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ААНБ Аж ахуй нэгж, байгууллага 

АУНС Алтай Улиастайн нэгдсэн сүлжээ 

АХОТ  Ажиллах хүчний оролцооны түвшин 

ББНС Баруун бүсийн нэгдсэн сүлжээ 

БНХАУ  Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улс 

ГШХО  Гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт 

ДНБ Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн 

ДЦС Дулааны цахилгаан станц 

ЗБНС Зүүн бүсийн нэгдсэн сүлжээ 

ОХУ Оросын Холбооны Улс 

ӨБЦТС Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ 

СХЧ  Суурилагдсан хүчин чадал 

ТБНС Төвийн бүсийн нэгдсэн сүлжээ 

ТТБТХ Төсвийн тогтвортой байдлын тухай хууль 

ҮАБҮБ Үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримтлал 

ХАА Хөдөө аж ахуй 
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1. ЭДИЙН ЗАСГИЙН ОЛОН ТУЛГУУРТ БҮТЭЦ 

 
Монгол Улсын Үндсэн хуульд төр нь үндэсний эдийн засгийн аюулгүй байдал, аж ахуйн бүх 
хэвшлийн болон хүн амын нийгмийн хөгжлийг хангах зорилгод нийцүүлэн эдийн засгийг 
зохицуулахаар тунхагласан. 
 

Үндэсний аюулгүй байдлын бүрэлдэхүүн хэсэг болох эдийн засгийн аюулгүй байдлыг хангахын 
тулд эдийн засгийн олон тулгуурт, оновчтой бүтцийг бий болгох, хөрөнгө оруулалтын 
тэнцвэртэй бодлого явуулах, санхүүгийн салбарын аюулгүй байдлыг баталгаажуулах, эрчим 
хүч, эрдэс баялгийн болон гадаад худалдаа, интеграцийн асуудлаар оновчтой бодлого 
баримтлах нь зүйтэй юм. 
 

Монгол Улсын Үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримтлалын 3.2 дахь хэсэгт “эдийн засгийн бие 
даасан байдлаа хангаж хөгжих, байгальд ээлтэй, хүний аюулгүй, амгалан амьдрах боломжийг 
бүрдүүлсэн тогтвортой хөгжлийн загварыг бий болгоход оршино” хэмээн эдийн засгийн аюулгүй 
байдлыг хангах үндсэн нөхцөлийг тодорхойлсон. 

Эдийн засгийн олон тулгуурт бүтцийг бий болгох гэдэг нь:  

нэгдүгээрт, эдийн засгийн системд байх ёстой гол бүрдэл хэсгүүдийг бий болгох, тэдгээрийн 
хоорондын харилцаа, хоршил, баланс, уялдаа, харилцан үйлчлэлийг хангах,  

хоёрдугаарт, эрсдэлийг хуваарилах, дотоод нөөц, бололцоогоо дайчилж, өөрийгөө тэтгэх, 
тэнцвэржүүлж чадах, бие даасан байдлыг хангах,  

гуравдугаарт, нийгмийн өсөн нэмэгдэж буй эрэлтийг хангаж чадахуйц өргөтгөсөн үйлдвэрлэл 
явуулж тогтвортой өсөн тэлж чадах,  

дөрөвдүгээрт, газар зүйн түгжигдмэл байдлыг арилгаж давуулан тээвэрлэх боломжтой 
салбаруудыг бий болгох,  

тавдугаарт, бүтээмж, өрсөлдөх чадавхыг дээшлүүлэх өргөн хүрээтэй шаардлагатай арга, 
механизмыг онцолж байгаа юм.1 

ҮАБҮБ-ын 3.2.1.1-т стратегийн ач холбогдолтой салбаруудын тоонд эрдэс баялаг, хүнс, хөдөө 
аж ахуй, эрчим хүч, зам тээвэр, мэдээлэл, харилцаа холбоо, санхүүгийн салбарыг хамааруулан 
тэдгээрийн нэн тэргүүний үүргийг хүн амын амьдралын үндсэн хэрэгцээ, эдийн засгийн бие 
даасан, хэвийн үйл ажиллагааг хангах, үндэсний орлогыг бүрдүүлэх, үндэсний аюулгүй байдлыг 
баталгаажуулахад оршино гэж заасан. 

 

1.1. ЭДИЙН ЗАСГИЙН ӨСӨЛТ, БҮТЦИЙН ӨӨРЧЛӨЛТ 
 
Дэлхийн санхүү, эдийн засгийн хямралыг Монгол улс хохирол багатайгаар даван гарсан. Энэхүү 
хямралын дараах эдийн засгийн сэргэлтийн жил болох 2010 онд манай улсын эдийн засгийн 
өсөлт 6.4 хувь болж, дэлхийн зах зээл дээр уул уурхайн түүхий эдийн үнэ огцом өсөж, манай 
улсын экспорт нэмэгдэн, эдийн засгийн өсөлт 2011 онд хамгийн өндөр буюу 17.3 хувьд хүрсэн. 

Дэлхийн санхүү эдийн засгийн хүндрэл, уул, уурхай олборлох салбарын түүхий эдийн үнийн 
тасралтгүй уналт болон гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтын бууралт зэргээс шалтгаалан 2012-
2016 онуудад эдийн засгийн өсөлт 12.3-1.2 хувь хүртэл буурсан. 

                                                             
1 МУ-ын ҮАБЗ 

http://www.nsc.gov.mn/?q=en/node/237
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Сүүлийн жилүүдэд эдийн засаг аажмаар сэргэж, 2017-2018 онуудад 5.3-7.2 хувиар өссөн бол 
2019 онд эдийн засгийн өсөлт 5.1 хувь болж, өмнөх онтой харьцуулахад 2.1 пунктээр буурсан 
байна. 

Сүүлийн 10 жилийн хугацаанд эдийн засгийн бодит өсөлт дунджаар 7.8 хувь байсан бөгөөд ДНБ 
зэрэгцүүлэх үнээр 2019 онд 19.0 их наяд төгрөг болж, 2010 онтой харьцуулахад манай улсын 
эдийн засаг 2 дахин тэлсэн байна. 

 
Зураг 1.  ДНБ-ий хэмжээ, их наяд төгрөг 

 
 
ҮАБҮБ-д уул уурхай, хөдөө аж ахуй, эрчим хүч, тээвэр, харилцаа холбоо, санхүүгийн 
салбаруудыг стратегийн ач холбогдол бүхий тэргүүлэх салбар гэж тодорхойлсон. 

ҮАБҮБ-ын 3.2.1.2-т тусгагдсан тэргүүлэх салбарууд 2010 онд нийт эдийн засгийн 48.5 хувийг 
бүрдүүлж байсан бол 2019 онд 48.7 хувь болж, 10 жилийн хугацаанд нийт дүнгээр өсөлт 
үзүүлээгүй байна. Гэсэн хэдий ч эдгээр салбаруудын бүтэц 2010 онтой харьцуулахад 
өөрчлөгдөж ХАА, тээврийн салбарын эдийн засагт эзлэх хувь буурсан бол уул уурхай, 
санхүүгийн салбар өсөлттэй байна. 

 

Хүснэгт 1. ДНБ-ий салбарын бүтэц,  дүнд эзлэх хувь 
 

Эдийн засгийн үйл 
ажиллагааны салбарын 

ангилал 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Тэргүүлэх салбарууд, нийт 48.5 45.1 41.6 41.7 43.9 45.8 47 48.2 48.9 48.7 

   Хөдөө аж ахуй 11.6 10.2 11.2 13.4 13.3 13.3 11.5 10.1 10.7 10.9 

   Уул уурхай 22.4 21.8 17.8 15.9 17 17.6 20.7 24.1 24.6 24.3 

   Эрчим хүч 1.8 1.4 1.3 1.5 1.6 1.9 2.3 2 2 2 

   Тээвэр 7.2 6.2 5.2 4.3 4.8 5.2 5 4.8 4.7 4.5 

   Мэдээлэл, холбоо 3 2.6 2.6 2.5 2.5 2.4 2.4 2.1 2 2.1 

   Санхүү 2.5 2.9 3.5 4.1 4.7 5.4 5.1 5.1 4.9 4.9 

Бусад 51.5 54.9 58.4 58.3 56.1 54.2 53 51.8 51.1 51.3 
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Уул уурхайн салбарт дотоодын улс төр болон гадаад эдийн засгийн нөлөөлөл өндөр байгаагаас 
эдийн засагт үзүүлэх нөлөөлөл савлагаа ихтэй байна. 

ХАА-н салбарын өсөлт 2010, 2017 онд болсон ган, зудын нөлөөллөөр буурсан, мөн энэхүү шок 
дараагийн 2 жилд дамжин үргэлжилж,  байгаль цаг уурын нөлөөллөөс хэт хамааралтай байгаа 
зэргээс шалтгаалан эдийн засгийн өсөлтөд үзүүлэх нөлөөлөл багассан.  

Тээврийн салбарын нэмэгдэл өртөг бодит хэмжээгээр 2010-2019 онд тогтмол өсөлтэй байж 2.1 
дахин өссөн хэдий ч бусад салбаруудын эдийн засагт эзлэх хувь нэмэгдсэнээр нийт эдийн засагт 
эзлэх хувь багассан харагдаж байна.  

Сүүлийн 10 жилийн хугацаанд үйлчилгээний салбарын өсөлт эдийн засгийн өсөлтөд хамгийн их 
эерэг нөлөө үзүүлж, дунджаар эдийн засгийн өсөлтийн 3.3 пунктыг бүрдүүлж байсан бол уул 
уурхайн салбар дунджаар 1.5 пункт, аж үйлдвэрийн салбар дунджаар 1.0 пункт, хөдөө аж ахуйн 
салбар дунджаар 0.7 пунктыг бүрдүүлжээ. 

Монгол Улсын эдийн засаг нь түүхий эдийн экспортод түшиглэсэн, эрдэс бүтээгдэхүүний 
дэлхийн зах зээл дээрх үнийн өөрчлөлтөд эмзэг, цөөн орны зах зээл болон дамжин өнгөрөх 
тээврээс хараат хэвээр байна.  

Нэг хүнд ногдох ДНБ 2019 онд, 2010 оны зэрэгцүүлэх үнээр 6.0 сая төгрөг болж, 2010 оноос 1.6 
дахин өссөн байна.  

Манай Улсын нэг хүнд ногдох ДНБ, Дэлхийн банкны Атласын аргаар 2010 онд 2565.2 ам доллар 
байсан бол 2013 онд 3556.6 ам.долларт хүрч, 38.6 хувиар өссөн байна. Харин 2014 оноос 
тасралтгүй буурч, 2019 онд 2226.7 ам.доллар болжээ.  

 
Зураг 2. ДНБ-ий өсөлт, хүн амын өсөлт, нэг хүнд ногдох ДНБ 

 

 

Хэдийгээр эдийн засаг өсөлттэй, “төгрөг”-өөр илэрхийлсэн нэг хүнд ногдох ДНБ өндөр байгаа ч 
Монгол Улсын мөнгөн тэмдэгт “төгрөг”-ийн ханш жил тутам суларч байна. 
Худалдан авах чадвар буурсан нь эргээд импортын барааны үнэ өсөх, эдийн засгийн өсөлт 
өрхийн амьжиргаанд нөлөөлж хүртээмжтэй өсөлтийг бий болгож чадахгүй байх, Засгийн Газрын 
өрийн дарамт нэмэгдэх зэрэг олон сөрөг үр дагаврыг бий болгож байна. 
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1.2. ИНФЛЯЦ                                          

Зураг 3. Инфляцын жилийн түвшин, оны эцэст, оноор, хувь 

Сүүлийн арван жилийн хугацаанд 
инфляцын жилийн түвшин 2012 онд 
14.0 хувь буюу хамгийн өндөр, 2016 онд 
1.3 хувь буюу хамгийн бага байсан. 
Харин 2019 онд 5.2 хувиар өсөж, 
өсөлтийн хурдац 2010 оноос 2.5 дахин 
буурчээ. 

Махны үнэ 2010 онд 2009 оны зудын 
нөлөөгөөр нэмэгдэж, инфляц 13 хувьд 
хүрч байсан. Харин 2015, 2016 онуудад 
инфляцын түвшин бага байсан нь махны 
үнэ бууралтаас шалтгаалжээ. 

Тодруулбал, дэлхийн санхүүгийн хямралын нөлөөгөөр эдийн засгийн идэвхжил саарч, өрхийн 
орлого буурч, эрэлтийн шалтгаантай инфляц буурсан юм. 

Манай улсын инфляцын түвшин нь хүнсний барааны бүлгээс нэлээдгүй хамааралтай байдаг. 
Инфляцын түвшин  нь 2015 онд хүнс болон боловсролын үйлчилгээний дүнгээр тодорхойлогдож 
байсан бол 2016-2019 онд хүнс, барааны бүлгээс хамаарч байна. 
 
Зураг 4. Инфляц дахь бүлгүүдийн оролцооны түвшин, нэгжээр хэрэглээний бараа, үйлчилгээний бүлгээр            

 

Улсын хэрэглээний сагсанд нийт 373 бараа, үйлчилгээ байдгаас 200 нь импортын бараа байдаг 
бөгөөд энэ нь нийт жингийн 45.5 хувийг эзэлдэг. Импортын барааны нөлөө 2016 онд 0.2 нэгж 
буюу 15.4 хувийг бүрдүүлж байсан бол 2017 онд 3.3 нэгж буюу 51.6 хувь, 2018 онд 2.8 нэгж 
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буюу 35.0 хувь, 2019 онд 1.9 нэгж буюу 36.2 хувийг бүрдүүлж, 2019 онд импортын барааны 
нөлөө 2016 оноос 1.7 нэгжээр нэмэгдсэн байна2. 

Зураг 5. Инфляцад импортын болон дотоодын барааны үзүүлсэн нөлөөлөл, пунктээр 

 

Хэрэглээний үнийн индекс 2010-2019 онд 1.9 дахин өссөн байна. Өөрөөр хэлбэл, бараа 
үйлчилгээний үнийн ерөнхий түвшин 1.9 дахин нэмэгджээ.  

Инфляцын жилийн дундаж түвшин 2019 онд 7.3 хувь болж, 2018 оноос 0.5 пунктээр, 2016 оноос 
6.6 пунктээр өссөн бол 2010 оноос 2.8 пунктээр буурсан байна.  

 
Зураг 6. Инфляцын дундаж түвшин, хувь 

 

Төрөөс мөнгөний бодлогын талаар 2017 онд баримтлах үндсэн чиглэлд инфляцын зорилтот 
түвшинг 2017-2019 онд 8 хувиас дээшгүй түвшинд байлгахаар заасан бөгөөд уг зорилт 2017-
2019 онд хангагдсан. 
 
Хүснэгт 2. Инфляцын түвшин, бараа болон  
                үйлчилгээний бүлгээр, хувь 
 

Улсын инфляцын түвшинг бараа болон 
үйлчилгээний бүлгээр, хүнсний болон 
хүнсний бус бүлгээр 2017 оноос тооцож, 
нийтэд тархааж эхэлсэн. 
Үйлчилгээний бүлгийн үнэ 2016, 2019 
онд түлхүү өсөж, харин барааны 
бүлгийн үнэ 2017, 2018 онд өссөн байна. 
  

                                                             
2 ҮСХ, Инфляц, үнийн өөрчлөлт, 2019 оны танилцуулга 
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Хүснэгт 3. Инфляцын түвшин, хүнс болон хүнсний бус бүлгээр, хувь 

Инфляцыг хүнс болон хүнсний 
бус бүлгээр авч үзэхэд 2019 онд 
хүнсний бүлэг 7.6 хувиар өсөж, 
хүнсний бус бүлгээс 3.3 хувиар 
өндөр байна.  

 
Хүнсний бүлгийн үнийн өсөлт 2016-2019 онд хүнсний бус бүлгээс өндөр байгаа нь инфляцын 
өсөлт хүнсний бүлгээс голлон хамаарч байгаа нь харагдаж байна. 
 
Зураг 7. Инфляцад мах, махан бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийн  

             үзүүлсэн нөлөө, хувь 

Манай улсын өрхийн хэрэглээний 
нийт мөнгөн зарлагын 8.4 хувь, 
Улаанбаатар хотын өрхийн 
хэрэглээний нийт мөнгөн 
зарлагын 9.5 хувийг мах махан 
бүтээгдэхүүн эзэлдэг.  
Иймд инфляцын түвшин махны 
үнээс ихээхэн хамаардаг. 
Нийлүүлэлттэй холбоотой махны 
үнэ байнга хэлбэлздэг бөгөөд 
хавар, зуны улиралд өсөж, намар, 
өвлийн улиралд  буурах 
хандлагатай байна. 
 

Мах, махан бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтийн үзүүлсэн нөлөө нь инфляцад 2015-2019 онд 3.1-23.1 
хувиар нөлөөлсөн бөгөөд сүүлийн жилүүдэд тогтмол өсөх хандлагатай байна. 

