
Монгол Улс Тогтвортой хөгжлийн зорилгыг нутагшуулсан 
анхны улсуудын нэг юм. Дэлхий нийтээр Тогтвортой хөгжлийн 
зорилго (ТХЗ)-ыг баталснаас зургаан сарын дараа Монгол Улсын 
Улсын Их Хурал тогтвортой хөгжлийн үзэл санааг тусгасан 
урт хугацааны хөгжлийн стратеги (“Монгол Улсын Тогтвортой 
хөгжлийн үзэл баримтлал-2030”)-ыг баталсан. 
ТХЗ-ыг эрт хэрэгжүүлж эхэлсэн ч бэрхшээлтэй асуудлууд 
тулгарсаар байна. Иж бүрэн, харилцан шүтэлцээ бүхий 
хөгжлийн цогц зорилгыг үндэсний онцлогт нийцүүлэн 
нутагшуулан, тэргүүлэх чиглэлийг тогтоож бодлогодоо тусгах, 
ялангуяа хөгжлийн дунд, богино хугацааны бодлого болон 
төсвийн хүрээтэй уялдуулах ажил хийгдэж байна. 
Монгол Улс нь ирээдүйд тогтвортой хөгжлийг хангах үндэс 
суурийг бүрдүүлж чадсан. Монгол Улс нь өнгөрсөн жилүүдийн 
эдийн засгийн өсөлтийн түвшинээр дунд зэргийн хөгжилтэй, мөн 
2015 оноос эхлэн хүний хөгжлийн индексийн үзүүлэлтээр түвшин 
өндөртэй улс орны тоонд тус тус эрэмбэлэгдэх болсон.    
Гэвч Монгол Улс нь бодлогын төдийгүй шууд хянах 
боломжгүй бусад хүчин зүйлсээс шалтгаалан эмзэг хэвээр 
байна. Мал аж ахуй голлосон хөдөө аж ахуйд суурилсан, мөн 
байгалийн нөөцөөс хамааралтай, түүхий эдийн экспортод чиглэсэн 
уул уурхайн салбар давамгайлсан Монгол Улсын эдийн засаг нь 
дэлхийн зах зээлийн үнийн хэлбэлзлээс үүдэлтэй гадаад цочролыг 
даван туулах чадамж сул байна. Мөн хөдөө аж ахуйн салбар нь 
байгалийн гамшигт өртөмтгий хэвээр байна. Эдгээр эмзэг байдал 
нь нийгмийн болон байгаль орчны сөрөг үр дагаврыг бий болгож 

