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АЛСЫН ХАРАА 2050: УРТ ХУГАЦААНЫ ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГЫН ТӨСӨЛД ӨГӨХ САНАЛ  

  
Улаанбаатар хот.                   2020 оны 4 дүгээр сарын 15 өдөр 

 

Нэг. Ерөнхий зарчмын санаа  

 

1. Хэнийг ч орхилгүй хөгжих үзэл санааг шингээж, НҮБ-ын Тогтвортой хөгжлийн стратеги, 

зорилтуудтай уялдуулах шаардлагатай.  

2. МУ-ын Үндсэн хуулийн эрхэм зорилго, "хүний эрх, эрх чөлөө, шударга ѐсыг эрхэмлэн 

дээдэлж, хүн төрөлхтний соѐл иргэншлийн ололтыг хүндэтгэн үзэж, эх орондоо хүмүүнлэг 

иргэний ардчилсан нийгэм цогцлооно" гэсэн үнэт зүйл зарчмын агуулга, утга санаа уг  

бодлогын баримт бичигт бүхэлдээ тусаагүй байна хэмээн үзэж байна.  

3. “Алсын хараа 2050 урт хугацааны хөгжлийн бодлого нь үндэсний дахин давтагдашгүй 

онцлогт суурилсан, дэлхийн дэвшилтэт үзэл санаатай хослуулсан Монгол Улсын 

хөгжлийн загвар байх болно” хэмээн заасан боловч энэхүү бичиг баримтын дэлхийн 

дэвшилтэт үзэл санаатай нийцэх байдал нь маш хангалтгүй, НҮБ-ын Тогтвортой хөгжлийн 

зорилтын үзэл санаанаас зөрүүтэй зүйл их байна. 

4. “Төрөө дээдлэх уламжлаа хөгжүүлэн удирдагчаа үнэлдэг нийгмийн соѐлыг бүрдүүлэх, 

төрөө дээдлэх, уламжлаа сэргээх...” гэх мэт санаа цөөнгүй байгаа нь “өнөөгийн төрийн эрх 

дарах, хүндлэл багадаж байна” гэсэн санааг шууд төрүүлж, төрийн буруу зөрүү, нууц 

хаалттай гэрээ хэлэлцээр хээл хахуулийг нэмэх санаархал байна гэх хардалт төрүүлж 

байна. Ийм үг хэллэгийг яав ч дэлхийн дэвшилтэт үзэл санаатай хослуулсан гэж хэлэхэд 

хэцүү. Энэ мэт гол үзэл санаа нь яаж ч гуйвуулж болохоор боловсруулагдсанаас гадна  

өнөөгийн хэрэгжиж байгаа хуулийн ерөнхий заалтуудаас их авсан нь алсын биш ойрын 

бодлогын бичиг баримт мэт болгожээ.   

5. COVID-19-ийн эдийн засаг, санхүүгийн байдалд нөлөөлөх байдлын зураг гарсан хойно 

сайжруулан ард нийтээр хэлэлцүүлэх нь зүйтэй.  

а) Хөгжих эрхээ хэрэгжүүлэх, хөгжлийн бодлогод санал өгөх эрх бүрэн хангагдахгүй буюу 

зарчмын хувьд 2050 хүртэлх хөгжлийн бодлогод саналыг зөвхөн  цахимаар аваад болсон 

гэж үзэж болохгүй. Хөдөө орон нутагт хэрхэн хэлэлцүүлсэн нь тодорхойгүй байгаа ба ард 

нийтээр хэлэлцүүлэх шаардлагатай.  
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б) 20 гаран жил хоосон яригдаж, олон зуун сая доллар үрсэн хэр нь өнөөг хүртэл хэрэгжиж 

чадаагүй гацаатай төслүүд болон агаарын тээвэр мэт үлгэрийн төслүүдэд дахин татвар 

төлөгчийн мөнгийг зарцуулах төлөвлөлт хийсэн байна.  

 

А. ҮНДЭСНИЙ НЭГДМЭЛ ҮНЭТ ЗҮЙЛ  хэсэгт: 

1. Зорилгын “нэг итгэл үнэмшил”-тэй гэдэг нь МУ-ын Үндсэн Хуулийн хүн бүр өөрийн 

итгэл үнэмшилтэй байх гэсэнтэй зөрчилдөж байна. 

2. Зорилт 1.1.11-д заасан зорчих эрхийн хязгаарлалт нь “хууль ѐсны”, “зайлшгүй”, 

“үндэслэл бүхий” байх шаардлагыг хангаж буй эсэх эргэлзээтэй байна. 

3. Зорилт 1.2.2-т иргэний бүртгэлийн байгууллага угийн хэлхээг тодорхойлно гэсэн нь 

эргэлзээтэй. 

4. Зорилт 1.3 хэсэгт нутгийн хэл, соѐл, аман аялгууг хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр 

түгээн дэлгэрүүлэх үйл ажиллагааг нэмж төлөвлөх 

5. 1.4.2 т туссан “Чингис хааныг нийтээр хүлээн зөвшөөрсөн үндэсний эцэг” болгох үйл 

ажиллагаа нь хэтэрхий туйлширсан байна. 

6. 1.4.3-т заасан “уламжлалт зан үйл” нь Монгол Улсын Үндсэн хуулиар баталгаажсан 

эрх, эрх чөлөө, үл ялгаварлан гадуурхах зарчимд нийцсэн байх ѐстой болохыг нэмж 

тусгах 

7. 1.4.9-т “нэгдмэл” гэдэг үгийг анхаарч үзэхгүй бол угсаатан, ястан өөрийн онцлог, соѐл, 

заншилтай байгааг ижилсгэх утгаар хөрвүүлэгдэж болзошгүй. 

8. 1.4.14 “шашны гаж урсгал” гэдгийг сайн тодорхойлохгүй бол МУ-ын Үндсэн Хуултай  

зөрчилдөж болзошгүй. 

