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Монгол Улс 

ТҮНШЛЭЛИЙН СТРАТЕГИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛ БА СУРГАМЖИЙН ТАЛААРХ ДҮГНЭЛТ  

I. ТАНИЛЦУУЛГА 
 
1. Тус Гүйцэтгэл ба Сургамжийн Дүгнэлт (ГСД) нь Дэлхийн Банк Группын (ДБГ) Монгол Улстай 
хамтран хэрэгжүүлсэн Түншлэлийн Стратегийн (ТС) хэрэгжилтийн явц, ахицын талаар өгүүлнэ 
(Тайлан № 67567-MN). Монгол улстай хамтран хэрэгжүүлсэн сүүлийн ТС нь 2013-2017 оны 
санхүүгийн жилийг хамарсан бөгөөд ТС-ийг 2012 оны 5-р сарын 7-нд ДБГ-ын Захирлуудын Зөвлөлд 

танилцуулжээ. Тус стратеги нь дараах үндсэн гурван Үндсэн чиглэлд суурилсан болно: (1) уул 
уурхайн эдийн засгийг тогтвортой, ил тодоор удирдах талаар Монгол улсын чадавхийг 
бэхжүүлэх; (2) хот болон хөдөөд эдийн засгийн өсөлт, хөдөлмөр эхрлэлтийг дэмжих 
тогтвортой, олон тулгуурт суурь бий болгох; (3) үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, 
үйлчилгээг илүү сайн хүргэх замаар эмзэг байдлын асуудлыг шийдвэрлэх.  
 
2. Түншлэлийн Стратегийн Гүйцэтгэл ба Сургамжийн эхний Дүгнэлтийг (Тайлан № 106796-
MN) ДБГ-ын Захирлуудын Зөвлөлд 2016 оны 12-р сарын 16-нд, Улс Орны Цогц Дүн Шинжилгээ, 
Оношилгоог (УЦДШО) (SECM2018-0318) 2018 оны 11 сарын 28-нд тус тус танилцуулсан байна. 2016 
оны ГСД нь ТС-ийн хугацааг 2018 оны санхүүгийн жилийг (2017 оны 12-р сарын 31) хамрахаар 
сунгаж, гадаад орчин, эдийн засгийн бодлого, ДБГ-ын хэрэгжүүлж буй төслийн багцад гарсан чухал 
өөрчлөлтүүдийг харгалзан ТС-ийн үр дүнгийн хүрээг шинэчилсэн юм. УЦДШО нь Монгол улсад 
ядуурлыг эцэслэх, хамтын хөгжил цэцэглэлтийг дэмжих хөгжлийн гол бэрхшээл, тэргүүлэх чиглэлийг 
тодорхойлжээ. 
 
3. Энэхүү ГСД нь Монгол улс ба ДБГ-ын түншлэлийн стратеги болон түүний Үндсэн чиглэлүүд 
нь цаг хугацааны хувьд хамаарал, ач холбогдолтой хэвээр байгааг дахин баталж байна. Сүүлийн 
ТС батлагдсанаас хойш тус улсад эдийн засаг, нийгмийн томоохон өөрчлөлтүүд гарсан ч Монгол 
улсын хөгжлийн тулгамдсан асуудлыг шийдвэрлэхэд ТС-ийн гол Үндсэн чиглэлүүд болон зорилтууд 
нь чухал хэвээр байна. Уул уурхайн эдийн засгийг удирдах, эдийн засгийн төрөлжүүлэхийг дэмжих 
болон үйлчилгээг илүү сайн хүргэх явдал нь Монгол Улсын хөгжлийн болон Монгол Улсын засгийн 
газрын Тогтвортой Хөгжлийн Үзэл Баримтлал-2030, Эдийн Засгийг Сэргээх Хөтөлбөр (ЭЗСХ) зэрэг 
хөгжлийн бодлогын тулгамдсан асуудлын цөм хэвээр байна. Энэ нь мөн ДБГ-ээс гаргасан сүүлийн 
УЦДШО-оор батлагдав. Иймд ГСД нь ДБГ-ын хөтөлбөрт аливаа томоохон өөрчлөлт оруулахыг санал 
болгоогүй болно.  

 

4. Тус ГСД-ээр одоогийн стратегийн хамрах хугацааг 2020 оны 12-р сарын 31 хүртэл сунгаж 
байна. Одоогийн ТС-ийн хугацаа 2017 оны 12-р сард дууссан бөгөөд шинэ ТС-ийг 2018-нд бэлтгэхээр 
төлөвлөж байв.  УЦДШО-г эцэслэн баталж, шинэ ТС-ийг Засгийн газартай хэлэлцэн, ДБГ-ын 
дотоодын батлах явцад оруулахад бэлэн болох үед, Монгол Улс ОУХА-ын санхүүжилтээс гарах 
орнуудын нэг болж болзошгүй байгаа нь тодорхой болсон бөгөөд ийнхүү гарсан тохиолдолд энэ нь 
дараагийн  ТС-д нөлөөлөх юм.1 ОУХА-с Монгол Улс гарах эсэх эцсийн шийдвэр 2019 оны 12-р сард 

 
1 Хөгжлийн хороогоор 2018 оны хавар батлагдсан ОУСБХБ-ны хөрөнгийн багцын дагуу ОУХА-с гарж байгаа орнуудад 

ДБ-ны зүгээс олгох санхүүжилт буурахгүй байх үүрэг авсан. ОУСБХБ-ны зүгээс ОУХА-с гарах явцыг тогтвортой, 

доголдолгүй болгоход туслан, ОУХА-аас гарсан орнуудад өмнө авч байсан ОУХА-ын санхүүжилтийг 100% орлох 

санхүүжилтийг 6 жил олгох зорилгоор ОУХА-с шинээр гарсан орнуудыг нэн тэргүүнд дэмжинэ. Монгол Улс дахь 
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гарах төлөвтэй байгаагийн дээр Монгол Улсад УИХ-ын сонгууль 2020 оны 6-р сард болно. Иймд ДБГ 
нь засгийн газартай хэлэлцсэний үндсэн дээр дараагийн ТС-ийг УИХ-ын сонгууль явагдаж дууссаны 
дараа боловсруулан эцэслэхээр шийдэв. Ингэснээр шинээр сонгогдсон засгийн газартай 
түншлэлийн стратегийг зөвлөлдөж тохиролцох боломжийг олгох ба дараагийн стратегит ОУХА19-
ийг төгсөж буй шийдвэрийг тусгах боломжтой болох юм. Монгол Улстай хэрэгжүүлэх стратегийн 
баримт бичигт дахин завсрын хугацаа гаргахгүйн тулд энэхүү ГСД нь одоогийн ТС-д зарим 
шинэчлэлийг оруулахын зэрэгцээ тус ТС-ийг 2020 оны 12-р сарын 31-ний өдөр хүртэл сунгаж байна. 
ДБГ нь шинэ ТС-ийг 2020 он дуусахаас өмнө бэлтгэхийг зорьж байна.  

II. УЛС ОРОНД ГАРСАН ГОЛ ӨӨРЧЛӨЛТҮҮД  
 

Сүүлийн үеийн эдийн засгийн өөрчлөлт  
 
5. ТС-ийг 2012 онд баталсны дараа Монгол Улс гадаад орчноос үүдэлтэй цочрол, макро 
эдийн засгийн бодлогын дотоод доголдлын улмаас эдийн засгийн хувьд ихээхэн бэрхшээлтэй 
тулгарсан билээ. Ашигт малтмалын экспорт, гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт, төсвийн тэлэлтийн 
бодлого зэргийн дэмжлэгтэйгээр 2011-13 оны хооронд Монгол улсын эдийн засаг дунджаар 14 
хувиар өсчээ. Түүхий эдийн үнэ буурч, түүхий эд, ялангуяа Монгол улсын худалдааны гол түнш болох 
Хятад 2  улсын нүүрсний эрэлт буурсан зэрэг гадаад орчны нөхцөл тааламжгүй болсонтой 
холбоотойгоор Монгол улсын эдийн засгийн өсөлт 2014 оноос огцом буурч эхэлжээ. Эрэлтийн хувьд 
хувийн хөрөнгө оруулалтанд ноцтой нөлөөлж, уул уурхайн шинэ төслүүдийн хэрэгжилт 
хойшлогдсоны улмаас 2011 онд ДНБ-ий 40 хувьд хүрч байсан ГШХО-н дотогш урсгал2014-2016 онд 
ДНБ-ий 2%-аас бага болж буурав. Засгийн газар эдийн засгийн удаашралын хариу арга хэмжээ 
болгож төсвийн маш өндөр, тогтворгүй зарцуулалт хийсний үр дагаварт 2016 оны төсвийн алдагдал 
ДНБ-ий 15.3 хувьд хүрч, улсын өрийн хэмжээ урьд өмнө байгаагүй түвшинд буюу ДНБ-ий 100 хувьтай 
тэнцэж, нөөц үлэмж буурсан байна. ДНБ-ий бодит өсөлт 2015 онд 2.4 хувь байснаа 2016 онд 1.2 хувь 
болж буурав. 
 
6. Засгийн газрын хариу арга хэмжээг сайжруулах зорилгоор ОУВС-ийн Өргөтгөсөн 
Санхүүжилтийн Хөтөлбөр (ӨСХ) зэрэг олон хандивлагч байгууллагуудын тусламжийн 
дэмжлэгтэйгээр Эдийн Засгийг Сэргээх Хөтөлбөрийг (ЭЗСХ) хэрэгжүүлэхээр болов. Шинээр 
сонгогдсон засгийн газар 2016 оны 11-р сард ЭЗСХ-ийг хэрэгжүүлж эхэлсэн. ЭЗСХ-ийн зорилго нь 
эдийн засгийн хямралын нөлөөг бууруулах, төсвийн тогтвортой байдлыг сэргээх зорилготой бөгөөд 
гадаадын хөрөнгө оруулагчдын итгэлийг сэргээж, эдийн засгийг төрөлжүүлэхэд чиглэсэн бүтцийн 
өөрчлөлтийг хэрэгжүүлэх явдал байв.3 ЭЗСХ-т олон улсын хандивлагч байгууллагууд 5.5 тэрбум ам. 
долларын багц санхүүжилтээр дэмжлэг үзүүлсэн бөгөөд үүнд ОУВС-ийн 314 сая зээлжих тусгай эрх-
SDR (434.3 сая ам.доллартай тэнцэх) бүхий ӨСХ багтсан болно. Энэхүү багц санхүүжилтын 
тусламжийг ДБГ, ОУВС, АХБ, Хятад, Япон, Солонгос улс зэрэг олон түншүүд дэмжиж ажилласан 
билээ. Монгол Улсын эдийн засгийг сэргээн босгоход чиглэсэн Дэлхийн Банкны дэмжлэгийг гурван 
шатлал бүхий ХБЗ-ээр үзүүлсэн юм. Дэлхийн Банкны Захирлуудын Зөвлөл 120 сая ам.долларын 

 
одоогийн хөтөлбөрийн дагуу ОУХА-аас давхар санхүүжилт авдаг орноос зөвхөн ОУСБХБ-наас санхүүжилт авдаг орны 

статус руу шилжихэд нь дэмжлэг үзүүлж байгаа бөгөөд энэ хүрээнд макроэдийн засгийн тогтвортой байдал, өрсөлдөх 

чадвар болон нийгмийн хамгааллыг дэмжиж байна (1.2, 2.1, 2.2 болон 3.1 зорилтуудаар дамжуулан). 
2 Монгол улсын экспортын 90 орчим хувийг Хятад улсад эзлэдэг.  
3 2017 оны төсвийн тодотголд оруулсан шинэчлэлийн гол арга хэмжээ нь Хөгжлийн Банк, Монгол Банкны төсвөөс гадуурх 

зарцуулалтыг зогсоох; Төсвийн Зөвлөл байгуулах зэрэг нэмэлт хамгааллын арга хэмжээ авах; төсвийн зарцуулалтыг 

бууруулахын тулд төсвийн тодотголыг зоригтой хийх; өндөр орлоготой иргэдийн орлого, архи, тамхи, шатахуун, хуучин 

тээврийн хэрэгслийн татвар нэмэх зэрэг төсвийн орлого бүрдүүлэлтийг сайжруулах арга хэмжээ авах; нийгмийн хамгаалал 

ба суурь үйлчилгээг (боловсрол, эрүүл мэнд) бэхжүүлэхэд төсвийн тэргүүлэх чиглэлийг хандуулах зэрэг байв.  
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санхүүжилт бүхий Эдийн Засгийн Удирдлагыг Дэмжих эхний Үйл Ажиллагаа-1-ийг (ЭЗУДҮА) 2017 
оны 11-р сард, 100 сая ам.долларын өртөгтэй хоёр дахь ЭЗУДҮА-2-г 2019 оны 7-р сард батласан 
байна. 
 
7. Монгол Улсын эдийн засаг 2017, 2018 онуудад эрчимтэй сэргэв. Нүүрсний салбарт үнэ, 
эрэлт нэмэгдэж, гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтын дэмжлэгтэйгээр хувийн хөрөнгө оруулалт 
өссөн (2016 онд 121 сая, 2017 онд 1.4 тэрбум байснаа 2018 онд 2.4 тэрбум ам.доллар), хувийн 
хэрэглээ 2016 оны мөн үеийнхтэй харьцуулахад 2018 онд 6.2 хувиар нэмэгдсэн зэрэгтэй 
холбоотойгоор ДНБ-ий өсөлт 2016 онд 1.2 хувь, 2017 онд 5.3 байсантай харьцуулбал 2018 онд 7.2 
хувь болж өссөн байна.4 Олон улсын дэмжлэг туслалцааны хөтөлбөрийг даган зах зээлийн итгэл 
сайжирч макро эдийн засаг ялангуяа төсвийг чадварлаг удирдан, бүтцийн шинэчлэлийг 
хэрэгжүүлэхэд тууштай ахиц гарсан нь эдийн засгийн эерэг үзүүлэлтэнд хүрэхэд нөлөөлсөн юм.   
 
8. Эдийн засгийг сэргээх, төсвийн зарцуулалтын сахилга батыг хангаснаар Монгол Улсын 
төсвийн нөхцөл байдал 2017-2018 онд ихээхэн сайжирсан билээ. Төсвийн орлогын бүрдүүлэлт их 
хэмжээгээр давж биелсэн болон төсвийн зарцуулалтад хатуу хяналт тавьж ажилласны хүчинд 
төсвийн нэгдсэн тэнцэл эергээр гарахад тусалсан5 бөгөөд 2016 оны төсөв ДНБ-ий 15.3 хувьтай тэнцэх 
алдагдалтай байсан бол 2018 онд 2.6 хувийн ашигтай гарсан нь сүүлийн 8 жилийн хугацаанд төсөв 
анх ашигтай гарсан явдал болов. 2019 оны эхний найман сард ч төсвийн гүйцэтгэл үргэлжлэн 
сайжирсан байна.  
 
9. Засгийн газрын өр 2018 онд огцом буурсан ба эдийн засгийн өсөлт болон төсвийн үндсэн 
тэнцлийн ашгаас шалтгаалан цаашид ч буурах төлөвтэй байна. Төсвийн гүйцэтгэл сайжирч, өсөлт 
хурдацтай сэргэсний үр дүнд улсын өрийн хэмжээ 2016 онд ДНБ-ий 87.6 хувь байснаа 2018 онд ДНБ-
ий 74.4 хувь болж буурчээ. Төсвийн үндсэн тэнцэл ашигтай гарч, хүүгийн төлбөр буурч, өсөлт хүчтэй 
нэмэгдэж байгаа тул өрийн хэмжээ 2019 онд ч үргэлжлэн буурч ДНБ-ий 71.4 хувьд хүрэх төлөвтэй 
байна. Гэвч ОУВС-ийн сүүлд хийсэн Өрийн Тогтвортой Байдлын Үнэлгээгээр (2018 оны 11-р сард) 
эмзэг байдал хэвээр байгааг харуулжээ. Эдийн засгийн өсөлт 2019 ба 2020 оны урт хугацааны чиг 
хандлагаас нэг стандарт хазайлтаар доогуур буурч эсвэл валютын бодит ханш 25 хувиар суларвал өр 
ба ДНБ-ий харьцааг 2020 онд 80 хувь болгож нэмэгдэхэд хүргэж болзошгүй байна.  
 
10. Улсын салбарын өрийг бууруулах чиглэлээр сүүлийн жилүүдэд ахиц гарсан ч төлбөрийн 
тэнцэлд учирч буй дарамт цаашид хэвээр байх төлөвтэй байна. Хөрөнгө оруулагчдын итгэл 
сайжирснаар Монгол Улс 2017, 2018 онуудад өмнөх авсан зээлүүдтэй харьцуулбал (5 жилийн 
хугацаатай 5.63 хувийн хүүтэй) харьцангуй таатай нөхцлөөр (7 жилийн хугацаатай 8.75 хувийн 
хүүтэй) 1.4 тэрбум ам.долларын засгийн газрын бонд (Хуралдай ба Гэрэгэ Бонд) гаргах замаар 
эргүүлэн төлөх хугацаа нь тулсан гадаад өрийг амжилттай төлж барагдуулсан юм. Улмаар 
МонголБанкны (МБ) Хятадын Ардын Банктай (ХАБ) байгуулсан своп хэлцлийг шинэчлэхээс өөр 
улсын салбарт төлж барагдуулах хугацаа нь тулсан өр төлбөр 2021 он хүртэл байхгүй.6 Гэсэн хэдий ч 

 
4 Эдийн засгийн гол үзүүлэлтүүдийг Хавсралт 10-аас үзнэ үү. 
5 Төсвийн Тогтвортой Байдлын Тухай Хуулинд (ТТБХ) заасны дагуу төсвийн бүтцийн тэнцэл нь бүтцийн орлогоос 

(засгийн газрын нийт орлогоос Төсвийн Тогтворжуулалтын Сан болон Ирээдүйн Өв Сан руу шилжүүлсэн шилжүүлгийг 

хасаад үлдсэн дүн) засгийн газрын нийт зардлыг (Хөгжлийн Банкны арилжааны төслүүдээс бусад) хассан дүнгээр 

тодорхойлогдоно. Түүнчлэн ОУВС, Дэлхийн Банк төсвийн нийт тэнцлийг хянах, үүнд орлогын хувьд хадгаламжид 

төвлөрүүлсэн хөрөнгийн эх үүсвэрийг хянана. 
6 2020-2024 онд эргүүлэн төлөх шаардлагатай болох улсын салбарын өрийг дор дурдав: ХАБ-тай байгуулсан своп хэлцэл 

(1.7 тэрбум ам.доллар, 2020 оны 6-р сар), Мазаалай бонд (500 сая ам.доллар, 2021 онд төлөх), Гэрэгэ бонд (2022 оны 11-р 

сард төлөх ёстой 800 сая ам.доллар), Чингис бонд (1 тэрбум ам.доллар, 2022 оны 12-р сард төлөх ёстой), Самурай бонд 

(2023 оны 5-р сард төлөх ёстой 268 сая ам.доллар), Хуралдай бонд (600 сая доллар, 2024 оны 3-р сард төлөх ёстой). 
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валютын нөөц хязгаарлагдмал байгаа шед гадаад хамгаалалтуудыг улам сайжруулах шаардлагатай 
байна. Иймээс МонголБанк 2018 оны хоёр дахь хагасаас эхлэн валютын ханшийг тогтворжуулахаар 
интервенц хийх нь улам нэмэгдэж байгаа хандлагыг бууруулж, валютын ханшийг уян хатан байлгах 
нь зүйтэй. Мөн реформ, бүтцийн шинэчлэлүүдийн хэрэгжилтийг хойшлуулах нь Монгол Улсын 
засгийн газрын зээлжих зэрэглэлд нөлөөлж, таатай нөхцлөөр дахин санхүүжүүлт авах магадлалыг 
бууруулж болзошгүй юм.  
 
11. Дунд хугацааны төлөв байдал 2019 онд болон түүнээс цааш хугацаанд эерэг харагдаж 
байгаа ч томоохон эрсдэлүүд хэвээр байна. Гол төлөв хувийн хэрэглээ, уул уурхай, аж үйлдвэрийн 
салбар дахь хөрөнгө оруулалтын дэмжлэгтэйгээр ДНБ-ий өсөлт 2019-2023 онд 6-7 хувь байх 
төлөвтэй байна (Хавсралт 10-ыг харна уу). Гэвч томоохон эрсдэлүүд байсаар байна. Үүнд, улс төрийн 
тодорхойгүй байдал, улс төрийн дарамт нэмэгдэж байгаа нь 2020 оны сонгуулийн өмнөх эдийн 
засгийн бодлогыг сулруулах улс төрийн шахалт дарамт өсөх, улс төрийн тодорхойгүй байдал; уул 
уурхайн гол төслүүдэд гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтын өсөлт хүлээлтээс удаан байх; ОТ-ийн 
далд уурхайн үйлдвэрлэлийн хуваарь хойшилж болзошгүй байдал; түүхий эдийн үнэ, экспортын 
цочрол; банкны салбарын шинэчлэлийн хэрэгжилтийн явц удааширч, улмаар ОУВС-гийн 
хөтөлбөрийн хэрэгжилт хойшлох; Мөнгө Угаах болон Терроризмыг Санхүүжүүлэхтэй Тэмцэх 
чиглэлээр гаргасан алдаа дутагдлыг арилгах арга хэмжээний хэрэгжилт удаашрах зэрэг болно. Олон 
улсын санхүүгийн арга хэмжээ авах ФАТФ байгууллагын “саарал жагсаалтад” Монгол Улс саяхан 
орсон нь ГШХО-ын урсгал болон банкны гүйлгээнд нөлөөлж болзошгүй. Мөн үүний дээр Оюу Толгой 
төслийн хоёр дахь үе шатны хөрөнгө оруулалтын гэрээний асуудал дээр засгийн газрын байр суурь 
улам илүү тодорхойгүй болж байгаа нь нэмж сөргөөр нөлөөлөх магадлалтай.  
 
12. Хувийн хэвшилд суурилсан өсөлтийг хангахын тулд Монгол Улсын хөрөнгө оруулалтын 
орчныг сайжруулах шаардлагатай. Үүнийг Дэлхийн Банкны 2020 оны Бизнес Эрхлэхүй тайланд 
Монгол Улсын (81-р байр) эзлэсэн байр тодорхой харуулж байна. Монгол улсын үзүүлэлт Төлбөрийн 
чадваргүй байдлыг шийдвэрлэх чиглэлээр (150-р байр), Цахилгаан эрчим хүчээр хангах чиглэлээр 
(152-р байр), Хил дамнан худалдаа хийх чиглэлээр (143-р байр), Бизнес эхлүүлэх чиглэлээр 100-р 
байрт тус тус жагссан байна. Түүнчлэн Дэлхийн өрсөлдөх чадварын индекст (2018 оны тайлан) 
Монгол Улс харьцангуй доогуур үзүүлэлттэй хэвээр буюу нийт 140 орноос (2017 оны тайланд 95-р 
байрт жагссан) 99-р байрт оржээ. Ялангуяа макро эдийн засгийн тогтвортой байдал (121-р байр), 
санхүүгийн систем (109-р байр) эрүүл мэнд (105-р байр), зах зээлийн хэмжээ (103-р байр), дэд бүтэц 
103-р байрт тус тус эрэмбэлэгджээ. Дэд бүтцийн чанар муу байгааг Дэлхийн Банкны Ложистикийн 
гүйцэтгэлийн индекс мөн тодорхойлсон бөгөөд Монгол Улс нь нийт 160 орноос 130-д эрэмбэлэгдсэн 
байна. Зохицуулалтын орчинд зарим ахиц гарсан ч бичил, жижиг дунд үйлдвэрүүдэд (БЖДҮ) 
санхүүгийн хүртээмж дутагдалтай байгаа нь нэн тулгамдсан асуудал хэвээр байна. БЖДҮ-ийн 
санхүүжилтийн эрэлт, нийлүүлэлтийн зөрүү 1.3 тэрбум ам.доллараар хэмжигдэж байна. Засгийн 
газраас эдийн засагт хөндлөнгөөс оролцох, экспортын гол салбаруудад төрийн өмчит аж ахуйн 
нэгжүүд давамгайлж байгаа нь зах зээлийг гажуудуулж, хувийн хэвшлийг таагүй байдалд оруулжээ. 
Уул уурхайн лицензүүдийг сүүлд цуцалсан явдал, худалдан авах ажиллагаанд ил тод байдал 
хангалтгүй болон өмнөх гэрээ хэлэлцээрийн зөв эсэхт эргэлзэх (ялангуяа өмнөх засгийн газруудын 
зурсан) нь хөрөнгө оруулалтын орчны талаарх ойлголтыг улам буурахад нөлөөлж байна. ДБГ-ээс 
саяхан ЕСБХБ, ЕХОБ-тай хамтран хийсэн энтэрпрайз судалгаагаар аж ахуйн нэгжүүдэд тулгарч байгаа 
гол бизнес саад тотгороор улс төрийн тогтворгүй байдал, татварын хувь хэмжээ болон санхүүжилт 
зэргийг тодорхойлжээ. 7 
 

 
7 Энтэрпрайз судалгаа 2019 (https://www.enterprisesurveys.org/en/data/exploreeconomies/2019/mongolia). 

https://www.enterprisesurveys.org/en/data/exploreeconomies/2019/mongolia
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Ядуурлыг бууруулж, хамтын хөгжил цэцэглэлтийг хангахтай холбоотой өөрчлөлт  
 
13. Монгол улсад ядуурал 2010 оноос хойш огцом буурч байснаа 2016 онд эргээд 
нэмэгдсэнээс хойш ядуурал харьцангуй тогтсон үзүүлэлттэй хэвээр байна. Ядуурлын албан ёсны 
тооцооны мэдээгээр Монгол улсын ядуурлын түвшин 2010 онд 38.8 хувь байснаа 2014 онд 21.6 хувь 
болж буурсан. Гэвч 2016 онд 29.6 хувь болж өссөн ба 2018 онд 28.4 хувь болж бага зэрэг буурсан 
байна.8 Түүнчлэн нийт хүн амын 14.9 хувь нь 2018 онд "ядуурлын" ойролцоо (ядуурлын түвшин ба 
ядуурлын түвшинг 1.25 дахин ихэсгэсэн хэмжээний хооронд) амьдарч байсан нь тэднийг сөрөг 
цочролд нэн эмзэг болгож байна. 2016 оны ядуурлын өсөлтийг 2014-2016 оны эдийн засгийн 
уналттай холбоотой гэж хэлж болно. Гэвч сүүлийн хоёр жилд эдийн засгийн тогтвортой сэргэсэн ч 
ядуурлыг бууруулах чиглэлээр ахиц бага гарчээ. Энэ нь иргэдийн цалин хөлс, хувиараа хөдөлмөр 
эрхлэгчдийн бизнесийн орлогын өсөлт бага, төгрөгийн ханшны огцом уналт, сүүлийн гурван жилийн 
хугацаанд хэрэглээний үнийн инфляци нэмэгдсэнтэй шууд холбоотой юм. Хэдийгээр үндэсний 
ядуурлын шугамаас доогуур амьдарч байгаа ядуу иргэдийн хувь хэмжээ нэлээд их байгаа ч бага-
дунд орлоготой орнуудын олон улсын ядуурлын шугам болох 3.20 ам.доллараас (2011 оны 
худалдан авах чадварын паритет) доогуур түвшинд амьдарч буй хүмүүсийн тоо ойролцоогоор 6 хувь 
хэвээр байна.9 

14. Хот суурин газарт ядуурлын төвлөрөл нэмэгдсээр байна. Хөдөөгийн ядуурлын түвшин хот 
суурин газрын түвшингээс тогтмол өндөр байдаг боловч сүүлийн жилүүдэд энэ зөрүү багассан. 2016-
2018 оны хооронд ядуурлын түвшин хөдөө орон нутагт 4.1 пунктээр буурч, хот суурин газарт 
өөрчлөгдөөгүй хэвээр үлджээ. Хөдөө орон нутагт ядуурлын түвшин өндөр байгаа ч Монгол Улсын 
нийт хүн амын гуравны хоёр нь хот суурин газарт амьдардаг учраас ядуурал хот суурин газарт илүү 
төвлөрсөн байна. Хот суурин газрын ядуу хүн амын эзлэх хувь 2010 оны 55.2 хувь байснаа 2018 онд 
63.5 хувь болж өсчээ. Мөн 2018 онд ядуу иргэдийн 40 гаруй хувь нь Улаанбаатарт амьдарч байв. 
 

Зураг 1: Ядуурлын чиг хандлага, ядуу хүн ам байршлаар, 2010-2018 

 
Ядуурлын чиг хандлага (2010-2018) Ядуу хүн ам, байршлаар 

 
8 Албан ёсны ядуурлын түвшин нь суурь хэрэгцээний өртгийн аргыг ашигладаг ба албан ёсны ядуурлын шугам 2018 онд 

нэг хүнд / сард 166,580 төгрөг (~ өдөрт 2.2 ам.доллар - 2018 онд зах зээлийн дундаж ханшаар нэг ам.доллар 2473 төгрөгийн 

ханштай байснаар тооцох) байв. Үнийн инфляцийн түвшин өндөр байгаа нь үндэсний ядуурлын түвшинг 2016 онд 146,145 

төгрөг байсныг 2018 онд (сард) 166,580 төгрөг болгож нэмэгдүүлэв. 
9 Улс орнуудын эдийн засаг өсөхийн хирээр олон улсын ядуурлын шугамд суурилсан нэн ядуурлын түвшин (ОУЯШ, 

өдөрт 1.90 ам.доллар - 2011 худалдан авах чадварын паритет) дунд орлоготой орнуудын хүмүүсийн амьдралд аажмаар 

хамаарал, ач холбогдол багатай болжээ. Зүүн Ази, Номхон далайн бүсийн хөгжиж буй орнууд, Хятад, Тайланд, Монгол, 

Малайз зэрэг улсуудад олон улсын нэн ядуурлын түвшингээс доогуур амьдарч байгаа хүмүүсийн хувь хэмжээ 1 хувиас 

бага байна. Ихэнх улс орнуудын хувьд нэг хүнд ногдох хэрэглээ, орлогын хэмжээг даган үндэсний ядуурлын шугам 

нэмэгдэж байна. Бага-дунд орлоготой орнуудын үндэсний ядуурлын шугамын дундаж утгад үндэслэн тооцвол бага-

дундаас орлоготой орнуудын ядуурлын шугам (өдөрт 3.2 ам.доллар - 2011 оны худалдан авах чадварын паритет) байгаа 

нь бага-дунд орлоготой орнуудын олон улсын ядуурлын бенчмарк түвшинг тогтоож байна. 
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Эх сурвалж: ДБГ, ҮСХ, ӨНЭЗС (Өрхийн Нийгэм Эдийн Засгийн Судалгаа), 2019 
  

15. Эдийн засгийн өсөлт ерөнхийдөө нийтэд хүрч, тэгш бус байдал тогтвортой байна. 2010-
2018 оны хооронд амьжиргааны түвшингээр хүн амын доод 40 хувьд хамаарах бүлэг нь нэг хүнд 
ногдох өрхийн бодит хэрэглээгээр жилийн 2.2 хувийн өсөлтөд хүрч, улсын дундаж болох 2.0 хувиас 
илүү өндөр үзүүлэлттэй байна. Хамтын хөгжил цэцэглэлтийг хангах энэ хэв маяг нь хэрэглээний тэгш 
бус байдал үүсэх явдал харьцангуй тогтвортой байгааг харуулж байна. Жини коэффициент 2010 оны 
33.1 байснаа 2018 онд 32.7 болов. 
 
