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I. УДИРТГАЛ 
 
1. Дэлхийн Банкны Групп ба Монгол Улс хоорондын түншлэлийн 25 жилийн ой 2016 онд 
тохиов. Түншлэлийн эхэн үед ДБГ-ээс үзүүлсэн дэмжлэгийн дийлэнх нь Монгол Улс төлөвлөгөөт 
эдийн засгаас зах зээлийн эдийн засагт шилжих үйл явцад туслахад чиглэгдэж байлаа. Гаднаас 
авч байсан дэмжлэг нь гэнэт тасалдсанаар уул уурхай, цахилгаан станцуудыг ажиллагаатай 
байлган, нүүрсийг хуваарийн дагуу нийлүүлэх гэх мэтчилэн амиа аргацаан нөхөн сэргээхэд, 
түүнчлэн хувийн салбар, санхүү, эрх зүйн шинэ тогтолцооны үндэс суурийг бий болгоход гадны 
туслалцаа зайлшгүй шаардлагатай болсон юм. Эдгээр жилүүдэд ядуурал, хүний хөгжил, мөн 
түүнчлэн хөдөөгийн амьжиргаанд тавих анхаарал улам гүнзгийрсээр иржээ. Саяхнаас ДБГ Оюу 
Толгой (OT) зэс, алтны уурхайг оролцуулан уул уурхайн салбарын хөгжилд дэмжлэг туслалцаа 
үзүүлэн, 2009, 2014 онуудад учирсан түүхий эдийн үнийн цочролийн дараах эдийн засгийг 
тогтворжуулахад анхаарлаа хандуулж байна.  
 
2. ДБГ-ын Монгол Улсад зориулсан өмнөх стратеги болох 2013-2017 оны санхүүгийн 
жилүүдийн Түншлэлийн Стратегийг (ТС) ДБГ-ын Захирлуудын Зөвлөлд 2012 оны 5 дугаар 
сарын 7-ны өдөр танилцуулсан. Монгол Улсын Гүйцэтгэл, Сургамжийн Үнэлгээг (ГСҮ) 2016 оны 
12 дугаар сарын 16-ны өдөр ДБГ-ын Захирлуудын Зөвлөлөөр хэлэлцэн, ТС-ийг 2017 оныг дуустал 
6 сараар сунгаж, гадаад орчин, эдийн засгийн бодлогод гарсан өөрчлөлтийг харгалзан үр 
дүнгийн хүрээнд тохиргоо хийсэн билээ.  
 
3. Санал болгож буй дараагийн Түншлэлийн Стратеги нь (ТС) 2020-2024 оны санхүүгийн 
жилүүдийг хамрах бөгөөд хэлэлцүүлгийг 2018 оны 12 дугаар сараас 2019 оны 3 дугаар сарын 
хооронд зохион байгуулах юм. Монгол Улстай байгуулах дараагийн ТС-д засгийн газрын 
тэргүүлэх зорилтуудыг дэмжихээр тусгасан бөгөөд ДБГ-ын харьцангуй давуу талд тулгуурлах 
болно. Үүнийг боловсруулахдаа 2018 онд хийгдсэн Монгол Улсын Нийгэм Эдийн Засгийн 
Хөгжлийн Дүн Шинжилгээ (НЭЗХДШ)1, 2017 онд Монгол Улсад оролцогч талуудыг өргөнөөр 
хамруулан зохион байгуулсан хэлэлцүүлэг2, түүнчлэн саяхан гаргасан Үйлчлүүлэгчийн Судалгаа 
зэрэгт үндэслэсэн болно. 2020-2024 оны санхүүгийн жилийг хамрах ТС-ийн хөтөлбөрийн төсөлд 
санал авах олон нийтийн онлайн хэлэлцүүлэг 12 дугаар сарын 15-ны өдрөөс 2019 оны 2 дугаар 
сарын 28-ны өдөр хүртэл явагдах3 ба ТС-ийн багтай биечлэн хийх хэлэлцүүлгийг 2019 оны 1 
дүгээр сарын 28-ны өдрөөс эхлэх долоо хоногт Монгол Улсад зохион байгуулна. 

4. Монгол Улстай байгуулах дараагийн ТС-ийг Монгол Улсын хөгжлийн эгзэгтэй мөчид 
гаргаж байна. 2016 онд Монгол Улсын эдийн засаг oгцом унасан бөгөөд эдийн засгийг 
тогтворжуулан, улс орныг илүү тогтвортой өсөлтийн замд оруулахын тулд эдийн засгийн 
томоохон шинэчлэлтүүдийг өнөө хэрэгжүүлж байна. Засгийн газраас хэрэгжүүлж буй эдийн 
засгийг сэргээх хөтөлбөрт ОУВС-гийн өргөтгөсөн санхүүжилтийн хэрэгсэл (ӨСХ), түүнчлэн ДБГ, 
АХБ, Хятад, Япон, Өмнөд Солонгос улс зэрэг бусад түншүүдээс санхүүгийн дэмжлэг үзүүлсэн. 
Байгалийн баялгийн үлэмж их нөөц илэрснээр ард түмэн ихийг хүсэн хүлээх болсон бөгөөд 
дундаж орлоготой улс орон болох шилжилтийн үйл явцад нийгэм, байгаль орчны шинэ 
сорилтууд тулгарч байна. Уур амьсгалын өөрчлөлтийн үр дагавартай тэмцэхийн зэрэгцээ 

                                                           
1НЭЗХДШ-г татаж авах: http://documents.worldbank.org/curated/en/576101543874150141/Mongolia-
Systematic-Country-Diagnostic.  
2 2017 оны хэлэлцүүлгийн тайланг татаж авах: https://consultations.worldbank.org/consultation/systematic-
country-diagnostic-and-country-partnership-framework-mongolia.  
3 Англи: https://consultations.worldbank.org/consultation/systematic-country-diagnostic-and-country-
partnership-framework-mongolia 
Монгол: https://consultations.worldbank.org/mn/consultation/mongol-ulsyn-niygem-ediyn-zasgiyn-hogzhliyn-
dun-shinzhilgee-bolon-mongol-ulstay 
  

http://documents.worldbank.org/curated/en/576101543874150141/Mongolia-Systematic-Country-Diagnostic
http://documents.worldbank.org/curated/en/576101543874150141/Mongolia-Systematic-Country-Diagnostic
https://consultations.worldbank.org/consultation/systematic-country-diagnostic-and-country-partnership-framework-mongolia
https://consultations.worldbank.org/consultation/systematic-country-diagnostic-and-country-partnership-framework-mongolia
https://consultations.worldbank.org/consultation/systematic-country-diagnostic-and-country-partnership-framework-mongolia
https://consultations.worldbank.org/consultation/systematic-country-diagnostic-and-country-partnership-framework-mongolia
https://consultations.worldbank.org/mn/consultation/mongol-ulsyn-niygem-ediyn-zasgiyn-hogzhliyn-dun-shinzhilgee-bolon-mongol-ulstay
https://consultations.worldbank.org/mn/consultation/mongol-ulsyn-niygem-ediyn-zasgiyn-hogzhliyn-dun-shinzhilgee-bolon-mongol-ulstay
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засаглалыг сайжруулан, өрсөлдөх чадвараа дээшлүүлж, хүний хөгжлийг цаашид ахиулах нь 
Монгол Улсын хөгжлийн гол асуудлууд бөгөөд ДБГ-ын цаашдын оролцоонд тэдгээрт тэргүүлэх 
ач холбогдол өгөхөөр дараагийн ТС-д тусгалаа.  

 
II. УЛС ОРНЫ ТАНИЛЦУУЛГА, ХӨГЖЛИЙН АСУУДАЛ  

 
5. Монгол Улс бол нүүдэлчдийн арвин соёлтой, өргөн уудам газар нутаг, эрс тэс уур 
амьсгалтай орон билээ. Дэлхийд хүн амын нягтшралаар хамгийн сийрэгт ордог, Франц улсаас 
гурав дахин их нутаг дэвсгэрт 3 сая хүн ам оршин суудаг улс. Орос, Хятадын хооронд орших 
далайд гарцгүй энэ улсын хувьд хоёр хүчирхэг хөрштэйгээ харилцах харилцаа нь онцгой ач 
холбогдолтой. Нийслэл Улаанбаатар хотод 1.4 сая орчим хүн амьдардаг, бусад нь орон нутгийн 
төв суурин газрууд болон өргөн уудам тал хээрт хонь, ямаа, адуу, үхэр, сарлаг, тэмээн сүргээ 
маллан, тархан нутагладаг. Өвлийн цагт агаарын хэм ихэнхдээ цельсийн -30 хүрч буурдаг, 
тариалалт ба барилгын улирал богино, нийт нутаг дэвсгэрийн зөвхөн 1 хувийг эзэлдэг газар 
тариалангийн бүтээмж бага. Монголчуудын бараг 30% нь уламжлалт нүүдлийн мал аж ахуйгаа 
эрхэлсэн хэвээр, малын бэлчээр хөөн жилдээ дөрвөн ч удаа нүүдэллэдэг. Малчид гар утас, 
интернет, орчин үеийн машин тэрэг, сансрын телевиз, нарны зайн хураагуур гэх мэт технологийн 
олон дэвшлийг түргэн эзэмшин нэвтрүүлж буй хэдий ч дийлэнхийн хувьд мал сүрэг нь орлогын 
ганц эх үүсвэр болдог, хөдөө орон нутагт ажлын байрны боломж хомс зэргээс шалтгаалан тэдний 
амьжиргаа эмзэг хэвээр байна.  
 
6. 1990-ээд оны эхнээс Монгол Улс зах зээлд тулгуурласан эдийн засаг бүхий ардчилсан 
орон болох шилжилтийг амжилттай хийсэн. Тус улс 1992 онд шинэ Үндсэн Хууль баталж, 
парламентын засаглалтай бүгд найрамдах улс болсон. Түүнээс хойш хууль тогтоох байгууллагын 
сонгууль долоон удаа болсон бөгөөд бүх сонгууль эрх чөлөөтэй, шударга явагдсан гэж үздэг. 
Монгол Ардын Нам (МАН, өмнө нь Монгол Ардын Хувьсгалт Нам гэгддэг байсан) ба Ардчилсан 
Нам (АН) гэсэн хоёр нам ээлжлэн, заримдаа эвсэн төр барьж улс төрийн тавцанд давамгайлж 
ирсэн. 2016 оны сонгуульд МАН эдийн засгийг шинэчлэх хөтөлбөртэйгээр орж, Парламентын 76 
суудлаас 65-ыг аван, илт давуу ялалт байгуулсан. 2017 оны Ерөнхийлөгчийн сонгуульд АН-ын нэр 
дэвшигч Халтмаагийн Баттулга ялсан. Улс төр, олон нийтийн хүрээнд үзэл бодлоо илэрхийлэх 
эрх чөлөө өндөр тус улсад 500 гаруй хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл үйл ажиллагаа явуулж байгаа 
бөгөөд олон нийтийн мэдээллийн хэрэгслийн нөлөө улам нэмэгдэж байна. Иргэний нийгэм нь 
институци болон санхүүжилтийн чадавхаар дутмаг ч өсч өндийсөөр байна.  
 
7. Уул уурхайн салбар, хувийн хэвшлийн хөгжлөөс улбаалан Монгол Улсын эдийн засаг 
сүүлийн 15 жилд хурдацтай өссөн. Сүүлийн 10 жилд ашигт малтмалын асар их нөөц 
олборлосноор тус улсын ДНБ хоёр дахин нэмэгдэн, уламжлалт хөдөө аж ахуй давамгайлсан 
эдийн засаг нь уул уурхайд тулгуурласан эдийн засаг болон хувирч байна. Тус улсын хамгийн том 
төсөл болох Оюу Толгой зэс, алтны уурхай нь 2020-иод оны эхнээс бүрэн хүчин чадлаар ажиллаж 
эхэлснээр ДНБ-ий 30 хүртэлх хувийг эзлэхээр байна. Өнөөгийн байдлаар уул уурхайн салбар 
ДНБ-ий 20 орчим хувь, нийт эскпортын бараг 86 хувь, гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтын 
дийлэнх хэсгийг бүрдүүлэх болсон. Гэвч ашигт малтмалын баялагаас хэт хараат байдал нь эдийн 
засгийг гадны цочролд дэндүү мэдрэмтгий болгож, өсөлт-уналтын мөчлөг бий болоход 
нөлөөлжээ. Сүүлийн үед ядуурлын түвшин өссөн, тэгш бус байдал ихэссэн гэж үзэх болсон, 
түүнчлэн төрийн үйлчилгээ алаг цоог байгаагийн улмаас нэг хүнд ногдох орлого ерөнхийдөө 
өссөн хэр нь уул уурхайн ашиг орлого хүмүүсийн амьжиргаанд бодит үр нөлөө үзүүлж буй эсэхэд 
олон нийт эргэлзэх болжээ.  
 
8. Монгол Улсад чухал давуу талууд заяагдсан бөгөөд 1990-ээд оноос хойш хөгжлийн 
өндөр үр дүнд хүрсэн. Mонгол улс дэлхийн түвшний ашигт малтмалын ордуудтай (кокжсон 
нүүрс, зэс, алт гэх мэт), бэлчээрийн газар, онгон дагшин байгальтай, дэлхийд хоёрт ордог том 
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эдийн засагтай ойрхон оршдог, хүн ам нь боловсролтой орон. 1990-ээд оны эхэнд зах зээлийн 
баримжаат ардчилал руу тайван замаар шилжиж эхэлсэн үеэс ядуурлыг бууруулах болон хүний 
сайн сайхан аж байдлыг дээшлүүлэх талаар ихээхэн амжилтанд хүрсэн. 2017 онд Дэлхийн 
Банкнаас гаргасан, өнөөдөр төрсөн хүүхэд 18 нас хүрэхдээ олж авсан байвал зохих хүний 
капиталын хэмжээг тодорхойлдог Хүний Капиталын Индекст (ХКИ) Монгол Улс 157 орноос 51-т 
эрэмбэлэгджээ. Монгол Улсын ХКИ өөрийн бүс нутаг болон орлогын бүлгийн дунджаас арай 
дээгүүр байна. Үүн дээр нэмэхэд эрүүл мэнд, боловсрол, орлогын үзүүлэлт зэргийг харгалзан 
гаргадаг Монгол Улсын Хүний Хөгжлийн Индексийн хувьд 1990 оноос 2015 оны хооронд 27%-р 
өссөн бөгөөд одоо хүний хөгжлийн ангиллын дээгүүр түвшинд байна. Дундаж наслалт 9 жилээр 
уртасч (мөн хугацаанд 60.3-с 69.8 болсон), суралцах дундаж хугацаа 1.4 жилээр нэмэгдэн (7.7-с 
9.1 болсон), нэг хүнд ногдох үндэсний орлого жилд 3.3 хувиар дээшилж (2011 оны ХАЧХ – 
худалдан авах чадварын харьцаагаар), нэгдсэн дүнгээр 124 хувийн өсөлттэй гарчээ. Сүүлийн 
арван жилд эхийн эндэглэл хоёр дахин буурч (100,000 амьд төрөлт тутамд 100-с 50 болсон), гар 
утасны сүлжээ хүн амын 99%-ийг хамран, 70% нь ухаалаг утастай болжээ. Эдийн засгийн үйл 
ажиллагаанд оролцох явдал ихэсч, хувийн хөрөнгө оруулалт 1990 онд ДНБ-ий 12 хувь байсан 
бол 2012 онд 40 хувь болж өссөн байна. Банкны үйлчилгээнд хамрагдах боломжийн тухайд 
дэлхийд хамгийн өндөр үзүүлэлттэй орнуудын нэг бөгөөд санхүүжилт тогтмол нэмэгджээ.  
 