Б. ХҮНИЙ ХӨГЖИЛ хэсэгт:  

Хүний хөгжлийн хэсэгт дэвшүүлсэн зорилт нь нийгмийн идэвхтэй МОНГОЛ ХҮН-ийг 

хөгжүүлэх үү, эсвэл хүн нэг бүрээ хөгжүүлэх үү гэдэг дээр үзэл баримтлалын зөрүүтэй 

байна. Дэлхий нийтийн тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлалыг хүлээн зөвшөөрч, 

баталсан улс орны хувьд монгол хүн нэг бүрийг хөгжүүлэхийн тулд боловсрол, эрүүл 

мэнд, ажил хөдөлмөрийн хэрэгцээнд суурилсан арга хэмжээнүүдийг авах тухай зорилт 

дэвшүүлэх шаардлагатай байна. 
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Дэд сэдэв: Боловсрол  

Ерөнхий санал 

 Боловсрол хэсэгт байгаа утга төгс биш, утгын алдаатай, гүйцэд биш 

өгүүлбэрүүдийг засах, найруулах.  

 Боловсролын салбарын өдөр тутам хийдэг л ажлуудаа жагсаасан байна. Ирээдүйг 

харж төлөвлөсөн зүйл бага байна.   

 Дэлхийн жишигт хүрсэн боловсрол, олон улсын шаардлага хангасан дээд 

боловсролын сургалтын байгууллага гэсэн дэлхийд байдаггүй тодорхойлолт, утга 

санааг хасах. 

 Хүүхэд залуус төдийгүй хүн бүрийн ялгаатай байдлыг хүндэтгэх, хүлээн зөвшөөрөх 

зарчим тусаагүй байна. 

 Насан туршийн боловсролын агуулгыг цогцоор нь хараагүй, зөвхөн албан 

боловсролын тогтолцооны түвшинд харж төлөвлөсөн.  

 Хүүхэд залуусыг бодлогоор тусгаарлах, уламжлал нэрийн дор соѐлын болон 

амьдралын олон янзат хэв маягийг хүлээн зөвшөөрөхгүй, ялгаварлах хандлага 

агуулж байна. Жишээ нь: “Хүүхэд залуусыг гадны соѐлыг түрэмгийллээс 

сэргийлнэ.” 36-р хуудас 

 Өвөрмөц мөн чанар дэвшилтэт үзэл баримтлалыг хослуулсан Монгол Улсын 

хөгжлийн загварыг гаргаснаар удирдагчаа үнэлдэг нийгмийн соёлыг бүрдүүлнэ 

гэдэг бол монгол улсын хөгжлийн зам мөр биш, нэг хүнийг тахин шүтэх явдлыг бид 

түүхэндээ үзсэн.  

Тухайлсан санал  

 Зорилт 2.1-т “Хүн бүрд чанартай боловсрол эзэмших тэгш боломж бүрдүүлж, 

боловсролыг хувь хүний хөгжил, гэр бүлийн амьдралын баталгаа, улс орны 

хөгжлийн суурь болгон насан туршдаа суралцахуйн тогтолцоог бэхжүүлнэ.” гэсэн 

хэсгээс “гэр бүлийн амьдралын баталгаа” гэснийг хасах, -утгагүй санаа байна   

 1 үе шат  

“Бүсийн төв, аймаг орон нутаг дахь ЕБС, МСҮТ, политехник коллеж, технологийн 

коллеж, их сургуулиудын үүрэг, оролцоог нэмэгдүүлэх” гэсэн нь яг ямар үүрэг, ямар 

оролцоо байх нь тодорхойгүй байна. Магадгүй бүсийн хөгжилд? Аймаг, орон 

нутгийн хөгжилд? Эдийн засаг, нийгмийн хөгжилд? 

 2 үе шат  
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3. "Олон улсын шаардлага хангасан дээд боловсролын сургалтын байгууллагын 

тоог нэмэгдүүлж, чанарыг дээшлүүлэн олон улсад эрэмбэлэгдсэн, хүлээн 

зөвшөөрөгдсөн хөтөлбөр бүхий үндэсний судалгааны их сургуультай болох" гэжээ. 

Төрийн өмчийн бүх их сургуулиудыг нэгтгэн нэг их сургууль байгуулах санаачилгыг  

дэмжихгүй 

 3 үе шат  

1. Боловсролын бүх шатанд суралцахыг хүссэн хүнд хоѐр дахь боломжийг олгосон, 

сургалтын уян хатан арга замуудтай, харилцан уялдаа бүхий бусадтай хамтран 

амьдрах, ажиллах чадавх (үнэт зүйлс, зан үйл, амьдралын хэв маяг) бүхий 

иргэнийг бэлтгэх- Тогтолцоог бий болгох гэж найруулах 

Нэмэх санал  

1. Эцэг эх, сурагчдын оролцооны, хүний эрхийн, боловсролын чиглэлийн Иргэний 

нийгмийн байгууллагатай хамтран ажиллах чиглэлээр зорилт, үйл ажиллагаа 

тусгаагүй. 

2. Үндэсний цөөнх болох казак, тува хүүхдүүдийн эх хэлний боловсрол, соѐлын 

асуудлыг орхигдуулсан.  

3. Төрөөс үндэстний цөөнхийн хос хэлний боловсрол, сургалтын бодлогыг 

боловсруулж батлах, Казак, Тува хэл дээрх сурах бичиг, багш бэлтгэх, мэргэжил 

дээшүүлэх зэрэг асуудлуудыг тусгасан хөтөлбөр боловсруулж хэрэгжүүлэх 

4. СӨБ-ыг заавал эзэмших боловсролын тогтолцоонд нэгтгэн оруулж, төсвийг төрөөс 

бүрэн даах  

5. Зөвхөн малчин эцэг эх биш нийт бага насны хүүхэдтэй эцэг эхийн боловсролыг 

аймаг орон нутгийн түвшинд дээшлүүлэх хөтөбөлбөр хэрэгжүүлэх 

6. Сургууль, цэцэрлэгийн удирдах ажилтныг бэлтгэх, сонгон шалгаруулах, томилох, 

мэргэжлийг нь дээшлүүлэх, албан тушаал дэвших тогтолцоог бий болгох, 

боловсролын удирдах ажилтныг гадаад, дотоодод шаталсан сургалтаар тусгайлан 

бэлтгэх 

7. Сургууль, цэцэрлэгийн засаглал, менежментийн хамтын удирдлагын шинэлэг 

тогтолцоог хөгжүүлэх, цэцэрлэг, сургуулийн зөвлөлийн сургуулийн захирал, 

цэцэрлэгийн эрхлэгчийн үйл ажиллагаанд хяналт тавих эрх мэдлийг нэмэгдүүлж, 

цэцэрлэг, сургуулийн түвшинд эрх мэдлийн хуваарилалтыг оновчтой болгох 

эрхзүйн орчныг бүрдүүлэх, 
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 Сурах бичиг зохиох ажлыг чанаржуулах, ялангуяа агуулгад тавих шударга ѐс, эрх 

