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Р Монгол Улсын Сангийн яам нь НҮБХХ, НҮБ-ын ядуурал, 

байгаль орчны санаачлага хөтөлбөрийн дэмжлэгтэйгээр 
“Монгол Улсын Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тогтолцоог 
бэхжүүлэх” төслийг 2013-2016 онуудад хэрэгжүүлсэн бөгөөд 
төслийн хүрээнд АНУ-ын Мянганы Институтийн боловсруулсан 
нийгэм, эдийн засгийн хүчин зүйлсийг цогц байдлаар агуулсан, 
үндэсний хэмжээний урт болон богино хугацааны хөгжлийн 
төлөвлөлтийг тооцоолох Монгол Улсын хэрэгцээ, шаардлагад 
нийцсэн Т21 загварыг хөгжүүлсэн. 2017 оны 6-р сард НҮБ-
ын Ногоон эдийн засгийн төлөөх түншлэл /Байгаль орчны 
хөтөлбөр, Монгол Улсын Сангийн яам нь макро эдийн засгийн 
Т21 загварыг шинэчлэх, үндэсний чадавхийг бэхжүүлэх зорилго 
бүхий төслийг хэрэгжүүлсэн бөгөөд төслийн хүрээнд Монгол 
Улсын макро эдийн засгийн Т21 загварыг ашиглах гарын авлага 
болон Т21 загварыг заах хичээлийн хөтөлбөрийг боловсруулан 
энэхүү товхимлоор хүргүүлж байна.

Товхимол нь үндсэн хоёр бүлэгтэй бөгөөд нэгдүгээр бүлэгт 
T21 загварын танилцуулга, Т21 загварын үндсэн суурь программ 
болох Vensim программын зааварчилгаа, Монголын Т21 
загварыг ашиглах техникийн ерөнхий танилцуулга, Т21 загварыг 
ашиглан хийсэн Монгол болон Ямайка Улсуудын судалгааны 
ажлын тоймыг оруулав. Харин хоёрдугаар бүлэгт Т21 загварыг 
заах хичээлийн хөтөлбөрийг оруулсан. Энэ хичээлийн хөтөлбөр 
нь төслийн хүрээнд хоёр удаагийн сургалт, нэг удаагийн 
хэлэлцүүлгийн үр дүнгээс гарсан болно.

Энэхүү төслийн хүрээнд үргэлж хамтран ажиллаж, дэмжин 
туслаж байсан Монгол Улсын Сангийн яамны Эдийн засгийн 
бодлогын газар, БОАЖЯ-ны Ногоон хөгжлийн бодлого, 
төлөвлөлтийн газар болон НҮБ-ын Ногоон эдийн засгийн 
төлөөх түншлэлд гүн талархал илэрхийлж байна.

ӨМНӨХ ҮГ
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ЗАГВАРЫН ЗОРИЛГО

Threshold 21 (Босго 21) буюу Т21 загвар нь системийн 
динамикт суурилсан, үндэсний хөгжлийн төлөвлөлт хийхэд 
дэмжлэг болгон ашиглах макро эдийн засгийн загвар 
юм. Т21 загварыг дунд болон урт хугацааны хөгжлийн 
асуудлуудыг шинжлэх, тооцох, төсөөлөхөд зориулан 
олон улсын эрдэмтдийн баг бүтээсэн. Уг загвар нь эдийн 
засаг, нийгэм, байгаль орчны үзүүлэлтүүдийн хоорондын 
нөлөөллийг цогц байдлаар тусгасан. Уг загварын цогц 
байдал нь Засгийн газраас хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж буй 
бодлогын стратеги, арга хэмжээний үр дүнг урьдчилан 
шинжлэхэд тусладаг. Түүнчлэн, Т21 загварыг хөгжлийн 
урт хугацааны таамаглал, тооцоо, төсөөлөл хийхэд олон 
улсад ашигладаг. Жишээ нь улсын төсвийн богино, дунд 
хугацааны төлөвлөлтийг хийхэд ашиглах боломжтой юм.

Т21 загварыг төлөвлөлтийн үйл явцын дараах дөрвөн 
түвшинд ашиглахад тохиромжтой. 

Нэгдүгээрт, Макро эдийн засгийн секторууд хоорондын 
уялдаа холбоог бодлого боловсруулахад хэрэглэнэ. 
Ингэхдээ зорилго, зорилт, урт, дунд, богино хугацааны 
таамаглал боловсруулах, загварт туссан тоон мэдээллийн 
хоорондын нийцтэй байдал, уялдааг харах боломжийг 
загварын процесс олгоно. 

Хоёрдугаарт, Загварын үндсэн симуляцийн үр дүн нь 
улс орны хэмжээнд, эсвэл бүс нутгын хэмжээнд ирээдүйд 
тулгарч болох хөгжлийн үндсэн үзүүлэлтүүдийн хэтийн 
төлвийг харуулна. 

Гуравдугаарт, Ирээдүйд хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж 
буй бодлогын арга хэмжээнд тулгуурлан уг загвараар 
боловсруулагдах альтернатив хувилбаруудын үр дүнгээс 
шийдвэр гаргагч өөр өөр бодлогын сонголтууд, гадаад 
хүчин зүйлсийн гэнэтийн нөлөөлөл зэрэг улс орны 
ирээдүйн хөгжилд хүчтэй нөлөөлөх үйл ажиллагаа, арга 
хэмжээ, төсөл, хөтөлбөрүүдийн процессыг загварт тусгах 
боломжтой. 

Дөрөвдүгээрт, Уг загварын үр дүнд боловсруулах 
стратегийн төлөвлөгөө нь тухайн улсын секторуудын 
төдийгүй олон улс хооронд хийгдэх бодлогыг тодорхойлох 

1.1 T21 ЗАГВАРЫН ТАНИЛЦУУЛГА 
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онолын үндэслэлтэй бичиг баримт болно. Мөн Т21 
загвараар стратегийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хянах, 
үнэлэх боломжтой.

Т21 ЗАГВАРЫН ТҮҮХ

Т21 загвар нь хөгжлийн төлөвлөгөөг боловсруулахад 
ашигладаг дэлхийд хамгийн өргөн хэрэглэгддэг 
загваруудын нэг юм. АНУ-д төвтэй Эдийн засгийн 
судалгаа, шинжилгээний Мянганы Институт нь 1983 оноос 
эхлэн улс орнуудын хөгжлийн төлөвлөгөөг боловсруулах, 
бодлогын үр нөлөөг таамаглах, хэрэгжилтийг хянах 
зорилготойгоор уг загварыг хөгжүүлж эхэлсэн. Улс 
орнуудын Засгийн газар, хөгжлийн төлөвлөлт хариуцсан 
байгууллагуудын хэрэгцээнд нийцүүлэх, хувийн хэвшлийн 
байгууллагуудын төлөвлөгөөний биелэлт, бодлогын 
сонголтыг хийхэд ашиглаж болохуйц ерөнхий загвар 
боловсруулахыг Мянганы Институт зорьж ажилласан. Энэ 
чиглэлээр хийх эхний алхам болгон үндэсний хөгжлийн 
төлөвлөлтийн загваруудын талаар төрөл бүрийн эх 
сурвалжийг судлан үзэж, хэдэн зуун загвар, загварчлал 
агуулсан санг байгуулсан. Улмаар Мянганы Институт (МИ) 
эдгээр загваруудыг судлан үзэж, тухайн цаг үеийн хамгийн 
сонирхолтой бөгөөд хэрэгтэй байж болох 50 орчим 
загварыг эмхэтгэн, ном болгон хэвлэн гаргасан. Хөгжлийн 
загварчлалын эх сурвалжуудад хийсэн дэлгэрэнгүй 
судалгаанаас Т21 загварыг боловсруулсан. Тухайлбал, 
Мянганы Институт (МИ) дараах загваруудтай холбоотой 
эх сурвалжийг нухацтай судалж үзсэн. Үүнд:

•• Дэлхийн Банк болон бусад байгууллагын 
боловсруулсан Санхүүгийн программчлалын загвар, 
ОУВС-ийн Тооцоот ерөнхий тэнцлийн (ТЕТ) загвар,
•• Дэлхийн Банкны боловсруулсан Сайжруулсан 

хамгийн бага квадратын загвар-өргөтгөсөн хувилбар 
(СХБСЗӨ), 
•• Цаг уурын өөрчлөлтийн Засгийн газар хоорондын 

хороо(ЦУӨЗГХ)-ны боловсруулсан Хүлэмжийн хийн 
ялгарлын загвар, 
•• АНУ-ын Эрчим хүчний газар болон бусад 

байгууллагуудын боловсруулсан Эрчим хүчний 
эрэлт, нийлүүлэлтийн загвар,
•• НҮБ-ын Хүн Амын Зөвлөл болон бусад 

байгууллагуудын боловсруулсан Тусгай бүлгийн хүн 
амын загвар,
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•• Голландын Байгаль орчин, эрүүл мэндийн үндэсний 
институт (БОЭМҮХ) болон бусад байгууллагуудын 
боловсруулсан Нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний 
загварууд,
•• Голландын Байгаль орчин, эрүүл мэндийн үндэсний 

институт (БОЭМҮХ) болон бусад байгууллагуудын 
боловсруулсан Байгаль орчны үндэсний загварууд,
•• Йелийн их сургууль болон бусад байгууллагуудын 

боловсруулсан Цаг уур-Эдийн засгийн үндэсний 
загвар,
•• НҮБ-ын Хүнс, Хөдөө Аж Ахуйн Байгууллага, 

АНУ-ын ХАА-н Яам болон бусад байгууллагууд 
боловсруулсан ХАА-н үйлдвэрлэлийн загвар,

Эдгээр загварын олонхи нь динамик бус бөгөөд аль 
нь ч иж бүрэн (эдийн засаг, нийгэм, байгаль орчны 
бүх салбарыг нэгтгэсэн, тэдгээр нь харилцан уялдаатай 
байдлаар загварчлаагүй.) болж чадаагүй. Өмнөх үеийн 
загваруудаас ерөнхий ойлголтыг авах боломжтой байсан 
хэдий ч Т21 загварыг эхнээс нь боловсруулахаар шийдэж, 
иж бүрэн шинж чанарыг агуулж байхыг онцгойлон 
чухалчилсан. 

Улмаар 2000 онд НҮБ-ын Мянганы хөгжлийн 
зорилтуудыг хэрэгжүүлэх хүрээнд улс орнуудын хөгжлийн 
хөтөлбөр, бодлогуудыг уялдуулан Т21 загварыг дахин 
хөгжүүлж эхэлсэн. Ихэнхи хөгжиж буй болон хөгжингүй 
улс орнуудад ерөнхий байдлаар тохирох, хөгжлийн 
суурь зарчмуудыг агуулсан төлөвлөлтийн ерөнхий суурь 
загварыг (Т21 - Primary Country Model) боловсруулсан 
бөгөөд уг ерөнхий загварт тулгуурлан улс орон бүрийн 
онцлогийг тусгасан нэмэлт өөрчлөлт хийж, өргөтгөх 
замаар Т21-“Сонгосон улс” загваруудыг хөгжүүлэх болсон.

2017 оны байдлаар 40 гаруй улсад Т21 загварыг 
тусгайлан хөгжүүлэн ашиглаж байна. Ерөнхий суурь 
загвар буюу Т21-PCM нь 30 модулиас бүрдэх цогц 
загвар юм. Модуль гэдэг нь Т21 загварын бусад хэсгээс 
хамааралгүйгээр оршин байх бие даасан механизм бөгөөд 
бусад модулиудтай ямар нэг холбоосоор холбогдох 
системлэг бүтэц зүй тогтолтой юм. Бүх Т21 загварын 
модулиуд секторуудад хуваагддаг бөгөөд суурь загвар 18 
секторт (нийгмийн 6, эдийн засгийн 6, байгаль орчны 6 
сектор) хуваагдаж байв. Сектор нь нэг хүрээ, зорилгод 



9

МАКРО ЭДИЙН ЗАСГИЙН Т21 ЗАГВАРЫГ АШИГЛАХ ГАРЫН АВЛАГА, ХИЧЭЭЛИЙН  ХӨТӨЛБӨР

T2
1
 З

А
ГВ

А
Р

T2
1
 З

А
ГВ

А
Р

нийцэх өөр хоорондоо холбогдсон нэг буюу түүнээс олон 
модулиудын цогц юм. 

Анхны ерөнхий суурь загвар нь 1000 гаруй тэгшитгэлүүд, 
30 stock хувьсагчтай, хэдэн зуун харилцан хамаарал 
бүхий уялдаа холбоог агуулсан харьцангуй том хэмжээтэй 
загвар байсан. Т21 загвар нь харьцангуй уян хатан, 
загварыг хийж эхлэхдээ тухайн орны нөхцөлд суурилсан, 
улс бүрийн онцлогт бүрэн нийцүүлэн өөрчилж болдог 
давуу талтай. Загварт агуулагдаж буй бүх модулиуд нь 
нийгэм, эдийг засаг, байгаль орчин гэсэн гурван хүрээнд 
багтдаг байна. Т21 загварын хамгийн анхны туршилтын 
хувилбарыг Массачусетс, Харвардын их сургуулийн 
Вентана Системсийн доктор Боб Эберлэйн МИ-д зориулан 
боловсруулсан. 

Үүний дараа Доктор Вэйшуанг Чү (Монгол Улсын 
макро эдийн засгийн Т21 загварыг боловсруулсан) 1994 
оноос хойш Т21 загварыг хөгжүүлэх ажлыг удирдаж байна. 
Түүнчлэн, Доктор Маттио Педерчини томоохон үүрэг 
гүйцэтгэсэн. Т21 загвар бол хараахан дуусаагүй буюу бүрэн 
төгс болоогүй ажил бөгөөд улс орон бүр өөр өөрийн 
онцлогт тохируулан, өөрийн хөрсөнд буулган хэрэглэснээр 
аажмаар хөгжиж, өргөжих боломжтой уян хатан шинж 
чанартай юм.

Монгол Улсын хувьд Т21 загварыг хөгжүүлэн ногоон 
эдийн засгийн үзүүлэлтүүдийг тусган хөгжүүлээд байна. 

ЗАГВАРЫН НИЙТЛЭГ ШИНЖ

МИ-ийн Т21 загвар нь үндэсний хөгжлийн төлөвлөлтийн 
үйл явцын оролцоог хангасан, цогц байдалтай болгоход 
чиглэсэн системийн динамикт суурилсан загвар юм. Т21 
загварыг хөгжүүлсэнээр дараах давуу талууд агуулсан 
байдаг. Үүнд:

•• Эдийн засаг, нийгэм, байгаль орчны хүчин 
зүйлүүдийг цогц байдлаар агуулсан;

•• Улс орны хөгжлийн асуудлыг ойлгож мэдэхэд 
чухал ач холбогдолтой, цаг хугацааны хоцрогдол, 
шугаман бус хандлага, эргэх холбоо зэрэг 
тооцоход хүндрэлтэй байдаг чухал элементүүдийн 
хоорондын холбоог тодорхойлдог;

•• Суурь мэдлэг олгохын тулд хэдэн сарын сургалт, 
дадлага шаардлагатай;

•• Загварын бүтэц, таамаглал, тэгшитгэл болон тоон 
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мэдээнд тавигдах шаардлага нь ил тод байдаг 
учраас олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн тоон 
мэдээллийг ашиглана. 

