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Ямар учраас шинэчлэл хэрэгтэй вэ?
Төрийн захиргааны шинэчлэлийн урьдач нөхцлүүд

•Төрийн үүрэг роль,  хариуцлагын тухай 

•Төвлөрсөн төлөвлөгөөт, командын нийгмээс зах зээлийн эдийн засагт  
шилжих үйл явц /ололт ба бэрхшээл/  

•Эдийн засгийн өсөлтийн эх сурвалж /өсөлт, бууралт/

•Нийгмийн задрал ба тэгш бус байдал. Ажилгүйдэл ба ядуурал

•Тулхтай, хүртээмжтэй хөгжлийн  хэрэгцээ

•Үрэлгэн, тогтворгүй, зах замбраагүй өсөж буй төрийн захиргаа



Эдийн засгийн өсөлт сүүлийн 20 жилд 
(дэлхийн дундажтай  харьцуулснаар)
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Үнийн өсөлт /хувь/
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Гадаад худалдаа /Сая ам.доллар/
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Ажилгүйдэл 
/Нийт ажиллах хүчний дотор эзлэх хувиар/

6.7

7.7

5.9

4.7

4.6
4.6

6.2

6.8

3.6

3.2

3.3

7.2

5.6
5.9

6.5

7.7

8.2

7.9

7.9

7.4

6.7

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Mongolia



Эдийн засаг, бизнесийн 
эрх чөлөөний индекс
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Эдийн засгийн хөгжлийн гол үзүүлэлтүүд
(2014 оны байдлаар)

№ Үзүүлэлт Хэмжих нэгж Өнөөгийн суурь түвшин

1 Эдийн засгийн жилийн дундаж өсөлт хувь 7.8

2 Нэг хүнд ногдох үндэсний нийт орлого ам.доллар 4166

3 Ядуурлын түвшин хувь 21.6

4 Өрсөлдөх чадварын үзүүлэлт Дэлхийд эзлэх байр 104

5 Бизнес эрхлэлтийн үзүүлэлт Дэлхийд эзлэх байр 56

6 Байгаль орчны багц үзүүлэлт Дэлхийд эзлэх байр 111

7 Орлогын тэгш бус байдлын үзүүлэлт оноо 36.5

8
Дэлхийн мал, амьтны эрүүл мэндийн байгууллагын хорио, цээрийн шаардлагад

нийцсэн газар нутгийн эзлэх хэмжээ
хувь 0

9 Цөлжилтөд өртсөн газар нутгийн эзлэх хэмжээ хувь 78.2

10 Цахилгаан эрчим хүчний найдвартай эх үүсвэрээр хангагдсан өрх хувь 89

11 Нийт экспортод боловсруулах үйлдвэрлэлийн эзлэх хэмжээ хувь 17

12 Гол нэр төрлийн шатахууны хэрэгцээг дотоодын эх үүсвэрээс хангах хувь хувь 0



Эдийн засгийн сүүлийн үеийн үзүүлэлтүүд, 
таамаг

2015 2016    2017 2018

Эдийн засгийн өсөлт(%) 2.4 1.1 3.3 4.2
Инфляцийн хувь(%) 1.9 1.2 5.0

8.6
Төсвийн зардал 30.3 42.1 32.7

31.8
Хүн амын ядуурал (%) 24.2 25.3 29.5

?



Төсвийн тусгай шаардлагын тооцоолол 
/тэрбум төгрөг/



Монгол улсын нийт төрийн албан хаагчийн тоо 
(өсөлт, бууралт, 22 жилээр)



Хөдөлгөөнд орсон төрийн албан хаагчдын тоо
(2006-2016 он)





Өөрчлөлт шинэчлэлийг юунаас эхлэх вэ?
/зарим боломжит жишээ, нөхцөл байдлын 

шинжилгээ/
•Төрийн захиргааны шинэчлэлийн алсын хараа

•Төрийн захиргааны шинэчлэлийн эрхэм зорилго

•Төрийн захиргааны шинэчлэлийн зорилго

•Төрийн захиргааны шинэчлэлийн зорилтууд



Өөрчлөлт шинэчлэлийн алсын хараа

•Монгол газар нутагтаа цэцэглэн хөгжсөн аз жаргалтай ард 
түмэн



Төрийн  захиргааны шинэчлэлийн эрхэм зорилго

Эдийн засаг, нийгмийн тулхтай (sustainable), тэнцвэртэй (balanced) хөгжлийг хангаж, төрийг авилгал, хүнд 

суртлаас ангижруулж, нийтийн захиргааг инновацижлах замаар Монгол хүний амьдралын чанарыг бүс 

нутгийн тэргүүлэх хөгжилтэй орнуудын жишигт  ойртуулах



Нэг. Эдийн засаг, нийгмийн хөгжил

1.1 Монгол улсын үндэсний аюулгүй байдал, тусгаар 
тогтнолыг бататгах,  эх дэлхий,  унаган байгаль, газар нутгаа 
хайрлан дээдлэх үндсэн дээр эрдэс баялаг, байгалийн 
нөөцийн олборлолт ашиглалтын зүй зохистой тогтолцоог бий 
болгох 