улмаар тогтвортой хөгжлийг цогцоолоход зарим сорилтуудыг бий 
болгож байна.  
Өсөлт нь илүү хүртээмжтэй, бүтцийн хувьд олон салбартай, 
байгаль орчиндоо ээлтэй байх шаардлагатай байна. Ингэж 
чадахгүй байгаа нь бүс, орон нутгуудын хооронд нийгмийн 
үйлчилгээнд ялгаа үүсэх, хөдөлмөр эрхлэх боломж хязгаарлагдах, 
тэгш бус байдал бий болох зэргээр олон хэлбэрийн ялгаатай 
байдлыг нэмэгдүүлж, хүн амын зарим бүлгийн амьдралын чанар 
муудахад хүргэж байна. Олон нийтээр хэлэлцэж буй тулгамдсан 
гол асуудал нь агаарын бохирдол болж байна. Түүнчлэн, Монгол 
Улсад уур амьсгалын өөрчлөлтийн нөлөө их байна. Байгалийн 
гамшгийн давтамж нэмэгдэж, хүн амын амьжиргаанд нөлөөлөөд 
зогсохгүй байгаль орчныг доройтуулж, улмаар улс орны эдийн 
засагт нөлөөлж байна.
Эдгээр хүндрэл бэрхшээлтэй асуудлыг шийдвэрлэхэд 
тогтвортой хөгжлийн үзэл санааг тусгасан хөгжлийн 
оновчтой бодлого, төлөвлөлт нэн чухал байна. Монгол 
Улс энэ хүрээнд Тогтвортой хөгжлийн зорилгыг Засгийн газар 
болон оролцогч бусад талуудын хооронд үйл ажиллагааны 
уялдаа холбоо, зохицуулалтыг бэхжүүлэх, зөвшилцөлд хүрэх гол 
чиглүүлэгч болгон ашиглаж байна.   
Тогтвортой хөгжлийн зорилго нь иж бүрэн цогц бөгөөд өөр 
хоорондоо харилцан уялдаатай тул Монгол Улс “төрийн нэгдмэл 
бодлого, зохицуулалттай байх”, “бүх нийтийн оролцоог хангасан 
цогц байх” зарчмыг баримтлахын чухлыг хүлээн зөвшөөрч 
байна. Үүний илэрхийлэл болгон хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй 
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бодлогын баримт бичгүүдийг тогтвортой хөгжлийн зорилготой 
уялдуулах, бодлого хоорондын уялдааг үнэлэх ажлыг хэрэгжүүлж 
эхлээд байна. Хөгжлийн бодлогыг Тогтвортой хөгжлийн зорилго 
болон “Монгол Улсын Тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал-2030”-
тай уялдуулан үнэлэх аргачлалыг Засгийн газар боловсруулан 
баталж үүнийг ашиглан бодлогын уялдааны үнэлгээг хийж байна. 
Түүнчлэн Монгол Улсын Засгийн газар тогтвортой хөгжлийн 
зорилгын үндэсний хүрэх түвшин болон шалгуур үзүүлэлтүүдийг 
тодорхойлох үүрэг бүхий олон талт ажлын хэсгийг байгуулан 
ажиллуулж байна. Эдгээр санаачлагууд нь “Тогтвортой хөгжлийн 
хөтөлбөр-2030”-ыг үр дүнтэй хэрэгжүүлэхэд чухал үндэс суурь нь 
болж байна.
Тогтвортой хөгжлийг хэрэгжүүлэх үндэсний зохион 
байгуулалтын бүтцийг төрийн өндөр түвшинд бүрдүүлсэн 
хэдий ч цаашдаа бүхий л талуудын оролцоог хангах 
механизмыг бүрдүүлэх шаардлага байна. Ерөнхий сайдын 
ахалсан Тогтвортой хөгжлийн Үндэсний хороо, Улсын Их Хурлын 
Тогтвортой хөгжлийн дэд хороог тус тус байгуулсан. Үндэсний 
хөгжлийн газар тогтвортой хөгжлийн зорилгуудыг нутагшуулах, 
бодлогын нэгдмэл байдлыг хангах чиглэлээр мэргэжил арга зүйн 
дэмжлэг үзүүлж байгаа бол Үндэсний статистикийн хороо тоо 
мэдээллийн суурь түвшинг бэхжүүлэх ажлыг хариуцан ажиллаж 
байна. Цаашдаа Засгийн газрын бүхий л түвшний байгууллага, 
хувийн хэвшил, эрдэм шинжилгээ, иргэний нийгмийн 
байгууллагууд болон нийт хүн амын чадавхи, зохицуулалтыг 
бэхжүүлэх нь чухал байна. 
Монгол Улсын Үндэсний сайн дурын илтгэл нь Тогтвортой 
хөгжлийн зорилгын өнөөгийн ерөнхий дүр зургийг 
харуулна. Илтгэлд ялгаатай байдал гүнзгийрч, цаашилбал, 
хөгжлийн ололт амжилтаас ухарч болзошгүй эрсдэл байгаа талаар 
цохон тэмдэглэв. Мөн “Хэнийг ч орхигдуулахгүй байх” зарчмын 
дагуу Монгол Улсын хувьд хөгжлөөс орхигдож болзошгүй 
эрсдэлтэй эмзэг бүлгийг тодорхойлсон. Хамгийн чухал нь энэхүү 
илтгэлд тогтвортой хөгжлийн зорилгыг амжилттай хэрэгжүүлэхэд 
Монгол Улсын хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн тогтолцоог 
боловсронгуй болгох, бодлогын нэгдмэл байдлыг хангах, уялдаа 
холбоог сайжруулах, хөгжлийн тэргүүлэх чиглэлээ тогтоох, 
бодлогыг санхүүжилттэй уялдуулах, үр дүнд чиглэсэн хяналт 
шинжилгээ, тайлагнал нэн чухал гэдгийг онцлон тэмдэглэсэн. 
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ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖЛИЙГ 
ХАНГАХ БОДЛОГЫН 
ОРЧИН 

