
 
 

МОНГОЛ  УЛСЫН  ИХ  ХУРЛЫН ТОГТООЛ 
2015 оны  02  сарын  18  өдөр 

Дугаар  41  
    

Эдийн засгийн хүндрэлээс гарах арга хэмжээний хөтөлбөр батлах тухай 

            Эдийн засгийн хүндрэлийг даван туулах зорилгоор Монгол Улсын Их Хурлын 
тухай хуулийн 43 дугаар зүйлийн 43.1 дэх хэсгийг үндэслэн Монгол Улсын Их Хурлаас 
ТОГТООХ нь: 

            

1."Эдийн засгийн хүндрэлээс гарах арга хэмжээний хөтөлбөр”-ийг хавсралтаар 
баталсугай. 

2.“Эдийн засгийн хүндрэлээс гарах арга хэмжээний хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлэх 
нарийвчилсан төлөвлөгөөг хамтран боловсруулж ажиллахыг Монгол Улсын Засгийн газар 
/Ч.Сайханбилэг/, Монголбанк /Н.Золжаргал/, Санхүүгийн зохицуулах хороо /З.Нарантуяа/-нд 
үүрэг болгосугай. 

3.“Эдийн засгийн хүндрэлээс гарах арга хэмжээний хөтөлбөр”-ийн хэрэгжилтийн явц, үр 
дүнг тооцож, хөтөлбөрт заасан хугацаанд хэрэгжээгүй заалт бүрийг хариуцах албан тушаалтанд 
зохих хариуцлага хүлээлгэж, хөтөлбөрийн биелэлтийг хагас жил тутамд Улсын Их Хуралд 
танилцуулж байхыг Монгол Улсын Засгийн газар /Ч.Сайханбилэг/, Монголбанк /Н.Золжаргал/, 
Санхүүгийн зохицуулах хороо /З.Нарантуяа/-нд үүрэг болгосугай. 

4.Энэ тогтоолын биелэлтэд хяналт тавьж ажиллахыг Улсын Их Хурлын Эдийн засгийн 
байнгын хороо /Ж.Батсуурь/-нд даалгасугай. 

5.Энэ тогтоолыг 2015 оны 02 дугаар сарын 18-ны өдрөөс эхлэн дагаж мөрдсүгэй. 

 

 

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН ДАРГА                                                                     З.ЭНХБОЛД 



 

 

Монгол Улсын Их Хурлын 2015 оны 

41 дугаар тогтоолын хавсралт 

  

ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХҮНДРЭЛЭЭС ГАРАХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ХӨТӨЛБӨР 

  

Нэгдүгээр чиглэл. Макро эдийн засгийг тогтворжуулах 

  

Богино хугацаанд үр дүн гарах арга хэмжээ 

  

Д/д Зорилт Арга хэмжээ 
Хэрэгжүү-

лэх хугацаа 

Хариуцах 

этгээд 

Хүрэх үр дүн 

Харьцуулах 

суурь үзүүлэлт 
2016 оны эцэст 

1.       Төсвийн нэгдмэл, ил тод, хариуцлагатай бодлого хэрэгжүүлж, бизнесийг дэмжих 

1.1.           

Төсвийн нэгдмэл 

байдлыг хангаж, 

ил тод байдлыг 

дээшлүүлэн, 

алдагдлын 

хэмжээг 

  

Нэгдсэн төсвийн 2016-2018 оны 

төсвийн хүрээний мэдэгдлийн төсөлд 

төсвөөс гадуурх зардлыг багтаасан 

нэгдсэн төсвийн алдагдал болон 

2016 он 
Сангийн яам, 

Хөгжлийн банк 

Төсвөөс гадуурх 

зардлыг 

багтаасан нэгдсэн 

төсвийн 

алдагдлын ДНБ-д 

эзлэх хувь-5.0 

Төсвөөс гадуурх 

зардлыг багтаасан 

нэгдсэн төсвийн 

алдагдлын ДНБ-д 

эзлэх хувь-4.0 



зохистой 

түвшинд хүргэх 

улсын өрийн ДНБ-д эзлэх хувийг үе 

шаттайгаар бууруулж, Төсвийн 

тогтвортой байдлын тухай хуулийн 

хэрэгжилтийг хангах 

  

Хөгжлийн банкны бизнес төлөвлөгөө, 

санхүүгийн тайлан, төслүүдэд олгосон 

санхүүжилт, санхүүжилтийн нөхцөл, 

эргэн төлөлт зэрэг мэдээллийг Шилэн 

дансны тухай хуулийн дагуу нийтэд 

мэдээлэх 

2015 оны 

эхний хагас 

жил 

Сангийн яам, 

Хөгжлийн банк 

Тайлан 

нийтлэгдээгүй 

Хөгжлийн 

банкны бизнес 

төлөвлөгөө, 

санхүүгийн 

тайлан, төслийн 

санхүүжилтийн 

талаар мэдээлнэ. 