Нэг. Эдийн засаг, нийгмийн хөгжил
1.2 Импортыг орлуулах, экспортын нэр төрлийг олшруулж 
хэмжээг нь  нэмэгдүүлэх, шинэ технологи, мэдлэг, нэмүү 
өртөг  шингэсэн  бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийг тасралтгүй 
нэмэгдүүлэх 



Нэг. Эдийн засаг, нийгмийн хөгжил

1.2 Импортыг орлуулах, экспортын нэр төрлийг олшруулж 
хэмжээг нь  нэмэгдүүлэх, шинэ технолог, мэдлэг, нэмүү өртөг  
шингэсэн  бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийг тасралтгүй 
нэмэгдүүлэх 



Нэг. Эдийн засаг, нийгмийн хөгжил

1.3 “Ажил хийвэл ам тосдоно” ардын мэргэн үгийг дагаж 
газар сайгүй  хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих нөхцөл 
бололцоог бүрдүүлэн монгол хүний хөдөлмөрийн 
үнэлэмжийг  эрс  сайжруулах 



Нэг. Эдийн засаг, нийгмийн хөгжил
1.4  “Улс орны хөгжлийн үндэс нь мэдлэгтэй, боловсролтой, 
чадвартай хүн” гэсэн уриан дор боловсролын салбарыг 
хөгжүүлэх асуудалд  тэргүүн зэргийн ач холбогдол өгч  
Монгол хүнийг хөгжүүлэх, эрүүл мэндийг сахин хамгаалах 
тогтолцоог сайжруулах 



Нэг. Эдийн засаг, нийгмийн хөгжил

1.5  Улс орны хөгжлийн стратеги, урт ба  дунд хугацааны 
бодлогыг боловсруулж шийдвэрлэхэд үндэсний эрдэмтэд,  
судлаачдын оюуны чадавхийг өргөн ашиглах тогтолцоог бий 
болгох



Хоёр.  Төрийн албыг авилгал, хүнд суртлаас 
ангижруулж нийтийн захиргааг инновацижлах

2.1 Авилгаас ангид монгол орон хаа сайгүй авилгатай үл 
эвлэрэх,  төрийн хууль тогтоомжийг хатуу чанд мөрдөж 
хэрэгжүүлдэг   уур амьсгал, орчин нөхцлийг бүрдүүлэх



Хоёр.  Төрийн албыг авилгал, хүнд суртлаас 
ангижруулж нийтийн захиргааг инновацижлах

2.2 Төрийн бүх шатны байгууллагууд иргэдтэй ойр дөт, ил тод,  
нээлттэй ажиллаж, шийдвэр гаргах, түүнийг хэрэгжүүлэхдээ  иргэдийг 
өргөн оролцуулан тавьсан эрэлт   хүсэлт,  санал санаачлагыг шуурхай 
хүлээж авч барагдуудаг болох 



Хоёр.  Төрийн албыг авилгал, хүнд суртлаас 
ангижруулж нийтийн захиргааг инновацижлах

2.3 Төрийн бүх шатны байгууллагууд эрхэм зорилго, үйл ажиллагааны 
стандартаа өнөөгийн  нөхцөл байдалд нийцүүлэн шинэчлэн 
сайжруулж албан хаагч бүр эрхэлсэн ажилдаа зүрх сэтгэлээсээ, 
бүтээлч хандан  мэдлэг, мэдээллийг шинэ санаа, бодит үнэ цэнийг 
бий болгох хэрэгсэл болгон ашиглах замаар ард нийт,  иргэнд үйлчлэх  
ажлын үр нөлөө, бүтээмжийг дээшлүүлэх



Хоёр.  Төрийн албыг авилгал, хүнд суртлаас 
ангижруулж нийтийн захиргааг инновацижлах

2.4 Цогц бодлого боловсруулж хэрэгжүүлэх



Хоёр.  Төрийн албыг авилгал, хүнд суртлаас 
ангижруулж нийтийн захиргааг инновацижлах

2.5 Сургуулийн өмнөх болон бага, дунд, дээд боловсролын сургалт

хүмүүжлийн ажлын агуулга чанар, материаллаг орчин, багшлах

бүрэлдэхүүний бэлтгэл, нийгмийн хамгааллыг сайжруулах ажлыг дэс

дараатай хийж эрүүл мэндийн салбар, байгууллагын менежментийг

орчин үеийн түвшинд хүргэх



Хоёр.  Төрийн албыг авилгал, хүнд суртлаас 
ангижруулж нийтийн захиргааг инновацижлах

2,6 Эрдэм шинжилгээ, сургалт,  судалгааны байгууллагуудын саланги 
тусдаа, чиг чигээ харсан байдлийг өөрчлөн  төрийн бодлого, 
зохицуулалт, түүнийг үр дүнтэй хэрэгжүүлэх асуудлаар эрдэмтэд 
судлаачид санал бодлоо чөлөөтэй солилцож нэгдэж ажиллах хараат 
бус, байнгийн ажиллагаатай  бие даасан  Оюуны төв (Think Tank)-
үүдийг бий болгох



Гурав. Төрийн захиргааны шинэчлэлийн 
зорилтууд

Оролцогчид өөрсдөө томьёолох …


