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Төслийн багууд

Азербайжан: Азербайжаны 
хувийн банк, лизингийн 
компаниуд
Хувийн хэвшил: АксессБанк (Фарида 
Пирвердиева, Майкл Хоффман, Татьяна 
Маслова).

Хөгжлийн түншүүд: Европын сэргээн босголт, 
хөгжлийн банк, Олон улсын санхүүгийн 
корпораци, KfW банк, Германы хөгжлийн 
корпораци, Европын өрөнгө оруулалтын банк.

АХБ: Тодд Фрийланд, Майкл Барроу, Кристине 
Энгстром, Олли Норойоно, Рэйнер Хартел.

Бангладеш: Хотын засаглал 
ба дэд бүтцийг сайжруулах 
(салбарын) төсөл
Бангладеш Улсын Засгийн газар: Орон 
нутгийн засаглал, хөдөөгийн хөгжил ба 
хоршоодын яамны Орон нутгийн засаглалын 
газрын дэргэдэх Орон нутгийн засаглалын 
байгуулалтын хэлтэс, Фаридпур, Моулвибазар, 
Нараянганж, Нарсингди мужуудын засаг 
захиргаа

АХБ: Хун Ким, Дивэш Шаран, Казухико Хигучи, 
М. Рафикул Ислам.
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Бүгд Найрамдах Хятад Ард 
Улс: Ганьсү мужийн Цэвэр 
эрчим хүчний хөгжлийн 
төсөл, Ганьсү мужийн Хэйхэд 
хөдөөгийн усны эрчим 
хүчийг хөгжүүлэх хөрөнгө 
оруулалтын хөтөлбөр
Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улсын Засгийн 
газар: Ганьсү мужийн засаг захиргаа, Жан Е 
хотын захиргаа. 

Төрийн өмчийн үйлдвэрийн газрууд: Хэйхэ усны 
эрчим хүчний хөгжлийн компани (Дагүшань 
усны эрчим хүчний компани, Эрлуншань усны 
эрчим хүчний компани, Сяогүшань усны эрчим 
хүчний компани).

АХБ: Аюми Кониши, Эми Лиан, Хамид Шариф, 
Ашок Бхаргава, Синьзень Лю.

Бүгд Найрамдах Хятад Ард 
Улс: Саньзяний намгархаг 
талыг хамгаалах төсөл
Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улсын Засгийн 
газар: Хэйлунзян мужийн засаг захиргаа 
(Хэйлунзян мужийн Ойн Газраар төлөөлөгдсөн); 
Баоцин, Бөли, Фүянь, Хэган, Хуанань, Хүлинь, 
Зидун, Зисень, Линькоу, Лүобэй, Мишань, 
Цитайхэ, Раохэ сумдын захиргаа (Ойн 
товчоодоор төлөөлөгдсөн); Аньбанхэ, Дазяхэ, 
Наолихэ, Цисинхэ, Синкайхү, Женьбаодао 
байгалийн цогцолбор газрууд.

Хамтран санхүүжүүлэгч: Даян дэлхийн байгаль 
орчны сан.

АХБ: Аюми Кониши, Эми Лиан, Хамид Шариф, 
Цинфэн Жан, Ёшиаки Кобаяши.
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Камбож, Бүгд Найрамдах 
Ардчилсан Лаос Ард Улс ба 
Вьетнам: Меконг мөрний сав 
газрын дэд бүс нутаг: Меконг 
дахь аялал жуулчлалыг 
хөгжүүлэх төсөл
Камбожийн Хаант Улсын Засгийн газар: Аялал 
жуулчлалын яам, Нийтийн бүтээн байгуулалт, 
тээврийн яам, Пном Пень нийслэлийн захиргаа, 
Иргэний агаарын тээврийн төрийн ажлын алба, 
Сиэм Рип мужийн Нийтийн бүтээн байгуулалт, 
тээврийн агентлаг, Стунг Тренг ба Раттанак 
Кири мужуудын аялал жуулчлалын газрууд.

БНАЛАУ-ын Засгийн газар: Мэдээлэл, соёл, 
аялал жуулчлалын яам, Луанг Прабанг, 
Хаммуан мужуудын нийтийн бүтээн байгуулалт, 
тээврийн агентлагууд, Луанг Намта дахь 
Иргэний агаарын тээврийн газар, мужуудын 
аялал жуулчлалын газрууд. 

Бүгд Найрамдах Социалист Вьетнам Улсын 
Засгийн газар: Вьетнамын Үндэсний аялал 
жуулчлалын газар, Ан Гянг, Тьен Гянг мужуудын 
аялал жуулчлалын газар, Ан Гянг, Тьен Гянг 
мужуудын иргэдийн хороод.

Меконг дахь аялал жуулчлалын зохицуулах 
газар.

АХБ: Жэймс Нугент, Рамеш Субраманиам, Эрик 
Сиджвик, Томоюки Кимура, Сандра Николл, 
Альфредо Пердигуэро, Анупма Жайн, Стивен 
Скипани, Нида Оук, Камтанх Чанти, До Нхат 
Хоанг.
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Энэтхэг: Карнатака дахь Хот 
байгуулалт, эргийн байгаль 
орчны менежментийн төсөл
Энэтхэгийн Засгийн газар: Карнатака мужийн 
засаг захиргаа, Карнатака мужийн Дэд бүтцийн 
хөгжил, санхүүжилтийн корпораци, Мангалор, 
Кундапур мужуудын засаг захиргааны 
корпорациуд.

Төрийн бус байгууллагууд: Карвар бүс нутгийн 
Мисорын Нүүлгэн шилжүүлэлт, хөгжлийн 
агентлаг, Мангалор бүс нутгийн Шри Кшетра 
Дармастала Хөдөөгийн хөгжлийн газар.

АХБ: Хун Ким, Дивэш Шаран, М. Тереза Кхо, 
Кануприя Гупта, Саугата Дасгупта, Яшпал 
Патвал.

Монгол Улс: Боловсролын 
салбарын хөгжлийн 3-р 
хөтөлбөр
Монгол Улсын Засгийн газар: Боловсрол, соёл, 
шинжлэх ухааны яам (Цэдэвдорж Чимэдлхам, 
Өлзиймэнд Ганболд, Жамц Нарантуяа, Бандий 
Раднаа).

Иргэний нийгмийн байгууллага: Боловсролын 
хүрээлэн.

АХБ: Аюми Кониши, Эми Лиан, Роберт 
Шоэллхаммэр, Вольфганг Кубицки, Эйсуке 
Тажима, Жазира Асанова, Асако Маруяма.
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Непал: Оршин суугчдад 
түшиглэсэн Усан 
хангамж, ариун цэврийн 
байгууламжийн салбарын 
төсөл
Непал Улсын Засгийн газар: Төлөвлөлт, бүтээн 
байгуулалтын яам, Ус сувгийн удирдах газар, 
Ачхам, Байтади, Бажхан, Бажура, Даделдхура, 
Дан, Дарчула, Дайлех, Долпа, Доти, Гулми, 
Нумла, Жажаркот, Жумла, Каликот, Капилвасту, 
Мугу, Пютан, Ролпа, Рукум, Салльян 
дүүргүүдийн дүүрэг ба тосгодын хөгжлийн 
хороод.

Иргэний нийгмийн байгууллага: Шинэ Непал, 
Олон нийтийн дэвшил, нийгмийн хөгжлийн төв, 
Хөдөөгийн хөгжлийн үйлчилгээний төв зэрэг 
174 ИНБ.

АХБ: Хун Ким, Дивэш Шаран, Кеничи Ёкояма, 
Лаксми Шарма.

Пакистан: Газар хөдлөлтийн 
дараах яаралтай тусламжийн 
төсөл
Пакистан Улсын Засгийн газар: Газар 
хөдлөлтийн дараах сэргээн босголт, сэргээн 
засварлалтын Ерөнхий газар, Газар хөдлөлтийн 
дараах сэргээн босголт, сэргээн засварлалтын 
орон нутгийн агентлагууд, Газар хөдлөлтийн 
дараах сэргээн босголт, сэргээн засварлалтын 
Улсын агентлаг, Сангийн яам, Хубер Пахтунхва 
мужийн засаг захиргаа, Пешаварын Цахилгаан 
эрчим хүч хангах компани, Исламабадын 
Цахилгаан эрчим хүч хангах компани.

Хамтран санхүүжүүлэгчид: Европын Холбоо, 
Австрали, Бельги, Финлянд, Норвеги улсын 
Засгийн газрууд.
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АХБ: Клаус Герхаузер, Хун Ван, Вернер Липач, 
Миан Шафи, Музафар Бухари.

Папуа Шинэ Гвиней: Бичил 
санхүү, хөдөлмөр эрхлэлтийг 
дэмжих төсөл
Папуа Шинэ Гвиней Улсын Засгийн газар: 
Папуа Шинэ Гвинейн төв банк.

Хувийн хэвшил: Папуа Шинэ Гвинейн Банк, 
бизнесийн удирдлагын хүрээлэн, Нэйшнвайд 
Бичил банк, Шинэ Зүүн Английн Хадгаламж, 
зээлийн хоршоо, Када Пороман Бичил 
санхүүгийн байгууллага, Манус Хадгаламж, 
зээлийн хоршоо, Үндэсний хөгжлийн банк, 
Үндэсний тариаланчдын Хадгаламж, зээлийн 
хоршоо, Нью Айлан Хадгаламж, зээлийн 
хоршоо, ПШГ Бичил санхүүгийн байгууллага, 
Сепик Хадгаламж, зээлийн хоршоо, Чимбу 
муж дахь Католик эмэгтэйчүүдийн Амбумангре 
зээлийн хоршоо, Маданг мужийн Богиа 
Хоршоо.

Хөгжлийн түнш: Австралийн Засгийн газрын 
Гадаад харилцаа, худалдааны яам.

АХБ: Сеньбинь Яо, Норико Огава, Андреа 
Ифланд, Сабине Спон, Милован Лучич.

Тажикистан: Душанбе-
Киргизийн хил хоорондын 
замыг сэргээн засварлах 
төсөл (2-р шат)
Тажикистан Улсын Засгийн газар: Тээврийн 
яам, Эрүүл мэндийн яам, ХДХВ/ДОХ-той 
тэмцэх Үндэсний төв.

Хамтран санхүүжүүлэгч: OПЕК-ийн Олон улсын 
хөгжлийн сан.
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АХБ: Клаус Герхаузер, Хун Ван, Чан Чин 
Юй, Сяохун Ян, Жэн У, Рика Идей, Фарух 
Нуриддинов, Нана Кванчиани.

Вьетнам: Төвийн өндөрлөг 
бүсийн эрүүл мэндийн 
үйлчилгээг хөгжүүлэх төсөл
Вьетнам Улсын Засгийн газар: Эрүүл мэндийн 
яам (Нгуен Тхи Кин Тьен, Ха Ван Тхуй, Нгуен 
Тхи Май Ан), Гиа Лай мужийн Эрүүл мэндийн 
газар (Май Сюан Хай), Кон Тум мужийн Эрүүл 
мэндийн газар (Нгуен Тхи Вен).