Шинээр үүсэн гарч буй хөгжлийн асуудлууд 
 
16. Монгол улсын урт хугацаанд хүрсэн ололт амжилтуудыг үл харгалзан ДБГ-ээс саяхан 
боловсруулсан УЦДШО-нд10 Монгол Улсын хувьд эдийн засгийн тогтворгүй өсөлт, хүн амын сайн 
сайхан байдал эрсдэлтэй, байгаль орчны стресс нэмэгдсэн зэрэг гурван хүнд сорилтыг 
тодорхойлжээ. Монгол Улс 1990-ээд оны эхэн үед зах зээлд суурилсан ардчиллын тогтолцоонд 
тайван замаар шилжсэнээс хойш ядуурлыг бууруулах, хүн амын сайн сайхан байдлыг дээшлүүлэхэд 
ихээхэн амжилт гаргасан.11 Гэвч сүүлийн хорин таван жилийн хугацаанд Монгол улс гурван удаагийн 
хямралтай тулгарч, ОУВС-ийн зургаан хөтөлбөрт хамрагдлаа (одоогийн Өргөтгөсөн санхүүжилтийн 
хөтөлбөрийг оруулж тооцов). Эдийн засгийн өсөлт бууралтын мөчлөг дахин давтагдах нь 
амьжиргааны түвшин, ядуурлыг бууруулах чиглэлээр олсон өмнөх ололт амжилтыг эрсдэлд 
оруулдаг. Түүнчлэн ижил нөхцөл байдалтай улс орнуудтай харьцуулахад дундаж наслалт бага, 
халдварт бус өвчний өвчлөл ихэссэн нь хүн амын сайн сайхан байдалд ноцтой эрсдэл учруулж 
байна. Цаашилбал уур амьсгалын өөрчлөлт, хүний үйл ажиллагааны нөлөөгөөр гамшгийн эрсдэл, 

 
10 ДБГ, Монгол Улс – Улс Орны Цогц Дүн Шинжилгээ, Оношилгоо (УЦДШО), Тайлан SecM2018-0318ь 2018 оны 11-р 

сарын 28-нд хэвлэгдсэн. 
11  1990-2015 оны хооронд хүн амын дундаж наслалт 9 гаруй жилээр өссөн (энэ хугацаанд 60.3-аас 69.8), сургуульд 

суралцах дундаж хугацаа 1.4 жилээр (7.7-аас 9.1), нэг хүнд ногдох үндэсний орлого (2011 оны худалдан авах чадварын 

паритет) жилд 3.3 хувиар буюу хуримтлагдсан дүнгээр 124 хувь өсчээ. 2017 онд Монгол Улс нь Дэлхийн Банкны Хүний 

капиталын индекст (ХКИ) нийт 157 орноос 51-т жагсаж ОУХА-ийн гишүүн бүх орнуудаас хамгийн өндөр үзүүлэлт 

үзүүлэв. 
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байгаль орчны доройтол өсөн нэмэгдэж байна. Сүүлийн жаран жилийн хугацаанд байгалийн 
гамшигт үзэгдлийн давтамж, ноцтой байдал (жишээ нь, зуд, ган, үер гэх мэт) нэмэгдэж, Монгол 
улсын цаг агаарын дундаж хэм өсөх хандлагатай байгаа нь тод ажиглагдаж байна. Уур амьсгалын 
өөрчлөлтийн эдгээр хүчин зүйлс нь хотжилт, уул уурхайн үйлдвэржилт, бүтээмж багатай хөдөө аж 
ахуйн үйлдвэрлэл хурдан хөгжиж байгаатай зэрэгцэн агаарын чанар, ус, бэлчээрт дарамт болж 
байна. Мөн уул уурхайн экспорт тэлж, цахилгаан, дулааны хангамжийг үр ашиггүй зарцуулах, 
тээврийн салбар нь автомашин төвтэй байгаа зэргээс Монгол улсын нүүрстөрөгчийн ялгаралтын ул 
мөр улам доройтож байна. 
 
17. УЦДШО нь цаашид хөгжлийн таван тэргүүлэх чиглэлийг санал болгожээ. Үүнд: Засаглалыг 
сайжруулах, ажлын байр бий болгох, хүн капиталын хуримтлал, нөөцийг бий болгох, дэд бүтцэд 
хөрөнгө оруулах, байгалийн нөөцийг хамгаалах. Эдгээр тэргүүлэх чиглэлүүдийг дэлхийн бүх улс 
орнууд болон ижил нөхцөл байдалтай цөөн хэдэн орнуудтай Монгол улсыг харьцуулан бенчмарк 
хийх, улсын хэмжээнд олон талын оролцогч бүлгүүдтэй өргөн хүрээнд зөвлөлдөх, ДБГ-ын 
мэргэжилтнүүдтэй хэлэлцэх зэрэг аргуудыг хослуулан тодорхойллоо. (Тэргүүлэх чиглэлүүдийн бүрэн 
жагсаалтыг Хавсралт 11-ээс үзнэ үү.) УЦДШО-нд Монгол Улсын хөгжлийн тулгамдсан асуудлыг 
шийдвэрлэх хоёр үндсэн стратегийг санал болгожээ. Үүнд, биет бус капиталыг бүрдүүлэх, 
тухайлбал төрийн зохицуулалтыг үр өгөөжтэй болгох, байгууллагуудыг чадавхжуулах, болон 
жинхэнэ хуримтлалыг бий болгох буюу түүхий эд, бараа бүтээгдэхүүний экспортоос олсон орлогоос 
илүү төрөлжүүлсэн хөрөнгө буюу санхүүгийн, биет болон хүний нөөцийн хөрөнгөнд (жишээ нь 
Баялгийн сан, тогтвортой дэд бүтэц, эрүүл мэнд, боловсролын салбарт хослуулан хөрөнгө оруулах 
замаар) хөрөнгө оруулахыг санал болгожээ. 
 
18. Монгол Улс эрүүл мэнд, боловсролын салбарт жендэрийн зөрүүг арилгах чиглэлээр ахиц 
дэвшил гаргасан ч урт наслалт, эдийн засгийн боломж, үр ашигтай хөрөнгө эзэмших ба хянах, дуу 
хоолойгоо илэрхийлэх зэрэгт ихээхэн ялгаатай хэвээр байна. 12  Эх, хүүхдийн эрүүл мэндийг 
сайжруулахад ихээхэн ололттой ажилласан (жишээ нь эхийн эндэгдэл 1990-2015 оны хооронд хоёр 
дахин буурсан) бөгөөд нэгдсэн үзүүлэлтээр боловсролын салбарт ялангуяа ерөнхий болон дунд 
сургуулийн түвшинд жендэрийн ялгаа буурчээ. Гэвч дээд боловсролын түвшинд эрчүүдээс 
эмэгтэйчүүдийн тоо их, дээд боловсролын байгууллагад эмэгтэйчүүд илүү суралцаж байна. 
Хэдийгээр монгол эмэгтэйчүүд үе тэнгийнхээ эрчүүдээс дунджаар илүү сайн боловсролтой байгаа ч 
эмэгтэйчүүдийн ажиллах хүчний оролцоо 2007 онд 60 орчим хувь байснаа 2016 онд 55 хувь болж 
буурч, жендэрийн ялгаа 12 орчим хувь нэгжээр нэмэгджээ. Мөн эрэгтэйчүүд хөдөө аж ахуйн 
зориулалттай газар өмчлөх магадлал зургаа дахин их, бусад үл хөдлөх хөрөнгө өмчлөх магадлал 1.5 
дахин их байна. Түүнчлэн дундаж наслалт дахь хүйсийн ялгаа ихсэж 2005 онд эмэгтэйчүүд эрчүүдээс 
6.5 жил илүү урт насалж байсан бол 2017 онд эмэгтэйчүүд эрэгтэйчүүдээс бараг 10 жилээр илүү урт 
насалжээ. Шийдвэр гаргах түвшин дэхь эмэгтэйчүүдийн төлөөллийг нэмэгдүүлэхэд 2016 онд ахиц 
гарсан ч төрийн бодлого боловсруулахад эмэгтэйчүүдийн төлөөлөл эрчүүдээс хамаагүй бага байна 
(жишээ нь, 2017 онд сайдын албан тушаалын ердөө 13.1 хувийг эмэгтэйчүүд эзэлж байжээ).13  
 

 
12 Саяхан жендэрийн чиглэлээр хэд хэдэн чухал үнэлгээ хийгдсэн: i) Дэлхийн Банк (2019), Монгол Улсын Жендэрийн үйл 

ажиллагааны төлөвлөгөө; ii) Дэлхийн Банк (2018) Эрсдлийн талаарх ойлголт: Монгол Улсын Хөдөлмөрийн зах зээл дэх 

жендэрийн ялгааг бий болгож буй асуудлын талаарх чанарын судалгаа; iii) ҮСХ, АХБ, Монгол Улсын хөрөнгө өмчлөх 

эрх, хувиараа аж ахуй эрхлэх байдлыг жендэрийн талаас хэмжих туршилтын судалгаа, 2018; ба iv) МХСИ ба НҮБХХ 

(2016), ТХЗ-ыг хэрэгжүүлэх, хурдасгах, бодлогын дэмжлэг үзүүлэх (MAPS): Монгол улсын ТХЗ-уудад тулгуурласан 

жендерийн суурь дүн шинжилгээ. 
13 Дэлхийн эдийн засгийн форус, Дэлхийн Жендерийн Ялгаа 2017 оны тайлан 
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Улс төрийн нөхцөл байдал  
 
19. Монгол улсын одоогийн засгийн газар 2017 оны 10-р сараас хойш засгийн эрх барьж 
байгаа бөгөөд 2020 оны дундуур УИХ-ын дараагийн сонгууль товлогджээ. Хэдийгээр Монгол Улс 
ардчиллын тогтолцоонд тайван замаар шилжсэн ч Монголын улс төр ямагт тогтворгүй байж ирсэн 
билээ.14 Одоогийн засгийн газар хоёр жил гаруйн хугацаанд ажиллаж байна. Одоогийн Ерөнхий 
сайд У.Хүрэлсүх (Монгол Ардын Нам-МАН) ОУВС-гийн хөтөлбөр болон өмнөх засгийн газрын эдийн 
засгийг сэргээх хөтөлбөрийг үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлэхээ амласан билээ. Монгол улсын 
Ерөнхийлөгч Х. Баттулга (Ардчилсан нам - АН) 2017 онд сонгогдсон. Ерөнхийлөгчийн өнгөрсөн 
сонгууль хамгийн олон санал авсан хоёр нэр дэвшигчийн хооронд хүчтэй өрсөлдөөнийг Монгол 
Улсад бий болгосон анхны сонгууль болсон бөгөөд хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүд хоёр туйлд 
хуваагдсан байдалтай байв. Одоогийн байдлаар Монгол Улс үндсэн хуулиндаа өөрчлөлт оруулах 
үйл явцыг ид өрнүүлж байгаа ба энэ нь шүүх, хууль тогтоох болон гүйцэтгэх засаглалын бүтцэд 
нөлөөлж болзошгүй өөрчлөлт байх юм. УИХ-ын дараагийн сонгууль 2020 оны 6-р сард болно. 
 
20. Уул уурхайн төслүүд, ялангуяа Оюу Толгойн (ОТ) хөрөнгө оруулалт нь улс төрийн 
мэтгэлцээний цөм хэвээр байна. Нэг хүнд ногдох дүнгээрээ Монгол Улс байгалийн баялгийн 
нөөцөөрөө дэлхийн хамгийн баян орны нэг. Сүүлийн 20 жилийн хугацаанд уул уурхайн хөрөнгө 
оруулалт эдийн засгийн өсөлтийн чухал хөдөлгөгч хүчин зүйл байсан ч байгалийн баялгийн өмчлөл, 
удирдлагын асуудал нь улс төрийн мэтгэлцээн, маргааны гол асуудал болсоор иржээ. Энэ нь хөрөнгө 
оруулагчид болон хөрөнгийн зах зээлд тодорхой бус байдлыг бий болгох нөхцлийг бүрдүүлсэн юм. 
2018 онд экс Ерөнхий сайд, Сангийн сайд нар Оюу Толгойтой холбоотой хөрөнгө оруулалтын 
гэрээнд гарын үсэг зурсантай холбоотой авилгын хэргээр баривчлагдаж байв. Тэднийг шүүх хурал 
ирэх саруудад хуралдана. Одоогийн засгийн газар тус гэрээний янз бүрийн бүрэлдэхүүнийг 
шалгахаар УИХ-аас хэд хэдэн ажлын хэсэг байгуулан ажиллаж байна. Ажлын хэсгийн гаргасан 
дүгнэлтийг саяхан эцэслэсэн бөгөөд, УИХ-аар хэлэлцэх төлөвтэй байна.  

III. ХӨТӨЛБӨРИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙН ТОЙМ  

Зээл тусламжийн багцын тойм мэдээлэл  
 
21. Дэлхийн Банк зээл тусламжийн багцад одоогоор 11 төсөл байна. Эдгээр 11 төсөлд нийт 
338.9 сая ам.доллар төсөвлөснөөс 101.3 сая ам.долларын (29.9 хувь) санхүүжилтийг олгоод байна.15 
Эдгээр төслийн 10 нь ОУХА-аас санхүүжүүлдэг Хөрөнгө оруулалтын төслийн санхүүжилт (ХОТС) юм. 
Түүнчлэн ДБГ-ын Захирлуудын зөвлөл саяхан ЭЗУДҮА-ны хоёр дахь төслийг (100 сая ам.доллар) 
батлав. Тус төсөл нь Хөгжлийн бодлогын санхүүжилтийн (ХБС) үйл ажиллагаа бөгөөд анх удаа 
ОУСБХБ-тай хамтран санхүүжүүлж (20 сая ам.доллар) байна.16 (Зээл тусламжийн одоогийн багцыг 
Хавсралт 4-ээс үзнэ үү).  

 
14 Сүүлийн 25 жилийн хугацаанд тус улсад 15 Ерөнхий сайд томилогдон тус бүр дунджаар 1.5 жил ажилласан нь эрх 

баригч намууд болон эвсэл дэхь тогтворгүй байдлыг илтгэнэ. 
15 2016 оны 12-р сард ГСТ гаргаснаас хойш 2017 оны санхүүгийн жилийн төгсгөлд шинээр гурван төсөл: Эрчим хүч төсөл 

– 2 (ЭХТ2), Монгол Улсын Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төсөл (ХЭДТ), Төсөв, санхүүгийн тогтвортой байдлыг дэмжих 

төсөл (ТСТБДТ) хэрэгжүүлж эхлэсэн. Мөн 2017 оны 11-р сард Банкны Захирлуудын Эдийн засгийн удирдлагыг дэмжих 

анхны үйл ажиллагааг (ЭЗУДҮА-1) EMSO батласан. Мал аж ахуй, ХАА-н маркетингийн төсөл (ХААМТ), Олон салбарын 

техникийн туслалцаа үзүүлэх төсөл (ОСТТТ) хэрэгжиж дууссан учраас зээл тусламжийн багцаас хассан байна. 
16 Монгол Улс нь ОУХА-аас гадна ОУСБХБ-аас санхүүжилт авах боломжтой холимог орон гэж тооцогддог. Монгол Улс 

ашиглах боломжтой ОУСБХБ-ны санхүүжилтийн багц одоогийн байдлаар 300 орчим сая ам.доллар байна. Тус 

санхүүжилтыг зарчмын хувьд ТС-ын үлдсэн хугацаанд буюу түүнээс цааш хугацаанд ашиглах боломжтой юм. Гэвч 

ОУСБХБ-ны зээлийн бодит хэмжээ нь Монгол улсын эрэлт хэрэгцээ, улс орны нөхцөл байдал, үзүүлэлт, дэлхийн эдийн 

засаг, санхүүгийн хөгжил, ОУСБХБ-ны санхүүгийн чадавхи, болон Банкны бусад зээлдэгчдийн эрэлтээс шалтгаална. 
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22. Зээл тусламжийн чанар 2016 оны ГСД гаргаснаас хойш хэлбэлзэлтэй байв. 2019 оны 8-р 
сарын байдлаар 10 төслийн 4 нь хангалтгүй гүйцэтгэлтэй байсан бөгөөд энэ шалтгаанаар эрсдэлтэй 
гэж тооцогдсон (2016 оны 11-р сард 9 төслийн 1 нь, 2019 оны 3-р сард 10-ны 6 нь хангалтгүй 
гүйцэтгэлтэй байжээ). Зээл тусламжийн багцад тулгарч буй бэрхшээлийн шалтгаан нь төсөл тус 
бүрийн хувьд өөр байгаа ч зарим нийтлэг шалтгааныг дурдвал УИХ хэлэлцэж соёрхон батлах 
шаардлагын улмаас төслийн хүчин төгөлдөр болох хугацаа хойшилсон, Сангийн яам болон бусад 
салбарын яам хоорондын уялдаа холбоо, төслийг хэрэгжүүлж эхлэх ажлууд удаашрах (төсөл 
хэрэгжүүлэх нэгжийг байгуулах гэх мэт); салбарын яам ба/эсвэл төсөл хэрэгжүүлэх нэгжийн 
ажилтнууд байнга солигдож өөрчлөгдсөнтэй холбоотой хэрэгжилт саатах, олон бүрэлдэхүүн 
хэсэгтэй төслийн нарийн төвөгтэй загвар дизайны улмаас төслийн санхүүжилтийг шилжүүлэх үйл 
явц удааширсан, тодорхой худалдан авах ажиллагаа, төслийн бүтцийн өөрчлөлтийн чиглэлээр Банк 
болон үйлчлүүлэгч тал шийдвэр гаргах явц удааширсан зэрэг болно. Эрсдэлтэй байгаа төслүүдийг 
шийдвэрлэхийн тулд янз бүрийн бүтцийн өөрчлөлт хийх явц одоо үргэлжилж байна. Зээл 
тусламжийн багцын ерөнхий чанарт дүн шинжилгээ хийж, хүндрэлтэй байгаа төслүүдийг хянах, 
төслийн хэрэгжилт, гүйцэтгэлийг сайжруулах системтэй арга хэмжээ боловсруулахын тулд Банкнаас 
Засгийн газартай хамтран Монгол улсын зээл тусламжийн гүйцэтгэлийг эргэн харах ажиллагаа 
(УЗТГЭХА) хийж байна. Үүнийг 2019 оны хуанлийн жилийн эцэст хийж дуусгана. 
 
23. Харьцангуй томоохон хэмжээний зөвлөх үйлчилгээ, аналитик ажлын (ЗҮАА) хөтөлбөр 
Монгол улсад чухал үүрэг гүйцэтгэсэн. Одоогийн байдлаар идэвхтэй хэрэгжиж байгаа 16 ЗҮАА 
байгаа бөгөөд шинээр хэд хэдэн ЗҮАА-ны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхээр хэлэлцэж байна. Хэрэгжиж 
байгаа ЗҮАА-ны хөтөлбөрүүдийн гуравны хоёр нь бүхэлдээ эсвэл хэсэгчлэн Итгэлцлийн сангаас 
санхүүжүүлсэн ажээ. Дийлэнх ЗҮАА нь одоо хэрэгжиж байгаа эсвэл хэрэгжүүлэхээр бэлтгэж байгаа 
зээлийн шинэ үйл ажиллагааг дэмжсэн хөтөлбөрүүд байна. Сүүлийн ГСД-ийг гаргаснаас хойш 
Төсвийн гүйцэтгэлийн үнэлгээ (ТГҮ), Санхүүгийн салбарыг дэмжих олон жилийн хөтөлбөр, 
Улаанбаатар хотын дүүргийн дулааны салбарт хийсэн дүн шинжилгээ зэрэг стратегийн чухал ач 
холбогдолтой хэд хэдэн ЗҮАА-г Банк хэрэгжүүлж дуусчээ. Эдгээр ЗҮАА нь засгийн газрын бодлого 
болон олон нийтийн хэлэлцүүлэг, мэтгэлцээнд мэдээлэл болохын зэрэгцээ зарим тохиолдолд 
шинээр зээлийн төсөл төлөвлөхөд хүргэсэн юм (жишээлбэл, Дүүргийн дулаан хангамжийг 
сайжруулах төсөл). Одоо боловсруулж байгаа стратегийн чухал ач холбогдолтой гол ЗҮАА нь Монгол 

Улсын дэд бүтцийн салбарын үнэлгээ, Монгол Улсын эрчим хүчний мастер төлөвлөгөө, улс орны 
эдийн засгийн санамж бичиг зэрэг болно. 
 
24. ОУСК-ийн Монгол улсад үзүүлсэн зээл тусламжийн дийлэнх буюу 85 хувийг уул уурхайн 
салбар эзлэсэн хэвээр байна. ОУСК нь ОТ-н зэс, алтны уурхайд өмнө үзүүлсэн дэмжлэг нь Монгол 
улсыг дэлхийд ОУСК-аас хамгийн том дэмжлэг авсан улс болгосон юм. 2019 оны санхүүгийн жилийн 
эцсийн байдлаар ОУСК-ийн зээл тусламжийн багц 1.4 тэрбум ам.доллар байгаа бөгөөд үүний 590 
сая ам.долларыг ОУСК өөрийн данснаас, 839 сая ам.долларыг синдикат зээлээр олгожээ.17  

 
25. Банк, зочид буудал, үл хөдлөх хөрөнгийн салбар зэрэг бусад салбарт ОУСК дэмжлэг 
үзүүлж зээл тусламжийн багцыг цаашид улам төрөлжүүлж байна. Сүүлийн ГСД гарснаас хойш 
203.5 сая ам.долларын дүнтэй урт хугацааны шинэ санхүүжилтийг ЖДҮ-ийн санхүүжилт ба аялал 
жуулчлалыг дэмжих зорилгоор хөрөнгө оруулжээ. Түүнчлэн ОУСК нь харилцагч санхүүгийн 
байгууллагуудаа худалдааны санхүүжилтээр үргэлжлүүлэн дэмжиж ирлээ. Бүтээгдэхүүний бүтцийн 

 
17  Синдикат зээлүүд: B-loans, Agented Parallel Loans, Agented Co-Participations, Agented Short-Term Parallel Loans, 

Syndicated Guarantees and MCPP loans 
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хувьд гол төлөв зээлийн санхүүжилт бүхий ОУСК-ийн Монгол улс дахь хөрөнгө оруулалтын багц нь 
эрүүл хэвээр байгаа бөгөөд чанаргүй зээлийн хэмжээ бага байна. ОУСК-ийн Зөвлөх үйлчилгээний 
(ЗҮ) багц одоогоор ОУСК-ийн удирддаг 7.3 сая ам.долларын өртөг бүхий 6 төслөөс бүрдэж байгаа 
бөгөөд эдгээр зөвлөх үйлчилгээний 4 нь энэхүү ГСД-ийн хамрах хүрээнд үргэлжлэн хэрэгжинэ. Одоо 
хэрэгжиж буй зөвлөх үйлчилгээ нь худалдаа, экспортыг хөнгөвчлөх, хөрөнгө оруулалтын бодлого, 
агробизнесийн салбарт хөрөнгө оруулалтыг дэмжих, санхүүгийн салбарын тогтвортой байдал, 
БЖДҮ-д зориулсан санхүүжилтийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, санхүүгийн салбар дахь байгаль 
орчин, нийгмийн эрсдэлийн удирдлага, уул уурхай дахь усны удирдлага; саяхан нэмэгдэж 
батлагдсан сүүлийн хоёр зөвлөх үйлчилгээ нь төлбөрийн чадваргүй байдлын шинэчлэл, ногоон 
байгууламжийг түлхүү анхаарахад чиглэжээ. Сүүлийн ГСД гарснаас хойш баталгаатай гүйлгээний 
шинэчлэлийг дэмжих ОУСК-ийн зөвлөх төсөл хэрэгжиж дууссан ба төслийн ихэнх зорилгыг давуулан 
биелүүлжээ. ОУСК-ийн хөрөнгө оруулалт, зөвлөх үйлчилгээний багцын талаар дэлгэрэнгүй 
мэдээллийг Хавсралт 8-аас үзнэ үү. 
 
26. ОТХОБА нь ОТ-н алт, зэсийн уурхайд ихээхэн хэмжээний санхүүжилтийн баталгаа гаргасан 
ба бусад боломжтой хөрөнгө оруулалтын төслийг дэмжихэд бэлэн байна. ОТХОБА нь ОТ-н уурхайд 
олгож буй Стандарт Чартерд Банкны зохицуулж буй 1 тэрбум ам. долларын синдикат зээлийг 
дэмжсэн нь ОТХОБА-ийн дэлхийд гаргасан хамгийн том хэмжээний баталгааны нэг болжэээ. 
ОТХОБА нь дэд бүтэц, сэргээгдэх эрчим хүчний төсөл гэх мэт Монгол улсад хөрөнгө оруулах 
шалгуурыг хангасан гадаадын хөрөнгө оруулалтыг дэмжих боломжийг үргэлжлүүлэн судлах болно.   
 

ТС-ын зорилго, үр дүнгийн хэрэгжилтийн ахицын талаарх хураангуй  
 
27. ТС-ийн хүрээнд дэвшүүлсэн 7 үр дүнг хэрэгжүүлэх чиглэлээр ихээхэн ахицтай байна. 
Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлт ба гол хийгдсэн ажлуудын хэрэгжилтийн явц, ахицыг Хавсралт 3-т 
дэлгэрэнгүй харуулав. 2016 оны ГСД-ээр тодорхойлсон үр дүнгийн хүрээнд нийт 13 шалгуур үзүүлэлт 
байснаас 8 биелсэн, 1 голдуу биелсэн, 1 хэсэгчлэн биелсэн, 2 нь тус ГСД-ээр хасагдсан байна. 2016 
оны ГСД-д заасан гол хийгдэх ажлууд амжилттай хэрэгжсэн. Гэвч амжилттай хэрэгжсэн төслүүдийн 
ихэнх нь ТС-ын загвар дизайныг боловсруулж байх үед хэрэгжиж байсан төслүүд байв. 2016 оны 
ГСД-ээр ТС-ийн үр дүнгийн хүрээнд нилээн их өөрчлөлт оруулснаар үр дүнгийн хүрээ нь илүү 
бодитой, ТС-ийн хүрээнд хэрэгжих үйл ажиллагаатай илүү хамааралтай болсон. ДБГ-ын сүүлийн 
үеийн үйл ажиллагааг тусгахын тулд энэхүү ГСД-д шинээр үр дүнгийн 8 шинэ үзүүлэлтийг 
танилцуулж байна. Эдгээр 7 шинэ үзүүлэлтийн 3 нь биелсэн боловч зарим нь 2020 он гэхэд эргээд 
эрсдэлд орох магадлалтай байна. 4 нь хараахан хэрэгжээгүй боловч үйл ажиллагааны ихэнх нь 
биелэх шатанд хийгдэж байна. Сүүлийн ГСД гарснаас хойш ажиглагдсан ахиц дэвшил, ТС-ийн 
зорилго тус бүрийн хүрээнд хийхээр төлөвлөж буй буюу хийгдэж буй ажлын ахиц явцын талаар 
дараах өгүүлэмжүүдэд дүрсэлсэн болно.  
 
Тулгуур чиглэл 1: Уул уурхайн эдийн засгийг тогтвортой, ил тодоор удирдах талаар Монгол улсын 
чадавхийг бэхжүүлэх 
 
28. Зорилго 1.1: Дэлхийн жишигт нийцсэн уул уурхайн салбарын зохицуулалтын орчин, 

байгууллагын чадавхи болон дэд бүтцийг хөгжүүлэхэд нь дэмжлэг үзүүлэх. ТС-ийн үр дүнгийн 

хүрээнд тодорхойлсон шалгуур үзүүлэлтүүдийг биелүүлэх чиглэлээр сайн ахиц гарсан боловч уул 

уурхайн зохицуулалтын орчныг сайжруулахын тулд илүү их ажил хийх шаардлагатай байна. Уул 

уурхайн дэд бүтцийг дэмжих төсөл (УУДБДТ) нь уул уурхайн болон түүнтэй холбоотой боловсруулах 

үйл ажиллагааг дэмжихэд шаардлагатай дэд бүтцэд оруулах хөрөнгө оруулалтын үнэлгээ хийж, дэд 
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бүтцийн төслийн гэрээ хэлцэл хийхэд бэлтгэх, боловсруулахад дотоодын чадавхийг бий болгоход 

тусалсан билээ. Төслийн хүрээнд төрөл бүрийн ТЭЗҮ, нийгмийн болон байгаль орчны үнэлгээ хийх 

ажлыг дэмжсэн боловч төлөвлөсөн бүх судалгааг эцэслэн гаргах боломжгүй болсон юм. 2018 оны 

эцэс хүртэл Дэлхийн Банк Олборлох үйлдвэрлэлийн ил тод байдлын санаачилгын (ОҮИТБС) 

стандартыг Олборлох үйлдвэрлэлийн даян дэлхийн хөтөлбөрийн дэмжлэгийн сангийн 

дэмжлэгтэйгээр хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэв. ОУСК болон ДБ нь ОТ төслийн талаар засгийн 

газартай яриа хэлэлцээ хийж, уул уурхайн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж буй шилдэг туршлагыг 

харуулан, төслийн түншүүдийн хоорондын уялдаа холбоог сайжруулахын тулд хамтран ажилласан 

билээ. Оюу Толгойн уурхайгаас гадна ОУСК нь Өмнөговийн бүст үйл ажиллагаа явуулж буй уул 

уурхайн компаниудтай хамтран ажиллаж бүсийн хэмжээнд усыг зохистой удирдах чиглэлээр 

тулгамдаж буй асуудлыг шийдэхэд усны удирдлага болон нийгмийн оролцоог хангах олон улсын 

тэргүүн туршлагаас суралцан дагаж мөрдөхөд тусалж байна. Хөгжлийн төлөөх ил тод байдал (D2D) 

санаачилгыг ашиглан ОУСК нь уул уурхайн салбарт усны хүртээмжтэй байдал, дахин ашиглахтай 

холбоотой мэдээлэл, өгөгдлийг сайжруулах, өгөгдөлтэй холбоотой тулгамдсан асуудлын талаар гол 

оролцогч талуудтай хийх яриа хэлэлцээрийг хөхиүлэн дэмжих чиглэлээр хамтран ажиллаж байна. 

ГСД-ийн хугацаанд ОУСК нь орон нутгийн бизнес, олон нийтийг ОТ-н үйл ажиллагаатай холбох, 

улмаар ЖДҮ-ийг OT-ийн нийлүүлэлтийн сүлжээнд нэгтгэх ажлыг сайжруулах зорилгоор ОТ-д зөвлөх 

хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж байна. Хөрөнгө оруулалтын хувьд ОУСК нь ОТ-н далд уурхайн 

бүтээн байгуулалтыг дуусгах, уул уурхайн үйл ажиллагаанд сэргээгдэх эрчим хүчийг ашиглахад 

шаардлагатай нэмэлт санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэхэд бэлэн байна. Хэдийгээр ахиц гарсан ч эрх зүйн 

зохицуулалтын цоорхой, ялангуяа байгаль орчин, нийгмийн удирдлага, татварын удирдлага, уул 

уурхайтай холбоотой дэд бүтцийн хөтөлбөрийн хэрэгжилт удаан, өөрчлөмтгий байгаа зэрэг 

стратегийн бодлогын зарим асуудлууд шийдэгдээгүй хэвээр байна. Орон нутгийн ханган 

нийлүүлэгчдийг хөгжүүлэх, төрийн оролцоо, ашигт малтмалын боловсруулалт, үндэсний баялгийн 

сан, чадавхийг бэхжүүлэх зэрэг нотолгоонд суурилсан зөвлөгөө өгөх чиглэлээр ДБГ тус салбарт 

идэвхтэй үүргийг үргэлжлүүлэн гүйцэтгэхийг засгийн газар болон бусад оролцогч талууд ДБГ-ээс 

хүссэн. Дэлхийн Банк цаашид эдгээр үйл ажиллагааг санхүүжүүлэхэд хандивлагч орнуудаас дэмжлэг 

хүсч байна. 

 
29. Зорилго 1.2: Төсвийн орлого зардлыг илүү тогтвортой, тэнцвэртэй, ил тод удирдахад 

дэмжлэг үзүүлэх. Сүүлийн ГСД гарснаас хойш чухал ахиц дэвшлүүд гарсан байна. Дэлхийн Банкны 

Эдийн засгийн удирдлагыг дэмжих үйл ажиллагаа (ЭЗУДҮА) нь Монгол Улсын Хөгжлийн Банк (ХБ), 

МонголБанк (МБ)-с хэрэгжүүлсэн төсвийн шинжтэй хөтөлбөрүүдийг зогсоох болон Засгийн газраас 

өмнөх онуудын хөрөнгө оруулалтын санхүүжилтийг вексед бичих байдлаар санхүүжүүлж байсныг 

зогсооход ЗГ-т дэмжлэг үзүүлсэн.  Улмаар төсвийн хөрөнгө оруулалтыг сонгох, илүү оновчтой болгох 

хүрээг нэвтрүүлж, татварын орлогын илүү оновчтой бааз суурийг бий болгов. Түүнчлэн Төсвийн 

Зардлын тойм судалгааг (ТЗС) 2018 онд хийж төсвийн орлого, зардлын сүүлийн үеийн чиг хандлагыг 

нарийвчлан шинжиллээ.  Ингэснээр төсвийн орлогыг төвлөрүүлэх, хөрөнгө оруулалт, зардлын 

тэргүүлэх чиглэлийг тогтоох, тогтвортой, хүртээмжтэй өсөлтийг хангах төсвийн суурийг бэхжүүлэх 

хувилбаруудыг тодорхойлоход бодлого боловсруулагчдад дэмжлэг үзүүлсэн юм. Төсөв, санхүүгийн 

тогтвортой байдлыг бэхжүүлэх төсөл (ТСТББТ) болон ЕХ-ны Итгэлцлийн сангийн санхүүжилттэй 
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“Монгол Улсад засаглалыг бэхжүүлэх” төслийг хэрэгжүүлэх замаар макро- санхүүгийн бодлого, 

төсвийн санхүүжилтын удирдлагын чиглэлээр нь Банк дэмжлэг туслалцаагаа үргэлжлүүлж байна. 

