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үйл ажиллагаанд тусгах нь 

Энэхүү техникийн туслалцаа (ТТ)-ны хүрээнд Монгол Улсын 
Засгийн Газар (МУЗГ)-т хөгжлийн тусламжийн эх үүсвэрийн 
менежментийн үр дүнг сайжруулах практик шийдэл боловсруулах, 
тэр дундаа 2005 оны Парисын тунхаглал, 2011 оны Пусаны 
Түншлэлийн баримт бичиг, 2014 оны Мексикийн Дээд түвшний 
уулзалтын мэдэгдэл зэрэгт тусгагдсан олон улсын шилдэг 
туршлагуудыг нэвтрүүлэх, тэргүүлэх эрэмбийн үйл ажиллагааны 
зөвлөгөө өгөх дэмжлэг үзүүлнэ. ТТ-аар (i) хөгжлийн тусламжийн 
зохицуулалтын бодлого боловсруулах, (ii) хөгжлийн түншүүдийн 
үйл ажиллагааны уялдаа холбоог сайжруулах, (iii) хүний нөөцийг 
хөгжүүлэх замаар МУЗГ-ын хөгжлийн тусламжийн эх үүсвэрийн 
менежментийн чадавхын хөгжлийг дэмжинэ.   

 

ТТ нь 2014-2016 оны Монгол Улсын Дунд хугацааны улс орны 
түншлэлийн стратеги (ДХУОТС)-тай нягт уялдсан ба тус стратегиар 
сайн засаглалыг хөгжүүлэхэд төвлөрч, ердийн хөрөнгийн эх 
үүсвэрийг 50 сая ам.доллараас 200 сая болгон нэмэгдүүлэхээр 
тусгасан бөгөөд ТТ нь 2014-2016 Улс орны үйл ажиллагааны бизнес 
төлөвлөгөө (ҮАБТ)-д багтсан. ТТ-г хөгжлийн бусад түнш болох 
Дэлхийн банк (ХАТ-ийн мониторинг ба үнэлгээ) болон НҮБ-ын 
Хөгжлийн хөтөлбөр (хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн чадавхыг 
бэхжүүлэх)-ийн холбогдох үйл ажиллагаатай нягт уялдуулсан.   

Төслийн тодорхойлолт Эрт үеэс мал аж ахуйд түшиглэсээр ирсэн Монгол Улсын эдийн 
засаг өдгөө хурдацтай өөрчлөгдөж, их хэмжээний эрдэс баялгийг 
нээн илрүүлж, олборлох салбар хөгжсөний үндсэн дээр өсөлт нь  
эрчимтэй явагдаж байна. Сүүлийн арван жилийн хугацаанд эдийн 
засгийн өсөлт дунджаар 10 хувьтай байж, хүн амын орлогын 
дундаж хэмжээ үлэмж өссөн ч, эрдэс баялагт суурилсан өсөлт их 
хэмжээний ажлын байр бий болгоогүй буюу хөдөлмөр эрхлэлтийн 
ердөө 4 хувийг бүрдүүлж байгаа тул 2012 оны байдлаар нийт хүн 
амын 27.4 хувь ядуурлын шугамаас доогуур амьжиргаатай байна. 
Улаанбаатар хотын захын, төвлөрсөн халаалт, цэвэр болон бохир 
усны шугам сүлжээнд холбогдоогүй гэр хорооллуудад оршин 
суугчдын 60 орчим хувь амьдарч байна.  

 

Иймд, эдийн засгийн хөгжлийг дэмжих, эдийн засгийг олон тулгуурт 
болгох, ажлын байр бий болгох, нийт ард иргэдийг халаалт, 
цахилгаан, эрүүл мэнд ба боловсрол, орон сууц, цэвэр ба бохир 
усны шугам сүлжээ зэрэг суурь үйлчилгээгээр хангахын тулд дэд 
бүтцэд төр болон хувийн хэвшлээс ихээхэн хөрөнгө оруулалт хийх 
шаардлагатай байна. Сүүлийн жилүүдэд Монгол Улсын олон улсын 
хөрөнгийн зах зээлээс санхүүжилт татах чадвар үлэмж нэмэгдсэн ч, 
төсөл төлөвлөх, батлах, хэрэгжүүлэх талбарт хүндхэн сорилтуудтай 
тулгарсаар байна. Иймээс, ажлын байр бий болгох, нийгэм, байгаль 
орчныг хамгаалах, засаглалыг сайжруулах замаар ядуурлыг 
бууруулахад, мөн түүнчлэн Монгол Улс уул уурхайн өсөн нэмэгдэж 
буй орлогоо зөв удирдахад нь дэмжлэг үзүүлэхэд хөгжлийн 
тусламжийн үйл ажиллагаа чухал ач олбогдолтой хэвээр байна. 