тэгш байдал, хүний эрхэд суурилсан хяналт, шүүлтүүрээ нарийвчлах, хэвшмэл 

ойлголтыг бэхжүүлэхээс зайлсхийх, үндэс угсаа, нас, хүйс, хэл, соѐл, шашин, 

хөгжлийн бэрхшээл гэх мэт нийгмийн ялгаатай байдлыг сурах бичигт тусгах, 

өөрийн ялгаатай байдлаас үл хамааран үе тэнгийхэнтэйгээ суралцах явцад утга 

учиртай оролцож, өөрийн авъяас чадвараа бүрэн гүйцэд ашиглах боломж олгох 

8. Багшийн дадлага, оюутан багш, ажил дээр гарсан шинэ залуу багш, багш бэлтгэх 

их сургуулийн багш нарыг холбосон багшийг ажил дээр нь сургах, ажилд нь дасгаж 

дадлагажуулах, дагалдуулах сайн багш болгоход чиглэсэн дэмжлэгийн тогтолцоог 

бий болгох 

9. Цэцэрлэг, сургуулийн санхүүжилтийн томъѐог суралцагчид болон сургуулийн 

онцлогийг тооцон тэгш боломжоор хангах хувьсагчуудаар нэмэгдүүлэх замаар 

төсөв, санхүүжилтийн тогтолцоог шинэчлэх 

10. Боловсролын төсвийн улсын төсвийн зарлагад эзлэх хувийг 20%-д хүргэхийн 

зэрэгцээ нэг сурагчид ногдох зардлыг эрс нэмэгдүүлэх 

11. Цэцэрлэг, сургууль дээр шинээр бий болсон хүүхэд хамгаалал, сурлагаар 

хоцрогдсон хүүхэдтэй ажиллах, дэмжлэгийн зөвлөл, ганцаарчилсан төлөвлөгөө 

хийх зэрэг хөгжлийн бэрхшээлтэй болон бусад нэмэлт дэмжлэг хэрэгтэй 

суралцагчдад үзүүлэх ажил үйлчилгээнүүдийг төсөвт нэмж тусган санхүүжүүлэх 

12.  Багш бэлтгэхдээ өндөр оноотой сурагчдыг багшийн мэргэжлээр сургах 

13.  2.1.13 хэсгийн хоцорч байгаа гэсэн үгийн ард болон болзошгүй гэсэн үг нэмэх 

14.  2.1.20 үнэт зүйлийг гэсэн үгийн араас тусгасан тэгш хамрах боловсролыг 

хэрэгжүүлнэ гэж нэмэх 

 

Дэд сэдэв: Гэр бүл  

 

1)  2.3.1.   Энэ хэсэгт “эрх зүй, эдийн засгийн” орчин нөхцөл гэж нэмэх 

2) 2.3.2. Хүн амын бүлгүүдийг дурьдахдаа дэлхий нийтийн ТХЗ 5-д нийцүүлэн охид, 

эмэгтэйчүүдийг оруулах 

3)  2.3.3.  Энэ хэсэгт “...ажиллах хүчийг бүрэн ашиглах” гэж нэмэх 

4)  2.3.4.  Энэ хэсэгт “эрүүл мэнд, амьдралын зөв дадлаа сайжруулсан иргэдэд” гэж нэмэх 

5) 2.3.4. Энэ хэсгийн төгсгөлд: "... нэмэгдүүлэн гэр бүлд ирэх дарамтыг жигд адилхан 

болгоно." гэж нэмэх 
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6) 2.3.5.  Дараах хэлбэрээр өөрчлөх: Ахмад настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнд үзүүлэх 

урт хугацааны тусламж үйлчилгээний нэгдсэн, цогц тогтолцоог бүрдүүлж бие даан 

амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлнэ.  

7) 2.3.6.  Хүүхдийн тоо, наснаас хамааруулан ямар  хөнгөлөлт эдлүүлэх тухай тодруулах 

 

Дэд сэдэв: Эрүүл мэнд 

1) 2.2.2 заалтыг дэмжихгүй. Учир нь өрхийн эмнэлэг сум, дүүрэг, хорооны түвшинд 

ажиллаж  байхад дахин энэ төрлийн байгууллага, байшин барих шаардлагагүй. Үүний 

оронд өрхийн эмнэлэг- өрх гэрийн гишүүдийн хамтын ажиллагааг сайжруулах 

шаардлагатай. 

2) 2.2.13. Эрүүл мэндийн урьдчилан сэргийлэлтэд хүний болон хөрөнгийн нөөцөө 

төлөвлөх 

3) 2.2.13.  Эрүүл мэндийн улмаас санхүүгийн эрсдэлд орох тухай ойлголтыг тайлбарлах 

4)  2.2.29.  Судалгааны байгууллагыг чадавхижуулах юм уу? Хувийн хэвшлийн судалгааны      

байгууллага юм уу, төрийн өөрийн байгууллага уу? тодруулах 

 

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТУСЛАМЖ, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЧАНАР, ГҮЙЦЭТГЭЛД ТУЛГУУРЛАСАН САНХҮҮЖИЛТ, 

ДААТГАЛЫН ТОГТОЛЦОО БҮРДҮҮЛЭХ ЧИГЛЭЛЭЭР:  

Энэ хэсэгт дараах зүйл, агуулга нэмэх  

 

 Даатгуулагчид эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээ авахдаа санхүүгийн эрсдэлд 

орохгүй байх үзэл баримтлалд суурилан Эрүүл мэндийн тухай хууль, Эрүүл 

мэндийн тусламж, үйлчилгээний тухай хууль, Эрүүл мэндийн даатгалын тухай 

хууль, Иргэний эрүүл мэндийн даатгалын тухай хуулиудад нэмэлт өөрчлөлт 

оруулах;   

