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Хэдийгээр орчуулгын үнэн зөв байдлыг хангах талаар ЕСБХБ- аас зохих 

анхаарал тавьсан боловч, түүний үнэн зөвийг баталгаажуулахгүй буюу 

нотлохгүй. Орчуулсан сурвалжийг уншигч хэрэглэх эсэхийг тухайн уншигч 

өөрөө хариуцна. Орчуулгын аливаа буруу зөрүү, алдаа, орхигдуулсан зүйлийн 

төлөө, буюу эдгэээрээс үүдэн гарч болзошгүй аливаа хохирлын төлөө, түүний 

учир шалтгаанаас үл хамааран ЕСБХБ, түүний ажилтан буюу агентууд 

уншигчийн болоод өөр хэн нэгний өмнө хариуцлага хүлээхгүй. Баримт бичгийн 

англи болон орчуулсан хувилбарын хооронд гарч болзошгүй зөрчилдөөн буюу 

үл зохицолдсон тохиолдолд, англи эх давамгайлна. 
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ТОВЧ ХУРААНГУЙ 

 

Монгол Улс Банк Үүсгэн Байгуулах тухай Гэрээний Зүйл 1-д заасан нөхцлийг 

хангасаар байна.  

 

Хорин жилийн өмнөх шилжилтийн эхэн үеэс хойш Монгол Улс ардчилсан 

үндсэн хуулийг баталж, өрсөлдөөнт улс төрийн намын тогтолцоог хөгжүүлж, 

хүчтэй иргэний нийгмийг бий болгосон. Хэдийгээр олон чухал өөрчлөлтүүдийг 

хэрэгжүүлэх шаардлагатай байгаа ч хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд өргөн 

хүрээний асуудлыг чөлөөтэй нэвтрүүлж ерөнхийдөө хууль журам сахих, хүний 

эрхийг дээдлэх явдал өсөн нэмэгдсэн.    

 

2012 оны сонгуулийн үр дүнд байгуулагдсан шинэ Засгийн газрын зүгээс  

анхаарах чухал зүйл нь ядуурлын түвшин өндөртэй Монгол Улсын хувьд асар 

их байгалийн баялагаас бий болсон баялагийг ил тод удирдах явдал юм. Монгол 

орны ирээдүй уул уурхайн салбарын хөгжилтэй нягт уялдаатай бөгөөд цаашдын 

гол зорилго нь ил тод баялагийн менежментийг бэхжүүлэх, хувийн салбарын 

цаашдын хөгжлийг дэмжих тогтвортой макро эдийн засгийн болон бизнесийн 

орчныг бэхжүүлэх хариуцлагатай байгууллага болон бодлогыг бий болгох юм.   

 

Монгол Улс уул уурхай салбарын их өсөлттэй тулгарсан. 2010 онд 6.4% байсан 

өсөлт хурдасан  2011 онд 17.5%-д хүрч 2012 оны эхний 9-р сард бага зэрэг 

буурч 10.2%-д хүрсэн. Зэс болон бусад барааны үнийн өсөлт болон сангийн 

тэлэх бодлого энэхүү их өсөлтөд нөлөөлсөн. Инфляци өндөр бөгөөд тогтворгүй 

хэвээр байгаа явдал нь төрийн албаны цалингийн өндөр өсөлт, 2012 оны 6-р 

сард болсон сонгуулийн өмнөх нийгмийн өөрчлөлтүүдээс ихээхэн хамааралтай 

байна.  

Бүтээгдэхүүний өсөлт нь 2012 онд 11% хүрэхээр тооцоологдсон ба бараа 

бүтээгдэхүүний үнэ өндөр байх болон уул уурхайн салбар дахь хөрөнгө 

оруулалтаас үүдэн дунд хугацаанд энэхүү өсөлт өндөр хэвээр байх төлөвтэй 

байна. Бүтээгдэхүүний үнэ өндөр байх хэдий  ч уул уурхайн төслүүд болон 

холбогдох дэд бүтэц нь нилээд хэмжээний төрийн болон хувийн хэвшлийн 

хөрөнгө оруулалт шаардах учир төрийн ба гадаад өр цаашид өсөх төлөвтэй  

байна. Эдийн засгийн хувьд дэлхийн зах зээлийн бүтээгдэхүүний үнэнээс 

хамааралтай эмзэг байх бөгөөд энэ нь хөрөнгө оруулалт, эдийн засгийн үйл 

ажиллагааг сулруулж уул уурхайн үйл ажиллагааны бууралтанд хүргэж 

болзошгүй.   

Монгол Улсын хурдацтай өсч буй эдийн засаг нь олон боломжуудыг санал 

болгож байгаагаас гадна мөн шинэ сорилтуудыг бий болгож байна. Төрийн сайн 

засаглалын үндсэн зарчим болох хууль журмаа дээдлэх, чадварлаг 

байгууллагуудтай, ил тод болон хариуцлагатай Засгийн газар мөн тогтвортой 

хөрөнгө оруулалтын орчин зэрэг асуудлууд дараагийн стратегийн хугацаанд 

Монгол Улсад ихээхэн хамааралтай байх болно.    

 

Хэдийгээр Монгол Улс хувийн эзэмшлийг дэмжих асуудлаар харьцангуй 

ахицтай байгаа хэдий ч шилжилтийин үеийн асуудлууд тулгарсаар  байна. Банк 

Монгол Улсын хувийн хэвшлийн салбарт гүнзгий, өргөн хүрээнд оролцдог тул 
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тухайн улсын зах зээлийн байгууллагуудын хөгжил, хувийн хэвшлийг 

дэмжихэд үргэлжлүүлэн дэмжлэг туслалцаа үзүүлэх нь зүйтэй. Дараагийн 

стратеги хэрэгжүүлэх хугацаанд  шийдвэрлэвэл зохих асуудлууд болон 

баримтлах стратегийн хандлагууд: 

 

 Нөөцийн бус салбарт дэмжлэг үзүүлэх замаар төрөлжүүлэлтийг дэмжих. 
Монголын уул уурхайн салбарын үсрэнгүй өсөлт нь хэлбэлзэлтэй бараа 

бүтээгдэхүүний орлогоос хэт хамааралтай болж байна. Эдийн засаг дахь уул 

уурхайн салбарын эзэлсэн харьцангуй жинг өрсөлдөх боломжтой олборлох 

бус салбарын хөгжлийг дэмжсэнээр дунд хугацаанд бууруулах шаардлагатай 

юм. Банкны зүгээс Монголын олборлох бус салбар дахь оролцоогоо 

санхүүжилт олгох, зөвлөгөө өгөх, техникийн туслалцаа үзүүлэх замаар мөн 

түүнчлэн бизнесийн орчныг сайжруулах, зүй зохистой байгууллага болон 

хууль эрх зүйн тогтолцоог сайжруулах зорилго бүхий бодлогын түвшин дэх 

яриа хэлэлцүүлэг зэргээр дамжуулан гүнзгийрүүлж, өргөтгөхийг зорино.  

 

 Хөрөнгө санхүүгийн хүртээмжийн боломжийг нэмэгдүүлэн тогтвортой 

өсөлтийг дэмжих. Эдийн засаг их хэмжээний дотогш  чиглэсэн хөрөнгийн 

урсгал, бүтээгдэхүүний орлого хүлээн авахын хирээр ялангуяа эдийн засагт 

эдгээр хөрөнгийн урсгалыг дамжуулах, хувийн корпораци болон жижиг 

дунд үйлдвэрлэлийн салбарын өсөлтөнд дэмжлэг үзүүлэх үр ашиг бүхий 

зуучлалаар нөөцийг үр ашигтай хуваарилах чадвартай хүчтэй санхүүгийн 

салбарыг хөгжүүлэх асуудал нэн чухал байна. Банк санхүүгийн салбарыг 

жижиг дунд үйлдвэрлэлийн зээлийн хөтөлбөр, шууд хөрөнгө оруулалт болон 

тодорхой техникийн туслалцааны хөтөлбөрүүдээр дамжуулан дэмжинэ.  

 

 Хариуцлагатай уул уурхайг дэмжиж засаглалын байгууллагуудыг 

бэхжүүлнэ. Монголын уул уурхайн салбар улс орны хөгжил, шилжилтийн 

зорилтуудад хүрэх хөшүүрэг болох ёстой. Энэ нь цаашлаад зах зээлийн 

болон засаглалын институцуудыг бэхжүүлэх, ил тод, үр ашигтай 

зохицуулалт бүхий уул уурхайн салбар, мөн бараа бүтээгдэхүүний орлогыг 

удирдах урт хугацааны тогтолцоог хөгжүүлэхийг шаарддаг. Банк цаашид 

хүрээлэн буй орчин, эрүүл мэнд, аюулгүй байдал болон хамтын засаглалын 

стандартуудыг өндөр хэмжээнд хангасан дотоодын нэр хүнд бүхий уул 

уурхайн компаниудад зээлийн болон шууд хөрөнгө оруулалтын 

санхүүжилтийг үргэлжлүүлэн санал болгоно.  Гадаадын хөрөнгийг татах 

зорилгоор Монгол Улс зүй зохистой сангийн бодлого, хууль журмаа дээдлэх 

гэх мэт тогтвортой бизнесийн орчныг бий болгох шаардлагатай. 

Институцийн хөгжлийг дэмжих хүрээнд Банк эрх бүхий байгууллагуудтай 

хамтран дээд түвшний бодлогын уулзалтуудыг зохион байгуулах, 

институцийн хүний нөөцийн чадавхийг бэхжүүлэх хөтөлбөрүүд хэрэгжүүлж 

бусад олон улсын санхүүгийн байгууллагуудтай хамтран орлогын 

менежментийн (уул уурхайн нөөц) тогтолцоо ба бодлогыг бэхжүүлэх 

дэмжлэг туслалцаагаа нэмэгдүүлнэ.   

 

Дэд бүтцийг шинэчилж, хувийн секторт авчрах.  

 Монголын дотоодын болон олон улсын худалдааны өсөлт нь хязгаарлагдмал 

санхүүгийн нөөцийн хүрээнд улс орны дэд бүтцийн хурдацтай хөгжилд 

түшиглэх бөгөөд энэ нь хувийн хэвшлийн оролцоог бий болгох юм. Банкны 

зүгээс Монгол Улсын сэргээгдэх эрчим хүчийг хөгжүүлэх, тогтвортой 
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тарифийг бий болгох, төрийн өмчит нийтийн үйлчилгээг шинэчлэх, ашигтай 

байлгах мөн боломжтой хэсэгт нь Төр хувийн хэвшлийн түншлэлийг бий 

болгох замаар дэд бүтцийг нөхөн сэргээх, хөгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлж 

ажиллана. 

 

Эдгээр бүхий л үйл ажиллагаанд Банк өөрийн үйл ажиллагаагаа Монгол Улсын 

Засгийн газрын тэргүүлэх чиглэлтэй уялдуулахыг зорих ба бусад олон улсын 

санхүүгийн байгууллагууд болон олон талт болон Европын Холбоо гэх мэт хоёр 

талт түншүүдтэй нягт хамтран ажиллана.  

 

Мөн Банк бодлогын түвшний хэлэлцүүлэгүүдэд идэвхитэй оролцох бөгөөд 

Монгол Улс дахь шилжилтийн нөлөөг нэмэгдүүлэх зорилгоор техникийн 

туслалцаа үргэлжлүүлэн үзүүлнэ.   
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1 БАНКНЫ САНХҮҮЖИЛТИЙН БАГЦ 

1.1 Өнөөг хүртэлх хугацаанд явуулсан үйл ажиллагааны тойм  

 

Монгол Улс нь 2006 оны 10-р сард Европын сэргээн босголт хөгжлийн банкны 

үйл ажиллагааны орон болсон билээ. 2006 оноос өмнө Монгол Улс дахь тухайн 

банкны үйл ажиллагаа нь хандивлагчдаар санхүүжүүлсэн техникийн 

туслалцаагаар (5.9 сая евро) хязгаарлагдаж байсан. 2006-2012 онуудад Банк 

зээлийн санхүүжилт, шууд хөрөнгө оруулалт, хосолсон санхүүжилт (mezzanine) 

болон худалдааг санхүүжүүлэх баталгаа гэх мэт нийт 690 сая еврогийн нийт 52 

төсөлд гарын үсэг зурсан. Мөн энэ хугацаанд  Банк өөрийн Хууль эрх зүйн 

шинэчлэлийн хөтөлбөр, Аж ахуйн нэгжийн өсөлтийн хөтөлбөр (ААНӨХ), 

Бизнесийн зөвөлгөө өгөх үйлчилгээ хөтөлбөр (БЗӨҮ) болон бусад 

хөтөлбөрүүдээрээ дамжуулан 14.6 сая еврогийн техникийн хамтын ажиллагааны 

хөтөлбөрийг эхлүүлсэн.    

  

Одоогийн стратегийн хугацаанд Монгол Улс дахь Банкны оролцоо тогтмол 

нэмэгдаж ирсэн. Өнөөдрийн байдлаар ЕСБХБ нь санхүүжилтийн хэмжээ болон 

тооны хувьд аль альнаар нь Монгол Улс дахь хувийн секторын тэргүүлэгч 

санхүүжүүлэгч болоод байна. Хуримтлагдсан дүнгээр Банк 666 сая еврогийн 41 

төсөлд гарын үсэг зурсан ба гуравдагч талын хөрөнгө оруулалтанд нэмэлт 1.4 

тэрбум еврог татан төвлөрүүлээд байна. Хоёр томоохон уул уурхайн төслийг эс 

тооцвол санхүүжилтийн дундаж хэмжээ нь 6.4 сая евро байна. Банк стратегийн 

хугацаанд ААНӨХ-өөрөө дамжуулан 250 гаруй бичил, жижиг, дунд  

үйлдвэрлэлүүдэд (БЖДҮ) 2.9 сая еврогийн, БЗӨҮХ-өөрөө дамжуулан 2.7 сая 

еврогийн дэмжлэг үзүүлсэн.     

 

Стратегийн хугацаад ЕСБХБ-ны эргэлтийн хөрөнгө нь 385 сая евро хүртэл 

(санхүүжилтийн багцын 65%) өссөн байна. Банкны төслүүдийн өнөөгийн 

хөрөнгө оруулалтын 50 хувь нь аж үйлдвэр, худалдаа, хүнсний үйлдвэрлэлийн 

салбарт, 35 хувь нь байгалийн баялаг, эрчим хүчний салбар, 15 хувь нь 

санхүүгийн салбарт гэх мэтчилэн хамрах цар хүрээний хувьд сайн өргөжсөн. 

Олборлох салбарын хөрөнгө ихээр шаарддаг ерөнхий дүр зургийг тусган 2012 

оны эцэс гэхэд Банкны нийт хүлээгдэж буй зээлийн багцын 79%-ийг эрчим 

хүчний салбар, 14%-ийг аж үйлдвэр, худалдаа, хүнсний үйлдвэрлэлийн 

төслүүдэд, 7%-ийг санхүүгийн байгууллагуудад хамааруулсан байна.  

 

Монгол Улсад үйл ажиллагаагаа явуулж эхэлсэнээс хойшхи ЕСБХБ-ны 

санхүүжүүлсэн бүх төслүүд хувийн хэвшлийн компаниуд ихэвчлэн Монголын 

аж ахуйн нэгжүүдэд чиглэсэн.  
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Хүснэгт 1: 2012 оны 12-р сарын 31-ний өдрийн Монгол Улс дахь санхүүжилтийн 

багцын байдал 
Салбар Цэвэр хуримтлагдсан бизнесийн 

хэмжээ 

Одоогийн санхүүжилтийн багцын хөрөнгө 

Хэмжээ сая еврогоор  Төслийн 

тоо 

ЕСБХ 

гарын 

үсэг 

зурсан 

Нийт 

дүнд 

ЕСБХБ-

ны эзлэх 

хувь 

Төслийн 

тоо 

Багц Багцын 

хувь 

Эргэлтийн 

хөрөнгө 

Эргэлтийн 

хөрөнгөд 

эзлэх хувь 

Эрчим хүч 20 521 76% 16 459 77% 295 77% 

Байгалийн баялаг 18 485 70% 14 423 71% 266 69% 

Цахилгаан эрчим хүч 2 36 6% 2 36 6% 29 7% 

Санхүүгийн 

байгууллагууд 

8 62 9% 7 47 8% 39 10% 

Банкны шууд хөрөнгө 
оруулалт 

1 5 1% 1 5 1% 5 1% 

Банкны зээл 2 25 4% 3 21 4% 21 6% 

Даатгал, санхүүгийн 

үйлчилгээ,  

0 0 0% 0 0 0% 0 0% 

Жижиг бизнес 6 32 5% 5 21 3% 13 3% 

Аж үйлдвэр, худалдаа, 

хүнсний үйлдвэрлэл 

24 107 15% 23 89 15% 51 13% 

Хүнсний үйлдвэрлэл 7 69 10% 6 56 9% 34 9% 
Хөрөнгийн сан 2 8 1% 2 8 1% 1 0% 

Мэдээлэл харилцаа 

холбоны технологи 

1 1 0% 1 1 0% 1 0% 

Үйлдвэрлэл ба үйлчилгээ 14 28 4% 14 23 4% 15 4% 

Үл хөдлөххөрөнгө ба аялал 

жуулчлал 

0 0 0% 0 0 0% 0 0% 

Дэд бүтэц 0 0 0% 0 0 0% 0 0% 

Орон нутгийн 0 0 0% 0 0 0% 0 0% 
 

Тээвэр 

 

0 

 

0 

 

0% 

 

0 

 

0 

 

0% 

 

0 

 

0% 

Нийт 52 690 100% 46 595 100% 385 100% 

 
Хүснэгт 2: 2009-2012 онд Монгол Улс дахь санхүүжилтийн багцын байдал 

 
Хэмжээ сая еврогоор 2009 2010 2011 2012 2009-2012 оны эцсийн байдал 

      

Цэвэр хуримтлагдсан бизнесийн 

хэмжээ 

132 306 364 690 +€558 сая 

Өнөөгийн санхүүжилтийн 

багцын хөрөнгө 

114 268 308 595 +€481сая 

Үйл ажиллагааны тоо 23 30 36 46 + 23 үйл ажиллагаанууд 

Эргэлтийн хөрөнгө 98 221 238 385 +€287 сая 

Зарцуулагдаагүй % 14% 18% 23% 35% (MAK II  энэ шатанд ихэнхийг нь 

ашиглаагүй) 

     ( 2010- 20 12 хуримтлагдсан байдлаар) 

Жилийн бизнесийн хэмжээ 31 185 62 419 +€666 сая 

Үйл ажиллагааны тоо 8 13 12 16 +41 төсөл 

Нийт зарцуулалт 43 138 29 188 +€355сая 

Жилийн цуцлалтууд 0 25 0 0 €25 сая 

Хэрэгжүүлэх төслүүдийн дүн  181 609 630 480  

Хувийн секторын эзлэх хэмжээ 

(Санхүүжилтийн багцын хувиар) 

100% 100% 100% 100%  

Засгийн газрын баталгаагүй 

(Санхүүжилтийн багцын хувиар) 

100% 100% 100% 100%  

1.2 Өмнөх Стратегийн хэрэгжилт  

Өмнөх стратеги нь 2009 оны 10-р сарын 21-нд батлагдсан ба дараах стратегийн 

тэргүүлэх чиглэлүүдийг тогтоосон:   

 

 Хүчтэй, нэр хүнд бүхий олон улсын хөрөнгө оруулагчдыг татах гол  

салбаруудад шууд хөрөнгө оруулах  хэлбэрээр санхүүжилт хийх 
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боломжийг хайх замаар дотоодын аж ахуйн нэгжийн өсөлт ба хөгжлийг 

санхүүжүүлэх. 

 Санхүүгийн салбарын нэгдэл, бэхжилтийг дэмжих, энэ дотроо урт 

хугацааны санхүүжилт олгох, байгууллагын чадамж зэргээр сонгогдсон 

банкуудын хөрөнгөжилтийг сайжруулан Худалдааг Дэмжих Хөтөлбөрийг 

(TFP) сурталчлан банк бус санхүүгийн байгууллагуудын хөгжлийг 

дэмжих.  

 Хувийн эзэмшлийн уул уурхайн компаниудад зээл олгох  болон шууд 

хөрөнгө оруулах  замаар байгалийн баялгийн салбарын тогтвортой 

хөгжлийг дэмжин тэднээс хүрээлэн буй орчин, ил тод байдал, болон 

корпорацийн засаглалын дээд зэргийн стандартуудыг шаардах; Монголын 

эрчим хүчний дэд бүтэц ялангуяа сэргээгдэх эрчим хүчний салбарт сэргээн 

засварлалт хийхийг дэмжих асуудлыг судлах.  

 Гол төлөв Төр хувийн хэвшлийн түншлэлээр дамжуулан нэн чухал дэд 

бүтцийг хөгжүүлэхэд хувийн хэвшлийн санаачлагыг дэмжих, мөн 

хөнгөлөлтгүй санд зориулсан хязгаарлагдмал санхүүгийн хүрээнд улсын 

дэд бүтцийн төслүүдийг санхүүжүүлэх талаар авч үзэх.   

 Банкны салбарын хяналт шалгалт, зохицуулалтыг сайжруулах болон тус 

салбарын нэгдлийг дэмжих талаар Монголбанктай бодлогын түвшинд 

хамтран ажиллах; Монгол дахь хөрөнгө оруулалтын орчныг сайжруулах, 

хувийн хэвшлийг хөгжүүлэх Монгол дахь Хөрөнгө оруулалтын орчныг 

сайжруулах, хувийн хэвшлийг хөгжүүлэх зөвлөлдөх зөвлөлийг (CCIC) Төр 

хувийн хэвшлийн түншлэлийн бодлогыг хэлэлцэх тавцан болгож дэмжих; 

мөн цаашид Олборлох үйлдвэрлэлийн ил тод байдлын санаачлагын 

(ОҮИТБС) үр дүнгийн хэрэгжилтийг дэмжих.   

 

Монгол Улс стратеги хэрэгжүүлэх хугацаанд 2009 оноос санхүүгийн болон 

банкны салбарын хямралаас дөнгөж гарч байгаа үед маш өндөр эдийн засгийн 

хувьсалтай тулгарч 2011 онд ДНБ-ний жилийн өсөлт нь17% хүрч дэлхий дахь 

хамгийн өндөр өсөлттэй эдийн засагтай орон болсон. Олон Улсын Валютын 

Сангийн (ОУВС) 225 сая ам.долларын “Стэнд-бай” хөтөлбөрийн 

дэмжлэгтэйгээр эдийн засгийн сэргэлт нь Монголын байгалийн баялгийн 

салбарын хурдацтай хөгжил, бараа бүтээгдэхүүний үнийн сэргэлтээс бий 

болсон. Дэлхий дээрхи хамгийн том ашиглагдаагүй зэсийн уурхайг 

ашиглалтанд оруулах Оюу Толгойн хөрөнгө оруулалтын гэрээг 2009 онд зурсан 

нь Монгол Улсад гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтыг их хэмжээгээр 

нэмэгдүүлж олон улсын уул уурхайн компаниудтай хийх бусад гэрээний 

нөхцлийг бүрдүүлсэн. 

 

ЕСБХБ-наас хэрэгжүүлсэн төслийн тоо 2009 онд 24 байсан бол 2012 оны 12-р 

сарын эцсээр 52 болж нэмэгдсэнээр эдгээр эерэг хөгжлүүдэд ч гэсэн хувь 

нэмрээ оруулах боломжтой болсон юм. (тухайн үед санхүүжилтийн багцын 

хөрөнгө 132 сая еврогоос 690 сая евро болж өссөн).  

 

Дотоодын аж ахуйн нэгжийн өсөлт хөгжлийг санхүүжүүлэх 

 

Шилжилтийн эхэн үеийн шатан дахь улс орнуудын санаачлагын ШЭҮШОДС 

(ETC Initiative) хүрээнд бэлэн байгаа бүтээгдэхүүнүүдийг ашиглан Банк ундаа, 

ноолуур, харилцаа холбоо, эмийн үйлдвэрлэлийн салбарын хамтын аж ахуйн 

нэгжүүдэд 15 төслөөр дамжуулан 32 сая еврогийн зээлийн болон шууд хөрөнгө 
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оруулалтын санхүүжилт хийсэн. Хувь нийлүүлсэн салбарт бий болсон 

шилжилтийн нөлөө нь ихэнхдээ өрсөлдөөн нэмэгдсэн, ил тод байдлын түвшин 

өссөн, мөн Олон улсын санхүүгийн тайлагналын стандартыг хүлээн зөвшөөрсөн 

хамтын засаглалын стандартууд болон орчин үеийн технологи (эрчим хүчний 

хэмнэлттэй гэх мэт) нэвтэрсэнтэй холбоотой.  

 

Банк БӨУХ-р дамжуулан олон улсын шилдэг туршлагыг хүртэх анхны 46 

дундаж хэмжээний корпорациудад 2.9 сая еврогийн техникийн туслалцаа 

үргэлжлүүлэн үзүүлсэн. Мөн Бизнесийн зөвлөгөө өгөх үйлчилгээ хөтөлбөр нь 

50-аас бага ажилтантай БЖДААН-үүдэд 222 дотоодын зөвлөх төслүүд болон 

хэд хэдэн зах зээлийг хөгжүүлэх үйл ажиллагаануудыг хэрэгжүүлсэн.  

 

Санхүүгийн салбарын нэгдэл, бэхжилтийг дэмжих 
 

Бараа бүтээгдэхүүний үнэ буурсанаас шалтгаалан Монголын эдийн засаг 2008-

2009 оны дэлхийн санхүүгийн хямралд өртсөн. Эдийн засгийн уналт, дотоодын 

мөнгөний ханшийн бууралт нь хувийн салбарт сөргөөр нөлөөлсөн. Энэ нь 

эргээд Монголын банкны салбарт хүндрэл учруулж хоёр дундаж хэмжээний 

банкийг дампуурахад нөлөөлсөн. ЕСБХБ-ны санхүүжигч банк 2009 оны эцэст 

корпорацийн засаглалын сул байдал, зүй бус санхүүгийн тайлагналын  улмаар 

дампуурч энэ нь Төв банкны хяналт шалгалтын тогтолцоог бэхжүүлэх, 

цаашлаад тус салбар дахь нарийн чанд хамтын засаглалын стандартыг бий 

болгох шаардлагатай байгааг харуулсан. ЕСБХБ дампуурсан нэг банкны 

найдвартай зээл удирдах төрийн өмчит “гүүр банк”-ны туршлагатай түр зуурын 

удирдлагын багиийг томилоход техникийн туслалцаа үзүүлсэн. Энэ нь 

дампуурлын үйл явцыг илүү ил тод болгоход тусалсан. 

 

ЕСБХБ нь сонгосон түнш банкууддаа зээлийн болон шууд хөрөнгө оруулалт 

хийх  замаар банкны салбарт үргэлжлүүлэн дэмжлэг үзүүлж байна. Монголын 

хувийн хувь нийлүүлсэн аж ауйн нэгжүүдэд дотоодын банкуудын зээл олгох 

чадавхийг нэмэгдүүлэх асуудалд ЕСБХБ анхаарал хандуулж байна. ЕСБХБ нь 

Монголын банкуудад 3 зээлийн шугам нээж 2 дунд хэмжээний хамтран 

санхүүжүүлэх хэрэгслээр дамжуулан нийт 66.2 сая еврогийн дунд хугацааны 

зээл олгосон. Шууд хөрөнгө оруулалтын хувьд ЕСБХБ өөрийн нэг түнш банкны 

хөрөнгийг нэмэгдүүлсэн бөгөөд банкуудын заавал байлгах нөөцийн харьцааг 

ханган жижиг дунд аж ахуйн нэгжүүдэд олгох зээлийг нэмэгдүүлэх боломжийг 

олгосон. Банк эрсдэлийн удирдлагын чадавхийг бэхжүүлэх зорилгоор түнш 

банкуудад чадавхийг бэхжүүлэх хөтөлбөрүүдтэй санхүүгийн хөтөлбөрүүдийг 

нэмж хэрэгжүүлсэн.    

 

Байгалийн баялгийн салбарын тогтвортой хөгжил 

 

Өмнөх стратегийн  хугацаанд Монголын эдийн засгийн ер бусын өсөлтийн гол 

хүчин зүйл нь байгалийн баялгийн салбар болсон. Банк нь хэд хэдэн Монголын 

уул уурхайн компаниудад дэлхийн бараа бүтээгдэхүүний (ялангуяа алт, төмөр, 

нүүрс гэх мэт) болон санхүүгийн зах зээлд гарах нөхцлийг бүрдүүлэх зорилгоор 

зээл болон өөрийн хөрөнгийн санхүүжилтийг олгосон. Банк нь хүрээлэн буй 

орчин, нийгэм, эрүүл ахуй, хамтын засаглалын хамгийн сайн стандартуудыг 

дэмжсэнээрээ Монгол Улсад хариуцлагатай уул уурхайг бий болгох 

шилжилтийн үйл ажиллагааг тэргүүлсэн. Гуравдагч талын синдикацаар 
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дамжуулан ЕСБХБ нь Монгол Улсын уул уурхайн салбарт олон улсын 

санхүүжилт татан төвлөрүүлэхэд чухал ач холбогдол үзүүлсэн.  

 

Нэг томоохон уул уурхайн хөрөнгө оруулалттай зэрэгцээд уул уурхайн хөрөнгө 

оруулагчийн ойролцоо дотоодын нийлүүлэлтийн сүлжээг хөгжүүлэх жижиг 

бизнесийг дэмжсэн. Зах зээлийг хөгжүүлэх талаар Өмнөговь аймгийн 3 суурин 

газар 100 гаруй үр шим хүртэгч (жижиг дунд аж ахуйн нэгжүүд ба тэдгээр нь 

орон нутгийн ажил эрхлэлтийг нэмэгдүүлэхэд нөлөөлсөн. Уурхай ба жижиг 

дунд аж ахуйн нэгжүүдийн хооронд хэд хэдэн нийлүүлэлтийн гэрээнүүд 

хийгдсэн ба орон нутгийн банкуудаар дамжин санхүүжилт авах боломж нь 

өссөн. ЕСБХБ цаашдын уул уурхайн хөрөнгө оруулалтын талаар энэхүү 

амжилттай загварыг дахин хэрэгжүүлэхийг зорьж байгаа.    

 

Үндсэн дэд бүтцийг дэмжих  

 

Эрчим хүчний салбарт Банк Монгол Улсад шилжилтийн өндөр нөлөө бүхий  

анхны салхин цахилгаан эрчим хүчний үйлдвэрийг хөгжүүлэхэд дэмжиж 

ажилласан. ЕСБХБ дотоодын төслийн санхүүжүүлэгчид эхний шатны хөрөнгө 

оруулсан нь төрийн өмчийн эрчим хүч дамжуулах компани болон хувийн 

хэвшлийн эрчим хүч үүсгүүрийн компани хоорондын анхны худалдан авах 

гэрээнд гарын үсэг зурахад дэмжлэг үзүүлсэн . Ингэснээр Банк (мөн хамтран 

санхүүжүүлэгч) нэмэлт зээлийн болон өөрийн хөрөнгийн хамтарсан 

санхүүжилтээр 50МВ-ын салхин паркийг барьж байгуулах боломжтой болсон. 

2007 оны Сэргээгдэх эрчим хүчний тухай хуулийн дагуу анхны сэргээгдэх 

эрчим хүчний төсөл болсон салхин цахилгаан станц нь 2013 онд бүрэн 

ашиглалтанд орох төлөвтэй байна.  

 

Бодлогын түвшинд хийгдэх яриа хэлэлцүүлэг 

 

ЕСБХБ нь их хэмжээний байгалийн баялгийн дотогш чиглэсэн орлогыг удирдах 

арга замын талаар санхүүгийн эрх мэдэл бүхий байгууллагуудтай хамтран 

ажилласан. ЕСБХБ нь инфляцид чиглэсэн чадавхийн хөтөлбөрийг хөгжүүлэх 

асуудлаар Монголбанкинд техникийн туслалцаа үзүүлсэн. ОУВС болон 

Дэлхийн Банктай (ДБ) хамтран боловсруулсан энэхүү хөтөлбөр нь 

Монголбанкинд санхүүгийн зах зээлийн харилцааны стратегийг боловсронгуй 

болгоход дэмжлэг үзүүлж байна.  