Монгол Улсад Тогтвортой хөгжлийн зорилгыг 
нутагшуулах ажил үргэлжилж байна.
Монгол Улсын Их Хурлаас “Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн 
тухай хууль”-ийг 2015 оны 11 дүгээр сарын 26-ны өдөр 
баталсан. Монгол Улс ийнхүү анх удаа бодлого төлөвлөлтийн 
тодорхой хуультай болсон нь 1990 оноос хойш хэрэгжиж 
ирсэн бодлого төлөвлөлтийн үйл явцыг цэгцэлж, хөгжлийн 
бодлогыг иргэн, өрх гэр, аж ахуйн нэгж бүрд хүрсэн, үндэсний 
хэмжээнд тууштай, үр дүнтэй, хүртээмжтэй хэрэгжүүлэх 
эрх зүйн үндсийг тавилаа. УИХ-аас МУТХҮБ-2030 хэмээх 
урт хугацааны хөгжлийн бодлогыг “Хөгжлийн бодлого 
төлөвлөлтийн тухай хууль”- ийг үндэслэн 2016 онд баталсан 
нь ТХЗ-ыг үндэсний бодлогод нийцүүлж нутагшуулж эхэлсэн 
томоохон алхам болсон. Монгол Улсын урт хугацааны 
хөгжлийн үзэл баримтлалыг тогтвортой хөгжлийн тулгуур 

зарчим болох эдийн засаг, нийгэм, байгаль, орчны харилцан 
хамаарлыг эрхэмлэсэн цогц бодлого болгохыг зорьсон юм.
Тогтвортой хөгжлийн зорилгыг хангах институцын 
тогтолцоог бэхжүүлэх нь 
Монгол Улс хөгжлийн бодлогыг төлөвлөх, хэрэгжилтийн 
зохицуулалтыг хангах, институцын тогтолцоог бүрдүүлэх 
чиглэлээр ажиллаж байна. Тогтвортой хөгжлийг хэрэгжүүлэх 
үндэсний зохион байгуулалтын бүтцийг төрийн өндөр 
түвшинд бүрдүүлсэн:
- Улсын Их Хурлын Нийгмийн бодлого, боловсрол, соёл, 
шинжлэх ухааны байнгын хорооны дэргэдэх Тогтвортой 
хөгжлийн Дэд хороо
- Ерөнхий сайдын ахалсан Тогтвортой хөгжлийн Үндэсний 
хороо
-ТХЗ-ыг урт, дунд, богино хугацааны бодлогод тусган, 
уялдаа, зохицуулалттай хэрэгжүүлэхэд Засгийн газарт 
мэргэжил арга зүйн дэмжлэг үзүүлэх үүрэг бүхий  Үндэсний 
хөгжлийн газар
-ТХЗ-ын хэрэгжилтийг хянах, тоо мэдээллийг бүрдүүлэх 
үүрэг бүхий Үндэсний статистикийн хороо
Монгол Улс “төрийн нэгдмэл бодлого, зохицуулалттай 
байх”, “олон нийтийн оролцоог хангасан цогц байх” 
зарчмыг баримтлан ажиллах шаардлагатай. 
ТХЗ-ыг хэрэгжүүлэхэд хөгжлийн бодлогыг шинжлэх ухааны 
үндэслэлтэй, нэгдмэл цогц, олон талын оролцоог хангаж 
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боловсруулах, хэрэгжүүлэх зайлшгүй шаардлагатай юм.
Одоогоор 200 гаруй бодлогын баримт бичиг хүчин төгөлдөр 
мөрдөгдөж байгаа боловч ихэнх нь “Хөгжлийн бодлого 
төлөвлөлтийн тухай хууль”-д нийцэхгүй байна. 
Засгийн газраас бодлогын уялдаа холбоог хангах, зорилтот 
түвшинг тогтоох аргачлалыг боловсруулж, “Хөгжлийн 
бодлого төлөвлөлтийн тухай хууль”-ийг дагаж гарсан 
нийтлэг журамд 2018 оны 294 дүгээр тогтоолоор нэмэлт 
өөрчлөлт оруулсан. Монгол Улсын Ерөнхий сайдын 2019 оны 
2 дугаар захирамжаар ТХЗ болон урт хугацааны бодлого, 
тэдгээрийн хоорондын уялдааг хангах хүрээнд 1990 оноос 
хойших одоог хүртэл хүчин төгөлдөр үйлчилж байгаа 
дунд болон богино хугацааны бодлогын баримт бичгийн 
хоорондын уялдаагүнэлэх ажлын хэсгийг байгуулж, ЗГХЭГ 
нэгдсэн удирдлагаар, ҮХГ мэргэжлийн удирдлагаар хангаж 
ажиллаж байна. Тус ажлын үр дүнд, бодлогын баримт 
бичгүүдэд шаардлагатай нэмэлт өөрчлөлтүүдийг оруулах 
юм.

