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Яагаад ирээдүйгээ төлөвлөх хэрэгтэй вэ? 

 

• “Бэлтгэхээс татгалзсанаар Та алдахад бэлтгэж 

байна”, Бенжамин Франклин 

 

 

• “Төлөвлөгөө нэг их чухал биш байж болно. Гэхдээ 

төлөвлөх нь нэн чухал юм”, Винстон Черчил   

 

 

 

• “Ирээдүйдээ хөрөнгө оруул. Учир нь Та амьдралынхаа 

үлдсэн хэсгийг тэнд өнгөрүүлнэ”, Хабиб Акандэ 
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Яагаад ирээдүйгээ төлөвлөх хэрэгтэй вэ? 

• Бид өдөр бүр шийдвэр гаргадаг:  

– Юу идэх вэ?  

– Ажилдаа юу өмсөж явах вэ?  
 

• Хувь хүмүүс урт хугацааны сонголт хийдэг:  

– Хаана амьдрах вэ?   

– Боловсролоо дээшлүүлэх үү? 
 

• Малчин:  

– Малаа хэрхэн өсгөх вэ?  

– Цаг агаар муудвал яах вэ?  
 

• Бизнес эрхлэгч:  

– Юу үйлдвэрлэх вэ?  

– Хэр ихийг үйлдвэрлэх вэ? Үнэ нь ямар байвал зохих вэ? 
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Яагаад ирээдүйгээ төлөвлөх хэрэгтэй вэ? 

• Гэхдээ нөхцөл байдал өөрчлөгдсөн тохиолдолд... 

– Хувь хүн: Ажлаа алдвал яах вэ?  

– Малчин: Бороо орохгүй, ган болвол яах вэ? 

– Бизнес эрхлэгч: Хажууханд өрсөлдөгч гараад ирвэл яах вэ?  

 

• Ирээдүйг урьдчилан харж, эсвэл тодорхойлж болохгүй. Учир нь ирээдүйн 

талаарх бүрэн дүүрэн мэдээлэл хаана ч байхгүй.  

 

• Бид тодорхой бус байдлыг ойлгохын тулд ирээдүйн тухай тунгаан бодох 

хэрэгтэй. 
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Яагаад ирээдүйгээ төлөвлөх хэрэгтэй вэ? 

Зорилго 

Хүссэн үр 
дагавар 

Стратеги 
Хэмжүүр & 

Даалгавар 

Үр дүн 
Эрхэм 

зорилго 

Цаашид яаж сайжрах вэ? 

Бид хэр хийв? 

Ямар болмоор байна? 

Яаж зорьсондоо хүрэх вэ? 

Амжилтыг хэрхэн хэмжих вэ? 

Стратегийн төлөвлөлтийн цикл 

Монголын хөгжлийн зураглал: Өөдрөг 
ирээдүйг бүтээх нь 
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The ‘self’ 
journeys across 
the chessboard to 
the mountain, 
which lies in the 
medium term 
future 

Стратегийн зорилт:  

• Үнэмшилтэй, хамааралтай ирээдүй 

• Сүртэй, том зорилго  

• Бодитой, тодорхой зорилго  

• Давж болохуйц сорилууд 

 
Стратегийн нөхцөл байдал:  

• Стратегийн хэрэгжилт ба тактик 

• Аюул болон боломжууд 

• Бусад стратегийн тоглогчийн үйлдэл 

• Хөтлөх хүчин зүйлс 

• Зураглалыг ойлгож, ашиглахуй 

Стратегийн гол зорилго 

• Ирээдүйд чиглэсэн дүр төрх  

• “Хэрэглээгүй” эсвэл дуусгаагүй 

 

Стратегийн хувь хүн: 

• Одоогийн бодит байдал 

• Өөрийгөө танин мэдэхүй 

• Давуу ба сул талууд 

• Үнэ цэнэ, мөн чанар 

• Үзэл бодол ба туршлага 

‘Шатрын хөлөг’— 
Бидэнтэй тулгарах 

асуудал, сорилууд 

‘Од’— 
Биднийг хөдөлгөгч 

хүч-нийгмийн байр 

суурь 

‘Уул’— 
Бидний хүрнэ гэж 

бодох зүйл 

‘Би’— 
Стратегийн тоглогчийн 

хувьд бидний мөн чанар, 

төлөв 

Ирээдүйг хэрхэн төлөвлөх вэ? 

Монголын хөгжлийн зураглал: Өөдрөг 
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Бизнесийн орчны хүчин зүйлс 

Гэнэтийн стратеги 

Ирээдүйг хэрхэн төлөвлөх вэ? 