 

Зураг 8. Улаанбаатар хотын махны жилийн дундаж үнэ, төгрөг 

 

Улаанбаатар хотод 2010 онд нэг килограмм үхрийн мах 4.3 мянган төгрөг байсан бол 2019 онд 
10.4 мянган төгрөг болж 2.4 дахин, хонины махны үнэ 2010 онд 3.8 мянган төгрөг байсан бол 
2019 онд 8.8 манган төгрөг болж 2.3 дахин нэмэгджээ. Махны үнэ улирлын чанартай, хавар нь 
өсөж, намар нь буурч байгаа нь нийлүүлэлтийн чанартай бөгөөд манай улсын бэлчээрийн мал 
аж ахуйн онцлогоос хамаарч байна. 
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1.3. ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ 

Уул уурхай, үйлчилгээний салбарын өсөлттэй холбоотойгоор ХАА-н салбарын эдийн засагт эзлэх 
хувь хэмжээ 2010 оноос буурсан байна. 
 
Зураг 9. ХАА-н салбарын нийт үйлдвэрлэл, 2010 оны зэрэгцүүлэх үнээр, тэрбум төгрөг 

 
 
“Төрөөс хүнс, хөдөө аж ахуйн талаар баримтлах бодлого”-д хүнс, хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэл 
нь Монгол Улсын үндэсний аюулгүй байдлыг хангах чухал үүрэгтэй эдийн засаг, нийгмийн 
хөгжлийн суурь салбарын нэг мөн гэж тодорхойлсон.  
 
ХАА-н нийт үйлдвэрлэл 2019 онд зэрэгцүүлэх үнээр 3.5 тэрбум төгрөгт хүрч, 2010 оноос 2.0 
дахин нэмэгджээ.  
 
ХАА-н нийт үйлдвэрлэлийн 80.1 хувийг 2010 онд мал аж ахуйгаас үйлдвэрлэж байсан бол 2019 
онд 87.9 хувь болж, 7.8 пунктээр өссөн байна.  
 
Мал аж ахуйн салбарын жилийн бодит өсөлтийн хэмжээ тогтворгүй байна. Уламжлалт мал аж 
ахуй нь байгаль, цаг уурын нөлөөлөлд эмзэг байдаг төдийгүй бэлчээрийн даац, малын тоо 
толгойн тэнцвэргүй байдал, тэжээлийн нөөцийн хомсдол зэргээс өсөлтийн хэмжээ шалтгаалж 
байна. 
 
Мал, тэжээвэр амьтдын 2019 оны жилийн эцсийн тооллогын дүнгээр малын тоо 71.0 саяд хүрч, 
өмнөх оноос 4.5 сая толгой буюу 6.8 хувиар, 2010 оноос 38.2 сая толгой буюу 2.2 дахин өсжээ.  
 
Сүргийн бүтэц 10 жилийн хугацаанд төдийлөн өөрчлөгдөөгүй, тухайлбал адуу 5.9 хувь, үхэр 6.6 
хувь, тэмээ 0.7 хувь, хонь 44.8 хувь, ямаа 42.1 хувийг эзэлж байна. Сүүлийн 10 жилийн 
хугацаанд сүргийн бүтцэд өөрчлөлт ороогүй хэдий ч 1990 оноос хойш авч үзвэл, ямааны эзлэх 
хувь 21.4 пунктээр өсөж, харин хониных 12.8 пункт, үхрийнх 4.3 пункт, адууных 2.8 пункт, 
тэмээнийх 1.4 пунктээр буурчээ.   
 
Манай улсын хонь, ямааны харьцаа 1990 он хүртэл 75:25 буюу 3 хонинд нэг ямаа ногдож, 
зохистой харьцааг хадгалж байсан. Гэвч сүргийн бүтцэд болон малын бэлчээр ашиглалтад 
зохистой харьцаа алдагдсаар 25 орчим жил болж байна.  
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Тухайлбал, ямааны тоо толгойн эрс өсөлт 1993 оноос эхэлж, ноолуур үнэд орсонтой холбогдон 
1994-2003 онд хонины тоотой ижил түвшинд болж, 2003-2009 оны ямааны тоо хонины тооноос 
давж, 2009-2015 онд хонины тоо толгойтой дүйцэж, 50:50 харьцаатай болсон байна3.   
 
Цэвэр үүлдрийн мал 2010 онд нийт малын 3.6 хувийг эзэлж байсан бол 2019 онд 7.8 хувь болж, 
4.2 пунктээр нэмэгдсэн. 
 
Манай улсад том малын зүй бус хорогдол 2010 онд хамгийн их хэмжээгээр гарч оны эхний малын 
23.4 хувь буюу 10.3 сая мал хорогдсон байна. 
 
Зураг 10. Оны эхний малд том малын зүй бус хорогдлын эзлэх хувь 

Харин 2012-2017 онд 
дунджаар оны эхний малын 
1.6 хувь нь хорогдож байсан 
бол 2018 онд малын гоц 
халдварт шүлхий өвчин 
манай улсын 13 аймагт 
бүртгэгдэж, том малын зүй 
бус хорогдол оны эхний 
малын 4 хувь болж өссөн.  
2019 онд оны эхний нийт 
малын 1.7 хувь буюу 1.1 сая 
толгой мал хорогдсон нь 
өмнөх оноос 1.5 саяар буюу 
57.6 хувиар буурсан байна.  

 
 

Улсын хэмжээнд 2010 онд нийт тариалсан талбайн 89 хувийг хувийг үр тариа, төмс, хүнсний 
ногоо эзэлж байсан бол 2019 онд 75 хувь болж 14 пунктээр буурчээ. Харин таримал тэжээл 4 
пункт, техникийн ургамал 9 пунктээр тус тус өссөн үзүүлэлттэй байгаагаас харахад  зөвхөн үр 
тариа бус, бусад газар тариалангийн бүтээгдэхүүн тариалах хандлага нэмэгдсэн байна. 
 

Газар тариалангийн салбарын нийт бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл 2019 оны урьдчилсан 
гүйцэтгэлээр, оны үнээр 833.3 тэрбум төгрөг, 2010 оны зэрэгцүүлэх үнээр 445.3 тэрбум төгрөгт 
хүрч, 2010 онтой харьцуулахад зэрэгцүүлэх үнээр 101.8 тэрбум төгрөгөөр (30%) өссөн байна. 
 

Зураг 11. Нийт тариалсан талбай, мянган га 

  

                                                             
3Эх үүсвэр: Хөдөө аж ахуйн танилцуулга, 2019 он  

200.0

250.0

300.0

350.0

400.0

450.0

500.0

550.0

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Нийт тариалсан талбай Үр тариа, төмс, хүнсний ногоо

23.4

2.0
1.2 1.9

0.9 1.2
2.6

1.4

4.0

1.7

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019



МОНГОЛ УЛСЫН ЭДИЙН ЗАСГИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ 

14 

 

 
Манай улс 2019 онд 433.3 мянган тонн үр тариа, 192.2 мянган тонн төмс, 99.5 мянган тонн 
хүнсний ногоо, 121.1 мянган тонн таримал тэжээл, 34.0 мянган тонн техникийн ургамал, 1.8 
мянган тонн жимс, жимсгэнэ хураажээ.  
“Атрын III аян”-ы өмнөх таван жил буюу 2003-2007 оны дундажтай зэрэгцүүлж үзвэл хураасан 
үр тариа 306.8 мянган тонн буюу 3.4 дахин, төмс 99.1 мянган тонноор буюу 2.1 дахин, хүнсний 
ногоо 35.6 мянган тонноор буюу 55.8 хувиар тус тус өссөн байна. 
Улсын хэмжээгээр 2019 онд 416.9 мянган тонн улаан буудай, 192.5 мянган тонн төмс, 182.2 
мянган тонн хүнсний ногоог дотоодын зах зээлд нийлүүлэгдсэнээс төмсний хэрэгцээг дотоодын 
үйлдвэрлэлээр 99.8 хувь, улаан буудайн 96.5 хувь, хүнсний ногооны 54.2 хувийг хангаж, үлдсэн 
хувийг импортоор хангасан.  
 

2. ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТЭНЦВЭРТЭЙ БОДЛОГО 

Үндэсний  хөрөнгө оруулалтыг тэргүүн зэрэгт тавьж, эдийн засгийн бие даасан байдал, 
тогтвортой хөгжих чадавхыг дээшлүүлэхэд тэдгээрийг дэмжих бодлого барих нь эдийн засгийн 
аюулгүй байдлыг хангах гол зорилт юм.  

Энэ зорилгоор ҮАБҮБ-ын 3.2.2.1-т үндэсний хөрөнгө оруулагчдын эдийн засаг дахь хувь, 
оролцоог нэмэгдүүлэх, хамгаалах бодлого хэрэгжүүлж, улс орны эдийн засгийн аюулгүй байдал, 
хөгжил дэвшилд  шийдвэрлэх үүрэг гүйцэтгэх боломжийг бүрдүүлэхээр заасан. 

Шилжилтийн үеийн хүндрэлийг даван туулахад гадаадын хөрөнгө оруулалт, зээл тусламж 
ихээхэн ач холбогдолтой байсан бөгөөд тэдгээрт тодорхой хөнгөлөлт үзүүлж ирсэн.  

 

2.1. ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН САНХҮҮЖИЛТИЙН ЭХ ҮҮСВЭР 

Хөрөнгө оруулалтын хэмжээ оны үнээр, 2010 онд 3.8 их наяд төгрөг байсан бол 2019 онд 13.8 
их наяд төгрөг болж, 3.6 дахин өсөж, хөрөнгө оруулалтын ДНБ-д эзлэх хувь 2019 онд 37.5 болж, 
2010 оноос 1.9 пунктээр буурчээ.  

Гадаадын хөрөнгө оруулалт 2010 онд 2.4 их  наяд төгрөг байсан бол 2019 онд 7.8 их наяд төгрөг 
болж, 3.2 дахин, дотоодын хөрөнгө оруулалт 2010 онд 3.8 их наяд төгрөг байсан бол 2019 онд 
5.9 их наяд төгрөг болж, 4.2 дахин өсжээ. 

Монгол Улсад 2010-2019 оны хугацаанд нийтдээ 83.3 их наяд төгрөгийн хөрөнгө оруулалт 
хийгдсэний 36.6 их наяд (43.9 хувь) төгрөг нь дотоодын хөрөнгө оруулалт, 46.7 их наяд (56.1 
хувь) төгрөг нь гадаадын хөрөнгө оруулалт байна.  

Зураг 12. Хөрөнгө оруулалт, санхүүжилтийн эх үүсвэрээр, хувиар 
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Дотоодын хөрөнгө оруулалтын 36.1 хувийг 2010-2019 онд дунджаар төсвийн хөрөнгө оруулалт 
бүрдүүлж байсан бол нийт гадаадын хөрөнгө оруулалтын 81.8 хувийг ГШХО бүрдүүлсэн байна. 

Монгол Улсад 2010-2019 онд нийтдээ 37.2 их наяд төгрөгийн ГШХО хийгдсэн нь нийт хөрөнгө 
оруулалтын 44.7 хувийг эзэлж байгаа хэдий ч тогтворгүй, савлагаа ихтэй байна.  

Уул уурхайн салбарын хөрөнгө оруулалтын ДНБ-д эзлэх хувь 2011-2012 онд ДНБ-ны 63.7-56.3 
хувьтай тэнцэж байсан бол 2015 онд 22.4 болж буурсан. Харин сүүлийн жилүүдэд нэмэгдэн 
ДНБ-ий 37.5 хувьтай тэнцэж байна.  

Зураг 13. Гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтын хэмжээ, ДНБ-д эзлэх хувь 

 

Оюу Толгойн ил уурхайн бүтээн байгуулалт эхэлсэнтэй холбогдуулан 2011 онд томоохон 
хэмжээний хөрөнгө оруулалтын урсгал орж ирсэн бөгөөд 2011, 2012 хийгдсэн ГШХО нь сүүлийн 
арван жилийн нийт хөрөнгө оруулалтын 24.7 хувьтай тэнцэж байна.  

Дэлхийн зах зээл дээрх түүхий эдийн үнэ 2012 оноос хойш унасан, мөн дотоод улс төрийн 
тогтвортгүй байдлаас шалтгаалан хөрөнгө оруулагчдын итгэл суларсан нь 2013, 2014 онд 
ГШХО-ын хэмжээ огцом буурахад нөлөөлсөн байна.  

Канад улс 2011 онд хийгдсэн ГШХО-ын 47.5 хувийг санхүүжүүлж байсан бол 2019 онд 65.7 хувь 
болж, 18.2 пунктээр нэмэгджээ. ҮАБҮБ-ын 3.2.2.2 дахь хэсэгт гадаадын аль нэг орноос хийгдэх 
хөрөнгө оруулалтын хувь, хэмжээ нь гадаадын нийт хөрөнгө оруулалтын гуравны нэгээс 
хэтрэхгүй байлгах бодлого баримтална гэж заасан байдаг ч энэ хэмжээ Канад улсын хувьд 
гуравны хоёр хувьтай тэнцэж байна.  

Хүснэгт 4. ГШХО улсаар, дүнд эзлэх хувь 

Хөрөнгө 
оруулагч улсууд 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Нийт 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Канад 47.5 47.8 51.7 30.7 33.6 35.7 36.7 60.4 65.7 

АНУ 4.2 6.7 7.2 3.6 4.9 6.1 6.7 2.9 2.4 

БНХАУ 10.4 13.3 12.5 17.3 33.2 32.0 15.7 16.0 7.1 

Сингапур 11.5 5.5 5.5 12.3 5.2 4.9 6.5 2.0 6.4 

Япон 0.9 3.0 2.4 6.6 4.4 6.3 4.4 8.9 4.3 

Их Британи 2.2 0.8 1.7 2.1 2.3 2.2 1.2 0.7 2.8 

Люксембург 15.5 15.1 7.2 18.4 4.7 4.0 11.8 2.4 4.6 

Австрали 1.5 3.3 6.4 0.6 1.7 1.4 2.1 0.6 0.7 

Бусад 6.4 4.5 5.5 8.4 10.1 7.4 14.9 6.2 6.0 
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Манай улсад Япон улсаас хийсэн хөрөнгө оруулалт эдийн засгийн өсөлт саарсан 2014 онд 132.3 
сая ам.доллар (ГШХО-ын 6.6 хувь), 2016 онд 94.3 сая ам.доллар (ГШХО-ын 6.3 хувь) байсан 
бөгөөд 2018 онд нийт ГШХО-ын 8.9 хувь, 2019 онд 4.3 хувийг бүрдүүлж байна. Энэ нь нэг талаас, 
2015 оноос эхлэн Япон улс гадаад хөрөнгө оруулалтаа төрөлжүүлэх бодлого баримталж эхэлсэн, 
нөгөө талаас тус улсын хөрөнгө оруулалт нь манай улсын уул уурхайн бус салбарт буюу дэд 
бүтэц, бүтээн байгуулалт, инженер технологи зэрэг салбарт хийгдэж байгаатай холбоотой 
байна. 

Хүснэгт 5. Хөрөнгө оруулалтын үр ашиг, өгөөж 

Он 

Хөрөнгө 
оруулалт*, 
зэрэгцүүлэх 
үнээр,  

тэрбум төг 

ДНБ, 
зэрэгцүүлэх 
үнээр,  
тэрбум төг 

ДНБ-ий 
өөрчлөлт, 
тэрбум төг 

Хөрөнгө 
оруулалтын үр 
ашиг 

Хөрөнгө 
оруулалтын 
өгөөж 

1 2 3 4=1:3 5=1:4 

2010 3845.8 9756.6    

2011 7317.9 11443.6 1687.0 4.34 0.23 

2012 7904.3 12853.4 1409.8 5.61 0.18 

2013 5121.7 14350.7 1497.3 3.42 0.29 

2014 4299.1 15482.3 1131.6 3.80 0.26 

2015 3462.5 15850.7 368.5 9.40 0.11 

2016 4871.7 16035.9 185.2 26.31 0.04 

2017 6627.1 16891.8 855.8 7.74 0.13 

2018 6504.7 18115.9 1224.1 5.31 0.19 

2019* 8201.3 19039.6 923.8 8.88 0.11 

*Хөрөнгө оруулалтыг зэрэгцүүлэх үнэд шилжүүлэхдээ хөрөнгийн нийт хуримтлалын дефляторыг 
ашигласан. 

Хөрөнгө оруулалт нь нэг талаар ирээдүйд ашиг олох зорилгоор өнөөдөр зарцуулж буй хөрөнгө 
ч, нөгөө талаар эдийн засгийн буюу ДНБ-ий өсөлтийг хангахад чиглэгддэг.  Хөрөнгө оруулалтын 
үр ашгийг тооцох нэг арга нь нэмэгдүүлсэн хөрөнгө – гарцын харьцааны арга гэж үздэг. Уг аргыг 
ашигласнаар ДНБ-ий хэмжээг нэгжээр (төгрөгөөр) нэмэгдүүлэхийн тулд хэчнээн хэмжээний 
хөрөнгө оруулалт шаардлагатайг тодорхойлно. 

