
ДЭЛХИЙН БАНК ГРУПП (ДБГ)-ЫН ОРОЛЦОГЧ ТАЛУУДТАЙ ХИЙХ ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ 
 

Хэлэлцүүлгийн зорилго юу вэ?  

Хэлэлцүүлгийн явцад ДБГ-ын Монгол Улсын Нийгэм, эдийн засгийн хөгжлийн дүн шинжилгээ 
(НЭЗХДШ) болон Монгол Улстай байгуулах дараагийн Түншлэлийн cтратеги (ТС)-д санал авах 
зорилготой.  
 
ДБГ-ээс хийж байгаа Монгол Улсын Нийгэм, эдийн засгийн хөгжлийн дүн шинжилгээ (НЭЗХДШ) 
ба Монгол Улстай байгуулах Түншлэлийн стратеги (ТС) гэж юу вэ? 
 
Улс орны Нийгэм, эдийн засгийн хөгжлийн дүн шинжилгээ (НЭЗХДШ) гэдэг нь тухайн улсын засгийн 
газрын эрх бүхий байгууллагууд, хувийн хэвшил, иргэний нийгэм болон бусад оролцогч талуудтай 
зөвлөлдсөний үндсэн дээр ДБГ-ээс хийдэг нийгэм эдийн засгийн хөгжлийн төлөв байдал, ирээдүйн 
чиг хандлагын дүн шинжилгээ юм. НЭЗХДШ нь ядуурлыг эцэслэж, хамтын хөгжил дэвшлийг дэмжих 
Монгол Улсын тэргүүлэх чиглэлүүдийг нотолгоонд тулгуурлан, системчилсэн байдлаар 
тодорхойлохыг зорино. Тухайлбал, эдгээр зорилгыг хэрэгжүүлэхэд тулгарах боломж, бэрхшээл, 
саад, эрсдэлийг тодорхойлж, нэн тэргүүний ач холбогдлуудыг эрэмбэлэхийг зорьдог. НЭЗХДШ нь 
Дэлхийн Банк Группын дэмжлэг туслалцаа үзүүлж буй бүс нутаг, салбаруудаар хязгаарлагдахгүй.  
 
Монгол Улстай байгуулах Түншлэлийн стратеги нь ДБГ-ээс ирэх 4-6 жилийн хугацаанд Монгол Улсад 
үзүүлэх дэмжлэг туслалцааны тэргүүлэх чиглэлүүдийг тодорхойлж чиглүүлэх баримт бичиг юм.  ТС-
г боловсруулахдаа олон талын оролцогч талуудтай зөвлөлдөх ба НЭЗХДШ, ДБГ-ын Монгол дахь 
харилцагч нарын санал асуулга зэрэг бусад дүн шинжилгээний үйл явцад тулгуурлах юм. ДБГ-ын 
Түншлэлийн стратегийг Монгол Улсын хөгжлийн тэргүүлэх чиглэлүүдтэй нийцүүлэн боловсруулна. 
 
Хэлэлцүүлгийн асуултууд: 
 

1. Таны бодлоор ядуурлыг эцэслэж, хамтын хөгжил дэвшлийг дэмжихэд Монгол Улсад тулгарч 
буй хамгийн том сорилт, бэрхшээл юу вэ? 

2. Дараагийн 4-6 жилийн хугацаанд Монголын хөгжлийн тэргүүлэх чиглэлүүд юу байх вэ? 
3. Ядуурлыг эцэслэж, хамтын хөгжил дэвшлийг дэмжихийн тулд дараагийн 4-6 жилийн 

хугацаанд Дэлхийн Банк Групп (Дэлхийн Банк, ОУСК, ОТХОБА) Монгол Улсыг аль чиглэлд 
дэмжих хэрэгтэй гэж Та үзэж байна вэ? 

 
Хэн оролцох вэ?  
 
НЭЗХДШ ба ТС-д санал авах зөвлөлдөх уулзалтуудыг Улаанбаатар хот, Монгол Улсын баруун, зүүн, 
төв, хангайн бүсийн аймгуудаас Ховд, Орхон, Дархан-Уул, Өмнөговь, Хэнтий аймгуудад зохион 
байгуулна. Уулзалтанд Засгийн газар (үндэсний ба орон нутгийн), УИХ, хөгжлийн түншүүд, хувийн 
хэвшил, иргэний нийгэм, эрдэмтэн судлаачид зэрэг олон талын оролцогч талуудыг хамруулах юм. 
 
Оролцогч талууд хэрхэн оролцох вэ? 
 