1.2.           

Засгийн газрын 

өрийн 

удирдлагыг 

сайжруулах 

Өрийн удирдлагын тухай хуулийг 

Улсын Их Хурлаар батлуулж, өрийн 

менежментийг сайжруулах 

2015 оны 

эхний хагас 

жил 

Сангийн яам, 

Монголбанк 

Улсын өрийн 

2015 оны ДНБ-д 

эзлэх хувь-58.3 

  

Улсын өрийн 

2016 оны ДНБ-д 

эзлэх хувь-55.0 

1.3.           

  

Засгийн газар Монголбанктай хамтран 

улсын гадаад өрийн үйлчилгээний 

төлөвлөгөөг боловсруулан баталж, 

хэрэгжүүлэх 

  

  

2015 оны 

эхний хагас 

жил 

  

Сангийн яам, 

Монголбанк 

  

  

Төлөвлөгөө 

хэрэгжиж эхэлнэ. 

1.4.           

Татварын 

бодлогоор эдийн 

засгийг дэмжих 

  

Бага орлоготой иргэд, жижиг, дунд 

үйлдвэрийн татварын хувь хэмжээг 

бууруулах замаар дэмжлэг үзүүлэх 

2015 оны 

эхний хагас 

жил 

Сангийн яам   

Жижиг, дунд 

үйлдвэрлэл 

хөгжиж, ажлын 

байр нэмэгдэнэ. 



1.5.           

  

Татварыг энгийн ойлгомжтой болгон 

олон улсын жишигт нийцсэн 

шинэчлэл хийх 

  

2015 оны 

эхний хагас 

жил 

Сангийн яам   

Хуулиуд 

хэрэгжиж эхэлсэн 

байна. 

2.       Санхүүгийн тогтвортой байдлыг бэхжүүлж, мөнгөний бодлогоор эдийн засгийн гадаад тэнцвэрийг дэмжих 

2.1.           

Улсын Их 

Хурлын 2014 

оны 69 дүгээр 

тогтоолоор 

баталсан 

мөнгөний 

бодлогын үндсэн 

зорилт, 

чиглэлийг 

хэрэгжүүлж 

ажиллах 

Хөтөлбөрийн зээлээс Монголбанкны 

тэнцэлд үлдэх хэсгийг Засгийн газарт 

шилжүүлэх 

2015 оны 

эхний хагас 

жил 

Монголбанк, 

Сангийн яам 
  

Хөтөлбөрийн 

үлдсэн хэсгийг 

Засгийн газарт 

шилжүүлж авсан 

байна. 

2.2.           

Банкны салбарт эрсдэл хуримтлагдах, зээлийн тасалдал 

үүсэх, системийн шинжтэй тогтворгүй байдал бий 

болохоос сэргийлэх арга хэмжээ авах 

2015 оны 

эхний хагас 

жил 

Монголбанк   

Санхүүгийн 

тогтвортой байдал 

хадгалагдана. 

2.3.           

Санхүүгийн 

салбарын хууль 

эрх зүйн орчныг 

сайжруулах 

Банкны салбарт системийн шинжтэй 

эрсдэл үүсэхээс урьдчилан сэргийлэх 

тогтолцоог сайжруулах хүрээнд 

Монголбанк болон төрийн бусад 

холбогдох байгууллагад шаардлагатай 

мэдээлэл солилцох тогтолцоо, хяналт, 

зохицуулалтын арга хэрэгслийг 

сайжруулах 

2015 оны 

эхний хагас 

жил 

Санхүүгийн 

тогтвортой 

байдлын зөвлөл 

  

Эрсдэлээс 

урьдчилан 

сэргийлэх 

тогтолцоо 

сайжирсан байна. 



  

3.       Нийгмийн халамжийн бодлогыг зорилтот бүлэгт чиглүүлэх 

1.           

3.1.           

  

Ажил 

эрхлэлтийг 

дэмжих 

Хөдөлмөр эрхлэлтийн сангийн 

хэмжээг тогтвортой хадгалж, ажил 

эрхлэлтийг дэмжих 

  

2015 он 
Хөдөлмөрийн 

яам 

  

  

Ажилгүйдлийн 

түвшин 

 6.9 хувь болсон 

байна. 

3.2.           