9. Урт хугацааны ололт амжилт байгаа хэдий ч саяхан ДБГ-ээс гаргасан Монгол Улсын 
Нийгэм Эдийн Засгийн Хөгжлийн Дүн Шинжилгээнд (НЭЗХДШ) Монгол Улсад гурван гол 
бэрхшээл тулгарч буйг тодорхойлсон. Үүнд: эдийн засгийн тогтворгүй өсөлт, хүн амын сайн 
сайхан аж байдалд учирч буй эрсдэл, өсөн нэмэгдэж байгаа байгаль орчны хямрал. Сүүлийн 
хорин хэдэн жилийн дотор тус улсад эдийн засгийн уналт гурван удаа тохиож, ОУВС-гийн зургаан 
хөтөлбөрт хамрагджээ (саяхны ӨСХ-ийг оролцуулан). Өсөлт-уналтын мөчлөгүүд ээлжлэн 
давтагдах болсон нь амьжиргааны түвшнийг дээшлүүлэх, ядуурлыг бууруулах талаар урьд өмнө 
олсон үр дүнг эрсдэлд оруулж байна. Түүнчлэн бусад улс орнуудтай харьцуулахад дундаж 
наслалт бага, халдварт бус өвчний гаралт нэмэгдэж байгаа зэргээс болж хүн амын сайн сайхан 
аж байдалд ноцтой эрсдэл учирч байна. Хүн амын бараг тал хувь нь орон байрны зохих 
шаардлагыг хангахгүй сууц болох гэрт амьдардаг, ариун цэврийн байгууламж, төвлөрсөн 
халаалт, тээврийн хүртээмж хязгаарлагдмал байгаа нь хүн амыг эмзэг болгох бас нэг шалтгаан 
юм.  
 
10. Уур амьсгалын өөрчлөлт болон хүний үйлдэл гамшгийн эрсдлийг нэмэгдүүлж, байгаль 
орчин доройтоход хүргэж байна. Сүүлийн 60 жилд байгалийн гамшгийн (зуд, ган, үер гэх мэт) 
давтамж олширч, улам хатуу ширүүн болж байгаа нь ажиглагдсан бөгөөд Монгол Улсын агаарын 
дундаж хэм илт дээшилж буй хандлагатай байна. Уур амьсгалын эдгээр хүчин зүйлс нь эрчимтэй 
явагдаж буй хотжилт, уул уурхайн үйлдвэржилт, бага бүтээмжтэй хөдөө аж ахуй зэрэгтэй хүч 
хавсран агаар (Улаанбаатар хотын агаарын чанар, ялангуяа өвлийн улиралд дэлхийд хамгийн 
муу хотуудын нэгд тооцогддог), ус (нийт ус ашиглалт нөхөн сэргээгдэх усны хангамжаас илүү 
гардаг, зарим газарт жилд доод тал нь 50% илүү байна), бэлчээрийн (бэлчээрийн газрын 90% нь 
их бага хэмжээгээр цөлжилтөнд өртсөн) бохирдлыг ихэсгэж байна. Үүний зэрэгцээ сүүлийн арван 
жилд уул уурхайн экспорт нэмэгдсэн, нүүрс шатааж эрчим хүч, халаалтын үр ашиггүй үйлчилгээ 
үзүүлдэг, түүнчлэн тээврийн хэрэгслийн тоо ихэссэнээс тус улсын ялгаруулж буй нүүрстөрөгчийн 
ул мөр ихэсч, уур амьсгалын өөрчлөлтөнд нэрмээс болж байна.  
 
11. Монгол Улсын 2010 оноос хойш эрчимтэй буурч байсан ядуурал 2016 онд хэсэгчлэн 
эргэсэн байна, харин тэгш бус байдлын түвшин сүүлийн жилүүдэд харьцангуй тогтвортой 
байсаар ирсэн. Ядуурлын албан ёсны тооцоогоор4, Монгол Улсын ядуурлын түвшин 2010 онд 

                                                           
4 Монгол Улсын Үндэсний Статистикийн Газар ядуурлын түвшинг хоёр жил тутамд албан ёсоор тооцон гаргадаг. 
Ингэхдээ үндсэн хэрэглээний өртгийн аргыг ашиглан, 2016 оны байдлаар ядуурлын шугамыг 152,736 төгрөг 
хүн/сараар (валютын албан ханшаар ойролцоогоор 2.38 ам.доллар/өдөрт) тооцсон байна.  
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38.7 хувь байснаа 2014 онд 21.6 хувь болон буурч, 2016 онд эргээд 29.6 хувь болж нэмэгдсэн 
байна. Ийнхүү өссөний гол шалтгаан нь сүүлийн үед эдийн засагт учирсан хямралтай холбоотой 
гэж үзэж болно. Хөдөө орон нутаг дахь ядуурлын түвшин хотынхоос байнга өндөр байж ирсэн 
боловч сүүлийн жилүүдэд энэхүү зөрүү нь багасч байгаа болно. 2010 онд хөдөө ба хотын 
ядуурлын түвшин тус тус 49.0 ба 33.1 хувь байсан, харин 2016 онд тэдгээр нь 34.9 ба 27 хувь болж 
буурчээ. Хамтын хөгжил цэцэглэлт буюу сайн сайхан аж байдлын өсөлт (нэг хүнд ногдох 
хэрэглээний зарцуулалтаар хэмжигддэг) хуваарилалтын доод хэсгийн 40 хувийнхан болон хүн 
амын бусад хэсгийн хооронд бараг адилхан гарсан байна. 2010-аас 2016 оны хооронд ядуувтар 
40%-ийн өрхийн хэрэглээний бодит зарцуулалт жилд 2.0 хувь өссөн нь хуваарилалтын дээд 
хэсэгт буй 60 хувийнхний 1.4 хувиас илүү байна. Мөн энэхүү хамтын хөгжил цэцэглэлтийн хэв 
маягийг хэрэглээний тэгш бус байдлын тэмдэглүүштэй тогтвортой түвшин дагалдаж байна. Gini 
(хуваарилалтын тэгш бус байдлын хэмжүүр) 2010 онд 0.331 байснаа 2016 онд 0.323 болжээ.5 
 
12. Монгол Улс эрүүл мэнд, боловсролын салбарт жендерийн зөрүүг арилгахад ахиц 
олсоор байгаа ч урт наслалт, эдийн засгийн боломж, бүтээмжит хөрөнгийг өмчлөх ба хяналт 
тавих, дуу хоолойгоо илэрхийлэх, сонголт ба үйл хөдлөлийн эрх чөлөөгөө эдлэх тал дээр 
ноцтой ялгаа оршсоор байна. Эх, хүүхдийн эрүүл мэндийг хамгаалахад нэлээд амжилт олсон (ж: 
1990-ээс 2010 оны хооронд эхийн эндэгдэл хоёр дахин буурсан) бөгөөд боловсрол дахь хүйсийн 
зөрүү нь бага, дунд сургуулийн түвшинд нийт дүнгээр буурчээ. Гэвч дээд боловсролын түвшинд 
томхон ялгаа байсаар байгаа бөгөөд эрэгтэйчүүдээс илүү олон эмэгтэйчүүд их дээд сургуульд 
элсэн орсон байна.6 Хэдийгээр монгол эмэгтэйчүүд дунджаар эрчүүдээс илүү боловсролтой ч 
ажиллах хүчинд эмэгтэйчүүдийн эзлэх тоо 2007 онд 60 хувь байснаа 2016 онд 55 орчим хувь 
болон багасч, үл хөдлөх хөрөнгө өмчлөх эрх эрчүүдэд түлхүү эзэмшигддэг хэвээр байна. Дундаж 
наслалтын тухайд хүйсийн зөрүү улам ихэссээр: 2005 онд эмэгтэй хүний наслалт эрэгтэйнхээс 6.5 
жилээр илүү байсан бол 2017 оны байдлаар 10 жилээр илүү байна. Их хурал дахь 
эмэгтэйчүүдийн төлөөллийн тоог нэмэгдүүлэх тухайд 2016 онд ахиц дэвшил гарсан хэдий ч 
төрийн бодлого боловсруулахад эмэгтэйчүүдийн оролцоо эрчүүдийнхээс хамаагүй доогуур 
байна (ж: 2017 оны байдлаар сайд нарын зөвхөн 13.1 хувийг эмэгтэйчүүд бүрдүүлж байна).7  
Эмэгтэйчүүдийн эсрэг үйлдэгдсэн гэр бүлийн хүчирхийлэл нэмэгдэж буй нь баримтаар 
нотлогджээ. Сүүлийн үеийн судалгаанаас үзэхэд хосын харилцаанд орсон эмэгтэйчүүдийн 31.2 
хувь нь амьдралдаа ямар нэгэн байдлаар бие махбодийн болон бэлгийн хүчирхийлэлд өртөж 
байсан байна.8  
 
 

III. ДЭЛХИЙН БАНКНЫ ГРУППЭЭС САНАЛ БОЛГОЖ БУЙ  
МОНГОЛ УЛСТАЙ БАЙГУУЛАХ ДАРААГИЙН ТҮНШЛЭЛИЙН СТРАТЕГИ  

 
13. 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 уулзалт болон ДБГ-ын харьцангуй давуу талд үндэслэн тодорхойлсон 

                                                           
5 Өрхийн хэрэглээ нь Монгол Улсын ядуурал, тэгш бус байдлыг тооцоолоход ашигласан сайн сайхан аж байдлын 
нэгдсэн үзүүлэлт юм. Орлогын тэгш бус байдлын дүн илүү өндөр, хувирамтгай байхад Дэлхийн банкны ажилтнуудын 
тооцоолсноор 2014 оны Gini (Худалдан авах чадварын харьцаа) 0.45 орчим байна. Энэ чиглэлээр цаашид дэлгэрэнгүй 
судалгаа хийх шаардлагатай.   
6 Эмэгтэй ба эрэгтэй элсэгчдийн харьцаа тус тус 76.5% ба 53.5% байна. ҮСГ, Монгол Улсын статистикийн жилийн 
тайлан, 2017-г үзнэ үү. 
7 Дэлхийн Эдийн Засгийн Форум, “Дэлхий даяарх жендерийн ялгаа” тайлан 2017 
8 ҮСГ & НҮБ Хүн Амын Сан, Тэгш байдлын төлөө аниргүйг эвдэх нь: 2017 Монгол Улс дахь жендерийн хүчирхийллийн 
үндэсний судалгаа, 2018 



   
 

5 
 

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-д өнөөгийн зээлийн үйл 
ажиллагаа болон ТС-ийн үр дүнгийн хүрээнд ихээхэн байр суурь эзлэх СШЗҮ-ний (Судалгаа 
шинжилгээ, зөвлөх үйлчилгээ) хөтөлбөр зэргийг мөн харгалзан үзсэн болно.  
 

Үзүүлэн 1: Монгол Улстай байгуулах дараагийн ТС-ийн Гол чиглэлүүд ба Зорилтууд  

 

 
14. Санал болгож буй Монгол Улстай байгуулах дараагийн ТС нь өмнөх ажлууд дээр 
тулгуурлаж буй хэдий ч анхаарал хандуулах шинэ чиглэлүүд, тавьж буй үндсэн зорилтууд нь 
цаашид урагшлахын тулд хэрэгжүүлэх зарим чухал өөрчлөлтийн дохио болж байна. Одооноос 
эхлэн засаглалыг тусад нь анхаарал хандуулбал зохих чиглэл гэж үзэх болно. ДБГ ил тод байдал, 
сахилга хариуцлага, эдийн засгийн удирдлагыг сайжруулах талаар хийж байгаа төрөл бүрийн 
арга хэмжээнд үзүүлж буй дэмжлэгээ үргэлжлүүлэхийн хамт төрийн албаны шинэчлэлийг 
дэмжих, чадавхийг бэхжүүлэх, түүнчлэн Монгол Улсын макро эдийн засгийн хэлбэлзлийг илүү 
сайн зохицуулах чадварыг дээшлүүлэхэд чиглэсэн хүчин чармайлтаа нэмэгдүүлнэ. Институци, 
засаглалын асуудал нийтлэг шинжтэй учраас гол чиглэл тус бүрт эдгээрийг мөн харгалзан үзэх 
болно. Өөр нэг чухал шинэлэг хандлага бол дэд бүтцийг эдийн засгийн хөгжил, өрсөлдөх 
чадварын урьдчилсан нөхцөл хэмээн үзэж түүнд тавих анхаарлыг дээшлүүлнэ. Дэд бүтцийн 
салбар дотроо голчлон тээврийн сүлжээ, эрчим хүч ба уул уурхайн дэд бүтцэд ДБГ анхаарлаа 
төвлөрүүлэх бөгөөд дараагийн ТС-д хотын дэд бүтэц, МХХТ, устай холбоотой асуудал хавсрага 
үүрэгтэй байх юм. ДБГ уур амьсгалын өөрчлөлтийг бууруулах, дасан зохицох зэрэг асуудалд мөн 
илүү анхаарал хандуулна. Монгол Улсын гол түүхий эд нь нүүрс бөгөөд тус орон уур амьсгалын 
өөрчлөлт, ар араасаа тохиолдох байгалийн гамшигт хүчтэй нэрвэгдэхийн зэрэгцээ хүлэмжийн 
хийг ч (ХХ) ихээр ялгаруулж байна. Үүнээс гадна ДБГ боловсрол, нийгмийн хамгааллын чиглэлээр 
тавих хүчин чармайлтаа цаашид нэмэгдүүлэх ба харин эрүүл мэндийн салбарт ДБГ-ын оролцоо 
багасна. 
 
15. Монгол Улстай байгуулах дараагийн ТС-ийн хөтөлбөр болон Монгол Улсын НЭЗХДШ-
гээр тодорхойлсон тэргүүлэх чиглэлүүд хоорондын уялдаа өндөр байгаа хэдий ч Монгол 
Улсын хөгжлийн бүх асуудлыг ДБГ шийдвэрлэж чадахгүй билээ. Жишээ нь ДБГ-ын усны салбар 
дахь оролцоо хязгаарлагдмал бөгөөд усны нөөц багасч байгаа асуудлыг шийдвэрлэж чадахгүй. 
Ус, ариун цэврийн талаарх асуудлыг Мянганы Сорилтын Корпораци гэх мэт бусад доноруудын 
тусламж болон БНХАУ-ын хөрөнгө оруулалтаар хэсэгчлэн шийдвэрлэж байгаа билээ. ДБГ 
оролцохгүй хөгжлийн чухал сорилтуудын нэг нь хотын орон сууц, ялангуяа Улаанбаатар хотын 

Засаглалыг сайжруулах
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орон сууцны асуудал юм. АХБ, Солонгос улс аль аль нь энэ тал дээр үлэмж их туслалцаа үзүүлж 
байгаа. ДБГ дэд бүтэцтэй холбоотой хүчин чармайлтаа эрчим хүч ба тээврийн салбар руу түлхүү 
хандуулна. Хүний Хөгжлийн тэргүүлэх чиглэлээр одоо хэрэгжиж буй хөрөнгө оруулалтын төслөөс 
гадуурх эрүүл мэндийн салбарт тавих анхаарлаа багасгах бөгөөд ингэснээр ДБГ боловсрол, 
нийгмийн хамгаалалд илүү төвлөрч, хөрөнгө хүч түлхүү гаргах боломжтой болох юм. Агаарын 
бохирдол, эдийн засгийн удирдлага гэх мэт олон донор идэвхтэй оролцож буй бусад голлох 
чиглэлүүдийн тухайд ДБГ-ын үйл ажиллагааны уялдаа холбоо, харилцан бие биеэ нөхөх байдлыг 
хангах нь чухал.  
 
