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 ЗӨВЛӨЛДӨХ УУЛЗАЛТУУД  

 
Зөвлөлдөх уулзалтын зорилго юу вэ? 

Зөвлөлдөх уулзалт нь ДБГ-ын Монгол Улстай байгуулах дараагийн Түншлэлийн Стратегийн 
Хүрээнд (ТС) санал авах зорилготой.  
 
ТС гэж юу вэ?  
 
ДБГ-ын 2019-2024 онд Монгол Улсад хэрэгжүүлэх хөтөлбөр, ДБГ-ын үзүүлэх дэмжлэг 
туслалцааны тэргүүлэх чиглэлийг тодорхойлоход биднийг чиглүүлэх Монгол Улстай 
байгуулах шинэ Түншлэлийн Стратегийг ДБГ боловсруулж байна. ТС-ыг боловсруулахдаа 
оролцогч талуудтай хийх зөвлөлдөх уулзалтаас гадна Монгол Улсын хөгжлийн стратеги, 
ДБГ-ээс саяхан нийтэлсэн нэн ядуурлыг эцэслэж хамтын хөгжил цэцэглэлтийг 
дэмжихийн тулд системтэйгээр нотолгоонд тулгуурлаж тодорхойлсон Монгол Улсын 
тэргүүлэх чиглэлүүд болох Монгол Улсын Нийгэм эдийн засгийн хөгжлийн дүн 
шинжилгээ/оношилгоо (НЭЗХДШ)-ны санал дүгнэлт, түүнчлэн Монгол Улсад үйл 
ажиллагаа явуулж буй бусад хөгжлийн түншүүдтэй харьцуулахад ДБГ-ын  харьцангуй 
давуу тал зэрэг мэдээлэлд үндэслэн болно.  
 
Хэлэлцүүлэх гол асуултууд:  
 

1. Дараагийн таван жилд Монгол Улсад баримтлах Дэлхийн Банкны стратегийн гол 
зорилго нь юу байх ёстой гэж та бодож байна вэ? 

2. Дэлхийн Банкны тодорхойлсон дэмжлэг туслалцаа үзүүлэх чиглэлүүдийг 
тохиромжтой, хангалттай гэж та үзэж байна уу? Хэрэв санал нийлэхгүй байвал, хөгжлийн 
тэргүүлэх ямар гурван чиглэлийг та санал болгох вэ?  

3. Дэлхийн Банкны Монгол Улсад үзүүлэх дэмжлэгийг хэрэгжүүлэхэд саад учруулж 
болзошгүй ямар гол эрсдэл байна вэ?  

4. ДБГ Монгол Улсад дэмжлэг үзүүлэх шаардлагагүй чиглэл байгаа гэж та үзэж байна уу?  

 
Хэн оролцох вэ?  
 
Зөвлөлдөх уулзалтууданд төр засгийн газар (үндэсний болон аймгийн), Улсын Их Хурал, 
хөгжлийн түнш, хувийн хэвшил, иргэний нийгмийн байгууллагууд, эрдэмтэн судлаачид, орон 
нутгийн аймгийн эрх бүхий байгууллагууд гэх мэт төрөл бүрийн оролцогч талуудыг урьж 
оролцуулах юм.   
 
Оролцогч талуудтай хэрхэн зөвлөлдөх вэ? 
 
Зөвлөлдөх үйл явцыг уулзалт болон онлайн/цахим хуудас ашиглан явуулснаар оролцогч 
талуудыг өргөн цар хүрээтэй оролцох боломжоор хангах юм. Зөвлөлдөх уулзалтыг нэгдсэн 
хуралдаан, хэлэлцүүлгийн хэлбэрээр хөндлөнгийн чиглүүлэгчтэйгээр зохион байгуулах бөгөөд 
шаардлагатай тохиолдолд бүлгийн хэлэлцүүлэг хийх юм. Уулзалтын үеэр ярилцлагыг синхрон 
орчуулна. Онлайн хэлэлцүүлгийн хувьд онлайн платформ нь сонирхсон оролцогч талуудад 
Дэлхийн Банкны вебсайтаар дамжуулан өөрсдийн санал сэтгэгдлээ илгээх боломжийг олгоно.  
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Оролцогчдоос ирүүлсэн саналыг ТС-т хэрхэн тусгах вэ?  
 
