлэн Засгийн газрын дунд хугацааны үйл 
ажиллагааны хөтөлбөрүүд болон жил бүрийн төсвийн төлөвлөлтөд урт хугацааны 
зорилго зорилт, алсын харааг илүү сайн тусгаж, бодлогын хэрэгжилтийг хангуулахад 
анхаарахын зэрэгцээ ядуурлыг бууруулах, ажлын байр олноор бий болгох зорилтуудаа 
хэрэгжүүлэхийн тулд хөгжлийн үр өгөөжийн хүртээмжид төвлөрсөн, салбаруудын 
тодорхой төлөвлөлтийг чухалчлах шаардлагатай байна. Moнгол Улсын хүн ам 
харьцангуй залуу, боловсрол өндөртэй бөгөөд 2030 он хүртэл хөдөлмөрийн насны хүн 
амын тоо өсөх төлөвтэй байна. Хүмүүний капиталд хөрөнгө оруулж, дэд бүтцийг 
оновчтойгоор хөгжүүлэн, бизнесийн орчныг сайжруулах замаар Монголчууд авьяас 
чадвараа бүрэн дайчлах боломжийг бүрдүүлсэн бодлогуудыг хэрэгжүүлж чадвал 
ихээхэн нааштай үр дүн өгнө. Монгол Улс уур амьсгалын өөрчлөлт ба гамшгийн эсрэг 
хамгаалалдаа хөрөнгө оруулж, тэсвэртэй байдлаа сайжруулах шаардлагатай 
байгаагийн зэрэгцээ эдийн засгийн савлалтын үр дагавраас иргэдээ хамгаалан, 
нийгмийн хамгааллын тогтолцоогоо төлөвшүүлбэл зохино.  
 
II. ХҮРТЭЭМЖТЭЙ, ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖЛИЙГ ЦОГЦЛООХОД ТУЛГАРЧ БУЙ 

ҮНДСЭН СААД БЭРХШЭЭЛ 
 
19. Mонгол Улс хөгжлийн шинэ шатанд гарахын тулд хөгжлийн үр өгөөжийг 
хүртээмжтэй болгох, дэд бүтцээ сайжруулах, тэсвэртэй байдлаа бэхжүүлэхэд 

 
17  Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам. 2018. Монгол Улсын Гурав дахь удаагийн улсын хэмжээний 

тайлан. Улаанбаатар. 
18 Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам. 2020. НҮБ-ын УАӨСК-д Монгол Улсаас оруулах зорилтот хувь 

нэмэр. Улаанбаатар. 
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хөрөнгө оруулах шаардлагатай. Mонгол Улс олон чиглэлээр ахиц дэвшил гаргаад 
байна. Хэдийгээр саад тотгор байгаа ч, хөгжлийн сорилтуудад хялбар шийдэл байхгүй 
бөгөөд олон арван жилийн туршид тууштай ажиллаж, шинэчлэл хийж байж үр дүнд 
хүрнэ. КОВИД-19 цар тахал цөөнгүй салбарын хүндрэл бэрхшээлийг даамжруулж, эмзэг 
бүлгийнхний амьжиргаанд сөргөөр нөлөөлж байгаа бөгөөд үүнд нэн ялангуяа малчин 
өрх, бичил, жижиг, дунд үйлдвэрлэл (БЖДҮ) эрхлэгчид ихээр өртсөн. Тайлангийн энэ 
бүлэгт Монгол Улс хамгийн гол баялаг нь болох ард иргэддээ КОВИД-19 цар тахлыг 
даван туулж, гадаад цочир хямралд тэсвэртэй байдлаа бэхжүүлэн, хөгжлийн шинэ 
шатанд гарах нөхцөлийг хэрхэн бүрдүүлж болох тухай өгүүлнэ. Тулгарч буй саад 
бэрхшээлүүдийг  уг бүлэгт эдийн засгийн бааз суурийг өргөжүүлэх боломж бага,  
засаглал ба бодлого боловсруулалт учир дутагдалтай, залуу үе ба эмэгтэйчүүдийн 
оролцоог бүрэн хангадаггүй, байгаль орчин, уур амьсгалын өөрчлөлт ба гамшигт 
үзэгдлүүдтэй холбоотой эрсдэлүүд гэж  дөрөв ангилсан болно.   
 

A.        Хязгаарлагдмал эдийн засгийн бааз суурь  
 
20. Moнгол Улс далайд гарцгүйн зэрэгцээ эдийн засгийн бааз суурь нь 
хязгаарлагдмал байна. Нэмүү өртөг бага шингэсэн уул уурхайн экспортоос 
хамааралтай байх нь эдийн засгийн өсөлтийг савлуулж, үр өгөөжийн хүртээмжийг 
бууруулж, түүхий эдийн үнийн мөчлөгт  өртөмтгий болгодог. Монгол Улсын экспортын 
дийлэнх хэсэг БНХАУ-ыг чиглэж байна. Нийлүүлэлт талын өсөлтийг уул уурхайн салбар 
давамгайлж байгаа бол эрэлт талаасаа ГШХО давамгайлж байгаа бөгөөд үүний 69-78 
хувь нь (дунджаар 73.1 хувь) уул уурхайн салбар байна.19 Эдийн засгийн бусад салбарыг 
хөгжүүлэх чиглэл дээр багагүй ажил хийгдсэн ч нээлттэй боломжууд маш цөөн, эхлэл 
төдий байна. Хөдөө аж ахуй, аж үйлдвэр, эрчим хүч, аялал жуулчлал зэрэг салбаруудад 
анхаарснаар илүү нэмүү өртгийг бүтээж, ажлын байр олноор бий болгон, хот хөдөөгийн 
оршин суугчдад амьжиргаагаа дээшлүүлэх нөхцөлийг бүрдүүлэх боломжтой. Үүний тулд 
тус улсын илүү өргөн газар нутаг, газар зүйн олон бүсийг хамран хэрэгжүүлж, эдийн 
засгаа хөгжүүлэх нь зүйтэй. Эрчим хүч, тээвэр, худалдааны дэд бүтэц сул байгаа нь 
эдгээр боломжийг хязгаарлаж байгаа тул энэ асуудлыг шийдвэрлэх шаардлагатай 
байна. Эхний ээлжинд баруун бүсийн Баян-Өлгий, Ховд, Увс аймгуудад  төвлөрөн 
ажиллахад тохиромжтой юм. Эдгээр аймгууд АХБ-ны санхүүжүүлтээр Баруун бүсийн 
босоо тэнхлэгийн замын сүлжээгээр БНХАУ болон Оросын Холбооны Улстай бүрэн 
холбогдсон бөгөөд нийт хөдөлмөр эрхлэлтийн 38-51 хувийг нь мал аж ахуй бүрдүүлдэг. 
Тус бүс нутагт Монгол Улсад нүүрлэж буй бэлчээрийн даацын асуудал даамжирч, газар 
нутгийн 27.4 хувьд бэлчээрийн даац хэтэрсэн нь улсын дунджаас 5 хувиар өндөр байна.  
 
21. Хот суурин газруудын эдийн засгийн хөгжлийг түүчээлэхэд хөрөнгө 
оруулалт шаардлагатай. 1990 оноос хойш Mонгол Улсад хотжилт эрчтэй явагдаж,  
Засгийн газраас тодорхой хүчин чармайлт гаргасаар ирсэн ч хот суурин газруудын гэр 
хороололд оруулах хөрөнгө оруулалтын хамрах хүрээ ба далайц хангалтгүй байсаар 
байна. Улаанбаатар хотын нийт өрхийн 40 хувь, аймгийн төвүүдийн айл өрхийн 30 
хүрэхгүй хувь нь төвлөрсөн шугам сүлжээнд холбогдсон орон сууц болон амины орон 
сууцад аж төрж байна. Бусад оршин суугчид гэр хорооллуудад амьдарч, агаарын 
бохирдолд (сүүлийн үед зарим ахиц дэвшил гарсаныг эс тооцвол)20 өртөн, дэд бүтэц 
хөгжөөгүй, хотын нийтийн үйлчилгээ хязгаарлагдмал хүнд хэцүү орчинд байна. Дэд 
бүтцийн хөгжил дорой байгаа нь бизнес эрхлэх өртөг зардлыг нэмэгдүүлж, хот 
байгуулалтын явцыг удаашруулан, амьдралын чанарт сөргөөр нөлөөлж байна. 
Улаанбаатар хотын төвлөрлийг бууруулж, хотын дэд төвүүдийг байгуулах, дагуул 
хотуудыг хөгжүүлэх замаар суурьшлын шинэ бүсүүдийг байгуулах шаардлагатай. 

 
19 2011 оны 1-р улирлаас 2020 оны 2-р улирлын хоорондох үзүүлэлт (эх сурвалж: Монголбанк. Бусад 

салбарын статистикийн гарын авлага. 2020).  
20 2018 оны өвлийг 2019 оны мөн үетэй харьцуулахад 2.5 микрометрээс жижиг тоосонцор (PM2.5)-ын 

бүртгэгдсэн хэмжээ 41 хувиар буурсан нь түүхий нүүрс шатаахыг хориглосонтой голлон холбоотой.  
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Дархан ба Эрдэнэт (тус бүр нь 107 мянган хүн амтай) хотуудыг эс тооцвол, ихэнх 
аймгийн төвүүд 30 хүртэлх мянган оршин суугчтай байна. Аймаг, сумдын төвүүдийн 
нийтийн үйлчилгээ дутагдалтай байгаа нь хөдөө аж ахуйн бизнесийн хөгжлийг 
удаашруулж буй гол хүчин зүйл юм. БЖДҮ эрхлэгчдэд дэмжлэг үзүүлэх хот 
байгуулалтын болон эдийн засгийн үйлчилгээ үгүйлэгдэж байгаагаас орон нутагт 
бизнесийн хөгжил саарч, шинэ ажлын байр бий болохгүй, бүс нутаг хоорондын тэнцвэрт 
бус байдал даамжирч, Улаанбаатар хотыг чиглэсэн шилжин суурьших хөдөлгөөн 
зогсохгүй байгаагийн уршигаар Улаанбаатар хотын дэд бүтцийн ачаалал өссөөр байна.  