 Даатгалд  хүн амаа аль болох бүрэн хамруулах үүднээс эв нэгдлийн буюу 

тэгшитгэх зарчмаа хэвээр хадгалахын зэрэгцээ ажиллагч болон ажил олгогч 

хураамжийг тэгш хуваан хариуцах, хүүхэд, өндөр настан зэрэг нийгмийн эмзэг 

бүлгийн хүн амын даатгалын хураамжийг төр хариуцаж байгаа зарчмыг 

үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлэх 

 Эрүүл мэндийн санхүүжилтийн бүтцийг оновчтой болгох: Үүнд: 1) Улсын төсөв дэх 

эрүүл мэндийн салбарын санхүүжилтийг 5-6 хувь болгох замаар төрөөс даах 

тусламж, үйлчилгээний зардлыг санхүүжүүлэх;  2) даатгуулагчдын 60 гаруй хувийг 

эзэлж байгаа тэтгэврийн насныхан болон хүүхдүүд, жирэмсэн эхчүүд, цэргийн 
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албан хаагчид зэрэг иргэдийн төрөөс хариуцан төлж байгаа шимтгэлийн хэмжээг 

нэмэх, шимтгэлийн дундажид ойртуулах;     

 Даатгуулагчийн эрэлт, хэрэгцээнд нийцсэн эрүүл мэндийн чанартай тусламж 

үйлчилгээ худалдан авдаг, үйлчлүүлэгч төвтэй эрүүл мэндийн даатгалын бие 

даасан тогтолцоог бүрдүүлэх;  

 Эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээг худалдан авагч (сан), үйлчилгээ үзүүлэгч 

(ЭМЯ) хоѐрыг тусгаарлаж, үйлчилгээ үзүүлэгчид хяналт тавих эрхийг 

даатгуулагчид өгөх;  

 Иргэдэд эрүүл мэндийн эрсдэл учирсан үед ашиглах нэмэлт сонголт бий болгох 

үүднээс хувийн  даатгалыг хослуулан хөгжүүлэх эрхзүйн орчин, зохицуулалтыг бий 

болгох;  

 Даатгалын сангийн зарцуулалтыг ил тод болгох, иргэний нийгмийн хяналтын 

механизмыг бий болгон хөгжүүлэх;    

 Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас даатгуулагчид бүтээгдэхүүнээ сонгож 

үйлчлүүлэх боломжийг нээлттэй болгон хуульчлах 

 Даатгалаараа шаардлагатай бүх үйлчилгээ, эмчилгээгээ төвөг багатай авдаг 

систем бүрдүүлэх;  

 

Дэд сэдэв: Хүнд ээлтэй амьдрах орчин  

1) 2.5.1 Орон сууцны 1 хүнд оногдох талбайн хэмжээг нэмэгдүүлж, дэлхийн жишигт 

хүргэнэ гэсэн хэсгийг дэмжихгүй. Заавал том талбайд амьдрах хэрэгцээ шаардлага 

байхгүй бөгөөд байгаль эх дэлхийд ээлтэй байхын туолд орон сууцыг нэмэх шаардлага 

бий юу? 

2)  2.5.3.  Энэ хэсэгт заасан хугацааг 2025 болгох 

 

Дэд сэдэв: Хөдөлмөрийн зах зээл  

 

1) 2.6.3 Ажлын байр олноор бий болгож байгаа ААН, байгууллагуудыг ЮУГААР 

урамшуулах вэ? Тухайн аж ахуйн нэгж бизнесээ өргөжүүлж, ашиг орлогто сайтай болсон 

тохиолдолд ажлын байр нэмэх нь тодорхой. Үүний оронд ажлын байрандаа хүнээр 

хийдэг ажлыг техникээр хийдэг болгож өөрчлөх тохиолдолд хүнийг ажлаас халахгүй 

байхыг шаардах хэрэгтэй. 
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2) 2.6.5 үр дүнг тооцох хэсэгт албан бус салбарт ажиллаж байгаа цалин орлого болон 

үнэлгээгүй гэрийн хөдөлмөр хийж байгаа иргэд (эмэгтэйчүүд, ахмад)-ийн ажлын 

үнэлэмжийн хэмжээг нэмэх 

 

Дараах зүйл, агуулга нэмэх  

 

1. МӨНГӨ, САНХҮҮГИЙН БОДЛОГООР АЖЛЫН БАЙР НЭМЭГДҮҮЛЭХ, АЖЛЫН 

БАЙРНЫ СТАТИСТИК МЭДЭЭЛЛИЙГ АЙМАГ, СУМ, ДҮҮРГЭЭР ГАРГАХ 

ЧИГЛЭЛЭЭР хэсэгт: 

- Ажлын байрыг тооцоолж байгаа аргачлалаа шинэчилж, бодит амьдрал 

нийцүүлэх 

- Зохистой хөдөлмөр эрхлэлтийг хэмжих статистик мэдээллийн хэрэглээг 

нэмэгдүүлэх 

2. ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙГ ДЭМЖИХ БОДЛОГЫН ХЭРЭГЖИЛТ ЭРЧИМЖҮҮЛЭХ 

ЧИГЛЭЛЭЭР хэсэгт дараахи санааг нэмэх. Үүнд: 

- Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих бодлогын хэрэгжилтийг хянах тогтолцоог 

хөгжүүлэх, тэр дундаа хөдөө орон нутаг, сум, хорооны түвшинд  

- Хөдөлмөр эрхлэлтийн бодлогын уялдааг сайжруулах механизм бий болгох, 

иргэний нийгмийн оролцоог хангах 

- Зохистой хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих бодлогын үр нөлөөг хэмжих 

үзүүлэлтүүдийг нарийвчлан гаргаж, хэрэгжилтэд хяналт тавьж сайжруулах 

бүтэн механизм бүрдүүлэх 

- Албан бус салбарт ажиллагсдыг албан салбарт шилжүүлэх үе шаттай арга 

хэмжээ авч 2030 он гэхэд бүх хүнийг албан салбарт хамруулах 

 

АМЬДРАЛЫН ЧАНАР БА ДУНДАЖ ДАВХАРГА хэсэгт:  

З. Ядуурал, тэгш бус байдал, ажилгүйдэлтэй холбоотой асуудлаар: 

1. Хүн бүрийг хөгжлийн үйл явц (бодлогыг тодорхойлох, хэрэгжилтийг төлөвлөх, 

хянах, үнэлэх)-д оролцох эрхээ эдлэн хөгжлийн үр шимээс нь хүртэхийг хөгжлийн 

шударга ѐс гэж үздэг. Ядуурал нь хүний олон эрх зөрчигдсөнөөс үүсдэг, цаашид ч 

мөн зөрчигдсөөр байлгах үр дагавартай юм. Хүн ам ядуу байх нь нийгмийн 

тогтолцооны гажуудлыг илэрхийлэх ба даамжирвал тогтворгүй байдалд хүргэнэ. 