Ажлын байр хадгалах болон их, дээд 

сургууль, мэргэжлийн сургалт, 

үйлдвэрлэлийн төвийн төгсөгчдийг 

дэмжих хөтөлбөр боловсруулж 

хэрэгжүүлэх 

  

2015 он 
Хөдөлмөрийн 

яам 

3.3.           

  

Эрсдэлийн түвшин өндөртэй ажлын 

байранд ажиллагсдыг ажил олгогч амь 

нас, эрүүл мэндийн даатгалд заавал 

даатгуулах эрх зүйн орчныг 

бүрдүүлэх 

  

2015 он 
Хөдөлмөрийн 

яам 

3.4.           

  

Инфляци, бүтээмжтэй уялдуулан 

цалин, тэтгэврийг нэмэгдүүлэх эрх 

зүйн орчин бий болгох 

  

2015 он 
Хөдөлмөрийн 

яам 



3.5.           Эдийн засгийн 

хүндрэлийн 

нийгмийн эмзэг 

хэсэгт үзүүлэх 

сөрөг 

нөлөөллийг 

бууруулах 

Зорилтот бүлэгт чиглэсэн хөтөлбөр 

хэрэгжүүлэх 
2015-2016 он 

Хүн амын 

хөгжил, 

нийгмийн 

хамгааллын яам 

  

Ядуурлын түвшин 

26.0 хувь болсон 

байна. 

3.6.           

Ажилгүйдлийн тэтгэмж авах хугацааг 

сунгах болон ажилгүй болсон 

иргэдийг богино хугацаанд дэмжихэд 

чиглэсэн арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэх 

2015 он 

Хүн амын 

хөгжил, 

нийгмийн 

хамгааллын яам, 

Хөдөлмөрийн 

яам 

4.       Монгол Улсад итгэх хөрөнгө оруулагчдын итгэлийг сэргээх 

1.           

2.           

3.           

4.           

4.1.           

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Хөрөнгө оруулалтын хууль эрх зүйн 

орчныг тогтвортой байлгаж, бизнест 

ээлтэй орчныг бүрдүүлэх 

2015-2016 он 
Засгийн газрын 

бүх түвшинд 
  

Бизнесийн орчин 

сайжирч, хөрөнгө 

оруулалт 

нэмэгдэнэ. 

4.2.           

  

Хөрөнгө оруулагчдад чанартай, 

шуурхай, найрсаг, ойлгомжтой, хүнд 

сурталгүй үйлчилгээ үзүүлэх 

зорилгоор нэг цэгийн цахим 

үйлчилгээг нэвтрүүлэх 

  

2015 

оны           2 

дугаар хагас 

жил 

  

Хөрөнгө 

оруулалтын газар 

  

  

Нэг цэгийн 

үйлчилгээ 

нэвтэрсэн байна. 

4.3.           

  

Хөрөнгө оруулагчдад учирдаг дарамт, 

шахалт, хүнд суртлыг багасгах 

2015 

оны           2 

дугаар хагас 

жил 

Хөрөнгө 

оруулалтын газар 
  

Эрх олгогдсон 

байна. 



Хөрөнгө 

оруулалтын 

орчныг 

сайжруулах 

зорилгоор Хөрөнгө оруулалтын газарт 

Хөрөнгө оруулагчтай холбоотой 

аливаа асуудлаар үйлчилгээ үзүүлэх, 

хамгаалах эрхийг олгох 

  

4.4.           

Монгол Улсын бизнесийн орчны 

талаар зөв ойлголт өгч, хөрөнгө 

оруулагчдын итгэлийг 

сэргээж,  хөрөнгө оруулалт татах 

зорилгоор гадаад орнуудын Засгийн 

газар, хөрөнгө оруулалт хариуцсан 

байгууллагатай хамтарч ажиллах 

2015-2016 он 
Хөрөнгө 

оруулалтын газар 
  

2-оос доошгүй 

оронтой хөрөнгө 

оруулалт харилцан 

дэмжих гэрээ 

байгуулсан байна. 

4.5.           

  

Монгол Улсын хөрөнгө оруулалтын 

орчин, боломжийн талаар гадаад 

сурталчилгааг өргөжүүлж, 

санхүүжүүлэхэд бэлэн төслүүдийг 

хөрөнгө оруулагчдад танилцуулах 

  

2015-2016 он 
Хөрөнгө 

оруулалтын газар 
  

Хөрөнгө оруулалт 

нэмэгдсэн байна. 

                    

  

Дунд хугацаанд үр дүн гарах арга хэмжээ 

  

5.       Төсвийн тогтвортой байдлыг хангахад чиглэсэн бодлого авч хэрэгжүүлэх 



4.           

5.           