ДНБ-ийг 100 төгрөгөөр нэмэгдүүлэхийн тулд 2011 онд 434 төгрөгийн хөрөнгө оруулалт 
шаардагдаж, хөрөнгө оруулалтын өгөөж 0.23 байсан бол 2013 онд 342 төгрөгийн хөрөнгө 
оруулалт шаардагдаж хөрөнгө оруулалтын өгөөж хамгийн өндөр буюу 0.29 байжээ. Харин 2016 
онд 2631 төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар ДНБ-ийг 100 төгрөгөөр нэмэгдүүлж, хөрөнгө 
оруулалтын өгөөж хамгийн бага буюу 0.04 болсон байна. Харин 2019 онд ДНБ-ийг 100 төгрөгөөр 
нэмэгдүүлэхийн тулд 888 төгрөгийн хөрөнгө оруулалт шаардагдсан байна.  
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2.2. ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ГАДААД ХӨНГӨЛӨЛТТЭЙ ЗЭЭЛ, БУЦАЛТГҮЙ ТУСЛАМЖ 

Монгол Улсын Засгийн газар хөгжлийн түнш улс, олон улсын байгууллагаас 2010-2019 онд 
нийтдээ 8.3 их наяд төгрөгийн гадаад хөнгөлөлттэй зээл, 1.2 их наяд төгрөгийн тусламж авч 
ашиглажээ. 

Хөнгөлөлттэй зээл, буцалтгүй тусламжийн нийт дүн 2010 онд 232.7 тэрбум төгрөг байсан бол 
2019 онд 1.4 их наяд төгрөг болж, 6.2 дахин өссөн байна. Уг санхүүжилтийн эх үүсвэр нь 2010 
оны нийт хөрөнгө оруулалтын 6.1 хувийг бүрдүүлж байсан бол 2016 онд 19.9 хувь, 2017 онд 
22.2 хувь болж, улсын төсвийн хөрөнгө оруулалттай ижил түвшинд хүрсэн байна.   

Зураг 14. Хөнгөлөлттэй зээл, буцалтгүй тусламж  

 
 

Сүүлийн 10 жилийн хугацаанд гадаадын хөнгөлөлттэй зээл, тусламж нийт хөрөнгө оруулалтын 

дунджаар 10 хувийг бүрдүүлж байна. 
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Хөнгөлөлттэй зээл, буцалтгүй тусламжийн хөрөнгө оруулалтад эзлэх хувь, баруун тэнхлэгт
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3. ТӨСӨВ, САНХҮҮГИЙН САЛБАРЫН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ 

Уул уурхайн салбараас хэт хамааралтай манай улсын хувьд гадаад эдийн засаг таатай үед 
төсвийн орлого бодит үйлдвэрлэлийн хэмжээгээр бус эрдэс бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтөөр 
огцом өссөн. Харин дэлхийн зах зээл дээрх эрдэс бүтээгдэхүүний үнэ унах үед төсвийн орлого 
эрс буурч, төсвийн зарлагын хэт тэлэлт нь хумихад төвөгтэй болж ирсэн. Төсвийн алдагдлыг 
санхүүжүүлэхэд хүндрэл гарч, нийгмийн халамж, улс төрийн амлалтыг санхүүжүүлэх нь төсөвт 
асар их дарамт учруулж, эдийн засгийн бусад салбарын бүтээн байгуулалтын ажлыг сааруулж, 
эдийн засгийн өсөлтийг удаашруулахад хүргэж байсан. 

Энэ явдал дахин давтагдахаас сэргийлж ҮАБҮБ-д эдийн засгийн аюулгүй байдлыг хангах, урт 
хугацааны өсөлт хөгжлийг дэмжих эрүүл, тогтвортой, сахилга баттай санхүүгийн салбарыг 
төлөвшүүлэхээр заасан байна. 

 

3.1. УЛСЫН НЭГДСЭН ТӨСӨВ 

Улсын нэгдсэн төсвийн тэнцвэржүүлсэн орлого ба тусламжийн нийт хэмжээ 2019 онд 10.8 их 
наяд төгрөг, зарлага ба эргэж төлөгдөх цэвэр зээлийн нийт хэмжээ 11.4 их наяд төгрөг болж, 
улсын нэгдсэн төсвийн тэнцвэржүүлсэн тэнцэл 628.0 тэрбум төгрөгийн алдагдалтай гарсан 
байна. Нийт тэнцвэржүүлсэн орлого, тусламжийн хэмжээ 2019 онд 2010 оноос 7.7 их наяд төгрөг 
буюу 3.5 дахин, төсвийн зарлага 8.3 их наяд төгрөг буюу 3.7 дахин өссөн байна. 

Зураг 15. Төсвийн ашиг/ алдагдлын ДНБ-д эзлэх хувь 

 

Сүүлийн арван жилийн хугацаанд төсвийн орлогын ДНБ-д эзлэх хувь дунджаар 28.7 хувь, 
төсвийн зарлагын ДНБ-д эзлэх хувь дунджаар 33.2 хувь байна. 

Дэлхийн санхүү, эдийн засгийн 2016 оны хямралын үеэр төсвийн зарлага  9.5 их наяд төгрөгт 
хүрч, ДНБ-ий 39.7 хувьтай тэнцэн, төсвийн тэнцэл -3.7 их наяд төгрөгийн алдагдалтай гарсан 
байна.  

Төсвийн орлого 2010 онд оны үнээр 3.1 их наяд төгрөг байсан бол 2019 онд 10.8 их наяд төгрөг 
болж, 3.5 дахин өссөн, мөн хугацаанд ДНБ, оны үнээр 3.8 дахин өсжээ. Татварын орлого 2010 
онд улсын нэгдсэн төсвийн орлогын 86.1 хувийг, татварын бус орлого 18 хувийг бүрдүүлж 
байсан бол 2019 онд 81.7 хувийг татварын орлого, 9 хувийг татварын бус орлого  бүрдүүлсэн 
байна. 
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Зураг 16. Улсын нэгдсэн төсвийн зарлагын бүтэц, оны үнээр, тэрбум төгрөг  

ДНБ-ий 2011 оны огцом өсөлтийн үед төсвийн зарлагын урсгал зардал өмнөх оноос 43.4 хувь, 
хөрөнгийн зардал 2.2 дахин өсөж байсан бол сонгуулийн жилүүд болох 2012, 2016, 2019 
онуудад өмнөх жилтэй харьцуулахад 2012 онд урсгал зардал 36.8 хувь, хөрөнгийн зардал 19.1 
хувь, 2016 онд урсгал зардал 15.7 хувь, хөрөнгийн зардал 69 хувь, 2019 онд урсгал зардал 11.7 
хувь, хөрөнгийн зардал 75.3 хувиар тус тус өссөн байна.  

УИХ-ын сонгуулийн нөлөөлөл ДНБ-ээс гадна төсвийн зардалд ч мөн адил мөчлөгийн нөлөөллийг 
бий болгосон гэж үзэхээр байна. 

Өнгөрсөн 10 жилийн хугацаанд улсын нэгдсэн төсвийн тэнцвэржүүлсэн тэнцэл 2018 онд 
ашигтай гарсан. Эрдэс бүтээгдэхүүний үнэ сэргэснээр, нүүрсний үйлдвэрлэл түүхэн дээд 
түвшинд хүрч, төсвийн орлого 2018 онд өмнөх оноос 26.8 хувиар өссөн, төсвийн зарлага талаас 
2017 онд төлсөн 2 бондыг шинэ гадаад бондоор санхүүжүүлж, эргэн төлөлт 2021 оноос эхэлж 
байгаагаас Засгийн газрын өр буурсантай  холбоотой байна.  

 

3.1.1. ТӨСВИЙН АШИГ/АЛДАГДАЛ ДНБ-ИЙ ХАРЬЦАА 

“Төсвийн тогтвортой байдлын тухай” хуульд төсвийн дүрмүүдийг тогтоож өгсөн байдаг бөгөөд 
төсвийн тэнцвэржүүлсэн алдагдал ДНБ-ий 2.0 хувиас хэтрэхгүй байхаар 2010 оны 06 дугаар 
сард анх батлагдсан. 

Гэтэл 2015, 2016, 2017 оны хуулийн нэмэлт өөрчлөлтүүдээр тус хязгаарыг өсгөн, шинэчилсэн 
бөгөөд 2017 оны дөрөвдүгээр сарын нэмэлт өөрчлөлтөд тус харьцаа нь 2023 оноос эхлэн анх 
баталсан хязгаар болох хоёр хувиас хэтрэхгүй гэж тусгагдсан байна.  

Хүснэгт 6. Төсвийн ашиг/алдагдал ДНБ-ий харьцаа, “Төсвийн тогтвортой байдлын тухай” хуульд 
зааснаар  

 
2010 2011 2012 2013 2014 2015* 2016* 2017* 2018 2019 

УИХ-аар баталсан 2 2 2 2 2 5 18.5 10.4 9.5 6.9 

Гүйцэтгэл 0.4 5.7 6.9 1.2 3.9 5.0 15.3 6.3 0.0 1.7 

*Хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулсан он 
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“Төсвийн тогтвортой байдлын тухай” хуулийн 2015 оны нэмэлт өөрчлөлтөөр 2016 онд төсвийн 
алдагдал ДНБ-ий харьцаа 4 хувиас хэтрэхгүй гэж заасан ч 2016 оны нэмэлт өөрчлөлтөөр уг 
хязгаарыг 18.5 хувь хүртэл нэмсэн бол бодит хэмжээгээр 15.3 хувьтай тэнцэж байна.  

Харин 2016 онд оруулсан өөрчлөлтөөр 2017 онд 9.9 хувиас хэтрүүлэхгүй гэж заасан байсан бол 
2017 оны өөрчлөлтөөр дахин уг хязгаарыг нэмэгдүүлж 10.4 хувь хүртэл өсгөсөн, энэ нь бодит 
хэмжээгээр оны эцэст 6.3 хувь байна. 

Төсвийн алдагдлын түвшинд тааруулан төсвийн алдагдлын ДНБ-д эзлэх хувь, хязгаарыг 
өөрчлөх хандлага ажиглагдаж байгааг цаашид анхаарах шаардлагатай. 

 

3.1.2. ЗАСИЙН ГАЗРЫН ӨР  

Засгийн газрын нийт өр 2015 онд 14.4 их наяд төгрөг байсан ба 2016 онд 54.5 хувиар өсөж, 22.3 
тэрбум төгрөг, 2019 онд 23.9 их наяд төгрөг болж, 2015 оноос 1.7 дахин өссөн байна.  

Зураг 17. Засгийн газрын нийт өр, их наяд төгрөг 

 
Эх үүсвэр: Засгийн газрын өрийн статистик, ҮСХ 

Засгийн газрын нийт өрийн 54.6 хувийг 2015 онд гадаад өр эзэлж байсан бол гадаад өрийн 
эзлэх хувь жил бүр нэмэгдсээр 2019 онд 85.5 хувь болсон байна. 

Засгийн газрын өр болон ДНБ-ий харьцааг Төсвийн тогтвортой байдлын тухай хууль (ТТБТХ)-д 
анх 40 хувиас хэтрэхгүй байхаар хуульчилсан. Гэвч 2015, 2016 оны хуулийн өөрчлөлтөөр мөн л 
өрийн хязгаарыг нэмэгдүүлэн шинэчилж, Засгийн газрын өр, ДНБ-ий харьцааг 60 хувь болгон, 
мөрдөж эхлэх хугацааг 2021 он болгож хойшлуулсан байна.  

Хүснэгт 7. Засгийн газрын өр болон ДНБ-ий харьцаа 

УИХ-аар баталсан 2015* 2016* 2017 2018 2019 2020 2021 

ТТБТХ-д 2015 оны 01 сарын 20-ны 
өдөр оруулсан өөрчлөлт 

58.3 55 50 40 40 40 40 

ТТБТХ-д 2016 оны 09 сарын 09-ний 
өдөр оруулсан өөрчлөлт 

58.3 88 85 80 75 70 60 

Гүйцэтгэл 62.3 93.1 81.6 69.0 64.8 - - 

* ТТБТХ-д нэмэлт өөрчлөлт орсон он 

Засгийн газрын өр болон ДНБ-ий харьцаа 2015 онд анх баталсан хязгаар болох 40 хувиас 1.6 
дахин өндөр байсан бол 2016 онд 2.3 дахин, 2017 онд 2.0 дахин, 2018 онд 1.7 дахин, 2019 онд 
1.6 дахин өндөр байжээ.  
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Засгийн газрын өрийн бас нэг анхаарууштай үзүүлэлт нь эргэн төлөлт, хүүгийн төлбөрийн 
хэмжээ байна. Нийт эргэн төлөлт нь 2015 онд төсвийн орлогын 46.3 хувь, ДНБ-ий 12 хувьтай 
тэнцэж байсан бол 2017 онд төсвийн орлогын 82.3 хувь, ДНБ-ий 27.6 хувьтай тэнцэж, хамгийн 
өндөр түвшинд хүрсэн. 
 
Хүснэгт 8. Засгийн газрын нийт өрийн эргэн төлөлт, тэрбум төгрөг 

Үзүүлэлтүүд 2015 2016 2017 2018 2019 

Нийт 2,768.3 3,217.0 7,705.4 3,760.7 1,497.9 

Үндсэн төлбөр 2,205.8 2,451.1 6,550.3 2,714.9 603.4 

Хүүгийн төлбөр 562.5 765.9 1,155.1 1,045.8 894.5 

      ДНБ-д эзлэх хувь 

Нийт 12.0 13.4 27.6 11.6 4.1 

Үндсэн төлбөр 9.5 10.2 23.5 8.4 1.6 

Хүүгийн төлбөр 2.4 3.2 4.1 3.2 2.4 

      Төсвийн орлогод эзлэх хувь 

Нийт 46.3 5.8 8.0 10.1 11.9 

Үндсэн төлбөр 36.9 42.0 82.3 27.0 5.1 

Хүүгийн төлбөр 9.4 13.1 14.5 10.4 7.5 

Эх үүсвэр: ҮСХ 

Засгийн газрын эргэн төлөлтийн хэмжээ 2019 онд буурсан үзүүлэлттэй харагдаж байгаа ч 2021-
2024 онд ЗГ-ын “Мазаалай бонд” 500 сая ам.доллар, “Чингис бонд” 1 тэрбум ам.доллар, 
“Хуралдай бонд” 600 сая ам.доллар, “Гэрэгэ бонд” 800 сая ам.долларын эргэн төлөлт хийгдэж 
эхлэх бөгөөд гадаад эдийн засгийн хямралд өртөмтгий манай улсын эдийн засагт асар их өрийн 
дарамт үүсгэх магадлалтай.  

 

3.2. МӨНГӨ, САНХҮҮ 

Эдийн засаг дахь нийлүүлэлт (M2) 2019 оны эцэст 20.8 их наяд төгрөг болж, 2010 оноос 4.5 
дахин, өмнөх оноос 1.3 (7.0%) их наяд төгрөгөөр өссөн байна. Гүйлгээнд гаргасан бэлэн мөнгө 
2019 оны эцэст 897.4 тэрбум төгрөг болж, 2010 оноос 1.7 дахин өсөж, өмнөх оноос 71.2 (7.4%) 
тэрбум төгрөгөөр буурсан байна.  

(M1) 2019 оны эцэст 3.9 их наяд төгрөг болж, 2010 оноос 3.4 дахин нэмэгдсэн. Бага мөнгө  (M1)-
ийн 66.5 хувь нь 2010 онд төгрөгийн харилцах байсан бол 2019 онд 84.3 хувь болж, 17.8 
пунктээр нэмэгдсэн байна.  