Хөгжлийн түнш: Шведын Олон улсын хөгжлийн 
хамтын ажиллагааны агентлаг.

АХБ: Жэймс Нугент, Рамеш Субраманиам, 
Томоюки Кимура, Жерард Сервайс, Нгуен Нхат 
Туен, Рандольф Даканай. 

Нийтлэлийн баг
Энэхүү нийтлэлийг Гадаад харилцааны газар 
болон Стратеги, бодлогын газар хамтран, 
Инду Бушан, Сатиндер Биндра, Сяоцинь 
Фань нарын удирдлага доор боловсруулсан 
болно. Багийн ахлагчаар Канокпан Лао-Арая 
ажилласан бөгөөд Стратеги, бодлогын газрын 
ажилтнууд (Брюс Хэйлбут, Марк Блаквелл, 
Норман Лу, Роузмари Атабаг, Андреа Сунико-
Баутиста, Ричард Вокей, Каролин Ахмад, 
Черри Зафаралла) болон Гадаад харилцааны 
газрын хамт олон (АХБ-ны төв оффисоос 
Давид Кругер, Андреа Стоянов, Жиованни 
Верлини, Грахам Дуаер, Биггс Жавеллана, Кийч 
Идальго, Суурин төлөөлөгчийн газруудаас Лей 
Кан, Татьяна Евстифеева, Гобинда Бар, Салли 
Шюте-Трембат, Севил Тахмазова, М. Исмайл 
Хан, Бинита Хадка, Ражеш Деол) дэмжиж 
ажиллав.

ix





Өмнөтгөл
Азийн Хөгжлийн Банк (АХБ) сүүлийн хагас 
зууны туршид дэлхийн хамгийн том газар нутаг, 
хамгийн их хүн амтай Ази, Номхон Далайн 
бүс нутгийн хөгжиж буй улс орнуудад, эдийн 
засгаа тэлэх, төрийн болон хувийн хэвшлийн 
байгууллагуудаа хөгжүүлэх, ард иргэддээ ашиг 
орлого олох боломж олгох, суурь үйлчилгээгээ 
хүргэхэд нь дэмжин ажилласаар ирсэн. 
Энэхүү хүчин чармайлтын үр дүнг хүмүүсийн 
амьжиргаанд ямар бодит өөрчлөлт орсноор 
үнэлэн дүгнэх бөгөөд энэ нь нэн ялангуяа 
нийгмийн хамгийн ядуу, эмзэг гишүүдэд 
хамаатай. 

Энэхүү номонд багтсан 12 өгүүлэл бол 
АХБ-ны дэмжлэгтэйгээр амьдралаа өөд нь 
татаж чадсан хүмүүсийн тухай түүх бөгөөд 
Ази, Номхон Далайн бүс нутаг дахь хувьсан 
өөрчлөгдөж буй, хараахан цөөрөөгүй байгаа 
хөгжлийн томоохон сорилт, бэрхшээлийг 
даван туулахад ашигласан шинэлэг шийдэл, 
түншлэлүүдийг танилцуулсан юм.

Тухайлбал, Азербайжан Улсад АксессБанкинд 
хувийн хэвшлийн зээл олгосноор, хөдөөгийн 
алслагдмал бүс нутгийн тариачид, жижиг 
бизнес эрхлэгчдийг шуурхай, өртөг багатай 
зээлийн санхүүжилтээр хангах боломж нээгдэж, 
2006-2010 оны хооронд зээлдэгчдийн тоо 
4 дахин нэмэгдсэн байна. Төслийн хүрээнд 
банкны үйлчилгээний ноу-хауг нэвтрүүлж, хэдэн 
зуун жижиг аж ахуйн нэгжид өсөн тэлэх түлхэц 
өгч, хөдөө орон нутагт хэдэн мянган шинэ 
ажлын байрыг бий болгов. 

Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улсын Зүүн 
хойд бүс нутагт хэрэгжүүлсэн АХБ-ны төсөл, 
дэлхийд алдартай экологийн бүс болох 
Саньзяний намгархаг талд хийгдэж байсан аж 
ахуйн үйл ажиллагааг зогсоож, эко-хөдөө аж 
ахуйг хөгжүүлэн, тус бүс нутаг руу түрэн орж 
байсан хэдэн зуун тариачдыг орлогын орлох эх 
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үүсвэрээр хангаснаар намгархаг талын онгон 
төрхийг сэргээж чадсан юм. Тус төсөл нь оршин 
суугчдын амьжиргааг золиослохгүйгээр хосгүй 
үнэт экосистемуудыг хэрхэн сэргээж болохыг 
харуулав.

Вьетнамд, АХБ-ны дэмжлэгтэй эрүүл мэндийн 
төслийн хүрээнд тус улсын төвийн өндөрлөг бүс 
нутгийн ядуу ард иргэдэд хөнгөлөлттэй үнээр 
эрүүл мэндийн үйлчилгээ хүргэх эрүүл мэндийн 
ухаалаг карт зэрэг хэд хэдэн шинэлэг шийдлийг 
нэвтрүүлсэн. Ядуу иргэд олонтой, хуучны 
уламжлал давамгайлсан тус бүс нутагт өдгөө 
илүү олон хүн шаардлагатай эрүүл мэндийн 
үйлчилгээгээ авч чаддаг болсон. Үүний үр дүнд, 
халдварт өвчний тархалт, нялхсын эндэгдлийн 
түвшин нь тус улсын бусад бүс нутагтай 
харьцуулахад үлэмж хурдан буурч байна. 

Ийм ахиц өөрчлөлтийг бий болгоход асар 
их хэмжээний санхүүжилт, хүний хөдөлмөр 
шаардагддаг. Тийм ч учраас, АХБ өөрийн 
мэдлэг туршлагаасаа гадна улс орнуудын 
засгийн газар, хувийн хэвшлийн чадавхид 
түшиглэн, хөгжлийн байгууллага, иргэний 
нийгмийн төлөөлөл, ард иргэдтэй түншлэн 
ажиллахыг чухалчилдаг юм. 

Асуудлыг шийдвэрлэх шинэлэг, бодит 
амьдралтай уялдсан шийдлүүдийг 
боловсруулахад, аргачлалуудыг туршиж, 
сайжруулахад, бий болох үр өгөөжийг илүү 
өргөнөөр түгээн дэлгэрүүлж, цар хүрээг нь 
өргөжүүлэх найдвартай загваруудыг бий 
болгоход ийм түншлэлүүд амин чухал үүрэг 
гүйцэтгэж байна. 

Энэхүү номонд танилцуулсан гайхалтай 
түүхүүдийг таалан уншиж, хөгжил дэвшлийг 
цогцлоосон түншлэл, инновацийн талаар 
тунгаан бодно уу хэмээн та бүхнийг 
хичээнгүйлэн урьж байна. 
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Бид хамтдаа зүтгэвэл тоо томшгүй хүндрэл 
бэрхшээлүүдийг даван туулж, хүмүүн бүрийн 
гэрэлтэй ирээдүйг бүтээж чадна гэдэгт сэтгэл 
зүрхээрээ итгэн найднам. 

Такехико Накао 
Ерөнхийлөгч 
Азийн Хөгжлийн Банк
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Хөгжлийн сорилтуудыг 
түншлэл ба инновациар 
шийдвэрлэх нь
1966 онд анх байгуулагдсанаасаа хойш, Азийн 
Хөгжлийн Банк (АХБ) Ази, Номхон Далайн 
бүс нутгийн ард иргэдийг ядуурлаас гаргах 
гэгээлэг алсын харааг зорилгоо болгосон. Үүний 
тулд, 2014 онд АХБ хөгжиж буй гишүүн улс 
орнууддаа хэрэгжүүлсэн 128 төсөлд зориулж 
13.5 тэрбум ам.долларын санхүүжилтийг 
төвлөрүүлэв. Засгийн газрууд, хувийн хэвшил, 
хөгжлийн байгууллага, иргэний нийгмийн 
төлөөлөл, мэргэжилтэн хувь хүмүүстэй түншлэн 
ажиллах нь бүс нутгийн хүн амын амьдрах 
орчин, амьжиргааны түвшнийг сайжруулахад 
чиглэсэн АХБ-ны хүчин чармайлтын амин чухал 
бүрэлдэхүүн хэсэг юм. 

АХБ-ны төслүүд цар хүрээгээрээ харилцан 
адилгүй ч, банк болон түүний түншүүд тухай 
бүрт нь шинэлэг, зарим үед ихээхэн зоримог 
шийдлүүдийг эрэлхийлж, хөгжиж буй гишүүн 
улс орнуудад тулгарч буй сорилтуудтай 
тэмцэж байна. Мөнгө дангаараа асуудлыг 
шийдвэрлэдэггүй; хөгжлийн хамгийн сайн үр 
нөлөөг бий болгохын тулд хөрөнгө санхүүг 
мэдлэг, туршлага, мэргэжлийн ур чадварыг 
дайчилсан түншлэлтэй зайлшгүй хослуулах 
шаардлагатай. 

Ингэсний үр дагавар нь зарим тохиолдолд 
бүхэл бүтэн тогтолцооны өөрчлөлт байдаг. 
Тухайлбал, Папуа Шинэ Гвиней (ПШГ)-н 
алслагдсан зүүн өндөрлөг нутагт кофе тарин 
амьжиргаагаа залгуулдаг бэлэвсэн эмэгтэй 
өдгөө насан туршдаа хадгалсан мөнгөө зуухны 
үнсэнд нуух шаардлагагүй болжээ. Тэрээр 15 
жилийн өмнө ямар ч санхүүгийн үйлчилгээ авах 
боломжгүй байсан, ПШГ-ийн 5 сая хүн амын 
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95 хувийг бүрдүүлэгч хэсгийн төлөөлөл юм. 
Өнөөдөр, тэр эмэгтэй банкны дансны эзэмшигч 
болсон бөгөөд хадгаламж хуримтлуулах, 
ирээдүйгээ баталгаажуулахад хэрэгтэй бичил 
зээл авах боломж түүнд нээгдсэн.  

Энэхүү өөрчлөлт хувьслын суурь нь хөдөөгийн 
оршин суугчдад зориулан санхүүгийн 
үйлчилгээг хөгжүүлж, улмаар ажлын байр бий 
болгон, эдийн засгийн өсөлтийг цогцлооход 
чиглэсэн, ПШГ-д бичил санхүүгийн салбарыг 
хөгжүүлэх суурийг босгосон төсөл байлаа. 
Банкны үйлчилгээнд хамрагдаагүй хүн амын 
хувь өдгөө 80% болж буурсан ба алслагдмал 
бүс нутгийн оршин суугчдын хэрэгцээнд 
тохирсон шинэ бүтээгдэхүүн, шинэлэг 
шийдвэрүүд үргэлжлэн гарч, тус хувь хэмжээ 
цаашид ч буурах болно. 

Сайн төлөвлөсөн төслийн үр дүнд бүхэл 
салбараар үр өгөөжийг нь хүртсэн жишээнүүд 
байна. 

