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 Зураглал тус бүр дээр: Асуудлууд ба боломжууд 

 

− 9 хөлт цагаан туг 

− Ирээдүйн амлалт 

− Биелээгүй мөрөөдөл 

− Говийн шуурга 

 

 Өөдрөг ирээдүйг бүтээхийн тулд хэрэгжүүлэх бодлого, алхмууд 
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Зураглал 1:  9 хөлт цагаан туг 
Ашигт малтмалын эрэлт их / Алсын хараа 
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Хамгийн чухал асуудлууд: 

−   Эдийн засгийн төрөлжилт сул 

−   Экологийн тэнцвэрт байдал алдагдах 

−   Бэлэнчлэх сэтгэлгээ 

− Эдийн засгийн хурдтай өсөлтийг     

хангахад нөөц бололцоо хүрэлцэхгүй 

байх (хүний нөөц г.м.) 

−   Голланд өвчний шинж тэмдгүүд 

− Үр ашиггүй хөрөнгө оруулалт хийх 

эрсдэл 

Хамгийн чухал боломжууд: 

−  Санхүүгийн чадавхи сайн 

−  Ногоон хөгжил 

− Орлогын хуваарилалтын зөв механизм 

−  Өндөр стандарт 

−  Дэд бүтцийн хөгжил 

−  Сайн засаглал 

−  Хүний хөгжил, хүмүүнлэг нийгэм 
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2013 

2016 

2025 

           Монгол Улс уул уурхайн салбартаа 

дэлхийд толгой цохиж, эрдэс баялагт 

суурилсан хөгжлийн сайн жишээ болохын тулд 

эдийн засгийн өсөлтөө амжилттай удирдана. 

         Хятадын өсөлт бэхжиж, улс төр нь тогвортой байна – Тус улсад 

мужуудыг (Өвөрмонголыг оролцуулаад) хянах байдал өргөн тархаж, эрх мэдэл 

аажмаар шилжинэ. 

           Энэхүү өсөлт нь боломжуудын зэрэгцээ 

бэрхшээлүүдийг авчирна – эдийн засгийн хөгжил; улс 

төрийн эрх мэдэл; нийгмийн өөрчлөлт; байгаль орчны асуудал 

болон ашигт малтмалын нөөцийг хянах дарамт. 

           Монголын уул уурхайн тэсрэлт – Голланд өвчний ноцтой шинж тэмдгүүд. 
Баялаг нэмэгдэж, мэргэшсэн ажиллах хүчний хомсдол бий болно. Эрх баригчид алдаа гаргасан 

нь харагдана. 

           Эрх баригчид ашиг сонирхолтойгоо тэмцэж, техникийн 

экспертүүдтэй нэгдэнэ. Үндэсний баялгийн сан, чөлөөт худалдааны 

гэрээнүүд байгуулж, боловсрол, эрүүл мэнд, дэд бүтцийн салбарт хөрөнгө 

оруулалт хийж, өрсөлдөх чадвараа сайжруулахыг зорино. 

Зураглал 1: 9 хөлт цагаан туг 
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Зураглал 2: Ирээдүйн амлалт 

Moderate / Stable 

Ашигт малтмалын эрэлт бага / Алсын хараа 
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Хамгийн чухал асуудлууд: 

− Төсвийн хөрөнгө оруулалт буурна 

− Гадаад өр нэмэгдэнэ 

− Хүний нөөцийн хомсдол 

− Нийгмийн сэтгэл дундуур байдал 

− Хөрөнгө оруулалт богино хугацаанд 

буурна 

 

Хамгийн чухал боломжууд: 

− Эдийн засгийн төрөлжилт  

− Хувийн хэвшлийн оролцоо, санаачилга 

нэмэгдэх 

− Сайн засаглал 

− Хөрөнгийн зах зээлийн хөгжил 

− Төсвийн зөв бодлого, төлөвлөлт сайжрах 

− Гадаад харилцаа сайжрах 

 



www.ecrc.mn 

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 
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Зураглал 2: Ирээдүйн амлалт 
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Зураглал 3: Говийн шуурга 