 
22. Хөдөөгийн эдийн засагт экспортыг хангахын тулд хөрөнгө оруулалт 
шаардагдаж байна. Хөдөөгийн хөгжилд тулгарч буй хүндрэл бэрхшээлүүдийг дурдвал, 
уур амьсгалын өөрчлөлт, хөрөнгө оруулалтын бүтээмж бага, дэд бүтэц хомсдолтой, 
шинэ ажлын байр хангалтгүй, бизнесийг дэмжих бүтэц байхгүй, суурин газрууд дахь 
нийтийн үйлчилгээ хөгжөөгүй зэрэг байна (21-р хэсгийг үзнэ үү). Хөдөө аж ахуйд хөгжих 
бодит нөөц бололцоо байгаа ч томоохон саад тотгор тулгардаг. Мал сүргийн тоо хэт 
олон, бэлчээр ба усны нөөцийн менежмент сул, өвөлжилт хүндрэх үед малын зүй бус 
хорогдол их, хил дамнасан халдварт өвчний гаралт өндөр, мал эмнэлгийн үйлчилгээ, 
малын тэжээлийн хүртээмж хангалтгүй зэрэг асуудлууд байдаг нь Монгол Улс олон 
улсын худалдааны стандартын нийцлийг хангаж чадахгүй байна. Цаг агаарын таагүй 
нөхцөлийн улмаас ургацын гарц ба бүтээгдэхүүний чанарын асуудлууд тавигддаг бөгөөд 
усалгаат газар тариалангийн дэд бүтэц ба технологийн түвшин дорой, хөрсний 
доройтол, газар тариалангийн менежмент ба бордоожуулалт хангалтгүй, үрийн чанар 
учир дутагдалтай зэрэг хүндрэл байна. Хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлж, 
нэмүү үнэ цэнийг бүтээхийн тулд бүтээмж, технологи, ноухауг сайжруулан, олон улсын 
стандартын нийцлийг хангуулан, төр ба хувийн хэвшлийн хамтын ажиллагааг бэхжүүлэх 
замаар бараа бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний өрсөлдөх чадвартай салбар ба үнэ цэнийн 
гинжин сүлжээг бий болгох шаардлагатай. Түүнчлэн БЖДҮ-н санхүүгийн хүртээмжийг 
дэмжих, үйлдвэрлэгч ба ханган нийлүүлэгч хоорондын мэдээллийн солилцоог 
сайжруулах арга хэмжээ үгүйлэгдэж байна. Аялал жуулчлалын хөгжилд ахиц гаргахын 
тулд эхний ээлжинд байгальд түшиглэсэн жуулчлалд зориулсан гол байршлуудад 
анхаарлаа төвлөрүүлэхийн зэрэгцээ дунд хугацааны тэргүүлэх чиглэлүүдээ 
тодорхойлон хэрэгжүүлэх үндэсний аялал жуулчлалын цогц ерөнхий төлөвлөгөө гаргах 
хэрэгтэй ба энэ хүрээнд нэн ялангуяа залуучууд ба эмэгтэйчүүдийг түлхүү хамруулан, 
ажлын байр шинээр бий болох нөхцөлийг бүрдүүлэх нь зүйтэй.    
 
23. Сэргээгдэх эрчим хүчний салбарт яаралтай хөрөнгө оруулах шаардлагатай 
байна. Тус улсын нийт цахилгаан, дулааны эрчим хүчний суурилуулсан хүчин чадлын 
90 хувийг нүүрс ашигладаг дулааны цахилгаан станцууд бүрдүүлж байна. Шинэ хүчин 
чадлын хөрөнгө оруулалт сааталтай байгаа тул Монгол Улс эрчим хүчний 
хэрэгцээнийхээ 20 хувийг гаднаас импортолдог. Нүүрсээс дийлэнхдээ хамааралтай тул 
Монгол Улс орлогын түвшинтэйгээ харьцуулахад карбоны төвлөрөл ихтэй эдийн засагт 
тооцогддог. Төрийн эрчим хүчний систем нийт суурилуулсан эрчим хүч ба цахилгааны 
хэрэглээний 87 хувийг бүрдүүлдэг. Дамжуулах шугам зэрэг байгууламжууд хуучирч 
байгаа ч ашиглалт засвар үйлчилгээ нь сайн хийгддэг. Гэхдээ цахилгаан ба дулааны 
хэрэгцээ тасралтгүй нэмэгдэж байгаа нь цахилгаан станцуудад ирэх ачааллыг өсгөж, 
2023 он гэхэд одоогийн хүчин чадлаа 230 мегаватт (МВт), 2030 он гэхэд нэмж 891 МВт-
р өргөжүүлэх шаардлага тулгарч байна. Ихэнх хот суурин газрын дулааны төвлөрсөн 
сүлжээний нийлүүлэлт эрэлт хэрэгцээнд хүрэлцдэггүй тул айл өрхүүд нүүрс зуухандаа 
шатаан, дулааны хэрэгцээгээ хангаж, улмаар их хэмжээний бохирдол болон эрүүл 
мэндийн эрсдэлүүдийг үүсгэж байна. Монгол Улс одоогоор сэргээгдэх эрчим хүчний 
асар их нөөц бололцоогоо бүрэн ашиглаж эхлээгүй бөгөөд цаашид салхи, нар, газрын 
гүний эрчим хүчний нөөцөөр эрчим хүчний нийт хэрэгцээгээ хангаж, экспортын томоохон 
эх үүсвэрийг бүрдүүлэх боломжтой юм.  
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24. Тээврийн салбарын хөгжил экспортын боломжийн түлхүүр юм. Тус улс 
тээврийн гол коридоруудыг хөгжүүлэх тал дээр тодорхой ахиц дэвшил гаргаж байгаа 
боловч ерөнхийдөө зам засварын ажилд санхүүжилт хангалтгүй байгаатай 
холбоотойгоор замын засварыг үе үе хийхгүй байгаа нь олон хатуу хучилттай замын 
нөхцөл байдал муудаж байна. Замын хөдөлгөөний ачаалал бага ч, Монгол Улсын замын 
аюулгүй байдлын асуудал хурцаар тавигдаж, Улаанбаатар хот дахь замын түгжрэл 
ноцтой хэмжээнд хүрсэн. Хотын нийтийн тээврийн үйлчилгээ хүн амын өсөлтийг 
гүйцэхгүй байгаа бөгөөд нийтийн тээврийг хүртээмжтэй, нэн ялангуяа охид, эмэгтэйчүүд 
ба хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд аюулгүй болгох тал дээр цаашид хийх ажил их байна. 
Монгол Улсын түүхий эдийн экспортод төмөр зам амин чухал үүрэг гүйцэтгэх хэдий ч 
холболтын асуудлууд бий – төмөр замын тээврийн гол судас болох хойноос урагшаа 
чиглэлтэй төмөр зам зүүн бүсийн төмөр замтай холбогдоогүй ба БНХАУ-ынхтай 
царигийн зөрүүтэй байгаа нь хоёр улсын хоорондох тээврийн өртөг ба хугацааг 
нэмэгдүүлнэ. Хойноос урагшаа чиглэлтэй гол төмөр зам Улаанбаатар хотын дундуур 
дайран өнгөрдгөөс замын түгжрэлийг даамжруулж, нийтийн аюулгүй байдалд эрсдэл 
учруулж байна. Тархай бутархай суурьшсан хүн амын дотоодын хэрэгцээнд нийцсэн 
олон улстай агаарын замаар холбогдох эрэлт шаардлагыг хангахад иргэний агаарын 
тээвэр ихээхэн үүрэг гүйцэтгэдэг ч иргэний агаарын тээврийн хөгжлийн явц 
удаашралтай байна. Логистикийн салбарын хөгжил хангалтгүй (Монгол Улс нь 
логистикийн гүйцэтгэлийн индексээр дэлхийн 160 орноос 130 дугаарт жагсаж байна21) 
байгаа нь бүх худалдаа болон хүйтэн гинжин хэлхээний дэд бүтцийн хязгаарлалтыг бий 
болгосноор хөдөө аж ахуйн бизнесийн экспортыг ихээхэн уяж байна. 
 
25. Mонгол Улсын худалдаа, харилцаа холбооны нөөц бололцоог ашиглах цаг 
нь болсон. Ойрын ирээдүйд уул уурхайн экспорт давамгайлах хэдий ч бусад төрлийн 
бүтээгдэхүүний экспортыг нэмэгдүүлэх замаар эдийн засгийн бааз суурийг тэлэх 
боломжтой. Худалдааны бодлого тодорхойлох төрийн байгуулалт тогтворгүй байсан нь 
гадаад худалдааны түншлэгчдэд тодорхойгүй байдлыг бий болгон, гадаадын хөрөнгө 
оруулагчдын итгэлийг сааруулж байв. Худалдааны салбарт төрөөс баримталж буй 
бодлого, үзүүлж буй дэмжлэг бодит хэрэгцээ шаардлагад төдийлөн нийцдэггүй бөгөөд 
төрөөс бодитой зорилтот дэмжлэг авсан хувийн хэвшлийн аж ахуйн нэгжүүд ховор 
байна. Үүнээс гадна худалдааны бодлого тодорхойлоход оролцогч төрийн 
байгууллагуудын чиг үүрэг харилцан уялдаа холбоогүй, ажил үүргийн давхцал ихтэй 
байдаг. Үүний улмаас олон улсын зах зээлд Монгол Улсыг үр дүнтэйгээр сурталчлах, 
худалдааны түншүүдтэй бизнесийн харилцаа холбоо тогтоох боломж хязгаарлагдаж 
байна. Монгол Улсын уул уурхайн бус экспортын өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэхийн 
тулд дэд бүтэц цаашлаад ариун цэврийн болон ургамлын эрүүл ахуйн стандарт, мал 
эмнэлэг, малын хорио цээрийн үйлчилгээ зэрэг нийтийн үйлчилгээнд хөрөнгө оруулах 
замаар худалдааны эргэлтийг нэмэгдүүлж, бүс нутгийн даяарчлалд нэгдэх 
шаардлагатай. Импортын бүрдүүлэлт хийхэд зурцуулах хугацааг 10 хувиар бууруулахад 
худалдааны эргэлт эрчимжихийн сацуу ДНБ-д эзлэх худалдааны салбарын хувь хэмжээ 
0.65 хувиар нэмэгдэнэ гэсэн тооцоо бий.22 AХБ нь худалдааны дэд бүтцийг хөгжүүлэх 
чиглэлд Засгийн газартай нягт хамтран ажиллаж байна. Ялангуяа хил дамнасан 
худалдааг холбогдох тээвэртэй нь эрчимжүүлэх, логистик, хүйтэн гинжин хэлхээний дэд 
бүтцийн үр ашгийг дээшлүүлэхийн тулд үргэлжлүүлэн хөрөнгө оруулалтаа хийх 
шаардлагатай байна.  
 