Хүснэгт 9. Мөнгөний үндсэн үзүүлэлт, жил бүрийн эцэст, их наяд төгрөг 

Үзүүлэлт 2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018  2019  

Мөнгө М2 4.7 6.4 7.6 9.5 10.6 10.0 12.2 15.9 19.5 20.8 

Мөнгө М1 1.2 1.7 1.8 2.1 1.8 1.7 2.1 2.8 4.0 3.9 

Төгрөгийн харилцах 0.8 1.2 1.2 1.5 1.3 1.2 1.6 2.2 3.4 3.3 

Хадгаламжийн 
байгууллагаас гадуурх 
мөнгө 

0.4 0.5 0.6 0.6 0.5 0.5 0.6 0.6 0.7 0.6 

Бараг мөнгө 3.5 4.7 5.8 7.4 8.8 8.4 10.0 13.0 15.4 16.9 

Төгрөгийн хадгаламж 2.0 2.9 3.5 4.9 5.4 5.4 5.8 8.6 10.2 11.1 

Валютын хадгаламж 0.8 1.0 1.4 1.5 2.0 1.9 2.8 2.5 3.0 3.5 

Валютын харилцах 0.8 0.8 0.9 1.0 1.4 1.0 1.4 1.9 2.3 2.3 

Гүйлгээнд гаргасан бэлэн 
       мөнгө 

0.5 0.7 0.8 0.8 0.8 0.7 0.8 0.9 1.0 0.9 

Нөөц мөнгө 0.9 1.7 2.2 3.3 3.3 2.5 3.1 3.9 4.9 5.2 
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Бараг мөнгө 2019 оны эцэст 16.9 их наяд төгрөг болж, 2010 оноос 4.8 дахин нэмэгдсэн байна. 
Бараг мөнгөний 56.8 хувь нь 2010 онд төгрөгийн хадгаламж байсан бол 2019 онд 65.7 хувь 
болж, 8.8 пунктээр нэмэгдсэн байна. Валютын харилцах 2010 онд бараг мөнгөний 21.7 хувийг 
эзэлж байсан бол 2019 онд 13.7 хувь болж, 8.0 пунктээр буурчээ. 

Хүснэгт 10. Санхүүгийн зуучлалын гол үзүүлэлтүүд, хувиар 

Үзүүлэлт 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

M2/ДНБ 48.0 48.7 45.6 49.3 47.8 43.4 50.8 56.9 60.7 56.5 

Нийт зээл/ДНБ 33.5 42.8 41.9 56.2 56.3 50.6 51.9 48.8 53.2 49.0 

Хадгаламж/ДНБ 27.5 28.5 26.3 33.1 26.2 31.7 35.6 39.8 40.7 39.5 

Чанаргүй зээл/Нийт 
зээл 

11.4 5.8 4.2 5.3 5.0 7.4 8.5 8.5 10.4 10.1 

ҮАБҮБ-ын 3.2.3.4 дэх хэсэгт “Мөнгөний бодлогын үр дүнг дээшлүүлж, мөнгөн тэмдэгтийн 
дотоодын зах зээлд эзлэх хувь, хэмжээг зохистой хэмжээнд байлгана” гэжээ. Мөнгөн тэмдэгтийн 
дотоодын зах зээл дэх хэмжээг (М2) илэрхийлэх бөгөөд нийт мөнгө (M2) болон ДНБ-ий оны 
үнийн харьцаа 2010 онд 48.0 хувь байсан бол 2019 онд 56.5 хувь болж, 8.5 пунктээр; зээл; нийт 
зээл ДНБ-ий харьцаа 2010 онд 33.5 хувь байсан бол 2019 онд 49.0 хувь болж, 15.5 пунктээр; 
хадгаламж, ДНБ-ий оны үнийн харьцаа 2010 онд 27.5 хувь байсан бол 2019 онд 39.5 хувь болж, 
12.0 пунктээр тус тус өссөн байна. Харин чанаргүй зээл нийт зээлийн харьцаа 2010 онд 11.4 
хувь байсан бол 2019 онд 10.1 хувь болж 1.3 пунктээр буурсан байна. 

Зээлийн өрийн үлдэгдэл 2019 оны эцэст 18.1 их наяд төгрөг болж, 2010 оноос 6.8 дахин өссөн 
байна. Нийт зээлийн өрийн үлдэгдлийн бүтэц 2010-2019 онд дунджаар хэвийн зээл 88.0 хувь, 
хугацаа хэтэрсэн зээл 4.0 хувь, чанаргүй зээл 8.0 хувь байна. 

Хэвийн зээл 2010 онд нийт зээлийн 86.0 хувь байсан бол эдийн засгийн өндөр өсөлтийн жилүүд 
болох 2012-2014 онд 93.0-94.0 хувь болж өссөн ч 2019 онд 88.0 хувь болжээ. Мөн чанаргүй зээл 
2010 онд нийт зээлийн 11.0 хувь байсан бол 2012-2014 онд 4.0-5.0 хувь болж буурсан ч 2019 
онд 10.0 хувь болж нэмэгдсэн байна. 

Нийт зээлийн өрийн үлдэгдлийн 56.8 хувь нь 2010 онд хувийн хэвшилд ногдож байсан бол 2019 
онд 46.9 хувь болж, 9.9 пунктээр буурсан байна. 

Иргэдэд олгосон зээлийн өрийн үлдэгдэл нийт зээлийн өрийн үлдэгдэлд эзлэх хувь 2010 онд 
42.0 байсан бол 2019 онд 52.1 хувь болж, 10.1 пунктээр нэмэгджээ.   

Зураг 18. Нийт зээлийн өрийн үлдэгдлийн бүтэц, их наяд төгрөг 
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Ипотекийн зээлийн үлдэгдэл 2016 онд нийт зээлийн үлдэгдлийн 51.7 хувийг эзлэж байсан бол 
2019 онд 13.6 хувь болж буурсан байна. Энэ нь МИК-ын эх үүсвэрээр олгосон ипотекийн зээл 
нэмэгдсэнтэй холбоотой байна. Хэрэглээний зээлийн өрийн үлдэглэл 2019 онд 10.3 их наяд 
төгрөгт хүрч, 2016 онтой харьцуулахад 2.7 дахин, цалингийн зээл 31.0 хувиар нэмэгдсэн бол 
тэтгэврий зээл 11.5 хувиар буурчээ.  

Хүснэгт 11. Иргэдэд олгосон зээлийн өрийн үлдэгдэл, тэрбум төгрөг 

Хэрэглээний зээлийн уг өндөр өсөлт нь нэг талаас цалин, тэтгэвэр нэмэгдсэнтэй холбоотой байж 
болох ч банкууд шинэ харилцагч татах, иргэдийн өрийн дарамтыг харгалзан үзэхээс илүүтэй 
зээлийн хэмжээг нэмэгдүүлэх хандлагатай байснаас шалтгаалсан бөгөөд үүнийг зохицуулахаар 
Монголбанкнаас 2019 оны 01-р сарын 01-ээс эхлэн шинээр олгогдох иргэдийн зээлд  сарын 
зээлийн болон үндсэн төлбөр нь татварын дараах орлогын хэмжээний 70 хувиас давж болохгүй 
гэсэн шалгуурыг тавьсан байна. 

 

3.3. ТӨГРӨГИЙН ХАНШ 

Төв банкны нэрлэсэн жилийн дундаж ханш 2019 онд төгрөгийн ам.доллартай харьцах ханш 
2663.94 болж, 2010 оноос 2 дахин, евротой харьцах ханш 2982.14 болж, 1.7 дахин, юаньтай 
харьцах ханш 385.56 болж, 1.9 дахин, вонтой харьцах ханш 1.9 дахин тус тус чангарсан бол 
рубльтэй харьцах ханш 41.2 болж, 2010 оноос 9.4 хувиар суларсан байна. 

Зураг 19. Валютын ханшийн жилийн өөрчлөлтийн хувь 

 

Валютын ханш суларч байгаа үндсэн шалтгаан нь манай улсын гадаад худалдаанаас олж буй 
орлого нь зарлагаас бага байгаа явдал юм. Энэ нь төлбөрийн тэнцлийн урсгал дансны 
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Иргэдэд олгосон зээлийн өрийн үлдэгдэл 7768.1  9 162.4  11 780.0  12 150.2 

 Ипотек1 4018.3  4 253.2  4 430.2  4 628.9 

 Жижиг дунд үйлдвэр 697.8   808.5  1 195.5  1 657.1 

 Хэрэглээ 298.1   679.8  1 190.1  1 254.3 

 Цалин 1528.4  2 131.6  3 456.7  3 130.6 

 Тэтгэвэр 547.4   695.2   925.4   757.8 

 Бусад 678.1   594.1   582.1   721.5 

 1МИК-ын эх үүсвэрээр олгосон ипотекийн зээл ороогүй дүн 
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алдагдлаас  харагдах бөгөөд 2010 онд 885.5 сая ам.долларын алдагдалтай байсан бол 2012 онд 
хамгийн өндөр буюу 5.4 тэрбум ам.доллар, 2013 онд 4.7 тэрбум ам.доллар, 2014-2016 онд 
1934.3-699.7 сая ам.доллар болж буурч, 2017 оноос өсөж, 2019 онд 2.2 тэрбум ам.долларын 
алдагдалтай гарсан байна. 

Үндэсний мөнгөн тэмдэгт “төгрөг”-ийн ханш богино хугацаанд сулрахаас сэргийлэн гадаад 
валютын албан нөөцийг бүрдүүлдэг. ҮАБҮБ-д гадаад валютын нөөцийг үндэсний импортын нэг 
жилийн хэрэгцээг хангах хэмжээнээс багагүй түвшинд байлгахаар заасан байна.   

Зураг 20. Гадаад валютын нөөц, импортын хэмжээ 

 

Гадаад валютын албан нөөцийн түвшин нь Монгол Улсын Үндэсний аюулгүй байдлын үндсэн 
чиглэлд заасан нэг жилийн импортын хэрэгцээг хангахгүй байна. Импортын барааны төлбөрийн 
8.6 сарын хэрэгцээг 2010 онд хангах хэмжээний нөөцтэй байсан бол 2011 онд уул уурхайн 
бүтээн байгуулалтын импорт нэмэгдсэнээр 4.5 сарын нөөцтэй, 2015 онд хамгийн доод түвшин 
буюу 4.2 сарын нөөцтэй тэнцэж байжээ.  

Эдийн засгийн уналтын үе болох 2016 онд Засгийн газар, Монголбанк хамтран “Эдийн засгийг 
сэргээх хөтөлбөр”-ийг боловсруулж, үүний хүрээнд ОУВС-гийн “Өргөтгөсөн санхүүжилтийн 
хөтөлбөр”-т хамрагдан, бага хүүтэй, урт хугацаатай эх үүсвэр төвлөрүүлэн, Монголбанкнаас 
хэрэгжүүлсэн мөнгөний бодлогын үр дүнд 2017 оноос гадаад валютын албан нөөц нэмэгдэн 
2019 онд 8.5 сарын импортын төлбөр тооцооны хэрэгцээг хангахаар байна.  
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4. ЭРЧИМ ХҮЧ, ЭРДЭС БАЯЛГИЙН САЛБАРЫН БОДЛОГО 

Түлш, шатахууны салбар 100 хувь гаднын импорт, үнийн хэлбэлзлээс хамааралтай бөгөөд жилд 
нэг их наяд төгрөгөөс их үнээр түлш, шатахууныг ОХУ-аас худалдан авч байгаа бөгөөд энэ нь 
гадаад худалдааны алдагдлын гол шалтгаан болж байна. 

Иймд ҮАБҮБ-ын 3.2.4.2-т түлш, эрчим хүчний хэрэгцээг дотоодын үйлдвэрлэлээр бүрэн хангана,  
3.2.4.3-т  газрын тосны бүтээгдэхүүнээр нэг орноос шууд хараат байдлыг багасгаж, улмаар 2020 
он гэхэд дотоодын үйлдвэрлэлээр хэрэгцээгээ бүрэн хангана. Үнийн хэт хэлбэлзэлд өртөх 
эрсдэлээс сэргийлж, улсын нөөцийг түүхий нефтээр зургаан сарын хэрэгцээнээс доошгүй 
хэмжээнд байлгана гэж онцлон цаг хугацааг заасан тодорхой зорилтыг тавьсан байна. 

4.1. ЦАХИЛГААН ЭРЧИМ ХҮЧ 

Цахилгаан эрчим хүчний нийт нөөц өссөөр 2019 онд 8.6 тэрбум киловатт цаг болж, өмнөх оноос 
0.4 тэрбум киловатт цаг буюу 5.1 хувиар, 2010 оноос 4.0 тэрбум киловатт цаг буюу 88.5 хувиар 
нэмэгдсэн байна.  

Цахилгаан эрчим хүчний нийт нөөцийн 6.9 тэрбум киловатт цаг буюу 80.0 хувийг 2019 онд 
дотооддоо үйлдвэрлэж, 1.7 тэрбум киловатт цаг буюу 20.0 хувийг БНХАУ болон ОХУ-аас 
импортоор авч хэрэглэсэн байна. Дотооддоо үйлдвэрлэсэн цахилгаан эрчим хүч 2019 онд 6.9 
тэрбум киловатт цаг байгаа нь өмнөх оноос 0.4 тэрбум киловатт цаг буюу 5.6 хувиар, 2010 
оноос 2.6 тэрбум киловатт цаг буюу 60.0 хувиар өсжээ. 

Зураг 21. Цахилгаан эрчим хүчний үйлдвэрлэл, импорт, тэрбум киловатт цагаар 

Монгол Улсын эрчим хүчний систем нь 5 бүсэд хуваагддаг. Баян-Өлгий, Увс, Ховд аймгуудыг 
холбосон Баруун бүсийн нэгдсэн сүлжээ нь эрчим хүчийг ОХУ-аас шууд импортлон түгээдэг. 
Алтай, Улиастайн нэгдсэн сүлжээ нь Дөргөний усан цахилгаан станц, Тайшир-Гуулин усан 
цахилгаан станц, Богдын голын усан цахилгаан станц, Тосонцэнгэлийн усан цахилгаан станцын 
үйлдвэрлэсэн цахилгаан эрчим хүчийг дамжуулан Говь-Алтай, Завхан аймгийг эрчим хүчээр 
хангаж байна. Зүүн бүсийн нэгдсэн сүлжээний хувьд, Дорнодын дулааны цахилгаан станцаас 
гадна ОХУ-аас цахилгаан эрчим хүч импортлон Дорнод, Сүхбаатар аймгийг эрчим хүчээр хангаж 
байна. Төвийн бүсийн нэгдсэн сүлжээ нь ДЦС-2, ДЦС-3, ДЦС-4, Дарханы дулааны цахилгаан 
станц, Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан станцад цахилгаан эрчим хүчийг үйлдвэрлэж, 
Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ, Эрдэнэт-Булганы цахилгаан түгээх сүлжээ, Дархан-
Сэлэнгийн цахилгаан түгээх сүлжээ, Багануур-Зүүн өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээгээр 
дамжуулан түгээж байна. Өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээ нь Даланзадгадын дулааны 
цахилгаан станцаас гадна БНХАУ-аас цахилгаан эрчим хүчийг импортлон Өмнөговь аймгийг 
цахилгаанаар хангаж байна. 

Нийт цахилгаан эрчим хүч хэрэглэгчдийн 56.1 мянга буюу 7.8 хувь нь ААНБ, 662.6 мянга буюу 
92.2 хувь нь айл, өрх байна. Цахилгаан эрчим хүч хэрэглэж байгаа нийт ААНБ-ын 45.0 мянга 
буюу 80.3 хувь нь төвийн бүсийн нэгдсэн сүлжээний, 4.4 мянга буюу 7.9 хувь нь баруун бүсийн 
нэгдсэн сүлжээний, 2.4 мянга буюу 4.2 хувь нь зүүн бүсийн нэгдсэн сүлжээний, 2.2 мянга буюу 
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4.0 хувь нь өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээний, 2.0 мянга буюу 3.3 хувь нь Алтай-
Улиастайн нэгдсэн сүлжээний хэрэглэгчид байна. 

Харин цахилгаан эрчим хүч хэрэглэж байгаа нийт айл, өрхийн  557.5 мянга буюу 84.1 хувь нь 
төвийн бүсийн нэгдсэн сүлжээний, 41.8 мянга буюу 6.3 хувь нь баруун бүсийн нэгдсэн 
сүлжээний, 27.7 мянга буюу 4.2 хувь нь зүүн бүсийн нэгдсэн сүлжээний, 14.5 мянга буюу 2.2 
хувь нь өмнөд бүсийн цахилгаан түгээх сүлжээний, 21.1 мянга буюу 3.2 хувь Алтай-Улиастайн 
нэгдсэн сүлжээний хэрэглэгчид байна. 

Хүснэгт 12. Улсын хэмжээнд суурилагдсан цахилгаан эрчим хүчний хүчин чадал, түүний ашиглалт 
  

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Суурилагдсан хүчин 
чадал, МВт 

794.3 794.3 861.8 936.0 1 111.5 1 111.5 1 239.5 1 334.4 1 407.4 

Ашиглалт, МВт 471.1 492.4 558.4 625.0 643.0 662.0 695.0 756.0 799.0 

Ашиглалтын хувь, % 59.3 62.0 64.8 66.8 57.9 59.6 56.1 56.7 56.8 

Эх үүсвэр: Эрчим хүчний зохицуулах хороо 

Монгол Улсын хэмжээнд суурилагдсан цахилгаан эрчим хүчний хүчин чадал 2019 онд 1407.4 
МВт болж, 2011 оноос 613.1 (77.1%) МВт-аар нэмэгдсэн байна. Суурилагдсан хүчин чадлын 
ашиглалт 799.0 МВт болж, 2011 оноос 327.9 (69.6%) МВт-аар нэмэгдсэн бол суурилагдсан хүчин 
чадал ашиглалтын хувь 2019 онд 56.8 хувь болж, 2011 оноос 2.5 пунктээр буурсан байна. 