 

ЕСБХБ нь ОҮИТБС-ынн хэрэг эрхлэх газарт чадавхийн дэмжлэг үзүүлж 

Монгол Улс 2010 онд ОҮИТБС-ын түнш болсон.  Мөн Банк Монголбанк болон 

Сангийн Яаманд хадгаламжийн даатгалын агентлаг байгуулахад нь техникийн 

туслалцаа үзүүлэхэд оролцсон. ЕСБХБ нь нийслэл хотод агаарын бохирдлыг 

бууруулах зорилгоор Улаанбаатар хотын цэвэр агаар санаачлагыг үргэлжлүүлэн 

дэмжсэн. Банкны дэмжлэг 2011 онд Цэвэр агаарын санг байгуулахад мөн  2012 

онд цэвэр агаарын үлгэрчилсэн хуулийг гаргахад хувь нэмрээ оруулжээ.   

 

ЕСБХБ нь НҮБОУХХК болон Дэлхийн Банктай хамтран ил тод байдлыг 

нэмэгдүүлэх, төрөөс явуулж буй тендерт жижиг дунд аж ахуйн нэгжүүдийн 

оролцоог өсгөх, төрийн худалдан авалтын үйл ажиллагаанд иргэний нийгмийн 

оролцоог нэмэгдүүлэх зорилгоор Монгол Улсын Төр болон орон нутгийн 

өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулинд 2012 
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онд дүгнэлт хийсэн. Жижиг дунд аж ахуйн нэгжүүдэд санхүүжилт авах 

боломжийг өсгөх гол хууль эрх зүйн шинэчлэл болсон орчин үеийн хуулийг 

батлуулахад Банк Засгийн газар болон олон улсын бусад санхүүгийн 

байгууллагуудтай хамтран ажиллана. ЕСБХБ хөрөнгө оруулалтын орчны зөвлөх 

хороонд дэмжлэг үзүүлсэн. Төр хувийн хэвшлийн түншлэлийн хоорондын 

хэлэлцүүлгийг үр дүнтэй болгох зорилгоор 2008 онд Банк Монгол дахь хөрөнгө 

оруулалтын орчныг сайжруулах, хувийн хэвшлийг хөгжүүлэх зөвлөлдөх 

зөвлөлийг (CCIC) байгуулсан. 2008 оноос хойш төр хувийн хэвшлийн 

түншлэлийн энэ төрлийн яриа хэлэлцээрийн  илүү сайн байр суурьтай, өндөр 

хүчин чадалтай байгууллагууд (Монголын бизнесийн консул гэх мэт) 

байгуулагдсан тул Банк Монгол дахь хөрөнгө оруулалтын орчныг сайжруулах, 

хувийн хэвшлийг хөгжүүлэх зөвлөлдөх зөвлөлийг зогсоохоор шийдвэрлэсэн.  

1.3 Банкны санхүүжилтийн багцын шилжилтийн нөлөө 

Банк 2009 оны 11-р сараас 2012 оны 12-р сарын хооронд Монгол Улсад 10 

шилжилтийг-үнэлсэн
1
 төслүүдэд гарын үсэг зурсан. Эдгээр бүгд төсөл “Сайн”, 

“Онц” гэсэн үнэлгээг авсан бөгөөд хэрэгжүүлсэн нийт төслүүд 80%-с дээш 

үнэлгээ авах  Банкны ерөнхий зорилтыг давуулан биелүүлсэн байна. 3 төсөл нь 

боломжийн буюу “Онц” гэсэн үнэлгээ авсан. Тэдгээрийн 2 нь амжилттай 

санхүүжигдсэн сэргээгдэх эрчим хүчний анхны төсөлтэй холбоотой ба Монгол 

дахь анхны хувийн хэвшлийн эзэмшил бүхий эрчим хүчний эх үүсвэр болох 

Салхит салхин цахилгаан станц юм. Энэ салбарт үйл ажиллагаанууд нь салхин 

эрчим хүчний бүтээгдэхүүнийг бий болгоход мөн нүүрс хүчлийн худалдааны 

схемийг эдийн засагт бий болгоход эерэг нөлөөтэй байна.  Олон салбарт хувийн 

өмчийн хөрөнгө оруулалт дахь Банкны оролцоо нь “Онц” үнэлгээ авсан байна 

(Монголын Хөрөнгө Оруулалтын Сан). Энэ нь Монголын хувьд анхны хувийн 

хөрөнгийн сан бөгөөд санхүүгийн зах зээлийг өртгөтгөж, хөрөнгийн  

өрсөлдөөнт нэмэлт эх үүсвэр нэвтрүүлж, шинэ санхүүгийн аргуудыг таниулж, 

хөрөнгө оруулагч компаниудын хувьд бизнес эрхлэлт болон стандартуудыг 

сайжруулахад дэмжлэг үзүүлнэ.  

 

Стратегийн хугацаанд зурагдсан төслүүдийн шилжилтийн мөн чанарын  гол 

зорилго нь 2009-2012 оны Монгол дахь Банкны үйл ажиллагааны салбарын 

хуваарилалт болон тус орны шилжилтийн үеийн заагийг илэрхийлж байна. 

Шилжилтийг үнэлсэн нийт 10 үйл ажиллагаанаас 6 нь эрчим хүчний салбарт 

хийгдэж  илүү сайн стандартуудыг нэвтрүүлэх, зохицуулалтыг боловсронгуй 

болгох, сэргээгдэх шинэ бүтээгдэхүүнүүдийг хэрэглэх зэргээр шилжилтийн 

нөлөөний зорилго болгосон. Хөрөнгийн болон санхүүгийн салбарт хийгдсэн 

бусад төслүүд нь өрсөлдөөнт зах зээлийн холбоо хамаарал болон бизнесийн 

стандартуудыг сайжруулахад чиглэгдсэн. Энэ нь үйл ажиллагаагаа олон зүйл 

төрөлжүүлэх, корпорацийн засаглалыг сайжруулах гэсэн олон төрлийн 

шилжилтийн зорилгуудад тусгалаа олсон. (Зураг 1). 

 

                                                 
1
 Энэхүү хугацаанд Монголд нэг бүрчлэн үнэлгээ өгөөгүй 10 төсөлд гарын үсэг зурсан. Эдгээр 

нь ерөнхий хүрээнд тусгагдсан дэд төслүүд (MCFF, DIF болон DLF) ба зөвхөн тухайн обьектын 

хүрээнд үнэлгээ өгч, мониторинг хийгдсэн төслүүд юм. 
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Зураг 1. Монгол Улс дахь өөрчлөлтийн зорилгууд (Төслийн хувь), 2009.11 – 2012.12 

 

 
 

Монгол Улсын санхүүжилтийн багц шилжилтийн нөлөөний хувьд хангалттай 

байна.  

 

2012 оны 12-р сарын сүүлээр улс оронд идэвхитэй 14 TIMS санхүүжилтийн 

багц
2
 байсан. Монголын идэвхитэй санхүүжилтын багцын дундаж зэрэглэл нь 

4.58 ба  Банкны нийт үйл ажиллагаанаас доогуур (4.08), байгууллагын дээд 

хязгаараас дээгүүр байлаа.    

 

Дундаж оноо доогуур байгаа нь санхүүжилийн багц харьцангуй шинэ байгаатай 

холбоотой: ихэнх төслүүд саяхан багцад орсон (2009 оноос хойш 14-с 8 нь) тул 

шилжилтийн нөлөөний эрсдлүүлийг нэмэгдүүлдэг. Дөрвөн төсөл зорьж байсан 

шилжилтийн түвшинд хангалттай хүрсэн
3
. Талаас илүү нь буюу найман үйл 

ажиллагаа нь шилжилтийн зорилгодоо хүрэхээр явж байна.  

 

Нийт багцын 14% буюу хоёр төсөл нь төлөвлөсөн шилжилтийн үр дүнд хүрч 

чадахааргүй унасан. Санхүүгийн хямрал, сангийн буруу зарцуулалт, ялангуяа 

хөрөнгө оруулагч банкийг дампууралд хүргэх дотоод хариуцлагын асуудлууд 

зэрэг сөрөг нөлөөллөөс үүдэн  санхүүгийн салбарт хийсэн эдгээр хоёр үйл 

ажиллагаа үр дүндээ хүрээгүй.   

2 ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ОРЧИН 

2.1 Улс төрийн асуудлууд 

Бүс нутгийн хэмжээнд Монгол Улс олон ургальч ардчилалын төлөө ихээхэн 

дэвшил гаргасан улс юм. Хорин жилийн өмнө шилжилтийн үйл явц эхэлсэн 

                                                 
2
 Гэрээнд гарын үсэг зурснаас хойш 6 сараас дээш хугацаатай үргэлжилж буй, шилжилтийн 

нөлөөллийн хувьд дор хаяж нэг удаа мониторинг хийгдсэн бүх төслүүд орно. 

3
 Эрэмбэ нь шилжилтийн нөлөөллийн боломж, шилжилтийн нөлөөлөлд хамаарах эрсдэлд өгч 

оноож буй холбогдох үнэлгээний нийлбэр юм. Үйл ажиллагааны хүлээгдэж буй шилжилтийг 

жилд нэг удаа хянадаг ба 1-ээс 8-ын хооронд эрэмблэгддэг юм. 1-3 нь ер нь амжилттай болсон 

нөлөөлөл, 3 -6 нь ерөнхийдөө шилжилтийн зорилтуудад хүрэх замдаа явж буй, 7-8 нь 

шилжилтийн нөлөөлөл багатай буюу их эрсдэлтэй гэх утгыг агуулна.     
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үеээс хойш тус улс чөлөөт, ардчилсан Үндсэн хуулийг батлан гаргаж, улс 

төрийн намын өрсөлдөөнт тогтолцоог бүрдүүлж, идэвхи санаачлага бүхий 

иргэний нийгэм цогцлуулсан. Хэдийгээр олон өөрчлөлтүүдийг хийх 

шаардлагатай байсаар байгаа ч хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл төрөл бүрийн 

асуудлуудыг мэдээлэх эрх чөлөө,  хууль ёсыг даган мөрдөх, хүний эрхийг 

хүндэтгэх явдал нэмэгдэж байна. Европ дахь Аюулгүй Байдал Хамтын 

Ажиллагааны Байгууллага  (OSCE)  Монгол Улсыг дэмжиж санал нэгтэйгээр 

гишүүнээр хүлээн зөвшөөрсөн шийдвэр нь тус улсыг ардчилсан улс болохыг 

харуулж байна.  

 

Монгол Улсын улс төрийн үйл явцад Монгол ардын нам, Ардчилсан нам гэсэн 2 

том нам нөлөөлсөөр ирсэн. 2008 оны сүүлийн Ерөнхийлөгчийн сонгууль, 2012 

оны Их хурлын сонгууль ч мөн адил үүнийг тойрсонгүй.  МАН (76 суудлаас 46-

г нь авч) 2012 оны 6-р сар хүртэл давуу улс төрийн хүчин байж шинэ 

сонгуулиар хууль тогтоох байгууллагад Ардчилсан нам олонхи суудлыг 

эзэлсэн.  

 

Гэсэн хэдий ч Ардчилсан намын олонхи болсон нь нэг нам засгийн газрыг 

байгуулахад хүрэлцэхгүй байсан тул Ардчилсан нам Шударга ёс эвсэл, Иргэний 

зориг ногоон нам зэрэг жижиг намуудтай эвсэх шаардлагатай болсон. Эрдэс 

баялагийн салбарт үүссэн үндэсэрхэг үзэл гарсан энэ үед МАХН болон МҮАН-

ын Шударга ёс эвсэл сайн дэмжлэг авч улс төрийн гуравдагч том хүчин болсон. 

Ерөнхий сайд Норовын Алтанхуягаар удирдуулсан шинэ Засгийн газар 3 үндсэн 

зорилгыг дэвшүүлсэн: шинэ ажлын байр бий болгож ажилгүйдлийг бууруулах, 

авилгатай тэмцэж төрийн албан хаагчдыг илүү хариуцлагатай болгох, гол гол 

хөгжил, бүтээн байгуулалтын төслүүдийг хэрэгжүүлж дуусгах.    

 

2012 оны 6-р сард болсон сонгуулийн дараагаар  Улсын Их Хурлын (УИХ) 

гишүүдээс зарим шинэ Засгийн газрын гишүүдийн зарчмын хувьд дэмжсэн Оюу 

толгойн хөрөнгө оруулалтын гэрээг дахин авч хэлэлцэхийг шаардсан.  

 

Нөөцөд түшиглэсэн өсөлт болон хөгжлийн үр ашгийг хуваарилахтай холбоотой 

асуудлууд нь Монгол Улсын улс төрийн засаглалын байгууллагуудын 

тогтвортой байдлын шалгуур болох юм.  

  

Улс төрийн байдлын үнэлгээний талаар дэлэгэрэнгүйг Хавсралт 1-с харна уу. 

2.2 Макро эдийн засгийн асуудлууд 

Монгол Улсад уул уурхайн хэт их өсөлт бий болсон. 2010 онд 6.4%ийн өсөлт 

2011 онд 17.5% болж эрс өсч 2012 онд 12.3%-д хүрч буурсан. Зэс болон бусад 

барааны үнийн өсөлт болон сангийн тэлэх бодлого энэхүү их өсөлтөд 

нөлөөлсөн.  

Бараа бүтээгдэхүүний өндөр орлого төгрөгийг бэхжүүлсэн боловч 2012 онд  

дэлхийн эдийн засгийн байдал суларснаар энэ байдал өөрчлөгдсөн. Төв банк 4 

тэрбум ам.долларын (ойролцоогоор 8 сарын импорт) нөөц бүрдүүлж Хятад 

Улстай хийх банк хоорондын арилжаагаа 1.6 тэрбум ам.доллар болгож өсгөсөн. 

Монгол Улсын Хөгжлийн банк 5.75%-ийн хүүтэй Засгийн газрын 5 жилийн 

бондод 600 сая ам.долларыг байршуулсан бөгөөд анхны 1.5 тэрбум ам.долларын 
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бондоо бага хүүтэйгээр Монгол Улсад хөрөнгө оруулалт хийх сонирхолтой 

хөрөнгө оруулагчдад зориулан гаргасан.  

Инфляци тогтворгүй  өндөр түвшинд (2013 оны 2-р сарын эцэсээр 11.3%) 

байсаар байна. Үнийн түвшний өнөөгийн өсөлтөнд ихэвчлэн төрийн албан 

хаагчдын цалингийн өсөлт, 2012 оны 6-р сард болсон сонгуулийн нийгмийн 

шилжүүлгүүд нөлөөлсөн.  

Дунд хугацаанд дэлхийн хамгийн том зэс, алтны нөөцтэй Оюу Толгойн уурхай 

ашиглалтанд орох 2013 онд эдийн засгийн өсөлт нь хурдацтай хэвээр байна гэж 

үзэж байна. Оюу Толгой болон уул уурхайн салбарт хийгдэх бусад хөрөнгө 

оруулалтууд нь дараагийн 2-3 жилийн туршид (2011 болон 2012 онд Гадаадын 

шууд хөрөнгө оруулалт нь ДНБ-ний 35%-с илүү гарсан) хөрөнгө оруулалтыг 

ихээр нэмэгдүүлэх болно. Томоохон нүүрсний ордын нэг болсон Таван Толгойн 

хэлэлцээр хийгдэж байгаа ба баруун зүүнийг холбосон 1100 км төмөр замыг 

байгуулах төлөвлөгөөтэй байна.  

Бараа бүтээгдэхүүний үнэ өндөр байх ч гэсэн уул уурхай, түүнтэй хамааралтай 

дэд бүтцэд төрийн болон хувийн хөрөнгө оруулалтыг ихээр шаардах учраас 

төрийн болон гадаад өр өсөх хандлагатай байна. Дэлхийн зах зээл дээрхи 

бүтээгдэхүүний үнэ буурахад эдийн засаг нь ихээхэн эмзэг байх бөгөөд энэ нь 

хөрөнгө оруулалт, эдийн засгийн үйл ажиллагааг сулруулж уул уурхайн гол гол 

төслүүдийг саатуулахад хүргэж болзошгүй. Тогтворгүй макро эдийн засгийн 

орчинд үйлдвэрлэлийн салбарыг хөгжүүлэх нь Монголын үнийн өрсөлдөх 

чадварыг бууруулж төгрөгийн ханшийг өсгөж олон асуудлуудтай тулгарна. 

(‘Голланд өвчин’). 

 

Зарим эдийн засгийн үзүүлэлтүүдийг хавсралт 7-с харна уу.  

2.3 Бүтцийн өөрчлөлтийн асуудлууд 

Монгол Улс хувийн хэвшлийн оролцоог дэмжихдээ харьцангуй туршлагатай. 

Нөгөө талаар зах зээлийн институцуудийг бэхжүүлэх, хамтын засаглал, бизнес 

эрхлэх талаар стандартуудын сул талыг бууруулах асуудлуудад цаашдын хичээл 

зүтгэл шаардлагатай. Хэдийгээр хөдөө аж ахуйн бизнес, төмөр зам гэх мэт 

зарим салбарууд нилээд дэвшилттэй өөрчлөгдөж байгаа хэдий ч Монгол Улсад 

хийх өөрчлөлт шинэчлэл их байна. (Зураг 2.1). 

 



13 

 

Зураг 2.1. Монгол Улс: Шилжилтийн үнэлгээ, салбараар, 2012 

 

 
Эх сурвалж: ЕСБХБ-ны Шилжилтийн тайлан 2011  

 

Монгол Улс уул уурхайн салбарын ер бусын өсөлттэй байсаар байгаа бөгөөд 

2011 онд гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт нь ДНБ-ний 50%-д хүрсэн байна. 

Үүний дүнд нөөцийн хэт өсөлтийг шийдвэрлэх тогтолцоог бэхжүүлэх зорилгоор 

бүтцийн өөрчлөлтүүд давамгайлж байна. 2010 оны 10-р сард Монгол Улс 

газрын тос, хий, уул уурхайн салбарт ил тод байдлыг нэмэгдүүлэх дэлхийн 

ОҮИТБС стандартад нийцсэн байна.  

Санхүүгийн салбарыг бэхжүүлэх Санхүүгийн тогтвортой байдлын тухай хууль 

2010 оны 6-р сард батлагдсан ба 2013-2014 онд хүчин төгөлдөр хэрэгжиж 

эхэлнэ. Энэ нь зэсийн үнийг тодорхойлох томъёог тодорхой болгох ба 

бүтээгдэхүүний үнэ өндөр байхад олсон илүү орлогыг хуримтлуулдаг 

тогтвортой байдлын санг байгуулна.  Ийм төрлийн тогтвортой байдлын сан нь 

одоогийн хэрэгжиж байгаа хүн амд бэлэн мөнгө хуваарилах хүний хөгжлийн 

сантай адил юм. Нэгдсэн төсвийн тухай хууль нь 2011 оны 12-р сард батлагдсан 

ба Засгийн газрын өр төлбөрийг тайлагнаж, төрийн хөрөнгө оруулалтын 

төлөвлөгөөг бэхжүүлнэ.  

Уул уурхайн өсөлттэй уялдуулаад өсч буй хөрөнгө оруулалт, дэд бүтцийн 

хэрэгцээ шаардлагад нийцэх хэд хэдэн хуулиудыг эрх бүхий байгууллагууд нь 

гаргасан. Тухайлбал, 2009 оны 10-р сард Төр хувийн хэвшлийн түншлэлийн 

талаар төрийн бодлого батлагдаж, Концессийн тухай хууль (2010 оны 1-р сар) , 

Төмөр замын талаар баримтлах бодлого (2010 оны 7-р сард) гарсан. Цаашид 

маш их шаардлагатай байгаа дэд бүтцийн хөрөнгө оруулалт болон бусад 

хөгжлийн төслүүдийг хурдасгах зорилгоор Засгийн газар Хөгжлийн банкийг 

байгуулсан. 2011 оны 5-р сард албан ёсоор байгуулагдсан Хөгжлийн банк нь 



14 

 

хөгжлийн өргөн хүрээний асуудлуудыг хамарсан төрийн банк бөгөөд  дэд бүтэц 

орон сууцны төслүүд дээр илүү анхаарал хандуулж байна.  

 

2012 оны 5-р сард Гадаадын хөрөнгө оруулалтын тухай шинэ хууль батлагдсан. 

Энэ хуулиийн дагуу стратегийн салбаруудад үйл ажиллагаа явуулдаг аливаа аж 

ахуйн нэгжийн 49%-с илүү хувьцааг худалдан авч гадаадын хөрөнгө оруулалт 

хийх тохиолдолд Засгийн газар болон УИХ-с зөвшөөрөл авах шаардлагатай гэж 

зааёан. Уг хуульд 2013 оны 4-р сард нэмэлт өөрчлөлт оруулсан ба энэхүү нэмэлт 

өөрчлөлтөөр хуулийн зарим нэг заалтуудыг зөөлрүүлсэн юм. Тухайлбал, УИХ-

аас авах зөвшөөрөл нь зөвхөн гадаадын улсын төрийн өмчит компаниудад 

хамаатай бол гадаадын хувийн компаниуд стратегийн салбарт хөрөнгө 

оруулахдаа Засгийн газраас зөвшөөрөл авах шаардлагатай болсон. Хэдийгээр 

энэхүү хууль шинээр хийх хөрөнгө оруулалтанд хамаатай ч өмнө хийгдсэн 

хөрөнгө оруулалтанд өөрчлөлт хийхэд мөн адил хамаарна. 

 

Монголын хөрөнгийн бирж Лондонгийн хөрөнгийн биржтэй түншлэлийн гэрээ 

байгуулсан. 2011 оны 4-р сард байгуулсан Мастер үйлчилгээний гэрээний 

хүрээнд Лондонгийн Хөрөнгийн бирж Монголын хөрөнгийн биржд худалдаа 

хийх мэдээллийн технологийг шинэчлэх, сайжруулах, чадавхийг нэмэгдүүлэхэд 

туслалцаа үзүүлж байгаа ба энэ нь Монголын уул уурхайн компаниуд ирээдүйд 

(давхар) бүртгэлтэй болоход бэлтгэх ажил болж буй юм.  

 

Шилжилтийн асуудлуудын үнэлгээний талаар илүү дэлгэрэнгүйг Хавсралт 2-с 

харна уу. 

2.4 Бизнесийн орчин 

Бүс нутгийн хэмжээнд авч үзвэл Монгол дахь бизнесийн орчин харьцангуй сайн 

байгаа хэдий ч Дэлхийн Банкнаас жил бүр эрхлэн гаргадаг Бизнес Эрхлэхүй 

сүүлийн 3 жилийн тайлангийн дагуу энэ үзүүлэлт холимог байна.  Монгол Улс  

2009 онд 58-р байрт орж байсан бол 2012 онд 86-д жагсаж, харин 2013 оны 

судалгаагаар 76-р байрт оржээ.  Нийт үнэлгээг бууруулж байгаа зүйл нь эрчим 

хүчээр хангагдах, хил дамнасан худалдааны асуудал байхад Монгол Улс 

гэрээний хэрэгжилт, хөрөнгө оруулагчийг хамгаалах болон өмчийн бүртгэл 

зэрэг үзүүлэлтээрээ харьцангуй сайн үнэлгээ авсан. 2008-2009 онд гарсан 

ЕСБХБ (Дэлхийн банкны Бизнесийн орчин болон үйлдвэрийн газрын үйл 

ажиллагааны судалгааны үр дүнгээс харахад судалгаанд оролцогчдын үзэж 

буйгаар бизнес эрхлэхэд саад болж буй томоохон саад бэрхшээл нь  санхүүжилт 

авах, татварын хувь хэмжээ, чадвартай ажиллах хүчин дутмаг зэрэг нь  бизнес 

хийхэд саад учруулдаг гэж үзсэн байна.  

 

Авилгалын асуудал Монгол Улсын хувьд сорилт хэвээр байна. 2012 оны 

Transparency International байгууллагаас гаргасан Олон Улсын Авилгалын 

талаарх төсөөллийн индексийг дагуу Монгол Улс 176  орноос 94-т бичигдсэн 

байна. Авилгалын талаарх төсөөллийн индексийг тооцоолон бодох аргачлал 

2012 онд өөрчлөгдсөн бөгөөд өмнөх жилүүдийн үзүүлэлтүүдийг хооронд нь 

харьцуулах боломжгүй болсон.  
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2.5 Нийгмийн асуудлууд 

Монгол Улс 2.8 сая хүн амтай дэлхий дээрхи хамгийн бага хүн амын нягтралтай 

улс орон бөгөөд хүн амын тал хувь нь нийслэл Улаанбаатар хотод төвлөрдөг.  

Хот суурин газруудад бизнес хийх боломж өндөр бөгөөд амьдрах нөхцөл 

байдал сайн зэргээс шалтгаалан сүүлийн жилүүдэд хөдөө орон нутгаас хот руу 

чиглэсэн шилжилт хөдөлгөөн нэмэгдэж байна. Гэсэн хэдий ч томоохон 

хотуудад гэр хороолол дахь амьдралын нөхцөл байдал муу байна. Түүнчлэн 

энэхүү нүүдэл нь Улаанбаатарт халаалтын зорилгоор ялангуяа чанар муутай 

нүүрс болон хялбар шатдаг материал ашиглаж байгаа явдал нь агаарын 

бохирдлыг бий болгож байна. 

Сүүлийн жилүүдэд уул уурхайн салбарт бий болсон огцом өсөлт нь нэг хүнд 

ногдох дундаж орлогын хэмжээг эрс өсгөсөн. Үүний дүнд ядуурлын түвшин 

(хамгийн бага хэрэглээний сагсанд үндэслэсэн Үндэсний тодорхойлолтыг 

ашиглан) 2007 онд 35% байж 2011 онд 30% (хөдөө орон нутагт 47%-с 33% болж 

буурсан) болж буурсан.  Ажилгүйдлийн түвшин 2008-2009 оны хямралын 

үеүдэд хамгийн өндөр 12% байж 8%-с доош болж буурсан боловч Өмнөговь 

аймагт 15%-с их үзүүлэлттэй байсан. Наслалт 68 хүрч (эрэгтэйчүүдийн хувьд 65 

эмэгтэйчүүдийн хувьд 74) өссөн боловч олон улсын стандартаас илүү гараагүй л 

байна. 

2010 онд хийгдсэн ЕСБХБ-Дэлхийн Банкны Шилжилтийн үеийн амьдрал 

судалгааны 2 дахь шатны судалгаа нь Монгол Улсад амьдралын сэтгэл ханамж 

харьцангуй өндөр байгааг харуулсан байна: Судалгаанд оролцогчдын 54% нь 

амьдралдаа сэтгэл ханамжтай, маш ханамжтай гэсэн хариултыг өгсөн байна. 

ЕСБХБ-ны үйл ажиллагааны орнуудын дунджаар 43% нь ижил хариулт өгдөг 

байна. Энэ нь 2010 онд орлого эрс өссөнтэй холбоотой. Эсрэгээрээ, 2008-2009 

оны эдийн засгийн хямрал өрх гэрүүдэд хүндээр туссан. Судалгаанд 

оролцогчдын 83%-с илүү хувьд хямрал сөргөөр нөлөөлсөн ба бараг 40% нь 

энгийн хэрэглээгээ багасгахад хүрсэн гэжээ.   

Газар зүйн сорилтуудыг үл харгалзан үндсэн боловсролыг улс орон даяар олгож 

байгаа бөгөөд нийт хүн амын 97.5% хамрагддаж ба бичиг үсэг тайлагдсан 

байна.   

2.6 Хууль эрх зүйн асуудлууд 

ЕСБХБ-ны сүүлийн үеийн үнэлгээгээр Монгол Улсын хууль эрх зүйн болон 

шүүхийн орчин нь улс орны одоогийн эдийн засгийн өсөлт хөгжилтэй хөл 

нийлүүлж чадахгүй байна гэж үзсэн. Ялангуяа нөөцийн бус салбарын хөгжилд 

шинэчлэл яаралтай хийх шаардлагатай байна. Хөдлөх хөрөнгийн үнэт цаасны 

асуудалтай холбоотой Иргэний хуулийн заалтууд нь зах зээлийн эдийн засгийн 

бодит байдалтай нийцэхгүй байна. Үнэт цааснаас хүү авах, хөрөнгийн 

сонголтыг бий болгох хууль эрх зүйн орчныг бий болгох нь жижиг дунд аж 

ахуйн нэгжийн салбарт чиглэн дэмжлэг үзүүлэхэд ЕСБХБ-т тус нэмэр болох 

юм. Барьцааны хялбар болон орчин үеийн бүртгэл шаардлагатай байна.   

 

2010 онд батлагдсан чанартай Концессийн тухай хуулийн хүрээнд Төр хувийн 

хэвшлийн түншлэлийн хууль эрх зүйн тогтолцоо үр ашгаа хүртэж байна. Шинэ 
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стратегийн хугацаанд ЕСБХБ төрийн худалдан авалтын хууль эрх зүйг 

сайжруулахад шинэчлэл хийхэд дэмжлэг үзүүлнэ.   

 

Монгол Улс хөрөнгийн зах зээлийн хөгжлийн эхний шатанд байна. Дотоод 

болон гадаадаас хөрөнгө оруулалт татах хууль эрх зүйн орчныг сайжруулах 

шаардлагатай байна. ЕСБХБ-ны дотоодын мөнгөн тэмдэгт болон дотоодын 

хөрөнгийн зах зээлийн хөгжлийн санаачлагын хүрээнд Банк 2011 оны 10-р сард 

үнэлгээ хийж дотоодын бондын хөрөнгийн зах зээлд хөрөнгө оруулагчдын 

оролцоо, өрийн бичигт тавигдах шаардлагуудыг гаргах зэрэг хэд хэдэн 

шинэчлэл хийх шаардлагатай байгааг онцолсон.  

 

Мөн ЕСБХБ-ны Хууль эрх зүйн шийдвэрийн үнэлгээ 2011 нь  Монгол Улс 

Бизнесийн асуудлаар шүүн таслах үйл ажиллагааны чанар нь бүс нутагтаа 

хамгийн сул байгааг харуулсан. ЕСБХБ нь бизнесийн болон захиргааны 

хуулийн чиглэлээр шүүгч нарыг системтэй сургалт явуулахад дэмжлэг үзүүлж 

байна.   

 

Хавсралт 3-д хууль эрх зүйн байдлын талаар дэлгэрэнгүйг харуулсан. 

 

2.7 Эрчим хүчний үр ашиг ба цаг агаарын өөрчлөлтийн асуудлууд 
 

Монголын аж үйлдвэрийн салбар дахь эрчим хүчний өндөр хэрэглээ (ялангуяа 

уул уурхайн салбарт) нь эрчим хүчний үр ашгийн шинэчлэлт хийх боломжийг 

бүрдүүлж байна. Монгол улс Европын Холбооны эрчим хүчний дундаж 

хэрэглээнээс 2 дахин их эрчим хүч хэрэглэж байна. Аж үйлдвэрийн салбар 

эрчим хүчний хамгийн өндөр хэрэглээтэй боловч эрчим хүчний хэмнэлт бий 

болгох талаар мэдлэг эдийн засгийн олонхи хэсэг болон орон нутгийн 

санхүүгийн байгууллагуудад дутаж байна. Түүнчлэн Монгол дахь эрчим хүчний 

жижиглэнгийн үнэ тариф нь үйлчилгээний суурь үнийн зардлаас ч доогуур 

тогтсон тул эрчим хүчний үйлдвэрүүд Засгийн газрын дэмжлэггүйгээр зардлаа 

нөхөх боломжгүй болдог. Энэ байдал хэмнэлттэй эрчим хүчний төслүүдийн 

хөгжлийг бууруулахад хүргэж байна.   

 

Улсын эрчим хүчний нийлүүлэлтийн давамгай хувь буюу 96%-ийг нүүрс түлж 

эрчим хүч үйлдвэрлэж байгаа бол үлдсэн хувийг мод (ойролцоогоор 3%), 

сэргээгдэх эрчим хүч хэрэглэн (1-с бага%) гарган авч байна. Нүүрс түлж эрчим 

хүч үйлдвэрлэж байгаа нь Монгол орны цаг агаарын хүнд нөхцөл байдалтай 

холбоотой.  