Б.         Илүү хүчтэй бодлого ба зохистой засаглал үгүйлэгдэж байна.  
 

 
21  Дэлхийн банк. 2018. Логистикийн гүйцэтгэлийн индекс ба түүний үзүүлэлтүүд. Вашингтон хот. 
22  Ким, К. ба Мариано, П. 2020. Tөв Азийн Эдийн засгийн хамтын ажиллагааны бүсэд хил дээрх хугацаа 

ба зардлыг бууруулснаар худалдааны эргэлтэд үзүүлэх нөлөөлөл. АХБХ Судалгааны цуврал бичиг. №. 
1106. Токио: Азийн хөгжлийн банкны хүрээлэн. АХБ. 2019. КАРЕК тээврийн коридорын гүйцэтгэлийн 
хэмжилт ба мониторингийн тайлан 2018. Mанила. 
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26. Улс орны тулгамдсан асуудлыг шийдвэрлэхэд тууштай бодлого чухал. 
Mонгол Улс сүүлийн 30 жилийн хугацаанд бодлогын орчиндоо суурь өөрчлөлтүүдийг 
хийсэн. Эдийн засаг нь түүхий эдийн зах зээлээс хамааралтай тул үе үеийн засгийн 
газрууд бизнес, төсвийн мөчлөгийн  хэлбэлзэлтэй тулгарч, бодлого боловсруулах ажилд 
хүндрэл бэрхшээл учирсаар байна. Зарим чиглэлд ихээхэн ахиц дэвшил гарч, Монгол 
Улсад шилдэг туршлага нэвтэрсэн салбарууд бий болжээ. Гэхдээ төрийн албаны халаа 
солио их, шийдвэр гаргалтад улс төрийн нөлөөлөл ордог тул зөв зөхистой бодлогуудаа 
тууштай хэрэгжүүлэхэд алдаа дутагдал гарч байна. Одоогийн Засгийн газрын хувьд 
харьцангуй тогтвортой байгаа улс төрийн байдлыг ашиглан түүхэнд үлдэх бодлогын 
өвийг бүтээх чухал боломж бүрдээд байна.  
 
27. Макроэдийн засгийн уялдаа холбоотой орчинг бүрдүүлэхэд бодлогын 
тууштай чанар шаардагдана. Moнгол Улсын макроэдийн засгийн бодлогууд өнөөг 
хүртэл мөчлөг дагасан, савлалт ихтэй байлаа. Энэ нь төлбөрийн тэнцэл ба төсөв 
алдагдалтай байх (хос алдагдал), инфляци өсөх, хөрөнгө оруулалт ба хуримтлал 
хомсдох, өр зээл нэмэгдэх үр дагавартай байв. Үүний улмаас тус улсын өрсөлдөх чадвар 
суларч, макро эдийн засгийн түвшинд тэнцвэргүй, тогтворгүй байдлыг үүсгээд байна. 
Монгол Улсад байгалийн баялгийн орлогын зөв удирдлагын тусламжтайгаар эдийн 
засгаа түүхий эдийн үнийн савлалтаас тусгаарладаг, дэлхийн эдийн засгийн уналтын үр 
нөлөөнөөс хамгаалдаг төсвийн болон мөнгөний бодлого, өрсөлдөх чадвар ба тэсвэртэй 
байдлыг бэхжүүлэхэд чиглэсэн бүтцийн тууштай шинэтгэл шаардлагатай байна. 2010 
онд батлагдсан Төсвийн тогтвортой байдлын тухай хуулинд өрийн хязгаар, бүтцийн 
тэнцэл, төсвийн тогтвортой байдлыг хангах төсвийн зарлагын өсөлт зэрэг шаардлагатай 
шалгуур үзүүлэлтүүдийг тогтоогоод байна. Монгол Улс сүүлийн жилүүдийн төсвийн зөв 
зохистой бодлогын үр нөлөөнд түшиглэн тус хуулийн бүрэн хэрэгжилтийг хангах нь 
чухал. Валютын ханшийн уян тогтолцоог хадгалан, хямралын үед ашиглах гадаад 
валютын нөөцөө бүрдүүлэхэд анхаарахын зэрэгцээ макроэдийн засгийн тэнцвэрийг 
барьж, санхүүгийн салбарын тогтвортой байдлыг баталгаажуулан, бараа 
бүтээгдэхүүний үнийн савлалтыг хязгаарлахад чиглэсэн төсвийн цогц бодлогыг 
ирээдүйг харсан мөнгөний идэвхтэй бодлоготой хослуулах нь зүйтэй юм.      
 
28. Засаглалын сул талууд, инститүцийн чадавхийн асуудлууд томоохон 
сорилт хэвээр байна. Сүүлийн үед гарсан ахиц дэвшлүүдийг дурдвал Төсвийн 
хөрөнгөөр бараа үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль батлагдсан, Төрийн худалдан 
авах газар байгуулагдсан, төсвийн худалдан авалтад цахим системийн ашиглалт 
нэмэгдсэн, авилгатай тэмцэх бие даасан байгууллага байгуулагдсан зэрэг байна. Гэхдээ 
хууль тогтоомжийн ойлгомжгүй, давхар утгатай зүйл заалт, тусгай ашиг сонирхлын 
бүлгүүдийн нөлөөлөл, үндсэн чиг үүргийн байгууллагуудын чадамжийн асуудлууд дээр 
дурдсан шинэтгэлийн арга хэмжээний үр өгөөжийг сулруулж байна. Судалгаанаас 
харахад авилга нэмэгдсэн гэж олон нийт үздэг.23 2019 оны 10-р сард мөнгө угаах, 
терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх ажлын үзүүлэлтээр Монгол Улсыг саарал 
жагсаалтад оруулсан, 2018 онд ЖДҮ-ийн зээлийн дуулиан гарсан, 2016 оны сонгуулийн 
үеэрх төрийн өндөр албан тушаалын наймааны асуудал олны нүдэнд ил болсон зэрэг 
нь ард иргэдийн үзэл бодолд нөлөөлөв. Төсвийн мөчлөгийн удирдлага сайжирсан ч 
төлөвлөлт ба гүйцэтгэл, татварын тогтолцоог цахимжуулах зэрэг төрийн хөрөнгө 
оруулалт ба дотоодын нөөцийн ашиглалтын бүтээмж ба үр дүнд алдаа дутагдал байна. 
Төрийн албаны эрх зүйн орчны өөрчлөлтийг ашиглан төрийн албан хаагчдын халаа 
солиог багасгаж, чадавхийг нь сайжруулан, бодлогын залгамж чанарыг төлөвшүүлэх 
боломж Засгийн газарт байна. Дижитал шилжилтийн асуудал Засгийн газрын үйл 
ажиллагааны төлөвлөгөөнд чухал байр суурь эзэлсэн ба төрийн ажлыг цахимжулах нь 
ихээхэн ахиц дэвшил гаргах нөхцөлийг бүрдүүлнэ. Төрийн үйлчилгээ, цахим засаглалын 

 
23 Тухайлбал, Транспаренси Интернэшнл байгууллагын “Авилгын төсөөллийн индекс”, Азийн Сангийн 

“Авилгын төсөөлөл ба мэдлэгийн судалгаа”. 
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санаачлагуудыг нэгтгэсэн E-Mongolia платформыг саяхан ажиллагаанд оруулсан нь 
төрийн ажлын бүтээмж, ил тод байдлыг дээшлүүлэхэд хувь нэмэртэй юм.   
 
29. Бизнес эрхлэх таатай орчныг бэхжүүлэх ёстой. Монгол Улсын дэд бүтэц 
болон логистикийн салбар хөгжлөөр хоцорсон тул тус улсын газар зүйн байршлын сул 
тал (далайд гарцгүй байдал) нь давуу талаас (БНХАУ-д ойр байдал) хүчтэй байна. Энэ 
нь дэд бүтцэд хангалттай хөрөнгө оруулалт хийгддэггүй болон байгаа байгууламжуудын 
ашиглалт, засвар үйлчилгээ хангалтгүй байгаагаас улбаатай. Төр, хувийн хэвшлийн 
түншлэлийн эрх зүйн орчин сул, төрийн байгууллага, зохион байгуулалт, дүрэм журам, 
бодлого ойр ойрхон өөрчлөгддөг тул төр, хувийн хэвшлийн хамтарсан төсөл маш 
цөөнөөр хэрэгжиж байна. Иймд нийтээр хүлээн зөвшөөрсөн төр, хувийн хэвшлийн 
түншлэлийн хэм хэмжээнд суурилсан хамтын ажиллагаа өрнөх нөхцөл бүрдүүлэх 
талаар ажиллах хэрэгтэй байна. Түүнчлэн хөрөнгө оруулалтын орчныг дорвитой 
сайжруулах чиглэлд Засгийн газар арга хэмжээ авах шаардлагатай. Энэ чиглэлд олон 
тооны яам агентлаг ажилладаг тул хүнд суртлыг бууруулах, ил тод байдлыг сайжруулах, 
бизнес эрхлэгчдэд дэмжлэг үзүүлэхийн тулд худалдаа, хөрөнгө оруулалтын орчны 
бодитой шинэтгэлийг хэрэгжүүлэх улс төрийн хүсэл зориг, хүчтэй манлайлал хэрэгтэй. 
Татвар, гаалийн дүрэм журмыг хялбаршуулах, хил дамнасан худалдааг хөнгөвчлөх олон 
боломжууд нээлттэй бөгөөд төрөөс манлайлан оролцвоос гадаадын хөрөнгө оруулагч, 
зах зээлтэй холбоо тогтоогоод байгаа бизнесүүдэд бодитой дэмжлэг болно. Техник 
технологи эрчимтэй хөгжиж байгаа нь сорилт ба боломжийн аль алиныг бий болгоно. 
Нэг талаасаа урьд өмнө тохиож байгаагүй давуу талуудыг бий болгох (бүтээмж дээшлэх, 
шинэ баялгийн эх үүсвэрийг нээх, иргэдэд төрийн үйлчилгээг хүргэх шинэ аргуудыг 
нэвтрүүлэх, ЖДҮ-ийн чадавхийг бэхжүүлэх гэх мэт) ч нөгөө талдаа шинэ сорилтуудыг 
үүсгэх талтай (тухайлбал, хүний оролцоотой ажлын байр үгүй болох гэх мэт).  
 