Монгол Улс дунд-дээд орлоготой орны ангилал руу шилжих явцтай 
зэрэгцэн хөгжлийн албан ёсны тусламж (ХАТ)-ийн хэмжээ болон 
хөнгөлөлтийн нөхцөл буурч байгаа тул тулгарсаар байгаа 
сорилтуудыг (1) даван туулахын тулд эдгээр хомс эх үүсвэрийн үр 
өгөөж болон үр дүнг өндөр байлгах, засгийн газрын зүгээс 
хөгжлийн түншүүдийн дэмжлэгийг өөрийн тэргүүлэх чиглэлүүдтэй 
уялдуулах чадвар улам бүр чухал болж байна. 

 

Харамсалтай нь, засгийн газрууд ойр ойр солигдож байгаа нь 
төрийн зүгээс олон улсын тусламжийг удирдах чадварт сөргөөр 
нөлөөлж байна. 2012 онд Эдийн засгийн хөгжлийн яам (ЭЗХЯ) 
байгуулагдаж, гадаадын тусламжийн үйл ажиллагааны 
төлөвлөлтийг хариуцан Сангийн яам (СЯ)-ны хамт АХБ-ны албан 
ёсны түншээр томилогдсон. Цоо шинээр байгуулагдсан тул (ЭЗХЯ)-
ны хувьд хөгжлийн тусламжийг төлөвлөх, уялдаа зохицуулалтаар 
хангах чадавхаа бүрдүүлэх, СЯ, бусад агентлаг, хөгжлийн түншүүд, 
гол оролцогч талуудтай үйл ажиллагаагаа уялдуулах шинэ 
тогтолцоо, механизмуудыг бий болгоход нэн хүндрэлтэй байв (2). 
2014 оны 10 дугаар сарын 7-ны өдөр хууль батлагдаж, яамдын тоог 
16-аас 13 болгон цөөлсөн ба үүний дагуу ЭЗХЯ татан буугдан, чиг 
үүргийг нь СЯ болон Гадаад харилцаа, эдийн засгийн хамтын 
ажиллагааны яам руу шилжүүлэв. СЯ ийнхүү гадаадын зээл, 
тусламжийн бодлогыг эргээд хариуцах болсон. Нөхцөл байдлаас 
дүгнэхэд, ЭЗХЯ-ны маш цөөн мэргэжилтэн шилжин очсон тул СЯ-ны 
хувьд гадаадын тусламжийн менежментийн чадавхаа нөхөн 
сэргээх, хөгжлийн тусламжийн бодлого, зохицуулалтын аргачлалаа 
олон улсын шилдэг туршлагуудтай шуурхай нийцүүлэх томоохон 
сорилттой тулгарч байна.  

 

МУЗГ нь “Тусламжийн үр өгөөжийн талаарх” Парисын тунхаглалд 
гарын үсэг зурсан ба Үр дүнтэй хөгжлийн хамтын ажиллагааны 
Даян дэлхийн түншлэл байгуулах тухай Пусаны баримт бичгийг 
дэмжсэн (цаашид Тунхаглалууд гэх). Пусан хотноо зохион 
байгуулагдсан Тусламжийн үр өгөөжийн талаарх 4 дахь удаагийн 
дээд хэмжээний зөвлөгөөнөөр тохирсон амлалтуудын биелэлтийг 
хянах мониторингийн тогтолцоог Мексикт болсон Даян дэлхийн 
түншлэлийн сайд нарын түвшний анхны уулзалтаар саяхан 
хэлэлцсэн. Гэтэл, Тунхаглалуудын хүрээнд тодорхойлсон 
амлалтуудыг биелүүлэх хэрэгжилт, зохицуулалтын механизм 
Монгол Улсад одоогоор бий болоогүй байна. Тухайлбал, 2014 оны 
Даян дэлхийн түншлэлийн мониторингийн тайланд хамрагдсан улс 
орны тоонд Монгол Улс багтаагүй.  