 

Монгол Улс сэргээгдэх эрчим хүчний хэрэглээгээ нэмэгдүүлсэн Үндэсний 

сэргээгдэх эрчим хүчний хөтөлбөртэй бөгөөд сэргээгдэх эрчим хүчний 

нийлүүлэлт 2005 онд 1% байсныг 2010 онд 3-5%, 2020 он гэхэд 20-25% болгож 

өсгөх зорилт тавьжээ. Монголын эрчим хүчний системд олгож буй татааас нь 

сэргээгдэх эрчим хүчний хөгжилд сорилт болж байна. Институцийн хувьд 

Монгол Улс том ахиц гаргасан бөгөөд зүй зохистой зохицуулалтын загвар, үйл 

ажиллагааны бүтэцтэй юм.  Тухайн салбарын хөрөнгө оруулагчдын итгэлийг 

нэмэгдүүлэх зорилгоор үүрэг хариуцлагыг тодорхой болгох нь сэргээгдэх эрчим 

хүчний хөшүүрэг болж уг тогтолцоог дэмжих шаардлагатай хөрөнгө 

оруулалтыг нэмэгдүүлэх магадлалтай.  
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Уур амьсгалын өөрчлөлтөнд дасан зохицох нь  

 

Монгол улс хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлээс хамааралтай, усны нөөцийн 

хуримтлал нь хур тунадасын давтамжийн өөрчлөлтөнд өртөмтгий байдаг нь уур 

амьсгалын өөрчлөлтийн эрсдлийн гол шалтгаан болдог. Энэ асуудлыг НҮБ-ын 

УАӨСК-иийн газарт өргөн мэдүүлсэн Монгол Улсын үндэсний 2 дахь тайланд 

дурдсан байна. Уур амьсгалын өөрчлөлтийн усны нөөцөд үзүүлэх тооцолсон 

нөлөөлөл нь их хэмжээний тодорхойгүй байдал үүсгэх мөн бүсийн хувьд 

харилцан адилгүй байх төвөгтэй дүр зургийг харуулж байна. Ерөнхийд нь авч 

үзвэл ус судлалын төлөвт өөрчлөлт орох ба үүний үр дүнд зарим голын ай сав 

гадрагын усны урсгал нэмэгдэх бол зарим улиралд бусад голын ай савын урсгал 

багасна. Түүнчлэн шар усны үер болох улиралд өөрчлөлт орно.  

 

Усны нөөцийг хэмнэлттэй ашиглах, ус хэмнэх технологийг нэвтрүүлэх, усны 

тоолуурын систем, усыг дахин цэвэршүүлэн ашиглах гэх мэт усны нөөцийн 

боловсронгуй менежментийг хэрэгжүүлэх нь Монгол Улсын уур амьсгалын 

өөрчлөлттэй дасан зохицох арга хэмжээ болно. Ус түгээх болон дамжуулах 

систем дахь усны алдагдлыг бууруулах нь тэргүүлэх ач холбогдолтой гэж үзэж 

байна. Усны алдагдлыг бууруулж усны нөөцийн менежмент, нийгмийн эрүүл 

мэнд болон байгаль орчны үр ашгийг нэмэгдүүлэх юм.  

 

Банкны зүгээс эдгээр хэрэгцээнд тулгуурлан хүнсний үйлдвэрлэл, үйлдвэрлэл 

болон уул уурхай гэх мэт усны хэрэглээ өндөртэй салбарууд болон аж ахуй 

нэгжүүдэд   усны үр ашгийг нэмэгдүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх болон ус 

хамгаалахад хувь нэмэр оруулах үүднээс усны дэд бүтцийг сайжруулахад 

туслалцаа үзүүлэн ажиллана.   

 

3 СТРАТЕГИЙН ЧИГ БАРИМЖАА 

 

Монгол Улсын хурдацтай өсөн нэмэгдэж буй эдийн засаг нь нэлээдгүй 

боломжуудыг бий болгож буйн зэрэгцээ шинэ бэрхшээл хүндрэлийг ч дагуулж 

байна. Сайн засаглалын үндсэн зарчмуудыг – хуулийн хэм хэмжээг дагаж 

мөрдөх, хүчирхэг институцтэй байх, Засгийн газрын ил тод байдал, тогтвортой 

хөрөнгө оруулалтын орчинтой байх - дараа дараагийн стратегийн хугацаанд ч 

мөн адил Монгол улсад баримтлах зайлшгүй шаардлагатай.    

 

Монгол Улс хувийн өмчийг дэмжих талаар нилээд ахиц дэвшлийг олсон хэдий 

ч, шилжилтийн үеийн зарим бэрхшээлүүдтэй нүүр тулаад байна. Монгол Улсын 

хувийн салбарт хүчтэй, өргөн хүрээтэйгээр байр сууриа эзэлж чадсан Банк 

хувийн секторыг дэмжих, Монгол улсын зах зээлийн институциудын хөгжлийг 

үргэлжлүүлэн дэмжих тал дээр байр сууриа олоод байна. Дараагийн стратегийн 

гол сорилт болон стратегийн чиг баримжаа нь:    

 

 Нөөцийн бус салбаруудыг дэмжих замаар төрөлжүүлэлтийг дэмжинэ. 
Монгол Улсад асар хурдацтай хөгжиж буй уул уурхайн салбар нь өргөн 

хэрэглээний барааны орлого тогтворгүй байдалд нөлөөлж байна. Өрсөлдөх 

чадвартай  олборлолтын бус салбарын хөгжлийг дэмжих замаар эдийн 

засагт уул уурхайн салбарын харьцангуй дийлэнх байгаа хувийн жинг 

бууруулах шаардлагатай. Өрсөлдөх чадвар бүхий үйлдвэрлэлийн салбарт 
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хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэл, орон нутгийн үйлдвэрлэл болон аялал 

жуулчлалын салбаруудыг хамааруулж болно. Энэ зорилгоор зах зээлийн 

оновчтой зохицуулалтыг бий болгон хэрэгжүүлэх, цэвэр төрийн 

зохицуулалттай үйлдвэрлэлийн хөгжлөөс зайлсхийж хувийн салбарын 

оролцоог нэмэгдүүлэх шаардлагатай. Банк санхүүгийн зохицуулалт, зөвлөх 

болон техникийн дэмжлэг үзүүлэх мөн түүнчлэн бизнесийн орчныг 

сайжруулах, байгууллагын болон хууль эрх зүйн оновчтой зохицуулалтыг 

бий болгоход чиглэсэн бодлогын хэлэлцүүлгүүдийг олноор зохион 

байгуулах замаар Монгол Улсад олборлолтын бус хувийн салбарыг 

хөхиүлэн дэмжих чиглэлд хүчин чармайлтаа нэмэгдүүлэхийг зорино.  

 

 

 Санхүүгийн үйлчилгээний хүртээмжийг өргөжүүлэх замаар тогтвортой 

өсөлтийг дэмжинэ. Эдийн засагт ихээхэн хэмжээний хөрөнгө, өргөн 

хэрэглээний бараа бүтээгдэхүүний орлогын дотогш чиглэсэн урсгал бий 

болж байгааг харгалзан энэхүү урсгалыг эдийн засагт жигд, зөв тараах 

санхүүгийн салбарыг хөгжүүлэх; хөндлөнгийн оролцоо, хяналтыг 

сайжруулах замаар нөөцийг зөв хууварилах, энэхүү хөрөнгийн нөөцийг 

хувийн секторын хөгжилд үр дүнтэйгээр ашиглах нь чухал юм. Банкны 

зохицуулалт, хяналтыг сайжруулах, хадгаламжийн даатгалын системийг 

бэхжүүлэх, хувийн үйлдвэрлэлийн удирдлага болоод банкнуудын 

бизнесийн удирдлага, зохион байгуулалтыг сайжруулах, хууль эрх зүйн 

болон дэд бүтцийг сайжруулах замаар капиталын зах зээлийг хөгжүүлэхэд 

дэмжлэг үзүүлэх; алслагдсан бүс нутгуудад санхүүгийн үйлчилгээний 

хүртээмжийг нэмэгдүүлэх ба банк бус санхүүгийн байгууллагууд үүн дотор 

бичил санхүүгийн байгууллага болон лизингийн компаниудыг бэхжүүлэх 

шаардлагатай. Банк жижиг, дунд үйлдвэрлэлийн зээлийн хөтөлбөрүүд 

болон тусгайлсан техникийн дэмжлэг үзүүлэх хөтөлбөрүүдээр дамжуулан 

санхүүгийн салбарыг дэмжиж ажиллана. 

 

 

 Хариуцлагатай уул уурхайг дэмжиж, удирдлагын институцийг 

бэхжүүлнэ. Улс орны хөгжлийн болон  шилжилтийн үеийн зорилгуудад 

хүрэхэд Монгол Улсын уул уурхайн салбарын өсөлтийг нэмэгдүүлнэ. Энэ 

зорилгоор зах зээлийн болон удирдлагын институцийг бэхжүүлэх, ил тод, 

үр дүнтэй зохицуулалт бүхий уул уурхайн салбарыг хөгжүүлэх, өргөн 

хэрэглээний бараа бүтээгдэхүүний орлогыг удирдан хянах урт хугацааны 

зохицуулалтыг бий болгох шаардлагатай байна. Банкны зүгээс байгаль 

орчин, эрүүл ахуй, аюулгүй байдал, удирдлага зохицуулалтын стандартыг 

хангасан орон нутгийн нэр хүнд бүхий уул уурхайн компаниудад санхүү, 

зээлийн үйлчилгээг үргэлжлүүлэн хүргэнэ. Шаардлагатай гадаад хөрөнгө 

оруулалт, хөрөнгийг нэмэгдүүлэх зорилгоор Монгол Улс тогтвортой 

бизнесийн орчныг бий болгох, тухайлбал нарийн зохицуулалт бүхий 

санхүүгийн бодлого, хуулийн дүрэм журмыг мөрдөх зэрэг асуудалд 

анхаарах шаардлагатай. Түүнчлэн уул уурхайн үйлдвэрлэл эрхэлж буй 

байгууллагуудад зориулан өмнөх мөн дараах уялдаа холбоог бий болгох нь 

чухал юм. Орон нутгийн уул уурхайн салбарын нийлүүлэлтийн гинжин 

хэлхээг бий болгох зорилгоор Банк уул уурхайн үйлдвэрлэл эрхлэгч 

харилцагч байгууллагуудтай нягт хамтран ажиллана. Мөн нэр хүнд бүхий 

томоохон санхүүгийн байгууллагуудын дэмжлэгтэйгээр үйл ажиллагаа 



19 

 

явуулж буй ашигт малтмалд түшиглэсэн боловсруулах үйлдвэрлэлд хөрөнгө 

оруулалтыг нэмэгдүүлэхэд анхаарч ажиллана. Түүнчлэн Банк өндөр 

түвшний бодлогын хэлэлцүүлгүүд, байгууллагын чадавхи бэхжүүлэх 

хөтөлбөрүүд болон бусад олон улсын санхүүгийн байгууллагуудтай хамтын 

ажиллагаагаа өргөжүүлж, баялагийн нөөц, орлогын менежментийн орчныг 

бэхжүүлэх зорилгоор ОҮИТБС-аар дамжуулан дэмжлэг туслалцаа үзүүлж 

хамтын ажиллагаа, оролцоогоо нэмэгдүүлнэ. Банк  концессийн гэрээ гэх мэт 

уул уурхайн салбар дахь ил тод байдал, мэдээлэл ил болгохыг дэмжих 

чиглэлээр Монголын Засгийн газартай идэвхтэй хамтран ажиллана.      

     

 Дэд бүтцийг шинэчилж, хувийн секторыг оролцуулах. Монгол Улсын 

дотоод болон гадаад худалдааны хөгжил нь тухайн улс орны дэд бүтцийн 

хөгжилд тулгуурладаг ба энэ зорилгоор санхүүгийн хязгаарлагдмал орон 

зайн хүрээнд хувийн секторт тодорхой орон зайг бий болгох замаар 

шийдвэрлэх нь чухал. Банк Монгол Улсын дэд бүтцийг сайжруулах, 

хөгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлнэ. Тухайлбал сэргээгдэх эрчим хүчний хөгжил, 

тогтвортой тариффийг барих, төрийн өмчийн үйлчилгээний хангамжийг 

сайжруулах г.м.      

 

Монгол Улсад Банкнаас хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төслүүдэд тус 

орны тулгамдаж буй өвөрмөц асуудлуудыг харгалзан Хүрээлэн буй орчин 

нийгмийн бодлогын хүрээнд байгаль орчны удирдлага болон байгалийн 

нөөцийн үр ашиг зэрэгт анхаарах болно (3.2 хэсгээс үзнэ үү). 

 

3.1 Тулгарч буй бэрхшээлүүд, эдгээрт Банкны зүгээс авах хариу арга 

хэмжээ 

3.1.1.  Байгалийн баялагийн бус салбарт  дэмжлэг үзүүлэх замаар эдийн 

засгийн төрөлжилтийг дэмжинэ.   

 

Шилжилтийн үеийн бэрхшээлүүд:  

 

 Түүхий эдийн нөөцийн хэт өсөлтийн явцад Монгол улс бизнесийн 

харилцааны ёс зүй  болон компанийн засаглалын өндөр стандарттай эдийн 

засгийг бий болгох, уул уурхайн бус салбарын хувийн хэвшлийн аж ахуйн 

нэгжийн хөгжил,  бизнесийн орчинг дэмжих шаардлагатай юм. Энэхүү 

зорилтыг хангахад хуулийн болон мэдээлэл, харилцаа холбоо, технологийн 

дэд бүтцийг бий болгох эрх зүйн асуудал тулгарна.   

 Нүүдлийн аж ахуйн соёлыг орчин үеийн хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийн 

хангамжийн сүлжээнд нийцүүлэх нь хөдөө орон нутгийн хөдөө аж ахуйн 

дэд бүтцийг сайжруулах зайлшгүй шаардлагыг бий болгоно. Мөн түүнчлэн 

бүтээмж болон нэмүү өртөг шингэсэн хангамжийн үр ашгийг дээшлүүлэх, 

жижиглэн худалдааны зөөвөрлөлт, болон ариун цэврийн стандартыг  

сайжруулах өргөн хүрээний асуудал багтана.  

 Байгаль орчны болон эрчим хүчний үр ашгийг дээшлүүлэх замаар 

тогтвортой хөгжлийг хангах хандлагыг бий болгосноор   орчин үеийн 

амины орон сууц болон арилжааны, аялал жуучлалд зориулсан үл хөдлөх 

хөрөнгийн  хэрэгцээг хангах нийлүүлэлт сайжирна гэж үзэж байна.   
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Үйл ажиллагааны хариу үйлдэл 

 

ЕСБХБ уул уурхайн бус үйлдвэрлэлийн салбарын аж ахуйн нэгжийг 

дэмжихэд зориулан ШЭҮШОДС (ETCI) буюу дэвшилтэт технологи, зөвлөх 

үйлчилгээний бүтээгдэхүүний олон төрлийг нэвтрүүлэх болно. Банк хувийн 

хэвшлийн үйлдвэрлэл болон үйлчилгээний компанийн дэмжлэгээ хэвээр 

үргэлжлүүлэх бөгөөд үүнд барилгын материал, эмийн үйлдвэрлэл зэрэг 

импортын бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлтэй өрсөлдөхүйц чадвартай, ноолуур, 

ноосны  чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхэлдэг дотоодын аж ахуйн нэгжүүдийг 

хамруулна. Банк түүнчлэн  стратегийн ач холбогдолтой хүчирхэг санхүүгийн 

чадавхитай, нэр хүнд бүхий хөрөнгө оруулагчаар баталгаажсан төсөл, 

хөтөлбөрийг санхүүжүүлэх, санхүүгийн салбарт  дэмжлэг шаардлагатай 

томоохон хэмжээний ажиллагаанд оролцох талаар анхаарч үзнэ. Мөн харилцаа 

холбооны салбарт дэвшилтэт технологийн боломжийг чиглэж судлах болно. 

 

Банк жижиглэнгийн болон хүнсний үйлдвэрлэл эрхлэгчийг санхүүжүүлэх 

замаар орчин үеийн жижиглэнгийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн хөгжлийг 

дэмжихэд чанартай хүнсний бүтээгдэхүүн, эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа, 

компанийн засаглалын стандартыг сайжруулах талаар хамтран ажиллаж 

хүнсний үйлдвэрлэлийн салбарт хөгжлийн дэмжлэг үзүүлнэ. 

 

Мөн түүнчлэн Банк хүнсний  бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл эрхлэгч өөрийн 

үйлчлүүлэгчдийн  санал санаачлагыг дэмжих замаар хөдөө аж ахуйн 

бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгчид, тэдний өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэх болон 

харилцан хамтын хөгжлийг түргэтгэхэд дэмжлэг үзүүлнэ. Өөрийн хамтран 

ажиллагч орон нутгийн банкуудтай харилцан зөвлөлдсөний үндсэн дээр Монгол 

орны нүүдлийн соёл, ахуйд нийцсэн хөдөө аж ахуйн салбарын зээлийн 

санхүүжилийн бичил хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх талаар боломжийг судлах 

болно.  

 

ЕСБХБ нь үл хөдлөх хөрөнгийн болон аялал жуулчлалын салбарын 

санаачлагыг хувийн хэвшлийн салбарт дэмжинэ. Банк нь эрчим хүчний үр 

ашигтай төсөл хөтөлбөр болон, боломжийн өртөгтэй  амьны орон сууцны 

хангамжийг нэмэгдүүлэх,  байгуулагын зориулалтын барилгын зайг 

нэмэгдүүлэх,  агуулах болон бүтээгдэхүүн үйлчилгээний хангамжийг 

дээшлүүлэх, бизнесийн болон дундаж зэрэглэлийн зочид буудлын хангамж, 

орчин үеийн тоног, төхөөрөмж бүхий үйлчилгээг хөгжүүлэхэд анхаарал тавих 

болно. Түүнчлэн Банкнаас барилгын салбарын эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагааг 

нэвтрүүлсэн төсөл хөтөлбөрийг дэмжиж ажиллана. Аялал жуулчлалын салбарт, 

аялал жуулчлалын дэд бүтцийг хөгжүүлэх талаар дэмжлэг үзүүлнэ.  

 

ЕСБХБ нь техникийн туслалцаагаар дамжуулан Монгол Улс дахь жижиг 

дунд аж ахуй эрхлэгчдийг үргэлжлүүлэн дэмжинэ. ЕСБХБ-ны БӨУХ 

(Бизнесийн Өсөлтийн Удирдлагын хөтөлбөр- EGP) нь удирдлагын болон 

бүтцийн өөрчлөлт хийхэд анхаарлаа хандуулах ба жижиг дунд аж ахуйн 

нэгжүүдэд олон улсын шилдэг туршлагыг нэвтрүүлэхэд анхаарна. БЗӨҮ 

Хөтөлбөр (BAS) нь микро, жижиг дунд аж ахуйн нэгжүүдэд зардал хуваарилах 

зарчмаар дотоодын зөвлөхүүдтэй төслүүдийг хурдасгаж янз бүрийн зөвлөх 

үйлчилгээ авах боломжийг олгоно. БЗӨҮ нь бизнесийн зөвлөх үйлчилгээний 

салбарыг хөгжүүлэх зах зээлийн хөгжлийн үйл ажиллагаануудыг хэрэгжүүлэх 
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ба Шилжилтийн эхний үе дэх орнуудыг дэмжих санаачлагын хүрээнд 

харилцагчдын санхүүжилтийн хүртээмжийг дэмжих зорилгоор нягтлан бодох 

бүртгэл тооцоог сайжруулах хөтөлбөрийг үргэлжлүүлэн хэрэжгүүлнэ.  

 

Бодлогын асуудлууд 

 

Хууль ёсыг дээдлэх, Монголын бизнесийн ерөнхий орчныг сайжруулахад 

дэмжлэг үзүүлэх хүрээнд Монгол Улсын шүүгчдийн худалдааны эрх зүйн 

талаарх мэдлэгийг дээшлүүлэх зорилготой сургалтын хөтөлбөрийг Банк  хууль 

эрх зүйн шинэчлэлийг дэмжин үргэлжлүүлнэ.  

ЕСБХБ нь олон улсын санхүүгийн байгууллагуудтай хамтран Хөдлөх хөрөнгө 

болон эрхийн барьцааны тухай хуулийг баталж хэрэгжүүлэхэд, холбогдох 

хөдлөх хөрөнгийн бүртгэлийг бий болгоход туслалцаа үзүүлнэ. Энэ нь олборлох 

бус салбарт ялангуяа жижиг дунд аж ахуйн нэгжид санхүүжилт авах боломжийг 

өсгөнө.   

3.1.2 Санхүүгийн үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэх замаар 

тогтвортой өсөлтийг дэмжих  

 

Шилжилтийн үеийн бэрхшээлүүд 

 

 Санхүүгийн салбар нь дэд бүтцийн хөрөнгө оруулалт болон хүний нөөцийг 

үр ашигтай ашиглах, бусад төслүүдэд хөрөнгийг хамгийн ашигтайгаар 

зохицуулах, хуваарилах чиглэлд үйл ажиллагаа явуулдаг, эдийн засагт 

орлогыг бий болгох чухал суваг юм.    

 Санхүүгийн тогтвортой байдлыг хангах үүднээс санхүүгийн салбар дахь 

байгууллагын бүтэц, зохион байгуулалтыг бэхжүүлэх шаардлагатай байна. 

Түүнчлэн хяналтын байгууллагын үүрэг ролийг нэмэгдүүлэх, удирдлага, 

зохион байгуулалтын стандарт болон банкуудын эрсдлийн менежментийг 

сайжруулах, барьцаат зээл болон барьцаа даатгалын талаарх хууль эрх зүйн 

орчныг сайжруулах шаардлагатай.      

 Хөдөө орон нутаг болон алслагдсан бүс нутгууд дахь жижиг дунд 

үйлдвэрүүд нь санхүүгийн үйлчилгээг бүрэн авч чаддаггүй учир томоохон 

хот суурин газраас бусад хэсэгт өрсөлдөх чадвар сул байдаг. Иймд эдгээр 

алслагдсан газруудад өрсөлдөхүйц нөхцөл бүхий санхүүгийн үйлчилгээний 

хүртээмжийг сайжруулах нь Монгол Улсад хөгжлийн тогтвортой орчин бий 

болгоход чухал ач холбогдолтой.      

 Монгол Улс гадаадын хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлж байгаа ба энэхүү 

хөрөнгийг үр дүнтэй ашиглах явдал чухал байгаа юм. Ингэснээр улс орны 

эдийн засгийн хөгжлийг тогтвортойгоор удирдан зохицуулах боломжтой 

болно. Бага орлоготойгоос дунд орлоготой орнуудын эгнээнд шилжээд буй 

Монгол орны хувьд дотоодын хөрөнгийн зах зээлийг хөгжүүлэх нь чухал. 

Энэ нь Монгол Улсын иргэдийн хадгаламжийг улс орны эдийн засгийн 

хөгжилд зөв ашиглах, чиглүүлэх боломжийг бүрдүүлнэ. Монгол Улсын 

хөрөнгийн зах зээлийн хөгжил эхний шатанд явж байгаа ба сул орон зайг 

нөхөх шаардлагатай байна.        

 Байгалийн нөөцөд тулгуурласан тогтвортой өсөлт нь банк бус санхүүгийн 

салбарын хөгжил, тэтгэврийн сангийн менежментийн хөгжилд 

тулгуурладаг. Даатгал, хоёрдогч моргэйжийн зах зээл, хувийн эзэмшлийн 
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тэтгэврийн сангууд, хөрөнгийн менежмент, түрээс гэх мэт банк бус 

санхүүгийн үйлчилгээнүүдийн хувьд хууль эрхзүйн орчинг бүрдүүлэх, 

бүтээгдэхүүн үйлчилгээний нэр төрлийг нэмэгдүүлэх, түүнчлэн ур 

чадварын өсөлтийн хувьд сайжирч, хөгжих шаардлагатай.     

 

Үйл ажиллагааны хариу үйлдэл 

 

Банкны зүгээс салбарын компанийн засаглалын стандарыг сайжруулах 

үйл явцыг  үргэлжлүүлэх зорилгоор орон нутгийн нэр хүнд бүхий 

банкуудад хөрөнгийн нэмэлт эх үүсвэрийг хангах боломжуудыг бий болгох 

талаар анхаарах болно.  

Монголын банкуудад өөрийн зээлийн багцын хүлээгдэж буй өгөөжийг 

санхүүжүүлэх хөрөнгийн нэмэлт хэрэгцээ шаардлагатай байгаа бөгөөд энэ нь 

уул уурхайн салбарын санхүүжилтийн эрэлтийн эх үүсвэрийн  тэсрэлттэй 

холбоотой юм.  Банкны салбарын хөгжлийг дэмжих үүднээс ЕСБХБ-наас 

компанийн засаглалын стандартад нийцсэн Монголын  банкуудад шууд хөрөнгө 

оруулах эсвэл зээл хувьцааны хосолсон санхүүжилт олгох талаар судлах 

боломжтой гэж үзэж байна. Мөн ЕСБХБ-наас Монгол Улсын банкуудыг олон 

улсын хөрөнгийн бирж дээр хувьцаа гаргах эрхтэй компаниудын жагсаалтад 

ороход  үндсэн хөрөнгө оруулагчийн зүгээс оролцох талаар дэмжлэг үзүүлэх 

боломжтой юм.  

 

ЕСБХБ үйл ажиллагаа явуулж буй болон шинээр хамтрагч зуучлагч 

банкуудаар дамжуулан орон нутгийн бичил болон жижиг дунд 

үйлдвэрлэлийг дэмжих дунд хугацааны санхүүжилтийн боломжийг 

нэмэгдүүлэхийг зорих болно. Банк орон нутгийн арилжааны банктай хамтран, 

олон төрлийн дунд хугацааны зээлийн бүтээгдэхүүнээр дамжуулан  хувийн 

хэвшилд олгогдох санхүүгийн зуучлалын чадавхийг нэмэгдүүлэхийг эрмэлзэнэ. 

Банкны бичил болон жижиг дунд үйлдвэрлэлийн зээлийн үйлчилгээ  болон 

хамтран санхүүжилт, зээлийн эрсдлийг хуваалцах үйлчилгээ (Бичил зээлийн 

санхүүгийн үйлчилгээ-MCFF)   нь ЕСБХБ-ны санхүүгийн салбарын хамтын 

ажиллагааны гол суурь хэвээр байх болно.  Банк Монголын болон худалдааны 

хамтрагч талуудын дунд хамтын худалдаа үйлчилгээг нэмэгдүүлэхэд бүс 

нутгийн Худалдааны санхүүжилтийн хөтөлбөрийг  (TFP) одоогийн болон шинэ 

харилцагчдад  нэвтрүүлэхэд идэвхитэй ажиллах болно.  

 

ЕСБХБанк нь банкны үйлчилгээ хомс бичил болон жижиг дунд 

үйлдвэрлэлийн зах зээл дэх бичил зэээлдэгч зэрэг банк бус санхүүгийн 

үйлчилгээ үзүүлэгчтэй хамтран ажиллах замаар бичил болон жижиг дунд 

үйлдвэрлэгчид санхүүжилтийн боломжийг өргөжүүлэхийг зорих болно.  

Мөн  нэр хүнд бүхий ивээн тэтгэгчтэй  багаж- тоног төхөөрөмжийн лизингийн 

орон нутгийн компаниудад санхүүжилтийн бололцоог бий болгох талаар судлах 

болно. Түүнчлэн хамтран ажиллагч банкуудтай зөвлөлдсөний үндсэн дээр  

хөдөө орон нутгийн бизнесийн өсөлтийг дэмжих боломжийг эргэн харах бөгөөд 

хөдөө орон нутагт бизнес эрхлэгч эмэгтэйчүүдийн санхүүжилтийн өрсөлдөхүйц 

боломжийг нэмэгдүүлнэ. 

 

ЕСБХБ-ны 2011 оны Дотоодын валютын зээлийн хөтөлбөрийн хүрээнд 

дотоодын валютын санхүүжилтийн хүртээмжийг сайжруулах үүднээс , орон 
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нутгийн засаг захиргааны дэмжлэгтэйгээр шаардлага хангасан хамтрагч 

банкуудад (түүнчлэн ЖДҮЭрхлэгч компаниуд) бичил болон жижиг дунд 

үйлдвэрлэлийн дотоодын валютаар олгох дунд хугацааны зээлийн шугамыг 

нээж үргэлжлүүлэн дэмжлэг үзүүлнэ.   Түүнчлэн Банк орон нутгийн зээлийн 

хөрөнгийн зах зээлийн хөгжлийн чухал нэгж болсон хувийн эзэмшлийн 

даатгалын компаниуд, тэтгэврийн сангуудад санхүүгийн болон техникийн 

дэмжлэг үзүүлэх талаар анхаарч судлах болно.  

 

Бодлогын түвшний асуудлууд 

 

Санхүүгийн салбарын бодлогын зөвшилцөлийн гол бүрэлдэхүүн хэсэг нь 

байгууллагын чадавхийг сайжруулах асуудал бөгөөд санхүүгийн хороонууд 

болон орон нутгийн банкуудын хамтын  ажиллагааны хүрээнд бэхжинэ.   

ЕСБХБ нь цаашид банкны болон банк бус санхүүгийн салбар, түүнчлэн банкны 

зохистой зохицуулалт болон хяналтын орчинг бэхжүүлэх зорилгоор санхүүгийн 

болон санхүүгийн удирдах хорооны байгууллагуудтай хамтран ажиллах 

шинэчлэлийг дэмжихээ хэвээр үргэлжлүүлэх болно. Хувь эзэмшигч нартай 

зөвшилцсөний үндсэн дээр ЕСБХБ нь банкны салбарын боломжтой нэгдэлт 

болон Төрийн банкны хувьчлал зэрэг дэмжлэг шаардлагатай хэсэгт хамтран 

ажиллах болно.  

 

Банк Хадгаламжийн даатгалын агентлагийг бий болгох техникийн дэмжлэг 

үзүүлэх хөтөлбөрөө үргэлжлүүлэх болно. Энэ нь одоогийн Засгийн газраас 

гаргасан хадгаламжийн баталгааг орлох болно. 

 

Түүнчлэн Монгол Улсын мөнгөн тэмдэгт болон хөрөнгийн зах зээлийн 

хөгжлийг дэмжихэд шаардалгатай байгаа техникийн дэмжлэгийг үзүүлэх 

асуудлаар бодлогын зөвшилцлийг идэвхитэйгээр өрнүүлж байх болно.  

Эрсдлийн удирдлага болон компанийн засаглалын салбарт хамтрагч банкуудад 

үзүүлэх техникийн дэмжлэгийн талаар анхаарч дахин нягтлах болно.     

 

3.1.3  Хариуцлагатай уул уурхайг дэмжиж засаглалын байгууллагуудыг 

бэхжүүлнэ.  

 

Шилжилтийн үеийн бэрхшээлүүд 

 

 Уул уурхайн салбарыг тотвортой өсөлтийн  хөдөлгөгч хүч болгоход ил тод 

байдал, сайн засаглал (мөн нээлттэй худалдан авалтын үйл ажиллагаа), 

дэвшилтэт технологи нэвтрүүлэх, уул уурхайн салбар дахь бизнес ба 

хүрээлэн буй орчны өндөр стандарт зэргийг хөгжүүлэх нь чухал юм.  

 Монгол Улсын эдийн засгийн хөгжлийн гол хөдөлгөгч хүч болсон уул 

уурхайн салбар дахь үр дүнтэй зохицуулалтын тогтолцоог хөгжүүлэх нь гол 

сорилт байх болно. Энэ тогтолцоонд ил тод, тогтвортой орлогын менежмент 

шаардлагатай. 

 Тогтвортой уул уурхайн салбарыг дэмжихэд байгалийн нөөцтэй холбоотой 

дотоодын үйлдвэрүүдийн нэмүү өртгийг нэмэгдүүлж, байгалийн баялгийн ба 

дотоодын ханган нийлүүлэгчдийн салбарын холбоо харилцааг бэхжүүлэх нь 

чухал байна. 
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Үйл ажиллагааны хариу үйлдэл 

 

Хариуцлагатай уул уурхайг дэмжих нь Монгол Улсад явуулах Банкны үйл 

ажиллагааны нэн тэргүүний чиглэл байх болно. ЕСБХБ-ны хүрээлэн буй 

орчин, эрүүл ахуй, аюулгүй байдал, корпорацийн засаглалын стандартуудыг 

хангасан дотоодын нэр хүнд бүхий уул уурхайн компаниудад Банк зээлийн 

санхүүжилт олгох ба шууд хөрөнгө оруулах болно. Банкны үйл ажиллагаа нь 

уул уурхайн хөгжлийн янз бүрийн үе шатанд дотоодын болон олон улсын бие 

даасан хувийн компаниудад анхаарлаа хандуулна. Банк олон улсын нэр хүнд 

бүхий уул уурхайн операторуудын хөрөнгө оруулалтыг дэмжих, дотоодын уул 

уурхайн компаниудад эрсдэл даах хөрөнгө олгох, уул уурхайн чадварыг 

нэмэгдүүлэх, засаглалын стандартыг сайжруулах замаар чадавхийг 

сайжруулахад оролцоно. Мөн Банкны зүгээс уул уурхайн олборлотын эхний 

шатанд жижиг уурхайн төслүүдэд сонголт хийх замаар хөрөнгө оруулалт хийх 

боломжуудыг  авч үзнэ.  

