
АЛСЫН ХАРАА

МОНГОЛ УЛСЫН УРТ ХУГАЦААНЫ 

ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО, ҮЗЭЛ 

БАРИМТЛАЛ

ХБТХОХ-ИЙН АХЛАХ МЭРГЭЖИЛТЭН Ж.УЯНГА
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СУУРЬ ҮЗЭЛ БАРИМТЛАЛ
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Монгол Улсын хөгжлийн

урт хугацааны бодлогын

гол цөм:

Хөгжлийн бодлогын

зорилго бүр Монгол хүний

сайн сайхан байдлыг

дээшлүүлэх

Эрүүл чийрэг, эрдэм

боловсролтой, эх

оронч, хөрвөх,

чадвартай,

бүтээлч иргэнтэй улс

болох.



Монгол Улс 2050 онд нийгмийн

хөгжил, эдийн засгийн өсөлт,

иргэдийн амьдралын чанараар

Азид тэргүүлэгч орнуудын нэг

болно.
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АЛСЫН ХАРАА



• 2019 оны 11 дүгээр сарын 14-ний

өдөр батлагдсан Монгол Улсын

Үндсэн хуульд нэмэлт, өөрчлөлт

“Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт

тогтвортой байна”

• Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн

тухай хуулийн 7.4-т

“Монгол Улсын хөгжлийн үзэл

баримтлалын төслийг Засгийн

газар өргөн мэдүүлснээр Улсын

Их Хурал батална”
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УИХ-ын 2020 оны 5 сарын 13-ны өдрийн 52 дугаар тогтоолоор “Алсын хараа-2050” 

Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлого батлагдсан.



ЭРХЭМ ЕСӨН ЗОРИЛГО

5

“Алсын хараа 2050, Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлого” нь суурь 9 зорилго, 47 зорилттой

НОГООН ХӨГЖИЛ АМАР ТАЙВАН, 

АЮУЛГҮЙНИЙГЭМ

БҮС, ОРОН НУТГИЙН 

ХӨГЖИЛ

УЛААНБААТАР БА 

ДАГУУЛ ХОТ

ҮНДЭСНИЙ НЭГДМЭЛ 

ҮНЭТ ЗҮЙЛ

ХҮНИЙ ХӨГЖИЛ АМЬДРАЛЫН ЧАНАР БА

ДУНДАЖ ДАВХАРГА
ЭДИЙН ЗАСАГ ЗАСАГЛАЛ



ТАВ. ЗАСАГЛАЛ

Тогтвортой засаглал тогтож, хүний эрхийг бүрэн

хангасан, шударга ѐсны тогтолцоо төлөвшсөн,

авлигагүй улс болно

ЗУРГАА. НОГООН ХӨГЖИЛ

Ногоон хөгжлийг эрхэмлэн байгаль орчны

тогтвортой байдлыг хангана

ДОЛОО. АМАР ТАЙВАН, АЮУЛГҮЙ НИЙГЭМ

Үндэсний язгуур ашиг сонирхлыг хамгаалах

гадаад дотоод таатай орчин бүрдэнэ

НАЙМ. БҮС, ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖИЛ

Бүс нутгийн эдийн засгийн интеграцад нэгдсэн, хүн

амын нутагшилт, суурьшлын тогтвортой

тогтолцоотой, өрсөлдөх чадвартай улс доторх

бүсүүдийг хөгжүүлнэ

ЕС. УЛААНБААТАР БА ДАГУУЛ ХОТ

Амьдрахад таатай, байгаль орчинд ээлтэй, хүн

төвтэй хот болгон хөгжүүлнэ
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НЭГ. ҮНДЭСНИЙ НЭГДМЭЛ ҮНЭТ ЗҮЙЛ

Үндэсний нэгдмэл үнэт зүйлийн гүн ухамсар

дархлаатай улс үндэстэн болно

ХОЁР. ХҮНИЙ ХӨГЖИЛ

Монгол Улсын Хүний хөгжлийн индексийг 0.9-д

хүргэж, аз жаргалын индексээр дэлхийн эхний 10

орны тоонд багтана

ГУРАВ. АМЬДРАЛЫН ЧАНАР БА ДУНДАЖ

ДАВХАРГА

Cэтгэл хангалуун амьдрах нөхцөлөөр тэтгэгдсэн

дундаж давхаргыг 2050 он гэхэд нийт хүн амын 80

хувьд хүргэнэ

ДӨРӨВ. ЭДИЙН ЗАСАГ

ДНБ 6.1 дахин нэмэгдэж нэг хүнд ногдох ДНБ 3.6 

дахин өсөж, 15,000 ам.долларт хүрч, дэлхийн 

өндөр хөгжилтэй орнуудын босгыг давна

ЭРХЭМ ЕСӨН ЗОРИЛГО



СУУРЬ ЕСӨН ЗОРИЛГО, ХӨГЖЛИЙН 47 ЗОРИЛТ
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НЭГ. ҮНДЭСНИЙ НЭГДМЭЛ ҮНЭТ ЗҮЙЛ