30. Ирээдүйн эдийн засгийн өсөлт нь санхүүгийн салбарын шинэчлэлээс 
шалтгаална. Өрхийн санхүүгийн үйлчилгээний хүртээмж сайжирч байгаа хэдий ч 
Монгол Улс санхүүгийн салбарт асар их бэрхшээлтэй тулгарсаар байна. Уул уурхайн 
бус салбарын бизнесүүдэд зээлийн хүртээмж хамгийн том хүндрэл бэрхшээлүүдийн нэг 
хэвээр байна. Санхүүгийн салбарт давамгай байр суурьтай банкуудын засаглалын 
хувьд өмчлөлийн төвлөрөл хэт өндөр, төрийн зохицуулалт харьцангуй зөөлөн 
байгаагаас алдаа дутагдал байна. Банкны салбарын гүйцэтгэлд чанаргүй зээлийн хувь 
хэмжээ өндөр бөгөөд өсөн нэмэгдэж, ашгийн түвшин бага, хөрөнгийн зохистой нөөцийн 
асуудал тодорхой бус байгаа зэрэг нь сөргөөр нөлөөлсөөр байна. Банк бус санхүүгийн 
салбар голлон хувь хүн, айл өрх ба бичил бизнесийн хэрэгцээг хангаж байгаа тул нийт 
салбарын сул талуудыг нөхөж чадахгүй байна. Сүүлийн үед ихээхэн өсөлтийг харуулсан 
ч, банк бус санхүүгийн байгууллагууд чадавх сул, эрсдэл өндөртэй хэвээр байгаа бөгөөд 
хөрөнгийн зах зээлийн цар хүрээ хязгаарлагдмал, урт хугацааны төгрөгийн зээлийн 
санхүүжилт үндсэндээ хийгдэхгүй байна. Монгол Улс саяхан мөнгө угаах, терроризмыг 
санхүүжүүлэхтэй тэмцэх ажлын үзүүлэлтээр саарал жагсаалтаас гарсан нь томоохон 
амжилт болсон хэдий ч,24 ам.доллар ба еврогийн мөнгөний зах зээл дээрх санхүүгийн 
салбарын нэр хүндийг сэргээхэд тодорхой цаг хугацаа орно. Санхүүгийн салбарын 
зохицуулалтын хувьд уялдаа холбоогоо сайжруулах үүднээс тогтолцоо ба бодлогын 
орчноо илүү нэгдмэл болгоход анхаарах нь зүйтэй. Түүхий эдийн үнийн мөчлөгийн 
эрсдэлийг бууруулахад макро түвшний хөрөнгийн зохистой харьцааны бодлого, 
мөнгөний зах зээлээ төлөвшүүлж, үр дүн ба үр нөлөөг нь сайжруулах нь чухал. 
Санхүүгийн салбарыг тогтворжуулж, санхүүгийн зуучлалын чиг үүргээ зөв зохистойгоор 
хэрэгжүүлэн, олон тулгуурт эдийн засаг, хямралд тэсвэртэй хөгжлийн хөдөлгөх хүч 
болох БЖДҮ-н хэрэгцээг бүрэн хангадаг болгохын тулд дотоод уялдаа холбоотой, 
тууштай, цогц шинэтгэл шаардагдана. Монголбанкнаас хэрэгжүүлж буй 2020-2023 оны 
Банкны салбарыг бэхжүүлэх хөтөлбөр болон Банкны тухай хуулинд оруулаад удаагүй 

 
24 Mонгол Улсыг 2019 оны 10-р сард саарал жагсаалтад оруулсан ч 2020 оны 10-р сард тус жагсаалтаас 

гаргасан нь саарал жагсаалтад оруулах ба гаргах шийдвэрийн хурдаар түүхэн үзүүлэлт болсон.  
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байгаа нэмэлт өөрчлөлтүүд томоохон зорилго зорилтуудыг тодорхойлоод байгаа тул 
маш нарийн чанд хэрэгжилт шаардагдах нь гарцаагүй.  
 

B.       Хүний хөгжил хэд хэдэн чиглэлээр хоцорсоор байна 
 
31. Аливаа хөгжлийн стратеги хүмүүст гол анхаарлаа хандуулах ёстой. 10 
дугаар хэсэгт онцолсоор, маш олон Монгол иргэд ядуу аж төрж, эдийн засгийн өсөлтийн 
үр өгөөжийг хүртэхгүй, төрийн үйлчилгээнд хамрагдаж чадахгүй байна. Нийт хүн амын 
31.7 хувийг 15-34 насны иргэд бүрдүүлж байгаа ба ирэх арван жилд залуус олноороо 
хөдөлмөрийн зах зээлд нэгдэнэ.25 Улс орныхоо ирээдүйд хувь нэмэр оруулах нөхцөлийг 
хэр сайн бүрдүүлж чадна, төдий чинээгээр Монгол улсын хөгжлийн замнал 
тодорхойлогдох болно. Боловсрол, эрүүл мэнд ба нийгмийн хамгааллын чиглэлд 
хийгдсэн хөрөнгө оруулалтын ачаар чухал ахиц дэвшил гарч байгаа хэдий ч энэхүү 
хөрөнгө оруулалтын ачаар нийт ард иргэд, нэн ялангуяа эмэгтэйчүүд, хөгжлийн 
бэрхшээлтэй иргэд, залуучууд зэрэг тэгш хамрагддаггүй бүлгийн иргэд эдийн засгийн 
үйл ажиллагаанд бүрэн хэмжээнд оролцож чадаж байгаа эсэхийг нягтлах хэрэгтэй. I 
бүлэгт дурдсанчлан хөгжлийн тулгамдсан суурь асуудал гэдэгт бүтээмж сул, ур 
чадварын эрэлт нийлүүлэлтийн зөрүү, газар зүйн тэнцвэргүй байдал, эрэгтэй 
эмэгтэйчүүдийн боловсролын түвшний ялгаа зэрэг хамаарах тул эдгээрийг зайлшгүй 
шийдвэрлэх шаардлагатай.  
 
32. Боловсролын салбар дах тэгш хүртээмж, чанарыг бэхжүүлэхэд 
анхаарууштай. AХБ-ны зүгээс Монгол Улсын боловсролын салбарт 1992 оноос хойш 
дэмжлэг үзүүлэн ажиллаж байгаа бөгөөд олон чиглэлд тодорхой дэвшил гаргахад хувь 
нэмэр оруулсаны нэгэн тод жишээ бол сургуульд хамрагдалтын ерөнхий түвшинг 
дээшлүүлсэн явдал юм. Гэсэн хэдий ч төв суурин газрын ядуу өрхийн хүүхдүүд, 
хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүд болон үндэстний цөөнхийн хүүхдүүдийн сургуульд 
хамрагдах түвшин бага хэвээр байна. Сургуульд элсэн суралцах бэлэн байдлын улсын 
дундаж үзүүлэлт 85 хувь байгаа ч энэ үзүүлэлт нь чинээлэг айл өрхийн хүүхдийн хувьд 
90.3 хувь, нийгэм-эдийн засгийн эмзэг бүлгийн хүүхдүүдийн хувьд дөнгөж 63.1 хувьтай 
байна. Аймгийн төвийн хүүхдүүдийн 90.2 хувь нь цэцэрлэгт явдаг бол энэ үзүүлэлт 
малчдын хүүхдүүдийн хувьд ердөө 45.2 хувь байна. Бага, дунд шатны боловсролын 
үндсэн хичээлүүдийг суралцсан чанарын үзүүлэлт сүүлийн жилүүдэд ахицгүй буюу 
буурсан үзүүлэлттэй байна. Монгол Улс өргөн уудам газар нутаг, харьцангуй цөөн хүн 
амтай тул интернетийн тусламжтайгаар ур чадварын хөгжил, насан туршийн боловсрол 
болон салбар дундын хамтын ажиллагааг бэхжүүлэх зэрэг тэргүүн ач холбогдолтой 
асуудлуудыг шийдвэрлэх боломж байна. КОВИД-19 цар тахлын үед хорио цээрийн 
дэглэм тогтоосон нь энэхүү хэрэгцээ шаардлагыг улам ихээр бататгав. Дээд 
боловсролын чанар төрийн болон хувийн боловсролын байгууллагуудын хооронд 
зөрүүтэй бөгөөд ерөнхийд нь авч үзвэл олон улсын түвшингээс академик сургалт, 
судалгаа, мэргэжлийн ур чадвараар доогуур байна. Дээд сургуулиудын, тэр дундаа 
төрөөс татаас авч байгаа дээд сургуулиудын сургалтын чанарыг сайжруулах тал дээр 
арга хэмжээ авах шаардлагатай. 2015-2018 оны хооронд ТМБС-д хамрагдалт 13 хувиар 
буурчээ. Монгол Улсын аж ахуйн нэгжүүд инноваци, шинэ технологи нэвтрүүлэх талд 
хойрго ханддаг болох нь судалгаа, хөгжүүлэлтэд хөрөнгө оруулалт хангалттай 
хийгддэггүй гэдгээр нотлогдоно. Сургуулиудын чанарыг ерөнхийд нь дээшлүүлье гэвэл 
нэн тэргүүний ээлжинд сургалтын хөтөлбөрийн агуулга болон шалгалтын чанарыг 
сайжруулж, хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлт хэрэгцээнд нийцсэн чадварлаг боловсон 
хүчин бэлтгэхэд анхаарах нь зүйтэй.  
 