 

_____________________ 

(1) Нэг хүнд ногдох дотоодын нийт бүтээгдэхүүний хэмжээ сүүлийн 
жилүүдэд өссөний улмаас Азийн хөгжлийн банк (АХБ) зэрэг 
хөгжлийн түнш байгууллагууд буцалтгүй тусламжийн 
санхүүжилтийн оронд бага хөнгөлөлттэй зээлийн санхүүжилт олгож 
байгаа тул засгийн газрын зүгээс хөгжлийн санхүүжилтийн өөр эх 
үүсвэрүүдийг эрэлхийлж, тухайлбал олон улсын санхүүгийн зах 
зээлээс хөрөнгө татах, Монгол Улсын Хөгжлийн банкны эх 
үүсвэрийг ашиглах зэрэгт анхаарч байна. Зарим хоёр талт 
хөгжлийн түншүүд Монгол Улс дахь үйл ажиллагаа зогсоох, хумих 
шатандаа байна.  

 

(2) Тухайлбал, засгийн газар – хөгжлийн түншүүдийн үйл 
ажиллагааны уялдаа зохицуулалтын гол хэрэгслүүдийг ашиглахаа 
больсонд 2012 онд Засгийн газар болон Дэлхийн банкнаас удирдан 
хуралдуулдаг жил бүрийн зөвлөгөөнийг шаардлагагүй хэмээн 
зогсоосныг дурдаж болно. Хөгжлийн тусламж зөв зорилттой, үр 
өгөөж өндөр байхын тулд зохицуулалтын шинэ механизм 
шаардлагатай байна.  

Төслийн үндэслэл ба Улс/Бүс 

нутгийн стратегитай уялдсан 

Хөгжлийн түнш байгууллагуудын тусламжийн үйл ажиллагаа МУЗГ-
ын хөгжлийн тэргүүлэх чиглэл, зорилгуудтай уялдсан байдал 



байдал сайжирна.  
Төслийн үр нөлөө Хөгжлийн хамтын ажиллагааны үр өгөөж нэмэгдэнэ.  

Төслөөс хүлээгдэж буй үр дүн 

Төслийн үр дүн Үр дүнд чиглэсэн ахиц дэвшил 

Хөгжлийн тусламжийн дэмжлэгтэй төслүүдийг 
үр дүнтэй төлөвлөх, удирдах чиглэлээрх МУЗГ-
ын гүйцэтгэл сайжирна.  

ТТ нь дараах чиглэлээр СЯ-д дэмжлэг үзүүлнэ: (i) 
засгийн газрын зээл, тусламжийн удирдлагын 
тогтолцоонд үнэлгээ хийх; (ii) хөгжлийн хамтын 
ажиллагааны бодлогын төсөл боловсруулах; (iii) 
Засгийн газар – Хандивлагчдын зөвлөлдөх 
уулзалтуудыг сэргээх, (iv) хамтарсан төслүүдийн 
багцын санаачилсан хугацаанаас нь хойших 
үнэлгээ шинжилгээний чанарыг сайжруулах. 
Эдгээр үйл ажиллагааны үр дүнд, хөгжлийн 
түншүүдийн ХАТ-ийн санхүүжилттай төслүүдийн 
төлөвлөлт ба удирдлага сайжрах урт хугацааны үр 
дүнтэй байна.  

Хэрэгжилтийн явц 

Төслийн гүйцэтгэл ба үйл ажиллагаа Төслийн хэрэгжилтийн байдал (гүйцэтгэл, үйл 
ажиллагаа ба тулгарч буй асуудлууд) 

Зээл тусламжийн менежментийн тогтолцоог 
олон улсын шилдэг туршлагуудтай харьцуулан 
цогц үнэлгээ хийж, сайжруулах практик 
зөвлөмж өгнө, үүнд Тунхаглалуудын хүрээн 
дэх Монгол Улсын амлалтууд багтсан.  

 

Хөгжлийн тусламжийн зохицуулалтын 
бодлого бий болно.  

