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Монголын хөгжлийн зураглал: Өөдрөг 

ирээдүйг бүтээх нь 

Аль чиглэлд явахыг хүсэж байна вэ? 

• Өмнөх хэлэлцүүлгийг үеэр бид 4 зураглал тус бүрийн асуудлууд ба 

боломжуудын тухай ярилцсан билээ. Харин одоо дараах асуултуудын 

талаар бодоцгооё: 
 

– Аль зураглал нь хамгийн их боломжуудыг, аль нь хамгийн их 

асуудлуудыг агуулж байна вэ?  

 

– Тэгвэл бид аль чиглэлд явах хэрэгтэй вэ?  
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Бид хаашаа чиглэнэ вэ? 

• Эдгээр зураглал нь монголчуудтай ирээдүйд тулгарч болзошгүй, 

анхаарал татсан, үнэмшилтэй, дөрвөн тэс өөр ертөнцийг дэлгэн 

харуулж байна.  
 

• Бид ямар чиглэлд явж байгаагаа мэдэхийн тулд урьдчилан 

сэрэмжлүүлэх дохиог ашиглах хэрэгтэй. 
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• Монгол Улс 4 зураглалын алийг чиглэж явааг урьдчилан 

сэрэмжлүүлэх дохио буюу шинж тэмдгүүд харуулах ёстой. 

 

• Урьдчилан сэрэмжлүүлэх дохионы жагсаалтыг гаргахын тулд бид 

эхлээд: 

– Эргэн тойронд болж байгаа өөрчлөлтүүдийг ажиглаж; 

– Монгол Улсын ирээдүйд хамгийн их нөлөө үзүүлж болох хүчин 

зүйлс ба дэд хүчин зүйлсийг тодорхойлох хэрэгтэй. 

 

• Үүнийг хамтдаа хийцгээе! 

 

 

Урьдчилан сэрэмжлүүлэх дохио 
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Зураглалууд Дэд хүчин зүйлс 
Хүчин 
зүйлс 

Эдийн 
засаг 

Уул уурхайн үр 
ашиг 

9 хөлт цагаан туг 

Ирээдүйн амлалт 

Говийн шуурга 

Биелээгүй мөрөөдөл 

Эдийн засгийн 
төрөлжилт 

Хөрөнгө 
оруулалт 

Урьдчилан сэрэмжлүүлэх дохиог тодорхойлох жишээ 

Үндэстний баялгийн сангийн үр 
ашигтай менежмент 

Төсвийн сахилга бат 

Өсөн нэмэгдэж буй туйлшрал ба 
дарлал 

Эдийн засаг, төсвийн хямрал 
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Шинжилгээ хийх жишээ: STEEP 

 

STEEP гэдэг нь дараах нэрнүүдийн товчилсон үг бөгөөд шинжилгээ хийх 

суурь гэдэг утгаараа дэлхий даяар өргөн хэрэглэгддэг.  

 

• Нийгмийн хүчин зүйл: амьжиргааны түвшин, ядуурал, үндэстний хэв 

маяг г.м. 

• Технологийн хүчин зүйл: инноваци, судалгаа ба хөгжүүлэлт, харилцаа 

холбоо г.м. 

• Эдийн засгийн хүчин зүйл: уул уурхайн үр ашиг, олон улсын 

худалдаа, мөнгөний бодлого г.м. 

• Байгаль орчны хүчин зүйл: агаарын бохирдол, уул уурхайн нөхөн 

сэргээлт г.м. 

• Улс төрийн хүчин зүйл: улс төрийн тогтвортой байдал, авлига г.м.  
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Хэлэлцүүлэг: Монголын ирээдүйг шинжихүй 

 Дараах асуултуудын талаар бодож, багаараа хэлэлцүүлэг өрнүүлнэ 

үү: 
 

– STEEP хүчин зүйлсийн хүрээнд Монгол Улсын ирээдүйд хамгийн 

ихээр нөлөөлж болох ямар дэд хүчин зүйлс байж болох вэ? 

– Монголын ирээдүйд хүчтэй нөлөө үзүүлж болох өөр хүчин зүйлс 

байна уу? 

– Тэдгээр дэд хүчин зүйлсийг задалж үзвэл ямар шинж тэмдгүүд  

(урьдчилан сэрэмжлүүлэх дохио) харагдаж байна вэ?  

– Тэдгээр шинж тэмдэг нь биднийг аль чиглэл рүү түлхэж байна вэ?  
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 Баг болгонд тарааж өгсөн хуудсуудыг ашиглан: 

 

– Хүчин зүйл тус бүрийн хамгийн чухал дэд хүчин зүйлсийг (2-оос 4 

хүртэлх) тодорхойлж;  

 

– Зураглал тус бүрт тохирох урьдчилан сэрэмжлүүлэх дохиог (дэд 

хүчин зүйлсийг задалж) тодорхойлно уу. 
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Монголын ирээдүйг шинжихүй 

Scenarios for Mongolia: Building a Positive 
Future 