Мөн Тогтвортой амьжиргаа төслийн 3 дахь төслийг хэрэгжүүлж эхэлсэн нь орон нутгийн засаг 

захиргаанд төсвөөс шилжүүлэг хийх механизмыг сайжруулах, Орон нутгийн хөгжлийн сангийн 

(ОНХС) үр ашгийг дээшлүүлэхэд туслав. Гэвч шийдвэрлэх шаардлагатай тулгамдсан олон асуудал 

байсаар байна. Сүүлийн хоёр жилийн хугацаанд авилгалын янз бүрийн тохиолдлууд гарч (жишээ нь, 

2018 онд ЖДҮ-ийг хөгжүүлэх сангийн хөрөнгийг завшсан гэж буруутгасан), олон нийтийн оролцоо, 

ил тод байдал, хариуцлага хүлээх чадварыг дээшлүүлэх хүчин чармайлтын үр дүн харилцан адилгүй 

байна.18 Түүнчлэн сүүлийн жилүүдэд төрийн албаны удирдах албан тушаалтнууд солигдох явдал 

ихэссэн нь төрийн албаны үйл ажиллагааны үр ашгийг бууруулж байна. Мөн төрийн албан хаагчийн 

тоог нэмэгдүүлэхийн хирээр цалингийн зардал нэмэгдэх учир цаашид энэ нөхцөл байдал нь улсын 

төсвийн тогтвортой байдалд ихээхэн эрсдэл учруулж болзошгүй юм. 

 
Тулгуур чиглэл 2: Хот болон хөдөөд эдийн засгийн өсөлт, хөдөлмөр эхрлэлтийг дэмжих 
тогтвортой, олон тулгуурт суурь бий болгох 
 
30. Зорилго 2.1: Хөрөнгө оруулалтын орчин болон, санхүүгийн зуучлалыг сайжруулах. 
Хэрэгжилтийн ахиц холимог шинж чанартай, ялангуяа банкны салбар асуудалтай байна. 2018 оны 
Активын Чанарын Үнэлгээгээр (АЧҮ) тогтоосон зөрүүг бүрэн нөхөхийн тулд нэмэгдүүлэх 
шаардлагатай байсан хөрөнгөө хэд хэдэн банк босгож чадаагүй юм. Түүнчлэн санхүүгийн салбарын 
зохицуулалт, хяналтын чадавх сул хэвээр байна. Иймд саяхан ЭЗУДҮА-ны хөтөлбөрт банкны 
салбарын шинэчлэлийн хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг дэмжих бодлогын нэмэлт арга хэмжээг тусгасан 
бөгөөд Монгол Улсын эрх баригчидтай санхүүгийн салбарт хамтран ажиллах чиглэлээр ДБГ 
оролцоогоо улам бэхжүүлэв. Зохицуулалтын шинэчлэл, чадавхийг бэхжүүлэх зорилго бүхий 
Санхүүгийн салбарын зөвлөх үйлчилгээ, аналитик ажлыг 2019 оны 8-р сард шинээр санаачилж 
зээлийн тайлангийн тогтолцоог боловсронгуй болгоход Монгол Банкинд дэмжлэг туслалцаа үзүүлэх 
зөвлөгөө өгөх үйлчилгээг ОУСК боловсруулж байна. Санхүүгийн хүртээмжийн хувьд ахиц гарчээ. 
ОУСК нь БЖДҮ-ийн санхүүжилтийн хүртээмжийг сайжруулах зорилгоор сонгосон түнш банкуудад 
зээлийн шугамыг үргэлжлүүлж улмаар компаний засаглалын зөвлөх үйлчилгээний дэмжлэг үзүүлж 
байна. Улсын зээлийн бүртгэлийг сайжруулах, төлбөрийн чадваргүй байдлыг шийдвэрлэх тогтолцоо 
ба хүрээг шинэчлэх, өртгийн гинжин хэлхээний санхүүжилтийг хөгжүүлэх чиглэлээр ОУСК ажиллаж 
байна. Банкны салбарт Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх чиглэлээр аливаа 
асуудлыг шийдвэрлэхэд туслах зорилгоор ОУСК нь дэлхийн эрсдэлийг бууруулах шинэ хөтөлбөрөөр 
дамжуулан зөвлөгөө өгч, гол түнш банкуудад Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэхэд 
тулгарах эрсдэлийн удирдлагын тухай Сайн туршлагын гарын авлага, Мөнгө угаах, терроризмыг 
санхүүжүүлэхтэй тэмцэх Оношлогооны арга хэрэгслийг хуваалцжээ. ОУСК-ийн дэмжлэгтэйгээр үр 
дүнтэй, баталгаатай гүйлгээний тогтолцоог бий болж, улмаар хөдлөх хөрөнгийн санхүүжилтийн зах 
зээл олон тооны БЖДҮ эрхлэгчдэд ашиг тусаа өгч байна. Үүнийг 2018 оны Бизнес Эрхлэхүй (БЭ) 
тайланд эзлэсэн байр, холбогдох үзүүлэлтээс харж болно. Монгол Улс зээл авах үйл ажиллагааны 
үзүүлэлтээрээ 190 орноос 62-т жагсаж байснаа 22 болж огцом өссөн. Харин шинэчлэлийн хүчин 

 
18  Тухайлбал, 2017 оны Нээлттэй Төсвийн Индекс (НТИ) -ийн тухайд Монгол Улс үзүүлэлтээрээ 2015 онд 51 (100 

онооноос) байснаа 2017 онд 46 болж буурсан орнуудын тоонд багтжээ. Авилгалтай тэмцэх хүчин чармайлт хүлээж байсан 

үр дүнд хүрсэнгүй. 2018 оны Транспаринси Интернейшналаас Авилгалын төсөөллийн индексийг зарлахад Монгол улс 93-

т (доод хагаст) жагссан. 2017 онд Азийн Сангаас Монгол улс дахь авилгалын тухай хувийн ойлголт төсөөллийн судалгаа 

(STOPP) явуулахад сүүлийн таван жилд төрийн албанд авилгалын нөхцөл байдал улам доройтож байгааг судалгаанд 

оролцогчдын бараг тал хувь нь "авилгал маш их байгаа" гэж хариулсныг судалгаанд цохон тэмдэглэжээ. 
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чармайлт дутагдаж байгаа нэг асуудал бол төлбөрийн чадваргүй байдлыг шийдвэрлэх явдал юм. 
Энэ чиглэлээр ОУСК чадавх бэхжүүлэх үйл ажиллагааг үргэлжлүүлэн дэмжиж байгаа бөгөөд Монгол 
Улсын төлбөрийн чадваргүй байдлын тухай хуулийн төслийг боловсруулахад Монголын засгийн 
газарт туслалцаа үзүүлж байна. Цаашид ОУСК нь БЖДҮ-ийн санхүүжилтын хүртээмжийг дээшлүүлэх, 
улмаар хөдөө аж ахуйн нийлүүлэлтийн сүлжээг санхүүжүүлэхэд зориулсан зээлийн шугамаар 
дамжуулан арилжааны банкуудад үргэлжлүүлэн дэмжлэг үзүүлнэ. ОУСК нь түнш банкуудтайгаа 
ногоон санхүүжилт, ногоон бонд нэвтрүүлэхээр төлөвлөж байгаа бөгөөд Банк бус санхүүгийн 
байгууллагуудын (ББСБ) хөгжилд хувь нэмрээ оруулахыг эрмэлзэж байна.  

31. Зорилго 2.2: Амьжиргааг дээшлүүлэхэд хөдөөгийн эдийн засагт илүү боломж бий болгох. 
ДБГ-ын төрөл бүрийн хөтөлбөрийн хэрэгжүүлснээр тодорхой ахиц гарч байгаа боловч эдийн засгийн 
төрөлжүүлэх нь тус улсын хувьд урт хугацааны сорилт хэвээр байна. Мал аж ахуй, хөдөө аж ахуйн 
маркетингийн төсөл (ХААМТ) 2018 оны санхүүгийн жилд хэрэгжиж дууссан. Тус төслийн хүрээнд 
малчдын зах зээлд нэвтрэх, үнэ-чанарын харилцаа, мал аж ахуйн үйлдвэрлэлд тулгарч буй 
бэрхшээлийг шийдэх, сонгосон сумдад өрхийн орлогыг нэмэгдүүлэхэд тусалсан байна. Дараагийн 
төсөл болох Малаас олох ашиг орлогыг зах зээлийн шугамаар нэмэгдүүлэх төслийг 2020 оны 
санхүүгийн жилд хэрэгжүүлж эхлэхээр төлөвлөж байна. Тус төсөл нь малын эрүүл мэндийн 
удирдлагын тогтолцоо, бүтээгдэхүүний чанар, хүнсний аюулгүй байдлын стандарт зэрэг асуудлаар 
ажиллах, холбогдох гол байгууллагуудын чадавхийг бэхжүүлэх замаар хувийн хэвшлийн оролцоог 
нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн үндсэн хүрээг бий болгоход дэмжлэг үзүүлнэ. 2017 онд ашигт малтмалын 
бус салбарт жижиг дунд бизнес эрхлэгчдийн бараа бүтээгдэхүүнээ экспортлох чадавхийг бэхжүүлэх 
үйл ажиллагааг дэмжиж Экспортыг дэмжих төсөл болон хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих, ажил хайгч 
иргэдэд зориулсан бичил зээл авах, сургалтанд хамруулах үйл ажиллагааг дэмжсэн Хөдөлмөр 
эрхлэлтийг дэмжих төслийг эхлүүлсэн. Энэ хоёр төслийн хэрэгжилт хойшилсон боловч одоо эхний 
үр дүнгээ харуулж эхлээд байна. ЭЗУДҮА-ны 3 дахь үндсэн чиглэл нь мал аж ахуйн бүтээгдэхүүний 
өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэх (ялангуяа малын эрүүл мэндийн заалтыг сайжруулах замаар), 
худалдааг хөнгөвчлөхөд (жишээ нь, ДХБ-ын худалдааг хөнгөвчлөх тухай хэлэлцээрийг соёрхон 
баталж хэрэгжүүлэх) бүтцийн шинэчлэл хийхэд дэмжлэг үзүүлжээ. Энэхүү Үндсэн чиглэлийн хүрээнд 
өртгийн сүлжээний бүтээлч түншлэл ба санхүүжилтийн уялдаа холбоог бий болгох, эрсдэл хуваалцах 
механизмыг боловсруулах, худалдааг хөнгөвчлөх, хүнсний аюулгүй байдлын стандартыг 
сайжруулахад ДБГ хамтран ажиллахаар төлөвлөж байна. Мөн эдийн засгийг төрөлжүүлэх 
боломжийн талаар ОУСК болон Дэлхийн Банк нь аналитик дүн шинжилгээ хийж, зөвлөх үйлчилгээ 
үзүүлжээ.19 ОУСК нь оролцогч бүх талуудад худалдааны мэдээлэл авах боломжийг нээлттэй байлгах, 
гааль, худалдааны зохицуулалтыг боловсронгуй болгох, хилийн хяналт шалгалтын үйл ажиллагааг 
сайжруулах замаар худалдааг хөнгөвчлөх зорилго бүхий зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэхээр судалж байгаа 
бөгөөд ингэснээр Монголын бизнес эрхлэгчид, ялангуяа мах үйлдвэрлэгч компаниуд болон тэдний 
гадаадын түншүүд бараа бүтээгдэхүүнийг хил дамнуулан худалдаалахад хялбар болох юм. Хөдөө 
аж ахуйн нийлүүлэлтийн сүлжээнд хамрагдах БЖДҮ-ийн санхүүжилтийг сайжруулах, малчдад 
санхүүжилт олгох чиглэлээр ОУСК нь түнш банкуудтайгаа хамтран зээл ба баталгааны 
бүтээгдэхүүнийн загвар боловсруулахаар ажиллаж байна. Цаашид ОУСК нь үйлдвэрлэлийн хэмжээ, 
стандартын хувьд зохих шаардлагыг хангаж чадах өндөр нэмүү өртөгтэй агро бүтээгдэхүүн (мах, 
ноолуур, сүүн бүтээгдэхүүн) үйлдвэрлэгчид, экспортлогчдыг дэмжих хөрөнгө оруулалтын 
боломжийг эрэлхийлж, Улаанбаатар хотоос гадна аялал жуулчлалын цэгүүдийг хөгжүүлэхэд 
чиглэсэн хөрөнгө оруулалт, санхүүжилтийн шаардлага хангасан боломжит төслийг хайх болно. 

 
19 Жишээ нь, Латимэр, Жулиан болон Марчин Пиатровски, 2018, Ноос, Ноолуур, мах, арьс ширний үйлдвэрийн худалдаа 

ба тээврийг хөнгөвчлөх үнэлгээ ба Монгол Улсын эдийн засгийн төв коридор дахь боломж –Бодлогын Ноот Бичиг, 

Дэлхийн Банк Trade and Transport Facilitation Assessment of Cashmere, Wool, meat and Leather Industries, and Opportunities 
along the Central Economic Corridor in Mongolia, Policy Note, World Bank 
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Цаашилбал, бүсийн эдийн засгийн интеграцчлал ба төрөлжүүлэлтийг дэмжих зорилгоор зам тээвэр, 
эрчим хүч, мэдээлэл, харилцаа холбооны дэд бүтцээр холбох хөрөнгө оруулалтыг тодорхойлж 
эрэмбэлэх InfraSap үнэлгээг Банк хийж эхлээд байна. Монгол Улсын дэд бүтцийн хэрэгцээ асар их 
байгаа боловч улс орны газарзүйн байршил, өргөн уудам газар нутгийн хэмжээ нь өртөг багатай дэд 
бүтцийг хөгжүүлэхэд тодорхой сорилт, бэрхшээлийг бий болгож байна. Монгол Улсын бүсийн 
коридорын (төмөр зам, зам, МХХТ, эрчим хүч) дэд бүтцийн салбарын InfraSAP үнэлгээнд Монголын 
дэд бүтцийг хөгжүүлэхэд хувийн хэвшлийн оролцоог нэмэгдүүлэх орчныг сайжруулах арга замыг 
судална. Ер нь эдийн засгийн боломжийг хот, хөдөөд нэмэгдүүлэхийн тулд ДБГ хөдөө орон нутгаас 
гадна хот суурин газарт үйл ажиллагаагаа өргөжүүлж байна. Ийнхүү хамрах цар хүрээгээ тэлж 
байгааг үр дүнгийн шинэчилсэн найруулгын 2.2-р зорилгын гарчигт тусгаж оруулсан болно (Хавсралт 
1-ийг үзнэ үү).  
 
Тулгуур чиглэл 3: Үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, үйлчилгээг илүү сайн хүргэх замаар 
эмзэг байдлын асуудлыг шийдвэрлэх 

32. Зорилго 3.1: Ядуу зорилт бүлгийг тодорхойлох мэдээллийн сан, нийгмийн халамжийн 
нэгдсэн мэдээллийн системйин загвар дизайныг гаргаж, дотоодын онцлогт тохируулан 
хэрэгжүүлэхтэй холбоотой асуудлаар засгийн газартай хамтран ажиллах. Нийгмийн халамж 
үйлчилгээний нэгдсэн мэдээллийн системийг (WAIS) бий болгох үндсэн зорилго биелсэн. Түүнчлэн 
сүүлийн жилүүдэд Дэлхийн Банк нийгмийн халамж, тэтгэврийн шинэчлэлд төвлөрсөн дэмжлэгийг 
үзүүлж ирсэн боловч энэ хоёр чиглэл сорилт, бэрхшээлтэй хэвээр байна. ЭЗУДҮА-ны 2 дахь үндсэн 
чиглэл нь нийгмийн хамгааллын тогтолцоог бэхжүүлэх зорилготой. Үүний үр дүнд Засгийн газар 
Хүнсний талон хөтөлбөрийн (ХТХ) санхүүжилтын хэмжээг нэмэгдүүлж, хөтөлбөрийн хамрах хүрээг 
хоёр дахин нэмсэн (маш бага суурь үзүүлэлтээс эхлэсэн) ба 2012 онд хуульчилан баталснаас хойш 
анх удаа ядуу хүмүүст чиглэсэн бэлэн мөнгөний шилжүүлэгт зориулан 2019 оны төсөвт 31.1 тэрбум 
төгрөгийг төвлөрүүлжээ. Гэвч нэн ядуу хүн амын 10 хүрэхгүй хувийг ХТХ-т хамруулж байгаа бөгөөд 
орлуулан тооцох аливаа аргачлал ашиглан зорилтот бүлгийг тодорхойлохгүйгээр засгийн газрын 
дийлэнх тэтгэмжийн хөтөлбөрүүдийг хүн амын ерөнхий ангилалд суурилан хэрэгжүүлсэн хэвээр 
байна. Тэтгэврийн тогтолцоо нь чухал цаг мөчид тулж ирээд байна. Дорвитой шинэчлэл хийхгүй бол 
төсвийн асар их алдагдалд орж болзошгүй байна. Дэлхийн Банк засгийн газартай бодлогын түвшинд 
яриа хэлэлцээр хийж хамтран ажилласаар ирсэн. Гэвч засгийн газар улс төрийн ихээхэн дарамт 
шахалтын улмаас ЭЗУДҮА-1-ийн урьдчилсан нөхцлүүдийн нэг болох тэтгэврийн насыг нэмэгдүүлэх 
шийдвэрээсээ ухарч шийдвэрээ цуцалсан. Цаашилбал эрх баригчид 2017-2018 онд хэд хэдэн 
тэтгэмжийг чөлөөлсөн нь төсвийн зардал болон тэтгэврийн шимтгэл төлөхөд сөргөөр нөлөөлсөн 
юм. Дэлхийн Банкнаас хийсэн дүн шинжилгээн дээр үндэслэн Засгийн газар дээр санал болгосон 
бодлогын зарим өөрчлөлтийн хэрэгжилтийг 2020 он хүртэл хойшлуулж, тэдгээрийн зарим 
үзүүлэлтүүдийг өөрчлөх Засгийн газрын саналыг боловсруулсан юм. Тэтгэврийн тогтолцооны 
санхүүгийн тогтвортой байдлыг хангах, 2030 он гэхэд улсын төсвөөс санхүүжүүлэх татаасыг ДНБ-ий 
2.0%-д хүргэхийн тулд тэтгэврийн даатгалын тогтолцоог цогцоор нь шинэчлэхийг (анх ЭЗУДҮА-2-ын 
нэг хэсэг болгон тусгасан) санал болгон боловсруулжээ. Энэхүү шинэчлэлийг ЭЗУДҮА-3-ийн хүрээнд 
хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж байна. Ойрын жилүүдэд төсвийн ачааллыг нэмэгдүүлэхээс зайлсхийхийн 
тулд ирэх саруудад эдгээр шинэчлэлийг хэрэгжүүлэх нь чухал байна. Учир нь 2020 онд ийм хүчин 
чармайлт гаргахад улс төрийн хувьд илүү их хүндрэлтэй байх болно. Нийгмийн хамгаалал, 
тэтгэврийн тогтолцоог бэхжүүлэхэд ДБГ-ээс оролцоогоо нэмэгдүүлснийг тусгахын тулд үр дүнг 
шинэчилсэн найруулгын 3.1-р зорилгыг өөрчилсөн болно (Хавсралт 1). 
 
33. Зорилго 3.2: Суурь үйлчилгээ (боловсрол, эрүүл мэнд, шүүхийн болон дэд бүтцийн 
үйлчилгээ)-г илүү сайн хүргэх явдлыг дэмжих. Тус зорилтын хүрээнд дэвшүүлсэн үр дүнгийн ихэнх 
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үзүүлэлтийг 2016 онд биелүүлсэн боловч үйлчилгээг сайжруулахад чиглэсэн хэд хэдэн төслүүдийн 
хэрэгжилт бэрхшээлтэй тулгарч байна. Боловсролын чанарын шинэчлэл төсөл, Цахим эрүүл мэнд 
төсөл, Ухаалаг засаг зэрэг төслүүд хэрэгжилт болон санхүүжилтийн зарцуулалтын хувьд ноцтой 
удааширсан. Зарим ажлууд засгийн газар болон төсөл хэрэгжүүлэх нэгжийн өөрчлөлттэй холбоотой 
удааширсан бол зарим үйл ажиллагаа нь төслийн загвар дизайн, тодорхой худалдан авах үйл 
ажиллагааны талаар төрийн байгууллагууд санал зөрөлдсөнөөс ихэвчлэн шалтгаалжээ. Гэсэн хэдий 
ч эдгээр төслийг буцаад төлөвлөгөөт хэрэгжилтэд оруулахын тулд төслийн бүтцийг өөрчлөх зэрэг 
тодорхой арга хэмжээг авч хэрэгжүүлж байна. Дэлхийн Банк нь 2016 оны ГСД гарахаас өмнө шүүхийн 
салбарт хамтран хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаагаа дуусгасан бол ГСД гарснаас хойш эрчим хүчний 
салбарт оролцоо, хамтын ажиллагаагаа улам өргөжүүлсэн байна. 2017 онд Эрчим хүчний хоёр дахь 
төслийг батлав. Энэ төслийн хүрээнд 42 сая ам.долларын хөрөнгө оруулалт буюу (үүнээс 12.4 сая 
ам.долларыг Стратегийн уур амьсгалын сангийн буцалтгүй тусламжаар санхүүжүүлсэн) Монгол 
улсад оруулсан хамгийн том хөрөнгө оруулалтын төслийн санхүүжилтийг батлав. Тус төсөл нь эрчим 
хүчний хүртээмж, үр ашгийг дээшлүүлэн, нарны эрчим хүчний шинэ станц барих хөрөнгө оруулсан 
юм. Мөн Улаанбаатар хотын дулааны шугам сүлжээний хүртээмж, үр ашгийг сайжруулах, дүүргийн 
дулаан хангамжийг сайжруулах шинэ төслийг 2020 оны санхүүгийн жилийн эцэст хэрэгжүүлж 
эхлэхээр төлөвлөж байна. Эдгээр хөрөнгө оруулалт нь Монгол Улсын найдвартай, тогтвортой эрчим 
хүчээр (цахилгаан, дулаан) 20  хангахад тулгарч буй бэрхшээлийг даван туулахад туслах бөгөөд 
дүүргийн дулаан хангамж, Монгол улсын эрчим хүчний мастер төлөвлөгөө боловсруулахад зөвлөх 
үйлчилгээ үзүүлэх юм. АХБ-ны дэмжлэг туслалцаатай уялдуулан ОУСК нь шууд эсвэл түнш 
банкуудаар дамжуулан шууд бус хэлбэрээр санхүүжүүлэн орлогод нийцсэн хямд, ногоон орон 
сууцны төслүүдийг тодорхойлж, тэдгээрийг хэрэгжүүлэх дотоодын байгууллагуудыг судлан үнэлгээ 
хийж байна. ОУСК нь ногоон барилга ба түүний стандартыг боловсруулж, сэргээгдэх эрчим хүч 
ашиглах боломжийг судлахаар засгийн газрын түнш байгууллагуудтай хамтран ажиллаж байна. 
 
34. Зорилго 3.3: Байгалийн гамшигт өртөх эрсдэлтэй өрхүүдийн эмзэг байдлыг бууруулах. Энэ 
зорилгыг биелүүлэх чиглэлээр Дэлхийн Банкны оролцоо сайн үр дүнтэй байсан боловч Улаанбаатар 
хотын агаарын бохирдлын асуудлаар илүү их зүйлийг хийх шаардлагатай байна. Дэлхийн Банкны 
санхүүжилттэй Улаанбаатар Хотын Цэвэр Агаар Төслөөс (УБЦАТ) дэмжин хэрэгжүүлсэн сайжруулсан 
зуух хөтөлбөр нь олон айлыг хамарч агаарын чанарт мэдэгдэхүйц нөлөөлсөн. Гэвч өвлийн улиралд 
Улаанбаатар хотын агаарын бохирдлын түвшин өндөр хэвээр байгаа учраас хүн амын эрүүл мэндэд 
ноцтой эрсдэл учруулж байна. Хотын агаарын чанарт тулгарч буй бэрхшээлийг шийдвэрлэхийн тулд 
хандивлагчид хамтран ажиллаж богино- дунд хугацаанд хосолсон олон арга хэмжээ авах нь чухал 
юм. УБЦАТ-ийн үр нөлөөг өргөжүүлэх, цар хүрээг нэмэгдүүлэх зорилгоор УБЦАТ-д нэмэлт 
санхүүжилт олгох хүсэлтийг засгийн газар (2019 оны 9-р сард) гаргаж, Дэлхийн Банкны Захирлуудын 
зөвлөлөөс 2019 оны 9-р сард баталсан бөгөөд нэмэлт санхүүжилтийг гэр хорооллын орон байрны 
дулаалгыг сайжруулж, цахилгаан халаалтын системийг туршихад ашиглахаар төлөвлөж байна. 
УБЦАТ нь агаарын бохирдлын асуудлыг хэлэлцэж, нэн тэргүүнд авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээг 
тодорхойлох чиглэлээр хандивлагч байгууллагууд, засгийн газрын яам тамгын газрын 
байгууллагуудтай хамтран ажиллах платформ болжээ. Гамшгийн эрсдэлийн удирдлагын чиглэлээр 
Дэлхийн Банк нь Улаанбаатар хотод өмнө хийсэн аналитик ажлуудын дүгнэлтэнд үндэслэн (жишээ 
нь үерийн урсдлийн удирдлагын судалгаа, газар хөдлөлийн чичирхийлэлд эмзэг байдлын үнэлгээ 
гэх мэт) 2015 онд Парисын Уур Амьсгалын Өөрчлөлтийн тухай Бага Хурлын үеэр хүлээн зөвшөөрсөн 
Үндэсний Оруулах Хувь Нэмрийг (ҮОХН) хэрэгжүүлэхэд үндэсний хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулахад 
засгийн газарт тусалж байна. Монгол Улсын Оруулах Үндэсний хувь нэмрийн хүрээнд Дэлхийн Банк 

 
20 Эрчим хүчний хүртээмж муу байгаа нь хувийн хэвшилд ноцтой бэрхшээл учруулж байна. 2019 оны Бизнес Эрхлэхүй 

тайлангийн эрчим хүч, цахилгаанд холбогдох гэсэн үзүүлэлтээр Монгол Улс 148-т жагсчээ.   
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тэргүүлэх үүрэгтэй хамтрагч, түнш болсон. Түүнчлэн (i) нүүрсхүчлийн хийн өсөлтийг бууруулж, дасан 
зохицох, даван туулах чадвартай хот болох; (ii) усыг хэмжих орчин үеийн боловсронгуй аргачлал 
ашиглах, уур амьсгалын үйлчилгээ үзүүлэх зэрэг ҮОХН-ийн нэн тэргүүний хоёр зорилтыг 
хэрэгжүүлэхэд Банк дэмжлэг үзүүлж байна. Эдгээр үйл ажиллагааг Гамшгийн эрсдэлийн удирдлагын 
даян дэлхийн итгэлцлийн сан ба ҮОХН-ийг дэмжих хэрэгслийн санхүүжилтээр хэрэгжүүлж байна.  
 

Түншлэл ба хөшүүргийн хувьсан өөрчлөгдсөн байдал  
 
35. ДБГ нь хөгжлийн бусад түншүүдтэй харилцах хамтын ажиллагаа, түншлэлийг ямагт 
дэмжин ажилласаар ирлээ. Монгол Улсын эдийн засгийг сэргээх олон улсын дэмжлэг туслалцааны 
хөтөлбөрийг боловсруулж хэрэгжүүлэх чиглэлээр Дэлхийн Банк нь ОУВС, АХБ, Япон, Солонгос, Хятад 
улсын засгийн газартай нягт хамтран ажилласан билээ. Түүнчлэн засаглалыг бэхжүүлэх, олон 
нийтийн оролцоо, хяналтыг сайжруулах, санхүүгийн салбар, нийгмийн эгэх хариуцлага, гүний усны 
удирдлагыг сайжруулах чиглэлээр Дэлхийн Банк нь Швейцарь, Солонгос, Австрали зэрэг улсуудтай 
хоёр талын хамтын ажиллагааны хүрээнд түншлэн ажиллалаа. Засгийн газрын төсвийн 
санхүүжилтийн удирдлагын шинэчлэлийг дэмжих зорилгоор Дэлхийн Банкны хэрэгжүүлж буй төрөл 
бүрийн үйл ажиллагааг 2018 оноос хойш ЕХ-ны Итгэлцлийн сан ($ 10 сая ам.доллар) санхүүжүүлж 
байна. Бага насны хүүхдийн хөгжил, бизнес эрхлэх ур чадварыг хөгжүүлэх шинэ төсөлд Япон улсын 
засгийн газраас бага хэмжээний буцалтгүй тусламж (0.3 сая ам.доллар) олгов. Монгол Улсын 
Үндэсний Оруулах Хувь Нэмрийг хэрэгжүүлэхэд бусад хандивлагч байгууллагуудтай хамтран 
дэмжлэг үзүүлж ҮОХН-ийг Дэмжих хэрэгслээс $ 1.5 сая ам.долларын санхүүжилтийг Дэлхийн Банк 
аваад байна. Монгол улсад хөгжлийн олон түншүүд идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулж байгаа бөгөөд 
тэдний хоорондын уялдаа холбоог цаашид улам бэхжүүлэх нь зүйтэй юм.  
 
36. ДБГ нь хувийн хэвшлийн оролцоог нэмэх шинэ боломжийг эрэлхийлж, ялангуяа дэд 
бүтцийн хөрөнгө оруулалт, уул уурхайтай холбоотой Хөгжлийн Санхүүжилтийг максимум 
нэмэгдүүлэх (ХСМН) боломжуудыг эрэлхийлж байна. Тухайлбал Монгол Улсын бүсийн коридорын 
(төмөр зам, зам, МХХТ, эрчим хүч) дэд бүтцийн салбарын одоо хийгдэж буй үнэлгээ нь дэд бүтцийн 
чухал төслүүдийг хэрэгжүүлэхэд хувийн хэвшлээр дамжуулан шийдвэрлэхэд  тулгамдаж буй 
асуудал, боломжийг үнэлэх юм. Хөгжлийн Санхүүжилтийн Максимум нэмэгдүүлэх аргыг21 ашиглах 
бас нэг гол салбар бол уул уурхай юм. OT-ийн хувьд (Шигтгээ 1-ийг үзнэ үү) уул уурхайд хувийн 
хэвшлийн нэмэлт хөрөнгө оруулалт хийх томоохон боломж бий. ЭЗУДҮА-ны цуврал арга хэмжээ 
болон бусад төслүүдийн хүрээнд Дэлхийн Банк нь санхүүгийн болон макро эдийн засгийн 
удирдлага, төрийн санхүүжилтийн ил тод байдал, тогтвортой зохицуулалтын орчныг дэмжих 
чиглэлээр дэмжлэг үзүүлж байгаа нь бүгд хувийн хэвшлийн хөрөнгө оруулалтыг татахад чухал ач 
холбогдолтой юм. 
 

  

 
21 Хөгжлийн Санхүүжилтийг Максимум нэмэгдүүлэх аргыг ашиглах гэдэг нь ДБГ-ын хэрэгслүүд болон түншлэлийг өргөн 

цар хүрээтэй ашиглах замаар санхүү, байгаль орчин, нийгмийн хувьд тогтвортой байдлаар аливаа салбарыг өөрчилж, ДБГ-

ын үйлчлүүлэгчэд хувийн хэвшлийн салбарын шийдэл олоход туслах юм. 
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Шигтгээ 1: Оюу Толгойн уурхайд үзүүлж буй ДБГ-ын дэмжлэг  
 

 

VI. ГОЛ СУРГАМЖУУД  
 
37. Улс төрийн мөчлөгтэй уялдуулах. Сүүлийн ТС-ийг сонгуулиас хоёрхон сарын өмнө 
баталсан. Энэ нь ДБГ-ын шинэ засгийн газартай хийх яриа хэлцлийг төвөгтэй болгож, санхүүжилтийн 
хөтөлбөрт зарим доголдлыг бий болгосон юм. Шинээр сонгогдсон засгийн газартай хэлэлцэн 
зөвшилцөх, саналыг нь тусгах хангалттай нөхцлийг бүрдүүлэхийн тулд тус ГСД-ээр Түншлэлийн шинэ 
стратегийг дараагийн сонгуулийг явуулж дууссаны дараа хүртэл хугацаанд хойшлуулахаар санал 
болгож байгаагийн нэг шалтгаан нь энэ билээ.  
 