•• Боловсруулсан бодлогыг хэлэлцэх үед эрсдэл болон 
сөрөг нөлөөллийг тооцох үүргийг гүйцэтгэнэ;

•• Сургалтанд хамрагдсан хэрэглэгчид өөрийн улсын 
нөхцөл байдалд үндэслэн, үндэснийхээ онцлогт 
нийцүүлэн өөрчлөх боломжтой, уян хатан байна;

•• Бодлогын хувилбаруудын богино, дунд, урт 
хугацааны үр дагаварт симуляци хийдэг;

•• Суурь нөхцөл байдалтай харьцуулалт хийх, санал 
зөрсөн бодлого боловсруулагчдын хоорондын 
бодлогын нөлөөллийн давуу болон сул талыг 
тооцож, харьцуулалт хийх боломжтой. 

•• Мэдрэмжийн шинжилгээ, оновчлол зэргийг 
тооцдог. 

Загвар нь бодлого боловсруулагчид болон бусад 
хэрэглэгчдэд одоогийн бодлого, түүний альтернатив 
сонголтуудаас гарч болох үр дагаврын талаар ерөнхий чиг 
хандлагыг гаргаж өгдөг. Т21 загвар эдийн засаг, нийгэм, 
байгаль орчин гэсэн үндсэн гурван хүрээнд хамаарах 
үзүүлэлтүүдийн хоорондох уялдаа холбоог хангаж өгдөг. 
Тухайн улс орны онцгой нөхцөл байдалд үндэслэн тэдгээр 
холбоог загварт тусгаж өгдөгөөрөө давуу талтай. 

Аливаа улс орныг тогтвортой, алсын хараатай 
чиглүүлэхдээ бодлого боловсруулагчдын ашиглаж 
буй тооцооллын загварт эдийн засаг, нийгэм, байгаль 
орчны хоорондын уялдаа, холбоог онолын үндэслэлтэй 
тодорхойлсон байх нь чухал. Тухайлбал, усны хэрэглээнд 
хязгаарлалт хийснээр хүнсний бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлд 
нөлөөлнө. Цаашлаад уг арга хэмжээ нь ажиллагсдын 
эрүүл мэнд, эдийн засгийн бүтээмжид нөлөөлнө. Бүр 
цаашлаад энэ нь Засгийн газрын буюу нэгдсэн төсвийн 
орлого, өрх гэрийн хэрэглээ, хадгаламж болон олон улсын 
худалдаанд нөлөөлнө. Т21 загвар бүхий улс орны яамдын 
бодлого боловсруулагчид аль нэг талын гаргасан шийдвэр 
нь бусад талдаа хэрхэн нөлөөлөх нөлөөллийг бүтэн 
зураглалаар нь ажиглах замаар бие биетэйгээ хамтран 
ажиллаж, аль бодлогын хослол нь улс үндэсний ерөнхий 
хөгжлийн зорилгод хамгийн сайн нийцэж чадаж байна вэ 
гэсэн шийдвэрийг гаргахад тусладаг.
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БҮТЦИЙН ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ

Загварын хязгаарлалтууд болон хугацааны хүрээ

Т21 загвар нь ихэнхи хөгжиж буй болон аж үйлдвэржсэн 
орнуудын хөгжлийн онцлогийг харуулдаг загварын 
ерөнхий бүтэц юм. Иймдээ ч уг бүтэц нь дэлхий дахинаа 
улс орнуудад тулгарч буй ядуурлаас байгаль орчны 
доройтол, боловсролоос эрүүл мэндийн үйлчилгээ, эдийн 
засгийн хөгжлөөс хүн амын өсөлт хүртэлх өргөн хүрээний 
асуудлуудыг хамардаг. Өөрөөр хэлбэл, Т21 загварыг улс 
орнуудад эдийн засгийн бүтцийн өөрчлөлт, хөгжилд 
түгээмэл тохиолддог урт хугацааны, хэмжиж болохуйц 
асуудлуудыг хамруулахаар зохиосон юм. Загвар маш өргөн 
хүрээтэй учраас, ямарч хэрэглэгч сонирхсон асуудлаа 
судлан үзэх, тохиромжтой эсэхийг үнэлэх боломжийг 
олгох үүднээс загварт тодорхой хязгаарлалтууд тавьж өгөх 
нь нэн чухал юм.

Эндоген, экзоген болон хасагдсан хувьсагчид

Хязгаарлалтуудын эхний түвшин нь аль хувьсагчийг 
эндоген, экзоген гэж үзэх, эсвэл загвараас хасахыг 
тодорхойлох явдал юм (Зураг 1.1-ийг үзнэ үү). Судалгаан 
дахь хөгжлийн механизмын обьектын чухал хэсэгт 
тооцогдох хувьсагчдыг тэгшитгэлийн системийн дотоодод 
бие биедээ харилцан нөлөөлөх байдлаар тооцоолдог. 
Тухайлбал, Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн (ДНБ) болон 
түүний гол тодорхойлогчид, хүн ам зүй болон түүний гол 
тодорхойлогч, байгалийн нөөцийн эрэлт, нийлүүлэлтийг 
тэгшитгэлийн системийн дотоодод бие биедээ харилцан 
нөлөөлөх байдлаар тодорхойлсон.

Зураг 1.1 Т21 загварт орсон болон ороогүй хувьсагчдын зураглал
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Судалж үзсэн асуудлуудад чухал нөлөөтэй боловч  
дотоод дахь нөхцөл байдал тэдгээрт хүчтэй нөлөө 
үзүүлдэггүй, өнөөдрийн байдлаар урт хугацаанд 
найдвартай хэмжих боломжгүй хувьсагчдыг тэгшитгэлийн 
системийн гадна үл хамаарах буюу экзоген байдлаар 
үзүүлдэг. Тухайлбал, борооны улирал, хүлээн авсан зээл, 
тусламжийн түвшин, валютын ханшийг тэгшитгэлийн 
системийн гадна экзоген байдлаар тодорхойлдог. 
Хангалттай нотолгоогоор батлагдаж байгаа тохиолдолд 
улс орны онцлог бүхий загварт эдгээр хувьсагчдыг эндоген 
хувьсагчаар оруулж болно.

Судалж буй асуудалд тодорхой буюу тусгай хэмжиж 
болохуйц нөлөө үзүүлдэггүй хувьсагчдыг загварт ил 
байдлаар оруулдаггүй. Жишээ нь: дэлхийн дулаарал, 
газар хөдлөлт, угсаатны асуудал болон авилга зэрэг 
болно. Хувьсагчдыг загварт шууд ил оруулаагүй нь систем 
дэх тэдгээрийн нөлөөг хангалттай авч үзээгүй гэсэн үг 
биш, харин үүнээс илүүтэйгээр тэдгээрийн нөлөө загварын 
бусад параметрүүдэд аль хэдийн агуулагдаж байгаа гэж 
үзнэ. Өөрөөр хэлбэл, шинжилгээнд хасагдсан хувьсагчдын 
утгыг тогтмол гэж таамаглаж оруулдаг.

Нэгтгэлийн түвшин

Хязгаарлалтын түвшинг Т21 загварт ашигласан 
нэгтгэлийн түвшин гэж тодорхойлдог. Т21 нь үндэсний 
хэмжээний загвар бөгөөд газарзүйн үүднээс тоон мэдээг 
үндэсний хэмжээнд нэгтгэж, цогц байдлаар авч үздэг. Иймд 
бүх хувьсагчууд тэдгээр дэлхийн улс орнуудын үндэсний 
нийт (буюу дундаж) үзүүлэлтийг илтгэдэг. Тухайлбал, 
ХАА-н үйлдвэрлэл нь тухайн улсын ХАА-н салбарын нийт 
үйлдвэрлэлийг илтгэх бөгөөд уг үзүүлэлтийг гарал үүслээр 
нь бүсүүдэд тус тусад нь хэсэгчилж үзүүлдэггүй. Бичиг 
үсэг тайлагдалтын хувь нь нийт улсын дунджийг илтгэх 
бөгөөд уг үзүүлэлтийг аймгуудаар тус тусад нь хэсэгчлэн 
үзүүлдэггүй.

Т21 загварт газарзүйн хэсэгчлэлийг ашиглаагүй хэдий 
ч анхаарал хандуулахуйц асуудлыг шинжлэхийн тулд 
нийгэм, эдийн засаг, байгаль орчны үндсэн хувьсагчид 
дараа шатны бүрдэл хэсгүүдэд задардаг. Тухайлбал, 
хүн амыг 100 насны ангилал, 2 хүйсэд хуваана. Ихэнхи 
нийгмийн үзүүлэлтүүдэд нас-хүйсийн ялгаатай бүлэгт 
хувааж загварт ашигладаг. Үйлдвэрлэлийг аж үйлдвэр, 
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үйлчилгээ болон ХАА-н салбар гэж ангилдаг бөгөөд энэ 
нь газар тариалан, загас агнуур, МАА болон ойн аж ахуй 
гэж хуваагдана. Газрыг ойн сан бүхий газар, хөдөө аж 
ахуйн зориулалттай газар, уринш, хот суурингийн газар 
болон говь цөлийн бүс гэх мэтээр ангилдаг. 

Газарзүйн хязгаарлалтууд

Т21 загвар нь шинжилгээ хийгдэж буй тодорхой нэг 
улс дээр төвлөрдөг. Тиймээс энэхүү загвар нь аливаа нэг 
улс орон өөрийн ирээдүйн хөгжил цэцэглэлт, тогтвортой 
байдалд тус болохуйц юу хийж болох вэ гэдэг асуултыг 
тодорхойлж чадна. Монголд зориулсан Т21 загварын 
хувьд дэлхийн бусад орны хөгжил (газрын тос, эрдэс 
бүтээгдэхүүний үнийн өөрчлөлт гэх мэт) Монгол 
Улсад хэрхэн нөлөөлөхийг тусгаж өгсөн. Зураг 1.2-т 
үзүүлснээр энэхүү загвар нь тухайн улсаас дэлхийн бусад 
хэсэгт үзүүлж буй нөлөөллийг харуулдаг. Жишээлбэл, 
нүүрстөрөгчийн хийн ялгарал. Хэрэв, жижиг улс гэсэн 
таамаглал дэвшүүлбэл дэлхий дахинд нөлөөлөх нөлөө нь 
бага учир нөлөөгүй гэж таамагладаг. Тухайлбал, газрын 
тос болоод бусад бараа бүтээгдэхүүний үнийг ерөнхийдөө 
экзоген хувьсагч байхаар авч үзсэн. Ер нь тухайн улс орон 
дэлхийн түвшинд судлагдаж буй асуудлуудын аль нэгэнд 
маш чухал үүрэг гүйцэтгэж буй үед дэлхийн зах зээлийн 
үнэд нөлөөлнө гэсэн таамаглалыг хэрэглэдэг. Жишээлбэл, 
АНУ-ын эрчим хүчний асуудлыг судалж байгаа үед газрын 
тосны үнийг эндоген хувьсагч гэж авч үзнэ.

Зураг 1.2 Т21 загварын хил хязгаарын зураглал

Тухайн улс

ДЭЛХИЙН БУСАД УЛС
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Цаг хугацааны хүрээ

Т21 загвар нь урт хугацааны хөгжлийн асуудлыг 
судлахаар зохиогдсон. Симуляцийн хамгийн тохиромжтой 
хугацааг хэрхэн авах нь загвар боловсруулагч ямар 
хугацаагаар авч байгаагаас хамаарна. Улс орнуудын 
тоон мэдээлэл нь олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн 
тоон мэдээллийн эхлэх оноос ихээхэн хамаардаг. Энэ 
хугацааг зөв авбал симуляци хийхэд илүү хялбар болдог. 
Монгол Улсын хувьд 1995 оноос 2030 он хүртэл хугацааг 
хамааруулж загварт тусгасан. Уг загварын сүүлийн он хэд 
байх нь судлаач болон загварыг ашиглагч байгууллагаас 
хамаарна. 

1995 оноос симуляцийг эхлүүлснээр ихэнхи тохиолдолд 
шалгаж буй асуудлуудыг тодорхойлогч шинж байдлын 
загвар, төлвийг бүрэн ажиглаж, давтагдахыг магадладаг. 
Гэвч симуляцийг эхлүүлэх он нь тоон мэдээний олдоц, 
ирээдүйн хөгжилд түүний үзүүлэх түүхэн нөлөөнөөс маш 
ихээр хамаарах бөгөөд ихэнхи тохиолдолд тухайн улсын 
тоон мэдээ илүү найдвартай байхаар бол илүү ойрын 
хугацааг авч үзэх ёстой болдог.

Т21 загварын төлвийг 30 хүртэлх жилээр ирээдүйд 
сунгаж болох бөгөөд ингэхдээ улс орныг хөгжүүлэхийн тулд 
одоо хэрэгжүүлж буй бодлогын урт хугацааны нөлөөг маш 
сайн үнэлж чадаж байгаа эсэхийг магадлана. Симуляцийг 
цаашид холын ирээдүйд маш хялбархан сунган хэрэглэж 
болох боловч ингэх нь ашигласан зарим экзоген таамаглал 
(бараа бүтээгдэхүүний үнийн төлөв гэх мэт), технологийн 
өөрчлөлт зэрэг зарим эндоген параметрүүдийг бодит 
бусаар тооцоолон гаргах эрсдэлийг бий болгодог.

Сектор, загвар болон хүрээ

Олон төрлийн асуудлыг авч үзсэнээр Т21 загвар нь 
харьцангуй том хүрээг хамарсан загвар болсон. Тухайлбал, 
анхны суурь загвар нь мянга гаруй тэгшитгэлээс бүрдэх 
бөгөөд 60 нөөц хувьсагч, хэдэн мянган эргэх холбоог 
агуулдаг. Загварын хэмжээ болон нарийн төвөгтэй байдлын 
түвшин зэргээс шалтгаалан түүний бүтцийг сектор хэмээн 
нэрлэгдэх арай жижиг логик нэгжүүдэд дахин хуваасан.

Сектор нь түүний дотоод механизмыг дэлхийн бусад 
орноос тусгаарлан ойлгож болох бүтцийн нэг жижиг 
нэгж юм. Уг бүтцийн нэгжийн хэмжээ нь хэрэглэгчид нэг 
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удаадаа ойлгож авч чадах мэдээллийн хэмжээ болон 
стандарт компьютерийн дэлгэцийн хэмжээнд таарч байх 
(бүх сектор 1024x768 дэлгэцэнд таардаг) зэргийг харгалзан 
үзэж сонгодог. 