33. КОВИД-19 нь эрүүл мэндийн салбарын сорилтуудыг улам нэмсээр байна. 
Ковид-19 тархалтаас урьдчилан сэргийлэхийн тулд эрт, шийдэмгий арга хэмжээ авсан 
хэдий ч 2020 оны 11-р сард олон нийтэд вирусын халдвар тархсаныг илрүүлсэн. 

 
25 Үндэсний статистикийн хороо. 2020. www.1212.mn   

http://www.1212.mn/
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Мянганы Хөгжлийн Зорилтын нэг болох хүүхэд болон эхийн эндэгдлийг бууруулсан 
биелэлтийг оруулаад эрүүл мэндийн салбарт гаргасан ололт амжилт нь цар тахлын үеэр 
эргээд аюулд учраад байна. Ковид-19-ийн тархалт нь эмнэлэгт хэвтэх, шинжилгээ хийх, 
хорио цээрийн протоколыг нэмэгдүүлж,  нас баралтын тэргүүлэх шалтгаан болох 
зүрхний өвчин, цус харвалт, чихрийн шижин, хорт хавдар гэх мэт бусад ноцтой өвчнийг 
эмчлэх эрүүл мэндийн үнэт нөөцийг холдуулж байна. Одоо Монгол Улс зорилтот хүн 
амынхаа 80 гаруй хувийг цар тахлын хоёр дахь тунгаар хангаж чадсан тул тус салбарын 
нөөцийг хуваарилах, үр дүнг нэмэгдүүлэх үр ашгийн шинэчлэлийг үргэлжлүүлэхийн тулд 
туслалцаа зайлшгүй чухал юм. Салбарын нийт төсвийн ердөө 17 хувь нь эмнэлгийн 
анхан шатны тусламж үйлчилгээнд олгогддог бол 66.7 хувь нь хоёр ба гуравдугаар 
шатлалын эмнэлгүүдэд ногддог. Эмнэлгүүдийн төсвийн бие даасан байдлыг 
нэмэгдүүлж, төвлөрсөн худалдан авалтыг нэвтрүүлсэнээр зардлыг ихээхэн хэмнэх 
боломжтой. Одоо мөрдөж буй эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний хоёр эх үүсвэрт 
санхүүжилтийн загвараас татгалзаж нэг худалдан авагчийн тогтолцоонд шилжих нь үр 
ашгийг нэмэгдүүлж, тусламж үйлчилгээний чанарыг сайжруулах суурийг тавина. Мөн 
эмийн аюулгүй байдал нь өөр нэг асуудал бөгөөд эм бэлдмэлийн асуудлыг хариуцах 
тусгайлсан байгууллагыг байгуулах нь эм бэлдмэлийн чанарыг сайжруулах, эрүүл 
мэндийн үр өгөөжийг нэмэгдүүлэх боломжтой.  
 
34. Жендэрийн тэгш байдлыг хангахад чиглэсэн хууль тогтоомж, бодлогын 
хэрэгжилт хангалтгүй байна. Төрийн байгууллагуудын жендэрийн хариуцлагын 
тогтолцоо хязгаарлагдмал, судалгаа шинжилгээ хийх чадамж сул, жендэрийн 
асуудлуудыг өдөр тутмын үйл ажиллагаанд нэвтрүүлэхэд чиглэсэн жендэрийн 
мэдрэмжтэй төсөв боловсруулах чадвар дутмаг; салбар дундын уялдаа холбоо болон 
иргэний нийгмийн байгууллагуудын хамтын ажиллагаа сул, зарим салбарт хүйсээр 
ялгасан статистик тоо баримт цуглуулдаггүй, нийгэмд тогтсон хэм хэмжээ ба жендэрийн 
хэвшмэл ойлголт зэрэг хүчин зүйлс байсаар байгаа нь хэрэгжилтийг хүндрүүлж байна. 
Монгол Улс дахь жендэрийн асуудлууд нарийн төвөгтэй, тэр дундаа эрчүүдийн дундаж 
наслалт, өвчлөл, нас баралтын үзүүлэлтүүд бусад оронтой харьцуулахад илүү доогуур 
байдаг. Хүн амын бусад бүлгүүдтэй харьцуулахад эмэгтэйчүүд, өрх толгойлсон 
эмэгтэйчүүд, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд болон залуучууд ядуурал ба ажилгүйдэлд 
өртөх эрсдэл нь харьцангуй өндөр бөгөөд тэдний хувьд зээл авах эсвэл газар эзэмшихэд 
илүү хүндрэлтэй тулгардаг. Эмэгтэйчүүдийн эрхэлж буй бизнес жижиг бөгөөд цөөн 
ажилтантай байх нь нийтлэг байдаг. КОВИД-19 цар тахлын улмаас цалин хөлсгүй 
асаргааны ажил ихэсч, эмэгтэйчүүд давамгайлдаг эрүүл мэндийн салбарын (нийт 
ажиллах хүчний 82 хувь эмэгтэй) ачаалал нэмэгдэхийн зэрэгцээ эмэгтэйчүүд зонхилдог 
бичил, өрхийн бизнес болон хувиараа бизнес эрхлэгчдийн хувьд жендэрээс улбаатай 
тэгш бус байдал гүнзгийрсэн. 
 
35.  Нийгмийн хамгааллын бодлого нь эмзэг бүлгийн хүмүүсийг дэмжихэд илүү 
үр дүнтэй байх шаардлагатай. Эдийн засгийн мөчлөг нь түүхий эдийн үнэ болон 
гадаад орчны хүчин зүйлсээс шууд хамааралтайгаар хямралд өртөмтгий болгодог тул 
төрийн бодлогод нийгмийн хамгааллын асуудал амин бүрэлдэхүүн хэсэг нь байх 
учиртай. Уг хямрал эмзэг байдал, байгалийн гамшигт үзэгдлүүдийн нэг болох зуд болон 
хүн амын дундах ядуурал гэх мэт дотоод хүчин зүйлээс улбаалан улам  даамжирч байна. 
Монгол Улсад тохиолдож байсан урьд өмнөх хямралуудаас харахад иргэд ихэнхдээ 
амьжиргаагаа залгадаг хөрөнгөө зарах, хэрэглээгээ хумих эсвэл боловсрол, эрүүл мэнд 
ба амьжиргаа залгах хөрөнгө оруулалтуудад хортой үр дагавартай сонголт хийх зэргээр 
дасан зохицох сөрөг стратегиудыг хэрэгжүүлж, урт хугацааны амьдралын чанар нь 
доройтдог байна. Монгол Улсад нийгмийн халамжийн тогтолцоотой болоод удаж байгаа 
бөгөөд 2016-2018 оны хооронд ядуурал буурсан үндсэн хүчин зүйл нь халамжийн 
тэтгэмж байсныг судалгааны баримтууд нотолж байна. Энэхүү халамжийн систем нь 
эмзэг бүлгийн өрхүүдэд Ковид-19-ийн нөлөөг зохицуулах засгийн газрын үндсэн 
хэрэгсэл болсон. Хэдийгээр энэ нь цар тахлын нөлөөг бууруулахад тусалсан боловч 
системийн үр ашиггүй байдал, нийгмийн хамгааллыг хөгжлийн ур чадвар, хөдөлмөрийн 
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зах зээлтэй илүү сайн холбох шаардлагатай байгааг илчилсэн юм. Нийгмийн халамжийн 
төсвийн зарцуулалтыг илүү үр дүнтэй болгохын тулд халамж хүртэгчдийг илүү сайн 
тодорхойлж, халамжийн хөтөлбөрүүдийг нэгтгэн, давхардалыг арилгаж үргүй зардлыг 
бууруулах шаардлагатай байна. Мөн нийгмийн ажилтан болон нийгмийн хамгааллын 
бодлого боловсруулагчдын чадавх сул байгаа нь чанартай халамжийн үйлчилгээ 
үзүүлэх,  халамжийн үйлчилгээг оновчтой тодорхойлоход сөргөөр нөлөөлж байгаа учир 
үүнд дэмжлэг хэрэгтэй. Нийгмийн даатгалын хамрах хүрээ сайн байгаа ч энэ тогтолцоо 
нь санхүүгийн хувьд тогтвортой бус, шинэчлэлийг яаралтай хийх шаардлагатай байгаа 
бол хувийн тэтгэврийн тогтолцоо бүрэн хөгжөөгүй байна. 
 