 

Уул уурхайн салбарын төслүүд дахь өөрийн оролцоогоороо дамжуулж Банк 

дээд түвшний болон доод түвшний хамаарлыг дэмжих боломжийг хайж 

ажиллана.  ЕСБХБ нь жижиг дунд уул уурхайн нийлүүлэлт хйидэг 

компаниудад ялангуяа уурхайн дэргэдэх дотоодын жижиг дунд бизнес 

эрхлэгчдийг БЗӨҮ хөтөлбөрөөр дэмжиж техникийн туслалцаа үзүүлэх талаар 

авч үзнэ. Банк санхүүгийн чадвар болон нэр хүнд бүхий хандивлагчтай, Банкны 

байгаль орчин нийгмийн бодлогыг тусгасан хувийн өмчит, ашигтай, уул 

уурхайн бүтээгдэхүүн боловсруулах үйлдвэрүүдэд шууд хөрөнгө оруулалт 

болон зээлийн санхүүжилт хийх асуудлыг судалж үзнэ.  

 

Хувьчлагдах төрийн өмчит уул уурхайн компаниудад санхүүгийн болон 

техникийн туслалцаа үзүүлэх талаар судална. Ийм тохиолдолд Банкны 

техникийн туслалцаа нь удирдлагын тогтолцоо, сайн корпорацийн засаглал, ил 

тод байдал, эрүүл мэнд, аюулгүй байдал, хүрээлэн буй орчны олон улсын 

хамгийн сайн туршлагыг нэвтрүүлэх зэрэг асуудалд дэлгэрүүлэн дэмжлэг 

үзүүлэх боломжтой . Төрийн өмчит компаниудтай хамтран ажиллах Банкны нэг 

чухал шаардлага нь уурхайнууд арилжааны үндсэн дээр төрийн оролцоо бага  

байх корпорацийн засаглалын загвартай байх явдал юм.  

 

Бодлогын түвшний асуудлууд 

 

ЕСБХБ-аас Монголын ОҮИТБС-ын Хэрэг эрхлэх газарт үргэлжлүүлэн олгох 

туслалцаа нь уул уурхайн салбар дахь Банкны бодлогын түвшинд хийгдэх яриа 

хэлэлцүүлгийн тулгуур байсаар байх болно. Үр ашигтай ОҮИТБС-ын загвар нь 

институцийн болон засаглалын загварын чухал бүрэлдэхүүн байснаар салбарын 

авлага орлогыг хянах бие даасан байдлыг хангана. Монгол Улс 2010 онд 

ОҮИТБС-ын түнш болсон бөгөөд Дэлхийн Банк, ЕСБХБ нь техникийн 

туслалцааны хөтөлбөрүүдээрээ дамжуулан Монголын хэрэг эрхлэх газарт 

дэмжлэг үзүүлж байна. Мөн уул уурхайн санхүүжилтийн төслүүдээрээ 

дамжуулан ОҮИТБС-ын зарчмын болон мэдээлэлийн нөхцлийг хангахыг 

шаардаж Банк сайн засаглал, ил тод байдал, орлогын менежментийг дэмжинэ.  

 

Монголын уул уурхайн ассоциацийн гишүүдийнхээ худалдан авалтын үйл 

ажиллагааг сайжруулах зорилгоор ассоциацид техникийн туслалцаа үзүүлэх 
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талаар судална. Энэ нь дотоодын жижиг дунд аж ахуйн нэгжүүд уул уурхайн 

худалдан авалтанд оролцох боломжийг нэмэгдүүлнэ.  

 

Уул уурхайн тогтвортой хөгжлийг хангах үүднээс Банк Засгийн газар болон 

орон нутгийн удирдлага гэх мэт орон нутгийн оролцогч талуудын байгаль 

орчны зохицуулалт, хяналт шалгалт, үнэлгээний чадавхийг сайжруулах 

чиглэлээр чадавхийг бэхжүүлэх бололцоог эрэлхийлэн ажиллана.  

 

3.1.4  Дэд бүтцийг шинэчилж хувийн секторт хүргэх 

 

Шилжилтийн үеийн хүндрэлүүд 

 

 Төрөлжилтийн бодлогын амжилт нь дэд бүтцийг зүй зохистой дэмжсэн 

эсэхээс хамаарна. Хүн амын , уул уурхайн, бусад хөгжиж буй аж үйлдвэрийн 

өсч буй эрчим хүчний хэрэгцээнд тохирсон орчин үеийн эрчим хүч 

үйлдвэрлэх тогтолцоо шаардлагатай байна. Цахилгаан эрчим хүчний 

салбарын компаниуд нь хуучин, агаарын бохирдол үүсгэдэг, үр ашиггүй 

бөгөөд үүнийг солих шаардлагатай байна. Тарифын аргачлалыг ч мөн 

зардалд суурилан өөрчилж эдийн засгийн аливаа салбарт эрчим хүчний үр 

ашгийг бий болгох санаачлагыг нэмэгдүүлэх шаардлагатай. 

 Монгол Улс сэргээгдэх эрчим хүчний, ялангуяа ашиглагдаагүй хэвээр байгаа 

салхины эрчим хүчний хувьд боломж ихтэй. 

 Цэвэр ус, хөрсний бохирдол, нийтийн тээврийн салбарт үзүүлж буй 

үйлчилгээг сайжруулах, ашигтай байлгах асуудал тулгарч байна. Зардлаа 

нөхсөн орчин үеийн тарифийн аргачлалыг бий болгож хэрэглэх; 

шаардлагатай нөхцөлд хэмжилт хийх, төлбөр цуглуулах, санхүүгийн болон 

үйл ажиллагааны байдлыг сайжруулах, оролцогч талуудын оролцооны 

хөтлбөрүүдийг хэрэжүүлэх зэрэг багтана. 

 Хотын тээврийн салбарт төрийн өмчит компаниудын бие даасан байдлыг 

сайжруулах, орон нутгийн захиргаатай хийх гэрээг сайжруулах, хувийн 

хэвшлийн оролцооны загварыг гаргах, мөн үйл ажиллагаа болон 

үйлчилгээний мөн аюулгүй байдал, техникийн зохицуулалтуудыг ч мөн адил 

сайжруулах шаардлагатай байна. Цаашилбал Улаанбаатар хот дахь нэгдсэн 

замын менежментийн систетийг хөгжүүлэх асуудал тулгарч байна.  

 Зам барих, засварлахад санхүүжилт, ил тод байдал, өрсөлдөөн хангалтгүй 

байна. Замын сүлжээний тогтвортой санхүүжилтийг бий болгохын тулд зам 

ашиглалтын төлбөр, төсвийн  хуваарилалтын шинэчлэл хийх шаардлагатай. 

Энэ салбарын хувийн хэвшлийн оролцоо нь хөгжлийн эхний шатанд байна.    

 Төмөр замын үйл ажиллагааг ашигтай болгох замаар ил тод байдал, 

засаглалыг мөн сайжруулах шаардлагатай байна. Концессийн гэрээний 

нөхцлүдийн дагуу хувийн хэвшлийн оролцоог хангах замаар одоогийн 

төмөр замын сүлжээг шинэчлэх, шинэ институцийн загварын дагуу шинэ 

чиглэлүүдийг бий болгох хэрэгцээтэй байна. 

 

Үйл ажиллагааны хариу үйлдэл 

 

Банк Монголын эрчим хүчний хуучин дэд бүтцийг сэргээн засварлах, 

сэргээгдэх эрчим хүчний төслүүдийг хөгжүүлэхэд зээл олгож туслалцаа 

үзүүлнэ. Бусад ОУСБ-тай зөвлөлдсөний дүнд Банк Монгол Улсын эрчим 

хүчний хуучин бүтцийг солиход санхүүжилт (Төр хувийн хэвшлийн 
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түншлэлийн үндсэн дээр)  олгох талаар судална. Банкны худалдан авалтын 

бодлогод нийцсэн нөхцөлөөс хамааран Банк санхүүжилт олгоно.  Банкаас 

хөрөнгө оруулалт хийсэн салхин цахилгаан станцын төсөл дээр үндэслэн 

санхүүгийн чадвартай нэр хүндтэй хувийн салбарын салхины эрчим хүчний 

санаачлагуудыг дэмжинэ. Мөн Банкны зүгээс нар, ус гэх мэт бусад сэргээгдэх 

эрчим хүчний салбарт  нэр хүнд бүхий санхүүгийн чадвартай хувийн 

хэвшлийнхэнд санхүүжилт хийх талаар судлахад бэлэн байна. 

 

ЕСБХБ нь орон нутгийн хүрээлэн буй орчны дэд бүтцийг хөгжүүлэхэд 

дэмжлэг үзүүлнэ. Банк улс орон даяар байгаа бие даасан болон бие даасан бус 

бүтцээр дамжуулан нэн шаардлагатай орон нутгийн болон хүрээлэн буй орчны 

дэд бүтцийг сайжруулахад санхүүжилт хийх талаар судална. Төслүүд нь 

үйлчилгээний чанар ба итгэл найдвар, ашигтай байдал, тарифийн шинэчлэл, 

зохицуулалтын загварыг сайжруулах гэх мэт бодлогын түвшин дэхь 

хэлэлцүүлгийн техникийн туслалцааг багтаана.   

 

Монголын тээврийн дэд бүтцийн салбарыг хөгжүүлэх зорилгоор төмөр 

замын дэд бүтцийг өргөжүүлэх санхүүжилтийг судална.  ЕСБХБ нь нэр хүнд 

бүхий ивээн тэтгэгчидтэй хамтран Төр хувийн хэвшлийн түншлэлийн Өмнөговь 

аймаг дахь төслүүдэд анхаарлаа хандуулна.  Нүүрс гэх мэт овор ихтэй бараанд 

зориулсан төмөр зам барих нь эдийн засгийн үр ашгийг бий болгож хүрээлэн 

буй орчны нөлөөллийг бууруулна. Банк Улаанбаатар төмөр замын үйл 

ажиллагааны шинэчлэл, ашигт байдал бий болгох шинэчлэлийн хөтөлбөр 

боловсруулахад дэмжих асуудлыг судална.  

 

Бодлогын түвшний асуудлууд 

 

Банк засаглал, институцийн чадавхи, орон нутгийн дэд бүтцийн ашигт байдлыг 

нэмэгдүүлэх зорилгоор техникийн туслалцаа үзүүлж мөн зохицуулагчдад 

чадавхийг бэхжүүлэх болон салбарын хөгжлийн дэмжлэг үзүүлнэ.  

 

Монгол Улс дэд бүтцэд зарцуулах зардлаа өсгөх ба төрийн худалдан авалтын 

хүчтэй загвар хэрэгжүүлэх нь маш чухал байна. Энэ загвар нь орон нутгийн 

ханган нийлүүлэгчдийг төрөөс зарласан худалдан авалтанд оролцох боломжийг 

нэмэгдүүлж улс орны эдийн засгийн салбарын төрөлжилтийг нэмэгдүүлнэ. 

Үүнээс гадна, худалдан авалтын тогтолцооны ил тод байдлыг нэмэгдүүлж 

Засгийн газрын  агентлагуудын институцийн чадавхийг сайжруулахад дэмжиж 

ажиллана. Энэ хүрээнд 2011 онд ЕСБХБ нь НҮБОУХХК, Дэлхий банктай 

хамтран Монголын худалдан авалтын хуулинд үнэлгээ хийсэн. Уг үнэлгээг 2012 

онд хийж дуусгаж үнэлгээний үр дүн, зөвлөмж хэлэлцүүлгүүд 2013 онд 

хийгдэхээр төлөвлөж байна.  

Банк стратеги хэрэгжүүлэх хугацаанд Улаанбаатар хотын агаарын чанарыг 

сайжруулах техникийн туслалцааг дуусгах төлөвлөгөөтэй байна. Банкны 

оролцоо нь: (i)  шинээр байгуулагдсан Цэвэр агаарын сангийн чадавхийг 

сайжруулах, (ii) Улаанбаатар хотын гэр хорооллын дүүрэгт цэвэр түлш хэрэглэх 

(iii) санаачлагыг дэмжих олон нийтийн ойлголтыг нэмэгдүүлэх хөтөлбөр зэрэгт 

чиглэгдсэн болно. 
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3.2 Банкны үйл ажиллагааны хүрээлэн буй орчин болон нийгмийн 

нөлөөллүүд 

ЕСБХБ-ны хүрээлэн буй орчин, нийгмийн бодлого, үйл ажиллагааны 

шаардлагуудыг Монгол Улсад хэрэгжүүлж буй бүх төслүүдэд үргэлжлүүлэн 

мөрдлөгө болгоно. Банкнаас сөрөг нөлөөллиийг бууруулах, Монголын үндэсний 

стандартуудад нийцүүлэх, ЕСБХБ-ны үйл ажиллагааны шаардлагуудыг 

хэрэглэх зорилгоор Хүрээлэн буй орчин нийгмийн үйл ажиллагааны 

төлөвлөгөөг сайжруулах чиглэлээр харилцагчидтайгаа хамтран ажиллана.  Энэ 

нь тухайн төсөл зүй зохистой бус байдлаар хүн амын бүлэгт нөлөөлж байгаа 

эсэхийг тодорхойлоход чухал ач холбогдолтой. Эрүүл мэнд, аюулгүй байдал 

зэрэг нь бүх төслүүдэд харгалзан авч үзэх ёстой чухал зүйл бөгөөд Банк 

тохиромжтой аюулгүй байдлын соёлыг хөгжүүлж хэрэгжүүлэх талаар 

харилцагч, ивээн тэтгэгчидтэйгээ хамтарч ажиллана.   

 

Хүрээлэн буй орчны асуудал Монгол Улсад газар зүйн байршлаасаа хамаарч янз 

бүр байна.  Хойд хэсэгт ой модтой өндөрлөг газартай бол өмнөд хэсэгтээ цэвэр 

усны асуудал бүхий цөл хээр газар нугагтай.  

 

Хойд бүс нутгийн ой модтой хэсэг нь модыг тайрах, шатах гэх мэт хүний гарт 

өртөж эсвэл байгалийн үзэгдэлд нэрвэгдэх аюултай. Хойд хэсгийн дэд бүтэц 

харьцангуй сайн хөгжсөн хэдий ч зам тээвэр, цахилгаан түгээлт, усны чанар, 

биологийн төрөл зүйл, орон нутгийн хүн амыг удирдах зэрэг асуудалд өөрчлөлт 

хийх шаардлагатай байна.  

 

Гүехэн давхрагын гүний ус нь өмнөд бүс нутгийн онцлох асуудал болж байгаа 

ба уг бүсийн орон нутгийн хүн ам, биологийн төрөл зүйл нь энэхүү усны 

нөөцөөс эх авдаг булаг, худагнаас хамааралтай юм. Дараах үйл ажиллагаанууд 

хязгаарлагдмал нөөцөд нөлөөлөх магадлалтай: үүнд  өнгөц ухалтыг нэвтлэн 

тавьсан зам, уурхайн ухалт болон бусад үйлдвэрлэлтэй холбоотой усны 

тархацын төлөв байдал ба үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаатай холбоотой 

бохирдол зэрэг орно. Энэхүү нөөцийг хадгалах, хамгаалах талаар Засгийн газар 

аж үйлдвэрүүдтэй хамтран бүс нутгийн түвшинд ажиллана. Түүнчлэн энэхүү 

эмзэг экосистемд үзүүлж буй  уул уурхайн нөлөөлөл цаашид үргэлжлэх 

төлөвтөй тул Банк бүсийн биологийн төрөл зүйлийн стратегийн чиглэлээр 

Монголын Засгийн газартай хамтран ажиллах боломжуудыг  судална.   

 

Өмнөд хэсэг дэх аж үйлдвэр болон улс орон даярх байгалийн баялгийн 

салбарын хурдтай хөгжил нь хүрээлэн буй орчин, нийгмийн нөлөөг удирдах 

чадавхийг бэхжүүлэх боломж, эрсдэлийг аль альныг нь харуулдаг.  

 

Уул уурхайн үйл ажиллагаа хүрээгээ тэлж буй, ялангуяа Өмнийн говьд 

нэмэгдэж буйтай холбогдуулан Банкны зүгээс Монголын Засгийн газар болон 

бусад ОТХБ-уудтай хамтран бүсийн усны стратеги боловсруулахаар ажиллана. 

Уг стратеги нь (1) уурхай болон оршин суугчдад зориулсан тогтвортой усны 

нөөц; (2) мал аж ахуйг сайжруулах бэлчээрийн менежмент; болон (3) байгаль 

хамгаалах хэрэгцээг тус тус авч үзэх болно. Түүнчлэн тогтвортой хуваарилалт 

хийхэд удирдамж болгох мөн ирээдүйд усны зөвшөөрөл олгоход ашиглах 

бүсийн гүний усны менежментийн төлөвлөгөөг боловсруулах шаардлагатай 

болно.   
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Гүний усны нөөцөд цаг уурын өөрчлөлтүүд нөлөөлснөөр хүрээлэн буй орчин, 

хүн амд илэрхий ур дагавар үзүүлэх хүндрэлтэй. Банк бүх л эмзэг салбаруудын 

уур амьсгалын өөрчлөлтийн уян хатан байдлыг сайжруулах, эмзэг нөөцийг 

хамгаалах хөрөнгө оруулалтын талаар судална. 

 

Монгол Улс олон төрлийн, өвөрмөц ургамал амьтны төрөл зүйлүүдтэй ба олон 

тооны ховор, мөхөх аюултай ургамал амьтдын төрөл зүйлүүд нийт нутгаар 

тархсан байдаг. Хүн амын нягтрал бага, аж үйлдвэрийн хөгжлийн түүх зэрэг нь 

хулан, жороо тоодог гэх мэт зарим төрөл зүйл байгаа ганц бүс нутаг болсон. 

Тэдгээр устаж буй амьтан, ургамалыг хамгаалах нь Банкны хөрөнгө оруулалтын 

төслүүдийн онцлого байх болно. 

 

Нийгмийн асуудлын хувьд Монгол Улс нягтрал багатай, цөөн хүн амтай. Хөдөө 

орон нутгаас ирэх нүүдлээс шалтгаалан Улаанбаатар хотын хүн ам сүүлийн 

жилүүдэд эрс өсч, энэ нь хотын дэд бүтцэд дарамт болж байна. Хэдийгээр 

жижиг фермийн салбар байгаа хэдий ч хөдөө орон нутгийн хүн ам мал аж ахуй 

эрхэлдэг, тэдгээр хувь хүн бүлгүүдэд учрах эрсдэлүүдэд цөлжилт, бэлчээрийн 

даац хэтрэх, хөрсний бохирдол, хурдацтай аж үйлдвэрийн хөгжлөөс бий болох 

агаарын бохирдлын шууд нөлөө улс орны бүс нутаг бүрт өөр өөр байна. 

 

Жендер 

 

Жендерийн стратегийн санаачлагын дагуу Банк эмэгтэйчүүдэд сонгосон 

тодорхой салбаруудад эдийн засгийн боломжийг нэмэгдүүлэх чиглэлээр 

Монгол дахь харилцагчидтайгаа хамтран ажиллана. Байгалийн баялагийн 

салбарт ялангуяа уул уурхайн салбарт Банк ажлын байран дахь тэгш боломжийг 

бий болгох, жижиг дунд уул уурхайн ханган нийлүүлэлтийн компаниудыг 

дэмжих талаар харилцагчидтайгаа хамтран ажиллах боломжийг тогтооно. Орон 

нутгийн хүрээлэн буй орчны дэд бүтцийн шинэ бодлоготой уялдуулан аль 

болох эрэгтэй, эмэгтэй хүмүүсийн аль алины хэрэгцээнд нийцсэн үйлчилгээг 

бий болгох зорилгоор төслүүдийг боловсруулж, хэрэгжүүлнэ. Банк хувийн 

хэвшлийн салбарт, үүн дотор эрчим хүч болон дэд бүтцийн салбарын 

харилцагчдыг ажилд авах, ажлын байранд тэгш боломжоор хангах талаар 

уриалах, шаардлагатай тохиолдолд дэмжлэг үзүүлнэ. Банк эмэгтэй бизнес 

эрхлэгчдэд зохих дэмжлэг үзүүлэх арга замыг тогтоох үүднээс санхүүгийн 

салбарын харилцагчидтайгаа хамтран ажиллаж,а ингэхдээ ялангуяа хөдөө орон 

нутаг дахь эмэгтэй бизнес эрхлэгчдэд санхүүгийн эх үүсвэр бий болгох, 

тэдгээрийн бизнесийг дэмжихэд анхаарна.  

 

4 САНХҮҮЖИЛТИЙН ЭХ ҮҮСВЭР: ХУВИЙН БОЛОН ТӨРИЙН 

САНХҮҮЖИЛТИЙН ЭХ ҮҮСВЭРҮҮД 

4.1 Санхүүжилтийн эх үүсвэр 

Монгол Улсад банкны систем нь түүхэндээ төвлөрсөн байдалтай байсан. 2008-

2009 онуудад хоёр банк төлбөрийн чадваргүй болсноос төвлөрлийн түвшин 

цаашид нэмэгдэх хандлагатай байна. Ингэснээр 14 банкнаас хамгийн том 3 банк 

нь банкны системийн хөрөнгийн 80%ийг эзэмшдэг. Сүүлийн жилүүдэд зээлийн 
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өсөлт жилд 60 орчим %-аар өсч, хэрэглээний хэсэгт 80 орчим хувийг эзэлж маш 

өндөр зээлийн өсөлттэй байна.  Үүний зэрэгцээ хадгаламжийн бааз мөн адил 

хурдацтай өсч зээл хадгаламжийн харьцаа 100%-с доош бууж хадгаламж 

санхүүжилтийн нэг чухал эх үүсвэр хэвээр байсаар байна. Хувийн салбарын 

зээлийн хэмжээ ба  ДНБ-ны харьцаа 2011 оны эцсийн байдлаар 50%-иаас 

хэтэрсэн. Зах зээлийн жижиг хэмжээнээс шалтгаалан гадаадын стратегийн 

хөрөнгө оруулагч орж ирээгүй байх магадлалтай. Банкны хадгаламж ба зээлийн 

долларжилтийн түвшин харьцангуй бага хэвээр  30% орчим байна.  

Хувийн секторт байршиж буй өрийн талаарх мэдээлэл бүрэн бус, зөрөлдөөнтэй 

байдаг. Хувийн секторын өрийг урьд нь маш багаар төсөөлж байсан бол 

хамгийн сүүлд Монголбанкнаас уг өрийг ДНБ-ны 30 хүртэл хувьтай тэнцүү 

бөгөөд ихэнх нь уул уурхайн салбарт байна гэсэн тооцоо гарсан.  

Монгол Улсын  хөдөө орон нутгийн ихэнхи хэсэгт санхүүжилт авах  хүндрэлтэй 

байдаг ба зээл олгодог ганц байгууллага байдаг  тул өрсөлдөөнийг хязгаарладаг. 

Бичил санхүү ба жижиг дунд үйлдвэрийн санхүү харьцангуй хөгжсөн хэдий ч 

2009 онд хйигдсэн Бизнесийн орчин ба аж ахуйн нэгжийн орчны судалгаанд 

оролцогч бичил, жижиг болон дунд үйлдвэрлэлүүдийн 37% нь санхүүжилтийн 

эх үүсвэрийг бизнес эрхэлэхэд хамгийн том саад бэрхшээл гэж үзсэн байна.  

ЕСБХБ-ны дотоодын валютын ба дотоодын хөрөнгийн зах зээлийн хөгжлийн 

санаачлагаар дамжин ЕСБХБ 2011 оны 10-р сард үнэлгээ хийж хэд хэдэн зүйлд 

шинэчлэл хийх шаардлагатай байгааг онцолсон. Юуны түрүүнд, Үнэт цаасны 

хэлэлцээрүүдийг яаралтай хийх шаардлагатай бөгөөд энэ нь олон улсын 

байгууллагууд, дотоодын жижиглэнгийн хөрөнгө оруулагчдын хэрэгцээнд 

чиглэгдэнэ. Аюулгүй байдлын хамгаалалтын зохистой арга хэмжээ нь хөрөнгө 

оруулагчийн янз бүрийн хэрэгцээг авч үзэхээс гадна хадгаламжийн, үнэт цаасны 

клирингийн болон төлбөр тооцооны байгууллагуудын шаардлагыг анхаарах мөн 

түүнчлэн шаардлагатай арга хэмжээнүүд нь эдийн засгийн хувьд боломжтой 

байдлаар хэрэгжүүлж болохоор бол зах зээлийн бодит байдлыг ч анхаарах 

шаардлагатай. Хоёрдугаарт, үр ашигтай хөрөнгийн зах зээлийг хөгжүүлэх эхний 

алхам болгож Монгол Улсад банк хоорондын мөнгөний захыг хөгжүүлэх 

шаардлагатай, Монгол Улс дахь банк хоорондын захын гүйлгээ зогсонги хэдий 

ч сүүлийн үед репо зах зээл ихээхэн өсч байгаа бөгөөд ЕСБХБ нь гүйлгээний 

механизм ба Төв Банкнаас явуулж буй мөнгөний бодлогыг сайжруулах бодит 

боломжийг гаргаж ирсэн.  

 

Үүнтэй холбогдуулан Төрийн банк аль хэдийнээ инфляцид чиглэсэн чадавхийн 

хөтөлбөрт оролцож эхэлсэн бөгөөд энэхүү хөтөлбөрийг ЕСБХБ шилжилтийн 

эхэн үеийн шатан дахь улс орнуудад зориулан хэрэгжүүлж байгаа болно. ОУВС, 

Дэлхий Банктай хамтран боловсруулсан энэхүү хөтөлбөр нь Монголбанкинд 

инфляцийг тогтоох, дотоодын мөнгөн хадгаламжийг бий болгох хүчтэй 

хөшүүргийг бий болгоход туслах замаар зорилгоо тодорхойлоход нь зөвлөгөө 

болгосон . 

Монгол Улс төрийн зээлийн мэдээллийн тайлагналын тогтолцоотой ба хувийн 

зээлийн мэдээллийн товчоо байгуулагдаж байна. 2010-2011 онд ЕСБХБ-наас 

хийсэн Зээлийн мэдээллийн товчоод, тэдгээрийн харилцагч, зохицуулагчдын 

талаар судалгаа нь зээлийн тайлагналын тогтолцоог цаашид сайжруулах 

хэрэгцээтэй  байгааг зөвлөсөн. 
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Монголын Хөрөнгийн Бирж (МХБ) нь 1990-ээд оны эхнээс үйл ажиллагаагаа 

эхэлсэн боловч нийт зах зээлийн үнэлгээ, хөрвөх чадвар болон арилжааны 

хэмжээ нь маш бага байна. Уул уурхайн салбарт огцом өсөлт гарахын хирээр 

хөрөнгийн биржийн үйл ажиллагаа сайн байх хэрэгцээ нэмэгдэж байна. МХБ-

ийн нийт зах зээлийн үнэлгээ нь 2012 оны эхний хагаст 1.3 тэрбум ам. Доллар 

(ДНБ-ны 20%) орчим байсан. Хэдийгээр МХБ дээр 300 гаруй компани (ихэнхи 

нь МХБ-ийн дүрэмд нийцдэггүй) бүртгэлтэй байдаг боловч хувьцаануудын 

хөрвөх чадвар нь маш бага бөгөөд арилжаа, зах зээлийн үнэлгээний харьцаа 

2011 онд 17% орчим байсан (тухайн үед зах зээлийн үнэлгээ нь ДНБ –ний 4% 

аас бага байсан). МХБ нь Лондонгийн хөрөнгийн биржтэй хамтран ажиллах 

Мастер үйлчилгээний гэрээ байгуулсан. Лондонгийн хөрөнгийн бирж нь МХБ-д 

худалдааны тавцан, чадавхиа бэхжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх юм.  

Монгол Улсын гадаад валютын бие даасан зэрэглэл нь Мүүдийгийн В1, Фичийн 

В+, Стандарт&Пүүрийн ВВ- үнэлгээтэй. Энэхүү үнэлгээ нь бүтээгдэхүүний 

үнийн дүр зургаас ихээхэн хамааралтай.     

4.2 Монголын хөгжлийн банкны  санхүүжилт ба Олон Улсын 

Санхүүгийн Байгууллагууд болон Олон талт хандивлагч 

байгууллагуудтай хамтран ажиллах  

ЕСБХБ нь өөрийн хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагаа ба бодлогын чиглэлийн 

хэлэлцүүлгүүд, техникийн туслалцаа зэргийг ОУВС, Дэлхийн Банк, Азийн 

Хөгжлийн Банк (АХБ) болон хувийн хэвшилд чиглэсэн хандивлагчидтай 

уялдуулан хэрэгжүүлдэг. ЕСБХБ-ны гүн гүнзгий, өргөн хүрээтэй үйл 

ажиллагааны өнцгөөс харахад, энэ нь хувийн секторын хөгжлийн 

хөтөлбөрүүдийг санхүүжүүлэгчид болон ОУСБ-ын үйл ажиллагааны уялдааг 

сайжруулна. Томоохон дэд бүтэцтэй холбоотой төслүүдийг санхүүжүүлэхэд 

(голчлон Төр хувийн хэвшлийн түншлэл) Банкны үүрэг өсч буй бөгөөд энэ нь 

бусад ОУСБ-тай хамтын ажиллагаагаа бэхжүүлэхийг шаардана.  

 

Дэлхийн Банкнаас зохион байгуулж ЕСБХБ оролцдог жилийн хандивлагчдын 

семинараар дамжуулан хандивлагчид албан ёсоор үйл ажиллагаагаа уялдуулдаг. 

Гэсэн хэдий ч жижиг нийгэмлэгүүдийн зохион байгуулсан албан бус 

хандивлагчдын уялдаа холбоо нь илүү байнгын бөгөөд үр дүнтэй байдаг.  

 

ОУСБ/ОУБ-уудын гол үйл ажиллагааг дор дүгнэн харуулав.  

 

Олон Улсын Валютын Сан (ОУВС) 

 

Монгол Улс 1991 онд ОУВС-нд нэгдэн орсон. ОУВС Монгол Улсын Засгийн 

газрын эдийн засгийг шинэчлэх, ядуурлыг бууруулах Засгийн газрын хүчин 

чармайлтыг  дэмжиж туслалцаа үзүүлсээр ирсэн юм. 2009 оны 4-р сард 

батлагдсан 229 сая ам.долларын 18 сарын “Стэнд-бай” хэлэлцээр 2010 оны 10-р 

сард амжилттай хэрэгжиж дууссан.  

 

ОУВС-ын эдийн засгийн хөтөлбөрүүдийг дэмжиж байгаа гол зорилго нь 

Монгол Улсыг бага инфляцитай, хүчтэй, тогтвортой, тэгш өсөлттэй замд хурдан 

эргэж ороход дэмжих явдал юм. Засгийн газар сайн бодлого хэрэгжүүлэх эхлэл 

нь хөтөлбөрийг амжилттай болгох нэгэн хүчин зүйл байсан. 
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“Стэнд-бай” гэрээг дуусгавар болсны дараагаар  ОУВС 2011 онд Монгол Улс 

дахь оролцоогоо бууруулсан. Гэсэн хэдий ч  ОУВС эрх мэдэл бүхий 

байгууллагуудтай эдийн засгийн дүр зураг ба бодлогын асуудлуудаар ярилцаж 

хөтөлбөрийн дараах хяналтыг тогтмол зохион байгуулж байна.   

 

ЕСБХБ нь тодорхой салбарын хөгжил болон чадавхийг бэхжүүлэх талаар 

тухайлбал Сангийн Яам, Монголбанкинд техникийн цогц туслалцаа дэмжлэгийг 

үзүүлэх талаар ОУВС-тай нягт хамтран ажиллана.  

 

Дэлхийн Банк Групп (ДБГ) 

 

Монгол Улс 1991 оны 2-р сард Дэлхийн банк групп, Олон Улсын Хөгжлийн 

Агентлаг (ОУХА)-д гишүүнээр элссэн. 2012 оны 12-р сарын байдлаар Дэлхийн 

Банк Монгол Улсад 578.8 сая ам.долларын ядуурлыг бууруулах, хувийн 

хэвшлийг хөгжүүлэх, санхүүгийн салбарыг шинэчлэх, дэд бүтцийг хөгжүүлэх 

чиглэлээр тусламжийн хөтөлбөр хэрэгжүүлсэн. ОУХА нь 52.5 сая ам.долларын 

тэтгэлэг, 525.9 сая ам.долларын зээлийн төслийг хэрэгжүүлээд байна. Мөн 

Монгол Улс Дэлхийн Банкны дэлхийн хандивлагчдын итгэлцлийн сангаас 

нэмэлт 118.5 сая ам.доллар хүлээн авсан.  

 

2012 оны 12-р сарын эцсийн байдлаар  ОУХА-ийн дэмжсэн 13 идэвхитэй 

хөрөнгө оруулалт байгаа бөгөөд 211.1 сая ам.долларын техникийн туслалцааны 

төслүүдийг амлаж мөн 63.8 сая ам.долларын өртөг бүхий санхүүжилтийн багц 

дахь 14 идэвхитэй хүлээн авагч бүхий итгэлцлийн сан байна.    