16. Монгол Улстай байгуулах дараагийн ТС-ийг боловсруулахдаа НЭЗХДШ-г гаргахад 
ашигласан Олон тулгуурт Хөгжлийн аргыг удирдлага болгов. ДБГ-ээс Евроазийн нөөц баялаг 
ихтэй улс орнуудын хөгжлийн туршлагыг тэдэнтэй ижил зам туулсан дэлхийн бусад улс 
орнуудтай харьцуулан судалж гаргасан Олон Тулгуурт Хөгжлийн Тайланд9 энэ аргыг 
боловсруулан тусгасан юм. Нөөц баялаг ихтэй улс орнуудын хувьд экспорт эсвэл үйлдвэрлэлийг 
төрөлжүүлэхэд анхаарлаа төвлөрүүлэхээс илүүтэй төрөлжсөн хөрөнгийн багцууд бий болгох нь 
үр дүнтэй байна гэж энэ тайланд дүгнэжээ. Түүнчлэн ийм маягаар хөрөнгө үүсгэх нь жинхэнэ 
бодит хуримтлал болох бөгөөд энэ нь чадварлаг институц, үр ашигтай эрх зүйн зохицуулалт бий 
болгох зорилгоор дэд бүтэц, хүний капитал, байгалийн нөөцийн хамгаалалт, институцийн 
капиталд оруулах хөрөнгө оруулалтуудыг хамарна хэмээн тодорхойлжээ. Төрөлжсөн хөрөнгийн 
багцууд бий болгоход цаг хугацаа шаардагдах хэдий ч эдгээр нь бүтцийн өөрчлөлт шинэчлэлтийг 
эрчимжүүлэн, эдийн засгийг илүү динамик болгож, тогтвортой хөгжилд хүргэдэг. Тиймээс ДБГ 
нь институци, дэд бүтэц, байгалийн болон хүний хөгжилд оруулах хөрөнгө оруулалтыг хөхүүлэх 
замаар байгалийн нөөцийн орлогоос жинхэнэ хуримтлал үүсгэх явдлыг дэмжихэд чиглэсэн 
хүчин чармайлтаа нэмэгдүүлэхэд анхаарна. ДБГ ажлын байр бий болгох, төрөлжүүлэлтийг 
дэмжихийн тулд хөдөө аж ахуй гэх мэт тодорхой салбарт хөрөнгө оруулалт хийсэн тохиолдолд 
ч тухайн салбарын хүрээнд тавигдаж буй зорилтуудыг хэрэгжүүлэх орчин нөхцөлийг 
сайжруулахад үйл ажиллагаагаа чиглүүлэх болно. 
 
17. ДБГ хөгжлийн шийдлийг идэвхжүүлэх зорилгоор хувийн санхүүжилт татахад чиглэсэн 
Хөгжлийн Максимум Санхүүжилтийн (ХМС) аргыг Монгол Улсад явуулах үйл ажиллагаандаа 
цаашид ашиглах болно. ДБГ-ын явуулах шинэ ажиллагаа болгонтой холбоотойгоор хувийн 
санхүүжилт нэмж татах боломжийг ДБГ харгалзан үзнэ. ХМС-ийн гол чиглэл нь дэд бүтэц ба уул 
уурхайд оруулах хөрөнгө оруулалт байх юм. Одоо хийгдэж байгаа дэд бүтцийн үнэлгээгээр дэд 
бүтцийн чухал төслүүдийг хувийн хэвшлийн оролцоотой шийдэх боломж, учирч буй саад 
бэрхшээл гэх мэтийг судлан, үнэлэлт өгнө. ХМС-ийн аргыг хэрэглэх бас нэг гол чиглэл бол уул 
уурхайн салбарт хийгдэх үйл ажиллагаа байх болно. OT-н жишээнээс үзэхэд уул уурхайн салбарт 
хувийн хэвшлийн хөрөнгө оруулалт нэмж татах ихээхэн боломж байна. Төсвийн болон макро 
эдийн засгийн сайн удирдлага, төрийн санхүүжилтийн ил тод байдал, эрх зүйн зохицуулалтын 
тогтвортой орчин зэрэг нь ийм хөрөнгө оруулалтыг татахад чухал үүрэгтэй. Эдгээр чиглэлд 
хэрэгжүүлэх бодлогын шинэчлэлт, техникийн чадавхийг бэхжүүлэхэд үзүүлж буй дэмжлэгээ 
Дэлхийн Банк үргэлжлүүлэх болно. Мөн түүнчлэн уул уурхайн эрх зүйн зохицуулалт, тодорхой 
уурхайн санхүүжилтийн арга барил, орон нутгийн засаг захиргаатай орлого хуваалцах, байгаль 
орчныг хамгаалах, уул уурхайн дэд бүтэц зэрэг асуудлаар дүн шинжилгээ хийхэд нь засгийн 
газарт тусалж, зөвлөгөө өгөхөд Дэлхийн Банк бэлэн байна. 
 

3.1 Дараагийн ТС-ийг хэрэгжүүлэх хугацаанд ДБГ-ээс дэмжлэг үзүүүлэхээр  
санал болгож буй зорилтууд  

 

                                                           
9 Гилл, Индермит болон бусад, Олон тулгуурт хөгжил. Евроазийн байгалийн нөөцийг оновчтой ашиглах нь, ДБГ, 
Вашингтон, 2014. 
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Чиглэл 1: Засаглалыг сайжруулах 
 
Зорилго 1.1 Төрийн байгууллагын засаглалыг сайжруулах 
 
18. Сүүлийн арваад жилийн хугацаанд Монгол Улс засаглалын олон чиглэлээр ихээхэн 
ахиц дэвшил гаргасан боловч иргэдийн ашиг тусын төлөө төрийн байгууллагын засаглалыг 
сайжруулах ажлыг гүнзгийрүүлж, институцийн бүх шатанд бэхжүүлэхэд хэд хэдэн бэрхшээл 
тулгарсаар байна. Улс төрийн тогтолцоо нь үндэсний ба орон нутгийн түвшинд төсөв, нийгэм, 
байгаль орчин, санхүүгийн салбарын удирдлага, хяналт зохицуулалтын тухайд эрх зүйн хүчтэй 
орчинг цаасан дээр бий болгосон. Гэсэн хэдий ч хэрэгжилт, хууль дүрмийг сахиулахад оршиж 
буй доголдол дутагдлаас болоод ийнхүү сайжруулсны үр дүн саарч байна. Ийм сулбагар 
байдалд хүргэсэн зонхилох шалтгаанийг дурдвал: i) сонгуулийн сурталчилгааны үеэр популист 
бодлогын амлалт өгдөг, ii) хууль тогтоох үйл явц учир дутагдалтайн улмаас бодлогын дүн 
шинжилгээ, эрсдлийн үнэлгээг зохих түвшинд хийлгүйгээр хууль баталдаг, iii) янз бүрийн 
байдлаар төрд нөлөөлөх түүнчлэн парламент дахь олонхийн дунд гарч буй байнгын 
өөрчлөлтүүд бодлого болон төрийн албаны менежментийг доголдуулж байна.  
 
19. Төрийн байгууллага дахь засаглалын алдаа дутагдал нь төрийн албаны чадавхи, 
төсвийн үр ашигт ажиллагаа, эрх зүйн зохицуулалт ба тогтолцооны үр дүнтэй ажиллагаа зэрэгт 
эрсдэл учруулан, иргэдийн оролцоонд сөргөөр нөлөөлж, хөрөнгө оруулагчдын итгэлийг 
алдруулж байна. Mонгол улсын төрийн албаны чадавхи жигд бус, төрийн албаны янз бүрийн 
түвшинд ихээхэн улс төрждөг. Төрийн өндөр албан тушаалтнуудын халаа сэлгээ нь төрийн 
байгууллагын үр дүнтэй ажиллагаанд сөргөөр нөлөөлөхийн зэрэгцээ төрийн албаны орон тооны 
өсөлт, түүнтэй холбоотой цалин хөлсний нэмэгдэл нь тус улсын төсвийн тогтвортой байдлын 
эрсдлийг нэмэгдүүлж байна. Төсөв боловсруулах, төлөвлөх үйл ажиллагааг ч мөн цаашид 
сайжруулах шаардлагатай. 2013-2016 онуудад төсвийн зардал нийтдээ 12 орчим хувийн 
хэлбэлзэлтэй байсан нь боловсрол, нийгмийн хамгаалал, зам, эрүүл мэнд, хууль эрх зүй зэрэг 
гол чухал салбаруудын үйлчилгээнд зориулах санхүүжилтийг тодорхойгүй болгон, хэмжээг 
багасгахад хүргэжээ. Шийдвэр гаргахад иргэдийн оролцоог хангах хууль эрх зүйн орчинг 
бэхжүүлэх, механизмыг бий болгох талаар арга хэмжээ авч байсан хэдий ч олон нийтийн 
оролцоо бага хэвээр байна. Түүнчлэн ил тод байдал, хариуцлагын тогтолцоог бэхжүүлэх хүчин 
чармайлтын үр дүн харилцан адилгүй гарчээ.10 Ил тод байдал, төрийн үйлчилгээний 
хүртээмжийг сайжруулахад МХХТ-ийн шийдлүүдийг ашиглаж болох юм. Нэлээд хөгжиж буй 
МХХТ-ийн салбарын чадавхийг эдгээр чиглэлд оновчтой ашиглахын тулд Монгол Улс цахим 
засаглалын хууль эрх зүйн орчинг боловсронгуй болгож, тоон технологийн заагийг багасган, 
иргэдэд зориулсан онлайн аппликейшн, үйлчилгээг хөгжүүлж, тэдгээрийн харилцан зохицлыг 
сайжруулах, мөн төрийн байгууллагын мэдээллийн системийг дахин ашиглах явдлыг дэмжин, 
хүний нөөцийг нь хөгжүүлэх шаардлагатай. 
 
20. Төрийн байгууллагын засаглалыг дэмжих чиглэлээр одоо хэрэгжиж буй болон шинээр 
явуулах үйл ажиллагааг ил тод байдал, хариуцлага, төрийн албаны шинэчлэлтийг 
бэхжүүлэхэд төвлөрүүлнө. Төрийн байгууллагын засаглалыг сайжруулах чиглэлээр хэрэгжиж 
буй төслүүд нь: a) МХХТ-ийг ашиглан төрийн үйлчилгээг хүртээмжтэй, ил тод, үр ашигтай болгох 
(Ухаалаг засаг төсөл); б) хөдөө орон нутагт засаглал, тэргүүлэх хөрөнгө оруулалтыг төлөвлөх, 
хэрэгжүүлэхэд олон нийтийн оролцоог сайжруулах (Тогтвортой амьжиргаа III төсөл, ТАТ3); в) 
нийгмийн эгэх хариуцлагын тогтолцоогоор дамжуулан иргэд шийдвэр гаргах үйл явцад оролцон, 

                                                           
10 2017 оны Нээлттэй Төсвийн Индексээр (НТИ) Монгол Улс 2015 онд 51-тэй байгаад (100 онооноос) 2017 онд 46 руу 
буусан орнуудын дотор жагссан. Транспаренси Интернэйшнл-ээс 2017 онд гаргасан Авилгын Төсөөллийн Индекст тус 
улс 103-т (сүүлийн хагаст) бичигдсэн хэр нь авлигатай тэмцэх хүчин чармайлт нь хүлээсэн үр дүнд хүрээгүй. 2016 онд 
Азийн Сангаас хийсэн Хувь Хүмүүсийн Авлигын талаарх Төсөөллийн Судалгаагаар (ХХАТС) иргэдийн төрийн 
байгууллагад итгэх итгэл огцом буурсныг тогтоосон.   



   
 

8 
 

чанартай үйлчилгээ авах боломжийг хүртээмжтэй болгохыг (МУНЭХБ төсөл) зорьж байна. 
Түүнээс гадна ДБГ Хулгайлагдсан Хөрөнгийг Буцаах Санаачлагаар (ХХБС) дамжуулан Мөнгө 
Угаахыг Урьдчилан Сэргийлэхтэй холбоотой эрх зүйн зохицуулалтын зөвлөгөө өгч, чадавхи бий 
болгоход туслалцаа үзүүлж байгаа билээ. Эдгээр хүчин чармайлтын зэрэгцээ ЕХ-ны Итгэлцлийн 
Сангийн санхүүжилтээр хийгдэж буй засаглалын шинэ төсөл нь төсвийн хариуцлагын эко-
системийг бэхжүүлэхэд Монгол Улсын Засгийн газарт дэмжлэг үзүүлнэ. Эдгээрийн зэрэгцээ 
шинээр хийгдэх Төрийн Албаны Дүн Шинжилгээ Судалгаагаар төрийн албаны өнөөгийн бүтэц 
зохион байгуулалтанд нарийн дүн шинжилгээ хийж, цалин хөлсний асуудалтай холбоотой 
шинэчлэлийн хувилбаруудыг тодорхойлоход тусална. Дэлхийн Банкны зүгээс цаашид СШЗҮ ба 
зээлээр дамжуулан төрийн албаны шинэчлэлийг дэмжихэд бэлэн байна. Түүнээс гадна Засгийн 
Газрын Орон Нутгийн Хөгжлийн Санг (ОНХС) дэмжих замаар орон нутгийн төлөвлөлт, үйлчилгээ, 
хариуцлагын тогтолцоог бэхжүүлэхийн тулд Тогтвортой амьжиргаа-3 төслийн тухайд 
хэрэгжүүлэх дараагийн арга хэмжээг авч үзэх болно.  
 
Зорилго 1.2 Эдийн засгийн засаглалыг сайжруулах  
 
21. Монгол Улсын эдийн засгийн үзүүлэлтийг боломжит хэмжээнээс доогуур түвшинд 
байлгахад нөлөөлсөн дэлхийн түүхий эдийн үнийн гэнэтийн өөрчлөлтөөс шалтгаалсан өсөлт 
ба уналтын мөчлөгийн эдийн засагт үзүүлэх нөлөөллийг Монгол Улс бууруулах шаардлагатай 
байна. Монгол Улсын өсөлтийн тогтворгүй байдал түүхий эдийн үнийн хэлбэлзлийн томоохон 
илэрхийлэл болдог. Гэвч илүү тогтвортой, найдвартай өсөлтгүйгээр Монгол Улс нь 2030 он 
хүртэлх Тогтвортой Хөгжлийн Үзэл Баримтлалын зорилгод хүрэх боломжгүй юм. Иймд сайн 
боловсруулсан эдийн засгийн бодлого болон эдийн засгийн төрөлжилт нэн чухал юм. Эдийн 
засгийн ийм бодлогод төсвийн нэгтгэлийг үргэлжлүүлэх, өрийн болон хөрөнгө оруулалтын 
удирдлагыг сайжруулах, төсвөөс гадуурх зарцуулалтаас зайлсхийх, татвар ба тэтгэврийн 
тогтолцоонд өөрчлөлт оруулах, нийгмийн шилжүүлгийг илүү зорилтот бүлэгт чиглүүлэх, Төсвийн 
тогтвортой байдлын тухай хууль гэх мэт одоо хэрэгжиж буй хуулиудыг мөрдүүлэх зэрэг 
хамаарна. Монгол Улсын хувьд уул уурхайн салбарт суурилсан эдийн засагтай улс орнуудын 
нэгэн адилаар эдийн засгийн урт хугацааны хэтийн төлөвөө боловсруулж, түүхий эдийн үнийн 
хэлбэлзлээс үл хамааран төсвийн параметр үзүүлэлтээ хадгалах тогтолцоотой болох нь чухал 
юм. Түүнчлэн хүний капитал, нэн чухал дэд бүтэц, гүйцэтгэл сайтай институцүүдэд хөрөнгө 
оруулснаар илүү төрөлжсөн эдийн засгийн суурийг тавих болно. Үүнийг Монгол Улсын нийгэм, 
эдийн засгийн байдлын талаарх дата цуглуулж, төрийн санхүүгийн удирдлагын тогтолцоог 
сайжруулах замаар дэмжих хэрэгтэй.  
 
