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I. УДИРТГАЛ
1.
Дэлхийн Банк Групп (ДБГ) ба Монгол Улс (1991-2021)-ын түншлэлийн 30 жилийн ой 2021
онд тохиож байна. Түншлэлийн эхэн үед ДБГ-ээс Монгол Улсад үзүүлсэн дэмжлэгийн дийлэнх нь
төвлөрсөн төлөвлөгөөт эдийн засгаас зах зээлийн эдийн засагт шилжих шилжилтийн үйл явцыг
дэмжихэд чиглэгдэж байв. Монгол Улсын гаднаас авч байсан тусламж огцом буурснаас үүдэн
үндсэн дэд бүтцийг хөгжүүлэх, хувийн хэвшил, санхүүгийн болон хууль эрх зүйн шинэ тогтолцоог
бий болгоход дэмжлэг үзүүлэх шаардлага бий болсон. Цаашлаад ядуурлыг бууруулах, хүний хөгжил
болон хөдөөгийн амьжиргааг дэмжихэд чиглэсэн хамтын ажиллагаа жил ирэх тусам гүнзгийрэв.
Сүүлийн жилүүдэд ДБГ нь уул уурхайн салбарыг хөгжүүлэх, эдийн засгийг төрөлжүүлэх замаар
эдийн засгийн өсөлтийг дэмжих, мөн 2009, 2014, 2020 оны эдийн засгийн огцом уналтын дараах
эдийн засгийг тогтворжуулахад анхааран ажилласан.
2.
ДБГ-ээс Монгол Улстай байгуулсан өмнөх стратеги болох 2013-2017 оны санхүүгийн
жилийн Түншлэлийн стратеги (ТС)-ийг ДБГ-ны Захирлуудын зөвлөлөөр 2012 оны 5 дугаар сарын
7-ны өдөр хэлэлцүүлж байсан бөгөөд 2020 оны 12 дугаар сар хүртэл нийт 2 удаа сунгасан. Энэхүү
стратеги нь үндсэн гурван тулгуур чиглэлтэй байсан бөгөөд үүнд: (1) уул уурхайд тулгуурласан эдийн
засгийг тогтвортой, ил тод удирдах Монгол Улсын чадавхийг сайжруулах; (2) хот, хөдөөгийн эдийн
засгийн өсөлт, ажил эрхлэлтийн тогтвортой, төрөлжсөн бааз суурийг бий болгох; мөн (3) төрийн
үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг сайжруулах замаар эмзэг байдлыг шийдвэрлэх зэрэг болно. ДБГээс Гүйцэтгэл ба сургамжийн 2 удаагийн дүгнэлт (ГСД) -ийг 2016 болон 2019 онд тус тус хийсэн. Хоёр
удаагийн ГСД-ээр Монгол Улсад гарсан өөрчлөлт, нөхцөл байдлыг харгалзан үр дүнгийн хүрээнд
тохиргоо хийж, түншлэлийн стратегийг тус тус сунгасан.

3.
Энэхүү Түншлэлийн стратегийн хүрээ (ТСХ) нь 2021-2025 оны санхүүгийн жилийг хамрах
бөгөөд 2020 оны 6 дугаар сард болсон Монгол Улсын Их Хурал (УИХ)-ын сонгуулийн дараа
томилогдсон шинэ Засгийн газрын бодлого, хөгжлийн тэргүүлэх чиглэлтэй уялдсан болно. Энэхүү
ТСХ-г шинээр сонгогдсон УИХ-аас баталсан Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн стратеги болох
Монгол Улсын Алсын хараа - 2050, Эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэл (2020-2025),
Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр (2020-2024)-тэй уялдуулсан болно. ТСХ нь 2018 оны
Монгол Улсын цогц дүн шинжилгээ (ЦДШ), 2020 оны Монгол Улсын эдийн засгийн хөгжлийн
загварын тойм (ЭЗХЗТ) судалгаа, ТС-ийн Гүйцэтгэл ба сургамжийн дүгнэлт (ГСД), Монгол дахь
оролцогч бусад талуудтай хийсэн хоёр үе шаттай зөвлөгөөн, харилцагчдын судалгаа зэрэг баримт
бичиг, судалгаанд тулгуурлав.
4.
Энэхүү ТСХ нь КОВИД-19 цар тахлын улмаас Монгол Улсын эдийн засгийн хөгжилд хүнд
хохирол учирч буй эгзэгтэй мөчид боловсруулагдсан болно. КОВИД-19 цар тахлын хямрал нүүрлэж
эхлэхэд Монгол Улсын эдийн засаг 2016 оны эдийн засгийн уналтаас сэргэж байсан үе юм. КОВИД19 цар тахлын нийгмийн эрүүл мэндэд үзүүлэх нөлөө улам бүр идэвхжиж, Монгол Улсын эдийн
засаг, ард иргэдийн амьжиргаанд томоохон цохилт үзүүлээд байна. Үүнээс улбаалан үйл
ажиллагааны шинэ орчин бий болж, Монгол Улсын хөгжлийн зарим суурь бэрхшээлийг тодотгож
байна. Нэмж дурдахад, 2020 оны өвөл маш хүйтэрч, -50 хэм хүрч, нутгийн талаас илүү хувь нь зудад
нэрвэгдсэн. Монгол Улс нь богино хугацаандаа яаралтай тусламж үзүүлэх, эрүүл мэндийн салбарт
тулгарч буй хүндрэлүүдэд хариу арга хэмжээ авах, эдийн засгийн сөрөг нөлөөллийг бууруулахын
зэрэгцээ хямралыг даван туулж, хөгжлийн суурь бэрхшээл, сорилтуудаа шийдвэрлэхүйц эдийн
засгийн илүү тогтвортой, хүртээмжтэй, уян хатан сэргэлтийг бий болгох давхар сорилттой тулгарч
байна. ТСХ нь энэхүү давхар бэрхшээлийг шийдвэрлэхэд чиглэсэн Монгол Улсын хүчин чармайлтыг
дэмжих зорилгоор боловсруулагдсан болно. Энэхүү ТСХ нь Монгол Улс ОУХА-аас тусламж дэмжлэг
1

авах улс орны жагсаалтаас хасагдаж, 2020 оны 7 дугаар сарын 1-ний өдрөөс зөвхөн ОУСБХБ-ны зээл
авах болсноос хойших анхны стратеги юм.
II. МОНГОЛ УЛСЫН ХӨГЖЛИЙН НӨХЦӨЛ БАЙДАЛ
2.1 Нийгэм, эдийн засгийн нөхцөл байдал
5.
Монгол Улс бол нүүдлийн баялаг өв соёлтой, өргөн уудам газар нутагтай, эрс тэс уур
амьсгалтай орон юм. Газар нутгийн хувьд ХБНГУ-ын нутаг дэвсгэрээс дөрөв дахин том, дэлхийд хүн
амын нягтаршил хамгийн багад тооцогдох нийт 3.3 сая хүн хүн амтай улс юм. Далайд гарцгүй, ОХУ
ба БНХАУ-ын хооронд орших бөгөөд өргөн уудам хөдөө орон нутаг нь суурь дэд бүтцээр муу
холбогдсон байна. Хүн амын бараг тал хувь нь нийслэл Улаанбаатар хот болон түүний эргэн тойрны
бүсэд амьдардаг бөгөөд үлдсэн хэсэг нь хотын жижиг төвүүд болон өргөн уудам тал нутгаар хонь,
ямаа, адуу, үхэр, сарлаг, тэмээ зэрэг мал маллаж амьдардаг. Өвлийн улиралд ихэвчлэн цельсийн 30 хэмээс доош хүрч хүйтэрдэг. Газар тариалан, барилгын ажлын улирал богино, тариалангийн
талбай нь нийт газар нутгийн талбайн дөнгөж 1 хувийг эзэлдэг тул байгалийн бүтээмж багатай. Нийт
Монголчуудын бараг 30 орчим хувь нь нүүдлийн уламжлалт бэлчээрийн мал аж ахуй эрхэлсээр
байгаа бөгөөд жилд дөрвөн удаа нүүдэллэж амьдардаг. Малчид гар утас, интернэт, орчин үеийн
тээврийн хэрэгсэл, кабелийн холболттой телевизор, нарны зайн хураагуур зэрэг технологийн
дэвшлийг аж амьдралдаа нэвтрүүлж, ашиглахдаа хурдан байгаа боловч мал аж ахуй нь тэдний
орлогын цорын ганц эх үүсвэр тул амьжиргаа нь эмзэг хэвээр байна. Хөдөө орон нутагт ажлын
олдоц, боломж хомс байдаг.
6.
Монгол Улс 1990-ээд оны эхэн үеэс зах зээлийн эдийн засаг бүхий ардчилсан засаглалын
тогтолцоонд шилжсэн. Шинэ Үндсэн хуулиа 1992 онд баталж, парламентын засаглал бүхий улс
болсон. Үүнээс хойш найман удаа хууль тогтоох байгууллагын сонгууль явуулсан бөгөөд эдгээр нь
бүгд чөлөөт, шударга сонгууль болсон гэж тооцогддог. Монгол Ардын Нам (МАН, өмнө нь Монгол
Ардын Хувьсгалт Нам гэж нэрлэдэг байсан), Ардчилсан Нам (АН) гэсэн хоёр нам улс төрийн тавцанд
давамгайлж, засгийн эрхийг ээлжлэн, зарим үед эвсэл байгуулах замаар барьж байв. УИХ-ын
сүүлийн сонгууль буюу 2020 оны 6 дугаар сард болсон сонгуулиар эдийн засгийн шинэчлэлийн
хөтөлбөр, КОВИД-19 цар тахлын эсрэг хариу арга хэмжээ авахаар ажиллаж буй эрх баригч МАН
үнэмлэхүй ялалт байгуулж, улмаар УИХ дахь 76 суудлаас 62 суудлыг тус нам авсан. Ерөнхийлөгчийн
суудлыг одоогоор АН авсан байгаа бөгөөд дараагийн Ерөнхийлөгчийг сонгох ээлжит сонгуулийг
2021 онд хийхээр төлөвлөж байна. Улс төр, олон нийтийн хүрээнд үзэл бодлоо илэрхийлэх эрх
чөлөөний хувьд Монгол Улс өндөр үзүүлэлттэйгээс гадна 500 гаруй хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл
ажилладаг бөгөөд олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслийн нөлөө улам бүр нэмэгдэж байна. Иргэний
нийгэм нь төлөвшиж байгаа хэдий ч иргэний нийгмийн байгууллагын институцийн болон санхүүгийн
чадавх сул байна. УИХ, Засгийн газар, Ерөнхийлөгчийн засаглалын эрх мэдэл, хариуцлагын
хуваарилалтыг тодорхой болгох, УИХ, Засгийн газрын үйл ажиллагааг бэхжүүлэх, төсвийн сахилга
бат, шүүхийн хараат бус байдлыг сайжруулах, орон нутгийн засаглалыг бэхжүүлэх зорилгоор 2019
оны 11 дүгээр сард Монгол Улсын Үндсэн хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулсан.
7.
Монгол Улс ардчилалд шилжих явц гайхалтай тайван замаар өрнөсөн хэдий ч улс төрийн
нөхцөл байдал цаашдаа тогтворгүй байсан. Одоогийн Ерөнхий сайд 2017 онд томилогдохоос өмнө
1992 оноос хойших арван таван Ерөнхий сайд тус улсад дунджаар 1.5-аас доош жил эрх барьсан
байгаа нь эвсэл, эрх баригч намуудын доторх тогтворгүй байдлыг илэрхийлж байна. 2017 онд болж
өнгөрсөн Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн үеэр Монгол Улсад анх удаа хоёрдугаар шатны санал
2

хураалтыг явагдаж, хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүд аль нэг талыг барих байдал ихэссэний дээр
сонгогчдын 8-аас илүү хувь нь цагаан саналын хуудас (аль ч нэр дэвшигчийг сонгохгүй гэдгээ
илэрхийлсэн эсэргүүцлийн санал хураалтын хэлбэр) бөглөж байснаар онцлог байв. Агаарын
бохирдол, авилга, төрийн өндөр албан тушаалтнуудтай холбоотой оффшор дансыг илчлэх,
ажилгүйдэл, уул уурхайн олборлолтын эсрэг хөдөлгөөн зэрэг эгзэгтэй асуудлаарх олон нийтийн
эсэргүүцэл Монголд түгээмэл байдаг. Олон нийтийн эсэргүүцлээс үүдэн 2021 оны 1 дүгээр сарын
сүүлээр Засгийн газар огцорсон нь улс төрийн тогтворгүй байдлыг улам бүр тодотгов. Гэхдээ МАН
парламентад олонх суудал авсан тул шинэ Засгийн газар бодлогын залгамж чанарыг хадгална гэдгээ
илэрхийлээд байна.
8.
Монгол Улс байгалийн арвин их баялагтай бөгөөд 1990-ээд оноос хойш эрчимтэй хөгжиж
байна. Монгол Улс дэлхийн хэмжээний ашигт малтмалын орд (жишээлбэл, коксжих нүүрс, зэс, алт),
бэлчээрийн болон онгон дагшин байгальтай. Дэлхийн хоёр дахь том эдийн засагтай хил залгаа
орших бөгөөд хүн ам нь өндөр боловсролтой. 1990-ээд оны эхэн үеэс ядуурлыг бууруулах,
хүмүүсийн амьжиргааг дээшлүүлэх чиглэлээр томоохон амжилтыг үзүүлж ирсэн. Монгол Улс
Дэлхийн Банкнаас гаргадаг Хүмүүн капиталын индекс (ХКИ)-ээр харьцангуй сайн байр суурь эзэлж
байгаа бөгөөд 2020 онд 0.61 оноо авсан нь Зүүн Ази, Номхон далайн бүс нутаг болон бага дунд
орлоготой улс орнуудын дунджаас дээгүүр байна. Гар утасны сүлжээ хүн амын 99 хувийг хамардаг
бөгөөд үүнээс 70 хувь нь ухаалаг гар утастай байна. Банкны үйлчилгээний хүртээмжийн хувьд
дэлхийд дээгүүрт ордог.
9.
Нэг хүнд ногдох нийт орлого өссөн хэдий ч ядуурлын түвшин дорвитой буурахгүйн дээр
тэгш бус байдал нэмэгдэж байгаа гэсэн ойлголт, төрийн үйлчилгээ муу байгаа зэрэг нь уул уурхайн
салбараас олсон орлого хүмүүсийн амьжиргаанд нөлөө үзүүлж байгаа эсэх талаар олон нийтэд
эргэлзээ төрүүлсээр байна. Монгол Улсын газар нутаг байгалийн баялгаар арвин их, нэг хүнд ногдох
ашигт малтмалын асар их баялагтай улс орнуудын нэгд тооцогдоно. Оюу Толгой (ОТ) (зэс, алт), Таван
толгой (ТТ) (нүүрс) зэрэг ордууд нь бүрэн ашиглалтад орсноор дэлхийн хамгийн том уурхайнуудын
нэг болно. Ашигт малтмалын ордуудын хайгуулд хөрөнгө оруулалт хийснээр дэлхийн хэмжээний
уурхай бий болох боломжтой. Энэхүү ашигт малтмалын баялаг нь Монгол Улсын хөгжлийг хөдөлгөгч
гол хүчин зүйл төдийгүй иргэдийн хүлээлтийг өндөрсгөсөн. Гэсэн хэдий ч уул уурхайн салбарт нийт
ажиллах хүчний дөнгөж 4 орчим хувь ажиллаж, тус салбараас үүдэлтэй байгаль орчин, нийгмийн
шинэ сорилтууд үүсэж байна. Монголчуудын дийлэнх улс орны эдийн засаг уул уурхайгаас
хамааралтай байгаад шүүмжлэлтэй ханддаг бөгөөд ялангуяа уул уурхайн салбар дахь гадаадын
хөрөнгө оруулагчдын гүйцэтгэх үүрэгт эргэлздэг. Эрдэс баялгийн өмчлөл, менежментийн асуудал нь
улс төрийн хүрээнд гол асуудлуудыг үүсгэдэг бөгөөд энэ нь эргээд хөрөнгө оруулагчид болон
хөрөнгийн зах зээлд нөлөөлж, тодорхойгүй байдлын эх үүсвэр болдог.
10.
КОВИД-19 цар тахал нь Монгол Улсын нийгэм, улс төрийн байдалд аль хэдийн нөлөөлөл
үзүүлсэн.1КОВИД-19 цар тахлын эсрэг идэвхтэй арга хэмжээ авсан. 2020 оны 11 дүгээр сар хүртэлх
хугацаанд дотооддоо халдвар дамжсан тохиолдол илрээгүй байсан. Санал асуулгаас харахад эрх
баригч МАН 2020 оны 6 дугаар сард болсон сонгуульд үнэмлэхүй ялалт байгуулсан нь Засгийн
газраас КОВИД-19 цар тахлын эсрэг санаачилгатай ажилласантай холбоотой гэж зарим талаар
тайлбарлаж болох юм.￼ 2020 оны 11 дүгээр сард дотоодод халдвар илэрсэн тохиолдол анх гарсны
дараа Засгийн газраас хөл хорио тогтоож, хурдан хугацаанд хатуу арга хэмжээ авсан нь одоог хүртэл
мөрдөгдөж байна. Гэсэн хэдий ч эдийн засгийн үйл ажиллагааг үргэлжлүүлэн удаан хугацаагаар
1

Жишээлбэл, Сант Марал сангийн судалгааг үзнэ үү, 2020 оны 5-р сар. https://830a862d-3fe6-40e6-b7315a65590fd0cf.filesusr.com/ugd/915e91_6967750f46d24ae49e445089ead06009.pdf.
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зогсооход, ялангуяа өвлийн улирал эхэлж байгаа тул ядуу, орлого багатай өрхүүдэд эмзэг тусч
байна. 2 КОВИД-19 цар тахлын зохицуулалттай холбогдуулан 2021 оны 1 дүгээр сарын сүүлээр
Улаанбаатарт эсэргүүцлийн хөдөлгөөн өрнөж, Ерөнхий сайд огцр, Засгийн газар
бүрэлдэхүүнээрээ өөрчлөгдөхөд хүргэсэн. Гэр бүлийн хүчирхийлэл нэмэгдсэн зэрэг нийгэмд үүсэж
буй бусад асуудлууд нь хөл хорио тогтоох арга хэмжээтэй холбоотой байж болзошгүй тул анхаарал
хандуулах нь чухал юм.3
2.2 Эдийн засгийн нөхцөл сүүлийн үеийн нөхцөл байдал
11.
Уул уурхайн шинэ томоохон хөрөнгө оруулалтын нөлөөгөөр Монголын эдийн засаг 2004
оноос хурдацтай өсч байна. Эрдэс баялгийн арвин нөөцийн ашиглалт, уул уурхайтай холбоотой
салбаруудын өсөлт нь тус улсын ДНБ-ийг сүүлийн 10 жилд хоёр дахин өсөхөд нөлөөлсөн. Өнөөдөр
уул уурхайн салбар дотоодын үйлдвэрлэлийн дөрөвний нэг орчим хувийг эзэлж, нийт экспортын 90
орчим хувь, гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтын (ГШХО) 73 хувийг бүрдүүлж байна. 4 Тус улсын
хамгийн том төсөл болох зэс, алтны Oюу Tолгой уурхай нь бүрэн ашиглалтад орсны дараа нийт ДНБий 30 хүртэлх хувийг бүрдүүлэх тооцоо гарсан байна. Уул уурхайн салбарт нийт ажиллах хүчний
дөнгөж 4 хувь ажилладаг бөгөөд байгаль орчин, нийгэмд томоохон нөлөө үзүүлдэг тул Монгол
Улсад өргөн цар хүрээтэй эдийн засгийн хөгжлийг дэмжих үр дүнтэй бодлого шаардлагатай байна.
12.
Ашигт малтмалын баялгаас хэт хараат байдлын улмаас эдийн засаг гадаад цочрол, макро
эдийн засгийн хэт хэлбэлзэл, огцом өсөлт-уналтын мөчлөгт өртөмтгий байна. Сүүлийн хорин таван
жилийн хугацаанд тус улсын эдийн засаг гурван удаа уналтанд орж, ОУВС-гийн зургаан хөтөлбөрт
хамрагдсан. Түүхий эдийн үнэ буурснаар 2014-16 онд эдийн засаг огцом уналтад орсон бөгөөд 2016
онд шинээр сонгогдсон Засгийн газар ОУВС, Дэлхийн Банк, хоёр талын түншүүд болон олон улсын
бусад байгууллагын дэмжлэгтэйгээр "Эдийн засгийг сэргээх цогц хөтөлбөр" -ийг хэрэгжүүлж
эхэлсэн. 5 Түүхий эдийн үнэ сэргэж, нүүрсний салбарын эрэлт, ГШХО-ын дэмжлэгтэй хувийн
хэвшлийн хөрөнгө оруулалт нэмэгдэж, хувийн хэрэглээ өссөнөөр 2017-2019 оны хугацаанд ДНБ-ий
өсөлт 6 орчим хувьд хүрсэн. Орлого нэмэгдэж, зардлыг хязгаарласнаар төсвийн төлөв тогтворжиж,
2018-19 онуудад хоёр жил дараалан төсөв ашигтай гарснаар улсын өрийг үлэмж хэмжээгээр
бууруулах боломжийг олгосон. Ийнхүү төсвийн бодлогын орон зайг бий болгосон нь Засгийн газарт
КОВИД-19 цар тахлын уналтыг даван туулахад чухал үүрэг гүйцэтгэв.
13.
Эдийн засаг 2020 онд 5 гаруй хувиар агшсан нь сүүлийн 10 гаруй жилийн хугацаанд эдийн
засагт гарсан анхны уналт байв. КОВИД-19 цар тахал экспорт, гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт,
хувийн хөрөнгө оруулалт, дотоодын бизнесийн үйл ажиллагаанд сөргөөр нөлөөлжээ. Гадаад эрэлт
унаж, халдварыг хязгаарлах зорилгоор хил хаах зэрэг дотоод арга хэмжээг авснаар уул уурхайн
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Гэр бүлийн хүчирхийлэл үйлдсэн 2244 гэмт хэрэгтнийг 2020 оны 1-р сараас 3-р сард шалгасан нь 2019 оны мөн үеэс 99.3%
-иар өссөн бөгөөд гэмт хэрэг үйлдэгчдийн 97.4% -ийг эрэгтэйчүүд эзэлж байна гэж мэдээлэв. Хамгаалах байранд хүсэлт
гаргасан хүмүүсийн тоо 76.6% -иар өссөн байна. Тайлан нь хөл хориог бууруулах эхний шатны арга хэмжээний дараа
гарсан.
4

Монгол Улсын Үндэсний Статистикийн Хороо.
Шинэчлэлийн гол арга хэмжээнд Хөгжлийн банк, Монголбанкнаас гаргаж буй төсвөөс гадуурх зардлыг
зогсоох; Төсвийн тогтвортой байдлын зөвлөл байгуулах зэрэг нэмэлт хамгаалалтын арга хэмжээ; төсвийн
зарцуулалтыг бууруулах зохицуулалтын арга хэмжээ; өндөр орлоготой иргэд, аж ахуйн нэгжийн татварыг
нэмэгдүүлэх, тамхи, согтууруулах ундаа, нефть, хуучин автомашины татварыг нэмэгдүүлэх зэргээр орлогыг
нэмэгдүүлэх арга хэмжээ; нийгмийн хамгаалал, төрийн суурь үйлчилгээ (ялангуяа боловсрол, эрүүл мэнд) -г
бэхжүүлэх зорилгоор төсвийн тэргүүлэх чиглэлүүдийг тодорхойлох зэрэг арга хэмжээ орно.
5
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салбар хүнд цохилтод орсон. Ашигт малтмалын бус салбарын үйлдвэрлэлийн хэмжээ мөн буурсан
бөгөөд үүнд боловсруулах үйлдвэрлэл, худалдаа, тээвэр, аялал жуулчлалын салбарын удаашрал
голлон нөлөөлжээ. Үүний зэрэгцээ, гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтын урсгал буурч, хувийн
хэвшлийн зээл, хөрөнгө оруулалт огцом буурав. Үүний үр дүнд цар тахал дэгдсэнээс хойшхи
хугацаанд аж ахуйн нэгжүүдийн 45 орчим хувь нь зах зээлээс бүрмөсөн гарч, сарын борлуулалтын
хэмжээ нь өмнөх онтой харьцуулахад 42 хувиар буурсан байна. Хөдөлгөөний хязгаарлалттай
холбоотойгоор аж ахуйн нэгжүүдийн 87 хувьд нь долоо хоногийн ажлын цагаа бууруулсан байна.
Нийт аж ахуйн нэгжүүдийн 76 орчим хувь нь санхүүгийн байгууллагуудад төлөх төлбөрөө
хойшлуулсаар байгаа тул банкны систем дэх чанаргүй зээлийн нийт зээлд эзлэх хувь 2021 оны 1
дүгээр сарын байдлаар 11.7 хувьд хүрчээ.6 Нөгөөтэйгүүр боловсрол, мэдээллийн технологи, эрүүл
мэнд, санхүү, даатгал, төрийн үйлчилгээний салбарын эрэлт цар тахлын улмаас нэмэгдэж, тодорхой
бизнес эрхлэгчдэд шинэ боломж нээгдсэн тул өсөлттэй байв. 7
14.
Төсвийн гүйцэтгэлд 2017-19 онд томоохон эерэг өөрчлөлт гараад байсан боловч 2020 онд
эрс муудлаа. КОВИД-19 цар тахлын үеэр төсвийн орлого тасалдаж, эдийн засгийг сэргээх арга
хэмжээнд зарцуулсан зардал огцом өссөний улмаас төсвийн нийт алдагдал огцом тэлж, ДНБ-ий 9.5
хувьд хүрэв. Засгийн газар 2020 оны 4 дүгээр сараас 2021 оны 7 дугаар дугаар сарыг хүртэлх
хугацаанд ДНБ-ий 11 орчим хувьтай тэнцэхүйц хэмжээний эдийн засгийг нөхөн сэргээх гурван үе
шаттай арга хэмжээг зарласан. Эдгээрт орлогыг дэмжих, татвар шимтгэлийн хөнгөлөлт үзүүлэх арга
хэмжээ хамаарна (Шигтгээ 1-ийг үзнэ үү). Төсвийн тогтвортой байдлыг хамгаалах зорилгоор 2021
оны төсвийг батлахдаа төсвийн алдагдлыг ДНБ-ий 2 хувиас хэтрүүлэхгүй байх зорилт тавьсан. Гэсэн
хэдий ч улс даяар тогтоосон хөл хорио, өмнөх оны сүүлээс дотоод эдийн засгийн үйл ажиллагаа
дорвитой сэргэхгүй байгаа зэргийг харгалзан 2021 оны эхээр эрх баригчид эдийн засгийг сэргээх
шинэ хөтөлбөр зарлав. Хөтөлбөр нь хувийн хэвшлийн хөрөнгө оруулалтыг идэвхжүүлэх, банкны
зээлээр дамжуулан ажлын байрыг бий болгоход чиглэгдэнэ. Энэхүү хөтөлбөрийн төсвийн зардалд
үзүүлэх шууд нөлөө нь хязгаарлагдмал байхаар байгаа ч хөтөлбөрийн хүрээнд төрийн өмчит
банкаар дамжуулан зээл олгох, зээлд батлан даалт гаргах, уул уурхайн ирээдүйн орлогыг
барьцаалах болон төрийн өмчит аж ахуйн нэгжүүдийн санхүүжилтийг ашиглах замаар хөрөнгө
оруулалтыг нэмэгдүүлэх төлөвтэй тул энэ нь төсөвт шууд бусаар томоохон нөлөө үзүүлэхээр байна.
Шигтгээ 1. Монгол Улсын төсвөөс олгож буй дэмжлэгийн арга хэмжээ нь
бүс нутаг дахь хамгийн өндөр зардалтайд тооцогдоно
Монгол Улсын Засгийн газар 2020 оны эхээр КОВИД-19 цар тахлын хүндрэлийг бууруулах 3 үе шат бүхий
4.3 их наяд гаруй төгрөг (ДНБ-ий 11 орчим хувь) -ийн төсвийн дэмжлэгийн багцыг баталсан. Энэхүү арга
хэмжээ нь айл өрх, аж ахуйн нэгжүүд (ялангуяа ЖДҮ)-ийн орлогын алдагдлыг бууруулах, нийтийг хамарсан
ажилгүйдэл, дампуурал бий болохоос урьдчилан сэргийлэхэд голчлон чиглэгдлээ. Үүнд өрхийн орлогыг
дэмжихэд ДНБ-ий 8.8 орчим хувь, аж ахуйн нэгжүүдийн орлогыг дэмжихэд ДНБ-ий 2.2 хувьтай тэнцэх
6

Хэрэглээ, худалдаа, барилга, үл хөдлөх хөрөнгө, уул уурхай, үйлдвэрлэл, боловсруулах үйлдвэрлэлийн
салбарт чанаргүй зээлийн харьцаа харьцангуй өндөр буюу дунджаар 23 хувьтайн байна. Харин хөдөө аж
ахуй, тээвэр, агуулах, үйлчилгээний салбарт дунджаар 6% байна.
7
КОВИД-19: Мэдээллийг нөлөөлөл бүхий аж ахуйн нэгжүүдийн судалгаанаас авсан болно
(https://www.enterprisesurveys.org/en/covid-19/map); 2020 оны санхүүгийн тогтвортой байдлын зөвлөлийн
тайлан- Төв банк, Санхүүгийн зохицуулах хороо, СЯ, Хадгаламжийн даатгалын корпораци.
https://www.mongolbank.mn/documents/sanhuugintb/FSC_report_202008.pdf;
Үндэсний Статистикийн Хороо - 2021 оны 1 сар
https://www.1212.mn/BookLibraryDownload.ashx?url=covid_economy_2021.01.pdf&ln=Mn
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хэмжээний хөрөнгийг зарцууллаа. Зардлын томоохон арга хэмжээнүүдээс дурдвал хүүхдийн мөнгө
хөтөлбөр (ХМХ)-ийг нэмэгдүүлэх зардал, эрүүл мэндийн томоохон зардлууд багтана.
Монгол Улсын төсвийн дэмжлэгийн арга хэмжээ нь бүс нутагтаа хамгийн өндөрт орж байна. Аливаа
дэмжлэгийн багцын оновчтой хэмжээ нь тухайн өвчний дэгдэлт, тухайн улсын ерөнхий нөхцөл байдал
(эрүүл мэндийн салбарын байдал; түүхий эдээс хараат байдал; төсөв, мөнгөний бодлогын орон зай, албан
бус секторын хэмжээ) зэргээс хамаарна. Монгол Улсын төсвийн дэмжлэгийн багц нь ДНБ-ий 5 орчим
хувьтай тэнцэж байгаа бөгөөд дээрх нөхцөл байдлыг харгалзан үзэхэд Зүүн өмнөд Азийн бүс нутгийн
хөгжиж буй орнуудын төсвийн арга хэмжээний дундаж хэмжээнээс хамаагүй өндөр байна (Зураг 2).
Зураг 3. Иргэд, ААН-үүдийн орлогыг дэмжих,
татвар, шимтгэлийн хөнгөлөлт олгох

Зураг 2. Төсвийн дэмжлэгийн арга хэмжээ

Төсвийн орон зай хязгаарлагдмал байгаа тул 2021 оны 1-р сард зарласан 4 дэх удаагийн хөтөлбөрийн
хүрээнд санхүүгийн салбарын нөөцийг ашиглах, Монголбанк төсвийн шинжтэй арга хэмжээг
хэрэгжүүлэхээр болоод байна. Нийт 3.5 тэрбум орчим ам.доллар (ДНБ-ий 20 гаруй хувь)-ын санхүүжилттэй
энэхүү хөтөлбөрийг арилжааны банкууд болон Монголбанк голлон санхүүжүүлэх бөгөөд Засгийн газар
хүүгийн татаас олгож, зээлийн баталгаа гаргахаар төлөвлөж байна. Энэхүү 3 жилийн төлөвлөгөө нь жижиг,
дунд үйлдвэр эрхлэгчдийг дэмжих замаар КОВИД-19 хямралаас шалтгаалан нэмж ажлын байрыг алдахаас
урьдчилан сэргийлэх зорилготой бөгөөд хөдөө аж ахуй, уул уурхайн бус экспортын салбарыг хөнгөлөлттэй
зээлээр дэмжих; нүүрсний экспортын зардлыг бууруулах зорилгоор төмөр зам барих зэрэг мега төслүүдэд
оруулах хөрөнгө оруулалтыг эрчимжүүлэх, моргейжийн хөнгөлөлттэй зээлийн хөтөлбөрөөр дамжуулан айл
өрхүүдийн хямд үнэтэй орон сууцанд хамрагдах боломжийг нэмэгдүүлэх зорилготой юм. Хэдийгээр энэхүү
арга хэмжээний төсөвт үзүүлэх шууд нөлөө нь хязгаарлагдмал байхаар байгаа боловч шууд бус замаар
төсвийн дарамтыг нь сайтар тооцох шаардлагатай. Харин эдийн засагт үзүүлэх нөлөө нь энэ төрлийн
зээлийг банкууд хэр их хэмжээгээр олгохоос хамаарах төлөвтэй.
Эх сурвалж: СЯ, Дэлхийн Банк, Зүүн Ази, Номхон далайн бүсийн эдийн засгийн шинэчилсэн тойм (2020 оны 10-р сар),
ОУВС-гийн Дэлхийн эдийн засгийн төлөв байдал (2020 оны 6-р сар); Дэлхийн Банкны мэргэжилтнүүдийн тооцоолол.
Тэмдэглэл: Бүс нутгийн улс орнуудын мэдээллийг 2020 оны 9 дүгээр сарын 12-ны өдрийн байдлаар шинэчлэв. Монгол
Улсын хувьд дээрх мэдээлэл нь 2020 оны эцсийн байдлаар байна. Индонези, Малайз, Филиппинээс бусад улсуудын
хувьд засгийн газраас олгосон тусламж, дэмжлэгийн мэдээллийг ашиглалаа. Орлогыг дэмжих арга хэмжээнд шууд
шилжүүлгүүд; төлбөрийн үүргийг бууруулах буюу хойшлуулах; татварын хөнгөлөлт, чөлөөлөлтөөс шалтгаалан
төсвийн орлого муудах; хувь хүмүүс болон аж ахуйн нэгжүүдэд үзүүлэх бусад санхүүгийн тусламж орно.

ДНБ-д эзлэх Засгийн газрын өр 2020 онд дахин нэмэгдсэн нь төсвийн анхдагч
тэнцлийн алдагдал нэмэгдэж, бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн хэмжээ хумигдсантай
15.
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холбоотой. Төсвийн удирдлага сайжирч, эдийн засгийн өсөлт сэргэснээр Засгийн газрын өр
2016 онд ДНБ-ий бараг 90 хувьтай тэнцэж байсан бол 2019 онд ДНБ-ий 70 хувиас доошоо
орж, мэдэгдэхүйц буураад байв. Гэвч, төсвийн анхдагч тэнцлийн алдагдал нэмэгдэж,
КОВИД-19 цар тахлын нөлөөгөөр эдийн
Зураг 1. Монгол Улсын Засгийн газрын өр ба
засаг уналтад орж 2020 онд ДНБ-д эзлэх
ДНБ-ий харьцаа нь сонгосон бусад улсуудтай
өрийн хувь 80 орчим хувь болж өссөн гэсэн
харьцуулахад өндөр хэвээр байна.
тооцоо байна.
Засгийн газрын өр (ДНБ-ий хувиар)
2021-22 онд төсвийн төлөв сайжирна гэж
үзвэл өрийн түвшин 2021 оноос эхэлж
буурах төлөвтэй. Гэхдээ үүнд төрийн
өмчийн оролцоотой аж ахуйн нэгжүүд
(ТӨҮГ)-ийн өр, шинэ хөтөлбөрийн дагуу
Монголбанкнаас хэрэгжүүлэх төсвийн
шинжтэй арга хэмжээний шууд бус өр
төлбөрийг оруулж тооцоогүй юм. Эдгээрийг
оруулбал Засгийн газрын өр буурах дээрх
төсөөллийг сааруулж болзошгүй. (Зураг 1Эх сурвалж: ОУВС (WEO, 2020 оны 10-р сар); Дэлхийн
ийг үзнэ үү)
Банкны мэргэжилтнүүдийн тооцоо.
Хөрөнгийн орох урсгал татарч, хувийн хэвшил их хэмжээний гадаад өр төлбөрийг
төлсөн хэдий ч 2020 онд урсгал дансны төлөв мэдэгдэхүйц сайжирсантай холбогдуулан
Монгол Улсын гадаад позиц хүлээлтээс хурдтай сэргэлээ. Гадаад нөхцөл байдлаас
шалтгаалан эдийн засаг 2020 оны эхний саруудад огцом буурсны дараа 2020 оны
хоёрдугаар хагаст гадаад дарамт багасаж, экспортын хурдацтай сэргэж, импортын эрэлт
буурсны үр дунд (хөрөнгө, завсрын барааны эрэлт буурсан, мөн үйлчилгээний төлбөр
буурсантай холбоотой) урсгал данс ашигтай гарав. Гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт, хувийн
хэвшлийн гадаад төлбөрийн хэмжээ үлэмж хэмжээгээр буурсан ч төлбөрийн тэнцэл
сайжирч, эрх баригчид гадаад өрийг дахин санхүүжүүлэх санхүүжилтийн нөхцөлийг
сайжруулж чадав. Монгол төгрөгийн ханш дунд зэрэг суларч, валютын нөөцийн түвшин
түүхэн дээд хэмжээнд хүрч 4,5 тэрбум ам.долларт хүрсэн нь эрх баригчдын алт худалдан
авалт нэмэгдсэнтэй холбоотой юм. Эдийн засгийг нөхөн сэргээх шинэ багц нь импортын
эрэлтийг сэргээх магадлалтай бөгөөд гадаад төлөвт гарсан хамгаалалтын арга хэмжээнд
хэсэгчлэн нөлөөлөх боломжтой.
16.