Цахилгаан дамжуулах, түгээх агаарын шугамын урт 2019 онд 41.9 мянган км, цахилгаан 
дамжуулах, түгээх дэд станцын тоо 6387 байна. (Эрчим хүчний зохицуулах хороо) 

4.2. НҮҮРС, ГАЗРЫН ТОС ОЛБОРЛОЛТ 

Монгол Улс нүүрсний нөөцөөр дэлхийд эхний 10 орны тоонд багтдаг. Одоогийн байдлаар 15 сав 
газрын 300 гаруй орд, илрэл байгаа бөгөөд Монгол орны нүүрсний геологийн таамаг нөөц 173.3 
тэрбум тонн бөгөөд цаашдаа өсөх боломжтой. Уул уурхай, олборлох үйлдвэрийн салбарт төрийн 
болон орон нутгийн өмчит 7 аж ахуйн нэгж, байгууллага 8 уурхайд, дотоодын болон хамтарсан 
28 аж ахуйн нэгж, байгууллага 33 уурхайд, гадаадын хөрөнгө оруулалттай 7 аж ахуйн нэгж 8 
уурхайд тус тус нүүрс олборлож байна. (Ашигт малтмал, газрын тосны газар) 

Нүүрс олборлолт 2019 онд 55.8 сая тонн болж өмнөх оноос 0.8 сая тонн буюу 1.6 хувиар, 2010 
оноос 25.6 сая тонн буюу 98.1 хувиар өссөн байна.  

Нийт олборлосон нүүрсний 36.6 сая тонн буюу 65.6 хувийг экспортолсон бөгөөд өмнөх оноос 
0.3 сая тонн буюу 0.9 хувиар, 2010 оноос 19.9 сая тонн буюу 2.2 дахин өсөж, нүүрс нь экспортын 
тэргүүлэгч бүтээгдэхүүн болсон. 

Зураг 22. Нүүрс олборлолт болон экспорт, сая тонноор 
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Дулааны цахилгаан станцуудад 2019 онд нийт хэрэглэсэн нүүрсний 7.7 сая тонн буюу 78.9 
хувийг хэрэглэсэн бол, 541.0 мянган тонн буюу 5.5 хувийг орон сууц, нийтийн аж ахуйд, 176.0 
мянган тонн буюу 1.8 хувийг үйлдвэр, барилгын салбарт, 56.0 мянган тонн буюу 0.6 хувийг 
тээвэр, холбооны салбарт, үлдсэн 1.3 сая тонн буюу 13.2 хувийг бусад салбар хэрэглэжээ. 

Нийт нүүрсний хэрэглээнд дулааны цахилгаан станцуудын хэрэглээний эзлэх хувь 2019 онд 2010 
оноос 1.2 пунктээр буурсан бол орон сууц, нийтийн аж ахуйд хэрэглэсэн нүүрсний эзлэх хувь 
2010 оноос 3.4 пунктээр буурчээ. 

Манай улс 1996 оноос газрын тос олборлож, газрын тосны олборлох салбар шинээр хөгжиж 
ирсэн. Монгол Улсын хэмжээнд газрын тосны хэтийн төлөв бүхий хайгуулын 32 талбай 
ялгаснаас одоогоор 25 талбайд 21 гэрээлэгч ажиллаж байна. Одоогоор олборлолтын үйл 
ажиллагааг “Петрочайна дачин тамсаг” ХХК болон “Доншен газрын тос Монгол” ХХК-ууд эрхэлж 
байна. 

Газрын тос олборлолт 2019 онд 6.9 сая баррель болж өмнөх оноос 0.5 сая баррель буюу 7.6 
хувиар өсөж, 2010 оноос 4.7 сая баррель буюу 3.2 дахин нэмэгдсэн байна. 

Нийт олборлосон газрын тосны 6.5 сая баррель буюу 95.2 хувийг экспортолсон бөгөөд энэ нь 
өмнөх оноос 0.3 сая баррель буюу 5.8 хувиар, 2010 оноос 4.4 сая баррель буюу 3.1 дахин өссөн 
байна.  

Зураг 23. Газрын тос олборлолт болон экспорт, сая баррелиар 

 

Сүүлийн 10 жилд Манай Улсын нийтдээ 58.7 сая баррель газрын тос олборлож үүний 56.7 сая 

баррель буюу 96.6 хувийг экспортолсон байна.   
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5. ГАДААД ХУДАЛДАА, ИНТЕГРАЦИЙН БОДЛОГО 

Эдийн засгийн салбарт олон улсын тэнцвэртэй, найрсаг харилцааг хөгжүүлэх, хамтран ажиллах, 
бүс нутгийн хамтын ажиллагаанд идэвхтэй оролцох замаар улс орны эдийн засгийн бие даасан 
байдлыг хамгаалж, олон улсын түвшин дэх байр суурийг бататгах нь гадаад худалдаа, 
интеграцийн оновчтой бодлогын гол үндэс юм.1 

Эдийн засгийн аюулгүй байдлыг хангах нэгэн чухал арга хэрэгсэл нь гадаад худалдаа, 
интеграцийн оновчтой бодлого гэж томьёолж түүний зорилтыг 3.2.5.1-т “Цөөн зах зээл, цөөн 
нэр төрлийн бүтээгдэхүүний экспорт, импортоос хэт хамааралтай үндэсний эдийн засгийн эмзэг 
байдлыг бууруулна” гэж заасан байна.  

Гадаад эдийн засгийн харилцааг үндэсний үйлдвэрлэлийг дэмжих чухал арга хэрэгсэл гэж үзэн 
3.2.5.2-т “Гадаад худалдааны алдагдлыг багасгаж, тарифын болон тарифын бус арга хэрэгслийг 
дотоодын үйлдвэрлэлийг дэмжих зорилгоор зохистой хэрэглэнэ. Стратегийн бараа, түүхий 
эдээр үндэсний үйлдвэрлэлийг найдвартай хангаж, үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмжийн 
импортын таатай нөхцөлийг бүрдүүлнэ” гэж заасан байна. 

 

5.1. ГАДААД ХУДАЛДАА  
 
Гадаад худалдааны нийт бараа эргэлт 2019 онд 13.7 тэрбум ам.долларт хүрч, 1.5 тэрбум 
ам.долларын ашигтай гарахад экспортын дийлэнх хувийг бүрдүүлдэг уул уурхайн 
бүтээгдэхүүний дэлхийн зах зээлийн үнийн өсөлт голлон нөлөөлсөн байна.  

Гадаад худалдааны нийт эргэлт 2010 онд 6.1 тэрбум ам.доллар байсан бол 2012 онд 11.1 тэрбум 
ам.доллар (2010 онтой харьцуулахад 1.8 дахин их), 2016 онд 8.3 тэрбум ам.доллар (2010 онтой 
харьцуулахад 1.4 дахин их), 2019 онд 13.7 тэрбум ам.доллар (2010 онтой харьцуулахад 2.3 
дахин их) болж өсжээ.  

Зураг 24.  Гадаад худалдааны нийт бараа эргэлт, экспорт, импорт, тэнцэл, сая ам.доллар 

 
Эх үүсвэр : Гаалийн Ерөнхий Газар 

Гадаад худалдааны нийт бараа эргэлтэд импортын эзлэх хувь 2010-2013 онд дунджаар 57.6 
хувь болж, алдагдалтай гарч байсан бол 2014 оноос гадаад худалдааны тэнцэл ашигтай гарч 
2014-2019 онд дунджаар 44.1 хувийг импортын бүтээгдэхүүн, 55.9 хувийг экспортын 
бүтээгдэхүүн эзэлж байна.  

Гадаад худалдааны тэнцэл 2014 оноос ашигтай гарч эхлэхэд эрдэс бүтээгдэхүүний экспорт 
өссөн нь нөлөөлсөн байна. Экспортын өсөлт 2014 онд өмнөх оноос 35.3 хувиар өссөний 30.4 
хувийн өсөлтийг эрдэс бүтээгдэхүүний  экспорт бүрдүүлсэн байна. 
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Манай улсын экспортын 81.0 хувийг эрдэс бүтээгдэхүүн 2010 онд эзэлж байсан бол 2012-2013 
онд 89.2 хувь болж хамгийн өндөр түвшинд хүрсэн. Харин эдийн засгийн хямралын жил болох 
2016 онд 70.9 хувь болж хамгийн доод түвшинд хүрсэн ба сүүлийн жилүүдэд эргэн нэмэгдэж, 
2019 онд нийт экспортын 83.7 хувийг бүрдүүлсэн. 

Хүснэгт 13. Бараа эргэлт, ОХУ, БНХАУ, сая ам.доллар 

Он 
Экспорт Импорт Нийт бараа эргэлт Тэнцэл 

Нийт бараа эргэлтэд 
эзлэх хувь 

ОХУ БНХАУ ОХУ БНХАУ ОХУ БНХАУ ОХУ БНХАУ ОХУ БНХАУ 

2010 82.7 2466.4 1046.7 976.2 1129.4 3442.7 -963.9 1490.2 18.5 56.4 

2011 96.3 4439.9 1624.7 2032.9 1721.0 6472.7 -1528.4 2407.0 15.1 56.7 

2012 79.6 4059.7 1847.4 1873.4 1927.0 5933.1 -1767.8 2186.3 17.3 53.3 

2013 61.8 3706.3 1561.9 1822.6 1623.6 5528.9 -1500.1 1883.7 15.3 52.0 

2014 61.6 5073.4 1549.3 1767.9 1610.9 6841.3 -1487.7 3305.5 14.6 62.1 

2015 76.9 3910.1 1021.0 1389.9 1097.9 5300.1 -944.1 2520.2 13.0 62.6 

2016 55.8 3901.6 880.4 1061.2 936.2 4962.8 -824.6 2840.5 11.3 60.0 

2017 67.7 5307.4 1217.3 1427.7 1284.9 6735.1 -1149.6 3879.7 12.2 63.9 

2018 85.9 6542.8 1710.3 1968.8 1796.3 8511.7 -1624.4 4574.0 13.9 66.0 

2019 68.1 6789.7 1729.9 2060.8 1798.0 8850.5 -1661.8 4728.9 13.1 64.4 

 
 

Манай Улсын нийт гадаад худалдааны бараа эргэлтийн 70-80 хувь нь БНХАУ, ОХУ-д ногдож 
байна.   
 
Манай улсын нийт экспортын дийлэнх хувь нь БНХАУ-д улсад ногдож, 2010-2019 онд дунджаар 
нийт экспортын 86.3 хувь тус улсад ногдож байна. Ялангуяа уул уурхайн салбарын өсөлт өндөр 
байсан 2011, 2012 онд нийт экспортын 92.4 хувийг БНХАУ-д экспортолж байсан.   

Монгол Улс 2019 онд 6.1 тэрбум америк долларын бараа, бүтээгдэхүүн импортолсон нь 2016 
оноос 82.5 хувиар өсөж, 2012 оноос 4.8 хувиар буурсан, 2010 оноос 1.9 дахин өссөн байна. 
Импортын өсөлтөд дизелийн түлш, авто бензин болон тээврийн хэрэгсэл, тэдгээрийн эд ангийн 
импорт өссөн нь голлох нөлөөг үзүүлж байна. 

ОХУ-аас нефтийн бүтээгдэхүүн, Япон Улсаас суудлын автомашин, БНХАУ-аас цахилгаан эрчим 
хүч, ачааны тэрэг, олон нэр төрлийн бага жинтэй, бараа бүтээгдэхүүнүүдийг голлон импортолж 
байна. 

Импортын бүтцийг улсаар авч үзвэл 2019 онд нийт импортын 33.6 хувь нь БНХАУ-д, 28.2 хувь 
нь ОХУ-д, 9.6 хувь нь Япон улсад, 4.7 хувь нь АНУ-д, 4.4 хувь нь БНСУ-д, 3.1 хувь нь ХБНГУ-д 
тус тус ногдож байгаа бөгөөд эдгээр улстай хийсэн импортын худалдаа нь импортын үнийн 
дүнгийн 83.6 хувийг эзэлж байна. 

Импортын дүнд эрдэс бүтээгдэхүүн, тоног төхөөрөмж, тээврийн хэрэгслийн импорт зонхилох 
хандлага хэвээр байна. Импортод эрдэс бүтээгдэхүүн 2010-2019 онд дунджаар 23.6 хувь, машин, 
тоног төхөөрөмж, тэдгээрийн эд анги дунджаар 21.8 хувь, авто, агаарын ба усан замын тээврийн 
хэрэгсэл, тэдгээрийн эд анги дунджаар 16.0 хувь, үндсэн төмөрлөг болон түүгээр хийсэн 
бүтээгдэхүүн дунджаар 8.5 хувь, хүнсний бэлэн бүтээгдэхүүн дунджаар 7.4 хувийг эзэлж байна. 

Монгол Улс 2010-2019 онд жилд дунджаар 326.6 сая ам.долларын өртөг бүхий 400 мянган тонн 
авто бензин, 578.1 сая ам.долларын 726.1 мянган тонн дизель түлш импортоор авч ашиглаж 
байна. Өнгөрсөн 10 жилийн хугацаанд нийтдээ 473.6 мянган ширхэг суудлын авто машин, 164.8 
мянган ширхэг ачааны авто машин импортоор орж ирсэн бол 15.9 мянган ширхэг нийтийн 
тээврийн хэрэгсэл импортолсон. 
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6. ХҮНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ 

6.1. ХҮН АМЫН ТОО 

Хүн ам, орон сууцны 2020 оны ээлжит тооллогоор Монгол Улсын хүн амын тоо 3 296 866 болж 
өмнөх оноос 58.3 мянга, 2010 оноос 0.5 сая хүнээр нэмэгдэж, жилийн дундаж өсөлт 1.8 хувь 
болжээ.   

Нийслэл Улаанбаатар хотод Монгол Улсын нийт хүн амын 46 хувь нь оршин сууж байгаа бол 
үүний дараа Хөвсгөл аймагт 4.2 хувь, Өвөрхангай аймагт 3.6 хувь, Сэлэнгэ аймагт 3.3 хувь нь 
оршин сууж байна. 

Зураг 25. Монгол Улсын хүн амын тоо, өсөлтийн хувь, 2010-2019 он 

 

Хот суурин газарт 2010 онд нийт хүн амын 67.9 хувь буюу 1798.1 мянган хүн хотод амьдарч 
байсан ба үүнээс  64.2 хувь нь Улаанбаатар хотод амьдарч байсан бол 2020 онд нийт хүн амын 
67.8 хувь буюу 2,168.2 мянган хүн хот суурин газар амьдарч үүнээс 67.6 хувь нь зөвхөн 
Улаанбаатар хотод амьдарч байна. 10 жилийн хугацаанд Улаанбаатар хотод амьдарч буй хүний 
тоо 295.4 мянгаар нэмэгдсэн. 

Хүснэгт 14. Аймаг, нийслэлийн хүн амын өсөлт, хувиар 

Аймаг, 
нийслэл 

2010/2000 2020/2010 

Жилийн дундаж 
өсөлт 

Аймаг, нийслэл 2010/2000 2020/2010 

Жилийн дундаж 
өсөлт 

2000-
2010 

2010-
2020 

2000-
2010 

2010-
2020 

Бүгд 116.1 119.7 1.5 2.2      

   Архангай 87.1 112.3 -1.2 1.4    Сүхбаатар 91.4 123.1 -0.8 2.6 

   Баян-Өлгий 96.7 123.3 -0.3 2.6    Сэлэнгэ 97.6 112.8 -0.2 1.4 

   Баянхонгор 89.7 116.5 -0.9 1.8    Төв 85.8 110.7 -1.3 1.2 

   Булган 86.9 115.7 -1.2 1.7    Увс 81.4 113.5 -1.7 1.5 

   Говь-Алтай 84.2 107.8 -1.4 0.9    Ховд 88.5 116.7 -1 1.9 

   Дорноговь 115.9 121.2 1.4 2.4    Хөвсгөл 96.5 117.5 -0.3 1.9 

   Дорнод 923 118 -0.7 2    Хэнтий 92.8 118.5 -0.7 2.1 

   Дундговь 75.4 121.3 -2.2 2.4    Дархан-Уул 113.6 113.1 1.2 1.5 

   Завхан 72.8 111.2 -2.5 1.2    Орхон 126.8 118.7 2.4 2.1 

   Өвөрхангай 90.9 115.2 -0.8 1.7    Говьсүмбэр 108.3 135.4 0.8 3.9 

   Өмнөговь 130.9 112.8 2.8 1.4    Улаанбаатар 163.1 124.2 5.7 2.7 
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Сүүлийн 10 жилд аймаг, нийслэлийн хүн ам жилд дунджаар 0.9-3.9 хувиар өссөн нь төрөлтийн 
түвшин нэмэгдсэнтэй холбоотой. 2000-2010 онд Нийслэл болон 5 аймгийн хүн амын тоо өсөж, 
бусад аймгуудад буурсан бол 2010-2020 онд бүх аймгуудад хүн амын тоо өссөн байна. 