Анхны Т21 загварыг бүрдүүлж буй 37 секторыг 18 
модульд бүлэглэсэн. Үүнд: нийгмийн 6 модуль, эдийн 
засгийн 6 модуль болон байгаль орчны 6 модуль байна. 
Модулиуд нь тэдгээрийн үйл ажиллагааны хүрээнд 
үндэслэн тогтоосон 1 буюу хэд хэдэн секторуудын нэгтгэл 
юм. Тухайлбал, усны модулийн бүлэгт усны эрэлт, усан 
хангамжийг бүлэглэдэг бол боловсролын модульд 
анхан шатны болон дунд боловсролын секторуудыг 
бүлэглэн оруулсан. Нийгэм, эдийн засаг, байгаль орчныг 
Т21 загварын гурван хүрээ гэж нэрлэдэг. Т21 дахь бүх 
модулиуд нь авч үзэхээр загварчилсан асуудлынхаа 
төрлөөс хамаарч эдгээр гурван хүрээний аль нэгэнд нь 
л хамаардаг. Секторуудыг эх модуль дахь бусад сектор, 
модуль хооронд болон хүрээ хооронд байнгын харилцан 
үйлчлэлтэй байхаар боловсруулсан.

Модуль болон хүрээ хоорондын холбоо

Загвар болон түүний төлвийн талаар илүү гүнзгий 
ойлголтыг бий болгохын тулд бид загварын модуль болон 
хүрээ хоорондын холбоог авч үзэх хэрэгтэй. Зураг 1.3-т 
нийгэм, эдийн засаг, байгаль орчны гурван хүрээний 
онолын үзэл, тэдгээрийн холбоог харуулав. Т21 загварт 
хүрээ тус бүр нь бусаддаа нөлөөлж, мөн нөгөө хоёр хүрээ 
нь буцаад эхнийхдээ нөлөөлж байдаг. Зураг 1.3 дахь 
сум нь сум эхэлсэн хүрээнээс сум заасан хүрээн дэх учир 
шалтгааны холбоог харуулдаг. Тухайлбал, эдийн засгийн 
хүрээнээс нийгмийн хүрээ рүү чиглэсэн цэнхэр сум нь 
нийгмийнхэд нөлөөлж байгааг илтгэн харуулна. Жишээ 
нь, үйлдвэрлэлийн сектор хүн амын өсөлтөд нөлөөлөх гэх 
мэт.
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Зураг 1.3 Хүрээ болон хүрээ хоорондын холбоо

Т21 загварыг бүрдүүлж буй 18 модулиуд Зураг 1.4-д 
харагдаж байгаа шиг бие биеэсээ тусгаарлагдсан бус, 
байнгын харилцаа холбоотой байдаг. Т21 загварт бараг 
бүх хувьсагчид өөр хоорондоо шууд болон шууд бусаар 
нөлөөлж байдаг. Ялангуяа, нэгээс бусад бүх модуль бусад 
модулиасаа орц хүлээн авч өөр нэг газар ашиглагдах 
гарцыг бий болгож байдаг. Энэ логик ажиглагддаггүй 
цорын ганц модуль нь тогтвортой байдлын модуль юм. 
Энэ нь бусад модулиас авсан мэдээллээ (Хүлэмжийн хийн 
ялгарал, Хүний хөгжлийн индекс болон Мянганы хөгжлийн 
зорилго гэх мэт) нийт тогтвортой байдлын индексэд 
нэгтгэдэг модуль бөгөөд системийн бусад хэсэгтэй эргэх 
холбоотой байдаггүй.

Зураг 1.4 Хүрээ, модуль болон хүрээ хоорондын холбоо

НИЙГЭМ ЭДИЙН 
ЗАСАГ

БАЙГАЛЬ 
ОРЧИН
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Уг гурван хүрээг Зураг 1.4-т үзүүлсний дагуу маш олон 
модуль хоорондын холбоог тодотгохын тулд авч үздэг. Уг 
зураглал нь модуль доторх холбоог орхигдуулдаг ч энэ 
нь модулиуд загварын төлвийг бий болгохын тулд хэрхэн 
харилцан хамаардаг талаар тоймлох боломжийг олгодог. 
Уг бүтцийг ойлгож, түүний үйл ажиллагааг ойлгохын тулд 
эдгээрийг тус тусад нь судалж болох бие даасан эргэх 
холбооны уялдаа-жижиг хэсгүүдэд хуваах хэрэгтэй. Эдгээр 
эргэх холбооны уялдаануудын ихэнхи нь улс орон болгоны 
хөгжилд чухал ач холбогдолтой бөгөөд Т21 загварт хийгдэх 
судалгаа бүрийн гол обьект нь болдог.

Т21 загвар Vensim программ дээр суурилдаг. Т21 
загварыг илүү гүнзгий мэдэхийн тулд Vensim программыг 
маш сайн ашиглаж сурах шаардлагатай. Иймээс гарын 
авлагын дараагийн бүлэгт Vensim программын үндсэн 
цэсний зааварчилгааны тухай тусгаж өглөө.
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1.2.1 VENSIM ПРОГРАММЫГ ЭХЛҮҮЛЭХ

Юуны өмнө Vensim программыг ашиглахын тулд 
компьютерт суулгасан байх шаардлагатай. Түүний дараа 
доорх дарааллаар программ нээгдэнэ. Start > Programs > 
Vensim, тэгснээр дараах цонх нээгдэж ажлын талбар бэлэн 
болно. Мөн дэлгэц дээр шууд программ уншуулах Icon 
файлыг бий болгож болно. Программыг ачаалсаны дараа 
компьютерийн дэлгэц дээр доорх цонх нээгдэнэ. Гэхдээ 
Icon файлыг шууд уншуулах үед хамгийн сүүлд ажиллаж 
байсан загвар нээгдэхийг анхаарна уу. 

Зураг 1.5 Vensim программ шинээр нээх үед

Хэрэв тухайн загвартай ажиллахгүй, хаахаар бол File > 
Close сонгон уг дэд загварыг хааж болно.

1.2 VENSIM ПРОГРАММЫН ҮНДСЭН ЗААВАРЧИЛГАА
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Зураг 1.6 Хамгийн сүүлд ажиллаж байсан загварыг хаах нь

 

1.2.2 VENSIM ПРОГРАММЫН ҮНДСЭН ЦЭСҮҮД

Загварын хэрэгслүүд (Sketch tools)

Программыг ажиллуулсаны дараа File > New Model 
гэсэн коммандын цонхыг сонгосноор загвар эхлэх хугацаа 
болон дуусах хугацааг зааж өгөх хэрэгтэй болно. Үүний 
дараа Vensim програмын үндсэн цэсүүд (Sketch tools) 
дэлгэцний дээд хэсэгт гарч ирнэ.

Зураг 1.7 Дэлгэцний дээд хэсгийн загварын хэрэгсэлүүд

Үндсэн цэсүүдийг ашиглахын тулд тухайн цэс (tool) 
дээр очиж сонгосноор тухай цэсийг ашиглах боломжтой 
болдог. Бүх цэсийг ашиглаж дуусаад  Move/Size Words 
and Arrows цэсийг сонгосноор энгийн төлөв рүү шилжинэ.

 Move/Size Words and Arrows: цэс нь энгийн 
төлөвт шилжүүлэх комманд юм. Үүнийг сонгосны дараа 
хувьсагчдыг сонгох, хувьсагч болон сумыг хөдөлгөх, 
хувьсагчийн хэмжээг өөрчлөх боломжтой болдог. 

 Variable - Auxiliary and Constant: Цэс нь шинээр 
stock биш хувьсагч үүсгэх, загварт байгаа хувьсагчийн 
нэрийг өөрчлөх үүрэгтэй. Шинээр хувьсагч үүсгэхийн 
тулд хувьсагч үүсгэх газар очиж суман дээр дарсанаар 
хувьсагчийн нэр бичих цонх гарч ирдэг. Тэгээд нэр 
бичсэнээр загварын талбар нэг шинэ хувьсагчтай болдог. 
Хувьсагчийн нэрийг өөрчлөхийн тулд хувьсагчаа дахин 
идэвхжүүлж нэрийг өөрчлөх боломжтой болдог.
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 Box Variable – Level: Цэс нь stock хувьсагчийг 
үүсгэдэг. Зарим тохиолдолд хайрцагтай хувьсагч гэж нэрлэх 
боломжтой. Ийм stock хувьсагч үүсгэхийн тулд хувьсагч 
үүсгэх газар очиж суман дээр дарсанаар хувьсагчийн нэр 
бичих цонх гарч ирдэг үүнд нэрийг бичснээр загвар stock 
хувьсагчтай болно. 

 Arrow: Цэс нь хувьсагчдыг хооронд нь холбох 
үндсэн үүрэгтэй (Үл хамааран хувьсагчаас хамааран 
хувьсагч руу). Жишээ нь Y = f(x) гэсэн функц байна гэж 
үзье. Энэ үед эхлээд x хувьсагчийг сонгоно үүний дараа 
Y хувьсагчийг сонгосноор x нь Y-д нөлөөлөгч хувьсагч 
болно. Хэрэв функц нь Y = f(x, z) бол эхлээд x-ыг Y-тэй 
холбоно үүний дараа z-ийг Y-тэй холбодог. 

 Rate: Цэс нь загварт байгаа stock хувьсагчид flow 
хувьсагч шинээр үүсгэх үүрэгтэй. Flow хувьсагч нь stock 
хувьсагчийг нэмэгдүүлэх эсвэл бууруулах чиглэлтэй байна. 
Нэмэгдүүлэх flow хувьсагч үүсгэхийн тулд дэлгэцний flow 
хувьсагчаа эхлүүлэхийг хүссэн хэсэгтээ дарж, сумаа stock 
хувьсагч хүртэл чирч, дахин дарна. Бууруулах урсгал 
хувьсагч үүсгэхдээ эхлээд stock хувьсагч дээр дарж, урсгал 
хувьсагчаа дуусгахыг хүссэн газар хүртэл чирч дахин 
дарна. Үүний дараа автоматаар гарч ирэх талбарт flow 
хувьсагчийнхаа нэрийг оруулна.

 Model Variable: Цэс нь загварт бэлэн байгаа 
хувьсагчийг дэлгэц рүү загварчлалтай нь дуудах 
зорилготой.

 Shadow Variable: Цэс нь загварт бэлэн байгаа 
хувьсагчийг дэлгэц рүү шууд дуудах зорилготой. Нэг 
төрлийн ижил хувьсагчийг давтан үүсгэдэг. 

 Sketch Comment: Цэс нь хувьсагчид нэмэлт тайлбар 
оруулах зорилготой. 

 Unhide Words/Arrow: Цэс нь нуусан хувьсагч болон 
сумыг буцааж гаргаж ирэх үүрэгтэй. 

 Hide Words/Arrow: Цэс нь хувьсагч болон сумыг 
нуух зорилготой. 

 Delete: Цэс нь хувьсагч болон сумыг устгах үүрэгтэй. 
Энэ хэрэгслийг чухал шаардлагатай үед хэрэглэх 
шаардлагатай. Учир нь: тухайн талбарын хувьсагч эсвэл 
сумыг устгах үед зөвхөн тухайн талбарыг өөрчлөхгүй, 
Vensim автоматаар тухайн хувьсагчийг загвараас бүр 
мөсөн устгадаг.
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 Equations: Цэс нь загварт тэгшитгэл оруулах 
үүрэгтэй. Энэ цэсийг сонгосон үед бүрэн биш болон буруу 
тэгшитгэлтэй хувьсагчид идэвхждэг. Тухайн хувьсагчийг 
сонгосноор тэр хувьсагчийн тэгшитгэлийг харах 
боломжтой. 

Control Panel: Энэ нь олон үндсэн үүрэгтэй. Нэг үүрэг 
нь бэлдсэн тоон мэдээллийг загварт оруулж, загварыг 
олон хувилбараар ажиллуулахад бэлтгэнэ. 

Шинжилгээний хэрэгслүүд (Analysis tools)

Уг цэсүүд нь дэлгэцний зүүн хэсэгт байрлах ба эдгээрийг 
сонгохын тулд эхлээд аль нэг хувьсагчийг сонгодог.

Зураг 1.8 Шинжилгээний хэрэгслүүд

 Graph: Сонгосон хувьсагчийг графикаар харуулна.

 Table: Сонгосон хувьсагчийг хүснэгтээр харуулна.

Units check: Загварт байгаа бүх хувьсагчийн нэгжийн 
нийцтэй байдлыг шалгана.

 
1.2.3 VENSIM ПРОГРАММД ШИНЭ ЗАГВАРЫГ БИЧИЖ 
ЭХЛЭХ 

Шинэ загвар бичиж эхлэхийн тулд File > New Model 
сонгох бөгөөд үүний дараа Initial Time, Final Time, Time 
Unit, Time Step сонгох цонх гарч ирдэг. Хугацааны нэгжээс 
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бусад хувьсагчийг дараа нь өөрчлөх боломжтой байдаг. 
Хугацааны нэгжийг ихэвчлэн жилээр сонгодог. 

Зураг 1.9 Шинэ загварыг бичиж эхлэх

Дээрх алхмыг хийсний дараа загвар бичих боломжтой 
загварын цэсүүд (Sketch tools) болон шинжилгээний 
цэсүүд (Analysis tools) -тэй хоосон цонх нээгдэн, загвар 
бичихэд бэлэн болдог. 
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Зураг 1.10 Шинэ загварыг бичих

Дээрх цонхыг нээсний дараа Vensim программын 
үндсэн цэсүүд сонгох боломж ил гарч ирдэг. Тухайлбал, 

  Move/Size Words and Arrows

 Variable – Auxiliary and Constant

  Box Variable – Level 

  Arrow

  Rate

  Model Variable

  Shadow Variable

 Sketch Comment

 Delete

Үүний дараа загвараа бичиж харилцан хамаарлыг 
тодорхойлох бүрэн боломжтой болдог. 

Загварт шинэ хувьсагч нэмэхдээ  Variable болон  
Box Variable хэрэгслийг сонгодог. Хувьсагчийн байршлыг 
хөдөлгөхдөө  Move/Size Words хэрэгслийг ашиглана. 
Хувьсагчийн нэрийг өөрчлөх бол тухайн хувьсагч дээрээ 
курсороо байрлуулж дахин дарна.  Arrow цэс нь 
загварын хувьсагчдыг холбох үүрэгтэй бөгөөд эхлэн 
сонгож байгаа хувьсагч нь үл хамаарах хувьсагч байх ба 
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дараагийн сонгож байгаа хувьсагч нь хамаарах хувьсагч 
нь байна. 

1.2.4 ТАЛБАРТ ЭНГИЙН ТЭГШИТГЭЛ ОРУУЛАХ АРГА

Талбарын хувьсагчид хоорондын хамаарлыг 
тодорхойлж, тэгшитгэлээр хамаарлыг тоон утгаар 
илэрхийлэн харуулж болно. Тэгшитгэлийн хэрэгсэл дээр 
товшиход, бүх тодорхойлогдоогүй хувьсагчид тодорно. 