38. Дунд хугацааны хөгжлийн төлвийн хувьд илүү бодитой хандах. Сүүлийн ТС-ийг Монгол Улс 
дэлхийд хамгийн хурдацтай хөгжиж буй эдийн засагтай, дунд хугацааны эдийн засгийн төсөөлөл, 
таамаглал маш эерэг төлөв байдалтай байсан үед бичигджээ. Эдгээр урьдчилсан таамаглалыг ТС-
ийг хэрэгжүүлсэн эхний жилүүдээс эхлэн ялангуяа 2014 онд улсын эдийн засаг хямрахад ихээхэн 
өөрчлөх шаардлагатай болсон юм. Монгол улсын нөхцөл байдал маш хурдан хувьсан өөрчлөгддөг, 
дунд болон урт хугацааны урьдчилсан төсөөлөл, таамаглалд тулгуурласан аливаа төлөвлөлтийг 
тогтмол шинэчлэн өөрчлөх шаардлагатай байдаг. 
 
39. Дээд зэргийн уян хатан байх. Ойрын жилүүдэд Монгол Улсын гол нөхцөл байдал нь 
тогтворгүй байдал байх бололтой. Хэдийгээр сонгуулийн мөчлөгтэй сайтар уялдуулсан ч дотоод 
болон гадаад орчны өөрчлөлтөөс төсөл хөтөлбөрийг хамгаалахад хангалтгүй юм. ДБГ нь улс орны 
нөхцөл байдалд гарсан өөрчлөлтөд дасан зохицож шаардлагатай өөрчлөлтийг хурдан хийх, мөн 
зарим тохиолдолд хөгжлийн сорилтыг даван туулах шинэ боломж гарах үед нь тэдгээрийг оновчтой 
ашиглах нь зүйтэй. 
 

40. Сонголтыг сайн хийж, хурдасгуурын үүрэг гүйцэтгэх. ОУХА болон ОУСБХБ-ны нөөц 
харьцангуй хязгаарлагдмал учраас Банкны хөтөлбөрүүдийг тодорхой чиглэлд илүү төвлөрүүлэх 
шаардлагатай юм. Одоогийн ТС нь олон салбарыг хамарсан 7 зорилттой. ДБГ-ын Глобал Практикийн 
8 өөр нэгжийн хэрэгжүүлж буй хөрөнгө оруулалтын төслийн санхүүжилтын (зээлийн дундаж хэмжээ 
нь ойролцоогоор 23 сая ам.доллар) идэвхтэй 10 үйл ажиллагаа бий. Нөөцийг цөөн салбарт илүү 
төвлөрүүлэх нь ДБГ-ын үр өгөөж хүртэгчдэд үзүүлэх нөлөөг нэмэгдүүлэх, зээл тусламжийн багцын 

Оюу Толгой (ОТ) уурхайд ДБГ дэмжлэг үзүүлсэн нь Хөгжлийн төлөөх санхүүжилтийг максимум нэмэгдүүлэх 
аргыг ашигласан практикийн нэг сайн жишээ юм. ОУСК нь уурхайд оруулах хамгийн том хөрөнгө 
оруулалтын нэг болох зээлийг (400 сая ам.долларын зээлийг өөрийн данснаас, нэмээд 820.625 сая 
ам.долларыг B зээлээр нийт 1.2 тэрбум ам долларын хөрөнгө оруулалтын зээл) олгосон ба ОТХОБА нь ОТ-
н уурхайд олгосон арилжааны санхүүжилтыг авахад түлхэц үзүүлсэн 1 тэрбум ам.долларын улс төрийн 
эрсдэлийн баталгаа гаргасан. Түүнчлэн Дэлхийн Банк нь уул уурхайн салбарын салбарын зохицуулалтыг 
сайжруулахад өргөн хүрээнд дэмжиж ажилласны зэрэгцээ төсөв болон макро эдийн засгийн удирдлагын 
чиглэлээр урт хугацаанд дэмжлэг үзүүлж иржээ. Оюу Толгойн хөрөнгө оруулалтын гэрээ хэлэлцээрийн 
шатанд байхад Дэлхийн Банк нь Монгол улсын бодлого боловсруулагчидтай хамтран олон улсын тэргүүн 
туршлагын талаарх ойлголтыг сайжруулах, Чили, Боцван, Канад, Австрали болон бусад хэд хэдэн орны 
бодлого боловсруулагчидтай уулзаж суралцах зорилгоор туршлага судлах аяллыг зохион байгуулж байсан. 
Мөн Дэлхийн Банк нь уул уурхайн зохицуулалт, төсвийн хүрээний шинэчлэлийг сайжруулахад Уул уурхай, 
эрдэс баялгийн яаманд зөвлөх үйлчилгээ үзүүлж, Монгол Улс Олборлох үйлдвэрлэлийн ил тод байдлын 
санаачлагад (ОҮИТБС) нийцүүлэн ажиллахад нь туслах зорилгоор салбарын ил тод байдлын чиглэлээр 
зөвлөгөө өгсөн байдаг). 
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чанарыг сайжруулахад туслах магадлалтай. Түүнчлэн ДБГ нь хөгжлийн бусад түншүүд болон хувийн 
хэвшлийнхэнтэй нягт хамтран ажиллаж нэмэлт нөөц бололцоог дайчлах хувилбаруудыг судлах 
хэрэгтэй. Тухайлбал хамтран санхүүжүүлэх, баталгаа ашиглах, зөвлөх үйлчилгээ, аналитик ажил хийх 
замаар ДБГ санхүүжүүлэх боломжгүй ч санхүүжилтын бусад эх үүсвэрийг нэмэгдүүлэхэд нь Монгол 
улсын эрх баригчдад дэмжлэг үзүүлж болно. 
 
41. Төслийн загвар дизайныг хялбарчилж, засгийн газраас төслийг өөрөө хариуцан 
хэрэгжүүлэх нөхцлийг хангах. Сүүлийн үеийн хөрөнгө оруулалтын төслийн загвар дизайн ялангуяа 
тэдгээр төслийн санхүүжилтийн хэмжээ харьцангуй бага нөхцөл байдалд тохиромжгүй, нарийн 
төвөгтэй болсон байна. Олон бүрэлдэхүүн хэсэгтэй, буцалтгүй тусламжийн хэрэгсэл ашигласан зэрэг 
нь төслийн удирдлагад ихээхэн ачаалал өгч, хэрэгжилтийг удаашруулжээ. Түүнчлэн ОУХА-ийн 
сүүлийн гурван циклд Банкны хөрөнгө оруулалтын төслийн санхүүжилтийн дийлэнхийг ОУХА-ийн 
гурван жилийн мөчлөгийн хамгийн сүүлийн гурван сард баталжээ. Энэ нь ОУХА-ийн мөчлөг дуусах 
цаг хугацааны давчуу үед эцсийн шийдвэр гаргасан байх магадлалтайг харуулж байна.  
 
42. Төслийг төлөвлөх, хэрэгжүүлэх шатанд засаглал ба чадавхийн асуудлыг анхаарах. 
Байгууллагын орчинд тулгамдаж буй асуудлууд, тодруулбал төрийн албаны тогтворгүй байдал, 
ажилтнууд байнга өөрчлөгдөж солигдох явдал нь Банкны яриа хэлэлцээр, төслийн хэрэгжилтэнд 
нөлөөлсөөр байна. Иймд засаглалын эрсдэлийг төслийн загвар дизайн боловсруулахдаа харгалзан 
үзэж эрсдэлийг удирдах чиглэлээр зохих арга хэмжээг тусгах нь чухал юм. Ялангуяа улс төрийн албан 
тушаалтнууд өөрийн хүмүүсийг ажилд авах, хувийн ашиг хонжоо хайх зэргээр илүүчирхэх 
боломжийг багасгах явдлыг төсөл хэрэгжүүлэх нэгжийн загвар дизайныг боловсруулахдаа тусгаж 
(жишээ нь төсөл хэрэгжүүлэх нэгжийн ажилтнуудыг улс төрийн шийдвэр гаргагчдаас хараат бус 
байдлаар сонгох нөхцлийг бүрдүүлэх гэх мэт), төсөл хэрэгжүүлэх нэгжийн чадавхийг бэхжүүлэх 
хүчин чармайлтыг нэмэгдүүлэх нь зүйтэй. 
 
43. Зөвлөх үйлчилгээ, аналитик ажлыг шаардлагатай байгаа тухайн үед нь стратегийн бодлого 
үйл ажиллагаатай нийцүүлэн үзүүлэх. Аналитик дүн шинжилгээ, судалгааны ажлууд нь чанартай 
хийгддэг учраас ДБГ-ийн нэр хүнд өндөр хэвээр байна. Гэвч зарим дүн шинжилгээ, зөвлөх 
үйлчилгээг эцэслэж нийтэд тараан танилцуулахдаа хэтэрхий удаж байна. Аливаа шинэ зөвлөх 
үйлчилгээ, аналитик ажлууд, ялангуяа Итгэлцлийн сангаас санхүүжсэн судалгаа, зөвлөх үйлчилгээ 
нь хөтөлбөрийн ерөнхий зорилго, улс орны түншлэлийн стратегийг хэрэгжүүлэхэд хэрхэн дэмжиж 
туслах талаар сайн үнэлж дүгнэх хэрэгтэй. Мөн Монгол улсын хамтрагчид эдгээр судалгаа, зөвлөх 
үйлчилгээг анхнаас нь хүлээн зөвшөөрч улмаар олон нийтэд түгээн танилцуулах арга замыг илүү 
тодорхой болгох шаардлагатай. 

V.  ТҮНШЛЭЛИЙН СТРАТЕГИД ОРУУЛСАН ӨӨРЧЛӨЛТҮҮД  
 
44. Тус ГСД-ээр ТС-ийн үргэлжлэх хугацааг 2020 оны 12-р сарын 31 хүртэл сунгаж байна. 
Монгол Улс ОУХА-ын санхүүжилт авах орны жагсаалтаас гарах эсэх нь өдгөө тодорхойгүй байгаа 
бөгөөд УИХ-ын сонгууль 2020 оны 6-р сард болох хуваарьтай байна. Одоогийн ТС-ийн хүчинтэй 
хугацааг сунгах нь шинээр сонгогдсон засгийн газартай түншлэлийн стратегийг зөвлөлдөж 
тохиролцох боломжийг олгохын зэрэгцээ дараагийн стратегид ОУХА19-ийг төгсөж буй шийдвэрийг 
тусгах боломжтой болох юм. ДБГ-ын шинэ ТС-ийг түрүүхэн баталсан УОЦДШО-нд суурилж 
боловсруулах бөгөөд 2020 он дуусахаас өмнө бэлтгэхийг зорьж байна.  
 
45. ТС-ийн үндсэн чиглэл ба зорилгууд улс орны өнөөгийн нөхцөл байдалд ач холбогдолтой 
хэвээр байгаа боловч тус ГСД нь сүүлийн үеийн үйл ажиллагааг тусгахын тулд үр дүнгийн хүрээнд 
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зарим өөрчлөлт оруулав. ТС-ийн үндсэн тулгуур гурван чиглэл нь Дэлхийн Банкны Монгол дахь 
хамтын ажиллагааны тэргүүлэх чиглэл хэвээр байх бөгөөд Монголын засгийн газар ДБГ-ын энэхүү 
дэмжлэг туслалцааг авах хэрэгцээ шаардлага өндөр байна. 2016 оны ГСД үр дүнгийн хүрээнд ихээхэн 
өөрчлөлт оруулсан байдаг. Хөтөлбөрийн гол үйл ажиллагааг тодотгох, төслийн зарим биелээгүй 
шалгуур үзүүлэлтийг хасахын тулд үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлт, гол хийгдэх ажлуудад нэмэлт 
өөрчлөлт оруулсан. Энэхүү ГСД нь үр дүнгийн хүрээнд нэмэлт өөрчлөлт оруулахыг санал болгож 
байгаа бөгөөд эдгээр өөрчлөлтийн ихэнх нь сүүлийн ГСД батлагдсанаас хойш хийж хэрэгжүүлсэн 
шинэ үйл ажиллагааг тусгахад чиглэсэн болно. Тодруулбал эдийн засгийн боломжийг хөдөө орон 
нутгаас гадна хот суурин газарт хөхүүлэн дэмжихэд чиглэсэн ДБГ-ын оролцоог тусгахын тулд энэ 
ГСД-ээр зорилт 2.2-ын хамрах хүрээг нэмж өргөжүүлсэн. Түүнчлэн нийгмийн халамж үйлчилгээний 
нэгдсэн мэдээллийн системийг бий болгоход үзүүлсэн ДБГ-ын туслалцаанаас гадна нийгмийн 
шилжүүлэг, тэтгэврийн шинэчлэллийн хүрээ, зорилтот бүлэг, удирдлагыг боловсронгуй болгох 
чиглэлээр ДБГ-ээс дэмжлэг үзүүлэхээр болсон тул зорилт 3.1-т өөрчлөлт оруулсан. Мөн ЭЗУДҮА-ны 
хүрээнд бүтцийн шинэчлэл зэрэг сүүлийн үед хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа, тэдгээрийн үр дүнг 
тусгахын тулд үр дүнгийн 7 үзүүлэлт, гол хийгдэх хэд хэдэн ажлуудыг нэмж орууллаа. Түүнчлэн 
төслийн үндсэн баримт бичгүүд эсвэл бэлэн байгаа өгөгдөл мэдээллийн эх үүсвэрт тулгуурлан үр 
дүнгийн 2 үзүүлэлтийг хасч, зарим үзүүлэлтийг шинэчлэн найрууллаа. (Хавсралт 1-ээс үр дүнгийн 
шинэчлэн найруулсан хүрээг, Хавсралт 2-оос 2016 оны ГСД-ээр оруулсан өөрчлөлттэй харьцуулсан 
найруулгыг үзнэ үү.) 
 
46. ТС-ийн үлдсэн хугацаанд ДБ-ээс зээлийн санхүүжилтээр хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж буй 
хоёр төсөл бий. Үүнд Мал аж ахуй, хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүний зах зээлд борлуулагдах чадварыг 
нэмэгдүүлэх (commercialization) төсөл (30 сая ам.доллар, ТС-ийн үндсэн чиглэл 2-той уялдуулсан), 
дулаан хангамжийг сайжруулах төсөл (21 сая ам.доллар - ТС-ийн үндсэн чиглэл 3-тай уялдуулсан).22 
Эдгээр төслүүд нь дүүргийн дулаан хангамж, халаалтын системийн эрчим хүчний үр ашгийг 
дээшлүүлэх, мал аж ахуй, газар тариалангийн салбарын өрсөлдөх чадварыг сайжруулах замаар 
эдийн засгийн төрөлжилтийг дэмжих Монгол улсын нэн тэргүүний чухал эрэлт хэрэгцээнд үзүүлж 
буй туслалцаа юм. Мөн ЭЗУДҮА-н хөгжлийн бодлогын санхүүжилтийн гурав дахь бөгөөд сүүлийн 
шатны санхүүжилтийг (санхүүжилтын хэмжээ одоогоор тодорхойгүй; ТС-ийн үндсэн чиглэл 1,2,3-тай 
уялдуулсан) олгохоор засгийн газартай яриа хэлэлцээрийн түвшинд явж байна. Энэ тусламж 
дэмжлэгийг ОУСБХБ-наас голлон санхүүжүүлэх магадлал өндөр бий.  
 
47. ОУСК нь тогтвортой уул уурхайг дэмжих, өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэх, эдийн засгийг 
төрөлжүүлэх, тогтвортой хотжилт, сэргээгдэх эрчим хүчийг дэмжихэд ТС-ийн үлдсэн хугацаанд 
үйл ажиллагаагаа чиглүүлэх болно. Эдгээр тэргүүлэх чиглэлүүдийг 2019 оны 9-р сард ОУСК-ийн 
дотоод стратеги, бодлогын шинэчлэлд тусгасан болно. Эдгээр үйл ажиллагаа нь ТС-ийн үндсэн 
чиглэлүүдтэй шууд уялдсан бөгөөд шинээр боловсруулах дараагийн түншлэлийн стратегийн үндсэн 
чиглэлийн суурь мэдээлэл болно. ОУСК нь хөрөнгө оруулалт, зөвлөх үйлчилгээний хэрэгслийг өргөн 
цар хүрээтэй ашиглах замаар Монгол Улсын хувийн хэвшлийн хөгжлийн эрэлт хэрэгцээг 
шийдвэрлэхэд туслахын тулд хурдасгуурын чухал үүрэг гүйцэтгэхийг хичээнэ. ОУСК-ийн стратегийн 
хүрээ 3.0-ийн хүрээнд Монгол улсад зах зээлийг бий болгох, зах зээлийг нээхэд туслалцаа үзүүлэх 
зорилгоор Банк, бусад хандивлагч байгууллагуудтай нягт хамтран ажиллана. Ялангуяа хувийн 
хэвшлийн санхүүжилтийн эх үүсвэр бүхий хувийн хэвшлийг дэмжих, ялангуяа дэд бүтцийн салбарт 
илүү ач холбогдолтой төслүүдийг судалж дэмжинэ. Ингэснээр Монгол Улсын Засгийн газраас 

 
22 Дүүргийн дулаан хангамжийг сайжруулах төсөл нь ДБ-ны олгож буй санхүүжилтын хэмжээтэй дүйцэх хэмжээний 

хамтран санхүүжилтыг Азийн Дэд Бүтцийн Хөрөнгө Оруулалтын Банкнаас авах магадлалтай байгаа. Энэ нь Азийн Дэд 

Бүтцийн Хөрөнгө Оруулалтын Банкны Монгол улсад Дэлхийн Банктай хамтран хэрэгжүүлэх анхны санхүүжилт болох 

юм. 
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санхүүжүүлэх төсвийн дарамтыг хөнгөвчлөх, шаардлагатай үед төсвийн нөөцийг илүү шаардлагатай 
байгаа нийгмийн салбаруудад (эрүүл мэнд, боловсрол, нийгмийн хамгаалал гэх мэт) хуваарилж 
ашиглах боломжийг олгох юм.  

VI. ТҮНШЛЭЛИЙН ХҮРЭЭНИЙ ХӨТӨЛБӨР ДЭХЬ ЭРСДЭЛҮҮД  
 
48. Хөтөлбөрийн нийт эрсдэл их хэвээр байна. Эрсдэлийн хураангуй хүснэгтийг (дараах 
хүснэгтээс харна уу) Системийн үйл ажиллагааны эрсдэлийн үнэлгээний хэрэгсэл (SORT) ашиглан 
гаргав.23 Улс төр, засаглалын эрсдэлээс бусад бүх эрсдэл 2016 оны ГСД-д тусгасантай ижил байна. 
Оролцогч бүлгүүдийн болон байгаль орчин, нийгмийн эрсдэл дунд зэрэг байгаа бол шинээр гарсан 
Байгаль орчин, нийгмийн нөлөөллийг удирдах хүрээг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой анхаарах зүйлс 
байна. 
 
49. Улс төрийн ба засаглалын эрсдэл өндөр байна. Үүнд засгийн газар, төрийн албан хаагчид 
тогтмол өөрчлөгдөж солигддогоос сүүлийн жилүүдэд төслийн хэрэгжилт удааширсан, Банкны 
дэмжлэгтэйгээр хэрэгжүүлэх шинэ төслийг төлөвлөх чиглэлээр засгийн газартай харилцахад 
хүндрэлтэй болсон, идэвхтэй хэрэгжиж буй төслийн үйл ажиллагаанд улс төрийн хөндлөнгийн 
оролцоо бий болсон зэрэг эрсдэлүүд байна. Ялангуяа 2020 оны сонгууль дөхөхийн хэрээр 
Түншлэлийн стратегийн зорилтуудыг биелүүлэхэд чухал ач холбогдолтой эдийн засгийн 
шинэчлэлийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх үүрэг амлалтаа засгийн газар биелүүлэх явцад шахалт 
дарамт нэмэгдэж, ДБГ-ын зарим төслүүд улстөржих эрсдэлтэй байна. Мөн саяхан ФАТФ саарал 
жагсаалтад орсон явдал (2019 оны 10-р сард) нь ил тод байдал, авлигын эсрэг арга хэмжээг 
үргэлжлүүлэн сайжруулах хэрэгтэй байгааг харуулж байна. Иймд өмнөх ГСД-ээр эрсдэлийн 
зэрэглэлийг их гэж тодорхойлсныг өндөр болгож нэмлээ. ДБГ-ын Монгол улс дахь баг засгийн 
газартай ойр ажиллаж нээлттэй яриа хэлцлийг үргэлжлүүлэн төслийн хэрэгжилтэнд нөлөөлж буй 
аливаа улс төрийн хөндлөнгийн оролцоог идэвхтэй удирдах болно. Дэлхийн Банк мөн ФАТФ-аас 
зааварчилсан арга хэмжээг авахад дэмжлэг үзүүлэхэд бэлэн байна.  
 

50. ТС-ийг хэрэгжүүлэх үлдсэн хугацаанд байгаль орчин, нийгмийн болон оролцогч 
бүлгүүдтэй холбоотой эрсдэл дунд зэрэг хэвээр байх боловч Дэлхийн Банкны Байгаль орчин, 
нийгмийн хүрээний шинэ баримт бичгийг танилцуулахад онцгойлон анхаарах нь зүйтэй. 2016 оны 
ГСД-ийг танилцуулснаас хойш Дэлхийн Банк нь УУДБДТ-ийн хүрээнд нийгэм, эдийн засагт үзүүлэх 
сөрөг нөлөөллийн талаар нөлөөлөлд өртсөн хэд хэдэн бүлгээс гомдол хүлээн авсан. Эдгээр 
гомдлууд нь байгаль орчин, нийгмийн эрсдэлийг бууруулах гол урьдчилсан нөхцөл болох 
нөлөөлөлд өртсөн иргэдтэй нэгдсэн байдлаар зөвлөлдөхийн ач холбогдлыг харуулж байна. ТС-ийн 
үлдсэн хугацаанд шинээр хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж буй төслүүд нь байгаль орчин, нийгмийн 
эрсдэлийн дунд түвшингийн төслүүд юм. Гэвч эдгээр төслүүд нь Банкны шинээр боловсруулсан 
БОНХ-ний дагуу хэрэгжүүлэх анхны төслүүд учраас БОНХ-г амжилттай хэрэгжүүлэхийн тулд 
харилцаа холбоо, сургалтыг зохих ёсоор хийх нь зүйтэй. 
 

Хүснэгт 1: Эрсдэлийн хураангуй (H: Өндөр; S: Их; M: Дунд зэрэг; L: Бага) 
Эрсдлийн ангилал 2016 оны ГСД-ийн 

үнэлгээ 
2019 оны ГСД-ийн 
үнэлгээ  

1. Улс төр ба засаглал S H 

 
23 Эрсдлийн тодорхойлолт ба рейтинг үнэлгээний удирдамж зааварчилгааг SORT-ийн дунд хугацааны удирдамжийн ноот 

бичигт дурдсан байдаг.  Дараах хаягаар орж үзнэ үү:  
http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/document/SORT_Guidance_Note_11_7_14.pdf. 

http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/document/SORT_Guidance_Note_11_7_14.pdf
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2. Макро эдийн засгийн H H 

3. Салбарын стратеги, бодлого M М 

4. Төсөл эсвэл хөтөлбөрийн техникийн загвар М M 

5. Хэрэгжилт, тогтвортой байдлын институцын чадавх S S 

6. Итгэмжлэлийн S S 

7. Байгаль орчин ба нийгмийн М M 

8. Оролцогч талуудын М M 

Ерөнхий  S 
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Хавсралт 1: ТС-ийн үр дүнгийн шинэчилсэн матрикс 

ТС-ын үр дүн Гол хийгдсэн ажлууд ДБГ Хөтөлбөр 

Тулгуур чиглэл 1: Уул уурхайн эдийн засгийг тогтвортой, ил тодоор удирдах талаар Монгол улсын чадавхийг бэхжүүлэх 

1.1 Дэлхийн жишигт нийцсэн уул уурхайн салбарын зохицуулалтын орчин, байгууллагын чадавхи болон дэд бүтцийг хөгжүүлэхэд нь дэмжлэг 
үзүүлэх 

Шалгуур үзүүлэлт 1: Тендэрт бэлэн 
төсвийн/ТХХТ-ийн уул уурхайтай 
холбоотой дэд бүтцийн хөрөнгийн тоо  

Суурь үзүүлэлт: 0 (СЖ12) 
Зорилт: 2-оос доошгүй (2019 оны 
эцэс) 

 
Шалгуур үзүүлэлт 2: Газрын доорх 
ус ашиглах аймгийн хэмжээний 
удирдлага мониторингийн 
төлөвлөгөөг боловсруулж ашиглаж 
эхлэсэн байх (хуримтлагдах) 

Суурь үзүүлэлт: 0 (2012) 
Зорилт: 3 аймаг (2017 оны эцэс) 

 

• Хариуцлагатай уул уурхайн хүрээнд 
орон нутгийг хөгжүүлэх гэрээний 
загварыг боловсруулж дууссан  

• Уул уурхайн хуулийг шинэчлэн 
боловсруулахтай холбоотой зөвлөлдөх 
ажлууд хийгдэж дууссан  

• Хариуцлагатай уул уурхайн хөгжилд 
нийцсэн эрдэс баялгийн салбарт хөрөнгө 
оруулах гэрээний загварыг боловсруулж 
дууссан   

• Төрийн өмчит уул уурхайн компаний 
засаглалыг сайжруулахад дэмжлэг 
үзүүлсэн  

• Засгийн газарт дэд бүтцийн хөрөнгө 
оруулалтыг үнэлэх, бэлтгэх чадавхийг 
дээшлүүлэхэд дэмжлэг үзүүлсэн  

• Уул уурхайн салбарт чиглэсэн, жендерийн 
асуудлыг тусгасан байгаль орчин, 
нийгмийн нөлөөллийн стратегийн үнэлгээг 
хийж дууссан  

• Газрын доорх усны удирдлага хариуцах 
институцын туршилтын бүтцийг бий 
болгосон, зохих боловсон хүчний 
бүтэцтэйгээр ажиллаж эхлэсэн  

• Уул уурхайн компаниудын усны удирдлагын 
практик ажиллагаа сайжирсан  

Идэвхтэй санхүүжилт: 
• Уул уурхайн дэд бүтцийн хөрөнгө 

оруулалтыг дэмжих төсөл  (СЖ11) 
• ОУСК: Оюу Толгой Төслийн Санхүүжилт 
• ОТХОБА Баталгаа: Оюу Толгой 
 
Гол идэвхтэй ба төсөөлсөн ЗҮАА: 

• Уул уурхайн салбарт зөвлөх үйлчилгээ ба 
аналитик судалгааны шинэ ажил хийгдэж 
боломжтой 

• Нөхцөлт өр төлбөр, ТХХТ зэрэг 
санхүүгийн эрсдлийн үнэлгээ (СЖ16-
17) 

• ОУСЗ Зөвлөх үйлчилгээ: Өмнөговийн Ус-Уул 
уурхайн дугуй ширээний ярилцлага (үйл 
ажиллагааны кодекст 11 компани нэгдсэн) 

• ОУСЗ Зөвлөх үйлчилгээ: Эрдэнэс Монголд 
(ЭМГЛ) Компаний Засаглалын Үнэлгэ 

• Оюу Толгойн орон нутгийн нийлүүлэгчдийг 
хөгжүүлэх хөтөлбөр  

1.2 Төсвийн орлого зардлыг илүү тогтвортой, тэнцвэртэй, ил тод удирдахад дэмжлэг үзүүлэх 

Шалгуур үзүүлэлт 1: Олон нийтийн 
санаачилгын сангийн хөрөнгө 
оруулалтын үр дүн, механизмд сэтгэл 
хангалуун иргэдийн хувь хэмжээ  

Суурь үзүүлэлт: (СЖ12) 
Үр дүн: 85% 
Механизм: 86% 

• Төсвийн тогтвортой байдлын тухай хууль 
хэрэгжсэн: (1) нэгдсэн төсвийн бүтцийн 
тэнцэл 2017, 2018, 2019,2020 онуудад ДНБ-
ий 10.4%, 9.5%, 6.9%, 5.1%-ийн алдагдлаас 
тус бүр хэтрэхгүй; (2) Нийт төсвийн 
зарцуулалтын өсөлт тухайн жилийн уул 
уурхайн бус салбарын ДНБ-ний өсөлт ба 

Идэвхтэй санхүүжилт: 
• Тогтвортой Амьжиргаа 3 Төсөл (СЖ13) 

• Төсөв, Санхүүгийн Тогтвортой Байдлыг 
Бэхжүүлэх Төсөл (ТСТББТ) 

• Засаглалыг бэхжүүлэх (ЗБ) 
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Зорилт: (2013 ТАТ2-ын төгсгөлд)  
Үр дүн: 80% гаруй хувь хэвээр байна 
Механизм: 80% гаруй хувь хэвээр байна 
 
Шалгуур үзүүлэлт 2: Монгол Банкнаас 
Орон сууцны моргежийн зээлийн 
хөтөлбөрт зориулан гаргасан цэвэр 
санхүүжилт (Зээлийн үндсэн төлбөрийн 
эргэн төлөлтийн хэмжээнээс хэтэрсэн орон 
сууцны шинэ моргежийн зээлийг 
санхүүжүүлэхийг “цэвэр санхүүжилт” гэж 
засгийн газраас тогтоосон бөгөөд 2017 оны 
төсвийн тодотголоос эхлэн зарлагаар 
бүртгэхээр болсон.) 
   Суурь үзүүлэлт: 404 тэрбум ₮ (2016) 
   Зорилт: 0 тэрбум ₮ (2019–2020) 
 
Шалгуур үзүүлэлт 3: Энгийн векселийн 
өрийг хаахад зориулсан капитал зардалгүй 
болсон байх  
   Суурь үзүүлэлт: 672 тэрбум ₮ (2016) 
   Зорилт: 0 тэрбум ₮ (2020) 

тухайн жилээс хойших 12 дараалсан жилийн 
уул уурхайн бус салбарын ДНБ-ий дундаж 
үзүүлэлтийн хамгийн дээд үзүүлэлтээс 
хэтрэхгүй; ба (3) засгийн газрын өрийн 
өнөөгийн цэвэр үнэ цэнэ (ӨЦҮЦ) 2017, 2018, 
2019,2020 онуудад ДНБ-ий 85%, 80%, 75%, 
70%-аас тус бүр хэтрэхгүй. 

• ОҮИТБС-ын Монгол улсын хамрах хүрээ, 
орлогын мэдээллийн чанар сайжирсан  

• ОҮИТБС иргэний нийгэм, УИХ-н гишүүдэд 
танилцуулга хийх ажил өргөжсөн  

• УБ хотын захиргаа төсөв тооцох илүү сайн 
систем ашиглаж эхэлсэн 

• Богино, дунд хугацааны тэргүүлэх чиглэл, 
гол үйл ажиллагааг тодорхой заасан 
Төсвийн Санхүүжилтийн Удирдлагын үйл 
ажиллагааны төлөвлөгөөг баталж 
хэрэгжүүлсэн. 

• Одоо хэрэгжиж байгаа буюу шинээр 
хэрэгжүүлэх төслүүдийн Төсвийн Хөрөнгө 
Оруулалтын Удирдлагын бүх багцыг үнэлэх 
ерөнхий зарчмуудыг тодорхойлсон төсвийн 
хөрөнгө оруулалтыг үнэлэх, сонгон 
шалгаруулах, боловсронгуй болгох тухай 
шийдвэр гаргаж батлуулсан. 

• Эдийн засгийн менежментийг дэмжих Хөгжлийн 
бодлогын санхүүжилтийн үйл ажиллагаа (EMSO) 
2 

Төсөөлсөн санхүүжилт: 

• Эдийн засгийн менежментийг дэмжих Хөгжлийн 
бодлогын санхүүжилтийн үйл ажиллагаа (EMSO) 
3 (СЖ20) 

Гол идэвхтэй ба төсөөлсөн ЗҮАА: 

• Монгол Улсад нийгмийн эгэх хариуцлагыг 
бэхжүүлэх 

• Монгол Улсад засаглалыг бэхжүүлэх 

• Төсвийн Санхүүжилтын Удирдлагын үр өгөөжийг 
бэхжүүлэх  

• Монгол Улсын Төрийн албаны шинэчлэлийн 
үнэлгээ 

Тулгуур чиглэл 2: Хот болон хөдөөд эдийн засгийн өсөлт, хөдөлмөр эхрлэлтийг дэмжих тогтвортой, олон тулгуурт суурь бий болгох 

2.1 Хөрөнгө оруулалтын орчин болон, санхүүгийн зуучлалыг сайжруулах 

Шалгуур үзүүлэлт 1: Зөвшөөрөл, лиценз 
авах шаардлагатай бизнесийн үйл 
ажиллагааны тоо  
   Суурь үзүүлэлт: 890 (2013) 
   Зорилт: Зөвшөөрөл, лиценз авах 
шаардлагатай бизнесийн үйл ажиллагааны 
тоо суурь үзүүлэлтээс 10%-аас илүү хувиар 
буурсан байх (2020). 
 