 

Засгийн газар-хөгжлийн түншүүдийн ажлын 
уялдаа зохицуулалтын үр дүнтэй механизм 
бүрэлдэнэ.  

 

Хөгжлийн тусламжийн менежментийн 
чиглэлээрх засгийн газрын дээд албан 
тушаалтнуудын чадвар сайжирна.  

- Үнэлгээний тайлангийн төслийг хөгжлийн түнш 
байгууллагууд болон СЯ-д хянуулахаар 
хүргүүлсэн. Талуудаас санал зөвлөгөөг 
цуглуулсны дараагаар, ТТ зөвлөхүүд үнэлгээний 
тайлангаа хянан шинэчилсэн. Холбогдох 
байгууллага, албан тушаалтнуудаас ирүүлсэн 
хамгийн сүүлийн үеийн өгөгдөлд үндэслэн, 
зөвлөхүүд тайлан дахь ХАТ-ын статистикийг 
шинэчлэн тусгасан.  

 

- ТТ зөвлөхүүд Хөгжлийн албан ёсны хамтын 
ажиллагааны бодлогын төслийг боловсруулсан. 
Бодлогын төслийг хөгжлийн бүх түнш 
байгууллагууд рүү санал зөвлөмж авахаар 
хүргүүлсэн. Ерөнхийдөө, зээл тусламжийн 
менежментийг сайжруулах, бодлого боловсруулах 
ажилд хөгжлийн түншүүдтэй зөвлөлдөх СЯ-ны үйл 
ажиллагааны талаар хөгжлийн түншүүд эерэг 
байр суурь илэрхийлсэн. Ийнхүү, ирүүлсэн санал 
зөвлөмжид үндэслэн, бодлогын төслийг шинэчлэн, 
товчилсон. Мониторингийн шалгуур 
үзүүлэлтүүдийг 28-аас 16 болгон цөөлж, дотоодын 
норм нормативд үндэслэн нарийвчилсан төсөв 
тооцоог хийж гүйцэтгэв. Бодлогын төсөлд, 
хүлээгдэж буй үр дүнд төвтэйгээр ХАТ-ийг 
төлөвлөх, хянахын ач холбогдлыг түлхүү тусгасан 
болно. Тус төсөлд, буцалтгүй тусламжийн 
санхүүжилттай хөгжлийн төслүүдийг хэрэгжүүлэх 
хоёр хувилбарыг санал болгосон нь улсын төсвөөр 
дамжуулах (зээлийн санхүүжилттай ижлээр), 
хөгжлийн түншүүд шууд хэрэгжүүлэх зэрэг юм.  
Бодлогын шинэчилсэн төслийг Хөгжлийн бодлого, 
төлөвлөлтийн тухай хуулийн дагуу боловсруулсан. 
ТТ зөвлөхүүд 2018 оны 5 дугаар сарын 21-нд 
иргэний нийгмийн байгууллагуудтай зөвлөлдөх 
уулзалт зохион байгуулж, санал болгож буй 
бодлогын төслийн талаарх иргэний нийгмийн 
төлөөллийн санал зөвлөгөөг авсан. Бодлогын 
төслийг 2018 оны 6 дугаар сард эцэслэсэн ба одоо 
дараагийн шат буюу төслийг хянан тохиолдуулах, 
яам агентлагуудаас санал авах, Засгийн газрын 
Хэрэг эрхлэх газарт эцэслэн батлуулахаар 
хүргүүлэх үүрэг бүхий олон талт ажлын хэсэг 
байгуулах ажил үлдэж байна.  

 

- Хандивлагч байгууллагуудын зөвлөлдөх уулзалт 



тасалдан хэдэн жил болсны дараа 2016 оны 12 
дугаар сард СЯ-аас дахин зохион байгуулав. 
Уулзалтад хөгжлийн түнш байгууллага, яам 
агентлаг, ТББ болон бусад оролцогч талууд зэрэг 
40 гаруй байгууллагын төлөөлөл оролцсон. Хурал 
дээр Засгийн газраас 2030 он хүртэлх Тогтвортой 
хөгжлийн алсын хараа болон хөгжлийн тэргүүлэх 
салбаруудын талаар танилцуулж, хөгжлийн түнш 
байгууллагуудын түншлэлийн стратегиудыг 
Засгийн газрын Мөрийн хөтөлбөртэй илүү нягт 
уялдуулахыг уриалав.  