Бодлогын хүүг бууруулах, банкны салбарын хөрвөх чадварыг нэмэгдүүлэх,
зохицуулалтыг сайжруулах замаар цар тахлын эдийн засагт үзүүлэх нөлөөг бууруулах
зорилгоор 2020 онд мөнгөний бодлогыг сулруулсан. Түүнчлэн, мөнгөний бодлого
хэрэгжүүлдэг эрх бүхий байгууллагууд бараг төсвийн үйл ажиллагаа эрхэлж байв. Бодлогын
байр суурь сул байсан нь 2018 оны сүүлээс чангарч эхэлсэн бөгөөд энэ нь зээлийн өсөлтийг
удаашруулж, инфляцыг тогтворжуулж, цар тахлын дэгдэлт гарсан үед төв банк бодлогоо
зөөлрүүлэх боломж олгосон. Гэсэн хэдий ч дотоодын хэрэгцээний түлшний импортын
сэргэлт, газрын тосны үнийн өсөлттэй зэрэгцэн гадаад нөхцөл байдал сайжирч байгаа тул
мөнгөний бодлогод тус улсын гадаад нөхцөл байдалд эмзэг байх хязгаарлалт нөлөөлсөөр
байна.
17.
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Макро эдийн засгийн зохицуулалт, хамгаалалтыг зөөлрүүлсэн хэдий ч банкууд
зээл олгохдоо болгоомжтой хандаж байна. Дотоодын зээлийн хэмжээ 2019 онд 5.1 хувийн
өсөлттэй байсан бол 2020 онд ойролцоогоор 5 хувиар (жилийн туршид) буурсан байна. Энэ
бууралт нь эрх баригчдын 2020 оны 1-р сард тэтгэврийн зээлийг тэглэх шийдвэр гаргасантай
холбоотой гэж тайлбарлаж болох юм. Эрсдэл өндөр, активын чанар муудаж, валютын үл
нийцэл (хадгаламжийн долларжилтыг оруулаад) зэргээс шалтгаалан зээл шинээр олгох үйл
ажиллагаа тааруу байна. Зохицуулалтын арга хэмжээ нь санхүүгийн салбарт гарч буй ноцтой
асуудлуудыг нуун дарагдуулж байж болзошгүй бөгөөд энэ нь банкнаас шинэ зээл олгох
сонирхлыг хязгаарлаж байж болох юм. Үнэндээ хөрөнгийн хамгаалалтын сул байдал зэрэг
санхүүгийн салбарын тогтвортой байдал нь анхаарал татсан, макро эдийн засгийн
эрсдэлийн эх үүсвэр хэвээр байна. Мөнгөний ханш суларч, арилжааны зээл хязгаарлагдмал
байгаа нөхцөлд банкууд хөрөнгөө хуримтлуулсаар байна. Эдийн засгийг нөхөн сэргээх шинэ
багц хөтөлбөрийн нэг хөшүүрэг нь энэхүү хуримтлагдсан хөрөнгийг бодит эдийн засагт
дахин ашиглах зорилготой юм. Хэрэв зээлийн суурь чанарт анхаарлаа хандуулахгүй бол
банкны салбарын сул дорой нөхцөл байдал улам доройтож, санхүүгийн болон макро эдийн
засгийн тогтвортой байдалд эрсдэл учруулж болзошгүй юм.
18.

Цар тахлын дараах үеийн сэргэлт удаан, тогтворгүй байх төлөвтэй. 2020 онд эдийн
засаг агшсан хэдий ч эрх баригчид цар тахлыг хяналтдаа авч, эдийн засгийн сэргэлтийг
эрчимжүүлэх арга хэмжээ авснаар дотоод эрэлтийг нэмэгдүүлэх бол дэлхийн эдийн засгийн
сөрөг нөлөө буурч, бизнес эрхлэгчид болон өрх гэрүүд цар тахлын шинэ орчинд дасан
зохицож, вакцин нэвтрүүлснээр эдийн засаг 2021 онд 6.8 хувиар өсөхөөр байна. Гэсэн хэдий
ч эдийн засгийн сэргэлт нь дараах хэд хэдэн эрсдэлээс хамаарахаар байна. Үүнд: (i) КОВИД19 цар тахлын дотоодын тохиолдол огцом өсөж илүү хатуу, удаан хугацааны хөл хорио
тогтоох шаардлагатай болох; (ii) дэлхийд вирусийн удаа дараагийн давлагаа бий болж
эдийн засгийн дотоод болон гадаад орчныг дордуулах; (iii) зээлийн төлбөрийг хойшлуулах
арга хэмжээ дуусгавар болох үед банкуудын балансын суурь эмзэг байдал ил болж,
санхүүгийн тогтворгүй байдал үүсэх; (iv) цаг агаарын сөрөг нөлөө; (v) 2021 оны 6 дугаар сард
болох Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн өмнөхөн шинэ зарцуулалт, төсвийн санхүүжилт хэт ихсэх
магадлал зэрэг болно.8
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Хүснэгт 1: Макро эдийн засгийн гол үзүүлэлтүүд (2021 оны 1 дүгээр сард шинэчлэгдсэн)
МОНГОЛ УЛС зарим үзүүлэлтүүд
ДНБ-ий бодит өсөлт, тогтмол хүчин зүйлийн үнээр
Хөдөө аж ахуй
Аж үйлдвэр (уул уурхай орно)
Үйлчилгээ
Инфляц (ХҮИ, эцсийн үе)
Урсгал дансны үлдэгдэл (ДНБ-ий %)
Гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт (ДНБ-ий %)
Төсвийн тэнцэл (ДНБ-ий %) *
Өр (ДНБ-ий %) **

2017
5.3
1.8
0.7
10.8
6.4
-10.2
12.7
-3.8
84.6

2018
7.2
4.5
7.9
7.5
8.1
-16.8
16.3
2.6
72.7
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2019
5.2
8.4
3.1
5.9
5.2
-15.4
16.5
1.4
69.2

2020урьд
-5.3
6.2
-6.2
-8.3
2.3
-4.3
12.4
-9.5
78.4

2021төс
6.8
3.0
10.1
5.5
6.5
-8.9
14.0
-2.6
71.7

2022төс
7.2
6.0
6.6
8.2
7.0
-10.7
14.8
-1.5
67.6

Эерэг тал нь 2020 оны 10 дугаар сард FATF нь Монгол Улсыг FATF-ийн "саарал жагсаалт" буюу мөнгө угаах
болон терроризмыг санхүүжүүлэхээс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ нь хангалтгүй орнуудын жагсаалтаас
хасав.
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* Хөгжлийн банкны зарцуулалтыг төсвийн үлдэгдлээс хасч, тусад нь хянана.
** Засгийн газрын өрийн ерөнхий мэдээлэлд ТӨҮГ-уудын өр, төв банкнаас Хятадын Ардын Банк (PBOC)-тай байгуулсан своп
хэлцлийн дүнг оруулаагүй болно.

2.3 Ядуурал ба хамтын хөгжил цэцэглэлт
20.
Улсын хэмжээнд Монгол Улсын ядуурлын түвшин 2016 онд 29.6 хувь байсан бол 2018 онд
28.4 хувь болж ялимгүй буурсан байна. Ядуурал хөдөө орон нутагт 2016-2018 оны хооронд бага
зэрэг буурсан боловч хотод буураагүй байна. Эдийн засгийн хөгжил хөдөө орон нутаг илүү
хурдацтай бөгөөд ядуу хүмүүст илүү ээлтэй өрнөсөн тул хөдөө орон нутагт ядуурлын түвшин 4
пунктээр буюу 2016 онд 34.9 хувь байсан бол 2018 онд 30.8 хувь болж буурчээ. Харин хот суурин
газарт эдийн засгийн өсөлт эсрэгээрээ хүртээмж багатай байсны зэрэгцээ ядуурал буураагүй байна.
Хотод ядуурлын түвшин 2016 онд 27 хувь байсан бол 2018 онд өөрчлөгдөөгүй хэвээрээ байна.
Ядуурал хот суурин газарт улам их төвлөрч байна. Үндэсний ядуурлын түвшнээс доогуур
амьжиргаатай ядуу хүмүүсийн эзлэх хувь нэлээд их байгаа бол бага, дунд орлоготой орнуудын хувьд
олон улсын ядуурлын түвшнээс буюу өдрийн 3.20 ам доллар (2011 PPP)-оос доогуур орлоготой
амьдарч буй хүмүүсийн тоо 5 орчим хувь хэвээр байна.9
21.
Сүүлийн арван жилийн хугацаанд тэгш бус байдал өөрчлөгдсөнгүй. 2011-2018 оны
хооронд нийт хүн амын дунд нэг хүнд ногдох бодит хэрэглээ жилд дунджаар 0.67 хувиар өсч байсан
бол амьжиргааны түвшний доод 40 хувьд хамаарах иргэдийн хувьд бодит хэрэглээ нь 1.0 хувиар
өссөн байна. Эдийн засгийн өсөлтийн хүртээмжтэй уялдан тэгш бус байдал өөрчлөгдөөгүй бол тус
хугацаанд хэрэглээний Жини индекс 32-34 хооронд байв.
Зураг 4: Ядуурлын чиг хандлага, ядуусын байршил, 2010-2018 он
(a) Ядуурлын чиг хандлага (2010-2018)

(б) Ядуу хүмүүсийн байршил (2010-2018)

9 Улс

орнууд эдийн засгийн хувьд өсч хөгжихийн хэрээр Олон улсын ядуурлын шугам (IPL, 1.90 доллар / хоног, 2011PPP)
дээр суурилсан туйлын ядуурлын түвшин аажмаар дунд орлоготой орнуудын ард иргэдийн амьдралд хамааралгүй болж
байна. Хятад, Тайланд, Монгол, Малайз зэрэг улсууд олон улсын ядуурлын түвшингийн 1 хувиас хэтрэхгүй байна. Ихэнх
орны хувьд үндэсний нэг хүнд ногдох хэрэглээ, орлогоос хамаарч ядуурлын шугам нэмэгдэж байна. Бага дунд орлоготой
ангиллын (LMIC) ядуурлын шугам (3.2 $/хоног 2011PPP) нь дунджаас доогуур орлоготой орнуудын үндэсний ядуурлын
шугамын дундаж утгыг үндэслэн бага дунд орлоготой орнуудын дунд олон улсын ядуурлын жишиг тогтоодог.
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Эх сурвалж: ДБГ ба ҮСХ, ӨНЭЗС (Өрхийн нийгэм, эдийн засгийн судалгаа), 2018 он

22.
КОВИД-19 цар тахлын улмаас өрхийн орлого эрс буурсан ч Засгийн газраас хэрэгжүүлсэн
нийгмийн дэмжлэг өрхийн орлогыг тодорхой хэмжээнд нөхөж байв. Монгол Улсын Үндэсний
статистикийн хороо болон Дэлхийн Банкнаас утсаар авсан өрхийн судалгаанаас харахад КОВИД-19
цар тахлын улмаас ажил эрхлэлт ихээхэн тасалдаж, хөдөлмөрийн орлого эрс буурсан байна. КОВИД19 цар тахлын тохиолдол 2020 оны 11 дүгээр сарын эхээр нэмэгдэж, хөл хориог чангатгасан тул
хөдөө аж ахуйн бус бизнес эрхэлдэг өрхийн 85 орчим хувь нь 2020 оны 12 дугаар сард бүрэн үйл
ажиллагаа явуулж чадаагүй бөгөөд 90 орчим хувь нь өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулахад орлогын
алдагдалд оржээ. (Зураг 5а) Цар тахлын үеэр малчид тасралтгүй ажиллах боломжтой байсан боловч
нийлүүлэлтийн сүлжээ тасалдаж, мал аж ахуйн гаралтай бүтээгдэхүүний гадаад эрэлт агшсанаас
малын орлого буурсан. Гэсэн хэдий ч Засгийн газраас өрхөд шууд дэмжлэг үзүүлснээр орлогын
зарим сөрөг нөлөөллийг бууруулахад дэм болсон. Утсаар хийсэн судалгааны үр дүнгээс харахад
Хүүхдийн мөнгө хөтөлбөрт хамрагдсан өрхүүдийн 81 хувь нь цар тахлын сөрөг нөлөөллийг хэсэгчлэн
бууруулж, 9 хувь нь нөлөөллийг бүрэн нөхсөн гэж мэдээлсэн байна (Зураг 5б).

Зураг 5: КОВИД-19 цартахлын үед орлогын алдагдал ба Засгийн газрын шилжүүлгийн үр нөлөө
(а) фермерийн бус бизнес эрхэлдэг айл өрхүүд
хүнд цохилтонд орсон

(б) Засгийн газрын дэмжлэг нь цар тахлын
эдийн засгийн сөрөг нөлөөллийг бууруулахад
дэм болсон

10

2019 оны 12-р сараас 2020 оны 12-р сарын хооронд
хөдөлмөрийн орлогын буурсан байдал

Засгийн газрын дэмжлэгийн ашиг тусын нөлөө

Эх сурвалж: КОВИД-19 цар тахлын хариу арга хэмжээ авах утасны судалгаа (2020 оны 12-р сарын 3-ны өдөр)
Тэмдэглэл: Зураг 4а-ийн хувьд түүвэрлэлтийг сүүлийн 12 сарын хугацаанд ангилал тус бүрт орлогын
тодорхой эх үүсвэртэй өрхүүдээр хязгаарлана.

2.4 Хөгжлийн асуудлууд
23.
ДБГ-ын 2017 онд хийсэн Монгол Улсын цогц дүн шинжилгээ/оношилгоо (ЦДШ) нь үндсэн
гурван асуудлыг тодорхойлсон. Үүнд эдийн засгийн тогтворгүй өсөлт, хүн амын сайн сайхан
амьжиргаанд учрах эрсдэл, хүрээлэн буй орчны стресс зэрэг хөгжлийн асуудлууд бөгөөд эдгээр
сорилтуудын заримыг КОВИД-19 цар тахлын хямрал улам бүр хурцатгаж байна.10 Эдийн засгийн
өсөлт ба уналтын мөчлөгүүд дахин дахин давтагдаж буй нь амьжиргааны түвшнийг дээшлүүлэх,
ядуурлыг бууруулах чиглэлээрх өмнөх онуудын амжилтыг эрсдэлд оруулж байна. Хүн амын дундаж
наслалт харьцуулж буй орнуудын түвшнээс харьцангуй бага байгаа, халдварт бус өвчний тохиолдол
нэмэгдэж байгаа нь хүн амын сайн сайхан байдалд ноцтой эрсдэл учруулж байна. Хүн амын бараг
тэн хагас нь гэр хороололд амьдарч, орон сууц хангалтгүй бөгөөд ариун цэврийн байгууламж,
төвлөрсөн дулаан хангамж, зам тээврийн хүртээмж хязгаарлагдмал байгаа нь хүн амын эмзэг
байдлыг зарим талаар харуулж байна. Уур амьсгалын өөрчлөлт болон хүний үйл ажиллагаанаас
үүдэн гамшгийн эрсдэл нэмэгдэж, байгаль орчны доройтол их байна. Энэ нь ялангуяа маш хүйтэн
өвөл (зуд), ган, үер зэрэг цаг ууртай холбоотой гамшигт үзэгдлийн давтамж, ноцтой байдал улам бүр
нэмэгдэж байгаагаас илт тодорхой болсон. Агаар, ус, бэлчээрийн бохирдол зэрэг байнгын хүчин
зүйлсийн хамт эдгээр үзэгдэл давтагдан гарч байгаа нь эдийн засгийн өсөлт, амьжиргааны түвшинг
дээшлүүлэхэд томоохон саад бэрхшээл болж байна.
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Дэлхийн Банк, Монгол Улс: Цогц дүн шинжилгээ.2018.
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/30973/mongolia-scd-final-version-november-2018-11282018636792121231072289.pdf?sequence=1&isAllowed=y. ЦДШ-г 2018 онд анх төлөвлөсөн ТС боловсруулахад зориулан
бэлтгэсэн. Дараа нь ТС-ийг хойшлуулаад ГСД-ийг 2019 онд боловсруулсан болно. Гэсэн хэдий ч ЦДШ-ний шинжилгээ
хүчин төгөлдөр хэвээр байгаа бөгөөд ДБГ-ны бусад шинжилгээний ажилтай уялдуулсан болно.
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24.
ЦДШ нь Монгол Улсын хөгжлийн тулгамдсан асуудлуудыг шийдвэрлэх үндсэн хоёр
стратеги болох биет бус капитал бий болгох, бодит хуримтлал үүсгэхийг санал болгосон. 11
“Биет бус капитал” бүрдүүлэх гэдэг нь Засгийн газрын төлөвлөлт, үйл ажиллагааг оновчтой
төлөвлөж, хэрэгжүүлж, хяналт тавьж ажиллах үр ашигтай зохицуулалт, чадварлаг байгууллагын
тогтолцоог бий болгохыг хэлнэ. Энэхүү биет бус капитал нь нөөцийн тогтворгүй орлогыг илүү сайн
удирдах, бизнесийн өрсөлдөөнийг дэмжих, нийгмийн үйлчилгээний чанарыг сайжруулах болон
байгалийн баялгийг хамгаалахад шаардлагатай юм. Тухайн асуудлыг зохицуулж буй Монгол Улсын
хууль тогтоомжууд хатуу чанд, орчин үеийн шинжтэй байгаа боловч эдгээр хуулиудын хэрэгжилт сул
байдаг тул цаашид хэрэгжилтийг хангаж ажиллах, хяналтыг сайжруулах шаардлагатай байна. Нөгөө
талаас, Монгол Улс санхүүгийн, биет болон хүмүүн капиталын илүү олон төрөлжсөн багцыг
хуримтлуулах шаардлагатай байна. Эдгээр "бодит хуримтлал" нь түүхий эдийн экспортоос эдийн
засгийн харьцангуй үр өгөөж бүхий капиталын шинэ хэлбэрт шилжихэд чиглэгдэж, улс орны
өрсөлдөх чадвар байгалийн нөөцөөс хүмүүн болон бусад капиталын хэлбэрт шилжихийн хэрээр
эдийн засгийн төрөлжилт байгалийн жамаар хөгжих юм. Үүний үр дүнд Монгол Улс гадаад цочролд
өртөх магадлал буурна. Монгол Улсын хийсэн хөрөнгө оруулалтын мэдээллээс харахад сүүлийн
жилүүдэд уул уурхайд оруулах хөрөнгө оруулалт маш их байсан бол дэд бүтэц, хүмүүн капитал,
байгалийн нөөцийг хадгалах чиглэлээрх хөрөнгө оруулалт харьцангуй бага байна.
25. Хоёр бүлэг гол сорилтод үндэслэн ЦДШ нь Монгол Улсын хөгжлийн тэргүүлэх таван зорилтын
жагсаалтыг санал болгосон.
• Засаглал бол бүхий л чухал тулгамдсан сорилтуудын суурь асуудал юм. Эдийн засгийн
засаглалын гол сорилт нь макро эдийн засгийн оновчтой удирдлага юм. Дээр нь нэмээд
засаглалын гурван ерөнхий асуудлыг дурдаж болно. Үүнд: сонгуулийн мөчлөг дагасан
бодлого (өсөлт-уналт-тусламж эрэх гэсэн мөчлөгийг улам бүр даамжруулдаг), хууль
тогтоомжийг дагаж мөрдөх, түүнийг хэрэгжүүлэх явдал хангалтгүй ("хэрэгжилтийн
хоцрогдол" 12 үүсдэг), улс төрчдийн клиентилистик (танил тал, тохой татсан) улс төрийн
өрсөлдөөн, парламентын бүрэлдэхүүнд өөрчлөлт орох бүрт гарах өөрчлөлтүүд, тэр дундаа
төрийн албан хаагчдын ойр давтамжтай халаа сэлгээ зэрэг багтана.
• Ажлын байр ба хувийн хэвшлийн хөгжил бол ихэнх монголчуудын өмнө тулгамдсан
суурь асуудал юм. Ажилгүйдэл, ялангуяа залуучуудын ажилгүйдлийн түвшин өндөр, мөн
эмэгтэйчүүдийн ажиллах хүчний оролцоо бага байгаа нь ажлын байр нэмэгдүүлэхийн төлөө
илүү сайн чармайх шаардлагатайг харуулж байна. Эдийн засаг өсөж байгаа ч сүүлийн үеийн
төгсөгчдийн ур чадвар (ялангуяа дээд боловсролын түвшинд) ажлын байрны шаардлага
хангахгүй байгаагийн улмаас ажил эрхлэлт, бүтээмж, илүү өндөр үнэ цэнэ бүхий ажлын
байрны өсөлт зогсонги байдалд ороход нөлөөлж буй гол шалтгаан болж байна. Эдийн
засгийн өсөлт, ажлын байрыг нэмэгдүүлэх гол хөшүүрэг болох хувийн хэвшлийн хөгжил нь
төсвийн бодлогын нөлөө, урьдчилан таамаглах боломжгүй хөрөнгө оруулалтын орчноор
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Эдгээрийн заримыг ДБГ-ын олон талт хөгжлийн тайлангаас авсан бөгөөд үүнд байгалийн баялаг ихтэй хэд хэдэн орны
хөгжлийн туршлагыг судалсан болно. Gill, Indermit et al, Diversified Development. Евразийн байгалийн нөөцийг хамгийн их
ашиглах нь, ДБГ, Вашингтон, 2014 он.

12 Зарим харьцуулалтаас ялгаатай нь Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн туршлагаас харахад хууль,
тогтоомжийн хэрэгжилт нь хангалтгүй байдаг. Улс төрийн хувьд хэсэгчилсэн нөхцөл байдлаас харахад улс
төрийн хүрээний бүх гол оролцогчдын (зохицуулагч / гүйцэтгэх агентлагууд, парламент болон төрийн бус
оролцогчдын) хооронд зөвшилцлийг бий болгож, хууль тогтоомжийн дагуу нөөц баялгийн орлогыг зүй
зохистой хуваарилж, хүссэн хөгжилд хүрэх шаардлагатай байна.
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•

хязгаарлагдаж байна. Монгол улсын бизнес эрхлэх үзүүлэлтэд ахиц гарч байгаа хэдий ч
хувийн хөрөнгө оруулагчид Монгол улсыг өндөр эрсдэлтэй орчин гэж дүгнэсээр байна.
• Хүмүүн капиталыг хуримтлуулах ба хамгаалах: эрдэс баялгийг хүн амын аж байдлыг
сайжруулахад чиглүүлэх. Эрүүл мэндийн тулгамдсан асуудлууд нь эмнэлгийн анхан шатны
тусламж үйлчилгээг өргөжүүлэх, чанарыг сайжруулахын зэрэгцээ халдварт бус өвчинтэй
тэмцэхийн тулд эмнэлгийн тогтолцоон дахь урамшууллыг илүү оновчтой болгохыг шаардаж
байна. Боловсролын салбар дахь төсвийн зарцуулалт дунд түвшинд (ижил түвшний улс
орнуудтай харьцуулахад) байгаа боловч хүн ам бүтцийн хувьд залуу, мөн хотжилт хурдацтай
явагдаж байгаагаас шалтгаалан ялангуяа сургуулийн өмнөх боловсролын эрэлт,
нийлүүлэлтийн зөрүү улам бүр ихэссээр байна. Үүнээс гадна илүү өндөр үнэлэмж бүхий
ажлын байранд ирээдүйд ажиллах хүчийг бэлтгэхийн тулд дээд боловсрол, мэргэжлийн
боловсролын чанарыг дээшлүүлэх шаардлагатай юм. Түүнчлэн, нийгмийн хамгааллын
тогтолцоог илүү зорилтот болгож, төсөв санхүүгийн хувьд сайжруулах шаардлагатай байна.
Нийгмийн хамгааллын тогтолцоо нь хамрах хүрээ, тэгш байдлын хувьд хүлээн
зөвшөөрөгдөхүйц боловч макро цочрол болон ядуурлыг бууруулахад үзүүлэх үр нөлөө нь
хязгаарлагдмал байсаар байна. Тэтгэврийн тогтолцоонд үзүүлж буй төсвийн татаас улам бүр
нэмэгдсээр байгаа тул тэтгэврийн тогтолцоонд онцгой анхаарал хандуулах шаардлагатай
байна.
• Дэд бүтэц: ирээдүйн эдийн засгийн төрөлжилтийн үндэс суурь. Том хэмжээний газар
нутагтай, далайд гарцгүй Монгол Улсын хувьд тээвэр, ложистик бол тулгамдсан, чухал
асуудал мөн. Төр нь эрчим хүч, ус, тээвэр зэрэг үндсэн дэд бүтцэд ихээхэн оролцоотой
бөгөөд эдгээр салбарт чухал тоглогч хэвээр байх төлөвтэй. Гэсэн хэдий ч хувийн хэвшлийн
хөрөнгө оруулалт болон төр, хувийн хэвшлийн түншлэл (ТХХТ)-ийн хувилбарууд нь төсвийн
дарамтыг бууруулж, өсөн нэмэгдэж буй улсын өрийг дарахад дэм болохоос гадна эцсийн
хэрэглэгчдэд илүү сайн технологи, засаглал болон үр ашигтай нийтийн үйлчилгээ хүргэх
боломжийг бүрдүүлнэ.
Байгалийн нөөцийг хамгаалах: хэт ойрыг харсан бодлого маш том алдааны эх болно.
Уур амьсгалын өөрчлөлт, сүүлийн үеийн эдийн засгийн нөхцөл байдал нь байгалийн
баялгийн доройтолд нөлөөлж байна. Зарим бүс нутагт усны эх үүсвэр шавхагдаж,
Улаанбаатар хотын агаарын бохирдол өндөр түвшинд хүрч, бэлчээрийн доройтол, гамшгийн
эрсдэл нэмэгдэж байгаа зэрэг нь хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх, дэд бүтцийг сайжруулахад
нэмэлт хөрөнгө оруулалт хийхийг шаардаж байна. Байгалийн баялгийг ашиглахтай
холбоотой ашиг сонирхлын зөрчлийн асуудлыг ил тод хэлэлцэх,үүнтэй холбоотой алдаа,
оноог ойлголцох шаардлагатай.

26.
Дэлхийн Банк Монгол Улсын эдийн засгийн хөгжлийн загварын тойм судалгаа (ЭЗХЗТС)-г
саяхан боловсруулж, нийтэлсэн бөгөөд энэхүү тойм нь ЦДШ-тэй уялдуулан Монгол Улсын
хөгжлийг түргэтгэх зорилгоор "Уул уурхайгаас оюун ухаан руу" шилжих шилжилтийг дэмжсэн
юм.13 Уг тайлан Монгол Улс уул уурхайн салбараас хамааралтай байдлаа аажмаар бууруулж, эрдэс
баялгаа ашиглан хүн, байгууллагын хөгжил хөрөнгө оруулах хэрэгтэй гэж үзэж байна. (Шигтгээ 2-ыг
үзнэ үү)
13

Нгану, Жийн-Паскаль; Эккардт, Себастиан; Жао, Луан; Батсуурь, Даваадалай; Батмөнх, Ундрал; Д'Хульстер, Катиа 2020.
Уул уурхай ба оюун ухаан: Хүмүүс, байгууллагуудад хөрөнгө оруулах байгалийн баялгийг ашиглах (Англи хэл дээр).
Вашингтон, ДС.: Дэлхийн Банк Групп.http://documents.worldbank.org/curated/en/273001600370275964/Mines-and-MindsLeveraging-Natural-Wealth-to-Invest-in-People-and-Institutions

13

27.
КОВИД-19 цар тахал нь ЦДШ ба ЭЗХТ-д тодорхойлсон зарим үндсэн бэрхшээлийг улам
даамжруулсан. КОВИД-19 цар тахал нь макро эдийн засгийн болон төсвийн удирдлагын хувьд маш
ихээр нөлөөлж байна. Макро эдийн засаг, мөнгөний бодлогыг сайжруулах, төсвийн сахилга батыг
бэхжүүлэх асуудал нь илүү төвөгтэй болж байна. КОВИД-19 цар тахал нь хүний эрүүл мэнд болон
боловсролд нөлөөлөх замаар хүмүүн капиталд өмнө бий болсон ахиц дэвшлийг сулруулж байна.
Түүнчлэн, ядуу иргэдийн эмзэг байдлыг нэмэгдүүлж, нийгмийн хамгааллыг улам сайжруулах
шаардлага бий болж байна. Нийгмийн хамгааллын тогтвортой, илүү зорилтот бүлгүүдэд чиглэсэн
бодлого урьд урьдынхаас илүү чухал болж байна. КОВИД-19 цар тахлын хөл хорионы үеэр
жендэрийн шинжтэй хүчирхийлэл нэмэгдсэн нь жендэрийн тэгш байдал, жендэрт суурилсан
хүчирхийллийг шийдвэрлэх шаардлага байгааг харуулж байна. Үүний зэрэгцээ, КОВИД-19 цар
тахлын үеэр онлайн үйлчилгээ үзүүлэх эрэлт нэмэгдэж байгаа нь дижитал холболтыг сайжруулах
шаардлага байгааг харуулж байна.

14

Шигтгээ 1: Уул уурхай ба оюун ухаан: Хүмүүс, байгууллагуудад хөрөнгө оруулах байгалийн
баялгийг ашиглах, Монгол Улсын эдийн хөгжлийн загварын тойм судалгаа (УУОУ) 2020 оны 9
дүгээр сар.
Уурхай нь Монголын өнөөгийн хөгжлийг илэрхийлдэг бол оюун ухаан нь ард түмэн, байгууллагууд нь
түүний ирээдүй юм. КОВИД-19-ийн цочрол, хөрөнгө оруулагчдын тогтвортой байдлыг хангах үүднээс
Монгол Улс бүтцийн өөрчлөлтийн яаралтай хийх шаардлагатай. Гэсэн хэдий ч Монгол Улсын шилжилт нь
эсрэг чиглэлд шилжиж байна: (i) макро эдийн засгийн хэт хэлбэлзэл; (ii) бүтээмжийн сөрөг өсөлт; (iii)
байгалийн капиталыг эрчимтэй ашиглах, хүний капиталыг дутуу ашиглах.
Монгол Улсын хөгжил нь уурхайгаас оюун ухаандаа (хүмүүс, байгууллагууд) хөрөнгө оруулалт хийх
хөшүүрэг болох загвар руу шилжих ёстой. Монгол Улсын бүтцийн өөрчлөлтийг түргэтгэхэд 3 үндсэн
шилжилт шаардлагатай: Тогтвортой байдлыг эрэлхийлэх; Бүтээмжийг нэмэгдүүлэх; ба хишгийг
өргөжүүлэх.

УУОУ шинжилгээнд үндэслэн төрөлжсөн, тогтвортой өсөлтийг хангах эдийн засгийн суурийг бий
болгоход бодлогын үндсэн дөрвөн ажлыг хэрэгжүүлэхийг зөвлөж байна.
• Бизнесийн мөчлөгийн дагуу хэрэглээг жигдрүүлэх макро эдийн засгийн бодлого: Төсвийн ил
тод байдал, бие даасан төсвийн зөвлөл, зах зээлээс хамааралтай валютын ханш, сайн
ажилладаг тогтворжуулалтын сангаар дэмжигдсэн мөчлөгийн эсрэг төсөв, мөнгөний бодлогыг
хэрэгжүүлэх-бизнесийн хэрэглээг жигдрүүлэх, хэрэглээг нэмэгдүүлэхээс илүү бизнесийн
мөчлөгт тохирсон хэрэглээг дэмжих;
• Аж ахуйн нэгжүүдийн бүтээмжийг дээшлүүлэхэд чиглэсэн зоригтой хөрөнгө оруулалтын орчны
шинэчлэл: Өрсөлдөөнийг сайжруулах, хөрөнгө оруулагчдын эрхийг баталгаажуулах, бүтээмж
өндөрт компаниудад хөрөнгө оруулах, илүү олон ажлын байр бий болгох боломжийг олгохуйц
тэгш нөхцлийг бүрдүүлэх зорилгоор хөрөнгө оруулалтын орчны шинэчлэлийг зоригтой хийх.
• Хишиг хүртээх зорилгоор бүтээгдэхүүнийг төрөлжүүлэх сэтгэлгээг өөрчлөх: Хишиг хүртээх
зорилгоор бүтээгдэхүүнийг төрөлжүүлэх хандлагаас татгалзах, ялангуяа Монголын залуу,
боловсролтой, эмэгтэй ажиллах хүчийг илүү сайн ашиглах тал дээр анхаарах
• Байгууллагын бие даасан, ил тод, чанартай байдлыг хангахуйц засаглалын шинэчлэл хийх. Улс
төрийн нөлөөлөл, оролцоог бууруулах зорилгоор засаглалын шинэчлэлийг сууриар нь хийх.
(ялангуяа, засгийн газрын үр ашиг, авилгыг хянах)
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III. ДЭЛХИЙН БАНК ГРУППЫН ТҮНШЛЭЛИЙН СТРАТЕГИ
3.1 Засгийн газрын хөтөлбөр ба дунд хугацааны стратеги
28.
Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн зорилтуудыг 2020 оны 5 дугаар сард УИХ-аас
баталсан шинэ Монгол Улсын Алсын хараа 2050-д тусгасан болно. Тус стратегийг Засгийн газрын
Хэрэг эрхлэх газрын дарга (одоогийн Ерөнхий сайд) тэргүүтэй 1500 хүний бүрэлдэхүүнтэй ажлын
хэсэг боловсруулсан. Энэ нь 2020-2030, 2031-2040, 2041-2050 онуудад ойрын гучин жилд
хэрэгжүүлэх есөн үндсэн зорилго, тавин зорилтуудтай. 14 Монгол Улсын Алсын хараа 2050 баримт
бичгийн хүрээнд Монгол Улс сайн засаглалтай, аюулгүй байдал, байгаль орчны тогтвортой байдлын
үүднээс хүний хөгжил, амьдралын түвшин дээшилсэн өндөр орлоготой улс болох зорилт
дэвшүүлсэн. Энэхүү хэтийн зорилгын хүрээнд бүс нутгийн хэмжээнд хөгжлийг тэнцвэржүүлэхийн
зэрэгцээ бохирдол, түгжрэл, орон сууцны нөхцөл, хот суурин газрын хэт төвлөрөл зэрэг асуудалд
өртөж буй Улаанбаатар болон бусад хотын төвийн амьдралын чанарыг сайжруулахад оршино.
29.
Урт хугацааны алсын хараанд үндэслэн үндэсний дунд хугацааны хөгжлийн стратеги нь
2020 оны 9 дүгээр сард шинээр сонгогдсон УИХ-аас баталсан Дунд хугацааны хөгжлийн ерөнхий
төлөвлөгөө (2020-2025), Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт тусгалаа
олсон болно. Хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө нь Алсын хараа 2050 урт хугацааны хөгжлийн бодлогын
есөн чиглэл тус бүрийг хэрэгжүүлэх 5 жилийн зорилтыг тодорхойлсон болно. Мөн Засгийн газрын
үйл ажиллагааны хөтөлбөрт 4 жилийн хугацаанд хийж гүйцэтгэх ажлыг дэлгэрэнгүй тусгасан. Энэхүү
хөтөлбөр нь Засгийн газрын үйл ажиллагааг үндсэн зургаан асуудлын хүрээнд тодорхойлсон. Үүний
тэргүүлэх зорилт нь КОВИД-19 цар тахлын улмаас үүссэн эдийн засаг, нийгмийн бэрхшээлийг даван
туулах, дараа нь хүн, нийгэм, эдийн засгийн хөгжлийг дэмжих, хүрээлэн буй орчны тэнцвэр,
засаглалыг сайжруулах, ялангуяа цахим засаглалыг сайжруулах, бүс нутаг, орон нутгийн хөгжлийг
нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн үйл ажиллагаа юм.
30.
2021 оны 1 дүгээр сард байгуулагдсан шинэ Засгийн газар нь өмнөх Засгийн газрын
баталсан үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлэхээ илэрхийлсэн. Шинэ Ерөнхий
сайд өмнөх Засгийн газарт Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын даргаар ажиллаж байсан бөгөөд
"Алсын хараа 2050" урт хугацааны хөгжлийн баримт бичгийг боловсруулан батлуулах ажлыг
удирдаж байсан. Ерөнхий сайд парламентад хэлсэн үгэндээ шинэ танхимынхаа дөрвөн зорилтыг
танилцуулсанд: (i) цар тахлыг богино хугацаанд даван туулах; (ii) эдийн засгийг сэргээх, бизнесийг
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Тодруулбал, есөн зорилго нь (1) Бүх нийтийн үндэсний үнэт зүйл- Үндэсний үнэт зүйлийг гүнзгий мэдэрсэн
үндэстэн болох; (2) Хүний хөгжил - Монгол Улсын Хүний хөгжлийн индексийг 0.9 болгож өсгөх, Аз жаргалын
индексээр дэлхийн топ-10 улсын жагсаалтад орох; (3) Амьдралын чанар ба дундаж анги - 2050 он гэхэд нийт
хүн амын 80 хувийг дундаж ангид оруулах; (4) Эдийн засаг - ДНБ-ийг 6.1 дахин, нэг хүнд ногдох ДНБ-ийг 3.6
дахин өсгөж, 15.000 ам.долларт хүрч, дэлхийн хөгжингүй орнуудын босгыг давах; (5) Сайн засаглал Тогтвортой засаглал, хүний эрх, шударга тогтолцоог бий болгож, авлигыг устгах; (6) Ногоон хөгжил - Ногоон
хөгжлийг дэмжих, байгаль орчны тогтвортой байдлыг хангах; (7) Энх тайван, аюулгүй нийгэм - Үндэсний язгуур
ашиг сонирхлыг хамгаалах гадаад, дотоод таатай орчныг бүрдүүлэх; (8) Бүс нутгийн хөгжил - Өрсөлдөх чадвар,
суурьшлын тогтвортой тогтолцоотой бүс нутгийн эдийн засагт нэгдсэн улс орнуудын хөгжиж буй бүс нутаг; (9)
Улаанбаатар ба дагуул хотууд - Улаанбаатар хотыг амьдрах, байгаль орчинд ээлтэй, хүн төвтэй хот болгон
хөгжүүлэх.
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дэмжих; (iii) орон сууц, хот байгуулалт, боловсролд анхаарч, дундаж давхаргыг дэмжих шинэ
тогтолцоог бий болгох; (iv) сайн засаглал ба цахим засаглалыг бэхжүүлэх зэрэг багтаж байна. 15