Сүүлийн 10 жилд төрөлт өндөр байснаас шалтгаалан нийт хүн амд хүүхдүүдийн эзлэх хувь 27.3-
31.5 болж нэмэгдсэн байна. Энэ нь одоогийн сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагуудын 
хэрэгцээг нэмэгдүүлсэн бөгөөд цаашлаад ерөнхий боловсролын сургууль, мэргэжлийн 
боловсрол, дээд боловсрол олгох байгууллага, ажлын байрны хэрэгцээг нэмэгдүүлэх нь 
тодорхой юм4.  

Хот, хөдөөд хүн амын хүйсийн харьцаа ялгаатай байгаа бөгөөд хотод эмэгтэйчүүд илүү, хөдөөд 
эрэгтэйчүүд илүү суурьшиж байна. 

Хүснэгт 15. Хот, хөдөөгийн хүн амын тоо, хүйсээр, хүйсийн харьцаа 

Байршил 

2010 он 2020 он 

Эрэгтэй Эмэгтэй 
Хүйсийн 
харьцаа 

Эрэгтэй Эмэгтэй 
Хүйсийн 
харьцаа 

Улсын дундаж 1 313 968 1 333 577 98.1 1 619 573 1 677 293 96.6 

Хот  915 799 975 953 94 1 091 283 1 167 698 93.5 

Хөдөө 448 124 414 809 108 528 290 509  595 103.7 

 

6.2. ЭРҮҮЛ МЭНД 

Монгол Улсын хүн ам 2019 оны байдлаар 3.3 (2010 онд 2.8 сая) сая болж, нийт хүн амын  46.7 
хувь нь (2010 онд 45.1 хувь) Улаанбаатар хотод амьдарч байна.  

Дундаж наслалт эмэгтэйчүүдийнх 76.0 болж, 10 жилийн хугацаанд 3.7 жилээр нэмэгдсэн бол 
эрэгтэйчүүдийн хувьд 66.4 болж, 1.5 жилээр нэмэгдсэн нь эмэгтэйчүүдтэй харьцуулахад 2.2 
жилээр бага байна.  

Нийт хүн амын 49.1 хувийг (2010 онд 48.6 хувь) эрэгтэйчүүд, 50.9 хувийг (2010 онд 51.4 хувь) 
эмэгтэйчүүд эзэлж байна. Нийт хүн амын 31.5 хувийг 15 хүртэлх насны хүүхэд (2010 онд 27.3 
хувь), 64.4 хувийг 15-64 насны хөдөлмөрийн насны хүн ам (2010 онд 68.8 хувь),              4.1 
хувийг (2010 онд 3.9 хувь) 65-аас дээш насны хүн ам тус тус эзэлж байна. 

Хүн амын дунд амьсгал, хоол боловсруулах, зүрх судасны тогтолцооны өвчлөл 1990-ээд оноос 
хойш нэмэгдэж, нас баралтын 80 гаруй хувийг зүрх, судасны тогтолцооны өвчин, хавдар, осол, 
гэмтлийн шалтгаан эзэлж байна.  

Эрүүл мэндийн статистик үзүүлэлтээр нас барсан 3 хүн тутмын нэг нь зүрх,  судасны 
тогтолцооны өвчнөөр, 5 хүн тутмын нэг нь хорт хавдрын улмаас, 6 хүн тутмын нэг нь гэмтэл, 
хордлого, гаднын шалтгааны улмаас нас баржээ. Хүн амын дундах өвчлөл, нас баралтын 
дийлэнх хувийг харьцангуй сэргийлж болох өвчлөл, нас баралт эзэлж байна. 

Эрүүл мэндийн салбарын нийт зардал 2010 онд 333.7 тэрбум төгрөг байсан бол 2019 онд 823.9 
тэрбум төгрөг болж, 2.5 дахин, нэг хүнд ногдох эрүүл мэндийн зардал 91.4 мянган төгрөгөөс 
258.3 мянган төгрөг болж, 2.1 дахин нэмэгдсэн байна. Гэсэн хэдийн ч 2010 онд улсын төсвийн 
зарлагын 8.1 хувийг эрүүл мэндийн салбарт зарцуулж байсан бол 2019 онд 7.2 хувь болж, 0.9 
пунктээр буурчээ. 

Эрүүл мэндийн нийт байгууллага 2010 онд 2700 байсан бол 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар 
4459 болж, 1.7 дахин, өмнөх оноос 2.4 хувиар өссөн байна.  

                                                             
4Хүн ам орон сууцны тооллого 2020, ҮСХ 
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Төрийн өмчийн эмнэлэг 2010 онд 391 байсан бол 2019 онд 393 болж, 2-оор нэмэгдсэн бол 
хувийн хэвшлийн эмнэлэг 2019 онд 1890 болж, 559-өөр нэмэгджээ. 

Монгол Улсын нийт хүн амын 46.7 хувь нь амьдарч байгаа Улаанбаатар хотод нийт эмнэлгийн 
байгууллагын 60.3 хувь ногдож байна. 1000 хүн амд ногдох эмнэлгийн орны тоо 2010 онд 6 
байсан бол 2019 онд 8 болж, 2-оор нэмэгдсэн  байна. 

Эрүүл мэндийн байгууллагын ажиллагчид 2019 онд 54.7 мянга болж, нэг их эмчид ногдох хүн 
2010 онд 365 байсан бол 2019 онд 271 болж, 94-өөр буурсан байна. Нэг сувилагчид ногдох хүн 
2010 онд 298 байсан бол 2019 онд 250 болж, 48-аар буурсан байна. 

Зураг 26. 10 000 хүн амд ногдох эмч, сувилагч 

 

Улсын хэмжээнд 2019 онд нийт 10.9 мянган их эмч, 11.8 мянган сувилагч бүртгэгдэж, эмч, 
сувилагчийн харьцаа 1:1.09 болсон байна. 2010 оноос хойш нэг их эмчид ногдох сувилагчийн 
тоо багасаж байгаа нь их эмчийн тоо өссөнөөс шалтгаалсан байна.  

Нэг их эмчид 1.09 сувилагч ногдож байгаа нь олон улсын жишгээс 2 дахин бага байна.  

Зураг 27. Нэг өрхийн эмчид ногдох хүний тоо, бүсээр, 2010, 2019 он 

Өрхийн эрүүл мэндийн төв нь хот, суурин 
газрын хүн амд төрөөс үзүүлэх эрүүл мэндийн 
тусламж үйлчилгээг гэрээгээр гүйцэтгэх үндсэн 
чиг үүрэг бүхий сайн дурын үндсэн дээр 
бүртгүүлсэн хувийн хэвшлийн эрүүл мэндийн 
байгууллага юм.  

Өрхийн эрүүл мэндийн төвийн бүтэц, үйл 
ажиллагааны 2017 онд батлагдсан 
стандартаар 1800-2000 хүн тутамд нэг өрхийн 
эмч, сувилагч ногдохоор заасан. Өрхийн эрүүл 
мэндийн төвийн нэг их эмчид ногдох хүн улсын 
дунджаар 2019 онд 3143 болж, 2010 оноос 91-
ээр буурч, 2017 оны стандарт хэмжээнээс 1.6 
дахин их байна5.  

 

 

 

                                                             
5 Эрүүл мэндийн салбарын танилцуулга, 2019 он, ҮСХ 
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Хүснэгт 16. Хүн амын өвчлөлийн тэргүүлэх шалтгаан, дүнд эзлэх хувиар 

Улсын дүн 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Нийт 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

Амьсгалын 
тогтолцооны  

17.2 19.3 16.9 16.6 18.9 20.7 19.1 20.0 17.9 17.8 

Хоол 
боловсруулах  

15.0 14.7 15.4 15.5 14.9 14.9 15.7 14.9 16.7 16.1 

Зүрх,  
судасны  

11.3 11.8 12.2 11.5 12.0 12.5 12.2 12.2 12.2 12.0 

Шээс, бэлгийн 
замын 

12.6 12.3 12.4 12.3 10.9 10.3 10.2 9.8 10.2 9.7 

Мэдрэлийн  6.1 5.5 6.1 6.0 6.2 6.0 6.2 6.2 6.3 6.5 

Бусад 37.7 36.3 37.0 38.1 37.2 35.7 36.5 36.9 36.8 37.9 

Бүртгэгдсэн өвчлөлийн тохиолдлыг өвчний ангиллаар авч үзвэл улсын хэмжээнд сүүлийн 10 
жилийн байдлаар амьсгалын тогтолцооны, хоол боловсруулах тогтолцооны, зүрх, судасны 
тогтолцооны, мэдрэлийн тогтолцооны өвчнүүд тэргүүлж, энэ хандлага Улаанбаатар хотод ижил 
байна. 

Улсын хэмжээнд 2019 онд халдварт өвчнөөр өвчлөгчдийн тоо өмнөх оноос 7.5 хувиар, 2010 
оноос 9.3 хувиар өсөж, 45.2 мянгад хүрчээ.  

Халдварт өвчнөөр өвчлөгчид (10000 хүнд ногдох) сүүлийн 10 жилийн дунджаар 156 байсан бол 
2015-2016 онд 215 болж, 60-аар нэмэгдсэн байна. Энэ нь 2015-2016 онд бүх аймаг, нийслэлийг 
хамарсан улаан бурхны томоохон дэгдэлт гарч сэжигтэй 53.7 мянган тохиолдол бүртгэгдсэнтэй 
холбоотой байна. 

Бэлгийн замаар дамжих халдварт өвчин 2010 онд нийт халдварт өвчний 53.7 хувийг эзэлж 
байсан бол 2016 онд хамгийн өндөр буюу 76.3 хувь болж, 2019 онд  16.5 мянган хүн өвчилжээ.  

Хүснэгт 17. “Халдварт өвчнөөс сэргийлэх, хянах” үндэсний хөтөлбөрийн шалгуур үзүүлэлт 

Шалгуур үзүүлэлт 
Суурь 

түвшин 
Зорилтот 
түвшин 

Хэрэгжилт 

2015 2020 2019 

Сүрьеэгийн бүтгэгдсэн тохиолдол (10000 хүн амд 
ногдох) 

14.1 14.4 25 

Сүрьеэгийн нас баралт  (100 000 хүн амд ногдох) 8.5 6 8.3 

Гепатит А вирусийн цочмог халдварт өвчлөл (10 000 
хүн амд) 

9.1 8 0.5 

Гепатит В вирусийн цочмог халдварын өвчлөл (10 000 
хүн амд) 

1.6 1.3 0.7 

Цусан суулга (10 000 хүн амд) 9.2 7 17 

Зонхилон тохиолдох бэлгийн замын халдварт өвчин 
тэмбүү, заг хүйтэн, трихомониаз (10000 хүн амд)  

56.3 10 55.9 

Жирэмсэн эмэгтэйчүүдийн дундах тэмбүүгийн 
халдварын тархалтын хувь 

3 2 1.9 

Төрөлхийн тэмбүүгийн тохиолдол (100 000 амьд 
төрөлтөд) 

64.3 20 104.8 

Хүний бруцеллёзын өвчлөл (10000 хүн амд)  1 0.5 0.3 

              -хэрэгжсэн               -хэрэгжээгүй 
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Монгол Улсын Засгийн газрын 2017 оны 11 дүгээр тогтоолоор халдварт өвчнийг тандах, 
сэргийлэх, дэгдэлтийн үеийн хариу арга хэмжээг уян хатан, чанартай, хүртээмжтэй, шуурхай 
зохион байгуулах чадавхыг бэхжүүлэхэд бусад салбарын оролцоог нэмэгдүүлэх, хөтөлбөрийг 
хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны санхүүгийн тогтвортой байдлыг хангах замаар халдварт өвчний 
тархалтыг бууруулах зорилгоор “Халдварт өвчнөөс сэргийлэх, хянах” үндэсний хөтөлбөрийг 
баталсан. 

“Халдварт өвчнөөс сэргийлэх, хянах” үндэсний хөтөлбөрийн 9 шалгуур үзүүлэлтүүдээс 2019 онд 
хэрэгжээгүй 5 үзүүлэлт, хэрэгжсэн 4 үзүүлэлт байна. Үүнээс зонхилон тохиолдох бэлгийн замын 
халдварт өвчин тэмбүү, заг хүйтэн, трихомониаз зорилтот түвшнээс 5.6 дахин, төрөлхийн 
тэмбүүгийн тохиолдол (100 000 амьд төрөлтөд) 5.2 дахин их байна.  

6.3. ХҮНСНИЙ ЗҮЙЛИЙН ИЛЧЛЭГ, НАЙРЛАГА 

“Хүнсний тухай хууль”-ийн 3 дугаар зүйлийн 3.1.1-д “Хүнсний аюулгүй байдал” гэж хүн ам 
амьдралынхаа туршид чанартай, шим тэжээллэг, аюулгүй хүнсийг улсын эдийн засаг, нийгмийн 
нөхцөл байдал, газар зүйн байршлаас үл хамааран тогтвортой, хүртээмжтэй сонгон хэрэглэх 
боломж бүрдсэн байхыг хэлнэ гэж заасан.  

Үндэсний статистикийн хорооны даргын 2015 оны А/12 дугаар тушаалаар “Хүнсний аюулгүй 
байдлын статистик үзүүлэлтийг тооцох аргачлал”-ыг шинэчлэн баталсан бөгөөд хүнсний 
аюулгүй байдлын статистикийн үзүүлэлтүүдийг  2014 оноос эхлэн тооцсон.  

Хүснэгт 18. Жишсэн хүн амын жилийн хүнсний хэрэгцээ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хүнсний аюулгүй байдлын статистикийн үзүүлэлтийг Mонгол хүн эрүүл аж төрөхийн тулд хоногт 
шаардагдах илчлэг, шим бодисын хэрэгцээг хангахад зайлшгүй чухал шаардлагатай 13 бүлэгт 
хамаарах гол нэр төрлийн хүнсний бүтээгдэхүүн, ундны усыг хамруулж тооцож байсан бол 2017 
оноос 16 бүлэг үзүүлэлтийн дагуу тооцоолж эхэлсэн. 

Улсын хэмжээнд 2019 оны байдлаар жилд нийтдээ мах, махан бүтээгдэхүүн 179.2 мянган тонн, 
сүү 150.9 мянган тонн, сүүн бүтээгдэхүүн 169.7 мянган тонн, гурил, гурилан бүтээгдэхүүн 264.0 
мянган тонн,   будаа 47.1 мянган тонн, төмс 113.2 мянган тонн, хүнсний ногоо 245.2 мянган 
тонн, буурцагт ургамал 37.7 мянган тонн, жимс, жимсгэнэ 188.6 мянган тонн, өндөг 18.9 мянган 

Хүнсний бүтээгдэхүүний нэр 
төрөл 

Жишсэн нэг хүний  
жилийн хүнсний 

хэрэгцээ /килограмм/ 

Жишсэн хүн амын хүнсний хэрэгцээ 
/мянган тонн/ 

2010 2015 2019* 

Мах, махан бүтээгдэхүүн 69.4 176.2 171.8 179.2 
Малын мах 43.8  108.5 113.2 
Загас 11  27.1 28.3 
Шувууны мах 14.6  36.2 37.7 

Сүү 58.4 176.2 144.6 150.9 
Сүүн бүтээгдэхүүн 65.7 249.2 162.7 169.7 
Гурил, гурилан бүтээгдэхүүн 102.2 322.2 253.1 264.0 
     Гурил 36.5 100.7 90.4 94.3 
     Гурилан бүтээгдэхүүн 65.7 221.5 162.7 169.7 
Төрөл бүрийн будаа 18.3 78.5 45.2 47.1 
Төмс 43.8 140.9 108.5 113.2 
Хүнсний ногоо 94.9 201.4 235.0 245.2 

Буурцагт ургамал 14.6 90.6 36.2 37.7 
Жимс, жимсгэнэ 73 181.2 180.8 188.6 
Өндөг 7.3 19.1 18.1 18.9 
Ургамлын тос 8.4 25.2 20.8 21.7 
Цөцгийн тос 3.7  9.0 9.4 
Сахар, чихрийн зүйл 12 23.2 29.8 31.1 

*Урьдчилсан гүйцэтгэл     
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тонн, ургамлын тос 21.7 мянган тонн, цөцгийн тос 9.4 мянган тонн, сахар, чихрийн зүйл 31.1 
мянган тонны хэрэгцээтэй байна. 

Жишсэн хүн амын хүнсний бүтээгдэхүүний жилийн хэрэгцээ 2019 онд 10 жилийн өмнөхөөс 0.7-
19.5 мянган тонноор нэмэгдсэн. Үүнд, гурил, гурилан бүтээгдэхүүн 19.5 мянган тонн, хүнсний 
ногоо 18.1 мянган тонн, жимс жимсгэнэ 13.9 мянган тонн, мах махан бүтээгдэхүүн 13.3 мянган 
тонноор нэмэгдсэн.  

