МОНГОЛ УЛСЫН
ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖЛИЙН ЗОРИЛТУУДЫН
ТОО МЭДЭЭЛЛИЙГ ЦУГЛУУЛАХ АЖЛЫГ
АЗИЙН ХӨГЖЛИЙН БАНКНААС
ДЭМЖИЖ БУЙ БАЙДАЛ

2017 оны 11 дүгээр сарын 13
“Тогтвортой хөгжил-Статистик” үндэсний чуулган
АХБ-ны ахлах эдийн засагч
Деклан Магий
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МУ дахь АХБ-ны үйл ажиллагаа
• 4 жилийн шинэ Түншлэлийн стратеги (ТС)-ийг 2017 оны

5-р сард АХБ-ны Удирдах зөвлөлөөс баталсан

• Нийт 1.2 тэрбум ам.долларын зээл (жилийн 300 сая

ам.дол)

• Богино хугацаанд: Нийгмийн хамгааллыг дэмжихийн

зэрэгцээ макро эдийн засгийн тогтвортой байдлыг
сэргээх

• Урт хугацаанд: Илүү уян хатан, төрөлжсөн эдийн

засгийг хөгжүүлэх

• Монгол Улсын Засгийн газрын Үйл ажиллагааны

хөтөлбөр болон “Тогтвортой хөгжлийн үзэл
баримтлал-2030” дэмжих

ТС 2017–2020: Стратегийн чиглэл
ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХҮНДРЭЛТЭЙ ЦАГ ҮЕД
ХҮРТЭЭМЖТЭЙ ӨСӨЛТИЙГ ХАНГАХ
Чиглэл 1
Эдийн засаг, нийгмийн тогтвортой байдал

• Хүртээмжтжй
өсөлтийг дэмжих
• Нийгмийн
үйлчилгээг
сайжруулах

Чиглэл 2
Эдийн засгийн төрөлжилтийг дэмжих дэд бүтэц

Чиглэл 3
Байгаль орчны тогтвортой байдал

• Биет холбоосыг
боловсронгуй
болгох

• Байгалийн нөөцийн
менежментийг
сайжруулах

• Хотын эдийн засгийн
өсөлтийг хурдасгах

• Цаг уурын
өөрчлөлтийн эсрэг
авч буй арга хэмжээг
өргөжүүлэх

• Бүтцийн
шинэчлэлийг
эрчимжүүлэх

• Гамшгийн эрсдэлийн
менежментийг
сайжруулах

ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН УДИРДЛАГА
ЖЕНДЭРИЙН ТЭГШ БАЙДАЛ
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ТХЗ-ын үзүүлэлтүүдийн төлөв байдал
• Гол чиглэл: Зөв бодлого хэрэгжүүлэх, хөрөнгийг

үр дүнтэй төлөвлөхийн тулд үндсэн үзүүлэлтээр
ТХЗ-ын хэрэгжилтэнд хяналт шинжилгээ хийх
шаардлагатай.
• ҮСХ, НҮБ-аас хийсэн ажил (2015, 2016 онд
болон сүүлийн үед)
• ТХЗ-ын үзүүлэлтүүд: нийт 244 үзүүлэлтээс 54 үзүүлэлт нь гарах

боломжтой, 17 нь тооцоо хийж гарах боломжтой, 162 нь гарах
боломжгүй, 11 нь МУ-д хамаарахгүй үзүүлэлт байна
(урьдчилсан байдлаар)
• Дөрвөн чиглэл (жендер, ядуурал, өлсгөлөн, боловсрол)-ийн тоо
мэдээллийн хүртээмж хангалтгүй байна
• Уламжлалт бус тоо мэдээллийг ашиглавал тодорхой үр
дүнд хүрч болно
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АХБ-ны дэмжлэг
• 2018 онд ҮСХ-нд хэрэгжих Техникийн

туслалцааны төслийг боловсруулах
• 2018 оны эхний хагаст АХБ-ны
зөвшөөрлийг авах
• 2018 оны 1-р улиралд Техникийн
туслалцаа үзүүлэх боломжийг судлах
багийг ажиллуулах зорилт тавьж
ажиллаж байна.
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АХБ-ны дэмжлэг
• Одоогийн байдлаар дараах ажлыг хийхээр

зорьж байна :

• ТХ-ийн бүх зорилтуудын хүрээнд 2-р түвшинд

хамаарах үзүүлэлтүүдийг ҮСХ-ноос тооцох ажлыг
дэмжлэх
• ТХ-ийн 4 зорилгын (ядуурал, өлсгөлөн, жендэр,
боловсрол) 3-р түвшинд хамаарах үзүүлэлтүүдийг
туршилтаар цуглуулахад ҮСХ-той хамтран
ажиллана. Энэ хүрээнд уламжлалт бус тоо
мэдээллийг ашиглах боломжийг судална.
• Хамгийн чухал нь арга барил. Техникийн

туслалцааны төсөл хэрэгжсэний дараа ҮСХ тоо
мэдээллээ цуглуулах чадавхтай байхаар
тогтвортой байдлыг хангах зорилт тавьсан.
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АХБ-ны дэмжлэг
• Мөн, АХБ нь Монгол Улсад тоо мэдээллийн

чиглэлээр олон ажил зохион байгуулж байна:
• Байгаль орчин, эдийн засгийн нэгдсэн данс
байгуулах ажил нь ТХЗ-д чиглэгдээгүй хэдий ч
ТХЗ-ын үзүүлэлтийг тооцоход дэмжлэг болно.
• Хөгжлийн тоо мэдээллийн чиглэлээр бүсийн
шинэ Техникийн туслалцааны төсөл:
• Уламжлалт бус тоо мэдээллийн асуудлаар 2 улсын

кейс судалгаа
• Жижиг нутаг дэвсгэрийн тооцоо болон их
өгөгдлийн аналитик судалгааны ерөнхий сургалт
зохион байгуулах
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БАЯРЛАЛАА