•• Тэгшитгэлийн зүүн гар талд байрлуулахыг хүссэн 
хувьсагчаа сонгоход Equation Editor харилцах цонх 
гарч ирнэ. 

•• Equation Editor харилцах цонхыг бичилт багасгах, 
нийцтэй байдлыг шалгахад ашиглана.

•• Хувьсагчид болон тэмдэгтүүдийг тэгшитгэлд бичих 
буюу товчуудыг сонгох замаар оруулна.

•• Нэгжийн цонхыг сонгож, нэгжээ оруулна.
•• Vensim программд хэмжиж болохгүй, хэмжих 

нэгжгүй зүйлийг Dmnl гэж оруулдаг.
•• Түүнчлэн dmnl*dmnl нэгж нь мөн dmnl болно.
•• Мөн 1/Year нэгж хүчин төгөлдөр үйлчилнэ.
•• ОК дарж, талбарт буцаж очих болно. 
•• Бусад тодорсон хувьсагчид үйлдлээ давтан хийнэ. 
•• Хэрвээ та олон тэгшитгэл өөрчлөх хэрэгтэй бол View 

> As Text ашиглан текст хэлбэрт ажиллах нь илүү 
үр дүнтэй байж магадгүй. Дараа нь хулгана болон 
гарын дээш, доош сумын тусламжтай тэгшитгэлийн 
хэсэгт очоод, өөрчлөөд File > Save сонголтыг хийж 
хадгална. 

1.2.5 INTEG ФУНКЦТАЙ ТЭГШИТГЭЛ БИЧИХ АРГА

INTEG тэгшитгэл stock, flow хувьсагчдад ашиглагддаг. 
Гадаад валютын нөөц, нийт дунд сургуулийн сурагчдын 
тоо гэх мэт Stock хувьсагч нь хугацааны аль ч үед 
тодорхой нэг утга харуулах ба утга нь хугацааны туршид 
хуримтлагддаг. Stock хувьсагч үнэлгээ эхлэх үеийн нөөц 
хувьсагчийн анхны утгыг оруулахыг шаарддаг бас нэгэн 
онцгой шинж чанартай. Экспорт, импорт болон дунд 
сургуулийн төгсөгчдийн тоо гэх мэт Flow хувьсагч нь 
Stock хувьсагчаас гарч байгаа болон орж байгаа утга 
бөгөөд хувиар илэрхийлэгдэнэ. Хугацааны туршид Flow 
хувьсагчийн нэгж нь үргэлж тэдгээрийн харгалзах Stock 
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хувьсагчдын нэгжтэй тэнцүү байна. 

•• INTEG-ийн зарчим: Тухайн үеийн хувьсагчийн утга 
дараах байдалтай
y = f(t), бол түүний өөрчлөлтийн түвшин f’(t) байна.

f’(t) = dy/dt
Хэрвээ f’(t) утга богино Dt хугацаанд дараах 

f’(t) = Dy/Dt = (f(t+Dt) - f(t))/ Dt тэгшитгэлтэй 
болно.

Улмаар өмнөхийг дахин авч үзвэл:
f(t+Dt) = f(t) + f’(t)* Dt, эсвэл
y(t+Dt) = y(t) + f’(t)* Dt

Vensim утга дараах байдлаар илэрхийлэгдэнэ
y = INTEG(f’(t), y-ийн анхны утга)

1.2.6 ТАЛБАРТ БАЙГАА ЗАГВАРАА ОРУУЛАХ АРГА

Байгаа загвараа талбарт нэмэхдээ эхлээд File > 
Open Model ашиглан загвараа нээж дараа нь нэр болон 
өргөтгөлийг анхаарч сонгон оруулна. 

Хийгдсэн загвар ихэвчлэн талбар болон тэгшитгэлтэй 
байдаг. Та эдгээрийг View > As Sketch, or View > As Text 
ашиглан харж болно.

•• Хэрвээ загварыг засах хэрэгсэлтэй байгаа бол View 
> As хэрэглэж байна. 

•• Одоо цонхны дээрх мөрийн хэд хэдэн диаграммчлах 
хэрэгслүүдийг мэдэх хэрэгтэй. Үүнд: 

•Загварын хувьсагч: Талбарт одоо байгаа 
хувьсагчийг нэмэхийн тулд түүний бүтцэд орсон 
бүх тайлбарлагчийг хамт нэмэх хэрэгтэй. 

•Загварын сүүдэр хувьсагч: Та уг хэрэгслийг 
ашиглан тухайн талбарт олон хувьсагчийг оруулж 
болно. 

•Устгах: Энэ хэрэгслийг маш болгоомжтой 
хэрэглээрэй. Хэрвээ та загварт өөрчлөлт оруулах 
хүсэлгүй, зөвхөн талбарт нэмэлт хийх хүсэлтэй 
байгаа бол, энэ хэрэгслийг битгий ашиглаарай. 
Хувьсагч эсвэл сумыг талбараас устгахад та 
зөвхөн талбарыг өөрчлөхгүй. Vensim автоматаар 
загварын бүх хамааралтай тэгшитгэл өөрчлөгдөнө 

•• Байгаа загварт талбар нэмэхдээ View > New сонгоно.
•• Талбарт байгаа хувьсагчийг нэмэхдээ дараах 

үйлдлийг хийнэ: 
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•Model Variable хэрэгсэл сонгоно.
•Хулганаа талбарын хоосон байгаа хэсэгт чирч 

авчраад товшино. 
•Хувьсагч сонгох цонх гарч ирнэ. Тухайн цонхноос 

хувьсагчаа сонгоно. 
•Хувьсагч талбар дээр үүснэ. 
•Сонгосон хувьсагчдад шууд нөлөөлөх 

тайлбарлагч хувьсагчид гарч ирнэ. Хэрвээ тэдгээр 
нь аль хэдийнээ талбарт байвал сум нь шинээр 
сонгогдсон тайлбарлагч хувьсагчтай холбогдоно. 
Хэрвээ байхгүй бол, уг тайлбарлагч хувьсагчид 
нь шинэ хувьсагчидтай сумаар холбогдсон сүүдэр 
хувьсагчид болно. 

•Хэрэв зарим хувьсагчдаа нуухыг хүсвэл Magic 
Wand хэрэгсэл ашиглаж болно. Устгах хэрэгсэл 
ашиглаж болохгүй. 

•Magic Wand дээр товшиж, сумаа нуухыг хүссэн 
хувьсагч руу зөөж дахин товшино. Түүний сум ч 
мөн алга болно. 

•Хэрхэн алга болсон бүх хувьсагчийг гаргах: View 
> Show Hidden, дараа нь All сонгоно. 

•• Хэрвээ талбарт сүүдэр хувьсагч нэмэхийг хүсвэл 

•Model Variable tool сонгоно.
•Сүүдэр хувьсагчийг хэрэгслийг сонгон товшино.
•Дахин хоосон талбарт товшиж, өөрийн хүссэн 

хувьсагчийг гаргаж авна. 

•• Сум болон хувьсагчдыг хөдөлгөх, хэмжээ хэлбэр 
өөрчлөхөд Pointing tool хэрэглэнэ.

•• Comment хэрэгсэл ашиглан судлах гэж байгаа 
зүйлийн талаар талбарт тэмдэглэл хийнэ. 

•• Дээрх үйлдлийг олон давтан хангалттай гэж үзэх 
хүртлээ талбарт утгууд оруулах замаар хөгжүүлнэ. 

•• Хамгийн сүүлд дууссан ажлаа Use File > Save ашиглан 
хадгална. 

1.2.7 СИМУЛЯЦИ ХИЙХ АРГА

Өөрийн загварын үнэн зөв байдлыг шалгахдаа model 
check болон unit check ашиглана. 

Model > Check Model үйлдэл нь тэгшитгэлд байгаа алдааг 
харуулах бол Model > Units Check ямар нэг хувьсагчид 
байгаа нэгжийн алдааг харуулна.
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Model > Simulate үйлдэл нь симуляцийн цонхыг гаргаж 
ирнэ. 

•• Ажиллуулах симуляцийнхаа нэрийг өгнө. (CURRENT 
бол анхдагч нэр) Магадгүй та орцын ялгаатай 
мэдээлэлтэй гээд олон удаа симуляци хийх бол тус 
бүрт нь ялгаатай нэр өгч хадгалсанаар симуляцийн 
үр дүнгүүдээ хадгалж болно.

•• Ок товшиж симуляци хийж эхэлнэ. CURRENT.vdf 
файлд үнэлгээний үр дүн хадгалагдана. 

1.2.8 ҮНЭЛСЭН СИМУЛЯЦИЙН ҮР ДҮНГ ГРАФИКААР 
ХАРАХ

Хэрвээ танд хадгалсан олон симуляци байвал, Control 
Panel tool  > Datasets ашиглан ажиллуулахыг хүссэн 
симуляциа сонгоно. Давтан товшилт хийж харахыг хүссэн 
үр дүнгийн симуляциа сонгоно. Харахыг хүссэн үр дүнгээ 
сонгон Subscript Control хэрэгслийг сонгоно. Улмаар 
дэлгэцний зүүн талын босоо багана дахь хэрэгслүүдээс 
Graph хэрэгслийг сонгоно. 

1.2.9 VENSIM ПРОГРАММЫН АХИСАН ТҮВШНИЙ 
ЗАРИМ ЗААВАРЧИЛГАА

Бүлэглэл нь C эсвэл Pascal зэрэг программын хэлийн 
мөр матрицтай адилхан. Тэд нэг хувьсагч болон нэг 
тэгшитгэлээр ижил зүйлийг илэрхийлэхийг зөвшөөрдөг. 
Ангилалтыг доорх жишээ шиг View > As Text mode 
ашиглан загварт хялбар оруулах боломжтой. Жишээлбэл: 
sex female, male
Бүлэглэл нэмэх бусад арга:

•• Ямар нэг хувьсагчийн тэгшитгэлийн цонхыг нээнэ. 
Жишээ нь хүн амын загвар 
•• Баруун доод хэсэгт байгаа Sel товчийг сонго. Энэ нь 

хувьсагчийг засварлах боломж олгох Modify equation 
цонхыг нээнэ. 
•• Дараа нь “sex” гэж бичээд OK. Vensim загварт хүйсийн 

хувьсагч нэмэх эсэхийг асууна. Yes гэж хариулна. 
•• Та хүйсийн засварлах тэгшитгэлийн цонхыг харна. Type 

хэсгийн Subscript-ийг сонгоно, дараа нь дээрээсээ хоёр 
дахь цонхонд “female, male” гэж бичнэ. Таслалаар 
тэднийг тусгаарлах хэрэгтэйг анхаар. Сүүлийн 
элементийн ард таслал байх ёсгүй. 
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•• OK товчийг дарна. Одоо Vensim-д хүйсийн бүлэглэлт 
үүссэн. 

•• “Population [age, sex]” зэрэг давхар ангилалтай хувьсагч 
эхлүүлэхдээ, чи зөвхөн нэг ангилалтай байна, бусад 
ангилал нэмэлт элементтэй байна. Тиймээс дараах 
байдлаар “Population[Age 1,sex] = 50000, 48000” гэж 
оруулна, “Population [age, sex] = 50000, 48000” гэж 
оруулбал зөвшөөрөгдөхгүй. 

•• Зарим функцууд бүлэглэлт дээр ажилладаг. Үүний 
хэлбэрийг хараарай, анхаарлын тэмдэг хэрэгтэйг 
тогтооно уу. 

•• Total students = SUM (students[grades!, sex!])
•• Female student = SUM(students[grades!, female])
•• Grade 1 students = SUM(students[grade 1, sex!])
•• Хэрвээ ангилалтай хувьсагч тогтмол биш эсвэл 

түүний шинж чанарыг тодорхойлоход ганц тэгшитгэл 
ашиглагддаг биш бол, танд тэр хувьсагчийн хувьд 
хэдий чинээ олон ангилал байна төдий чинээ олон 
тэгшитгэл хэрэгтэй, тухайлбал:

 Meat[China, beef] = .....

 Meat[China, pork] = .....

•• Дараах хоёр аргаар тэгшитгэлийн загвар оруулах 
боломжтой. Text editor ба Equation editor. Text editor 
ашиглан оруулахад, хэсэгчилсэн хувьсагчийн сүүлийн 
тэгшитгэл нь энгийн тэгшитгэлтэй адил, нэгжтэй, 
тайлбартай байна. 

lookup функц ашиглах арга

•• Lookup функц хоёр хувьсагчийн тоон хамаарлыг график 
хэлбэрээр тодорхойлдог. Нэг нь орцын хувьсагч X, 
нөгөө нь гарцын хувьсагч Y. 

•• Яагаад lookup функц хэрэглэх хэрэгтэй вэ? Энгийн 
(математик функцийг олох нь хүндрэлтэй байж болно), 
ойлгомжтой бөгөөд өөрчлөхөд хялбар байдаг.

•• Жишээ нь: Хэрвээ гарцын хувьсагч Y бол “per capita 
grain demand”, орцын хувьсагч X бол “per capita 
GDP” (уг хоёр хувьсагч загварт байгаа гэж үзье), 
lookup функц “per capita grain demand function”-ыг 
тодорхойлно.

•• Эхлээд Arrow tool ашиглан “per capita GDP”-ээс “per 
capita grain demand” хүртэлх холбоосыг хийнэ.
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•• Одоо бид Equation tool ашиглан lookup функцтай “per 
capita grain demand” хувьсагчийг дараах байдлаар 
тодорхойлно: per capita grain demand = per capita grain 
demand function(per capita GDP) 

•• Y-ийн lookup функц ихэвчлэн дараах байдлаар 
тодорхойлогдоно: 
Y = Y function(X) 

•• Y-ийн нэгжийг оруулна. Жишээ нь: “per capita grain 
demand”-ийн нэгж Kg/Year/Person

•• Дараа нь харилцах цонхны баруун доод талд байрлах 
next товч дарна. Энэ функцыг “per capita grain demand 
function” загварт нэмэх үү гэж асуухад Yes товчийг 
дарна. Дараа нь орцын мэдээллийг шинэчлэх эсэхийг 
асуух болно. Yes товчийг дахин товшино.

•• Одоо та хайлтын функц, нэг хүнд ногдох тарианы 
эрэлтийн функцэд зориулж дараагийн тэгшитгэлийн 
засвар хэрэгсэл харах болно. Type (зүүн дунд) цонхны 
дээр дарж Lookup-ийг сонгоод дараа нь График 
товчийг дарна (Зүүнээс доош төрлөөр)

•• Та шинэ цонхыг харах болно. Оролт (X, эсвэл нэг хүнд 
ногдох ДНБ) болон гарц (Y, эсвэл нэг хүнд ногдох 
тарианы эрэлт) -д Мин ба Макс утгыг оруулна. Дараа 
нь тэдгээрийн харилцан хамаарлыг зүүн талын хоёр 
багананд бичих буюу чирж оруулж болно.