22. ДБГ нь зээлийн болон аналитик судалгаа шинжилгээний ажил хийх замаар Монгол 
Улсын эдийн засгийн засаглалыг үргэлжлүүлэн дэмжинэ. Одоо Хөгжлийн Бодлогын Зээлийн 
(ХБЗ) хүрээнд хэрэгжиж буй гурван жилийн хугацаатай Эдийн засгийн Удирдлагыг Дэмжих Үйл 
Ажиллагаа (ЭЗУДҮА) нь өрийн тогтвортой байдлыг сэргээх, нийгмийн хамгааллын тогтолцоог 
бэхжүүлэх болон өрсөлдөх чадварыг сайжруулах зорилготой юм. Төсвийн болон санхүүгийн 
тогтвортой байдлыг бэхжүүлэх (ТСТББ) төсөл нь ХБЗ цувралын хүрээнд хийгдэж буй 
шинэчлэлийн үйл явцыг техник туслалцаа үзүүлэх замаар дэмжиж байна. Тодруулбал уг төсөл 
нь төсвийн сахилга батыг бэхжүүлэх, төрийн санхүүгийн удирдлагын чанарыг сайжруулах, эдийн 
засгийн бодлого боловсруулах чадварыг бий болгохыг зорьж байгаа юм. Түүнчлэн эдийн засгийн 
байнгын хяналт мониторингийн үйл ажиллагаа явуулж, эдийн засгийн бодлогыг мэдээллээр 
хангах зорилготой. Монгол Улсын бүтээмжийн цоорхой, аж ахуйн нэгжүүдийн өрсөлдөх 
чадварын динамик, инноваци, худалдааны харилцаа зэрэг Монгол Улсын илүү төрөлжсөн 
өсөлтийн стратегийг боловсруулахад гол хувь нэмэр болохуйц чухал асуудлуудад дүн шинжилгээ 
хийх Монгол Улсын эдийн засгийн харилцан ойлголцлын санамж бичигт ДБ саяхнаас ажиллаж 
эхэллээ.  Эдийн засгийн засаглалыг сайжруулах нь хувийн хэвшлийн хөрөнгө оруулалтыг татахад 
гол үүрэг гүйцэтгэх учраас ДБГ-ын Хөгжлийн Максимум Санхүүжилтын (ХМС) аргыг Монгол Улсад 
хэрэглэхэд гол бүрэлдэхүүн хэсэг нь болох юм. Эцэст нь Үндэсний Статистикийн Газартай (ҮСГ) 
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хамтран хэрэгжүүлж буй хөтөлбөрийн СШЗҮ (Судалгаа шинжилгээ, зөвлөх үйлчилгээ) нь нийгэм-
эдийн засгийн гол үзүүлэлтүүдийн чанар, цаг хугацааг дээшлүүлэх зорилготой бөгөөд дараагийн 
алхам болох ядуурлын олон талт хэмжүүрийг нэвтрүүлэхэд ДБ дэмжлэг үзүүлэхээр төлөвлөж 
байна.  
 
Чиглэл 2: Өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэх  
 
Зорилго 2.1. Ажлын байр бий болгох, төрөлжүүлэх  
  
23. Монгол Улсын эдийн засаг гадны цочролд өртөмтгий болон хязгаарлагдмал тооны 
шууд ажлын байр бий болгодог уул уурхайн салбараас ихээхэн хамааралтай хэвээр байна. 
Сүүлийн жилүүдэд уул уурхайн салбар ДНБ-ний 20 орчим хувь, үйлдвэрлэлийн бүтээгдэхүүний 
60 орчим хувь, нийт экспортын 80 гаруй хувийг бүрдүүлж байна. Уул уурхай нь олон арван 
жилийн турш Монгол Улсын эдийн засагт чухал ач холбогдолтой хэвээр байх боловч энэ салбар 
нь байгаль орчны ул мөр ихээхэн үлдээж, шууд ажлын байр бага бий болгодог салбар юм. 
Монгол Улсад ажиллах хүчний зөвхөн 4 хувь нь уул уурхай салбарт шууд ажлын байртай, 
хөдөлмөр эрхэлж байгаа боловч 2016 онд 15 орчим хувь нь уул уурхайтай холбоотой 
үйлчилгээний салбарт ажилласан байна.11 Гэтэл хөдөө аж ахуйн салбар хүн амын гуравны нэг 
орчимыг ажлын байраар хангаж, ДНБ-ний 13 хувийг эзэлж байна. Хөдөө аж ахуйн гаралтай 
бүтээгдэхүүнд мах, сүү гэсэн үндсэн бүтээгдэхүүнтэй малын гаралтай бүтээгдэхүүний эзлэх 
хувийн жин 84.2 хувь юм. Гэвч зах зээлд суурилсан мал аж ахуй, хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийн 
систем дутагдаж байгаа нь бүтээмж муу, зохицуулалтын орчин сул байгааг батлаж байгаа бөгөөд 
Монгол Улсын экспортын зах зээлд нэвтрэх боломжийг хязгаарлаж байна. Түүнчлэн ОУСК, 
Дэлхийн Банкны саяхан хийсэн судалгаанд махнаас гадна аялал жуулчлал, тээврийн үйлчилгээ, 
ноос, ноолуур, арьс ширний бүтээгдэхүүнийг Монголд харьцангуй давуу талтай байж болох 
боломжит салбараар тодорхойлсон боловч ложистик, санхүүгийн болон зохион байгуулалтын 
тулгамдсан асуудлууд хэвээр үлдэж байна.12 Түүнчлэн уур амьсгалын өөрчлөлт нь мал аж ахуй, 
газар тариалангийн салбарт ихээхэн аюул учруулж байна. Монгол Улсын хувьд эдийн засгийн 
чухал ач холбогдолтой өөр нэг салбар бол мэдээлэл, харилцаа холбоо, технологийн (МХТ) 
салбар байж болно.13  
 
24. ДБГ нь зохицуулалтын орчин болон ЖДҮ-ийг бэхжүүлэхэд чиглэсэн үйл ажиллагаагаар 
дамжуулан ажлын байр бий болгох, эдийн засгийн төрөлжилтийг үргэлжлүүлэн дэмжинэ. 
Эдийн засгийн Удирдлагыг Дэмжих Үйл Ажиллагааны (ЭЗУДҮА) гурав дахь чиглэлийн 
Хөтөлбөрийн Хөгжлийн Зорилгын хүрээнд хөрөнгө оруулалт болон өрсөлдөөний бодлогыг 
боловсронгуй болгох, зохицуулалтын орчин, мал аж ахуйн салбарын чадавхийг сайжруулах, 
худалдаа, хилийн шалган нэвтрүүлэх үйл явцыг хөнгөвчлөх замаар Монгол Улсын эдийн засгийн 
өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэхэд анхаарна. Түүнчлэн экспорт хөгжлийн 
төсөл нь экспортын чадавхийг бэхжүүлэх, экспортын зах зээлд нэвтрэх боломжийг өргөжүүлэх 
зорилгоор уул уурхайн бус салбарт үйл ажиллагаа явуулж буй ЖДҮ-ийг дэмжиж байна. Одоо 
хэрэгжиж байгаа хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төсөл нь бизнес эхлүүлэхийг сонирхож буй ажил 

                                                           
11 Уул уурхайн салбар нь хамааралтай бараа бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний (жишээ нь барилга, санхүүгийн үйлчилгээ, 
тээвэр ба харилцаа холбоо) салбарын хөдөлмөр эрхлэлтэнд шууд бусаар хүчтэй нөлөөлдөг тул ерөнхий нийт эрэлт, 
үүсмэл хөдөлмөрийн эрэлт болон түүний төсөвт бүрдүүлж буй орлогын эрэлт их учраас зах зээлийн хэмжээнд бодит 
цалин хөлсөнд нөлөөлдөг.  
12 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. 
13 Монгол Улсын МТ-ийн салбарын талаар Харилцаа Холбооны Зохицуулах Хорооны хамгийн сүүлд гаргасан тайланд 
2010 онд интернет үйлчилгээг 200,000 хүн ашиглаж байсан бол 2016 оны 12-р сарын байдлаар 2.6 сая хүн болж өсчээ; 
өөрөөр хэлбэл интернетийн хэрэглээ 86 хувь болж өссөн байна. Гар утас, ухаалаг утасны хэрэглээ 2009 онд хүн амын 
60% байснаа 2015 онд 102% болж өсчээ.  
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хайгчдад бичил зээл авах боломжийг олгож, тэднийг бизнес эрхлэх ур чадварт сургаж байна. 
Өнгөрсөн хугацаанд ДБГ-ын хэрэгжүүлж ирсэн хөтөлбөрүүдэд дөрөөлөн малын эрүүл мэндийн 
тогтолцоог бэхжүүлж, мал аж ахуй, газар тариалангийн бүтээмж, арилжааны үйл ажиллагааг 
сайжруулах зорилготой хөдөө аж ахуйн салбарт хөрөнгө оруулалтын шинэ төсөл хэрэгжүүлэхээр 
төлөвлөж байна. Санал болгож буй хөрөнгө оруулалтын төсөл нь малын эрүүл мэндийн 
менежментийн систем, бүтээгдэхүүний чанар, хүнсний аюулгүй байдлын стандартыг дэмжих 
зэрэг чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж буй гол байгууллагуудын чадавхийг бэхжүүлэх замаар 
хувийн хэвшлийн оролцоог нэмэгдүүлэх нөхцлийг хангах юм. Эдгээр зээлийн үйл ажиллагааг 
Монгол Улсын зохицуулалтын орчинг цаашид сайжруулахад чиглэсэн аналитик дүн шинжилгээ 
хийх, чадавхийг бэхжүүлэх зорилготой Судалгаа шинжилгээ, зөвлөх үйлчилгээтэй (СШЗҮ) 
хамтран хэрэгжүүлнэ.  
 
25. ОУСК нь агробизнес, аялал жуулчлалын салбарт хөрөнгө оруулалтыг дэмжих, зөвлөх 
үйлчилгээ үзүүлэх замаар Монгол Улсын өрсөлдөх чадвар, шинээр ажлын байр бий болгох 
зорилгыг дэмжинэ. Агробизнесийн хувьд ОУСК нь цаашид өргөжүүлэх боломжтой, экспорт 
харьцангуй хүчтэй мах, сүүн бүтээгдэхүүн, ноолуур зэрэг илүү их үнэ цэнэтэй сегментэд оролцох 
боломжийг эрэлхийлэх болно. ОУСК-ийн энэ салбарт явуулах үйл ажиллагаа нь тус салбарын 
худалдаа, экспортын өсөлтийг нэмэгдүүлэхийн тулд агро салбарын өрсөлдөх чадварыг 
дэмжихэд чиглэсэн Банкны үйл ажиллагаатай уялдаж байгаа юм. Зөвлөгөө үйлчилгээний хувьд 
малын эрүүл мэнд, бизнесийн тогтвортой үйл ажиллагаа, нийлүүлэлтийн сүлжээг сайжруулах 
чанарын стандартууд, орон нутгийн компаниудыг бүс нутгийн түншүүдтэй холбох зэрэг чиглэлд 
ОУСК оролцох болно. Аялал жуулчлалын салбарт ОУСК-ийн дээд зэргийн (Шангри-Ла зочид 
буудал) болон дунд зэргийн (Ибис Стайлс) зочид буудлын зах зээлийн сегментэд өмнө үзүүлсэн 
дэмжлэгийг үргэлжлүүлж ОУСК нь цаашид Улаанбаатар хотын гаднах төслүүдэд голчлон анхаарч 
тус салбарт дэмжлэг үзүүлэхээр төлөвлөж байна. ОУСК-ийн аялал жуулчлалын салбарт үзүүлэх 
зөвлөх үйлчилгээ нь "эко-аялал жуулчлалын" шинэ байршил, жуулчдын анхаарлыг татсан 
газруудыг бий болгон, хөхүүлэн дэмжиж, улмаар хөдөө орон нутагт ажлын байр бий болгох, 
орлогыг нэмэгдүүлэх давхар үр нөлөөг бий болгох зорилготой.  
 
Зорилго 2.2. Хөрөнгө оруулалтын орчин ба санхүүгийн зуучлалыг сайжруулах  
 
26. Хувийн хэвшлийн салбарын хөрөнгө оруулагчид Монгол Улсыг эрсдэл өндөртэй орчин 
гэж үздэг бөгөөд ЖДҮ нь санхүүжилт авахад хүндрэлтэй, санхүүгийн салбар нь одоо ч ихээхэн 
эрсдэлтэй гэж хардаг. Бизнесийн орчны тодорхойгүй байдал нь хувийн хэвшлийн үйл 
ажиллагааг хязгаарладаг, хөрөнгө оруулагчдыг хамгаалах зохистой тогтолцоо буюу тогтвортой, 
ил тод зохицуулалтын орчин дутагдалтай байдаг учраас хөрөнгө оруулагчдын Монгол Улсад 
итгэх итгэлийг сулруулдаг. ЖДҮ нь нийт бүртгэлтэй аж ахуйн нэгжийн 98 орчим хувийг эзэлж, 
Монгол Улсын нийт ажиллах хүчний тэн хагасыг ажлын байраар хангадаг боловч санхүүгийн 
хүртээмж, бизнесийн орчин муу байгаа нь ЖДҮ-ийн гол бэрхшээл болж байна. ЖДҮ-ийн 
санхүүжилтийн хүртээмжид тулгардаг гол бэрхшээл бол зээлийн хүү өндөр, хугацаа богино, 
барьцаат зээлийн шаардлага хэтэрхий хатуу зэрэг юм. 2018 оны 7 дугаар сарын байдлаар ЖДҮ-
ийн зээлийн дундаж хүү 19.8 хувь, дундаж хугацаа нь 21 сар байсан. Үүнээс гадна, ОУВС-ын 
Хөрөнгийн Чанарын Үнэлгээгээр Монгол Улсын банкны систем нь маш өндөр эрсдэлтэй хэвээр 
байна гэж тодорхойлжээ.14 Эдгээр эрсдлийн улмаас банкууд зээл олголтыг бууруулж, илүү 
найдвартай хөрөнгөтэй харьцах нь ихээхэн нэмэгдсэн байна. Хувийн хэвшилд олгосон зээлүүд 
нь ихэвчлэн орон сууцны моргэйжийн зээл, хэрэглээний зээл бөгөөд бизнесийн эрэлт хэрэгцээ 
эсвэл капитал хөрөнгөд хөрөнгө оруулах санхүүжилт харьцангуй бага байна. Монгол Улсын 
хөрөнгийн зах зээл дээр хөрөнгө оруулалтын суурь жижиг, зохицуулалтын чадавхи харьцангуй 

                                                           
14 Хөрөнгийн Чанарын Үнэлгээг (ХЧҮ), банкны тогтолцооны аж ахуйн нэгжүүдэд олгосон зээлийн 91% -ийг хамруулж, 
ОУВС-ын хөтөлбөрийн хүрээнд 2017/18 онд хийсэн билээ. Капитал хөрөнгийн алдагдал ДНБ-ний 2% болох нь 
тогтоогдож банкууд 2018 оны эцэс гэхэд дахин хөрөнгөжүүлэлт хийх хэрэгтэй болжээ. 
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сул байгаагаас зах зээлд ашиглаж буй хэрэгслийн төрөл болон ойлголт дутагдалтай байна. 
Монгол Улсын банк бус санхүүгийн байгууллагууд хөгжихгүй хэвээр байгаа ч цаашид бичил 
бизнес эрхлэгчдэд зориулсан санхүүгийн хүртээмжийг сайжруулах, лизинг болон даатгалыг 
хөгжүүлэх замаар санхүүгийн зах зээлийг гүнзгийрүүлэхэд чухал үүрэг гүйцэтгэж байна.  
 