Хүн амын хэрэгцээнд 2019 онд улсын хэмжээнд 466.6 мянган тонн мах, махан бүтээгдэхүүн, 
956.8 мянган тонн сүү,  236.8 мянган тонн гурил, гурилан бүтээгдэхүүн, 177.7 мянган тонн 
хүнсний ногоо, 192.6 мянган тонн төмс нийлүүлсэн байна.  

Хүн амын мах махан бүтээгдэхүүний хэрэгцээг 2010 онд дотоодын үйлдвэрлэлээр 100 хувь 
хангаж байсан бол 2019 онд 96.3 хувийг хангаж байна. Сүүний хэрэглээний 92.2 хувийг 2010 
онд дотоодын үйлдвэрлэлээр хангасан бол 2019 онд 100 хувь болжээ.  

Хүснэгт 19. Хүнсний хангамжийн хувь, эх үүсвэрээр 

Гол нэр төрөл 
(мян.тн) 

2010 он 2015 он 2019* он 

Хэрэг-
лээ 

(мян.тн) 

Хангам- 
жийн хувь 

Хэрэг-
лээ 

(мян.тн) 

Хангам- 
жийн хувь 

Хэрэг-
лээ 

(мян.тн) 

Хангам- 
жийн хувь 

Дотоодын Импорт  Дотоодын Импорт  Дотоодын Импорт 

Мах, махан 
бүтээгдэхүүн 

204.4 100 0.00 392.1 97.1 2.9 466.6 96.3 3.7 

Малын  
мах 

            450.1 99.7 0.3 

Загас             2.9 0 100 
Шувууны  
мах 

            13.7 3.4 96.6 

Сүү 366.9 92.2 7.77       956.8 100 0 

Сүүн 
бүтээгдэхүүн 

            169.4 69.3 30.7 

Гурил, гурилан 
бүтээгдэхүүн 

209.3 68.6 31.44 227.6 91.3 8.7 236.8 88.3 11.7 

     Гурил             168.8 97.4 2.6 
     Гурилан  
    бүтээгдэхүүн 

            68 65.9 34.1 

Төрөл бүрийн 
будаа 

27.7           45.2 0 100 

Төмс 176.5 95.2 4.82 180.8 90.6 9.4 192.6 99.8 0.2 
Хүнсний ногоо 139.9 58.8 41.17 114.2 62.7 37.3 177.7 56 44 
Буурцагт 
ургамал 

            0.1 87.1 12.9 

Жимс, 
жимсгэнэ 

16.9 3.6 95.86       54.4 3.3 96.7 

Өндөг 4.7 55.3 44.68       17 52.6 47.4 
Ургамлын тос             12.7 2 98 
Цөцгийн тос             0.4 47 53 
Сахар, чихрийн 
зүйл 

50.1 0.2 0.00       177.2 63.7 36.3 

*Урьдчилсан гүйцэтгэл                      -70 хувиас дээш                   

ҮАБҮБ-ын 3 дугаар зүйлийн 3.4.2.2-т Монгол хүний амьдралын зайлшгүй хэрэгцээт хүнсний 
бүтээгдэхүүний 70-аас доошгүй хувийг дотоодын үйлдвэрлэлээр хангана гэж заасан бөгөөд 2010 
онд дунджаар 59.2 хувийг хангаж байсан бол 2015 онд 85.4 хувь, 2019 онд 57.3 хувийг дотоодын 
үйлдвэрлэлээр хангаж байна. Хүн амын хэрэглээний хандлагыг дагаад 2017 онд зайлшгүй 
хэрэгцээт хүнсний зүйлийн бүлэг нэмэгдсэн бөгөөд үүний ихэнхийг импортоор хангаж байна. 
Манай улсын төрөл бүрийн будааны хэрэглээг 2019 онд 100 хувь, жимс жимсгэнэ 96.7 хувь, 
ургамлын тос 98.0 хувь, өндөг 47.4 хувь, гурилан бүтээгдэхүүн 34.1 хувь, сүүн бүтээгдэхүүн 30.7 
хувь, хүнсний ногоо 44 хувийг тус тус импортоор хангаж байна. 



МОНГОЛ УЛСЫН ЭДИЙН ЗАСГИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ 

36 

 

Жишсэн нэг хүний хоногт хэрэглэсэн илчлэгийн хэмжээ 2019 онд 2010 оноос улсын дундаж 
хэмжээгээр 117.7 ккал, хотод 258.5 ккал-оор  буурсан бол хөдөөд 57 ккал-оор өссөн байна. 

Хүснэгт 20. Жишсэн нэг хүний хоногт хэрэглэсэн хүнсний зүйлийн илчлэг, найрлага, хот, хөдөөгөөр 

Үзүүлэлт 
Зөвлөмж 
хэмжээ 

Улсын дундаж Хот Хөдөө 

2010 2015 2019 2010 2015 2019 2010 2015 2019 

Илчлэг, ккал 2400 2,798.3 2,791.4 2,680.6 2,603.6 2,449.5 2,345.1 3,040.7 3,217.7 3,097.7 

Уураг, гр 90 105.4 109.8 105.1 90.1 91.7 88.4 124.4 132.3 125.8 

Өөх тос, гр 67 90.6 95.8 88.3 77.9 79.3 74.4 106.4 116.4 105.5 

Нүүрс ус, гр 360 371.5 353.5 348.4 368.1 325.7 314.9 375.8 388.2 390.1 

 Эх үүсвэр: ӨНЭЗС, ҮСХ 

 

Хүн амын хүнсний хэрэглээний үндсэн шимт бодисуудын зохистой хэрэглээ хот, хөдөөгөөр ямар 
ялгаатай байгааг авч үзвэл, 2019 онд хотын нэг хүний хоногт хоол хүнснээсээ авч байгаа уураг 
зөвлөмж хэмжээнээс 1.6 граммаар бага, хөдөөд 35.8 граммаар илүү, хотын нэг хүний хоногт 
хоол хүнснээсээ авч байгаа өөх тос зөвлөмж хэмжээнээс 7.4 граммаар их байхад хөдөөгийн нэг 
хүнийх 38.5 граммаар илүү байна. Мөн хотын нэг хүний хоногт хоол хүнснээсээ авч байгаа нүүрс 
ус зөвлөмж хэмжээнээс 45.1 граммаар бага, харин хөдөөгийн нэг хүнийх 30.1 граммаар илүү 
байна. Эндээс харахад хөдөөгийн хүн амын хоол хүнснээсээ авч байгаа уураг, өөх тосны 
зохистой харьцаа алдагдсан хэвээр байна. 

Зураг 28. 5 хүртэлх насны хүүхдийн хоол тэжээлийн үзүүлэлтүүд, хувиар 

 

5 хүртэлх насны хүүхдүүдийн хоол тэжээлийн үзүүлэлтүүдийг харвал 9 жилийн өмнөх үеэс 
өсөлтийн хоцролтой хүүхдийн нийт 5 хүртэлх настай хүүхдүүдэд эзлэх хувь 1.6 дахин, тураалтай 
хүүхдийн эзлэх хувь 1.8 дахин, туранхай хүүхдийн эзлэх хувь 1.8 дахин буурчээ. 

Хүүхдийн бага насан дахь хоол тэжээл, дэмжлэг үзүүлэх орчин нь хүүхдийн эрүүл мэнд, 
эндэгдлээс сэргийлэх болон бие бялдар, суралцах чадвар хөгжихөд түлхүүр хүчин зүйлс болдог. 
Бага насан дахь хоол тэжээлийн үзүүлэлт сайжирч байгаа боловч байршлын хувьд ялгаатай 
байна. Аймгийн төв болон хөдөөгийн багт амьдарч байгаа хүүхдүүдийн хувьд өсөлтийн 
хоцролтой, тураалтай, туранхай хүүхдүүдийн эзлэх хувь өндөр, улсын дунджаас дээгүүр байхад 
сумын төвд амьдарч байгаа хүүхдүүдийн хувьд хоол тэжээлийн үзүүлэлтүүд харьцангуй сайн, 
дунджаас 2 дахин бага байна. 
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6.4. ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТ 

Хөдөлмөрийн зах зээлийн мэдээллийн гол эх үүсвэр нь “Ажиллах хүчний судалгаа (АХС)” бөгөөд 
2006-2018 оны судалгааны аргачлал нь 1982 онд батлагдсан Олон улсын хөдөлмөрийн 
статистикчдын 13-р бага хурлын тогтоолын дагуу буюу хуучин аргачлалаар явагдсан. 2013 онд 
Швейцарын Женев хотод болсон ОУХС-ын 19-р бага хурлаар хуучин аргачлал нь  хөдөлмөрийн 
зах зээлийн хурдацтай өөрчлөгдөж  буй өнөөгийн дүр зургийг бодит  байдалд нийцүүлэн гаргаж 
чадахгүй, улмаар хөдөлмөр эрхлэлтийн бодлогод төдийлөн үр дүнтэй ашиглагдаж чадахгүй 
байна гэж үзэн аргачлалыг шинэчлэн баталсан.  

Уг шинэ аргачлалыг өөрийн орны онцлогт тусган, ойлголт, тодорхойлолт, аргачлалаа шинэчлэн 
боловсронгуй болгох шаардлагын дагуу 2019 оны 1 дүгээр сараас эхлэн Үндэсний статистикийн 
хорооны дарга, Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын сайдын 2019 оны А-09/08 тоот хамтарсан 
тушаалаар батлагдсан "Хөдөлмөр эрхлэлтийн статистикийн үзүүлэлтийг тооцох шинэчилсэн 
аргачлал"-ыг мөрдөж байна.  

Хөдөлмөрийн насны нийт хүн ам 2019 онд 2106.1 мянга байснаас 60.5 хувь буюу 1273.9 мянга 
нь ажиллах хүч, 39.5 хувь буюу 832.2 мянга нь 15, түүнээс дээш насны ажиллах хүчнээс гадуурх 
хүн ам байна. Ажиллах хүчний 1146.2 (90.0%) мянга нь 2019 оны байдлаар ажиллагчид, 127.7 
(10.0%) мянга нь ажилгүй хүн байна. Ажиллах хүчний оролцооны түвшин (АХОТ) улсын 
хэмжээнд  60.5 хувь, хүйсийн хувьд эрэгтэйчүүдийнх 68.3 хувь, эмэгтэйчүүдийнх 53.4 хувьтай 
байна. Ажиллах хүч 2019 онд 2010 оноос 11.0 хувиар, ажиллагчид 10.9 хувиар нэмэгдэж 
бүртгэлтэй ажилгүй иргэд 45.6 хувиар буурсан.    

Хүснэгт 21. Хүн амын хөдөлмөр эрхлэлтийн үзүүлэлтүүд, мянган хүн 

Үзүүлэлт 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019* 

Ажиллах хүч 1 147.1 1 124.7 1 151.1 1 198.3 1 206.6 1 243.9 1 275.6 1 357.4 1 358.6 1 273.9 

Ажиллагчид 1 033.7 1 037.7 1 056.4 1 103.6 1 110.7 1 151.2 1 147.8 1 238.3 1 253.0 1 146.2 

Ажилгүй хүн 113.4 87.0 94.7 94.7 95.9 92.7 127.8 119.1 105.6 127.7 

Бүртгэлтэй 
ажилгүй иргэд2 

38.3 57.2 35.8 42.8 37.0 32.8 34.4 25.5 25 20.8 

Ажиллах хүчнээс 
гадуурх хүн ам 

716 674 661 739 735 779 831.4 863 868 832.2 

Ажиллах хүчний 
оролцооны 
түвшин, % 

61.6 62.5 63.5 61.9 62.1 61.5 60.5 61.1 61 60.5 

Хөдөлмөр 

эрхлэлтийн 
түвшин, % 

55.5 57.7 58.3 57 57.2 56.9 54.5 55.8 56.3 54.4 

Ажилгүйдлийн 
түвшин, % 

9.9 7.7 8.2 7.9 7.9 7.5 10 8.8 7.8 10 

1 Хөдөлмөр эрхлэлтийн статистикийн үзүүлэлтийг тооцох шинэчилсэн аргачлалаар тооцсон 
2 Хөдөлмөр, нийгмийн хамгааллын яам 
Эх үүсвэр:  Ажиллах хүчний судалгаа 
* Аргачлалд өөрчлөлт орсон он 

Хөдөлмөрийн нөөцөд ажиллагчдын эзлэх хувь буюу хөдөлмөр эрхлэлтийн түвшин 2010 онд 55.5 
хувь, эдийн засгийн өсөлтийн жилүүд болох 2011-2014 онд дунджаар 57.6 хувьд хүрч байсан 
бол  2019 54.4 хувь болж 2010 онтой харьцуулахад 1.1 хувиар буурчээ.  

"Хөдөлмөр эрхлэлтийн статистикийн үзүүлэлтийг тооцох шинэчилсэн аргачлал"-ыг 2019 оны 01-
р сарын 01-ээс мөрдөж эхэлснээр  ажиллах хүч, ажилгүйдлийн түвшинг тооцоход ашиглагдаж 
байгаа эдийн засгийн идэвхтэй хүн ам, хөдөлмөр эрхлэлт, ажилгүйдэл, бүрэн бус ажил 
эрхлэлтийн үзүүлэлтүүдийг тооцох аргачлал шинэчлэгдсэн.  
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Хүйсээр авч үзвэл, эмэгтэйчүүдийн ажилгүйдлийн түвшин 2010-2019 онд дунджаар 7.9  хувь, 
эрэгтэйчүүдийнх 9.8 хувь байгаа нь эмэгтэйчүүд ажил хөдөлмөр эрэгтэйчүүдээс илүү их эрхлэх 
хандлагатай байгаа гэж харагдаж байгаа боловч эмэгтэйчүүдийн хөдөлмөр эрхлэлтийн түвшин 
эрэгтэйчүүдийнхээс 2010-2019 онд дунджаар 10.8 пунктээр бага, 2010 онтой харьцуулахад 2019 
онд 2.4 пунктээр буурсан байна. 

Зураг 29. Хөдөлмөр эрхлэлтийн болон ажилгүйдлийн түвшин, хүйсээр, хувиар 

 
Ажиллах хүчний оролцооны түвшинд хүйсийн ялгаа 2010 онд 10.2 пункт (АХОТ эрэгтэй-66.7, 
эмэгтэй-56.5) байсан бол 2019 онд 14.9 пункт (АХОТ эрэгтэй-68.3, эмэгтэй-53.4) болж 
нэмэгдсэн. Хөдөлмөр эрхлэлт дэх энэхүү хүйсийн ялгаа нь эмэгтэйчүүд идэвхтэй ажил 
хайдаггүй, урт хугацаанд ажилгүй байх магадлал өндөр байгаатай холбоотой байна. Хүүхэд 
харах, гэрийн ажил хийх, суралцах, тэтгэвэрт эрт гарах зэрэг нь эмэгтэйчүүдийн хувьд 
хөдөлмөрийн зах зээлээс гарах үндсэн шалтгаан болж байна. 

Хөдөлмөрийн зах зээл дэх жендэрийн асуудлын үндсэн шалтгаан нь  гэрлэлт, гэр орны ажил 
болон бусдыг асран халамжлах үүрэг, хариуцлага, эрэгтэй, эмэгтэй хүмүүсийн ажил үүргийн 
талаарх нийгэмд тогтсон ойлголт, хэм хэмжээ, хүлээлт зэрэгтэй холбоотой байна. Түүнчлэн улс 
төрийн орчин нөхцөл, өндөр настнуудын болон хүүхэд асрах үйлчилгээний чанар, хүртээмж 
хангалтгүй байгаа нь эмэгтэйчүүдийн ажил эрхлэлтэд нөлөөлж байгаа юм.  

Зураг 30. Ажиллагчид, эдийн засгийн үйл ажиллагааны салбараар, дүнд эзлэх хувиар 

 

Сүүлийн 10 жилийн хугацаанд хөдөө аж ахуйн салбарт ажиллагчдын нийт ажиллагчдад эзлэх 
хувь 33.5-аас 25.3 хувь болж, 8.2 пунктээр буурч, боловсруулах үйлдвэрлэлийн салбарын 
ажиллагчид 5.3 пунктээр, үйлчилгээний салбарын ажиллагчид 2.9 пунктээр тус тус өссөн байна. 
Ажиллах хүч цалин хөлс, хөдөлмөрийн бүтээмж харьцангуй бага уламжлалт хөдөө аж ахуй 
салбараас аж үйлдвэр, үйлчилгээний салбарт шилжиж байна.  
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Зураг 31. Ажилгүй иргэд, ажилгүйдлийн түвшин, 2011-2019 он 

 

Ажилгүйдлийн түвшин 2010 онд 7.7 хувь байсан бол 2019 онд 10.0 хувь болж, 2.3 пунктээр 
нэмэгдсэн, 2010-2019 онд дунджаар 8.6 хувь байна. 