Монголын хөгжлийн зураглал: Өөдрөг 
ирээдүйг бүтээх нь 

7 



www.ecrc.mn 

Зураглал гэж юу вэ? 

• Зураглал гэдэг нь:  

– Тодорхой аргачлалын дагуу бий болгосон төсөөллийн өгүүлэмж 

– Урт хугацааны тодорхой бус байдлын нөхцөлд тохиож болох стратегийн 

хувилбаруудыг тодорхойлох хэрэгсэл 

– Хэлэлцэж байгаа стратегийн асуудлуудын үндэс, тэдгээрийг ойлгоход 

ашиглах “толь бичиг” 

• Зураглалын сайн цоморлиг нь: 

– Үнэмшилтэй өгүүлэмж 

– Чухал асуултуудтай холбоотой 

– Нэг нь нөгөөгөөсөө ялгаатай 

– Ирээдүйд юу болж мэдэх талаарх бидний төсөөллийг сорьсон байна. 

Монголын хөгжлийн зураглал: Өөдрөг 
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Монголын хөгжлийн зураглал: Өөдрөг 

ирээдүйг бүтээх нь 

Зураглал гэж юу вэ? 

• Зураглал нь:  

1. Шийдвэрт нөлөөлж болох олон шалтгааныг өргөнөөр харахдаа 

дараах (STEEP) хүчин зүйлсийг анхаардаг:  

 

 

 

 

 

 

 

2. Ирээдүйн байж болох олон хувилбарыг авч үздэг (хамгийн сайн ганц 

төсөөлөл биш). 

Энэ бүхний дараа Та тохиож мэдэх олон төрлийн 

өөрчлөлтөд өөрийгөө бэлтгэж чадна!  

Нийгмийн 

Технологийн 

Эдийн засгийн 

Байгаль орчны 

Улс төрийн 
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Зураглалын жишээ 

Shell компанийн зураглал 

• Shell үе үеийн удирдагчдадаа ажил хэргийн ухаалаг шийдвэр гаргах боломж 

олгохын тулд 1970-аад оны эхэн үеэс зураглал ашиглаж иржээ. Цаг хугацааны 

явцад тэдний зураглалуудыг дэлхийн улс орнуудын төр засаг, эрдэм 

шинжилгээний болон бизнесийн бусад байгууллага хэрэглэх болсон байна. 

Хэдэн арван жилийн дараа ирээдүй ямар байж болох талаарх ойлголтыг 

гүнзгийрүүлэхэд зураглалууд тус болдог.  

• Тодорхойгүй ба хувирамтгай нөхцөлд үйл ажиллагаа явуулдаг үйлдвэрлэлийн 

салбарт Shell илүү хүчтэй байдгийн нэг шалтгаан нь урьдчилан төлөвлөх 

боломжийг олгодог зураглал аж. 

Монголын хөгжлийн зураглал: Өөдрөг 
ирээдүйг бүтээх нь 
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Монгол дахь зураглалын жишээ 

Дөрвөн Заяа 

• Монгол Улс асар их эрдэс баялагтай.   

• Засгийн газар эрдэс баялгийн орлогоо хэрхэн зарцуулж байна вэ? 

• Нээлттэй нийгэм форум 2021 оны Монголын зураглалыг “Дөрвөн Заяа” 

нэртэйгээр гаргав. 

 

Монголын хөгжлийн зураглал: Өөдрөг 
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Монголын ирээдүйн зураглалууд 

• 2012 оны эхээр нийгэм, улс төр, бизнесийн төлөөллүүд Улаанбаатарт цугларч 

Монголын ирээдүйн талаар хэлэлцсэн. 

 

• Тэд эдийн засгийн эргэлзээтэй байдал, технологийн хөгжил, нийгэм, байгаль 

орчны асуудлууд болон улс төрийн бодлого зэргийг оролцуулаад Монгол 

Улсад нөлөөлөхүйц тодорхой бус хүчин зүйлсийн талаар ярилцсан. Үр дүнд 

нь энэ хамт олон Монголд тохиож болох ирээдүйн 4 өөр хувилбарыг 

боловсруулсан юм. 

 

• Тэд хоёр дахь удаагаа уулзахдаа зураглал бүрээс ямар сургамж авч болох 

талаар ярилцаж, илүү өөдрөг ирээдүйг бий болгохын тулд тухайн нөхцөлд 

хийх алхмуудыг тодорхойлсон байна.  

 

Монголын хөгжлийн зураглал: Өөдрөг 
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Чухал шийдвэрүүд ба гадны нөлөө 

• Бидэнд тохиож болох ирээдүй нь гадны нөлөө болон бидний хийх 

сонголтуудаас шалтгаална. 