27. Банкны тогтолцоо болон санхүүгийн найдвартай байдлыг бэхжүүлэхэд цогц хүчин 
чармайлт шаардлагатай. Монгол Улс нь Дэлхийн Өрсөлдөх Чадварын Индексээр ЖДҮ-ийн 
санхүүжилт болон банкуудын тогтвортой үйл ажиллагааны үзүүлэлтээр (140 орноос) 122-т 
оржээ.15 Санхүүгийн салбарын шинэчлэл нь ОУВС-ийн хөтөлбөрийн гол бүрэлдэхүүн хэсэг 
бөгөөд ДБГ болон ОУВС-ийн баг энэ чиглэлээр нягт хамтран ажилладаг. Судалгаа шинжилгээ, 
зөвлөх үйлчилгээний хүрээнд олон жилийн хугацаатай хэрэгжүүлэх Санхүүгийн салбарын 
хөгжлийг дэмжих хөтөлбөрөөр (ССХДХ) дамжуулан ДБГ нь санхүүгийн салбарын тогтвортой 
байдлыг хангах, санхүүгийн найдвартай байдал болон төрийн санхүүгийн байгууллагуудыг 
(жишээ нь Монгол Улсын Хөгжлийн Банк) боловсронгуй болгох; санхүүгийн дэд бүтэц, 
санхүүгийн боловсролыг дээшлүүлэх, хулгайлагдсан хөрөнгийг буцаах илүү сайн нөхцлийг 
бүрдүүлэх, төлбөрийн чадваргүй байдал болон татаасаар санхүүждэг орон сууцны моргэйжийн 
хөтөлбөрийг шинэчлэх зэрэг чиглэлээр дэмжин ажилладаг. Ирээдүйд санхүүгийн салбарын 
хөгжлийн яриа хэлцэл тасралтгүй үргэлжлэх бөгөөд ялангуяа Хөгжлийн Банкны (ХБ) шинэчлэл, 
зээлийн мэдээллийн бүртгэлийг сайжруулах, үнэт цаасжуулах тогтолцоог боловсронгуй болгох 
нь чухал байна. Төсөв Санхүүгийн Тогтвортой байдлыг Бэхжүүлэх (ТСТББ) төслийн санхүүгийн 
салбарын бүрэлдэхүүн хэсэг нь СЯ, МБ, СЗХ, ХБ, ХДК зэрэг гол байгууллагад зөвлөх үйлчилгээ 
үзүүлэх, чадавхийг бэхжүүлэх замаар санхүүгийн тогтвортой байдлыг дээшлүүлж, эрсдлийг 
бууруулах зорилготой юм. 
 
28. Санхүүгийн салбарт өмнө хийж ирсэн ажилдаа тулгуурлан ОУСК Монгол Улсын банкны 
салбарт болон санхүүгийн хүртээмжийг дээшлүүлэхэд үргэлжлүүлэн дэмжлэг үзүүлэх болно. 
ОУСК нь ялангуяа дараахийг дэмжинэ: (i) Монгол Улсын түншлэгч банкуудад II-р шатны капитал 
санхүүжилт олгох, БЖДҮ эсвэл ногоон төслүүдэд дамжуулан зээлдэх зорилгоор зээлийн шугам 
гаргах болон дотоодын банкуудын ногоон бонд гаргах үйл ажиллагаанд оролцох; (ii) Бичил 
санхүү, лизинг, даатгалын үйлчилгээнд чиглэсэн Банк бус санхүүгийн байгууллага (ББСБ); (iii) 
дотоодын зах зээлд гаргаж буй бонд гаргах, үнэт цаасжуулах үйл ажиллагааг дэмжих, хөрөнгийн 
зах зээлийн дэд бүтцийг нэмэгдүүлэх замаар дотоодын хөрөнгийн зах зээлийн хөгжил; (iv) 
Банкуудын санхүүгийн эрүүл байдлыг сайжруулах, санхүүгийн хүндрэл бэрхшээлтэй тулгарч буй 
ЖДҮ-ийн гарц, бүтцийн өөрчлөлтийг хөнгөвчлөх зорилготой Чанаргүй активын удирдлагын 
тогтолцоо. Зөвлөх үйлчилгээний хувьд ОУСК нь компанийн засаглал, эрсдлийн удирдлага, эрчим 
хүчний тогтвортой санхүүжилт, тоон буюу дижитал шийдлүүд зэрэг салбарт үйлчлүүлэгчидтэй 
хамтран ажиллах болно. ОУСК нь Дэлхийн Банкны үйл ажиллагаа болон ХМС-ын боломжуудтай 
уялдуулна. Тухайлбал, ЖДҮ-д илүү үр ашигтай, арилжааны чиг баримжаатай санхүүжилтийг 
дэмжих, Засгийн газрын хөнгөлөлттэй санхүүжилтийн үржүүлэгч үр нөлөөг дээшлүүлэх зэрэг 
болно. ДБГ-ын хамтын ажиллагааны бусад боломжууд нь зохицуулалтын хүрээ, хөрөнгийн зах 
зээлийн дэд бүтцийг сайжруулах, өртгийн сүлжээний санхүүгийн зах зээлийн хөгжлийг дэмжих 
зөвлөх үйлчилгээ байж болно. Энэ утгаараа ОУСК болон хөгжлийн бусад түншүүд хамтран ЖДҮ-
ийн бизнесийн ур чадварыг дээшлүүлэх, санхүүжилтийн хүртээмжийг сайжруулахад чиглэсэн 
Оюу Толгой компаний дотоодоос худалдан авах хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд үзүүлэх дэмжлэгийг 
үргэлжлүүлнэ. 
   
Зорилго 2.3 Дэд бүтцийн хөрөнгө оруулалтыг дэмжих  
 

                                                           
15 Дэлхийн Өрсөлдөх Чадварын Тайлан 2018: http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2018/ 
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29. Монгол Улсын эдийн засгийн өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэхэд дэд бүтцийн салбарт 
оруулах хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэх шаардлагатай болно. Хэд хэдэн индексүүд Монгол 
Улсыг дэлхийн дэд бүтцийн үзүүлэлтээр хамгийн доогуур байгааг харуулдаг бөгөөд16 ложистик, 
тээврийн зардал өндөр байдаг учраас улс орны өрсөлдөх чадвар болон хувийн хэвшлийн 
хөгжилд ихээхэн саад болдог. Монгол Улс далайд гарцгүй, цаг уурын хатуу ширүүн нөхцөл 
байдалтай, хүн амын нягтрал багатай тул зам тээврийн үр ашигтай дэд бүтцийг бий болгож, 
хадгалж үлдэх нь гол сорилт юм. Одоогоор төмөр зам 21 аймгаас зөвхөн 7 аймагт хүрч байгаа 
бөгөөд 21 аймгийн зөвхөн 16 нь нийслэл хоттой хатуу хучилттай авто замаар холбогдсон байна. 
Иймээс олон оршин суугчидад зах зээл, ажил эрхлэх боломж, үндсэн үйлчилгээ, ОХУ, БНХАУ-тай 
холбосон эдийн засгийн корридорууд хүрэх боломж нь хязгаарлагдмал, боломжит потенциалд 
хүрэхгүй байна. Түүнчлэн Улаанбаатар хотын нийтийн тээвэр оршин суугчдынхаа хэрэгцээ 
шаардлагыг хангахгүй, эдийн засгийн бүтээмж, амьдралын чанарыг алдагдуулж байгаагийн 
зэрэгцээ тээврийн хэрэгслийн хэрэглээ хурдацтай өсөж байгаа нь улс орны хүлэмжийн хийн 
тэнцвэрт байдалд нөлөөлж байна. 
 
30. Найдвартай, тогтвортой эрчим хүчээр (цахилгаан, дулаан) хангахад Монгол Улсын 
эрчим хүчний салбар ноцтой бэрхшээлтэй тулгарч байна. Цахилгаан эрчим хүчний хүртээмжгүй 
байдал нь хувийн хэвшилд хүнд бэрхшээл учруулж байна. 2019 оны Бизнес Эрхлэхүй тайлангийн 
Цахилгаан эрчим хүчээр хангагдах гэсэн үзүүлэлтээр Монгол Улс 148-д байна. Дулаан болон 
цахилгаан станцуудаас Улаанбаатар хот болон бусад жижиг хотуудыг дулаанаар хангах Дулаан 
Дамжуулах Сүлжээний хүчин чадал тухайн сүлжээг сэргээн засварлах, өргөтгөх, засвар үйлчилгээ 
хийхэд хөрөнгө оруулалт дутмаг байгаатай холбоотойгоор улам доройтож байна. Өсөн нэмэгдэж 
байгаа эрэлтийг хангахын тулд цахилгаан, дулааны сүлжээ нь цаашид хүч чадлаа нэмэгдүүлж, 
сүлжээний шинэчлэлт хийгдэх хэрэгтэй байна. Өнөөгийн эрчим хүчний тогтолцоо нь нүүрсээс 
ихээхэн хамааралтай бөгөөд хүлэмжийн хийн ялгаруулалт агаарын бохирдолд ихээхэн нөлөөлж 
байна. Үүний зэрэгцээ Монгол Улс нь сэргээгдэх эрчим хүчний асар их боломжтой боловч зөвхөн 
багахан хэсгийг нь л ашиглаж байна. Эцэст нь гэр хорооллын айл өрхүүд халаалтын зорилгоор 
нүүрс, мод ашигладагтай холбоотойгоор Улаанбаатар хотод өвөл агаарын бохирдол асар их 
байдаг. Агаарын бохирдол амьсгалын замын өвчний гол шалтгаан болж байгаа нь ялангуяа эмзэг 
бүлгийнхнийг маш их эрсдэлд оруулдаг. Улаанбаатар хотруу шилжих хөдөлгөөн ихсэж байгааг 
харгалзан нөлөөллийг бууруулах арга хэмжээ авахгүй бол агаарын бохирдлын түвшин өндөр 
хэвээр байх болно.  
 
31. ДБГ нь тээвэр, эрчим хүчний чиглэлээр дэд бүтцийг хөгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлнэ. Дэд 
бүтцийн шаардлагатай байгаа цоорхойг тодорхойлох, бүсийн хэмжээнд дэд бүтцээр холбоход 
чиглэсэн төслүүдийг хэрэгжүүлэх, институцийн бүтцийн загварыг боловсруулахад туслах 
зорилгоор Монгол Улсын бүсийн корридорын (төмөр зам, зам, МХХТ, эрчим хүч) дэд бүтцийн 
салбарын үнэлгээг (InfraSAP) ДБГ хийж байна. Бүсийн корридорууд нь ашигт малтмалын нөөцөөс 
хамааралтай учраас хэрэглэгчид илүү найдвартай эрчим хүч, тээврийн үйлчилгээг авах нөхцлийг 
бүрдүүлэх уул уурхай болон ашигт малтмалын боловсруулалтад хөрөнгө оруулахад нөлөөлөх 
боломжуудыг олж тогтоох юм. Түүнчлэн Бүсийн болон Авто замын Санаачлага, бүсийн хэмжээнд 
хэрэгжүүлж буй бусад санаачилгын хүрээнд аливаа дэд бүтцэд хөрөнгө оруулахдаа дэд бүтцийн 
хөрөнгө оруулалтын хөгжлийн үр нөлөөг их хэмжээгээр нэмэгдүүлэх, санхүү, нийгэм болон 
байгаль орчны эрсдлийг багасгахад туслах зөвлөгөөг Монгол Улсын засгийн газарт ДБГ өгөхөд 
бэлэн байна. Эрэлт ба нөөцийн боломжит байдалд үндэслэн ДБГ нь бүсийн тээврийн дэд 
бүтцийг хөгжүүлэх, дэд бүтцийн санхүүжилтийн чадавхийг бэхжүүлэх (жишээ нь, ТХХТ) болон 
хөрөнгийн менежментийг чадавхжуулах чиглэлээр хамтран санхүүжилт хийх боломжтой. Мөн 

                                                           
16 Дэлхийн Эдийн Засгийн Форумын Дэлхийн Өрсөлдөх Чадварын Тайлангийн 2017-2018 жишээнээс үзнэ үү. Монгол 
Улс дэд бүтцийн хувьд 137 орноос 108, замын чанарын хувьд 110, замын сүлжээний хувьд 105, ба агаарын тээврийн 
үр ашгийн хувьд 113-т байна. 
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ДБГ нь одоогоор Улаанбаатар хотод хотын тээврийн салбарын төлөвлөлт, менежментийг 
сайжруулах зорилгоор хотын тээврийн салбарт зөвлөх үйлчилгээ үзүүлж байна.  
 
32. Эрчим хүчний салбарт эрчим хүчний үр ашгийг дээшлүүлэх, сэргээгдэх эрчим хүчний 
салбарт анхаарлаа хандуулна. Одоо хэрэгжүүлж байгаа эрчим хүчний төслүүд нь Улаанбаатар 
хотын агаарын бохирдлыг (УБЦАТ) бууруулах, цахилгаан түгээх сүлжээний найдвартай байдлыг 
сайжруулах, сэргээгдэх эрчим хүчний үүсгүүрийг нэмэгдүүлэх (ЭХСТ2) зорилготой. Түүнчлэн 
Эрчим хүчний салбарын мастер төлөвлөгөөг боловсруулахад шаардагдах аналитик судалгаа 
шинжилгээний дэмжлэг үзүүлж байгаа бөгөөд ингэснээр уул уурхайн боломжит ачааллыг 
тодорхойлж, дулаан дамжуулах сүлжээний шинэчлэл, гэр хорооллын цэвэр халаалтын шийдэл 
зэрэгт хөрөнгө оруулах суурийг тавьж өгөх болно. Үндэсний сүлжээнд төрөл бүрийн сэргээгдэх 
эрчим хүчний үүсгүүрийг нэвтрүүлэх боломжийг нэмэгдүүлэхийн тулд хот суурин болон гэрийн 
цэвэр, үр ашигтай халаалт, ухаалаг сүлжээ технологийн салбарт цаашид Дэлхийн Банк хөрөнгө 
оруулах боломжтой. Улаанбаатар хотод хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн Дулааны салбарын төсөл нь 
халаалтын эрэлтийг хангах, агаарын бохирдлыг бууруулахад туслах юм. Эрчим хүчний салбарын 
хувьд сүлжээнд төрөл бүрийн сэргээгдэх эрчим хүчийг шингээх чадварыг дээшлүүлэхийн тулд 
системийг шинэчлэх, Эрчим хүчний салбарын төсөл 2-т нэмэлт санхүүжилт олгох буюу эрчим 
хүчний салбарт шинэ төсөлд хөрөнгө оруулах замаар илүүдэл эрчим хүчний үүсгүүрийг 
экспортлох чиглэлээр цаашид хөрөнгө оруулах боломжтой юм. Эдгээр үйл ажиллагаа нь 
Парисын Уур амьсгалын бага хурлын үеэр тохиролцсон Монгол Улсын Үндэсний хэмжээнд 
хэрэгжүүлэхээр тогтсон хувьтай нягт уялдаатай юм. Сэргээгдэх эрчим хүчийг зохицуулах буюу 
гэрээгээр зохицуулах хүрээг сайжруулах чиглэлээр Банкны одоо хэрэгжүүлж буй болон 
хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж буй ажлуудад тулгуурлан сэргээгдэх эрчим хүчийг дэмжих, Оюу Толгой 
болон Өмнөговьд үйл ажиллагаа явуулж буй бусад уул уурхайн төслүүдэд эрчим хүч нийлүүлэх 
бололцоотой сэргээгдэх эрчим хүчний гуравдагч үйлдвэрлэгчийг дэмжих, эсвэл олон улсын 
стандартад нийцүүлэн нарны эрчим хүчний хавтангийн чиглэлээр Засгийн газарт зөвлөх 
үйлчилгээ үзүүлэх зэрэг боломжийг ОУСК судалж үзнэ. 
 