3.2 ДБГ-ын Түншлэлийн стратегийн хүрээний төсөл
3.2.1 Өмнөх ТС-ээс авсан сургамжууд
31.
Өмнөх ТС-ээс авсан сургамж бол ТС-ийг Монгол дахь улс төрийн мөчлөгтэй уялдуулах
явдал юм. Өмнөх ТС-ийг сонгууль болохоос хоёрхон сарын өмнө бэлтгэсэн. Энэ нь ДБГ-ээс шинэ
Засгийн газартай хийх яриа хэлэлцээг төвөгтэй болгож, санхүүжилтийн хөтөлбөрт өөрчлөлт оруулах
шаардлага үүсгэсэн. Энэхүү ТС-ийг Засгийн газрын бүрэн эрхийн хугацаатай уялдуулан хийсэн
бөгөөд нягт зөвлөлдөж, Засгийн газрын оролцоог ханган боловсруулж байна.
32.
Хоёрдох сургамж бол дунд хугацааны хөгжлийн төлөвийг илүү бодитоор тооцоолох явдал
юм. Өмнөх ТС нь Монгол Улсын эдийн засаг дэлхийд хамгийн өндөр өсөлттэй байсан бөгөөд дунд
хугацааны эдийн засгийн төлөв эерэг байх тооцооллын үед батлагдсан юм. Эдгээр төсөөллийг өмнөх
ТС-ийг бэлтгэх жилүүдэд нэлээд шинэчлэх шаардлага гарсан бөгөөд ялангуяа 2014 онд болсон
эдийн засгийн хямралын дараа өөрчлөх шаардлага үүссэн. Монголын нөхцөл байдал хурдан
өөрчлөгдөж, дунд болон урт хугацааны урьдчилсан тооцоонд үндэслэн цаашдын төлөвлөлтийг
тогтмол хийж байх шаардлагатай тулгарсан. Ялангуяа КОВИД-19 хямрал үргэлжилж байгаатай
холбогдуулан их өөрчлөлт орж байна. Иймд цаашдын зорилго, төслүүдийн загварыг
боловсруулахдаа эдийн засаг, улс төрийн нөхцөл байдлын өөрчлөлтөд уян хатан байхаар
боловсруулж байна. Түүнчлэн, ДБГ-ын үйл ажиллагааны үр дүн бодитой болоход тодорхой хугацаа
шаардагдах юм. Олон шинэ асуудлыг нэгэн зэрэг шийдвэрлэхээр ажиллахаас илүүтэйгээр өмнөх
амжилтад тулгуурлан, дараа дараачийн төслөө боловсруулах нь зүйтэй юм.
33.
Гуравдугаарт, ДБГ-ын бүрэлдэхүүнд буй байгууллагуудын хувьд төсөл, хөтөлбөрүүдээ
тодорхой хэдэн чиглэлд төвлөрүүлэх нь олон талын ач холбогдолтой юм. ОУСК-ийн хувьд
үйлчлүүлэгчдээ нарийн шалгуур тавьж сонгосон нь цөөн тооны салбарт төвлөрөх эрсдэлтэй байсан
хэдий ч хямралын үед багцыг хамгаалж чадсан. Өөрийн хөрөнгөд хөрөнгө оруулах түншүүдийг
сонгохдоо Монгол шиг жижиг зах зээлд хувьцаагаа зарах, шилжүүлэх боломж гарахыг удаан
хугацаанд хүлээдэг тул нарийн шалгуураар сонгох нь онцгой чухал юм. Дэлхийн Банкны хувьд
ОУСБХБ-ны эх үүсвэр харьцангуй хязгаарлагдмал тул ОУСБХБ-ны зээлийн багцыг олон салбар дахь
олон төсөлд тараахаас зайлсхийх шаардлагатай байгаа тул Банкны хөтөлбөр илүү төвлөрсөн байх
хэрэгтэй байна. Цөөн салбарт нөөцийг илүү төвлөрүүлэх нь ДБГ-ын үр нөлөөг нэмэгдүүлж, багцын
чанарыг сайжруулахад дэм болно. Хамтран ажиллаж буй түншүүдийн чадавх хязгаарлагдмал
байдлаас төслүүдээ боловсруулж, батлуулахад нэлээд их цаг хугацаа шаардагддаг тул Банк нь
ирээдүйн үйл ажиллагааг өнгөрсөн хугацаанд амжилттай хэрэгжсэн төслүүд дээр суурилан
боловсруулж болох юм.
34.
Дөрөвдүгээрт, улс төрийн мөчлөгтэй уялдсан хэдий ч уян хатан байх нь чухал хэвээр байна.
Цаашид КОВИД-19 цар тахлын тодорхойгүй нөхцөл байдал үргэлжилсээр байх тул ирэх жилүүдэд
Монгол Улсын эдийн засгийн хэлбэлзэлтэй хэвээр байхаар байна. Сонгуулийн мөчлөгтэй илүү сайн
15

Монгол элч, “Ерөнхий сайд Л.Оюун-Эрдэнэ танхимынхаа үндсэн дөрвөн зорилтыг танилцуулж байна”,
2021 оны 2-р сарын 5, https://montsame.mn/en/read/252671.
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нийцсэн ч энэ нь үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг дотоод болон гадаад орчны өөрчлөлтөөс
хамгаалахад хангалтгүй юм. ДБГ нь зээлийн багцыг удирдахдаа тодорхой чиглэлд үйл ажиллагаагаа
төвлөрүүлэх болон уян хатан байх хоорондын зөв тэнцвэрийг олох шаардлагатай болно.
35.
Тавдугаарт, тэнцвэрийг зөв олохын тулд улс төрийн эдийн засгийг сайн ойлгох
шаардлагатай. Өмнөх ТС хэрэгжих хугацааны туршид нийгмийн хамгаалал гэх мэт Дэлхийн Банкны
дэмжиж байсан реформ шинэчлэлээс ухрах хэд хэдэн тохиолдол гарсан. Банк нь эдгээр туршлага
дээрээсээ суралцаж, бодлого боловсруулахад эртнээс нөлөөлөх, бодлогын сонголтыг хийхэд
мэдлэг, мэдээллээр хангахын тулд Засгийн газартай нягт харилцаатай байхаас гадна аливаа
шинэчлэлийг дэмжихэд цаад нөхцөл байдал эмзэг, эрсдэлтэй байвал түүнийг ойлгож, өөрсдийн
хүлээлтийг тохируулах нь зүйтэй. Удаан хугацааны турш үр дүн гарган ажиллах, тууштай хамтын
ажиллагаагаа авч явах нь улс төр, эдийн засгийн бодлогын байнгын өөрчлөлт, гол түншүүдийн
эргэлт зэрэг эрсдэлийг бууруулах боломжтой юм. Монгол Улсын нөхцөлд эрсдэлийг бууруулах өөр
нэг элемент бол улс төрийн нөлөөллийг багасгах үүднээс төслийн загвар (болон төсөл хэрэгжүүлэх
нэгж) –ыг боловсруулах шаардлагатай юм.
3.2.2

Зөвлөгөөн

36.
Энэхүү ТСХ-нд нь сүүлийн гурван жилийн хугацаанд Монгол Улсын оролцогч талуудтай
хийсэн зөвлөлдөх уулзалтуудын үеэр авсан саналыг тусгасан. 2017-2019 онд ЦДШ болон ТС-ийн
хүрээг боловсруулахад ( ТС бэлтгэх үйл явц хойшилсон) олон нийтийн оролцоог өргөн хүрээнд хангах
зорилгоор зөвлөлдөх уулзалтыг Улаанбаатар хот болон Монгол Улсын таван аймагт зохион
байгуулсан. Дараагийн шатны зөвлөлдөх уулзалтыг саяхан болж, боловсруулж буй ТС-ийн төслийн
асуудлаар салбар яам, аймаг, Улаанбаатар хотын орон нутгийн удирдлагууд, ИНБ-уудыг
оролцуулсан цахим уулзалт зохион байгуулав. Цахим зөвлөгөөнийг 2020 оны 12 дугаар сараас 2021
оны 3 дугаар сар хүртэл явуулсан. Эдгээр уулзалт, зөвлөгөөний хүрээнд нийт 500 гаруй оролцогчтой
санал солилцов. Нэмж дурдахад, ДБГ нь 2020 онд Монгол Улсад харилцагчдын ээлжит судалгааг гол
оролцогч талуудын дунд явуулсан.16
37.
Зөвлөгөөний үр дүнд зарим нийтлэг асуудлууд гарсан. КОВИД-19 цар тахлын нөлөөллийг
шийдвэрлэх нь богино хугацаанд бүх оролцогч талуудын нэн тэргүүний зорилт болох нь тодорхой
байсан. Талууд Банкнаас КОВИД-19 цар тахлын нөлөөллийг бууруулахад чиглэсэн үйл ажиллагаа,
идэвх санаачилгыг өндрөөр үнэлж, эдийн засаг, нийгмийн нөлөөллийг бууруулахад илүү их дэмжлэг
үзүүлэхийг хүссэн. Дунд хугацаанд Дэлхийн Банкнаас үзүүлэх дэмжлэг үйл ажиллагааны талаар
Засгийн газрын байгууллагууд өөр өөрсдийн байр сууринаас хандаж байсан нь аргагүй байсан.
Гэхдээ ерөнхийдөө ажлын байр бий болгох, эдийн засгийн өргөн цар хүрээтэй өсөлт, дижитал
хөгжил, хотын төвүүд болон орон нутгийн дэд бүтцийг сайжруулах, хүний хөгжлийг дэмжих зэрэг
хувийн хэвшлийн хөгжил зэрэг нийтлэг асуудлуудыг хөндөж байв. ИНБ-ын бүлгүүд засаглалын
16

Монгол Улсын харилцагчдын судалгааны 2020 оны санхүүгийн жилийн үр дүнгээс харахад 2017 онд хийсэн
сүүлийн судалгаанаас хойш Монгол Улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн хөгжлийн тэргүүлэх чиглэлүүд бага зэрэг
өөрчлөгдсөн байна. Боловсрол, засаглалд анхаарлаа хандуулж байгаа хэдий ч (энэ жил засаглалын талаар
төдийлөн анхаарал хандуулаагүй ч гэсэн) эрүүл мэндэд анхаарлаа төвлөрүүлж, хүнсний аюулгүй байдалд
анхаарал хандуулж байна. Судалгаанд хамрагдагсдын бараг тал хувь нь ядуурлыг бууруулахад ажил,
хөдөлмөр эрхлэлт, дараа нь боловсрол, хувийн хэвшлийн хөгжил, хөдөө аж ахуй, засаглал зэргийг хамгийн
их хувь нэмэр оруулдаг гэж тодорхойлсон. Судалгааны явцад авлигын асуудал гол асуудал болохын зэрэгцээ
улс оронд шинэчлэл, реформууд удааширч/хэрэгжихгүй байгаагийн хоёр гол шалтгааны нэг (улс төрийн
шахалттай хамт) мөн хөгжлийн тэргүүлэх таван тэргүүлэх зорилтын нэг гэж үр дүнд гарав.
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асуудал болон уул уурхайн салбар дахь хөрөнгө оруулалтын тогтвортой байдлын асуудалд ихээхэн
анхаарал хандуулж байсан. (дэлгэрэнгүйг Хавсралт 7-с үзнэ үү)
3.2.3 ДБГ-ын зорилго
38.
Энэхүү ТСХ-ний хүрээнд ДБГ-ын ерөнхий зорилго нь Монгол Улсын эдийн засгийг аливаа
сөрөг нөлөөлөл, шоконд тэсвэртэй болгон сэргээх болон хүртээмжтэй, тогтвортой өсөлтийг
дэмжихэд оршино. Засгийн газар, хөгжлийн түншүүд болон Монгол дахь бусад оролцогч талуудтай
хийсэн хэлэлцүүлгүүдэд үндэслэн ТСХ нь КОВИД-19-өөс үүдэлтэй хямралаас Монгол Улсын эдийн
засгийг богино хугацаанд тэтгэн сэргээхэд дэмжлэг үзүүлэхийн сацуу дунд хугацаанд илүү
хүртээмжтэй, тогтвортой өсөлтийн үндэс суурийг тавих болно. ТСХ нь “Илүү сайнаар сэргэх” зарчмын
дагуу өсөлтийг сэргээх, цаашлаад тогтвортой, хүртээмжтэй өсөлтийг бий болгоход шаардлагатай
бүтцийн шинэчлэлийн хөтөлбөрийг үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлэх дунд хугацааны зорилтыг одоо
үүсээд буй богино хугацааны хэрэгцээг дэмжихэд тэнцвэржүүлэх зорилготой юм.
39.
ТСХ нь одоо хэрэгжиж буй ДБГ-ын хөтөлбөрт суурилан, үргэлжлэх бөгөөд энэ нь ТСХ-ний
хамтран ажиллах салбарууд болон үр дүнгийн хүрээний томоохон хэсгийг бүрдүүлэх бааз суурь
болох юм. Банкны зүгээс Монгол Улсад үзүүлж буй одоогийн багц нь харьцангуй шинэ /залуу/
байна. Нийт 13 төсөл хэрэгжиж байгаагаас 4 төсөл 2022 оны төсвийн жилд дуусах төлөвлөгөөтэй
байна. Үлдсэн 9 төсөл нь энхэүү ТСХ-ний хугацаанд хамтран ажиллах 5 жилд хэрэгжихээр байна.
Үүнтэй нэгэн адил ОУСК болон ОТХОБА нь уул уурхайн ОТ төслийг багтаасан Монгол Улстай урт
хугацаанд хамтран ажиллах үүрэг хүлээгээд байна. Иймд одоо хэрэгжиж буй багц хөтөлбөрийн
хүлээгдэж буй үр дүн нь ТСХ-ний хамрах хүрээний үр дүнгийн ихээхэн хэсгийг бүрдүүлэх юм. Мөн
одоогийн багц хөтөлбөр нь түнш орны эрэлт хаана тогтвортой төвлөрч байгааг илтгэх боломжтой.
Иймд энэхүү ТСХ нь амжилттай хэрэгжсэн арга хэмжээг төслийг дахин хэрэгжүүлэх эсвэл цар хүрээг
нь өргөжүүлэх зэргээр өмнө нь хэрэгжсэн хөтөлбөрийн үр дүнд бий болсон чадавх болон өмчлөлийг
хөшүүрэг болгон авч үзэх болно.
40.
Одоо хэрэгжиж буй ДБГ-ын хөтөлбөрт Засгийн газрын КОВИД-19-ийн эсрэг хариу арга
хэмжээнд дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор өөрчлөлт оруулаад байна. ДБГ нь одоогийн байдлаар нийт
258.15 сая ам.долларын санхүүгийн дэмжлэг үзүүлээд байгаа бөгөөд үүнээс 116.15 сая ам.долларыг
Дэлхийн Банк санхүүжүүлсэн байна. Нийт 26.9 сая ам.долларын санхүүжилттэй Mонгол Улсад
КОВИД-19 цар тахалтай тэмцэх яаралтай тусламж, эрүүл мэндийн тогтолцооны бэлэн байдлыг
хангах төсөл нь ДБГ-ээс 2020 оны санхүүгийн жилд баталсан Олон улсын КОВИД-19-ийн эсрэг
түргэвчилсэн санхүүжилтийн хөтөлбөрийн (ТСХ) эхний багцад багтаж богино хугацаанд хэрэгжиж
эхэлсэн. Цаашлаад энэхүү төсөлд зориулан 2021 оны санхүүгийн жилд 50.7 сая ам.долларын нэмэлт
санхүүжилтийг цар тахлын эсрэг вакциныг харьцангуй хямд өртгөөр, тэгш хүртээмжтэй нийлүүлэхэд
Монгол Улсад дэмжлэг үзүүлэхээр баталсан. Мөн түүнчлэн Цар тахлын онцгой байдлын сангаас 1
сая ам.долларын буцалтгүй тусламжийг Дэлхийн Банк олгохоор болов. Эрүүл мэндийн тогтолцооны
бэлэн байдлыг хангахаас гадна Банкны зүгээс нийгмийн хамгааллын шинэ төсөл, боловсрол,
нийгмийн хамгаалал, засаглал, ЖДҮ-ийг дэмжих чиглэлээр одоо хэрэгжиж буй төслүүдээс нөөцийг
дахин хуваарилах замаар бусад олон салбарын хариу арга хэмжээг дэмжиж ажиллалаа. Мөн ОУСК
нь КОВИД-19-ийн хариу арга хэмжээнд зориулан бизнес эрхлэгчид, бичил зээлдүүлэгчид ялангуяа
эмэгтэйчүүдэд бизнесийн үйл ажиллагаагаа үргэлжлүүлэх, хөдөлмөр эрхлэх боломжийг хадгалахад
зориулж санхүүжилт олгосон. (ДБГ-ын хариу арга хэмжээний дэлгэрэнгүйг Хүснэгт 2-оос харна уу.)
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Хүснэгт 1: ДБГ-ээс КОВИД-19-ийн эсрэг үзүүлээд буй яаралтай тусламжууд
Төслийн нэр

Төсөв (сая
ам.доллар)

Цахим эрүүл мэнд төсөл 2.20

КОВИД-19 цар тахалтай
тэмцэх яаралтай
тусламж, эрүүл мэндийн 26.90
тогтолцооны бэлэн
байдлын төсөл
КОВИД-19 цар тахалтай
тэмцэх яаралтай
тусламж, эрүүл мэндийн
50.7
тогтолцооны бэлэн
байдлын төслийн
нэмэлт санхүүжилт
Цар тахлын онцгой
байдлын сангаас
олгосон буцалтгүй
тусламж

1.0

Боловсролын Чанарын
5.00
Шинэчлэл төсөл

Хөдөлмөр эрхлэлтийг
дэмжих төсөл

15.00 + 2.6

Онцгой байдлын үеийн
дэмжлэг ба хөдөлмөр 10.00
эрхлэлтийн төсөл

Монгол Улсад
Засаглалыг бэхжүүлэх
төсөл

0.75

Арга хэмжээний тайлбар
Цар тахлын эсрэг нэн даруй шаардлагатай эмчилгээ, оношилгооны
тоног төхөөрөмжөөр хангах
a) КОВИД-19-ийн эрүүл мэндийн яаралтай тусламжийн хэрэгцээг
хангах, цаашид эрүүл мэндийн хямралын нөхцөлд илүү бэлтгэлтэй
байх, олон нийтийн оролцоог хангах (эрсдэлийн үеийн харилцаа
холбоо, хариу арга хэмжээний дэмжлэг, Хүний нөөцийг хөгжүүлэх,
“Нэг эрүүл мэнд” үзэл баримтлалын орчныг бий болгох);
b) Эрүүл мэндийн салбарын тусламж үйлчилгээний чадавхийг
бэхжүүлэх (эмнэлгийн болон лабораторийн тоног төхөөрөмж,
хэрэгслээр хангах)

КОВИД-19-ийн вакцин худалдан авах, түгээх, холбогдох эрүүл
мэндийн тусламж үйлчилгээний чадавхийг бэхжүүлэх.

(a) Сонгогдсон эрүүл мэндийн тусламж үзүүлэх байгууллагууд болон
хяналт шалгалтын өндөр эрсдэлтэй цэгүүдэд ажиллаж буй төрийн
албан хаагчдад хувийн хамгаалах хэрэгсэл (ХХХ), эмнэлгийн хариу
арга хэмжээ авах хангамж материалаар хангах; (b) эрүүл мэндийн нэн
яаралтай тусламж үзүүлж буй эмнэлгүүд болон холбогдох газруудын
эмнэлгийн хэрэгсэл болон ХХХ хүргэлтийн ложистикийг хөнгөвчлөх
КОВИД-19 цар тахлын үед Хүүхдийн мөнгө хөтөлбөрийн
санхүүжилтийг дэмжих (1.3 сая хүүхдийн 2020 оны 4-9 дүгээр
саруудын санхүүжилт)
Хувиараа хөдөлмөр эрхлэгчид, бичил бизнес эрхлэгчид болон албан
бус салбарт ажиллагсдыг нийгмийн даатгалын шимтгэлээс таван
сарын хугацаанд чөлөөлөхөд дэмжлэг үзүүлэх (133,000 орчим
иргэдийн 2020 оны 4-9 дүгээр саруудын санхүүжилт). Нийт 2.6 сая
ам.долларын санхүүжилт бүхий бичил зээл олгох хөтөлбөрийн
хүрээнд зээлдэгч нарт хямралын цаг үед зээлийн хүүгийн төлбөрөөс
түр хугацаанд чөлөөлөхөд дэмжлэг үзүүлнэ.
Сайн дурын даатгалд хамрагдсан, зохих шалгуурыг хангасан нийт
ажилчид болон ажил олгогчдын 70 орчим хувийг нийгмийн
даатгалын шимтгэлээс нэг сарын хугацаанд чөлөөлөхөд дэмжлэг
үзүүлж (45,250 ажилчин, 571,607 ажил олгогч), ажил хайгчид болон
бичил бизнес эрхлэгчдэд хөдөлмөрийн зах зээл дээрх боломжийг
илүү хүртээмжтэй болгоход туслах.
Төслийн үндсэн зорилтын хүрээнд онцгой байдлын үед Засгийн
газраас хариу арга хэмжээ авах тодорхой хэрэгцээг богино болон
дунд хугацаанд хангахын тулд илүү оновчтой, цаг үеэ олсон техник
туслалцаа үзүүлэх.
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Монгол Улсын
1.50
Экспортыг дэмжих төсөл

Ухаалаг засаг төсөл

0.5

М-Си-Эс КОВИД (ОУСК) 130.00

Транскапитал (ОУСК)

12.00

Нийт

258.15

Уул уурхайгаас бусад салбарын ажлын байраа хадгалж үлдсэн ЖДҮдэд дэмжлэг үзүүлэх.
Мэдээллийн технологийн шийдлүүдийг ашиглан КOВИД-19 цар
тахлын хүндрэлийг даван туулахад Засгийн газарт дэмжлэг үзүүлэх.
Үүнд төрийн байгууллагын онлайн видео хурлын нэгдсэн шийдлийг
нэвтрүүлэх, онцгой байдлын нөхцөлд тээврийн хэрэгслийг хянах
төхөөрөмж болон алслагдсан сумдын интернэтийн сүлжээ үүсгэх
төхөөрөмжийг нийлүүлэх ажлууд багтаж байна.
КОВИД-19 цар тахлын үед ажлын байр бий болгох, хадгалахад
дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор эрүүл мэнд, барилга, үл хөдлөх хөрөнгө,
МХХТ, өргөн хэрэглээний бараа бүтээгдэхүүн зэрэг бизнесийн олон
чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг М-Си-Эс группийг дэмжиж зээл
олгох. Энэхүү төсөл нь жендэрийн асуудалд мөн ихээхэн анхаарал
хандуулна.
Монгол Улсад бичил аж ахуйн нэгж/хувь хүмүүс, ялангуяа
эмэгтэйчүүд болон хөдөө орон нутаг, орон нутгийн хот суурин газрууд
зэрэг санхүүгийн хүртээмж бараг хүрдэггүй газруудад санхүүжилтийн
хүртээмжийг нэмэгдүүлэх.

41.
ДБГ нь одоо хэрэгжиж буй төсөл хөтөлбөрийн багцад тулгуурлан, дараагийн 5 жилийн
ТСХ-ний хугацаанд хамтын ажиллагааг илүү цөөн тооны, том хэмжээтэй зээлийн төслөөр
дамжуулан эдийн засгийн бодит салбаруудад төвлөрүүлэх зорилготой байна. Банкнаас
хэрэгжүүлж буй 13 төслийн багц нь нийт 9 салбарыг хамарч байгаа бөгөөд төсөл тус бүр дунджаар
30 сая ам.долларын санхүүжилттэй байна. Түүнчлэн, засаглал, институцийн зохицуулалтын асуудлыг
дэмжих зорилгоор техник туслалцааны хэд хэдэн төслийг хэрэгжүүлж байна. Эдгээр төслүүд
үргэлжлэн хэрэгжихийн зэрэгцээ энэхүү ТСХ-ний дагуу Банкны зээлийн шинэ гэрээ хэлэлцээрүүдийг
эдийн засгийн бодит салбарууд руу шилжүүлж (үүнд дэд бүтцийн санхүүжилт орж байна), илүү
зорилтот, боломжит цөөн тооны боловч томоохон үйл ажиллагаанд чиглүүлнэ. Энэ нь Засгийн
газрын хөгжлийн тэргүүлэх чиглэлүүдтэй уялдсан байх бөгөөд том хэмжээний, зорилтот төслийн
сонголт нь Монгол Улсыг ОУХА-аас дэвшин гарсныг илтгэнэ. Хөрөнгө оруулалтын төслүүдээс гадна
бодлогын зээлүүд, мэргэжлийн өндөр чанартай зөвлөх үйлчилгээ болон аналитик судалгаа
шинжилгээ болон бусад зээллэгийн бус арга хэрэгслийг ашиглан бодлогын шинэчлэлийг илүү ахисан
түвшинд дэмжинэ. Өмнөх ТС-тэй нэгэн адил ХБҮАХ-өөр дамжуулан макро эдийн засаг, бүтцийн
өөрчлөлтийн шинэчлэлийг урагшлуулах салбар дундын платформ болгон ашиглах болно. Нийгмийн
хамгаалал, ус ба эрчим хүчний салбарын хувьд Банкны зүгээс үзүүлдэг түвшний аналитик дүн
шинжилгээ нь Дэлхийн Банкны харьцангуй давуу тал байж ирсэн бөгөөд энэ нь ДБГ-ыг дээрх
салбаруудад Монгол Улсын хувьд нэр хүндтэй, гол түнш байхад чухал нөлөөтэй байж ирсэн.
42.
КОВИД-19 цар тахлын үеийн нөхцөл байдалд боловсруулсан энэхүү ТСХ-ээр КОВИД-19 цар
тахлын дараах зарим чиг хандлагыг урьдчилан таамаглахыг зорилоо. КОВИД-19 нь эдийн засаг,
нийгэм болоод иргэдийн өдөр тутмын амьдралын хэв маягт гүн гүнзгий өөрчлөлт оруулсан.
Хэдийгээр цар тахлын дараах нөхцөл байдал тодорхой бус байгаа хэдий ч зарим нэгэн чиг хандлага
илэрхий болж байна. Зарим талаараа КОВИД-19 нь цар тахал гарахаас өмнө аль хэдийн үндэс нь
тавигдсан байсан технологи, цахим холболт гэх мэт чиг хандлагуудыг улам илүү хурдасгаж өгсөн.
Монгол Улсын шинэ Засгийн газар цахим шилжилтийг тэргүүлэх чиглэлээ болгосон билээ. Бусад
салбарт КОВИД-19 нь ажлын байр шинээр бий болгох гэх мэт суурь сорилтуудыг улам бүр хүндрүүлж
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байгаа бөгөөд КОВИД-19-өөс үүдэлтэй алдагдсан ажлын байрны хэд нь буцаж нөхөгдөхийг
тооцоолох боломжгүй байна. Түүнчлэн цар тахал нь аялал жуулчлал, жижиглэн худалдаа болон
үйлчилгээ зэрэг салбаруудад нөлөөлж, өөрчлөлт авчраад байна. КОВИД-19-ийн эсрэг авах хариу
арга хэмжээ нь мөн уур амьсгалын өөрчлөлттэй нягт холбогдохоор байна. ТСХ нь эдгээр сорилтуудыг
шийдвэрлэхэд хүчин чармайлт гаргахаас гадна КОВИД-19-ийн дараах нөхцөл байдлын өөрчлөлттэй
уялдуулан сайжруулах, тохируулга хийх орон зайг бий болгохыг хичээх болно.
43.
ТСХ нь уян хатан байдлаар эхлэлээ тавина. Өөрөөр хэлбэл ТСХ-ний эхний хагаст боломжит
зээлийн хэлэлцээрийг танилцуулж, хамтран ажиллах хугацааны сүүлийн жилүүдэд дахин
хэлэлцээр хийх болоод тохируулга хийх боломжийг олгоно. Өнгөрсөн туршлагаас харахад,
байгалийн баялаг ихтэй, үнийн цочролд өртөмтгий улс орнууд эсвэл Засгийн газар нь байнга
солигддог улс орнуудад дэмжлэг үзүүлэх гол түлхүүр нь хамтын ажиллагааны уян хатан байдал юм.17
Энэ нь мөн Монгол Улстай хамтран ажилласан үйл ажиллагааны гол сургамж байлаа. Хувьсан
өөрчлөгдөж буй КОВИД-19 цар тахлын нөхцөл байдал тодорхойгүй байдлыг нэмэгдүүлж байгаа нь
уян хатан байх хэрэгцээг мөн шаардаж байна. ДБГ нь Гүйцэтгэл ба Сургамжийн дүгнэлт (ГСД)-д
үндэслэн өөрчлөлт, тохируулга хийх болно.

Зураг 1: ТСХ болон Засгийн газрын алсын хараа, ЦДШ-ний уялдаа холбоо
ТСХ
Эдийн засаг
Сайн засаглал

Бүс нутгийн хөгжил
Хүний хөгжил
Амьдралын чанар,
дундаж давхарга
Улаанбаатар ба
дагуул хотууд

Чиглэл 2:
Өрсөлдөх чадварыг
нэмэгдүүлэх

Засаглал

Ажлын байр,
хувийн хэвшлийн
хөгжил

Дэд бүтэц

Чиглэл 3:
Амьдралын чанарыг
дээшлүүлэх

Байгалын баялгийг
хамгаалах

Бүх чиглэлд
хамаарах сэдэв:
Ажлын байр, уур амьсгалын
өөрчлөлт

Хүмүүн капиталыг
хуримтлуулах,
хамгаалах

17

ЦДШ

Алсын
хараа-2050

Ногоон өсөлт

Чиглэл 1:
Эдийн засгийн
засаглалыг бэхжүүлэх

Хараат бус үнэлгээний групп 2015, Байгалийн баялгаар баялаг хөгжиж буй орнууд дахь ДБГ-ын оролцоо:
Боливи, Казахстан, Монгол, Замби зэрэг олон улсын тохиолдол-оос үзнэ үү. Улс орны хөтөлбөрийн үнэлгээний
нэгтгэсэн тайлан, Дэлхийн Банк, Вашингтон, ДС.
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44.
ТСХ-ний хөтөлбөр нь ДБГ-ын ЦДШ болон Засгийн газрын хөтөлбөрүүдтэй нягт уялдсан
хэдий ч хамрах асуудлын хүрээний хувьд дээрх хоёроос илүү хумигдсан байгаа нь ТСХ хэрэгжих 5
жилийн хугацаанд бодит үр дүнд хүрэхийн тулд тодорхой салбарт илүү төвлөрч, илүү зорилтот
байх байх шаардлагатайг харуулж байна. Зураг 6-д “Алсын хараа-2050” Монгол Улсын урт
хугацааны хөгжлийн бодлогын зорилтууд болон ЦДШ-ээр тодорхойлсон тэргүүлэх чиглэлүүд хэрхэн
ТСХ-ний хамтын ажиллагааны чиглэлүүдтэй холбогдож байгааг харуулахыг зорилоо. “Алсын хараа2050”-д тусгасан зорилтууд болон ЦДШ-д онцлон тэмдэглэсэн бүх сорилтуудыг ДБГ шийдвэрлэх
боломжгүй гэдгийг цохон тэмдэглэх нь зүйтэй. Засгийн газрын санхүүжилтийн төлөвлөгөө, тэргүүлэх
чиглэл, хөгжлийн бусад түншүүдийн оролцоо, ДБГ-ын боломжит санхүүжилт, түншүүдтэй хийх
хэлэлцээ зэрэг нь бүгд ДБГ-ын оролцоог тодорхойлж өгдөг билээ. ЦДШ-тэй холбоотой хоёр
шилжилтийг онцгойлон дурдах нь зүйтэй. Нэгдүгээрт, ТСХ-нд засаглалын чиглэлд авч хэрэгжүүлэх
үйл ажиллагааг илүү нарийвчилж, эдийн засгийн удирдлагын зорилтот үндсэн чиглэлүүд болон
тодорхой салбарын үйлчилгээний чанар, хүртээмжтэй холбоотой тулгамдсан асуудлуудыг
шийдвэрлэхэд чиглүүлсэн. Үүний гол санаа нь Банкны дэмжлэгтэй хэрэгжих хөтөлбөрүүдийн
хүрээнд төрийн үйлчилгээг тогтвортой сайжруулах боломжийг харуулах замаар институцийн болон
засаглалын илүү нарийн төвөгтэй шинэчлэлийг хийхэд итгэх итгэл, өмчлөлийг бий болгох явдал юм.
Институцийн шинэтгэлийн чиглэлд Банк судалгаа шинжилгээ хийх, Итгэлцлийн сангийн
санхүүжилттэй хэд хэдэн техник туслалцааны үйл ажиллагааны хүрээнд үргэлжлүүлэн хамтран
ажиллах боловч ОУСБХБ-ны зээлээр техник туслалцааны үйл ажиллагаа хэрэгжүүлэх эрэлт буурах
төлөвтэй байгаа нь Банкийг илүү зорилтот арга хандлагыг авч хэрэгжүүлэхийг шаардах болно. Хоёр
дахь өөрчлөлт нь эхний ээлжийн зээлийн төлөвлөгөөнд хүмүүн капиталд оруулж буй хөрөнгө
оруулалт харьцангуй буурсан явдал юм. Энэ нь одоо хэрэгжиж буй төсөл, хөтөлбөрийн багцаас нэг
талаараа шалтгаалсан төдийгүй бусад хөгжлийн түнш байгууллагуудын оролцоо, тухайлбал Азийн
Хөгжлийн Банк (АХБ)-ны эрүүл мэндийн салбарт гүйцэтгэж буй үүрэг, болоод чухам ямар ур чадвар
Монгол Улсад ажлын байр шинээр бий болгоход хязгаарлалт бий болгож байгааг тодорхойлохын
тулд нэмэлт дүн шинжилгээ хийх шаардлагатай байгаагаас үүдэлтэй. Дүн шинжилгээний үр дүн
болоод Засгийн газрын эрэлтэд үндэслэн ТСХ хэрэгжих хугацааны сүүлийн хагаст ур чадвар
дээшлүүлэх чиглэлээр шинэ зээлийн төсөл боловсруулах боломжтой юм. Байгалийн баялгийн
удирдлагын чиглэлд хэд хэдэн хоёр талт донор үйл ажиллагаа явуулдаг ба Дэлхийн Банк талаас
энэхүү чиглэлд тусгайлан санхүүжилт төлөвлөөгүй байна. ДБГ нь дэд бүтцийн салбарт их хэмжээний
санхүүжилтийн хэрэгцээ байгааг хүлээн зөвшөөрөхийн зэрэгцээ хувийн хэвшлийн оролцоо,
шийдлүүдийг дайчлах, бусад хөгжлийн түншүүдтэй хамтран ажиллахад төвлөрөх болно.
3.3 Чиглэл тус бүрт ДБГ-ээс үзүүлэх дэмжлэгийн зорилго
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Зураглал 1: ТСХ-ний чиглэл, зорилтууд

Ерөнхий зорилго: аливаа шок, хямралд тэсвэртэй бөгөөд хүртээмжтэй, тогтвортой
өсөлтийг дэмжих
Чиглэл 1:

Эдийн засгийн
засаглалыг бэхжүүлэх
1.1 Төсвийн удирдлага
болон институцийг
бэхжүүлэх
1.2 Санхүүгийн салбарын
тогтвортой байдал,
засаглалыг сайжруулах
1.3 Төрийн үйлчилгээний
чанар, хүртээмжийг
дээшлүүлэхэд төрийн үйл
ажиллагааны үр ашиг, эгэх
хариуцлагыг нэмэгдүүлэх

Чиглэл 2:
Өрсөлдөх чадварыг
нэмэгдүүлэх

2.1 Бизнесийн орчныг
сайжруулах
2.2 Тогтвортой уул уурхайн
хөрөнгө оруулалтыг дэмжих
2.3 Уул уурхайн бус салбар
дахь бүтээмжийг нэмэгдүүлэх
2.4 Тогтвортой дэд бүтцээр
дамжуулан харилцаа холбоог
сайжруулах

Чиглэл 3:
Амьдралын чанарыг
дээшлүүлэх
3.1 Эрүүл мэндийн чанартай
үйлчилгээний хүртээмжийг
сайжруулах
3.2 Боловсролын чанарыг
сайжруулах
3.3 Нийгмийн хамгааллын
тогтолцооны үр ашиг,
тогтвортой байдлыг
нэмэгдүүлэх
3.4 Хот, суурин газруудын
амьдрах орчныг сайжруулах