•• Хамгийн зүүн талын багана нь X-ийн утга бөгөөд 
дараагийн багана нь Y-ийн харгалзах утгатай тэнцүү 
байх болно. Та (5000, 300) болон (10000, 400) гэсэн 
координатын утгуудыг оруулж болно. Энэ нь нэг хүнд 
ногдох ДНБ 5000 хүн амтай, нэг хүнд ногдох тарианы 
хэрэгцээ 300 кг / жил / хүн байна. Нэг хүнд ногдох 
ДНБ нь 10000 хүртэл өсөхөд нэг хүнд ногдох тарианы 
эрэлт 400 кг / жил / хүн гэсэн утгатай.

•• Мэдээллийг оруулсны дараа ОК товчийг хоёр удаа 
дарснаар lookup функцийг байгуулна.

•• Одоо функцийн тэгшитгэлийн засварлагч руу буцаж, 
функцэд нэгжийг оруулж, OK дарна уу.

•• Функцийн нэгж нь түүний гаралтын хувьсагчтай 
ижил байх ёстой. Жишээ нь нэг хүнд ногдох тарианы 
эрэлтийн функц нь Kg / Year / Person юм.

•• Vensim функцийг экстраполяцалдаггүй. X нь 
тодорхойлсон хүрээнээсээ хэтэрвэл Y утга нь X-мин 
эсвэл X-max үе дэх утгыг харгалзах чиглэлийн дагуу 
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авна. Анхааруулсан зурвас өмнө тодорхойлсон 
хүрээнээс хэтэрсэн байгааг сануулж гарч ирнэ. 

Vensim файлыг T21 загварт ашиглах

•• Загварт дараах төрлийн файл өргөтгөлүүд байна:
o .vmf file: Бүх тэгшитгэл хувьсагч оруулсан Vensim 

binary форматтай хэлбэр;
o .mdl file: .vmf адилхан гэхдээ word processor-уудаар 

засварлах боломжтой мөн version хамаарахгүй бүх 
Vensim-ээр нээгдэнэ;

o .vcd file: Vensim програм эсвэл хэрэглэгчийн загвар;
o .vgd file: Хэрэглэгчийн график хэлбэр;
o .vdf file: data file симуляцаас гарган авах, эсвэл 

бусад хүснэгтийн маягтуудаас хөрвүүлэгдэх 
боломжтой.

Vensim-д *.xls Excel дата-г *.vdf файлд хөрвүүлж 
ашиглах арга

•• Зорилго: Симуляцийн үр дүнг бодит тоон мэдээлэлтэй 
харьцуулах, загварын оновчлолд ашиглах орцын 
хувьсагчаар хангах

•• Шинэ Excel файл нээнэ. A1 нүдэнд “Time”, эхний 
мөрөнд харьцуулалт хийх жилүүдийг (жишээ нь: B1 
нүд= 1990; C1 нүд=1991; гэх мэт) боломжит сүүлийн 
жил хүртэлх байдлаар оруулна.

•• Багана 1-т хувьсагчдын танилцуулга буюу нэрийг 
оруулах ба утгуудыг харгалзах мөрөнд оруулна.

•• Хувьсагчийн нэр заавал загварт байгаа нэртэй адил 
байх ёстой.

•• Өөрийн сонгосон нэрээрээ файлаа хадгалж болно. 
Тухайлбал, MyData.xls.

•• Excel файлаа хаана.
•• Файлыг *.vdf file хэлбэрт хөрвүүлсэн тохиолдолд 

л Vensim үүнийг ашиглаж чадна, Model > Import 
Dataset…хэрэглэж дараа нь өөрийн хөрвүүлэхийг 
хүссэн файлаа(MyData.xls) сонгоно.

•• Энэ тохиолдолд *.xls файл олон sheet агуулсан бол, 
Vensim аль sheet-ийг оруулах талаар асууна. (нэг 
удаад зөвхөн нэг sheet оруулах боломжтой).

•• Дараа нь цонхонд орно. Зүүн доод талд байрлах OK 
товчийг товшино. Хэрвээ чиний MyData.xls файл зөв 
танигдсан бол, хөрвүүлэлт амжилттай дуусах болно. 
Шинэ файл MyData.vdf үүснэ.
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•• Симуляцийн үр дүнтэй харьцуулахын тулд бодит тоон 
файлыг харцуулалт хийхээс өмнө ачаалах ёстой (таны 
шинээр үүссэн * .vdf файлыг ихэвчлэн автоматаар 
ачаалах болно гэдгийг санаарай).

•• Control Panel tool > Datasets ашиглан *.vdf ажилуулах 
эсэхээ сонгохын тулд харилцах цонхны баруун хэсэгт 
MyData.vdf –ийг шилжүүлж, “Close”дарна.

Загварын симуляцид дата оруулж хэрэглэх

Загварын time series хувьсагчийн өгөдлийг оруулахын тулд 
дараах алхмуудыг хийнэ:

•• Загварт өгөгдлийн төрлөөр хувьсагчийг тодорхойлно, 
өөрөөр хэлбэл ямар нэг утга эсвэл тэгшитгэлийг загварт 
оруулахгүй. 

•• Симуляци хийхдээ, Model > Simulate… > Advanced 
хэрэглэж “Data Sources…” хэсэгт, MyData.vdf file 
оруулна.

•• Симуляцийг хийхдээ зүүн доод буланд байрлах 
“Simulate” товчийг дарна.

*.vdf файлыг *.xls файлд шилжүүлэх

Хүснэгтэн мэдээлэл бүхий үр дүнг гарган авахын тулд:

•• Model > Export Dataset… ашиглах
•• .vdf гарцын файлын өргөтгөл сонгох
•• Датаг гаргахдаа Excel ашиглах нь томоохон 

өгөгдөлүүдэд тохиромжтой.
•• Ок товчийг дарснаар шинэ хүснэгтэн файл үүсэх болно. 

Оновчлол 

Түүхэн өгөгдөлд загварын хувьсагчийг түүхэн мэдээлэлтэй 
нь калибраци хийх эсвэл зорилгын функцын утгыг хамгийн 
их (хамгийн бага) байлгахын тулд оновчлолыг ашиглана.

•• Зарчим: (түүхэн мэдээлэлтэй тохирох) Тодорхой 
хувьсагчийг түүхэн (эсвэл бусад) мэдээлэлтэй нь 
тааруулахын тулд калибраци хийх

•• Хэрэгжүүлэлт: 

◊• Model >Simulate > Advanced сонгон эх сурвалжуудыг 
ачаалах (e.g., MyData.vdf)

◊• Payoff definition зорилтот хувьсагчийг сонгож, 
файлын нэрийг өгөх. Жишээ нь “fit”

◊• Дараа нь Ed… > select Calibration, нэмэлт засвар 
болон хувьсагчаа оруулж, нийт импорт зэрэг 
зорилтот хувьсагчид дахин оруулна.
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◊• Optimization Control сонгож “fit” зэрэг нэрээ 
оруулна, Ed… > Select хувьсагчийн дээд болон доод 
хязгаар тодотгоно.(тухайлбал 0.1 <= slope <= 0.3)

◊• “Add Editing” сонгоод OK дар.
◊• Симуляци цонхонд доод хэсэгт байрлах Optimize 

(Simulate бус) дарна.
◊• Slop = 0.2254 үед хамгийн тохиромжтой (хэрэв 

датаны зөвхөн зарим хэсэг нь олдох боломжтой 
бол регрессээс үүсэх жинхэнэ утга = 0.2030).

Мэдрэмжийн тест

•• Зарчим: Орц хувьсагчдын тархалт мэдэгдэж буй үед 
зорилгын хувьсагчийн бүх цаг хугацааны турш дахь 
тархалтыг олох.

•• Гүйцэтгэл:

◊• Model >Simulate > Sensitivity болон Run Name 
бөглөнө. 

◊• Sensitivity Control… дарж, нэрээ оруулна жишээ нь 
impSensi

◊• Ed…дарж орцын хувьсагч болон түүний хүрээг 
оруулна:

 Univariate сонгох
 Number of Simulations сонгох
 a Parameter сонгох ба түүний тархалтыг 
 сонгоно. Жишээ нь,
 RANDOM-UNIFORM тархалт оруулах
 Дээд доод хязгаар (such as 0.1 and 0.3)
 “Засвар нэмэх” товчийг дарна уу.

OK дарна уу.

Зорилтот хувьсагчийг Sensitivity Save List сонгох, нэрээ 
оруулах (impSensi)

◊• Edit… сонгож зорилтот хувьсагчаа сонгох (such 
as total imports)

◊• “Add Editing” сонгох
◊• Симуляци цонхны Sensitivity сонгох
◊• Симуляци дууссаны дараа File ачаалах, 

зорилтот хувьсагчийг ачаалах, мэдрэмжийн 
графикийн хэрэгсэл ашиглан үр дүнг харах 
боломжтой
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T21 загвар нь үндэсний түвшинд хөгжлийн стратеги 
болон бодлогын шинжилгээ хийх боломжийг олгодог 
загвар бөгөөд эдийн засаг, нийгэм болон байгаль орчныг 
хамарсан цогц загвар юм. Монгол Улс нь T21 загвар нь 
ойролцоогоор 4500 гаруй хувьсагч (томъёолол)-тай 
бөгөөд хувьсагчдын тоог нэмэх, эсвэл хасах боломжтой. 

Шаардлагатай систем

•• Виндоус үйлдлийн системийн орчинд ажиллана.

1.3.1 ЗАГВАРЫН ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ХУВИЛБАРЫГ СУУЛГАХ 
ЗААВАРЧИЛГАА

•• T21MongoliaV7А.exe нэртэй файл дээр 2 удаа товшиж 
нээнэ.

•• Дэлгэцэн дээр суулгах үйлдэл гарч ирэх болно. 
•• Загварыг хаана суулгах талаар асуух ба замыг C:\

Program Files\Venapp\T21-Mongolia-VА7 болгон 
зааж өгнө. Та загвараа хаана суулгаснаа мартахгүй 
байхыг анхааруулъя.

•• Программын цэсэнд Venapp нэртэй хавтас дотор энэ 
загвар суух болно.

1.3.2 ЗАГВАРЫН ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ХУВИЛБАРЫГ 
ЭХЛҮҮЛЭХ

•• Дээр заасны дагуу загварыг суулгах
•• Start цэсний All Programs дотроос Venapp хавтас 

дороос T21MongoliaVА7 цонхыг даран загварыг 
ачаална.

•• Загвар дэлгэцэн дээр гарч ирнэ.

1.3 МОНГОЛЫН Т21 ЗАГВАРЫГ АШИГЛАХ 
ТЕХНИКИЙН ЕРӨНХИЙ ТАНИЛЦУУЛГА
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Зураг 1.11 Монголын T21 загвар

1.3.3 АЖИЛЛУУЛАХ ЗАРЧИМ

Дэлгэцэн дээр гарч ирэх загварын эхлэлийн хуудас 
дахь Main Menu дээр дарснаар Үндсэн цэс /Main Menu/ 
гарч ирэх болно. 

Зураг 1.12 Үндсэн цэс

1. Үндсэн цэсний эхний товчлуур – Тойм /загварын бүтэц/

Энэ хэсэг нь загварын бүтэц болон анхан шатны ойлголтыг 
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суралцахад туслана. Мөн загварын бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн 
схем ба тэдгээрийн харилцан уялдааг харуулна.

•• Review товчлуур дээр дарснаар доорх цонх гарч 
ирнэ.

Зураг 1.13 Загварын бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн схем ба тэдгээрийн 

харилцан уялдаа

•• Цонхонд нийгэм, эдийн засаг ба байгаль орчныг тус 
тусад нь агуулсан гурван тойрог харагдана. Тойрог 
болгон бусад хоёр тойрогтойгоо холбогдсон байх 
болно.

•• Select Sectors to See Stock and Flow Diagrams товчлуур 
дээр дарахад доорх схем гарч ирнэ.

Зураг 1.14 Т21 загварт байгаа Хүн амын сектор
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•• Энэ загвар нь хүн амын секторыг харуулж байна. Хүн 
амын секторт загварчилсан үндсэн хувьсагчуудыг 
анхааралдаа авах хэрэгтэй. Үүнд:
- Хүн ам /эрэгтэй ба эмэгтэй бүлгүүд/
- Төрөлт
- Нас баралт
- Цэвэр шилжилт хөдөлгөөн

•• Цэнхэр сумаар хувьсагчдын шалтгаантай хэрхэн 
холбогдож байгааг харуулсан. 

•• Хувьсагчдыг өнгөөр ялгаж өгсөн бөгөөд хараар 
үндсэн хувьсагчийг, өөр салбараас орж ирсэн оролтын 
хувьсагчийг цэнхэр өнгөөр, мөн өөр салбараас орж 
ирсэн гаралтын хувьсагчийг улаанаар, бодлогын 
хувьсагчийг ногооноор оруулсан. Жишээлбэл, дээрх 
схемд төрөлт, нас баралт гэсэн хувьсагчид оролтынх, 
хүн ам нь гаралтын хувьсагч юм. 

•• Help with Sketches (схемийн туслах) товчлуур 
дээр дарснаар доорх дэлгэц гарч ирэх ба схем дэх 
тэмдэглэгээнүүд болон өнгөний тайлбарыг харуулна.

Зураг 1.15 Схем дэх тэмдэглэгээ
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•• Previous Screen товчлуурыг даран өмнөх ажлын 
цонхонд шилжиж, Select Another Sector (өөр 
салбар сонгох) товчлуурыг даран бусад салбаруудаас 
сонголт хийх боломжтой.

Зураг 1.16 Бусад салбаруудаас сонгох нь

Жишээ болгон “4. Primary education” салбарыг сонгоё. 

Зураг 1.17 Боловсролын салбар

•• Бүх салбарыг иймэрхүү байдлаар туршиж дадлага 
хийж болох ба дууссаныхаа дараа Main Menu 
товчлуурыг даран Үндсэн Цэс рүү шилжинэ.

Үндсэн Цэсний хоёр дахь товчлуур – Compare

Энэ сонголт нь загварын үндсэн үр дүнг түүхэн өгөгдөлтэй 
харьцуулахад ашиглагдана.

•• Compare товчлуурыг дарснаар доорх цонх нээгдэнэ. 
Хувьсагчдыг 3 бүлэгт хуваасан. Эхний бүлэгт 
нийгмийн, 2 дахь бүлэгт эдийн засгийн, сүүлийн 
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бүлэгт байгаль орчны үзүүлэлтийг тодорхойлох 
хувьсагчдыг оруулж өгсөн.

Зураг 1.18 Хувьсагчийн бүлэг

 

•• Аль нэг дурын товчлуурыг (үзүүлэлтийн нэр) 
дарснаар загвараас бий болсон үндсэн төлөв ба 
түүхэн өгөгдөл (хэрвээ байвал) харагдах болно.