 

• Хөдлөх хөрөнгийн бүртгэлийг бий болгосон 
• Санхүүгийн салбарт хэрэглэгчдийг хамгаалах 

үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг нэвтрүүлсэн 
• ОУСК-ын банкуудад оруулсан хөрөнгө 

оруулалтын компаний засаглал сайжирсан  
• ОУСК-ын дэмжлэг үзүүлсэн зарим төрийн 

үйлчилгээ үзүүлдэг хувийн хэвшлийн аж 
ахуйн нэгжүүд Олон улсын санхүүгийн 
тайлагналын стандарт хэрэгжүүлсэн  

 
 

Идэвхтэй санхүүжилт: 

• Төсөв, Санхүүгийн Тогтвортой Байдлыг 
Бэхжүүлэх Төсөл (ТСТББТ) 

• Эдийн засгийн менежментийг дэмжих Хөгжлийн 
бодлогын санхүүжилтийн үйл ажиллагаа (EMSO) 
2 

• Экспортыг Дэмжих Төсөл (ЭДТ) 

• Системийн банкууд болох ХААН, ХАС, ГОЛОМТ 
банкуудад ОУСК хөрөнгө оруулах  

Төсөөлсөн санхүүжилт: 
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Шалгуур үзүүлэлт 2: Банкуудын дахин 
капиталжуулалт үйл ажиллагааны зохистой 
хэм хэмжээнд нийцэж ахисан байх. 
   Суурь үзүүлэлт: Активын чанарын 
үнэлгээний үр дүнгээс харахад банкуудын 
хөрөнгийн эргэлт хангалтгүй.  (2017) 
   Зорилт: Хөрөнгийн зохистой харьцааны 
үзүүлэлтийг хангахын тулд үйл ажиллагаа 
явуулж буй банкууд дахин капиталжуулалт 
хийсэн байх. (ХЗХ) (2020) 
 

• Эдийн засгийн менежментийг дэмжих Хөгжлийн 
бодлогын санхүүжилтийн үйл ажиллагаа (EMSO) 
3 (FY20) 

Гол идэвхтэй ба төсөөлсөн ЗҮАА: 

• Санхүүгийн салбарыг дэмжих зөвлөх үйлчилгээ 

• СМ: Программатик Санхүүгийн салбарыг 
дэмжих төсөл (СЖ16) 

• ОУСК Зөвлөх үйлчилгээ: Хяналт 
шалгалтын үйлчилгээ 

• ОУСК Зөвлөх үйлчилгээ: Дэмжигдсэн 
Хэлцлийн шинэчлэл (хөдлөх хөрөнгийн 
бүртгэл) 

• ОУСЗ Зөвлөх үйлчилгээ: Төлбөрийн 
чадварын шинэчлэл 

• ОУСК Зөвлөх үйлчилгээ: Компаний засаглал 

• ОУСК Зөвлөх үйлчилгээ: (Xac, Хаан, Голомт) 
системийн банкуудад банкны гол үйл 
ажиллагаа, ЖДҮ, эрсдлийн удирдлагын чадавх 
бэхжүүлэх 

2.2 Амьжиргааг дээшлүүлэхэд хөдөөгийн эдийн засагт илүү боломж бий болгох 

Шалгуур үзүүлэлт 1: Бичил санхүүгийн 
хөгжлийн сангаас сум багийн түвшинд 
зээл авагчдын (үр өгөөж хүртэгчид) тоо  

Суурь үзүүлэлт: 29,133 (2008) 
Зорилт: 39,330 (2013) 

Эх сурвалж: ТАТ2 
 
Шалгуур үзүүлэлт 2: Төсөлд 
хамрагдсан газруудад мал, зарим 
тариалангийн бүтээгдэхүүнээс олох 
өрхийн орлого нэмэгдсэн  

Суурь үзүүлэлт: 0 (2013) 
Зорилт: 20% (2017 оны эцэс)    
Эх сурвалж: ХАА-н Марктингийн Төсөл 
(LAMP) 
 
Шалгуур үзүүлэлт 3: Баруун бүсэд мал 
амьтны халдварт өвчний тархалтын тоо, 

• ХАА-н үнийн дэмжлэг, татаасын 
бодлогыг хянасан  

• Барьцаа хөрөнгөгүй асуудлыг 
шийдвэрлэхийн тулд зээлийн 
баталгааны сан гэх мэт санхүүгийн 
шинэ бүтээгдэхүүний дэмжлэг үзүүлсэн 

• Хүнсний аюулгүй байдлын тухай хуулийн 
төслийг боловсруулсан 

• Эдийн засгийг төрөлжүүлэхэд шаардлагатай 
Монгол Улсын эдийн засгийн коридор, 
дотоодын дэд бүжтийг хөгжүүлэхэд 
чиглэсэн нотолгоонд суурилсан хүрээг 
бэлтгэж болдлого боловсруулагчдад 
тараасан  

• Экспорт төвтэй ЖДҮ-үүдийн чадавх 
дээшилсэн 

• Хөдөлмөрийн Зах Зээлийн Мэдээллийн 
Систем бий болсон  

Идэвхтэй санхүүжилт: 
• Тогтвортой Амьжиргаа Төсөл 3 

• Эдийн засгийн менежментийг дэмжих 
Хөгжлийн бодлогын санхүүжилтийн үйл 
ажиллагаа (EMSO) 2 

• Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төсөл 
(ХЭДТ) 

• Экспорт Дэмжих Төсөл (ЭДТ) 

• ОУСК Зөвлөх үйлчилгээ: Хүнсний 
аюулгүй байдал 

Төсөөлсөн санхүүжилт: 
• ХАА-н салбарын худалдааг дэмжих (СЖ20) 

• Эдийн засгийн менежментийг дэмжих 
Хөгжлийн бодлогын санхүүжилтийн үйл 
ажиллагаа (EMSO) 3 (СЖ20) 

Гол идэвхтэй ба төсөөлсөн ЗҮАА: 
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мал амьтны халдварт өвчний эсрэг 
вакцинжуулсан хивэгч малын тоо   
   Суурь үзүүлэлт: Баруун бүсэд мал амьтны 
халдварт өвчний 126 тохиолдол 
бүртгэгдсэн (Ховд аймаг); баруун бүсэд 
10.4 сая жижиг хивэгч амьтныг мал амьтны 
халдварт өвчний эсрэг вакцинжуулсан  
   Зорилт: Баруун бүсэд (Ховд, Баян-Өлгий, 
Говь-Алтай, Увс, Завхан аймаг) мал амьтны 
халдварт өвчингүй бүс болох; баруун бүсэд 
2019-2020 он гэхэд хуримтлагдсан дүнгээр 
20 саяас доошгүй жижиг хивэгч амьтныг 
мал амьтны халдварт өвчний эсрэг 
вакцинжуулсан байх. 
 

 
 

• Монгол Улсын бүсийн корридорын (төмөр зам, 

зам, МХХТ, эрчим хүч) дэд бүтцийн салбарын 

үнэлгээ (InfraSAP) 

• Бодит эдийн засгийн динамик 

 

Тулгуур чиглэл 3: Үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, үйлчилгээг илүү сайн хүргэх замаар эмзэг байдлын асуудлыг шийдвэрлэх  

3.1 Нийгмийн халамжийн хамрах хүрээ, зорилтот бүлэг, удирдлагыг сайжруулах 

Шалгуур үзүүлэлт 1: Нийгмийн халамжийн 
тэтгэмжийн нэгдсэн мэдээллийн онлайн 
систем боловсруулж танилцуулах 
   Суурь үзүүлэлт: Байхгүй  (2012) 
   Зорилт: шинэ удирдлагын мэдээллийн 
системийг бүрэн шалгаж танилцуулсан 
байх (2017 оны эцэс) 
 
Шалгуур үзүүлэлт 2: Хүнсний Талон 
Хөтөлбөр болон бусад ядууралд чиглэсэн 
хөтөлбөрүүдийн хамрах хүрээ, хэмжээ 
нэмэгдсэн байх  

Суурь үзүүлэлт: Хүнсний Талон Хөтөлбөрт 
18.1 тэрбум төгрөг хуваарилсан; 
ядууралд чиглэсэн бусад хөтөлбөрүүдэд 
төсвөөс хөрөнгө хуваарилаагүй. (2016) 
Зорилт: Хүнсий Талон Хөтөлбөр болон 
ядууралд чиглэсэн бусад хөтөлбөрүүдэд 
хуваарилах нийт төсвийн хуваарилалт 
2016 оныхоос 3 дахин нэмэгдсэн байх. 
(2020) 

• Ядуурлын мэдээлэлд дүн шинжилгээ хийж, 
нийтэд тараасан   

• Эмэгтэйчүүд ба хөдөлмөрийн зах зээл, 
эмэгтэйчүүд ба уул уурхай гэсэн сэдвээр 
бодлогын ноот бичиг бэлтгэж тараасан  

• Жендерийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг 
боловсруулж дууссан  

• Ядуурал, тэгш бус байдлыг жендерийн 
талаас нь үнэлсэн  

• Засгийн газарт тэтгэврийн шинэчлэл хийх 
бодлогын хувилбарууд боловсруулахад 
дэмжлэг үзүүлсэн. 

Идэвхтэй санхүүжилт: 
• Төсөв, Санхүүгийн Тогтвортой Байдлыг 

Бэхжүүлэх Төсөл (ТСТББТ) 

• Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төсөл 
(ХЭДТ) 

• Эдийн засгийн менежментийг дэмжих 
Хөгжлийн бодлогын санхүүжилтийн үйл 
ажиллагаа (EMSO) 2 

Төсөөлсөн санхүүжилт: 
• Эдийн засгийн менежментийг дэмжих 

Хөгжлийн бодлогын санхүүжилтийн үйл 
ажиллагаа (EMSO) 3 (СЖ20) 

Гол идэвхтэй ба төсөөлсөн ЗҮАА: 
• Монгол Улсын нийгмийн хамгааллын 

тогтолцоо ба хөдөлмөрийн бодлогыг 

бэхжүүлэх 

• Монгол улсад тэтгэвэр, хүн амын насжилт, 

ахмад настангуудыг халамжлан асрах тухай 

зөвлөх үйлчилгээ, аналитик ажил 
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ТС-ын үр дүн Гол хийгдсэн ажлууд ДБГ Хөтөлбөр 

 
 
 
 

• Монгол улсын ядуурлын хэмжигдэхүүн ба дүн 

шинжилгээ – зөвлөх үйлчилгээ 

3.2 Суурь үйлчилгээ (боловсрол, эрүүл мэнд, шүүхийн болон дэд бүтцийн үйлчилгээ)-г илүү сайн хүргэх явдлыг дэмжих 

Шалгуур үзүүлэлт 1: Банкны 
дэмжлэгтэй хэрэгжиж буй төслийн 
хүрээнд барьсан СӨБ-ын суурин 
байгууламж/цэцэрлэгийн тоо  

Суурь үзүүлэлт: 0 (2012) 
Зорилт: 25 (2014) 

 
Шалгуур үзүүлэлт 2: Шинээр 
барьсан нүүдлийн гэр цэцэрлэгт 
хамрагдсан хүүхдийн тоо  

Суурь үзүүлэлт: 0 (2012) 
Зорилт: 1,500 (2017 оны эцэс) 

 
Шалгуур үзүүлэлт 3: УБ хотын бүх 
дүүрэг, аймгийн хэмжээнд хууль эрх 
зүйн мэдээлэл, зөвлөгөө авах 
хүртээмж  

Суурь үзүүлэлт: Тухайн үед байсан 
мэдэээлэлтэй холбоотой тоон 
үзүүлэлт байхгүй; зөвлөгөө өгөх 
хуульчид байхгүй; цөөнхийн хэлээр 
боловсруулсан мэдээлэл байхгүй 
(2012) 

Зорилт: УБ хотын дүүргүүд, аймгийн 
төвүүдийн 60% нь олон нийтийн төвлөрсөн 
газруудаар хууль эрх зүйн мэдээлэл 
тараасан; хуульчид аймаг, сумын төв, 
хороодын 60%-нд зөвлөгөө өгч ажилласан; 
10 хуулийг цөөнхийн хэлээр боловсруулж 
бэлтгэх (2017 оны эцэс) 
    
Шалгуур үзүүлэлтr 4: Сонгосон газруудад 
жилд дундаж сул зогсолт (минут) – 
БЗӨЦТС/ ЭБЦТС 

• Эрүүл мэнд, боловсролд чиглэсэн 
төрийн үйлчилгээний төвлөрлийг 
сааруулах замаар төрийн үйлчилгээг 
хүргэх хариуцлагын судалгааг хийж 
дууссан  

• УБ хотын захиргааны төсвийн 
системийг үр ашигтай ажиллуулахад 
тулгамдаж буй гол сорилтуудыг 
тодорхойлсон  

• Шүүхийн зохион байгуулалт, төсөв, 
төлөвлөлтийн хүрээнд хууль эрх 
зүйн салбарын мэдээллийг 
ашигласан  

• Хууль эрх зүйн салбарын 
мэдээллийн хүртээмжийг 
дээшлүүлэхийн тулд вебсайт, гар 
утас гэх мэт хэрэглээний мэдээллийн 
технологийн ашигласан  

 

Идэвхтэй санхүүжилт: 
• Тогтвортой Амьжиргаа 3 Төсөл 

• Цахим эрүүл мэнд төсөл 

• Боловсролын Чанарын Шинэчлэл Төсөл 
• Ухаалаг төр төсөл 
• Эрчим хүчний төсөл 2 
Төсөөлсөн санхүүжилт: 
• Улаанбаатар хотын дулааны салбарыг 

сайжруулах төсөл (СЖ20) 
Гол идэвхтэй ба төсөөлсөн ЗҮАА: 
• Монгол Улсад хүн капитал бий болгох үндэс 

суурь: СӨБ-ын засаглал, санхүүжилт, хөрөнгө 
оруулалтын тэргүүлэх чиглэлүүд 

• Монгол Улсын эрчим хүчний салбарын мастер 
төлөвлөгөө 

• Монгол Улсын бүсийн корридорын (төмөр зам, 

зам, МХХТ, эрчим хүч) дэд бүтцийн салбарын 

үнэлгээ (InfraSAP) 

• УБ хотын Тээвэр төлөвлөлт, удирдлагын зөвлөх 

үйлчилгээ  
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   Суурт үзүүлэлт: 809 / 1200 (2016) 
   Зорилт: 710 / 1060 (2020) 

3.3 Байгалийн гамшиг болон бохирдолд өртөх эрсдэлтэй өрхүүдийн эмзэг байдлыг бууруулах 

Шалгуур үзүүлэлт 1: Сонгосон 
газруудад малын эрсдлийн 
даатгалын талаар ойлголт мэдлэгтэй 
болсон малчдын хувь хэмжээ  

Суурь үзүүлэлт: 80% (2010) 
      Зорилт: 85% (2017 оны эцэс) 
 
Шалгуур үзүүлэлт  2: Улаанбаатар хотод 
шалгуурыг хангасан зуухтай өрхийн 
хамрагдалт  
   Суурь үзүүлэлт: 0 (2012)  
   Зорилт: Зорилтот өрхийн 80% of (эсвэл 
45,000 зуух) (2017 оны эцэст) 
 
 
 

• Индексжүүлсэн малын даатгалын 
институцын бүтэцэд шилжих талаарх үйл 
ажиллагааны төлөвлөгөөг хэлэлцэж 
тохирсон 

• Даатгалд хамрагдаагүй малчид гамшгийн 
улмаас малаа алдахад даатгал 
шаардахгүйгээр нийтийг хамруулах арга 
замуудыг олж тогтоосон байх    

• МАА-н салбарын эрт мэдээлэх тогтолцоог 
тэлж, гамшгийн удирдлагын 
агентлагуудтай холбосон  

• УБ Цэвэр Агаар Төслөөс гол зөвлөмж, үйл 
ажиллагааны төлөвлөгөөг боловсруулж 
сонгосон дунд хугацааны арга хэмжээг 
холбогдох байгууллагууд баталсан байх  

• УБ хотын гамшгийн эрсдлийн 
удирдлагын төлөвлөгөөг боловсруулсан 
(газар хөдлөлт, үер) 

• УБ хотын аюул, эмзэг байдлын мэдээллийн 
сан боловсруулсан  

• Гидромет болон цаг агаарын үйлчилгээг 
орчин үеийн болгох төлөвлөгөөг бэлтгэсэн 

• Гурван хотод (УБ, Эрдэнэт, Дархан) нүүрс 
хүчлийн давхар ислийн өсөлтийг бууруулах, 
хот суурин газрын даван туулах, дасан 
зохицох чадварыг сайжруулах бодлогын 
хувилбарууд, үйл ажиллагааг тодорхойлсон 
байх 

Идэвхтэй санхүүжилт: 
• УБ Цэвэр Агаар Төсөл   

Төсөөлсөн санхүүжилт: 

• УБ Цэвэр Агаар Төсөл (СЖ20) 
Гол идэвхтэй ба төсөөлсөн ЗҮАА: 

• Монгол Улсын Уур Амьсгал ба Хотын Даван 
Туулах, Дасан зохицох чадвар   
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Хавсралт 2: ТС-ийн үндсэн үр дүнгийн матрикст оруулсан өөрчлөлтийн матрикс 

ТС-ийн үндсэн матрикс 2016 оны ГСД-ээр оруулсан өөрчлөлтүүд 2019 оны ГСД-ээр оруулсан өөрчлөлтүүд 

Үндсэн чиглэл 1: Уул уурхайн эдийн засгийг тогтвортой, ил тодоор удирдах талаар Монгол улсын чадавхийг бэхжүүлэх 
Үр дүн 1.1 Дэлхийн жишигт нийцсэн уул 
уурхайн салбарын зохицуулалтын орчин, 
байгууллагын чадавхи болон дэд бүтцийг 
хөгжүүлэхэд нь улс оронд дэмжлэг үзүүлсэн  

Өөрчилсөн: Дэлхийн жишигт нийцсэн уул уурхайн 
салбарын зохицуулалтын орчин, байгууллагын 
чадавхи болон дэд бүтцийг хөгжүүлэхэд нь дэмжлэг 
үзүүлэх 

 

Тендэрт бэлэн төсвийн/ТХХТ-ийн уул 
уурхайтай холбоотой дэд бүтцийн хөрөнгийн 
тоо  

Суурь үзүүлэлт: 0 (СЖ12) 
Зорилт: 2-оос доошгүй (2019 оны эцэс) 

Эх сурвалж: УУДБХОДТ 
 

Шалгуур үзүүлэлт 2: ДБГ-ийн санхүүжилтын 
дэмжлэгтэйгээр хийсэн дэд бүтцийн ТЭЗҮ-н 
тоо 
Суурь үзүүлэлт: 0 (2012) 
Зорилт: 8 (СЖ17) 

 
Шалгуур үзүүлэлт 3: Газрын доорх ус ашиглах 
аймгийн хэмжээний удирдлага 
мониторингийн төлөвлөгөөг боловсруулж 
ашиглаж эхэлсэн байх (хуримтлагдах) 

Суурь үзүүлэлт: 0 (2012)  
Зорилт: 3 аймаг (2017 оны эцэс) 

 

 

 

 

Өөрчилсөн. Төслийн бодит зорилттой 
нийцүүлэхийн тулд зорилтыг 7 болгож өөрчилсөн 
 
 
 

Өөрчилсөн. Төслийн хамрах хүрээ нэмэгдсэнийг 
тусгахын тулд зорилтыг 3 болгож өөрчилсөн 

УУДБХОДТ-ийн хэрэгжилтийн хугацаатай 
уялдуулан зорилтын огноог 2020 онд дуусахаар 
өөрчилсөн 
 
 
 
 
Шалгуур үзүүлэлт 1-тэй давхардсан, ТЭЗҮ хийх 
үйл ажиллагаа нь УУДБХОДТ-өөс өөр төслийн 
хүрээнд хийгдэхгүй байгаа зэргийг харгалзан 
хассан  
 
 

• Эрдэс баялгийн хөгжлийг цогцоор нь 
дэмжихийн тулд бүсийн дэд бүтцийн 
хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөг 
бэлтгэсэн 

• Хариуцлагатай уул уурхайн санаачилгын 
гурван талт яриа хэлэлцээрийг тогтвортой 
хийгддэг болсон  

• Хариуцлагатай уул уурхайн хүрээнд орон 
нутгийг хөгжүүлэх гэрээний загварыг 
боловсруулах 

• Хассан. ДБ-ны дэмжлэгтэй хэрэгжиж буй 

хамааралтай аль ч төслүүдийн хүрээнд энэ 

ажлыг үнэлж хэмжээгүй. Дэмжлэг туслалцаа 

тодорхойгүй. 

• Хассан. Тус ажлын бүтэц/тодорхойлолт тодорхой 
бус. 

• Гол хийгдсэн ажлуудад шинээр нэг ажил 

нэмэгдсэн 

• Шинэ. Уул уурхайн компаниудын усны 
удирдлагын практик үйл ажиллагаа 
сайжирсан  

Үр лүн 1.2 Төсвийн орлого зардлын ухаалаг, 
илүү тэнцвэртэй, ил тод удирдлагыг хангах 

Өөрчилсөн: Төсвийн орлого зардлыг илүү тогтвортой, 
тэнцвэртэй, ил тод удирдахад дэмжлэг үзүүлэх 
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бодлого, системийг боловсруулж хэрэгжүүлэхэд 
нь Засгийн газарт дэмжлэг үзүүлсэн 

Шалгуур үзүүлэлт 1: Төсвийн хөрөнгө 
оруулалтын төслүүдийн хугацаа хэтэрсэн 
(замын төслүүдийн жишээ) 

Суурь үзүүлэлт: 70% (2010) 
Зорилт: < 70% (СЖ17) 

 
Шалгуур үзүүлэлт 3: Тогтвортой Амьжиргаа 
Төсөл 3-ыг бэлтгэх явцад Орон нутгийн 
хөгжлийн сангийн шалгуур үзүүлэлт, зорилтыг 
тодорхойлох  

Хассан. ДБ-ны дэмжлэгтэй хэрэгжиж буй 
хамааралтай аль ч төслүүдийн хүрээнд энэ 
үзүүлэлтийг үнэлж хэмжээгүй. Дэмжлэг 
туслалцаа тодорхойгүй. 

 
 
Хассан. ТАТ3 2015 оны 7-р сард хүчин төгөлдөр 
болсон бөгөөд ТС-ийн хугацаа дуусахаас өмнө 
томоохон үр дүн гарч амжихгүй. 

 
 
 
 
 
 
 
Шинээр Шалгуур үзүүлэлт 2-ыг нэмсэн: Шалгуур 
үзүүлэлт 2: Монгол Банкнаас Орон сууцны 
моргежийн зээлийн хөтөлбөрт зориулан гаргасан 
цэвэр санхүүжилт (Зээлийн үндсэн төлбөрийн 
эргэн төлөлтийн хэмжээнээс хэтэрсэн орон 
сууцны шинэ моргежийн зээлийг 
санхүүжүүлэхийг “цэвэр санхүүжилт” гэж засгийн 
газраас тогтоосон бөгөөд 2017 оны төсвийн 
тодотголоос эхлэн зарлагаар бүртгэхээр болсон.) 
   Суурь үзүүлэлт: 404 тэрбум ₮ (2016) 
   Зорилт: 0 тэрбум ₮ (2019–2020) 
 
Шинээр Шалгуур үзүүлэлт 3-ыг нэмсэн: Энгийн 
векселийн өрийг хаахад зориулсан капитал 
зардалгүй болсон байх  
   Суурь үзүүлэлт: 672 тэрбум ₮ (2016) 
   Зорилт: 0 тэрбум ₮ (2020) 
Төсвийн зардлыг илүү ил тод, сахилга баттай 
зарцуулахад чиглэсэн шалгуур үзүүлэлтүүдийг 
нэмсэн.  

• Нөөцийн Зөвлөгөө, Удирдлагын 
Хөтөлбөрийн (RAMP) хүрээнд Монгол 
Банкны нөөцийн Удирдлага сайжирсан  

• Төсвийн хөрөнгө оруулалтыг үнэлэх, 
төлөвлөх ҮХШХ-ны чадавх дээшилсэн 

• Хассан. ДБ-ны дэмжлэгтэй хэрэгжиж буй 
хамааралтай аль ч төслүүдийн хүрээнд энэ 
ажлыг үнэлж хэмжээгүй. Дэмжлэг туслалцаа 
тодорхойгүй. 

• Хассан. 2012 онд ҮХШХ нь ЭЗХЯ болсон. Улмаар 
ЭЗХЯ-ны чиг үүргийг 2014 онд СЯ-нд нэгтгэсэн. 

2017 онд хийсэн нэмэлт өөрчлөлтийг тусгахын 
тулд Төсвийн Тогтвортой Байдлын тухай 
хуулийн талаарх ажлыг шинэчлэн өөрчилсөн 
 
Энэ салбарт хийгдсэн сүүлийн үеийн үйл 
ажиллагааг тусгахын тулд  

• Төсвийн Санхүүгийн Удирдлагын үйл 
ажиллагааны төлөвлөгөөг батлах 

• Төсвийн Хөрөнгө Оруулалтын 
Удирдлагын талаарх  
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Хийгдэх шинэ ажил нэмсэн 

Үндсэн чиглэл 2: Хот болон хөдөөд эдийн 
засгийн өсөлт, хөдөлмөр эхрлэлтийг дэмжих 
тогтвортой, олон тулгуурт суурь бий болгох 

  

Үр дүн 2.2 Амьжиргааг дээшлүүлэхэд 
хөдөөгийн эдийн засагт илүү боломж бий 
болгох 

  

Шалгуур үзүүлэлт 1: Бизнесийн дүрэм журмыг 
мөрдөж, биелүүлсэн дундаж өдрийн тоо 
   Суурь үзүүлэлт: 12.6 (СЖ12) 
   Зорилт: 10 (2017 оны эцэст)  
 
 

 
 

 

 ДБГ үүнийг мөшгин хянахаа больсон тул энэ 
шалгуур үзүүлэлтийг хассан  
 
 
Шалгуур үзүүлэлт 1: Зөвшөөрөл, лиценз авах 
шаардлагатай бизнесийн үйл ажиллагааны тоо  
   Суурь үзүүлэлт: 890 (2013) 
   Зорилт: Зөвшөөрөл, лиценз авах шаардлагатай 
бизнесийн үйл ажиллагааны тоо суурь 
үзүүлэлтээс 10%-аас илүү хувиар буурсан байх 
(2020). 
 
 
Шалгуур үзүүлэлт 2: Банкуудын дахин 
капиталжуулалт үйл ажиллагааны зохистой хэм 
хэмжээнд нийцэж ахисан байх. 
   Суурь үзүүлэлт: Активын чанарын үнэлгээний үр 
дүнгээс харахад банкуудын хөрөнгийн эргэлт 
хангалтгүй.  (2017) 
   Зорилт: Хөрөнгийн зохистой харьцааны 
үзүүлэлтийг хангахын тулд үйл ажиллагаа явуулж 
буй банкууд дахин капиталжуулалт хийсэн байх. 
(ХЗХ) (2020) 
Банкны салбарын капиталжуулалтыг 
сайжруулсан эсэхийг нягтлахын тулд эдгээр 
шалгуур үзүүлэлтийг нэмсэн. 

2.2 Амьжиргааг дээшлүүлэхэд хөдөөгийн эдийн 
засагт илүү боломж бий болгосон  

Өөрчилсөн: Амьжиргааг дээшлүүлэхэд хөдөөгийн 
эдийн засагт илүү боломж бий болгох 

Өөрчилсөн: Амьжиргааг дээшлүүлэхэд хот, 
хөдөөгийн эдийн засагт илүү боломж бий болгох  

Шалгуур үзүүлэлт 2: Дэлхийн ХАА ба Хүнсний 
Аюулгүй Байдлын Хөтөлбөрийн дэмжлэгтэй 

Анхаарч үзсэн/Өөрчилсөн. Шинээр Шалгуур 
үзүүлэлт 2: Төсөлд хамрагдсан газруудад мал, 
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хэрэгжиж буй мал аж ахун төсөлд 
хамрагдсан туршилтын сумдад ХАА-н 
бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл, боловсруулалтаас 
олох өрхийн орлого нэмэгдсэн  

Суурь үзүүлэлт ба Зорилтыг төслийг бэлтгэх 
явцад тодорхой болгох  

 
 

зарим тариалангийн бүтээгдэхүүнээс олох өрхийн 
орлого нэмэгдсэн  

Суурь үзүүлэлт: 0 (2013) 
      Зорилт: 20% (2017 оны эцэс)    
 

 
 
 
Шинээр Шалгуур үзүүлэлт 3-ыг нэмсэн: Баруун 
бүсэд мал амьтны халдварт өвчний тархалтын 
тоо, мал амьтны халдварт өвчний эсрэг 
вакцинжуулсан хивэгч малын тоо   
   Суурь үзүүлэлт: Баруун бүсэд мал амьтны 
халдварт өвчний 126 тохиолдол бүртгэгдсэн 
(Ховд аймаг); баруун бүсэд 10.4 сая жижиг хивэгч 
амьтныг мал амьтны халдварт өвчний эсрэг 
вакцинжуулсан  
   Зорилт: Баруун бүсэд (Ховд, Баян-Өлгий, Говь-
Алтай, Увс, Завхан аймаг) мал амьтны халдварт 
өвчингүй бүс болох; баруун бүсэд 2019-2020 он 
гэхэд хуримтлагдсан дүнгээр 20 саяас доошгүй 
жижиг хивэгч амьтныг мал амьтны халдварт 
өвчний эсрэг вакцинжуулсан байх. 
Хөдөөгийн иргэдийн амьжиргаа, эдийн засгийн 
нөхцөл байдал сайжирсаныг нягтлахын тулд 
энэ шалгуур үзүүлэлтийг нэмсэн. 

• Хөдөөгийн санхүүд мэдээлэл, харилцаа 
холбоо, технологийн ашиглалт нэмэгдсэн  

• Хассан. Энэ ажлын тодорхойлолт, банкнаас 
үзүүлэх дэмжлэг туслалцаа тодорхойгүй. 

Эдийн засгийн боломжийг дэмжихийн тулд 
сүүлийн үед хийгдсэн үйл ажиллагааг илүү 
тусгахын тулд  

• Эдийн засгийн коридор, төрөлжүүлэлтийг 
хөхүүлэн дэмжих дэд бүтцийн төлөвлөлт 

• Экспорт төвтэй ЖДҮ-ийн чадавхийг 
бэхжүүлэх 

• Хөдөлмөрийн зах зээлийн мэдээллийн шинэ 
системийг бий болгох тухай  

Шинэ шалгуур үзүүлэлтийг нэмсэн. 