Бүх чиглэлд нийтлэг хамаарах сэдэв: Ажлын байр ба уур амьсгал

45.
ТСХ нь Зураглал 1-т харуулсны дагуу үндсэн гурван чиглэл болон холбогдох хоёр сэдвийн
хүрээг хамарч байна. Чиглэл тус бүрийг доор дэлгэрэнгүй тайлбарлах хэдий ч тэдгээрийн уялдаа
холбоог урьдчилан харуулах нь чухал гэж үзлээ. Эдийн засгийн зөв бодлого, институцид суурилсан
эдийн засгийн тогтвортой байдал нь бизнесийн өсөлтийг бий болгох үндэс суурь юм. Өрсөлдөх
чадварыг нэмэгдүүлэх нь эдийн засгийн өсөлтийг бий болгогч гол хүч бөгөөд хувь хүмүүст илүү их
боломжийг олгох болно. Өндөр орлоготой, чанартай ажлын байраар дамжуулан амьдралын
чанарыг дээшлүүлж, эрүүл мэнд, боловсрол болон бусад үйлчилгээний салбарт бүтээмжтэй хөрөнгө
оруулалт хийснээр хүмүүн капиталын хуримтлал үүсгэх төдийгүй эдийн засгийн өрсөлдөх чадварыг
нэмэгдүүлэх боломжтой юм. Ажил эрхлэлт болон уур амьсгал гэсэн үндсэн чиглэлүүдэд бүгдэд
хамааралтай сэдвүүд нь ДБГ-ын оролцоог чанартай ажлын байр бий болгох, уур амьсгалын
өөрчлөлттэй илүү уялдуулахад чиглүүлэх болно.
Чиглэл 1: Эдийн засгийн засаглалыг бэхжүүлэх
Зорилго 1.1 Төсвийн удирдлага болон байгууллагыг бэхжүүлэх
46.
Монгол Улсын хөгжилд нөлөөлж буй эдийн засгийн тогтворгүй байдлыг сааруулах нь
зүйтэй. Монгол Улсын эдийн засгийн өсөлтийн тогтворгүй байдал, өндөр хэлбэлзэл нь түүхий эдийн
үнийн хэлбэлзлээр илэрхийлэгдэнэ. Баялгийн хараалын нөлөөллийг бууруулахын тулд макро эдийн
засгийн оновчтой бодлого хэрэгжүүлэх шаардлагатай. Төсвийн бодлогын хувьд төсвийн дүрмийг
хялбарчилж, өрийг бууруулах, Төсвийн тогтворжуулалтын сан (ТТС)-гийн үйл ажиллагааг жигдрүүлэх
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ажлыг нэгдүгээрт тавих, мөн өрийн удирдлагыг бэхжүүлэх шаардлагатай байна. Мөнгөний
бодлогын хувьд гадаад валютын (ГВ) интервенцийг хязгаарлаж, нэрлэсэн ханшийн уян хатан
байдлыг нэмэгдүүлэх, макро болон микро зохистой арга хэмжээг бэхжүүлэх нэн чухал шаардлагатай
байна. Гаалийн шинэчлэл зэрэг үр нөлөө сайтай бүтцийн өөрчлөлтийн бодлогын шинэчлэл нь
бизнесийн орчныг бэхжүүлэх, байгалийн баялгаас бусад худалдааг өргөжүүлэхэд чухал ач
холбогдолтой юм.
47.
ДБГ нь Монгол Улсад зээл олгох, судалгаа шинжилгээ хийх замаар Монгол Улсын эдийн
засгийн болон төсвийн удирдлагыг сайжруулахад үргэлжлүүлэн дэмжлэг үзүүлэх болно. Саяхан
нийтлэгдсэн ЭЗХТ нь эдийн засгийг тогтворжуулах, төрөлжүүлэх чиглэлээр Банкны зүгээс үзүүлэх
суурь үйлчилгээ буюу эдийн засгийн нөхцөл байдалд хийсэн судалгаа шинжилгээний ажил юм.
Макро-төсвийн уян хатан байдлыг бэхжүүлэх, цар тахлын дараах эдийн засгийн нөхөн сэргээх үйл
ажиллагаа, түүнчлэн бусад чухал салбаруудад шинэчлэл хийхэд дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор Эдийн
засгийн удирдлагыг дэмжих сүүлийн үйл ажиллагаа (ЭЗМДҮА)-нд үндэслэн шинэ Хөгжлийн
бодлогын үйл ажиллагааны хөтөлбөр (ХБҮАХ)-ийг боловсруулж болох юм.18 Банкны зүгээс бодлогод
суурилсан тэргүүлэх чиглэлийн үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхдээ өмнөхийн адил ОУВС болон бусад
түнш байгууллагуудтай нягт уялдаатай ажиллана. Одоо хэрэгжиж буй Төсөв, санхүүгийн тогтвортой
байдлыг бэхжүүлэх, Засаглалыг бэхжүүлэх төслүүдийн хүрээнд төсвийн сахилга батыг бэхжүүлэх,
төрийн санхүүгийн удирдлагын чанар, хууль эрх зүйн болон институцийн зохицуулалтууд, төсвийн
хөрөнгө оруулалтыг удирдах чадавх зэргийг сайжруулах болон эдийн засгийн бодлого боловсруулах
ерөнхий чадавхыг бэхжүүлэх зэрэг олон чиглэлд шинэтгэл хийхээр техникийн туслалцаа үзүүлж
байна. Цаашид судалгаа, дүн шинжилгээ хийх чиглэлд тухайлсан салбарын Төсвийн зарлагын тойм
судалгаа (ТЗТС), Төрийн өмчит үйлдвэрийн газар (ТӨҮГ)-уудад төсвийн эрсдэлийн үнэлгээ хийх зэрэг
ажлууд багтаж болно. Эцэст нь хэлэхэд, Үндэсний Статистикийн Хороо (ҮСХ)-той хамтран хийх ЗҮДШ
нь олон хэмжээст ядуурлыг бууруулах арга хэмжээг нэвтрүүлэх ажлын хүрээнд нийгэм, эдийн
засгийн гол мэдээллийн чанарыг сайжруулж цаг хугацааны хувьд хоцрогдолгүй байлгахад
сайжруулахад туслах болно.
Зорилго 1.2 Санхүүгийн салбарын тогтвортой байдал, засаглалыг сайжруулах
48.
Санхүүгийн тогтвортой байдлыг бэхжүүлэх, санхүүгийн үр ашгийг сайжруулах, санхүүгийн
үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэх чиглэлээр өнгөрсөн хугацаанд хүчин чармайлт гарган
ажилласан хэдий ч банк давамгайлсан санхүүгийн салбар нь бэрхшээлтэй тулгарсан хэвээр байна.
Макро эдийн засгийн болзошгүй эрсдэлийг үүсгэх нэг чухал эх үүсвэр нь банкны салбар бөгөөд
шинэчлэлийн хөтөлбөрийн хэрэгжилт дутуу хэвээр байна. Хяналт, зохицуулалтын хүлцэнгүй
байдлаас шалтгаалан банкны салбарын аюулгүй, найдвартай байдлыг үнэлэхэд хэцүү хэвээр байгаа
бөгөөд энэ нь зохистой мэдээллийн үнэн зөв байдалд нөлөөлж байна. Монгол Улс FATF-ийн саарал
жагсаалтаас гараад удаагүй байгаа хэдий ч мөнгө угаах болон терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх
(МУТСТ) асуудлаар цаашид ажиллах шаардлагатай байна. Монгол Улсын Хадгаламжийн даатгалын
корпорац (ХДК)-ын зүгээс санхүүгийн салбарын тогтвортой, аюулгүй байдлыг хангах үүргээ
гүйцэтгэхэд хөрөнгө дутагдаж байгаагийн зэрэгцээ үйл ажиллагааг нь цаашид бэхжүүлэх
шаардлагатай байна. Аюулгүй, үр ашигтай санхүүгийн салбарын дэд бүтцийг хөгжүүлэх нь эдийн
засгийн хөгжилд онцгой нөлөөтэй бөгөөд төлбөр тооцооны инновацийг хөхүүлэн дэмжих,
санхүүгийн үйлчилгээ үзүүлэгчдэд таатай орчинг бий болгох чиглэлээр хүчин чармайлт гарган
18

Одоогийн яриа хэлэлцээрт байгаль орчны төсвийн шинэчлэл багтаагүй байгаа хэдий ч ТСХ-ний хугацаанд
уур амьсгалыг тэсвэрлэх чадвартай, ногоон хөгжлийг дэмжихэд туслах төсвийн бодлогын шинэчлэлийг
дэмжих асуудлыг судалж үзэхийг хичээх болно.
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ажиллах шаардлагатай байна. Түүнчлэн, орон сууцны тогтвортой санхүүжилтийн чиглэлийн
шинэчлэл, хөрөнгө оруулалтуудыг санхүүгийн салбарыг сайжруулах чухал ач холбогдолтой зорилт
болгон дахин авч үзсэн болно.
49.
Санхүүгийн салбарт гарсан ахиц дэвшилд тулгуурлан Дэлхийн Банк нь илүү зорилтот
оролцоогоор хамтран ажиллана. Дэлхийн Банк нь тус улсын санхүүгийн салбарыг хөгжүүлэх
чиглэлээр арваад жилийн турш ажиллаж, шинэчлэлийг дэмжихээс гадна хэд хэдэн гол хууль
тогтоомжийг боловсруулж, хэрэгжүүлэхэд хувь нэмрээ оруулсан. Монгол Улс ОУВС-гийн Өргөтгөсөн
санхүүжилтийн хөтөлбөр болон Дэлхийн Банкны гурав дахь удаагийн Эдийн засгийн удирдлагийг
дэмжих хөтөлбөр (ЭЗДХ)-т хамрагдсан боловч, 2019-2020 онд санхүүгийн салбарт ахиц гараагүй тул
дээрх хөтөлбөрүүд дуусгавар болсон. Иймд санхүүгийн салбарын шинэчлэлийн арга хэмжээг шинэ
ХБҮАХ-ийн хүрээнд үргэлжлүүлэх болно. Банкнаас хэрэгжүүлж буй Төсөв, санхүүгийн тогтвортой
байдлыг бэхжүүлэх төслийн хүрээнд санхүүгийн салбарын голлох институцуудийн чадавхийг
бэхжүүлэхэд зориулан техник туслалцааг үргэлжлүүлэн үзүүлнэ. Монгол Улсын санхүүгийн
салбарын техник туслалцааны хөтөлбөр нь банкны салбарт зайлшгүй хийх хяналт шинжилгээний үйл
ажиллагааг дэмжих, санхүүгийн салбарын гол сул талуудыг шийдвэрлэхэд техник туслалцаа үзүүлэх
зэргээр санхүүгийн салбарын тогтвортой байдлыг бэхжүүлэхэд тусламж үзүүлэхэд чиглэнэ. Дэлхийн
Банкны хөрөнгийн удирдлагын нэгжээс Дэлхийн Банкны Нөөцийн асуудлаарх зөвлөх ба
менежментийн хөтөлбөр (НЗМХ)-ийн хүрээнд Монголбанкны нөөцийн удирдлагыг сайжруулах
чиглэлээр техник туслалцаа болон чадавхыг бэхжүүлэх үйлчилгээг үзүүлсээр ирсэн билээ. Мөн
түүнчлэн Дэлхийн Банкны хөрөнгийн удирдлагын нэгжээс Засгийн газрын хүсэлтийн дагуу Ирээдүйн
өв сангийн (ИӨС) хөрөнгийн удирдлагын үйл ажиллагаанд зөвлөгөө өгч боломжтой юм.19
50.
ОУСК-ийн банкны салбар дахь оролцоо нь санхүүгийн салбарын тогтвортой байдалд чухал
хувь нэмэр оруулна. ОУСК нь Монголын шилдэг дөрвөн банкны хоёрт нь өөрийн хөрөнгө болон
зээлийн хөрөнгө оруулалт хийснээс гадна санхүүгийн салбарын зохицуулагч байгууллага, түнш
банкуудад зөвлөгөө өгөх үйлчилгээ үзүүлсэн. ОУСК нь зөвлөх үйлчилгээгээр дамжуулан түнш
банкуудын компанийн засаглал, эрсдэлийн удирдлагыг үргэлжлүүлэн дэмжиж, тогтвортой эрчим
хүчний санхүүжилт, дижитал шийдлүүдийг боловсруулж, МУТСТ үйл ажиллагааг сайжруулахад
туслах болно. Хөрөнгийн зах зээлийг ахисан түвшинд гаргахын тулд ОУСК нь ББСБ, түүний дотор
бичил санхүү, түрээс, даатгалын компаниудыг хөгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлнэ. Үүнтэй холбогдуулан
ОУСК хамгийн том ББСБ-уудын нэг болох Транскапиталд “Монгол төгрөг”-ийн зээлийн шинэлэг
хөтөлбөрийн санхүүжилтийг саяхан олгоод байна. Хэрэв Чанаргүй активыг бууруулах хөтөлбөр
(DARP)-ийн хүрээнд хувийн хэвшлийн хөрөнгө оруулагчдын оролцох сонирхол хангалттай байна гэж
үзвэл ОУСК нь банк, ББСБ-уудын санхүүгийн байдлыг сайжруулахад туслах болно. ОУСК нь одоо
хэрэгжиж буй зөвлөх үйлчилгээний төслөөр дамжуулан цар тахлын дараахь эдийн засгийг нөхөн
сэргээх үйл ажиллагааны нэгэн чухал сэдэв болох санхүүгийн хүнд байдалд орсон бизнес
эрхлэгчдийн бүтцийн өөрчлөлтийг хөнгөвчлөх зорилгоор Монгол Улсын төлбөрийн чадваргүй
байдлыг шийдвэрлэх тогтолцоог сайжруулахаар хамтран ажиллаж байна. ОУСК нь ногоон бондын
зах зээлийн хөгжлийг үргэлжлүүлэн дэмжих, ББСБ-ийн салбар болон хөрөнгийн зах зээл дэх
тогтвортой санхүүжилтийн тогтолцоог нэвтрүүлж, хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх болно.
Зорилго 1.3 Төрийн үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг дээшлүүлэхэд төрийн үйл ажиллагааны
үр ашиг, хариуцлагыг нэмэгдүүлэх
19

Монгол Улсын засгийн газрын их хэмжээний өр, түүхэн дэх хүүгийн бага түвшин, одоо байгаа өрийн хэмжээг
бууруулж ИӨС-ийн хуримтлалын тэнцвэрийг хадгалах оролдлогыг ИӨС-ийн зохистой удирдлаган дор маш
нухацтай авч үзэх шаардлагатай.
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51.
Сүүлийн арван жилд Монгол Улсад засаглалын олон чиглэлд нэлээд ахиц дэвшил гарсан
хэдий ч иргэдэд илүү хүрсэн үр дүнг бий болгоход хариуцлагын тогтолцоо, институциудийг
бэхжүүлэх, төрийн үр ашиг, ил тод байдлыг нэмэгдүүлэх шаардлага байсаар байна. Хэдий цаасан
дээр хууль эрхзүйн дорвитой орчин бүрдсэн мэт боловч институцийн чадавх, хууль журмын
хэрэгжилтэд эрх мэдлийн тэгш бус байдал нөлөөлсөөр байна. Богино хугацааны улс төрийн
сонирхол мэргэжлийн шийдвэрүүдэд нөлөөлж, төсвийн хөрөнгийн зохистой удирдлагыг тууштай,
итгэл даахуйц хэрэгжүүлэхэд хүндрэл учруулан, улмаар Засгийн газрын иргэддээ хүрч үйлчлэх
чадварт итгэх олон нийтийн итгэл буураад байна. Монгол Улсын төрийн албаны чадавх жигд бус,
төрийн янз бүрийн түвшинд улстөржилт нэмэгдсээр ирсэн. Хэдий авлигын эсрэг тэмцлийн явц
удаашралтай байгаа ч төсвийн ил тод байдал нэмэгдэж, улам бүр идэвхтэй болж төлөвшиж буй
иргэний нийгмийн байгууллагууд хариуцлагыг өндөржүүлэхийг шаардаж байна 20 МХХТ-ийн
шийдлүүд энэ чиглэлд дэмжлэг үзүүлэх боломжтой. Гэхдээ технологийн боломжит чадавхаа
нээхийн тулд Монгол Улс цахим засгийн эрх зүйн орчныг сайжруулах, цахим хуваагдлыг багасгах,
иргэд, олон нийтэд зориулсан цахим аппликейшн, цахим үйлчилгээг хөгжүүлэх шаардлагатай.
Банкнаас хэрэгжүүлж буй Ухаалаг засаг төсөл нь МХХТ-ийн шийдлүүдийг ашиглан Монгол улсад
төрийн үйлчилгээний хүртээмж, ил тод байдал, үр ашгийг дээшлүүлэх чиглэлд Засгийн газарт
дэмжлэг үзүүлж байна.
52.
ДБГ нь одоо хэрэгжүүлж буй үйл ажиллагаанууддаа тулгуурлан төрийн үйлчилгээний
чанар, хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, доороос дээш чиглэлд хариуцлагын тогтолцоог бэхжүүлэхэд гол
анхаарлаа төвлөрүүлнэ. Хамтран ажиллах төлөвлөгөөнд дараах үйл ажиллагаа багтана. Үүнд: a)
цахим төрийн үйлчилгээний платформуудыг сайжруулах, далайцтай өөрчлөлт авчрахуйц цахим
төрийн үйлчилгээнүүдийг нэвтрүүлэх, улс орны төрийн/нийтийн мэдээлэл, эрхэм зорилгоо
биелүүлэхэд нэн чухал мэдээллийн технологийн системүүдийн кибер аюулгүй байдлыг хангах
зорилго бүхий цахим шилжилтийг дэмжих дараагийн шатны төсөл; б) Засгийн газраас хэрэгжүүлдэг,
олон нийтэд хэдийнэ танил болсон санаачилга болох Орон нутгийн хөгжлийн сан болон төсвийн
төвлөрлийг сааруулах арга хэмжээнүүдэд дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор Тогтвортой амьжиргаа-3 (ТА3) төслийн дараагийн шатны үйл ажиллагааг үр дүнд суурилсан хөтөлбөр (P4R)-ийн хэлбэрээр
хэрэгжүүлэх боломжтой. Уг үйл ажиллагааны зорилго нь орон нутагт нэн тэргүүнд шаардлагатай
байгаа хөрөнгө оруулалтыг төлөвлөх, хэрэгжүүлэхэд засаглал, олон нийтийн оролцоо, эрсдэлийг
даван туулах байдлыг сайжруулах, түүний дотор орон нутгийн түвшинд засаг захиргааны нэгжүүд
төрийн үйлчилгээ үзүүлэх чиглэлд шинэчилсэн үүрэг, хариуцлагыг хэрэгжүүлэхэд техникийн
туслалцаа үзүүлэх явдал юм. Энэхүү үйл ажиллагаа нь Банкнаас Монгол Улсын хөдөө, орон нутгийн
иргэдэд үзүүлэх дэмжлэгийн нэгээхэн чухал хэсэг байх болно; в) төсвийн төлөвлөлт, гүйцэтгэл,
санхүүгийн тайлагнал, төсвийн ил тод байдлыг сайжруулахад хөшүүрэг болгон цахим шийдлүүдийг
давуу ашиглах, жендерийн мэдрэмжтэй төсөвлөлтөд ахиц гаргахын тулд ТСУ-д үзүүлэх дэмжлэг
(Төсөв, санхүүгийн тогтвортой байдлыг бэхжүүлэх төсөл, ЕХ-ны буцалтгүй тусламжийн хүрээнд
хэрэгжиж буй Монгол Улсад Засаглалыг Бэхжүүлэх төсөл)-ийг үргэлжлүүлэх; мөн г) Төрийн
үйлчилгээний чанар, хүртээмж, хөрөнгө оруулалтын үр ашгийг дээшлүүлэхэд төсвийн хөрөнгийг
20

Төсвийн ил тод байдлын чиглэлд ахиц дэвшил гарч, Монгол Улс Төсвийн нээлттэй байдлын судалгаанд (OBS)
2017 онд 46 оноо авч байснаа 2019 онд оноо нь 56 болж өссөн боловч Транспэрэнси Интернэшнлийн 2018
оны Авлигын төсөөллийн индексээр Монгол улс 180 орноос 93-т (сүүлийн хагаст) эрэмбэлэгдсэнээс харахад
авлигын эсрэг хүчин чармайлт хүлээгдэж байснаас үр дүнтэй байсангүйг илтгэж байна. Азийн сангаас эрхлэн
гаргасан 2019 оны Авлигын талаарх олон нийтийн ойлголт мэдлэг тогтоох судалгаагаар иргэдийн төрийн
байгууллага (засгийн газар, хууль эрх зүй, уул уурхай болон газар зохион байгуулалт)-д итгэх итгэл улам бүр
суларсныг болохыг харуулжээ.
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илүү үр дүнтэй ашиглах чиглэлд шийдвэр гаргах үйл явцад иргэдийн оролцоо, хувь нэмрийг
нэмэгдүүлэх зорилгоор нийгмийн эгэх хариуцлагыг бэхжүүлэхэд Нийгмийн Эгэх Хариуцлагын Олон
Улсын Түншлэл (НЭХОУТ) болон Швейцарын Хөгжлийн Агентлаг (ШХА)-ийн хамтран санхүүжилт
бүхий Монгол Улсад Нийгмийн Эгэх Хариуцлагыг Бэхжүүлэх (МУНЭХБ) төсөл.
53.
Засаглалын чиглэлийн зарим бусад сул талуудыг Банкнаас ойрын хугацаанд хийж
дуусгасан авлигын эсрэг болон төрийн албаны шинэчлэлийн талаарх судалгаа, дүн
шинжилгээнүүдээс харж болохоор байна. Шинэтгэл хийхэд төрөөс хэр тууштай анхаарч байгаатай
хамааралтайгаар Банкнаас төрийн албаны шинэтгэлийн үйл явцад дэмж үзүүлэх боломжтой.
Түүнчлэн ДБГ нь Хулгайлагдсан хөрөнгийг буцаах санаачилга (StAR)-аар дамжуулан санхүүгийн
мөрдөн байцаалт, мөнгө угаахтай тэмцэх журам, зохицуулалтад зөвлөгөө өгч, чадавх бэхжүүлэх
дэмжлэг үзүүлж байна. Төслийн түвшинд улс төрийн нөхцөл байдлын дүн шинжилгээг харгалзан
үзэж төслийг боловсруулах, хэрэгжүүлэх арга хэмжээнүүдийг тодорхойлох болно. Энэхүү арга
хандлага нь ДБГ-ын Монгол Улс болон бусад улс орнуудад засаглал, улс төрийн асуудлуудад дүн
шинжилгээ хийсэн ижил төстэй туршлагад үндэслэнэ.
Чиглэл 2: Өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэх
Зорилго 2.1 Бизнесийн орчныг сайжруулах
54.
Монгол Улс дахь урьдчилан таамаглах боломжгүй бизнесийн орчин нь хувийн хэвшлийн
үйл ажиллагааг хязгаарлаж байна. Монгол Улс Бизнес эрхлэхүй индексийн хувьд 190 улс орноос 81
дүгээрт жагсаж байна. 21 2019 оны Аж ахуй нэгжийн судалгаанд улс төрийн тогтворгүй байдал,
татварын тогтолцоо, санхүүгийн хүртээмж гурав аж ахуй нэгжүүдэд тулгардаг хамгийн том 3
сорилтоор жагссан байна. 22 Хууль, тогтоомжийн хэрэгжилт сул, мэдээлэл, лиценз, санхүүгийн
хүртээмж жигд бус байна. Монголын Үндэсний Худалдаа Аж Үйлдвэрийн танхимаас эрхлэн гаргасан
2020 оны Бизнесийн орчны судалгаанд Монгол Улсад шинээр бизнес эрхлэхэд хүндрэлтэй, ялангуяа
бизнесээ эхлүүлэхэд хөрөнгө, санхүүжилт дутагдалтай, бизнес эрхлэхийн тулд авдаг техникийн
нөхцөл, зөвшөөрлийн процесс төвөгтэй буюу олон тооны гарын үсэг, шат дамжлага дамждаг, хүнд
сурталтай, хууль, журмын зохицуулалтууд зөрчилддөг гэсэн үр дүн гарчээ. Хууль тогтоомж байнга
өөрчлөгдөж, үйл ажиллагаа, бизнес эрхлэх орчин тэгш бус, ТӨҮГ-т хандах хандлага давуу байдалтай
байдаг. Хөрөнгө оруулагчдыг хамгаалах орчин болон механизм хангалтгүй, тогтворгүй, эрхзүйн
зохицуулалтын орчин ил тод бус байгаа нь хөрөнгө оруулагчдын итгэлийг бууруулж байна. Жишээ
нь, Зүүн Азийн бүс нутагтай харьцуулахад Монгол Улсад хувийн хэвшлийн бизнес эрхлэгчид Засгийн
газраас гаргасан дүрэм журмын дагуу үйл ажиллагаа явуулахад гурав дахин их цаг хугацаа
зарцуулдаг байна.
55.
Санхүүгийн хүртээмж тэр дундаа ЖДҮ-ийн санхүүжилт авах боломж Монгол Улсад бизнес
эрхэлэхэд хүндрэлтэй гол асуудал байсаар байна. ЖДҮ эрхлэгчид нийт бүртгэлтэй аж ахуйн
21

Монгол Улсын Бизнес эрхлэхүй тайланд гарсан үр дүн жигд бус байна. Зээл авах (#25), барилгын зөвшөөрөл
авах (#29), хөрөнгө оруулагчдыy цөөнхийн бүлгийг хамгаалах (#25)-д сайн үзүүлэлттэй байгаа бол, төлбөрийн
чадваргүй байдлыг шийдвэрлэх (#150), цахилгаанд холбогдох (#152), хил дамнасан худалдаа (#143) бизнес
эхлүүлэх (#100) зэрэгт муу үзүүлэлттэй байна.
22
Аж ахуй нэгжийн судалгаа-Монгол Улс 2019, Дэлхийн Банк,
https://www.enterprisesurveys.org/en/data/exploreeconomies/2019/mongolia#2.
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нэгжийн 98 орчим хувийг эзэлж байгаа бөгөөд Монгол Улсын нийт ажиллах хүчний тал орчим хувь
нь энэ салбарт ажиллаж байна. ЖДҮ-ийг хөгжилд санхүүгийн хүртээмж гол сорилт болж байгаа
бөгөөд хүүгийн өндөр түвшин, барьцаа хөрөнгийн шаардлага хатуу, зээлийн богино хугацаа, ЖДҮдийн хэрэгцээнд тохирсон санхүүгийн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ дутагдалтай байна 23 Түүнчлэн,
банкны системийн эрсдэлүүдийн улмаас банкууд хувийн хэвшилд олгох зээл олголтоо бууруулж,
илүү найдвартай активт оруулах хөрөнгө оруулалтаа нэмэгдүүлэхэд хүрсэн байна. Хувийн хэвшилд
олгож буй зээл нь үндсэндээ орон сууцны ипотекийн зээл болон хэрэглээний зээлээс бүрдэж байгаа
бөгөөд бизнесийн үйл ажиллагаанд зориулсан эсвэл капитал хөрөнгө оруулалтын зориулалттай
зээлийн хэмжээ харьцангуй бага байна. Монгол Улсын хөрөнгийн зах зээл нь санхүүгийн
бүтээгдэхүүн, хөрөнгө оруулалтын хэрэгслийн хувьд төрөлжөөгүй, хөрөнгө оруулагчдын бааз суурь
жижиг, зэх зээлийг зохицуулах чадавх харьцангуй сул байна. Монгол Улсын банк бус санхүүгийн
байгууллагууд (ББСБ) нь хангалттай хөгжиж чадаагүй байгаа хэдий ч бичил бизнес эрхлэгчдэд олгох
санхүүжилтийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэхэд гол үүрэг гүйцэтгэх, лизинг болон даатгалын үйлчилгээ
хөгжүүлэх замаар санхүүгийн зах зээлийг цаашид бэхжүүлэх боломжтой юм.
56.
ДБГ нь бизнес эрхлэх орчныг сайжруулах чиглэлд үзүүлэх дэмжлэгээ үргэлжлүүлнэ.
Ингэхдээ ОУСК-ийн хөрөнгө оруулалтын орчны тэр дундаа хяналт шалгалт, зөвшөөрөл авах үйл
ажиллагаатай холбогдон гардаг бизнесийн зардал, захиргааны дарамтыг бууруулах зөвлөх
хөтөлбөрийн гарсан үр дүнд тулгуурлан үргэлжлүүлэн дэмжлэг үзүүлнэ. ОУСК нь хөрөнгө
оруулалтын бодлого, урамшуулал, хамгаалал, түүнчлэн бизнесийн орчныг сайжруулах салбарын
тодорхой арга хэмжээнүүдэд бодлогын шинэчлэлийн хоёр дахь үе шатны зөвлөгөө, дэмжлэг
үзүүлнэ. Мөн бизнес эрхлэлтийн шинэчлэлийг дэмжих, ялангуяа хилийн чанад дахь худалдаа зэрэг
Монгол Улсын хоцрогдолтой чиглэлүүдийг тусгайлан үйл ажиллагааны зорилт болгон дэмжлэг
үзүүлэх талаар холбогдох эрх бүхий албан тушаалтнуудтай тохиролцох хэлэлцээрийг хийж байна.
Эдгээр нь хөрөнгө оруулагчдын итгэлийг сэргээж, дотоод болон гадаадын хувийн хэвшлийн хөрөнгө
оруулалтыг хөнгөвчлөх, экспортын саад бэрхшээлийг бууруулах, одоогийн хууль тогтоомжийн
хэрэгжилтийг илүү үр дүнтэй зохион байгуулах талаар засгийн газрын зүгээс тодорхой арга хэмжээ
авахад дэмжлэг болох юм. ОУСК нь төр, хувийн хэвшлийн оролцогч талуудтай зөвлөлдөх хэлбэрээр
боловсруулагдах Хөрөнгө оруулалтын бодлогын мэдэгдлийг боловсруулахад Засгийн газарт
үргэлжлүүлэн дэмжлэг үзүүлэх болно. Энэ нь Хөрөнгө оруулалтын тухай шинэ хууль болон улс орны
эдийн засгийн стратегид ирээдүйд гарах нэмэлт өөрчлөлтүүдтэй уялдаж, нийцэж байх хэрэгтэй юм.
Банкны шинэ ХБҮАХ нь хөрөнгө оруулагчдын итгэлийг нэмэгдүүлэх, хөрөнгө оруулалтыг дэмжих арга
хэмжээ, худалдааг хөнгөвчлөх бодлогын арга хэмжээг дэмжих боломжтой юм. Нэмж дурдахад,
ОТХОБА нь хувийн хэвшлийн шийдлүүдийг дэмжих, эрсдэлээс хамгаалах чиглэлээр Банк болон
ОУСК-тай хамтран ажиллах болно.
57.
ДБГ санхүүгийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, тэр дундаа ЖДҮ-ийн санхүүжилт авах
боломжийг нэмэгдүүлэхэд үргэлжлүүлэн хамтран ажиллах болно. ОУСК нь бичил бизнес
эрхлэгчдэд санхүүжилт олгоход зориулж зээлийн шугам гаргах тэр дундаа хөдөө аж ахуйн салбарын
нийлүүлэлтийн сүлжээнд хамаарагддаг бичил бизнес эрхлэгчдийг онцлох, ингэхдээ ногоон зээл,
ногоон бонд гаргах чиглэлээр ажилладаг түншлэгч банкуудтай үргэлжлүүлэн хамтран ажиллана.
ББСБ-уудыг хөгжүүлэх, санхүүжилт авах боломжийг сайжруулах үүднээс бичил санхүү, түрээс,
даатгалын үйл ажиллагаа эрхэлдэг компаниудтай хамтран ажиллах болно. Арилжааны банкуудын
зүгээс ЖДҮ болон хямд үнэтэй орон сууц барих төслүүдэд санхүүжилт олгох боломжийг
бүрдүүлэхийн тулд эрсдэл хуваалцах хэрэгслийг ашиглаж болох юм. ОУСК-ийн ББСБ-ууд, бичил
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2020 оны 10 дугаар сарын байдлаар ЖДҮ эрхлэгч иргэдэд зориулсан зээлийн хүү дунджаар 16.5 хувьтай,
дундаж хугацаа нь 18.9 сар, аж ахуйн нэгжийн хувьд хүү нь 12.3 хувь, хугацаа нь 36.1 сар байна.
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санхүү, түрээс, даатгалын үйл ажиллагаа эрхэлдэг компаниудыг хөгжүүлэх чиглэлийн үйл ажиллагаа
нь санхүүгийн хүртээмжийг улам нэмэгдүүлэх болно. ОУСК хамгийн том ББСБ-уудын нэг болох
Транскапиталд “Монгол төгрөг”-ийн зээлийн шинэлэг санхүүжилтийг олгосон бөгөөд энэ нь 15,000
орчим эмэгтэй бизнес эрхлэгчид, бичил болон хөдөө орон нутгийн бизнесүүдэд ашиг тусаа өгөх юм.
Мөн ОУСК нь бичил бизнес эрхлэгчид болон үйлчилгээ авч чаддаггүй сегментүүдийн санхүүгийн
хүртээмжийг нэмэгдүүлэхийн тулд Өртгийн сүлжээний (Нийлүүлэлтийн сүлжээний) санхүүжилтийн
зах зээлийг хөгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлж чадна. Энэхүү болон дээр дурдсан бусад санаачилгуудыг
дэмжихийн тулд ОУСК нь дотоодын валютаар санхүүжилт олгох боломжтой урт хушацаат төгрөгийн
санхүүжилтийн эх үүсвэрийг эрэлхийлэх ажлаа үргэлжлүүлнэ. Нэмж дурдахад, Банкны
санхүүжилтээр хэрэгжиж буй Экспортыг дэмжих төсөл, Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төсөл нь
экспортын зах зээлд нэвтрэх боломжийг өргөжүүлэх, хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч болон бичил
бизнес эрхлэгчдэд дэмжлэг үзүүлнэ.
Зорилго 2.2 Тогтвортой уул уурхайн хөрөнгө оруулалтыг дэмжих
58.
Уул уурхайн салбар нь Монгол Улсын эдийн засгийн хөгжлийг дэмжихэд гол үүрэг
гүйцэтгэсээр байх бөгөөд илүү тогтвортой, хүртээмжтэй байдлаар удирдан зохион байгуулах
шаардлагатай. Дэлхийн жишигт нийцсэн уул уурхайн томоохон төслийг хөгжүүлэхийн тулд Монгол
улс жинтэй гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтыг татахаас гадна оруулсан хөрөнгө оруулалтаа тогтоон
барихад анхаарах шаардлагатай. Засгийн газрын уул уурхайн хөрөнгийг удирдах чадавх, ялангуяа
олон улсын түншүүдтэй хамтарсан үйлдвэр байгуулах хөрөнгийг удирдах чадварыг дээшлүүлэх
шаардлагатай байна. Монгол Улсын уул уурхайн салбарын ирээдүйд байгаль орчны тогтвортой
байдал, үүнд ус, эрчим хүчний ашиглалтаас үүдэлтэй Хүлэмжийн хийн (ХХ) ялгаруулалт, эрчим
хүчний үр ашиг, орон нутгийн хангамжийн сүлжээг ашиглах, орон нутгийн иргэдэд үзүүлэх үр өгөөж
зэрэг нь чухал ач холбогдолтой.
59.
Нэг ДБГ-ын оролцоог уул уурхайн салбарт үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлэх болно. ДБГ нь уул
уурхайн салбарын засаглалын чиглэлээр, ОУСК, ОТХОБА нь Оюу Толгой төслийн24 томоохон хөрөнгө
оруулалтын чиглэлээр оролцож ирсэн бөгөөд ТСХ хэрэгжих хугацаанд үргэлжлүүлэн дэмжиж
ажиллана. ОУСК ба ОТХОБА нь ОТ-ийг Монгол Улсын өсөлт хөгжилд чухал хувь нэмэр оруулагч
хэлбэрээр үргэлжлүүлэн дэмжлэг үзүүлж ажиллах хүлээлттэй байна. ОУСК-ийн ОТ-д үзүүлэх
санхүүгийн дэмжлэгийг үйлчлүүлэгчийн эрэлт, бодлогын тогтвортой байдал, макро эдийн засгийн
өргөн хүрээнд харгалзан үзэж тодорхойлно. ОТХОБА-ын баталгаа нь 2027 он хүртэл хүчинтэй байгаа.
ОУСК-ын зөвлөх үйлчилгээний хүрээнд ОТ төсөлтэй хамтран бизнесийн ур чадварыг дээшлүүлэх,
ЖДҮ-ийн санхүүжилтийн хүртээмжийг хөнгөвчлөх чиглэлээр Өмнөговь, УБ хотод орон нутгийн
ханган нийлүүлэгчдийн бизнесийн ур чадвар, ЖДҮ-ийн санхүүгийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэх
чиглэлд хөгжүүлэх хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ. Энэ нь мөн уул уурхайн салбарын нүүсрхүчлийн хийн
ялгаруулалтыг бууруулахын тулд сэргээгдэх эрчим хүч ашиглах, үр ашигтай эрчим хүчний
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Олон нийтийн хэлэлцүүлгүүд маргаантай байсан ч ОТ төсөл нь Монгол Улсад чухал хувь нэмэр оруулсан: 1.6 тэрбум
долларын татварын төлбөр, 2.5 тэрбум долларын орон нутгийн худалдан авалтад, 2010-18 оны хооронд 7.9 тэрбум
долларын зардлыг 2,649 ажилтан, 93% нь Монгол хүн; усны менежмент, орон нутгийн худалдан авалт, санхүүжилтийн
хүртээмж, ашигт малтмалын сэргээгдэх эрчим хүч, хөгжлийн хөтөлбөрүүдэд оруулсан хувь нэмэр; хариуцлагатай усны
менежментийн чиглэлээр салбартаа тэргүүлдэг Сайн дурын ажиллагааны журам (уул уурхайн 13 компанитай
тохиролцсон); уул уурхай, газрын доорх усны менежментийн чиглэлээр 1000 гаруй иргэд, олон нийт, Засгийн газар,
салбарын оролцогчдыг сургасан; хариуцлагатай уул уурхай, усны менежментийн харилцаа холбооны стратеги, 2018 онд
орон нутгийн ханган нийлүүлэгчдийг чадавхжуулах, санхүүжилтийн хүртээмжийг хөгжүүлэх хөтөлбөрийг боловсруулж
эхэлсэн; бусад уул уурхайн компаниудын хамтаар Өмнөговийн сэргээгдэх эрчим хүчний хамтын шийдлийн ТЭЗҮ-ийг
санхүүжүүлсэн.
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шийдлүүдийг дэмжихээс гадна төрийн байгууллага хооронд, төр, олон нийт хооронд, ялангуяа уул
уурхайн бүс нутагт оршин сууж буй иргэд, түүнчлэн хувийн хэвшил , иргэд хооронд мэдээллийн
урсгал, мэдээлэл солилцох үйл явцыг сайжруулах юм. Банкны шинэ техник туслалцаа нь өмнөх
хүчин чармайлтад үндэслэн уул уурхайн хөгжлийн ирээдүйн бодлогыг тодорхойлоход дэмжлэг
үзүүлэх зорилгоор уул уурхайн салбарыг хөгжүүлэх стратегийн хувилбаруудыг боловсруулахад
чиглэгдэнэ. ОУСК нь Ил тод байдлаас Хөгжил хөтөлбөрийн хүрээнд дэд бүтэц, байгалийн нөөцийн
салбарт ил тод байдлыг сайжруулах шинэлэг арга хэрэгсэл, арга зүйгээр дамжуулан олон нийтийн
мэдлэгийг дээшлүүлэх чиглэлээр ажиллах болно. Банкны зүгээс өмнөх оролцоонд тулгуурлан
зөвлөх үйлчилгээ болон аналитик дүн шинжилгээг үргэлжлүүлж салбарын ирээдүйн бодлогын
чиглэлийг тодорхойлох зорилгоор уул уурхайн салбарыг хөгжүүлэх стратегийн хувилбаруудыг
боловсруулах, ОҮИТБС-ийн хэрэгжилтэнд үргэлжлүүлэн дэмжлэг үзүүлэх болно.25 Эцэст нь, ДБГ-ын
гишүүн байгууллагууд ОТ төслийн талаар Засгийн газартай яриа хэлэлцээр үргэлжлүүлэн зохион
байгуулж, бусад хөрөнгө оруулалтын түншүүд, жишээлбэл, Европын сэргээн босголт, хөгжлийн банк
(ЕСБХБ)-тай үргэлжлүүлэн ажиллах болно.
Зорилго 2.3. Уул уурхайгаас бусад салбарын бүтээмжийг нэмэгдүүлэх
60.
ДБГ нь Монгол Улсын уул уурхайн бус салбарын хөгжил, тэр дундаа ажлын байр шинээр
бий болгох салбарууд болон эмэгтэйчүүдэд тусгайлан анхаарлаа хандуулж дэмжлэг үзүүлнэ.
Эдийн засгийн бааз суурийг нэмэгдүүлж, хөдөлмөр эрхлэх боломжийг бий болгохын тулд Монгол
Улсад уул уурхайгаас бусад салбарыг хөгжүүлэх нэн шаардлагатай байна. Хөдөө аж ахуйн салбар нь
эдийн засгийг төрөлжүүлэх хөшүүрэг болох төдийгүй өргөн хүрээний хөдөлмөр эрхлэлтийн гол эх
үүсвэр юм. Хөдөө аж ахуйн салбар нь хүн амын гуравны нэг орчмыг ажлын байраар хангаж, ДНБний 13 хувийг эзэлж байна. Хөдөө аж ахуйн гаралтай бүтээгдэхүүнд мах, сүү зэрэг малын гаралтай
үндсэн бүтээгдэхүүний эзлэх хувийн жин 90 хувьтай байна. Гэвч арилжааны шинж чанартай мал аж
ахуй, хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийн тогтолцоо дутагдалтай байдал нь уг салбарын бүтээмжийг
бууруулаад зогсохгүй хууль эрхзүйн зохицуулалтын сул тал Монгол Улсыг экспортын зах зээлд
нэвтрэх боломжийг чөдөрлөж байна. ДБГ-ын сүүлд хийсэн судалгаагаар аялал жуулчлал, тээврийн
үйлчилгээ, ноос, ноолуур, арьс ширэн бүтээгдэхүүн нь Монгол Улсын харьцангуй давуу тал байх
боломжит салбарууд гэж тодорхойлсон ч ложистик, санхүүгийн нөөц, зохион байгуулалтын
тулгамдсан асуудлууд шийдэгдээгүй хэвээр байна.26 Ялангуяа, аялал жуулчлалын салбар ДНБ-ний
11.8%, ажил эрхлэлтийн 9 хувийг (2018) эзэлж байгаа нь цаашид өргөжих боломжтойг илтгэж байна.
61.
Хөдөө аж ахуй, аялал жуулчлалын салбарын бүтээмжийг нэмэгдүүлэх, шинээр ажлын
байр бий болгоход ДБГ дэмжлэг үзүүлнэ.27 2020 оны санхүүгийн жилд батлагдсан Мал аж ахуйн
салбарын хувьд Мал аж ахуйн эдийн засгийн эргэлтийг нэмэгдүүлэх төсөл (МААЭЗЭНТ) хэрэгжиж
эхэлсэн бөгөөд малын эрүүл мэндийн тогтолцоог бэхжүүлэх, мал аж ахуй газар тариалангийн
бүтээмжийг нэмэгдүүлэх, арилжааны үйл ажиллагаа, дэд бүтцийг бэхжүүлэх чиглэлд ажиллах юм.
25