ТС-ийн төслийн зөвлөлдөх уулзалтуудын үеэр ДБГ Монгол Улсад үзүүлэх дэмжлэгээ ямар 
чиглэлээр үзүүлэхтэй холбоотой тодорхой асуултуудын хүрээнд оролцогч талуудын саналыг авах 
юм. Зөвлөлдөх уулзалтын үеэр өгсөн санал, сэтгэгдэл, зөвлөмжийн тоймыг ТС-ын эцсийн 
хувилбарт тусгана. Уулзалт болон онлайн хэлэлцүүлэгийн талаарх тоймыг тухайн санал сэтгэгдэл, 
зөвлөмжийг ирүүлсэн хувь хүн эсвэл албан байгууллагын мэдээллийг дурдалгүйгээр Дэлхийн 
Банкны Монгол Улс дахь вебсайтад олон нийтэд нээлттэй байршуулна.   
 
ТС-ийг хэн үзэх боломжтой вэ?  
 
ТС-г Дэлхийн Банк Группын Гүйцэтгэх Захирлуудын зөвлөл хэлэлцсэний дараа олон нийтэд 
нээлттэй болгож Дэлхийн Банкны Монгол Улс дахь вебсайтад байршуулна.  
 
 

ДЭЛХИЙН БАНКНЫ ГРУППЭЭС САНАЛ БОЛГОЖ БУЙ  
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ДБГ-ээс Монгол улсад санал болгож буй хөтөлбөрийг гурван үндсэн чиглэлээр зохион 
байгуулна. Үүнд: Засаглалыг сайжруулах, Өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэх, Хүний хөгжил ба 
даван туулах, дасан зохицох чадварыг бэхжүүлэх. Эдгээр тэргүүлэх чиглэлүүдийг Засгийн 
газрын хэрэгцээ шаардлага, НЭЗХДШ-ний дүгнэлт, Монгол улсад зохион байгуулсан оролцогч 
талуудын зөвлөлдөх уулзалтууд болон ДБГ-ийн харьцангуй давуу талд үндэслэн тодорхойлсон 
болно. Ингэхдээ уул уурхайн эдийн засаг, хөдөө орон нутаг ба хот суурин газрын эдийн засгийн 
өсөлт, хөдөлмөр эрхлэлтийг удирдах, үйлчилгээг хүртээмжтэй хүргэх замаар эмзэг байдлыг 
шийдвэрлэх Монгол улсын чадавхид чиглэж байсан өмнөх 2013-2017 оны ТС-д тулгуурлан 
эдгээрийг боловсрууллаа. Монгол улстай байгуулах дараагийн ТС-т ДБГ-ээс Монгол Улсад олгож 
буй одоогийн зээл тусламжийн багц болон ТС-ийн үр дүнд ихээхэн байр суурь эзлэх СШЗҮА-ны 
(Судалгаа шинжилгээ, зөвлөх үйл ажиллагаа) хөтөлбөр зэргийг мөн харгалзан үзсэн болно. ТС-
ийн төслийн хураангуйгаас дэлгэрэнгүй мэдээллийг үзнэ үү. 
 

Монгол улстай байгуулах дараагийн ТС-ийн гол чиглэлүүд ба зорилтууд  

 

 
 

Засаглалыг сайжруулах

1.1. Төрийн байгууллагын 
засаглалыг сайжруулах

1.2 Эдийн засгийн 
засаглалыг сайжруулах

Өрсөлдөх чадварыг 
дээшлүүлэх

2.1 Ажлын байр бий болгох, 
төрөлжүүлэхэд дэмжлэг 
үзүүлэх

2.2 Хөрөнгө оруулалтын 
орчин, санхүүгийн зуучлалыг 
сайжруулах 

2.3 Уул уурхай, дэд бүтцийн 
хөрөнгө оруулалтыг дэмжих 

Хүний хөгжил ба даван 
туулах чадварыг 

бэхжүүлэх 
3.1 Хүний капиталыг 
бэхжүүлэх

3.2 Нийгмийн хамгааллыг 
сайжруулах

3.3 Уур амьсгалын 
өөрчлөлтийг бууруулах, 
дасан зохицох
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