 

- ТТ зөвлөхүүд засгийн газар – хандивлагчдын үйл 
ажиллагааг уялдуулах механизмуудын 
хувилбаруудыг санал болгож, Зохицуулалтын 
механизмын концепцийн санал болон Хөгжлийн 
хамтын ажиллагааны бодлогыг хэрэгжүүлэх үйл 
ажиллагааны гарын авлагыг боловсруулсан. ТТ-
ны хүрээнд эрүүл мэнд, хөдөө аж ахуй, хот 
төлөвлөлт, хууль эрх зүй ба боловсрол зэрэг 7 
салбарын хандивлагчдын зөвлөгөөн, Хүнсний сав, 
баглаа боодлын үндэсний хөтөлбөрийн техникийн 
уулзалт, Хөвсгөл болон Баянхонгор аймагт болсон 
орон нутгийн зөвлөлдөх хурал зэрэг үйл 
ажиллагааг зохион байгуулахад техникийн болон 
санхүүгийн дэмжлэг үзүүлсэн. ТТ багаас 
хандивлагчдын үйл ажиллагааны зохицуулалтын 
механизмын талаарх семинарыг 2018 оны 3 
дугаар сард салбарын яамдын дунд зохион 
байгуулсан.  

 

- СЯ-аас 6 дугаар сарын 15-нд Засгийн газар ба 
хөгжлийн түнш байгууллагуудын багц төсөл ба 
журмын хамтарсан үнэлгээний уулзалтыг зохион 
байгуулсан. Уулзалтын хүрээнд багц төслийн 
менежментийн тогтолцооны хүндрэл бэрхшээлийг 
тодорхойлж, шийдвэрлэх арга замуудыг 
хэлэлцэхийг зорьсон. Мөн түүнчлэн, ТТ-аар 
хөгжлийн түнш байгууллагуудад тогтмол мэдээлэл 
хүргэх СЯ-ны ажилд дэмжлэг үзүүлсэн ба үүнд 
Төрийн сангийн нягтлан бодох бүртгэлийн тухай 
уулзалт, Буцалтгүй тусламжийн талаарх 176-р 
журам, хөнгөлөлттэй зээлийн удирдлагын тухай 
196-р журамд оруулах өөрчлөлтүүдийн 
хэлэлцүүлэг зэргийг дурдаж болно.  

 

- ТТ-г анх санаачилснаас хойш СЯ болон бусад 
яам, агентлагийн 250 мэргэжилтэнд нийт 14 
удаагийн чадавхыг бэхжүүлэх сургалт зохион 
байгуулсан. Үүнд онцлон тэмдэглэхэд, яамны дээд 
удирдах албан тушаалтнууд Нью Йорк хотноо НҮБ-
ын Төв байранд зохион байгуулагдсан, НҮБ-ын 
Эдийн засаг, нийгмийн зөвлөл (ECOSOC)-ийн 
хөгжлийн санхүүжилтийн 2 ба 3 дахь чуулга 
уулзалтад оролцсон. Мөн түүнчлэн, ТТ зөвлөхүүд 
Үндэсний хөгжлийн агентлагтай хамтран 2018 оны 
3 дугаар сарын 9-д СЯ-д “Хөгжлийн хамтын 
ажиллагааны бодлого ба механизмын санал” 
сэдэвт сургалт зохион байгуулсан.  

Газарзүйн байршил  

Оролцогч талуудын харилцаа, оролцоо ба хэлэлцүүлэг 

    Төслийн төлөвлөлтийн үед ТТ-г төлөвлөх явцад төрийн байгууллагууд, хөгжлийн түншүүд, 
иргэний нийгэм зэрэг оролцогч талуудтай зөвшилцсөн бөгөөд 
хөгжлийн албан ёсны тусламжийн талаарх тэдний үзэл бодол, байр 



сууринд түшиглэн ТТ-г төлөвлөсөн.  
    Төслийн хэрэгжилтийн үед ТТ-ны гүйцэтгэл биелэх нь оролцогч талуудын идэвхтэй 