Хөгжлийн санхүүжилтийг тогтвортой хөгжилд 
чиглүүлэх нь                                      
Монгол Улс 2018 онд Хөгжлийн санхүүжилтийн үнэлгээг 
санаачлан хийсэн бөгөөд уг үнэлгээнд цаашид урт 
хугацааны хөгжлийн зорилтыг хангахын тулд санхүүгийн 
өргөн хүрээний нэгдсэн удирдлагыг бий болгоход 
чиглэсэн Үндэсний санхүүжилтийн нэгдсэн хүрээ (ҮСНХ)-г 
нэвтрүүлэхийг зөвлөмж болгосон юм.  Бодлого, хөтөлбөрийн 
ангилал болон төсвийг ТХЗ- той уялдуулах үндсэн чиглэлийг 
эрүүл мэндийн салбарын жишээ дээр харуулсан болно.

Тогтвортой хөгжлийн хэрэгжилтийн үр дүнг хянах, 
үнэлэх, тайлагнах тогтолцоог бүрдүүлж байна. 
МУТХҮБ-2030-ын хэрэгжилтийн хоёр жил тутмын үнэлгээ 
нь ТХЗ-ын хэрэгжилтийг үнэлэх тогтолцооны суурь болж 
байна. Гэвч ТХЗ- ын шалгуур үзүүлэлт, зорилтот түвшинг 
үндэсний хэмжээнд тодорхойлохгүйгээр хэрэгжилт, үр дүнг 
үнэлэх боломжгүй байна.
ЗГХЭГ-ын даргын 2019 оны 29 дүгээр тушаалаар олон 
талын оролцоотой 8 дэд ажлын хэсгийг байгуулж, ТХЗ-ын 
үндэсний шалгуур үзүүлэлт, зорилтот түвшинг тодорхойлох 
ажлыг хийж байна. Энэ нь ТХЗ-ын хэрэгжилтийг үр дүнд 

тулгуурлан хянах ажлын эхлэл юм. 
ТХЗ-ын тоон мэдээлэл нь албан ёсны болон захиргааны 
статистикаас бүрдэж байгаа бөгөөд цаашид ТХЗ- ын 
хэрэгжилтийг үнэлэхдээ үр дүнг нь тооцож болохуйц 
судалгаа, шинжилгээ, төрийн бус байгууллага, гео орон 
зайн мэдээ, мэдээлэл зэрэг шинэ эх үүсвэрийг ашиглах 
шаардлагатай байна.