•• Total Population товчлуур дээр дарахад загвараас 
бий болсон үндсэн төлвийн үр дүн (улаан) ба түүхэн 
өгөгдлийг (цэнхэр) агуулсан график дэлгэцэнд гарч 
ирнэ. Гэхдээ 1995-2014 оныг хамарсан өгөгдөл 
байна.

Зураг 1.19 Нийт хүн амын тоо
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•• Мөн бусад үзүүлэлтүүдийн хоорондох харьцуулалтыг 
харах боломжтой. Өмнөх дэлгэц рүү шилжиж Life 
Expectancy –ийг сонгоё. Загвар эрэгтэй болон 
эмэгтэй хүмүүсийн дундаж наслалтын талаарх бэлэн 
өгөгдлийг гаргах ба энэ нь 1995-2009 онуудыг 
хамарсан болно.

Зураг 1.20 Дундаж наслалт

•• Өгөгдлийн үр дүнг хүснэгт байдлаар харахыг хүсвэл 
дэлгэцний зүүн доод хэсэгт байрлах View as Table 
товчлуурыг дарах бөгөөд буцаж өмнөх дэлгэцэндээ 
шилжих тохиолдолд Previous Screen товчлуурыг 
дарах хэрэгтэй.

Зураг 1.21 Нийт хүн амын тоо /Хүснэгтээр харах/

•• Хэрвээ Та хүн амыг насны байдлаар нь харьцуулсныг 
харах бол “Population Pyramids” үзүүлэлтэнд 
хамаарагдах 4 товчлуурын аль нэгийг сонгоход 
хангалттай. 2010 оныг сонгоход доорх дэлгэц гарна. 
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Зураг 1.22 Насны суврага

•• Улаан нь түүхэн өгөгдлийг, цэнхэр нь загварын үр 
дүнг харуулна.

•• Өгөгдлийн сангийн эх үүсвэрийг харахын тулд өмнөх 
дэлгэцэнд байрлах About T21 Data товчлуурыг 
дарах хэрэгтэй.

•• Baseline Simulations and Historical Data судлаж 
дууссан бол Үндсэн цэс рүүгээ буцаж 3 дахь 
товчлуурын үүрэгтэй танилцая.

Үндсэн цэсний гурав дахь товчлуур – Run

•• Энэ хэсэгт та өөрийн төлөвлөгөөг үүсгэж, таамаглал 
дээрээ үндэслэн бодлогоо боловсруулах боломжтой. 
Мөн хийсэн төлөвлөгөөнүүдээ хооронд нь эсвэл 
үндсэн төлөвлөгөөтэй харьцуулж, Монгол Улсын 
хувьд хамгийн тохиромжтой байх бодлогыг хайж 
олно.

•• Run товчлуурыг даран гарч ирсэн цонхноос Create 
and Name the Simulation-ийг сонгоно.

•• Ингэхэд дэлгэцэн дээр давхар цонх нээгдэх ба 
тэр цонхонд өмнө нь хадгалагдсан төлөвлөгөөг 
ажиллуулах уу эсвэл та шинээр төлөвлөгөө хийн 
хадгалах уу гэсэн сонголтууд гарч ирнэ. Файлын 
нэр талбарт сонгосон нэрээ бичихгүй бол өмнөх 
төлөвлөгөөнүүдээс нэгийг сонгон хадгалах (Save) 
товчлуурыг дарна.
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•• Current нэртэй нэгэн төлөвлөгөө үүсгэе. 

•• Хэрвээ Current нэрээр файл үүсгэгдсэн байвал 
Vensim програм танаас Current.vdf нэр дээр давхар 
хадгалах эсэхийг асуух ба YES товчлуурыг даран 
үргэлжлүүлнэ. (Таны шинээр бий болгосон файл 
автоматаар vdf өргөтгөлтэй болно). 

•• Дэлгэцэнд Policy Interventions Choice гарчигтай цонх 
гарч ирнэ.

Зураг 1.23 Төлөвлөгөөг үүсгэж, таамаглал оруулах нь

•• Дэлгэцний зүүн талд багана хэлбэрээр жагсаасан 
товчлуурууд нь бодлогын хувьсагчдын цогц юм. 

•• Төлөвлөгөөг хэрхэн хийх талаар судлая. 1) Ногоон 
эдийн засагт хөрөнгө оруулалт ДНБ-д эзлэх хувийн 
хэд байхаар нь хийе. Ингэхдээ 2016 оноос эхлэн 
ДНБ-ий 2 хувьтай тэнцүү байхаар тооцож хийе. 
Ингэдээ дотоодын хөрөнгө оруулалт уу? Гадаадын 
хөрөнгө оруулалтаас уу? гэдгээ анхаарах хэрэгтэй.
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Зураг 1.24 Төлөвлөгөөг хийх

Зураг 1.25 Төлөвлөгөөг хийх

•• Та төлөвлөгөө боловсруулахдаа зөвхөн нэг бодлогыг, 
хүсвэл олон бодлогыг ч өөрчилж болно. 

•• Preview Screen товчлуурыг даран өмнөх цонх болох 
Policy Interventions рүү шилжье.

•• Эдгээр өөрчлөлтүүдийг хийсний дараа “Policy 
Interventions Choices” цонх руу буцаж доод хэсэгт 
байрлах Simulate товчлуурыг дарна. Тооцоолол 
хэдэн хором үргэлжилнэ. Тооцоолол дууссаны дараа 
доорх цонх нээгдэнэ.
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Зураг 1.26 симуляци хийх нь 

•• Analyze Simulation Results товчлуурыг дарна.

Зураг 1.27 Үр дүнгийн сонголтууд

•• Load/Unload cases товчлуурыг даран харьцуулахыг 
хүсэж буй төлөвлөөгөөнүүдээ оруулна. Баруун 
талын талбарт харьцуулах төлөвлөөгөөнүүд, зүүн 
талын талбарт харьцуулалтанд хэрэглэгдэхгүй 
төлөвлөөгөөнүүдийг оруулна. Бидний сүүлд хийсэн 
төлөвлөгөө болох өөрийн хийсэн хувилбар болон 
загварын суурь таамаглалыг харьцуулъя.

•• Цонхыг хаасны дараа цонхонд харагдах Major 
Indicators товчлуурыг даран гарч ирэх цонхноос 
хувьсагчаа сонгоно.
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•• CO2 emissions товчлуурыг даран Fossil fuel ghgas 
emissions-ийн ялгааг харж болно. (Current ба 
үндсэн төлөвлөгөө)

Зураг 1.28 CO2 ялгарал

•• Эдгээр төлөвлөгөөнүүдийн үр дүн маш ойролцоо 
байгааг графикаас харж болно. Харин тоон 
үзүүлэлтүүдийг нь “View as Table” товчлуурыг даран 
харж болно.

•• Энэ хүснэгтийг Excel рүү хуулахын тулд эхлээд 
“Copy to Clipboard” товчлуурыг дарж, дараа нь Excel 
программаа ачаалан гарч ирсэн талбарт буулгах 
(paste) командыг өгнө.

•• Үндсэн тодорхойлогчууд дотроос өөрийн хүссэнээ 
харах боломжтой. Жишээлбэл, Real GNP, Disposable 
income, Poverty, Unemployment rate, Water 
Demand, Water Quality ба Oil Demand. 

•• Үндсэн цэс рүү буцан шинээр төлөвлөгөө бий 
болгож болох ба тэдгээрийг хооронд харьцуулалт 
хийж тайлбарлаж болох юм. 
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Гарын авлагын энэ хэсэгт Т21-ыг ашиглан хийсэн хоёр 
судалгааны ажлыг кейс байдлаар оруулж байна. Нэгдүгээрт, 
Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамны захиалгаар 
Эдийн засгийн бодлого, өрсөлдөх чадварын төвийн 
хийсэн Монгол Улсын ногоон эдийн засгийн бодлогын дүн 
шинжилгээ сэдэвт судалгааны ажил хоёрдугаарт Ямайка 
Улсын засгийн газар Т21 загварыг хэрхэн ашиглаж байгаа 
кэйсийг оруулав.

1.4.1 МОНГОЛ УЛСЫН Т21 ЗАГВАРЫН АШИГЛАЛТ

Т21 загварыг ашиглан салбар бүрийн онцлогийг 
тусгасан судалгааны ажил хийх боломжтой бөгөөд энэ 
удаа Эдийн засгийн бодлого, өрсөлдөх чадварын төвийн 
хийсэн судалгааг авч үзлээ. Эдийн засгийн бодлого, 
өрсөлдөх чадварын төв нь 2016 онд Монгол Улсын Т21 
загварыг ашиглан, ДНБ-ий тодорхой хувийг ногоон эдийн 
засагт хөрөнгө оруулалт хийх нь эдийн засагт ямар нөлөө 
үзүүлэх талаар судалгаа хийсэн бөгөөд судалгааны үр дүн, 
шинжилгээг тоймлон оруулав. Мөн судалгааг хийх явцдаа 
уул уурхайн салбарын гол түүхий эд болох алт, зэс, нүүрс 
болон төмрийн хүдрийн үнийн өөрчлөлт нь эдийн засагт 
хэрхэн нөлөөлөхийг харуулахаар зорьсон байна. 

Дээрх судалгааг хийхдээ Т21 загварыг ашиглан ногоон 
эдийн засагт хөрөнгө оруулалтын мэдрэмжийн шинжилгээ 
хийсэн бөгөөд 2020-2030 оны хооронд жил бүр ДНБ-ий 
2, 2.5, 3, 3.5 болон 4 хувьтай тэнцэхүйц хөрөнгийг ногоон 
эдийн засагт зарцуулах хөрөнгө оруулалтын хувилбарыг 
дэвшүүлэн, үр дүнг харьцуулан үзүүлжээ. 

Зураг 1.29-өөс харахад ногоон эдийн засагт хөрөнгө 
оруулалт хийснээр цэвэр усаар хангагдсан хүн амын тоо 
өсөхөөр байна. ДНБ-ий 4%-тай тэнцэхүйц хэмжээний 
хөрөнгийг ногоог эдийн засагт оруулснаар 2026 онд хүн 
амын 98% нь цэвэр усаар хангагдахаар байгаа бол 3.5 
%-ийн хөрөнгө оруулалт хийсэн нөхцөлд нэг жилийн 
дараа 99 хувь, 3% хөрөнгө оруулалт хийсэн нөхцөлд 2 
жилийн дараа 99% нь хангагдахаар харагдаж байна. 

1.4 Т21 ЗАГВАРЫГ АШИГЛАН ХИЙСЭН 
СУДАЛГААНЫ АЖЛУУД
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Зураг 1.29 Улсын хэмжээнд цэвэр усны баталгаат эх үүсвэрээр 

хангагдсан хүн амын эзлэх хувь

Эх сурвалж: Эдийн засгийн бодлого, өрсөлдөх чадварын төвийн 

судалгаа

Зураг 1.30-аас харахад Улаанбаатар хотын эрүүл ахуй 
ариун цэврийн байгууламжид холбогдсон хүн амын эзлэх 
хувь улсын дунджаас дээгүүр байна. Хэрвээ ямар нэгэн 
бодлогын болон хөрөнгө оруулалтын өөрчлөлт хийхгүй 
бол дараагийн 13 жилийн хугацаанд одоогийн хэмжээ 
бараг өөрчлөгдөхгүй байх төлөвтэй харагдаж байна. ДНБ-
ий 4 эсвэл 3,5 хувьтай тэнцэхүйц хөрөнгө оруулалтыг 
ногоон эдийн засагт хийхэд 80-аас дээш хувь нь эрүүл 
ахуй, ариун цэврийн байгууламжид холбогдохоор байна. 

Зураг 1.30 Улаанбаатар хотын эрүүл ахуй, ариун цэврийн 
байгууламжид холбогдсон хүн амын эзлэх хувь

Эх сурвалж: Эдийн засгийн бодлого, өрсөлдөх чадварын төвийн 

судалгаа

Өөр нэг сонирхолтой үр дүнг зураг 1.31-аас харах 
боломжтой бөгөөд ДНБ-ий 4 хувьтай тэнцэх хөрөнгө 
оруулалтыг ногоон эдийн засагт оруулбал ногоон 
хөгжлийн бодлогод дэвшүүлсэн сэргээгдэх эрчим хүчний 
үйлдвэрлэлийг 2030 он гэхэд 30 хувьд хүргэх зорилт 2026 
онд биелэхээр байна. Бүх хувилбаруудад 2030 он гэхэд 30 
хувьд хүргэх зорилтдоо хүрэхээр байна. Энэ нь сэргээгдэх 
эрчим хүчний салбарт хөрөнгө оруулалт зайлшгүй 
шаардлагатай байгааг харуулж байна. 
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Зураг 1.31 Усан цахилгаан станцын эрчим хүч үйлдвэрлэл, тераватт 

цаг

Эх сурвалж: Эдийн засгийн бодлого, өрсөлдөх чадварын төвийн 

судалгаа

Усан цахилгаан станцын эрчим хүч үйлдвэрлэл 2017 
оноос хойш өсч байгаа бөгөөд нийт сэргээгдэх эрчим 
хүчинд хуваарилсан хөрөнгийн ердөө 20 хувийг усан 
цахилгаан станц байгуулахад зарцуулахаар төлөвлөсөн 
(нарны болон салхин станцад тус бүр 40 хувийг) хэдий 
ч ДНБ-ий 4 хувьтай тэнцэхүйц хөрөнгийг ногоон эдийн 
засагт зарцуулсан тохиолдолд 2024 онд 1 тера ватт цаг 
илүү эрчим хүч жил бүр үйлдвэрлэх боломжтой байна. 
2030 он гэхэд бүх хувилбарт 1.5 тера ватт/цаг эрчим хүч 
үйлдвэрлэхээр байна. 

Дээрх бүх үр дүнгүүд ногоон эдийн засагт хөрөнгө 
оруулалт хийх нь эерэг үр нөлөө үзүүлнэ гэдгийг харуулж 
байна. Шинжилгээг хийхдээ эрдэс бүтээгдэхүүний үнэ 
өөр өөр байхаар хийсэн бөгөөд эдийн засгийн гол 
үзүүлэлтүүдэд эерэг нөлөө үзүүлснээс гадна ногоон эдийн 
засагт шилжиж буйг харуулж байгаа байгаль орчны 
үзүүлэлтүүдэд бас өөдрөг өөрчлөлт гарна гэсэн дүгнэлтэнд 
хүрсэн байна. Мөн ногоон хөгжлийн бодлогы хэрэгжилт 
болон ногоон эдийн засаг руу шилжиж буй байдал нь 
улсын хэмжээнд баталгаат усны эх үүсвэрт холбогдсон 
хүн амын тоо буурч байсныг зогсоосон, эрүүл ахуй ариун 
цэврийн байгууламжид холбогдсон хүн амын эзлэх хувийг 
мэдэгдэхүйц өссөн, мөн нүүрс, чулуужсан нүүрсний 
хэрэглээг их хэмжээгээр бууруулснаар нүүрсхүчлийн хийн 
ялгарлыг бууруулж байгаа зэрэг олон эерэг өөрчлөлтийг 
үзүүлж байна. 