Ашигт малтмалын эрэлт их / Харалган байдал 
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Хамгийн чухал асуудлууд: 

− Баялгийн хараал 

− Нийгмийн тэгш бус байдал 

− Популизм, олигархжсан улс төр 

− Авлига, хээл хахууль 

− Хөрөнгө мөнгөний гадагшлах урсгал 

− Экологийн доройтол 

− Томоохон хөрөнгө оруулагчийн 

эрхшээлд орох 

 

Хамгийн чухал боломжууд: 

 

− Уул уурхайн салбарт ГШХО 

нэмэгдэх 

− Дэд бүтцийн хөрөнгө оруулалт 

− Өөрчлөлт , шинэчлэл хийх нөхцөл 

бүрдэнэ 
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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 
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Зураглал 4: Биелээгүй мөрөөдөл 
Ашигт малтмалын эрэлт бага/ Харалган байдал 
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Хамгийн чухал асуудлууд: 

− Ажилгүйдэл, ядуурал, гэмт хэрэг 

− Улс төрийн тогтворгүй байдал /үймээн 

самуун/ 

− Хэт үндсэрхэг үзэл 

− Төрийн дарамт 

− Оюуны дайжилт 

− Авлига, хээл хахууль 

− Банк санхүүгийн хямрал 

− Гадаадын хөрөнгө оруулалт буурах 

− Далд эдийн засаг 

  

Хамгийн чухал боломжууд: 

− Гадаадын тусламж  

− Өөрчлөлт шинэчлэл хийх  

нөхцөл бүрдэнэ 

− Мал аж ахуйг хөгжүүлэх 

− Алдаанаасаа суралцах 
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2013 

2016 

2025 

           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 
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Аль нэг зураглалын үед өөдрөг ирээдүйг бий болгохын тулд …  

        

 

Харалган 

байдал 

Алсын хараа 

9 хөлт цагаан 

туг 

 

Ирээдүйн 

амлалт 

Говийн 

шуурга 

Биелээгүй 

мөрөөдөл 

... Монгол Улс тусгаарлах үзэл 

болон тоталитар бодлогод 

хүргэх эрх мэдлээс 

сэргийлэх хэрэгтэй 

… олигархууд болон гадны 

мөлжлөгийг таслан зогсоох 

мөн хүчирхэг төр засгийг 

баталгаажуулах ёстой,  

үүнд ил тод байдал, ардчилал 

мөн нээлттэй зах зээлийг 

хамгаалах нь туйлын чухал. 

... төр ба хувийн хэвшил 

хамтран ажиллаж улмаар 

урт хугацааны турш 

тогтвортой хөгжиж, уул 

уурхайн болон бусад 

салбарын өрсөлдөх 

чадварыг сайжруулах 

хэрэгтэй  

… Монгол Улс зөвхөн уул 

уурхайн салбартаа 

найдах бус, нэгдсэн 

бодлого мөн чадварлаг 

удирдлага бий болгох 

хэрэгтэй 

Ашигт                  малтмалын эрэлт 
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Их Бага 
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Харалган 

байдал 

Алсын хараа 
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Их Бага Ашигт                  малтмалын эрэлт 

Тодорхой алхмууд & Нийгмийн сайн 

сайхан байдал 

 Реформоос үүдэж амсах богино хугацааны 

тааламжгүй асуудлуудаас илүүтэйгээр урт 

хугацаанд өгөх өгөөжийг нь чухалчлах; 

 Нийгэмд тулгарч буй асуудлуудыг 

шийдвэрлэхдээ оновчтой арга хэмжээ 

авснаар популист дарамтыг багасгаж 

болно. 

Чөлөөт зах зээл & Харилцан хяналт 

 Чөлөөт зах зээлийн өрсөлдөөн болон 

олон улсын худалдааг дэмжих; 

 Авлига, хээл хахууль мөн 

мөлжлөгөөс хамгаалах 

хэрэгслүүдийг бий болгох. 