 

 

 Олон улсын түүхий эдийн 

хэрэглээ ямар байх вэ? 

Монголын эрх баригчдын 

шийдвэрүүд юунд хүргэх вэ? 

Монголын хөгжлийн зураглал: Өөдрөг 
ирээдүйг бүтээх нь 
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Чухал шийдвэрүүд ба гадны нөлөө 

Хятадын эдийн засгийн өсөлт тогтвортой байх уу? 

Хөгжингүй орнуудын эдийн засаг сэргэх үү? 

Олон улсын тогтвортой байдалд нөлөөлөхүйц улс төр, эдийн засгийн үйл явдал 

болох уу? 

Ашигт малтмалын эрэлт, нийлүүлэлтэд өөрчлөлт оруулахуйц инноваци бий 

болох уу? 

Улс орнууд ашигт малтмалын нийлүүлэлтэд хязгаарлалт тавих уу? 

Монголын эрх баригчдын шийдвэрүүд 

юунд хүргэх вэ? 
Урт хугацааны 

хөрөнгө оруулалт 

Олон улсын түүхий эдийн хэрэглээ 

ямар байх вэ? 

Дундаж / 

Тогтвортой 

Өндөр / 

Хэлбэлзэлтэй 

Улс төр, эдийн засаг, нийгмийн тогтвортой байдал сайжрах уу? 

Сангийн болон мөнгөний бодлого нийгмийн сайн сайхны төлөө 

үйлчилж чадах уу? 

Улс төрийн эрх баригчид амласан шинэчлэлээ хийх үү? 

Хуулийн засаглал тогтож, авлига буурах уу? 

Санхүүгийн зах зээл хүчирхэг, аюулгүй, ил тод байх уу? 

Богино хугацааны 

боломжууд 

Монголын хөгжлийн зураглал: Өөдрөг 
ирээдүйг бүтээх нь 
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Чухал шийдвэрүүд ба гадны нөлөө 

Хятадын эдийн засгийн өсөлт тогтвортой байх уу? 

Хөгжингүй орнуудын эдийн засаг сэргэх үү? 

Олон улсын тогтвортой байдалд нөлөөлөхүйц улс төр, эдийн засгийн үйл явдал 

болох уу? 

Ашигт малтмалын эрэлт, нийлүүлэлтэд өөрчлөлт оруулахуйц инноваци бий 

болох уу? 

Улс орнууд ашигт малтмалын нийлүүлэлтэд хязгаарлалт тавих уу? 

Монголын эрх баригчдын шийдвэрүүд 

юунд хүргэх вэ? 
Урт хугацааны 

хөрөнгө оруулалт 

Олон улсын түүхий эдийн хэрэглээ 

ямар байх вэ? 

Дундаж / 

Тогтвортой 

Өндөр / 

Хэлбэлзэлтэй 

Улс төр, эдийн засаг, нийгмийн тогтвортой байдал сайжрах уу? 

Сангийн болон мөнгөний бодлого нийгмийн сайн сайхны төлөө 

үйлчилж чадах уу? 

Улс төрийн эрх баригчид амласан шинэчлэлээ хийх үү? 

Хуулийн засаглал тогтож, авлига буурах уу? 

Санхүүгийн зах зээл хүчирхэг, аюулгүй, ил тод байх уу? 

Богино хугацааны 

боломжууд 

Ашигт малтмалын эрэлт 

Монголын эрх баригчдын хандлага 

Урт хугацааны 

хөрөнгө оруулалт 

Богино хугацааны 

боломжууд 
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Монголын ирээдүйн 4 зураглал 

Ашигт               малтмалын эрэлт 

Богино хугацааны 

боломжууд 

Урт хугацааны 

хөрөнгө оруулалт 
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Зураглал 1 
Ашигт малтмалын эрэлт дундаж 

Урт хугацааны хөрөнгө оруулалт 

 

Зураглал 2 

Ашигт малтмалын эрэлт их 

Урт хугацааны хөрөнгө оруулалт 

 

Зураглал 3 
Ашигт малтмалын эрэлт дундаж 

Богино хугацааны боломжууд 

 

Зураглал 4 
Ашигт малтмалын эрэлт их 

Богино хугацааны боломжууд 

 

Өндөр / Хэлбэлзэлтэй Дундаж / Тогтвортой 

Биелээгүй мөрөөдөл 

Ирээдүйн амлалт 9 хөлт цагаан туг 

Говийн шуурга 

Монголын хөгжлийн зураглал: Өөдрөг 
ирээдүйг бүтээх нь 
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Зураглал 1: Ирээдүйн амлалт 

Moderate / Stable 

Ашигт малтмалын эрэлт 

Энэ ертөнцөд… 

 

Ашигт малтмалын эрэлт аажмаар буурч, эрдэс 

баялгийн үр шимийг хүртэх цаг хойшилно. 