33. Зарчмын хувьд, хувийн хэвшлийн санхүүжилтийг нэмэгдүүлэхийн тулд аливаа дэд 
бүтцийн хөрөнгө оруулалтыг Хөгжлийн Максимум Санхүүжилтийн (ХМС) хэрэгслээр 
дамжуулан олгоно. Жишээ нь, уул уурхай, ашигт малтмалыг боловсруулах компаниуд нь зам, 
төмөр зам, эрчим хүчний дэд бүтцийн чухал хэрэглэгчдийг төлөөлж байгаа тул уул уурхайн 
салбар Монгол Улсын дэд бүтцийг дэмжихэд чухал үүрэг гүйцэтгэж болох юм. Түүнчлэн тээвэр, 
эрчим хүч, уул уурхайн салбарын бодлогын зөвлөгөө, чадавхийг дээшлүүлэх нь ХМС-ийг 
өргөжүүлэхэд туслах болно. ОУСК нь ТХХТ-ийн тогтолцоог ашиглах боломжтой хөрөнгийг 
тодорхойлох, эсвэл тээвэр, эрчим хүч, ус хангамж, хаягдал ус боловсруулах салбарт хувьчлал 
эсвэл ТХХТ-ийн боломжит шийдлүүдийг эрэлхийлэх чиглэлээр салбарын яамд, агентлагуудтай 
хамтын ажиллагаагаа үргэлжлүүлнэ.  
 
Чиглэл 3: Хүний хөгжил ба даван туулах, дасан зохицох чадварыг бэхжүүлэх   
 
Зорилго 3.1 Хүн капиталыг бэхжүүлэх  
 
34. Монгол Улсын эрүүл мэнд, боловсролын салбарт тулгамдсан олон асуудлууд байна. 
Эрүүл мэндийн салбарын 2006-2015 онд хэрэгжүүлэх Стратеги төлөвлөгөөний тэргүүлэх 
чиглэлээр тодорхойлогдсон ч хөдөө орон нутаг дахь тусламж үйлчилгээний чанар, ялангуяа 
анхан шатны тусламж үйлчилгээний чанар нь Монгол Улсын эрүүл мэндийн салбарын гол 
тулгамдсан асуудал болоод байна. Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний хүртээмж, чанарын 
судалгаагаар 195 орноос Монгол Улс 119 дүгээр байранд жагсаж байна.17  Ялангуяа хөдөө орон 
                                                           
17 195 орны эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний хүртээмж ба чанарын үзүүлэлт: Global Burden of Disease Study –ийн 
2016 онд хийсэн тогтолцооны дүн шинжилгээ. 
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нутагт эрүүл мэндийн анхан шатны тусламж үйлчилгээ үзүүлдэг байгууламж тоо хэмжээний 
хувьд буурсан, эрүүл мэндийн чадварлаг мэргэжилтнүүдийг олж, ажилд авахад бэрхшээлтэй 
тулгарч байна. Үйлчилгээний чанар ялгаатай байдгаас өвчтөн анхан шатны тусламж үйлчилгээг 
алгасан эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ үзүүлдэг хоёрдогч болон гуравдагч шатны 
үйлчилгээнд хамрагдахыг илүү хүсэх болсон байна. Гэвч өвчтөн эмнэлзүйн хувьд ингэх 
шаардлагагүй. Мөн тусламж үйлчилгээний чанарын талаар мэдээлэл цуглуулах, чанарыг 
сайжруулахад чиглэсэн гүйцэтгэлийн стандарт хяналтын тогтолцоо байхгүй байна. Боловсролын 
салбарт Монгол Улс бага насны хүүхдийн унших, тоо бодох чадвараар ижил эдийн засагтай 
орнуудтай харьцуулбал доогуур жагсаж байна.18 Монгол Улсын бага насны ба бага ангийн 
хүүхдүүдийн чадварын ялгаа их байна.19 Чанартай боловсролын үйлчилгээний хүртээмж тэгш 
бус, ялангуяа суралцах үйл явцад 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 зэргээс шалтгаалан хүүхдийн чадвар 
ийнхүү ялгаатай байна. Нийгэм-сэтгэл зүйн чадварыг хөгжүүлэхэд дэмжлэг дутмаг, хөдөлмөрийн 
зах зээлийн эрэлт хэрэгцээтэй уялдаа холбоо байхгүй зэрэг нь Монгол Улсын эдийн засагт 
шаардлагатай ур чадварыг хөгжүүлэхэд саад учруулж байна. Энэ нь үндэсний хэмжээнд 
залуучуудын ажиллах хүчний оролцоог бага, техник мэргэжлийн боловсрол, сургалт (ТМБС), их 
дээд сургууль төгсөгчдийн дунд ажил эрхлэлтийн түвшин бага байгаагаар нотлогдож байна. 
 
35. ДБГ-ын одоо хэрэгжүүлж буй болон хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж буй төрөл бүрийн төсөл 
хөтөлбөрүүд нь хүний капиталыг бэхжүүлэхийг зорьдог. Одоо хэрэгжүүлж буй Цахим эрүүл 
мэндийн төсөл нь өвчтөний мэдээллийг бодит цагаар солилцох үйл ажиллагааг хөнгөвчлөх, 
халдварт бус өвчнийг хянаж мониторинг хийхийн тулд байнга шинэчлэгддэг, үнэн зөв өгөгдлөөр 
хангах замаар халдварт бус өвчнийг (ХБӨ) үр ашигтай хянаж удирдах үйл явцыг дэмжих 
зорилготой юм. Цаашилбал уг төсөл нь эрүүл мэндийн тогтолцооны янз бүрийн түвшинд 
тусламж үйлчилгээний уялдаа холбоо, зохицуулалтыг сайжруулах, ХБӨ-ийг удирдах зардлыг 
хэмнэхэд ихээхэн хувь нэмэр оруулах юм. Түүнчлэн эрүүл мэндийн тогтолцоог бэхжүүлэхийн 
тулд аналитик судалгаа шинжилгээний суурь баазыг бий болгох шинэ боломжуудыг эрэлхийлж, 
ялангуяа Монгол Улсын газар зүйн байршлын онцлогийг харгалзан эрүүл мэндийн 
мэргэжилтнүүдийг бэлтгэх, ажлын байраар хангах, урамшуулах, тусламж үйлчилгээний чанар, 
тусламж үйлчилгээний шинэлэг инноваци загварыг нарийвчлан судлах юм. Боловсролын 
салбарт Боловсролын чанарын шинэчлэл, Монгол Улсын боловсролын салбарын ил тод байдал, 
хариуцлагын тогтолцоо төслүүд нь бага ангийн хүүхдийн сургуулийн орчинд дасан зохицох, 
сурлагын үр өгөөжийг дээшлүүлэх, багшийн ажлын гүйцэтгэл, сургуулийн түвшний төлөвлөлт, 
хариуцлага хүлээх чадварыг дээшлүүлэх зорилготой юм. Одоо хэрэгжүүлж байгаа аналитик 
судалгаа шинжилгээний ажил нь бага насны хүүхэд ялангуяа эмзэг бүлгийнхний хүүхдийн 
хөгжилд Монгол Улс ямар дэмжлэг үзүүлж байгааг судалж байна. Энэ судалгаа шинжилгээний 
ажил нь хөдөө орон нутаг болон хот суурин газарт бага насны хүүхдийн хөгжил, хүний капиталыг 
бий болгоход дэмжлэг үзүүлэхэд чиглэсэн шинэ зээлийн төслийг мэдээллээр хангах боломжтой 
юм. Үүнээс гадна Японы Нийгмийн Хөгжлийн Сангийн санхүүжилттэй санал болгож буй Хүлээн 
авагч талын хэрэгжүүлэх итгэлцлийн сан (ХАТХИС) хөтөлбөр нь сонгосон аймгуудад эмзэг, эмзэг 
бүлгийн залуучуудыг сургуульд сурч боловсрох, хөдөлмөрийн зах зээл, ялангуяа хувиараа 

                                                           
18 Монгол Улсад 3-5 настай хүүхдийн 9 хувь нь л энгийн унших, тоолох даалгаврыг гүйцэтгэж чадаж байна. Гэтэл 
Тайланд, Уругвай, Беларус, Украйн, Македон, Аргентин, Серби, Молдав зэрэг улсад энэ үзүүлэлт 30-69 хувьтай байна. 
Энэ тоо баримтыг “Монгол Улс: Бага нас” зөвлөх үйлчилгээний тайлан бичсэн зохиогчдын нэгтгэсэн мэдээлэлд 
тулгуурлан гаргав (Дэлхийн Банк, удахгүй хэвлэгдэх). 
19 Дэлхийн Банк. 2017. Монгол Улсын СӨБ: Үйлчилгээний хүртээмж ба чанар, хүүхэд хөгжлийн үр дүн – 2017 оны 3-р 
сар (Англи хэлээр). Вашингтор хот: Дэлхийн Банкны Групп. 
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хөдөлмөр эрхлэхэд бэлтгэх чадварыг дээшлүүлэх зорилгоор нийгмийн болон сэтгэл хөдлөлөө 
ойлгож удирдах чадварт сургахад чиглэх юм.20 
 
Зорилго 3.2: Нийгмийн хамгааллыг сайжруулах 
 
36. Нийгмийн халамжийн хөтөлбөр, тэтгэврийн тогтолцоо, хөдөлмөрийн зах зээлийн 
шинэчлэлийн талаар цаашид ахиц дэвшил гаргах шаардлагатай байна. Нийгмийн халамжийн 
чиглэлээр халамжийн олон хөтөлбөр хэрэгждэг, төсвөөс харьцангуй өгөөмөр хуваарилалт 
хийдэг ч одоогийн тогтолцоо нь ядуучуудыг зохих ёсоор хамгаалж чадахгүй байна. Нийт хүн 
амын 5-аас бага хувь нь үр өгөөжийг нь хүртэж буй Хүнсний талон хөтөлбөрөөс (ХТ) бусад бараг 
бүх хөтөлбөрүүд нь тодорхой ангилалд чиглэсэн байна. Төрөөс нийгмийн халамжийн тэтгэмжийг 
зорилтот бүлэгт чиглүүлэхэд шаардлагатай дэд бүтцийг бий болгохын тулд ихээхэн хүчин 
чармайлт гаргасан боловч мэдээллийн сан, аргачлалын ашиглалт хязгаарлагдмал хэвээр байна. 
Түүнчлэн 2012 оны Нийгмийн халамжийн тухай хуульд тусгагдсан ядууралд чиглэсэн шинэ 
халамжийн тэтгэмж хэрэгжиж эхлээгүй байна. Цаашид төрөөс i) одоо хэрэгжиж буй 
хөтөлбөрүүдийг нэгтгэж эхлэх замаар нийгмийн халамжийн тогтолцооны үр ашгийг дээшлүүлэх; 
ii) ядууст чиглэсэн хөтөлбөрүүдэд нөөцийг шилжүүлэх замаар тогтолцооны төсвийн тогтвортой 
байдлыг хангах; (iii) тэтгэмжийн шилжүүлэг, нийлүүлэлтийн сүлжээнд гаргаж буй алдааг засаж 
залруулах, МТ-ийн архитектурыг шинэчлэх замаар нийлүүлэлтийн тогтолцоог сайжруулах 
шаардлагатай байна. Үүнээс гадна тэтгэврийн тогтолцооны хувьд томоохон шинэчлэл хийхгүй 
бол төсвийн асар их алдагдалд орж болзошгүй чухал үед ирээд байна. Монгол Улс нь насжиж 
буй нийгэмтэй бөгөөд төрийн татаас огцом өсөхөөс зайлсхийх, схем тогтолцоог Монгол Улсын 
нийгмийн шинж чанарт илүү тохирсон байдлаар шинэчлэхийн тулд тэтгэвэрт гарч тэтгэврийн 
тэтгэмж авах нөхцөл, үзүүлэлтүүдийг өөрчлөн шинэчлэх шаардлагатай. Эцэст нь эдийн засаг 
өөрчлөгдөн шинэчлэгдэхийн хирээр хөдөлмөрийн зах зээл сайн ажиллагаатай байх нь чухал юм. 
Ялангуяа хөдөлмөр эрхлэлтийн албадын чадавхийг бэхжүүлэх, ажил хайгчид, ажил олгогчид 
болон бодлого боловсруулагчдыг цаг тухайд нь мэдээллээр хангахад туслах хөдөлмөрийн зах 
зээлийн мэдээллийн системийг (ХЗЗМС) сайжруулах замаар төрийн хөдөлмөр эрхлэлтийн 
үйлчилгээг боловсронгуй болгох шаардлагатай байна. 
 