Өрсөлдөх чадвар & Тогтвортой байдал 

 Олон улсад өрсөлдөх чадвараа 

дээшлүүлэх стратеги боловсруулах; 

 Бизнес болон хөрөнгө оруулалтыг 

дэмжсэн тогтворттой орчинг бүрдүүлэх. 

Бодит хандлага & Тэсвэр тэвчээр 

 Бодит байдлыг харах – хамгийн үр 

ашигтай хөгжлийн стратегид 

анхаарлаа хандуулах ; 

 Тэвчээртэй байх – урт хугацааны 

төлөвлөгөө боловсруулж хэрэгжүүлэх  

Өөдрөг ирээдүйг бүтээхийн тулд хэрэгжүүлэх алхмууд 
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Аль зураглал биелэхээс үл хамааран бидний зайлшгүй хийх зарим зүйлс  

 

 

УЛС ТӨР 

 

• Зарчмыг баримталдаг удирдагчдыг  сонгох (зөв 

бодлого/ албан тушаал); 

• Тогтвортой мөн урьдчилан таамаглаж болохуйц 

бодлогын орчинг бүрдүүлэх; 

• Хуулийн хэрэгжилт: 

o Хуйвалдан зөвшилцөхийн эсрэг; 

o Авлигатай тэмцэх мөн сонирхлын зөрчил; 

o Сонгууль. 

• Мониторинг / төрийн үйл ажиллагааны үр ашгийг 

хянах 

ЭДИЙН ЗАСАГ 

 

• Үндэсний баялгийн сан байгуулах; 

• Эдийн засгаа төрөлжүүлэх; 

• Нийгмийн бүх талуудын олон талт оролцоо: 

o Улс хоорондын эдийн засгийн харилцаа; 

o Монголын ололт амжилтаас хуваалцах 

хувийн компаниуд. 

 

НИЙГЭМ 

 

• Боловсролд хөрөнгө оруулах: 

o Ардчилалд хөшүүрэг болох иргэний 

боловсролд; 

o Ажилах хүчний чадвар; 

o Гадаад боловсрол 

• Нийгмийн суурь дэд бүтцэд хөрөнгө оруулах 
 

БАЙГАЛЬ ОРЧИН, НӨГӨӨН ХӨГЖИЛ 

 

• Уул уурхайгаас үүдэх хүрээлэн буй орчинд 

тулгарах эрсдлүүдээс сэргийлэх 

 

 

ДЭД БҮТЭЦ/ТЕХНОЛОГИ 

 

• Улаанбаатар хот болон хөдөө орон нутагт шинэ 

дэд бүтэц хөгжүүлэх  

• Өрсөлдөх чадвар бүхий технологийн дэд бүтэц 
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Аль нэгэн зураглал биелсэн тохиолдолд бид юу хийх вэ?  

Харалган байдал 

Алсын хараа 
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Их Бага 

Ашигт                  малтмалын эрэлт 
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Дээр тодорхойлсон боломжуудыг ашиглах, асуудлуудыг шийдвэрлэхийн тулд 

хэрэгжүүлж болох бодлого, алхмуудын талаар Та өөрийн багийн хамт олонтой 

ярилцана уу. Ингэхдээ дараах асуултуудыг анхаарна уу. 

 

• 20хх онд “Биелээгүй мөрөөдөл” зураглал биелэх магадлал өндөр байвал юу хийх 

хэрэгтэй вэ? 

• Тухайн бодлого, алхмыг тодруулах, нарийвчлах, задруулах боломж бий юу? 

• Төр, хувийн хэвшил, иргэний нийгэм тус бүр юу хийж болох вэ? 

• Хэрэгжүүлэх алхмын цаана ямар эрсдлүүд байна вэ? Эрсдэлээ хэрхэн бууруулах вэ?     

• Өнөөдөр хэрэгжиж буй бодлого, алхмуудаас ялгаатай эсэх?  

 

15 

Ирээдүйд аль нэг зураглалын биелэх магадлал өндөр байвал юу хийх 

хэрэгтэй вэ?   

 