Бангладеш, Энэтхэгийн гурван сая гаруй хүн 
илүү аюулгүй, илүү эрүүл аж төрдөг боллоо. 
АХБ-ны 2 төслийн хүрээнд хүн амын нягтрал 
өндөртэй суурин газруудын ядуу оршин 
суугчдын амьдрах орчинг сайжруулсан, 
хотын засаглал, хөгжлийн шинэ шийдлүүдийг 
нэвтрүүлжээ. 

Үүнд, гишүүддээ бичил зээл олгодог харилцан 
туслалцааны бүлгүүдийг зохион байгуулах; 
эмэгтэйчүүд, ядуучуудын шийдвэр гаргалтад 
оролцох оролцоог нэмэгдүүлэх; оршин суугчдад 
түшиглэн бага өртөгтэй усан хангамж, ариун 
цэврийн байгууламж ажиллуулах, арчлалтыг 
хийлгэх; эрүүл мэнд, боловсрол болон бусад 
үйлчилгээг хамгийн ядуу дүүргүүдэд тусгайлан 
хүргэх зэрэг ажлууд багтаж байна. 

Монгол Улсын хувьд, АХБ-ны дэмжлэгтэй 
төслийн хүрээнд багшлах, суралцах ухааны 
шинэлэг аргачлалыг нэвтрүүлснээр сургуулийн 
боловсролд хамрагдах хувь хэмжээ нэмэгдэж, 
сургууль завсардалт буурчээ. 
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Тус төсөл нь 68 бага болон ерөнхий 
боловсролын сургуулийг шинэчилж, тодорхой 
хичээлээр загвар сургууль болох, шилдэг 
туршлагаа бусдад түгээх, улс орон даяарх 
нийт сургуулиудын стандартыг дээшлүүлэхэд 
дэмжлэг үзүүлэх чадвартай болоход нь дэмжин 
ажиллав. 

Шинэ салбаруудад хамтын ажиллагаа өрнөж, 
хүмүүсийн өдөр тутмын амьдралд бодитой 
өөрчлөлтийг бий болгосоор байна. Ялангуяа, 
тус бүс нутгийн хувьд байнга тохиох эрсдэлтэй 
онцгой байдал, байгалийн гамшгийн нөхцөл 
байдалд ийм хамтын ажиллагаа амин чухал 
үүрэг гүйцэтгэдэг. 

Тухайлбал, Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улсад 
олон талт хамтын ажиллагааны үр дүнд, АХБ-
ны дэмжлэгтэй Сяогушаний усан цахилгаан 
станц Хятадад анх удаа Цэвэр хөгжлийн 
механизмын хүрээнд нүүрстөрөгчийн зээлийн 
төлбөрийг авчээ. Сяогушань болон АХБ-ны 
санхүүжүүлсэн өөр хоёр усан цахилгаан станц, 
нүүрс шатааж агаар мандлыг бохирдуулах 
байгууламжуудыг орлон, нүүрстөрөгчийн зээлээ 
борлуулж, 2013 оны байдлаар нийт 28 сая 
ам.долларын орлогыг төвлөрүүлжээ. 

Энэхүү орлогыг цахилгааны хэрэглэгч 1.3 
сая айл өрх, бизнес эрхлэгч, эмнэлгийн 
мэргэжилтнүүдэд олгох тавин хувийн тарифын 
хөнгөлөлт маягаар эцсийн хэрэглэгчид 
рүү шилжүүлж байгаа бөгөөд цахилгааны 
найдвартай хангамж бий болсноор хэрэглэгчид 
нэмүү үр өгөөжийг хүртэж байна. 

Пакистан Улсад 2005 оны 10 сарын 8-д 
тохиосон 7.6 магнитудын газар хөдлөлтийн 
дараахан АХБ-аас Пакистаны газар хөдлөлтийн 
санг байгуулж, зайлшгүй шаардлагатай 
нэмэлт санхүүжилтийг хөгжлийн бусад түнш 
байгууллагаас татан төвлөрүүлсэн. Энэ нь 
газар хөдлөлтийн дараах сэргээн босголтын 
үйл ажиллагааны түүхэнд хамгийн амжилттай, 
хамгийн шуурхай гүйцэтгэлтэй ажил болжээ. 
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Бүс нутгийн хамтын ажиллагаа, интеграцчиллыг 
дэмжих нь АХБ-ны үйл ажиллагааны ноён 
нуруу юм. Ийм хамтын ажиллагааны үр 
өгөөжийг дан ганц тоон үзүүлэлтээр хэмжих 
аргагүй бөгөөд хүмүүсийн амьдралд жинхэнэ 
эерэг өөрчлөлтийг бий болгож чаддаг. 

Тажикистаны олон ард иргэдийн хувьд, тус 
улсын нийслэл хот Душанбег Киргизийн 
хилтэй холбосон замын төсөл хэрэгжсэнээр 
амьдралын чанар илт дээшилсэн аж. АХБ-
ны төслийн үр дүнд, аяллын хугацаа ихээхэн 
богиносч, эмнэлгийн үйлчилгээг хүртэхэд 
хялбар болж, дотоод гадаадын худалдаа 
идэвхжсэн. Зам шинэчлэгдсэнээр осол цөөрч, 
амь насаа алдах нь багассан байна. Үүний 
зэрэгцээ, хүнсний ногоо, жимс, мал аж ахуйн 
үйлдвэрлэл нэмэгдэж, зарим тосгодын оршин 
суугчдын ашиг орлого 30 хувиар өсчээ. 

Камбож, Бүгд Найрамдах Ардчилсан Лаос 
Ард Улс (БНАЛАУ), Вьетнамд хэрэгжсэн 
Меконг мөрний сав газрын дэд бүсийн аялал 
жуулчлалын төсөл, оршин суугчдад түшиглэн 
Меконг мөрний үр өгөөж, бусад байгалийн 
баялгийн ашиглалтыг зөв зохистой хөгжүүлэх 
нь ард иргэдийн амьжиргаанд бүх талын эерэг 
нөлөө үзүүлдгийг харууллаа. 

Тухайлбал БНАЛАУ-д, бага орлоготой 
тариачид, гар урчууд шинэ захуудаас хэрхэн 
үр өгөөж хүртэж болох арга замыг төслийн 
хүрээнд боловсруулжээ. Уламжлал ёсоор 
бүтэн жилийн түрээсийн төлбөрийг урьдчилан 
авдаг байсныг болиулж, өдрийн түрээсийн 
тогтолцоонд шилжсэнээр, захууд орон нутгийн 
үйлдвэрлэгчид, жуулчдаар дүүрч, аялал 
жуулчлал ихээхэн идэвхжин, үр дүн нь нутгийн 
иргэдэд богино хугацаанд хүрсэн байна. 

АХБ олон төсөл ядуучуудад суурь дэд бүтцийг 
хүргэхээс гадна уламжлагдан тогтсон нийгмийн 
саад хоригийг арилгаж, нийгмийн бүхэл 
давхарга, бүлэглэлүүдийн амьдралыг өөрчилж 
байна. 
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Оршил

Тухайлбал, Непалд эмэгтэйчүүд болон 
нийгмээс гадуурхагддаг бүлгүүдийн төлөөллийг 
усан хангамж, ариун цэврийн байгууламжийн 
төслийн төлөвлөлтөд хамруулсан бөгөөд 
төслийн үр өгөөжийг 90 гаруй мянган айл өрх 
хүртээд байна. 

Өдгөө, дээд кастын айл өрх өөрөөсөө доор 
кастад харъяалагддаг хөршүүдтэйгээ зэрэгцэн 
цэвэр, бохир усны шугамыг хамтдаа хэрэглэдэг 
болсон ба үүнийг ердөө арван жилийн өмнө 
бол төсөөлөхийн ч аргагүй байлаа. Тэд 
байгууламжуудыг хамтдаа төлөвлөж, хамтдаа 
бүтээн байгуулсан тул хамтдаа ашиглахад саад 
тотгор гарсангүй. Төсөл хэрэгжиж дууссаны 
дараа, бие засах газар барих ажлыг оршин 
суугчид өөрсдөө бие даан үргэлжлүүлжээ. 

Эдгээр болон тус номонд танилцуулсан бусад 
түүх бол АХБ, засгийн газрууд, хувь хүмүүс, 
байгууллагууд хэрхэн хамтарч, тогтвортой, 
оролцоог хангасан үр дүнг хэрхэн бий болгож 
байгааг харуулсан жишээ юм. 

Мэдлэг, инноваци, хамтын хүчин чармайлт 
гурав бол асар хүчирхэг нэгдэл бөгөөд ийм 
нэгдлийн ачаар АХБ-ны алсын харааг бодит 
амьдралд биеллээ олсоор байна. 
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Эльхам Ихам Мусаевын эцэг хүүгээ маш сайн сурган 
хүмүүжүүлсэн бөгөөд багаасаа дадлагажсан нь түүний газар 

тариалан эрхлэх ур чадварыг бэхжүүлсэн аж. Тэрбээр байцаа 
тарьж ургуулах ихээхэн сонирхолтой байсан учраас 2008 онд 5 
мянган метр квадрат газар дээр өөрийн аж ахуйгаа эхлүүлэхдээ 
энэхүү навчит ургамал болон бусад ногооны талаар мэдэх ёстой 
бүхий л зүйлийг эзэмшсэн байв. Түүнд дутагдаж байсан цорын 
ганц зүйл бол бүтээмжээ дээшлүүлэхэд шаардлагатай тоног 
төхөөрөмж буюу түүнийг худалдан авах мөнгө байлаа.

40 настай тэрбээр өдгөө 4 га газарт байцаа, 2.5 га газарт эрдэнэ 
шиш, 2 га газарт хүрэн манжин тарьж ургуулж байна.

Эльхам Мусаевд байцааны аж ахуйгаа өргөжүүлж, жилийн 4 сарын хугацаанд 
40 хүнийг ажлын байраар хангах боломжийг зээл олгожээ.

Азербайжан

Жижиг бизнесүүдэд 
өгсөн том түлхэц
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Оршил

Түүний энэ амжилт, эхнэр, гурван хүүхдийнхээ 
хамт амьдарч буй Азербайжаны Исмаилли 
хотод нь шууд бусаар үр өгөөжөө өгч байна.

Эльхам ногооны аж ахуй эрхэлж буй газрынхаа 
жилийн түрээсийг гектар тутамд нэг тонн 
улаанбуудайгаар эздэд нь төлдөг. Тэрбээр 
бүтээгдэхүүнээ ихэвчлэн бөөний худалдаачдад 
борлуулдаг ч заримдаа байцаа болон бусад 
хүнсний ногоогоо тосгоны хүнсний зах дээр 
худалддаг. “Хүмүүс намайг одоо таньдаг 
болсон, миний ногоо 100% органик гэдгийг тэд 
мэддэг” гэж тэр хэлсэн юм.

2014 онд Эльхам талбайдаа тариалалт, услалт, 
ургац хураалт хийхээр 4 сарын туршид 40 
хүнийг ажиллуулсан.