 

2012-2017 онд баримтлах Улс Орны Түншлэлийн Стратегид Дэлхийн Банк 

дэмжлэг туслалцаа үзүүлэх 3 чиглэлийг тодорхойлсон: Уул уурхайн эдийн 

засгийг тогтвортой, ил тод удирдах Монголын хүчин чадлыг бэхжүүлэх; Хот 

болон хөдөө орон нутаг дахь эдийн засгийн хөгжил болон ажил эрхлэлтийн 

тогтвортой, олон салбарын үндэслэлийг бий болгох; Үйлчилгээ авах байдлыг 

нэмэгдүүлж, илүү аюулгүй байдлыг хангаж, эрсдэлийн удирдлагыг 

сайжруулснаараа тогтворгүй байдлыг бууруулах. 

 

Ерөнхий болон тодорхой салбарын хөгжил эсвэл чадавхийг бэхжүүлэх 

хөтөлбөрүүдэд, ялангуяа Сангийн Яам, Санхүүгийн Зохицуулах Хороо болон 

Монголбанкинд техникийн цогц туслалцаа үзүүлэх боломжийн талаар ЕСБХБ 

нь Дэлхийн Банктай нягт хамтран ажилланa. 

 

Олон улсын санхүүгийн корпораци (ОУСК) 

 

Олон Улсын Санхүүгийн Корпораци (ОУСК) өөрийн хөрөнгийн удирдлагын 

компаниараа дамжуулан хөрөнгө оруулалтын үйлчилгээ, зөвлөх үйлчилгээ, 

болон санхүүгийн гэсэн 3 чиглэлийн үйлчилгээ хүргэдэг. ОУСК-ийн бүрэн 

эзэмшлийн охин компани болох тус компани нь хөгжиж буй орнуудад хөрөнгө 

оруулалтын боломжийг бий болгогч бие даасан сангууд, тэтгэврийн сангууд 

болон бусад институцийн хөрөнгө оруулагчдын хөрөнгийг чиглүүлэн удирдах 

үүрэгтэй.  
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1997 оноос эхлэн ОУСК нь Монгол Улсад идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулж 

ирсэн ба 2012 оны эцсийн байдлаар 3 томоохон салбар болох – (i) санхүүгийн , 

(ii) дэд бүтэц (iii) үйлдвэрлэл суурь, хөрөнгө, хөдөө аж ахуйн бизнесийн зэрэг 

салбаруудын хөгжилд 311 сая ам.долларын  өртөг бүхий хувийн салбарын 15 

төсөл хэрэгжүүлээд байна. ОУСК-ийн Монгол дахь хөрөнгө оруулалтын гадаад 

баланс болон баталгаажсан үнэт цаас 2012 оны 12-р сарын сүүлийн байдлаар 

267 сая ам.доллар байна (нийт 9 харилцагчид).     

 

ОУСК зээл, үнэт цаас, арилжааны санхүү, бүтцэт санхүү, эрсдлийн удирдлагыг 

хамарсан өргөн хүрээний санхүүгийн зэрэг хөрөнгө оруулалтын үйлчилгээ 

үзүүлдэг. ОУСК-ийн зөвлөх үйлчилгээ нь бизнесийн орчныг сайжруулах 

шинэчлэлийг хэрэгжүүлэхэд Засгийн газарт дэмжлэг үзүүлэхээс эхлэн 

санхүүгийн үйлчилгээний хүртээмжийг дэмжих зэргээр хувийн салбарыг 

хөгжүүлэхэд чиглэсэн төрөл бүрийн сэдвээр зөвлөгөө өгдөг.    

 

Өмнөх стратегийн хугацаанд, ОУСК болон ЕСБХБ нь хөдлөх хөрөнгийн 

барьцааны  шинэчлэлийн чиглэлээр хамтран ажилласан ба Монгол Улсын 

хувийн үнэт цаасны санд чиглэсэн уул уурхйн бус үйлдвэрлэлд хамтран 

хөрөнгө оруулалт хэрэгжүүлсэн. ЕСБХБ нь ОУСК-тай хамтран эрсдэл ихтэй, 

шилжилтийн нөлөөлөл ихтэй хувийн салбарын санал санаачлагыг дэмжих 

чиглэлд хамтран ажиллахаар төлөвлөж байна. Мөн Банк Оюу Толгой төслийн 

зээлийн санхүүжилт дээр ОУСК-тай хамтарч ажиллаж байна. Банк болон ОУСК 

дэд бүтцийн хөгжил, голчлон цахилгаан, төмөр замд чиглэсэн төслүүд дээр 

хамтран ажиллах боломжтой.  

 

Азийн Хөгжлийн Банк (АХБ) 

 

Монгол Улс 1991 онд Азийн Хөгжлийн Банкны (АХБ) гишүүнээр элссэн бөгөөд  

АХБ нь хөгжлийн санхүүжилт олгогч Засгийн газрын хамгийн том эх үүсвэр 

байсаар байна. 2012 оны эцсийн байдлаар нийт 918.4 сая ам.долларын 48 зээл 

олгосон бөгөөд тэдгээрийн нэг нь нийт 29.7 сая ам.долларын өртөг бүхий 

Хөрөнгийн энгийн эх үүсвэрийн зээл юм. АХБ хөдөө аж ахуй, байгалийн нөөц, 

боловсрол, эрчим хүч, санхүү, эрүүл мэнд, үйлдвэрлэл ба худалдаа, тээвэр ба 

харилцаа холбоо, ус хангамж, ариутгал ба бохир усны менежмент зэрэг маш 

олон салбарт зээл олгосон. Одоогийн байдлаар АХБ 80.6 сая ам.долларын 

техникийн туслалцаа үзүүлж Японы Ядуурлыг бууруулах буцалтгүй 

тусламжийн  сангийн хүрээнд 34.2 сая ам долларын буцалтгүй тусламж олгосон 

байна.  

 

2007 онд Монгол Улс Азийн хөгжлийн сангийн (АХС) концессионер болох 

нөхцлийг бүрдүүлж  АХС-с санхүүжих нийт 172.2 сая ам.долларын  12 төсөл 

хэрэгжүүлж  үйл ажиллагаагаа өргөтгөсөн. 2011 онд Засгийн газрын хүсэлтээр 

Монгол Улс “АХС-ын бүрдүүлэгч улс” болсон бөгөөд ингэснээрээ АХБ-ны 

АХС-с мөн түүнчлэн АХБ-ны бусад хөрөнгийн нөөцөөс хүртэх боломжтой 

болсон.   

 

АХБ-с Монгол Улсад үзүүлэх бүс нутгийн хамтын ажиллагаа, интеграцитай 

холбоотой дэмжлэгүүд нь Төв Азийн эдийн засгийн хамтын ажиллагааны 

(ТАЭХАА) хөтөлбөр болон тухайн улсад үзүүлэх зээлийн үйл ажиллагаагаар 

дамжуулан хэрэгждэг. Замын-Үүд (Дорноговь аймаг) дэх бүсийн логистикийн 
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загвар төвүүдийг хөгжүүлэх,  БНХАУ-тай хамтарсан хилийн хяналтыг 

сайжруулахад зориулсан 45 сая ам.долларын төслүүд  гол амжилт болоод байна. 

 

АХБ 2012-2016 оны Монгол Орны Түншлэлийн Стратеги хөтөлбөртөө тээвэр, 

эрчим хүч, цэвэр усны хангамж ба бусад орон нутгийн дэд бүтэц ба үйлчилгээ, 

боловсрол ба эрүүл мэнд зэрэг 4 салбарын өсөлт, нийгмийн хөгжлийг 

дэмжихээр заасан.  

 

ЕСБХБ нь Монгол Улс дахь цахилгаан, дулаан үйлдвэрлэл, орон нутгийн болон 

хүрээлэн буй орчны дэд бүтэц, (төмөр замын) тээврийн дэд бүтцийн хөгжлийг 

дэмжихэд төр хувийн хэвшлийн түншлэлийн үндсэн дээр төслүүдийг хамтран 

санхүүжүүлэх боломжийг хайх талаар АХБ-тай  хамтран ажиллана.  

 

НҮБ-ийн Хөгжлийн Хөтөлбөр  (НҮБХХ)  

 

НҮБ-ийн Хөгжлийн Хөтөлбөр нь 1973  оноос Монгол Улсад үйл ажиллагаагаа 

явуулж байна. 2007-2011онд НҮБХХ-ийн тухайн улсад зориулсан хөтөлбөрийн 

хүрээнд 24.2 сая ам. долларын буцалтгүй тусламж олгосон. Монгол Улсын 

Засгийн газар ба НҮБХХ нь НҮБХХ-ын Монгол Улсад зориулсан хөтөлбөрийн 

2012-2016 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд дараахь гурван 

чиглэлд төвлөрч ажиллахаар зааж өгсөн. Үүнд: (а) ардчилсан засаглал, (б) 

ядуурлыг бууруулах ба мянганы хөгжлийн зорилтуудыг биелүүлэх, (в) хүрээлэн 

буй орчин ба тогтвортой хөгжил зэрэг багтаж байна. Одоогийн хөтөлбөрийг 

санхүүжүүлэхэд шаардлагатай санхүүгийн нөөц нь 28 сая ам.доллар гэж 

тооцоолоод байна.  

 

4.3. Европын Холбоотой хамтран ажиллах нь 

 

1990-ээд оны эхэн үед Монгол Улсад хийгдсэн улс төрийн шинэчлэлээс хойш 

Европын Холбоо (ЕХ)  ба Монгол Улсын хоорондын харилцаа эрчимтэй 

хөгжиж өнөөдрийн байдлаар Улаанбаатарт ЕХ-ны 4 гишүүн улс өөрийн элчин 

сайдын яамаа байгуулаад байна. ЕСБХБ-ны хувьд Монгол Улс үйл ажиллагааны 

орон болж 2006 онд Суурин төлөөлөгчийн газраа Улаанбаатарт  нээсэн явдал нь 

Европ-Монголын харилцааг шинэ шатанд хүргэсэн. ЕХ 2013 онд Монгол 

Улстай Хамтын ажиллагаа, түншийн гэрээг зурахаар төлөвлөж байна. Энэхүү 

гэрээ нь Монголын засаг захиргааны байгууллагууд болон ОУБ хоорондын гүн 

гүнзгий хамтын ажиллагааны зам болох төлөвтэй байна. 

 

2007-2013 онд хэрэгжүүлэх ЕХ-Монголын Стратегийн баримт бичигт хөдөө 

орон нутаг дахь тогтвортой амжиргааны нөхцлийг сайжруулах, орон нутаг дахь 

нүүдлийг бууруулахыг анхааралдаа авахаар тодорхойлсон. Гол зорилго нь 

хөдөөгийн тогтвортой хөгжилд хамтын ажиллагааны төсвийн 80%-ийг 

хуваарилснаар ядуурлыг бууруулах явдал юм.  Стратеги хэрэгжүүлэх хугацаанд 

ЕХ-ны  туслалцаа  хөдөө орон нутгийн хөгжил, иргэдийн орлогыг 

нэмэгдүүлэхэд чиглэгдсэн хоёр талт хамтын ажиллагааны хоёр хөтөлбөрт 

чиглэгдсэн. Эхний хөтөлбөр нь 9  сая еврогийн санхүүжилттэй малын эрүүл 

мэнд, мал аж ахуйн маркетингийн хөтөлбөр,   удаах нь хөдөөгийн тогтвортой 

хөгжил, тогтвортой амьжиргааг хөхиүлэн дэмжихэд чиглэсэн Европын Хорооны 

10 сая еврогийн санхүүжилттэй хөтөлбөр юм.   Эхний хөтөлбөрийг  Үйлдвэр 

Хөдөө Аа Ахуйн яаманд техникийн туслалцаа үзүүлэх замаар хэрэгжүүлж 
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байгаа бөгөөд хоёр дахь хөтөлбөрийг Дэлхийн Банкны итгэлцлийн сангаар 

дамжуулан Дэлхийн Банк амжилттай хэрэгжүүлсэн.   

 

2011 онд ЕХ ЕСБХБ-тай 5 жилийн хугацаанд хамтран ажиллах макро (өөрөөр 

хэлбэл Монголын жижиг дунд аж ахуйн нэгжийн зохицуулалтын орчныг 

сайжруулах), дундаж (өөрөөр хэлбэл бизнесийн зөвлөх холбоодуудыг 

бэхжүүлэх), микро (өөрөөр хэлбэл жижиг дунд аж ахуйн нэгжүүдэд шууд 

техникийн туслалцаа үзүүлэх) түвшинд 4 сая еврогийн Жижиг дунд үйлдвэрийг 

дэмжих  төсөлд гарын үсэг зурсан.    

 

ЕХ нь 2014-2020 онд хэрэгжүүлэх Хөгжлийн хамтын ажиллагааны хөтөлбөрөө  

2012 онд эхлүүлсэн бөгөөд 2013 оны эхний хагас жилд 2014-2020 онд 

хэрэгжүүлэх Олон жилийн хөтөлбөрөө (ОЖХ) боловсруулахаар төлөвлөөд 

байна. ЕХ-ны Монгол Улстай харилцах цаашдын хамтын ажиллагаа нь 

тогтвортой хөгжил Мянганы Хөгжлийн Зорилтыг хэрэгжүүлэхэд чиглэсэн 

бодлого боловсруулах, хэрэгжүүлэх байгууллагын чадавхийг дээшлүүлэхэд 

илүү анхаарч ажиллахаар төлөвлөж байна. ЕХ-ны зүгээс  Европын зарчим, 

норм, стандартуудад нийцүүлэх Монгол Улсын зорилгод  анхаарч ажиллана. 

ЕХ-ноос цаашид хэрэгжүүлэх хөтөлбөр нь Монгол Улсын Үндэсний Хөгжлийн 

хөтөлбөртэй нийцэж бүрэн дэмжихэд чиглэгдэнэ.   

 

ЕСБХБ нь Монгол Улсад жижиг дунд аж ахуйн нэгж, бизнес эрхлэх боломжийг 

сайжруулах зорилгоор ЕХ-той хамтран  5 жилийн хугацаанд (2012-2016) ЕХ-оос 

санхүүжих хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд  Төслийн Удирдах зөвлөлийн хурлаар 

дамжуулан нягт хамтран ажиллана.  

 

Хавсралт 1 – Улс төрийн нөхцөл байдлын үнэлгээ 

 

Монгол Улс ЕСБХБ-ийг Үүсгэн Байгуулах Гэрээний 1 дүгээр зүйлд заасан 

нөхцлийг хангасаар байна. 

 

Хорин жилийн өмнө шилжилтийн үйл явц эхэлснээс хойш тус улс чөлөөт 

ардчилсан Үндсэн хуулийг батлан гаргаж, улс төрийн намын өрсөлдөөнт 

тогтолцоог бүрдүүлж, идэвх санаачлага дүүрэн иргэний нийгэм цогцлуулсан. 

Хэдийгээр олон өөрчлөлтүүдийг хийх шаардлагатай байгаа ч хэвлэл мэдээллийн 

хэрэгсэл төрөл бүрийн асуудлуудыг мэдээлэх боломжтой бөгөөд эрх зүйт 

төрийг хүлээн зөвшөөрч, даган мөрдөн хүний эрхийг хүндэтгэх явдал нэмэгдэж 

байна. 

 

2012 оны сонгуулийн үр дүнд байгуулагдсан шинэ Засгийн газрын  анхаарах 

ёстой нэгэн чухал зүйл нь ядуурлын түвшин өндөртэй Монгол Улсын хувьд 

асар их байгалийн баялагаас бий болсон баялагийг ил тод удирдах явдал юм. 

Монголын ирээдүй уул уурхайн салбарын хөгжилтэй нягт уялдаатай бөгөөд 

цаашдын гол зорилго нь өсөлтийн үр ашгийг хуваарилах хариуцлагатай 

институци болон бодлогыг бий болгох юм.   
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Чөлөөт сонгууль ба Төлөөлөх засаглал 

 

Чөлөөт, шударга, өрсөлдөөнт сонгууль 

 

Хууль нь иргэдэд Засгийн газраа өөрчлөх эрхийг олгох ба энэхүү эрх нь 

практикт олон нийтийн санал хураалтын үндсэн дээр энгийн сонгуулиар 

хэрэгжинэ.  

 

1990 он гарснаас хойш Монгол Улсад УИХ-ын зургаа, Ерөнхийлөгчийн таван 

удаагийн сонгууль болсон. Эдгээр сонгуулиуд ардчилсан сонгуулийн чөлөөт, 

шударга, өрсөлдөөнт гэсэн олон улсын стандартад нийцсэн гэж дүгнэдэг.  

 

2011 оны 12-р сард Сонгуулийн хуулинд өөрчлөлт орж УИХ-ын 76 суудлын 28 

нь пропорциональ төлөөлөлтэй (намын жагсаалтаар), үлдсэн 48 нь 26 

сонгуулийн тойргоос сонгогдохоор болсон. Пропорциональ төлөөллийн дагуу 

зайлшгүй ногдох суудлын босгыг 5% гэж  тогтоож өгсөн. УИХ дахь 

пропорциональ суудлыг бий болгосон нь жижиг улс төрийн намуудыг уламжлал 

ёсоор Монгол Ардын Нам (МАН), Ардчилсан нам (АН) гэсэн 2 томоохон намын 

нөлөө бүхий Монголын улс төрд гүйцэтгэх үүргийг нэмэгдүүлэх илүү 

боломжийг бий болгосон.    

 

 2012 оны 6-р сарын 28-нд болж өнгөрсөн УИХ-ын сонгууль олон улсын 

стандартын дагуу явагдсан. Энэ нь Монгол Улсад ардчилалыг бэхжүүлэх чухал 

алхам болсон гэж үздэг. Дотоодын болон олон улсын бие даасан ажиглагчид 

энэхүү сонгуулийг ажиглахыг зөвшөөрсөн.    

 

Сонгуульд Ардчилсан Нам ялсан. Электрон тооллогын машины эвдрэлээс 

шалтгаалан МАН болон бусад жижиг намууд сонгуулийн тойргуудын саналыг 

гараар тоолохыг шаардаж МАН шинээр сонгогдсон УИХ-ын эхний 

хуралдаануудыг эсэргүүцэж сонгуулийн зөрчил дутагдлыг шийдвэрлэхийг 

шаардсан.  

 

2008 оны УИХ-ын сонгуулийн дараах иргэний бослоготой адил бослого гарах 

вий гэсэн иргэдийн айдас биелэлээ олоогүй. Сонгуулийн хуулийн өөрчлөлт нь 

УИХ дахь улс төрийн олон төрлийн хүчний төлөөллийн хувийг нэмэгдүүлсэн.   

 

Сүүлчийн ерөнхийлөгчийн сонгууль 2009 онд болсон. Сөрөг хүчин болох АН-

аас нэр дэвшсэн Ерөнхий сайд асан Цахиагийн Элбэгдорж 51 хувийн санал авч 

ялалт байгуулсан. МАХН-аас нэр дэвшсэн Намбарын Энхбаяр 47 хувийн санал 

авсан.  

 

Эрх мэдлийг салгах, үр дүнтэй хяналт ба тэнцвэржүүлэлт 

 

Монгол Улс ардчилсан, нэгдмэл улс. Төрийн тэргүүн нь Ерөнхийлөгч байх 

бөгөөд дөрвөн жилийн хугацаатай шууд сонгогддог. Үндсэн хуулиар 

Ерөнхийлөгч нь хоёр удаа дөрвөн жилээр сонгогдож болохыг хязгаарласан.  

Засгийн газрын тэргүүн нь Ерөнхий сайд байна. Бүхий л хууль тогтоох эрхийг 

УИХ-д олгосон бөгөөд дөрвөн жилийн хугацаатай сонгогддог 76 гишүүнтэй.  
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Хууль тогтоох, гүйцэтгэх, шүүх засаглалын эрх, хариуцлагыг Үндсэн хуулиар 

ялгаж зааж өгсөн. 1992 оны Үндсэн хуулиар эрх мэдлийг албан ёсоор салгасан 

боловч 2000 онд Үндсэн хуульд хийгдсэн нэмэлт өөрчлөлтөөр УИХ-ын гишүүн 

Засгийн газрын гишүүн байж болохоор зааж өгсөн. Зарчмын хувьд,  төрийн 

хоёр тусдаа салбарт ажиллах нь хэвтээ хариуцлагыг тохиролцон парламентийн 

гүйцэтгэх үүргийг алдагдуулдаг.  Гэсэн хэдий ч сүүлийн жилүүдэд бодит байдал 

дээр УИХ хяналтын үүргээ идэвхитэй гүйцэтгэж байгаа бөгөөд Сайдуудыг  

хуралдаанд тогтмол оролцуулж байна.  Шүүх засаглал нь нилээн бие даасан 

байдалтай боловч  энэхүү бие даасан байдалд доор дурьдсан олон хүчин зүйлс 

саад болдог.   

 

Засгийн газар ил тод засаглалыг дэмжих зорилго бүхий хэд хэдэн саначлагуудыг 

гаргасан. 2012 оны 1-р сард батлагдсан Нийтийн албан дахь ашиг сонирхлын 

зөрчлөөс сэргийлэх тухай хууль нь Засгийн газар дахь ил тод байдлыг 

нэмэгдүүлэх, эрх мэдлээ буруугаар ашиглахаас сэргийлэхэд чиглэгдсэн чухал 

алхам болсон.  2011 оны 6-р сард батлагдсан Мэдээллийн эрх чөлөөний тухай 

хууль нь иргэдэд төрийн байгууллага, эрх мэдэл бүхий байгууллагуудаас тэдний 

үйл ажиллагаа, хүний нөөц, төсөв, санхүү, бараа үйлчилгээ худалдан авалтын 

талаар мэдээлэл авах эрхийг олгосон.  

 

Эдгээр ололт амжилт гарсан  хэдий ч цаашид мэдээллийг түгээх дадал, хуулийн 

төсөл дээр бодлогын дүн шинжилгээ хийх хүчин чадлыг сайжруулах, төрийн 

удирдлагыг хэрэгжүүлэх, үнэлэх үйл ажиллагааны аргыг сайжруулах хэрэгцээ 

байсаар байна. 

 

Сонгогдсон албан хаагчдын удирдах үр дүнтэй эрх мэдэл 

 

Монгол Улсын сонгогдсон албан хаагчид ямар нэгэн эрх мэдлийн 

хязгаарлалтгүйгээр удирдах эрхтэй. 

 

Цэрэг арми нь чанга хатуу иргэний хяналтанд байдаг ба улс төрийн шийдвэр 

гаргалтанд онцгой үүрэг гүйцэтгэдэггүй.   

 

Иргэний хөдөлгөөний төлөөлөгчид санхүүгийн хувьд хүчтэй олигархууд 

Засгийн газарт нөлөөлдөг гэж тайлагнасан байдаг. Улс төрийн намуудыг 

санхүүжүүлдэг томоохон компани группууд байдаг. Эдгээр группууд нь 

Засгийн газарт ямар нэгэн хэмжээгээр мөн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр 

дамжуулан нөлөөлөхийг хичээдэг.  

 

Иргэний нийгэм, Хэвлэл мэдээлэл ба Оролцоо 

 

Иргэний нийгмийн хэмжээ ба бие даасан байдал 

 

Монгол Улс 1990-ээд оны эхнээс коммунизмаас олон ургальч ардчилалын 

тогтолцоонд шилжих шилжилтийг хурдасгахад чухал үүрэг гүйцэтгэсэн амьд, 

том хэмжээний, сайн зохион байгуулагдсан иргэний нийгэмтэй.  

 

Иргэний нийгэм нь шинэ хууль журмыг санаачлахад идэвхи зүтгэлтэй байгаа ба 

батлагдсан хууль журмыг зүй зохистой хэрэгжүүлэх чадвартай. Иргэний 

нийгмийн байгууллагуудын хоорондын сүлжээ хамаарлыг бэхжүүлэх зорилгоор 
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2008 онд Иргэний нийгмийн зөвлөлийг байгуулсан. Энэ зөвлөл нь олон төрийн 

бус байгууллагууд, худалдааны холбоод, иргэний болон хүний эрхийн 

хөдөлгөөнүүдийн нэгдмэл сонирхлыг илэрхийлдэг бөгөөд Засгийн газар, 

иргэний нийгмийн байгуууллагуудыг холбох зорилготой.  

 

Хүний эрх болон эмэгтэйчүүдийн эрхийн талаар ажиллаж буй иргэний 

нийгмийн бүлгүүд нь сайн түншлэлийг хөгжүүлж, шийдвэр гаргах, хууль эрх 

зүйн шийдвэр гаргахад үр дүнтэй нөлөөлж байна. Сүүлийн жилүүдэд уул 

уурхайн салбарын өсөлт, түүний хүрээлэн буй орчин, орон нутагт нөлөөлж буй 

нөлөөллөөс үүдэн хүрээлэн буй орчныг хамгаалах талаар үйл ажиллагаа 

явуулдаг олон сонирхлын бүлгүүд бий болсон нь ажиглагдаж байна.   

 

Ямар нэгэн цензургүйгээр үйл ажиллагаа явуулдаг бие даасан олон ургальч 

хэвлэл мэдээлэл 

 

Монголын хэвлэл мэдээлэл өргөн хүрээний асуудлаар нийтлэх эрхтэй. 

Одоогоор 40-өөд телевийзийн суваг 16 өдөр тутмын сонин ажиллаж байна. 1998 

онд батлагдсан Хэвлэлийн эрх чөлөөний тухай хууль хэвлэл мэдээллийг төр 

эзэмшихийг хориглосон байдаг. Энэ чиглэлээр бичигдсэн тайлангуудын дагуу 

хэвлэл мэдээллийн дийлэнх олонхи нь төрийн оролцооогүйгээр үйл ажиллагаа 

явуулж байгаа боловч хэд хэдэн тохиолдолд хэвлэл мэдээллийн эзэмшигч, 

төрийн албан хаагч, улс төрийн хүчнүүдийн хамаарлыг харуулсан байдаг.  Энэ 

нь ялангуяа сонгуулийн кампанит ажлын үеэр харагдсан. 

 

Иргэний болон улс төрийн оролцооны олон сувгууд 

 

Хуулийн дагуу шинээр хуулийн төслийг боловсруулах явцад олон нийт болон 

бодлого боловсруулагчдын дунд хэлэлцүүлэх, тэдний санал бодлыг тусгах 

талаар заасан байдаг.  Иймд энэхүү түвшинд, УИХ-аас  хуулийн төслийг 

хэлэлцүүлэх, иргэний нийгмийн байгууллагын  төлөөлөлтэйгээр тухайн 

салбарын идэвхитэй оролцоог хангах талаар иргэний нийгмийн санал 

санаачлагыг дэмжиж, семинар сургалт зохион байгуулахад олон нийтийн дуу 

хоолойг сонсож байна.  

 

Ерөнхийлөгчийн Тамгын газраас 2009 онд хуулийг боловсруулах, шийдвэр 

гаргах үйл явцад иргэний оролцоог дэмжихэд зориулан олон нийтэд нээлттэй 

форум, Иргэний танхимийг нээсэн.  Хэдийгээр Иргэний  танхимын хүрээнд 

иргэд хууль боловсруулах хүч байхгүй ч зөвлөлдөх зарчмаар иргэний нийгмийн 

оролцоог нэмэгдүүлэхэд үр ашгаа өгсөн.  Энэхүү ололттой зэрэгцэж зарим 

иргэний нийгмийн бүлгүүдээс хуулийн зөвлөлдөх үйл ажиллагааг бие даасан 

байгууллагын бүтцийн хэмжээнд хүргэх шаардлагатай байгааг тэмдэглэсэн.  

 

Улс төрийн нам байгуулах, зохион байгуулалттай сөрөг хүчин байх эрх чөлөө 

 

Монгол Улсын улс төрийн үйл ажиллагаанд ерөнхийдөө МАН болон АН гэсэн 

хоёр том нам хүчтэй нөлөөлдөг. Сүүлийн Ерөнхийлөгчийн сонгууль (2008), 

УИХ-ын сонгууль (2012) ч үүнийг тойрсонгүй. Хуучин коммунист нам болох 

МАН 2012 оны 6-р сарын сонгууль болтол 76 суудлаас 46 суудал авч олонхи 

болсон байсан ба АН шинэ сонгуулиар олонхи болсон. Гэвч нэг нам Засгийн 

газар байгуулахад хангаллтай суудал авч чадаагүй тул Шударга ёс эвсэл, 
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Иргэний зориг ногоон нам зэрэг намуудтай хамтран Хамтарсан Засгийн газар 

байгуулах шаардлагатай болсон.  

 

МАХН ба МҮАН-ын Шударга ёс эвсэл шинэ парламентад 11 суудал авч гурав 

дагч том улс төрийн хүчин болсон. 

 

2010 оны Монголын намын тогтолцоонд хийгдсэн өөрчлөлтүүд ба бусад хүчин 

зүйлүүд 2012 оны сонгуулийн үр дүнд нөлөөлсөн. МАХН нэрээ өөрчилж МАН 

болсон (”Хувьсгалт” гэсэн үгийг хассан). Дээд шүүх МАН-ыг МАХН-ын үйл 

хэргийг үргэлжлүүлэгч гэж үзсэн. Ерөнхийлөгч асан МАХН-ын лидер 

Намбарын Энхбаяр намаасаа гарч хуучин нэр дээрээ шинэ нам байгуулсан. 

МАН хуваагдаж байх явцад бусад жижиг намууд нэгдсэн. 2012 оны сонгуульд 

илүү сайн үр дүнд хүрэх зорилгоор Иргэний зориг болон Ногоон намууд 2011 

онд нэгдсэн. 

 

Хууль Засаглал ба Шударга ёс 
 

Хуулийн хүч 

 

Үндсэн хуулийн 14-р зүйлд хүн бүр үндэс угсаа, хэл, арьс өнгө, нас, хүйс, 

нийгмийн гарал, байдал, өмч, албан тушаал, шашин шүтлэг, үзэл бодол эсвэл 

боловсролоосоо үл хамааран хуулийн өмнө тэгш эрхтэй байх талаар заасан 

байдаг. 

 

Өмнөх Ерөнхийлөгч асан Намбарын Энхбаяр авилгалын хэрэгтэй 

холбоотойгоор дөрвөн жилийн хорих ял авсан ба энэ нь Монголын улс төрчид 

хуулиас дээгүүр байх боломжгүй гэдгийг харуулсан  нэг баталгаа юм. Гэсэн 

хэдий ч Энхбаярыг дэмжигчид энэ асуудлыг тусгайлсан гаргасан шүүхийн 

шийдвэр гэж үзсэн.  

 

Шүүхийн бие даасан байдал 

 

Шүүх нь бие даасан байх боловч иргэд шүүх тогтолцоог авилгалтай, танил 

талдаа үйлчилдэг зэргээр шүүмжилдэг. НҮБ-ийн хүний эрхийн тайланд хүний 

эрхийн байгууллагууд шүүх нь дээд багууллагуудын дарамтаас болж бие даасан 

хараат бус байж чадахгүй, авилгад өртсөн байна гэж үзэж байна.    

 

Хэдийгээр шүүх нь бүхэлдээ бие даасан байсан ч шүүгчдийн цалин, улс төр 

дахь хуулийн хэрэгжилтийн соёлын хөгжлийн асуудал дутмаг, шүүхийн бие 

даасан байдлыг зохицуулдаг хууль журам нь хангалтгүй зэргээс шалтгаалан 

шүүхийн бие даасан байдлыг бууруулж байна. 

 

Төр ба иргэд хуулинд тэгш захирагдах 

 

Шударга шүүх эрх хуулиараа заагдсан байдаг ба төрийн албан хаагч хууль 

зөрчвөл шийтгэл хүлээдэг хэдий ч бодит байдал дээр, хууль зөрчсөн, авилгалын 

асуудалд орооцолдсон албан хаагч үргэлж шийтгэл авдаггүй эсвэл хангалттай 

шийтгүүлдэггүй.   
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Хууль нийтэд шударга шүүлгэх эрх олгосон байдаг. Улсын нууц, хүчингийн 

хэрэг болон бусад хуулиаар заасан хэргийн хурлыг хаалттай явуулдаг. 

 

Авилгалаас сэргийлэх үр дүнтэй бодлогууд  

 

Засаглалын бүхий л түвшин болон эрх мэдлийг төвлөрүүлэх олон салбарт 

авилга ноцтой асуудал болж байна. Авилгалтай тэмцэх газар нь Засгийн газрын 

бие даасан статустай авлигын эсрэг тэмцэх хариуцлагатай байгууллага болно. 