Ажилгүйдлийн түвшинг насны бүлгээр авч үзвэл ажил эрхлээгүй, ажил хийхэд бэлэн, идэвхтэй 
хайж байгаа 15-24 насны залуучуудын ажилгүйдлийн түвшин хамгийн өндөр байгаа ба улсын 
дунджаас 8.1-19.6 пунктээр дээгүүр байна.  

Зураг 32. Ажилгүйдлийн түвшин, насны бүлгээр, хувиар 

 

Хөгжиж буй ихэнх орнуудад гол төлөв боловсрол доогуур буюу боловсролгүй хүн ам ажилгүй 
байдаг бол манай улсад боловсролтой иргэд илүү ажилгүй байх хандлагатай байна. 
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6.5. ЯДУУРЛЫН ТҮВШИН 

Хүн амын ядуурлын хамралтын хүрээ 2010 онд 38.8 хувь буюу нэг сая хүн ядуурлын шугамаас 

доогуур хэрэглээтэй байсан бол 2018 онд 125.7 мянган хүн ядуурлаас гарч, 10.4 пунктээр 

буурчээ.  

Зураг 33. Ядуурлын үндсэн үзүүлэлтүүд 

 

“Өрхийн нийгэм, эдийн засгийн судалгаа”-ны 2018 оны дүнгээр нийт хүн амын 28.4 хувь буюу 
904.9 мянган хүн ядуу амьдарч байгаа бөгөөд сарын хэрэглээ нь 166580 төгрөгөөс бага байна. 
Ядуурал 2010 оноос эрчимтэй буурсан хэдий ч 2016 оноос зогсонги байдалтай байна. 

Эдийн засгийн сэргэлтийн үе буюу 2010-аас 2014 онд ядуурал эрчимтэй буурч 38.8 хувиас 21.6 
хувь болсон бол эдийн засгийн хямралын улмаас 2016 онд эргээд 29.6 хувь болж өсжээ. 
Ядуурлын хамралтын хүрээ 2016-аас 2018 оны хооронд 1.2 пунктээр буурч 2018 онд 28.4 хувь 
болжээ6. 

Хэрэглээний бараа, үйлчилгээний үнийн өсөлт, ялангуяа хүнсний бүтээгдэхүүний үнэ өссөн нь 
хотын ядуу иргэдийн амьжиргаанд сөргөөр, харин мал аж ахуйн гаралтай бүтээгдэхүүн 
үйлдвэрлэдэг хөдөөгийн малчдад эергээр нөлөөлжээ. Ядуу өрхүүдийн хүнсний хэрэглээндээ 
зарцуулсан мөнгөн дүнгийн эзлэх хувь нийт хэрэглээнд нь өндөр хувийг эзэлдэг учраас хүнсний 
бүтээгдэхүүнээ худалдан авч хэрэглэдэг хотын ядуу хүн амд үнийн өсөлт хүнд туссан байна. 
Харин мал аж ахуйн бүтээгдэхүүн борлуулж орлого олдог, өрхийн хүнсний хэрэглээнийхээ тал 
хувийг хувийн аж ахуйгаасаа хэрэглэдэг малчид, тэр дундаа ядуу малчдад хүнсний 
бүтээгдэхүүний үнийн өсөлт тийм ч их нөлөө үзүүлсэнгүй. 

ӨНЭЗС-ны 2018 оны дүнгээр ядууралд өртсөн таван ажиллагч тутмын гурав нь цалинтай ажил 
эрхэлдэг боловч ажил нь ихэнхдээ мэргэжил, ур чадвар бага шаардагдах энгийн ажил, 
хөдөлмөрийн хөлс багатай худалдаа, үйлчилгээний ажлууд байдаг байна.  
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ДҮГНЭЛТ 

 
 Дэлхийн санхүү, эдийн засгийн хүндрэл, түүний дотор олборлох салбарын түүхий эдийн үнийн 

уналт болон гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтын бууралт зэргээс шалтгаалж 2012-2016 онд 
Монгол улсын эдийн засгийн өсөлт 12.3-аас 1.2 хувь хүртэл буурсан байна. 
Эдийн засаг аажмаар сэргэж, сүүлийн 10 жилийн хугацаанд эдийн засгийн бодит өсөлт 
дунджаар 7.7 хувь байсан бөгөөд 2010 онтой харьцуулахад манай улсын эдийн засаг 2 дахин 
тэлжээ. 
  
ҮАБҮБ-д тусгасан тэргүүлэх салбарууд болох уул уурхай, хөдөө аж ахуй, эрчим хүч, тээвэр, 
харилцаа холбоо, санхүүгийн салбаруудын нэмэгдэл өртгийн үйлдвэрлэлийн хэмжээ эдийн 
засгийн 45.9 хувийг дунджаар бүрдүүлж байна. Мөн эдгээр салбаруудын бүтэц 2010 онтой 
харьцуулахад өөрчлөгдөж ХАА, тээврийн салбарын эдийн засагт эзлэх хувь буурсан бол уул 
уурхай, санхүүгийн салбарын эзлэх хувь өссөн байна.  
 
Манай улсын нэг хүнд ногдох ДНБ 2010-2019 оны хугацаанд тогтмол өсөж 6.0 сая төгрөг болсон. 
Дэлхийн банкны Атласын аргаар 2010 онд нэг хүнд ногдох ДНБ 2565.2 ам доллар байсан бол 
2019 онд 2226.7 ам.доллар болж буурчээ. “Төгрөг”-ийн худалдан авах чадвар буурсан нь эдийн 
засгийн өсөлт иргэдийн амьжиргаанд нөлөөлөхгүй байх үндсэн хүчин зүйл болоод байна. 
  
Инфляцын өсөлт нь хүнсний бүлгийн барааны өсөлтөөс голлон хамаарсан хэвээрээ байна. Үүнд 
мах махан бүтээгдэхүүний үнийн өсөлт, валютын ханшны өсөлтөөс шалтгаалсан хүнсний 
барааны үнийн өсөлт голлох нөлөөллийг үзүүлж байна.  Нийлүүлэлттэй холбоотой махны үнэ 
байнга хэлбэлздэг бөгөөд хавар, зуны улиралд өсөж, намар, өвлийн улиралд  буурах 
хандлагатай, мөн махны үнэ инфляцад үзүүлэх нөлөөлөл сүүлийн жилүүдэд тогтмол өсөж 
байна. 
 
Мал аж ахуйн салбарын жилийн бодит өсөлтийн хэмжээ тогтворгүй байгаа нь байгаль, цаг 
уурын нөлөөлөлд уламжлалт мал аж ахуй эмзэг байдаг, бэлчээрийн даац, малын тоо толгойн 
тэнцвэргүй байдал, тэжээлийн нөөцийн хомсдол зэргээс шалтгаалж байна.  
 
Манай улсын хонь, ямааны харьцаа 1990 он хүртэл 75:25 буюу 3 хонинд нэг ямаа ногдож, 
зохистой харьцааг хадгалж байсан. Гэвч сүргийн бүтцэд болон малын бэлчээр ашиглалтад 
зохистой харьцаа алдагдсаар 25 орчим жил болж байна. Тухайлбал, ямааны тоо толгойн эрс 
өсөлт 1993 оноос эхэлж, ноолуур үнэд орсонтой холбогдон 1994-2003 онд хонины тоотой ижил 
түвшинд болж, 2003-2009 оны ямааны тоо хонины тооноос давж, 2009-2015 онд хонины тоо 
толгойтой дүйцэж, 50:50 харьцаатай болсон байна. Иймд малын тоо толгойн өсөлтийг 
чухалчлах бус нэг малаас авах ашиг шимийг нэмэгдүүлэх шаардлагатай. 
 

 ҮАБҮБ-д үндэсний хөрөнгө оруулагчдын эдийн засаг дахь оролцоог нэмэгдүүлэхээр зорилт 
тавьсан ба 2019 онд дотоодын хөрөнгө оруулалтын нийт хөрөнгө оруулалтад эзлэх хувь 42.5 
хувь болж, 2010 оноос 6 пунктээр нэмэгдэж, хөрөнгө оруулалтын хэмжээ 5.9 их наяд төгрөгт 
хүрч, 2010 оноос 4.2 дахин нэмэгдсэн байна. Гэвч эдийн засгийн хүндрэлийг даван туулахад 
гадаадын хөрөнгө оруулалт, зээл тусламж ихээхэн ач холбогдолтой байсаар байна. 

Манай улсад орж ирж буй ГШХО-ын дийлэнх (2019 онд 75.8%) хувийг уул уурхайн салбарт 
хөрөнгө оруулдаг ба ГШХО-ын гуравны хоёр хэсгийг Канад Улсаас санхүүжүүлж байна. ҮАБҮБ-
ын 3.2.2.2 дахь хэсэгт гадаадын аль нэг орноос хийгдэх хөрөнгө оруулалтын хувь, хэмжээ нь 
гадаадын нийт хөрөнгө оруулалтын гуравны нэгээс хэтрэхгүй байлгах бодлого баримтална гэж 
заасан байдаг ч энэ хэмжээ Канад улсын хувьд гуравны хоёр хувьтай тэнцэж байна.  

Сүүлийн арван жилийн хугацаанд оруулсан хөрөнгө оруулалтын өгөөжийг харахад 2013 онд 
хөрөнгө оруулалтын өгөөж хамгийн өндөр буюу ДНБ-ийг 100 төгрөгөөр нэмэгдүүлэхийн тулд 
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342 төгрөгийн хөрөнгө оруулалт шаардагдаж байжээ. Харин 2016 онд 2631 төгрөгийн хөрөнгө 
оруулалтаар ДНБ-ийг 100 төгрөгөөр нэмэгдүүлж, хөрөнгө оруулалтын өгөөж хамгийн бага байв.  

 ҮАБҮБ-д сахилга баттай санхүүгийн салбарыг төлөвшүүлэхээр заасан хэдий ч төсвийн алдагдал 
ДНБ-ий харьцаа 2016 онд “Төвийн тогтвортой байдлын тухай хууль”-аар анх батлагдсан 
түвшнээс 7.6 дахин, Засгийн газрын өр болон ДНБ-ий харьцаа 2.3 дахин тус тус өндөр байв. 
Харин 2019 онд төсвийн алдагдал ДНБ-ий харьцаа хуульд заасан анхны түвшнээс 14.9 хувиар 
бага,  Засгийн газрын өр болон ДНБ-ий харьцаа 24.8 хувиар өндөр байна. 
 
Улсын төсвийн хөрөнгийн зардал болон урсгал зардлын өсөлт сонгуулийн жилүүдэд өмнөх 3 
жилтэй харьцуулахад өндөр байх хандлагатай байна. УИХ-ын сонгуулийн нөлөөлөл ДНБ-ээс 
гадна төсвийн зардалд ч мөн адил мөчлөгийн нөлөөллийг бий болгосон гэж үзэхээр байна. 
Сонгуулийн жилүүд болох 2012, 2016, 2019 онд улсын төвийн зардал дахь хөрөнгийн болон 
урсгал зардлууд өмнөх жилтэй харьцуулахад огцом өсжээ. 
 
Нийт зээлийн өрийн үлдэгдлийн бүтэц 2010-2019 онд харьцангуй тогтвортой буюу хэвийн зээл 
дунджаар 88 хувь, хугацаа хэтэрсэн зээл нийт зээлийн 4 хувь, чанаргүй зээл нийт зээлийн 8 
хувийг бүрдүүлж байна. Хугацаа хэтэрсэн болон чанаргүй зээлийн эзлэх хэмжээг дорвитой 
бууруулах нь чухал байна. 
 

 ҮАБҮБ-д түлш, эрчим хүчний хэрэгцээг дотоодын үйлдвэрлэлээр бүрэн хангаж, газрын тосны 
бүтээгдэхүүнээр нэг орноос шууд хараат байдлыг багасгаж, 2020 оноос дотоодын үйлдвэрлэлээр 
газрын тосны бүтээгдэхүүний хэрэгцээг бүрэн хангана хэмээн зорьж байгаа бол 2019 оны 
байдлаар манай улс цахилгаан эрчим хүчний 80.0 хувийг дотооддоо үйлдвэрлэж, 20.0 хувийг 
БНХАУ болон ОХУ-аас импортоор авч, нийт олборлосон газрын тосны 95.2 хувийг түүхийгээр 
экспортолж байна.  
 

 Манай улсын экспортод эрдэс бүтээгдэхүүний экспорт зонхилсоор байгаа бөгөөд 2010-2019 оны 
хугацаанд экспортод дунджаар 82 хувийг бүрдүүлж байна.  Нийт гадаад худалдааны бараа 
эргэлтийн 70-80 хувь нь БНХАУ, ОХУ-д ногдож, цөөн зах зээл, цөөн нэр төрлийн бүтээгдэхүүний 
экспорт, импортоос хэт хамаарах эмзэг байдал буурахгүй хэвээр байна. 
 

 Монгол улсын хүн ам 3.3 сая болж 10 жилийн хугацаанд хагас сая хүнээр өсөж, нийт хүн ам 
залуу бүтэцтэй буюу “голч нас” 27.9 байна.  
Сүүлийн 10 жилд төрөлт өндөр байснаас шалтгаалан нийт хүн амд хүүхдүүдийн эзлэх хувь 27.3-
31.5 болж нэмэгджээ. Энэ нь сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагуудын хэрэгцээг 
нэмэгдүүлсэн, цаашлаад ерөнхий боловсролын сургууль, мэргэжлийн боловсрол, дээд 
боловсрол олгох байгууллага, ажлын байрны хэрэгцээг нэмэгдүүлэх нь зайлшгүй болж байна. 
 
Эрүүл мэндийн байгууллагын тоо нэмэгдэж нэг их эмчид ногдох хүний тоо буурч байгаа хэдий 
ч эмч сувилагчийн харьцаа олон улсын жишгээс 2 дахин бага байна.  
 
Бэлгийн замаар дамжих халдварт өвчин нийт халдварт өвчний 40 хувийг дунджаар эзэлж байна.  
Сүүлийн арван жилд насанд хүрсэн (18 ба түүнээс дээш) 10 хүн тутмын 1 нь БЗХӨ-р өвчилсөн 
байгаагаас харахад нөхөн үржихүйн боловсролыг бага наснаас нь эхлэн системтэйгээр олгох 
шаардлагатай байна.  
 

 Хүн амын голлох хүнсний зүйлсийн хэрэглээний 57.3 хувийг дотоодоос хангаж байна.   
Энэ нь 2010 оноос хойш үндсэндээ өөрчлөгдөөгүй байгаад дүгнэлт хийж дотоодын 
үйлдвэрлэлийн хэмжээг нэмэгдүүлэх, бүтээгдэхүүний нэр төрлийг олшруулах шаардлагатайг 
харуулж  байна. Жишсэн нэг хүний хоногийн хүнсний хэрэгцээг улсын дундаж бодит хэрэглээтэй 
харьцуулахад мах, махан бүтээгдэхүүн, сүү, сүүн бүтээгдэхүүн, гурил зонхилон хангагдсан 
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хэвээр байна. Харин жимс, жимсгэнэ, хүнсний ногоо хангалтгүй байна. Хөдөөгийн хүн амын 
хоол хүнснээсээ авч байгаа уураг, өөх тосны зохистой харьцаа алдагдсан хэвээр байна. 
 

 Эмэгтэйчүүдийн ажилгүйдлийн түвшин сүүлийн 10 жилд эрэгтэйчүүдийнхээс бага байгаа хэдий 
ч хөдөлмөрийн зах зээл дэх оролцооны хувьд эмэгтэйчүүдийн AXOT 55.6 хувь буюу 
эрэгтэйчүүдтэй харьцуулахад 12.7 пунктээр бага байна.  
 
Олон улсад боловсролгүй хүн ажилгүй байдаг бол манай улсад эсрэгээрээ дээд боловсролтой 
хүмүүс ажилгүй байна.  
 
Ядуурал 2010 оноос эрчимтэй буурсан хэдий ч 2016 оноос зогсонги байдалтай байна. Сүүлийн 
арван жилд ядуу хүмүүс цалинтай ажил хийх нь нэмэгдсэн ч 30 гаруй хувь нь энгийн, ур чадвар 
шаардагдахгүй ажил эрхэлж, 40 хувь нь гар урлал, худалдаа, үйлчилгээний салбарт ажиллаж 
байна.  
 
Эсрэгээрээ, ядуу бус цалин хөлстэй ажилчдын арван хүн тутмын нэг нь ур чадвар бага 
шаардагдах ажил хийдэг, арван хүн тутмын дөрөв нь удирдлагын, мэргэжлийн, техникийн 
албанд ажиллаж байгаа нь ядуу болон ядуу бус хүн амын цалин зөрүүтэй байгаа шалтгаан болж 
байна.  
 
  