Олон талын оролцоо, түншлэлийг Хэнийг ч 
орхигдуулахгүй байх зарчмын дагуу   хөгжүүлэх нь. 
Хөгжлийн үйл явцад бүх талын оролцоог хангах байнгын 
механизмыг бүрдүүлэх нь чухал ач холбогдолтой юм. ТХЗ-
ын өргөн цар хүрээний, үндэсний түвшний асуудал болох 
талаар нэгдмэл ойлголтод хүрэх нь нэн чухал байна. ТХЗ-ын 
хэрэгжилт орон нутаг, анхан шатны нэгжид явуулж байгаа 
үйл ажиллагаанаас ихээхэн хамаарах учир орон нутгийн 
засаг захиргаа, төрийн болон бусад өмчийн аж ахуйн нэгж 
байгууллагыг ч мөн адил нэгдмэл ойлголттой болгох, татан 
оролцуулах нь зүйтэй юм. Иймд, хөгжлийн явцад олон 
талын оролцоог хангах тогтолцоог бий болгох шаардлагатай.

Холбоо барих:
Үндэсний хөгжлийн газар 
Монгол Улс, Улаанбаатар хот 151610, 
Чингэлтэй дүүрэг, 
Нэгдсэн Үндэстний гудамж 5/1
Утас: (976) 51-263333
И-мэйл: info@nda.gov.mn
Вэб сайт: www.nda.gov.mn                       Scan me
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ХӨГЖЛИЙН ТУЛГАМДСАН 
АСУУДАЛ: 
АГААРЫН БОХИРДOЛ 

Монгол Улсад тогтвортой хөгжлийг цогцлооход тулгарч 
буй хөгжлийн олон тулгамдсан асуудлыг салбар дундын 
уялдаа, зохицуулалт, олон талын оролцоо, хамтын 
ажиллагаанд тулгуурлан шийдвэрлэх боломж байгаа 
талаар өдгөө хөгжлийн нэн тулгамдсан асуудал болох 
“агаарын бохирдол”-ын жишээн дээр авч үзсэн. Агаарын 
бохирдлын асуудал нь иргэд, олон нийт, шийдвэр гаргагчдын 
өдөр тутмын хэлэлцүүлгийн гол сэдэв болоод байна. Монгол 
Улс нь 2018 оны байдлаар агаарын гадаад орчны хамгийн их 
бохирдолтой дэлхийн 73 улсаас зургадугаарт, Улаанбаатар хот 
судалгаанд хамрагдсан дэлхийн 62 нийслэл хотоос тавдугаарт 
(PM2.5-58.3μg/m3) буюу хүн амын зүрх, амьсгалын замын 
эрхтэнд хортой нөлөөтэй бохирдолтой хотын ангилалд орсон 
байна.  Агаарын температур өвөлдөө цельсийн -40 градус хүртэл 
хүйтэрдэг, халаалт шаардах хугацаа 8 сар гаруй хугацаагаар 
үргэлжилдэг нь эрчим хүчний нэмэлт эрэлт хэрэгцээг бий 
болгож байна.
Агаарын бохирдлыг бууруулах талаар авч хэрэгжүүлсэн 
арга хэмжээ. Монгол Улс агаарын бохирдлыг бууруулахад 
чиглэсэн бодлогын болон зохицуулалтын хэд хэдэн арга хэмжээ 
авсан. Тухайлбал, агаарын бохирдлыг бууруулах зорилгоор 
2010 оноос гэр хорооллын айл өрхийг сайжруулсан зуух, 
түлшээр хангах, эрчим хүчний хэмнэлт, эрчим хүчний татаас, 
барилга, барилгын стандартыг сайжруулах, ногоон хөгжил, 
цэвэр технологийг нэвтрүүлэх, хотын гэр хорооллыг дахин 
төлөвлөх чиглэлээр салбар бүрийн хүрээнд олон хөтөлбөр, 
төслийг хэрэгжүүлж ирсэн. Эдгээр арга хэмжээний дүнд 2012 
онд тоосонцрын (PM10) 24 цагийн дундаж агууламж нь 836 
мкг/м3 (хамгийн дээд хэмжээнд 2012 оны 1-р сард хүрсэн)-ээс 
220 мкг/м3 болж буурсан боловч энэ нь үндэсний болон ДЭМБ-
ын стандарт үзүүлэлтээс давсан хэвээр байна. 
Монгол Улсад агаарын бохирдлыг тогтвортой хөгжлийн эдийн 
засаг, нийгэм, байгаль орчны гурван тулгуур асуудлын хүрээнд 