37. Дэлхийн Банк нь аналитик судалгаа шинжилгээ болон санхүүгийн үйлчилгээний 
холимог хэлбэрээр нийгмийн халамж, тэтгэврийн тогтолцоо, хөдөлмөрийн зах зээлийн 
шинэчлэлийг дэмжинэ. Банк нь одоо хэрэгжүүлж буй болон шинээр хэрэгжүүлэх зөвлөх 
үйлчилгээний хүрээнд нийгмийн халамжийн тогтолцоог шинэчлэхэд чиглэсэн төр, Засгийн 
газрын хүчин чармайлтыг дэмжиж шаардлагатай үед нь мэргэжлийн дэмжлэг үзүүлэх ба ТСТББ 
төсөл болон ХБЗ-ийн хүрээнд хэрэгжиж буй Эдийн засгийн удирдлагыг бэхжүүлэх үйл ажиллагаа 
төсөл зэрэг одоо байгаа төслүүдийг дэмжих болно. Эдийн засгийн удирдлагыг бэхжүүлэх үйл 
ажиллагаа төслийн гурван үндсэн чиглэлийн нэг нь ядууралтай тэмцэх хөтөлбөр, тэтгэврийн 
шинэчлэл зэрэгт онцгойлон анхаарсан нийгмийн хамгааллын тогтолцоог бэхжүүлэх явдал юм. 
Дэлхийн банкны үзүүлж буй тусламж дэмжлэгийн үр нөлөөг дээшлүүлэхийн тулд Дэлхийн Банк 
нь бодлогын түвшний оролцоог нийгмийн халамжийн тогтолцоонд үнэлгээ хийх замаар нэгтгэж, 
хөтөлбөр тус бүрийг хэрэгжүүлж буй нийлүүлэлтийн сүлжээ, зохион байгуулалтын шинэчлэлийг 
дэмжих МТ-ийн дэд бүтцэд анхаарлаа хандуулна. Аналитик судалгаа шинжилгээний ажил нь 
насжилт, өндөр настангуудад үзүүлэх тусламж үйлчилгээ, насжиж буй ажиллах хүчний хүн ам 
зүйн судалгаанд төвлөрнө. Цаашилбал одоо хэрэгжиж буй хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төсөл 
нь ажил хайгчдад зөвлөгөө өгөх, ажил хайгчдыг ажил олгогчтой холбох үйлчилгээг сайжруулах 
зорилгоор хөдөлмөр эрхлэлтийн албаны ажилтнуудад сургалт зохион байгуулдаг. Мөн уг төсөл 

                                                           
20 Дээд боловсрол, бие даасан байдал, хариуцлага хүлээх чадвар, компаний засаглал, эмзэг бүлгийнхний тэгш 
оролцоо, хүртээмж, техник мэргэжлийн боловсрол сургалтанд чиглэсэн АХБ болон бусад хандивлагчдын оруулж буй 
хөрөнгө оруулалттай уялдсан. 
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нь хөдөлмөрийн зах зээлийн мэдээллийн системийг (ХЗЗМС) сайжруулах  замаар хөдөлмөрийн 
зах зээлийн мониторинг, дүн шинжилгээ хийх ажлыг дэмжиж байна.  
 
Зорилго 3.3: Уур амьсгалын өөрчлөлтийг бууруулах ба дасан зохицох  
 
38. Монгол Улс нь нүүрсний эрчим хүчнээс хамааралтай, бэлчээрийн мал аж ахуй 
эрхэлдэг, газар тариалан, хөдөө аж ахуйн салбар нь борооны усаар тэжээгддэг, цөөхөн хэдэн 
хотод төвлөрсөн хот суурин газрын хүн ам нь өсөн нэмэгдэж байгаа зэрэг нь Монгол Улсын 
нийгэм, эдийн засгийн хөгжлийг уур амьсгалын өөрчлөлтөнд ихээхэн эмзэг болгож байна. Тус 
улс нь зуд,21 үер, ган гачиг, ойн түймэр, шороон шуурга гэх мэт цаг агаарын онцгой үзэгдэлд маш 
өртөмтгий юм. Уур амьсгалын өөрчлөлттэй холбоотойгоор гидрометерологийн аюулын 
давтамж ба эрч нэмэгдэх төлөвтэй байна. 2013 онд нэг хүнд ногдох нүүрсхүчлийн хийн 
ялгаруулалт дэлхийн дунджаас 2.3 дахин их байсан. 1940-өөд оноос хойшхи олон жилийн 
дунджийн түүхэн мэдээллүүд нь энэ жилийн дундаж температур нэмэгдэх (дэлхийн дунджаас 
бараг хоёр дахин их), жилийн дундаж хур тунадасны хэмжээ өөрчлөлттэй (бүсээс шалтгаалан 
өөр) байхыг харуулж байна. Монгол Улсын хүн амын бараг 40 хувь нь мал аж ахуй, борооны 
усаар тэжээгддэг газар тариалан, хөдөө аж ахуйгаас хамааралтай бөгөөд усны хомсдол нь хөдөө 
аж ахуйн бүтээмж, эдийн засгийн өсөлтийг хязгаарлаж байна. Уур амьсгалын өөрчлөлтийн 
улмаас дотоод шилжих хөдөлгөөн нэмэгдсэн нь хот суурин газруудад нэмэлт дарамт болж 
байна. Монгол Улсын Засгийн газар уур амьсгалын өөрчлөлттэй тэмцэх амлалт өгсөн байдаг. 
Монгол Улс нь Парисын хэлэлцээрт гарын үсэг зурж, Парисын гэрээний нэг хэсэг болох 
“Үндэсний хэмжээнд хэрэгжүүлэхээр тогтсон хувь”-ийг (ҮХХТХ) хэрэгжүүлэх үүрэг хүлээсэн 
болно. Энэ нь 2030 он гэхэд хүлэмжийн хийн ялгаруулалтыг 14 хувь болгож бууруулах 
зорилготой юм. Уур амьсгалын өөрчлөлтөд эмзэг өртөмтгий орны хувьд дасан зохицох явдал нь 
ҮХХТХ-ийн үйл явцын гол асуудал юм.   
 
39. Уур амьсгалын өөрчлөлт, байгалийн гамшгийг бууруулж, түүнийг даван туулах, дасан 
зохицох чадварыг дэмжсэн дэмжлэг туслалцаагаа үргэлжлүүлэхийн тулд ДБГ нь Монгол 
Улсын Засгийн газартай нягт хамтран ажиллана. Монгол Улс дахь уур амьсгалын өөрчлөлтийг 
бууруулахад чиглэсэн Банкны оролцооны стратеги нь (i) нийлүүлэлт, эрэлтийн хувьд эрчим 
хүчний үр ашгийг нэмэгдүүлэх; (ii) сэргээгдэх эрчим хүчийг нэмэгдүүлэх замаар эрчим хүчний 
үйлдвэрлэлийг төрөлжүүлэх; (iii) институцийн, зохицуулалтын болон бодлогын шинэчлэлийн 
талаар бодлогын яриа хэлэлцүүлэг явуулах зэрэгт төвлөрнө. Эдгээр үйл ажиллагаа нь Монгол 
Улсын ҮХХТХ-ийн амлалттай нягт уялдаатай (Хүснэгт 3-г үзнэ үү). Уур амьсгалын өөрчлөлтийг 
бууруулахад дэмжлэг үзүүлэх одоогийн хэрэгжүүлж буй үйл ажиллагаа нь нарны эрчим хүчний 
фотоволтайк технологийг нэвтрүүлж түгээх сүлжээний үр ашгийг сайжруулахад чиглэсэн Эрчим 
хүчний салбарын төсөл 2, уламжлалт нүүрс ашигладаг зуухыг илүү үр ашигтай хувилбаруудаар 
солих замаар агаарын бохирлыг бууруулах Монгол Улсын хүчин чармайлтыг дэмжиж буй 
Улаанбаатар хотын Цэвэр агаар төсөл юм. Улаанбаатар хотын халаалт, дулааны салбарын үр 
ашгийг дээшлүүлэхэд чиглэсэн нэмэлт хөрөнгө оруулалтыг одоогоор судалж байна. Цаашилбал 
халаалтын сонголтыг илүү үр ашигтай болгох, сэргээгдэх эрчим хүчийг өргөжүүлэх, нийтийн 
тээврийн үйлчилгээг сайжруулахад чиглэсэн нөлөөллийг бууруулах хүчин чармайлтыг хэд хэдэн 
судалгаа шинжилгээ зөвлөх үйлчилгээний хүрээнд дэмжих зорилготой. Үүнээс гадна ОУСК нь 
сэргээгдэх эрчим хүчний салбарт хөрөнгө оруулах, ногоон барилга байгууламжийн шийдлийг 
дэмжих, тодруулбал арилжааны болон ногоон орон сууцны зээлд хөрөнгө оруулах, зөвлөх 
үйлчилгээ үзүүлэх замаар дэмжлэг үзүүлэхэд бэлэн байна. Уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан 
зохицоход чиглэсэн Банкны оролцооны стратеги нь: (i) хот суурин газрын даван туулах, дасан 
зохицох чадвар, (ii) гамшгийн эрсдлийн менежмент, гидромет шинэчлэл, уур амьсгалын 
мэдээллийн үйлчилгээ, (iii) чадавхийг бэхжүүлэх үйл ажиллагаагаар дамжуулан Монгол Улсын 

                                                           
21 Зуд гэдэг нь ган гачигтай зуны улирлын дараа асар их цасан шуурга шуурч, өвлийн улирлын хэвийн хэмээс илүү 
хүйтэрсний улмаас олон хүчин зүйл бүхий гамшиг тохиохыг нэрлэсэн Монгол нэр томъёо юм.   
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ҮХХТХ-ийг хэрэгжүүлэхэд Засгийн газарт дэмжлэг үзүүлэх зэрэгт төвлөрнө. Одоогоор Дэлхийн 
Гамшгийн Эрсдлийг Бууруулах, Сэргээх Сангийн итгэлцлийн сан ба ҮХХТХ-ийг хэрэгжүүлэхэд 
дэмжлэг үзүүлэх хэрэгслийн санхүүжилттэй Монгол Улсын Уул Амьсгал ба Хотуудын дасан 
зохицох, даван туулах чадвар хөтөлбөрт чиглэсэн судалгаа шинжилгээ, зөвлөх үйлчилгээг 
хэрэгжүүлж байна. Энэхүү судалгаа шинжилгээ, зөвлөх үйлчилгээний хүрээнд Дэлхийн Банк нь 
Монгол Улсын Үндэсний хэмжээнд хэрэгжүүлэхээр тогтсон хувийг хэрэгжүүлэхэд зориулан 
төрийн албан хаагчдын чадавхийг бэхжүүлэх ажлыг зохион байгуулна. Цаашид Банк нь ОУХА-
ийн санхүүжилтийг нэмэгдүүлэх, цаг уурын санхүүжилт, хувийн хэвшлийн санхүүжилт, хөгжлийн 
бусад түншүүдтэй хамтран санхүүжүүлэх зэрэг санхүүжилтийн бусад эх үүсвэрүүдийг эрэлхийлэх 
зорилготой юм. Түүнчлэн гамшгийн болон уур амьсгалын өөрчлөлтөнд дасан зохицох, даван 
туулах чадварыг бэхжүүлэхийн тулд Банкны Хотын тэсвэрлэх, дасан зохицох чадварын хөтөлбөр 
(ХТДЗЧХ) болон Дэлхийн Цаг Уурын Байгууллагатай (ДБУБ) хамтран ажиллах Монгол Улсын 
түншлэлийг бэхжүүлэхэд туслана. 
 

3.2 2020-2024 оны санхүүгийн жилд Түншлэлийн Стратегийг хэрэгжүүлэх  
 
40. 2019-2020 оны санхүүгийн жилд ОУХА-аас үлдсэн индикатив хуваарилалт, Дэлхийн 
Банкны Группын хөнгөлөлттэй зээл нь 75-85 сая зээлжих тусгай эрх (ЗТЭ) (ойролцоогоор 103.7-
117.5 америк доллар) байна. Бодит хуваарилалт нь (а) ОУХА-ийн боломжит нийт нөөц; (b) 
тухайн улсын гүйцэтгэлийн рейтинг үнэлгээ, нэг хүнд ногдох үндэсний орлого, ба хүн амын тоо; 
(в) ОУХА-ийн бусад зээлдэгчдийн гүйцэтгэл болон хуваарилах бусад параметр үзүүлэлт; ба (г) 
ОУХА-аас санхүүжилт авах шалгуурыг хангасан улсын тоо зэргээс хамаарна. ОУХА-ийн 
санхүүжилтийн нөхцлийг Монгол улсын Өрийн Тогтвортой Байдлын Дүн Шинжилгээний тогтмол 
шинэчилсэн мэдээлэлд тулгуурлан дахин үнэлэх болно. Нэг хүнд ногдох орлогын хэмжээ 
харьцангуй өндөр байгаа тул 2020 оноос хойш Монгол Улс ОУХА-ийн санхүүжилт авах шалгуурыг 
хангасан хэвээр байх эсэх нь тодорхойгүй байна.  
 
41. Монгол Улс нь Дэлхийн Банкны Группын хөнгөлөлтгүй зээл олгодог байгууллага болох 
ОУСБХБ-аас санхүүжилт авах боломжтой. ОУСБХБ-ны Монгол Улсад олгох индикатив зээлийн 
хязгаарлалт нь 200 сая орчим америк доллар байна. Монгол Улстай байгуулсан Түншлэлийн 
Стратегийг хэрэгжүүлэх хугацаанд ОУСБХБ-аас олгох зээлийн хэмжээ нэмэгдэх эсэх нь улс орны 
эрэлт хэрэгцээ, улс орны гүйцэтгэл, дэлхийн эдийн засаг, санхүүгийн хөгжил, ОУСБХБ-ны 
санхүүгийн чадавхи, Банкны бусад зээлдэгчдийн эрэлт хэрэгцээнээс шалтгаална. Одоогийн 
байдлаар Монгол Улс ОУСБХБ-ны ямар ч санхүүжилт аваагүй боловч энэ нь өөрчлөгдөх 
магадлалтай байна. Дунд хугацаанд эдийн засгийн тууштай бодлого баримталсны улмаас эдийн 
засгийн гүйцэтгэл сайжирч, зээлжих чадвар дээшилснээр Монгол Улсад зориулсан ОУСБХБ-ны 
боломжит нөөцийг өргөжүүлэх хүлээлттэй байна. 
 
42. Нөөцийн хязгаарлагдмал байдлаа харгалзан ДБГ нь бусад түншүүдтэй хамтран 
санхүүжүүлэх боломжийг идэвхтэй эрэлхийлнэ. Хамтран санхүүжүүлэх гол түнш нь Азийн Дэд 
бүтцийн Хөрөнгө Оруулалтын Банк (АДБХОБ) байх магадлалтай байгаа бөгөөд Банк нь хамтран 
санхүүжүүлэх Санамж бичгийг тус банктай байгуулсан болно. Хамтран санхүүжүүлэх бусад 
боломжит түншүүд нь Азийн Хөгжлийн Банк (АХБ), Хятад, Япон, Солонгос улс бөгөөд Монгол 
Улсын эдийн засгийн сэргээн босголтын хөтөлбөрийг дэмжих чиглэлээр эдгээр түншүүдтэй 
хэдийн идэвхтэй хамтран ажиллаж байна. ЕХ нь саяхнаас Дэлхийн Банкны Итгэлцлийн санд 
санхүүжилтын хувь нэмрээ оруулж эхэлсэн. Хамтран санхүүжүүлэх бусад боломжийн хувьд 
Бүсийн ба Авто Замын санаачлага болон бүсийн холбоотой байдлыг дэмжих бусад санаачлагын 
хүрээнд эрэлхийлэх болно. Түүнчлэн уур амьсгалын өөрчлөлттэй холбоотой үйл ажиллагаанд 
зориулсан судалгаа шинжилгээ, зөвлөх үйлчилгээг дэмжих буцалтгүй тусламжийн нэмэлт 
санхүүжилт болон уур амьсгалын төрөл бүрийн санхүүжилтийн эх үүсвэрийг цаашид олж 
хамтрах хүлээлт байна. 
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43. Санхүүгийн үйлчилгээнээс гадна Дэлхийн Банк стратегийн чиглэлийн хүрээнд судалгаа 
шинжилгээ, зөвлөх үйлчилгээний дэмжлэгийг үргэлжлүүлэн үзүүлнэ. Ихэнх судалгаа 
шинжилгээ, зөвлөх үйлчилгээг тодорхой салбаруудад одоо хэрэгжиж байгаа төслүүд буюу шинэ 
зээлийн төслийн хүрээнд үргэлжлүүлэх боловч бусад СШЗҮ нь Банкны аливаа санхүүжилтээс 
хараат бус, хөндлөнгийн байж болох бөгөөд энэ нь Монгол Улсын түншүүдийн бодлого, 
санхүүгийн чиглэлээр гаргах шийдвэрийг дэмжих өөр хувилбар бүхий арга замыг бий болгох юм. 
Ийм СШЗҮ-г бусад хоёр талын болон олон талт түншүүд, түүнчлэн хувийн хэвшлийн 
байгууллагууд санхүүжилтын шийдвэр гаргахдаа нэмэлт санхүүжилт авахад туслах хөшүүргийн 
хэрэгслээр ашиглаж болно. СШЗҮ нь богино хугацааны бодлогын зөвлөгөө, техникийн туслалцаа 
болон урт хугацааны дүн шинжилгээ/ оношлогооны холимог хэлбэртэй байх болно. Цаашид 
хэрэгжүүлэх СШЗҮ-ний хөтөлбөр нь боловсролын чанар, хөдөлмөрийн зах зээл, жендер, ядуурал 
гэх мэт өгөгдөл мэдээлэл, судалгаа шинжилгээ шаардлагатай байгаа гэж НЭЗХДШ-ний 
тодорхойлсон асуудлыг шийдвэрлэхийг зорино.  
 