Улс төрийн түвшинд төдийлөн нээлттэй бус тул тус байгууллагад итгэх олон 

нийтийн итгэл бага байна.  Олон улсын Авлигын индексийн дагуу Монгол Улс 

2012 онд 176 орноос 94-т жагссан байна. 

 

Амжилттай,  нээлттэй, ил тод эдийн засгийн хөгжлийг бий болгоход  авлигатай 

тэмцэх  явдал нь  зайлшгүй гэдгийг улс орны хэмжээнд ойлгон ухамсарлаж 

байна. Энэ нь ялангуяа улс орны Ардчилсан засаглалыг хөгжүүлэхэд болон 

Монголын асар их хэмжээний уул уурхайн баялаг, нөөцийн ил тод удирдлагын 

чанарт ихээхэн сорилтыг бий болгодог.   

 

Төрийн албан хаагчийг томилох сонгон шалгаруулах тодорхой үе шатууд 

байдаг. Хэдийгээр удирдах албан тушаалууд намын харьяалалд хамрагдаж, 

төрийн эрх солигдох явцад өөрчлөгдөх хандлагатай байдаг  хэдий ч , төрийн 

жинхэнэ албан хаагчид тэр дундаа гүйцэтгэх шатны албан хаагчид Төрийн 

Албаны Зөвлөлөөс зохион байгуулдаг төрийн албан хаагчийг сонгох 

шалгаруулалтанд  орсны үндсэн дээр томилогддог.   

 

Иргэний болон улс төрийн эрх 

 

Эрх чөлөө, чөлөөт байдлын суурь баталгаа  

 

Ардчилалын суурь эрх чөлөө, чөлөөт байдал нь Үндсэн хууль болон түүний бүх 

нийтээр хүлээн зөвшөөрөгдсөн  хууль эрхийн актын хүрээнд баталгааждаг.  

Монгол Улс нь Олон улсын болон Олон Улсын хөдөлмөрийн байгууллагын 

хүний эрхтэй холбоотой үндсэн конвенцууд, түгээмэл тунхаглалд нэгдэн  орсон 

улс орон юм. Мөн тус улс нь хүний эрхийг хамгаалах үндэсний комисстой 

бөгөөд тус комисс хүний эрх, эрх чөлөөний асуудлыг шүүн тунгааж, хэлэлцдэг.  

 

Хэдийгээр хүний эрхийн хамгааллыг Үндсэн хуулиар баталгаажуулдаг ч  

хэвлэлийн эрх чөлөөний чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг төрийн бус 

байгууллагуудын зүгээс  Эрүүгийн хууль,  Төрийн нууцыг хамгаалах тухай  

хуулийн талаар болон  сэтгүүлчийн эрх чөлөөт байдалд халдсан, мөн  

мэдээллийг нээлттэй байлгах байдлыг хангах, хэвлэн нийтлэх эрх чөлөө 

алдагдаж байгаа талаар шүүмжлэлтэй хандаж байна.  Төрийн албан хаагчдын 

авилгын гэмт хэргийн талаар мэдээллэсэн сэтгүүлчдийг бусдыг гүтгэсэн, 

доромжилсон хэргээр шийтгэж байсан тохиолдол байна.  

 

Үндсэн хууль болон Үйлдвэрчний эвлэлийн тухай хууль, Төрийн бус 

байгуулагын тухай хууль мөн Аж ахуйн нэгж байгууллагын бүртгэлийн тухай 

хуулиудад  холбоо, нийгэмлэг байгуулах, эвлэлдэн нэгдэх талаар заасан. 

Ерөнхийдөө иргэний нийгмийн  болон төрийн бус байгууллагын  эрхийг 
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хязгаарлах,  саад бэрхшээл учруулах, хөндлөнгөөс оролцохгүй байх талаар 

заасан байдаг.  

 

Эх орондоо болон гадаад улс оронд чөлөөтэй нэвтрэх, аялах, цагаачлах болон 

цагаачлал хүсэх, эх орондоо суурьшихад чөлөөтэй байхыг хуулиар 

баталгаажуулдаг бөгөөд Засгийн газраас энэ талаархи хүсэлт, эрхийг хүндэтгэн 

авч үздэг.   

 

Засгийн газрын зүгээс цахим хэрэглээг хязгаарлах талаар ямар нэгэн  хуулийн 

хориг заалт тавьдаггүй.  Хувь хүн иргэний нийгмийн бүлгүүд интернэт, цахим 

шууданг ашиглан санаа бодлоо илэрхийлэх, эв нэгдлийг эрхэмлэх нь чөлөөтэй, 

нээлттэй байдаг.  

 

2012 оны 1-р сард Засгийн газраас Иргэний болон  улс төрийн эрхийг хангах 

Олон улсын гэрээ, хэлэлцээрт нэгдэн орж, цаазаар авах ялаас татгалзах, 2010 

оны 1-р сард гаргасан  цаазын шийтгэлийг хэрэгжүүлэхийг хойшлуулахаа 

баталгаажуулсан.   

 

Эмэгтэйчүүд, нийгмийн болон хүн амын цөөнхийн бүлгийг улс төрийн үйл 

ажиллагаанд оролцуулах 

 

Засгийн газрын болон улс төрийн үйл хэрэгт эмэгтэйчүүд, нийгмийн болон хүн 

амын цөөнхийн бүлгийг оролцоход ямар нэгэн хууль эрх зүйн  саад тотгор 

байхгүй боловч оролцооны түвшин бага хэвээр байна.  Эмэгтэйчүүдийн тэгш 

эрхийг Үндсэн хуулиндаа тунхагласан боловч бодит амьдрал дээр ажил 

хөдөлмөр эрхлэх, гэр бүл, хүүхдийн сургуулийн орчинд эмэгтэйчүүдийг 

гадуурхах явдлыг  зогсоох асуудал   чухал болно. ЛГБТ (Лесби, Гей, 

Бисексуаль, Трансжэндер) иргэд, үндэсний цөөнхийн эсрэг ялгаварлан 

гадуурхалт, хүчирхийллийн хэргүүд бүртгэгдсэн ба Монгол дахь олон тооны 

Хятад Улсын оршин суугчид айлган сүрдүүлэлт, дарамт шахалтанд өртсөн гэсэн 

байна.    

 

Сонгуулийн хуульд нэмэлт өөрчлөлт орсоноор сонгуульд  улс төрийн нам болон 

бүлэг, эвсэл холбооноос нэр дэвших  бүрэлдэхүүнийг хамгийн  багадаа 20 

хувийн эмэгтэйчүүдийн оролцоотой бүрдүүлэхийг зааж,  шинэчлэгдэн 

байгуулагдсан УИХ-ын бүрэлдэхүүнд эмэгтэйчүүдийн тоо 9 хүрч  нэмэгдсэн. 

Сонгуулийн дараагаар  эмэгтэй гишүүд төрийн бус байгууллагын  төлөөллийг 

хүлээн авч уулзаж эмэгтэйчүүдийг дэмжих хуулийг ярилцсан байна.  

 

Айлган сүрдүүлэх, эрүүдэн шүүхээс ангид байх 

 

Хуулиар тамлан зовоох бусад хэрцгий, хүний ёсноос ангид доромжлон 

шийтгэхийг хориглосон байдаг.  

 

Гэвч цагдаа нар ялангуяа орон нутаг дахь хоригдлууд болон баривчлагдсан 

хүмүүстэй зүй бусаар харьцах явдал үе үе гардаг гэж тайланд дурьдсан байна. 

Шаардлагагүй үед хүч хэрэглэн хэрэг хүлээлгэсэн тохиолдлууд байдаг. 2011 онд 

Улсын прокурорын газар албан хаагч тамлан зовоосон хэрэгт сэжиглэгдсэн 50 

орчим гомдол хүлээн авсан. Эдгээрийн 37 нь холбогдох хуулийн тамлан зовоох 

гэсэн тодорхойлолтуудад нийцэхгүй учир хаагдсан. Засгийн газар тамлан 
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зовоохын эсрэг НҮБ-ын конвенцид нийцүүлэн Эрүүгийн хуулинд нэмэлт 

өөрчлөлт хийж тамлан зовоох гэсэн нэр томъёог өөрчилөхөөр төлөвлөж байна.  
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Хавсралт 2 – Шилжилтийн асуудлуудын үнэлгээ 

 

Салбарууд Зах зээлийн бүтэц 
Зах зээлийг дэмжих 

байгууллагууд 

Хувь нийлүүлсэн секторууд     

    Хүнсний үйлдвэрлэл Дунд Дунд 

    Үйлдвэрлэл, үйлчилгээ Том Дунд 

    Үл хөдлөх хөрөнгө Том Том 

    Хувийн хөрөнгө  Том Дунд 

    Харилцаа холбоо Том Дунд 

Эрчим хүч     

    Байгалийн баялаг Дунд Том 

    Тогтвортой эрчим хүч Том Дунд 

    Цахилгаан эрчим хүч  Том Том 

Дэд бүтэц     

    Цэвэр ба бохир ус Том Том 

    Хотын тээвэр Том Том 

    Зам Том Том 

   Төмөр зам Дунд Дунд 

Санхүүгийн байгууллагууд     

   Банк  Том Дунд 

   Даатгал ба санхүүгийн   

   үйлчилгээ Том Том 

    БЖДААН  Том Том 

    Хөрөнгийн зах зээл Том Дунд 

 

АЖ ҮЙЛДВЭР, ХУДАЛДАА, ХҮНСНИЙ ҮЙЛДВЭРЛЭЛ 

 

Хүнсний үйлдлвэрлэл 

Зах зээлийн бүтэц: Дунд 

Зах зээл дахь оролцогч байгууллагууд: Дунд 

 

Гол сорилтууд: (i) хөдөө орон нутагт тухайн салбарт хийх хувийн хэвшлийн  

хөрөнгө оруулалтыг хурдасгах зам, төмөр замын шинэчлэлийг хийх; (ii)  

өрсөлдөх чадвартай, худалдаанд ашиглагдах боломжийг сайжруулахуйц эрүүл 

ахуй, чанартай мөрдөгдөхүйц стандартуудыг сайжруулах; (iii) нүүдлийн хөдөө 

аж ахуйн үйлдвэрлэлийг оновчтой болгох  

 

Монгол Улс худалдаа болон үнийн дэглэмийг харьцангуй эрт чөлөөлж 1996 онд 

чөлөөлөлт дууссан. Засгийн газрын талхны үнийн интервенцийг эс тооцвол 

хөдөө аж ахуйн салбарын татаас ерөнхийдөө бага байсан боловч 2008 оноос 

орцын болон зээл татаас бүхий “Атрын 3-р аян”-аас эхлэн энэ салбарын татаас 

нэмэгдсэн. Энэ жилүүдэд, үр тарианы ургац нэмэгдсэн боловч дэд бүтэц 

(усалгаа) болон техникийн хоцрогдлоос хамааран үнэ өрсөлдөх чадваргүй 

байна. Сүү, махны чиглэлийн эрчимжсэн фермийн аж ахуй нь уламжлалт 

нүүдлийн мал аж ахуй давамгайлсан бүтцийн сорилт болон хөрөнгө оруулалтын 
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хомсдолоос болж хөгжиж чадахгүй байна. Том болон жижиг хувьчлал 

дуусгавар болсон. Хэдийгээр хүнсний салбарын өртгийн сүлжээний бүтцийн 

өөрчлөлт, өрсөлдөөн сул байгаа боловч орчин үеийн жижиглэнгийн худалдаа 

дөнгөж хөгжих төдий байна. Хөдөө аж ахуйн салбарын хувьд чанар, эрүүл ахуй, 

шат дамжлагын (traceability) хяналтын стандарт зэрэг нь гол сорилт хэвээр 

байсаар байна. Анхан шатны боловсруулалтын үйлдвэр, тусгай дэд бүтэц, 

логистик, агуулах, тээврийн үйлчилгээ зэргийг багтаасан хөдөө орон нутгийн 

дэд бүтцэд хөрөнгө оруулалт хангалтгүй болон бүс нутгийн санхүүжилтийн 

хомсдол нь тус салбарын хамгийн том хүндрэл болж байна. Улс орны хөдөө аж 

ахуйн салбарын гол хэсгийг бүрдүүлж байгаа мал аж ахуйн салбар нь эрс тэс цаг 

агаарын нөхцөлөөс хамааралтай бөгөөд Дэлхийн Банкнаас 2006 онд туршилтаар 

нэвтрүүлсэн цаг агаарын эрсдлийн даатгалын систем энэ эмзэг байдлыг 

бууруулахад нөлөөлөх боломжтой. Энэхүү туршилтыг 2012 онд өргөтгөх 

шаардлагатай байна.  

 

Аж үйлдвэр ба үйлчилгээ 

Зах зээлийн бүтэц: Том 

Зах зээл дахь оролцогч байгууллагууд: Дунд 

 

Гол сорилтууд: (i)жижиг дунд үйлдвэрийн өсөлтийг дэмжих орчныг бүрдүүлэх, 

тус салбарт шинээр оролцох болон гарахыг дэмжих эрх зүйн болон төрийн 

удирдлагыг бэхжүүлэх; (ii)томоохон групп компаниудын бизнесийн практик 

болон компанийн засаглалыг нэмэгдүүлэх; болон (iii) барьцааны төвлөрсөн 

бүртгэл болон санхүүгийн үйлчилгээний хүртээмжийг хялбарчлах хууль эрх зүйг 

тогтоох.   

 

Аж үйлдвэр болон үйлчилгээний салбар нь хязгаарлагдмал зах зээлийн 

гажуудалтай тулгараад байна. Том хэмжээний  үйлдвэрүүдийн ихэнх хувь нь  

хувийн эзэмшилд байгаа ба зарим нь гадаадын хөрөнгө оруулагчидтай 

хамтарсан байна. Гэвч өнөөдрийн байдлаар гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтын 

гол хэсэг уул уурхайн салбарт ноогдож байна. Үр ашиг, бүтээмжийг сайжруулах 

явдалд өрсөлдөх чадварыг сайжруулах хувийн үйлдвэрийг өргөтгөх болон 

улсын үйлдвэрийг хувьчлах зэрэг нь  гол сорилт хэвээр байсаар байна. Монгол 

Улс өрсөлдөөний хангалттай сайн хуультай бөгөөд энэ өрсөлдөөнийг бэхжүүлэх 

зарим эерэг нөлөөллийг тогтоосон байна. Гэсэн хэдий ч 2012 оны Дэлхийн 

Банкны бизнес эрхлэх байдлын үнэлгээгээр, төлбөрийн чадваргүй 

байдал\дампуурлыг\-ыг шийдвэрлэх, барилга барих зөвшөөрөл авах болон 

бизнес эхлэхэд тулгардаг саад бэрхшээл оршсоор байна. Барьцааны төвлөрсөн 

бүртгэлийн алба, түүнд холбогдох хууль хангалтгүй байгаа явдал үйлдвэрийн 

газруудыг олон эх үүсвэрээс санхүүжилт олох асуудалд гол саад тотгор болж 

байна. Компанийн засаглал болон шинээр үүссэн хувийн групп компанийн ил 

тод байдлын асуудлууд анхаарал татсан хэвээр байна.  

 

Үл хөдлөх хөрөнгө 

Зах зээлийн бүтэц: Том 

Зах зээл дахь оролцогч байгууллагууд:Том 

 

Гол сорилтууд: (i) төлөвлөгөө сайн хийгдсэн арилжааны өмч, ялангуяа 

Улаанбаатарт хурдацтай хөгжиж буй албан конторын барилгын салбараас 

гадна, хөнгөлөлттэй нөхцөлтэй орон сууцны нийлүүлэлтийг нэмэгдүүлэх; 
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(ii)өмчийн  холбогдолтой хүнд суртлын урсгал болон өмчийн бүртгэл, газрын 

худалдааны ил тод байдал; мөн (iii)бүх хэсэгт барилгын стандартыг 

сайжруулах, эрчим хүчний тогтвортой, үр ашигтай байдалд онцгой анхаарал 

хандуулах. 

 

Өмчийн зах зээл харьцангуй хөгжлийн эхний шатандаа байгаа бөгөөд орон 

сууцны чанарын асуудал, бүх дэд хэсэгт орчин үеийн арилжааны өмчийн 

нийлүүлэлт хомсдолтой байна. Моргэйжийн зах зээл бага хэвээр байна. Газрын 

эзэмшлийн тодорхой байдлыг хангах болон бүртгэхтэй холбоотой асуудал нь 

өмчийн бодит эзэмшигчийг дэмжихэд ноцтой саад тотгор болж байгаа ба 

үйлдвэрийн барилга, аялал жуулчлал, хөдөө аж ахуй болон худалдааны 

зориулалтаар газар хайх ажилд саад болж байна. Өмчлөлийн зориулалттай 

газрын зураглал хийх ажлыг дэмжих “Кадастрын тандалт болон газрын 

бүртгэлийн төсөл”-ийн хүрээнд зарим нэг дэвшил гарсан. Өмчийн эрхийн 

төслийн хүрээнд газрыг тэмдэглэх, шилжүүлэх эрхийн албан ёсны системийн 

хандалтын чадвар, үр ашиг болон нарийвчлалыг сайжруулах хүлээлт байна. 

Улаанбаатар хотод орчин үеийн зочид буудал олон байгаа боловч хөдөө орон 

нутагт зочид буудлын асуудал бэрхшээлтэй хэвээр байна. Үл хөдлөх хөрөнгө 

(эрчим хүчний хувьд үр ашигтай, орчны үр нөлөө багатай)-ийн тогтвортой 

байдлыг дэмжих орчин үеийн анхдагч болон хоёрдогч хууль эрх зүйн 

зохицуулалтын хөгжлийн ялгаа ихтэй хэвээр байна.  Тогтвортой байдлын 

талаарх олон нийтийн мэдлэг мөн сул байна.  

 

Хөрөнгө оруулалт 

Зах зээлийн бүтэц: Том  

Зах зээл дахь оролцогч байгууллагууд: Дунд 

 

Гол сорилтууд: (i) компаниудын хувийн үнэт цаас, венчер капиталын 

ашиглалтыг  өргөтгөх, тэдгээрийн талаарх ойлголтыг сайжруулах; (ii) хувийн 

үнэт цаас, венчер капиталын сан ЖДҮ зориулан байгуулахыг дэмжих; (iii) 

Сангийн хөрөнгө оруулалтын хүрээнд хөрөнгө оруулалтын зарчим болон 

засаглалын стандартыг сайжруулалтыг дэмжих; and (iv) нэр хүндтэй 

хандивлагчид (томоохон уул уурхайн компаниас бусад) болон Хязгаарлагдмал 

түншлэлийн холбоо нарын дунд Монголыг  сонирхох сонирхол нэмэгдсэн. 

 

Хувийн хөрөнгө оруулалтын салбар аажмаар байгуулагдаж гадаадын хувийн 

хөрөнгө оруулалтын сангууд төлөөлөгчийн газраа нээж гэрээ хэлцлүүдийг 

эрэлхийлж байна. Улс оронд чиглэсэн хоёр сан тогтоогдож (түүний нэг нь 

зөвхөн уул уурхайн салбарт анхаарал хандуулж байгаа) Монгол Улс сангийн 

бүсийн удирдлагын ажлын хүрээнд хамрагдсан. Хятад Улсад байрлалтай 

сангаас 2.5 тэрбум ам.долларын хөрөнгө оруулалт (ДНБ-ий 2.7 хувьд тэнцэх) 

уул уурхайн салбарт хийснээр Монголын хөрөнгө оруулалтын идэвхийтэй 

хөрөнгийн түвшийн харьцангуй өндөр байна. Гэвч боломжит хөрөнгө ДНБ-ий 

0.7 хувьтай тэнцэж байна. Хэдийгээр хөрөнгө оруулалтын дийлэнхи хувь нь уул 

уурхайн олборлох салбарт ноогдож байгаа ч 2011 оны эхний хасагт Монгол 

Улсад чиглэсэн ЖДҮ-ийг дэмжих хувийн хөрөнгө оруулалтын сан 

байгуулагдсан. Энэ сан нь дотоодын болон гадаадын мэргэжилтнүүдийн багаас 

бүрдэж байна. Байгууллагын бусад хөрөнгө оруулагчдын хөрөнгө оруулалт маш 

бага байхад дотоодын хөрөнгө оруулагчдын оролцоо нь корпорациудаар 

хязгаарлагдаж байна. Эдийн Засгийн Хамтын Ажиллагааны Нийгэмлэгийн 
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(OECD) компаний засаглалын зарчмуудтай Монгол Улс харьцангуй сайн 

нийцэж байна. Гэсэн хэдий ч бизнесийн хүндрэлтэй орчин, хөрөнгө оруулалтын 

хязгаарлагдмал боломж зэрэг нь салбарын өсөлтөнд сөргөөр нөлөөлж байна. 

 

Харилцаа холбоо 

Зах зээлийн бүтэц: Том 

Зах зээл дахь оролцогч байгууллагууд: Дунд 

 

Гол сорилтууд: (i) Монголын Цахилгаан Холбоо компанинй суурин сүлжээг 

хувьчлах; (ii) зохицуулалтын хүрээг цаашид хөгжүүлэх; мөн (iii) харилцаа 

холбооны дэд бүтцийг хөгжүүлэх (өргөн зурвасын интернет, ялангуяа 

томоохон хот суурин газрын орчмоор). 

 

Монголын харилцаа холбооны зохицуулах хороо (ХХЗХ) харилцаа холбооны 

салбарыг зохицуулан удирддаг. Зохицуулалтын хүрээ нь шилдэг туршлагад 

хараахан хүрээгүй байна. (өрсөлдөөнийг хамгаалах бодлогоо хэрэгжүүлэх, 

тухайлбал орон нутагт тусгай үнэ тогтоох, дугаар шилжүүлэх зэрэг асуудалд). 

Бага хандалтын асуудлыг шийдвэрлэх зорилгоор хөдөө орон нутагт харилцаа 

холбооны сүлжээг байгуулах Засгийн газрын татаасын тендерийн ил тод систем 

бүхий дэлхий гарцын сан байгуулагдсан.  

 

Суурин сүлжээг эзэмшиж байгаа Монголын цахилгаан холбоо компанийн 

хувьцааны гол хэсэг нь улсын эзэмшилд хэвээр байгаа (Кореа Телеком бага 

хувийг эзэмшиж байгаа) хэдий ч Засгийн газрын хувьчлах хөрөнгийн 

жагсаалтанд орсон байна. Тус компанийн гол өрсөлдөгчид суурин сүлжээ 

эзэмшигч үүрэн операторууд байна. Үүрэн телефоны салбарт Мобиком, 

Скайтел, Юнител болон Жи-мобайл гэсэн 4 оператор өрсөлдөж байгаагаас гурав 

нь 3G үйлчилгээ үзүүлдэг. Үүрэн телефоны салбарын хөгжлийн шатанд 

өсөлтийн тэсрэлт явагдан Мобикомийн зах зээлд эзэлж байсан 90 хувь 2009 онд 

50 хувь болж буурсан. Хот суурин газруудад интернет хүчтэй нэвтэрч байгаа 

бөгөөд хөдөө орон нутаг уг хөгжлийг мөн гүйцэж байна. Суурин өргөн 

зурвасын сүлжээний түвшин харьцангуй бага, зарим бүс нутаг интернетэд 

холбогдоогүй байна.  

 

Эрчим хүч 

 

Байгалийн баялаг 

Зах зээлийн бүтэц: Дунд 

Зах зээл дахь оролцогч байгууллагууд: Том 

 

Гол сорилтууд: (i) лицензжуулах үйл явцын ил тод байдлыг сайжруулах; (ii) 

төрийн өмчит компаниуд эдийн засгийн бие даасан үндсэн дээр үйл ажиллагаа 

явуулахыг зөвшөөрөх; (iii) тогтвортой, хөрөнгө оруулагчидад таатай байдлыг 

хангасан одоогийн хүчин төгөлдөр хуулийг хэрэгжүүлэх, байгалийн нөөцийн 

орлогоос хамааран макро эдийн засгийн савлалтыг зохицуулах сайн 

институцуудыг байгуулах; (iv) эдийн засгийн төрөлжүүлэлтийн  тааламжтай 

уур амьсгал бий болгох, уул уурхайн нийлүүлэлтийн сүлжээг хөгжүүлэх замаар 

уул уурхайн тэсрэлтийн хөшүүрэг болгох ; (v) газрын тос боловсруулалтын 

салбарын өргөжилтийг дэмжих, бензин түлшний хуваарилалтын салбар дахь 

өрсөлдөөнийг нэмэгдүүлэх; мөн (vi) тохируулах чиг үүргийн байгууллага болох 
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Эрчим хүчний газар, Ашигт малтмалын газар болон газрын тос, байгалийн хийн 

лиценз олгогч Газрын тосны газрын
4
 техникийн чадамж, бие даасан байдлыг 

бэхжүүлэх. 

 

Монгол Улсад эдийн засгийн үйл ажиллагааны дөрөвний нэгийг уул уурхайн 

салбар эзэлж хувийн томоохон хэд хэдэн компани үйл ажиллагаа явуулж байна. 

Төрийн зүгээс олборлох салбарын уул уурхайн томоохон бүлэглэлүүдийг хянаж 

хүчтэй нөлөөллөө тогтоосоор байна. 

 

2006 оны Ашигт малтмалын тухай хуулиар металл олборлолтонд байгалийнн 

нөөцийн татвар тогтоож, зарим татварын хөнгөлөлтийг хүчингүй болгосон. 

Түүнчлэн, Монголын хууль тогтоогчид стратегийн ач холбогдол бүхий ордод 

(бүрэн ашиглалтын үйл ажиллагааны хүрээ нь ДНБ –ны 5 хувиас давж байвал 

стратегийн орд гэж тодорхойлсон)  ашиглалт явуулсан тохиолдолд төр 34 

хувийг эзэмшихээр заасан (эсвэл хайгуулын ажлыг санхүүжүүлсэн тохиолдолд 

50 хувийг эзэмшинэ). 2012 оны 5-р сард УИХ-аас уул уурхай, банк болон 

харилцаа холбоо гэх “стратегийн салбар”-ууд дахь гадаадын эзэмшлийг 

хязгаарласан шинэ хууль баталсан. Энэ хуульд 2013 оны 4-р сард нэмэлт 

өөрчлөлт оруулсан. Энэхүү хуулийн дагуу гадаадын хөрөнгө оруулагчдын 

эзэмшилтэй компани стратегийн салбарт үйл ажиллагаа явуулдаг аж ахуйн 

нэгжийн 49%-с дээш хувьцааг авах тохиолдолд УИХ-аас зөвшөөрөл авах 

шаардлагатай бол гадаадын хувийн компанийн хөрөнгө оруулалтын хувьд 

Засгийн газрын зөвшөөрөл авах шаардлагтай болж байгаа юм.   

 

Түлшний жижиглэнгийн зах зээлийг чөлөөлсөн бөгөөд хуучин төрийн өмчит 

монополь НИК компанийг Петровис нэгтгэн авсанаар энэ салбар дахь 

давамгайлагч хувийн компани болсон. ОҮИТБС-ын тайланг Монгол Улс 2008 

оны 2-р сард анх гаргасан бөгөөд 2010 оны 10-р сард шилжилтийн статуст 

нийцсэн. Уул уурхайн  лицензийн асуудлыг Худалдаа аж үйлдвэрийн яамны 

хэрэгжүүлэгч агентлаг Ашигт малтмалын хэрэг эрхлэх газар хариуцдаг. Тус 

агентлаг бүрэн хэмжээнд бие даагаагүй  бөгөөд  цаашид чадавхийг бэхжүүлэх 

асуудал сорилт болохоор байна.  

 

Тогтвортой эрчим хүч  

 

Зах зээлийн бүтэц: Том  

Зах зээл дахь оролцогч байгууллагууд: Дунд 

 

Гол сорилтууд: (i) эцсийн хэрэглэгчидэд зориулан өртөгт суурилсан тарифийг 

нэвтрүүлэх; (ii)тогтвортой эрчим хүчийг дэмжих зорилгоор институцийн 

болон хуулийн орчныг боловсруулж хэрэгжүүлэх; мөн (iii)тогтвортой эрчим 

хүчний хэрэгжүүлэлт болон нүүрс хүчний дутуу ислийг бууруулах төслийн 

санхүүжүүлэлтийн чадавхийг бэхжүүлэх.  

 

Эрчим хүчний тарифууд өртөгт суурилаагүй  хэвээр байгаа ба хүрээлэн буй 

орчны өртгийг агуулаагүй байна. Энэ нь эрчим хүчийг үр ашигтай хэрэглэх  

эсвэл сэргээгдэх эрчим хүчний тарифийг боловсруулах сэдлийг төрүүлэхгүй 

                                                 
4
 2010 он хүртэл АМГ болон ГТГ нь Ашигт малтмал, газрын тосны хэрэг эрхлэх газрын харьяа 

байгууллагууд байсан болно. 
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байна. НҮБ-ын Уур амьсгалын өөрчлөлтийн суурь конвенцийн Киотогийн 

протоколд нэгдэн орж  Уур амьсгалын үндэсний хөтөлбөрийг боловсруулан Уур 

амьсгалын үндэсний хороог байгуулсан. Эдгээр өөрчлөлтүүд нь улс орны зах 

зээлийн байгууллагуудын шилжилтийн хоцрогдлыг багасгах баталгаа болж 

байгаа ч үр дүнтэй хууль эрх зүйн орчин дутмаг, тогтвортой эрчим хүчийг 

дэмжих байгууллагуудын хөгжил сул буюу огт байхгүй байна. Жишээлбэл, 

сэргээгдэх эрчим хүчийг худалдах хөнгөлөлттэй эрх болон урт хугацааны 

тогтмол үнийг баталгаажуулсан фийт ин тарифийг дэмжсэн Сэргээгдэх эрчим 

хүчний хуулийг 2007 онд баталсан ч Эрчим хүчний үр ашгийн тухай хууль, 

бодлого, төрийн байгууллага зэрэг байхгүй байна. Энэ хуулийн үр дүнд 

салхины эрчим хүчний нэг төслийн барилга байгууламжийн ажил эхлээд байна. 

Нүүрсийн хэрэглээ өндөр байхын зэрэгцээ үр ашиг багатай төхөөрөмж ашиглаж 

байгаагаас эрчим хүч, нүүрс хүчлийн хийн идэвхижил өндөр байна. Энэ  нь 

эрчим хүчний илүү үр ашигтай хэрэглээ болон нүүрс хүчлийн хий бага гаргах 

эрчим хүчний эх үүсвэрт хөрөнгө оруулалт хийх хэрэгцээг бий болгож байна.  

Цахилгаан 

Зах зээлийн бүтэц: Том  

Зах зээл дахь оролцогч байгууллагууд: Том 

 

Гол сорилтууд: (i) төрийн өмчит үйлдвэр аж ахуйн газрын корпорацичлалыг 

нэмэгдүүлэх; (ii) бие даасан тохируулагчийг бий болгох; and (iii) эмзэг 

хэрэглэгчийг хамгаалах хангалттай арга хэмжээтэйгээр эцсийн хэрэглэгчидэд 

зориулан өртөг тусгасан тарифийг нэвтрүүлэх  

 

Монголын цахилгаан эрчим хүчний системийн нэг хэсэг нь арилжааны 

хэлбэрт шилжсэн үнэ тогтоох эрхтэй  боловч бараг бүхэлдээ төрийн эзэмшилд 

байгаа юм. Энэ нь уудам газар нутаг дахь цахилгааны зах зээлийн хэмжээ 

жижиг байгаа бодит сорилтуудтай тулгарч байна. Их хэмжээний өрийн 

дарамт, зохицуулалт сул байгаагаас шалтгаалан хувьчлах оролдлого 

амжилтгүй болсон. Цахилгаан үүсгэгчдийн  дунд өсөн нэмэгдэж байгаа 

эрэлтийг дуудлага худалдаагаар зохицуулах оролдлогууд хийгдсээр байгаа ч 

ганц худалдан авагчтай зах зээл хатуу зохицуулалттай байна.  Цахилгаан 

үйлдвэрлэлтийн систем хуучирч, агаарыг бохирдуулж, үр ашиггүй хэвээр 

байгаагийн зэрэгцээ ачаалал ихтэй үеийн нийлүүлэлтийг ОХУ-аас авч 

системийн тэнцвэрийг хангадаг нь ОХУ-аас ихээхэн хамааралтай болгодог. 