системтэйгээр авч үзэх, нөгөө талаас ядуурал, орлого, ажлын 
байр, эрүүл мэнд, ус, эрчим хүч, дэд бүтэц, хотын хөгжил, 
тогтвортой зохистой хэрэглээ, үйлдвэрлэл, уур амьсгал, ус, газар, 
засаглал зэрэг зорилтууд бүгд агаарын бохирдлыг бууруулахад 
хамааралтай тул эдгээрийг өөр хооронд нь харилцан уялдуулан 
авч үзэж, бодлого, арга хэмжээг хэрэгжүүлэх нь хангалтгүй 
байна. Энэхүү бүлэгт систем шинжилгээг ашиглан 
 (i) үндсэн хүчин зүйлийн нөлөөлөл, 
                        шалтгааныг тодорхойлох; 
 (ii) хүнд үзүүлж буй сөрөг үр нөлөөг тодорхойлж, 
                         дунд болон урт хугацааны явцад түүнийг 
                          өөрчлөх хөшүүргийг бий болгох;
 (iii) өнөөг хүртэл авч хэрэгжүүлсэн гол             
                          алхмуудыг судлах; 
 (iv) тулгарч буй саад бэрхшээлийг тодорхойлсон.
Агаарын бохирдол нь гэр хорооллын галлагаанаас үүсэх утаа, 
тээврийн хэрэгслийн яндангийн утаа зэрэг шууд хүчин зүйлсээс 
шалтгаалан нэмэгдэж байна. Үүнд эдийн засаг, байгаль орчин 
болон нийгмийн шинжтэй суурь шалтгаанууд мөн нөлөөлж 
байна. Агаарын бохирдол нь хүний эрүүл мэнд, боловсрол, өрх 
гэр, байгууллага болон улсын орлого, зарлага, хэрэглээний хэв 
маяг, байгаль орчинд шууд болон дам байдлаар сөрөг нөлөө 
үзүүлж байна. Шууд нөлөөнөөс гарч болох аливаа сөрөг үр 
дагаврыг олж тогтоох нь цаашдын шийдэл, авах арга хэмжээг 
тодорхойлоход, талууд нэгдсэн зөвшилцөлд хүрэх явдлыг 
бэхжүүлэх юм. ҮСДИ-ийн агаарын бохирдлын бүлэгт хэрэглэсэн 
системийн шинжилгээний үр дүнд 
 (i)  бодлогын уялдаа холбоо сул 
 (ii) хэрэгжилт хангалтгүй;
 (iii) чадавхи сул; 
 (iv) олон нийтийн мэдлэг сул,    оролцоо оновчтой бус 
байгааг тодорхойлсон.
Агаарын бохирдлыг шийдвэрлэх богино
хугацааны бодлогын арга хэмжээг
дараах байдлаар тодорхойлж байна.
Үүнд:
 i. Бохирдлыг бууруулахад чиглэсэн бодлогын 
                      арга хэмжээнд хяналт тавих 
                      оролцогч талуудын санаачилгыг бий болгох;
 ii. Агаарын бохирдлын үзүүлж буй нөлөөлөлд 
                       дүн шинжилгээ хийх аргачлалыг сайжруулах, 
                       нөлөөг бууруулах, түүнээс зайлсхийх үр
                       дүнтэй шийдлийг гаргах
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 iii. Өрхүүдийн түүхий нүүрс болон хатуу хог хаягдал 
                         шатаах үйл ажиллагааг хязгаарлах;
 iv. Институцын чадавхийг бэхжүүлэх;
 v. Агаарын бохирдлын талаарх мэдээлэл сурталчилгааг
                      эрчимжүүлснээр олон нийтийн ойлголтыг
                      нэмэгдүүлэх зэрэг багтана.