Банк нь сайжруулсан зохицуулалтын гүйцэтгэл (MSISTAP 2009-15), санхүүжилтийн салбарын мега төслүүд (MINIS 201119), засаглалын оролцоо (Олборлох үйлдвэрлэлийн ил тод байдлын санаачилга (ОҮИТБС-ын буцалтгүй тусламж 20102018) зэрэг ТТ-ны түүхтэй.
26
ОУСК, 2017, Монгол Улсын боломжийн судалгаа, Latimer, Julian and Marcin Piatkowski, 2018, Ноолуур, ноос, мах, арьс
ширний салбарын худалдаа, тээврийн үйл ажиллагааны үнэлгээ ба Монгол Улс дахь эдийн засгийн төв коридорын
боломж, Бодлогын баримт бичиг, Дэлхийн Банк.
27

Мөн түүнчлэн эдгээр салбарт чиглэсэн арга хэмжээнүүдэд бизнесийн орчныг сайжруулах чиглэлээр хийгдэж
буй хүчин чармайлт болон Экспортыг дэмжих төслийн хүрээнд уул уурхайн бус салбарын ЖДҮ-ийг дэмжих,
тэдгээрийн экспортын чадавхыг бэхжүүлэх, экспортын зах зээлд нэвтрэх боломжийг өргөжүүлэх зорилгоор
хэрэгжиж байгаа арга хэмжээнүүд хувь нэмэр оруулах болно.
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Уг төсөлд хувийн хэвшлийн өнцгийг тусгах үүднээс мал аж ахуйн салбарт хууль тогтоогч
байгууллагатай хамтран ажиллаж байсан туршлагатай ОУСК-ийн багтай хамтран хэрэгжүүлнэ.
Түүнчлэн, чухал үүрэгтэй төрийн байгууллагуудын чадавхыг бэхжүүлэх, бүтээгдэхүүний чанар,
хүнсний аюулгүй байдлын стандартыг сайжруулах, аж ахуй нэгжүүдийн тэр дундаа эмэгтэй
удирдагчтай аж ахуй нэгжийн бүтээмж, бизнесийн үйл ажиллагааг бэхжүүлэх замаар хувийн
хэвшлийн оролцоог тэлэх нөхцөлийг бүрдүүлэх юм. Эдгээр арга хэмжээнд үндэслэн ОУСК хөрөнгө
оруулалтын эх үүсвэр татах боломжийг судалж байна. Төслөөс хэрэгжүүлэх арга хэмжээ үр дүнтэй
нь батлагдвал төслийн санхүүжилтийг нэмэгдүүлж, хамрах хүрээг өргөжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх
талаар судлан үзэх болно. МААЭЗЭНТ-д дэмжлэг үзүүлэхийн хажуугаар Хотын өрсөлдөх чадвар,
нөхөн сэргээлтийн төсөл нь арьс шир, ноос боловсруулах ЖДҮ-ийн өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлж,
дэд салбаруудад нэмүү өртөг шингээх, ажлын байр нэмэгдүүлэхэд хувь нэмэр оруулна.28 Цаашид,
Монгол улсын хөдөө аж ахуйн гаралтай хүнсний үйлдвэрлэлийн тогтолцоог өөрчлөх чиглэлээр
зөвлөх үйлчилгээ, аналитик дүн шинжилгээ хийж хөдөө аж ахуйн талаар баримтлах бодлого,
төсвийн зардлыг (ялангуяа татаас болон бусад дэмжлэгийн хөтөлбөрүүдийг) дахин хянаж үзнэ.
Парисын уур амьсгалын өөрчлөлтийн бага хурлын үеэр тохиролцсон Монгол Улсын “Үндэсний
тодорхойлсон хувь нэмэр”-т Засгийн газар хөдөө аж ахуйн салбарыг нийтэд нь, харин мал аж ахуйг
уур амьсгалын өөрчлөлтийн чиглэлээр авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээнд голлох үүрэг гүйцэтгэнэ гэж
тодорхойлсон байна. Мөн Банкны боломжит ХБҮА нь бэлчээрийг сайжруулах, мал аж ахуйн эрхзүйн
зохицуулалт, бууцны удирдлага, уур амьсгалын өөрчлөлттэй уялдсан ухаалаг хөдөө аж ахуйг
бэхжүүлэх зэрэг бодлогын арга хэмжээг дэмжих боломжтой. ОУСК болон ОТХОБА нь мах, махан
бүтээгдэхүүн, цагаан идээ, ноолуур гэх мэт ирээдүйд өргөжих, экспортлох боломж харьцангуй өндөр
магадлалтай, үнэ цэнэ бүхий сегментүүдийг сонгон хамтран ажиллана.
62.
Өөр нэг ирээдүйтэй салбар бол аялал жуулчлалын салбар юм. ДБГ нь ОУСК-ийн дундын зах
зээлийн сегментүүдээр дамжуулан энэ салбарыг дэмжиж ирсэн. Цаашид Улаанбаатар хотоос гадна
байрших төслүүдэд мөн анхаарч байгальд ээлтэй аялал жуулчлалаар дамжуулан хөдөө орон нутагт
ажлын байр бий болгох, орлогыг нэмэгдүүлэх төслүүдийг дэмжин ажиллана. ОУСК-ийн Зах зээлийг
бий болгох зөвлөх үйлчилгээ нь КОВИД-19 цар тахлын дараахь хүн цөөн зочилдог, бага хүн амтай
газруудаар аялах зах зээлийнсонирхлыг нэмэгдүүлэх, Монгол улсын аялал жуулчлалын зах зээлийн
үнэ цэнийг тодорхойлох, өсгөхөд туслах болно. Байгаль орчинд ээлтэй аялал жуулчлалыг бий болгох
өргөн уудам, байгалийн онгон төрхөө хадгалсан газар нутаг нь Монгол улсад цар тахлын дараах
аялал жуулчлалд өрсөлдөхүйц давуу бий болгож байна. Хэрвээ засгийн газрын зүгээс хүсэлт байвал
ОУСК-ийн ТХХТ-ийн зөвлөх үйлчилгээний баг үндэсний агаарын тээвэрлэгч МИАТ ТӨХК-ийг төр,
хувийн хэвшлийн түншлэлийн замаар хувьчлах асуудлыг судалж үзэх боломжтой. Дэлхийн Банк нь
“Төрөөс аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх талаар баримтлах бодлого 2019-2026”-ын хэрэгжилт, Монгол
Улсын аялал жуулчлалын салбарын өсөлтийг дэмжих зорилгоор Хүртээмжтэй Аялал жуулчлалыг
Хөгжүүлэх зөвлөх үйлчилгээ, анаилатик дүн шинжилгээгээр дамжуулан бодлогын арга хэмжээ
болон шаардагдах хөрөнгө оруулалтыг тусгайлан тодорхойлох болно.
63.
Банк нь Монгол Улсын цахим эдийн засгийн өсөлт, ажлын байр, өрсөлдөх чадварыг
нэмэгдүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх болно. Монгол Улсын иргэд, бизнес эрхлэгчид цахим

28

ЖДҮ-д үзүүлэх шууд дэмжлэгт фирмийн түвшний тоног төхөөрөмжийг шинэчлэх, ур чадвар эзэмшүүлэх,
ЖДҮ-ийн сангаар дамжуулан санхүүжүүлт олгох, дэд бүтцийн байгууламжийн хүртээмжийг сайжруулах,
бүтээгдэхүүний чанарыг ерөнхийд нь сайжруулах зэрэг орно.
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аппликейшн,29 ашиглах гар утас, интернетийн сайн холболттой болсон бөгөөд Засгийн газраас eMongolia санаачилгыг долоон жилийн дотор хэрэгжүүлэх зорилт тавьсан. Санал болгож буй шинэ
Цахим шилжилтийн төсөл нь Зорилго 1.3-т тодорхойлсон цахим засаглалыг дэмжихээс гадна
залуучуудад (ялангуяа эмэгтэйчүүдэд) ажлын байр бий болгох, өрсөлдөх чадвараа дээшлүүлэх
зорилгоор дотоодын үйлдвэрүүдийг цахимжуулах, эдийн засгийн төрөлжилт, тэсвэрийг сайжруулах
зорилгоор Монгол Улсад цахим болон МХХТ-ийн салбарыг бий болгох болно.
Зорилго 2.4. Тогтвортой дэд бүтцээр дамжуулан холбоог сайжруулах
64.
Монгол Улс газар зүйтэй холбоотой сорилтуудаа даван туулж, эдийн засгийн өрсөлдөх
чадвараа сайжруулахын тулд дэд бүтцэд оруулах хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэх шаардлагатай.
Газар доорх тээврийн үр ашигтай дэд бүтцийг бүрдүүлэх, түүнийг хамгаалах нь далайд гарцгүй, уур
амьсгалын эрс тэс нөхцөл, хүн амын нягтрал багатай улсын хувьд гол сорилт болж байна. Ложистик,
тээврийн зардал өндөр тул Монгол Улс дэлхийн дэд бүтцийн 30 зэрэглэлийн хувьд бусад орноос
хоцорч байна. 31 Дэд бүтцийн чанар сайнгүй байдаг бөгөөд засвар, үйлчилгээ хангалттай бус.
Бодлогын хувьд дэд бүтцийн сонголтыг нэгдсэн байдлаар хийдэггүй, төлөвлөлт, хэрэгжилтийн явц,
хөрөнгө оруулалтын болоод зохицуулалтын таатай бус орчин зэргээс шалтгаалан дэд бүтцэд хувийн
хэвшлийн санхүүжилтийг хангалттай татан авч чадахгүй байна. Энэ нь иргэдийн зах зээл, хөдөлмөр
эрхлэх боломж, үндсэн үйлчилгээнд хүрэх хүртээмж хангалтгүй байхад хүргэж байна. Улаанбаатар
хот болон бусад хотын төвүүдийн дэд бүтэц нь оршин суугчдын эрэлт хэрэгцээг хангаж чадахгүйн
улмаас эдийн засгийн бүтээмж, амьдралын чанар алдагдахад нөлөөлж, мөн авто машины
хэрэглээний өсөлтийн хурд нь Монгол улсын хүлэмжийн хийн тэнцвэрт байдалд нөлөөлж байна.
Мөн түүнчлэн, ОХУ болон БНХАУ-тай холбогдож буй эдийн засгийн коридорын нөөц боломжийг
бүрэн ашиглаж чадаагүй байна.
65.
ДБГ нь өртгийн сүлжээнд анхаарлаа хандуулах замаар дэд бүтцийн тогтвортой хөгжлийг
дэмжих болно. Монгол Улс газарзүйн хувьд тулгарч буй сорилт, хүн амын нягтаршил багатай тул
өртгийн сүлжээнд суурилсан зорилтот арга хэмжээг сонгох нь эдийн засаг, нийгэм, байгаль орчинд
үзүүлэх нөлөөллийг бий болгоход амин чухал үүрэг гүйцэтгэнэ. Энэхүү аргачлалыг ДБГ-ээс саяхан
хийж гүйцэтгэсэн Дэд бүтцийн салбарын үнэлгээ (ИнфраСАП) судалгаагаар танилцуулсан болно.
Энэхүү судалгаанд тэргүүлэх дэд бүтцийн хөрөнгө оруулалтыг сонгохдоо үнэ цэнийн гинжин
хэлхээний аргыг ашиглаж хувийн хэвшлийн санхүүжилтийг татах, засаглалын хувьд институцийн
хуваагдмал байдлыг арилгах арга хэмжээнүүдийг санал болгосон. Судалгаанд үндэслэн ДБГ-ын
санаачилгаар Тээврийн дэд бүтцийн холболт, ложистикийн сайжруулалт төслийг хэрэгжүүлэхээр
бэлтгэл ажлыг хангаж байгаа бөгөөд Нэгдсэн ложистикийн үзэл санаанд тулгуурлан махны өртгийн
сүлжээ зэрэг стратегийн ач холбогдолтой өртгийн сүлжээний тээвэр, ложистикийг нэгтгэхээр
ажиллаж байна. Банк, ОУСК нь төслийн зураг төсөлд дэд бүтцийн үйлчилгээ, хувийн хэвшлийн
хөрөнгө оруулалтыг нэгтгэх чиглэлээр уг төслийн үзэл баримтлал боловсруулах үе шатнаас эхлэн
нягт хамтран ажиллаж байна. (Дэлгэрэнгүй мэдээллийг Шигтгээ 3-с харна уу үү) Түүнчлэн, ОУСК нь
29

Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны Монгол Улсын мэдээллийн технологийн салбарын талаар гаргасан
хамгийн сүүлийн тайланд 2010 онд 200,000 хэрэглэгчтэй байсан интернэтийн үйлчилгээ 2016 оны 12-р сар
гэхэд 2.6 сая болж интернетийн нэвтрэлтийг 86 хувьд хүргэсэн талаар дурджээ. Гар утас, ухаалаг утасны
хэрэглээ 2009 онд хүн амын 60% байсан бол 2015 онд 102% болж өссөн байна.
30
Жишээлбэл, Дэлхийн эдийн засгийн форумаас гаргасан Дэлхийн өрсөлдөх чадварын тайлан 2019-ийг үзнэ
үү. Монгол Улс авто замын чанараар 112, зам холболтоор 112, агаарын тээврийн үр ашгаар 117 дугаарт жагсав.
31
Жишээлбэл, Монгол Улсын 21 аймгаас төмөр зам дөнгөж 7 аймагт хүрдэг бөгөөд 16 нь л нийслэлтэй хатуу
хучилттай замаар холбогддог.
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хувийн хэвшлийн хөрөнгийг татан оролцуулах, ТХХТ-ийн боломжит шийдлүүдийг судлах болон
тээвэр, эрчим хүч, ус/бохир усны шугам сүлжээний хувьчлалд хамрагдах хөрөнгийг тодорхойлох
чиглэлээр салбарын яам, агентлагуудтай үргэлжлүүлэн хамтран ажиллана.
Шигтгээ 3: Монгол Улсын Дэд бүтцийн салбарыг үнэлэх хөтөлбөр (ИнфраСАП) ба ДБГ-ын өртгийн
сүлжээг сайжруулах санаачилга
“Дэд бүтцийн салбарыг үнэлэх хөтөлбөр”-т хүн амын нягтаршил бага, уул уурхайгаас өндөр хамааралтай,
далайд гарцгүй Монгол Улсын суурь нөхцөлд тулгуурлан хэрэгцээтэй дэд бүтэц, хөрөнгө оруулалтын
тэргүүлэх чиглэлд шинжилгээ хийсэн болно. Эдгээр суурь нөхцөлүүдээс харахад Монгол Улс дэд бүтцэд
хөрөнгө оруулахдаа илүү болгоомжтой хандаж, шилж сонгох шаардлагатайг онцлон сануулсан. “Бүтээн
байгуулчихвал хүрээд ирнэ” гэх арга барил үр дүнгүй. Үүний оронд ИнфраСАП нь эдийн засагт одоо байгаа
голлох өртгийн сүлжээнүүдийн дүн шинжилгээнд үндэслэн дэд бүтцийн хөрөнгө оруулалтуудыг сонгохыг
зөвлөж буй юм. Монгол Улсын хүн ам нь газар нутаг болон эрдэс баялгийн нөөцтэй нь харьцуулахад маш
бага учир харьцангуй давуу талтай ч эдийн засгийн үйл ажиллагааны цар хүрээ нь хязгаарлагдмал байдаг.
Уул уурхайгаас өөр цаашид хөгжүүлж болох эдийн засгийн гол салбаруудаар ноолуур, мах, сүү, сүүн
бүтээгдэхүүн зэрэг хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэл; аялал жуулчлал; Монгол Улсын интернеттэй холбогдсон
байдал болон ажиллах хүчний өндөр ур чадварт суурилсан дижитал үйлчилгээ; салхи, нарны эрчим хүч
зэрэг сэргээгдэх эрчим хүч үйлдвэрлэлүүд тодорхойлогдсон байдаг. Эдгээр салбаруудыг анхаарна гэдэг нь
бусад салбаруудыг хайхрахгүй орхино гэсэн үг биш бөгөөд эдгээр салбарын хөгжил нь дэд бүтцийн
үйлчилгээнд хангалттай эрэлт бий болгох боломжтой тул хөрөнгө оруулалтын шийдвэрт нөлөөлнө гэсэн үг
юм. Иймд “Дэд бүтцийн салбарыг үнэлэх хөтөлбөр”-т эдгээр өртгийн сүлжээ тус бүрийг хөгжүүлэхэд
дутагдаж буй голлох дэд бүтцийг тодорхойлж, дараахь гурван зөвлөмжийг өгсөн байна.
1) Дэд бүтцийн төслийн сонгон шалгаруулах, төлөвлөх, хэрэгжүүлэх институцын дэд бүтэц, шийдвэр
гаргалтыг сайжруулах.
2) Засгийн газрын оролцоо, дэд бүтцийн хөрөнгө оруулалтыг өртгийн сүлжээнд нийцүүлэх. Дэд
бүтцийн тэргүүлэх чиглэлийг сонгохдоо эдийн засгийн голлох өртгийн сүлжээг тодорхойлж, эдгээр
өртгийн сүлжээ болон холбогдох коридорын хязгаарлалтыг анхаарч үзэх. Засгийн газар хөрөнгө
оруулалт шаардлагатай байгаа төслүүддээ эдийн засаг, санхүүгийн нарийн үнэлгээ хийсний үндсэн
дээр илүү бодитой, чухал төслүүдийг жагсаан, дунд хугацааны стратегийн төлөвлөгөө
боловсруулах хэрэгтэй.
3) Хууль, эрх зүйн зохицуулалт болон хөрөнгө оруулалтын орчинг сайжруулж, том уурхайнуудын
хөрөнгө оруулалтыг түшиглэж, тарифыг шинэчлэх замаар орлогын тогтвортой урсгалыг бий болгож,
дэд бүтцэд хувийн хэвшлийн санхүүжилтийг хөшүүрэглэх хэрэгтэй.
ИнфраСАП судалгаанд үндэслэн Монгол Улсад өртгийн сүлжээний хөгжлийг дэмжихээр Банк болон ОУСКийн хамтарсан Монгол Улсын Тээврийн дэд бүтцийн холболт, ложистикийг сайжруулах төсөл хэрэгжихээр
бэлтгэл ажлыг хангаж байна. Энэхүү төслөөр стратегийн ач холбогдол бүхий өртгийн сүлжээний тээврийн
дэд бүтцийн холболт, ложистикийг сайжруулах бөгөөд махны өртгийн сүлжээг тусгайлан анхаарч үзэх юм.
Төсөл нь махны үйлдвэрлэл, хэрэглээний байршлыг хооронд нь холбоход чухал ач холбогдолтой авто
замын гол хэсгүүдийн үр дүнд суурилсан засвар үйлчилгээний тогтолцоог бий болгоход тусална. Түүнчлэн
тээвэр, ложистикийн үйлчилгээ үзүүлэхэд хувийн хэвшлийн оролцоог нэмэгдүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх
болно. Үүнд махны бүтээгдэхүүнийг нэгтгэх ложистикийн туршилтын зангилаа, хүйтэн хэлхээний тасралтгүй
системийг бий болгох, малчид, операторууд, зах зээлийг холбох ложистик, хангамжийн сүлжээний
платформ орно.
ОУСБХБ-ны санал болгож буй санхүүжилт нь бүс нутгийн төвүүдийг холбосон замууд, нэвтрэх замууд болон
төв доторх холболтууд, нийтийн аж ахуйн үйлчилгээний холболтууд зэрэг нийтийн дэд бүтцийг дэмжих
болно. Концессоор хувийн хэвшлийн түншүүд газар дээрх байгууламж, агуулахтай холбоотой
үйлчилгээнүүд болох хүйтэн агуулах, явуулын нядалгааны газар, ложистикийн үйлчилгээг үзүүлэх болно.
Концесс нь ложистикийн зангилаануудыг удирдах үндэс суурийг бүрдүүлнэ. Үүнд зөөврийн нядалгааны
газар худалдан авах, түрээслэхтэй холбоотой худалдан авалт, санхүүжилтдээ эдийн засгийн хэмнэлт гаргах
боломжийг олгоно. Саяхан ОУСК нь Монголын Банкуудын Холбоотой Монгол Улсад өртгийн сүлжээний
санхүүжилтийн зах зээлийг бий болгох хамтын ажиллагааны гэрээ байгуулсан. Барьцааны бүртгэл, орчин
үеийн Баталгаат гүйлгээний тухай хууль бий болгоход үндэслэн уг гэрээ нь мал аж ахуйн салбарын ЖДҮ
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эрхлэгчдэд бага хэмжээний зээл олгох таатай орчныг бүрдүүлэхээр зорьж байна. Эдгээр үйл ажиллагаа нь
жижиг бизнес эрхлэгчдэд зориулсан явуулын нядалгааны газрыг санхүүжүүлэх эсвэл түрээслэх боломжийг
олгох эрсдэлийг бууруулах эсвэл зээлийн өртгийг сайжруулах нэмэлт механизмыг бий болгоход туслах
болно.
Эх үүсвэр: Дэлхийн Банк. 2020. Монгол Улс ИнфраСАП: Харилцан хамааралтай, эдийн засгийг
төрөлжүүлэх дэд бүтэц. Дэлхийн Банк, Улаанбаатар. © Дэлхийн Банк.
https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/34779.

66.
Мөн Монгол Улсын эрчим хүчний салбар найдвартай, тогтвортой эрчим хүчний
(цахилгаан болон дулаан) нийлүүлэлтийг хангахад ноцтой хүндрэлүүд тулгарч байна. Монгол Улс
сүүлийн хэдэн арван жилийн турш эрчим хүчний салбарт хөрөнгө оруулалт хийгээгүй бөгөөд өсөн
нэмэгдэж буй эрчим хүчний хэрэгцээг хангах нөөц боломжгүй байгаа тул хямрал нүүрлэхэд ойрхон
байна.32 Энэхүү хэрэгцээг хангахын тулд цахилгаан болон төвлөрсөн дулаан хангамжийн сүлжээнд
нэмэлт хүчин чадал шаардагдаж байгаагаас гадна цахилгаан болон дулаан хангамжийн сүлжээг
шинэчлэх шаардлагатай байна. Мөн түүнчлэн, одоогийн эрчим хүчний систем нь нүүрснээс ихээхэн
хамааралтай бөгөөд хүлэмжийн хийн ялгаруулалт болон агаарын бохирдол ихсэхэд ихээхэн хувь
нэмэр оруулж байна. Үүний зэрэгцээ, Монгол Улс сэргээгдэх эрчим хүчний их хэмжээний нөөцтэй
хэдий ч маш бага хэмжээгээр ашиглаж байна. Энэ нь Монгол Улс эрчим хүчний шилжилтийг
төлөвлөх ёстойг илтгэж байна.
67.
ДБГ-ын эрчим хүчний салбарт оролцох оролцоо нь эрчим хүчний үр ашиг болоод эрчим
хүчний шилжилт, сэргээдэх эрчим хүчрүү шилжихэд чиглэх болно. Одоо хэрэгжиж байгаа эрчим
хүчний төслүүд цахилгаан түгээх сүлжээний найдвартай байдлыг сайжруулах, сэргээгдэх эрчим
хүчний үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх зорилготой хэрэгжиж байна (ESP2). Улаанбаатар хотын дулаан
хангамжийг сайжруулах төсөл нь нийслэлийн гэр хорооллын бүсэд шинээр шугам татаж төвлөрсөн
дулаан хангамжийн сүлжээний хамрах хүрээг тэлэх, үр ашгийг дээшлүүлэх, агаарын бохирдлыг
бууруулах зорилготой хэрэгжиж байна. Үүнээс гадна, ДБГ нь эрчим хүчний шилжилтийн үндэс
суурийг тавих, шаардагдах хөрөнгө оруулалтын тооцоолол хийх болон бодлогын орчныг
сайжруулахад аналитик дүн шинжилгээ, зөвлөгөө өгөх зэргээр эрчим хүчний салбарын мастер
төлөвлөгөөнд дэмжлэг үзүүлэх юм. Нэмэлт хөрөнгө оруулалт нь хувьсах сэргээгдэх эрчим хүчийг
нэгдсэн сүлжээнд нийлүүлэх чадварыг нэмэгдүүлэх, илүүдэл эрчим хүчийг экспортлох зорилготой
системийн шинэчлэл рүү чиглэх юм. ОУСК нь сэргээгдэх эрчим хүчний хөрөнгө оруулалтыг дэмжих,
боломжийг судлах, сэргээгдэх эрчим хүчний төслүүдийн хэрэгжилт, санхүүгийн байгууллагын уур
амьсгалын стратегид зөвлөмж өгөх зэргээр дэмжлэг үзүүлнэ. Мөн ОТХОБА улс төрийн эрсдэлийн
баталгаагаар дамжуулан эрчим хүчний салбар дахь гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтыг бэхжүүлэх
боломжийг судлах юм. Эдгээр арга хэмжээнүүд нь Монгол Улсын “Үндэсний тодорхойлсон хувь
нэмэр”-ийн зорилгуудтай нягт уялдаж байна.
68.
Монгол Улс эдийн засгийн өрсөлдөх чадвар, хөдөөгийн ялгавартай байдлыг арилгах,
КОВИД-19 цар тахалд хариу арга хэмжээ авах чиглэлээр дижитал холболтоо бэхжүүлэх
шаардлагатай хэвээр байна. Монгол улс ОУЦХБ-аас 2018 онд гаргасан Хууль эрхзүйн зохицуулалтын
үзүүлэлт жагсаалтад нийт 193 улс орноос 118 дугаарт бичигдсэн хэвээр байна. Хөдөө орон нутаг
болон хотын төвийн хооронд дижитал ялгаа байна. Багийн түвшинд (суурин газар) цахим холболт
харьцангуй бага хэвээр байгаа буюу 4G хэрэглэгчдийн 62% нь Улаанбаатарт, зөвхөн 38% нь орон
нутагт байна. Санал болгож буй Цахим шилжилтийн төсөл нь 5G сүлжээнд зориулсан хувийн
32