 

Шинэчлэл хэрэгтэйг хаа сайгүй ойлгосноор 

эдийн засаг, улс төр, нийгмийн шахалт 

нэмэгдэнэ. 

 

Илүү нээлттэй, боловсронгуй, өрсөлдөх 

чадвартай эдийн засгийг байгуулах нэгдсэн 

бодлого, төлөвлөгөө боловсруулахын тулд 

Монголын эрх баригчид хамтарна.  

“Харгуй” (1968) зургийн хэсгээс   

Монгол Улсын урлагийн гавъяат зүтгэлтэн 

С.Дондог (1935-1996) 

Монголын үндэсний орчин үеийн уран зургийн галерей  

Ашигт малтмалын эрэлт дундаж / Урт хугацааны хөрөнгө оруулалт 
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2016 

2025 
Монгол Улс өөрийн тогтвортой байдал, хөгжлийн 

стратегийн  зорилтуудын үндсэн дээр гадаадын 

хөрөнгө оруулалтыг татна. 

Технократуудын шинэ парламент сонгогдон гарч ирнэ. Тэд 

шүүхийн шинэчлэл хийж, үндэсний баялгийн сан 

байгуулж, дэд бүтэц , төмөр замын ажлыг урагшлуулах 

зорилготой байна. 

Хятадын эдийн засгийн өсөлт 

удааширч; зэсийн үнэ аажмаар 

унасаар... 

Төсвийн хямрал нүүрлэнэ. Авлигын дуулиант 

хэргүүд, ажилгүйдэл, ядуурлын улмаас 

шинэчлэл хийх цаг болсныг нийтээрээ ойлгоно. 

2013 

18 

Зураглал 1: Ирээдүйн амлалт 

Монголын хөгжлийн зураглал: Өөдрөг 
ирээдүйг бүтээх нь 
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Ирээдүйн амлалт зураглалын сургамжууд 
Өөдрөг ирээдүйг бий болгохын тулд Монгол Улс зөвхөн уул уурхайн салбараа 

түшиглэх бус, харин нэгдсэн бодлого, хүчирхэг удирдлага бий болгох ёстой 

Нэгдсэн ойлголтын хэсгүүд 

 Туршлагатай бай – үр ашиг бүхий 

хөгжлийн стратеги сонго: 

 Тогтвортой / ил тод байдал; 

 Өрсөлдөх давуу талууд; 

 Нэмүү өртөг шингэсэн үйлдвэрлэл; 

 Мэдлэгт суурилсан үйлчилгээ, 

технологи; 

 Төвлөрлийг сааруулах; 

 Дэд бүтцийг ашиглалтад оруулах; 

 Хөрөнгө оруулалтын хөшүүрэг; 

 Үр дүн 

 Тэсвэртэй бай – урт хугацааны 

төлөвлөгөө боловсруулж хэрэгжүүл: 

 Бодлого , хөрөнгө оруулалтуудыг 

ач холбогдлынх нь дагуу ангилан 

эрэмбэлэх; 

 Үндэсний хөгжлийн нэгдсэн 

зорилго боловсруулах; 

 Ирээдүйдээ хадгалах 

Тулгарах бэрхшээлүүд 

 Улс төрийн ашиг сонирхол; 

 Иргэдийн оролцооны 

хязгаарлагдмал байдал; 

 Техникийн чадварын хомсдол; 

 Хэлний бэрхшээл 

 

Чухал алхмууд  

 Амжилттай ардчиллын загвар-

институтэд чиглэсэн шинэчлэл нь 

хяналт, тэнцвэрийг агуулна: 

 Хариуцлага болон ил тод байдлыг 

бий болгох; 

 Эрх зүй, зохицуулалтын цар хүрээг 

сайжруулах; 

 Иргэдийн боловсрол, оролцоог 

урамшуулах. 

 Хөгжлийн чухал хэсгүүдэд чиглэсэн урт 

хугацааны төлөвлөгөө боловсруулах; 

 Хөрөнгө оруулалт татахын тулд 

санхүүгийн зах зээлээ хөгжүүлэх; 

 Нэмүү өртөг шингэсэн бүтээгдэхүүний 

үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх: 

 Мал аж ахуй, газар тариалан; 

 Алт, газрын ховор элемент, уран 

 Хүний нөөцөд хөрөнгө оруулах: 

 Боловсрол, технологи, хэл; 

 Эрүүл мэнд 

Монголын хөгжлийн зураглал: Өөдрөг 
ирээдүйг бүтээх нь 
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Энэ ертөнцөд… 

 

Ашигт малтмалын эрэлт их (ялангуяа Хятадад) 

байгаагаас Монгол Улсын эрдэс баялгийн 

салбар цэцэглэнэ. 