“Миний зорилго бол үйл ажиллагаагаа 
өргөжүүлж, ногооны нэр төрлөө нэмэгдүүлэх. 
Нэг өдөр би Исмаиллид улаан байцаа ургуулдаг 
анхны ногоочин болох байх” хэмээн тэр өгүүлэв. 

Эльхам болон орон даяарх мянга мянган 
гарааны, бичил, жижиг ба дунд бизнесүүд 
(БЖДБ)-ийн сүүлийн хэдэн жилийн амжилтын 
нууц нь Азербайжаны AксессБанкны зээлийн 
дэмжлэг юм. Эльхамын хувьд, зээлийн 
хөрөнгөөр хогийн ургамлын устгалтыг үр дүнтэй 
хийхэд зайлшгүй шаардлагатай байсан мини-
трактор худалдан авсан.

Тус банкны зээлийн энэхүү үйлчилгээний 
суурийг 2006 оны АХБ-ны зээл тавьсан бөгөөд 
хувийн банк, лизингийн компаниудын зүгээс 
БЖДБ-ийг дэмжихэд нь туслах, улс орны эдийн 
засгийн хөгжлийг илүү оролцоотой болгох нь 
тус төслийн зорилго байв.

Азербайжан Улс нь Зөвлөлт Холбоот Улсын 
бүрэлдэхүүнээс гарч 1991 онд тусгаар 
тогтносноос хойш удаа дараа тохиосон эдийн 
засгийн хямралын уршгаар банкны салбарт 
олон нийтийн итгэх итгэл харьцангуй суларсан 
байдаг аж. Үүнээс гадна, санхүүгийн үйлчилгээ 
нийслэл хот Бакуд ихээхэн төвлөрсөн тул 
хөдөө орон нутаг, Эльхам шиг бизнес эрхлэгчид 
хамрагдахгүй орхигддог байна.

Азербайжаны 
хувийн банк, 
лизингийн 
компаниуд
Огноо
• Баталсан: 2006 оны 3 сар
• Хаасан: 2011 оны 2 сар

Банкны үйлчилгээ
• Азербайжаны 1,000 насанд 

хүрэгчид ногдох хувийн 
банкны салбарын тоо 2005 
онд 6.5 байснаас 2011 онд 
9.9 болж өссөн.

Бизнесийн өсөлт
• АксессБанкны бичил 

зээлдэгчдийн тоо 2006 онд 
12,152 байсан бол 2010 
онд 88,492 болжээ.

Эдийн засаг
• АксессБанк өнөөдөр 

Азербайжаны 5 дахь 
томоохон банк болсон ба 
нийт банкны салбараас 
хувийн хэвшилд олгосон 
зээлийн хэмжээ 2005 онд 
ДНБ-ийн 9.5 хувь байсныг 
2011 онд 12.2 хувь болтол 
өсөхөд хувь нэмрээ 
оруулжээ. 
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АМЖИЛТЫН ТӨЛӨӨ ХАМТДАА 

Төрөлжилт амин чухал
Азербайжаны хөдөө орон нутаг, хоёрдугаар 
зэрэглэлийн хотуудад улсын нийт хүн амын 
78 хувь оршин сууж, хөдөлмөр эрхлэлтийн 38 
хувийг бүрдүүлдэг ч ДНБ-ийн ердөө 10 хувийг 
үйлдвэрлэж, банкны зээлийн 12 хувийг 
бүрдүүлж байна.

Хот хөдөөгийн ялгааг бууруулах зорилгоос 
гадна хөдөөгийн амьжиргаа, хөдөлмөр 
эрхлэлтийг дэмжих нь эдийн засгийг 
нийлүүлэлт, ханшийн хэлбэлзэл ихтэй 
газрын тос, байгалийн хийн салбарын хэт 
хамаарлаас гаргаж, төрөлжүүлэхэд зайлшгүй 
ач холбогдолтой хэмээн тус улсын Засгийн 
газар үзсэн. Ийнхүү АХБ-ны Азербайжан Улстай 
хамтран хэрэгжүүлэх түншлэлийн стратеги нь 
хувийн хэвшлийн илүү тогтвортой, төрөлжсөн 

Бизнес эрхлэгч Азер Абдуллаев 
модон, хуванцар, цаасан баглаа 
боодол үйлдвэрлэдэг ихээхэн 
амжилттай аж ахуйг бүтээн 
босгожээ. 

“АХБ-ны жижиг 
бизнесүүдийг  
дэмжих шинэлэг  
арга барил маш  
чухал байсан  
гэдэгт би итгэлтэй 
байна.”
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Оршил

хөгжлийг дэмжин ажиллахыг тэргүүлэх 
чиглэлээр тодорхойлсон.

Нарийвчилсан судалгаа хийж, салбарын 
мэргэжилтнуудтэй зөвшилцсөний дүнд, АХБ 
гурван банкийг сонгож, тус улсын хувийн 
хэвшилтэй хэрэгжүүлсэн анхны төслөө 
эхлүүлсэн. Эдгээр нь Азеригазбанк, Банк 
Республика болон тухайн үед Азербайжаны 
Бичил санхүүгийн банк нэртэй байсан 
АксессБанк байв.

2006 оны 8 сарын 31-ний өдөр, АХБ болон 
АксессБанк нар БЖДБ-ийг дэмжихэд 
зориулсан, 4.5 жилийн хугацаатай 4 сая 
ам.долларын зээлийн гэрээнд гарын үсэг 
зурав. Тус зээл 2011 оны 2 сард бүрэн эргэн 
төлөгдсөн.

Бизнес эрхлэгч Азер Абдуллаев бол энэхүү 
төслийн үр ашгийг хүртсэн хөдөөгийн олон аж 
ахуй эрхлэгчдийн нэг бөгөөд төслийн шууд 
болон шууд бус үр дүнд хэдэн зуун бизнес 
шинээр үүсч, хэдэн мянган ажлын байр бий 
болжээ. Тэрбээр “АХБ-ны жижиг бизнесүүдийг 

Бизнесийн цар хүрээ өргөжих 
тусам, ажил олгогчид 
эмэгтэйчүүд болон нийгэмд 
гадуурхагддаг хүмүүст хөдөлмөр 
эрхлэх боломж олгож байна.
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Бичил, жижиг болон дунд 
бизнесүүд Армудпадар 
тосгоны оршин суугчдыг ажлын 
байраар хангаж байна. 
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АМЖИЛТЫН ТӨЛӨӨ ХАМТДАА 

дэмжих шинэлэг арга барил маш чухал байсан 
гэдэгт би итгэлтэй байна.” хэмээн өгүүлэв, 
“хөдөөгийн хүмүүст нутагтаа ажиллаж амьдран, 
хот руу шахагдахгүй байхын тулд дэмжлэг 
хэрэгтэй байдаг.”

АксессБанк-аас АХБ-ны дэмжлэгтэй зээл 
авснаар, Азер жимсний модон, хуванцар, 
цаасан хайрцаг үйлдвэрлэх ихээхэн амжилттай 
бизнесийг босгожээ. Үүнээс гадна, жилд 3,500 
тонн жимс ногоо хадгалах хүчин чадалтай, 
хөргөлттэй 2 агуулах ашиглалтад оруулав. 
Тэрбээр саяхан дэлгүүр нээсэн бөгөөд тэндээ 
хүнс, барилгын материал болон эхнэр, гурван 
хүүхэдтэйгээ амьдарч буй Хачмаз дүүргийн 
Армудпадар тосгонд байрладаг үйлдвэрийнхээ 
бүтээгдэхүүн болох жимс баглах хайрцаг 
борлуулдаг.

Азер жилийн туршид 80 орчим хүн ажиллуулдаг 
бөгөөд бэлэвсэн эмэгтэйчүүд болон хөгжлийн 
бэрхшээлтэй нөхөртэй эмэгтэйчүүдийг 
түлхүү ажилд авдаг. Мөн өрх толгойлсон 
эмэгтэйчүүд болон нийгмийн гадуурхалд өртдөг 
бусад хүмүүсийг ажлын байраар хангахыг 
чухалчилдаг байна.

Азер бол аль ч талаас нь харсан өөрөө 
өөрийгөө хөгжүүлэгч загвар жишээ юм. Тэрбээр 
жимсний хайрцгийг эхэндээ гэртээ хийж, 
улмаар түрээсийн байранд үйлдвэрлэж, эцэст 
нь өөрийн үйлдвэрээ байгуулсан.

АксессБанкны дэмжлэгтэйгээр Азерын 
байгуулсан хөргөлттэй агуулахын ачаар 
нутагт нь тарьж ургуулсан жимсний хадгалах 
хугацаа 3 сараас 8 сар болж уртасчээ. Үүнээс 
гадна, тэрбээр бүс нутгийн тариаланчдынхаа 
ургуулсан жимсийг угааж ангилах нөхцлийг 
бүрдүүлсэн тул бүтээгдэхүүнээ хөрш зэргэлдээ 
орнууд руу гаргах боломжтой болжээ. 
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Оршил

Ашиг орлого огцом 
нэмэгдэв
Макро эдийн засгийн таатай нөхцөл, өргөн 
цар хүрээтэй шинэтгэлийн дүнд, тухайлбал 
газрын тос, хийн орлого өссөн, төсвийн хөрөнгө 
оруулалт нэмэгдсэн, зах зээлийн эдийн засгийг 
хөгжүүлэх бодлогын шинэчлэл хэрэгжсэн 
зэрэг суурин дээр Азер шиг хүмүүсийн идэвх 
зүтгэл, бизнесийн санаачилга хосолж, 20 
гаруйхан жилийн хугацаанд Азербайжаныг дунд 
орлоготой улс орны ангилал руу шилжүүлэв. 

Дэлхийн банкны тооцоогоор Азербайжаны 
нэг хүнд ногдох дундаж орлого 2001 онд 
660 ам.доллар байсан бол 2013 онд 7,350 
ам.доллар болж өсчээ. Ядуурлын хувь мөн 
хугацаанд 49 хувиас 5 хувь болж буурсан 
байна. 

АХБ нь банкны үйлчилгээг сайжруулах 
замаар БЖДБ-ийг дэмжин ажилласан бөгөөд 
бизнесийн мөчлөгт зайлшгүй тохиодог 
бизнесийн мөчлөгт дасан зохицох чадвартай 
банкны тогтвортой үйл ажиллагааг хөгжүүлэхэд 
дэмжлэг үзүүлэв.