Хөгжлийн бодлого хүнд, ялангуяа нийгмийн эмзэг, ядуу хэсгийн амьжиргааг 
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сайжруулах, ядуурал, ядуурлаас үүссэн нийгмийн тэгш бус байдлыг арилгахад 

чиглэх учиртай. Иймээс “Алсын хараа 2050” баримт бичгийг ядуурлыг бууруулах, 

нэн ядуурал, тэгш бус байдлыг арилгах бодлого, арга хэмжээг хэрхэн тусгасан 

болон Монгол улс идэвхтэй оролцож буй 2030 он хүртэл даян дэлхийд хэрэгжүүлэх 

Тогтвортой хөгжлийн зорилго, зорилтуудын хүрээнд санал, шүүмжээ боловсруулав. 

2. Ядуурлыг бууруулах, нэн ядуурлыг арилгах тусгайлсан зорилго, зорилтыг “Алсын 

хараа 2050” бодлогын баримт бичигт оруулаагүй байна. Тус баримт бичгийн 3-р 

зорилго “Амьдралын чанар ба дундаж давхарга”-ын 3.1-р зорилтыг “Амьдралын 

баталгааг хангах нийгмийн хамгааллын үйлчилгээг хөгжүүлнэ” гэж тодорхойлсон ба 

хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны чиглэлд 2020-2030 оны хооронд “нийгмийн 

халамжид хүн амын эмзэг бүлгүүдийг бүрэн хамруулах”, “ядуу эмзэг бүлгийн өрх, 

иргэний амьжиргаанд хүрэлцэхүйц хэмжээний нийгмийн халамжийн тусламж 

дэмжлэгийг үзүүлнэ” гэсэн бол 2030-2040 онд “ядуу эмзэг бүлгийн хэрэгцээ, орон 

нутгийн онцлогт нийцсэн халамжийн шинэ төрлийн үйлчилгээг нэвтрүүлнэ” гэжээ. 

Харин 2040-2050 оны хооронд ядуустай холбоотой үйл ажиллагааны чиглэлийг 

тодорхойлоогүй байна. Үүнээс үзэхэд эхний хорин жилд ядууст чиглэсэн 

халамжийн бодлого хэрэгжүүлээд үлдсэн 10 жилд нь үйл ажиллагаа хийхгүй 

бололтой. Хэрэв энэ үед ядуурлыг арилгасан байна гэж үзэж байгаа бол үүнийгээ 

тодорхой оруулах хэрэгтэй.  

3. 3.1-р зорилтыг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаанд 3.1.11 – нийгмийн халамжийн 

тусламж, дэмжлэгийг ядуу эмзэг бүлгийн хэрэгцээнд нийцсэн, амьжиргааг нь 

дээшлүүлэхэд чиглүүлнэ; 3.1.14 – аймаг, сум, хороо, багийн хэмжээнд ядуу өрх 

бүрийн амьжиргааг дээшлүүлэх, тэднийг хөгжүүлэх, хамгаалахад чиглэсэн үйл 

ажиллагааг олон нийтийн оролцоонд түшиглэсэн халамжийн үйлчилгээний хүрээнд 

зохион байгуулна; 3.1.15 – ядуу, эмзэг бүлгийн хэрэгцээ, орон нутгийн онцлогт 

нийцсэн халамжийн шинэ төрлийн үйлчилгээг нэвтрүүлнэ; 3.1.19 – эхний ээлжинд 

эмзэг бүлгийн өрхийн нэг гишүүнийг ажлын байраар хангах бодлого баримтална; 

3.1.20 – ядуу өрхийн багаас доош боловсролтой ажил эрхлээгүй өрхийн тэргүүлэгч, 

насанд хүрсэн гишүүдийг мэргэжилтэй ажилтан бодлогын хүрээнд мэргэжил 

эзэмшүүлэх, ур чадварыг ахиулах сургалтанд хамруулах; 3.1.21 – ядуу өрхийн 

сургуулийн бага ангийн хүүхдийн ном сурах бичгийн түрээсийн тогтолцоо, 

эргэлтийн сан бүрдүүлэх, хоол, унааны зардлын тодорхой хувийг улсаас төлөх; 

3.1.22 – ядуу өрхийн хүүхдийг цэцэрлэг, сургуульд бүрэн хамруулах, боловсролтой 

болгох боломжоор хангах, мэргэжлийн, дипломын сургалтын тэтгэлэгт хамруулах 
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замаар ядуурлаас ангид боловсролтой мэдлэгтэй Монгол хүнийг бэлтгэнэ; 3.1.23 – 

ядуурлын түвшингээс доогуур болон ойролцоо хэрэглээтэй өрхийн сургуулийн 

насны хүүхдэд дүрэмт хувцасны үнийн хөнгөлөлт үзүүлнэ гэсэн үйл ажиллагааг 

жагсаажээ. Гэвч эдгээр үйл ажиллагааны хэрэгжилтийг хянах, үнэлэх 

шалгуур үзүүлэлтүүд болон  хүрэх түвшинг тодорхойлоогүй орхисон байна. 

Тийм учраас энэ бодлогыг хэрэгжүүлэх явцад ядуурал, тэгш бус байдлыг арилгах 

үйл ажиллагаа орхигдох, ганц нэг үйл ажиллагаа хэрэгжүүлсэн ч тодорхой үр дүнд 

хүрэхгүй эрсдэлтэй байна.  

4. Монгол улсын хөгжилд тулгамдаж буй гол хүндрэл, бэрхшээл болох ядуурлын 

түвшин өндөр байгаа, 2018 оны судалгаагаар хүн амын 28 хувь ядуус бөгөөд 

тэдгээрийг ядуурлаас гаргах, ядуурлын шугамд ойрхон ядуурах өндөр эрсдэлтэй 

хүн амын 15 хувийг ядууруулахгүй байх бодлого тодорхой бус байна. “Ядуурлын 

эсрэг хэрэгжүүлсэн бодлого үр дүнд хүрсэнгүй иймд дундаж давхаргыг тэлэх 

бодлого баримтална” хэмээн ядуусыг ядуурлаас гаргахад оновчтой, тууштай  

бодлого хэрэгжүүлэхгүй харин өнөө л халамжийн бодлогоо үргэлжлүүлэх хувилбар 

орсон байгаа нь Алсын харааг маш хариуцлагагүй, харалган болгоход хүргэжээ. 