 

Эдийн засгийн огцом өсөлт нь инфляци, 

төгрөгийн ханшийн өсөлт, нийгмийн хямрал, 

олборлох салбарын хязгаарлалт зэрэг 

бэрхшээлийг дагуулна. 

 

Монгол хүн бүрт үр өгөөжөө өгөх өөдрөг 

ирээдүйг бий болгохын тулд бизнес, нийгэм, улс 

төрийн манлайлагчид хамтран ажиллана. 

 “Морин урилдааны эхлэл” (1962) зургийн хэсгээс   

Монголын уран бүтээлчдийн нэгдсэн холбооны шагналт 

Н.Адъяабазар (1954)  

Монголын үндэсний орчин үеийн уран зургийн галерей 

Зураглал 2: 9 хөлт цагаан туг 
Ашигт малтмалын эрэлт их / Урт хугацааны хөрөнгө оруулалт 

Ашигт малтмалын эрэлт 
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9 хөлт цагаан туг зураглалын сургамжууд 
Өөдрөг, тогтвортой ирээдүйг бий болгохын тулд төр засаг, хувийн хэвшил хамтран 

ажиллаж, дэлхийн уул уурхай болон бусад салбарын өрсөлдөөнд орох хэрэгтэй 

Нэгдсэн ойлголтын хэсгүүд 

 Дэлхийн өрсөлдөх чадварт хувь нэмрээ 

оруулах стратеги, төлөвлөгөө боловсруулах: 

 Чанар, хамгаалалд хатуу хяналт тавих 

замаар өрсөлдөх чадварыг 

сайжруулах; 

 Хөрөнгө оруулалт татахын тулд 

санхүүгийн зах зээл, хамтын 

ажиллагааг бэхжүүлэх. 

 Бизнес, хөрөнгө оруулалтын тогтвортой 

орчин бүрдүүлэх: 

 Сайн засаглал болон тогтвортой/олон 

ургалч ардчиллыг бэхжүүлэх; 

 Санхүүгийн сахилга батыг мөрдөх; 

 Эдийн засгийн үндсэн асуудлуудад 

чиглэсэн улс төрийн зөвшилцөл бий 

болгох; 

 Дундаж давхаргын хөгжлийг 

урамшуулах; 

 Өсөлт, боловсролыг орон нутагт 

тархаах; 

 Бүс нутаг болон олон улсын 

байгууллагуудад оролцох. 

Тулгарах бэрхшээлүүд 

 Дарамтын системчилсэн байдал 

нь томоохон, сайтар зохицуулсан 

чармайлт шаардана: 

 Богино хугацааны 

боломжуудыг харсан (алсын 

хараатай бус) улс төрийн 

систем. 

 Мэдээллийн тэгш бус, ил тод биш 

байдал: 

 Иргэний боловсролын анхан 

шатны мэдлэг дутмаг. 

 Улс төр-бизнесийн өрсөлдөгч 

бүлэглэлүүдийн тэмцэл. 

 Дээд түвшин дэх (доод 

шатанд биш) авлига; 

 Төрөөс гарах тэрбумтнууд. 

Чухал алхмууд 

 Тогтвортой байдлыг дэмжихийн тулд улс 

төрийн (намуудын) соёлыг төлөвшүүлэх: 

 Төрийн худалдан авах эрхийг 

багасгах; 

 Иргэний боловсрол; 

 Хариуцлагатай сэтгүүл зүй. 

 Өрсөлдөөнийг сайжруулж, авлигын 

эсрэг байгууллагыг хүчирхэгжүүлэх: 

 Улс төр, бизнесийн сонирхлыг 

салгах. 

 Үр ашигтай бодлого боловсруулж, 

хэрэгжүүлэх хууль: 

 Бүс нутгийн хөгжил; 

 Ногоон орчин, ногоон хотууд. 

 Өрсөлдөх чадварыг сайжруулах: 

 Үр ашигтай банкны сектор; 

 Мэдлэг бүхий хүний нөөц; 

 Байгальд ээлтэй технологи; 

 Дэд бүтцийг үе шаттай хөгжүүлэх 

төлөвлөгөө. 

Монголын хөгжлийн зураглал: Өөдрөг 
ирээдүйг бүтээх нь 
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Энэ ертөнцөд… 

 

Ашигт малтмалын өндөр эрэлт нь Монголын 

эрдэс баялгийн салбарыг дэмжих болно. 