АксессБанкны зүгээс байгаль орчинд халгүй, 
нийгмийн хариуцлагатай төсөл болон 
бизнесүүдэд санхүүжилт олгохыг АХБ тусгайлан 
анхаарсан бөгөөд үүний тулд АксессБанк-тай 
мэдлэг хуваалцах ажил хийгдсэн. Сумгаит дахь 
салбарын менежер Арзу Гурбанова хэлснээр, 
АХБ болон Европын хөрөнгө оруулалтын банк, 
Симбиотик Инвестмент Групп зэрэг бусад 
байгууллагын дэмжлэгийн дүнд АксессБанкны 
тариачдад олгох зээлийн хэмжээ ихээхэн 
нэмэгдэж, хөдөө аж ахуйн олон төрлийн 
бизнесийг хамарч чадсан байна. “Бусад банктай 
өрсөлдөх шаардлагатай тулгарсан тул, бид 
зээлийн хүүгээ бууруулж, зээл олгох ажиллагааг 
илүү түргэн шуурхай, хялбар болгосон” хэмээн 
тэрбээр өгүүлжээ. 
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АМЖИЛТЫН ТӨЛӨӨ ХАМТДАА 

Арзугийн хэлж буйгаар, АХБ-ны баримталдаг 
жэндерийн тэгш байдлын бодлогын дүнд 
эмэгтэйчүүдийн оролцоо бодитоор нэмэгдэж 
буйг харах нь түүний ажлын хамгийн сэтгэл 
хөдлөм хэсэг байв: “Эхэндээ бид маш цөөн 
эмэгтэй үйлчлүүлэгчтэй байсан, харин одоо 
хөдөө орон нутгийн харилцагчдын хамгийн 
багадаа 40 хувь нь эмэгтэйчүүд байна гэдгийг 
манай статистикийн бүртгэл харуулж байна.” 
Түүний ажилладаг банк “АХБ-ны философийг 
дагаж” олон тооны эмэгтэй ажилтантай болсон 
хэмээн тэр өгүүллээ.

Үр өгөөж түгэн 
тархаж байна

АХБ-ны дэмжлэгтэйгээр 
AксессБанк зээлийн 
бүтээгдэхүүний багцаа 
өргөжүүлж, хадгаламжаа 
нэмэгдүүлэн, банкны үйл 
ажиллагааны стандартаа 
сайжруулав. 2007 хойш жил 
алгасалгүй цэвэр ашигтай 
ажилласан тул банкны өөрийн 
хөрөнгө огцом өсч, 2006 онтой 
харьцуулахад даруй 16 дахин 
нэмэгдэж, 2010 онд 109 сая 
ам.долларт хүрчээ.

АксессБанкны бичил 
зээлдэгчдийн тоо 2006 онд 12,152 байснаас 
2010 онд 88,492 болж нэмэгдсэн ба 
ажилтнуудын тоо 451-аас 1,243 болж, даруй 3 
дахин өсчээ. 

Тус хугацаанд хувийн банкуудын үйл 
ажиллагааны цар хүрээ өсөн тэлсэн байна – 
100,000 насанд хүрэгчид ногдох салбарын 
дундаж тоо 6.5-аас 9.9 болов. Хувийн 
банкуудын актив, зээлийн багц, хөрөнгийн 
хэмжээ нэмэгдэхийн хэрээр улсын банкуудын 
зах зээлийн хувь буурчээ.

“Нийслэл Баку хот 
болон зэргэлдээ 
мужуудын иргэдэд 
зөгийн бал 
худалдаалдаг. Нэг 
удаа надаас худалдан 
авсан хүн заавал над 
дээр эргэн ирдэг юм.”

10



Оршил

Хувийн хэвшилд олгосон банкны нийт зээл 
2005 онд ДНБ-ийн 9.5 хувь байсан бол 2011 
онд 12.2 хувь болж өсөв. 

Зөгий үржүүлэгч Фейзулла Жамалов бол АХБ 
ба АксессБанкны түншлэлийн үр дүн болох 
БЖДБ-ийн зээлийн үйлчилгээгээр дэмжигдсэн, 
нийгмийн хариуцлагаа ухамсарласан, 
ирээдүйг харсан, Азербайжаны шинэ үеийн 
бизнес эрхлэгчдийн төлөөлөл юм. 2014 онд 
Фейзулла өөрийн зөгийн аж ахуйдаа зориулж 
АксессБанкаас зээл авчээ. Тэрбээр зээлийн 
хөрөнгөөр хуучин үүрүүдийг шинэчилж, шинэ 
үүр худалдан авсны дүнд нийт 49 зөгийн үүр 
бүхий аж ахуйтай болсон байна. “Өнөөдөр, 
нийслэл Баку болон зэргэлдээ мужуудаас 
хүмүүс ирж надаас зөгийн бал худалдан авдаг 
болсон” хэмээн тэр өгүүлэв. 

Зээлээ эргэн төлсний дараа, одоогийн жилийн 
140 кг үйлдвэрлэлийн гарцаа хоёр дахин 
нэмэх зорилгоор дахин зээл авахаар тэрбээр 
төлөвлөжээ. 

Фейзулла зөгийн аж ахуй эрхлэх сонирхолтой 
хүмүүсийг нэг жилийн хугацаанд сурган 
бэлтгэж, сургалт дуусахад нь нэг ширхэг 
зөгийн үүр бэлэглэдэг. “Тэртээ 1999 онд ажлын 
нэг хамтрагч маань миний анхны зөгийний 
үүрийг надад бэлэглэж билээ,” хэмээн тэрбээр 
инээмсэглэнэ. Фейзулла бол нийгэмдээ эргээд 
хувь нэмэр оруулах боломжтой болсныгоо 
хүндтэй үүрэг хэмээн үздэг нэгэн. 
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АМЖИЛТЫН ТӨЛӨӨ ХАМТДАА 

1212



Эсрэг талд: Тус төсөл нь 
нийт 9 сая хүн амын ихэнх нь 
оршин суудаг Азербайжаны 
хөдөө орон нутагт тогтвортой, 
төрөлжсөн хөгжлийг 
цогцлооход дэмжлэг 
үзүүлдэг. Зөгий үржүүлэгч 
Фейзулла Жамалов бол 
төслийн үр өгөөжийг 
хүртэгчдийн төлөөлөл юм.



Шямоли Сутрадхар урьд нэгэн цагт хогондоо дарагдсан 
ядуусын хороолол байрладаг байсан Ману голын эрэг 

дээр сэтгэл хангалуун суунгаа хуучнаа дурсана. Зовлон 
зүдгүүрийн үүр байсан, түүний гэр байсан тэр газар өдгөө 
түүний болон 450 бусад айл өрхийн амьдарч буй гялалзсан 
шинэ орон сууцны цогцолбор болон хувирчээ. 

32 настай Бангладеш эмэгтэйн хэлж буйгаар, хуучин хороололд 
нь ус, цахилгаан, бие засах газрын аль нь ч байсангүй. “Гол 
үерлэхэд худгийн ус бохирддог байсан. Харин одоо бид хатуу 
хучилттай замтай, хувийн болон нийтийн бие засах газартай 
боллоо. Байшин бүрт ус зайлуулах бетон шугам хоолой, 

Бангладеш

Орон нутгийн өөрчлөлт, 
оршихуйн хувьсал
Урьд өмнө ядуусын хороололд оршин суудаг байсан Шямоли Сутрадхар өдгөө 
нөхөр, охин, хоёр хүүгийн хамт ус, цахилгаан, бие засах газар, хатуу хучилттай 
зам бүхий шинэ орон сууцны хороололд амьдарч байна. 

14



Оршил

Хотын 
засаглал, 
дэд бүтцийг 
сайжруулах 
(салбарын) 
төсөл
Огноо
• Баталсан: 2002 оны 11 сар
• Хаасан: 2010 оны 12 сар

Үр ашгийг хүртэгчид
• 30 хот суурин газрын нийт 

1.85 сая оршин суугч

Тээвэр
• 581 км сайжруулсан зам, 

264 м шинэ гүүр

Ус зайлуулах шугам
• 260 км ус зайлуулах 

сайжруулсан шугам 
сүлжээ

Ариун цэврийн 
байгууламж
• 20,000 айл өрхийн ариун 

цэврийн байгууламжийг 
сайжруулсан

Хог хаягдлын 
менежмент
• 70% сайжирсан

Эмэгтэйчүүд
• Бичил зээлээр дамжуулан 

бизнесийн үйл ажиллагааг 
дэмжсэн; хотын засаглалд 
оролцох оролцоо огцом 
нэмэгдсэн

цахилгаан хангамж, усны цорго, хувийн, олон 
нийтийн бие засах газартай болсон, байшин 
бүрт шүү. Тосгоны захиргаанд талархаж байна.”

Шямолигийн амьдардаг Моулвибазар тосгон 
бол АХБ-ны Хотын засаглал, дэд бүтцийг 
сайжруулах (салбарын) төслийн дүнд хувьсан 
өөрчлөгдсөн 30 тосгоны нэг юм. 

2002 онд эхэлж, 2010 дууссан тус төсөл 
Бангладешд тулгарч буй хамгийн хэцүү сорилт 
болох хот суурин газрын хэт хурдан, хяналтгүй, 
төлөвлөлтгүй тэлэлтийн асуудлыг шийдвэрлэх 
шийдлийг анх нэвтрүүлсэн. Төслийн өртөг нь 87 
сая ам.доллар байснаас АХБ 60 саяыг, үлдсэн 
санхүүжилтийг Засгийн газар болон тосгодын 
засаг захиргаа гаргажээ. 

Бангладеш Улс 150 гаруй сая хүн амтай бөгөөд 
хүн амын нягтралаараа дэлхийд тэргүүлдэг 
орны нэг юм. Тус улсын хотын хүн ам жилд 2.5 
хувийн хурдтай өсч байна. 

АХБ төслийг төлөвлөхдөө хот суурин 
газрын менежмент, санхүүгийн хариуцлагыг 
сайжруулах, оршин суугчдын оролцоог 
нэмэгдүүлэх, суурь дэд бүтцийг шинэчлэх гэсэн 
3 зорилго тавьж ажилласан. 

Оролцогч тосгодын захиргаа болон АХБ-
ны төлөөлөл хамтран ажиллаж, засаглалыг 
бэхжүүлэх, татварын орлогын төвлөрүүлэлтийг 
нэмэгдүүлэх, жэндерийн тэгш байдлыг дэмжих, 
үйлчилгээний чанарыг сайжруулах чиглэлүүдэд 
төвлөрснөөр үндсэн асуудлыг шийдвэрлэх 
боломжтойг тодорхойлжээ. Үйлчилгээг 
сайжруулах, оршин суугчдын амьдрах орчинг 
чанаржуулахад шаардлагатай өөрчлөлт 
шинэтгэлийг хийхэд ихэнх тосгодын захиргаа 
хамгийн их үүрэг гүйцэтгэв. 

Төслийн хүрээнд 581 км сайжруулсан зам, 264 
м шинэ гүүр, 260 км ус зайлуулах сайжруулсан 
шугам сүлжээ, 14 автобусны зогсоол, ачааны 
автомашины терминал, 10 хүнсний зах зэрэг 
өргөн цар хүрээ бүхий дэд бүтцийн бүтээн 
байгуулалтыг санхүүжүүлэв. Үүний зэрэгцээ, 
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АМЖИЛТЫН ТӨЛӨӨ ХАМТДАА 

Автомашины сэлбэг 
худалдаалдаг Абдус Шахид 
Тарафдар бол жижиг бизнес нь 
цэцэглэн хөгжсөн олон бизнес 
эрхлэгчийн нэг юм – түүний 
өдрийн орлого өдгөө хоёр дахин 
нэмэгдээд байна.