Монгол Улс нь Бизнес эрхлэхүй 2020 тайланд Цахилгаан эрчим хүчний индикатороор 152-т жагсжээ.
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хэвшлийн хөрөнгө оруулалтыг дэмжих, хөдөө орон нутгийн иргэдийг хотын зах зээлд холбох гар
утас, интернетийн хүртээмжийг сайжруулах, хөдөө амьдардаг хүмүүс болон нийгмийн эмзэг
бүлгийн хүмүүсийн цахим боловсролын түвшинг дээшлүүлэх, иргэд, аж ахуйн нэгж байгууллагуудыг
цахим төр, хувийн хэвшлийн үйлчилгээнд хамрагдах боломжийг бүрдүүлнэ.
Чиглэл 3: Амьдралын чанарыг сайжруулах
Зорилго 3.1 Эрүүл мэндийн чанартай үйлчилгээний хүртээмжийг сайжруулах
69.
Монгол Улсад эрүүл мэндийн салбарт чанартай үйлчилгээ үзүүлэхэд хүндрэлтэй байна.
Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний чанар, ялангуяа хөдөө орон нутгийн анхан шатны тусламж
үйлчилгээний чанар гол тулгамдсан асуудал болоод байна. Үзүүлж буй үйлчилгээ нь техникийн
болон хуваарилалтын хувьд үр ашиггүй байгаа бөгөөд эрүүл мэндийн тогтолцоо нь Монгол улсад
нас баралт, өвчлөлийн тэргүүлэх шалтгаан болоод байгаа Халдварт бус өвчний өсөн нэмэгдэж буй
ачааллыг даахуйц биш байна. Дэлхийн 195 орны эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний хүртээмж,
чанарын судалгаагаар Монгол Улс дөнгөж 119-р байранд бичигджээ.33 Монгол Улс төсвийн зардлыг
үр ашигтай зарцуулах замаар өндөр чанартай үйлчилгээ үзүүлэх тогтолцоонд шилжих шаардлагатай
байна. КОВИД-19 цар тахал нь нийгмийн эрүүл мэндийн тогтолцооны сул талыг улам илрүүлж, олон
нийтийн бэлэн байдлыг бэхжүүлэх шаардлагатайг харуулж байна.
70.
ДБГ-ээс одоо хэрэгжүүлж байгаа үйл ажиллагаанууд нь эрүүл мэндийн салбарыг дэмжиж,
КОВИД-19 цар тахлын эсрэг хариу арга хэмжээнд анхаарах болно. КОВИД-19 цар тахлын эсрэг
нийгмийн эрүүл мэндийн хариу арга хэмжээ авах зорилгоор Банк онцгой байдлын үед хариу арга
хэмжээ авах, эрүүл мэндийн тогтолцооны бэлэн байдлыг хангах үйл ажиллагааг 2020 онд түргэн
шуурхай явуулж, 2021 оны санхүүгийн жилд нэмэлт санхүүжилт хийв.34 Энэхүү хоёр үйл ажиллагаа
нь нийгмийн эрүүл мэндийн бэлэн байдлын үндэсний тогтолцоог бэхжүүлэх, эмнэлгийн хэрэгслийг
санхүүжүүлэх, КОВИД-19-ийн эсрэг вакцин худалдан авах, түгээх замаар КОВИД-19 цар тахлын
дэгдэлтээс урьдчилан сэргийлэх ба хариу арга хэмжээ авах Монгол Улсын чадавхыг бэхжүүлэх
зорилготой. Одоо хэрэгжиж буй Цахим эрүүл мэнд төсөл нь өвчтөний мэдээллийг бодит цагаар
солилцох үйл ажиллагааг хөнгөвчлөх, халдварт бус өвчнийг (ХБӨ) хянахад шаардагдах үнэн зөв,
тогтмол шинэчлэгдсэн мэдээллээр хангах замаар ХБӨ-ний үр ашигтай хяналт, удирдлагыг
хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх зорилготой юм. Төслийн хэрэгжилтийн цаашдын чиг хандлагыг
шийдэхийн тулд Засгийн газартай хамтран үнэлгээ хийж байна.
Зорилт 3.2: Боловсролын чанарыг сайжруулах
71.
Боловсролын салбарт хэдийгээр Монгол Улс их хэмжээний хөрөнгө оруулалт хийж байгаа
боловч сургалтын үр нөлөө, хөдөлмөрийн зах зээлд бэлтгэгдсэн байдал зэрэг хөрөнгө оруулалтын
үр өгөөжийн хувьд хоцрогдолтой байна. КОВИД-19 цар тахлаас өмнө ч Монгол Улс сургалтын
чанарын хямралтай нүүр тулж байсан. 35 Чанарын зөрүүг арилгах нь нэн чухал боловч үндэсний
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195 орны эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний хүртээмж ба чанарын үзүүлэлт: Global Burden of Disease
Study –ийн 2016 онд хийсэн тогтолцооны дүн шинжилгээ.
34
ДБГ-ын КОВИД-19-ийн түргэвчилсэн санхүүжилтийн хөтөлбөр (ТСХ)-ийн КОВИД-19 цар тахлаас урьдчилан
сэргийлэх, хариу арга хэмжээ авах, бэлэн байдлыг хангах төслийн хүрээнд.
35
Монгол Улсын сургуульд суралцах дундаж хугацаа болох 13.2 жил нь дунджаас доогуур орлоготой
орнуудын дунджаас (10.4 жил) болон өндөр орлоготой орнуудын (13.1 жил) дунджаас хамаагүй өндөр байна.
Гэсэн ч хүүхдийн сурсан зүйлийг сургуульд байх хугацаагаар хорогдуулан гаргаж ирсэн тохируулсан жил нь 9.2
жилтэй тэнцүү байна. Энэ нь хүүхдүүд сургуульд сурч байгаа ч 4 жилийг юм сурахгүйгээр өнгөрөөж байгааг
харуулж байна.
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сургалтын үнэлгээ хийдэггүй, цалингийн бус үйл ажиллагааны төсөв бага, сургуулийн түвшний бие
даасан байдал хангалтгүй, хөдөө орон нутагт ялангуяа хүрч үйлчлэхэд хүндрэлтэй хүн амд чиглэсэн
зорилтот үйлчилгээ дутмаг зэрэг нь байдлыг улам хүндрүүлж байна. Хөдөлмөрийн зах зээлийн
хэрэгцээг хангаж чадахгүй байгаа нь Монголын эдийн засагт нийцэхүйц ур чадварыг хөгжүүлэхэд
улам саад учруулж байна. Энэ нь үндэсний хэмжээнд залуучуудын ажиллах хүчний оролцооны
түвшин бага, мэргэжлийн сургалт, үйлдвэрлэлийн төв (МСҮТ), их дээд сургууль төгсөгчдийн ажил
эрхлэлтийн түвшин бага байгаагаар нотлогдож байна. Монголын хөдөө орон нутаг дахь
хөдөлмөрийн зах зээлийн хязгаарлагдмал байдал нь залуучуудын дунд идэвхгүй байдал бий болгож
тэд уламжлалт мал маллах, цалингүй ажил хийх болон албан бусаар хувиараа хөдөлмөр эрхэлж
байна. Засгийн газрын цахим хөтөлбөрийг багтаасан эдийн засгийн томоохон зорилтыг дэмжихэд
боловсролын бүх түвшинд болон насан туршийн боловсролын хөтөлбөрөөр дамжуулан ард иргэдэд
шинэ ур чадвар эзэмшүүлэхэд зориулсан ихээхэн хөрөнгө оруулалт шаардах болно.
72.
ТСХ-ний эхний үе шатанд ДБГ боловсролын салбар дахь одоогийн оролцоон дээрээ
түшиглэх болно. Одоо хэрэгжиж буй Боловсролын чанарын шинэчлэл төсөл нь сургуулийн түвшин
дэх төлөвлөлтийг бэхжүүлж, бага ангийн сурагчдын эх хэл ба математикийн ур чадварыг
дээшлүүлэхэд илүү анхаарснаар бага боловсролын чанар, үр нөлөөг сайжруулах зорилготой юм.
2020 оны 6 дугаар сард бүтцийн өөрчлөлт хийснээр КОВИД-19 цар тахлын үед сургууль хаагдсанаас
үүссэн үр нөлөөг арилгахад төсөл мөн чиглэгдэж байна. Цахим сургалтын платформуудыг хөгжүүлэх,
ялангуяа хоцрогдлыг арилгахад чиглэсэн хичээлүүдийг явуулахад сургуулиудад туслах цахим
сургалтын агуулгад анхаарах, багшийн мэргэжил дээшлүүлэх, сургуулийн удирдлагыг бэхжүүлэх
болон алслагдсан хөдөө орон нутгийн иргэдэд хүрэх боломжуудыг ашиглах зэрэгт төслийн үйл
ажиллагаа чиглэх болно. 36 Нийгмийн хөгжлийг дэмжих Японы сангийн санхүүжилтээр хэрэгжиж
буй ХАТХИС (Хүлээн авагч талын хэрэгжүүлэх итгэлцлийн сан) хөтөлбөр нь сонгосон аймгуудын ядуу,
эмзэг бүлгийн залуучуудад сургуульдаа амжилттай суралцах, хөдөлмөрийн зах зээлд ялангуяа
хувиараа хөдөлмөр эрхлэхэд бэлтгэгдэх нийгэм-сэтгэл зүйн ур чадвар эзэмшүүлэхэд дэмжлэг
үзүүлэх зорилготой. 37 Түүнчлэн Банкны зүгээс Боловсролын салбарын 2021-2030 оны хөгжлийн
дунд хугацааны төлөвлөгөөг боловсруулахад хөгжлийн түншүүдтэй хамтран Засгийн газарт дэмжлэг
үзүүлээд байна. 38Энэхүү шинэ стратеги нь боловсролын үйлчилгээний тэгш байдал, чанар, нийцийг
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Суралцагчдын сурах алдагдлын тооцоололд үндэслэн цар тахлын улмаас сургууль завсардах нөлөөллийг тооцоход
тэдний урт хугацааны орлогод чухал нөлөө үзүүлэхийг тогтоожээ. Дэлхийн банкны КОВИД-19 сургалтын болон сургуулийн
үр дүнд үзүүлэх нөлөөллийг тооцоолох хэрэгсэл ашиглан хийсэн симуляци болон Монгол Улсын КОВИД-19 цар тахлын
өрхийн хариу үйлдлийн утасны судалгааны үр дүнгээс харахад өмнөх хичээлийн жилд 7 сар хичээл завсардсаны улмаас
0.6 сургуулийн тохируулсан жилийг алджээ. Телевизийн хичээлээр дамжуулан зайнаас суралцах нь үр дүн багатай байгааг
мөн тооцоолсон байна. Сургалтын алдагдал нь ирээдүйд сурагч бүрийн жилийн дундаж орлогыг 702-903 ам доллараар
бууруулах тооцоолол гарсан байна. Хамгийн өөдрөг сценарын хувьд ч бүх оюутнуудын насан туршийн орлогын өнөөгийн
үнэ цэнэ 5 тэрбум доллараар буурч, 20209 оны ДНБ-ий 38 хувьтай тэнцэнэ. Ойрын хугацаанд зайны болон дижитал
боловсролыг дээшлүүлэхэд хөрөнгө оруулалт шаардагдана.
37 Хөдөөгийн нэн эмзэг бүлгийн залуучуудын бизнес эрхлэлтэд чиглэсэн нийгмийн сэтгэл зүйн ур чадвар (ESSRY) төсөл нь
таван аймгийн хамгийн ядуу орон нутгийн 25 дүүргийн залуучуудад чиглэсэн сургуульд суурилсан, олон нийтэд чиглэсэн
хөтөлбөрийг туршилтаар хэрэгжүүлж байна. Ангийн сургалт, жижиг тэтгэлгийн схемээр дамжуулан практик боломжийг
санал болгосноор хөдөө орон нутгийн залуучуудын сургалтын чанар, үр нөлөөг дээшлүүлэх, зөвхөн сургуулийн амжилтанд
төдийгүй хөдөлмөрийн зах зээл дээр өндөр үнэлэгддэг нийгмийн сэтгэл хөдлөл, бизнес эрхлэх ур чадварыг эзэмшихэд
дэмжлэг үзүүлэх зорилготой юм. Мөн төсөл нь бизнесийн боловсролыг дэмжих бодлогын орчныг бэхжүүлэхэд туслах
болно. АХБ болон бусад хандивлагчдын нэмэлт хөрөнгө оруулалт нь дээд боловсрол, бие даасан байдал, хариуцлага
хүлээх чадвар, компанийн засаглал, эмзэг бүлгийнхний тэгш оролцоо, хүртээмж, мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн
төвүүдэд чиглэдэг.
38 Олон Улсын Боловсролын Түншлэлийн дэмжлэгтэйгээр боловсруулсан боловсролын салбарын дүн шинжилгээнд
сургалтын үр дүн сул, нийгэм эдийн засаг болон газарзүйн ялгаатай байдал, үр ашиггүй хуваарилалт, сургалтын хөтөлбөр
зэрэг хүндрэлтэй талуудад дүн шинжилгээ хийж, нээлттэй, алсын зайн, цахим болон уян хатан сургалтын арга замыг
боловсруулах замаар сургалтын чанарыг сайжруулах Засгийн газрын Боловсролын стратеги дэмжлэг үзүүлсэн.
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сайжруулах салбарын тэргүүлэх чиглэлийг тодорхойлсон юм. Эдгээр хэрэгжиж буй төслүүд нь цахим
ур чадварыг багтаасан салбар дундын ур чадварыг хөгжүүлэх хөтөлбөрт ирээдүйн хамтын
ажиллагааны бат бөх суурийг тавьж байна. Засгийн газрын зүгээс боловсролын салбарт нэмэлт
шинэчлэлүүдийг хийхэд Банкны зүгээс хүчээ дайчлан, шуурхай хамтран ажиллахад бэлэн байна.
Зорилго 3.2: Нийгмийн хамгааллын тогтолцооны үр ашиг, тогтвортой байдлыг нэмэгдүүлэх
73.
Нийгмийн хамгааллын үр ашигтай, тогтвортой тогтолцоог бүрдүүлэх чиглэлээр дорвитой
ахиц дэвшил гаргах шаардлагатай байна. Хэдийгээр Монгол Улс ДНБ-ий бараг 3 хувийг нийгмийн
халамжид зориулж байгаа ч үүний багахан хэсэг нь КОВИД-19 цар тахал зэрэг эдийн засгийн болон
нийтийг хамарсан цочрол, хямралд хамгийн их өртдөг ядуу, эмзэг бүлгийнхэнд хүрж байна.
Нийгмийн халамжийн дэмжлэг, үйлчилгээний ихэнх нь ядуучууд гэхээс илүү тухайлсан бүлгүүдэд
зориулагддаг бөгөөд нэн ядуу иргэдэд чиглэсэн дэмжлэг ядуурлаас гарахад нь тусалж чаддаггүй.
Засгийн газар “өрхийн мэдээллийн нэгдсэн сан”-г ашиглан орлогыг орлуулан тооцох аргачлалаар
(Proxy-Means Test) ядуу өрхийг тодорхойлох боломжтой хэдий ч энэхүү аргыг өргөн хүрээнд
ашиглахгүй байна. Тэтгэврийн тухайд бол, тэтгэврийн зардлын санхүүжилтэд улсын төсвөөс олгодог
татаасын хэмжээ тогтворгүй түвшинд хүрэхэд тун ойрхон байна. КОВИД-19 цар тахлын үед түр
хугацаагаар нийгмийн даатгалын шимтгэлийг төрөөс хариуцахаар болсон нь эдийн засагт бодитой
дэмжлэг болсон хэдий ч ихээхэн өртөгтэй арга хэмжээ юм. “Онцгой байдлын дэмжлэг ба хөдөлмөр
эрхлэлтийг дэмжих төсөл”-ийн хүрээнд КОВИД-19 цар тахлын нөлөөг бууруулахаар авч хэрэгжүүлэх
арга хэмжээнд зориулан шаардлага хангасан хөдөлмөр эрхлэгчдийг нийгмийн даатгалын
шимтгэлээс түр хугацаанд чөлөөлөхөд дэмжлэг үзүүлсэн. Өсөн нэмэгдэж буй төсвийн зардлыг
шийдвэрлэх, ажилчид, ашиг хүртэгчдийн илүү тэгш байдлыг бий болгохын тулд параметрийн
шинэчлэлийг нэн даруй хийх шаардлагатай байна.
74.
Засгийн газраас нийгмийн халамжийн хөтөлбөр, тэтгэвэр, нийгмийн даатгалын тогтолцоог
бэхжүүлэхэд нь Дэлхийн Банкнаас үргэлжлүүлэн дэмжлэг үзүүлнэ. Банк нь гол хамтрагч болох
Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яамтай байгуулсан түншлэлийн үндсэн дээр нийгмийн халамжийн
тогтолцоог шинэчлэх Засгийн газрын хүчин чармайлтыг дэмжин ажиллах болно. Мөн Дэлхийн Банк
нь нийгмийн халамжийн хөтөлбөрийг ядуу, эмзэг бүлгийнхэнд чиглүүлэн өөрчлөх хүчин чармайлтыг
үргэлжлүүлэн дэмжинэ. Үүнд, хууль тогтоомжийн шинэчлэлийн төсөлд бодлогын зөвлөгөө өгөх,
нийгмийн халамжийн хөтөлбөрүүдийг нэгтгэх, өрхийн мэдээллийн сан, зорилтот бүлгийг
тодорхойлох тогтолцоог бэхжүүлэх, хамрагдах эрх эсвэл тэтгэмжийн түвшинг тодорхойлох
зорилгоор нийгмийн хөтөлбөрүүдийн зорилтот бүлгийг тодорхойлох систем идэвхтэй ашиглахыг
дэмжих, цочролд хариу арга хэмжээ авах, дасан зохицох хөтөлбөрийн суурийг бүрдүүлэхэд дэмжлэг
үзүүлнэ. Нийгмийн хамгааллыг бэхжүүлэх нь шинээр хэрэгжүүлэхээр зэхэж буй ХБҮА-ны нэг гол хэсэг
байх болно. Банк нь тэтгэврийн даатгалын тогтолцоо, нийгмийн даатгалын бусад хууль тогтоомж,
хөтөлбөрийг шинэчлэх, тэтгэврийн даатгалын тогтолцооны санхүүжилтийн тогтвортой байдлыг
сайжруулах, нийгмийн даатгалын хөтөлбөрийн тэгш байдал, үр ашгийг дээшлүүлэх чиглэлээр
Засгийн газарт дэмжлэг үзүүлнэ.
Зорилт 3.3 Хот, суурин газруудын амьдрах орчныг сайжруулах
75.
Нийслэл, хот суурин газрууд, тэдгээрийн амьдрах орчин нь Монгол Улсын хүн амын
дийлэнх хэсгийн сайн сайхан амьдрах гол түлхүүр юм. Монгол Улсад хот, суурин газрын хүн ам
2000 онд 57 хувийг эзэлж байсан бол 2018 онд 69 хувь болсон бөгөөд үүний 46 хувь нь Улаанбаатар
хотод оршин сууж байна. Монгол Улсын ДНБ-ний 73 хувийг Улаанбаатар, Дархан, Эрдэнэт гэсэн
гурван хот бүрдүүлж байна. Хот суурин газрын тэлэлтийг зохицуулахын зэрэгцээ, хүрээлэн буй орчны
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тогтвортой байдлыг сайжруулах, ялангуяа агаарын бохирдлыг бууруулах, хотын дэд бүтэц болон
үйлчилгээний тэгш бус хүртээмжийг сайжруулах зэрэг нь Монгол Улсын хотуудад тулгараад буй гол
сорилт юм. Хотын төвүүдэд үзүүлэх дэмжлэг нь Банкнаас хөдөө орон нутгийн иргэдэд олон жилийн
турш үзүүлж буй дэмжлэгийг сулруулахад нөлөөлөхгүй.39
76.
ДБГ нь хот суурин газрын төвүүдийн амьдрах орчныг дээшлүүлэхэд олон талаар дэмжлэг
үзүүлж байна.
• Агаарын бохирдлыг бууруулахын тулд хэрэгжүүлж буй Улаанбаатар хотын цэвэр агаар төсөл
(УБЦАТ) ба түүний нэмэлт санхүүжилт нь Улаанбаатар хот, түүний дотор гэр хорооллын
оршин суугчдыг илүү цэвэр халаалтын төхөөрөмж олж авах боломжийг дэмжих замаар
тоосонцрын хэмжээг багасгахад туслана. Өнөөгийн байдлаар 40,000 гаруй өрх энэхүү
төслийн үр шимийг хүртээд байна.
• Өвөлжилт хүндэрсэн үед халаалтын үйлчилгээний өсөн нэмэгдэж буй хэрэгцээг хангах,
агаарын чанарыг сайжруулах, утааг бууруулах зорилгоор хэрэгжүүлж буй Улаанбаатар
дулааны сүлжээг сайжруулах төсөл нь дамжуулалтын хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх, төвлөрсөн
дулаан хангамжийн сүлжээний үр ашгийг дээшлүүлэхэд шаардлагатай хөрөнгө оруулалтаар
хангаж байна.
• Хотын тээврийн тогтвортой тогтолцоог бүрдүүлэхийн тулд Банкны дэмжлэгтэйгээр олон
жилийн турш хэрэгжүүлж ирсэн зөвлөх үйлчилгээ, аналитик дүн шинжилгээ болон
техникийн туслалцаа нь Улаанбаатар хотын тогтвортой тээвэрлэлт (УБХТТ) хөтөлбөрийг
хэрэгжүүлэхэд хүргэсэн. 40 Энэхүү хөтөлбөр нь замын хөдөлгөөний хэт ачаалал, аюулгүй
байдал, агаарын бохирдол, нийтийн тээврийн үйлчилгээний чанар зэрэг олон талт тээврийн
бэрхшээлийг хотын тээврийн нэгдсэн системээр дамжуулан шийдвэрлэх зорилготой юм.41
Үүнд олон жилийн хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөр, түүний дотор Банкны санхүүжилтээр
хэрэгжиж буй Улаанбаатар хотын тогтвортой тээвэр төслийн шугам болон хувийн хэвшлийн
шийдлийг нэвтрүүлэх чиглэлээр ОУСК-тай хамтран ажиллах боломжит чиглэлүүд орно.
• Үйлдвэрлэлээс үүсэлтэй хөрс, усны бохирдлыг арилгах зорилготой ОУСК болон бусад
хөгжлийн түншүүдтэй хамтран боловсруулж буй Хотын өрсөлдөх чадвар, нөхөн сэргээлтийн
олон үе шатат төсөл нь хотын газрыг нөхөн сэргээх, усны чанарын хяналтыг сайжруулах, Туул
голын ойролцоох доройтсон голын эргийг нөхөн сэргээхэд хөрөнгө оруулалт хийх болно.

39

Банк нь олон жилийн турш хэрэгжиж ирсэн Тогтвортой амьжиргаа төслүүдээр дамжуулан Монголын хөдөө
орон нутгийн иргэдийг дэмжиж ирсэн. Одоо хөдөө, орон нутгийг дэмжих Засгийн газрын тэргүүлэх хэрэгсэл
болох Орон нутгийн хөгжлийн санг дэмжиж байна. Түүнчлэн эрүүл мэнд, боловсрол, нийгмийн хамгаалал,
мал аж ахуйн бусад арга хэмжээнүүдээрээ дамжуулан нь хөдөөгийн хүн амыг хамруулдаг.
40
2014-2020 онуудад, Дэлхийн банкны баг болон Улаанбаатар хотын захиргаа хэд хэдэн техник туслалцааны
төсөлд хамтран ажилласан. Үүнд капиталын хөрөнгө оруулалтын төлөвлөлт, тээврийн дэд бүтцийн активын
удирдлага, нийтийн тээврийн санхүүжилтийн тогтвортой байдал, автобусны удирдлагын систем, зорчигчдын
мэдээллийн систем, нийтийн дамжин өнгөрөх тээвэрлэлт, замын аюулгүй байдал, уур амьсгалын өөрчлөлтөд
тэсвэртэй байдал зэрэг багтаж байна.
41 Улаанбаатар хотын тогтвортой тээврийн хөтөлбөр нь Нийслэлийн хэсэгчилсэн, хуваагдмал хандлагыг халж
хотын тээврийн асуудлын үндсэн шалтгааныг цогц байдлаар шийдвэрлэхэд туслах болно. Үүнд: (1) цогц
стратегийн дутагдалтай байдал болон төлөвлөлт, удирлагын чадавх сул; (2) тарсан, холбоо хамааралгүй
гудамжны сүлжээ; (3) нийтийн тээврийн үр ашиггүй үйлчилгээ, явган хүний байгууламж дутмаг; (4) замын
хөдөлгөөний удирдлага болон замын аюулгүй байдлын хоцрогдол зэрэг асуудлууд багтана .
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•

•

Мөн доройтсон газар нутгийн үнэлгээг тогтоох, Улаанбаатар хотын бизнесийн төв бүсэд
ойрхон газрыг нөхөн сэргээх, хөгжлийг дэмжихэд тусална.42
Хямд үнэтэй орон сууц нь саяхан баталсан Засгийн газрын эдийн засгийг нөхөн сэргээх багц
хөтөлбөрийн бас нэг анхаарал хандуулсан чиглэл юм. Банк нь орон сууцны тогтвортой
санхүүжилтийг хангах, балансаас гадуурх төсвийн орон сууцны хөнгөлөлтийг
Монголбанкаар дамжуулан олгохоос зайлсхийх чиглэлээр хийгдэж буй шинэчлэл, хөрөнгө
оруулалтад Засгийн газрыг дэмжих болно. Тогтвортой хотжилтын чиглэлээр хувийн
хэвшлийнхэнтэй хамтран ажиллахдаа ОУСК нь АХБ-ны гэр хорооллыг дахин төлөвлөх
санаачлагатай хамтрах, хямд, ногоон байгууламжид хөрөнгө оруулах боломжийг
эрэлхийлнэ. Үндэсний хэмжээний санхүүжилтийн шийдлийг боловсруулахад туслах
зорилгоор Улаанбаатар хоттой хамтран ажиллах, хямд үнэтэй орон сууц, ногоон
санхүүжилтийг дэмжих зорилгоор арилжааны банкнуудтай эрсдэл хуваалцах хэрэгслийг
хөгжүүлэх ба ОУСК нь хувийн хөрөнгө оруулалтад зориулж ногоон барилгын стандарт, эрчим
хүчний хэмнэлттэй төслүүдийг боловсруулахад зөвлөгөө дэмжлэг үзүүлнэ.
Эцэст нь, ТСХ-ний дунд хугацаа хүртэл цаашид судлах боломжтой бусад хэд хэдэн чиглэл
бий. ДБГ нь уур амьсгалын тогтвортой байдлын чиглэлээр хөгжлийн бусад түншүүдтэй нягт
уялдаа холбоотой ажиллаж, харилцан бие биенээ нөхөх хүчтэй холбоосыг бий болгоно.
Жишээлбэл, усны салбарт Банк нь Усны нөөцийн бүлэг 2030-аар дамжуулан бат бөх үндэс
суурийг тавьсан.43 Цаашид эдийн засгийн эргэх холбооны шийдлүүд, ландшафтын нэгдсэн
удирдлага, ус, голын сав газрын удирдлага, хатуу ба хуванцар хог хаягдлын удирдлагын
талаар цаашид хийх ажлуудыг судлах болно. Мөн түүнчлэн газрын харилцаа, газарзүй-орон
зайн мэдээллийн удирдлагын чиглэлээр Банкны хэрэгжүүлсэн ажлууд нь хотын удирдлага,
тээвэр болон бусад салбар дахь боломжуудыг нээх боломжтой юм.

Нийтлэг хамаарах сэдвүүд
Ажлын байр
77.
Монгол Улс ажлын байрны сорилтуудтай тулгарч байна, ялангуяа залуучуудынхаа хувьд
ажлын байр дутмаг байна. Монгол Улсын хөдөлмөрийн зах зээл нь эдийн засгийн мөчлөг, ур
чадварын түвшин ба төрөл, улирал, газарзүйн байршлын хувьд тэнцвэргүй улмаас эрэлт, нийлүүлэлт
нийцэхгүй байна. Энэ нь ажилгүйдийн түвшин өндөр байгааг улам бүр нэмэгдүүлж, ажиллах хүчний
оролцооны түвшин буурах үр дагаварт хүргэж байна (ялангуяа эмэгтэйчүүдийн хувьд). 44
Эмэгтэйчүүдийн ажиллах хүчний оролцоо 53-56 орчим хувьтай байсан бол сүүлийн жилүүдэд улам
бүр буурч байна. 45 Эдийн засгийн өнөөгийн уналтын үед хөдөлмөрийн зах зээл дэх тэнцвэргүй

42

Энэ нь Зорилго 2.3-т тодорхойлсон уул уурхайн бус салбарыг дэмжих нэмэлт давуу тал юм. Төслийн загварыг
Хотууд болон уур амьсгалын өөрчлөлтийн судалгаа, арьс шир, ноосон бүтээгдэхүүний салбарын гинжин
хэлхээний шинжилгээ, салбарын судалгаа, эрэлт хэрэгцээний үнэлгээ, газрын үнэ цэнийг судлах зэргээс
үндэслэн хийсэн.
43
Усны бохирдлын удирдлага, хотын усны тарифын шинэчлэл, голын сав газрын засаглал, бохир усыг дахин
боловсруулах, ашиглах, уул уурхайн усны удирдлага, усны үнэлгээ болон урамшууллын талаар хэд хэдэн
шинжилгээг хийсэн.
44
Боловсролын яамны мэдээлснээр манай улсад 15-24 насны залуучуудын ажилгүйдлийн түвшин 2008 онд
9.6 хувь байсан бол 2019 онд 16.5 хувь болж огцом өссөн байна. Өнөөдөр дээд боловсролтой хүмүүсийн 40
орчим хувь нь ажилгүй байна.
45
Залуу үеийнхний дунд жендерийн ялгаа их байна. 25-29 насны эрэгтэйчүүдийн ажиллах хүчний оролцоо 87
хувь, эмэгтэйчүүдэд дөнгөж 62 хувь байна.
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байдал улам мэдрэгдсээр байна. Ажлын байрны сорилт нь эдийн засгийн өсөлт болон ажлын
байрны эх үүсвэр хоорондын уялдаагүй байдлаас үүдэлтэй. Эдийн засгийн өсөлтийн гол хөдөлгөгч
хүч, хамгийн үр өгөөжтэй салбар болох уул уурхайн салбарын ажил эрхлэлтийн түвшин сүүлийн
хорин жилийн хугацаанд ажиллах хүчний таваас доош хувийг л бүрдүүлж байна. Харин хөдөө аж
ахуйн салбарын ажил эрхлэлтийн тогтвортой шилжилт нь (2000 онд нийт ажлын байрны тал орчим
хувийг, 2010 онд гуравны нэг орчим хувь, 2019 онд дөрөвний нэг орчим) өндөр бүтээмж бүхий
үйлдвэрлэл, үйлчилгээний салбарын ажил эрхлэлтийн өсөлтийг хангаж чадахгүй байна. Мэргэшсэн
ажиллах хүчний гадагшлах урсгалыг дагаад эрэлт, ур чадварын нийлүүлэлтийн нийцэлгүй байдал нь
цаашдын хүндрэлийг бий болгохоор байна.46

46

Монгол улсын их сургууль төгсөгчдийн дийлэнх хэсэг нь бизнес, нийгмийн ухааны мэргэжлээр төгссөн
бөгөөд тэдний ажил эрхлэлтийн түвшин шинжлэх ухаан, технологи, инженерчлэл, математик чиглэлээр
төгсөгчдийнхөөс харьцангуй доогуур байна. Дээд боловсрол нь хөдөлмөрийн зах зээл дээр өндөр өгөөжийг
өгдөг хэвээр байгаа ч сүүлийн жилүүдэд дээд боловсролын чанар буурах (falling premia of tertiary education)
шинж тэмдэг ажиглагдаж байна. Боловсрол, сургалтын тогтолцоо нь оюутнуудад хангалттай ур чадвар олгон
ажлын байранд бэлтгэж чадахгүй байна гэж байгууллагууд үзэж байна.
46
2017 онд ЭЗХАХБ-ын орнуудруу шилжин суурьшиж буй Монголчууд нийт ажиллах хүчний бараг 1.5 хувийг
эзэлж байв. Цагаачдын дийлэнх нь өндөр цалин, илүү сайн ажлын боломжыг эрэлхийлсэн их сургуулийн
дипломтой мэргэшсэн ажилчид байдаг.
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78.
Ажлын байр бий болгох нь өмнөх Засгийн газруудын хувьд сорилт байсан бөгөөд шинэ
Засгийн газар үргэлжлүүлэн хүчин чармайлт гаргахаар үүрэг хүлээсэн. Өмнөх эрх баригчид
нийтийн хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчилгээ, хөдөлмөрийн зах зээлийн идэвхтэй хөтөлбөрүүд зэрэг
хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих бодлогоор дамжуулан хөдөлмөрийн зах зээлийн үйл ажиллагаа,
ажлын байрны хүртээмжийг сайжруулахыг эртнээс зорьж ирсэн. Гэсэн хэдий ч эдгээр хүчин
чармайлт нь загварчлалын сул талууд, ялангуяа ур чадварын бодит эрэлтэд анхаарал хандуулаагүй
бөгөөд бизнес эрхлэгчидтэй харилцаа холбоо сул байсан зэргээс шалтгаалан хангалттай үр дүнд
Шигтгээ 4. Монгол дахь “Цахим ажлын байр”
Монгол Улс нь цахим эдийн засгийг өсөлт болон ажлын байр нэмэгдүүлэх хөшүүрэг болгох боломжтой.
Цахимжсан эдийн засаг нь Монгол Улсад олон төрлийн цахим ажлын байр бий болгох боломжтой юм. Үүнд:
1. инженер, сүлжээний мэргэжилтэн, техник хангамжийн мэргэжилтэн зэрэг дижитал технологитой
шууд холбоотой шинэ ажлын байрууд; мөн гар утасны програм хөгжүүлэгчид, дата судлаачид,
нийгмийн сүлжээний олон нийтийн мэргэжилтнүүд зэрэг шинэ ажлын байрууд;
2. цахим бизнес эрхлэлт, шинэ бизнес бий болгох замаар уламжлалт мэргэжлүүдийн ажлын байр
өсөх; эсвэл гадаад/шинэ зах зээлд нэвтрэх өсөлт гэх мэт одоо байгаа аж ахуй нэгжүүдийн тэлэлт;
3. цахим технологийг нэвтрүүлэх замаар одоо байгаа ажлын байрны ажлын аргачлал, үйл явцыг
өөрчлөх замаар ажлын байрыг өөрчлөх;
4. Тухайн ажилд илүү мэргэшсэн байршил эсвэл ажилчдыг дэлхийн хэмжээнд аутсорсинг хийх
боломжийг интернет олгож байгаа бөгөөд үүнтэй холбоотой аутсорсинг хийх ажил (жишээлбэл,
оффшор); олон улсын компаниудад үнийн сонголт, бүтээмжийн нөхцөл байдал, эсвэл өөр улс
оронд байгаа тодорхой ур чадвар, компаниудын сонголт зэргээс ашиг хүртэх боломжийг олгох;
Судалгааны үр дүнгээс харахад Монгол Улс цахим эдийн засгийг эрчимтэй хөгжүүлэх боломжтой юм 4.
Эдгээр судалгаагаар Монгол Улс нь бичиг үсэг, тооны мэдлэгийн түвшингээр дэлхийд 11-т эрэмбэлэгдсэн
залуу хүн амтай, харьцангуй сайн суурилагдсан цахим холболттой, цахим үнэмлэх, төрийн үйлчилгээний
үндэсний портал (e-mongolia.mn)-тай гэж үнэлжээ. Монгол дахь олон платформууд цахим худалдаа, цахим
түрийвч гэх мэт нийтлэг цахим үйлчилгээг санал болгож эхэлсэн. Технологид суурилсан төслүүдийг
амжилттай эхлүүлж байсан түүхтэй бизнес эрхлэгчид дэлхийн хөрөнгө оруулагчид, стартап, мэргэжлийн
хүмүүсийн хамтын нийгэмлэгтэй хамтран дараагийн үеийн бизнес эрхлэгчдийг дэмжих болжээ (e.g. Irbis
Ventures). Уул уурхай, хөдөө аж ахуй болон бусад салбарыг хамарсан эдийн засгийн салбарыг цахим
хэлбэрт шилжүүлэх нь илүү өрсөлдөх чадвартай, тогтвортой эдийн засгийг хөгжүүлэх чухал алхам болох юм.
1 ЭЗХАБ. 2016. Цахим эдийн засгийн хэрэгсэл: Сэдэв 9 – Цахим эдийн засгийн ур чадвар ба ажлын байр. https://www.oecdilibrary.org/skills-and-jobs-in-the-digital-economy_5jlwt5491ps6.pdf?itemId=%2Fcontent%2Fcomponent%2F9789264251823-12en&mimeType=pdf
2

Монгол Улсын Засгийн газар/ Хөгжил дэвшлийн комисс /Access Solutions LLC. 2019. Цахим эрин дэх Монгол улс: Цахим бэлэн
байдлын үнэлгээ. https://artnet.unescap.org/sites/default/files/file-201911/Digital%20Readiness%20Assessment%20Final%20Draft%20%2009.09.pdf; Дэлхийн Банкз. 2020. ИнфраСАП Монгол: Харилцан
хамааралтай, эдийн засгийг төрөлжүүлэх дэд бүтэц. https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/34779; Монгол дахь
Америкийн Худалдааны Танхим. 2020. Цахим шилжилт ба эдийн засгийн баримт бичиг. http://www.amcham.mn/amchammongolia-position-paper-digital-transformation-economy/

хүрч чадаагүй. Хөрөнгө оруулалтын орчин, хувийн хэвшлийн ажлын байр бий болгох сул талуудыг
харгалзан үзвэл хөдөлмөрийн зах зээлийн бодлогоор дамжуулан хүрч болох тодорхой
хязгаарлалтууд байгаа боловч зардлын үр ашгийг дээшлүүлэх боломжтой байна. Шинэ засгийн
газар үргэлжлүүлэн хүчин чармайлт гаргахаар зорьж байгаа бөгөөд үйл ажиллагааны хөтөлбөртөө
“Хөгжлийн томоохон төслүүдийг хэрэгжүүлсний үр дүнд хувийн хэвшил, ЖДҮ-ийг дэмжих, хөдөлмөр
эрхлэлтийг дэмжих замаар 150 мянган ажлын байр шинээр бий болгоно” хэмээн тусгасан. Эдийн
засгийн өсөлт болон ажлын байрыг нэмэгдүүлэх шинэ хөшүүргийг бий болгох, төрөлжүүлэх нь
Засгийн газрын салбарын бодлого, санаачлагуудыг тодорхойлж байна. Түүнчлэн КОВИД-19 цар
42

тахлаас үүдэлтэй дижитал эдийн засгийн өсөлт нь ажлын байр болон өсөлтийн шинэ боломжуудыг
бий болгож байна. (Шигтгээ 4-ыг харна уу)
79.
ДБГ нь салбар дундын нэгдсэн аргачлалыг хэрэгжүүлж ажлын байрны бэрхшээлийг даван
туулахын тулд 3 чиглэлд анхаарал хандуулна. Үндсэн чиглэл 1-ийн хүрээнд эдийн засгийн
тогтвортой байдлыг дээшлүүлэх, байгууллагуудыг ажлын байр бий болгоход дэмжлэг үзүүлнэ.
Үндсэн чиглэл 2-ын хүрээнд өрсөлдөх чадварыг сайжруулж ажлын байрны эрэлт хэрэгцээг
нэмэгдүүлэх бол чиглэл 3-ын хүрээнд ажлын байрны нийлүүлэлтэд зайлшгүй шаардлагатай хүмүүн
капиталыг нэмэгдүүлэн, холбогдох ур чадварыг дээшлүүлэх болно.
• Ажлын байрны шинжээчид нь хөдөлмөрийн зах зээл, түүнд тулгамдсан асуудлууд,
хязгаарлалтыг судалж эхэлсэн. Энэ нь Монгол Улсад тулгарч буй ажлын байрны бэрхшээлтэй
холбоотой асуудлуудын талаарх цаашдын ойлголтыг бий болгож, ажлын чанар, тоо хэмжээг
нэмэгдүүлэх бодлогын өргөн хүрээний чиглэлийг тодорхойлоход шаардлагатай
баримтуудыг бий болгоно.
• Хөдөлмөрийн зах зээлийн хурдацтай хувьсаж буй бүтцийг хэрэгжүүлэх гол хөшүүрэг нь
хувийн хэвшлийн хөгжил юм. 47 Өнөөгийн хэрэгжүүлж буй ажилд тулгуурлан хувийн
хэвшлийн хөрөнгө оруулалтыг татах бодлогыг мэдээлэх, бүтээмж, хөдөлмөр их шаарддаг
аж ахуй нэгжүүдийн өсөлтийг хангах бизнесийн таатай орчинг бүрдүүлэхэд бизнес эрхлэхэд
тулгарч буй бэрхшээл, хязгаарлалтыг илүү сайн оношлох шаардлагатай. Мөн ажлын байрны
чухал эх үүсвэр болсон бичил бизнес эрхлэгчид, ЖДҮ эрхлэгчдэд нэмэлт дэмжлэг
шаардагдах магадлалтай. ДБГ-ын ялангуяа ОУСК ба ОТХОБА-ын хувийн хэвшлийн хөрөнгө
оруулалтад оруулж буй шууд дэмжлэг нь ажлын байрны асуудалд онцгой анхаарал
хандуулах болно (ялангуяа уул уурхайн бус салбаруудын).
• ДБГ-ын чиглэл 2-ын хүрээнд уул уурхайгаас бусад салбаруудад үзүүлэх дэмжлэг нь ажлын
байрыг нэмэгдүүлэн сайжруулахад шууд оролцоотой байна. Ялангуяа цахим эдийн засаг нь
өсөлт болоод ажлын байрны шинэ хөдөлгөгч хүч байх боломжтой. Банкны цахим засаглал
болон цахим шилжилт дэх одоо хэрэгжиж байгаа болон цаашид хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа
нь мал аж ахуй, аялал жуулчлал, ЖДҮ гэх мэт бусад чиглэлд цахим шилжилтийн
нөлөөгүзүүлж байна. ОУСК нь цахим үйлчилгээний эдийн засагт хувийн хэвшлийн оролцоог
сайжруулах болно.
• Эцэст нь ур чадварын хөгжлийг сайжруулах нь хувийн хэвшил болон төрийн байгууллагын
янз бүрийн оролцогчдыг (ажил олгогч, сургалтын үйлчилгээ эрхлэгчид, боловсролын
байгууллагууд, ажил эрхлэлтийн үйлчилгээ эрхлэгчдийг) нэгтгэх, зах зээлийн хувьсан
өөрчлөгдөж буй эрэлт хэрэгцээнд тулгуурлан хувьсан өөрчлөгдөх шаардлагатай чиглэл юм.
Одоо хэрэгжиж буй Монгол Улсын Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төсөл нь хөдөлмөрийн зах
зээлийн мэдээллийн системийг илүү үр ашигтай болгож, ажлын байранд тохирсон хүнийг
сонгох зуучлалын үйлчилгээг сайжруулахаар төлөвлөөд байна. БНСУ-ын Дэлхийн банкны
түншлэлийн хөтөлбөрийн санхүүжилтээр хийгдэж буй Банк хэрэгжүүлэх итгэлцлийн сан нь
цаашид эрэлт ихтэй байх ажлын байрны ур чадварын ангилал зүйг хөгжүүлэх бөгөөд уг
ангилал зүй нь боловсрол, сургалт, зуучлалын үйлчилгээний чадварыг нэмэгдүүлэх
тогтолцооны үндэс суурийг тавих болно. Түүнчлэн Монгол Улсын Онцгой байдлын үеийн
дэмжлэг ба хөдөлмөр эрхлэлтийн төсөл нь Засгийн газарт ур чадварыг хөгжүүлэх шинэлэг
47

Олон тооны жижиг аж ахуй нэгжүүд зах зээлд орсноор ажил эрхлэлтийн өсөлтөд нөлөөлсөн. Эдгээр шинэ
оролцогчид зах зээлд байр сууриа олж, улмаар өсч хөгжихөд бэрхшээлүүдтэй тулгардаг. Хөрөнгө оруулалтын
тодорхойгүй байдал том аж ахуй нэгжүүдийг зах зээлд орохыг хязгаарлаж байна. Хөрөнгө оруулалтын
тодорхойгүй орчин томоохон аж ахуй нэгжүүд зах зээлд шинээр орохоос хязгаарлаж байна. Гадаадын хөрөнгө
оруулагчид Монгол Улсыг өндөр эрсдэлтэй гэж үзсээр байна .
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хандлагыг турших боломжийг олгоно. 48 Цаашид хөтөлбөрийн хүрээнд хэрхэн хамтран
ажиллах, хөгжүүлэх талаар судлах болно.
Уур амьсгал
80.
Монгол Улс цаг уурын өсөн нэмэгдэж буй өөрчлөлт, хүрээлэн буй орчны бохирдолд хувь
нэмэр оруулагч төдийгүй хохирогч юм. Монгол Улсын эрчим хүчний үйлдвэрлэл, түүхий эдийн
экспортын дотоодын хэрэглээ нүүрснээс ихээхэн хамааралтай бөгөөд бэлчээрийн мал аж ахуйг
ихээр ашиглах нь нэг хүнд ногдох хүлэмжийн хийн ялгарлыг нэмэгдүүлж, агаарын бохирдол болон
хүрээлэн буй орчны бусад сөрөг үр дагаврыг үүсгэж байна. Үүний зэрэгцээ, Монгол орны нийгэм,
эдийн засгийн хөгжил нь услалтын системгүй газар тариалангаас хамаардаг бөгөөд хүн амын ихэнх
нь цөөн тооны хот суурин газарт төвлөрч байгаа нь байгаль орчны бохирдол, уур амьсгалын
өөрчлөлт, бусад үер, зуд зэрэг байгалийн гамшигт өртөмтгий болгож байна. Иймд, Монгол орны
цэвэр агаар, ус, өргөн уудам бэлчээр, байгалийн унаган төрхийг хадгалахад хүрээлэн буй орчныг
хамгаалах, уур амьсгалын өөрчлөлтийн бэрхшээлийг шийдвэрлэх нь зайлшгүй шаардлагатай юм.
81.
Парисын хэлэлцээрийн дагуу Монгол Улс уур амьсгалын өөрчлөлтийг шийдвэрлэхэд
үндэсний тодорхойлсон хувь нэмрийн түвшингээ нэмэгдүүллээ. Монгол Улс Парисын хэлэлцээрт
гарын үсэг зуран нэгдэн орсон бөгөөд үндэсний хэмжээнд тодорхойлсон хувь нэмрээ 2020 оны 10р сард нэмэгдүүлэв (доорхи хүснэгт 3-ийг үзнэ үү). Нэмэгдүүлсэн хувь нэмрийн түвшин нь хүлэмжийн
хийн ялгаруулалтыг олон улсын дэмжлэг болон дэмжлэггүйгээр ердийн бизнесийн хувилбараар
(газар ашиглалт, газар ашиглалтын өөрчлөлт, ойн аж ахуйг эс тооцвол) 2030 он гэхэд хамгийн
багадаа 22.7 хувиар эсхүл 27.2 хувиар бууруулахаар зорьж байна.49

Хүснэгт 2: Монгол Улсын Үндэсний Тодорхойлсон Хувь Нэмрийн тэргүүлэх чиглэлүүд (ҮТХН)
Бүрэлдэхүүн

Нөлөөллийг
бууруулах

Дасан зохицох

Салбар
Эрчим
хүч
үйлдвэрлэл
Эрчим хүчний
хэрэглээ
Эрчим хүчний
бус салбар
Мал аж ахуй ба
бэлчээр

Тэргүүлэх чиглэл
Сэргээгдэх эрчим хүч ашиглах;
Эрчим хүчний хангамжийн үр ашгийг сайжруулах;
Зам тээвэр*, барилга*, аж үйлдвэрийн салбарын арга хэмжээ.
Actions in Хөдөө аж ахуйн салбар (ялангуяа мал сүргийн удирдлага*),
үйлдвэрлэлийн процесс ба бүтээгдэхүүний ашиглалт, хог хаягдлын
удирдлага
Мал аж ахуйн салбарын уур амьсгалын өөрчлөлтийн нөлөөлөл,
эрсдэлийг бууруулж, салбарын тогтвортой хөгжлийг ханган,
бүтээгдэхүүнийг нэмэгдүүлэх

48

Банкны дэмжлэгтэйгээр Засгийн газар олон нийтийн хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчилгээг үйлчлүүлэгчдэд илүү
чиглүүлэх, ажлын байранд зөв хүнийг тохируулан оруулах платформыг сайжруулах (Солонгос улсын хөгжлийн
тусламжтайгаар), бичил бизнес эрхлэгчдэд санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэхээс гадна шаардлагатай бизнесийн ур
чадварыг дээшлүүлэх чиглэлээр ажилласаар байна.
49
Уур амьсгалын өөрчлөлтийн тухай НҮБ-ын суурь конвенцид Монгол Улсын үндэсний тодорхойлсон хувь
нэмэр (шинэчилсэн найруулга). 2020.
https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/Mongolia%20First/First%20Submission%20of%20
Mongolia%27s%20NDC.pdf
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Бүрэлдэхүүн

Салбар

Тэргүүлэх чиглэл

Газар тариалан

Газар тариалангийн салбарт уур амьсгалын өөрчлөлтийн эерэг
нөлөөг зохистой ашиглах, сөрөг нөлөөг сааруулах замаар
тариалангийн бүтээгдэхүүнээр хүн амыг эрүүл хүнсээр, мал аж ахуйг
тэжээлээр, хөнгөн, хүнсний үйлдвэрийг түүхий эдээр тогтвортой
хангах нөхцөлийг бүрдүүлэх.
сны нөөцийг нэмэгдүүлэх, оновчтой хэрэглээг нэвтрүүлж, чадавхыг
сайжруулах.
Ойн тогтвортой менежментийг хэрэгжүүлж, уур амьсгалын
өөрчлөлтөд дасан зохицсон ойн эко-системийг бий болгон
нүүрстөрөгчийн хуримтлалыг нэмэгдүүлэх.
Уур амьсгалын өөрчлөлтөд эмзэг, өртөмтгий биологийн олон янз
байдлын дасан зохицох боломж, нөхцөлийг бүрдүүлэх.

