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“Шинэ сэргэлтийн бодлого” сэдвийн дор зохион байгуулагдаж буй “Монголын эдийн засгийн 
форум-2022” чуулганд оролцогч эрхэм Та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг дэвшүүлье.

“Монголын эдийн засгийн форум” 2010 оноос хойш зохион байгуулагдахдаа жил жилийн Монгол 
Улсын эдийн засгийн нөхцөл байдал, тулгамдсан асуудал, дэвшүүлсэн зорилтыг хэлэлцэж, төр, хувийн 
хэвшил, иргэний нийгэм, эрдэмтэн судлаачдын дуу хоолой, оюуны хүч, идэвхтэй оролцоог нэгтгэж 
ирснийг онцлон тэмдэглэхэд таатай байна.

Цар тахлын улмаас хоёр жилийн турш завсарласан “Монголын эдийн засгийн форум” энэ удаа 
дэлхий нийтийг хамарсан амаргүй сорилтын эгзэгтэй цаг үед Монгол Улсын Засгийн газраас хүндрэл 
хямралыг даван туулах цогц шийдэл хэмээн дэвшүүлэн хэрэгжүүлж буй “Шинэ сэргэлтийн бодлого”-ыг 
хэлэлцэхээр зохион байгуулагдаж байна.

Өнгөрсөн хоёр жилийн хугацаанд цар тахлын сорилтоос үүдсэн эрүүл мэнд, эдийн засгийн 
хүндрэлийг даван туулахаар төр засаг, иргэд, аж ахуйн нэгжүүд хамтран тэмцлээ. 

Экспорт тасалдаж, олон улсын ачаа тээврийн эргэлт эрс удааширч, хичээл сургууль танхимаар 
хичээллэх боломжгүй болж, үйлчилгээний бүхий л газрууд үүд хаалгаа барьж, 200 гаруй мянган 
ажлын байр эрсдэлд орж, эдийн засаг 1992 оноос хойш анх удаа -5.3 хувь хүртэл агшсан амаргүй цаг 
үеийг Та бид хамтдаа даван туулж байна.

Цар тахал цаашид хэр удаан үргэлжлэх нь тодорхойгүй цаг үед дэлхийн геополитикт хүчтэй доргилт 
өгсөн бүс нутгийн зэвсэгт мөргөлдөөн давхцсан нь дэлхий даяар үл ойлголцол, үнийн өсөлт, өргөн 
хэрэглээний бараа бүтээгдэхүүний хомсдол, эдийн засгийн хямрал зэрэг нэн амаргүй эгзэгтэй 
байдлыг бий болголоо. 



Цар тахал болон дэлхийн геополитик Дэлхийн хоёрдугаар дайнаас хойш тулгараагүй хямралт 
нөхцөл байдлыг үүсгэсэн нь далайд гарцгүй, эдийн засаг нь зөвхөн уул уурхайгаас, улсын төсөв 
нь нүүрснээс, шатахуун нь нэг улсаас, импорт нь ганц боомтоос хамааралтай Монгол Улсын хувьд 
туйлын амаргүй сорилт болж үргэлжилж байна.

Гэхдээ сорилт бол боломж юм. Ер бусын хямралт цаг үе өөрөө цаг алдалгүй хэрэгжүүлэх учиртай ер 
бусын шуурхай шийдлийг шаардаж байна. 
Энэ хүнд үе Монголчууд бидний эвлэлдэн нэгдэх тулгуур цэг, хүндрэл бэрхшээл Та бидний хүчээ 
нэгтгэх шалгуур сорилт болж байна.
Шүүмжлээд, гомдоллоод, талцан маргалдаад, улс төржөөд энэ хямралыг даван туулж чадахгүй. 
Та бид хямралын үеийн сэтгэлзүйд автаж, дэвшүүлсэн томоохон зорилтуудаасаа ухарч болохгүй. 
Харин ч урьд урьдынхаасаа илүү эвлэлдэн нэгдэж, хамтран ажиллаж, дэлхий даяар тулгарсан 
хямралт байдлыг даван туулах ёстой.
Монгол Улсын Засгийн газраас цар тахлын үеийн эдийн засгийг эрчимжүүлэх, эдийн засгийн 
тусгаар тогтнол, бие даасан байдлыг ханган бэхжүүлэх, “Алсын хараа-2050” Монгол Улсын 
урт хугацааны хөгжлийн бодлого хэрэгжих суурь нөхцлийг бүрдүүлэх, хөгжлийн хязгаарлагч 
хүчин зүйлийг цаг алдалгүй шийдвэрлэх “Шинэ сэргэлтийн бодлого” дунд хугацааны зорилтот 
хөтөлбөрийг 2022 оны эхний өдрөөс хэрэгжүүлж эхлээд байна.

Миний бие Монгол Улсын Ерөнхий сайдын хувьд “Эдийн засгийн тусгаар тогтнол, бие даасан 
байдал, цар тахлыг даван туулах үйлсэд иргэн, аж ахуйн нэгж, хөрөнгө оруулагч бүрийг идэвхтэй 
оролцох”-ыг уриалж байна. 
“Шинэ сэргэлтийн бодлого”-ыг хэрэгжүүлэх үндсэн зарчим нь иргэн, аж ахуйн нэгж, хөрөнгө 
оруулагчдын идэвхтэй оролцоонд тулгуурласан эдийн засгийн шинэ бүтэц бий болгох юм. 
Монголын төр засуулын үүрэг гүйцэтгэж, иргэн, хувийн хэвшил, хөрөнгө оруулагчид дэлхийн 
дэвжээнд барилдахад бүх талын дэмжлэг үзүүлэх болно. 

Энэ удаагийн “Монголын эдийн засгийн форум”-д хэлэлцүүлэхээр “Шинэ сэргэлтийн бодлого”-д 
дэвшүүлсэн боомтын сэргэлт, эрчим хүчний сэргэлт, аж үйлдвэржилтийн сэргэлт, хот, хөдөөгийн 
сэргэлт, ногоон хөгжлийн сэргэлт, төрийн бүтээмжийн сэргэлт гэсэн үндсэн зургаан сэдвийн дагуу 
урьдчилсан дэд хэлэлцүүлгүүдийг зохион байгуулж, санал, зөвлөмжүүдийг тодорхойлсон билээ.

Монголчууд бид “Бүгдээрээ хэлэлцвэл буруугүй”, “Олны хүч оносон сум” хэмээдэг билээ. “Монголын 
эдийн засгийн форум”-д оролцогчид Та бүхэн “Шинэ сэргэлтийн бодлого”-ыг хэрэгжүүлэх, хямралт 
цаг үеийг даван туулах бодлогын зөвлөмжийг хэлэлцэхэд идэвхтэй оролцоно гэдэгт итгэл төгс 
байна.

Чуулганы үйл ажиллагаанд амжилт хүсье.

“Шинэ сэргэлтийн бодлого”-оо манлайлан хэрэгжүүлж,
Монгол Улс мандан бадрах болтугай!


