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

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