Дээрх судалгааны ажлын нэг чухал давуу тал нь Монгол 
Улсын хувьд өөрийн онцлогт нийцсэн Т21 загварыг ашиглан 
ногоон эдийн засгийн талаар дунд хугацааны прогноз 
хийсэн явдал юм. Энэ мэт олон судалгааны ажлуудад Т21 
загварыг өргөжүүлэн хөгжүүлж ашиглах бүрэн боломжтой.
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1.4.2 ЯМАЙКА УЛСЫН Т21 ЗАГВАР

Ямайка Улсын засгийн газар нь Т21 загварыг үндэсний 
тогтвортой хөгжлийн төлөвлөгөөг боловсруулахад 
ашигладаг байна. 

Ямайка Улс нь 10,991 хавтгай дөрвөлжин км газар 
нутагтай Карибын арал бөгөөд 2.73 сая хүн амтай, дундаас 
доогуур орлоготой хөгжиж буй орнуудын нэг юм. Ямайка 
нь олон төрлийн байгалийн баялаг, хүний нөөцтэй орон 
бөгөөд урлаг, спорт, хөгжимд дэлхийн хэмжээний амжилт 
үзүүлсэн байдаг. Гэсэн хэдий ч эдийн засгийн хөгжил нь 
хоцорсоор байна. 1962 оноос хойш, жилийн ДНБ өсөлт нь 
2.5%-тай байна. 

2006 онд Ямайка Улсын Төлөвлөлтийн Институт (PIOJ) 
нь 2030 он гэхэд хөгжингүй орны статусыг бий болгоход 
чиглэсэн үндэсний хөгжлийн урт хугацааны төлөвлөгөөг 
бэлтгэхдээ Мянганы институт (МИ)-ын боловсруулсан T21 
загварыг авч ашигласан байна. 

Ямайкагийн T21 загварын анхны хувилбарыг PIOJ-ийн 
багийн дэмжлэг, хамтын ажиллагааны үр дүнд 2007 оны 
1-р сард боловсруулж дууссан. Үүнийг сонирхогч талууд, 
түүний дотор засгийн газрын агентлагууд, эрдэмтэн 
судлаачид, иргэний нийгмийн гишүүдээр хянуулан 
ажилласан байна. 

Ямайка Улсын T21 загварыг боловсруулах явцад 
тулгарч буй саад бэрхшээлүүд

Ямайка Улсын 1990-ээд оны түүхэн үеийн өгөгдлүүд нь 
загварыг тохируулах, параметрүүдийг тохируулах, түүхийн 
бодит харилцааг загвар бүтцийн харилцан хамаарлаар аль 
болох ойртож байгааг тогтоохын тулд зарим тохиолдолд 
үндсэн бүтцийг өөрчлөх шаардлага гарсан байна. Гэхдээ 
суурь хувилбарыг 1990-ээс 2006 оны тоон мэдээлэл дээр 
үндэслэн гаргасан бөгөөд Ямайкагийн хөгжил 2030 он 
хүртэл бодлогын үндсэн чиглэл, бодит нөхцөл байдал 
нь өнгөрсөн үеэс мэдэгдэхүйц өөрчлөгдөхгүй гэсэн 
таамаглалыг оруулсан байна. 

Зураг 1.32-т T21-ийн үр дүнг бодит өгөгдөлтэй 
харьцуулсан 1990 ба 2005 оны насны суврагыг харуулсан 
байна. (Улаан нь бодит дата бол цэнхэр нь Т21-ын үр 
дүн). Зураг 1.32-т түүхэн өгөгдөл, загвар хоёрын хооронд 
зөрүүтэй байгааг харуулжээ. Тиймээс Ямайка Улсын 
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статистикийн газар одоогоор Т21-ээр илрүүлсэн зөрчил 
дутагдлыг арилгахаар ажилласаар байна. 

Зураг 1.32 T21-ийн үр дүнг бодит өгөгдөлтэй харьцуулсан

 

Эх сурвалж: Ямайка Улсын T21-ийн үр дүн
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Т21-ийг хөгжүүлэх явцад тулгарах өөр нэг хүндрэлтэй 
асуудал бол байгалийн гамшгийн үр дагавартай 
холбоотой урьдчилан таамаглах нь хэцүү болсон байна. 
Дэлхийн дулаарал улам хүчтэй болж, далайн хүчтэй салхи 
шуурга болох давтамж нэмэгдэж байгаа нь загварын 
бодит байдлыг тусган харуулахад хүндрэл учруулж байна. 
Ялангуяа гамшгийн өмнөх туршлага, үйлдвэрлэлийн 
зардал, засгийн газрын зардлууд зэрэгт тулгуурлан T21 
Ямайка нь ирээдүйд тохиолдож болох гамшгийн үр нөлөөг 
шинжлэхэд хүндрэлтэй байна. 

T21 загварыг ашигласан суурь хувилбарын дүн 
шинжилгээнээс харахад Ямайкагийн хувьд 2030 он гэхэд 
ажил эрхлэх, бизнес эрхлэлтийг үргэлжлүүлэх замаар 
хөгжингүй орны статустай болж чадахгүй. Тиймээс илүү үр 
ашигтай байхын тулд Засгийн газар боловсролын салбарт 
илүү их хөрөнгө оруулалт зарцуулахыг санал болгожээ. 
Гэхдээ дараах асуудлууд байна:

•• Засгийн газрын төсөвт эзлэх хувь нэмэгдэхэд бусад 
зардлуудыг бууруулах шаардлагатай. Тэд ямар байх 
ёстой вэ? Эсвэл засгийн газар зээлээ нэмэгдүүлэх 
ёстой бөгөөд энэ нь өрийн дарамт, ирээдүйд төлөх 
төлбөрийг нэмэгдүүлнэ

•• Боловсролын төсөв нэмэгдсэний дараа үүнийг хэрхэн 
ашиглах ёстой вэ? Илүү олон сургуулиудыг барьж, 
багш нарыг хөгжүүлэх, эцэг эхчүүдийг сургуулийн 
хөтөлбөрт хамруулах, үнэ төлбөргүй сурах бичгээр 
хангах зэргийг хийдэг.

Гэхдээ боловсролд хэр их хэмжээний хөрөнгө 
зарцуулах, хэрхэн хуваарилах талаар янз бүрийн санал 
байж болох ч санал болгоны дагуу олон асуудал гарч 
ирдэг. Төсөл бүр өөрийн ашиг тус, зардлуудтай байх 
бөгөөд бүх асуудлууд бие биетэйгээ шууд буюу шууд 
бусаар холбогдож, цаг хугацааны явцад бий болсон үр 
дүнгийн цогц хэлбэрийг бий болгодог. 

T21 нь шийдвэр гаргагчдад шийдвэр гаргахад нь 
дэмжлэг үзүүлэх хэрэгсэл болдог. Шийдвэр гаргагчид 
нь хувийн салбаруудын янз бүрийн саналуудыг авч 
хэлэлцэж, нэг, хоёр төдийгүй өргөн хүрээний зорилтуудыг 
хэрэгжүүлэхэд хамгийн сайнаар ажиллах боломжийг 
олгодог. Ямайка Улс нь өнөөгийн байдлаар боловсролд 
өрийн бус зардлынхаа 30 орчим хувийг зарцуулж байгаа 
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нь бусад орнуудтай харьцуулахад харьцангуй өндөр 
байна. 

Өөр нэгэн хувилбар нь тээвэр, харилцаа холбоо, 
эрчим хүч, усны сүлжээ зэрэг салбарыг дэмжих хувилбар 
бөгөөд энэ нь эдийн засгийн хөгжил, амьдралын чанарыг 
дээшлүүлэхэд чухал үүрэгтэй бөгөөд илүү хурдацтай 
хөгжих боломжийг олгоно. Дэд бүтцийг барихад цаг 
хугацаа шаардагдана, барилгын ажил дууссаны дараа 
засварын ажил хэрэгтэй болно. Сайн бүтэцтэй дэд бүтэц 
нь илүү их хөрөнгө оруулалтыг татах бөгөөд хөдөлмөрийн 
бүтээмжийг дээшлүүлэхэд хувь нэмрээ оруулж чадна. T21 
нь засгийн газраас хамгийн сайн үр өгөөжтэй газруудад 
шинэ дэд бүтцийг байгуулж чадна гэсэн үр дүнг харуулсан 
байна. Одоогийн байдлаар засгийн газар дэд бүтцийн 
боломжит нөөцийн 7 орчим хувийг хэрэглэж байгаа 
бөгөөд энэ хувийг 2008 онд 9%-иар өсгөж, 2030 он гэхэд 
аажмаар 10%-иар өсгөх болно гэсэн тамааглал дэвшүүлсэн 
байна. 

Эдгээр хувилбаруудаас гадна гуйвуулга, гадаадын 
шууд хөрөнгө оруулалтыг татах, дотоодын хадгаламжийг 
нэмэгдүүлнэ гэсэн хувилбарыг загварт оруулсан байна. 
Ямайка Улсад мөнгөн шилжүүлэг нь ихээхэн хурдацтай 
өсч байгаа бөгөөд 1990 онд ДНБ-ий 3 хувьтай тэнцэж 
байсан. 2005 онд ДНБ-ий 13 хувь хүртэл өсч, тэдний бодит 
ам долларын хэмжээ 15 жилийн хугацаанд 500 хувиар 
өсчээ. Мөн гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт нь мөнгөн 
гуйвуулгатай зэрэгцэн өнгөрсөн хугацаанд тогтвортой 
өссөн байна. 

Ямайка Улсын Т21 загварын урт хугацааны 
төлөвлөгөөний хэрэглээ

Ямайка Улс нь 1947 онд эхний 10 жилийн төлөвлөгөө 
боловсруулсан ба үүнээс хойш хөгжлийн урт хугацааны 
төлөвлөгөөтэй байсаар байжээ. Дараа нь нэг арван 
жилийн нэмэлт төлөвлөгөө, гурван жилийн төлөвлөгөө, 
үндэсний олон янзын төлөвлөгөөтэй болсон бөгөөд 
төлөвлөлтөөс үл шалтгаалан эдийн засгийн хурдацтай 
өсөлтийг хангаж чадахгүй байв. Хэрэгжилтийн болон 
хяналтын хүрээ хангалтгүй: зорилт, үзүүлэлтүүд болон 
төсвийн хувиарлалтын уялдаа сул байна. Төлөвлөгөөг 
хэрэгжүүлэх, хянах үүрэгтэй байсан байгууллагуудын чиг 
үүргээ үр дүнтэй гүйцэтгэх чадвар сул ажээ. 
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Тиймээс 2007 оноос Т21 загварыг Ямайка Улсын 
үндэсний хөгжлийн төлөвлөлтийн үйл ажиллагаанд 
ашиглаж эхэлсэн бөгөөд дараах чиглэлээр үйл ажиллагааг 
явуулж байсан байна. Үүнд 

•• Тоон мэдээллийн цуглуулах: Т21 загвар боловсруулах 
шатны төлөвлөлтийн үед төрийн болон төрийн 
бус оролцогчдыг хамруулсан байна. T21 загвар нь 
өөр өөр байгууллагууд өөрсдийн хөтөлбөрийн үр 
нөлөөг харж, өөр өөр институт бие биенээ нөхөх 
боломжтой газруудыг тодорхойлсон байна. Тэдний 
оролцоо нь загварыг боловсронгуй болгоход хувь 
нэмрээ оруулдаг бөгөөд энэ загвар нь гол харилцааг 
сайжруулах эсвэл өргөжүүлэх шинэ ойлголтыг бий 
болгодог байна.

•• Т21 загвар үндэсний хөгжлийн төлөвлөгөөг 
хэрэгжүүлэх, түүнд хяналт тавих бүлгүүдэд тэдгээрийн 
төлөвлөгөөний үр дүнг ил тодоор илэрхийлэх 
боломжийг олгожээ.

•• Ажлын хэсэгт ялгаатай хувилбаруудыг ажиллуулахад 
аль стартеги нь байгаль орчин, нийгэм, эдийн засгийн 
төлөвлөгөөний хэрэгжилт болон шаардлагатай үр 
дүнд хүргэхийг харах боломж олгодог. 

•• Салбарын төлөвлөгөөг нэгтгэх: T21 загвар нь өөр 
өөр салбарын төлөвлөгөөг нэгтгэхэд гол үүрэг 
гүйцэтгэдэг. Нөөцийн хязгаарлалт нь салбарын 
бүх төлөвлөгөө нэгэн зэрэг хэрэгжихээс сэргийлэх 
болно.

•• Ямайка Улсын Т21 нь «намын бус» гэсэн янз бүрийн 
хувилбаруудыг хэрэгжүүлэх чадвартай байдаг нь 
үндэсний хөгжлийн асуудлаар хэлэлцэх асуудлын 
нэгдмэл үндэслэл дээр тулгуурлан нийгэм дэх яриа 
хэлцлийн түвшинг нэмэгдүүлдэг. Бодлогын өөр 
өөр хувилбаруудын үр дагаварт дүн шинжилгээ 
хийхдээ бодлогын зөвлөх болон оролцогч талуудын 
хэлэлцүүлэг хийдэг.

Стратегийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэхээр шийдсэний 
дараа Ямайкагийн төлөвлөлтийн институц болон бусад 
хүмүүс стратегийн сонгосон бодлогын хувилбарын дагуу 
хяналт, шинжилгээ хийхээр түлхүүр хүчин зүйлсийг 
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сонгоход Т21 загварыг ашиглах боломжтой болдог. 
Энэ нь бодлогууд зорилгодоо хүрч байгаа газруудыг 
тодорхойлоход тусалж, алдаа дутагдал хаана байгааг 
анхаарч, сонгосон зорилгодоо хүрэхийн тулд бодлогыг 
шинэчилдэг.

Ямайка Улсын Т21 загварын цаашдын хөгжүүлэлт

Т21 загварыг тухайн улс орны онцлог хэрэгцээ, 
нөхцлийг хангахын тулд шаардлагатай нэмэлтүүд болон 
сайжруулалтуудыг хийж ашигладаг байна. Тухайн орны 
мэргэжилтэн болон Мянганы Институтын баг загварчлалыг 
улам өргөжүүлж, хамтран ажилласаар байна. Ямайка 
Улсын хувьд гэмт хэрэг нь тулгамдаж буй чухал асуудлын 
нэг учир Т21 загварт шинээр боловсруулан оруулсан. 