Үндэсний бахархал, эв нэгдэл

Нүүдлийн соѐл иргэншилт монгол

Монгол хэл, бичиг

Эрдэм судлал-нийгмийн соѐн гэгээрэл

Дэлхийн монгол

ХОЁР. ХҮНИЙ ХӨГЖИЛ

Боловсрол

Эрүүл мэнд

Гэр бүл

Шинжлэх ухаан, инновац

Хүнд ээлтэй амьдрах орчин

Хөдөлмөрийн зах зээл

Монгол хүний удмын сан

ГУРАВ. АМЬДРАЛЫН ЧАНАР БА ДУНДАЖ ДАВХАРГА

Нийгмийн хамгаалал ба даатгалын тогтолцооны шинэчлэл Орлогод

нийцсэн орон байр

Хөдөлмөр эрхлэлт ба гарааны бизнес

Дундаж давхаргыг дэмжсэн санхүүжилт

Эрүүл, идэвхтэй амьдралын хэв маяг

Газрын харилцаа

ДӨРӨВ. ЭДИЙН ЗАСАГ

Чинээлэг монгол

Эдийн засгийн тэргүүлэх чиглэлүүд

Ухаалаг санхүүгийн зах зээл

Бүс нутгийн хамтын ажиллагаа

Өрсөлдөх чадвартай брэнд бүтээгдэхүүн

Үндэсний баялгийн сан

ТАВ. ЗАСАГЛАЛ

Ухаалаг засаглал

Ухаалаг бүтэц

Цахим монгол (иргэн, төр, хувийн хэвшлийн нэгдсэн систем)

Чадварлаг, ѐс зүйтэй төрийн алба

Хүний эрхийг дээдэлсэн нийгэм Авлигагүй засаглал

ЗУРГАА. НОГООН ХӨГЖИЛ

Эх байгаль анхдагч экосистем

Байгалийн баялгийн үр өгөөж

Үнэт баялаг ус

Нүүрстөрөгч багатай, бүтээмжтэй, хүртээмжтэй ногоон хөгжил

ДОЛОО. АМАР ТАЙВАН, АЮУЛГҮЙ НИЙГЭМ

Зэвсэгт хүчин

Дархан хил

Хүн, нийгмийн амар тайван байдал

Хууль сахиулах салбарын хөгжил

Мэдээллийн аюулгүй байдал

НАЙМ. БҮС, ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖИЛ

Дэд бүтэц

Аялал жуулчлал

Тогтвортой хөдөө аж ахуй

ЕС. УЛААНБААТАР БА ДАГУУЛ ХОТ

Хүн төвтэй хот

Орчин төвтэй шийдэл

Төлөвлөлт төвтэй хөгжил

Хотын сайн засаглал

Дагуул хот



ХӨГЖЛИЙН ҮЕ ШАТ
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10 жилээр буюу 2021-2030 он, 2031-2040 он, 2041-2050 он гэсэн 3 үе шаттайгаар зорилт 

тус бүрийн үйл ажиллагааны чиглэлийг төлөвлөсөн.

I үе шат 

2021-2030

II үе шат 

2031-2040

III үе шат

2041-2050
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Монгол улсыг
2021-2025 онд
хөгжүүлэх
үндсэн чиглэл

Монгол Улсын
Засгийн
газрын 2020-
2024 оны үйл
ажиллагааны
хөтөлбөр

Дундговь
аймгийн 2021-
2025 онд
хөгжүүлэх
үндсэн чиглэл

Аймгийн Засаг
даргын 2020-
2024 оны үйл
ажиллагааны
хөтөлбөр

Сумын Засаг
даргын үйл
ажиллалгааны
хөтөлбөр АЛСЫН 

ХАРАА 
2050



Шинэ сэргэлтийн бодлого
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ХӨДӨӨГИЙН СЭРГЭЛТ
ЗОРИЛТОТ ХӨТӨЛБӨР
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ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ

УДИРДЛАГА
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Ажлын хэсэг нь дээрх зорилгын хүрээнд

дараах ажлыг хийгээд байна.