Г.   Байгаль орчны доройтол, гамшиг ба уур амьсгалын өөрчлөлтийн 
эрсдэлүүд 

 
36. Moнгол Улсын байгалийн нөөц баялгийг хамгаалах шаардлагатай байна. 
Байгаль орчны доройтол, цөлжилт, усны хэт хэрэглээ, агаар, ус, хөрсний бохирдол 
болон амьдрах орчны доройтол зэрэг нь Монгол Улсын байгалийн баялагт заналхийлж 
буй эрсдэлүүд юм. Нэн түрүүнд бэлчээрийн доройтлын асуудлыг дорвитойгоор шийдэх 
шаардлагатай (16-р хэсэгт дурдав). Мал сүргийн тоог хатуу хязгаарлах, бэлчээрийн 
төлөв байдлын тандалт судалгаа хийх, бэлчээрийн менежментийг сайжруулах бодлого 
зэрэг арга хэмжээ авч болно. Монгол Улсын экосистем ба биологийн олон янз байдлыг 
хамгаалах чиг үүрэгтэй үндэсний болон орон нутгийн төрийн байгууллагуудад чадавхийг 
бэхжүүлэх дэмжлэг болон санхүүжилт олгож, тусгай хамгаалалттай газруудын 
менежментийг үр дүнтэй болгох хэрэгтэй байна. Тус улс дахь биологийн төрөл зүйлийг 
хамгаалах ажил нь байгальд түшиглэсэн аялал жуулчлалтай цаашид улам ихээр 
холбогдох бөгөөд ингэснээр амьжиргааны шинэ эх үүсвэр бий болгох, тусгай 
хамгаалалттай газруудын санхүүжилтийн тогтвортой байдлыг хангах боломжуудыг нээх 
болно.  
 
37. Ус, агаар, хөрсний бохирдлыг бууруулах нь бодлогын тэргүүлэх чиглэл 
байх ёстой. Улаанбаатар хотын хөрс ба газар доорх усны судалгаа хийж, улмаар усны 
нөөц ба голын ай сав газрын менежмент болон холбогдох төрийн байгууллагуудын 
чадавхийг хөгжүүлэх асуудлыг Монгол Улсын байгаль орчны салбарын бүх шатны 
төлөвлөлтөд тусгах шаардлагатай байна. Түүхий нүүрс шатаахыг хориглосоны дүнд 
Улаанбаатар хотын агаарын чанар сайжирч, 2018 оны өвлийг 2019 оны мөн үетэй 
харьцуулахад 2.5 микрометрээс жижиг тоосонцор (PM2.5)-ын агууламж 41 хувиар буурав.  
Гэвч Улаанбаатарын агаар бохирдолтой хэвээр байгаа бөгөөд ихэнх хот суурин газарт 
ийм байдал ажиглагдсаар байна. Агаарын бохирдолд бага орлоготой иргэд, 
эмэгтэйчүүд, хүүхэд хөгшид хамгийн ихээр өртдөг тул бохирдлыг бууруулах арга 
хэмжээг үргэлжлүүлэх шаардлагатай.26 Гэрийн доторх агаарын бохирдлын талаарх 
ойлголт оршин суугчдын түвшинд хангалтгүй хэвээр байгаа бөгөөд жендэрийн тэгш бус 
үр дагаврыг үүсгэдэг тул эдийн засгийг бүхэлд нь нүүрстөрөгчийн хамаарлаас 
ангижруулахын зэрэгцээ энэ асуудлыг тэргүүний ээлжинд анхаарах шаардлагатай 
байна. Монгол Улсад жил бүр ойролцоогоор 2.9 сая тонн хатуу хог хаягдал гардгаас 1.2 
орчим сая тонн нь Улаанбаатар хотод ногдож байна.27 Ихэнх хог хаягдлыг зориулалтын 
хогийн цэгүүд рүү ачиж байгаа ч 7 орчим хувийг нь хууль бусаар ил задгай асгадгаас 
байгаль орчин доройтож, ялангуяа гэр хорооллын оршин суугчдын эрүүл мэндэд 
сөргөөр нөлөөлж байна.28  
 

 
26  Хилл, Л. ба бусад. 2017. Бодлогын сонголтоос хамааран, гэрийн доторх ба гаднах агаар, дам 

тамхидалтын эх үүсвэр бүхий PM2.5 бохирдлын эрүүл мэндэд үзүүлэх нөлөө хэрхэн өөрчлөгдөх талаар 
Монгол Улсын Улаанбаатар хотод хийсэн судалгаа. PLoS ONE 12(10): e0186834. 

27 Дэлгэрбаяр, Б. 2016. Монгол Улс дахь хатуу хог хаягдлын менежментийн өнөөгийн байдал ба бизнесийн 
боломжууд. http://www.unido.or.jp/files/Mongolia-updated.pdf 

28 Монголын Хог хаягдлыг дахин боловсруулах үндэсний холбоо. 2018. Дахин боловсруулах үйлдвэрлэлийн 
менежментийн гарын авлага. Улаанбаатар. 
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38. Гамшиг ба уур амьсгалын өөрчлөлтийн тэсвэртэй байдлыг бэхжүүлэх 
шаардлагатай. Монгол Улсын тогтвортой хөгжилд гамшигт үзэгдэл, уур амьсгалын 
өөрчлөлтийн үр нөлөө заналхийлж байгаа бөгөөд хүн амын ядуу хэсэгт хамгийн хүндээр 
тусдаг ба үүнд малчин айл өрхүүд болон хөдөөгийн оршин суугчид ихээр өртдөг. Эдийн 
засгийн өсөлтийг хангах, хүмүүсийн амьжиргааны эх үүсвэр ба бизнесийг дэмжих, дэд 
бүтцээ хамгаалахын тулд тэсвэртэй байдлаа бэхжүүлэх арга хэмжээ авах нь зүйтэй. 
Хотын гэр хорооллууд шар усны үер, газар хөдлөлтийн эрсдэлтэй бүс рүү үргэлжлэн 
тэлж, түймрийн аюул өндөр байгаа нь ноцтой асуудал бөгөөд эхний ээлжинд 
шийдвэрлэх хэрэгтэй юм. Хөдөөгийн хүн амын гамшигт тэсвэртэй байдлыг 
бүрдүүлэхийн тулд оршин суугчдад түшиглэсэн гамшгийн эрсдэл бууруулах ба гамшигт 
бэлтгэх арга хэмжээ, бодит хэрэгцээтэй уялдсан даатгалын бүтээгдэхүүн болон 
эдгээрийг хэрэгжүүлэхэд таатай хууль эрх зүйн орчин шаардлагатай юм. Түүнчлэн 
гамшгийн эрсдэлийн удирдлагын үндэсний үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнүүдээ 
сайжруулж, олон салбар, төв ба орон нутаг, олон мэргэжлийн оролцоог хангасан илүү 
нэгдмэл арга барилыг нэвтрүүлэн, гамшгийн эрсдэлийн нарийвчилсан судалгаа 
шинжилгээнд тулгуурлах нь зүйтэй. КОВИД-19 цар тахал нь гамшиг ба онцгой байдалд 
бэлтгэгдсэн байх асуудлыг хурцаар тавьсан нь энэ чиглэлийн тогтолцоогоо шинэчилж, 
ирээдүйн шаардлага хэрэгцээг хангах чадвартай болгох боломжийг нээж байна.   
 
III. АХБ-НААС МОНГОЛ УЛСАД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА 
 
39. Mонгол Улс АХБ-ны гишүүнээр өдгөө 30 жилийн өмнө элсэн орсноос хойш 
тус улсын олон салбарын хөгжилд энэхүү түншлэл тууштай үр өгөөж өгсөөр 
ирсэн. 2017-2020 онд Монгол Улстай хамтран хэрэгжүүлсэн түншлэлийн стратеги (ХТС) 
нь цар хүрээ ба агуулгаараа хамгийн өргөн, үр нөлөө ихтэй стратеги болсон. Тус 
стратеги АХБ ба Монголчуудын харилцаа холбоо улам бүр батжиж буйн илрэл болж, 
стратегийн дараагийн үе шатны талуудын хамтын ажиллагааны далайцыг 
тодорхойлсон. АХБ нь өнгөрсөн хугацаанд өргөн цар хүрээ бүхий томоохон төслүүдэд 
санхүүжилт олгосон бөгөөд үүнд Улаанбаатар хотын одоогийн нисэх онгоцны буудал 
зэрэг анхны дэд бүтцийн хөрөнгө оруулалт,   орон даяар хийгдсэн зам ба эрчим хүчний 
дэд бүтцийн бүтээн байгуулалт хамаарна. Түүнчлэн зуд, байгалийн гамшигт бэлэн 
байдлыг хангахад үзүүлсэн туслалцааг дурдаж болно. Монгол Улсын эдийн засгийн зах 
зээлийн шилжилт, алгуур нээлттэй болохын хэрээр АХБ-ны түншлэл мөн хувьсан 
үндсэндээ бүхий л салбар,  бүс нутгийг хамрах болсон. Монгол Улс энэ хугацаанд 
хөгжлийн гайхамшигтай амжилтуудыг гаргасан. 2010 онд 38.8 хувь байсан ядуурал 2018 
онд 28.4 хувь болж буурлаа. Монгол хүүхдүүдийн сургуульд хамрагдалт 2017 онд 97.9 
хувьд хүрсэн нь урьд өмнө  байгаагүй өндөр амжилт болсон. Монголчуудын эрүүл 
мэндийн үндсэн үзүүлэлт сайжирч, дундаж наслалт ихээхэн уртассан. Хэдий ийм 
боловч, Монгол хүн боломж бололцоогоо бүрэн ашиглах нөхцөлийг бүрдүүлэх, эдийн 
засгийн савлалтыг илүү сайн удирдах, хөгжлийн үр өгөөжийг нийтэд тэгш хүргэх, байгаль 
орчны доройтолд хүргэхгүй байх талаар хийх ажил их байна. КОВИД-19 цар тахал 
эдгээр сорилтуудыг улам даамжруулсан бөгөөд Монголчууд энэ хямралыг даван 
туулахад ард иргэдэд чиглэсэн дэмжлэг туслалцаа хэрэгтэйн зэрэгцээ урт хугацааны, 
хүртээмжтэй хөгжлийн суурийг тавих шаардлагатай байна.  
 