44. ДБГ-ын хувийн хэвшлийн салбартай хамтран ажилладаг байгууллагын хувьд ОУСК нь 
хөрөнгө оруулалт ба зөвлөх үйлчилгээний төрөл бүрийн хэрэгслүүдийг ашиглан Монгол Улсын 
хувийн хэвшлийг хөгжүүлэх эрэлт хэрэгцээг шийдвэрлэхэд туслах, чухал үүрэг гүйцэтгэхийг 
хүчтэй эрмэлзэж эрэлхийлнэ. ОУСК нь Хөгжлийн Максимум Санхүүжилтын зарчмуудыг 
хэрэгжүүлж, зах зээл бий болгохын тулд Дэлхийн Банктай нягт хамтран ажиллана. Монгол Улсын 
бизнес эрхлэгчдийн өрсөлдөх чадвар, байгаль орчин, нийгмийн тогтвортой байдлыг 
сайжруулах, чанартай ГШХО, түншүүдийн анхаарлыг татах, ЖДҮ-ийн санхүүжилтийг нэмэгдүүлэх, 
ажлын байр бий болгоход дэмжлэг үзүүлэх, Монгол Улсын төрөлжсөн эдийн засгийн өсөлт, бүс 
нутгийн интеграцчиллыг хангахад туслах бодлогын шинэчлэлийг дэмжих зэрэг чиглэлээр ОУСК 
нь үргэлжлүүлэн хөрөнгө оруулж, зөвлөх үйлчилгээ үзүүлнэ. ОУСК нь хувийн хэвшил, ялангуяа 
санхүүжилтийн хувийн эх үүсвэрүүдийн дэд бүтэц гэх мэт салбарт илүү чухал үүрэг гүйцэтгэж 
болох төслүүдийг тодорхойлж дэмжинэ. Ингэснээр төсвийн дарамтыг багасгахад туслах, төсвийг 
илүү шаардлагатай байгаа нийгмийн салбарт (эрүүл мэнд, боловсрол, нийгмийн хамгаалал гэх 
мэт) хуваарилах боломжийг олгох юм. Түншлэлийн стратегийг хэрэгжүүлэх хугацаанд ОУСК нь 
ОУСК-ийн гол үйлчлүүлэгч болох Оюу Толгой компанийг үргэлжлүүлэн дэмжинэ. Ийм дэмжлэг 
нь ЖДҮ ба уул уурхайн уялдаа холбоо, уул уурхайн үйл ажиллагаанд сэргээгдэх эрчим хүч, 
тогтвортой усны нөөц, орон нутгийн хөгжилд чиглэсэн өргөн цар хүрээтэй зөвлөх үйлчилгээг Оюу 
Толгой компанид үзүүлнэ. Оюу Толгой компанид олгох дараагийн шууд санхүүжилтын дэмжлэгт 
ОУСК оролцох эсэхийг үйлчлүүлэгчийн эрэлт хэрэгцээ, бодлогын тогтвортой байдал, макро 
эдийн засгийн өргөн хүрээтэй орчноос шалтгаалан тогтооно. Түншлэлийн стратегийг хэрэгжүүлэх 
хугацаанд ОУСК-ийн чухалчлах бусад тэргүүлэх чиглэлүүд нь санхүүгийн хүртээмж сайжруулах 
(ялангуяа ногоон санхүүжилт, ЖДҮ, эмэгтэйчүүдийн өмчлөлийн ЖДҮ), хөдөө аж ахуйн 
агробизнес, аялал жуулчлал, дэд бүтцийн тогтвортой хөгжлийг хангах замаар өрсөлдөх чадварыг 
дээшлүүлэхэд чиглэсэн үйл ажиллагаа байна. Голлох шинэчлэлийн үйл явцууд болон эдийн 
засгийн тогтвортой байдлын ахиц ололтоос хамааран ТС-ийг хэрэгжүүлэх хугацаанд ОУСК-ийн 
хуримтлагдсан хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөр нь доод тал нь 100 сая америк доллараас дээд тал 
нь 800 сая америк долларын хооронд хэлбэлзэж болохоор байна (ОУСК-ын өөрийн данснаас 
буюу санхүүжилтээр). 
 
45. ДБГ-ын нэг байгууллага болох Олон Талт Хөрөнгө Оруулалтын Баталгааны Агентлаг 
(ОТХОБА) нь хувийн хөрөнгө оруулагчдад улс төрийн эрсдлээс хамгаалах баталгаа гаргадаг 
байгууллага юм. ОТХОБА нь Оюу Толгойн алт, зэсийн уурхайд томоохон баталгаа гаргасан 
бөгөөд бусад боломжит хөрөнгө оруулалтыг дэмжихэд бэлэн байна. ОТХОБА-ийн улс төрийн 
эрсдлийн даатгалд шилжүүлэх ба үл хөрвүүлэх хязгаарлалт, хөрөнгийг хураах, гэрээг зөрчих, 
дайны болон иргэний үймээн зэргийг хамардаг. Монгол Улс нь ОУХА-ийн шалгуурыг хангасан 
улс орнуудад оруулах хөрөнгө оруулалтыг дэмжих ОТХОБА-ийн стратегийн тэргүүлэх чиглэлд 
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хамаардаг. ОТХОБА нь бүх салбар, ялангуяа дэд бүтэц, сэргээгдэх эрчим хүчний салбарт хэрэгжих 
шалгуурыг хангасан хөрөнгө оруулалтын төслүүдийг харгалзан үзнэ. ОТХОБА нь одоогийн 
байдлаар Оюу Толгойн алт, зэсийн уурхайд Стандарт Чартеред Банкны зохицуулан удирдаж буй 
нийт нэг тэрбум ам долларын синдикат зээлд баталгаа гаргасан байна.  
 

IV. САНАЛ БОЛГОЖ БУЙ ТС-ИЙН ХӨТӨЛБӨРТЭЙ ХОЛБООТОЙ ЭРСДЛИЙГ УДИРДАХ  
 
46. Макро эдийн засгийн эрсдэл өндөр хэвээр байх болно. Монгол Улсын эдийн засгийн 
тогтворгүй байдлаас харахад ТС-ийг хэрэгжүүлэх хугацаанд макро эдийн засгийн нөхцөл байдал 
дахин доройтох магадлалтай. Түүнчлэн улс орны өрийн нөхцөл байдал хүндрэлтэй хэвээр байх 
бөгөөд өрийг анхаарал болгоомжтой удирдах хэрэгтэй болно. Эдийн засгийн хямрал дахин 
үүсвэл ТС-ийн зорилгыг биелүүлэхэд сөргөөр нөлөөлж болзошгүй. ДБГ, ОУВС-ийн Өргөтгөсөн 
Санхүүжилтийн Хөтөлбөр (ӨСХ) болон бусад хандивлагчдын одоо үзүүлж буй дэмжлэг нь макро 
эдийн засгийн удирдлагыг дэмжихэд чиглэж байна. Макро эдийн засгийн эрсдлийг бууруулахын 
тулд Монгол Улсын засгийн газар шинэчлэлийн үйл явцыг үргэлжлүүлэх, төрөөс эдийн засгийг 
нөхөн сэргээх хөтөлбөр болон олон улсын дэмжлэгийн хөтөлбөрийг тууштай хэрэгжүүлэхэд гол 
үүрэг гүйцэтгэх нь чухал юм. Түүнчлэн томоохон хөрөнгө оруулалтын гэрээний дагуу хүлээсэн 
үүргээ биелүүлэх нь эдийн засгийн тогтвортой байдлыг хангах, хөрөнгө оруулалтын орчинг 
бэхжүүлэхэд чухал ач холбогдолтой юм.  
 
47. Улс төр, засаглалын эрсдэл их өндөр байна. Сүүлд хэрэгжүүлсэн ТС-ийн хугацаанд 
эдгээр эрсдэл бодитой бий болсон бөгөөд цаашид ч хэвээр үлдэх хандлагатай байна. Үүнд төр, 
засгийн газар, төрийн албаны байнгын өөрчлөлтөөс шалтгаалан төслийн хэрэгжилт удааширдаг, 
Банкнаас хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж буй буюу шинэ төслүүдийг төлөвлөх шатанд төр, засгийн 
газрын байгууллагатай ажиллахад хүндрэлтэй байдаг, одоо хэрэгжиж буй төслийн үйл 
ажиллагаанд улс төрийн оролцоо нөлөөлдөг зэрэг багтана. Ийнхүү хөндлөнгөөс оролцох нь 
төслийг хэрэгжүүлэх чадавх, тогтвортой байдалд нөлөөлнө. Түүнчлэн 2020 онд Улсын Их Хурлын 
сонгууль болох бөгөөд төр солигдвол улс төрийн тэргүүлэх чиглэл өөрчлөгдөхөд хүргэж, улмаар 
энэ нь Түншлэлийн Стратегид нөлөөлж болзошгүй юм. Мөн сонгуулийн үеэр төр, засгийн газар 
эдийн засгийн шинэчлэлийн хөтөлбөрийг үргэлжлүүлэх амлалтаа биелүүлэхгүй байх эрсдэл бий. 
ДБГ-ын Монгол Улс дахь баг нөхцөл байдлыг анхааралтай хянах бөгөөд төслийг хэрэгжүүлэхэд 
нөлөөлөх улс төрийн аливаа нөлөөлөллөөс хянуур байх болно. Улс төрийн тэргүүлэх чиглэл 
өөрчлөгдөх тохиолдолд ДБГ нь хөгжлийн гол тулгамдсан асуудлуудыг шийдвэрлэхэд тэдгээр 
шинэ тэргүүлэх чиглэлүүд хэрхэн нөлөөлөх, Монгол Улсад хэрэгжүүлж буй хөтөлбөрт хэрхэн 
нийцэж буйг харгалзан үзнэ. Шаардлагатай тохиолдолд Гүйцэтгэл ба Сургамжийн Дүгнэлт хийх 
замаар ДБГ нь ТС-д өөрчлөлт оруулна. 
 
48. Хэрэгжүүлэлт ба тогтвортой байдлын институцийн чадавхид учирч болох эрсдэл өндөр 
хэвээр байна. Хэдийгээр зохих хууль тогтоомж, зохицуулалт байгаа ч улс төрийн дарамт шахалт 
их байгаагаас байгууллага институцийн хүрээний хэрэгжилт сул, хангалтгүй байгаа нь гол 
бэрхшээл болж байна. Ийм бэрхшээл нь ДБГ-ын шинэчлэлийг дэмжих хэд хэдэн чиглэлийн 
төсөлд нөлөөлсөн. Энэхүү хэрэгжилтийн цоорхойг бууруулах нэг арга бол хараат бус, 
хөндлөнгийн хяналтын механизмыг бэхжүүлэх (Жишээлбэл, төсвийн чиглэлээр хөндлөнгийн 
хяналт хийдэг Төсвийн Зөвлөл гэх мэт), эсвэл төрийн албаны шинэчлэл хийх явдал юм. Төрийн 
албан хаагчдын чадавхийг бэхжүүлэх, татварын шинэчлэл, төсвийн хөрөнгө оруулалтын 
тодотгол, нийгмийн хамгаалал, тэтгэврийн шинэчлэлт, бизнес ба хөрөнгө оруулалтын орчин 
зэрэг шинэчлэлийн гол асуудлуудыг дэмжих аналитик судалгаа шинжилгээ хийх нь 
хэрэгжилтийн эрсдлийг бууруулж Түншлэлийн Стратегийг хэрэгжүүлэх хугацаанд шинэчлэлийн 
мөчлөгийг тогтвортой байлгахад туслах болно. 
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49. Төсвөөс санхүүжүүлсэн ЖДҮ-ийн Хөгжлийн Санг буруу хуваарилсан саяхны үйл явдал 
нь санхүүгийн эрсдэл өндөр хэвээр байгааг харуулж байна. Монгол Улсын ЖДҮ-ийн сангаас 
татаасын дэмжлэгтэй авсан хөнгөлттэй зээлийн ихээхэн хэсгийг УИХ-ын гишүүдийн өмчийн эсвэл 
тэдэнтэй холбоотой компаниудад шилжүүлсэн байсан. Энэ нь зөвхөн улс төрийн ноцтой 
хямралд оруулсан төдийгүй төрийн үүргээ биелүүлэх чадварт итгэх олон нийтийн итгэлийг 
сөгдүүлсэн юм. Хэдийгээр ДБГ-ын хөрөнгө санхүүжилтэнд нөлөөлөөгүй боловч ДБГ-ын төслүүд 
нь ижил төстэй сангуудад дэмжлэг үзүүлдэг, Эдийн Засгийн Удирдлагыг Дэмжих Үйл 
ажиллагаагаар дамжуулан ДБГ нь төсвийн дэмжлэг үзүүлдэг. ДБГ-ын зүгээс өөрийн эх үүсвэрийн 
удирдлага, ашиглалтыг үргэлжлүүлэн нягт хянаж, шаардлагатай санхүүгийн хяналт нь оршин 
тогтнож байгааг баталгаажуулсаар байх болно.   
 
50. Бусад томоохон эрсдлүүдэд байгаль орчны болон нийгмийн хамгааллын эрсдэл 
багтана. Ялангуяа уул уурхай болон бусад дэд бүтцийн төслүүдтэй холбоотойгоор өртсөн зарим 
иргэдээс нийгэм, эдийн засгийн болзошгүй сөрөг нөлөөллийн талаар гомдол ирүүлсэн. 
Одоогийн байдлаар эдгээрийг Хяналтын Хорооны хэрэг үүсгэх түвшинд хүргэлгүйгээр 
шийдвэрлэж болсон. Гэвч эдгээр чиглэлээр хэрэгжүүлэх Банкны үйл ажиллагаа өргөжих тусам 
эрсдэл илүү өндөр байна. Иймд ДБГ-ын журмыг үргэлжлүүлэн дагаж мөрдөх, ялангуяа Монгол 
Улсад амжилттай нэвтрүүлсэн ДБГ-ын шинээр боловсруулсан Байгаль орчин, нийгмийн 
удирдамжыг дагаж мөрдөх шаардлагатай байна. Уул уурхайн дэд бүтцэд хөрөнгө оруулалтын 
дэмжлэг (УУДБХОД) төслийн туршлагаас үзэхэд байгаль орчны болон нийгмийн эрсдлийг 
бууруулахад ялангуяа нөлөөлөлд өртсөн иргэдтэй маш дэлгэрэнгүй уулзаж зөвлөлдөх нь чухал 
ач холбогдолтойг харуулсан билээ.  
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