Санал авах үйл ажиллагаанд олон талын өргөн цар хүрээтэй оролцогч талуудыг хамруулахын тулд 
уулзалтууд болон цахим платформыг аль алиныг ашиглана. Уулзалтыг нэгдсэн хуралдаан, 
хэлэлцүүлэг, шаардлагатай тохиолдолд бүлгийн ярилцлага хийж улмаар хөндлөнгийн төвийг 
сахисан чиглүүлэгчтэйгээр нэгтгэн тайлагнах замаар зохион байгуулна. Уулзалт синхрон орчуулгатай 
байна. Цахим платформыг Дэлхийн Банкны вэб сайт дээр цахим санал асуулгыг  байршуулах замаар 
хэрэгжүүлнэ. 



ДЭЛХИЙН БАНК ГРУПП (ДБГ)-ЫН ОРОЛЦОГЧ ТАЛУУДТАЙ ХИЙХ ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ 
 

 
Хэлэлцүүлгийн явцад авсан саналыг НЭЗХДШ ба ТС-ийн баримт бичгүүдэд хэрхэн тусгах вэ?  
 
НЭЗХДШ ба ТС-ийн баримт бичигт санал авах хэлэлцүүлгүүд нь Монгол Улсын хөгжлийн тэргүүлэх 
чиглэлтэй холбоотой тодорхой асуултуудаар оролцогч талуудын санал, зөвлөмжийг авахад зорино. 
Хэлэлцүүлгийн явцад хүлээн авсан санал, сэтгэгдэл, зөвлөмжийг нэгтгэн НЭЗХДШ ба ТС-ийн баримт 
бичгийн эцсийн хувилбарт тусгана. Түүнчлэн нэгтгэсэн санал, зөвлөмжийг ирүүлсэн хувь хүн, 
байгууллага, аж ахуйн нэгжийг дурдалгүйгээр Дэлхийн Банкны Монгол Улсын цахим хуудаст олон 
нийтэд нээлттэй байршуулна.  
 
НЭЗХДШ ба ТС-ийг хэн үзэж болох вэ?  
 
Батлагдсаны дараа НЭЗХДШ болон ТСХ-г Дэлхийн Банк Группын Монгол Улсын цахим хуудаст олон 
нийтэд нээлттэй байршуулна.  
 
  
Дэлхийн Банк Группын Монгол Улс дахь үйл ажиллагаа  
 
Дэлхийн Банк 1991 оноос хойш Монгол улсад нийт 837.27 сая ам.долларын хөгжлийн санхүүжилтийг 
боловсрол, эрүүл мэнд, төрийн удирдлага, дэд бүтэц, санхүү болон хувийн хэвшлийн салбарыг 
хөгжүүлэх, хөдөө аж ахуй, байгаль орчин ба байгалийн баялгийн удирдлага гэх мэт төрөл бүрийн 
салбарт олгожээ. Дэлхийн Банк нь зээл болон буцалтгүй тусламжаас гадна Монгол Улсын стратегийн 
гол чиглэлээр засгийн газраас явуулах шинэчлэл, дунд болон урт хугацааны хөгжлийн зорилтыг 
дэмжихээр чадавхи бэхжүүлэх болон судалгаа шинжилгээ, зөвлөх үйлчилгээ үзүүлдэг. 

ОУСК нь өнгөрсөн таван жилийн хугацаанд Монгол Улсад хувийн хэвшлийг дэмжих 3.5 тэрбум 
ам.долларын хөрөнгө оруулалтыг (Оюу Толгойн уурхайд (ОУСК-аас Монгол Улсын уул уурхайд 
оруулсан цорын ганц хөрөнгө оруулалт) ОТХОБА-аас олгосон $1 тэрбум ам.долларын зээлийн 
баталгааг оруулсан дүн) зочид буудал, банк, эрүүл мэндийн үйлчилгээ, салхин сэнс, цагаан идээ 
үйлдвэрлэл ба арилжааны зориулалттай өмчийн салбарт хөрөнгө оруулсан нь хамгийн өндөр 
үзүүлэлт болсон юм. ОУСК-ийн зөвлөх үйлчилгээний төслүүд нь санхүүгийн дэд бүтэц, ус ба уул 
уурхайн тогтвортой байдал, хөрөнгө оруулагчдыг дэмжих, хамгаалах, экспортын төрөлжүүлэх, 
хөдөө аж ахуйн бизнесийн өрсөлдөх чадвар, ногоон байгууламж, компаний засаглал, төр ба хувийн 
хэвшлийн түншлэлийн (ТХХТ) салбарыг хамарч байна. Монгол Улсын төсвийн хүндрэлтэй байдал, 
дэд бүтцийг хөгжүүлэх нэн шаардлагатай зэргийг харгалзан үзэхэд сайтар боловсруулж ил тод, 
өрсөлдөөнт тендер шалгаруулалтаар хэрэгжүүлэх ТХХТ нь  хувийн хэвшлийн хөрөнгө оруулалт, ноу-
хауг татах, олон нийтэд хамгийн оновчтой тарифаар үйлчилж, төрөөс авах татаасыг хамгийн бага 
түвшинд бууруулах хамгийн сайн шийдэл мөн. 
 