40. Хамтын ажиллагааг цаашид гүнзгийрүүлэхэд Moнгол Улсын стратегийн 
төлөвлөлтийн цогц баримт бичгүүд бат  суурь нь болно. Moнгол Улс бодлогын хоёр 
томоохон бичиг баримтаар хөгжлийн зорилтуудаа тодорхойлоод байна. Засгийн газрын 
2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр29 КОВИД-19 цар тахлын нийгэм-эдийн 
засгийн хор уршгийг даван туулах арга хэмжээ, хүний хөгжил, эдийн засгийн бодлого, 
засаглал, ногоон хөгжил, хот, бүс, хөдөөгийн хөгжлийн асуудлыг тэргүүлэх чиглэлээр 
тодорхойлсон. Монгол Улсын Алсын Хараа–2050 баримт бичигт үндсэн 9 чиглэлээр урт 
хугацааны хөгжлийн бодлогыг тодорхойлсон, үүнд: үндэсний нэгдмэл үнэт зүйл; хүний 

 
29  Улсын Их Хурал. 2020. Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр. Улаанбаатар.  
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хөгжил; амьдралын чанар ба дундаж давхарга; эдийн засаг; сайн засаглал; ногоон 
хөгжил; амар тайван, аюулгүй нийгэм; бүсчилсэн хөгжил; Улаанбаатар ба дагуул хот 
зэрэг байна.30 Дундаж давхаргыг хөгжүүлж, эдийн засгийн боломжуудыг нээх замаар улс 
орны хөгжлийн үр өгөөжийг энгийн иргэд хүртэхийн ач холбогдлыг дээрх хоёр баримт 
бичиг хоёуланд нь онцолжээ. Стратегийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг УИХ-аас жил бүр 
батлах төсвийн цагалбарт нийцүүлэн гүйцэтгэх аж. 
 
41. Хөгжлийн асуудалд олон талт аргачлалаар ажиллах хэрэгтэй.  Монгол Улсын 
хувьсан өөрчлөгдөж буй хөгжлийн санхүүжилтийн талбар дахь манлайлагчийн байр 
сууриа АХБ бататгасааар ирсэн ба хөгжлийн бусад түнш үйл ажиллагаагаа хумих үед ч 
тус улсад олгох дэмжлэг туслалцаагаа шат дараатайгаар нэмэгдүүлсэн билээ. Ингэхдээ 
төрийн байгууллагуудын чадавх чадамж хүрэлцэхгүй байгаа тэргүүлэх эрэмбийн, 
төвөгтэй төсөл хөтөлбөрт төвлөрч, санхүүгийн болон мэдлэгийн дэмжлэгээр ханган 
ажилласан. AХБ нь түншлэлийн энэхүү түүхэндээ өрхийн эмнэлгийн төвүүд, 
боловсролын салбарын санаачлагууд зэрэг өргөн хүрээний томоохон төсөл хөтөлбөрт 
дэмжлэг үзүүлсэн төдийгүй тогтвортой аялал жуулчлал, хөдөө аж ахуйн нэмүү өртгийн 
үйлдвэрлэл зэрэг шинэлэг  салбаруудад ажиллаж байна. Цаашид “Нэг АХБ аргачлал”  
хэрэгжүүлэн, төрийн болон хувийн хэвшлийн зээлийн санхүүжилт, буцалтгүй тусламж, 
техникийн туслалцаа, мэдлэгт түшиглэсэн шийдэл зэрэг бүх төрлийн арга хэрэгслээ 
ашиглан Монгол Улсын Засгийн газарт цогц дэмжлэг туслалцаа үзүүлж, хөгжлийн 
зорилгуудыг хэрэгжүүлэх үйл хэрэгт зориулан хөгжлийн түнш байгууллага ба хувийн 
хэвшлийн хамтарсан санхүүжилтийн эх үүсвэрүүдийг дайчлах болно. Монгол Улсын 
хувьд олон улсын санхүүгийн зах зээлээс хөрөнгө татах чадвар сул, ядуурлын асуудал 
бүрэн шийдэгдээгүй хийгээд чадавх дутмаг байгаа тул энэхүү ХТС-ийн хугацаанд АХБ-
наас хөнгөлөлттэй нөхцөл бүхий санхүүгийн дэмжлэгийг үргэлжлүүлэн олгох болно.   
 
42.  Хуримтлуулсан туршлага дээрээ түшиглэнэ. АХБ өмнөх ХТС-ийн хугацаанд 
олж авсан сургамж дээр тулгуурлан үйл ажиллагаагаа сайжруулах хэрэгтэй. Үүнд төсөлд 
бэлтгэх, бэлэн байдлыг хангах ажлуудыг чанаржуулан зээл, техникийн туслалцаа олгох 
үйл явцыг хялбаршуулан хүний нөөцөө зөв хуваарилах замаар төслийн удирдлага ба 
төлөвлөлтийг сайжруулах нь нэн чухал хэрэгцээ болоод байна. АХБ нь хувийн хэвшилд 
санхүүжилт олгох боломж бололцоог ашиглан, энэ чиглэлээр гаргасан ахиц дэвшилд 
түшиглэх болно. Түүнчлэн хэрэгжүүлэх төсөл хөтөлбөрийн төлөвлөлтийг уян байлгаж 
шаардлагатай үед хариу арга хэмжээ авахад бэлэн ажиллана. Эцэст нь Монгол Улсад 
амжилттай ажилласан  мэдлэгт түшиглэн, үйл ажиллагааны сургамж ба туршлагаа илүү 
өргөнөөр хуваалцаж, энэхүү ХТС-ийг боловсруулах зорилгоор хийгдсэн Улс орны 
талаарх судалгаа (Тайлбар 1-г үзнэ үү) зэрэг цогц судалгаа шинжилгээ хийх чадварт 
түшиглэх болно.  
 
43. Монголын ард түмэн КОВИД-19 цар тахлыг даван туулж, хөгжлийн шинэ 
шатанд гарах нөхцөлийг бүрдүүлэхийн тулд урт хугацааны, тогтвортой, 
хүртээмжтэй хөгжил дэвшлийн суурийг тавихад чиглэсэн Засгийн газрын ажилд 
дэмжлэг үзүүлэх нь АХБ-ны 2021-2024 оны ХТС-ийн цөм нь байх болно. Эдийн 
засгийн удаашрал, хурдацтай хотжилт, байгалийн гамшиг зэрэгт эмзэг нөхцөл байдлыг 
харгалзах нь  чухал юм. Түүнчлэн байгаль орчны эрчтэй доройтолтой тэмцэх, уур 
амьсгалын өөрчлөлтийн нөлөөлөлд хариу арга хэмжээ авах хүчин чармайлтыг 
дорвитойгоор нэмэгдүүлэх шаардлагатай байна. Хөгжлийн эдгээр сорилт цар хүрээ 
өргөн, олон салбар дамнасан тул АХБ-ны стратегийн төлөвлөлт ба гүйцэтгэлд одоогийн 
салбараар заагласан аргачлалаас цааш дэвшин хүртээмжтэй ба тогтвортой хөгжилд 
саад болж буй гол асуудлуудад тусгайлан төвлөрөх нь зүйтэй (19-38-р хэсгийг үзнэ үү). 
АХБ-ны “”Стратеги 2030 үйл ажиллагааны төлөвлөгөөтэй нийцүүлэн энэхүү ХТС нь 
дараах тэргүүлэх чиглэл, салбар дамнасан сэдвүүдийг тодорхойлсон юм. Үүнд:  
 

 
30  Улсын Их Хурал. 2020. Монгол Улсын Алсын хараа–2050. Улаанбаатар. 
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44. Стратегийн тэргүүлэх чиглэл 1: Хүртээмжтэй нийгмийн хөгжил ба эдийн 
засгийн боломжуудыг хөхиүлэн дэмжинэ. Монголын ард түмэн КОВИД-19 цар тахлыг 
даван туулж, хөгжлийн шинэ шатанд гарахын тулд Засгийн газраас авч хэрэгжүүлж буй 
үйл ажиллагааг АХБ дэмжин эрүүл мэнд, ур чадварын хөгжлийн чиглэлээр төсөл 
хөтөлбөр хэрэгжүүлэн, нийгмийн хамгааллын тогтолцоог бэхжүүлэхэд анхаарна. Тус 
банкны хэрэгжүүлдэг ханган нийлүүлэлтийн сүлжээний санхүүжилт болон Худалдааны 
санхүүжилтийн хөтөлбөрийн үр дүнд бизнесийн орчин сайжран тогтворжиж 
санхүүжилтийн хүртээмж нэмэгдэхэд аж ахуйн нэгжүүд шинэ ажлын байруудыг бий 
болгоно. АХБ нь БЖДҮ-тэй ажиллаж, өрсөлдөх чадварыг нь бэхжүүлэн, инновац ба 
энтрепренер сэтгэлгээг хөхиүлэн дэмжих бөгөөд эмэгтэй бизнес эрхлэгчдийг тусгайлан 
анхаарна. Банк нь мэдлэг туршлагадаа түшиглэн эрүүл мэнд, боловсрол, нийгмийн 
хамгааллын салбарууд дахь төлөвлөлт ба санхүүжилтийг бэхжүүлж, санхүүгийн 
салбарын зохицуулалтыг чанаржуулахад дэмжлэг үзүүлэхийн зэрэгцээ бизнесийн 
зөвлөх үйлчилгээний тусламжтайгаар БЖДҮ-ийн чадавхийг дээшлүүлж, бизнесийн 
орчны шинэтгэлийг эрчимжүүлэхийн тулд ипотекийн зээл зэрэг чиглэлд хувийн хэвшилд 
санхүүжилт олгох боломжуудыг эрэлхийлэх болно. Төрийн болон хувийн хэвшлийн 
хамтын ажиллагаа эрүүл мэнд, боловсрол, санхүүгийн үйлчилгээний хүртээмж, БЖДҮ-
ийн бизнесийн чадавхийн хөгжил ба бизнесийн орчны шинэтгэл зэрэг чиглэлд төвлөрөх 
болно.  