Үндсэн чиглэл 3: Үйлчилгээний хүртээмжийг 
нэмэгдүүлэх, үйлчилгээг илүү сайн хүргэх, 
нийгмийн хамгааллын системийг сайжруулах, 
гамшгийн эрсдлийн удирдлагыг боловсронгуй 
болгох замаар эмзэг байдлын асуудлыг 
шийдвэрлэх 
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Үр дүн 3.1 Ядуусыг дэмжих нийгмийн 
хамгааллын цогц системийг 
боловсруулах, нэвтрүүлж, хэрэгжүүлэх, ядуу 
зорилтот бүлгийг илүү тодорхойлох (орлогыг 
оруулах тооцох арга) мэдээлийн сан бий 
болгоход Засгийн газартай хамтран ажилласан 

Өөрчилсөн: Ядуучуудыг дэмжих нийгмийн 
хамгааллын цогц системийг боловсруулах, 
нэвтрүүлж, хэрэгжүүлэх, ядуу зорилтот бүлгийг илүү 
тодорхойлох (орлогыг оруулах тооцох арга) 
мэдээлийн сан бий болгоход Засгийн газартай 
хамтран ажиллах 

Өөрчилсөн: Нийгмийн халамжийн хамрах хүрээ, 
зорилтот бүлэгт хүрсэн байдал болон удирдлагыг 
сайжруулах  

Шалгуур үзүүлэлт 1: Ядуу өрхөд ноогдож буй 
ядууралд чиглэсэн тэтгэмжийн пропорц  

   Суурь үзүүлэлт: 0% (СЖ12) 
Зорилт: >80% (2014) 

Саналt: Дүгнэлтийн үндсэн хэсэгт дээр 
дурдсанчлан тус шалгуур үзүүлэлтийн дагуу 
үнэлж хэмжих ёстой ядууралд чиглэсэн 
тэтгэмжийг хэрэгжүүлээгүй. Төрөөс Хүүхдийн 
мөнгийг бүх хүүхдэд олгохоор шийдвэрлэсэн. 
Гэвч ядууралд илүү чиглэсэн тэтгэмжийг 
олгоход шаардлагатай дэд бүтцийг бий 
болгоход Банкнаас дэмжлэг үзүүлсэн. Залруулж 
өөрчилсөн шалгуур үзүүлэлт нь хэдийгээр үр 
дүнг хэмжих шалгуур үзүүлэлт биш боловч 
эдгээр хүчин чармайлтыг зохистой тусгаж 
чадна гэж үзэж байна.  

 

Өөрчилсөн. Шинэ Шалгуур Үзүүлэлт 1: Нийгмийн 
халамжийн тэтгэмжийн нэгдсэн мэдээллийн онлайн 
систем боловсруулж танилцуулах 
   Суурь үзүүлэлт: Байхгүй  (2012) 
   Зорилт: шинэ удирдлагын мэдээллийн системийг 
бүрэн шалгаж танилцуулсан байх (2017) 
 

 

 
 
 
 
 
Шинэ Шалгуур үзүүлэлт 2-ыг нэмсэн: Хүнсний 
Талон Хөтөлбөр болон бусад ядууралд чиглэсэн 
хөтөлбөрүүдийн хамрах хүрээ, үр өгөөжийн 
хэмжээ нэмэгдсэн байх  

Суурь үзүүлэлт: Хүнсний Талон Хөтөлбөрт 18.1 
тэрбум төгрөг хуваарилсан; ядууралд чиглэсэн 
бусад хөтөлбөрүүдэд төсвөөс хөрөнгө 
хуваарилаагүй. (2016) 
Зорилт: Хүнсий Талон Хөтөлбөр болон ядууралд 
чиглэсэн бусад хөтөлбөрүүдэд хуваарилах нийт 
төсвийн хуваарилалт 2016 оныхоос 3 дахин 
нэмэгдсэн байх. (2020) 

Ядууралд илүү чиглэсэн хөтөлбөрийг 
хэрэгжүүлэх, цар хүрээг нь тэлэх засгийн газрын 
амлалт хэрэгжиж буй эсэхийг илүү нягтлахын 
тулд энэ шалгуур үзүүлэлтийг нэмсэн.  

  Нийгмийн Халамж Үйлчилгээний Нэгдсэн 
Мэдээллийн Систем ба ядууралд чиглэсэн бэлэн 
мөнгөний тэтгэмжийн шилжүүлгийн талаарх 
ажлууд нь үр дүнгийн шалгуур үзүүлэлтүүдтэй 
давхардсан тул хассан  

Үр дүн 3.2 Суурь үйлчилгээ (боловсрол, эрүүл 
мэнд, шүүхийн болон дэд бүтцийн 
үйлчилгээ)-г илүү сайн хүргэх явдлыг 
дэмжсэн  

(Өөрчилсөн: Суурь үйлчилгээ (боловсрол, эрүүл мэнд, 
шүүхийн болон дэд бүтцийн үйлчилгээ)-г илүү сайн 
хүргэх явдлыг дэмжих) 

 

Шалгуур үзүүлэлт 1: Банкны дэмжлэгтэй 
хэрэгжиж буй төслийн хүрээнд барьсан СӨБ-
ын суурин байгууламж/цэцэрлэгийн тоо 

Суурь үзүүлэлт: 0 (2012) 

Өөрчилсөн. 2012 оны 11-р сарын бүтцийн 
өөрчлөлтийн дараа төслийн зорилтыг  
өөрчилсөнтэй холбогдуулан зорилтыг 17 болгож 
өөрчилсөн. Төслийн өртөг зардлыг анх тооцож 

2016 оны ГСД-ийг хийх үед 17 гэж төсөөлж 
байсан тоог Боловсролыг Дэмжих Олон Улсын 
Түншлэлийн төслийн сүүлийн үед тогтоосон 
зорилтын дагуу 25 болгож өөрчилсөн.  
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Зорилт: 37 (2014) 

 
 
 
Шалгуур үзүүлэлт 4: Туршилтаар хэрэгжүүлж 
буй гэр хороололд 500 метрийн зайд жилийн 
турш ашиглалттай замтай болсон иргэдийн 
тоо   

Суурь үзүүлэлт: 25,000 (2012) 
Зорилт: 60,000 (СЖ17) 

 
Шалгуур үзүүлэлт 5: Туршилтаар 
хэрэгжүүлж буй гэр хороололд хатуу хог 
хаягдлыг тогтмол авдаг үйлчилгээнд 
хамрагдсан хүмүүсийн тоо  

Суурь үзүүлэлт: 0 (2012) 
Зорилт: 69,000 (СЖ17) 

 
Шалгуур үзүүлэлт 6: Дүүргийн төлөвлөх үйл 
явцыг эхлүүлснээр хэрэгжүүлэхээр болсон 
дэд төслүүдийн тоо  

Суурь үзүүлэлт: 0 (2012) 
     Зорилт: 8 (СЖ17) 

байх үеийнхтэй харьцуулбал инфляци болон үнэ 
асар их өссөн учраас энэ өөрчлөлтийг хийх 
зохистой бөгөөд шаардлагатай байсан. 

 
Хассан. УБ Нийтийн үйлчилгээг сайжруулах төсөл 
3 дэмжигдээгүй. 

 
 
 

 
 
Хассан. УБ Нийтийн үйлчилгээг сайжруулах төсөл 
3 дэмжигдээгүй. 

 
 
 
 
 
Хассан. УБ Нийтийн үйлчилгээг сайжруулах төсөл 3 
дэмжигдээгүй. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Шинэ Шалгуур үзүүлэлт 4-ийг нэмсэн: Сонгосон 
газруудад жилд дундаж сул зогсолт (минут) – 
БЗӨЦТС / ЭБЦТС 
   Суурт үзүүлэлт: 809 / 1200 (2016) 
   Зорилт: 710 / 1060 (2020) 
ДБ-ны хэрэгжүүлж буй хөтөлбөрүүд эрчим хүч, 
эрчим хүчний хэмнэлттэй хэрэглээний 
хүртээмжийн чиглэлээр ач холбогдол өгч 
ажиллах явдлыг нэмэгдүүлэхийн тулд энэ 
шалгуурыг нэмсэн.  

• УБ хотын захиргааны дэд бүтцийн 
төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын 
тэргүүлэх төслүүдийг 
тодорхойлоход олон нийтийн 
оролцоо сайжирсан  

• Хотын захиргааны төсөвт гол үйлчилгээний 
зардлыг тусгасан 

• Хассан. ДБ-ны дэмжлэгтэй хэрэгжиж буй 
хамааралтай аль ч төслүүдийн хүрээнд энэ 
ажлыг үнэлж хэмжээгүй. Дэмжлэг туслалцаа 
тодорхойгүй. 

• Хассан. УБ Нийтийн үйлчилгээг сайжруулах төсөл 
3 дэмжигдээгүй. 

 

Үр дүн 3.3 Байгалийн гамшиг болон агаарын 
бохирдолд өртөх эрсдэлтэй өрхүүдийн эмзэг 
байдлыг бууруулсан 

(Өөрчилсөн: Байгалийн гамшиг болон агаарын 
бохирдолд өртөх эрсдэлтэй өрхүүдийн эмзэг байдлыг 
бууруулах) 
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Шалгуур үзүүлэлт 1: Малын эрсдлийн 
даатгалд даатгуулсан малчдын хувь 
хэмжээ  

Суурь үзүүлэлт: 9.13% (СЖ12) 
Зорилт: 15% (2014) 

 
Шалгуур үзүүлэлт 2: Шалгуур 
хангасан зуухгүй зорилтот өрхүүдийн 
хамрагдалт  

   Зорилт 60% 

 
Шалгуур үзүүлэлт 3: Туршилтаар 

хэрэгжүүлж буй гэр хороололд үер уснаас 
хамгаалагдсан хүмүүсийн тоо  

   Суурь үзүүлэлт: 0 (2012) 
     Зорилт: 19,000 (СЖ17) 

Өөрчилсөн. Шинэ шалгуур үзүүлэлт 1: Сонгосон 
газруудад Малын эрсдлийн даатгалын талаар 
ойлголт мэдлэгтэй болсон малчдын хувь хэмжээ  

Суурь үзүүлэлт: 80% (2010) 
Зорилт: 85% (2017) 

 
Өөрчилсөн. Зорилтыг төслийн бодит 
зорилттой нийцүүлж 80% болгож өөрчилсөн. 
 
Хассан. УБ Нийтийн үйлчилгээг сайжруулах төсөл 3 
дэмжигдээгүй. 

 

  Энэ салбарт Парисын хэлэлцээрт оруулах 
Үндэсний хувь нэмрийг хөгжүүлэх олон улсын 
түншлэл ба бусад Итгэлцлийн Сангуудын 
санхүүжилттэй хэрэгжиж буй аналитик 
судалгааны ажлыг тусгахын тулд   

• Гидромет болон цаг агаарын үйлчилгээг 
орчин үеийн болгох  

• нүүрс хүчлийн давхар ислийн өсөлтийг 
бууруулах, хот суурин газрын даван 
туулах, дасан зохицох чадварыг 
сайжруулах чиглэлээр шинээр хийх 
ажлыг нэмсэн. 
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Хавсралт 3: ТС-ийн зорилгыг хэрэгжүүлэх ахицыг харуулсан хураангуй матрикс 

Үндсэн чиглэл 1: Уул уурхайн эдийн засгийг тогтвортой, ил тодоор удирдах талаар Монгол улсын чадавхийг бэхжүүлэх 

1.1 Дэлхийн жишигт нийцсэн уул уурхайн салбарын зохицуулалтын орчин, байгууллагын чадавхи болон дэд бүтцийг хөгжүүлэхэд нь дэмжлэг үзүүлэх 

ТС-ын үр дүн ГСД хийсэн үеийн явц Гол хийгдэх ажлууд ГСД хийсэн үеийн явц 

Шалгуур үзүүлэлт 1: Тендэрт 
бэлэн төсвийн/ТХХТ-ийн уул 
уурхайтай холбоотой дэд 
бүтцийн хөрөнгийн тоо 

Суурь үзүүлэлт: 0 (СЖ12) 
Зорилт: 2-оос доошгүй 
(2020-ны эцэс) 

Эх сурвалж: УУДБХОДТ ба 
ОСТТТ (ТТ-д зориулсан) 

 
 
 
 
Шалгуур үзүүлэлт 2-ыг 
хассан: ДББ-ийн 
санхүүжилтын 
дэмжлэгтэйгээр хийсэн дэд 
бүтцийн ТЭЗҮ-н тоо 

Суурь үзүүлэлт: 0 (2012) 
Зорилт: 8 (СЖ17) 

Эх сурвалж: УУДБХОДТ ба 
ОСТТТ (ТТ-д зориулсан) 
 
Шалгуур үзүүлэлт 3: Газрын 
доорх ус ашиглах аймгийн 
хэмжээний Удирдлага 
мониторингийн төлөвлөгөөг 
боловсруулж ашиглаж 
эхэлсэн байх (хуримтлагдах) 
    Суурь үзүүлэлт: 0 (2012)  
    Зорилт: 3 аймаг (2017 оны 
эцэс) 
Эх сурвалж: УУДБХОДТ 
(төслийн энэ бүрэлдэхүүн 
хэрэгжсэн) 

Ихэнх нь биелсэн: Дөрвөн төслийн ТЭЗҮ ба 
хамгааллын бодлогын судалгаа хийгдэж 
дууссан эсвэл дуусах шатандаа явж байгаа: 
Багануурын уурхайн өргөтгөл, Гангийн 
Комплекс, Синтетик Байгалийн Хий (SNG) ба 
Таван Толгой (TT), эдгээр дөрвөн дэд 
төслийг хөрөнгө оруулалт/хэлцэлд бэлэн 
болгож байгаа. 
Эх сурвалж: УУДБХОДТ Хэрэгжилтийн Явц 
ба Үр дүнгийн тухай тайлан 2019 оны 6-р 
сар  
 
 
Хассан. Шалгуур үзүүлэлт 1-тэй 
давхардсан, ТЭЗҮ хийх үйл ажиллагаа нь 
УУДБХОДТ-өөс өөр төслийн хүрээнд 
хийгдэхгүй байгаа зэргийг харгалзан хассан  
 
 
 
 
 
 
Биелсэн. Газрын доорх ус ашиглах аймгийн 
хэмжээний удирдлага мониторингийн 
төлөвлөгөөг боловсруулж 3 аймагт ашиглаж 
байгаа 
Эх сурвалж: 2016 оны ГСД 

• Хариуцлагатай уул уурхайн орон 
нутгийг хөгжүүлэх гэрээний загварыг 
боловсруулж дууссан 

 

Биелсэн. Орон нутгийн   хөгжлийн 
хамтын ажиллагааны гэрээний загварыг 
2016 оны эхээр боловсруулж дууссан. 
 

• Эрдэс баялгийн тухай шинэ хуулийг 
боловсруулах зөвлөлдөх үйл явц 
дууссан  

 

Биелсэн. 2013 онд Уул уурхайн тухай 
хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай 
зөвлөлдөх хэлэлцүүлэгт компани, аж 
ахуйн нэгжүүд, иргэний нийгмийн 
байгууллагууд оролцсон байна. 
 

 

• Хариуцлагатай уул уурхайн хөгжилд 
нийцсэн эрдэс баялгийн салбарт 
хөрөнгө оруулах гэрээний загварыг 
боловсруулж дууссан 

Биелсэн. 2016 онд уул уурхайн гэрээ ба 
орон нутгийн   хөгжлийн хамтын 
ажиллагааны гэрээний загварыг 2016 оны 
эхээр боловсруулж дууссан.  
 

• Төрийн өмчит уул уурхайн компаний 
засаглалыг сайжруулахад дэмжлэг 
үзүүлсэн. 

Биелсэн. Компаний засаглалын бизнесийн 
кейсийн талаарх зах зээлийн ойлголтыг 
нэмэгдүүлэхэд туслах Компаний 
Засаглалын анхны Онооны Картыг Монгол 
Улсад боловсруулсан. 
 

• Засгийн газарт дэд бүтцийн хөрөнгө 
оруулалтыг үнэлэх, бэлтгэх чадавхийг 
сайжруулахад дэмжлэг үзүүлсэн 

Биелсэн. ТЭЗҮ болон санхүү, эдийн 
засгийн үнэлгээ хийх тухай сургалтыг 
засгийн газрын албан хаагчдад зориулан 
явуулсан. 
 

• Уул уурхайн салбарт чиглэсэн, 
жендерийн асуудлыг тусгасан 
байгаль орчин, нийгмийн 
нөлөөллийн стратегийн үнэлгээг 
хийж дууссан 

Биелсэн. Жендэрийн хэмжигдэхүүнтэй 
Байгаль орчин, нийгмийн нөлөөллийн 
стратегийн үнэлгээг 2014 онд дууссан; 
байгаль орчин, нийгмийн үүрэг 
хариуцлагыг тодруулсан. 

• Газрын доорх усны удирдлага 
хариуцах институцын туршилтын 

Биелсэн. Зохих боловсон хүчинтэй 3 
голын сав газрын захиргаа байгуулагдан 
ажиллаж байгаа. 
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бүтцийг бий болгосон, зохих боловсон 
хүчний бүтэцтэйгээр ажиллаж эхлэсэн 

• Уул уурхайн компаниудын усны 
удирдлагын практик ажиллагаа 
сайжирсан  

Биелсэн. Уул уурхайн төсөлд оролцож 
буй Монгол улсын олон талын оролцогч 
талыг хамарсан Усны Менежментийн багт 
нэгдсэн хэд хэдэн уул уурхайн компаниуд 
ОУСК-ийн зуучилсан усны менежментийн 
сайн дурын кодекст нэгдсэн амлалтаа 
биелүүлэх шаардлагын улмаас бизнесийн 
гүйцэтгэлийг сайжруулсан усныг 
менежментийг хэрэгжүүлдэг хэмээн 
тайлагнасан байна.  
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1.2 Төсвийн орлого зардлыг илүү тогтвортой, тэнцвэртэй, ил тод удирдахад дэмжлэг үзүүлэх 

ТС-ын үр дүн ГСД хийсэн үеийн явц Гол хийгдэх ажлууд ГСД хийсэн үеийн явц 

Шалгуур үзүүлэлт 1: 
Олон нийтийн 
санаачилгын сангийн 
хөрөнгө оруулалтын үр 
дүн, механизмд сэтгэл 
хангалуун иргэдийн хувь 
хэмжээ  

Суурь үзүүлэлт: (СЖ12)  
Үр дүн: 85% 

   Механизм: 86% 
Зорилт: (2013 ТАТ2-ын 

төгсгөлд)  
     Үр дүн: 80% гаруй хувь 
хэвээр байна  
     Механизм: 80% гаруй хувь 
хэвээр байна 
Эх сурвалж: ТАТ2 (Төсөл 
хэрэгжиж дууссан) 
 
Шинэ Шалгуур үзүүлэлт 2: 
Монгол Банкнаас Орон сууцны 
моргежийн зээлийн хөтөлбөрт 
зориулан гаргасан цэвэр 
санхүүжилт (Зээлийн үндсэн 
төлбөрийн эргэн төлөлтийн 
хэмжээнээс хэтэрсэн орон 
сууцны шинэ моргежийн 
зээлийг санхүүжүүлэхийг 
“цэвэр санхүүжилт” гэж 

Биелсэн. Олон нийтийн санаачилгын 
сангийн механизм, дэд төслүүдийн үр дүн 
үр өгөөж хүртэгчдийн (иргэд) 87% нь 
сэтгэл хангалуун байсан  
Эх сурвалж: 2016 оны ГСД 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Биелсэн. Хөтөлбөрт оруулсан цэвэр 
санхүүжилт 2019 онд тэг болсон. 2017 оноос 
хойш хөтөлбөрт оруулах цэвэр санхүүжилтыг 
засгийн газраас гаргаж төсвийн зардалд 
бүртгэж байсан. Цэвэр санхүүжилтын 
хэмжээг төсвийн тодотгол хийх замаар 
төсвийн алдагдлыг агуулсан төсвийн 
боломжит бацгад багтаан тодорхойлдог. 

Төсвийн тогтвортой байдлын тухай хууль 
хэрэгжсэн: (1) 2013 онд бүтцийн 
алдагдал ДНБ-ий 2%-оос бага болсон; (2) 
засгийн газрын зардлын өсөлт 2013 оны 
уул уурхайн бус салбарын ДНБ-ний 
өсөлтөөр хязгаарлагдсан; ба (3) Өрийн 
ДНБ-тэй харьцах харьцааны өнөөгийн 
цэвэр үнэ цэнэ (ӨЦҮЦ) 2014 онд 40% 
байв. 
 
 
 
 
 

Өөрчилсөн. Төсвийн Тогтвортой Байдлын 
тухай хуулинд оруулсан нэмэлт 
өөрчлөлтийг тусгахын тулд (дор үзнэ үү) 
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засгийн газраас тогтоосон 
бөгөөд 2017 оны төсвийн 
тодотголоос эхлэн зарлагаар 
бүртгэхээр болсон.) 
   Суурь үзүүлэлт: 404 тэрбум ₮ 
(2016) 
   Зорилт: 0 тэрбум ₮ (2019–
2020) 
Эх сурвалж: EMSO 
 
Шинэ Шалгуур үзүүлэлт 3: 
Энгийн векселийн өрийг 
хаахад зориулсан капитал 
зардалгүй болсон байх  
   Суурь үзүүлэлт: 672 тэрбум ₮ 
(2016) 
   Зорилт: 0 тэрбум ₮ (2020) 
Эх сурвалж: EMSO 
 

Эх сурвалж: EMSO баг, EMSO 2-ын төслийн 
баримт бичиг   
 
 
 
 
 
 
 
 
Биелсэн. Энгийн векселийг 2017 онд бүрэн 
төлж дууссан.  
Эх сурвалж: EMSO баг, EMSO 2-ын төслийн 
баримт бичиг   
 

Төсвийн тогтвортой байдлын тухай хууль 
хэрэгжсэн: (1) нэгдсэн төсвийн бүтцийн 
тэнцэл 2017, 2018, 2019,2020 онуудад 
ДНБ-ий 10.4%, 9.5%, 6.9%, 5.1%-ийн 
алдагдлаас тус бүр хэтрэхгүй; (2) Нийт 
төсвийн зарцуулалтын өсөлт тухайн 
жилийн ашигт малтмалын бус салбарын 
ДНБ-ний өсөлт ба тухайн жилээс хойших 
12 дараалсан жилийн уул уурхайн бус 
салбарын ДНБ-ий дундаж үзүүлэлтийн 
хамгийн дээд үзүүлэлтээс хэтрэхгүй; ба 
(3) засгийн газрын өрийн өнөөгийн цэвэр 
үнэ цэнэ (ӨЦҮЦ) 2017, 2018, 2019,2020 
онуудад ДНБ-ий 85%, 80%, 75%, 70%-аас 
тус бүр хэтрэхгүй. 

Биелсэн. УИХ 2017 онд Төсвийн 
Тогтвортой Байдлын тухай хуулинд нэмэлт 
өөрчлөлт оруулж, шаардлагуудыг 
шинэчилсэн. Биелсэн үр дүн: (1) Төсвийн 
ерөнхий гүйцэтгэл: 2017 онд бүтцийн 
тэнцэл ДНБ-ий 6.4%-ийн алдагдалтай 
байсан бол 2018 онд ДНБ-ий 0.1%-ийн 
илүүдэлтэй болсон; (2) Бодит гүйцэтгэл: 
тухайн жилээс хойших 12 дараалсан 
жилийн ашигт малтмалын бус ДНБ-ний 
дундаж 2017-2018 оны СЖ-д 21%-ийн 
дундажтай байв. Нийт төсвийн зардал 
2017 онд 5%-аар буураад эргээд 3.3%-аар 
өссөн; (3) 2017 оны бодит үзүүлэлт 82%, 
2018 онд 70% байв.   

ОҮИТБС-ын Монгол улсын хамрах 
хүрээ, орлогын мэдээллийн чанар 
сайжирсан  

 

Биелсэн. Монгол улс нь 2018-ны байдлаар 
ОҮИТБС-ын шаардлагыг хангасан хэмээн 
хүлээн зөвшөөрөгдсөн. Дараагийн удаа 
2020 онд мөн нийцсэн эсэхийг 
баталгаажуулна.  

ОҮИТБС иргэний нийгэм, УИХ-н 
гишүүдэд танилцуулга хийх ажил 
өргөжсөн  
 

Биелсэн. ОҮИТБС-ын буцалтгүй 
тусламжийн дэмжлэгтэйгээр иргэний 
нийгмийн байгууллагууд, орон нутгийн 
удирдлага, УИХ-ын гишүүдэд зориулсан 
сургалт, сурталчилгаа, семинар зохион 
байгуулах замаар чадавхийг бэхжүүлэхэд 
туслалцаа үзүүлсэн. 

УБ хотын захиргаа төсөв тооцох илүү 
сайн систем ашиглаж эхэлсэн 

 
 
 
 

Биелсэн. Дэлхийн Банкны үзүүлсэн 
дэмжлэгийг дурдвал УБ хотын санхүүгийн 
тайлан (2013); Улаанбаатар хотын газрын 
тайлан (2014); УБ хотын зээлжих чадварын 
өөрийн үнэлгээ (2014) ба Өрийн 
удирдлага (2014). УБ хот нь өрийг удирдах 
нэгж байгуулж хөрөнгө оруулалтын 
төлөвлөгөөг сайжруулах арга хэмжээ 
авсан. 
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Богино, дунд хугацааны тэргүүлэх чиглэл, 
гол үйл ажиллагааг тодорхой заасан 
Төсвийн Санхүүжилтийн Удирдлагын үйл 
ажиллагааны төлөвлөгөөг баталж 
хэрэгжүүлсэн. 

Хугацаандаа хэрэгжиж байгаа. Дэлхийн 
Банкны тусламжтайгаар СЯ үйл 
ажиллагааны шинэ төлөвлөгөө 
боловсруулж баталсан.  

Одоо хэрэгжиж байгаа буюу шинээр 
хэрэгжүүлэх төслүүдийн Төсвийн Хөрөнгө 
Оруулалтын Удирдлагын бүх багцыг 
үнэлэх ерөнхий зарчмуудыг 
тодорхойлсон төсвийн хөрөнгө 
оруулалтыг үнэлэх, сонгон шалгаруулах, 
боловсронгуй болгох тухай шийдвэр 
гаргаж батлуулсан. 

Биелсэн. 2018 оны 12-р сард улсын 
төсвийн хөрөнгө оруулалтын багцыг 
үнэлэх, сонгон шалгаруулах, боловсронгуй 
болгох зарчим, гол үйл явцыг тусгасан 
шийдвэрийг баталсан. EMSO 1&2-оос 
өмнө энэхүү үйл ажиллагаа эхлэсэн 
бөгөөд боловсруулалт, хэрэгжилтэнд ЕХ-
ны Итгэлцлийн Сан ба Төсөв Санхүүгийн 
Тогтвортой байдлыг бэхжүүлэх төслөөс 
дэмжлэг үзүүлсэн.  
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Үндсэн чиглэл 2: Хот болон хөдөөд эдийн засгийн өсөлт, хөдөлмөр эхрлэлтийг дэмжих тогтвортой, олон тулгуурт суурь бий болгох 

Үр дүн 2.1 Хөрөнгө оруулалтын орчин болон, санхүүгийн зуучлалыг сайжруулах 

ТС-ын үр дүн ГСД хийсэн үеийн явц Гол хийгдэх ажлууд ГСД хийсэн үеийн явц 

Шалгуур үзүүлэлт 1-ыг 
хассан: Бизнесийн дүрэм 
журмыг мөрдөж, биелүүлсэн 
дундаж өдрийн тоо 
   Суурь үзүүлэлт: 12.6 (СЖ12) 
   Зорилт: 10 (2017 оны эцэст)  
 
Шинэ Шалгуур үзүүлэлт 1: 
Зөвшөөрөл, лиценз авах 
шаардлагатай бизнесийн үйл 
ажиллагааны тоо  
  Суурь үзүүлэлт: 890 (2013) 
   Зорилт: Зөвшөөрөл, лиценз 
авах шаардлагатай бизнесийн 
үйл ажиллагааны тоо суурь 
үзүүлэлтээс 10%-аас илүү 
хувиар буурсан байх (2020). 
Эх сурвалж: EMSO  
 
Шинэ Шалгуур үзүүлэлт 2: 
Банкуудын дахин 
капиталжуулалт үйл 
ажиллагааны зохистой хэм 
хэмжээнд нийцэж ахисан байх. 
   Суурь үзүүлэлт: Активын 
чанарын үнэлгээний үр дүнгээс 
харахад банкуудын хөрөнгийн 
эргэлт хангалтгүй.  (2017) 
   Зорилт: Хөрөнгийн зохистой 
харьцааны үзүүлэлтийг 
хангахын тулд үйл ажиллагаа 
явуулж буй банкууд дахин 

Хассан. ДБГ үүнийг мөшгин хянахаа больсон 
тул энэ шалгуур үзүүлэлтийг хассан  
 
 
 
 
 
Биелээгүй. Зөвшөөрөл, лиценз авахыг 
шаардах бизнесийн үйл ажиллагааны тоог 
44%-аар бууруулахаар хуулийн төсөл төсөөлж 
байсан боловч тус хуулийг баталж 
хэрэгжүүлэх шаардлагатай байгаа.  
Эх сурвалж: EMSO баг, EMSO 2-ын төслийн 
баримт бичиг   
 
 
 
 
 
Биелээгүй. Анхны дахин капиталжуулах үйл 
ажиллагааг хэрэгжүүлж, хянан шалгах 
аудитыг эхлэсэн боловч зорилтыг хангахын 
тулд банкуудыг бүхэлд нь дахин 
капиталжуулах шаардлагатай.  
Эх сурвалж: EMSO баг, EMSO 2-ын төслийн 
баримт бичиг   
 
 
 
 
 
 

Барьцаа хөдлөх хөрөнгийн бүртгэлийг 
бий болгосон 

 

Биелсэн. Барьцаат Хэлцлийн тухай шинэ 
хууль батлагдсан; барьцаа хөрөнгийн 
онлайн бүртгэлийн систем одоо 
ашиглагдаж байгаа. Монгол Улсын 
Хуулийн Эрхийн Чадавхийн Индексийн DB 
оноо 5-аас 9 болж сайжирсан. Хөдлөх 
санхүүгийн анхан шатны зах зээл 
тавигдсан, хөдлөх хөрөнгө ашиглан 
бизнесийн зээл авах хувь хэмжээ ихээр 
нэмэгдсэн.  

Санхүүгийн салбарт хэрэглэгчдийг 
хамгаалах үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг 
нэвтрүүлсэн ба, Үндэсний Санхүүгийн 
Боловсролын Стратегийг баталж 
хэрэгжүүлж байгаа. 
 

Биелсэн. Санхүүгийн Хэрэглэгчдийг 
Хамгаалах, Санхүүгийн Боловсролын 
Тайлан (2013) Үндэсний Санхүүгийн 
овсролын Стратегийг (2015) боловсруулж 
батлах үндэс суурийг тавьсан.  
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капиталжуулалт хийсэн байх. 
(ХЗХ) (2020) 
Эх сурвалж: EMSO  

ОУСК-ын банкуудад оруулсан хөрөнгө 
оруулалтын компаний засаглал 
сайжирсан  
 

Биелсэн. ОУСК-ийн хөрөнгө оруулалттай 
банкуудын компаний засаглалын практик 
ажиллагаа эрс сайжирсныг орон нутгийн 
болон олон улсын байгууллагууд хүлээн 
зөвшөөрсөн. Компаний засаглал 
сайжирснаар эдгээр банкуудын гадны 
хөрөнгө оруулалтыг татах чадвар 
сайжирсан.  

ОУСК-ын дэмжлэг үзүүлсэн зарим төрийн 
өмчит аж ахуйн нэгжүүд Олон улсын 
санхүүгийн тайлагналын стандарт 
хэрэгжүүлсэн  

Биелсэн. 2014 онд Олон улсын санхүүгийн 
тайлагналын стандартад нийцсэн нягтлан 
бодох бүртгэлийн удирдамжийг 
холбогдох дансны хүснэгтүүдийн хамт бүх 
аж ахуйн нэгжүүдэд зориулан СЯ-наас 
баталсан.  

2.2 Амьжиргааг дээшлүүлэхэд хот, хөдөөгийн эдийн засагт илүү боломж бий болгох. 

ТС-ын үр дүн ГСД хийсэн үеийн явц Гол хийгдэх ажлууд ГСД хийсэн үеийн явц 

Шалгуур үзүүлэлт 1: Бичил 
санхүүгийн хөгжлийн сангаас 
сум багийн түвшинд зээл 
авагчдын (үр өгөөж хүртэгчид) 
тоо  

Суурь үзүүлэлт: 29,133 
(2008) 
Зорилт: 39,330 (2013) 

Эх сурвалж: ТАТ2(Төсөл 
хэрэгжиж дууссан) 
 
Шалгуур үзүүлэлт 2: Төсөлд 
хамрагдсан газруудад мал, зарим 
тариалангийн бүтээгдэхүүнээс 
олох өрхийн орлого нэмэгдсэн  

Суурь үзүүлэлт: 0 (2013) 
      Зорилт: 20% (2017 оны эцэс)    
Эх сурвалж: ХАА-н Маркетингийн 
Төсөл (LAMP) (Төсөл хэрэгжиж 
дууссан) 
 

Ихэвчлэн биелсэн: Хугацаандаа хэрэгжиж 
байгаа – 2016 оны 2-р сарын байдлаар 
38,241 зээл авсан.  
Эх сурвалж: 2016 оны ГСД 
 
 
 
 
 
 
 
Биелсэн: 2017 оны эцэс гэхэд үр өгөөжийг 
хүртэгч өрхүүдийн орлого дундажаар 
73.9%-аар өссө бөгөөд мал аж ахуй, газар 
тариалангийн үйлдвэрлэл эрхэлдэг 
өрхүүдийн орлого хамгийн ихдээ 8 дахин 
нэмэгдсэн байна.  
Эх сурвалж: ХАА-н Маркетингийн төсөл 
LAMP Хэрэгжилтийн Тайлан ба СЯ 
 
 
 

ХАА-н үнийн дэмжлэг, татаасын 
бодлогыг хянасан  
 

Биелсэн. Дөрвөн судалгаа явуулсан. 
Тэдгээрийн зарим зөвлөмжийг Хөдөө аж 
ахуйн шинэ бодлогод тусгасан. 

