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СУДАЛГААНЫ ЗОРИЛГО 

 УИХ, Засгийн газрын тогтоол, Ерөнхий сайдын 

захирамжийн дагуу яамны чиг үүрэгт хамаарах төсөл, 

хөтөлбөр, бодлогын баримт бичгийг боловсруулах, 

төлөвлөхөд шаардлагатай бодлогын дүн шинжилгээ, 

судалгаа хийх   

 ҮХЦБ, Монгол Улсын хөгжлийн дунд хугацааны тэргүүлэх 

чиглэл болон Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт 

тусгагдсан  ажлыг тэргүүн ээлжинд сонгон хэрэгжүүлэх  

 Эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн урт, дунд, богино 

хугацааны оновчтой бодлогыг төлөвлөх, хэрэгжүүлэх 

 

 



2011 онд  

 

 БОДЛОГЫН СУДАЛГАА – 15 

  

 ТЭЗУС – 16  

 
 

 



СУДАЛГААНЫ НЭР  ГҮЙЦЭТГЭГЧ  

Уул, уурхайн салбарын бусад салбарт үзүүлэх нөлөөллийн талаарх 

судалгаа 

“Мон оптимо” ХХК 

Монгол Улсын хөрөнгө оруулалтын шингээх чадварын судалгаа  УБ Эрдэм оюу дээд 

сургууль  

Эдийн засгийн бүтцийн өөрчлөлтийг сайжруулах, Уул уурхайн 

салбараас орж ирэх орлогыг оновчтой хувиарлах арга зам 

боловсруулах судалгаа 

ЭЗ-ийн судалгаа 

ЭШхүрээлэн 

Стратегийн бараа, бүтээгдэхүүнийг тодорхойлох шалгуур үзүүлэлт 

тогтоох, тэдгээрийн зах зээлийн орчин, нийлүүлэлтийн байдалд 

шинжилгээ хийх, стратегийн бүтээгдэхүүний үнэд төрөөс 

зохицуулалт хийж байгаа бусад орны сайн туршлагыг нэвтрүүлэх 

боломжийн талаархи судалгаа 

“Гуулин тал” ХХК 

Хүн амын нутагшил, суурьшил, хөдөлмөрийн зах зээлийн судалгаа  ҮХХүрээлэн 

Төлөвлөлтийн арга зүйг боловсронгуй болгох судалгаа “Авикон” ХХК 

Монгол Улсад мах, ноос, ноолуур, арьс шир, чацаргана, оѐдлын 

үйлдвэрлэлийн кластер хөгжүүлэх нөхцөл байдлын үнэлгээ хийх 

ЭЗ-ийн бодлого 

судлал EPRA 

Үндэсний бүтээмжийг дээшлүүлэх стратегийн судалгаа, үнэлгээ 

бодлогын зөвлөмж боловсруулах 

Монголын 

бүтээмжийн төв 

2011 онд хийгдсэн бодлогын судалгаа 



2011 онд хийгдсэн Бодлогын судалгаа 

СУДАЛГААНЫ НЭР  ГҮЙЦЭТГЭГЧ  

Монгол Улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгжийн 

шинэтгэлийн талаар  харьцуулсан судалгаа хийх, бодлогын 

хувилбар боловсруулах  

Динамик анализ 

интернешнл 

Орон нутагт бизнесийн орчны шалгуур үзүүлэлтийг боловсруулах, 

2011 оны индексийг гаргах 

МҮХАҮТ 

Монгол Улсад мэдлэгийн эдийн засгийг хөгжүүлэх урьдчилсан 

нөхцөлд үнэлгээ өгөх, цаашид хэрэгжүүлэх стратегийн хувилбарын 

судалгаа 

Монголын 

инновацын холбоо 

Бүсүүдийн нийгэм, эдийн засгийн хөгжил, нутагшил, суурьшлын 

судалгааны аргачлал боловсруулах 

Эм Эм Си Жи ХХК 

Баруун бүсийн нийгэм, эдийн засгийн суурь судалгаа Бүс нутгийн 

хөгжлийн академи 

Монгол Улсад хэрэгжиж буй төсөл, хөтөлбөрүүдийн үр ашгийн 

судалгаа 

Гэрэгэ Партнерс ХХК 

Төрийн захиргааны байгууллагуудад хэрэгжүүлэх Чанарын 

удирдлагын харьцуулсан судалгаа 

Эхоген ХХК 



2011 онд хийгдсэнТЭЗУС 

СУДАЛГААНЫ НЭР  ГҮЙЦЭТГЭГЧ  

“Хархорин-13 дугаар зуун” төслийн ТЭЗУС “Монгол уурхай” 