Говийн Өмнөд бүсэд төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн хэд хэдэн төслүүд 

яригдаж байгаа бөгөөд эдгээр нь БНХАУ-д  цахилгаан худалдах болон ашигт 

малтмалын олборлолтын үйл ажиллагаанд шаардлагатай цахилгааныг 

нийлүүлэх зорилготой юм. Эдгээр төслүүдийг хэрэгжүүлэхэд төр, хувийн 

хэвшлийн түншлэлийн төслүүд дээр ажиллах төрийн зохицуулалт, гэрээний 

чадавхийг бэхжүүлэх шаардлагатай. Үнэ тарифыг нэмэгдүүлсэн боловч өртөг 

нөхөхүйц түвшинд хүрээгүй тул эрчим хүчний салбарыг дэмжих зорилгоор 

ихээхэн хэмжээний төсвийн шилжүүлэг хийх хэрэгцээг бий болгож байна. 

2008 онд Засгийн газраас орлого багатай өрхүүдэд цахилгааныг үнэгүй 

нийлүүлэх шийдвэрийг гаргасан. Эрчим хүчний салбарын   компаниудын 

бүтцийн өөрчлөлт, тэдгээрийн өрийн асуудал, байгаль орчинд үзүүлэх 

нөлөөллийг сайжруулах,  тохируулагч байгууллагын хараат бус бие даасан 

байдлыг бэхжүүлэх, зах зээлийг чөлөөлж эхлэх зэрэг эрчим хүчний салбарын 

шилжилтийн үеийн сорилтуудыг багтааж байна. Үнэ тариф тогтоох 
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аргачлалыг өөрчилж, хуучирсан, үр ашиггүй  хөрөнгөнд хөрөнгө оруулалт 

татах шаардлагатай байна. Монгол Улс сэргээгдэх эрчим хүчний хэрэглээг 

дэмжихээр үнэ тарифын хөнгөлөлттэй шинэ тогтолцоог нэвтрүүлсэн. 

 

ДЭД БҮТЭЦ 

 

Ус болон хаягдал ус 

Зах зээлийн бүтэц: Том  

Зах зээл дахь оролцогч байгууллагууд: Том 

 

Дараахь хэсгүүдэд шилжилтийн үйл явцын сорилтууд хэвээр их байгаа гэж 

тодорхойлж байна: үүнд (i) зохицуулалтыг сайжруулах (орчин үеийн тарифийг 

боловсруулах, хэрэглэх); (ii) компани болон бодлого боловсруулагчдын 

хоорондын гэрээний зохицуулалтыг хөгжүүлэх; (iii) тариф болон хураалтын 

түвшинг цаашид нэмэгдүүлэх; (iv) компанийг дахин зохион байгуулах болон 

цаашид арилжааны хэлбэрт оруулах (усны алдагдлыг бууруулах болон усны 

чанарыг нэмэгдүүлэх); мөн (iv) метр, болон метрт тулгуурласан төлбөрийг 

нэвтрүүлэх.  

 

1995 оны Усны тухай хуулиар нутгийн захиргааны байгууллагад усны хангамж 

болон үнэ тарифийг зохицуулах эрхийг олгосон. Хувийн секторын оролцоо 

цөөн тооны удирдлагын гэрээгээр (учир нь үл хөдлөх хөрөнгийг нутгийн 

захиргааны байгууллага ерөнхийдөө эзэмшиж байна) хязгаарлагдсан. Орон 

нутагт тарифийг нэмэгдүүлэх асуудал   улс төржсөн  хэдий ч  нийслэлд өртөг 

нөхөх төдий байдалтай бөгөөд Улаанбаатар хотын цэвэр усны хоолойн 

хүртээмж хангалтгүй байна. Хотод байгаа ихээхэн хэмжээний гэр хорооллын 

байгууламж цэвэр усны хоолойн холболтгүй тул усыг савлаж, худгаар 

дамжуулан хүргэдэг(энэ арга нь зардал өндөртэй алдагдалтай бизнес). Энэхүү 

салбарт  метрийн тоолуурын систем нэвтэрсэн явдал нь харьцангуй хөгжингүй 

байна.  

 

Хотын тээвэр 

Зах зээлийн бүтэц: Том  

Зах зээл дахь оролцогч байгууллагууд: Том 

 

Дараахь хэсгүүдэд шилжилтийн үеийн шийдвэрлэвэл зохих асуудлууд  байна 

гэж тодорхойлж байна: Үүнд: (i) хотыг бүхэлд нь хамарсан тээврийн бодлогыг 

боловсруулах (i.e. хотын тээврийн стратегийг нэгтгэх); (ii) төрийн өмчит 

компанийн бие даасан байдлыг нэмэгдүүлэх болон хотын захиргаатай хийх 

гэрээний зохицуулалтыг боловсронгуй болгох; (iii) гүйцэтгэл болон үйлчилгээний 

чанарыг сайжруулах; (iv) хувийн секторын оролцоонд чиглэлсэн алхамуудыг 

санаачлах; (iv) төлбөр хураалтын түвшинг сайжруулах болон е-тасалбарын 

тогтолцоог нэвтрүүлэх мөн (v) гудамж, замын удирдлагын нэгтгэлийг 

хөгжүүлэх. 

 

Хотын захиргаа болон хандивлагчдын томоохон хөрөнгө оруулалттай нийтийн 

автобусны компаниуд хязгаарлагдмал хүрээнд арилжааны хэлбэрт шилжсэн. 

Тээврийн системийг арилжааны хэлбэрт шилжүүлэх чиглэлээр бага зэрэг 

дэвшил гарсан боловч үйлчилгээний стандарт, тариф зэрэг доогуур хэвээр 

байна. Үйлчилгээний зохицуулалтын стандарт, үйлчилгээний гэрээний зарчим 
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шинэ бөгөөд хэрэгжээгүй байна. Төлбөр хураалтын түвшин бага бөгөөд е-

тасалбарын тогтолцоо хөгжөөгүй байна. Хотын тээврийн төлөвлөлт 

шаардлагатай хэмжээнд хөгжөөгүй ба хөдөлгөөний болон замын удирдлага 

эхлэлийн шатандаа байна. Аюулгүй байдал болон авто зогсоолын зохицуулалт 

сул хэвээр, зогсоолд хувийн хөрөнгө оруулалтын арилжааны үнэ цэнэ 

хязгаарлагдмал байна.   

 

Зам 

Зах зээлийн бүтэц: Том  

Зах зээл дахь оролцогч байгууллагууд: Том 

 

Гол сорилтууд: (i) гол замуудын тогтвортой засвар арчилгаанд зориулж замын 

хураамжид шинэтгэл хийх; (ii) засвар арчилгааны гэрээ  болон зам барилгын 

өрсөлдөөнийг нэмэгдүүлэх; мөн (iii) зохицуулалтын ил тод байдал, түүнийг 

нэмэгдүүлэх (төрийн худалдан авалтыг оролцуулан).  

 

Монгол Улсын  уудам газар нутагт ноогдох хүн амын харьцаа харьцангуй бага 

бөгөөд Авто замын газраас зам барилгын хамрах хүрээ болон эрс тэс уур 

амьсгал зэрэг асуудлууд нь замын сүлжээний удирдлагад хүндрэл учруулдаг. 

Замын сүлжээ нийт 11 мянга орчим километрыг хамардаг ба үүнээс 13 орчим 

хувь нь хатуу хучилттай зам байна. Замын засвар, барилгын бодлогыг Зам 

тээвэр, аялал жуулчлалын яам (Зам тээврийн газрын авто замын хэлтэс), Авто 

замын газар хариуцан ажилладаг. Хэдийгээр хатуу хучилтгүй зам өндөр хувьтай 

байгаа ч Засгийн газраас замын засварын ажилд ДНБ-ний 1-ээс бага хувийг  

төсөвлөж байна.  

 

Төмөр зам 

Зах зээлийн бүтэц: Дунд  

Зах зээл дахь оролцогч байгууллагууд: Дунд 

 

Шилжилтийн үеийн сорилтууд хоёр томоохон хэсэгт үлдсэн байна: (i) төмөр 

замын өмчийн ил тод байдал болон засаглалыг сайжруулж арилжааны хэлбэрт 

шилжүүлэх; (ii) төр хувийн түншлэлийн (ТХТ) төслийн үйл ажиллагаа болон 

зохицуулалтын чиг үүргийг хөгжүүлэх. Төмөр замын чадамжийн хомсдол нь 

үндэсний хэмжээний тлгамдсан асуудал болж байна. (тогтвортой өсөлтөнд 

сөргөөр нөлөөлж байна). Төмөр замын шинэчлэлт хийх, ТХТүншлэлийн 

хэсэгчилсэн бүтэцтэй шинэ сүлжээг хөгжүүлэх асуудал. 

 

Улаанбаатар төмөр зам нь 1949 онд байгуулагдсан 50:50 хувьтай  Монгол 

Улсын Засгийн газар( Зам тээврийн яам болон ОХУ-ын Засгийн газар (ОХУ-ын 

төмөр замын хоорондын Монгол - Оросын хувь нийлүүлсэн нийгэмлэг бөгөөд 

төмөр замыг эзэмшиж үйл ажиллагаа эрхэлдэг. Төмөр зам ашигтай ажиллаж 

байгаа (ачаа тээврийн үйл ажилагаа давамгайлдаг) ч салбарын санхүүжилтийн 

дутагдал болон чадамжийн  хязгаарлалтууд нөлөөлж байна. Одоогийн байдлаар 

хувийн секторын оролцоо байхгүй ч ТХТ зарим төсөл  бэлтгэл шатандаа 

явагдаж байна. 2009 онд 3 хувийн компанид төмөр замын лиценз олгосон 

боловч үйл ажиллагааны лицензийн тодорхойгүй байдлаас шалтгаалан лиценз 

эзэмшигчид хөрөнгө оруулалт хийж боломжгүй байна. 2010 онд Төмөр замын 

удирдах газар байгуулагдаж Төмөр замын бодлогын баримт бичгийг 2010 оны 
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6-р сард Их хурлаас баталсан боловч төмөр замын өргөжилтийн төлөвлөгөөний 

биелэлтийн асуудлуудыг шийдвэрлэх шаардлагатай  байна.  

 

САНХҮҮГИЙН БАЙГУУЛЛАГА 

 

Банк 

Зах зээлийн бүтэц: Том  

Зах зээл дахь оролцогч байгууллагууд: Дунд 

 

Гол сорилтууд: (i) нийслэлээс гадна байгаа жижиглэн худалдаа болон ЖДҮ-ийн 

санхүүгийн үйлчилгээний хүртээмжийг өргөтгөх; (ii) зээлдэгчдэд эрсдлийг 

нээж харуулах, эрсдлийн удирлага болон компанийн засаглал зэрэг банкны 

дотоод практикийн сайжруулалтыг дэмжих; (iii) Хувь хүний эзэмшлийн 

зээлийн мэдээллийн товчоо болон Хадгаламжийн даатгалын агентлагийгг 

байгуулах, тус агентлагийн үйл ажиллагааг дэмжихэд чиглэсэн зах зээлийн 

байгууллага болон зохицуулалтын хүрээг сайжруулах, хяналтын үүрэг ролийг 

бэхжүүлэх. 

 

Монгол Улсын банкны салбарын хөгжил зарим талаар сул байна. ДНБ-д эзлэх 

хувийн салбарын зээл нэмэгдэж байгаа ч 26 хувиас доогуур түвшинд үлдсэн 

байна. Нийт 14 банк үйл ажиллагаа явуулж байгаа боловч нийт хөрөнгийн 70 

хувь нь таван банкинд төвлөрсөн байна. Гадаадын стратегийн хөрөнгө 

оруулагчид банкны салбарт хөрөнгө оруулалт хийгээгүй байна. ДНБ 

хадгаламжийн харьцаа 35 хувь болж бага зэрэг өссөн. ДНБ хөрөнгийн харьцаа 

2010 онд 77 хувь байсан бол 2011 онд 88 хувь болж өссөн байна. 2011 онд 

хадгаламжийн 25 хувь (2010 онд 27%)  хувийн салбарын зээлийн 30 хувь гадаад 

валютаар хийгдсэн байна. Чанаргүй зээлийн хэмжээ 2010 онд 17.1 хувь болж 

дээд цэгтээ хүрч зээлийн багцын өсөлтөөс шалтгаалан дараахь саруудад энэ нь 

цаашид 2011 оны эцэст 6.7 хувь болж буурсан. 2008/2009 оны банкны хямралын 

төлөгдөөгүй зээлийн дарамт хэвээр байсаар байна. Төв банкны хяналт, 

зохицуулалтын эрх мэдэл, банкны эзэмшил өөрчлөх, намын зээл зэрэг 

холбогдох асуудлуудыг тодорхой болгосон Банкны тухай шинэ хуулийг 2010 

онд баталсан. Мөнгө угаахыг хориглосон хууль сахиулах байдал сайжирсан. 

Банкин дахь мөнгөн хадгаламжинд гаргасан баталгааг орлох Хадгаламжийн 

даатгалын агентлаг байгуулж бүтцийг нь зөвшилцөх зэрэг зохицуулалтын 

хүрээний асуудлуудыг шийдвэрлэх шаардлагатай байна. Улс оронд санхүүгийн 

үйлчилгээний хандалтыг сайжруулах, зээлдэгчийн зээлийн мэдээллийг олох 

ажлыг хөнгөвчлөх зорилгоор хувийн эзэмшилд байх Зээлийн мэдээллийн 

товчоог бий болгох шаардлагатай байна.  

 

Даатгал болон санхүүгийн бусад үйлчилгээ 

Зах зээлийн бүтэц: Том  

Зах зээл дахь оролцогч байгууллагууд: Том 

 

Гол сорилтууд: Даатгалын салбарт: (i) даатгалын боломжит бүтээгдэхүүний 

төрлийг нэмэгдүүлэх, даатгалын хүртээмжийг өргөсгөх; (ii) салбарын ур 

чадвар, бизнес эрхлэлт , компанийн засаглалыг сайжруулах үйл явцыг 

хөнгөвчлөх. Хувийн тэтгэврийн салбар: (i) шаардлагатай хууль зохицуулалтын 

хүрээг бий болгохыг дэмжих. Түрээсийн салбар: (i) түрээсийн боломжит 

бүтээгдэхүүний төрлийг нэмэгдүүлэх, түрээсийн хүртээмжийг өргөжүүлэх; 
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Бусад салбарт: (i) моргейжийн байгууллага, үнэт цаасны механизмийг 

хөгжүүлэх. 

 

Даатгалын салбарын хөгжил сул хэвээр байна. Даатгалын үйлчилгээ ДНБ-ий 

0.36 хувиас доогуур байна. Төрийн өмчит  даатгалын компанийг 2004 онд 

хувьчилж одоогийн байдлаар зах зээлд нийт 17 компани үйл ажиллагаа явуулж 

байна. Тэдгээрийн ихэнхи нь хувийн өмчит компани юм. Гэсэн хэдий ч  гол 

гурван тоглогчид зах зээлийн 70 орчим хувийг эзэмшиж, зах зээлийн нягтрал 

өндөр түвшинд байна. Тус салбарын дийлэнхи хэсгийг амь насны бус даатгалын 

үйлчилгээ эзлэж байгаа бөгөөд амь насны даатгалын үйлчилгээ бараг байхгүй 

байна (амь насны даатгалын хураамж даатгалын нийт хураамжийн 1% хувиас 

бага байна). Санал болгож буй даатгалын бүтээгдэхүүн болон  ур чадвар ч мөн 

адил анхан шатны түвшинд байна. Тус салбарын зохицуулалтын хүрээний 

хөгжил сул байгаа ч Монгол Улс Даатгагчдын олон улсын ассоциацид нэгдэн 

орж олон улсын даатгалын байгууллагын гишүүнээр элссэн ахиц ажиглагдаж 

байна. Хувийн тэтгэврийн үйлчилгээ үзүүлэгч байгууллага үгүй тул тэтгэврийн 

салбарт бүтцийн өөрчлөлт хийх шаардлагатай байна. Түрээсийн салбар үүсгэн 

байгуулалтын шатанд явж байгаа бөгөөд түрээсийн хууль эрх зүй, 

зохицуулалтыг боломжит татварын хөшүүргийг ашиглан сайжруулах 

боломжтой байна.  

 

Бичил, жижиг болон дунд үйлдвэр  

Зах зээлийн бүтэц: Том  

Зах зээл дахь оролцогч байгууллагууд: Том 

 

Гол сорилтууд: (i) орлогыг төгрөгөөр авч гадаад валютаар (ам.доллараар( зээл 

олгож байгаа үл зохицол болон зээлийн өртгийг бууруулан БЖДҮ зээлийн 

боломжийг нэмэгдүүлэх; мөн (ii) зээл олгогчийн эрхийг бэхжүүлэн ЖДҮ дэмжих 

санхүүжилтийн хууль эрх зүй болон байгууллагын орчинг сайжруулах. 

 

Банкуудаас ЖДҮ-т олгосон зээл хувийн салбарт олгосон нийт зээлийн 40 хувь 

болж байгаа бөгөөд нийт ажиллах хүчний 30 хувь нь БЖДҮ ажиллаж байна. 

Засгийн газраас санхүүгийн салбарт хийсэн шинэтгэл зарим нэг дэвшил 

гаргасан боловч мөчлөгийг угтсан инфляцийг онилох бодлогоос хамааран зарим 

байгууллагын хувьд санхүүгийн үйлчилгээ хүртэх, авах өртөг саад болсоор 

байна. Хотын зах зээлийн өрсөлдөөн өндөр байгаа хэсэгт санхүүгийн 

үйлчилгээг авах байдал сайжирсан. Нийслэл хот болон түүний ойр орчимд зах 

зээлийн ханалт болон хэт их өрөнд баригдсан байдал нь тулгамдсан асуудал 

болж байна. Энэ байдал хэрэглээний санхүүгийн үйлчилгээ сайн байгаа хөдөө 

орон нутгийн зарим хэсэгт ажиглагдаж байна. 2009 оны Бизнесийн Орчин 

Байгууллагын Үйл Ажиллагааны судалгааны дүнгээр улс орон даяарх бизнес 

эрхлэгчдийн гуравны  нэгээс илүү хувь нь урт хугацааны санхүүжилт авах 

асуудлыг бэрхшээлтэй гэж үзжээ. Хувийн зээлийн товчоо хараахан 

байгуулагдаагүй байна. Хувь хүн болон компанийн зээлийн бүртгэлийг  Улсын 

бүртгэлийн газар бүртгэж байна. 2012 оны Дэлхийн банкны Бизнес эрхлэх 

үнэлгээний дагуу, төрийн бүртгэлийн газрын зээлийн бүртгэл доод босгогүй 

болж, зээлийн хамралт нийт насанд хүрсэн иргэний 51.4% д хүрч маш их өссөн 

байна. (оны эхээр 19.2% тай байсан). 
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Зээлдэгч дампуурлын журмыг зөрчсөн үед барьцаатай зээл олгогчид эхлээд 

төлбөр авахгүй ба тэд дахин зохион байгуулалтын дараа барьцааг эзэмшилд 

оруулах эрхгүй. Төвлөрсөн барьцааны бүртгэлийн алба болон түүнд холбогдох 

хууль тогтоомж хомс байгаа нь эргэлтийн хөрөнгөө барьцаа болгон санхүүжилт 

авахыг хүссэн аж ахуйн нэгжүүдийн хувьд томоохон саад болдог.  

 

 

Хөрөнгийн зах зээл  
Зах зээлийн бүтэц: Том  

Зах зээл дахь оролцогч байгууллагууд: Дунд 

 

Гол сорилтууд: (i) дотоодын хөрөнгийн зах зээлийн хөрвөх чадварын өсөлтийг 

дэмжих; (ii) дотоодын хөрөнгийн зах зээлийн дэд бүтцийг сайжруулах; мөн (iii) 

хөрөнгийн зах зээлийн удирдлагын хууль эрх зүй, тохируулгын хүрээг 

сайжруулах, санхүүгийн хэрэгсэл болон үнэт цаасны удирдлагын эрх зүйн хүрээг 

нэмэгдүүлэх. 

 

Хөрөнгийн зах зээлийн хөрөнгөжилт 2011 онд 1,579 сая ам.доллар байсан нь 

ДНБ-ий 18 хувьтай тэнцэж 2010 оны түвшнөөс өөрчлөгдөөгүй байна. Монголын 

томоохон компаниуд хувьцаагаа бусад хөрөнгийн биржүүд дээр гаргаж байгаа 

нь их хэмжээний хөрөнгө шаардагдсан, санхүүгийн дэд бүтэц шаардлагатай 

хэмжээнд хөгжөөгүй мөн дотоодын хөрөнгийн биржийн арилжааны хэмжээ 

жижиг зэргээс шалтгаалж байна. Дотоодын хөрөнгийн биржийн бүртгэл болон 

бүртгэлийн шаардлагууд нь сул байна. 2011 онд Монголын хөрөнгийн бирж 

Лондонгийн хөрөнгийн биржтэй стратегийн түншлэлийн гэрээ байгуулсан. 

Эдгээр хоёр бирж хувьчлал,  дэд бүтцийн технологийн шинэчлэл хийх, 

Монголын зах зээлийн индексийг олон улсын стандартын дагуу хөгжүүлэх 

зэрэг салбарт хамтран ажиллах болно. 

 

Одоогоор хэрэгжиж буй Үнэт цаасны тухай хууль нь Монголын үнэт цаас, зээл 

болон шууд хөрөнгө оруулалтын зах зээлийг хөгжүүлэх зохистой орчинг 

бүрдүүлж чадахгүй анхан шатанд байна. Монгол Улсад дериватив зах зээл 

байхгүй энэ нөхцөлд тус зах зээлийн хөгжилд удирдлагын хүрээний дутагдал, 

тодорхой деривативийн гэрээг албадах механизм Иргэний эрхийн хуульд 

байхгүй байгаагаас шалтгаалан саад учруулах боломжтой.  
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Хавсралт 3 – Хууль Эрх Зүйн Өөрчлөлтүүд 

 

Удиртгал 

 

Монгол Улсын эрх зүйн орчин олборлох аж үйлдвэрээс бусад салбарын хөрөнгө 

оруулагчидад цөөнгүй сорилтыг тулгаж байна. Байгалийн баялгийн бус 

салбарын хөгжлийг дэмжихэд хэд хэдэн арга хэмжээ авахыг шаардна, үүнд: 

одоогийн байдлаар орчин үеийн зах зээлийн туршлагыг дэмжихгүй байгаа 

барьцаалан зээлдүүлэх ерөнхий бүтцэд шинэчлэлт хийж арилжааны салбарын 

шүүгчдийн чадамжийг нэмэгдүүлэх багтана. Мөн дотоодын болон гадаадын 

хөрөнгө оруулалтыг татахын тулд хөрөнгийн зах зээлийн хууль тогтоомжийг 

нарийн засварлах шаардлагатай. Эцэст нь, дэд бүтцийн салбарыг хөгжүүлэх 

зорилгоор төрийн худалдан авалт, төр хувийн түншлэлийн эрх зүйн хүрээг 

сайжруулах шаардлагатай байна.  

 

Байгалийн нөөцийн бус салбарт бизнес эрхлэх боломжийг нэмэгдүүлэх. 

 

Барьцааны тухай хууль 

 

Хөдлөх хөрөнгө болон эрхийн барьцааны асуудал Иргэний Хуулиар 

зохицуулагддаг. Хөдлөх хөрөнгийн аюулгүй байдалд холбогдох хууль эрх зүйн 

заалтууд (тоног төхөөрөмж, бараа материал,  

авлага, гэх мэт) нь зах зээлийн эдийн засгийн практикт нийцэхгүй байна. 

Өрсөлдөж буй барьцаа хоорондын давуу эрх нь барьцааны гэрээнд гарын үсэг 

зурсан хугацаанд үндэслэгддэг нь тодорхой бус байдлыг бий болгодог 

бөгөөд  зээл олгогч тухайн хөрөнгө аль хэдийн бусад зээлдүүлэггчийн талд 

барьцаалагдсан эсэхийг тогтоох боломжгүй болдог байна.  
Үүнээс гадна барьцааны хялбар, хүртээмжтэй, орчин үеийн бүртгэл байхгүй 

мөн хөрөнгийн тодорхойлолт, баталгаа болон талуудын эрхийг зохицуулах 

нөхцлүүдэд тодорхой байдал дутагдаж байна. Иймээс хөдлөх хөрөнгө 

барьцаалж зээл олгох явдал Монгол Улсад бараг байхгүйд хүргэж байна. 

Барьцааны хүү авах орчин үеийн хууль эрх зүйн дэглэмийг нэвтрүүлэх, хөдлөх 

хөрөнгийн барьцаа хөрөнгийн бүртгэлийг бий болгох, барьцаалах боломжтой 

хөрөнгийн сонголтыг өргөжүүлэх, хууль сахиулах журмыг сайжруулах нь 

ЖДҮ-ийн салбарт тус дэм болно. 
 

Барьцааны тухай хуулийг шинэчлэх асуудал олон жил яригдсаар ирсэн бөгөөд 

ЕСБХБ орчин үеийн баталгаатай гэрээний эрх зүйн дэглэмийн зарчимд 

тулгуурласан барьцааны хуулийн төсөл боловсруулахад Монголын Засгийн 

газарт техникийн туслалцаа үзүүлсэн. Харамсалтай нь шинэтгэл зогсонги болж, 

2009 оноос хойш Засгийн газраас ямар нэгэн дэвшил гараагүй байна. Гэвч шинэ 

Засгийн газар энэ шинэтгэлийг цаашид хэрэгжүүлэхийг хүсэлтэй байгаагаа 

илэрхийлсэн.  

 

Шүүхийн чадавхи ба гэрээний шаардлага 

 

2011 онд ЕСБХБ-наас хийсэн Шүүхийн Шийдвэрийн үнэлгээгээр Монгол дахь 

арилжааны хуулийн хэрэгжүүлэлт нь шүүхийн шийдвэрийн чанарт үнэлгээ 

хийсэн бүсийн (Гүрж, Монгол) орнуудын дунд хамгийн сул байна. 
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Шилжилтийн эхэн үеийн шатанд буй бусад орнуудын адил шүүгчид арилжааны 

хуулийн туршлага дадлага бага, шүүгчид энэ чиглэлийн сургалтанд хамрагдсан 

байдал хязгаарлагдмал зэрэг нь шүүгчдийн арилжааны тухай хуулийн хэргийг 

үр дүнтэй шийдвэрлэх чадварт сөргөөр нөлөөлдөг, ялангуяа доод шатны 

шүүхийн хэргүүдэд. Шүүгчид арилжааны хэргийг шийдвэрлэхдээ тухайн хэрэгт 

холбогдох арилжааны тухай хуулийн заалтуудыг удирдамж болгохоос Иргэний 

хууль болон бусад хуулийн ерөнхий зарчмыг баримтлан шийдвэр гаргах нь 

түгээмэл байна. Доод шатны шүүхийн шийдвэр ихэвчлэн талуудын мэдүүлгийг 

хуулбарласан байдаг бөгөөд шүүхийн захирамж нь талуудын үндсэн санаа, 

маргаантай бараг нийцдэггүй. Арилжааны гэрээг зөрчсөнтэй холбоотой 

маргааныг шийвэрлэхэд гол хүндрэлүүд тулгардаг. Шүүгчдийн зах зээлийн 

талаарх туршлагагүй байдал нь бизнесийн маргааныг ойлгох, талуудын гэрээ 

хэлцлийн үүрэг утгыг тайлбарлахад хүндрэл учруулдаг. 

 

Шүүгчдийн чадамж болон гэрээний шаардлагын шинэчлэлтийн нэг давуу тал нь 

шүүгчдийг арилжааны болон захиргааны хуулийн чиглэлээр системчилсэн 

төлөвлөгөөтэй сургалтанд хамруулах явдал юм. ЕСБХБ одоогоор бизнесийн 

практикт байгаа тулгамдсан асуудлыг ойлгож арилжааны хуулийг хэрэглэх, зах 

зээлийн талаарх шүүгчдийн ойлголтыг нэмэгдүүлэх, чадавхийг бэхжүүлэх 

хөтөлбөрийг Дээд шүүх дээр хэрэгжүүлж байна.  

 

Хөрөнгийн зах зээл ба санхүүгийн салбарыг бэхжүүлэх 

 

Монголын зээлийн хөрөнгийн зах зээлийн үйл ажиллагаа нь хязгаарлагдмал 

байдалтай байна. Одоогийн үнэт цаасны зах зээлийн хууль эрх зүйн хүрээ  

хангалтгүй тодорхойлогдсон нь хөрөнгийн зах зээлд хөрөнгө оруулагч (дотоод 

гадаадын)-ийг татахад томоохон саад тотгор учруулж байна. Түүнчлэн 

баталгааны хэрэгслүүдэд (бараа бүтээгдэхүүний дериватив, тухайлбал уул 

уурхайн оператор өөрсдийн эрсдэл, олборлолт хамгаалах дериватив гаргаж 

болно) зориулсан хууль эрх зүйн орчин хараахан бүрдээгүй  байна. Монголын 

хөрөнгийн бирж болон Лондонгийн хөрөнгийн биржийн хамтын ажиллагаа нь 

Монглоын хөрөнгийн зах зээлд эерэг нөлөө үзүүлсэн. Үнэт цаасны тухай шинэ 

хуулийн төсөл УИХ-аар хэлэлцэгдэж байгаа бөгөөд батлагдах хугацаа нь 

тодорхойгүй байна. 

ЕСБХБ-ны Дотоодын валют, Үндэсний хөрөнгийн зах зээлийг хөгжүүлэх 

санаачлагын хүрээнд (LC2), 2011 оны 11-р сард дараахь үндсэн асуудалд 

хандсан үнэлгээг хийсэн. Үүнд: (a) хоёрдогч зах зээлийн үл хөрвөх байдал; (b) 

үнэт цаасны зах зээлийн савлалт; (c) банк давамгайлсан санхүүгийн салбар; ба 

(d) инфляцид чиглэсэн макро эдийн засгийн удирдлага. 

Хууль эрх зүйн орчны хүрээнд шинэтгэлийн тэргүүлэх чиглэлийг дараахь 

байдлаар тодорхойлж байна: 

 Үнэт цаасыг худалдах, хувийн өрийн бичгийн зохицуулалт, нийтэд үнэт цаас 

гаргах зэргийн утга санааг тодруулах; 

 Биржэд бүртгэлтэй үнэт цаасны  арилжааны гүйлгээг зөвшөөрөх 

 Хөрөнгө оруулагчийг бусад оролцогчдоос хамгаалах иргэний хуулийн 

хамгаалалтыг бий болгох 

 Төрийн болон хувийн өрийн бичиг гаргагчийн мэдээллийг нээлттэй болгох 

шаардлагыг нэмэгдүүлэх 
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 Үнэт цаасны хамгаалалтын тооцоог хэрэгжүүлдэг болох 

 

Сэргээгдэх эрчим хүч болон цахилгааны дэд бүтцэд шинэчлэлт хийхийг 

дэмжих 

Концесс/ ТХТ 

 

Банкны зүгээс цахилгаан эрчим хүчний салбарт үзүүлж буй дэмжлэгийн   

асуудалд ихээхэн ач холбогдолтой Концессийн хуулийг саяхан баталсан. Энэ нь 

ЕСБХБ-ны үйл ажиллагааны бүсийн хэмжээнд гэрээнд тулгуурласан төслийн 

санхүүжилт банкны чадварыг баталгаажуулах зорилгоор зээлдүүлэгчийн 

хүлээлт, олон улсын стандартад нийцүүлсэн хуулийн төслийг боловсруулан 

батлуулсан цөөн тохиолдлын нэг юм. Энэхүү хуульд ТХТ болон үнэт цаасны 

хэрэгслийн сайн загварыг оруулж, зээлдүүлэгчийн эрхийг тусгай бүлгээр 

баталгаажуулж, батлан даагч болон санхүүжүүлэгчийн хооронд гэрээ шууд 

хийх боломжийг нээж мөн зээлдүүлэгчийн оролцооны эрхийг тусгасан. 

 

ТХТ-ийн ном дээр байгаа маш сайн дүрмүүд Монгол дахь ТХТ төслүүдийг 

эхлүүлэхэд хараахан түлхэц болж чадаагүй байна. Одоогоор энэ хууль дүрэм 

концессийн мэргэшлийн ур чадваргүйгээр хэрхэн хэрэгжих, бизнесийн орчин 

болон одоогийн хуулийн орчинтой энэ хууль хэр зэрэг нийцэх талаар хэлэхэд 

арай эрт байна.  

 

Сэргээгдэх эрчим хүч 

 

Монголын Засгийн газар Эрчим хүчний тухай хууль болон Сэргээгдэх эрчим 

хүчний тухай хуульд хувийн хэвшлийн зүгээс төсөл хөтөлбөр санхүүжүүлж 

дэмжих боломжийг олгох чиглэлээр нэмэлт өөрчлөлт оруулах замаар сэргээгдэх 

эрчим хүчний салбарыг зохицуулах хууль эрх зүйн хүрээг сайжруулах 

төлөвлөгөөтөй байгаагаа албан бусаар зарласан болно.   