 

Баялгийн салбарт хяналт тогтоох гэсэн олон 

улсын тэмцэл Монголын дотоод, гадаад орчны 

аль алинд үүснэ.  Энэ бүхэн авлига, дарангуйлал 

ноёрхоход хүргэнэ. 

 

Олигархууд болон гадны нөлөөлөгчид улс төр, 

эдийн засгийн эрх мэдлийг хувийн эрх ашгийн 

төлөө ашиглаж, баян ядуугийн ялгаа нэмэгдэж, 

өрсөлдөх чадвар доройтно. 

 

“Говийн шөнө” (1991) зургийн хэсгээс 

Монголын уран бүтээлчдийн нэгдсэн холбооны шагналт 

С.Төгс-Оюун 

Монголын үндэсний орчин үеийн уран зургийн галерей 

Зураглал 3: Говийн шуурга 

Ашигт малтмалын эрэлт 
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Ашигт малтмалын эрэлт их / богино хугацааны боломжууд 

Монголын хөгжлийн зураглал: Өөдрөг 
ирээдүйг бүтээх нь 
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2013 

2016 

2025 

Монголын улс төрд хяналт тогтоох тэмцэл өрнөж эхэлнэ. Авлига өргөн 

тархаж, бизнес, улс төрийн эрх мэдэл хутгалдан ойлгомжгүй болно.  

Дэлхийн эдийн засгийн сэргэлт, Хятадын өсөлтийн улмаас зэсийн 

эрэлт хэрэгцээ нэмэгдсээр. 

 

Баялгийн хараал газар авч, эрх баригчид зарлагаа 

нэмсээр байна. Баян ядуугийн ялгаа улам ихэснэ. 

Гадныхан завшихын зэрэгцээ 
баялгийн нөөцийг хянах тэмцэл 

оршсоор. 

Эдийн засаг уул уурхайгаас хэт 

хамааралтай болж, төрийн мэдэл, 

олигархуудын хяналт дор орно. 

Зураглал 3: Говийн шуурга 

Монголын хөгжлийн зураглал: Өөдрөг 
ирээдүйг бүтээх нь 
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Говийн шуурга зураглалын сургамжууд 
Өөдрөг ирээдүйг бий болгож,  Монголын тусгаар тогтнол, ил тод байдал, ардчилал 

болон нээлттэй зах зээлийг хадгалах нь олборлох салбар дахь олигархууд болон 

гадны мөлжлөгийг зогсооход нэн чухал. 

Нэгдсэн ойлголтын хэсгүүд 

 Чөлөөт, өрсөлдөөнт  зах зээл болон олон 

улсын худалдаа: 

 Монополийн эсрэг хуулиуд; 

 Дотоодын бат бэх, ил тод 

санхүүгийн зах зээл; 

 Худалдааны гэрээ, чөлөөт 

худалдааны бүс, Орос, Хятадтай 

холбох транзит шугам. 

 Авлига, ашиг сонирхлоос сэргийлэх 

хамгаалалтууд: 

 Үндэсний баялгийн сан; 

 Гадаадын хөрөнгө оруулалтыг 

хянах зөвлөл; 

 Иргэний боловсрол, сургалт / 

гадаадад ажиллах хүч; 

 Монголын дундаж давхарга. 

 Глобалчлагдсан санхүүгийн зах зээл: 

 Хараат бус төв банк;  

 Олон улсын банкууд; 

 Хөрөнгийн зах зээлийн сайн үйл 

ажиллагаа. 

Тулгарах бэрхшээлүүд 

 Улс төрийн ашиг сонирхол; 

 Өндөр түвшний авлига; 

 Шинэчлэл хийх чадваргүй 

засгийн газар; 

 Иргэний оролцооны дутмаг 

байдал; 

 Монголын байгалийн нөөцөд 

чиглэсэн гадны ашиг сонирхол, 

эрх мэдэл; 

 Ийм түвшний мөлжлөг нэгэнт 

эхэлсэн бол зогсооход хэцүү. 

Чухал алхмууд 

 Монголын ардчилал болон тусгаар 

тогтнолыг бэхжүүлэх – яг одоо: 

 Сонгогчдыг сургаж, чухал 

асуудлуудад хяналт тавих; 

 Яамдыг илүү мэргэжлийн болгох; 

 Хэвлэл мэдээлэл болон шүүхийн 

байгууллагын хараат бус байдлыг 

дэмжих; 

 Олигархуудын сонирхлыг үндэсний 

сонирхолтой зэрэгцүүлэхийг хичээх. 