бохир зайлуулах шугам сүлжээ, хатуу хог 
хаягдлын менежментэд шаардлагатай 
байгууламжуудыг шинэчлэв. 

Хог хаягдлыг цуглуулах, хаях ажлыг зөв 
зохистой зохион байгуулахад зориулан төслийн 
зүгээс 35 ачааны машин, 315 хүн тэрэг, 145 
шилжүүлэн ачих станц, зохион байгуулалттай 
шинэ хогны цэг зэргийг санхүүжүүлжээ. 

Мөн түүнчлэн, зам гүүр, бусад байгууламжийн 
бүтээн байгуулалтын ажлын хүрээнд 800,000 
хүн-өдрийн шууд болон шууд бус ажлын 
байруудыг бий болгосон байна. 

Зам харгуй сайжирснаар автомашины 
хөдөлгөөн нэмэгдсэн тул орон нутгийн 
бизнесүүдийн арилжаа наймаа сайжирч, 
ирээдүй нь гэгээлэг болжээ. 

“Одоо би 
бараагаа 
ачааны 
машинаар 
үүдэндээ 
авчрах 
боломжтой 
болсон.”
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Бхайрам дахь тосгодын 
захиргаа өдгөө ядуу 
хорооллын 15,000 хүүхдийг 
хамруулсан 25 үнэ төлбөргүй 
бага сургууль ажиллуулж 
байна.

Автомашины эд анги худалддаг дэлгүүрийн 
эзэн Абдус Шахид Тарафдарын хувьд 
Моулвибазарын төв зам төслийн 
санхүүжилтээр өргөжин, сайжирснаас шууд үр 
өгөөжийг хүртэж байна. Түүний өдрийн орлого 
2006 онд 84 ам.доллар байсан бол өдгөө хоёр 
гаруй дахин нэмэгдэж 192 ам.доллар болжээ: 
“Одоо би бараагаа ачааны машинаар үүдэндээ 
авчрах боломжтой болсон.”

Гэгээн ирээдүйг 
баталгаажуулах үнэ 
төлбөргүй боловсрол
Тосгодын удирдлага төслийн санхүүжилтийн 
зарим хэсгийг ядуу хорооллуудад хүргэх эрүүл 
мэнд, боловсролын үйлчилгээг сайжруулахад 
зарцуулав. 
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АМЖИЛТЫН ТӨЛӨӨ ХАМТДАА 

Вхайраб дахь тосгодын захиргаа өнөөдөр 
15,000 хүүхдийг үнэ төлбөргүйгээр сургадаг 
25 бага сургууль ажиллуулж байгаа ба үүнд 
нийгмийн хамгийн доод кастын хүүхдүүд ч 
хамрагддаг аж. Үүнээс гадна, тус дэд дүүрэгт 
166 зайн сургалттай сургууль байгуулагджээ. 
Төслийн хүрээнд төрийн бус байгууллагуудтай 
хамтран, 500 гаруй эмнэлгийн ажилтныг сургаж, 
оршин суугчдад хүрэх эрүүл мэндийн суурь 
үйлчилгээг сайжруулсан байна. 

Канти Лал Васфор бол хэдэн зууны туршид 
зөвхөн цэвэрлэгчийн ажил хийх эрхтэй каст 
болох Харижан бүлгийн төлөөлөл юм. Тэрбээр 
Харижан гаралтай 31 өөр айл өрхийн хамт 
Моулвибазар дахь төслийн санхүүжилттэй орон 
сууцны шинэ цогцолборт амьдардаг. “Бид урьд 
өмнө толгой орогнох оромжгүй, ил газар биеэ 

Бхайрабын зөвхөн эмэгтэй 
гишүүдтэй зээлийн хоршооны 
гишүүн, шүүр үйлдвэрлэгч 
Мала Рани Дас зээл авч, сарын 
ашиг орлогоо нэмэгдүүлэн, 
Бангладешийн үйлдвэрийн 
ажилчны дундаж цалингаас 
давсан орлоготой болж 
чадсан байна. 
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засч, дэргэдэх цөөрмийн усыг ууж, хүмүүний 
бус амьдралаар амьдардаг байсан. Хүүхдүүд 
маань байнга өвчинд нэрвэгдэж, сургуульд ч 
сурч чаддагүй байсан” хэмээн тэр өгүүлэв. 

Тэднийг одоо тосгоны эмнэлгийн ажилтан сар 
бүр эргэн, үзлэг хийдэг болж, хүүхдүүд нь ч 
нутгийнхаа сургуульд хамрагджээ.

Ийнхүү, Харижан гаралтай оршин суугчдын 
зарим гишүүн төслийн цар хүрээг өргөжүүлэхэд 
сайн дураараа туслахаар санаачилга гаргасны 
нэг нь Чанчала Васфор аж. 5 настай охинтой 
Чанчала өөрийн амьдардаг орон сууцны 
цогцолбортоо сургуулийн өмнөх боловсрол 
олгох анги нээж, өдөр бүр 2 цагийн туршид 
хүүхдүүдэд үнэ төлбөргүй хичээл заадаг. 
Түүний өгүүлснээр: “Эцэг эхчүүд боловсролын 
ач холбогдлыг сайн ойлгодог болж байгаа тул 
ясли, цэцэрлэгийн насны бараг бүх хүүхэд 
миний хичээлд ирдэг”. 

Хүчирхэгжсэн 
эмэгтэйчүүд
Төслийн жэндерийн төлөвлөгөө нь жэндерийн 
асуудлыг хөгжлийн бүх үйл ажиллагаанд төв 
засгийн газрын болон тосгодын захиргааны 
түвшинд тусгахаар зорьсон. 

Ийнхүү, 268 эмэгтэйг тосгодын захиргаанд 
ажилд авсан бөгөөд шинээр байгуулагдсан 
231 ядуу хорооллыг хөгжүүлэх хороодод 
эмэгтэйчүүд хорооны дарга эсвэл дэд даргын 
албыг хашдаг болжээ.

“Эхнэр нөхрийн маргаан, гэр бүлийн асуудал, 
гэр бүл салалт зэрэг нийгмийн асуудлыг 
эвлүүлэн зуучлах аргаар шийдвэрлэхэд эмэгтэй 
зөвлөхүүд манлайлах нь түгээмэл болж байна,” 
хэмээн Нараянганж хотын захирагч Салина 
Хаят Айви өгүүлэв. Төсөл хэрэгжсэнээр ийм 
асуудлуудыг шийдвэрлэх, оршин суугчдын 
амгалан тайван байдлыг хангах түүний үүрэг 
хөнгөрчээ. 
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Моулвибазарын тосгоны зохицуулах хорооны 
идэвхтэй гишүүн, дөрвөн хүүхдийн ээж Тахмина 
Ахтарын нэмж хэлснээр: “Бид захиргааны 
ажлыг хөндлөнгөөс ажиглах төдий байхаа 
больж, жилийн төсвийн төлөвлөлтөд голлох 
үүрэг гүйцэтгэдэг болсон”. Моулвибазар 
тосгоны захирагчаас эхлээд “хүн бүр бидний 
санаа бодлыг сонсож, саналуудыг маань 
тусгадаг болсон” хэмээн тэрбээр өгүүлэв. 

Жижиг зээлээс том үр дүн
Төсөлд багтсан бичил санхүүгийн 
санаачилгуудын дүнд эмэгтэйчүүдэд зээл авах 
боломжийг тусгайлан нээж өгсөн бөгөөд төсөл 
хэрэгжсэн бүс нутагт олон эмэгтэй бизнес 
эрхэлдэг болжээ. 

Мала Рани Дас, Бхайраб дахь зөвхөн эмэгтэй 
гишүүдтэй зээлийн хоршоонд элсэж, 240 
ам.долларын зээл авсан ба нөхөртэйгээ хамт 
ажиллуулдаг шүүр үйлдвэрлэдэг бизнесээ 
өргөжүүлэхэд зориулсан байна. Түүний сарын 
орлого өдгөө 72 ам.доллар болж өссөн нь 
Бангладешийн үйлдвэрийн ажилтны дундаж 
цалингаас өндөр юм.

Ийм бичил зээлийн үйлчилгээ, “өдөрт ердөө 
2 ам.долларын орлогоор амьдардаг үй түмэн 
хүн амтай улс оронд” ийм амжилттай хэрэгжиж 
байгаад гайхаж буйгаа Бхайрабын захирагч 
Мохаммад Шахин илэрхийлэв.

Төслөөс тавьсан шаардлага бол зээлдэгч бүр 
аль нэг төрийн өмчийн банкинд хадгаламжийн 
данс нээж сар бүр 0.36 ам.доллар данс руугаа 
хийх явдал байв. Энэ нь ердөө ганц хямралын 
уршгаар шууд үгүйрэл, өлсгөлөнд нэрвэгдэж 
болзошгүй айл өрхүүдэд хүнд үед хэрэглэх 
авралын сан байхаар төлөвлөгджээ. 

Нийт дүнгээрээ, төслийн хүрээнд 1.824 сая 
ам.долларыг 15,200 айл өрхөд зээлдүүлсэн ба 
төсөл хаах үед эргэн төлөлтийн хувь 93% байв.

АМЖИЛТЫН ТӨЛӨӨ ХАМТДАА 
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Амжилтын түлхүүр
Төслийн амжилтын нэг хүчин зүйл бол 
төсөл хэрэгжих тосгодууд эмэгтэйчүүдэд 
түлхүү боломж олгох гэх мэт гүйцэтгэлийн 
нарийвчилсан шалгуурыг заавал хангах 
ёстой гэсэн АХБ-ны хатуу байр суурь байлаа. 
Төслийн эхэнд шалгарсан 30 тосгоноос шалгуур 
хангаж чадахгүй болсныг нь шууд сольж 
байв. Төслийн санхүүжилтийг хуваарилахдаа, 
оролцогч тосгодын хувьд засаглалын тодорхой, 

Төсөл хэрэгжихээс 
өмнө, ядуу хорооллын 
хүүхдүүд цэвэр ус, бие 
засах газар, цахилгаангүй 
амьдардаг байв. 
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нарийн төлөвлөгдсөн шинэтгэлийг хэр зэрэг 
тууштай, зөв зүйтэй хэрэгжүүлж байгааг 
харгалзаж байв. 

Энэ нь ихээхэн үр дүн өгч, оролцогч тосгодын 
засаглал огцом сайжирч, шинэтгэлийн хүрээнд 
тосгон болон дүүргийн зохицуулах хороод 
байгуулагдав. Ийнхүү, төлөвлөгөө ёсоор 
оршин суугчдын оролцоо сайжирч, шийдвэр 
гаргах тогтолцоонд эмэгтэйчүүд, ядуу иргэдийн 
төлөөлөл нэмэгдэв. 