Барьцаа хөрөнгөгүй асуудлыг 
шийдвэрлэхийн тулд зээлийн 
баталгааны сан гэх мэт санхүүгийн 
шинэ бүтээгдэхүүний дэмжлэг 
үзүүлсэн 

Хэсэгчлэн биелсэн. Тогтвортой амьжиргаа 
2 төслийн хүрээнд барьцаа хөрөнгөтэй 
болоход асуудалтай үр шим хүртэгчдэд 
зээлийн батлан даалт гаргах сан байгуулж, 
буцалтгүй тусламжийн санхүүжилт хийсэн. 
Энэхүү туршлагыг 2 жилийн хугацаанд 
туршсан бөгөөд 100 хувийн эргэн төлөлттэй 
буюу амжилттай хэрэгжсэн боловч 
захиргааны болон хяналт, шалгалтын 
зардал өндөр байсан тул төсөл дууссаны 
дараа үргэлжлэн хэрэгжээгүй. 
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Шинэ Шалгуур үзүүлэлт 3-ыг 
нэмсэн: Баруун бүсэд мал амьтны 
халдварт өвчний тархалтын тоо, 
мал амьтны халдварт өвчний эсрэг 
вакцинжуулсан хивэгч малын тоо   
   Суурь үзүүлэлт: Баруун бүсэд мал 
амьтны халдварт өвчний 126 
тохиолдол бүртгэгдсэн (Ховд 
аймаг); баруун бүсэд 10.4 сая 
жижиг хивэгч амьтныг мал амьтны 
халдварт өвчний эсрэг 
вакцинжуулсан  
   Зорилт: Баруун бүсэд (Ховд, 
Баян-Өлгий, Говь-Алтай, Увс, 
Завхан аймаг) мал амьтны 
халдварт өвчингүй бүс болох; 
баруун бүсэд 2019-2020 он гэхэд 
хуримтлагдсан дүнгээр 20 саяас 
доошгүй жижиг хивэгч амьтныг 
мал амьтны халдварт өвчний эсрэг 
вакцинжуулсан байх. 
Эх сурвалж: EMSO 
 

 
 
 
Биелээгүй. шалгах 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Хүнсний аюулгүй байдлын тухай 
хуулийн төслийг боловсруулсан  
 
 

Биелсэн. Хүнсний тухай хуулийг 2012 оны 
12-р сард баталсан. 
 
 
 
 
 
 
 

Эдийн засгийг төрөлжүүлэхэд 
шаардлагатай Монгол Улсын эдийн 
засгийн коридор, дотоодын дэд 
бүжтийг хөгжүүлэхэд чиглэсэн 
нотолгоонд суурилсан хүрээг бэлтгэж 
болдлого боловсруулагчдад тараасан  

Хугацаандаа хэрэгжиж байгаа. Монгол 
Улсын бүсийн корридорын (төмөр зам, 
зам, МХХТ, эрчим хүч) дэд бүтцийн 
салбарын үнэлгээг (InfraSAP) бэлтгэж 
байгаа бөгөөд 2020 он гэхэд эцэслэн 
дуусгана. 
 

Шинэ: Экспорт төвтэй ЖДҮ-үүдийн 
чадавх дээшилсэн 

Биелсэн. Экспортын чадавхийг 
сайжруулахад чиглэсэн сургалтыг 51 аж 
ахуйн нэгжийн 379 ажилтанд явуулсан 

Шинэ: Хөдөлмөрийн Зах Зээлийн 
Мэдээллийн Систем бий болсон  
 

Хугацаандаа хэрэгжиж байгаа. 
Хөдөлмөрийн зах зээлийн концепт 
ухагдахуун, ажлын даалгаварын загвар 
гаргах мэргэжлийн ажлын хэсэг 
байгуулагдаж Мэдээллийн Технологийн 
зөвлөх байгууллагад зориулсан ажлын 
даалгаврыг боловсруулж байгаа бөгөөд 
2019 оны эцсээр тендер зарлана. 
Хөдөлмөрийн зах зээлийн мэдээллийн 
системийг 2020 оны эцсээр эсвэл 2021 оны 
эхээр ашиглаж эхэлнэ.  

Үндсэн чиглэл 3: Үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, үйлчилгээг илүү сайн хүргэх, нийгмийн хамгааллын системийг сайжруулах, гамшгийн эрсдлийн 
удирдлагыг боловсронгуй болгох замаар эмзэг байдлын асуудлыг шийдвэрлэх  

Үр дүн 3.1: Нийгмийн халамжийн хамрах хүрээ, зорилтот бүлэгт хүрэх байдал болон удирдлагыг сайжруулах 

ТС-ын үр дүн ГСД хийсэн үеийн явц Гол хийгдэх ажлууд ГСД хийсэн үеийн явц 

Шалгуур Үзүүлэлт 1: Нийгмийн 
халамжийн тэтгэмжийн нэгдсэн 
мэдээллийн онлайн систем 
боловсруулж танилцуулах 

Биелсэн. Нийгмийн халамжийн үр өгөөжийг 
хүртэгчдийн талаарх Халамжийн Нэгдсэн 
Мэдээллийн Удирдлагын Систем (WAIS) ОСТТТ-
ийн дэмжлэгтэйгээр бий болгосон. 

Ядуурлын мэдээлэлд дүн шинжилгээ 
хийж, нийтэд тараасан   

  

Биелсэн. Ядуурлыг бууруулах, 
хамтын хөгжил цэцэглэлтийг 
дээшлүүлэх бодлогын баримт 
бичгийг 2016 онд гаргасан. 2014, 2016 
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   Суурь үзүүлэлт: Байхгүй (2012) 
   Зорилт: шинэ удирдлагын 
мэдээллийн системийг бүрэн 
шалгаж танилцуулсан байх (2017) 
Эх сурвалж: ОСТТТ (төсөл 
хэрэгжиж дууссан) 
 
Шинэ Шалгуур үзүүлэлт 2: 
Хүнсний Талон Хөтөлбөр болон 
бусад ядууралд чиглэсэн 
хөтөлбөрүүдийн хамрах хүрээ, үр 
өгөөжийн хэмжээ нэмэгдсэн байх  

Суурь үзүүлэлт: Хүнсний Талон 
Хөтөлбөрт 18.1 тэрбум төгрөг 
хуваарилсан; ядууралд чиглэсэн 
бусад хөтөлбөрүүдэд төсвөөс 
хөрөнгө хуваарилаагүй. (2016) 
Зорилт: Хүнсий Талон Хөтөлбөр 
болон ядууралд чиглэсэн бусад 
хөтөлбөрүүдэд хуваарилах нийт 
төсвийн хуваарилалт 2016 
оныхоос 3 дахин нэмэгдсэн байх. 
(2020) 

Эх сурвалж: EMSO 

Эх сурвалж: EMSO баг, EMSO 2-ын төслийн 
баримт бичиг   
 
 
 
 
 
 
Биелсэн. 2018 оны 12-р сарын байдлаар СЯ-
наас гаргасан 2019 оны улсын төсвийн зардлын 
хуваарьт тусгасан ядууралд чиглэсэн 
тэтгэмжийн хэмжээ (Хүнсний Талон Хөтөлбөр 
гэх мэт) 2016 оныхтой харьцуулбал 3 дахин 
нэмэгдсэн. 2019 оны төсөвт ядууралд чиглэсэн 
бэлэн мөнгөний тэтгэмжийн хөтөлбөрт 31.2 
тэрбум төгрөг төсөвлөсөн.   
Эх сурвалж: EMSO баг, EMSO 2-ын төслийн 
баримт бичиг   
 
 

ба 2018 оны ядуурлын дата 
мэдээлэлд дүн шинжилгээ хийж, 
Монгол улсын хэмжээд өргөн цар 
хүрээнд тарааж мэдээлсэн.  

Эмэгтэйчүүд ба хөдөлмөрийн зах зээл, 
эмэгтэйчүүд ба уул уурхай гэсэн сэдвээр 
бодлогын ноот бичиг бэлтгэж тараасан  
 

Биелсэн. Хоёр тайланг эцэслэн 
боловсруулж, хэвлүүлж, нийтэд 
болон Жендэрийн тэгш байдлын 
Үндэсний Хороонд танилцуулж 
түгээсэн.  

Жендерийн үйл ажиллагааны 
төлөвлөгөөг боловсруулж дууссан  
 

Биелсэн. Жендерийн үйл 
ажиллагааны төлөвлөгөөг 2013 онд 
боловсруулж баталсан; СЖ19 –д 
шинэчлэн бэлтгэсэн.  

Ядуурал, тэгш бус байдлыг жендерийн 
талаас нь үнэлсэн  
 

Биелсэн. Ядуурлын дүн шинжилгээ 
ба бодлогын баримт бичигт ядуурал 
ба тэгш бус байдлын жендэрийн 
асуудлыг үнэлсэн.  

Ядууралд чиглэсэн зорилтот бүлгийг 
тогтоох механизмыг танилцуулсан ба үр 
өгөөжийг хүртэгчдийн мэдээллийг илүү 
нэгтгэж удирдах 

Хассан. Шалгуур үзүүлэлт 1&2-той 
давхардсан  

Засгийн газарт тэтгэврийн шинэчлэл 
хийх бодлогын хувилбарууд 
боловсруулахад дэмжлэг үзүүлсэн. 

Биелсэн. ДБ-ны дэмжлэгтэйгээр 
боловсруулсан тэтгэврийн 
шинэчлэлийн тухай бодлогын баримт 
бичгийг (Бодлого үзэл баримтлал) 
(2015-2030) УИХ дэмжсэн бөгөөд мөн 
Засгийн газраас 2019 оруулж ирсэн 
саналыг бэлтгэхэд ДБ-с дэмжлэг 
үзүүлсэн.   

 

3.2 Суурь үйлчилгээ (боловсрол, эрүүл мэнд, шүүхийн болон дэд бүтцийн үйлчилгээ)-г илүү сайн хүргэх явдлыг дэмжих 

ТС-ын үр дүн ГСД хийсэн үеийн явц Гол хийгдэх ажлууд ГСД хийсэн үеийн явц 
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Шалгуур үзүүлэлт 1: Банкны 
дэмжлэгтэй хэрэгжиж буй 
төслийн хүрээнд барьсан СӨБ-
ын суурин байгууламж/ 
цэцэрлэгийн тоо 

Суурь үзүүлэлт: 0 (2012) 
      Зорилт: 25 (2014) 
Эх сурвалж: Боловсролыг Дэмжих 
Олон Улсын Түншлэлийн Бага 
насны хүүхдийн боловсролын 
төсөл / Хэрэгжилтийн тайлан 
(төсөл хэрэгжиж дууссан) 
 
Шалгуур үзүүлэлт 2: Шинээр 
барьсан нүүдлийн гэр 
цэцэрлэгт хамрагдсан 
хүүхдийн тоо        
    Суурь үзүүлэлт: 0 (2012) 

Зорилт: 1,500 (2017 оны 
эцэс) 

Эх сурвалж: Боловсролыг Дэмжих 
Олон Улсын Түншлэлийн Сан Бага 
насны хүүхдийн боловсролын 
төсөл / Хэрэгжилтийн тайлан 
(төсөл хэрэгжиж дууссан) 
 
Шалгуур үзүүлэлт 3: УБ хотын 
бүх дүүрэг, аймгийн хэмжээнд 
хууль эрх зүйн мэдээлэл, 
зөвлөгөө авах хүртээмж  

Суурь үзүүлэлт: Тухайн үед 
байсан мэдэээлэлтэй 
холбоотой тоон үзүүлэлт 
байхгүй; зөвлөгөө өгөх 
хуульчид байхгүй; цөөнхийн 
хэлээр боловсруулсан 
мэдээлэл байхгүй (2012) 

Зорилт: УБ хотын дүүргүүд, 
аймгийн төвүүдийн 60% нь олон 

Биелсэн: 25 цэцэрлэг баригдаж тавилга, 
гал тогооны төхөөрөмж, цахилгаан 
хэрэгсэл, хивс, ор дэрний хангамж, 
тоглоом, сургалтын хэрэгслээр хангасан нь 
төрийн өмчит цэцэрлэгийн тоог 3.5% -аар 
нэмэгдүүлсэн. 
Эх сурвалж: Боловсролыг Дэмжих Олон 
Улсын Түншлэлийн Сан Бага насны 
хүүхдийн боловсролын төсөл / 
Хэрэгжилтийн тайлан 
 
 
 
Биелсэн: 2015 оны 5-р сарын байдлаар 
3,753  
Эх сурвалж: 2016 оны ГСД 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Хэсэгчлэн биелсэн: УБ хотын дүүрэг, 
аймгийн төвүүдийн 60%-д хууль эрх зүйн 
мэдээлэл тарааж, хуулийн зөвлөгөө өгөх 
21 төв ажиллаж байна. Гэвч хуульчид 
зөвлөгөө өгч буй эсэх, 10 хуулийг 
цөөнхийн хэлээр бэлтгэсэн эсэх талаар 
мэдээлэл байхгүй. 2018 оны байдлаар 40 
хууль, эрх зүйн актыг цөөнхийн хилээр 
бэлтгэсэн байна. 
Эх сурвалж: 2016 оны ГСД ба СЯ-ны мэдээ 
 
 
 

Эрүүл мэнд, боловсролд 
чиглэсэн төрийн үйлчилгээний 
төвлөрлийг сааруулах замаар 
төрийн үйлчилгээг хүргэх 
хариуцлагын судалгааг хийж 
дууссан   

Биелсэн. "Монгол улс дахь орчны 
төвлөрлийг сааруулах явцад үйлчилгээний 
хүртээмжийг ойлгож хянах (Боловсрол, 
Эрүүл мэндийн үйлчилгээ)" чиглэлээр 
судалгаа хийж тайланг 2015 онд хэвлэн 
нийтэлж тараасан. 

УБ хотын захиргааны төсвийн 
системийг үр ашигтай 
ажиллуулахад тулгамдаж буй 
гол сорилтуудыг тодорхойлсон  
  

Биелсэн. Нийслэлийн санхүүгийн тайланг 
бэлтгэж, нийтэд тараасан. 

Шүүхийн зохион байгуулалт, 
төсөв, төлөвлөлтийн хүрээнд 
хууль эрх зүйн салбарын 
мэдээллийг ашигласан  
 

Хэсэгчлэн биелсэн. Банк иргэний хэргийг 
удирдах программ хангамжийг өөрчлөх, 
хэрэг буюу кейс удирдлагын программыг 
нэвтрүүлэхэд хууль эрх зүйн салбарт 
мэдээлэл, харилцаа холбоо, технологийн 
системийг нэвтрүүлэх дэмжлэг үзүүлсэн. 
Захиргааны шүүхийн програм нь 
процедурын олон алдаатай байсныг 
ашиглахаа больсноор давж заалдах 
гомдлын тоо 2012 онд нийт өргөдөл 
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нийтийн төвлөрсөн газруудаар 
хууль эрх зүйн мэдээлэл тараасан; 
хуульчид аймаг, сумын төв, 
хороодын 60%-нд зөвлөгөө өгч 
ажилласан; 10 хуулийг цөөнхийн 
хэлээр боловсруулж бэлтгэх (2017 
оны эцэс) 
Эх сурвалж: Хууль эрх зүйн 
салбарын үйлчилгээг сайжруулах 
төсөл. Хэрэгжилтийн тайлан (төсөл 
хэрэгжиж дууссан)  
    
Шинэ Шалгуур үзүүлэлтr 4: 
Сонгосон газруудад жилд дундаж 
сул зогсолт (минут) – БЗӨЦТС/ 
ЭБЦТС 
   Суурт үзүүлэлт: 809 / 1200 (2016) 
   Зорилт: 710 / 1060 (2020) 

Эх сурвалж: Эрчим хүчний  
төсөл 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Биелээгүй: Түгээлтийн сүлжээний засвар 
үйлчилгээний одоогийн прогрессын хувь 
30%. Шинээр олон шон босгосон боловч 
үйлчилгээний шугамыг хэрэглэгчидтэй 
холбоогүй.  
Эх сурвалж: ЭХТ-ийн Хэрэгжилтийн 
Тайлан. Ажлын хэсгийн өгсөн мэдээлэл  

гомдлын 20% байснаа 2013 онд 17%, 2014 
онд 12% болж буурсан. 

Хууль эрх зүйн салбарын мэдээллийн 
хүртээмжийг дээшлүүлэхийн тулд 
вебсайт, гар утас гэх мэт хэрэглээний 
мэдээллийн технологийн нэвтрүүлсэн 
 
 

Хэсэгчлэн биелсэн. Үндэсний шилэн 
кабелийн сүлжээг суурилуулах, архивын 
менежментийн шинэ стандарт, практикийг 
нэвтрүүлэхэд дэмжлэг үзүүлсэн. Хоёр 
вебсайтыг боловсруулахад дэмжлэг 
үзүүлсэн, гар утасны талаарх мэдээлэл 
байхгүй. 

3.3 Байгалийн гамшиг болон агаарын бохирдолд өртөх эрсдэлтэй өрхүүдийн эмзэг байдлыг бууруулах 

ТС-ын үр дүн ГСД хийсэн үеийн явц Гол хийгдэх ажлууд ГСД хийсэн үеийн явц 

Шалгуур үзүүлэлт 1: 
Сонгосон газруудад 
малын эрсдлийн 
даатгалын талаар ойлголт 
мэдлэгтэй болсон 
малчдын хувь хэмжээ  

Суурь үзүүлэлт: 80% 
(2010) 

      Зорилт: 85% (2017 оны эцэс) 
Эх сурвалж: Малын 
Индексжүүлсэн Даатгалын 
Төсөл (Төсөл хэрэгжиж дууссан 
 

Биелсэн 
2016 оны 3-р сарын байдлаар 85.3%.  
Эх сурвалж: Малын Индексжүүлсэн 
Даатгалын Төсөл, Хэрэгжилтийн Тайлан 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Индексжүүлсэн малын даатгалын 
институцын бүтэцэд шилжих талаарх 
үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг 
хэлэлцэж тохирсон 

ГСД-ийн статус: Биелсэн (Монгол Улсын 
ХАА-н Давхар Даатгалын Компани 
байгуулах тухай хуулийг гаргаж 2015 онд 
компанийг байгуулсан) 

Биелсэн.  
МИД-ын хөтөлбөрийг одоо МИД-н тухай 
хуулийн хүрээнд байгуулагдсан Хөдөө аж 
ахуйн давхар даатгалын компани 
удирддаг. Төсөл нь 2015 онд 
борлуулалтын улирлын үеэр Банкны 
даатгалын болон мэдээллийн 
технологийн мэргэжилтнүүдийг 
аймгуудад сургагч багшаар ажиллуулж, 
шинээр байгуулагдсан компаний 
хөрөнгийн үнэлгээ хийх, үйл ажиллагааны 
гарын авлага боловсруулахад туслах олон 
улсын зөвлөхийг ажиллуулж чадавхийг 
бэхжүүлсэн. 
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Шалгуур үзүүлэлт 2: 
Улаанбаатар хотод шалгуурыг 
хангасан зуухтай өрхийн 
хамрагдалт  
   Суурь үзүүлэлт: 0 (2012)  
   Зорилт: Зорилтот өрхийн 80% 
of (эсвэл 45,000 зуух) (2017 оны 
эцэст) 
Эх сурвалж: УБЦАТ (Төслийн 
бүрэлдэхүүн хэсэг хэрэгжиж 
дууссан) 
 

 

Биелсэн – Шалгуурыг хангасан зуухыг 2015 
оны 12-р сард 90%-ийн хамрагдалттайгаар 
тарааж дууссан  
Эх сурвалж: 2016 оны ГСД ба УБЦАТ Ажлын 
баг  
 

 
 

Даатгалд хамрагдаагүй малчид 
гамшгийн улмаас малаа алдахад 
даатгал шаардахгүйгээр нийтийг 
хамруулах арга замуудыг олж 
тогтоосон байх    

 

Анхаарах.  
Засгийн газрын дэмжлэгтэй арилжааны 
бүтээгдэхүүнүүд бий. Нийтийн нийгмийн 
хамгаалал, түүний арилжааны 
бүтээгдэхүүнд үзүүлж болзошгүй 
нөлөөллийг судлах ажлыг хийх 
шаардлагатай.  

МАА-н салбарын эрт мэдээлэх 
тогтолцоог тэлж, гамшгийн удирдлагын 
агентлагуудтай холбосон  

 
 

Хугацаандаа хэрэгжиж байгаа.  Төслийг 
хэрэгжүүлж дууссаны дараа LEWS буюу 
малчдад зориулсан эрт мэдээлэх систем, 
холбогдох мэдээллийн санг Монгол Улсын 
Хүнс, ХАА, Хөнгөн Үйлдвэрийн Яаманд 
хүлээлгэн өгсөн. 

УБ Цэвэр Агаар Төслөөс гол зөвлөмж, 
үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг 
боловсруулж сонгосон дунд хугацааны 
арга хэмжээг холбогдох байгууллагууд 
баталсан байх  

Биелсэн.  
Үйл ажиллагааны дөрвөн төлөвлөгөөг 
холбогдох эрх бүхий байгууллагууд 
баталсан.  

УБ хотын гамшгийн эрсдлийн 
удирдлагын төлөвлөгөөг 
боловсруулсан (газар хөдлөлт, үер) 

 

Биелсэн. Газар хөдлөлд өртөж болзошгүй 
сургуулийн дэд бүтцийг Visual Rapid 
Assessment ашиглан тогтоосон. Газар 
хөдлөлд өртөж болзошгүй эрсдэл 
өндөртэй сургуулийн барилгын суурийг 
газар хөдлөлийн доргилт, чичирхийллээс 
хамгаалж хүчитгэх ажлыг нэн тэргүүнд 
хийх шаардлагатайг тогтоож, хөрөнгө 
оруулалтын зардлын тооцоог 
боловсруулжээ. Эдгээр хүчин зүйлсийг 
шийдвэрлэхийн тулд бүтцийн болон 
бүтцийн бус арга хэмжээг цогцоор нь 
хэрэгжүүлэх шаардлагын улмаас үер усны 
эрсдлийн менежментийн стратеги ба 
хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөг 
боловсруулсан.  

УБ хотын аюул, эмзэг байдлын 
мэдээллийн сан боловсруулсан  

 
  

Биелсэн. Үерийн эрсдлийн зураглал, 
мэдээллийн санг бий болгож, УБ хотын 
Ерөнхий Төлөвлөлтийн Газар болон 
Нийслэлийн Онцгой байдлын албанд 
байрлуулсан. Нийслэлийн сургууль, 
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цэцэрлэгийн барилга байгууламжид газар 
хөдлөлийн доргилт, чичирхийллийн аюул, 
эмзэг байдлын мэдээллийн санг бий 
болгосон.   
 

Шинэ: Гидромет болон цаг агаарын 
үйлчилгээг орчин үеийн болгох 
төлөвлөгөөг бэлтгэсэн 

Хугацаандаа хэрэгжиж байгаа. 
Тайлангийн төслийг бэлтгэж байгаа  

Шинэ: Гурван хотод (УБ, Эрдэнэт, 
Дархан) нүүрс хүчлийн давхар ислийн 
өсөлтийг бууруулах, хот суурин газрын 
даван туулах, дасан зохицох чадварыг 
сайжруулах бодлогын хувилбарууд, үйл 
ажиллагааг тодорхойлсон байх 

Хугацаандаа хэрэгжиж байгаа. 
Тайлангийн төслийг бэлтгэж байгаа 
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Хавсралт 4: Дэлхийн Банкны Зээлийн төслийн багц ба  
хэрэгжүүлэхээр төсөөлж буй төслүүд  

 
Идэвхтэй хэрэгжиж буй зээлийн төслүүд 

Төслийн нэр Зээлийн хэрэгсэл Дуусах хугацаа 
Баталсан 

СЖ 

Нийт 
төсөвлөсө

н 
санхүүжил

т (Сая $) 

Санхүүжи
лт 

хийгдээгү
й баланс 

Эрсдэл
тэй  

Хугацаа 
жилээр 

Монгол улс –Уул уурхайн дэд 
бүтцийн хөрөнгө оруулалтыг 
дэмжих төсөл (УУДБХОДТ) 

Хөрөнгө 
оруулалтын 

төслийн 
санхүүжилт 

(ХОТС) 

12/31/2019 2011 19.2 0.0  8.4 

Монгол улс –Улаанбаатар 
Цэвэр Агаан Төсөл (УБЦАТ) 

ХОТС 
12/31/2019 2012 27.0 12.0  7.5 

Монгол улс – Тогтвортой 
Амьжиргаа Төсөл 3 (ТАТ3)  

ХОТС 
10/31/2020 2014 24.8 5.6  5.4 

Монгол улс:  УХААЛАГ төр ХОТС 12/31/2020 2014 19.4 12.3 X 5.4 
Монгол улс – Цахим эрүүл 
мэнд төсөл 

ХОТС 
09/30/2020 2014 19.5 15.3  X 5.4 

Монгол улс – Боловсролын 
Чанарын Шинэчлэлийн Төсөл 
(БЧШТ) 

ХОТС 

12/31/2020 2014 30.0 10.4  X 5.4 

Монгол улс- Экспортыг 
Дэмжих Төсөл (ЭДТ) 

ХОТС 
06/30/2021 2017 20.0 17.1 X 3.3 

Монгол улс: Эрчим Хүч Төсөл 2 
(ЭХТ 2) 

ХОТС 
09/30/2022 2017 42.0 37.1  2.3 

Монгол улс – Хөдөлмөр 
эрхлэлтийг дэмжих төсөл 
(ХЭДТ) 

ХОТС 

09/30/2021 2017 25.0 19.2  2.5 

Төсөв, Санхүүгийн Тогтвортой 
байдлыг бэхжүүлэх төсөл 
(ТСТББТ) 

ХОТС 

01/31/2022 2017 12.0 9.2  2.4 

Эдийн засгийн удирдлагыг 
дэмжих Хөгжлийн бодлогын 
санхүүжилтийн үйл ажиллагаа 
2* 

Хөгжлийн 
Бодлогын 

Санхүүжилт 
07/23/2020 2020 100.0** 99.4  0.2 

2019 оны 10-р сарын байдлаарх тоо баримт 
*ЭЗУДХБС 2 –ыг ОУХА (US$80 сая) ба ОУСБХБ (US$20 сая) хамтран санхүүжүүлнэ. Багцын бусад бүх төслийг 
зөвхөн ОУХА санхүүжүүлсэн.  
 

Хэрэгжүүлэхээр төсөөлж буй зээлийн төсөл 

Төслийн нэр 
Зээлийн 
хэрэгсэл 

Баталсан 
СЖ 

Дуусах 
хугацаа 

Нийт амласан 
санхүүжилт. - 
ОУХА (сая $) 

Нийт амласан 
санхүүжилт – 

ОУСБХБ (сая $) 

Малын маркетингийн төсөл  ХОТС 2020 тодруулах 30.00 0 
Улаанбаатар хотын дулааны салбарыг 
сайжруулах төсөл 

ХОТС 2020 тодруулах 21.00 0 
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Хавсралт 5: Одоо хэрэгжиж байгаа Зөвлөх үйлчилгээ ба Аналитик ажил  
 
 

Ажлын # Ажлын нэр Төрөл  СЖ 

P153283 Монгол улсад нийгмийн эгэх хариуцлагыг 
бэхжүүлэх  

Зөвлөх 
үйлчилгээ 

2020 

P156878 Улаанбаатар хотын тээврийн төлөвлөлт, 
удирдлагад зөвлөх үйлчилгээ  

Зөвлөх 
үйлчилгээ 

2021 

P165221 Монгол улсын ядуурлыг хэмжих, дүн шинжилгээ 
хийх зөвлөх үйлчилгээ  

Зөвлөх 
үйлчилгээ 

2020 

P166443 Монгол улсын засаглалыг бэхжүүлэх  Зөвлөх 
үйлчилгээ 

2022 

P166801 Монгол улсын нийгмийн хамгааллын тогтолцоо, 
хөдөлмөрийн бодлогыг бэхжүүлэх  

Зөвлөх 
үйлчилгээ 

2020 

P167063 Монгол улсын уур амьсгал, хотын даван туулах, 
дасан зохицох чадвар  

Зөвлөх 
үйлчилгээ 

2020 

P167476 Монгол улсын тэтгэвэр, хүн амын насжилт, ахмад 
настныг асран халамжлах чиглэлээр зөвлөх 
үйлчилгээ, аналитик ажил  

Аналитик 
ажил 

2020 

P168077 Монгол улсад хүн капитал бий болгох үндэс суурь: 
Бага насны хүүхэд үзүүлэх үйлчилгээний засаглал, 
санхүүжилт, хөрөнгө оруулалтын тэргүүлэх 
чиглэлүүд  

Аналитик 
ажил 

2020 

P168781 Монгол улс: Бодит эдийн засгийн динамик Аналитик 
ажил 

2020 

P169024 Монгол улсын дэд бүтцийн коридор InfraSAP – 
Эдийн засгийн коридор 

Аналитик 
ажил 

2020 

P169682 Монгол улсын төсөв санхүүгийн удирдлагын үр 
өгөөжийг дээшлүүлэх  

Зөвлөх 
үйлчилгээ 

2022 

P169683 Бүрэлдэхүүн 1: Макро төсвийн удирдлагыг 
бэхжүүлэх  

Зөвлөх 
үйлчилгээ 

2022 

P169934 Монгол улс – Эрчим хүчний салбарын мастер 
төлөвлөгөө  

Зөвлөх 
үйлчилгээ 

2020 

P170968 Монгол улс – Төрийн албаны шинэчлэлийн үнэлгээ Аналитик 
ажил 

2020 

P170852 Монгол улсын Банкны салбарын мониторинг ТТ Аналитик 
ажил 

2020 

P172371 Монгол дахь авлигын эсрэг арга хэмжээ Аналитик 
ажил 

2020 

2019 оны 10-р сарын байдлаар 
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Хавсралт 6. ТС-ын хугацаанд хэрэгжиж дууссан зээлийн төслүүд, зөвлөх үйлчилгээ ба 
аналитик ажлууд  

 

СЖ12-СЖ19 оны хооронд хэрэгжиж дууссан зээлийн төслүүд 

Төслийн #.   Дууссан огноо 
Баталсан 
СЖ 

Цэвэр 
амласан 
санхүүжил
т (сая $) 

Санхүүжил
т хийсэн 
нийт дүн 
(сая $) 

P084766 
МОН-ДБОС-Хөдөө орон нутагт сэргээгдэх эрчим 
хүчний хүртээмж  06/30/2012 2007 3.5 3.0 

P099321 
МОН- Хөдөө орон нутагт сэргээгдэх эрчим хүчний 
хүртээмж 06/30/2012 2007 

3.5 3.6 

P074591 
МОН-УБ хотын нийтийн үйлчилгээг сайжруулах 
төсөл 2 02/29/2012 2004 18.0 18.6 

P096439 МОН-Тогтвортой амьжиргаа II 06/30/2013 2007 44.0 44.0 

P101446 
МОН-Хууль эрх зүйн салбарын үйлчилгээг 
дээшлүүлэх  06/30/2013 2008 5.0 4.1 

P077778 
МОН- Эдийн засгийн чадавхийг бэхжүүлэх 
техникийн туслалцаа 03/31/2013 2003 7.5 8.0 

P092965 
МОН-Мэдээлэл харилцаа холбооны дэд бүтцийг 
хөгжүүлэх төсөл 03/31/2013 2006 

8.0 7.3 

P096328 
МОН-Хөдөө орон нутаг дахь боловсролын хөгжил 
-READ 02/28/2013 2006 4.8 5.0 

P040907 МОН-Эрчим хүчний салбар 09/30/2013 2001 41.5 46.6 

P098426 МОН-Засаглалын туслалцаа 12/31/2014 2006 14.0 15.0 

P113160 MОН-МОНСТАТ 12/31/2014 2009 2.0 2.2 

P125445 MОН - ДБТС Бага насны хүүхдийн боловсрол 06/30/2015 2012 10.0 10.0 

P108768 
MОН-Уул уурхайн салбарын байгууллагын 
чадавхийг бэхжүүлэх техникийн туслалцаа  12/31/2015 2008 9.2 8.7 