5.1.           Засгийн газрын 

хуримтлалын 

тогтолцоог 

сайжруулах 

  

Эдийн засгийн хүндрэл, онцгой нөхцөл 

байдал үүсэхэд санхүүгийн дутагдалд 

орохгүй байх хэмжээнд төсвийн 

тогтворжуулалтын санг бүрдүүлэх, сангийн 

санхүүгийн менежментийг бие даасан, 

хараат бус нэгжээр хийлгэж, илүү үр 

ашигтай болгох чиглэлээр хууль эрх зүйн 

орчныг өөрчлөх 

2015 оны 

эцэс жил 
Сангийн яам   

Тогтворжуулал-

тын сангийн 

хөрөнгийн хэмжээ 

нэмэгдэнэ. 

5.2.           

  

Ирээдүйн өв сангийн тухай хуулийг Улсын 

Их Хурлаар батлуулж, Үндэсний баялгийн 

сан байгуулах 

  

  

2015 оны 2 

дугаар 

хагас жил 

  

Сангийн яам 

  

  

Баялгийн сан 

байгуулагдсан 

байна. 

  

Хоёрдугаар чиглэл.Эдийн засгийн өсөлтийг дэмжих 

  

Богино хугацаанд үр дүн гарах арга хэмжээ 

  

6.       Гадаадын хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэх 

5.          Зогсонги байдалд 

орсон томоохон 

Оюутолгойн төслийн хөрөнгө оруулагч 

талтай хэлэлцээр хийж, далд уурхайн 

2015 

оны           2 

Монгол Улсын 

сайд 
  

1.2 тэрбум 

ам.доллар 



6.1.           төслүүдийн үйл 

ажиллагааг 

эрчимжүүлэх 

  

  

хөрөнгө оруулалтын асуудлыг 

шийдвэрлэж, бүтээн байгуулалтын ажлыг 

эрчимжүүлэх 

дугаар хагас 

жил 

6.2.           

Тавдугаар цахилгаан станцын төслийг 

хэрэгжүүлэгчтэй Засгийн газар цахилгаан 

болон дулааны эрчим хүч худалдан авах 

гэрээ, газар ашиглах гэрээг байгуулж, 

төслийг эхлүүлэх 

2015 оны 

эхний хагас 

жил 

Эрчим хүчний 

яам, Аж 

үйлдвэрийн яам 

  
240.0 

сая  ам.доллар 

6.3.           
Хувийн хөрөнгө 

оруулалтыг 

нэмэгдүүлэх 

Тавантолгойн цахилгаан станцын 

барилгын ажлыг эхлүүлэх 
2016 он 

Эрчим хүчний 

яам, Аж 

үйлдвэрийн яам 

  

Төслийн бэлтгэл 

ажил хангагдсан 

байна. 

6.4.           
Эрдэнэт-Овоот чиглэлийн төмөр замын 

барилгын ажлыг эхлүүлэх 

2015 оны 2 

дугаар хагас 

жил 

Зам, тээврийн 

яам 
  

Барилгын ажил 

эхэлсэн байна. 

7.       Экспортыг нэмэгдүүлэх, импортыг орлуулах 

6.           

7.1.           

Алтны 

олборлолтыг 

нэмэгдүүлэх 

Алт олборлогч аж ахуйн нэгжүүдэд 

санхүүгийн дэмжлэг үзүүлж, хүчин чадлыг 

нэмэгдүүлэх, алтыг худалдан авах 

нөхцөлтэйгээр урьдчилгаа олгох, 

урьдчилан худалдан авах зэргээр 

олборлолтыг нэмэгдүүлэх 

2015 оны 

эхний хагас 

жил 

Монголбанк, 

Уул уурхайн яам 
  

  

20 тонн алт 

олборлоно. 

7.2.           

  

Гол, мөрний урсац бүрэлдэх эх, усны сан 

бүхий газрын хамгаалалтын бүс, ойн сан 

бүхий газарт ашигт малтмал хайх, 

ашиглахыг хориглох тухай хуулийг дагаж 

мөрдөх журмын тухай хуульд нэмэлт, 

өөрчлөлт оруулж, алтны тодорхой 

ордуудыг ашиглах 

2015 оны 

эхний хагас 

жил 

Уул уурхайн яам   

10 тонн алт 

олборлоно. 

  



7.3.           

Төмрийн хүдрийн 

баяжмалын 

экспортыг 

нэмэгдүүлэх 

  

Төмрийн хүдрийн баяжмалын 

борлуулалтыг нэмэгдүүлэх 

  

2015 оны 2 

дугаар хагас 

жил 

Уул уурхайн 

яам, Гадаад 

харилцааны яам 

  

2016 оноос жил 

бүр 10 сая тн-

оос доошгүйг 

экспортолно. 