 Зах зээлийн капитализмыг дэмжих: 

 Тээвэр, худалдааг хөгжүүлэх; 

 Эдийн засгийг төрөлжүүлэх; 

 Эрчим хүчний баталгааг хангах; 

 Засгийн газрын оролцоог зогсоох. 

 Олон улсын нийгэмлэгүүдээс тусламж 

эрэх: 

 Олон улсын ТББ-ууд болон хөрөнгө 

оруулагчид; 

 Гуравдагч хөршүүд. 

Монголын хөгжлийн зураглал: Өөдрөг 
ирээдүйг бүтээх нь 
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Энэ ертөнцөд… 

 

Хятадын эдийн засгийн өсөлт саарснаар 

ашигт малтмалын эрэлт буурна. Энэ нь  

Монголын эрдэс баялгийн салбарын 

ирээдүйг бүрхэг болгоно. 

 

Эдийн засгийн эмх замбараагүй байдал 

дэлхийн улс орнуудын эрх баригчид, 

компаниудыг популист дарамтад оруулна. 

 

Олон улсын дэмжлэг суларч, Засгийн газар 

болон хувийн хэвшлийн эсрэг дургүйцэл бий 

болж, хэт үндсэрхэг үзэлч нам төрийн эрх 

барина. 

Гаврош (Ө.Мөнхжаргал) 

МИАТ, сэтгүүл, 2012 оны 4 дүгээр сар 

Зураглал 4: Биелээгүй мөрөөдөл 

Ашигт малтмалын эрэлт 
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Ашигт малтмалын эрэлт дундаж / богино хугацааны боломжууд 

Монголын хөгжлийн зураглал: Өөдрөг 
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           Европын санхүүгийн 

хямрал даамжирч, Хятадын 

эдийн засгийн өсөлт саарна. 

Дэлхийн эдийн засаг хямарна. 

          Монголын эрдэс баялгийн орлого буурснаар 

алдагдал, ажилгүйдэл, ядуурал нэмэгдэж, тогтворгүй 

байдал үүснэ. 

          Олигархуудын эрх мэдлийг үгүй хийж, 

популист үйл ажиллагааг дэмжииэ гэсэн 

амлалттайгаар үндсэрхэг үзэлч нам босож ирнэ. 

          Доройтолтой тэмцэнэ хэмээн Засгийн газар эдийн засагт 

идэвхтэй оролцоно. Хөрөнгө оруулагчдын зовнилыг үл харгалзан 

гэрээнүүдийг эргэн харна. 

            Mонголын эдийн засаг, нийгэм уналтад орно. Хөрөнгийн бирж 

зогсож, үг хэлэх эрх хаагдаж, байгаль орчны асуудал хүндэрнэ – Монголд 

амьдрах нөхцөл Өвөрмонголынхоос ч дор болжээ. 

Зураглал 4: Биелээгүй мөрөөдөл 

Монголын хөгжлийн зураглал: Өөдрөг 
ирээдүйг бүтээх нь 
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Биелээгүй мөрөөдөл зураглалын сургамжууд 
Өөдрөг ирээдүйг бий болгохын тулд Монгол Улс тусгаарлах үзэл болон 

тоталитар бодлогод хүргэх эрх мэдлээс сэргийлэх хэрэгтэй 

Нэгдсэн ойлголтын хэсгүүд 

 Шинэчлэлээс үүдэх богино хугацааны 

хохирол нь урт хугацааны ололт 

амжилтаас илүү чухал байна: 

 Шүүхийн болон бүтцийн 

шинэчлэл; 

 Авлига, ашиг сонирхлын эсрэг 

хууль тогтоомж. 

 Нийгмийн асуудлуудад чиглэсэн 

тодорхой алхмуудын үр дүнд 

популист дарамт буурч болно: 

 Төрийн байгууллагуудын 

хүчирхэг байдал; 

 Боловсрол, эрүүл мэнд; 

 Ажилгүйдэл, ядуурал, ялангуяа 

гэр хороололд. 

Тулгарах бэрхшээлүүд 

 Дэлхийн эдийн засгийн уналт;  

 Санхүүгийн хөрөнгө оруулалт 

буурах; 

 Авлига; 

 Оюуны дайжилт / баялгийн 

дайжилт; 

 Иргэний хязгаарлагдмал оролцоо; 

 Гэмт хэрэг; 

 Ядуурал. 

Чухал алхмууд  

 Төрийн зарлагыг хянах: 

 Үндэсний баялгийн сан байгуулах; 

 Төрийн үйлчилгээг хувийн 

хэвшилд шилжүүлэх. 

 Эрх мэдлийн хүчирхийллийг хязгаарлах: 

 Хөрөнгийн бүртгэлийн систем 

бүрэлдүүлэх. 