1. Хотоос хөдөөд шилжин суурьших иргэдийн тоог нэмэгдүүлэхэд

нөлөөлөх хууль эрх зүйн зохицуулалт, өөрчлөлт оруулах шаардлагатай

хууль, тогтоомжийн санал

2. Дундговь аймагт байгуулах боломжтой томоохон үйлдвэр дэд бүтцийн 3

санал /Гипсэн хавтан шохойн блокны үйлдвэр, малын тэжээлийн

ургамал тариалах, ОУ-ын тээвэр логистикийн төв байгуулах/

3. Ажлын төлөвлөгөө боловсруулан хүргүүлээд байна.

Сумдууд дээрх 3 асуудал саналд ирүүлэх шаардлагатай.

Дундговь-Хуульд санал.xlsx
Дундговь-Шилжилт-хөдөлгөөний-төлөвлөлт-2022.11.01.xlsx
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ТӨРИЙН ХЭМНЭЛТИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ

2022 оны 04 сарын 29-ний өдөр
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13 дугаар зүйл.Хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ

13.1.Төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлэх төсөл, арга хэмжээний хэрэгжилтийг 

зохион байгуулахад дараах журмыг баримтална:

13.1.1.батлагдсан төсөл, арга хэмжээний худалдан авах ажиллагааг жил бүрийн 05 дугаар 

сарын 31-ний өдрийн дотор бүрэн дуусгах;

13.1.2.энэ хуулийн 13.1.1-д заасан хугацаанд худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулж 

дуусгаагүй бол төсөл, арга хэмжээний санхүүжилтийг төсвийн хэмнэлтэд тооцох;

13.1.3.хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний худалдан авах ажиллагааны үр дүнд 

бий болсон хэмнэлтийг зарцуулахгүй байх;

13.1.4.төсөл, арга хэмжээ төлөвлөсөн хугацаанд бүрэн хэрэгжих боломжгүй нөхцөл үүссэн 

тохиолдолд гэрээ байгуулах шийдвэр гаргахгүй байх;
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13.3.Улсын болон орон нутгийн төсөв, төрийн болон орон нутгийн өмчит хуулийн
этгээдийн хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээний төлөвлөгөөний жагсаалтад
дараах зүйлсийг тусгахыг хориглоно:

13.3.1.хөшөө, дурсгал, орон нутгийн угтах, үдэх хаалга барьж байгуулах;

13.3.2.хувийн өмчид шилжих, улсын болон орон нутгийн өмчид бүртгэх боломжгүй, нийтийн
зориулалттай бус ашиг олох зорилготой төсөл, арга хэмжээ;

13.3.3.техник, эдийн засгийн үндэслэл хийгдээгүй, зураг төсөв нь батлагдаагүй, газрын
зөвшөөрөл олгогдоогүй хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ
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ТӨРИЙН БОЛОН ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИЙН ХӨРӨНГӨӨР 

БАРАА, АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУДАЛДАН АВАХ ТУХАЙ

ХУУЛИЙН НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ

2022 оны 06 сарын 10-ны өдөр

2022 оны 04 сарын 22-ны өдөр



20.4.Захиалагч тендерийн баталгааны хэмжээг төсөвт өртгийн 0.5 хувиар тогтоож
тендерийн баримт бичигт тусгана.

43.2.Захиалагч гүйцэтгэлийн баталгааны дүнг тухайн төсвийн жилд санхүүжих
дүнгийн гурван хувиар тогтоож тендерийн баримт бичигт тусгана.

45.3.Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтын эх үүсвэрээр санхүүжүүлэх бараа,
ажил, үйлчилгээний хувьд тухайн шатны Засаг дарга захиалагч байна.

47.4.Худалдан авах ажиллагааны ил тод байдлыг хангах зорилгоор үнэлгээний
хорооны бүрэлдэхүүнд тухайн салбарын мэргэжлийн холбоодын төлөөлөл, хувийн хэвшлийн,
эсхүл төрийн бус байгууллагын хоёроос доошгүй төлөөлөгч, нийслэл болон улсын зэрэглэлтэй
хотоос бусад орон нутагт аймаг, дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаас томилсон иргэн,
Засаг даргын Тамгын газрын ажилтныг оролцуулна.
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АНХААРАЛ ТАВЬСАНД 

БАЯРЛАЛАА.
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