7.4.           

Импортыг орлох 

үйлдвэрийг 

дэмжих 

Цементийн үйлдвэрийн төслүүдэд 

Хөгжлийн банкнаас  санхүүжилт олгох 

2015 оны 

эхний хагас 

жил 

Хөгжлийн банк   

2 сая тонн 

цементийн 

хэрэглээг 

дотоодын 

үйлдвэрлэ-лээс 

нэмж хангана. 

7.5.           

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн 

хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ 

худалдан авахтухай хуулийг өөрчилж, 

төрөөс дотоодын бараа, бүтээгдэхүүнийг 

түлхүү худалдан авах замаар үндэсний 

үйлдвэрлэлийг дэмжих 

2015 оны 

эхний хагас 

жил 

Сангийн яам     

7.6.           

  

Экспортыг 

нэмэгдүүлэх 

  

Гадаад орнуудтай байгуулсан 

хөнгөлөлтийн ерөнхий тогтолцоог /GSP/ 

өргөжүүлэх замаар экспортын 

үйлдвэрлэлийн эрэлтийг нэмэгдүүлэх 

  

  

2015 оны 

эхний хагас 

жил 

  

Аж үйлдвэрийн 

яам, Гадаад 

харилцааны яам 

  

Экспортын 

үйлдвэрлэ-лийн 

эрэлт, 

нийлүүлэлт 

нэмэгдсэн 

байна. 

8.       

Санхүүгийн зах зээлийг хөгжүүлэх 

  

7.           

8.1.           

Санхүүгийн зах 

зээлийг 

хөгжүүлэх замаар 

Олон улсын зах зээлд Төрийн 

банкны  бонд гаргах 

2015 оны 

эхний хагас 

жил 

Сангийн яам   
300.0 сая 

ам.долларын 



эдийн засгийг 

дэмжих 

бонд босгосон 

байна. 

                

  

Дунд хугацаанд үр дүн гарах арга хэмжээ 

  

9.       
Дэд бүтцийн томоохон төслүүдийг хэрэгжүүлж, гадаадын хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэх 

  

9.1.           

  

  

Концессын гэрээ 

байгуулсан 

төслүүдийг 

эрчимжүүлэх 

Туул-Сонгины усны нөөцийн 

цогцолбор байгуулж, усан цэнэгт 

цахилгаан станц байгуулах төслийг 

эхлүүлэх /Барих-ашиглах-шилжүүлэх/ 

2016 он 

Эрчим хүчний 

яам, Аж 

үйлдвэрийн яам 

  
Төслийн ажил 

эхэлсэн байна. 

9.2.           

Алтанбулаг-Улаанбаатар-Замын-Үүд 

чиглэлийн хурдны авто замын төслийг 

эхлүүлэх /Барих-ашиглах-шилжүүлэх/ 

2016 он 

Зам, тээврийн 

яам, Аж 

үйлдвэрийн яам 

  
Барилгын ажил 

эхэлсэн байна. 

9.3.           

  

Концессын гэрээ 

байгуулах шатанд 

байгаа төслүүдийг 

эрчимжүүлэх 

Багануурын 700 МВт-ын цахилгаан 

станцын төслийн барилгын ажлыг 

эхлүүлэх /Барих- ашиглах-шилжүүлэх/ 

2016 он 

Эрчим хүчний 

яам, Аж 

үйлдвэрийн яам 

  
Барилгын ажил 

эхэлсэн байна. 

9.4.           

Чандганы 600 МВт-ын цахилгаан 

станцын төслийн барилгын ажлыг 

эхлүүлэх /Барих-ашиглах- шилжүүлэх/ 

2016 он 

Эрчим хүчний 

яам, Аж 

үйлдвэрийн яам 

  

Төслийн бэлтгэл 

ажил хангагдсан 

байна. 

9.5.           

  

Улаанбаатар-Мандалговь, Багануур-

Өндөрхаан-Чойбалсан, Багануур-Чойр, 

2016 он 

Эрчим хүчний 

яам, Аж 

үйлдвэрийн яам 

  
Төслийн ажил 

эхэлсэн байна. 



Чойр-Сайншанд-Замын-Үүдийн 

чиглэлийн цахилгаан дамжуулах 

агаарын шугамуудыг барих ажлыг 

эхлүүлэх /Барих- шилжүүлэх/ 

  

9.6.           