Холбоо барих:
Үндэсний хөгжлийн газар 
Монгол Улс, Улаанбаатар хот 151610, 
Чингэлтэй дүүрэг, 
Нэгдсэн Үндэстний гудамж 5/1
Утас: (976) 51-263333
И-мэйл: info@nda.gov.mn
Вэб сайт: www.nda.gov.mn                       
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НЭГДСЭН ДҮГНЭЛТ, 
ЗӨВЛӨМЖ

Тогтвортой хөгжлийг хангах үндэс суурь бүрдсэн 
байна. Хүн амын бичиг үсэг тайлагдсан байдал, хүний 
хөгжлийн индексээр өндөр үзүүлэлттэй байгаа зэрэг нь 
цаашид тогтвортой хөгжлийг хангах үндэс суурь бүрдсэн 
болохыг илэрхийлнэ.
Тэгш бус байдал гүнзгийрч, эдийн засгийн өсөлт нэг 
салбараас хараат, эмзэг, тогтворгүй байгаа нь Монгол 
Улсад ТХЗ-ын хөгжлийн үндэс суурийг бий болгох талаар 
гаргаж байгаа амжилтад сөргөөр нөлөөлж байна. Монгол 
Улс тогтвортой хөгжлийн замналаар хөгжин дэвжихийн 
тулд “төрийн нэгдмэл бодлого, зохицуулалттай байх” 
зарчмыг хэрэгжүүлж, олон талын оролцоог хангасан илүү 
оновчтой, нээлттэй хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн 
тогтолцоог бүрдүүлэх шаардлагатай байна. 
Монгол Улс хүний хөгжлийн түвшин өндөртэй улс 
орны ангилалд багтаж байгаа хэдий ч ажилгүйдэл, 
ядуурал ужигарч, тэгш бус байдал гүнзгийрч байгаа 
нь хөгжил дэвшилд саад тээг болж, улмаар хөгжлөөс 
хүн амын зарим бүлэг хоцрогдох эрсдэл байгаа нь 
цаашдын тулгамдсан асуудлын нэг болж байна. Иймээс 
“хэнийг ч орхигдуулахгүй байх” зарчимд нийцүүлэн 
эрхэд суурилсан хөгжлийн бодлогыг тодорхойлох, 
хэрэгжүүлэхэд анхаарах шаардлага тулгарч байна. 
Үүний тулд дараах асуудлуудад онцгойлон анхаарч 
цогцоор нь авч үзэх нь зүйтэй юм. Үүнд: 

1. Бодлогын харилцан уялдаатай, нэгдмэл, 
залгамж чанартай, тогтвортой байдлыг хангасан, 
сайжруулсан бодлогыг боловсруулж, хэрэгжүүлэх.
Монгол Улсын Засгийн газар нь харилцан уялдаагүй, 
хэрэгжих магадлал муутай хэт олон бодлогын баримт 
бичгүүдийг юуны түрүүнд нэн даруй цөөлж цэгцлэх 

шаардлагатай тулгарч байна. Одоо байгаа үндэсний 
болон салбарын бодлогын сайжруулж, ТХЗ-ыг урт 
хугацааны бодлогодоо бүрэн тусган нутагшуулах, 
зорилго, зорилт, хүрэх түвшинг тодорхойлох замаар 
дунд хугацааны бодлогоо шинэчлэх, уялдааг нь 
сайжруулах, дунд болон богино хугацааны хөгжлийн 
нэгдсэн бодлого, хөтөлбөрийг боловсруулж хэрэгжүүлэх 
хэрэгтэй байна. Ингэхдээ нийгэм, эдийн засгийн болон 
бүс нутгийн хөгжлийг дэмжих, ялгаварлан гадуурхалтыг 
зогсоох, эрх тэгш боломжийг олгоход чиглэсэн цогц 
бодлого, хөтөлбөрийн хүрээнд орон нутагт хүн ам жигд 
хөгжих бололцоог бүрдүүлэхэд онцгойлон анхаарах нь 
чухал байна. 