Энэ бодлогын төвд үнэхээр Монгол хүнийг тавьсан юм бол, хүн амын 80 хувийг “аз 

жаргалтай” дундаж давхарга болгохыг зорьж байгаа бол ядуус, нэн ядууст чиглэсэн 

зөвхөн халамжийн бус, харин тэднийг хөгжүүлэх, ядуурлаас гаргах, дундаж 

давхаргад шилжүүлэх үе шаттай, үнэлэх шалгуур үзүүлэлтүүд, хүрэх түвшинтэй 

тодорхой бодлого байх ѐстой. Ийм бодлого энэ алсын харааны гол цөм байх ѐстой. 

Өмнө хэрэгжүүлсэн ядуурлын эсрэг бодлогыг илүү үр дүнтэй болгох үнэлгээ, 

шинжилгээг хийн нэн ядуурлыг арилгах, орлогын тэгш бус байдлыг бууруулах  

замаар “хэнийг ч үл орхих” гэсэн Тогтвортой хөгжлийн суурь үзэл баримтлалыг 

хангасан, ядуурлыг арилгах замаар дундаж давхаргыг тэлэх бодлогын тодорхой 

шийдэл, хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааг тусгах шаардлагатай. 

5. “Алсын хараа 2050” баримт бичгийн Эдийн засаг зорилгын хэрэгжилтийн хяналт-

шинжилгээ, үнэлгээний шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшинд ядуурлын түвшинг хувиар 

оруулж 2050 онд ядуурлын түвшинг 5 хувь хүртэл бууруулахаар хүрэх түвшинг 

тодорхойлсон байгаа нь сайшаалтай хэрэг.  Гэхдээ энэ үзүүлэлт тухайн зорилгын 

бусад шалгуур үзүүлэлтүүд, хүрэх түвшинтэй авцалдаа муутай байна.   

6. Ядуурлыг арилгах бодлого олигтой хэрэгжээгүй нэг гол шалтгаан нь өнгөрсөн 10 

жилд хэрэгжүүлсэн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих бодлого, үйл ажиллагааны 

хэрэгжилт үр дүн өгөөгүй явдал болно. Үүнийг 2010-2018 оны хооронд ажиллах 
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хүчний оролцооны түвшин 61.6-61.1 хувь, хөдөлмөр эрхлэлтийн түвшин 55.5-56.3 

хувь, ажилгүйдлийн түвшин 7.9-7.8 хувь1, 2019 оны 2 сарын байдлаар  ажиллах 

хүчний оролцооны түвшин 60.8 хувь, хөдөлмөр эрхлэлтийн түвшин 54.6 хувь, 

ажилгүйдлийн түвшин 10.1 хувь2 байсан нь харуулна.  

7. Эдийн засаг зорилгын хүрээнд бичил жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжин ажлын 

байр олноор бий болгоно гэж байгаа боловч ажиллах хүчний оролцооны түвшин, 

ажил эрхлэлтийн түвшин, ажилгүйдлийн түвшин зэргээс алийг нь ч шалгуур 

үзүүлэлт болгон аваагүй бөгөөд хүрэх түвшинг тодорхойлоогүй болно. Мөн 200 

гаруй мянган хүнийг хамарсан албан бус секторт чиглэсэн ямар бодлого 

хэрэгжүүлэх нь тодорхой бус байна. Хүнд хүрсэн үр дүнг үнэлэх шалгуур 

үзүүлэлтгүй бодлогын хэрэгжилт, үнэлгээний ач холбогдолгүй байх эрсдлийг 

харгалзан эргэж харах.   

8. Монголын нийгэмд тулгамдаж буй хүндрэл бэрхшээлд ядуурлын түвшин өндөр, 

ажилгүйдэл дорвитой буурахгүй, ажлын байр нэмэгдэхгүй байгааг тэмдэглэн  

“ажилтай байсан ч бүтээмж бага тул цалин бага” гэсэн тайлбар өгсөн нь явцуу 

байна.   Хөдөлмөрийн бүтээмжээс гадна хөдөлмөрийн үнэлэмж хэт доогуур 

байгааг өөрчлөх, хөдөлмөрийн хөлсний нэгдсэн тарифыг баталж, аж ахуйн 

нэгжүүдэд нэвтрүүлэх бодлого хэрэгтэй.  

9. Ажилчин хүн хөдөлмөрийн гэрээ хийхдээ ашиг сонирхлоо хамгаалах, байгуулсан 

хөдөлмөрийн гэрээ нь хэрэгждэг болох, дадлагажигчаар цалингүй ажиллах, гэрээт 

ажлын хөлсөө авч чадахгүй байх зэрэг түгээмэл тохиолдох болсон хөдөлмөрийн 

мөлжлөгөөс сэргийлэх ажилчны байгууллагыг манай улс шиг ихэнх аж ахуйн нэгж 9 

хүртэл ажилчидтай нөхцөлд нэвтрүүлэх оновчтой зохицуулалт хийх шийдэл 

гаргаагүй байна.    Үүнд анхаарах.  

10. Ажлын байр нэмэгдүүлэх тал дээр мөнгө хүүлж олдог ашгийг зохистой ажлын байр 

бий болгох замаар ашиг олдог өөрчлөлт хийх дорвитой алхам шаардлагатай. 

Одоогоор зорилтот бүлэгтээ хүрдэггүй, авлигад идэгдсэн жижиг дунд үйлдвэрийг 

дэмжих сангийн үйл ажиллагааг бүрэн нээлттэй, хариуцлагатай болгох, бодлогын 

хүү, зээлийн хүүг бууруулахын зэрэгцээ ашгийн бус нийгмийн 

энтерпренершипийг хөгжүүлэх, олон нийтийн хувьцаат аж ахуйнуудыг дэмжих 

бодлого хэрэгжүүлэх. 

                                                           
1
 Алсын хараа 2050, 56-р хуудас  

2
 Мөн тэнд, хуудас 52.  
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11. Орлогын  тэгш бус байдал боломжийн тэгш бус байдалд хүргэж байгааг хүлээн 

зөвшөөрсөн нь сайн хэрэг. Үүнийг бууруулах, арилгахад нэн тэргүүнд НҮБ-ын 

Тогтвортой хөгжлийн 2030 хөтөлбөрийн 10-р зорилгын дагуу тодорхойлсон 

үндэсний хүрэх түвшин, шалгуур үзүүлэлтүүдийг хэрэглэх. Үндэсний хүрэх түвшинд 

чиглэсэн арга хэмжээг төлөвлөн хэрэгжилтээр гарсан ахицыг 10-р зорилгыг 

үнэлэхээр тодорхойлсон үндэсний шалгуур үзүүлэлтүүдээр тогтмол үнэлэх.  