  

Дорнодын 100 МВт-ын цахилгаан станц 

төслийн барилгын ажлыг эхлүүлэх 

/Барих-ашиглах- шилжүүлэх/ 

  

2015 

оны            

эхний хагас 

жил 

Эрчим хүчний 

яам, Аж 

үйлдвэрийн яам 

  
Төслийн ажил 

эхэлсэн байна. 

9.7.           

Хөшигийн хөндийн нисэх буудал болон 

нийслэлийг холбох хурдны авто замын 

төслийг эхлүүлэх /Барих-шилжүүлэх/ 

2015 он 

Зам, тээврийн 

яам, Аж 

үйлдвэрийн яам 

  
Барилгын ажил 

эхэлсэн байна. 

9.8.           

Аймгийн төвийг нийслэл хоттой болон 

бусад аймгуудтай холбох авто замын 

төслүүдийг хэрэгжүүлэх /Барих-

шилжүүлэх/ 

2016 он 

Зам, тээврийн 

яам, Аж 

үйлдвэрийн яам 

  
Барилгын ажил 

эхэлсэн байна. 

9.9.           
Концессын бусад төслүүдийн бэлтгэл 

ажлыг хангаж, эхлүүлэх 
2016 он 

Аж үйлдвэрийн 

яам 
  

Бэлтгэл ажил 

хангагдсан байна. 

9.10.         

Экспортын болон 

транзит тээврийг 

нэмэгдүүлэх 

Хөөт-Бичигт чиглэлийн төмөр замын 

ажлыг эхлүүлэх /Барих-ашиглах-

шилжүүлэх/ 

2016 он 
Зам, тээврийн 

яам 
  

Барилгын ажил 

эхэлсэн байна. 

9.11.         

  

Төмөр замын босоо тэнхлэгийн замыг 

хос болгох, Улаанбаатар хотын дундуур 

тавих төмөр замыг Богд уулын урдуур 

тойруулан барих ажлыг эхлүүлэх 

2016 он 
Зам, тээврийн 

яам 
  

Бэлтгэл ажил 

хангагдсан байна. 



10.    
Экспортыг нэмэгдүүлэх, импортыг орлуулах 

  

8.         

10.1.         

Алтны 

олборлолтыг 

нэмэгдүүлэх 

  

Улсын хилийн зурвас газар дахь алтны 

зарим ордуудыг тусгай хамгаалалттай 

газрын ангиллаас гаргах Улсын Их 

Хурлын тогтоолын төслийг 

боловсруулж, өргөн мэдүүлэх 

2015 он 

Байгаль орчин, 

ногоон хөгжил, 

аялал 

жуулчлалын 

яам, 

Уул уурхайн яам 

  

Улсын Их 

Хурлаас 

холбогдох 

шийдвэр гарсан 

байна. 

10.2.         

Зэсийн баяжмал, 

цэвэр зэсийн 

үйлдвэрлэлийн 

хүчин чадлыг 

өргөтгөх 

  

Эрдэнэтийн-Овоо ордын төвийн 

хэсгийг ашиглах замаар тус ордын 

үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх 

2016 он Уул уурхайн яам   
Барилгын ажил 

эхэлсэн байна. 

10.3.         

  

Цагаан суваргын ордын төслийн 

санхүүжилтийг шийдвэрлэж, төслийг 

эхлүүлэх 

2016 он 

Уул уурхайн 

яам, Сангийн 

яам 

  

Төслийн бэлтгэл 

ажил дууссан 

байна. 

10.4.         

Зэс хайлуулах үйлдвэр байгуулахад 

шаардлагатай санхүүжилтийг 

шийдвэрлэх 

2016 он 

Аж үйлдвэрийн 

яам, Уул 

уурхайн яам 

  

Төслийн 

санхүүжилт 

шийдвэрлэгдсэн 

байна. 

10.5.         

  

  

Тарифын болон тарифын бус саад 

тотгорыг бууруулж, ОХУ, БНХАУ 

болон бусад томоохон зах зээлд 

хөнгөлөлттэй нөхцөлөөр экспортлох 

боломжийг бүрдүүлэх 

2016 он 

Аж үйлдвэрийн 

яам, Гадаад 

хэргийн яам 

  

Тариф буурсан 

байна. 

Зарим бараанд 

ногдуулсан 

квотыг 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Уул уурхайн бус 

бүтээгдэхүүний 

экспортыг 

нэмэгдүүлэх 

нэмэгдүүлсэн 

байна. 

10.6.         

Япон улстай Эдийн засгийн 

түншлэлийн хэлэлцээр байгуулж, 

худалдаа, хөрөнгө оруулалтын орчныг 

сайжруулах 

2015 эхний 

хагас жил 

Гадаад хэргийн 

яам 
  

Япон улсад 

экспортлох 

хэмжээ нэмэгдсэн 

байна. 