2. Институцын тогтолцоог боловсронгуй 
болгох 
Институцын тогтолцоонд нөлөөлж буй нэг гол хүчин зүйл 
нь улс төрийн тогтворгүй байдал бөгөөд өнгөрсөн 28 
жилд Засгийн газар дунджаар 1.5 жил ажилласан байна. 
Үүнтэй холбоотойгоор төрийн алба тогтворгүй, бодлогын 
залгамж алдагдах сөрөг нөлөөлөл гарч байгааг арилгах 
зорилгоор төрийн албаны шинэчлэлийг эхэлсэн бөгөөд 
амжилттай хэрэгжүүлэх нь нэн чухал хүчин зүйл мөн. 
Үүний тулд “Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай 
хууль”-д өөрчлөлт оруулж, хөгжлийн бодлого, 
төлөвлөлтийн асуудал хариуцсан төрийн захиргааны төв 
байгууллагыг байгуулж, яамдын чиг үүргийг шинэчилж, 
нэгдсэн зохицуулалтыг бий болгох шаардлагатай байна.

3. Хэрэгжилтийн механизмыг бүрдүүлэх
ТХЗ-ын хэрэгжилт үндэсний болон орон нутгийн түвшинд 
хангалтгүй байна. Хэрэгжилтийг хангахдаа нэгдсэн 
зохицуулалтаар, хариуцах чиг үүргийг нь тодорхой 
болгож, үр дүнгийн хяналтын механизмыг бүрдүүлж, 
хариуцлагын тогтолцоотой уялдуулах хэрэгтэй. Бодлогыг 
хэрэгжүүлэхдээ хүний нөөцийн чадавхи, бүх түвшинд 
мэдлэг, хандлагыг өөрчлөх, оролцоог дээшлүүлэх нь 
хөгжлийн бодлогын зорилтыг хангах гол хүчин зүйл 
болно. 1
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4. Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний тогтолцоог 
бүрдүүлэх.       
Урт хугацааны үндэсний хөгжлийн бодлого батлагдсан 
ч түүнийг хянах шалгуур үзүүлэлт, зорилтот түвшинг 
тодорхойлсон байдал нь хангалттай бус байна. ТХЗ- ын 
хэрэгжилтийг хянах шалгуур үзүүлэлтийг боловсронгуй 
болгох үйл явцад ахиц дэвшил гарч байгаа боловч 
тэдгээрийг нутагшуулж, орон нутгийн түвшинд гаргах 
олон ажил хүлээгдсээр байна. Үр дүнд суурилсан 
хяналтыг сайжруулж, тогтмолжуулах, төрийн албан 
хаагчийн хариуцлагын механизмтай уялдуулж 
хэрэгжүүлэх шаардлагатай байна. 

Scan me

Холбоо барих:
Үндэсний хөгжлийн газар 
Монгол Улс, Улаанбаатар хот 151610, 
Чингэлтэй дүүрэг, 
Нэгдсэн Үндэстний гудамж 5/1
Утас: (976) 51-263333
И-мэйл: info@nda.gov.mn
Вэб сайт: www.nda.gov.mn                       

5. Тогтвортой хөгжлийн зорилгыг   
хэрэгжүүлэх хөгжлийн тэргүүлэх чиглэлийг хангах 
санхүүжилтийн стратегийг боловсруулах.     
Урт хугацааны хөгжлийн зорилгыг хангахад 
санхүүжилтийн хэрэгцээг тооцох, төлөвлөх, төр, хувийн 
хэвшил, гадаад эх үүсвэрээс нэмэлт эх үүсвэрийг 
бүрдүүлэхэд чиглэсэн нэгдсэн стратеги зайлшгүй 
хэрэгцээтэй байна. 