Усны нөөц
Ойн нөөц

Биологийн
олон
янз
байдал*
Байгалийн
гамшгаас
хамгаалах
Нийгмийн
эрүүл мэнд*
Иргэдийн
амьжиргаа,
нийгмийн
хамгаалал *

Уур амьсгал, ус, цаг уурын гаралтай аюултай болон гамшигт үзэгдлээс
үүсэх гамшгийн эрсдэлийг бууруулах, дасан зохицох замаар үндэсний
гамшгийг тэсвэрлэх чадварыг бий болгох
Уур амьсгалын өөрчлөлтөөс хүний эрүүл мэндэд үзүүлэх нөлөөллийг
судалж, учирч болох аюул эрсдэлийг эрт сэрэмжлүүлэх, хариу арга
хэмжээ авах, эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг сайжруулах.
Уур амьсгалын өөрчлөлтөд өртөмтгий, эмзэг нийгмийн бүлгүүдийг
тодорхойлж, тэднийг чадавхжуулах, эмзэг байдлыг арилгахад
чиглэсэн халамж, хамгааллын, даатгалын, урьдчилан сэргийлэх
тогтолцоог бүрдүүлэх.

* Монгол Улсын 2020 оны ҮТХН-т 2015 оны хувилбартай харьцуулахад нэмэгдсэн буюу мэдэгдэхүйц шинэчлэгдсэн
салбар / үйл ажиллагаа

82.
ДБГ нь уур амьсгалтай холбоотой үүсэх эрсдэл, боломжуудыг зохицуулахад Монголын
эрх баригчдыг дэмжин өөрсдийн хувь нэмрээ нэмэгдүүлэхээр зорьж байна. ДБГ нь олон салбарыг
хамарсан уур амьсгалын өөрчлөлтийг бууруулах, нөлөөллийг багасгах, дасан зохицох асуудлыг
шийдвэрлэхэд чиглэсэн хүчин чармайлтуудыг гаргах болно.
• Эрчим хүч ба халаалт: Банк нь эрчим хүчний үр ашгийг дээшлүүлэх, сэргээгдэх эрчим
хүчний цар хүрээг өргөжүүлэх замаар эрчим хүчний сонголтыг төрөлжүүлэх, Монгол Улсын
ҮТХН-ийн шинэчлэлтэй холбоотой бодлогын яриа хэлэлцээг дэмжин, удирдан чиглүүлж
ажиллана. Одоо хэрэгжиж байгаа Эрчим хүчний салбарын төсөл нь нарны эрчим хүчний
үүсгүүрийн технологи ашиглаж, түгээх сүлжээний үр ашгийг дээшлүүлж байгаа бол
Улаанбаатар цэвэр агаар төсөл нь уламжлалт халаалтын зуухыг илүү үр ашигтай
хувилбараар солин зардлыг бууруулах ажлыг дэмжиж байна. Мөн Улаанбаатар хотын
дулаан хангамжийг сайжруулах төсөл нь халаалтын үр ашгийг дээшлүүлж, утааг бууруулах
зорилготой. Халаалтын илүү оновчтой хувилбаруудыг бий болгох, сэргээгдэх эрчим хүчийг
өргөжүүлэх, нийтийн тээврийг сайжруулах замаар уур амьсгалын нөлөөллийг бууруулах хэд
хэдэн үнэлгээ, шинжилгээний ажлыг гүйцэтгэхээр зорьж байна. Банкнаас гадна ОУСК нь
сэргээгдэх эрчим хүчний салбарт хөрөнгө оруулалт хийж, ногоон барилгын шийдлүүдийг
дэмжих, энэ салбарт хөрөнгө оруулалт, арилжааны болон ногоон орон сууцны зээлийн
зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэх чиглэлээр ажиллах бол ОТХОБА нь хил дамнасан хөрөнгө
оруулалтын боломжуудыг судлах болно.

45

•

•

•

•

Хот: Уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицоход Банкнаас барьж буй стратеги чиглэлд: (i)
Хотууд ба Уур амьсгалын өөрчлөлт зөвлөх үйлчилгээ, аналитик дүн шинжилгээгээр
дамжуулан уур амьсгалын өөрчлөлтөд тэсвэртэй хот; (ii) чадавхыг бэхжүүлэх замаар Монгол
Улсын ҮТХН-ийг хэрэгжүүлэхэд Засгийн газарт дэмжлэг үзүүлнэ. Гамшгийн эрсдэлийг
бууруулах, нөхөн сэргээх олон улсын сан болон ҮТХН-ийг дэмжих байгууллагын Итгэлцлийн
сангуудаас санхүүжүүлж Хотууд ба Уур амьсгалын өөрчлөлтийн судалгаа нь Улаанбаатар,
Дархан, Эрдэнэт хотын өсөлтийн сценарийн шинжилгээ, тэдгээрийн уур амьсгалын
өөрчлөлтөд үзүүлэх нөлөөллийг голчлон судалж байна. Уг судалгаанд тулгуурлан Хотын
өрсөлдөх чадвар, нөхөн сэргээлтийн төслийг боловсруулсан бөгөөд гурван хотын хот
төлөвлөлтийн ерөнхий төлөвлөгөөг боловсруулан хэрэгжүүлэхэд уур амьсгалын
өөрчлөлтийн талаар авч асуудлуудыг тодорхойлно. Энэхүү зөвлөх үйлчилгээ, дүн
шинжилгээний хүрээнд Дэлхийн Банк нь Монгол Улсын ҮТХН-ийг хэрэгжүүлэхэд чиглэсэн
гамшгийн эрт зарлан мэдээлэх систем, тойрог эдийн засаг, тогтвортой үйлдвэржилт,
сценарийн дүн шинжилгээ хийх загварчлал зэрэг чиглэлээр төрийн албан хаагчдын чадавхыг
бэхжүүлэн, сургалт зохион байгуулна.
Хөдөө аж ахуй ба мал аж ахуй: Монгол Улсын ҮТХН-т тусгасан хөдөө аж ахуй, мал аж ахуйн
зорилтуудтай холбоотойгоор Банкнаас уур амьсгалын өөрчлөлтийг бууруулах, дасан
зохицох боломжийг нэмэгдүүлэх ажлыг идэвхжүүлэх болно. Банкнаы зүгээс мал аж ахуйтай
холбоотой үйл ажиллагаандаа мал аж ахуй, бууцны удирдлагаар (төвлөрсөн бус биогаз
үйлдвэрлэлтэй уялдуулж болно) дамжуулан хүлэмжийн хийг бууруулах гол боломжуудыг
судлан үзэх боломжтой. Цаг уурын тэсвэртэй хөдөө аж ахуйн практик туршлага, ландшафтын
нэгдсэн удирдлагын боломжийг Банкны дэмжлэгээр нэвтрүүлж болно.
Цаашдын оролцоог багцын хүрээнд судлах болно. Цаашид нөлөөллийг бууруулах
боломжуудыг хөдөө аж ахуй, мал аж ахуйн удирдлага (зорилт 2.3), тогтвортой уул уурхай
(зорилт 2.2), төсвийн удирдлага (зорилт 1.1)-ын хүрээнд судална. Байгаль орчны төсвийн
шинэчлэлийг дэмжих зорилгоор Дэлхийн Банкны Уур амьсгалын өөрчлөлтийн бүлгийн
удирддаг шинэ итгэлцлийн сан болох Зах зээлийн хэрэгжилтийн түншлэлээр дамжуулан
үндэснийхээ онцлогт тохирсон хүлэмжийн хийн үнийн бодлогыг судлахад дэмжлэг авах
боломжтой. Дасан зохицох үүднээс авч үзвэл ялангуяа хөдөө аж ахуй, мал аж ахуйн
удирдлага (зорилт 2.3), нийгмийн хамгааллын системд (зорилт 3.3) өргөн боломжууд
нээлттэй байна.
Хүлэмжийн хийн бага ялгарлын хөгжлийн урт хугацааны стратегиуд: Монгол Улсад
ҮТХН болон ирээдүйн шинэчлэлийг хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэхийн тулд ДБГ нь эрх
баригчидтай хүлэмжийн хий багатай хөгжлийн урт хугацааны стратеги боловсруулахад
хамтран ажиллах боломжуудыг судална. “Алсын хараа-2050” Монгол Улсын урт хугацааны
хөгжлийн бодлогын хүрээнд Засгийн газар ногоон хөгжлийг дэмжих өөрийн зорилттой
бөгөөд уур амьсгалын өөрчлөлтийн талаарх урт хугацааны стратеги нь Монгол Улсыг өөрийн
болон бусад улс орны ҮТХН болон Парисын хэлэлцээрийн цаг уурын зорилгуудтай уялдуулан
хөгжих үйл явцын нийгэм, эдийн засаг дахь боломж, бэрхшээлүүдийг үнэлэх боломжийг
олгоно. Мөн худалдааны өөрчлөлтөөс үүсэх нөлөөлөл, эрсдэлийг үнэлэх боломжтой болно.
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Санхүүгийн шинжилгээ хийхийн тулд ДБГ нь өөрийн Уур амьсгалын өөрчлөлтийн групп
болон бусад группын уур амьсгалтай холбоотой итгэлцлийн сангуудаас санхүүжилт татахад
хялбар болгохыг эрмэлзэж байна. Улс орны байгаль орчны шинжилгээ эсвэл цаг уурын
хөгжлийн тайлан зэрэг холбогдох банкны шинжилгээ нь зохих аналитик үндэслэлээр хангах
боломжтой.
83.
Холбогдох бусад сэдэвт албан ёсоор багтаагүй ч ТСХ нь жендерийн тэгш байдлын
асуудлыг үргэлжлүүлэн дэмжих болно. Монгол Улс эрүүл мэнд, боловсролын салбарт жендерийн
ялгааг арилгах чиглэлээр ахиц дэвшил гаргасаар байгаа боловч дундаж наслалт, эдийн засгийн
боломж, хөрөнгийн өмчлөл болон хяналт, дуу хоолойгоо хүргэх, эрх мэдлээ хэрэгжүүлэхтэй
холбоотой холбогдсон чухал асуудлуудад дорвитой ахиц гараагүй хэвээр байна. 51 Эмэгтэй ажиллах
хүчний оролцооны түвшин 53%, харин эрэгтэйчүүдийн оролцооны түвшин 68% (2019)-тай байна.
Хүйсийн ялгаа 2016 онд 12 нэгж байсан бол 2019 онд 15 нэгж болж өсөв. Дунджаар эмэгтэйчүүд
эрэгтэйчүүдээс бага цалин авдаг ба ялгаа 25%-д хүрсэн.52 Жендэрт суурилсан хүчирхийлэл (ЖСХ) нь
нийгмийн өргөн хүрээтэй асуудал хэвээр байгааг эмэгтэйчүүдийн 31% нь амьдралынхаа туршид бие
мах бодийн болон бэлгийн хүчирхийлэлд өртөж байсан бол байнгын хамтрагчтай эмэгтэйчүүдийн
58% нь хамгийн багадаа нэг төрлийн хүчирхийлэлд өртөж байсан тоо баримт харуулж байна. 53
КОВИД-19 цар тахлаас үүдэн гэр бүлийн хүчирхийлэл улам даамжирч байна. Эмэгтэйчүүд
эрэгтэйчүүдээс 9.67 жилээр урт насалдаг бөгөөд дундаж наслалтын хүйсийн зөрүүтэй байдал улам
бүр нэмэгдэж байна. Насанд хүрсэн эрэгтэйчүүдийн нас баралт эмэгтэйчүүдтэй харьцуулахад бараг
2.4 дахин их байна.
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Энэ нь арилжааны өөрчлөлтөөс үүсэх нөлөөлөл, эрсдэлийг үнэлэх болно. Жишээлбэл манай нүүрсийг
хамгийн их хэмжээгээр авдаг хөрш болох Хятад улс нь эдийн засгаа 2060 он гэхэд бүрэн нүүрстөрөгчгүй болгох
зорилго тавьжээ. Улмаар бүс нутгийн хэмжээнд цаг уурын хатуу бодлого баримталж байгаатай холбоотойгоор
Хятадын нүүрс зэрэг нүүрстөрөгч ихтэй экспортын түүхий эдийн эрэлт буурах хандлагатай байгаа бөгөөд
Монгол Улсын экспортын эдийн засагт учрах эрсдэлийг урьдчилан таамаглах нь манай оронд ашигтай байх
болно.
51
Жендэрийн талаарх дараах гол үнэлгээнүүдээр ТСХ-д мэдээлэв: i) Дэлхийн Банк (2018) Эрсдэлтэй байдлын
талаарх ойлголт: Монгол Улсын хөдөлмөрийн зах зээл дэх жендэрийн ялгаатай байдлын чанарын судалгаа; ii)
ҮСХ ба АХБ, Монгол дахь хөрөнгийн өмчлөл ба бизнес эрхлэлтийг жендэрийн талаас нь хэмжих туршилтын
судалгаа, 2018. Мөн; iii) IRIM (Монголын Хараат Судалгааны Хүрээлэн) ба НҮБХХ (Нэгдсэн Үндэстний
Байгууллагын Хөгжлийн Хөтөлбөр) (2016) ТХЗ-уудад чиглэсэн урсгал, хурдатгал ба бодлогын дэмжлэг (MAPS):
Монгол дахь ТХЗ-уудын эсрэг хүйсийн суурь шинжилгээ.
52
Үндэсний Статистикийн Хорооны мэдээлэл, 2020 оны 4-р сар.
53
НҮБ-ын Хүн амын сангаас авсан мэдээлэл (НҮБ-ын Хүн амын сан), 2018 он.
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Шигтгээ 2: Эмэгтэй удирдлагатай бизнест ДБГ-ын үзүүлэх дэмжлэг
Бичил бизнес эрхлэх үйл ажиллагаанд оролцоход жендэрийн ялгаа байдаг. 2019 оны ажиллах
хүчний судалгаагаар (АХС) үндсэн ба дунд боловсролтой эмэгтэйчүүдийн ердөө 11.7 хувь нь
хувиараа хөдөлмөр эрхэлж байсан бол эрэгтэйчүүд 19.6 хувьтай байжээ. Нийгэм, санхүүгийн
хөрөнгийн хүртээмжгүй байдлаас болж эмэгтэйчүүдэд ялангуяа хувиараа бизнес эрхлэх,
бичил бизнес эрхлэхэд илүү их саад бэрхшээл тулгардаг. Улмаар хувиараа бизнес эрхэлдэг
залуу бизнес эрхлэгчдийн дөнгөж 37 хувь нь эмэгтэйчүүд байв. Үүнээс гадна, хөдөө орон
нутагт эмэгтэйчүүд барьцаа хөрөнгөгүй байдаг тул эрчүүдтэй харьцуулахад бизнес эрхлэх
зорилгоор арилжааны зээл авах магадлал бага байдаг байна.
Эдгээр зөрүүг арилгахад туслах зорилгоор Онцгой байдлын үеийн дэмжлэг ба хөдөлмөр
эрхлэлтийн төсөл, Мал аж ахуйн эдийн засгийн эргэлтийг нэмэгдүүлэх төсөл нь бичил бизнес
эрхлэгчид болон эмэгтэй өмчтэй, эсвэл эмэгтэй удирдлагатай бизнес эрхэлдэг аж ахуйн
нэгжүүдэд дэмжлэг үзүүлэхэд чиглэгдэж байна. Үүний үр дүнд 36,000 гаруй эмэгтэй бизнес
эрхлэгчид бичил санхүүгийн зээл авсан байна. Саяхан ОУСК-ийн КОВИД-19 эсрэг хариу арга
хэмжээ авах ажлын хүрээнд MCS групп-д үзүүлсэн дэмжлэг нь жендэрийн бүрэлдэхүүн хэсгийг
мөн багтаасан болно. Үүний хүрээнд ОУСК-ийн Жендэрийн зөвлөх байгууллага нь эмэгтэй
ажилтан, удирдагчдыг ажилд зуучлах, ажлын байраар хангах ажлыг бэхжүүлэхэд MCS
группийг дэмжих юм. Боломжит арга хэмжээнүүдэд ажил олгогчийн дэмжлэгтэй хүүхэд харах
үйлчилгээний хэрэгцээний үнэлгээ, шийдлийн загвар / эсвэл бизнест жендэрт суурилсан
хүчирхийллийн нөлөөллийг удирдахтай холбоотой хүний нөөцийн бодлогын зөвлөгөө,
сургалт орно. MCS-ийн баг ОУСК-ийн зөвлөгөөн дор дистрибьютер сүлжээнийхээ ЖДҮ ханган
нийлүүлэгч дунд жендэрийн олон талт байдлыг үнэлэх талаар судалж байна.
84.
ДБГ-ын хэрэгжүүлж буй багц, шинэ арга хэмжээнүүд нь ДБГ-ын оролцоогоор дамжуулан
жендерийн асуудлыг үргэлжлүүлэн хөндөх болно. Монгол Улсын Монгол Улс дахь Жендерийн үйл
ажиллагааны төлөвлөгөө (2019-2023)-нд үндэслэн Монгол Улсад жендерийн тэгш байдлыг дэмжих
ажлын тэргүүлэх чиглэлд хөдөөгийн эрэгтэй сурагчдын дунд сургуулийн завсардалыг бууруулах,
эмэгтэйчүүдийн эдийн засгийн боломж, эмэгтэй удирдлагатай бизнесийг нэмэгдүүлэх, тэтгэврийн
насны хүйсийн ялгааг арилгах, орон нутгийн төлөвлөлт, төрийн бодлого боловсруулахад
эмэгтэйчүүдийн оролцоог дэмжих, чадваржуулах, жендерийн мэдрэмжтэй төсвийн төлөвлөлтийг
нэвтрүүлэх үндэсний чадавхыг сайжруулах, Жендерийн үндэсний хорооны мэдлэг, чадавхыг
бэхжүүлэх хэрэгцээнд дэмжлэг үзүүлэх зэрэг багтана. ДБГ-ын зээлийн хөтөлбөр, зөвлөх үйлчилгээ,
дүн шинжилгээ нь эдгээр зорилтыг хэрэгжүүлэхэд түлхэц өгч байна. Тухайлбал, эмэгтэйчүүдийн
эдийн засгийн боломжийг нэмэгдүүлэхэд Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төсөл, Экспортыг дэмжих
төсөл, Мал аж ахуйн эдийн засгийн эргэлтийг нэмэгдүүлэх төсөл, мөн ОУСК-ийн зүгээс хувийн
хэвшилтэй хамтран ажиллах зэрэг үйл ажиллагааг дурдаж болно. (Шигтгээ 4-ийг харна уу). Банкнаас
саяхан гаргасан судалгаагаар эрүүл мэндэд эрсдэл үүсгэх хүчин зүйлүүд (жишээлбэл, тамхи татах,
согтууруулах ундаа хэтрүүлэн хэрэглэх, буруу хооллолт, хөдөлгөөний дутагдал, эмнэлгийн тусламж
авахгүй байх гэх мэт) нь эмэгтэйчүүдтэй харьцуулахад эрэгтэйчүүдийн дундаж наслалтыг харьцангуй
богино болгож байгааг тогтоожээ. Мөн уг буруу зуршлыг ихэвчлэн эрэгтэйлэг шинж чанар хүчтэй
давамгайлсан, итгэл үнэмшилтэй эрчүүд хийх магадлалтай байжээ. Энэхүү судалгааны үр дүн нь
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Жендерийн үндэсний хорооноос дундаж наслалт дахь жендэрийн ялгааг бууруулах чиглэлээр хийж
буй ажлууд болон улс орны стратегийн төлөвлөлтийг эрчимжүүлэхэд чухал ач холбогдолтой юм.
Цаашид жендерийн үнэлгээ нь шинэ хөрөнгө оруулалтын төслийг боловсруулахад хэрэглэгдэх
бөгөөд ТСХ-ээс шинээр хэрэгжүүлж буй төслүүдийнхээ 55-аас доошгүй хувийг жендерийн ялгааг
багасгах хөрөнгө оруулалтад зориулахаар төлөвлөж байна. Түүнчлэн, ДБГ нь Монгол дахь хүүхэд
хамгаалах үйлчилгээнд тулгарч буй бэрхшээл зэрэг жендертэй холбоотой асуудлуудад КОВИД-19
цар тахал хэрхэн нөлөөлж байгааг судална.54
85.
Банкны үйл ажиллагаанд ТСХ-ний Байгаль орчин, нийгмийн хүрээ (БОНХ)-г үндэс суурь
болгоно. БОНХ ба Банкны байгаль орчин, нийгмийн тогтвортой байдлыг хангахад чиглэсэн
зорилтын дагуу Банкнаас Засгийн газар болон түнш байгууллагуудтайгаа хамтран ядуу, эмзэг
бүлгийн хөгжлийн үр ашгийг нэмэгдүүлэх боломжийг эрэлхийлж, байгалийн болон амьдралын
нөөцийн тогтвортой удирдлагыг сурталчилан таниулна. ТСХ-ний хугацаанд Засгийн газрын байгаль
орчин, нийгмийн (E&S) эрсдэлийн удирдлагын чадавхийг төслийн түвшинд дэмжин ажиллана.
Нийгэм, хүрээлэн буй орчин, төслийн үр дүнг сайжруулах боломжийг тодорхойлохын тулд одоо
хэрэгжүүлж буй ажилтан, ажлын байр болон олон нийтийн аюулгүй байдалд үнэлгээ хийхдүн
шинжилгээний ажилтай ижил төстэй үйл ажиллагаа явуулж болно. Өсөн нэмэгдэж буй дэд бүтцийн
багц нь гол оролцогч талуудтай харилцаа холбоогоо нэмэгдүүлэх, системийн хэрэгцээг Монгол
Улсын хэрэгцээнд нийцүүлэн сайжруулах боломжийг олгоно. БОНХ-ний дагуу Байгаль орчин,
нийгмийн эрсдэлийн менежментийн сайн туршлгагыг бий болгох, улс орны системийг цаашид
бэхжүүлэх платформоор хангах, эрх бүхий байгууллагын Банкны хөрөнгө оруулалтаас бусад эрсдэл
ба боломжуудыг удирдахчадавхийг бэхжүүлэхийн тулд байгаль орчин, нийгмийн чадавхийг
хөгжүүлнэ.
Хүснэгт 3: ДБГ-ын хэрэгжиж байгаа болон төлөвлөсөн хамтын ажиллагаанууд
Чиглэл 1:
Эдийн засгийн засаглалыг
бэхжүүлэх
1.1 Төсвийн удирдлага болон
институцийг бэхжүүлэх
Хэрэгжиж буй үйл ажиллагаа
Төсөв, санхүүгийн тогтвортой
байдлыг бэхжүүлэх төсөл
(хэрэгжиж дуусах хугацаа
01/31/2022);
Монгол Улсад Засаглалыг
бэхжүүлэх төсөл (Буцалтгүй
тусламж, хэрэгжиж дуусах хугацаа
12/31/2021)
Монгол Улс ядуурал ба тэгш
байдал ЗҮАДШ;
Боломжит шинэ үйл ажиллагаа
КОВИД-19 Эдийн засгийн
сэргэлтийг дэмжих үйл ажиллагаа
(ХБҮА)

Чиглэл 2:
Өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэх
2.1 Бизнесийн орчныг сайжруулах
Хэрэгжиж буй үйл ажиллагаа
ОУСК Зөвлөх үйлчилгээ
Хөрөнгө оруулалтын бодлого, Хөдөө аж ахуйн
хөрөнгө оруулалтыг дэмжих (хэрэгжиж дуусах
хугацаа 2021 оны 6-р сарын 30)
ОУСК-ийн банк болон ЖДҮ-ийн зээлийн
шугамын хөрөнгө оруулалт;
Экспортыг дэмжих төсөл (хэрэгжиж дуусах
хугацаа 12/31/2023);

Боломжит шинэ үйл ажиллагаа
КОВИД-19 Эдийн засгийн сэргэлтийг дэмжих
үйл ажиллагаа (ХБҮА);
ОУСК Зөвлөх үйлчилгээ - Зээлийн бүртгэлийн
хөгжил, ногоон бондын зах зээлийн хөгжил;
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Чиглэл 3:
Амьдралын чанарыг дээшлүүлэх
3.1 Эрүүл мэндийн чанартай
үйлчилгээний хүртээмжийг
сайжруулах
Хэрэгжиж буй үйл ажиллагаа
Монголд КОВИД-19 цар тахалтай
тэмцэх яаралтай тусламж, эрүүл
мэндийн тогтолцооны бэлэн
байдлын төсөл (хэрэгжиж дуусах
хугацаа 03/31/2023);
КОВИД-19-д дэмжлэг үзүүлэх
ЦТТСХ;
Цахим эрүүл мэнд төсөл
(хэрэгжиж дуусах хугацаа
09/30/2022);
КОВИД-19 цар тахалтай тэмцэх
яаралтай тусламж, эрүүл мэндийн
тогтолцооны бэлэн байдлын

Devercelli, Amanda E.; Beaton-Day, Frances. 2020. Сайн ажлын байр ба гэрэлт ирээдүй: Хүмүүн капиталыг
бий болгохын тулд хүүхэд хамгаалалд хөрөнгө оруулах нь. Дэлхийн Банк, Вашингтон, ДС.
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1.2 Санхүүгийн салбарын
тогтвортой байдал, засаглалыг
сайжруулах
Хэрэгжиж буй үйл ажиллагаа
Төсөв, санхүүгийн тогтвортой
байдлыг бэхжүүлэх төсөл
(хэрэгжиж дуусах хугацаа
01/31/2022);
Монгол Улсын санхүүгийн
салбарын дэмжлэг ТТ;
Нөөцийн зөвлөгөө ба
менежментийн түншлэлийн
дэмжлэг;
ОУСК-ийн Төлбөрийн чадваргүй
байдлын шинэчлэл, Өртгийн
сүлжээний санхүүгийн зах зээлийг
хөгжүүлэх, үүнд хөрөнгийн зах
зээлийг хөгжүүлэх, ногоон
санхүүжилтийг нэвтрүүлэх, ББСБуудыг дэмжих зэрэг санхүүгийн
салбарын Зөвлөх үйлчилгээ.

Хөрөнгө оруулалтын орчны шинэчлэл
хоёрдугаар үе шат ОУСК-ийн зах зээл бий
болгох зөвлөх үйлчилгээ;

төслийн нэмэлт санхүүжилт
Нэмэлт Санхүүжилт (НС)

2.2 Тогтвортой уул уурхайн хөрөнгө
оруулалтыг дэмжих

3.2 Боловсролын чанарыг
сайжруулах

Хэрэгжиж буй үйл ажиллагаа
ОТ-н ОУСК-ийн хөрөнгө оруулалт, зөвлөх
үйлчилгээ ба ОТХОБА баталгаа (дуусах хугацаа
12/15/2027);
Олон нийтийн уул уурхай дахь мэдлэгийг
дээшлүүлэх Хөгжлийн хөтөлбөрт;
Ашигт малтмалын нөөцийг илүү тогтвортой,
хүртээмжтэй хөгжүүлэх стратеги (ЗҮАДШ);
ОҮИТБС-ийн хэрэгжилтийг дэмжих буцалтгүй
тусламж 2022-2024;

Хэрэгжиж буй үйл ажиллагаа
Боловсролын Чанарын Шинэчлэл
төсөл (хэрэгжиж дуусах хугацаа
12/31/2022);
Монголын хөдөө орон нутгийн
хамгийн эмзэг бүлгийн
залуучуудад зориулсан бизнес
эрхлэхэд чиглэсэн нийгэм-сэтгэл
зүйн ур чадвар;

Боломжит шинэ үйл ажиллагаа
ОУСК-ийн боломжит шинэ хөрөнгө оруулалт,
бизнесийн таатай орчин, БОН эрсдэлийг
удирдах чадвар сайтай туршлагатай оператор
компаниудын сонирхлыг харгалзан үзэх
боломжтой.

Боломжит шинэ үйл ажиллагаа
КОВИД-19 Эдийн засгийн
сэргэлтийг дэмжих үйл ажиллагаа
(ХБҮА);
ОУСК-ийн Ногоон санхүүгийн зах
зээлийн хөгжил, Зээлийн
мэдээллийн сангийн хөгжлийн
зөвлөх үйлчилгээ
ОУСК-ийн түнш банкуудын зөвлөх
үйлчилгээний дэмжлэг
1.3 Засгийн газрын үйлчилгээний
хүртээмжийг сайжруулахын тулд
үр ашиг, хариуцлагыг бэхжүүлэх
Хэрэгжиж буй үйл ажиллагаа
Тогтвортой амжиргаа төсөл Гурав
дахь үе шат (хэрэгжиж дуусах
хугацаа 10/31/2022) & БТ дэмжлэг;
Ухаалаг засаг төсөл (хэрэгжиж
дуусах хугацаа 10/31/2021);
Монгол Улсад Нийгмийн Эгэх
Хариуцлагыг Бэхжүүлэх төсөлMASAM 2 дахь үе шат (хэрэгжиж
дуусах хугацаа 6/30/2023);
Монгол Улсад Засаглалыг
бэхжүүлэх төсөл (Буцалтгүй
тусламж, хэрэгжиж дуусах хугацаа
12/31/2021);
Боломжит шинэ үйл ажиллагаа

2.3 Уул уурхайн бус салбар дахь бүтээмжийг
нэмэгдүүлэх
Хэрэгжиж буй үйл ажиллагаа
Экспортыг дэмжих төсөл (хэрэгжиж дуусах
хугацаа 12/31/2023);
Мал аж ахуйн эдийн засгийн эргэлтийг
нэмэгдүүлэх төсөл, (хэрэгжиж дуусах хугацаа
06/30/2025) ОУСК-ийн дээд шатны оролцоо;
Монголын хөдөө аж ахуйн хүнсний системийг
өөрчлөх (ЗҮАДШ);
ОУСК Зөвлөх үйлчилгээ
Хөрөнгө оруулалтын бодлого, Хөдөө аж ахуйн
хөрөнгө оруулалтыг дэмжих; Худалдааг
хөнгөвчлөх, Хөдөө аж ахуйн салбарын
экспортын өрсөлдөх чадвар;
Хүртээмжтэй аялал жуулчлалын хөгжил
(ЗҮАДШ);
ОУСК-ийн Shangri-La ба Ibis Styles зочид
буудлын хөрөнгө оруулалт;

50

3.3 Нийгмийн хамгааллын
тогтолцооны үр ашиг, тогтвортой
байдлыг нэмэгдүүлэх
Хэрэгжиж буй үйл ажиллагаа
Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих
төсөл (хэрэгжиж дуусах хугацаа
09/30/2021);
Онцгой байдлын үеийн дэмжлэг
ба хөдөлмөр эрхлэлтийн төсөл
(хэрэгжиж дуусах хугацаа
12/31/2023);
КОВИД, Нийгмийн хамгаалал,
Ажлын байрны шинжилгээ
(ЗҮАДШ);
Боломжит шинэ үйл ажиллагаа
КОВИД-19 Эдийн засгийн
сэргэлтийг дэмжих үйл ажиллагаа
(ХБҮА)

Орон нутгийн хөгжлийн сангийн
үр дүнд суурилсан хөтөлбөр (P4R)ийн үргэлжлэл;
Цахим шилжилт төсөл;
Улс төрийн эдийн засаг ЗҮАДШ;

Монгол орны цаг уур ба хотын тэсвэртэй
байдал (ЗҮАДШ)
Боломжит шинэ үйл ажиллагаа
Улаанбаатар хотын өрсөлдөх чадвар, нөхөн
сэргээлтийн төсөл;
Монгол Улсын Тээврийн дэд бүтцийн холболт
ба ложистикийг сайжруулах төсөл;
Цахим шилжилт төсөл;
Бэлчээрийн мал аж ахуйн нийгэмлэгийн
виртуал хоршоод (ноос, ноолуурын салбарын
Япон сангийн тусламж);
Аялал жуулчлал, хөдөө аж ахуйн чиглэлээр
ОУСК-ийн боломжит үйл ажиллагаа;
Монголын махны нийлүүлэлтийн сүлжээнд
дэмжлэг үзүүлэх ОУСК-ийн шинэ зөвлөх
үйлчилгээ
ОТХОБА-ийн боломжит оролцоо;
2.4 Тогтвортой дэд бүтцээр дамжуулан
холболтыг сайжруулах
Хэрэгжиж буй үйл ажиллагаа
Эрчим хүчний салбарын хоёр дахь төсөл
(09/30/2022) болон нарны цахилгаан станц Сэргээгдэх эрчим хүчийг өргөжүүлэх хөтөлбөр
(СЭХӨХ) Буцалтгүй тусламж;
ИнфраСАП (саяхан дууссан);
Боломжит шинэ үйл ажиллагаа
Монгол Улсын Тээврийн дэд бүтцийн холболт
ба ложистикийг сайжруулах төсөл;
ОУСК-ийн Ногоон санхүүжилт, ТХХТ-ийн
хөрөнгө оруулалт, зөвлөх үйлчилгээ.
ОТХОБА-ийн Сэргээгдэх эрчим хүчний
боломжит оролцоо.

3.4 Хотын төвүүдийн амьдрах
орчныг сайжруулах
Хэрэгжиж буй үйл ажиллагаа
Улаанбаатар хотын цэвэр агаар
төсөл (хэрэгжиж дуусах хугацаа
12/31/2021);
Улаанбаатар дулааны шугам
сүлжээг сайжруулах төсөл
(12/31/2025);
Монголын хотууд ба цаг уурын
өөрчлөлт (ЗҮАДШ);
2030 Усны нөөцийн бүлэг;
Газрын удирдлага ба газарзүйн
мэдээллийн удирдлагын ЗҮАДШ;
Боломжит шинэ үйл ажиллагаа
Улаанбаатар хотын тогтвортой
тээврийн төсөл;
Улаанбаатар хотын өрсөлдөх
чадвар, нөхөн сэргээлтийн төсөл;
ОУСК-ийн хямд үнэтэй, ногоон
орон сууцны хөрөнгө оруулалт,
ногоон барилга, эрчим хүчний үр
ашгийн зөвлөх үйлчилгээ.