ХХК 

“Говийн бүсийн усан хангамжийг нэмэгдүүлэх” төслийн ТЭЗУС 

“Престиж 

инжиниринг” ХХК 

“Алт цэвэршүүлэх үйлдвэр” төслийн ТЭЗУС “Гложекс” ХХК 

“Хар төмөрлөгийн цогцолбор” төслийн ТЭЗУС “Гложекс” ХХК 

“Аймгийн төвүүдийн дулааны эх үүсвэр, дулаан хангамжийн 

системийг шинчлэн сайжруулах” төслийн ТЭЗУС 

“Эрчим хэмнэлт” 

ХХК 

“Дорнод бүсийн эрчим хүчний системийн шинэчлэл, 

өргөтгөл”  төслийн ТЭЗУС 

“ Монголын эрчим 

хүчний ассоциаци” 

“Завхан-Увс чиглэлийн авто зам” төслийн ТЭЗУС  “Авто зам прожект” 

ХХК 

“Чойбалсан-Сүмбэр-Дэгээ гол чиглэлийн авто зам” төслийн 

ТЭЗУС 

MCPC 



2011 онд хийгдсэнТЭЗУС 

СУДАЛГААНЫ НЭР  ГҮЙЦЭТГЭГЧ  

“Аялал жуулчлалын зориулалт бүхий авто замын сүлжээг 

хөгжүүлэх” төслийн ТЭЗУС 

“Эн Би Си Си” ХХК 

“Аймгийн төвийн усан хангамж, ариутгах татуургын эх үүсвэр, 

шугам сүлжээг шинэчлэн сайжруулах” төслийн ТЭЗУС  /Говь-

Алтай аймгийн Алтай хотын жишээн дээр/ 

“Престиж групп” ХХК 

“Яармагийн шинэ орон сууцны хорооллын /Яармаг-3/ дулаан 

хангамж” төслийн ТЭЗУС 

Эрчим хүчний эх үүсвэр 

хүрээлэн байгаа орчны 

судалгааны төв 

“Их сургуулиудын хотхон” төслийн ТЭЗУС “Монголын логистикийн 

холбоо” ТББ 

“Тариалангийн төв бүсэд техникийн засварын дундын төв 

байгуулах” төслийн ТЭЗУС 

“Монгол тариалан нэгдэл” ХХК 

“Эрүүл хүнс” төслийн ТЭЗУС “Хүнсний технологи, 

инновацийн төв” ТББ 

“Үйлдвэрлэл технологийн парк хөгжүүлэх, дэд бүтэц 

байгуулах” төслийн ТЭЗУС 

ДЭБҮХДЭ баг 

Их сургуулийн хотхонг түшиглэж байгуулах  “Мэдээлэл, 

холбооны өндөр технологийн инновацийн кластер /Silicon 

Valley/” төслийн ТЭЗУС 

Жи Ти Ай Эс ХХК 



2012 онд  

 

 БОДЛОГЫН СУДАЛГАА – 15 

  