Эдгээр 30 тосгон өдгөө хотын ядуу болон 
бусад оршин суугчдыг хэрхэн сайн зам харгуй, 
гудамжны гэрэлтүүлэг, бохир зайлуулах 
шугам сүлжээ, хог хаягдлын менежмент, 
усан хангамжаар хангаж болохыг харуулсан 
үндэсний загвар тосгод болоод байна. Мөн 
түүнчлэн, зохицуулах хороо ажиллуулах 
төслийн концепцийг ашиглаж, 2009 онд 
батлагдсан Орон нутгийн засаг захиргааны 
хуулинд тусгажээ.

Тосгодын оршин суугчид, ялангуяа ядуус болон 
хязгаарлагдмал боломжтой нийгмийн бүлгүүд, 
өөрсдийн байр сууриа илэрхийлэх шинэ 
боломжуудтай болсон байна. Мөн түүнчлэн, 
иргэний хувьд хүлээх үүрэг хариуцлагаа 
илүү сайн ухамсарлаж, тосгодын захиргаа 
ямар үүрэг хүлээж, гүйцэтгэх ёстой талаар 
ойлголттой болжээ. 

Тосгон бүрийн захиргаа өөрийн оршин суугчдад 
хүргэх үүрэгтэй үйлчилгээ, байгууламжуудын 
байрлал, төлбөрийн хувь хэмжээг заасан 
тосгоны журмыг боловсруулсан бөгөөд 
захиргааны байрны том самбар, тосгоны 
бусад байршил дахь мэдээллийн самбаруудад 
байршуулжээ. 

Ийнхүү, оршин суугчид гүйцэтгэлийг шаарддаг 
болсон байна. Фаридпурд болсон нэгэн олон 
нийтийн уулзалтын үеэр Тара Бегумы хэлснээр: 
“Энэ бол миний тосгон. Би түүний нэг хэсэг, 
иймээс анхаарал тавих нь миний үүрэг бөгөөд 
захиргаанаас сайн чанарын үйлчилгээ үзүүлэх 
учиртай.”
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Төслийн амжилтын үндсэн дээр дахин 2 
төсөл хэрэгжүүлэхээр шийдвэрлэсэн байна. 
Нэгийг нь АХБ-аас 2009 онд баталж, Германы 
хөгжлийн агентлаг болон KfW банк хамтран 
санхүүжүүлэгч нь болсон. Нөгөө нь 2014 онд 
батлагдсан ба ОПЕК-ийн Олон улсын хөгжлийн 
сан хамтран санхүүжүүлж байна. 

АХБ бусад төслүүдийг төлөвлөхдөө гүйцэтгэлд 
суурилсан аргачлалыг ашигладаг болсон ба 
Дэлхийн Банк, Японы Олон улсын хамтын 
ажиллагааны агентлаг өөрсдийн сүүлийн үеийн 
хотын төслүүддээ үүнтэй төстэй гүйцэтгэлийн 
шалгууруудыг ашиглаж эхлээд байна. 

Энэхүү төсөл нийгэмд гадуурхагдсан ард 
иргэдийн амьдралд ямар өөрчлөлт хувьслыг 
авчирч чадсаныг Суржо Монигийн түүх тодоор 
өгүүлнэ. 

“Би нөхөртэйгээ гэрлэхээр ирсэн анхны өдрөө 
тод санаж байна,” хэмээн Нараянганж тосгонд 
15 настайдаа анх ирж, өдгөө 16 хүүхэд, ач 
зээтэй болсон Суржо дурсана. “Тэр өдөр бороо 
орж байсан. Бүх гудамж шавартай усанд автсан 
байсан тул хуримын заншлуудаа гүйцэтгэх 
хуурай газар олох гэж хадмууд маань зовсон 
шүү.”

Тэр өдрөөс хойш түүний тосгонд төсөл 
хэрэгжих хүртэл, Суржо ба түүний гэр бүл 
ядуурлын ирмэг дээр, маш хүнд хэцүү нөхцөлд 
амь зууж байжээ. 

Харин төсөл хэрэгжсэнээр, өдгөө 90 нас 
зооглож буй түүний хувьд шинэ итгэл 
найдварыг төрүүлжээ: “Миний гэр бүлийн 
амьдрал цаашид улам сайжирна гэдэгт би 
итгэлтэй байна.”
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АХБ-ны засаглал, дэд 
бүтцийг сайжруулах төсөл 
нь Бангладеш Улсад тулгарч 
буй хамгийн хэцүү сорилт 
болох хот суурин газрын 
хяналтгүй тэлэлтийн асуудлыг 
шийдвэрлэх шийдлийг анх 
нэвтрүүлэв. 
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Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улс

Цэвэр эрчим хүчний 
хэрэглээнд шилжсэн нь 

Тариачин Цяо Шуай ба түүний 53 настай аав Цяо Кэцинь, 
Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улс (БНХАУ)-ын Линьзэ 

багт оршин суудаг бөгөөд жуулчдад зориулсан дэн буудал 
нээж, амьжиргаагаа дээшлүүлэх мөрөөдлөө эрт дээр үеэс 
тээсээр иржээ. 

Жуулчдыг ихээр татдаг Данься Газарзүйн өвөрмөц цогцолбор 
газар дэргэд нь тул байрлал нь тун тохиромжтой байв. 
Гэсэн ч хамгийн чухал нэг зүйл үгүйлэгдэж байсан нь 
цахилгаан эрчим хүчний найдвартай эх үүсвэр байлаа. Тус 
бүс нутгийн цахилгааны найдваргүй хангамж эрт орой хэзээ 
нэгэн цагт тэдний аж ахуйн үйл ажиллагааг зогсоож, насны 

Уулархаг Ганьсү мужид цахилгааны хамгийн хямд эх үүсвэр бол усны эрчим хүч.
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Ганьсү мужийн 
Цэвэр эрчим 
хүчний хөгжлийн 
төсөл, Ганьсү 
мужийн Хэйхэд 
усны эрчим 
хүчийг хөгжүүлэх 
хөрөнгө 
оруулалтын 
хөтөлбөр
Огноо
Ганьсү мужийн Цэвэр эрчим 
хүчний хөгжлийн төсөл 
• Баталсан: 2003 оны 12 сар
• Хаасан: 2008 оны 8 сар

Ганьсү мужийн Хэйхэд усны 
эрчим хүчийг хөгжүүлэх 
хөрөнгө оруулалтын 
хөтөлбөр
• Баталсан: 2008 оны 1 сар
• Хаасан: 2012 оны 3 сар

Үр ашгийг хүртэгчид
• 1.3 сая хүн

Ажлын байр
• Шинээр 2,000 орчим 

Сэргээгдэх эрчим хүч
• Жилийн үйлдвэрлэл 800 

сая кВт*ц

Байгаль орчин
• Нүүрстөрөгчийн 

давхар ислийн жилийн 
ялгаруулалт 630,000 
тонноор буурсан

Орлого
• Жан Е хотын нэг хүнд 

ногдох дотоодын нийт 
бүтээгдэхүүн 2006-2011 
оны хооронд 114% өссөн

хадгаламжаасаа гаргасан хөрөнгө оруулалтыг 
нь үгүй хийх эрсдэлтэй байжээ. 28 настай 
Шуайгийн хэлж буйгаар: “Цахилгаан байнга л 
тасалддаг байсан”.

2007 онд АХБ-ны санхүүжилтээр Хэйхэ 
мөрний усан цахилгаан станц барих төсөл 
эхэлснээр тэдэнд мөрөөдлөө биелүүлэх итгэл 
бөгөөд боломжийг өгчээ. Энэ төсөл тэдний 
орон нутаг орших Хятадын хойд хэсгийг 
цахилгаан эрчим хүчний сүлжээнд холбож, 
дэн буудал нь цахилгаанаар тасрахгүй байх 
баталгаатай болов.

Өдгөө тэдний дэн буудал гэрэл чийдэн, телевиз, 
ус буцалгагчаар тоноглогдсон 13 өрөөтэй. 
Гал тогооны өрөөнд нь хөргөгч, хөлдөөгч, 
аяга таваг ариутгах шүүгээ, будаа агшаагчаар 
тоноглогдсон бөгөөд цахилгаан тасрах аюулгүй, 
нэг удаа зуун хүн холлох хүчин чадалтай.

Тэдний гэр бүл жилд 16 мянган ам.долларын 
орлоготой байх тооцоо хийсэн ба энэ нь дан 
ганц эрдэнэ шиш тарьж, үр борлуулдаг байхдаа 
олдог байсан 4,900 ам.долларын орлоготой нь 
харьцуулахад томоохон дэвшил юм.

Энэ бүхэн бол Хэйхэ мөрөн дээрх АХБ-наас 
санхүүжүүлсэн усан цахилгаан станцийн хоёр 
төслийн шууд үр дүн юм. Цэвэр эрчим хүчний 
хөгжлийн төслөөр 2007 онд Ганьсү мужид 
Сяогушаний усан цахилгаан станцийг барьж 
дуусгасан. Ганьсү мужийн Хэйхэ нутгийн усны 
эрчим хүчийг хөгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын 
хөтөлбөрөөр санхүүжүүлсэн Эрлуншанийн 
станц дараа жил нь ашиглалтанд орж, 2009 онд 
Дагушанийн станцийг барьж дуусгасан.

Ногоон эрчим хүчний 
хөгжил
БНХАУ-д цэвэр эрчим хүчний хэрэгцээ их 
бөгөөд малтмал түлшнээс гарах бохирдлыг 
хий ялгарлыг бууруулах, агаарын чанарыг 
сайжруулах зорилготой засгийн газрын ажлын 

27



хувьд амин чухал юм. Цахилгаан эрчим хүчний 
эрэлт хэрэгцээ нийлүүлэлтээс давсаар ирсэн 
нь ялангуяа хөдөө орон нутагт зонхилж байна. 

2005 онд Ганьсү мужийн эрчим хүчний 
хэрэгцээний 81 хувийг нүүрсээр ажилладаг 
цахилгаан станцууд хангаж байсан ба тус 
мужийн 14 хотын 13-т нь агаарын чанар 
стандартаас доогуур байсан. Мужийн нийслэл 
Ланьжоу хотын хувьд тус улсын томоохон 
47 хотын дундаас хамгийн их агаарын 
бохирдолтойд орж байв. 

2009 онд, хөдөөгийн дэд бүтцийн хөгжлийн 
үндсэн хөдөлгөгч хүч нь усны эрчим хүч 
болохыг БНХАУ-ын Усны нөөцийн яамнаас 
тунхаглав. 2020 он гэхэд АХБ-ны санхүүжүүлсэн 
3 станцтай ижил төстэй, жижиг болон дунд 
оврын усан цахилгаан станцууд нийт 120 
гигаваттын нэмэлт эрчим хүчийг үйлдвэрлэх 
төлөвлөгөө гарав. “Ийм усан цахилгаан станц 
барьж, хөдөөгийн малчин, тариачин өрхүүдэд 

Цахилгаан хангамж найдвартай 
болсноор Цяо Шуай болон 
түүний гэр бүл Линьзе багтаа 
дэн буудал ажиллуулах боломж 
нээгдэв. 
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эрчим хүч нийлүүлэх нь цахилгааны хангамж 
дутагдалтай бүс нутаг дахь ядуурал, тэгш бус 
байдлыг бууруулахад амин чухал,” хэмээн АХБ-
ны төслийн ахлах мэргэжилтэн Синьзень Лю 
өгүүлж байна. 