Холбогдох бусад сэдэв
Ажлын байр:
Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төсөл (хэрэгжиж дуусах хугацаа 09/30/2021);
Онцгой байдлын үеийн дэмжлэг ба хөдөлмөр эрхлэлтийн төсөл (хэрэгжиж дуусах хугацаа 12/31/2023);
Монгол улсын ажлын байрны оношилгоо (хэрэгжиж байгаа)
Уур амьсгалын эрсдэл: Монголын хотууд ба цаг уурын өөрчлөлт ЗҮАДШ (хэрэгжиж байгаа)

3.4 Түншлэлийн стратегийг хэрэгжүүлэх
3.4.1 Санхүүжилтийн хэмжээ ба төрлүүд
86.
Энэхүү ТС-ийн хугацаанд Монгол Улс нь анх удаа зөвхөн ОУСБХБ-ны эх үүсвэрээс
санхүүжинэ. Монгол Улс ОУСБХБ-ны эх үүсвэрээс 2021-2023 оны санхүүгийн жилд санхүүжилт
хүсэж болох хэмжээ нь одоогоор 400-500 сая ам.доллар байна. Энэхүү ТСХ-ийн хугацаанд ОУСБХБ
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-аас олгох бодит зээлийн хэмжээ нь улс орны эрэлт, нийт гүйцэтгэл, дэлхийн эдийн засаг болон
санхүүгийн байдал, ОУСБХБ-ны санхүүгийн чадавх, Банкны бусад зээлдэгчдийн эрэлтээс
хамаарна. Түүнчлэн, Монгол Улсыг КОВИД-19 цар тахалтай холбоотой яаралтай хариу арга
хэмжээ авахад нь туслах зорилгоор 2020 оны 4 дүгээр сард Захирлуудын Зөвлөлөөс Монгол Улсад
2021 онд ОУХА-ын 19 дэх үдаагийн хуваарилалтаас Хямралын эсрэг хариу арга хэмжээ авах
хөтөлбөр (CRW)-т түр хугацаагаар хамрагдах эрхийг, Гүйцэтгэлд суурилсан хуваарилалт (PBA)-аас
ногдсонтой адил дүнгээр 2020 оны санхүүгийн жилд 50.7 сая ам.доллар олгосон. ОУХА-ын энэхүү
тусгай хуваарилалтыг вакцины санхүүжилтийг дэмжих зэрэг КОВИД-19 цар тахлын эсрэг яаралтай
хариу арга хэмжээ авах, эрүүл мэндийн системийн бэлэн байдал төслийн нэмэлт санхүүжилтэд
ашиглах юм.
87.
Банкнаас хэрэгжүүлж буй 13 төслийн багцийн нийт мөнгөн дүн 400.21 сая ам.доллар
байна. Үүнээс ойролцоогоор гучин зургаан хувь (126.14 сая ам.доллар) нь зарцуулагдсан байна.
Эдгээр нь бүгд Хөрөнгө оруулалтын төслийн санхүүжилтүүд (ХОТС) болно. 55 Дөрвөн төсөл
асуудалтай байсан бол 2020 оны санхүүгийн жилийн эхэн гэхэд зөвхөн нэг төсөл асуудалтай болж
багцын чанар сайжирсан байна. Дөрвөн төсөл одоогийн төлөвлөгөөнд байгаа бөгөөд төлөвлөлтийн
шатанд байгаа нэмэлт төслүүд мөн багтсан болно. (Дэлгэрэнгүйг Хавсралт 5-аас харна уу)
88.
ДБГ нь гэнэтийн эрсдэлийн санхүүжилтийн механизмыг багтаасан зээлийн олон төрлийн
хэрэгслийг ашиглах талаар судлах болно. ХОТС нь зээлийн үндсэн хэрэгсэл байсаар ирсэн бөгөөд
цаашид ч энэ хэвээр байх боловч Монгол Улс 2018 оны санхүүгийн жилд Хөгжлийн бодлогын үйл
ажиллагааны хөтөлбөр (ХБҮАХ)-ийг хэрэгжүүлж, хоёр үе шаттай хэрэгжиж дууссан. Шинэ ХБҮАХ
хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж байгаа боловч цаашид хэрхэн хэрэгжүүлэх нь хэд хэдэн хүчин зүйлээс
хамаарахаар байна. Банк болон Монголын эрх баригчид Үр дүнд суурилсан хөтөлбөр (P4R)-ийн
хэрэгслийг ашиглах талаар хэлэлцсэн бөгөөд орон нутгийн хөгжлийн сангийн дараагийн үе шатыг
хэрэгжүүлэхэд P4R ашиглах боломжтой талаар ярилцан цааш судлахаар төлөвлөж байна. Монгол
Улсын хямралд өртөх эрсдэлийг харгалзан үзэж Онцгой байдлын үед хариу арга хэмжээ авах
бүрэлдэхүүн зэрэг гэнэтийн эрсдэлийн санхүүжилтийн механизм болон бусад арга хэрэгслийг төсөл
боловсруулах шатанд харгалзан үзэх болно. ДБГ нь боломжит нөхцөл байдал үүссэн тохиолдолд
баталгааны хэрэгслүүдийг ашиглах талаар судалж үзэх болно.
89.
Банкны хязгаарлагдмал нөөцийг нэмэгдүүлэхийн тулд бусад түншүүдтэй хамтран
санхүүжүүлэх боломжийг идэвхтэй эрэлхийлэх болно. Банк нь өмнө нь Япон, БНСУ зэрэг
түншүүдтэй хамтарсан хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагаа явуулж байсан. Саяхны Монгол Улсын
эдийн засгийг сэргээх хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд ОУВС, АХБ, Япон, БНХАУ болон БНСУ-тай хамтран
Монгол Улсад дэмжлэг үзүүлсэн. Банкны одоогийн хэрэгжиж байгаа төслүүдэд ШХА болон
Сэргээгдэх эрчим хүчний төслийн хамтарсан санхүүжилттэй хэрэгжиж байгаа хоёр төсөл байна. Банк
нь олон талт (АХБ, АДБХОБ, ЕСБХБ) болон хоёр талын түншүүдтэй хэрхэн хамтрах, ялангуяа
санхүүжилтийн хэрэгцээ ихтэй салбарт төсөл хамтран санхүүжүүлэх боломжийг эрэлхийлэн
ажиллана. Мөн уур амьсгалын олон төрлийн санхүүжилтийн эх үүсвэрийг судалж, уур амьсгалын
холбогдолтой cалбарын сүдалгааны ажилд нэмэлт буцалтгүй тусламж үзүүлж болох юм.
90.
Түүнчлэн, Банк нь стратегийн ач холбогдол бүхий чиглэлүүдэд зөвлөх үйлчилгээ үзүүлж,
аналитик дүн шинжилгээ хийх ажлыг үргэлжлүүлнэ. Ихэнх зөвлөх үйлчилгээ, дүн шинжилгээ нь
тодорхой салбаруудад одоо хэрэгжиж буй болон шинээр хэрэгжүүлэх зээлийн төслийг дэмжих
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Эдийн засгийн удирдлагыг дэмжих хөтөлбөр (ЭЗДХ)-ийн эхний хоёр үе шатыг санхүүжүүлсэн тул багцад
хамааруулаагүй болно.
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боловч бусад салбарын зөвлөх үйлчилгээ, дүн шинжилгээ нь Банкны аливаа санхүүжилтээс хараат
бус байж болох бөгөөд Монголын бусад түншүүдийн бодлого, санхүүжилтийн шийдвэрийг дэмжих
орлох арга хэрэгсэл болж болох юм. Энэхүү нэмэлт зөвлөх үйлчилгээ, дүн шинжилгээ нь бусад хоёр
болон олон талт түншүүд, мөн хувийн хэвшлийн санхүүжилтийг ашиглан нэмэлт эх үүсвэрийг
бүрдүүлэх хэрэгсэл болж болно. Зөвлөх үйлчилгээ, дүн шинжилгээ нь богино хугацааны бодлогын
зөвлөгөө, техникийн туслалцаа, мөн саяхан хэрэгжиж дууссан ЭЗХЗТ, Дэд бүтцийн салбарын үнэлгээ
зэрэг урт хугацааны дүн шинжилгээний холимог хэлбэрээр хэрэгжих болно. (Одоо хэрэгжиж буй
зөвлөх үйлчилгээ, дүн шинжилгээний дэлгэрэнгүйг Хавсралт 5-аас харна уу)
91.
ОУСК нь өөрийн хөрөнгө оруулалт, зөвлөх үйлчилгээний хэрэгслийг ашиглан Монгол
Улсад хувийн хэвшлийн хөгжлийг дэмжихэд чухал үүрэг гүйцэтгэхийг зорино. ОУСК-ийн 3.0
зорилтын хүрээнд банк болон бусад хандивлагч байгууллагуудтай нягт хамтран ажиллаж, Монгол
Улсыг шинэ зах зээлд нэвтрэх боломжийг бүрдүүлэхэд дэмжлэг үзүүлнэ. ОУСК нь хувийн хэвшлийн
санхүүжилт илүү гол үүрэг гүйцэтгэх боломжтой дэд бүтцийн салбар зэрэг хувийн хэвшлийн эх
үүсвэрээр хийх боломжтой төслүүдийг судалж дэмжин Монгол Улсын Засгийн газарт ирэх төсвийн
дарамтыг хөнгөвчлөхөд тусална. ОУСК нь хандивлагч болон бусад түнш байгууллагуудын үзүүлж буй
санхүүгийн болон техникийн туслалцааг түшиглэн, хамтран ажиллахыг эрмэлзэнэ. Дэд бүтцийн
салбарт (эрчим хүч үйлдвэрлэх, түгээх, тээвэрлэх) ОУСК-ийн Хөрөнгө оруулах боломжтой төслүүдийг
хөгжүүлэх хөтөлбөр (Upstream) болон Зах зээлийг хөгжүүлэх зөвлөгөө өгөх (CMAW) хөтөлбөрийн
хүрээнд санхүүжилт өгөх боломжтой хэдий ч шууд санхүүжилт хийх, ТХХТ хэрэгжүүлэх, хувьчлал
явуулах зэрэг боломжууд мөн байж болно.
92.
Монгол Улс нь олон улсын хэмжээнд ОУСК-ийн хамгийн өндөр дүнтэй хөрөнгө оруулсан
улсын нэг юм. 2020 оны 10 дугаар сарын байдлаар Монгол Улсад ОУСК-ийн өөрийн хөрөнгө
оруулалтын багцаас 526 сая ам.доллар, бусад байгууллагуудаас 840 сая ам.доллар төвлөрүүлжээ.
Үүнд OT төсөл 400 сая ам.доллар, 821 сая ам.долларыг тус бүр эзэлж байна. Мөн арилжааны банк,
орон сууц, аялал жуулчлалын үйлчилгээ зэрэг бусад салбаруудад ихээхэн хэмжээний хөрөнгө
оруулалт хийсэн байна. Мөн түүнчлэн ТСХ хэрэгжих хугацаанд ОУСК-ийн дэмжлэг үзүүлэх уул
уурхайн салбараас бусад ач холбогдол бүхий чиглэлүүдэд санхүүгийн хүртээмжийг нэмэгдүүлж,
өрсөлдөх чадварыг сайжруулах (ялангуяа ногоон санхүү, ЖДҮ-тэр дундаа эмэгтэй удирдлагатай
ЖДҮ), хөдөө аж ахуйн бизнес, аялал жуулчлал болон тогтвортой дэд бүтцийн хөгжил зэрэг багтах
юм. ТСХ хэрэгжих хугацаанд Монгол Улсын эдийн засгийн шинэчлэлийн хурд болон явц, хөрөнгө
оруулалт татах таатай орчин, эдийн засгийн тогтвортой байдлаас хамаарч ОУСК-ийн хөрөнгө
оруулалтын хөтөлбөр нь 100 сая ам.доллараас 800 сая ам.доллар хүртэл (ОУСК-ийн өөрийн хөрөнгө
болон бусад хамтрагчийн хөрөнгө) байх боломжтой.
93.
ОУСК-ийн Зөвлөх үйлчилгээний багц ТСХ хэрэгжих хугацаанд өргөжих төлөвтэй байна.
Одоо хэрэгжиж буй ОУСК-ийн Зөвлөх үйлчилгээний дөрвөн төсөл (2020 оны 10 дугаар сарын эцсийн
байдлаар 5.1 сая ам.долларын төсөвтэй санг ОУСК удирдаж байна) үргэлжлэн хэрэгжих болно.56
ОУСК нь цаашид зөвлөх үйлчилгээгээ өргөжүүлэх ба хамтран ажиллах боломжит чиглэлүүд нь ТСХ-
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Зөвлөх үйлчилгээний дөрвөн төсөл нь худалдаа, экспортыг хөнгөвчлөх, хөдөө аж ахуйн салбарын хөрөнгө
оруулалтын бодлого, хөрөнгө оруулалтыг дэмжих, уул уурхай дахь усны менежмент, төлбөрийн чадваргүй
байдлыг шийдвэрлэх хууль эрхзүйн орчны шинэчлэл, өртгийн сүлжээний санхүүжилтийн зах зээлийг
хөгжүүлэх юм.
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ний зорилго болон холбогдох бусад сэдвүүдтэй нягт уялдаа холбоотой байна.57 ОУСК нь хамтран
ажилладаг түншлэгч банкуудтай компанийн засаглал, эрсдэлийн удирдлага (МУ болон ТСТ-тэй
холбоотой эрсдэл багтсан болно), тогтвортой эрчим хүчний санхүүжилт, санхүүгийн үйлчилгээний
хүртээмжийг нэмэгдүүлэхийн тулд цахим шийдлүүдийг нэвтрүүлэх зэрэг чиглэлээр үргэлжлүүлэн
хамтран ажиллах болно. ОУСК нь саяхан Засгийн газраас Бизнес эрхлэх шинэчлэлийг дэмжих,
Хөрөнгө оруулагчдын хариу арга хэмжээ авах системчилсэн механизм (SIRM)-ыг үргэлжлүүлэх,
ГШХО-ыг сурталчлах, дотоодын ЖДҮ эрхлэгчдийг ГШХО компаниудтай харилцах нийлүүлэлтийн
холболтуудыг хөгжүүлэх чиглэлээр дэмжлэг үзүүлэх хүсэлт хүлээн аваад байна.
94.
ОТХОБА-ын Монголд хэрэгжүүлсэн төсөл буюу ОТ уурхайн төслийг хөгжүүлэхэд гаргасан
баталгаа нь Зүүн өмнөд Ази, номхон далайн бүс нутагтаа хамгийн том нь билээ (Хавсралт 6-г
харна уу). Уг баталгаа 858 сая ам.долларын (2020 оны санхүүгийн жилийн байдлаар) дүнтэй бөгөөд
Монгол Улс ОТХОБА-ын багц дахь хамгийн том 10 орны нэгд тооцогдож, нийт олгосон баталгааны 4
хувийг эзэлж байна. ОТХОБА-ын тэргүүлэх чиглэл нь ОУХА-аас дэмжлэг авах шаардлага хангасан
орнуудын хөрөнгө оруулалтыг дэмжих бөгөөд Монгол Улсын стратегийн ач холбогдол бүхий уул
уурхайн салбарыг дэмжихэд гадаад хувийн хэвшлийн санхүүжилтийг төвлөрүүлэхэд хувь нэмрээ
оруулса. 58 Тус баталгаа нь 12 жилийн хугацаатай (2015-2027) бөгөөд өмчлөлийн эрсдэл,
шилжүүлгийн хязгаарлалт ба хөрвөх чадваргүй болох, дайн ба иргэний үймээн самуун, гэрээг зөрчих
зэрэг эрсдэлээс хамгаална. ОТХОБА нь цаашид дэд бүтэц, сэргээгдэх эрчим хүч зэрэг голлох
салбаруудад хил дамнасан хөрөнгө оруулалтыг татахад дэмжлэг үзүүлж, Банк, ОУСК-тай нягт
уялдаатай ажиллах болно.
95.
ДБГ-ын байгууллагууд Монгол Улсад хувийн хэвшлийн хөрөнгө оруулалтыг татах,
ялангуяа дэд бүтэц, уул уурхайн салбаруудад хувийн хэвшлийн хөрөнгө оруулалтыг татах
боломжийг нээх чиглэлээр хамтран ажиллаж байна. Уул уурхайн салбарт ДБГ Монгол улстай урт
удаан хугацаанд хамтран ажиллаж байна. ОУСК нь ОТ уурхайд томоохон хэмжээний хөрөнгө
оруулалтын зээлийг олгож, ОТХОБА нь арилжааны санхүүжилтийг авах боломжийг нээх зорилгоор
улс төрийн эрсдэлийн баталгааг гаргасан бол Дэлхийн Банк уул уурхайн салбарын хууль
тогтоомжийг боловсронгуй болгох, ялангуяа төсөв, макро эдийн засгийн удирдлагын чиглэлээр
техникийн туслалцаа үзүүлсэн. ДБГ-ын шинэ хамтын ажиллагаа нь хувийн хэвшлээс нэмэлт нөөцийг
төвлөрүүлэх боломжийг авч үзэх болно. Дэд бүтцийн салбарын үнэлгээ (Инфрасап) судалгаанд
үндэслэн төлөвлөсөн Монголын тээврийн холболт ба ложистикийг сайжруулах төсөл нь дэд бүтцийн
чухал төслүүдэд хувийн хэвшлийн оролцоог хангах боломжийг олгоно. Үүний нэгэн адил төлөвлөж
буй Хотын өрсөлдөх чадварын төсөл нь хувийн хэвшлийн хөрөнгө оруулалтыг бий
болгох нөхцөлийг бүрдүүлнэ. Мөн Банкны зүгээс хэрэгжүүлж буй Мал аж ахуйн эдийн засгийн
эргэлтийг нэмэгдүүлэх төсөл нь ОУСК-тай мал аж ахуй, аялал жуулчлалын салбарт хөрөнгө
оруулалтын боломжуудыг тодорхойлохоор хамтран ажиллаж байна.
3.3.2 Санхүүгийн удирдлага ба Худалдан авах ажиллагаа
96.
ТСХ хэрэгжих хугацаанд Банкны үйл ажиллагааны санхүүгийн удирдлагын зохицуулалтыг
улс орны санхүүгийн тогтолцоотой илүү нэгтгэхэд чиглэгдэнэ. Одоо хэрэгжиж байгаа улс орны
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Эдгээр чиглэлүүдэд ногоон санхүүжилт (ногоон бонд, ногоон орон сууц), санхүүгийн салбарт байгаль
орчин, нийгэм, засаглалын шаардлагуудыг нэгтгэх, ЖДҮ-ийн санхүүгийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, зээлийн
мэдээллийн сангийн үйл ажиллагааг сайжруулах, сэргээгдэх эрчим хүч, Монголын махны нийлүүлэлтийн
сүлжээний өрсөлдөх чадвар, КОВИДын дараахь аялал жуулчлалын салбарын сэргэлт зэрэг багтаж байна.
58
Батлан даалт гаргах үед Монгол Улс ОУХБ-ын гишүүн улс байв.
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систем болон шат дамжлагыг ДБГ нь үйл ажиллагандаа боломжит хэмжээнд мөрдөж байгаа бөгөөд
цаашид үүнийг улам өргөжүүлж, бүрэн хэмжээнд ашиглахаар зорьж ажиллаж байна. Тодруулбал,
Банкны санхүүжилттэй төслүүдийн аудиторыг Монголын Үндэсний Аудитын Газар шалгаруулдаг
бөгөөд төслийн дотоод валютын бүх гүйлгээг Төрийн сангийн нэгдсэн данс (TСНД)-аар дамжуулан
гүйцэтгэж байна. Гадаад валютын гүйлгээг мөн ТСНД-д шилжүүлэхээр бэлтгэл ажил хийгдэж байна.
Улс орны системийн хэрэглээг ДБГ-ын үйл ажиллагаанд хөшүүрэг болгохын сацуу ТСУ-ын шинэчлэлд
дэмжлэг үзүүлснээр Банкны санхүүгийн удирдлага болон худалдан авах ажиллагааны ажилтнууд
төсөл хэрэгжүүлэх нэгжийн ажилтнууд, хэрэгжүүлэгч агентлагууд болон бусад холбогдох оролцогч
талуудын чадавхийг үргэлжлүүлэн бэхжүүлэх болно.
97.
Монгол Улсын төсвийн цикл цаг хугацаандаа эмх цэгцтэй хэрэгждэг, бүрэн ажиллагаа
бүхий төрийн сангийн системтэй байгаа нь ТСУ-ийн системээ тасралтгүй хөгжүүлж ирсэнтэй
холбоотой. Сүүлийн үеийн ТСУ-ын шинэчлэлийн арга хэмжээнд Засгийн газрын санхүүгийн
удирдлагын мэдээллийн системийг сайжруулах, бүртгэл, тооцоо, тайлагналын сайн чанарыг дэмжих
зорилгоор дансны нэгдсэн жагсаалтыг хөгжүүлэх, өндөр чадвартай нягтлан бодох бүртгэл болон
аудитын стандартын зөвлөлийг байгуулах, засгийн газрын бүх яамд дахь дотоод аудитын нэгжийн
үйл ажиллагааг бэхжүүлэх, өрийн удирдлагын нэгжийн чадавхийг бэхжүүлэх, Засгийн газрын
санхүүгийн нэгтгэсэн тайланг олон улсын стандартад нийцүүлэн цаг хугацаанд бэлтгэх, засгийн
газрын аудитын тайланг хууль тогтоох байгууллагад цаг хугацаанд хүргүүлдэг болох зэрэг арга
хэмжээнүүд багтсан байна.
98.
Орчин үеийн, өргөн цар хүрээг хамарсан ТСУ-ийн хууль эрхзүйн орчны нөлөөллөөр ахиц
дэвшил гарсан хэдий ч цаашид улам сайжруулах боломж байна. Үүнд орлогын төсөөллийг илүү
бодитоор таамаглах, мөнгөн хөрөнгийн зарлагын таамаглалыг сайжруулж харьяа яамдын мөнгөн
хөрөнгийн урсгалын мэдээллийг ил тод болгох, төсвийн байгууллагын санхүүгийн тайлагналыг
ЗГСУМС-ийн төсвийн гүйцэтглийн нэгтгэлтэй холбох, Улсын Салбарын Нягтлан Бодох Бүртгэлийн
Олон Улсын Стандартыг (УСНББОУС) бүрэн нэвтрүүлэх, Хөрөнгө Оруулалтын Удирдлага (ХОУ)-ын үе
шат, хяналтыг бэхжүүлэх ялангуяа ТХХТ-ийн хувьд, улсын хэмжээнд нэвтэрч буй Төрийн Албаны
Цалингийн Нэгдсэн Системээр дамжуулан төрийн албаны удирдлага, цалингийн хяналтыг
бэхжүүлэх, үнэд тохирсон чанар зарчмыг баримтлахын тулд худалдан авах ажиллагааг илүү ил тод,
өрсөлдөөнтэй хэрэгжүүлэх зэрэг арга хэмжээ багтана. Засгийн газар 2018 оны 12 дугаар сард
Сангийн сайдын баталсан ТСУ-ын стратеги, үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг батлан хэрэгжүүлж байна.
Банк нь эдгээр үйл ажиллагаанд Төсөв, санхүүгийн тогтвортой байдлыг бэхжүүлэх төсөл болон ЕХний буцалтгүй тусламжаар хэрэгжиж буй Монгол Улсад засаглалыг бэхжүүлэх төслөөр дамжуулан
дэмжлэг үзүүлж байна.
99.
Худалдан авалтын тухайд 2000 онд батлагдсан Төрийн болон орон нутгийн өмчийн
хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль (ТБОНӨХБАҮХАТХ) батлагдсанаас
хойш Засгийн газар төрийн худалдан авах ажиллагааны шинэчлэлийн чиглэлээр төрөл бүрийн
арга хэмжээ авч хэрэгжүүлсэн боловч засгийн газар байнга солигдож, бүтцийн өөрчлөлт орж
байгаа тул үр дүн нь харилцан адилгүй байна. Худалдан авах ажиллагааны шийдвэр гаргах эрхийн
хуваарилалтад орсон өөрчлөлтүүд нь худалдан авах ажиллагааны шинэчлэл болоод түүнтэй
холбоотой чадавх бэхжүүлэх чиглэлээр авч хэрэгжүүлсэн ажлуудын үр дүнг сулруулсан байна.
Иймээс төрийн худалдан авах ажиллагаа хариуцсан мэргэжилтнүүдийн ихэнх нь төрийн худалдан
авах ажиллагаа, гэрээний удирдлагын талаарх ур чадвар болоод туршлагаар дутагдаж байна.
Худалдан авах ажиллагаанд оролцож буй компаниудын хооронд, мөн түүнчлэн засгийн газрын
албан тушаалтнууд болон компани хоорондын ашиг сонирхлын зөрчлийн асуудал онцгой анхаарал
татсан асуудлын нэг нь болоод байна. Иймээс илэрхий мэдэгдэж байгаа ашиг сонирхлын
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зөрчилдөөнийг хянахаас гадна компанийн эцсийн өмчлөлийн асуудалд анхаарлаа хандуулах нь
чухал юм. Үүний тулд Банкны санхүүжилтийн нэр хүндэд эрсдэл учруулж болзошгүй, худалдан авах
ажиллагааны иж бүрэн, шударга байдлыг алдагдуулахгүйн тулд тендерийн ялалт байгуулсан
хуулийн этгээдийн эцсийн өмчлөлийн мэдээллийг судалж, ашиг сонирхлын зөрчил гаргахгүй байх
тал дээр анхаарал хандуулах зайлшгүй шаардлагатай юм.
100. Цахим худалдан авах ажиллагааны систем өргөн хүрээнд ашигласнаар Банкны
санхүүжилтийн үр ашгийг дээшлүүлэх боломжтой юм. Монгол Улс 2016 оноос Цахим худалдан
авах ажиллагааны системийг хөгжүүлж, хэрэглэж эхэлсэн. Энэхүү системийг Олон талт хөгжлийн
банк (ОТХБ)-ны удирдамжийн дагуу АХБ, Банк хоёулаа эергээр үнэлсэн. Гэвч холболтын асуудал,
хэрэглэгчдэд зориулсан сургалт хангалтгүйн дээр системийн талаарх ойлголт мэдлэг муу байгаа нь
системийн хэрэглээ харилцан адилгүй байхад нөлөөлж байна. Сүүлийн үед гарсан өөрчлөлтийн
улмаас худалдан авах ажиллагааны чадавхийг бэхжүүлэх, одоо ашиглаж буй цахим худалдан авах
ажиллагааны системийг сайжруулах чиглэлээр шинэ стратеги боловсруулж, хэрэгжүүлэх
шаардлагатай байна.59 Банк энэхүү системийг боломжит дээд хэмжээнд ашиглах замаар системийн
цаашдын хөгжил, хэрэглээнд дэмжлэг үзүүлэх чиглэлээр ажиллах болно. ДБГ-ын хэрэгжүүлэх
багцтай холбоотой боломж, үр дүнг нийтлэхээс энэхүү ажлыг эхлүүлэх боломжтой юм. Мөн чадавх
бэхжүүлэх цахим сургалтууд зохион байгуулах боломжтой. Банкны зорьж буй эцсийн зорилго нь
Банкны санхүүжилттэй төслүүдийн уг системийг бүрэн ашиглахад чиглэгдэнэ.
3.3.3 Түншлэл ба хандивлагчдын зохицуулалт
101. ДБГ нь Монгол Улсын бусад хөгжлийн түнш байгууллагуудтай хамтран ажиллах, үйл
ажиллагааны уялдаа холбоог хангах чиглэлээр идэвхийлэн ажиллаж ирсэн. ДБГ нь АХБ, ОУВС,
Япон, БНСУ болон БНХАУ зэрэг бусад хөгжлийн түншүүдтэй нягт хамтран ажиллаж, 2014-2016 оны
хямралаас үүдэлтэй Монгол Улсын эдийн засгийн сэргэлтийг дэмжих, мөн дахин КОВИД-19 цар
тахлын хямралын үеэр Монгол Улсад хамтарсан дэмжлэг үзүүлээд байна. Сүүлийн жилүүдэд Банк
тусгайлсан чиглэлээр тухайлбал, ШХА болон БНСУ-тай засаглалыг бэхжүүлэх, олон нийтийн хяналтыг
сайжруулах, таниулах, санхүүгийн салбар, нийгмийн хариуцлага; Япон улстай бага насны хүүхдийн
хөгжил, бизнес эрхлэх ур чадварыг хөгжүүлэх чиглэлээр хамтран ажиллаж байна. 2018 оноос хойш
ЕХ Засгийн газрын ТСУ-ын шинэчлэлийг дэмжих чиглэлээр Банкны төрөл бүрийн үйл ажиллагааг
санхүүжүүлсэн. Түүнчлэн, Австралийн гадаад хэрэг, худалдааны яамтай хамтран Өмнөговийн гүний
усны удирдлага, Уур амьсгалын хөрөнгө оруулалтын сангийн хүрээнд олон талт хандивлагчийн
санхүүжилттэй Сэргээгдэх эрчим хүчийг өргөжүүлэх хөтөлбөрийн тусламжтай алслагдсан баруун
бүсэд цэвэр эрчим хүчийг нэмэгдүүлэх зэрэг чиглэлд хамтарсан болон тусламжийн санхүүжилтийг
амжилттай татан төвлөрүүлсэн. Мөн Дэлхийн Банк ҮТХН-ийн түншлэлээс Монгол Улсын ҮТХН-т
тусгасан арга хэмжээний хэрэгжилтийг бусад хөгжлийн түншүүдтэй хамтран дэмжих зорилгоор
санхүүжилт хүлээн авсан.
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Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн дагуу тендер шалгаруулалтын үйл ажиллагааг хиймэл оюун
ухаан, сүүлийн үеийн дэвшилтэт технологид тулгуурлан хүний оролцоог багасгаж, худалдан авах үйл
ажиллагааг машинаар унших боломжтой өгөгдлийн шийдлүүд бүхий засгийн газрын цахим худалдан авалтын
(цахим-ХА) системээр гүйцэтгэнэ гэж оруулсан. ТХАҮАТХ-ийн 2019 оны өөрчлөлтөөр цахим тендер, цахим
дэлгүүр зэрэг хэд хэдэн шинэ нэр томьёог оруулсан бөгөөд Засгийн газар цахим худалдан авалтын системийг
сайжруулж, ерөнхий гэрээний дагуу цахим дэлгүүрийн хэрэглээг нэвтрүүлж цаашлаад системийн хэрэглээг
өргөтгөх төлөвлөгөөтэй байна. Түүнчлэн, Сангийн яам хуулийн өөрчлөлтийн дагуу дүрэм, журам, стандарт
тендерийн баримт бичиг зэрэг холбогдох хууль тогтоомжийн баримт бичгүүдийг шинэчлэн боловсруулж
байна.
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102. Хандивлагчдын уялдаа, зохицуулалтын механизм Монгол Улсад боломжийн сайн
хэрэгжиж байна. Стратегийн зохицуулалт нь Банк, НҮБ-ийн хамтран удирддаг Хөгжлийн
түншүүдийн (ХТ) бүлгээр дамжин явагддаг. Сар бүрийн уулзалтыг Банк, НҮБ ээлжлэн удирддаг.
Эдгээр уулзалтууд нь сүүлийн үед хэрэгжүүлж буй хөтөлбөрийн талаар мэдээлэл солилцох,
холбогдох судалгаа, шинжилгээний үр дүнг танилцуулах талбар болж өгдөг. Хөгжлийн төрөл бүрийн
салбаруудад чиглэсэн хэд хэдэн сэдэвчилсэн хандивлагчдын бүлгийг мөн байгуулсан. Бүлэг тус
бүрийн тэргүүлэх агентлаг нь хамтарсан уулзалт, мэдээлэл солилцох ажлыг зохион байгуулж байна.
Хөдөө аж ахуй, олборлох салбарт чиглэсэн бүлэг хамгийн идэвхтэй хамтран ажиллаж байна.
Түүнчлэн Дэлхийн Банк нь хөгжлийн түншүүдэд зориулсан виртуал хамтын ажиллагааны
платформыг ажиллуулж байна.

IV. ТСХ ХӨТӨЛБӨРТ УЧИРЧ БОЛОХ ЭРСДЭЛИЙГ УДИРДАХ НЬ

103. Хөтөлбөрт учирч болох эрсдэл ерөнхийдөө их байна. Үйл ажиллагааны эрсдэлийг үнэлэх
системчилсэн хэрэгсэл (SORT)60 -д үндэслэн макро эдийн засаг, улс төр, засаглалаас гадна байгаль
орчин, нийгмийн эрсдэлүүдийг гол эрсдэлүүд хэмээн тодорхойллоо.
Хүснэгт 4: Эрсдэлийн хураангуй (H: Өндөр; S: Их; M: Дунд; L: Бага)
Эрсдэлийн төрөл
Үнэлгээ
1. Улс төр ба засаглал

S

2. Mакро эдийн засаг

H

3. Салбарын стратеги ба бодлого

M

4. Төсөл, хөтөлбөрийн техникийн зураг төсөл

M

5. Хэрэгжилт ба тогтвортой байдлыг хангах
институцийн чадавх

S

6. Үүргийн биелэлт

S

7. Байгаль орчин ба нийгэм

S

8. Оролцогч талууд

M

Нийт

S

104. Макро эдийн засгийн эрсдэл өндөр хэвээр байх төлөвтэй. Монгол Улсын эдийн засгийн
тогтворгүй байдал болон КОВИД-19 цар тахлын нөлөөллөөс харахад ТСХ-г хэрэгжүүлэх хугацаанд
макро эдийн засгийн нөхцөл байдал тогтворгүй хэвээр байх төлөвтэй бөгөөд ТСХ-ний зорилтын үр
дүнд нөлөөлөхөөр байна. Хөрөнгө оруулалтын зарим томоохон гэрээг шинэчлэх талаар эрх
баригчид болон хөрөнгө оруулагчдын хооронд үргэлжилж буй яриа хэлэлцээ нь эдийн засгийн
тогтвортой байдал, хөрөнгө оруулалтын орчинд нөлөөлж болзошгүй юм. Энэхүү эрсдэлийг
хөнгөвчлөх арга нь макро эдийн засгийн бодлого, ялангуяа КОВИД-19-ийн хариу арга хэмжээний
удирдлагын талаар эрх баригчидтай үргэлжлүүлэн яриа хэлэлцээр хийх явдал юм. Түүнчлэн
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Эрсдэлийн тодорхойлолт ба үнэлгээний гарын авлагыг дараахь хаягаар авах боломжтой SORT түр гарын
авлагын тэмдэглэлд оруулсан болно:
http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/document/SORT_Guidance_Note_11_7_14.pdf.

57

төлөвлөж буй ХБҮА-г хэрэгжүүлэхдээ олон улсын түншүүдтэй хамтран ажиллаж макро эдийн засгийн
тогтолцоог бэхжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлж, улс орны бүтцийн шинэчлэлийн явцыг үргэлжлүүлэхэд
туслах боломжтой юм.
105. Улс төр, засаглалын эрсдэл их байна. Эдгээр эрсдэл өмнөх ТС-ийн хугацаанд бодитой
болсон бөгөөд цаашид ч их хэвээр үлдэх хандлагатай байна. Үүнд Засгийн газар, төрийн албаны ойр
ойрхон өөрчлөлтийн улмаас төслүүдийн хэрэгжилт удаашрах, шинээр хэрэгжүүлэх төслүүдийг
төлөвлөхөд Засгийн газартай харилцахад хүндрэл, удаашрал үүсэх , мөн хэрэгжиж буй төслүүдийн
үйл ажиллагаанд хөндлөнгөөс оролцох зэрэг асуудлууд багтана. Иймэрхүү хөндлөнгийн оролцоо нь
төслийг хэрэгжүүлэх чадавх, тогтвортой байдалд нөлөөлж болзошгүй. Мөн 2021 оны
Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн үеэр Засгийн газар эдийн засгийн шинэчлэлийн хөтөлбөрөө тууштай
үргэлжлүүлэхэд эрсдэл үүсгэж болох юм. Эдгээр эрсдэлийг даван туулахын тулд Банкны багийн
зүгээс улс төрийн нөхцөл байдлын талаарх ойлголтоо нэмэгдүүлэх, оролцогч талуудтай хамтын
ойлголцолд хүрэх чиглэлд зөвлөлдөх уулзалтууд зохион байгуулах, хүрсэн үр дүнг цаашид
эзэнжүүлэх үүднээс төслийн дизайныг үр дүн нь харьцангуй хурдан гарах боломжтой байдлаар илүү
нягт, энгийн болгоход анхаарлаа төвлөрүүлэх болно. ДБГ-ын Монгол Улсыг хариуцсан баг хөгжлийн
нөхцөл байдлыг анхааралтай ажиглаж, шаардлагатай тохиолдолд хэлэлцээр эсвэл хөтөлбөрт
өөрчлөлт оруулах болно. Мөн ДБГ-ын багууд учирч болох аливаа хөндлөнгийн оролцоо, саад
бэрхшээлийг шийдвэрлэхийн тулд төслийн хэрэгжилтэд хяналт тавих, дэмжлэг үзүүлэх үйл
ажиллагаагаа үргэлжлүүлнэ.
106. Хэрэгжилтийг хангах институцийн чадавх ба тогтвортой байдалд учирч болох эрсдэл их
хэвээр байна. Чадавх болон институцийн тогтолцоо нь улс төрийн нөлөөнд автагдахуйц сул байгаа
нь ДБГ-т үйл ажиллагаа явуулахад хүндрэл учруулж ирсэн. Өмнөх туршлагаас харахад төслийн
дизайныг хялбарчлах, илүү тогтвортой хэрэгжилтийг хангах үүднээс улс төрөөс хараат бус төсөл
хэрэгжүүлэх нэгжийг ажиллуулах, одоо бүрдээд байгаа чадавх болон ДБГ-ын өмнөх үйл
ажиллагааны амжилт, ололтууд зэргийн тусламжтайгаар дээрх эрсдэлийг бууруулах боломжтой.
Төслийн түвшинд улс төрийн нөхцөл байдлыг талаар илүү сайн ойлголттой байх нь хэрэгжилтэд
дэмжлэг үзүүлнэ.
107. Санхүүгийн удирдлагын эрсдэл их хэвээр байна. Санхүүгийн удирдлагын гол эрсдэлүүдэд
төсөвлөлт, мөнгөн хөрөнгийн урсгал ба зарцуулалт, хөндлөнгийн аудит багтаж байна. Засгийн
газраас төсвийн таналт хийснээр төслийн үйл ажиллагаа хойшлогдох, төслийн хэрэгжилт удаашрах
тохиолдол гарч байна. Банк нь Сангийн Яам болон төсөл хэрэгжүүлэгч байгууллагуудтай төслийн
төсвийг боловсруулах үе шатанд ил тод, нээлттэй байдлыг нэмэгдүүлэхэд хамтран ажиллах болно.
Төслийн мөнгөн хөрөнгийн урсгал болон зарцуулалтыг саяхнаас Төрийн сангийн нэгдсэн дансанд
бүхлээр нь шилжүүлэхээр болсон. Банкны баг зохих шалгуур, хамгааллыг хангах болон төслийн
төлбөр тооцоог үр ашигтай гүйцэтгүүлэх үүднээс ТСНД-ны үйл ажиллагаатай нягт уялдаатай ажиллах
болно. Түүнчлэн, Банк хараат бус хөндлөнгийн аудитын байгууллагуудыг сонгон шалгаруулах,
гэрээлэх үйл явцын үр ашиг, үр нөлөөг дээшлүүлэх чиглэлээр Үндэсний Аудитын Газартай нягт
хамтран ажиллах болно.
108. Төлөвлөсөн дэд бүтцийн хөрөнгө оруулалтууд нэмэгдсэнийг харгалзан үзвэл байгаль
орчин, нийгмийн (БОН) эрсдэлүүд өндөр байна. Өнгөрсөн хугацаанд уул уурхай, дэд бүтцийн
хөрөнгө оруулалтын чиглэлд хэрэгжиж байсан төслийн нөлөөлөлд өртсөн иргэдээс нийгэм, эдийн
засагт үзүүлж болзошгүй сөрөг нөлөөллийн талаар гомдол гарч байсан. Банкны зүгээс энэ чиглэлд
хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа өргөжих тусам эрсдэл илүү нэмэгдэнэ. Өнгөрсөн туршлагаас харахад
нөлөөлөлд өртсөн ард иргэдтэй өргөн хүрээтэй зөвлөлдсөнөөр байгаль орчин, нийгмийн эрсдэлийг
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бууруулах чухал алхам болдог. ДБГ-ны зүгээс Байгаль орчин ба Нийгмийн Хүрээ (БОНХ)-г нэвтрүүлж
байгаа бөгөөд ингэх явцдаа саад бэрхшээлтэй тулгарахаар байна. БОНХ дээр хамтран ажиллах
агентлагуудын туршлага, чадавх дутагдалтай байгаа нь гол сорилт болно. КОВИД-19-тэй холбоотой
хязгаарлалтын улмаас гадны мэргэжилтнүүд Монгол руу зорчих боломжгүй байх хугацаанд энэ нь
бүр их асуудал дагуулах болно. Зарим эрсдэлийг арилгах арга хэмжээг авч эхэлсэн ба үүнд БОНХ-г
монгол хэл рүү хөрвүүлэх, төрийн албан хаагчид, зөвлөхүүдийн дотоодын чадавхийг бэхжүүлэх
зэрэг үйл ажиллагааг аль хэдийн эхлүүлээд байна. Гэвч хэрэгжилт эхэлж байгаа тул БОНХ-ний
эрсдэлийг анхааралтай хянаж, удирдах шаардлагатай байна.
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