  

10.7.         

  

Экспортыг дэмжих, импортыг орлох 

үйлдвэрийн төслүүдийг Хөгжлийн 

банкнаас санхүүжүүлэх, эх үүсвэрийг 

нэмэгдүүлэх 

  

2015-2016 

он 

Аж үйлдвэрийн 

яам, Хөгжлийн 

банк 

  

300.0 тэрбум 

төгрөгөөр 

нэмэгдсэн байна. 

10.8.         

  

Арьс, ширийг дотооддоо гүн 

боловсруулах болон түүгээр бэлэн 

бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх, үндэсний 

үйлдвэрлэгчдэд Хөгжлийн банкнаас 

хөнгөлөлттэй зээл олгох 

2015-2016 

он 

Аж үйлдвэрийн 

яам, Хөгжлийн 

банк 

  

80.0 тэрбум 

төгрөгийн зээл 

олгосон байна. 

10.9.         

  

Ноос, ноолуур, сүү, хүлэмж болон 

оёдлын салбарын төслүүдэд Хөгжлийн 

банкнаас хөнгөлөлттэй зээл олгох 

2015-2016 

он 

Аж үйлдвэрийн 

яам, Хөгжлийн 

банк 

  

  

100.0 тэрбум 

төгрөгийн зээл 

олгосон байна. 

10.10.      

Чөлөөт бүс болон казино байгуулах, 

гадаад сурталчилгааг нэмэгдүүлэх, 

визийг хөнгөвчлөх, жуулчдын аюулгүй, 

2015-2016 

он 

Байгаль орчин, 

ногоон хөгжил, 

аялал 

2014 онд 
Аялал 

жуулчлалын 

орлого 250.0 сая 



ая тухтай аялах боломжийг бүрдүүлэх 

зэргээр аялал жуулчлалаас олох 

орлогыг нэмэгдүүлэх 

жуулчлалын 

яам, Аж 

үйлдвэрийн яам, 

Гадаад хэргийн 

яам 

190.0 сая 

ам.доллар 

ам.долларт хүрсэн 

байна. 

10.11.      

Аялал жуулчлалын салбарын дэд 

бүтцийг сайжруулах үүднээс Хөшигийн 

хөндийн нисэх онгоцны буудлыг барих 

санхүүжилтийг шийдвэрлэх 

2015-2016 

он 

Сангийн яам, 

Зам, тээврийн 

яам 

10.12.      

Импортыг орлох 

үйлдвэрлэлийг 

дэмжих 

Дэлхийн худалдааны байгууллагатай 

тохирсон хэмжээний дотор импортын 

зарим бараанд ногдуулах гаалийн 

татварыгнэмэгдүүлж, дотоодын 

үйлдвэрлэлийг дэмжих 

2016 он 
Сангийн яам, Аж 

үйлдвэрийн яам 
5.0 хувь 

Зарим барааны 

татвар 10-20 хувь 

болсон байна. 

10.13.      

  

Нүүрснээс шингэн болон хийн түлш 

гарган авах үйлдвэрүүдийг зарим 

нүүрсний ордуудад 

түшиглэн  байгуулах төслийн бэлтгэл 

ажлыг хангах 

  

2016 он 

  

Аж үйлдвэрийн 

яам 

  

Төслийн бэлтгэл 

ажил хангагдсан 

байна. 

10.14.      
Газрын тос боловсруулах үйлдвэр 

байгуулах ажлыг эхлүүлэх 
2016 он 

Аж үйлдвэрийн 

яам 
  

Барилгын ажил 

эхэлсэн байна. 

10.15.      

Эгийн голын усан цахилгаан станцын 

төслийн бэлтгэл ажлыг хангаж, 

эхлүүлэх 

2016 он 

Эрчим хүчний 

яам, Аж 

үйлдвэрийн яам 

  

Төслийн бэлтгэл 

ажил хангагдсан 

байна. 

11.    Санхүүгийн зах зээлийг хөгжүүлэх, бүтцийн өөрчлөлт хийх 

9.         

11.1.         

Санхүүгийн зах 

зээлийг хөгжүүлэх 

замаар эдийн 

засгийг дэмжих 

Засгийн газрын баталгааны болон 

зээлийн батлан даалтын сангийн эрх 

зүйн орчныг боловсронгуй болгож, үйл 

ажиллагааг өргөжүүлэх 

2015 оны 

эхний хагас 

жил 

Сангийн яам   

Хууль батлагдаж 

хэрэгжиж 

эхэлсэн байна. 



11.2.         