 Иргэний боловсролыг сайжруулах; 

 Олон улсын хөрөнгө оруулагчид 

болон хүмүүнлэгийн 

байгууллагуудтай харилцаа 

бэхжүүлэх; 

 Хувийн хэвшлийг тэнцвэржүүлэх. 

 Байгалийн баялгаа хамгаалах: 

 Нөөцөө хамгаалахын тулд усны 

үнийг өсгөх; 

 Мал аж ахуйн салбарт шинэ 

технологи нэвтрүүлэх. 

 Ноолуур, махны маркетингийг 

сайжруулах. 

Монголын хөгжлийн зураглал: Өөдрөг 
ирээдүйг бүтээх нь 
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Монголын ирээдүйн талаарх дөрвөн тэс өөр зураглал 

Богино хугацааны 

боломжууд 

Урт хугацааны 

хөрөнгө оруулалт 

9 хөлт 

цагаан туг 
Ирээдүйн 

амлалт 

Говийн 

шуурга 

Биелээгүй 

мөрөөдөл 

Эдийн засгийн өсөлт 

олигархуудын эрх мэдлийн 

сүлжээг бий болгоно. 

Эдийн засаг, нийгэм, улс 

төрийн уналт. 

Эдийн засгийн хурдтай өсөлт 

ноцтой сорилтуудыг 

дагуулж, уул уурхай, 

баялгийн хөрөнгө оруулалт 

нэмэгдэнэ. 

Эдийн засгийн тэнцвэртэй 

хөгжил болон ГШХО-ад 

тулгуурласан 

Монголын хөгжлийн 

нэгдсэн ойлголт.  

Ашигт              малтмалын эрэлт 
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Өндөр / Хэлбэлзэлтэй Дундаж / Тогтвортой 

Монголын хөгжлийн зураглал: Өөдрөг 
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Өөдрөг ирээдүйг бий болгохын тулд… 

Богино хугацааны 

боломжууд 

Урт хугацааны 

хөрөнгө оруулалт 

9 хөлт  

цагаан туг 

Ирээдүйн 

амлалт 

Говийн 

шуурга 

Биелээгүй 

мөрөөдөл 
… Монгол Улс нь тусгаарлах 

үзэл болон тоталитар 

бодлогод чиглэх эрх 

мэдлээс сэргийлэх 

хэрэгтэй.  

… тусгаар тогтнолоо 

баталгаажуулахын тулд,  ил 

тод байдал, ардчилал болон 

нээлттэй зах зээлийг 

хамгаалж,  олигархууд 

болон гадны мөлжлөгийг 

зогсоох хэрэгтэй. 

…тогтвортой байлгахын 

тулд,  төр, хувийн хэвшил 

хамтран ажиллаж, 

дэлхийн уул уурхай болон 

бусад салбарт өрсөлдөх 

хэрэгтэй.  

… Монгол Улс зөвхөн уул 

уурхайн салбартаа 

түшиглэх бус, нэгдсэн 

бодлого, хүчирхэг 

удирдлага бий болгох 

хэрэгтэй. 

Ашигт              малтмалын эрэлт 
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Асуудлууд болон боломжуудыг тодорхойлох нь 

Урт хугацааны 

хөрөнгө оруулалт 

9 хөлт  

цагаан туг 

Ирээдүйн 

амлалт 

Говийн 

шуурга 

Биелээгүй 

мөрөөдөл 

Ашигт              малтмалын эрэлт 
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Дундаж/Тогтвортой 

Богино хугацааны 

боломжууд 

Өндөр / Хэлбэлзэлтэй 

АСУУДЛУУД 

БОЛОМЖУУД 

АСУУДЛУУД 

БОЛОМЖУУД 

АСУУДЛУУД АСУУДЛУУД 

БОЛОМЖУУД БОЛОМЖУУД 

Монголын хөгжлийн зураглал: Өөдрөг 
ирээдүйг бүтээх нь 
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Тарааж өгсөн материалыг ашиглан Та өөрийн багийн хамт олонтой 

зураглал бүрт байж болох: 
 

– Асуудлууд болон  

– Боломжуудын талаар ярилцана уу. 

 

 Бүлэг тус бүр зураглалуудын: 

– Хамгийн чухал 2 асуудал болон  

– Хамгийн чухал 2 боломжийг тодорхойлж, тарааж өгсөн хуудсыг 

бөглөнө үү. 

Асуудлууд болон боломжуудыг тодорхойлох нь 

Монголын хөгжлийн зураглал: Өөдрөг 
ирээдүйг бүтээх нь 
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