Ямайка Улсын Т21 загварын хувьд цаашдын судалгаа, 
өргөжүүлэлт нь ардчилалын үр нөлөө, эрүүл мэндийн 
зардлын өсөлт зэрэг үндэсний төлөвлөлтийн үйл 
ажиллагааг танин мэдэх, үнэлэх бололцоотой загвар 
болон хөгжсөөр байна. 
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Т21 ЗАГВАРЫН 
ХИЧЭЭЛИЙН ХӨТӨЛБӨР

БҮЛЭГ 2
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Threshold 21 буюу Т21 загварыг үндэсний хөгжлийн 
төлөвлөлтийг дэмжих хэрэгсэл болгон ашиглахаар 
хөгжиж буй улс орнууд сонгон авч өөрийн улсын онцлогт 
тохируулан, өөрийн хөрсөнд буулган аажмаар хөгжүүлж, 
дэлгэрүүлэн ашиглаж байна. Эдгээр улсуудын нэгэн 
адил Монгол Улс 2012 оноос хойш Т21 загварыг хүлээн 
авч өөрийн улсын онцлогт тохируулан хөгжүүлж, урт 
хугацааны үндэсний цогц хөгжлийн төлөвлөлтөнд ашиглах 
боломжтой болоод байна. Иймд уг загварын хэрэглээг 
нэмэгдүүлж, загварыг хөгжүүлэх дараагийн үеийг бэлдэх 
шаардлагатай. Тиймээс юуны өмнө хийх хэрэгтэй ажил нь 
Т21 загварыг заах хичээлийн хөтөлбөр боловсруулах явдал 
байв. Энэхүү хичээлийн хөтөлбөрийг боловсруулахдаа Т21 
загварыг Монголд анхлан хөгжүүлэхэд гар бие оролцсон 
Сангийн яамны ахлах мэргэжилтэн С.Санжжавын зөвөлгөөг 
авч, сэдэв болон агуулгыг гаргав.

Хичээлийн сэдэвчилсэн төлөвлөгөө

№ Сэдэв Агуулга Цаг

1

“Т21” загварын 
танилцуулга

“Т21” загварын хөгжлийн түүх, 
түүнийг ашиглаж буй улс орнуудын 

туршлага
2

2

“Т21” загварыг Монгол Улсад 
хөгжүүлсэн түүх, ямар салбаруудыг 

багтаасан тухай, загварт ямар 
хязгаарлалт оруулж тооцдог болох 

тухай

2

3

Монгол Улсын 
макро эдийн 
засгийн “Т21” 

загварыг дотоод 
бүтэц

Монгол Улсын макро эдийн засгийн 
“Т21” загварын эдийн засгийн 

салбарын дотоод бүтэц, уялдаа 
холбоо

2

4
Монгол Улсын макро эдийн засгийн 
“Т21” загварын нийгмийн салбарын 

дотоод бүтэц, уялдаа холбоо
2

5

Монгол Улсын макро эдийн засгийн 
“Т21” загварын байгаль орчны 
салбарын дотоод бүтэц, уялдаа 

холбоо

2

6
“Vensim” программыг суулгах, түүний 
танилцуулга, программыг ашиглах 

тухай
2

2.1 Т21 ЗАГВАРЫН ХИЧЭЭЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
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7

“Vensim” 
программын 
танилцуулга

“Vensim” программын үндсэн 
цэсүүдтэй танилцах, энгийн загвар 

бичих анхны алхам 
2

8
“Vensim” программыг ашиглан энгийн 

загвар бичих үед үүсэх нэгжийн 
асуудал, түүнийг шийдэх арга зам

2

9
“Vensim” программыг ашиглан 

энгийн загвар бичих үед бий болох 
хувьсагчдын ялгаа 

2

10
“Vensim” программыг ашиглан энгийн 

загвар бичих үед тавих таамаглал, 
нөхцлүүд 

2

11
“Vensim” программыг ашиглан энгийн 
загвар бичих үед тавих хязгаарлалт, 

тоон мэдээллийг бэлдэх 
2

12

“Vensim” 
программыг 

ашиглан энгийн 
загвар бичих

“Vensim” программыг ашиглан “Хүн 
амын энгийн загвар “ бичих үед 

хэрэгтэй хувьсагчдыг тодорхойлох 
(төрөлт, нас баралт)

2

13
“Хүн амын энгийн загвар“ бичиж 

дуусаад загварыг ажиллуулах, энгийн 
загвар бичих, түүнийг шалгах

2

14

“Vensim” программыг ашиглан “Т21” 
загвар дахь хөдөө аж ахуй энгийн 

загварын тухай, түүний төлөөллүүлэн 
“Хонь” загварыг бичих

2

15

“Хонь” загварыг ашиглан өргөжүүлэн 
хөгжүүлж, хонины үйлдвэрлэлээс 
олох орлогын нөлөөллийг тооцох 

загвар бичих

2

16

“Хонь” загварыг ашиглан өргөжүүлэн 
хөгжүүлж, хонины үйлдвэрлэлээс 

үүсэх зарлагын нөлөөллийг тооцох 
загвар бичих

2

17
“Хонь” загварыг ашиглан өргөжүүлэн 

хөгжүүлж, хонины байгаль орчны 
нөлөөллийг тооцох загвар бичих

2

18
Дээрхи дөрвөн загварын уялдаа 
холбоог ханган бүтэн загварыг 

ажиллуулах
2

19

 “Хонь” загвартай төстэй “Үхэр” 
загвар бичих даалгавар өгөх, 

загвартай холбоотой ярилцлага, 
хэлэлцүүлэг хийх

2
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20
Оюутан тус бүрт гэрийн даалгавар 

өгөх, даалгаврыг гүйцэтгэхэд 
шаардлагатай арга зүйгээр хангах 

2

21 Өмнөх 
мэдлэгийг 

баталгаажуулах, 
эргэн сэргээх

Хонь болон үхрийн загвар, 
тэдгээрийн бусад секторуудад үзүүлэх 

нөлөө
2

22
Хүн амын энгийн загвар, түүнийг 

сайжруулах боломж
2

23

Vensim 
программ дээр 
хүн амын загвар 

байгуулах, 
түүнийг 

сайжруулах 
боломж

1990-2002 оны хүн амын тоон 
мэдээлэл ашиглан Хүн амын энгийн 

загвар байгуулах
2

24
Хүн амын энгийн загварт lookup 
функц ашиглан экселээс тоон 

мэдээлэл оруулах
2

25
Хүн амын загварт хүйс, насны бүлгээр 

хэсэгчлэл хийж, хүн амын тооцоог 
насны бүлэг, хүйсээр ялгаж гаргах

2

26
Үр дүн болон бодит тоон мэдээллийн 

хооронд харьцуулалт хийх
2

27

Одоогийн 
ашиглаж 

байгаа Т21 
загварын хүн 

амын загвартай 
танилцах, 
насжилтын 
талаархи 
ойлголт

Т21 загварын хүн амын хэсэг, түүний 
загварчлал, томъёоны гаргалгаа

2

28
Өөрсдийн бичсэн хүн амын загварт 

Aging буюу насжилт оруулах 
2

29
Хүн амын загвараас шаардлагатай 

тоон мэдээлэл үүсгэх арга
2

30
Хөгжүүлсэн хүн амын загварын үр 

дүнгийн симуляци, оновчлол 
2

31 Загваруудыг хөгжүүлэх боломж 2

32
Сургалтын үр дүнг нэгтгэх, цаашид 

нэн тэргүүнд хөгжүүлэх шаардлагатай 
асуудлууд

2

Нийт 64
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Сэдэв 1. T21 загварын танилцуулга 

Энэ хичээлийг судалж буй оюутнуудад одоогийн 
ашиглаж байгаа Т21 загварын талаар ерөнхий ойлголтыг 
өгч, Т21 загварын зорилго, түүний ашиглалтын талаар 
мэдлэг олгох. Загвар болон загварын суурь программ, 
түүний хэрэглээг бүрэн ойлгохын өмнөх бэлтгэл түвшний 
мэдлэгтэй болно.

Сэдэв 2. Монгол Улсын макро эдийн засгийн «Т21» 
загварын дотоод бүтэц

Т21 загварын илүү дэлгэрэнгүй ойлгох, үүний дотор 
үндсэн гурван бүрдэл хэсэг болох байгаль орчин, нийгэм, 
эдийн засгийн талаар бүрэн ойлголтыг өгөх. Тухайн 
хичээлийг үзсэнээр Т21 загварын бүтцийг тодорхой ойлгож, 
салбар, секторуудын уялдаа холбоо үүнийг загварчлах 
болсон шалтгаан, загварын уялдаа зэргийн талаар гүнзгий 
мэдлэгтэй болно.

Сэдэв 3. “Vensim” программын тухай

Т21 загварыг сайн ойлгохын тулд түүнийг босгосон 
Vensim программтай бүрэн танилцах шаардлагатай. Үүнд: 
“Vensim” программыг суулгах, түүний танилцуулга, энэ 
программыг хаана юунд ашиглах тухай. Мөн “Vensim” 
программын үндсэн цэсүүдтэй танилцах, энгийн загвар 
бичих анхан шатны мэдлэг, чадвар эзэмших, “Vensim” 
программыг ашиглан энгийн загвар бичих үед үүсэх 
нэгжийн асуудал, түүнийг хэрхэн шийддэг тухай мэддэг 
болох, “Vensim” программыг ашиглан энгийн загвар 
бичих үед бий болох хувьсагчдын ялгааг мэддэг болох 
,“Vensim” программыг ашиглан энгийн загвар бичих үед 
ямар ямар таамаглал, нөхцлүүд тавьдаг тухай, “Vensim” 
программыг ашиглан энгийн загвар бичих үед ямар 
хязгаарлалт хэрэгтэй, тоон мэдээллийг хэрхэн бэлдэх 
тухай агуулгыг багтаана. Уг хичээлийг судалсанаар оюутан 
Vensim программ, түүний хэрэглээний талаар мэдлэг, 
чадвар олж авна.

2.2 СЭДВҮҮДИЙН ЕРӨНХИЙ АГУУЛГА
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Сэдэв 4. “Vensim” программыг ашиглан энгийн загвар 
бичих

••  “Vensim” программыг ашиглан “Хүн амын энгийн 
загвар “ бичих үед хэрэгтэй хувьсагчдыг тодорхойлох 
(төрөлт, нас баралт)

•• “Хүн амын энгийн загвар “ бичиж дуусаад загварыг 
ажиллуулах, мөн оролцогч нар өөрсдийн энгийн 
загвар бичиж түүнийг нь шалгах

•• “Vensim” программыг ашиглан “Т21” загвар дахь 
хөдөө аж ахуй энгийн загварын тухай, түүний 
төлөөллүүлэн “Хонь” загварыг бичих

•• “Хонь” загварыг ашиглан өргөжүүлэн хөгжүүлж, 
хонины үйлдвэрлэлээс олох орлогын нөлөөллийг 
тооцож загвар бичих

•• “Хонь” загварыг ашиглан өргөжүүлэн хөгжүүлж, 
хонины үйлдвэрлэлээс үүсэх зарлагын нөлөөллийг 
тооцож загвар бичих

•• “Хонь” загварыг ашиглан өргөжүүлэн хөгжүүлж, 
хонины байгаль орчны нөлөөллийг тооцож загвар 
бичих

•• Дээр бичсэн дөрвөн загварын уялдаа холбоог ханган 
бүтэн загварыг ажиллуулах

•• “Хонь” загвартай төстэй “Үхэр” загвар бичих 
даалгавар өгөх, загвартай холбоотой ярилцлага, 
хэлэлцүүлэг хийх

•• Оюутан тус бүрт гэрийн даалгавар өгөх, даалгаврыг 
гүйцэтгэх шаардлагатай арга зүйгээр хангах. 

Уг хичээлийг судалсанаар оюутан Vensim программ 
дээр өөрийн хүссэн загварыг бүтээх, түүнийхээ үр дүнг 
шалгаж, дүгнэлт гаргах чадвартай болно.

Сэдэв 5. Өмнөх мэдлэгийг баталгаажуулах, эргэн 
сэргээх

Vensim программ дээр ажиллах чадварыг нэмэгдүүлэх, 
оюутан хичээл дууссаны дараа бие дааж цааш Vensim 
программ ашиглан судалгаа шинжилгээ хийх чадвар 
эзэмших

•• Хонь болон үхрийн загвар, тэдгээрийн бусад 
секторуудад үзүүлэх нөлөөлөл

•• Хүн амын энгийн загвар, түүнийг сайжруулах 
боломж
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Загвар илүү том болохын хэрээр үүсэх асуудал үнэлгээний 
болон нэгжийн түвшинд тулгардаг. Эдгээр асуудлыг 
шийдэх ахисан түвшний чадвар эзэмшүүлэх.

Сэдэв 6. Vensim программ дээр хүн амын загвар 
байгуулах, түүнийг сайжруулах боломж 

Бие даах ажлын чадварыг шалгах, хийсэн ажилд 
тусгасан асуудлыг шийдвэрлэх чадамжийг суулгах, өөрийн 
загвараа бусад хамтран суралцагчдад тайлагнах чадвар 
эзэмших

•• 1990-2002 оны хүн амын тоон мэдээлэл ашиглан 
Хүн амын энгийн загвар байгуулах

•• Хүн амын энгийн загварт lookup функц ашиглан 
экселээс тоон мэдээлэл оруулах

•• Хүн амын загварт хүйс, насны бүлгээр хэсэгчлэл 
хийж, хүн амын тооцоог насны бүлэг, хүйсээр ялгаж 
гаргах

•• Үр дүнг бодит тоон мэдээлэл хооронд харьцуулалт 
хийх

Хичээлийн үр дүнд оюутан өөрөө загвар бичиж, 
түүнийхээ үр дүн, санал зөвлөмжийг бусдад тайлагнах 
чадвар, гарсан үр дүнг бодит тоон мэдээлэлтэй харьцуулалт 
хийж, хэр зэрэг тайлбарлах чадвартай загвар болсон 
талаар харьцуулалт хийж ашиглах чадвартай болно.

Сэдэв 7. Одоогийн ашиглаж байгаа Т21 загварын 
хүн амын загвартай танилцах, насжилтын талаархи 
ойлголт

Өнөөгийн түвшинд бодлого боловсруулалт, шийдвэр 
гаргах шатанд ашиглагдаж байгаа Т21 загварын тухай 
мэдлэг олж авах, үүнийг сайжруулах боломж, сайжруулсан 
байдал

•• Т21 загварын хүн амын хэсэг, түүний загварчлал, 
томъёоны гаргалгаа

•• Өөрсдийн хийсэн хүн амын загварт Aging буюу 
насжилт оруулах 

•• Хүн амын загвараас шаардлатай тоон мэдээлэл 
үүсгэх арга

•• Хөгжүүлсэн хүн амын загварт үр дүнгийн симуляци, 
оновчлол оруулах
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•• Сургалтын үр дүнг нэгтгэх, цаашид нэн тэргүүний 
хөгжүүлэх шаардлагатай асуудлууд

Одоогийн ашиглалтанд байгаа Т21 загварыг бүрэн 
ойлгох, хичээл удирдсан багшийн удирдлага доор тухайн 
Т21 загварын нэг жижиг хэсгийг сонгон авч сайжруулах, 
боломжийг судлах, тайлагнах
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