Хөрөнгө оруулалтын санг гадаадын 

банк, санхүүгийн байгууллагуудтай 

хамтран байгуулж, үйл ажиллагааг 

эхлүүлэх 

2015 оны 

эхний хагас 

жил 

Сангийн яам   

Сангийн үйл 

ажиллагаа 

жигдэрсэн байна. 

11.3.         
Үндэсний давхар даатгалын корпораци 

байгуулах 

2015 оны 

эхний хагас 

жил 

Сангийн яам   

Давхар 

даатгалын 

корпораци 

байгуулагдсан 

байна. 

11.4.         

Үйлдвэржилтийг дэмжсэн санхүүгийн 

оновчтой тогтолцоог бүрдүүлэх, бизнес 

эрхлэгчдэд учирдаг эрсдлийг багасгах, 

санхүүжилтийн өртгийг бууруулах 

зорилгоор хувийн хэвшилтэй хамтран 

экспортын даатгалын компани, тоног 

төхөөрөмжийн лизингийн компани 

байгуулах 

2015 оны 

эхний хагас 

жил 

Сангийн яам, 

Хөгжлийн банк 
  

Экспортын 

даатгалын 

компани, тоног 

төхөөрөмжийн 

лизингийн 

компаниуд 

байгуулагдсан 

байна. 

11.5.         

  

Барилга угсралтын ажлын даатгал, 

эмчийн хариуцлагын даатгал, 

хуульчийн хариуцлагын албан журмын 

даатгалын тухай хуулийн төслүүдийг 

боловсруулж, Улсын Их Хуралд өргөн 

мэдүүлэх 

2015 оны 

эхний хагас 

жил 

Сангийн яам   

Хууль 

батлагдаж, 

хэрэгжиж 

эхэлсэн байна. 

12.    Эдийн засагт бүтцийн өөрчлөлт хийх, бизнесийн орчинг сайжруулах 

12.1.         

  

Эдийн засаг дахь 

төрийн оролцоог 

  

Түлш, эрчим хүчний үнэ тарифыг үе 

шаттайгаар чөлөөлж, тус салбарын 

хөрөнгө оруулалтын орчныг 

2015 оны 

эхний хагас 

жил 

Эрчим хүчний 

яам 
  

Улсын Их 

Хурал, Засгийн 

газраас 

холбогдох 



бууруулах, 

оновчтой болгох 

сайжруулах, эрчим хүчний шинэ эх 

үүсвэр болон дамжуулах шугамыг төр, 

хувийн хэвшлийн түншлэлийн зарчимд 

шилжүүлэх 

шийдвэр гарсан 

байна. 

12.2.         

  

Төрийн өмчийн хороо болон төрийн 

өмчит аж ахуйн нэгжийн удирдлагын 

тогтолцоог корпорацийн засаглалд 

шилжүүлж, бие даасан байдал, үр 

ашгийг дээшлүүлэх, Засгийн газраас 

төрийн өмчит компанитай зөвхөн 

татвар ногдуулах, ногдол ашиг 

хуваарилах байдлаар харилцдаг болох 

чиглэлээр холбогдох хуулийн төслийг 

боловсруулж, батлуулах 

  

2015 оны 

эхний хагас 

жил 

  

Төрийн өмчийн 

хороо 

  

Улсын Их 

Хурал, Засгийн 

газраас 

холбогдох 

шийдвэр гарсан 

байна. 

12.3.         

  

Төрийн өмчийг хувьчлах, өөрчлөн 

байгуулах үндсэн чиглэлийг Улсын Их 

Хурлаар батлуулж, төрийн өмчит 

компаниудыг Хөрөнгийн биржээр 

дамжуулан хувьчлах тогтолцоог бий 

болгох 

2015 оны 

эхний хагас 

жил 

Сангийн яам, 

Төрийн өмчийн 

хороо 

  

Улсын Их 

Хурал, Засгийн 

газраас шийдвэр 

гарсан байна. 

12.4.         

Газрын харилцааг 

боловсронгуй 

болгох 

Газрыг эдийн засгийн харилцаанд 

бүрэн оруулж, урт хугацаанд 

тогтвортой хөрөнгө оруулах нөхцөлийг 

бүрдүүлэх зорилгоор Газрын тухай 

хуулийг шинэчлэн боловсруулж, Улсын 

Их Хуралд өргөн мэдүүлэх 

2015 оны   

2 дугаар 

хагас жил 

Барилга, хот 

байгуулалтын 

яам 

  

Хууль батлагдаж 

хэрэгжиж 

эхэлсэн байна. 



                

  

                                                                                                                          

  

  

---------------------oOo----------------------- 