 

Нийгмийн хамгаалал ба даатгалын тогтолцооны шинэчлэл хэсэгт нэмэх: 

3.1-ийн хүснэгтийн I үе шатны (2020-2030) гэсэн хэсэгт 5 гэсэн нэг шинэ заалт оруулах:  

5. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнд урт хугацааны тусламж үйлчилгээ үзүүлэх бие даан 

амьдрах боломжийг бүрдүүлсэн төвүүдийг байгуулна.  

3.1.16-д Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнд урт хугацааны тусламж үйлчилгээ үзүүлэх бие даан 

амьдрах боломжийг бүрдүүлсэн төвүүдийг байгуулна гэж нэмж оруулах.  

 

 

ЭДИЙН ЗАСАГ хэсэгт  

 

1) Ерөнхий санал: Энэ хэсэг уялдаа холбоо муутай, утга найруулга засах шаардлага их 

байна. 

2) а. Эдийн засгийн хөгжлийн хэсэгт уул уурхай салбарын хувьд тэргүүлсээр байх нь 

оновчтой юу 2030 оноос хойш олборлолт ба боловсруулалт үргэлжлүүлэх усны нөөц, 

дэлхийн эдийн засгийн шаардлагат эрдэс баялгийн нөөц ямар байх вэ? Өнөөдөр тулгарч 

буй эрх зүй, засаглал, олон улсын нөлөө ба мэргэжлийн чадавхын асуудлуудын шийдэл 

байхгүй. 

б. Дэлхийн эдийн засгийн хөгжлийн өнөөдрийн байдлаар сэтгэж бичсэн мөрөөдлийн 

төслүүдийн жагсаалт хэлбэрээс гарч чадаагүй байна. Жишээлбэл, Улаанбаатар хот 2030 

оноос усны гачигдалд орно гэсэн судалгааны дүгнэлт байсаар атал УБ хотын 

Сонгинохайрхан дүүрэгт үнэт металл цэвэршүүлэх үйлдвэр барих төсөл орсон байх 

зэргээр судалгааны үндэслэл муутай байна. Иймд а. Төслүүдийн жагсаалтыг хасах.  

3) 4.1 зорилтын 4.1.1-д уул уурхайн томоохон ордуудыг эдийн засгийн эргэлтэд 

оруулахдаа олон улсын стандарт, хэм хэмжээг чанд мөрдөх зарчим тусгасантай 

холбогдуулан олон улсын эрх зүйчийг дэлхийн тэргүүлэх сургуульд бодлогоор бэлтгэх 

шаардлага байгааг анхаарч үзэх, мөн Монгол Улсын нэгдэн орсон өөр хоорондоо 
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зөрчилтэй олон улсын гэрээг судалж, заримаас нь гарах шаардлагатай байгаа зэргийг энэ 

хэсэгт нэмнэ үү. 

4) 4.1 зорилтын хүрээнд татварын бааз суурийг өргөтгөх тухай тодотгох 

5)  4.2.1, 4.1.1 адил зорилт байна.  

6) Хариуцлагатай уул уурхайг хөгжүүлэх хүрээнд чиглэл, чиглэлийн өндөр чадавхитай 

мэргэжилтэн бэлтгэхэд анхаарах 

7) Эдийн засгийг тогтвортой хөгжүүлэх, ногоон эдийн засгийг дэмжих бодлогын хүрээнд 

томоохон төсөл, хөтөлбөрийн хүрээлэн буй орчин, хүмүүсийн амьжиргаанд нөлөөлөх 

нөлөөллийн судалгааг чанартай гүйцэтгэх, үүнд тулгуурлан төлөвлөх талаар зорилт нэмж 

тусгах  

8) Цөмийн эрчим хүчийг ашиглахаар оруулж ирж байгаа нь оновчтой зорилт мөн эсэх, 

сүүлийн жилүүдэд улс орнууд татгалзах хандлагатай байгаатай хэрхэн зохицож байгаа 

болох 

 

 

 

 

НОГООН ХӨГЖИЛ хэсэгт  

 

Ногоон хөгжил хэсэг нь анхнаасаа МУ-д учирч байгаа бэрхшээл дотор байгаль экологийн 

доройтлыг 1-хэн өгүүлбэрээр уул уурхай ба мал аж ахуйн нөлөө хэмээн өнгөцхөн, дутуу 

тодорхойлсноос шийдлүүд нь өнөөдөр хэрэгжүүлж буй, хэрэгжүүлэхийг хүсч буй 

төслүүдийн үндэслэлийг л оруулах зорилготой бөгөөд өнөөгийн техник, технологийн 

түвшиндээ сэтгэж хайрцагнаас гарч чадаагүй байна. Жишээлбэл, дэвшилтэт техник 

технологи ашиглана гэсэн боловч өнөөдөр МУ-д дэвшитэт технологи орж ирээгүй, харин 

ч хориглогдсон болон ашиглах зөвшөөрөл авч чадаагүй технологи ашигласны улмаас 

байгаль экологи сүйдэж байгааг тодорхойлоогүй байна. Иймд:  

а) Хориглогдсон болон ашиглалтын зөвшөөрөл авч чадаагүй шинэ технологи 

ашиглахгүй гэсэн заалт оруулах.  

б) Хүлэмжийн хийг бууруулах тоон баримт нь төлөвлөж буй нүүрсээр галлах хүчин 

чадлын тооцоотой авцалдахгүй хэвээр байна. Эрчим хүчний салбарын төслүүдийн 

төлөвлөгөө өөрчлөхгүйгээр 14%-иас 22.5% болгон шинэчилсэн NDCs биелэх 

магадлал бага тул тооцоо тодорхой харуулах.   
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БҮСЧИЛСЭН ХӨГЖИЛ хэсэгт:  

4) Бүсчилсэн хөгжлийн шийдэл ба төвүүдийн байршил оновчгүй, дотогш харсан буюу 

хязгаарлагдмал зах зээлээс хараат байх хуучин хувилбараас өөрчлөгдөөгүй байна. Иймд 

а) Бүсийн төвүүдийн хил дагуулан гадна тал дахь том зах зээлийг дагуулан байгуулж 

хөгжүүлэх бодлого боловсруулах шаардлагатай.  