 ТЭЗУС – 9 



2012 онд хийгдсэн Бодлогын судалгаа 

СУДАЛГААНЫ НЭР  ГҮЙЦЭТГЭГЧ  

Дархан - Хөгжлийн загвар хот  
Технологи хөгжлийн хүрээлэн 

ТББ 

Өмнийн говийн хүн амын нутагшил, суурьшил, хот 

байгуулалтын хөгжлийн стратеги Монголын хөгжлийн бодлогын 

хүрээлэн, Эрдэмтдийн баг 

Орон сууцанд сэргээгдэх эрчим хүчийг ашиглах боломж, 

төрөөс үзүүлэх дэмжлэг 
Эрчим хүчний эх үүсвэр, 

хүрээлэн байгаа орчны 

судалгааны төв 

Таван толгойн нүүрсний ордын эдийн засгийн тооцоо, түүнд 

тохирох макро эдийн засгийн загвар боловсруулах 
“Гэрэгэ партнерс” ХХК 

Эдийн засгийн өсөлтийн үр өгөөжийг дундаж, бага орлоготой 

болон ядуу иргэдэд хэрхэн хүртээх 
ШУТИС, КТМС, Эдийн засаг, 

санхүүгийн профессорын баг 

Эдийн засгийн эрчимтэй өсөлтийг хангах Санхүүгийн зах 

зээлийн бүтцийг тодорхойлох 
Санлавмэд ХХК 

Монгол Улсын сангуудын тогтолцоо, удирдлагыг оновчтой 

болгох арга зам  
Их тусч ХХК 

Хөдөлмөрийн бүтээмжтэй уялдуулан цалин хөлсний 

тогтолцоог боловсронгуй болгох нь 
МАОЭНХ 



2012 онд хийгдсэн Бодлогын судалгаа 

СУДАЛГААНЫ НЭР  ГҮЙЦЭТГЭГЧ  

Татварын бодлогыг боловсронгуй болгох /ААНОАТ, ХАОАТ, 

НӨАТ, Үл хөдлөх хөрөнгийн орлогын албан татвар/, татварын 

хувь хэмжээг өөрчлөх, шинэчлэх, өндөр хөгжилтэй болон 

хөгжиж байгаа гадаад орнуудын татварын бодлогын туршлага, 

арга зүйн судалгаа 

Хүлэг ХХК 

“Худалдааны гол түнш орнуудтай чөлөөт худалдааны 

хэлэлцээр байгуулах боломж болон эрсдэл”-ийн судалгаа  МУИС, ЭЗС, МОУХТэнхмийн 1-

р баг 

Аж үйлдвэрийн тэргүүлэх салбарт шаардагдах технологийн 

“Замын зураглал”-ын тогтолцоог бий болгох бодлогын 

зөвлөмж боловсруулах. 

ШУТИС, эрдэм шинжилгээ 

технологийн газар 

Машин механизм, тоног төхөөрөмж, сэлбэг хэрэгслийг Монгол 

Улсад угсрах, үйлдвэрлэх боломж 
ШУТИС, МИС 

Баруун бүсийн нүүрсий орд газруудыг түшиглэн ДЦС барих 

хувилбаруудын харьцуулсан бодлогын судалгаа Интернэшнл повер ХХК 

Монгол улсын тээврийн хөгжлийн стратеги, бодлогын 

хувилбар боловсруулах 
Дэбүхдэ ХХК 

Монгол улсад уул уурхайн бүтээгдэхүүний бирж байгуулах 

боломж 
Экспортлогчдын холбоо ТББ 



2012 онд хийгдсэнТЭЗУС 

СУДАЛГААНЫ НЭР  ГҮЙЦЭТГЭГЧ  

“Монгол Улсын барилгын материалын үйлдвэрийн хөгжил байршил”-ын 

ТЭЗУС 
Шинэ материалын төв 

“Галт тэрэгний хөдөлгөөн зохицуулалтын нэгдсэн төв байгуулах” ТЭЗУС Оптимал проект ХХК 

"Мал аж ахуйн гаралтай түүхий эд (мах, сүү, арьс шир, ноос ноолуур г.м.)-

ийг боловсруулах бүс нутгийн хэмжээний аж үйлдвэрийн 

цогцолборуудыг байгуулж хөгжүүлэх оновчтой байршлыг тогтоох нь” 

ТЭЗУС 

Хөнгөн үйлдвэрийн судалгаа 

хөгжлийн хүрээлэн 

“Эдийн засгийн гол салбаруудыг ногоон эдийн засагт шилжүүлэх 

боломж, үндэслэлийн судалгаа ”ТЭЗУС 

МУИС-ийн тогтвортой хөгжлийн 

хүрээлэн болон Цэвэр хөгжлийн 

төв ТББ хамтарсан НОГООН 

ХӨГЖИЛ зөвлөх баг 

“Хөдөлгөөнт өргөн зурвасын дараа үеийн сүлжээ нэвтрүүлэх” Эм Би Ай Си ХХК 

“Ховд аймагт шинжлэх ухааны парк байгуулах” ТЭЗУС 
Монгол америкийн шинжлэх ухаан 

судалгааны төв МОН-АМЕ төв 

“Дархан, сэлэнгийн бүсэд шинжлэх ухааны парк байгуулах боломж” 

ТЭЗУС 

Мэргэшсэн инженерүүдийн 

нийгэмлэг 

“Газрын ховор металлыг эрдэс түүхий эдээс гүн боловсруулах өндөр 

технологийн аж үйлдвэрийг хөгжүүлэх” ТЭЗУС 
Бал чулуу ХХК 

“Зүүн бүсэд өнгөт металлургийн үйлдвэр барих” ТЭЗУС Гложекс ХХК 



СУДАЛГААНЫ ҮР ДҮН 

 Засгийн газар, яамд агентлаг, бусад 

байгууллагуудад бодлогын баримт бичиг 

боловсруулахад ашиглах 

 

 Эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн урт, дунд, 

богино хугацааны оновчтой бодлогыг 

төлөвлөхөд хэрэглэх 

 

 Хөгжлийн бодлогыг төлөвлөх, боловсруулах 

арга зүй, аргачлал боловсруулах,  

 

 



Анхаарал тавьсанд 

баярлалаа!!!  
 

 

Холбоо барих:  

Эдийн засгийн хөгжлийн яам 

www.med.gov.mn  

khishigjargal@med.gov.mn 

Khishigee8_ndic@yahoo.com 

Утас: 261734  

  99127372 
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