P088816 MОН-Малын индексжүүлсэн даатгалын төсөл 03/31/2016 2005 17.8 10.3 

P119825 
Монгол улсын олон салбарыг хамарсан техникийн 
туслалцааны төсөл 06/30/2017 2010 12.0 12.0 

P122320 MОН-Улаанбаатар Цэвэр Агаар Төсөл 12/31/2019 2012 15.0 12.9 

P125964 
MОН – Мал, ХАА-н бүтээгдэхүүний маркетингийн 
төсөл  12/31/2017 2013 11.0 11.0 

P162402 
Эдийн засгийн удирдлагыг дэмжих үйл ажиллагаа 
1 07/31/2018 2018 120.0 122.7 

 

2016 оноос хойш хийгдсэн зөвлөх үйлчилгээ ба аналитик ажлууд 

Ажлын 
# 

Ажлын нэр Төрөл 
Дууссан 

СЖ 

P118643 Монгол улс-Хараат бус Think Tank Зөвлөх 2016 

P130892 GAFSP – Монгол улс Аналитик 2016 

P145422 Жендерийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөө хэрэгжүүлэх Аналитик 2016 

P146146 Хотын санхүүг бэхжүүлэх, Улаанбаатар хотын үйлчилгээг сайжруулах  Зөвлөх 2016 
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P146172 Монгол улсын хөрөнгийн зах зээлийн хөгжил техникийн туслалцаа 
(зөвлөх үйлчилгээ) 

Зөвлөх 2016 

P146360 StAR – Монгол улсын оролцоо Зөвлөх 2016 

P150428 Монгол улсад илүү үр өгөөжтэй нийгмийн хамгааллын тогтолцоог 
бий болгох  

Зөвлөх 2016 

P150919 Уул уурхайн салбарын загвар гэрээ, зөвлөх үйлчилгээ  Зөвлөх 2016 

P152195 Монгол улс #A065 Төлбөрийн системийн стратеги ба хяналтын хүрээ   Зөвлөх 2016 

P152905 Сургуулийн өмнөх боловсролын чанар  Аналитик 2016 

P154187 Монгол улсын санхүүгийн боловсролын стратеги  Зөвлөх 2016 

P146081 Монгол улсын гамшгийн эрсдлийн удирдлагын хөтөлбөрт дэмжлэг 
үзүүлэх  

Зөвлөх 2017 

P150392 MОН Сэргээгдэх эрчим хүчний хөтөлбөрийг өргөжүүлэх хөрөнгө 
оруулалтын төлөвлөгөө бэлтгэх  

Зөвлөх 2017 

P152274 Монгол улсын ядуурлыг хэмжих, дүн шинжилгээ хийх тухай зөвлөх 
үйлчилгээ   

Зөвлөх 2017 

P157840 MОН – Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих зээлийн бус зөвлөх үйлчилгээ Зөвлөх 2017 

P158667 Монгол улс- Засаглал & улсын салбарын удирдлагын аналитик 
ажлын дэмжлэг  

Аналитик 
2017 

P160426 Монгол улс- Өрийн удирдлагын гүйцэтгэлийн үнэлгээ (DeMPA) Зөвлөх 2017 

P161478 Монгол улс- Өрийн удирдлагын шинэчлэлийн төлөвлөгөө  Зөвлөх 2017 

P150325 Монгол улс- Засаглалын Түншлэлийн Хэрэгсэл Зөвлөх 2018 

P161057 Монгол улс- Улсын төсвийн зардлын хяналт  Аналитик 2018 

P159938 Санхүүгийн салбар дахь цаг үеэ олсон бодлогын зөвлөгөө  Зөвлөх 2019 

P159939 Банкны салбарын тогтвортой байдлыг дэмжих  Зөвлөх 2019 

P160024 Стратегийн гадны хөрөнгө оруулалт ба төрийн өмчит аж ахуйн 
нэгжүүдийн талаар баримтлах бодлогын хүрээ  

Зөвлөх 2019 

P160095 Хөрөнгийн найдвартай мэдээ “Asset Declaration and Recovery” Зөвлөх 2019 

P160262 ББСБ-уудыг бэхжүүлэх  Зөвлөх 2019 

P160263 Төлбөрийн чадваргүй байдлын шинэчлэл Зөвлөх 2019 

P160815 Төлбөрийн системийн стратегийн хэрэгжилт Зөвлөх 2019 

P160816 Санхүүгийн чадавх Зөвлөх 2019 

P162813 Улаанбаатарын хэмнэлттэй дулааны төсөл  Аналитик 2019 

P164554 Монгол улс – TХудалдаа, Өрсөлдөх чадварын чиглэлээр аналитик 
ажлын дэмжлэг  

Аналитик 2019 

P165166 Монгол улсад Агаарын бохирдлын удирдлага  Аналитик 2019 

P169119 Монгол улсад Жендерийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг бэлтгэж 
хэрэгжүүлэх  

Зөвлөх 
2019 

P157826 Санхүүгийн салбарыг хөгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх хөтөлбөр Зөвлөх 2020 
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Хавсралт 7. ТС-ийн хугацаанд олгосон зээл тусламжийн багцын үзүүлэлтүүд  
 

Хугацаа  СЖ13 СЖ14 СЖ15 СЖ16 СЖ17 СЖ18 СЖ19 

СЖ20, 
7 сарын 
31-ны 

байдлаар 

БАГЦ БА САНХҮҮЖИЛТЫН ЗАРЦУУЛАЛТ 

Идэвхтэй төсөл # 
10 13 10 8 11 10 10 11 

Амлалтын цэвэр дүн $ сая 
157.52 209.75 183.75 156.70 243.70 337.70 232.70 338.94 

Нийт зарцуулалт $сая 
85.23 56.31 48.91 45.18 54.45 172.67 76.15 82.64 

Зарцуулаагүй нийт үлдэгдэл $ сая 
66.04 154.16 123.07 99.65 176.66 162.14 145.69 244.12 

СЖ-ийн зарцуулалт $ сая 
15.70 16.85 12.23 15.33 20.64 139.48 13.29 6.48 

Зөвхөн хөрөнгө оруулалтын 
санхүүжилтын зарцуулалтын 
харьцаа % 

19.2 21.8 9.0 13.3 21.1 9.4 8.4 4.4 

ОУСБХБ/ОУХА зарцуулалтын 
харьцаа 

19.1 23.2 9.1 10.9 17.4 9.4 8.4 4.4 

Удааширсан зарцуулалт % 
20.0 7.7 0.0 0.0 0.0 10.0 10.0 0.0 

БАГЦЫН ЭРСДЭЛТЭЙ БАЙДАЛ         
Хэрэгжиж байгаа асуудалтай 
төслүүд # 

2 1 1 1 3 3 4 4 

Асуудалтай төслийн % 
20.0 7.7 10.0 12.5 27.3 30.0 40.0 36.4 

Асуудалтай болох магадлалтай 
төслийн # 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Эрсдэлтэй төсөл # 
2 1 1 1 3 3 4 4 

Эрсдэлтэй төслийн % 
20.0 7.7 10.0 12.5 27.3 30.0 40.0 36.4 

Эрсдэлтэй амлалт $ сая 
23.30 10.00 11.00 24.80 63.70 63.90 88.90 88.90 

Эрсдэлтэй амлалтын % 
14.8 4.8 6.0 15.8 26.1 18.9 38.2 26.2 

Идэвхтэй байдал % 
100 100.0 100.0 100.0 0.0 33.3 66.7 33.333333 

IEG ХАРААТ БУС ҮНЭЛГЭЭНИЙ БҮЛГИЙН РЕЙТИНГ (СЖ11 - СЖ18) 
  

Дууссан төслийн #  5 1 3 2 1 1     

ХБҮБ-ийн үнэлсэн төслийн тоо 5 1 3 2 1 1     

ХБҮБ Дунд зэрэг + Үр дүн хангалттай 
үнэлгээний % 

80.0 100.0 100.0 50.0 100.0 100.0     

Хэрэгжилтийн тайлангийн чанар 
хангалттай % 

80.0 100.0 66.7 0.0 0.0 0.0     

Холбогдоогүй цэвэр дүн % 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Банкны гүйцэтгэл дунд зэрэг+ (%) 60.0 0.0 100.0 100.0 100.0 100.0     
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Банкны гүйцэтгэл дунд зэрэг + (%) 80.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0     

Мониторинг, үнэлгээний чанар % 0.0 0.0 66.7 50.0 0.0 100.0     

Зээлдэгчийн нийт гүйцэтгэл 
хангалттай % 

60.0 100.0 100.0 50.0 0.0 0.0     
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Хавсралт 8: ОУСК-ийн олгосон зээл тусламжийн багц 
 
ОУСК-ийн Монгол улсад оруулсан хөрөнгө оруулалтын төслийн багц (2019 оны 6-р сарын 30-ны байдлаар) 

Амласан СЖ Байгуул-
лагын товч 
нэр 

LN 
Амлалт-
ОУСК 

LN 
эргэн 
төлөлт 
-ОУСК 

ET 
Амлалт-
ОУСК 

QL+QE 
Амлалт-
ОУСК 

GT 
Амлалт-
ОУСК 

RM 
Амлалт-
ОУСК 

БҮГД 
Амлалт-
ОУСК 

БҮГД 
Амлалт-
хэсэг-
чилсэн 

LN 
гаргасан-
ОУСК 

ET 
гаргасан-
ОУСК 

QL+QE 
гаргасан-
ОУСК 

GT 
гаргасан-
ОУСК 

RM 
гаргасан-
ОУСК 

БҮГД 
гаргасан-
ОУСК 

БҮГД 
гаргасан-
хэсэг-
чилсэн 

2009/ 2013/ 
2010/ 2018/ 
2014/ 2017/ 
2019/ 2007/ 
2011/ 2004/ 
2015/ 2016/ 
2008/ 2012 

ХААН Банк 33.33 51.67 2.30 - 3.68 - 39.31 - 33.33 2.30 - 3.68 - 39.31 - 

2010/ 2013/ 
2018/ 2009/ 
2014/ 2017/ 
2019/ 2007/ 
2011/ 2015/ 
2016/ 2002/ 
2012/ 2008 

ХАС Банк 15.00 10.40 - - 10.89 2.50 28.39 28.66 10.00 - - 10.89 1.14 22.02 18.66 

2013 MCS Property 
BVI 

11.88 28.12 - - - - 11.88 - 11.88 - - - - 11.88 - 

2013/ 2011 Mongolia 
Opp I 

- - 7.38 - - - 7.38 - - 5.93 - - - 5.93 - 

2014 Тэнгэр FG 
ХХК 

- - 15.46 - - - 15.46 - - 15.46 - - - 15.46 - 

2015 Интермед 
эмнэлэг 

5.00 - - - - - 5.00 - 5.00 - - - - 5.00 - 

2016 MMC Polaris 6.50 - - - - - 6.50 - 6.50 - - - - 6.50 - 

2016 ОТ ХХК 400.00 - - - - - 400.00 820.63 400.00 - - - - 400.00 820.63 

2017/ 2011 Шангри-Ла 
УБ 

75.00 31.67 - - - - 75.00 - 75.00 - - - - 75.00 - 

2018/ 2017/ 
2019/ 2016/ 2008 

Голомт Банк - - - - 1.27 - 1.27 - - - - 1.27 - 1.27 - 

НИЙТ  546.71 121.86 25.14 - 15.84 2.50 590.18 849.29 541.71 23.68 - 15.84 1.14 582.37 839.29 

  
Тэмдэглэл: LN=зээл; ET= Шууд өөрийн хөрөнгөөр (санхүүжилтыг оруулан); QL= хагас өөрийн хөрөнгөөр (зээлийн төрөл); QE= хагас 
өөрийн хөрөнгөөр (өөрийн хөрөнгийн төрөл); GT=Баталгаа; RM=Эрсдлийн удирдлага
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Монгол Улс дахь ОУСК-ийн зөвлөх үйлчилгээний багц ба хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж буй ажлууд (2019 оны 6-р сарын 30-ны байдлаар) 
 

Төслийн 
дугаар 

Нэр Төрөл Бизнесийн үндсэн чиглэл Хэрэгжиж 
эхлэсэн 
огноо 

Хэрэгжиж 
дуусах 
огноо 

ОУСК-ийн удирдаж 
буй нийт 
санхүүжилт, сая $ 

601976 Монгол улсын 
Худалдааны Зуучлал ба 
Агро Салбарын 
Экспортын Өрсөлдөх 
Чадвар  

Салбарын 
хөгжил/ Зах зээл 
бий болгох 

Тэгш хүртээмжтэй өсөлт, 
санхүү, байгууллага  

3/16/2018 6/30/2022          2.30  

600098 Монгол улсын хөрөнгө 
оруулалтын бодлого ба 
агробизнесийн хөрөнгө 
оруулалтыг дэмжих 

Харилцагч/ 
Спонсорын 
хөгжил  

Тэгш хүртээмжтэй өсөлт, 
санхүү, байгууллага 

12/1/2016 6/30/2021          2.05  

598067 Монгол улсын олон 
оролцогч талыг 
хамарсан уул уурхай 
дахь усны менежмент 

Салбарын 
хөгжил/ Зах зээл 
бий болгох 

Дэд бүтэц ба байгалийн 
нөөц 

5/20/2013 12/31/2018          1.96  

601526 Монгол улсын 
төлбөрийн чадваргүй 
байдлын шинэчлэл  

Салбарын 
хөгжил/ Зах зээл 
бий болгох 

Тэгш хүртээмжтэй өсөлт, 
санхүү, байгууллага 

5/15/2019 12/31/2023          0.75  

604122 Монгол улсын Ногоон 
Барилга 

Салбарын 
хөгжил/ Зах зээл 
бий болгох 

Эдийн засаг ба хувийн 
хэвшлийн хөгжил 

4/1/2019 6/30/2020          0.10  

 
Нийт багц 

    
        7.16  

       
2016 оны 12-р сард гаргасан ГСД-ийн дараа хэрэгжиж дууссан төслүүд  

  

599274 Монгол Улсын Барьцаат 
Хэлцлийн Шинэчлэл  

Салбарын 
хөгжил/ Зах зээл 
бий болгох 

Дэд бүтэц ба байгалийн 
нөөц 

9/20/2013 9/30/2018          1.16  

565508 Монгол улсын 
бизнесийн хяналт 
шалгалтын шинэчлэл  

Харилцагчидтай 
хамтарсан 
зөвлөх 

Худалдаа ба Өрсөлдөх 
чадвар 

  
         3.78  
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үйлчилгээний 
төсөл  

601179 2030 Усны Нөөцийн 
Групп, Зүүн Ази 

Харилцагчидтай 
хамтарсан 
зөвлөх 
үйлчилгээний 
төсөл 

Олон салбарыг хамарсан 
зөвлөх үйлчилгээний 
шийдэл – Ус  

7/1/2015 6/30/2018          3.02  

 
Хэрэгжүүлэхээр санал болгосон төслүүд 

   

603169 Монгол Улсын Өртгийн 
хэлхээний санхүү, зах 
зээлийн хөгжил  

Салбарын 
хөгжил/ Зах зээл 
бий болгох 

Тэгш хүртээмжтэй өсөлт, 
санхүү, байгууллага 

9/30/2019 12/31/2023          1.33  

603336 Монгол улсын зээлийн 
бүртгэлийг бий болгох 

Салбарын 
хөгжил/ Зах зээл 
бий болгох 

Тэгш хүртээмжтэй өсөлт, 
санхүү, байгууллага 

10/1/2019 6/30/2024          1.20  

603659 Зүүн Ази. Номхон 
Далайн Бүс, INR Зөвлөх 
нэгдсэн үйлчилгээ  

Харилцагч/ 
Спонсорын 
хөгжил 

Дэд бүтэц ба Байгалийн 
нөөц 

11/1/2018 6/30/2022          1.80  

 
Хэрэгжүүлэхээр санал болгохын өмнөх шатанд байгаа төслүүд  

   

601996 Оюу Толгойн Орон 
нутгийн нийлүүлэгчдийг 
хөгжүүлэх хөтөлбөр  

Харилцагчидтай 
хамтарсан 
зөвлөх 
үйлчилгээний 
төсөл 

Дэд бүтэц ба Байгалийн 
нөөц 

  
            -    
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Хавсралт 9: ОТХОБА-ийн багц  
 

Хэрэгжүү- 

лэгч орон 

Гэрээний 

# 

Төслийн 

нэр 

Хөрөнгө 

оруулаг-
чийн нэр 

Хүчин 

төгөлдөр 
болсон 

огноо 

Хэрэгжиж 

дуусах 
огноо 

Хөрөнгө 

оруулагчийн 
улс 

Бизнесийн 

салбар 

EOC төрөл Шилжүүл-

гийн 
хязгаар 

(US$) 

Хөрөнгийг 

албадан 
хураах 

нөхцөлд 

(US$) 

Дайн, 

иргэний 
тэмцлийн 

үед (US$) 

Гэрээ 

зөрчих 
тохиолдолд 

(US$) 

NHSFO 

(US$) 

Дээд 

хязгаар 
(US$) 

Монгол улс 12687-01 Оюу 

Толгой 

Төсөл 

Стандарт 

Чартерэд 

Банк 
Лондон 

салбар 

12/16/2015 12/15/2027 Их Британи Уул 

уурхай 

Нийт 895,578,324 895,578,324 895,578,324 895,578,324 - 895,578,324 

        Одоогийн 895,578,324 895,578,324 895,578,324 895,578,324 - 895,578,324 

        Стендбай - - - - - - 

        Ирээдүйн 

хүү 

- - - - - - 

        Дахин 

даатгал 

759,002,630 759,002,630 759,002,630 759,002,630 - 759,002,630 

        Цэвэр 136,575,694 136,575,694 136,575,694 136,575,694 - 136,575,694 

Монгол улс  1 гэрээ      Нийт 895,578,324 895,578,324 895,578,324 895,578,324 - 895,578,324 

        Одоогийн 895,578,324 895,578,324 895,578,324 895,578,324 - 895,578,324 

        Стендбай - - - - - - 

        Ирээдүйн 
хүү 

- - - - - - 

        Дахин 

даатгал 

759,002,630 759,002,630 759,002,630 759,002,630 - 759,002,630 

        Цэвэр 136,575,694 136,575,694 136,575,694 136,575,694 - 136,575,694 

        Өөрчилсөн 
цэвэр дүн 

136,575,694 136,575,694 136,575,694 136,575,694 - 136,575,694 
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Хавсралт 10. Эдийн засгийн гол үзүүлэлтүүд, 2016–23 
(2019 оны 8-р сарын байдлаар хийсэн төсөөлөл) 

 

 
 

МОНГОЛ УЛС – сонгосон үзүүлэлтүүд 2016 2017 2018 

эцэст 

2019 

эхний 

хагас 

2020 

эхний 

хагас 

2021 

эхний 

хагас 

Бодит ДНБ-ий өсөлт, тогтмол зах 

зээлийн үнээр тооцсон 

1.4 5.4 6.8 6.9 6.3 5.9 

Хувийн хэрэглээ -2.2 5.3 6.2 5.7 6.0 6.2 

Засгийн газрын хэрэглээ 10.6 -1.8 0.5 5.4 6.2 7.8 
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Үндсэн хөрөнгийн нийт хуримтлал 0.5 35.6 22.4 12.5 5.0 3.4 

Экспортын бараа үйлчилгээ 13.8 14.8 13.4 5.4 2.6 4.9 

Импортын бараа үйлчилгээ 12.7 24.8 20.8 4.4 1.9 4.6 

Бодит ДНБ-ий өсөлт, тогтмол хүчин 

зүйлийн үнээр тооцсон 

1.2 5.3 7.2 6.9 6.3 5.9 

ХАА 6.2 1.8 4.5 5.0 4.5 4.5 

Аж үйлдвэр (уул уурхайг оролцуулан) -0.4 0.7 7.4 6.2 5.3 5.0 

Үйлчилгээ 1.0 11.0 7.9 8.3 7.7 7.1 

Инфляц (ХҮИ, хугацааны эцсээр) 1.3 6.4 8.1 8.5 8.3 7.2 

Урсгал дансны тэнцэл (ДНБ-д эзлэх %) -6.3 -10.1 -17.0 -14.4 -12.5 -11.9 

Төсвийн тэнцэл (ДНБ-д эзлэх %)* 15.3 -3.5 2.6 -1.3 -1.7 -1.5 

Өр (ДНБ-д эзлэх %)** 87.6 84.7 74.4 71.4 68.0 62.4 

Үндсэн тэнцэл (ДНБ-д эзлэх %) -11.4 0.3 5.7 1.2 0.5 0.7 

*Төсвийн тэнцэлд Хөгжлийн Банкны зардлыг оруулж тооцоогүй бөгөөд тусад нь 

мониторинг хийдэг. 

**Засгийн газрын ерөнхий өрийн мэдээлэлд төрийн өмчит компаниудын өр болон PBOC 

(Хятадын Банк)-аас своп шугамаар авсан төв банкны өрийг оруулаагүй болно. 
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Хавсралт 11: Улс Орны Цогц Дүн Шинжилгээ, Оношлогооны баримт бичигт дурдсан 
хөгжлийн тэргүүлэх чиглэлүүд  

УСДШО-нд 
дурдсан тэргүүлэх 
чиглэл 

Товч тодорхойлолт Тэргүүлэх үйл ажиллагаа 

Засаглал: Бүх 
салбарт 
хамаатай гол 
тулгамдсан 
асуудлуудын үндэс 
суурь болсон 
бэрхшээл 

 

Макро эдийн засгийн оновчтой 
Удирдлага эдийн засгийн засаглалын 
гол тулгамдсан явдал болсон. 
Түүнчлэн, засаглалын үндсэн гурван 
бэрхшээлийг цохон тэмдэглэсэн: 
сонгуулийн мөчлөг дагасан бодлого 

(өсөлт уналтын мөчлөгө бий 
болоход нөлөөлдөг), хуулийн 

хэрэгжилт муу (“хуулийн 
хэрэгжилтийн цоорхой” буюу 
хууль тогтоомжийн хэрэгжилт 
тааруу), ба клиентелизм буюу 
сонгогчдын санал авахад чиглэсэн улс 
төрийн өрсөлдөөн, УИХ-ын бүтэц 
өөрчлөгдсөнтэй холбоотойгоор 
төрийн албан хаагчид тогтмол 
өөрчлөгдөж солигддог байна 

i. Макро эдийн засгийн тогтвортой, 
оновчтой менежментийн хүрээг 
сэргээн бий болгох; 

ii. Дунд хугацааны өрийн менежментийг 
бэхжүүлэх; 

iii. Төрийн албанд мерит буюу ажлын 
чанарын гүйцэтгэлд ач холбогдол өгөх 
явдлыг сэргээж, мэргэжлийн 
ажилтнуудыг ажлаас халах явдлыг 
багасгах; 

iv. Төсөв санхүүгийн өрсөлдөх чадвар, ил 
тод байдлыг нэмэгдүүлэх; 

v. Төсвийн хөрөнгө оруулалтын 
менежментийг бэхжүүлэх (ТХОМ); 

Ажлын байр, 
хувийн хэвшлийн 
салбарын хөгжил: 
Ихэнх 
Монголчуудын 
хувьд суурь 
тулгамдсан 
бэрхшээл  

Ажилгүйдлийн түвшин өндөр, 
эмэгтэйчүүдийн хөдөлмөрийн 
оролцоо бага байгаа нь ажлын байр 
бий болгох талаар их зүйл хийж 
болохыг харуулж байна. Эдийн засаг 
өсөхийн хирээр орчин үед сургууль 
төгсөгчдийн ур чадвар (ялангуяа дээд 
боловсролын түвшинд) ажил 
олгогчдын эрэлт хэрэгцээтэй 
нийцэхгүй байгаа нь ажлын бүтээмж 
зогсонги байдалд орж, цалин 
өндөртэй ажил эрхлэх боломжийг 
хязгаарлах шалтгаан болж байна. 
Хувийн хэвшлийг хөгжүүлэх нь 
өсөлтийн гол хөдөлгөх хүч бөгөөд 
төсвийн хомсдол, хөрөнгө оруулалтын 
тодорхойгүй орчин зэргийн улмаас 
хувийн хэвшлийн салбар хөгжихөд 
саад болж байна. Бизнес эрхлэх 
үзүүлэлтээр ахиц гарч байгаа ч хувийн 
хэвшлийн салбарт хөрөнгө 
оруулагчид Монгол улсыг өндөр 
эрсдэлтэй орчин гэж үзсэн хэвээр 
байна. 

i. Орчин үед шаардлагатай ур чадварын 
сургалтын хөтөлбөрүүд; 

ii. Бизнес эрхлэх сургалт, санхүүжилтийг 
дэмжих; 

iii. Санхүүгийн салбарын тогтвортой 
байдлыг бэхжүүлэх; 

iv. Хөдөө аж ахуй, аялал жуулчлал, эрчим 
хүч зэрэг салбарт хөрөнгө оруулагчийг 
хамгаалах хууль тогтоомж, хөрөнгө 
оруулалтыг дэмжих; 

v. Хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгүй 
байдлын тухай хууль, Хүнсний тухай 
хуулийг дагаж мөрдөх, мах, сүүний 
гаралтай бүтээгдэхүүний гарал үүслийг 
хөтлөх тогтолцоог бий болгож 
хөгжүүлэх, мал эмнэлгийн үйлчилгээ, 
хил дамнасан өвчний хяналтад 
оруулах хөрөнгө оруулалтын 
төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх. 
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Хүний капиталыг 
хуримтлуулах, 
хамгаалах: уул 
уурхайн баялгийг 
ард иргэдийн сайн 
сайханд зориулан 
хувиргах 
 

Эрүүл мэндийн салбарт тулгамдсан 
асуудал хэвээр байгаа нь анхан шатны 
тусламж үйлчилгээг өргөжүүлэх, 
чанарыг сайжруулах, халдварт бус 
өвчний тархалт өсөн нэмэгдэж 
байгаан улмаас эмнэлгийн 
тогтолцоонд энэхүү өсөн нэмэгдэж 
буй хэрэгцээ шаардлагад илүү сайн 
нийцүүлж ажиллах хэрэгтэй болж 
байна. Боловсролын салбарт улсын 
төсвөөс зарцуулах зардал дунд 
түвшинд байгаа ч (ижил улс 
орнуудтай харьцуулахад), эрэлт, 
нийлүүлэлтийн зөрүү их байна- 
ялангуяа хүн ам харьцангуй залуу, 
хурдан хотжиж байгааг харгалзан бага 
насны хүүхдийн боловсролын 
чиглэлээр анхаарах хэрэгтэй байна. 
Мөн илүү үнэ цэнэтэй ажиллах хүчийг 
бэлтгэхийн тулд дээд боловсрол, 
мэргэжлийн боловсролын чанарыг 
сайжруулах шаардлагатай юм. 
Түүнчлэн, нийгмийн хамгааллын 
тогтолцоог зорилтот бүлэгт илүү 
чиглүүлж, төсөв санхүүгийн хувьд 
оновчтой болгох шаардлагатай байна. 
Хамрах хүрээ, хүртээмжийн хувьд 
чанарыг баримталж байгаа ч макро 
цочролыг багасгах эсвэл ядуурлыг 
бууруулахад үзүүлэх нөлөө бага 
байна. Тэтгэврийн тогтолцоонд 
төсвийн үзүүлж буй татаас ДНБ-ий 2 
хувийг эзэлдэг, шинэчлэл хийхгүй бол 
тогтворгүй байдал үүсч 2030 онд 6 
хувь, 2050 онд 11 хувь хүрэх 
магадлалтай учраас тэтгэврийн 
тогтолцоонд тусгайлан анхаарах нь 
зүйтэй. 

i. Эрүүл мэндийн үйлчилгээг (анхан 
шатны тусламж үйлчилгээ, эмнэлэг 
хоорондын уялдаа холбоог илүү 
хангах) өөрчлөн зохион байгуулж, 
халдварт бус өвчний тохиолдол өсөн 
нэмэгдэж буй асуудлыг шийдвэрлэх; 

ii. Эрүүл мэндийн чанар, 
санхүүжилтийн хуваагдмал байдлыг 
бууруулах; 

iii. Бага насны, бага, дунд чанартай 
боловсролын хүртээмж дэхь тэгш бус 
байдлыг бууруулах; 

iv. Хөдөөгийн сургуулиудыг сэргээн 
засварлаж, хотын сургуулиудыг 
өргөтгөх; 

v. Дээд боловсролын салбарын 
шинэчлэлийг үргэлжлүүлэх; 

vi. Нийгмийн хамгааллын 
хөтөлбөрүүдийн хамрах хүрээг тэлж, 
хүрэлцээг сайжруулах; 

vii. Эдийн засгийн цочролд хамгаалалт 
болох хөтөлбөрүүдийг орлуулан 
тооцох, зорилтот бүлгийг тогтоох 
илүү олон аргыг ашиглан сайжруулах; 

viii. Тэтгэвэр, Хүүхдийн мөнгө хөтөлбөр, 
нийгмийн хамгааллыг төсөв 
санхүүгийн хувьд тогтвортой болгох. 

Дэд бүтэц: хойч 
ирээдүйд эдийн 
засгийн 
төрөлжилтийг 
хангах суурь ажил  
 

Далайд гарцгүй, газар нутаг томтой 
улс орны хувьд тээвэр, ложистик нь 
тулгамдсан асуудал болж байна. 
Эрчим хүч, ус, тээвэр зэрэг үндсэн дэд 
бүтцэд төр чухал үүрэгтэй оролцдог 
бөгөөд цаашид ч чухал үүрэг 
гүйцэтгэсэн хэвээр байх магадлалтай 
юм. Гэвч хувийн хэвшлийн салбарт 
илүү хөрөнгө оруулж, ТХХТ-ийн 
хувилбаруудыг дэмжсэнээр төсвийн 

i. Тээврийн салбарын төлөвлөгөөг 
боломжит санхүүжилтээр хэрэгжүүлэх; 

ii. Гэр хорооллын замыг засмал зам 
болгож, явган хүний зам барих, ариун 
цэврийн байгууламж, эрчим хүчний 
дэд бүтцийг бий болгох; 

iii. МХХТ-ийн бодлого, зохицуулалтын 
орчныг боловсронгуй болгож, хувийн 
хэвшлийн оролцоог хөхүүлэн дэмжих. 
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дарамтыг бууруулж, улсын өр 
нэмэгдэхээс сэргийлэх бөгөөд эцсийн 
хэрэглэгчдэд илүү сайн технологи, 
засаглал, үр өгөөж бүхий нийтийн 
үйлчилгээг хүргэх болно. 

iv. Дулаан, цахилгаан дамжуулах, түгээх 
дэд бүтцийг шинэчлэх. 

Байгалийн 
баялгийг 
хамгаалах: алсын 
хараагүй байх нь 
харалган алдаа 
болно  

Уур амьсгалын өөрчлөлт, эдийн 
засгийн сүүлийн үеийн хөгжил нь 
байгалийн баялгийг доройтуулахад 
нөлөөлж байна. Зарим газарт усны эх 
үүсвэр хомсдож, УБ хотын агаарын 
бохирдол их, бэлчээрийн доройтол, 
гамшгийн эрсдэл нэмэгдэж байгаа нь 
хууль тогтоомжийг дагаж мөрдөх, 
сайжруулсан дэд бүтцэд нэмэлт 
хөрөнгө оруулалт хийх шаардлагатайг 
харуулж байна. Байгалийн баялгийг 
ашиглах явцад ашиг сонирхлын 
зөрчил гарч байгааг ил тод хэлэлцэж 
ямар үр дагавартай болохыг ярилцах 
хэрэгтэй. 

i. УБ хотын гэр хороололд цэвэр, хямд 
халаалтын шийдлүүдийн хүртээмжийг 
дэмжих. 

ii. Ариун цэврийн байгууламжийн хямд 
өртөгтэй шийдэл, хямд, зохистой 
бохир ус цуглуулах, цэвэршүүлэх 
ажлыг дэмжих; 

iii. Халаалтын болон ариун цэврийн 
шийдлийг дэмжих зохицуулалтын 
хүрээг шинэчлэх; 

iv. Бэлчээр, усны хүртээмж, тогтвортой 
менежментийн чиглэлээр гэрээт 
ферм, үр дүнтэй нийгэмлэгүүдтэй 
хамтран ажиллах явдлы дэмжих; 

v. Усны зохистой хэрэглээ ба 
хуваарилалтын төлөвлөгөөний тухай 
газрын гүний усны үнэлгээ хийх 