б\ Хотын суурингийн төвлөрлийг нэмэгдүүлэх, агаарын тээвэр хөгжүүлэх мэт хийсвэр 

тооцоо муутай, хэмжих индикаторууд нь оновчгүй, олон нийтийн эсэргүүцэл, шүүмжлэл 

даах чадваргүй төслүүд тусгагдсан байгааг хасах. 

 

УЛААНБААТАР ХОТ БА ДАГУУЛ ХОТУУД хэсэгт:  

 

3) Улаанбаатар хот ба дагуул хотуудын төлөвлөгөө нь бүр хүн амын суурин ахуй соѐлд 

шилжүүлэх, хэт төвлөрөл үүсэх буюу газар нутгийг эзгүйдүүлэх буюу 

эзэнгүйдүүлэх эрсдэлтэй байна.  

 

 

 

И. Бусад асуудлаар: 

1. Урт хугацааны хөгжлийн суурь үнэт зүйл, хэмжээсийг өнөөгийн тулгамдсан 

асуудал, хэрэгцээгээр тодорхойлж болох боловч зарим томъѐолол нь үнэнд 

нийцэхгүй санагдана. Тухайлбал, одоогийн Монголыг “үнэт зүйлээ гээсэн” гэж 

тодорхойлсныг нийт ард иргэдийн хувьд хүлээн зөвшөөрөх боломжгүй. Нийгмийн 

тодорхой хэсэг гэвэл өөр хэрэг. Энэ тодорхой хэсэг нь төрийн бодлогыг 

тодорхойлж, хэрэгжүүлж байсан хэсэг гэвэл үнэний хувьтай. Өөрөөр хэлбэл 

үндэсний нэгдмэл үнэт зүйлсийг хүүхэд, залуучуудад өвлүүлэх бодлого, 

төлөвлөлтийг хийлгүй ирсэн.    

2. “Алсын хараа 2050” баримт бичгийн 4.2.53-д :”Эрчим хүчний тэнцэлд цөмийн эрчим 

хүчний байр суурийг нэмэгдүүлэх бодлого хэрэгжүүлнэ” гэжээ. Цацраг идэвхит 

бодисын хайгуул, олборлолт хийх, цөмийн эрчим хүч ашиглах асуудлаар орон 

нутгийн иргэд, төрийн бус байгууллагууд, мэргэжлийн хүмүүс эсэргүүцдэг. Иймд 

энэхүү маргаантай асуудлыг шийдээгүй, нэгдмэл байр суурьд хүрээгүй байхад 

хөгжлийн бодлогын баримт бичигт оруулах нь болчимгүй хэрэг тул хасахыг зөвлөж 

байна.    
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3. Бодлогын баримт бичгийн 5.1.11-д “Улсын дээд шүүхийн бүрэлдэхүүний гуравны 

нэгээс илүүг ерөнхийлөгч өөрчлөх эрхгүй байх эрх зүйн зохицуулалтыг бий 

болгоно” гэсэн нь шүүгч албан тушаалтан, улс төрч, бизнесийн нөлөөнөөс ангид 

байх, хуулийг шударгаар хэрэглэх суурь зарчмыг зөрчиж шүүхийн хараат бус 

байдлыг алдагдуулах уршигтай тул хасах.  

4. Улс төрийн намын санхүүжилтийг ил тод болгох, сонгуулийн сурталчилгааг төсвөөс 

санхүүжүүлж намуудын мөрийн хөтөлбөрийг нэгдсэн журмаар ижил цаг, ижил 

сувгаар олон нийтэд хүргэх, сонгуулийн сурталчилгааны үеэр нэр дэвшигчийн 

зураг, намтар, боловсрол, ажлын туршлагыг нэг стандартын хуудасд хэвлэн 

нэгдсэн самбарт байрлуулж сонгуулийн хэсгийн гадна байрлуулан, олон мянган 

том, жижиг плакат хэвлэн тараах,  байршуулах үргүй зардлыг гаргадаг практикийг 

халах зэрэг зохицуулалтаар нэр дэвшигчид болон намуудад өрсөлдөх  тэгш 

боломж бий болгох шаардлагатай. Мөн сонгогдсон нэр дэвшигч өөрийн тойрогт 

төсөв хуваарьлуулах лобби хийн, хөгжлийн бодлогын төлөвлөлт, санхүүжилтийн 

уялдааг сулруулж, төсвийг хүндрүүлдэг явдлыг зогсоох.   

5. “Алсын хараа 2050” бодлогын баримт бичгийн төслийн хяналтын уншилтыг сайн 

хийгээгүй тул үг, үсэг, утга, найруулгын алдаа байгааг анхаарах. Тухайлбал, а) 

хуудас 17, мөр доороос 7: “хувь” гэж бичсэн ба “хууль” болов уу гэж бодож уншив. 

Хуудас 41, доороос эхний параграфын эхний мөр: “Орлогын тэгш бус байдал нь 

боломжийн тэгш байдалд хүргэх эрсдэлтэй байна” гэснийг “боломжийн тэгш бус 

байдалд” гэж “бус” гэдгийг тааж нэмэн уншив. Ийнхүү үгийн алдаа утгын алдаанд 

хүргэж байгааг анхаарах; б) 1940-1966 оны социалист бүтээн байгуулалтанд 

шилжсэн үеийн “Сургамж” хэсгийг дахин харах. 1990 хүртэлх үеийн сургамжийг 

бичсэн мэт санагдав; в) тоо баримтыг зөрүүтэй утгаар ашигласан нь алдаатай, 

дүгнэлт хийх, буруу ойлголт төрүүлэхээр байна. Жишээ: 1989 оноос 2019 оны 

хөгжлийн хэсэгт, хуудас 17, дээрээс 9,10-р мөрүүд – “1998 онд 188.300 тонн буудай 

хураасан нь 1960 онтой харьцуулахад 28 хувиар багассан гэж оруулсан. Гэтэл 

хуудас 16, дээрээс 15,16 мөрүүдэд 1985-1989 онд таван жилийн дунджаар нэг жилд 

819.640 тонн буудай хурааж байсан бол 1994-1999 оны таван жилийн дунджаар нэг 

жилд 248.534 тонн буудай хурааж даруй 3,3 дахин багассан гэжээ.  1998 оны 

буудайн хураалтын тоог  1960 оныхтой харьцуулсан тоо өгөх нь уншигчийг 

төөрөгдүүлнэ.  
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