оролцооноос хамаарах тул, АХБ болон СЯ-ны зүгээс ТТ 
хэрэгжилтийн талаар оролцогч талуудад тогтмол мэдээлж, ХАТ-ийн 
бодлогын төсөл боловсруулах, хандивлагч-засгийн газрын үйл 
ажиллагааг уялдуулах чиглэлээр зөвшилцөн ажиллаж байна. 3 
дугаар сард, ТТ зөвлөхүүд иргэний нийгмийн төлөөлөлтэй 2 удаа 
уулзаж, хөгжлийн хамтын ажиллагааны бодлогын төслийн талаар 
зөвлөлдсөн. Цаашид, бодлогын төсөл боловсруулах олон талт 
ажлын хэсгийн бүрэлдэхүүнд иргэний нийгмийн төлөөллийг 
оруулах санал дэвшүүлээд байна.  

Бизнесийн боломжууд 

    Зөвлөх үйлчилгээ Азийн хөгжлийн банк (AХБ) нь ТТ зөвлөхүүдийг сонгон 
шалгаруулах ажлыг хариуцсан ба үүнийг АХБ-ны Зөвлөх 
ажиллуулах удирдамж (2015 оны хувилбар, түүний нэмэлт 
өөрчлөлт)-ийг дагуу гүйцэтгэсэн. 2017 оны 3 сарын байдлаар ТТ 
зөвлөхүүдийг сонгон шалгаруулж, ажил нь эхэлсэн. ТТ зохицуулагч 
ажлаасаа гарсан тул түүний орны хүнийг сонгон шалгаруулах ажил 
хийгдэж байна.  

    Худалдан авалт Оффисын тоноглолыг “ТТ зохицуулагч ба Зөвлөхүүд ашиглах 
зориулалтаар үнэ харьцуулан худалдан авах” журмын дагуу 
худалдан авсан.  

Анх зарласан огноо  2014 оны 12 дугаар сарын 10 

АХБ-ны хариуцсан ажилтан Лонжидын Итгэл  
(ilonjid@adb.org)  

АХБ-ны хариуцсан газар Зүүн Азийн газар 

АХБ-ны хариуцсан хэлтэс Монгол Улс дахь Суурин төлөөлөгчийн газар 

Хэрэгжүүлэгч байгууллага Сангийн яам (хуучин Санхүү, эдийн засгийн яам) 

      
Цагалбар 

Төслийн үзэл баримтлалыг   

батлах 

   2014 оны 10-р сарын 13 

Баримт цуглуулах, судалгаа  

хийх 

 2014 оны 10-р сарын 16-27  
 

Удирдлагын хянан хэлэлцэх  

хурал 

   2014 оны 12-р сарын 22 

    Төслийг батлах    2017 оны 3-р сарын 10 

Сүүлд хийгдсэн төслийн  

хяналт 

   2014 оны 10-р сарын 13 

 

8863 

Санхүүжилтийн төлөвлөгөө/TТ зарцуулалт TТ хэмжээ 
АХБ Бусад Засгийн газар Нийт Батлагдсан дүн Өөрчилсөн дүн 

700,000.00  50,000.00 750,000.00  0.00 

 

Төслийн мэдээллийн өмнөх тайлангууд 

Нийтлүүлэхээр илгээсэн 
огноо 

Сүүлд шинэчилсэн этгээд Нийтлүүлэхээр илгээсэн этгээд 

  2018 оны 9-р сарын 16 Лонжидын Итгэл Лонжидын Итгэл  

  2018 оны 3-р сарын 26 Лонжидын Итгэл Лонжидын Итгэл  

  2017 оны 9-р сарын 28 Лонжидын Итгэл Лонжидын Итгэл  

  2017 оны 3-р сарын 28 Лонжидын Итгэл Лонжидын Итгэл  

  2016 оны 9-р сарын 26 Лонжидын Итгэл Лонжидын Итгэл  

  2016 оны 3-р сарын 31 Лонжидын Итгэл Лонжидын Итгэл  

  2015 оны 9-р сарын 11 Лонжидын Итгэл Лонжидын Итгэл  

  2015 оны 3-р сарын 31 Лонжидын Итгэл Лонжидын Итгэл  

  2014 оны 12-р сарын 8 Марк Беземер Марк Беземер  

  2014 оны 10-р сарын 29 Лонжидын Итгэл Марк Беземер  

 

 