 
45. Стратегийн тэргүүлэх чиглэл 2: Өрсөлдөх чадвар ба эдийн засгийн 
төрөлжилтийг дэмжих уур амьсгалд тэсвэртэй дэд бүтцийг хөгжүүлнэ. 
Хүртээмжтэй хөгжлийг эрчимжүүлэх, амьжиргааны эх үүсвэрийг нэмэгдүүлэх зорилгоор 
хот, хөдөөд хийгдэх хатуу ба зөөлөн дэд бүтцийн хөрөнгө оруулалтыг АХБ тэлэн 
нэмэгдүүлнэ. Авто зам, төмөр зам, МХХТ ба хилийн боомт зэрэг бүсийн хамтын 
ажиллагаа, нэгдмэл холбоог дэмжих дэд бүтцийн зэрэгцээ  худалдааны менежмент, 
экспортыг дэмжих бодлогыг  сайжруулахад анхаарна. Цаашид хувийн хөрөнгө 
оруулалтыг татахын тулд төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн эрх зүйн орчинг 
батжуулахаар  төрийн байгууллагуудтай хамтран ажиллах болно. АХБ нь мэдлэгт 
суурилсан шийдлүүдээ ашиглан замын аюулгүй байдал, дэд бүтцийн арчилгаа 
үйлчилгээ, логистикийн үйл ажиллагаа, нэмүү өртгийн үйлдвэрлэлийг дэмжиж, уул 
уурхайн салбарын ханган нийлүүлэлтийн саад тотгорыг арилгах, гадаад шууд хөрөнгө 
оруулалтыг татах, хот төлөвлөлтийг сайжруулах, худалдааны бодлогыг чанаржуулах 
зэрэг чиглэлд ажиллана. Төрийн болон хувийн хэвшлийн хамтын ажиллагааны хүрээнд 
хотын үйлчилгээний хүртээмж, дижитал харилцаа холбоо, логистик ба хүйтэн сүлжээний 
түгээлт, уул уурхайн ханган нийлүүлэлт дэх нэмүү өртгийн үйлдвэрлэл зэрэг чиглэлд 
төвлөрөх болно. 
 
46. Стратегийн тэргүүлэх чиглэл 3: Ногоон бөгөөд уур амьсгалд зохицсон 
тогтвортой хөгжлийг цогцлооно. AХБ нь Засгийн газартай нягт хамтран байгалийн 
нөөцийн зохистой ашиглалтыг хэвшүүлэх, гамшгийн эрт дохиоллын тогтолцоог 
нэвтрүүлэх, бохирдуулагч бодисуудын ялгарлыг бууруулах  зорилгоор ажиллана. 
КОВИД-19 цар тахлын сургамжуудад түшиглэн ирээдүйн тахлуудаас сэргийлэн 
тэсвэртэй байдлыг бүрдүүлэхээр эрүүл мэндийн салбарт АХБ төсөл хөтөлбөр 
хэрэгжүүлэх болно. Төр болон хувийн хэвшлийн хамтын ажиллагаагаар уур амьсгалд 
зохицсон хөдөө аж ахуй ба эко-аялал жуулчлалын үнэ цэнийн гинжин хэлхээг 
хөгжүүлэхэд  дэмжиж ажиллана. Макроэдийн засгийн тогтвортой байдлыг хангаж, 
тэсвэртэй байдлыг төлөвшүүлэхийн тулд Засгийн газарт санхүүгийн болон мэдлэгийн 
дэмжлэг үзүүлнэ.  Парисын хэлэлцээрт нийцсэн ногоон, нүүрстөрөгч багатай хөгжлийн 
зорилгод чиглэсэн урт хугацааны стратеги боловсруулах болон хэрэгжүүлэх, уур 
амьсгалын өөрчлөлтийн асуудлуудыг хөгжлийн төлөвлөлтийн бүх түвшинд тусгахад 
АХБ зүгээс Засгийн газарт мэдлэгийн дэмжлэг үзүүлэхийн  зэрэгцээ боломжит нөөц эх 
үүсвэрийг дайчлах болно. Түүнчлэн уур амьсгалын өөрчлөлтийн үр нөлөөг судлах сөрөг 
үр дагаварт тэсвэртэй байдлыг нэн ялангуяа хөдөөгийн амьжиргаанд төлөвшүүлэх 
шинэлэг шийдлүүдийг боловсруулахад мэдлэгийн сангаа ашиглах болно. АХБ нь төр ба 
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хувийн хэвшилд олгох санхүүжилт болон төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн аргачлалыг 
ашиглан сэргээгдэх эрчим хүчний хөгжил болон эрчим хүчний үр ашгийг сайжруулах 
чиглэлд ажиллана. Төрийн болон хувийн хэвшлийн хамтын ажиллагаа тогтвортой хөдөө 
аж ахуйн үнэ цэнийн гинжин хэлхээний хөгжилд анхаарах болно.  
 
47. Сэдэвчилсэн чиглэлүүд. AХБ нь өмнөх амжилтандаа түшиглэн жендэрийн тэгш 
байдлыг хангах чиглэлээр гарч буй ахиц дэвшлийг эрчимжүүлэх зорилгоор илүү олон 
бие даасан хөтөлбөр хэрэгжүүлж, мэдлэгийн шийдэл болон бодлогын хэлэлцүүлэг 
өрнүүлэх болно. Төсөл хөтөлбөрүүд дэх хувийн хэвшлийн оролцоог хөхиүлэн дэмжих 
хүчин чармайлтаа үргэлжлүүлэн тэлнэ. Инститүцийн чадавх ба засаглалыг 
бэхжүүлснээр төслийн гүйцэтгэл болон бодлого тодорхойлох чадвар сайжирч, АХБ-ны 
тусламж дэмжлэг илүү үр дүнтэй болно. Дижитал шилжилт бол тэргүүлэх чиглэл бөгөөд 
АХБ-наас хөгжлийн саад тотгорыг арилгах шинэлэг аргачлалуудыг боловсруулахдаа 
дижитал шийдлүүдийг боломжит үед ашиглах болно. Төслийн төлөвлөлт ба 
гүйцэтгэлийг сайжруулах, үр өгөөж хүртэгчдээс эргэх холбоо авах, иргэдийн оролцоог 
өргөжүүлэх, банкны нийгмийн болон байгаль орчны хамгааллын арга ажиллагааг 
чанаржуулах үүднээс АХБ иргэний нийгмийн байгууллагын хамтын ажиллагаагаа 
гүнзгийрүүлэхэд анхаарна.  
 
48. Төсөл хөтөлбөрийг нягт уялдаа холбоотой, уян хатан байлгахыг зорино. 
Үүнд хөгжлийн бусад түнш байгууллага, хувийн хэвшил ба иргэний нийгэм багтах бөгөөд 
АХБ нь хөгжлийн түншүүдийн уялдаа холбоог хангахад идэвхтэй ажиллаж, Засгийн 
газрыг энэ ажилд манлайлан оролцохыг уриалан дэмжих болно. АХБ нь 2019 онд 
байгуулсан Иргэний нийгмийн зөвлөх хороогоор дамжуулан иргэний нийгмийн 
байгууллагуудтай хамтран ажиллах хүчин чармайлтаа эрчимжүүлж, цаашид хувийн 
хэвшилтэй ийнхүү ажиллах бүтэц бий болгох асуудлыг судална. АХБ стратегийн 
ерөнхий цөм агуулгаа хадгалахын сацуугаар салбар хооронд ач холбогдлоор нь 
эрэмбэлж, цөөн тооны томоохон төслүүдийг багтаасан цогц хөтөлбөрийн аргачлалыг 
хэрэгжүүлэх нь зүйтэй байна. АХБ нь тус улсын эдийн засгийн хамгийн том салбар болох 
уул уурхайн салбарт хөрөнгө оруулахгүй бодлогоо үргэлжлүүлэх бөгөөд хөрөнгийн 
хамгийн өндөр үр өгөөж өгөх чадвараар бусад салбаруудыг эрэмбэлнэ. Түүнчлэн, төсөл 
хөтөлбөрүүдээ газар зүйн хувьд бүлэглэхдээ эхний ээлжинд Монгол орны баруун бүсэд 
төвлөрч, хот хөдөөд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаагаа хооронд нь уялдуулах, хөгжлийн 
түнш байгууллагуудын төсөл хөтөлбөрүүдтэй зохицуулах замаар хөгжлийн үр нөлөөг нь 
өндөр байлгахад анхаарна.  
 
49. АХБ-ны “Стратеги 2030” нь Монгол Улсын эрэлт хэрэгцээ ба ТХЗ-ын 
сорилтуудыг шийдвэрлэхэд чиглэсэн үйл ажиллагааны цар хүрээг тодорхойлсон. 
Үйл ажиллагааны тэргүүлэх чиглэл 1-д (ядуурлын үлдсэн асуудлуудыг шийдвэрлэж, 
тэгш бус байдлыг арилгах) ба 2-т (жендэрийн тэгш байдлыг хангах чиглэлээр гарч буй 
ахиц дэвшлийг эрчимжүүлэх) нь АХБ-ны үйл ажиллагааны цөмийг бүрдүүлэх бөгөөд ард 
иргэдэд төвлөрч ажиллахыг чухалчилсан. Тус баримт бичигт тодорхойлсон үйл 
ажиллагааны бусад тэргүүлэх чиглэлүүдийг түншлэлийн стратегид бүрэн тусгаж ирэх 
дөрвөн жилийн хугацаанд Монгол Улсын хөгжилд дорвитой хувь нэмэр оруулах 
томоохон, цогц аргачлалд тулгуурлаж байгаа юм. Энэхүү түншлэлийн стратеги нь 
“Стратеги 2030” батлагдсанаас хойшхи анхны үйл ажиллагааны стратеги бөгөөд АХБ нь 
хамтын ажиллагаа, түншлэлээ эрчимжүүлэх, мэдлэгийн дэмжлэгээ гүнзгийрүүлэх, 
хувийн хэвшлийн хамтын ажиллагаагаа тэлэх, Монгол Улс дахь төлөөлөгчийн газрын 
үйл ажиллагааг өргөжүүлэх, “Нэг АХБ” аргачлалаар бүхий л мэдлэг туршлагадаа 
түшиглэн Монголын ард түмэнд хамгийн сайн үр нөлөө үзүүлэх зэрэгт төвлөрөн ажиллах 
болно.  