  

Татаасын өндөр хэмжээ, дотоодын жижиг зах зээл болон дэд бүтцийн дутмаг 

байдал нь сэргээгдэх эрчим хүчний хөгжилд томоохон саад тотгор болж байна. 

Засгийн газрын зүгээс сэргээгдэх эрчим хүчний хөгжилд тулгарч буй эрх зүйн 

зохицуулалтын бэрхшээлийг арилгах ба нэгдсэн сүлжээний дүрмийг сэргээгдэх 

эрчим хүчний үүсгүүрүүдэд тэргүүлэх ач холбогдол өгч, хөнгөлөлт үзүүлэх 

боломж олгох байдлаар шинэчлэх ажил хийх нь зүйтэй. Үүнээс гадна, Засгийн 

газраас сэргээгдэх эрчим хүч үйлдвэрлэх, лиценз олгох, хөгжүүлэх, мөн эрчим 

хүчээ сүлжээнд холбох асуудлаар ил тод, тодорхой журам боловсруулах 

шаардлагатай байна. 

  

Төсвийн хөрөнгөөр дэд бүтцийн хөгжлийг дэмжих нь  

  

Төсвийн хөрөнгөөр худалдан авалт хийх нь  

  

2006 онд батлагдсан Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, 

ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хууль нь (нэмэлт өөрчлөлт оруулсан 

хувилбар) Монгол Улсын төсвийн хөрөнгөөр худалдан авалтын эрх зүйн 

хүрээний гол бичиг баримт юм. Энэ хууль нь худалдан авалтын 

хэрэгжүүлэлтийн мөн үйл ажиллагаа болон тендерийн материал бэлтгэх талаарх 
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журмууд гэх мэт олон тооны дагалдах журмуудтай. Олон улсын түвшинд 

Монгол Улс 1999 онд ажиглагчаар элсэн орсон хэдий ч одоогоор ДХБ-ын 

Засгийн газрын хулдалдан авалтын гэрээнд гишүүнээр элсээгүй байна. 

 

Монгол Улсын өнөөгийн дагаж мөрдөж буй хууль нь худалдан авалтын сайн 

туршлагад нийцсэн. Орчин үеийн хууль өрсөлдөөн, ил тод байдал болон үр 

ашигтай байдлыг дэмждэг ба худалдан авалтын нөхцөл, цар хүрээний талаар 

урьдчилан шийдвэрлэх, мэдээлэл олгох, худалдан авалтын аргачлалыг сонгох 

мөн уг  аргачлалд тавигдах урьдчилан тогтоосон журмыг баримталдаг байна. 

Гэсэн хэдий ч худалдан авалтын эрх зүйн зохицуулалт нь зарим тал дээр 

ялангуяа төсвийн хөрөнгөөр хийж буй худалдан авалтын  талаар гаргаж буй 

шийдвэрийн ил тод байдал, орон нутгийн нийлүүлэгчид тэр тусмаа ЖДҮ-д 

худалдан авалтын боломжуудын хүртээмжийг сайжруулах мөн гомдлыг хараат 

бус байдлаар шийдвэрлэх тал дээр сайжруулах шаардлагатай байна.  

 

Монгол Улсын Засгийн газрын зүгээс  Төрийн болон орон нутгийн өмчийн 

хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах  тухай хууль журмыг 

боловсруулж   улмаар ирэх онд Цахим худалдан авалтын шинэчлэлийг 

хэрэгжүүлэхээр  төлөвлөж байна. Банкны зүгээс ЖДҮ-ийг  тендерт оролцуулах 

замаар зах зээлийн хөгжлийг дэмжих зорилгоор теникийн хамтын ажиллагааны 

төслийг хэрэгжүүлж эхэлсэн байна. Энэхүү төсөл холбогдох бодлогын зөвлөгөө 

болон тохиромжтой зах зээлд оролцогчдын чадамжийг сайжруулах асуудлыг 

чухалчилж байна. Түүнчлэн, Монгол Улс нь ЕСБХБ-ны ЮНИСИТРАЛ-ын 

төрийн худалдан авалтын шинэчлэлийн санаачлагад оролцохоор  хүсэлт 

гаргасан бөгөөд 2013 оны эхээр зохион байгуулахаар төлөвлөөд  байсан 

семинарыг зохион байгуулж орон нутгийн  хувьцаа эзэмшигчид болон  хууль 

боловсруулагчид оролцсон. Эдгээр семинаруудын тусламжтайгаар Засгийн 

газрын Үндэсний шинэчлэлийн хөтөлбөрийг тодорхойлж энэ хөтөлбөрийг 

дэмжих зорилгоор хэрэгжүүлэх технийкийн хамтын ажиллагааны төслүүдийн 

бүтцийг зохион байгуулна. Мөн Монгол Улс Дэлхийн худалдааны 

байгууллагын Засгийн газрын худалдан авалтын гэрээнд нэгдэн орох талаар 

хэлэлцээр эхлүүлэхээр төлөвлөж байна.   
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Хавсралт 4 – Жижиг дунд бизнесийг дэмжих 

 

Жижиг дунд бизнесийг дэмжих баг (ЖДБДБ) бичил, жижиг, дунд үйлдвэр 

эрхлэгчид (БЖДҮ) итгэл төрүүлж өөрчлөлт хийх, орон нутгийн бизнесийн 

үйлчилгээний тогтвортой зах зээлийг хөгжүүлэхэд хувь нэмэр оруулах байдлаар 

эдийн засгийн шилжилтийг дэмждэг. Энэ зорилгоо Бизнесийн өсөлтийн 

удирдлагын хөтөлбөр (БӨУХ), (өмнө нь Үйлдвэрийн өөрчлөн байгуулалтын 

хөтөлбөр) Бизнесийн зөвлөгөө өгөх үйлчилгээ (БЗӨҮ) гэсэн  хоёр нэмэлт 

хөтөлбөрөөр дамжуулан хэрэгжүүлсэн. 

 

ЖДБДБ Монгол Улсад ажилласан өмнөх туршлага 

 

БӨУХ нь 2001 оноос Япон улс, хувьцаа эзэмшигчдийн сан (ХЭС) болон бусад 

хоёр талын хэлэлцээрийн 5.8 сая еврогийн санхүүжилтээр хэрэгжиж эхэлсэн. 

Дунджаар 65,000 еврогийн  өртөг бүхий 80 орчим төслийг хэрэгжүүлсэн. 

Хүнсний үйлдвэрлэл, эм, эмийн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл болон нэхмэлийн 

үйлдвэр зэрэг гурван тэргүүлэх салбарт хийгдсэн байна. Төсөл хэрэгжсэн 

үйлдвэрүүдийн  63 хувьд орлого нэмэгдэж, 61 хувийнх нь ажилчдын тоо 

нэмэгдсэн гэж тэмдэглэжээ. Мөн БӨУХ цөөнгүй компанийг олон улсын сайн 

туршлага судлах бизнес аялал, сургалтанд хамруулсан.  

 

БЗӨҮХөтөлбөр  2008 оноос ЕХ, Япон, Монголын хамтын ажиллагааны сан, 

Люксембург болон ХЭС -ийн 5.4 сая еврогийн санхүүжилтээр ажилчдын 

дундаж тоо 42-той нийт 222 байгууллагад 267 төслийг хэрэгжүүлсэн. Эдгээр 

төслүүд зах зээлийн үр ашиг, удирдлагын үр дүнг сайжруулахад чиглэгдсэн. 

Төсөл хэрэгжсэн үйлдвэрийн 77 хувь нь борлуулалт, 60 хувь нь ажилчдын тоо 

нэмэгдсэн гэсэн бол 80 хувь нь дахин зөвлөх үйлчилгээнд хамрагдсан байна. 

БЖДҮ зах зээл болон орон нутгийн зөвлөгөөг хөгжүүлэхээр 18 удаагийн 

сургалт семинар зохион байгуулжээ.  

 

Монгол дахь БЖДҮ ба зөвлөх үйлчилгээний салбар  

 

БЖДҮ салбар ба бизнесийн орчин 

Монголын БЖДҮ-үүд  хөрөнгө оруулалт болон бизнесийн бэрхшээлтэй байдал, 

экспортын боломж, бүтээгдэхүүний чанар зэрэг асуудалтай тулгардаг. Бусад 

хөгжиж байгаа орнуудтай харьцуулахад тус салбар зээл санхүүжилт, захиргааны 

үйлчилгээний хүнд суртал (ялангуяа лиценз/зөвшөөрөл), дампуурлыг 

шийдвэрлэх байдал, гадаад худалдаа, технологи шингээлт зэрэг хэмжээсээр 

ихээхэн доогуур байна. Хөрөнгө оруулалт, ажил эрхлэлт, орлого бий болгох 

БЖДҮ дутагдаж байгаа явдал нь  гол асуудал хэвээр байна.  
 

Зөвлөх үйлчилгээний зах зээл 

Монголын зөвлөх үйлчилгээний салбар БЖДҮ-тэй холбоотойгоор шилжилтийн 

дунд үеийн сорилтуудтай тулгараад байна. Зөвлөх үйлчилгээний салбар 

хязгаарлагдмал төрлийн үйлчилгээг санал болгож байгаа ба үүслийн шатандаа 

байна.  Чанарын удирдлага,  ISO сертификатчлал, үйлдвэрлэлийн технологи 

болон инженеринг болон нөөцийн үр ашиг зэрэг технийкийн ур чадвар бүхий 

зөвлөхүүдийг хөгжүүлэх шаардлагатай байна. Улаанбаатар дахь зөвлөхүүдийн 

тоо хурдтай өсөж байгаа ч  БЗӨҮХөтөлбөрийн зөвлөхүүдийн 2-оос бага хувь нь 

орон нутагт ажиллаж байна. Монголын менежментуудийн зөвлөх институт 



58 

 

БЗӨҮХ-ийн дэмжлэгтэйгээр байгуулагдсан бөгөөд санхүүгийн тогтвортой 

байдлыг хангах зорилгоор цаашид дэмжих шаардлагатай байна. 

 

БЖДҮ дэмжих дэд бүтэц 

БЖДҮ-ийг дэмжих Худалдаа аж үйлдвэрийн танхим, бизнесийн холбоо (ноос, 

ноолуур, МХТ, аялал гм)-д зэрэг цөөнгүй байгууллага Монголд үйл 

ажиллагаагаа явуулж байгаа хэдий ч эдгээр байгууллагууд гишүүддээ үзүүлэх 

санхүүгийн болон бусад чадавхи нь хязгаарлагдмал байна. Засгийн газрын 

БЖДҮ-ийг дэмжих гол байгууллага нь 2012 онд Хөдөлмөрийн яамны харьяанд 

байгуулагдсан ЖДҮ-ийн Хөгжлийн Газар юм. Тус Газар 2012 онд 

байгуулагдсан тул  чадавхийг бэхжүүлэх хэрэгцээтэй байна.  

 

Стратегийн хэрэгжилтийн хугацаан дахь ЖДБДБ-ийн үйл ажиллагаа 

 

Стратегийн хэрэгжилтийн хугацаанд ЖДБДБ эдийн засгийн төрөлжилт 

өсөлтийг дэмжих зорилгоор ЖДҮ-ийг цаашид дэмжих болно. ЖДБДБ ЖДҮ-ийн 

хөгжлийг дэмжих ЕХ санхүүжилттэй 5 (2011-2016) жилийн хугацаатай  

хөтөлбөрийг эхлүүлээд байна. Энэ хөтөлбөрийн хүрээнд   тус Банкны Суурин 

төлөөлөгчийн газар ЖДБДБ-аас гадна ЖДҮ-ийн бодлогыг онцгойлон анхаарч 

байна. Дараахь түвшинд үйл ажиллагааг төлөвлөж байна: 

 

(i) Макро-түвшин: Бодлого, стратеги болон хууль эрх зүйн зохицуулалтын 

хүрээнд  хийсэн шинэтгэлийн дэмжлэгтэйгээр БЖДҮ-ийн бизнес эрхлэх 

орчин сайжирсан. Гол хамтрагч нь Хөдөлмөрийн яамны ЖДҮ-ийн 

Хөгжлийн Газар байна.  

(ii) Мезо-түвшин (дунд шатны): БЖДҮ-д санхүүгийн үйлчилгээ, бизнесийн 

хөгжил, тохиромжтой зөвөлгөө авах  боломж  олгох. Үйл ажиллагаа нь 

БЖДҮ-дэд үйлчлэх салбарын үйлдвэрийн тусгай байгууллага, бизнесийн 

холбоодын санхүүгийн үйлчилгээг хүртэх байдлыг сайжруулах 

санхүүгийн зуучлагчидад чиглэх болно.  

(iii) Микро-түвшин: Төсөл хэрэгжсэн БЖДҮ-дэд үйлдвэрлэлийн түвшний үйл 

ажиллагааны  сайжруулалтыг илэрхийлснээр орон нутгийн зөвлөх 

үйлчилгээний хүчтэй эрэлтийг дэмжих. БЗӨҮХ нийслэлээс гадна 

байрлалтай  БЖДҮ-дэд дэмжлэг үзүүлэх  боломжийг судална. БЗҮнь 

боломжит зөвлөх үйлчилгээний мэргэшил, бүтээгдэхүүний тоог 

өргөтгөхөд анхаарах болно. 

 

БӨУХ уул уурхайн үйлдвэрлэлийн логистик, тоног төхөөрөмж болон машин 

механизм, хөнгөн үйлдвэр, хүнсний боловсруулах үйлдвэр зэрэг экпортын  

боломжит салбарт үйлдвэрлэлийн удирдлагын ур чадварыг дамжуулах 

дэмжлэгийг төлөвлөөд байна. Аялал жуулчлал болон тээврийн үйлчилгээний 

салбар мөн чухал байр суурь эзлэнэ. БӨУХ нь Улаанбаатараас гадагш Дархан, 

Эрдэнэт Хөвсгөл болон Өмнөговьд чиглэн үйл ажиллагаагаа өргөтгөх болно. 

Монголын компаниуд Ази Европын орнуудын ижил төрлийн үйл ажиллагаа 

явуулдаг компаниудын хооронд  уулзалт зохион байгуулж сүүлийн үеийн 

бизнесийн туршлагаас суралцах  бизнес аялалууд хийхээр төлөвлөөд байна.  

 

ЖБДБЖДҮ-ийг анхааран цаашид өсөн хөгжих, санхүүжилт авахад дэмжлэг 

үзүүлэх арга замыг хайна. БЗӨҮХ нь ЕСБХБ, түүний хамтрагч банк, бусад 

санхүүгийн байгууллагуудаас санхүүжилт авахад шаардагдах тайлангийн 
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стандарт, практик, санхүүгийн удирдлагыг сайжруулах зорилгоор Шилжилтийн 

эхний шатан дахь орнуудыг дэмжих санаачлагын Нягтлан бодох бүртгэлийг 

сайжруулах хөтөлбөрийг цаашид үргэлжүүлэн хэрэгжүүлнэ. Хүнсний 

үйлдвэрлэлийн салбарын компаниудад БӨУХ-өөр дамжуулан компанийн шууд 

тусламж олгох асуудлыг авч үзнэ. 

 

ЖДБДБ-ийн хүрээнд амжилттай хэрэгжсэн Орон нутгийн бизнесийг хөгжүүлэх 

загварын дагуу ЕСБХБ-наас санхүүжүүлсэн байгалийн нөөцийн төслүүдийг 

цаашид үргэлжлүүлэн дэмжих асуудлыг анхаарч ажиллана.  Эдгээр 

хөтөлбөрүүдийн хүрээнд уул уурхайг тойрон байрласан хэсгүүдийг хамарсан 

тогтвортой өсөлтийг дэмжиж,   БЖДҮ-ийг  бэлтгэн нийлүүлэгч болгоход нь 

зорьж ажиллана.  
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Хавсралт 5 – Техникийн Хамтын Ажиллагаа  

 

 

TХА ҮҮРЭГ ХАНДИВЛАГЧ ТУС БҮРЭЭР ЕСБХБ, 2009 - 1H 2012  

 

Хандивлагч ТХА Үүрэг (€) 

Бельги                 75,000  

Шилжилтийн эхэн үеийн шатан дахь 

орнуудын сан 

           1,180,951  

ЕСБХБ-ны хувьцаа эзэмшигчдийн тусгай 

сан 

           4,365,952  

Европын холбоо            3,474,286  

Япон            4,084,789  

Солонгос               444,625  

Хувийн хандивлагч                 70,085  

Тайвань                 75,000  

Дэлхийн Банк               150,000  

Нийт дүн 13,920,688 

 

 

TХА ҮҮРЭГ САЛБАРААР, 2009 – 1H 2012 

 

Салбар(Баг ТХА Үүрэг (€) 

ЖДҮ хөгжил* Үйлдвэрийн дэмжлэг  547,722  

Жижиг бизнесийг дэмжих 

хөтөлбөр (өмнө 

ньTAM(BAS) 

 7,671,185  

E2C2 E2C2  90,000  

Байгаль орчин Байгаль орчин  58,550  

Санхүүгийн 

байгууллага 

FI  1,637,000  

Хууль эрх зүй Хууль эрх зүй  1,366,545  

Дэд бүтэц Нутгийн захиргаа ба орчны 

дэд бүтэц 

 2,526,577  

Бусад Бусад  23,109 

Total 13,920,688 

 
Жич: үүргийн үнэлгээг оны эцэс эсвэл жил бүрийн оны эцсээр тооцоолсон 
 

 

* Энэ секторын категори нь ЖДҮ шууд туслахад чиглэж байгаа ба шууд бус тусламжийг 

арилжаа\бизнесийн холбоод (e.g. Хөрөнгө оруулалтын зөвлөл), эрх баригчид ЕСБХБ-ны 

бодлогын хэлэлцүүлгээр тодорхойлно.  
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Хавсралт 6 –Эдийн Засгийн Сонгосон Үзүүлэлтүүд 

Монгол        

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

     Үнэлсэн 

Таамаг 

ласан 

Таамаг 

ласан 

Гарц ба зардал (Өөрчлөгдсөн хувь бодит утгаар)   

ДНБ 10.2 8.9 -1.3 6.4 17.5 11.5 16.0 

Хувийн хэрэглээ 2.7 3.0 4.8 6.0 19.9 na Na 

Төрийн хэрэглээ 23.0 21.4 -13.5 9.5 21.3 na Na 

Нийт хуримтлал 27.0 17.9 -15.9 41.2 78.8 na Na 

Бүтээгдэхүүн үйлчилгээний экспорт 16.9 9.9 -17.0 43.1 47.2 na Na 

Бүтээгдэхүүн үйлчилгээний импорт 19.9 38.0 -19.1 37.3 69.5 na Na 

Аж үйлдвэрийн нийт гарц 6.9 2.8 -3.3 9.9 7.6 na Na 

Хөдөлмөрийн зах зээл (Өөрчлөгдсөн хувь)   

Эдийн засаг дахь нийт дундаж сарын орлого 

(жилийн дундаж) 49.5 41.4 5.8 23.1 18.7 na Na 

Бодит цалингийн өсөлт (төг)  33.9 10.5 -1.7 11.9 8.8 na Na 

 (ажиллах хүчний хувиар)  

Ажилгүйдлийн түвшин (жилийн эцэс) 2.8 2.8 11.6 9.9 7.7 na Na 

Үнэ (Өөрчлөгдсөн хувь)   

Хэрэглээний үнэ (жилийн дундаж) 11.7 28.0 7.5 10.1 9.1 15.0 11.7 

Хэрэглээний үнэ (оны эцсээр) 17.8 22.1 4.1 13.0 10.2 15.0 10.1 

Санхүүгийн үзүүлэлт (ДНБ-ий хувиар)   

Засгийн газрын баланс 2.7 -4.5 -5.0 1.2 -3.5 -9.5 -1.3 

Засгийн газрын орлого 37.5 33.0 30.2 36.5 39.7 37.1 33.8 

Засгийн газрын зардал 35.3 37.6 35.2 37.3 43.2 45.1 36.8 

Засгийн газрын өр 33.7 29.3 46.6 42.2 47.1 na na 

Мөнгөний болон санхүүгийн салбар (хувийн өөрчлөлт)   

Бараг мөнгө (M2, оны эцэс) 56.3 -5.5 26.9 62.5 37.0 na na 

Хувийн салбарын зээл (оны эцэс)  69.9 26.9 1.5 25.5 71.8 na na 

 (нийт зээлийн хувиар)  

Төлөгдөөгүй зээлийн харьцаа 3.3 7.2 17.4 11.5 5.8 na na 

Зээлийн хүү ба солилцооны ханш (Жилийн эцсийн хувиар)   

Хадгаламжийн хүү 13.4 13.6 12.9 10.7 10.5 na na 

Зээлийн хүү 19.9 20.4 20.8 17.9 15.5 na na 

Дискаунт хүү 9.9 14.8 10.8 11.0 13.2 na na 

 (Ам.долларт ноогдох төгрөгийн хэмжээгээр)  

Солилцооны ханш (оны эцэс) 1,170.2 1,229.0 1,446.5 1,234.1 1,374.2 na na 

Солилцооны ханш (жилийн дундаж) 1,170.4 1,169.0 1,441.0 1,357.1 1,265.5 na na 

Гадаад салбар     

 (ДНБ хувь)  

Current account 4.1 -13.2 -9.0 -14.9 -31.8 -31.4 -10.1 

Худалдааны баланс -1.2 -11.2 -4.1 -2.9 -9.8 na na 

Худалдааны экспорт 46.1 45.1 41.2 46.9 41.0 na na 

Худалдааны импорт -47.3 -56.3 -45.4 -49.8 -50.8 na na 

Гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт, цэвэр 8.5 14.9 10.8 25.4 52.7 18.3 13.3 

Нийт нөөц, алтыг хасаад (оны эцэс) 19.2 10.1 28.3 35.4 26.0 na Na 

Гадаад өр 37.2 29.0 66.1 62.9 108.4 na na 

Төрийн гадаад өр 36.1 28.6 45.1 32.9 25.1 na na 

Хувийн гадаад өр 1.1 0.4 21.0 30.0 83.4 na na 

 (Бараа ажил үйлчилгээний импорт, сараар)  

Нийт нөөц, алтыг хасаад (оны эцэс) 4.8 2.1 4.0 4.2 4.9 na na 

Меморандум зүйл (Нэрлэсэн өртөг)   

Хүн ам (оны эцэс, сая) 2.6 2.7 2.7 2.8 2.8 2.8 2.8 

ДНБ (тэрбум төгрөг) 4,956.6 6,555.6 6,590.6 8,414.5 11,087.7 13,857.2 17,747.7 

Нэг хүнд ноогдох ДНБ (Ам доллар) 1,607.1 2,103.5 1,683.8 2,245.8 3,116.2 3,894.5 4,987.9 

ДНБ ноогдох аж үйлдвэрийн хувь (хувь) 35.3 28.6 28.4 31.4 28.9 na na 

ДНБ ноогдох ХАА хувь (хувь) 18.4 19.2 17.9 14.3 12.3 na na 

ГШХО (сая доллар), цэвэр 360.0 586.0 570.0 1,573.6 4,620.1 2,003.4 1,866.5 

Гадаад өр – нөөц (сая доллар) 759.7 1,059.3 1,726.2 1,706.6 7,225.9 na na 

Гадаад өр(экспорт (хувь) 62.2 53.7 131.4 115.0 174.7 na na 

Бараг мөнгө (M2, ДНБ эзлэх хувь, оны эцэс) 48.4 34.6 43.7 55.6 57.8 na na 

1   Зурагт гадаадад цагаачилсан ажилчин ороогүй  
3  Нийт төлбөрийн хугацааны дундаж 

хэмжээ     
2   Засгийн газар гэдэг төв, орон нутгийн нэмэлт сан 

орж байгааь мөн гадаадаас санхүүжүүлсэн 

хөтөлбөрийн хөрөнгө оруулалт, цэвэр зээл орсон        
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Хавсралт 7 - Жендэрийн тэгш байдал 

 

Жендэрийн тэгш бус байдал болон хүний хөгжил  

 

НҮБ-ын Хөгжлийн хөтөлбөрөөс гаргадаг Хүний хөгжлийн илтгэлд Монгол Улс 

хүний хөгжлийн индексээр дундаж орнуудын бүлэгт багтсан байна. Өөрөөр 

хэлбэл 187 орноос 110-т бичигдсэн байх бөгөөд Европ, Төв Азийн бүсийн 

дунджаас доогуур байна. Хүний хөгжлийн индекс (ХХИ) нь хүн амын 

боловсрол, эрүүл мэнд, орлогын үзүүлэлтийг илэрхийлэх хэмжигдэхүүн юм. 

Харин жендэрийн тэгш бус байдлын индексээр  жагсаалтын 70 дугаарт 

бичигдэж харьцангуй сайн үзүүлэлттэй байна. Жендэрийн тэгш бус байдлын 

индекс нь нөхөн үржихүй, эрх мэдэл, хөдөлмөрийн зах зээл дэх оролцоог 

багтаасан хэмжигдэхүүн байдаг.  

 

Ажиллах хүчний оролцоо – хүйсээс хамааралтай хөдөлмөрийн хөлсний ялгаа  

 

Ажиллах хүчний оролцоо эмэгтэйчүүд болон эрэгтэйчүүдийн хооронд ялгаатай 

байгаа нь Үндэсний Статистикийн Хорооны судалгаагаар тогтоогдсон байна. 

2011 онд 15-аас дээш насныхны ажиллах хүчний оролцоо эмэгтэйчүүдэд 56.1 

хувь байгаа бол эрэгтэйчүүдэд 66.7 хувьтай байна. Хөдөлмөрийн хөлс мөн адил 

хүйсээр ялгаатай байгаа нь тогтоогдсон. Олон улсын хөдөлмөрийн 

байгууллагын судалгаагаар 2000 онд эмэгтэйчүүдийн хөдөлмөрийн хөлс 

эрэгтэйчүүдийн хөдөлмөрийн хөлсний 92 хувь орчим байсан бол 2011 онд 83 

хувь болж буурчээ.  

 

Харин үүний эсрэгээр жендэрийн тэгш бус байдал нь бүх шатны сургууль 

боловсролын бүртгэл хамрагдалтанд эрэгтэйчүүд/хөвгүүдэд сул тал үүсгэж 

байгаа юм. Албан ёсны бүртгэлтэй сурагчдын дунд эрэгтэй сурагчдын хичээл 

таслалтын түвшин охидуудынхаас дээгүүр байна. Энэ нь ялангуяа 12 наснаас 

эхлэн нэмэгдэх хандлагатай байна (НҮБХХ 2011). Энэ байдал ихэвчлэн хөдөө 

орон нутгийн ядуу өрхүүдийн эрэгтэй хүүхдүүд гэр бүлийн орлогод нэмэрлэх 

шаардлага өсөж байгаатай холбоотой. 2011 оны ЮНЕСКО-ийн судалгааны 

дагуу дээд боловсролтой эмэгтэй төгсөгчдийн тоо эрэгтэй төгсөгчдөөс дээгүүр 

байна. Хэдийгээр эмэгтэйчүүд боловсролын хувьд давуу байр суурийг олж 

чадсан хэдий ч энэ нь хөдөлмөр эрхлэлтийн харьцааны дүнд нөлөөлөөгүй байна. 

Сургалтын орчинд жендерийн ялгаа байдаг. Тухайлбал, нийт төгсөгчдийн 82 

хувь нь эмэгтэйчүүд байгаа бол тэдний зөвхөн 35 хувь нь үйлчилгээ, 

төгсөгчдийн 40 хувь нь инженеринг, үйлдвэрлэл, барилгын мэргэжлээр 

боловсрол эзэмшсэн. Боловсрол дахь жендерийн энэхүү ялга нь хөдөлмөрийн 

зах зээлийн мэргэжлийн ялгаанд нөлөөлж байгааг дараах хүснэгтэнд үзүүлэв.  

 

Монгол улс: эдийн засгийн үйл 

ажиллагааны нийт хөдөлмөр 

эрхлэлт  

Эрэгтэй (%)  Эмэгтэй (%) 

Уул уурхай ба карьер  64 36 

Тээвэр, Агуулах, Холбоо  62 38 

Эрчим хүч, Хий, Усан хангамж  60 40 

Барилга  57 43 

Үйлдвэрлэл  49 51 
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Үл хөдлөх хөрөнгө, Түрээс, Бизнесийн 

үйл ажиллагаа 

49 51 

Санхүүгийн зуучлал  40 60 

Зочид буудал, Ресторан  34 66 

Эрүүл мэнд, нийгмийн халамж 33 67 

Боловсрол  33 67 
Эх сурвалж: Олон Улсын Хөдөлмөрийн Байгууллага (ILO) 2008 

 

Дэлхийн Банкны Эмэгтэйчүүд, Бизнес, Эрх зүйн мэдээллийн сангийн дагуу 

Монгол Улсад заавал авах амаржсаны дараах цалинтай чөлөө нь доод тал нь 120 

хоног байдаг. Амаржсаны дараах чөлөөний хугацаанд цалингийн 70 хувийг 

олгодог. Шинээр хүүхэдтэй болсон эцгүүдэд цалинтай болон цалингүй амралт 

хуулиар олгодоггүй. Хуулийн хүрээнд амаржсан эхийн ажлын байрыг хадгалах, 

эргээд ажилд ороход нь тухайн ажлын байранд нь эргүүлэн авах үүргийг ажил 

олгогч хүлээдэг. Түүнчлэн Үндсэн хууль болон холбогдох бусад хуулийн дагуу 

эрэгтэй эмэгтэй хүмүүс ижил төрлийн ажил хийж байгаа нөхцөлд ижил тэнцүү 

ажлын хөлс авах зохицуулалт үйлчилдэг. Түүнчлэн ажилд авах явцад хүйсээр 

ялгаврлахгүй байх эрх зүйн зохицуулалт байдаг.  

 

Бизнес эрхлэх, санхүүгийн дэмжлэг авах боломж  

 

Монгол дахь санхүүгийн үйлчилгээ, үйл ажиллагааны хүртээмжийн асуудалд 

жендэрийн тэгш бус байдал бүртгэгдээгүй байна. Гэвч бодит байдал дээр энэ 

хүрээнд жендэрийн тэгш бус байдал (боловсролтой харьцуулахад) байгаа нь 

судалгааны явцад тогтоогдсон. Дэлхийн Банкны Олон Улсын Санхүүгийн 

Оролцоо мэдээллийн сангийн дагуу (1000 хүний дунд санамсаргүй түүврийн 

арга( 2011 онд насанд хүрсэн эмэгтэйчүүдийн 82 хувь, эрэгтэйчүүдийн 73 хувь 

санхүүгийн байгууллагад хувийн даснтай байсан байна. 

 

2009 онд Бизнесийн Орчин болон Гүйцэтгэлийн судалгаанд хамрагдсан 362 

компанийн 52 хувьд компанийн зарим эзэмшигчид эмэгтэйчүүд байсан бол 36 

хувийн дээд шатны удирдлага нь эмэгтэйчүүд (Зүүн Европ, Төв Азид 

компаниудын 37 хувь, 19 хувь эмэгтэй эзэнтэй) байна. Санхүүгийн 

байгууллагаас зээл авах хүсэлт гаргасан компаниудын 58 хувь эмэгтэй эзэнтэй 

байгаа бол тэдний 20.5 хувьд зээл олгохоос татгалзсан байна. Харин эрэгтэй 

эзэнтэй компаниудын 41 хувь зээл авах хүсэлт гаргасан бол 23 хувьд нь зээл 

олгохоос татгалзжээ.  

 

Нөгөө талаар хөдөө орон нутагт хөдөлмөрийн бүтээмж сул, ажиллах байрны 

сонголт хязгаарлагдмал байгаагаас эмэгтэйчүүд санхүүгийн үйлчилгээнд 

хамрагдахад бэрхшээл тулгарч байна. Эмэгтэйчүүдийн хувьд санхүүжилт 

авахад шаардагддаг барьцаа дутмаг байдаг нь гол сорилт болдог байна.  

Хэдийгээр Газрын тухай хуулиар хүн бүр газар өмчлөх тэгш эрхтэй боловч 

газар өмчлүүлэх үйл явцад өрхийн тэргүүн буюу эрэгтэйчүүд давуу эрхтэй байх 

зохицуулалт үйлчилсээр байна. Газраас бусад өмч хөрөнгийн хувьд 

эмэгтэйчүүдийн эрхийг хуулиар хязгаарлаагүй. Гэсэн хэдий ч 2007 оны 

байдлаар төрөөс иргэдэд хувьчилсан мал, орон сууцны 46 хувь нь өрхийн 

тэргүүн, 30,5 хувь нь хамтран эзэмших, 16 хувь нь эмэгтэйчүүдийн нэр дээр 

бүртгэгдсэн байна.   