Үйл ажиллагааны тогтсон процесс ба 
стандартыг даган мөрдсөнөөр, төслийн 
ажлуудыг чанарын өндөр түвшинд, графикаас 
нь урьтаж, төсөвтөө багтаан гүйцэтгэсэн 
байна. Төсөл гүйцэтгэгч компани АХБ-ны 
дэмжлэгтэйгээр туршлагажиж, улмаар 
Ганьсү болон БНХАУ-ын бусад мужийн усны 
эрчим хүчний компаниудад зөвлөх үйлчилгээ 
үзүүлдэг болов. 

Хямд, элбэг эрчим хүч
Усны эрчим хүчний нэг гайхамшиг бол эх 
үүсвэр нь үнэгүй шахуу хямд, учир нь Хэйхэ 
мөрний эх авдаг Цилень ууланд гадаргуун 
усны нөөц асар их аж. Усан цахилгаан станц 

Жан Е хотын мэс заслын эмч 
Жу Нуйзюнь одоо цахилгаан 
тасрахаас айлгүйгээр 
ажилладаг болжээ. 
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Эсрэг талд: Ногоон эрчим 
хүчийг хөгжүүлсний 
ачаар цахилгаан хангамж 
тогтворжиж, 1.3 сая хүн үр 
өгөөжийг нь хүртэж байна. 

нэгэнт баригдсаны дараа гарах зардал нь 
зөвхөн засвар үйлчилгээ, эрчим хүч үйлдвэрлэх 
байгууламжийн ашиглалт л байдаг. Малтмал 
түлшинд суурилсан хамгийн орчин үеийн 
станцийн ашигт ажиллагаа ердөө 50 хувь 
байдаг бол, орчин үеийн усан цахилгаан 
станцийн турбинууд эрчим хүчний 90 хувийг 
цахилгаан болгон хувиргах чадалтай. 

Энэ чадал Ганьсү мужийн хэдэн сая айл өрх, 
бизнесүүдэд үр өгөөжөө өгч, нийгмийн суурь 
үйлчилгээний хүртээмжийг баталгаажуулж 
байна. 

Тухайлбал, мужийн эдийн засгийн томоохон 
зангилаа болох Жан Е хотын Хятадын ардын 
эмнэлэгт 20 жилийн туршид мэс заслын эмчээр 
ажиллаж буй 42 настай Жу Хуйзюнийг дурьдаж 
болно. Усан цахилгаан станцууд ашиглалтад 
орохоос өмнө, эмнэлгийн цахилгаан хангамж 
жилд 10-аас доошгүй удаа тасалдаж, Хуйзюнь 
болон түүний хамт олны нэг жилд хийх 
шаардлагатай 1,300 мэс ажилбарт хүндрэл 
учруулдаг байв. Эмнэлэг нь цахилгаан тасарсан 
үед дизель генератор ажилуулдаг байсан ч 
мэс заслын өрөөний цахилгаан хангамж маш 
тогтвортой байх амин шаардлага байдгийг 
тэрбээр онцлов. 

Харин одоо цахилгаан хангамж тасалдахаа 
бүрмөсөн больсон тул сард дунджаар 18 удаа 
хийдэг мэс ажилбарын үеэр гэрэлтүүлэг эсвэл 
тоног төхөөрөмж унтрах вий гэж түгшихээ 
хэдийнээ больжээ. “Мэс ажилбар бүр 2 цаг 
орчим болдог, одоо ажиллахдаа түгших зүйлгүй 
болсон” хэмээн тэр ярив.

Усан цахилгаан станцийн төслүүд нүүрс шатаах 
станц болон тэдний үүсгэх бохирдлыг орлосон 
тул бүгдийг нь Цэвэр хөгжлийн механизм 
(ЦХМ)-д бүртгэсэн байна. ЦХМ бол НҮБ-ын 
Уур амьсгалын өөрчлөлттэй тэмцэх конвенцид 
багтсан урамшууллын систем бөгөөд хөгжиж 
буй улс орнуудад цэвэр эрчим хүчийг хөгжүүлэх 
зорилготой. ЦХМ-д бүртгэгдсэн төслүүд 
ялгаруулалтын бууралтын магадлагдсан 
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кредитээ борлуулж, орлого олох боломжтой 
байдаг. 2013 оны эцэс гэхэд төслөөр 
санхүүжигдсэн станцууд ийм маягаар 28 сая 
ам.долларын орлогыг төвлөрүүлжээ. 

БНХАУ-д ЦХМ-аас нүүрстөрөгчийн зээлийн 
орлого олсон хамгийн анхны усан цахилгааны 
станц нь Сяогушань. Түүний дараа бусад 
станц энэ замналаар явж ЦХМ-д бүртгэгдэх 
болзлуудыг хангажээ. Энэ үйл явц, олон 
талт хөгжлийн түншүүд төслийн үр өгөөжийг 
өргөжүүлэхэд хэрхэн хамтарч болдгийг 
харуулав, учир нь ялгаруулалтын бууралтын 
магадлагдсан кредитийг Дэлхийн банк худалдан 
авчээ.

Барилгын материалын компанийн 
ажилтан Гао Чаогийн орлого 25 
хувь өссөн. 
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Хэрэглэгчдэд очих 
хэмнэлт
Нүүрстөрөгч бууруулснаас олсон нэмэлт 
орлого, усны эрчим хүчний өндөр ашигт 
ажиллагааны ачаар эцсийн хэрэгчлэгчдэд их 
хэмжээний хэмнэлтийг бий болгох боломж 
бүрдэв. Тухайлбал, Төвд ястангууд амьдардаг 
Базяован тосгоны оршин суугч Жан Хуйпин 
цахилгааны төлбөртөө жилд 97 ам.доллар 
төлж байгаа нь урьд өмнө гаргадаг зардлынх нь 
гуравны нэг хувь хүрэхгүй юм. 
Үүний зэрэгцээ, усны эрчим 
хүчний ачаар нутгийн оршин 
суугчид өндөр бүтээмжтэй 
цахилгаан багаж ашиглах 
боломжтой болсон тул тэдний 
жилийн дундаж орлого 
2006-2012 оны хооронд 490 
ам.доллараас 4,900 ам.доллар 
болж өсчээ. 

Төсөл хэрэгжиж, цахилгаан 
хангамжийг тогтворжуулахаас өмнө, гурван 

Цахилгааны найдвартай эх 
үүсвэргүй байхад, гурван 
хүүхдийн ээж, 51 настай 
Хуйпин хоолоо бэлтгэхийн 
тулд холын тосгон руу 
шингэрүүлсэн хий худалдан 
авахаар 3 цаг зарцуулан 
явдаг байв. 

“Манай компаний 
төслийн 
менежментийн чадавх 
үнэхээр сайжирсан.”
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хүүхдийн ээж, 51 настай Хуйпин хоолоо 
бэлтгэхийн тулд холын тосгон руу шингэрүүлсэн 
хий худалдан авахаар ирж очиход 3 цаг 
зарцуулах тохиолдол түгээмэл байж. “Их цаг 
авдаг, бас үнэтэй байсан,” хэмээн тэр ярив. 
Харин өдгөө тэрбээр цахилгаан зууханд 
хоолоо хийж, хөргөгч, хөлдөөгч, будаа агшаагч, 
угаалгын машин ашигладаг болсон тул гэрийн 
ажилд зарцуулах цаг нь хэмнэгдэж, хонин 
сүргээ маллахад илүү их цаг гаргах боломжтой 
болжээ. 

Барилгын материалын 
компанийн захирал Чэнь 
Лэйсинь хэлснээр, станцуудын 
нийлүүлэх цахилгаан 
хангамж тогтворжсон нь 400 
хүн ажиллуулдаг түүний 
компанийн үйлдвэрлэлийн 
бүтээмжийг дээшлүүлжээ.
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Байгаль орчинд өгөх 
өгөөж
Төслийн нь байгаль орчинд томоохон 
нөлөө үзүүлсэн. Усан цахилгаан станцуудыг 
барьснаар, жилд 630,000 тонн нүүрстөрөгчийн 
давхар исэл ялгарахаас урьдчилан сэргийлсэн 
буюу 300,000 тонн стандарт нүүрсний 
хэрэглээг орлосон аж. Цахилгаан эрчим хүч 
нийлүүлснээр, түлшний зориулалтаар мод 
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бэлтгэх, түлэх шаардлага багасч, хоол бэлтгэх, 
орон сууцаа халаах нүүрсний хэрэглээг орлох 
өөр эх үүсвэрийг бий болгосон. 

Цахилгаан хангамж тогтворжсоноор аж 
үйлдвэрлэл, худалдааны салбарт түлхэц өгч, 
иргэдийн орлого нэмэгдсэн байна. Жан Е хотын 
нэг хүнд ногдох дотоодын нийт бүтээгдэхүүн 
2006-2011 оны хооронд 114 хувь буюу 1,630 
ам.доллараас 3,500 ам.доллар болж өсчээ. 
Төсөлд хамрагдсан Сунань багийн малчин, 
тариачдын жилийн дундаж орлого мөн 
хугацаанд жил бүр 11.1 хувиар нэмэгдэж, 775 
ам.доллараас 1,315 ам.доллар хүрсэн байна. 

Хөгжлийн түнш АХБ 
БНХАУ-АХБ-ны түншлэлд оролцсон муж, 
хотын засаг захиргаа болон усны эрчим хүчний 
компаниуд 2002 оноос хойш Ганьсү мужид 
сэргээгдэх эрчим хүчийг хөгжүүлэх ажилд 
тэргүүлж, шинэ технологи, санхүүжилтийн 
шийдлүүдийг нэвтрүүлсээр иржээ. 

Төрийн албан хаагч, эрчим хүчний компанийн 
ажилтнууд АХБ-ны оруулсан хувь нэмэр, богино 
болон урт хугацааны төслийн үр өгөөжийн 
талаар ам сайтай байна. 

АХБ-ны мэргэжилтнүүд тогтмол гар бие 
оролцон ажиллаж, төслийн бүхий л асуудал, 
тэр дундаа байгаль орчин, нийгмийн хүчин 
зүйлсэд ихээхэн анхаарал тавьж байв. “Төслийг 
хэрэгжүүлснээр, АХБ-ны дэмжлэгтэйгээр манай 
компанийн төслийн менежментийн чадавхи 
үнэмлэхүй сайжирсан,” хэмээн гурван усан 
цахилгаан станцийн бүтээн байгуулалтыг 
гүйцэтгэсэн Жан Е Хэйхэ Усны эрчим хүчний 
хөгжлийн компанийн ерөнхийлөгч Жу Синзе 
ярив. “Бид санхүүгийн дэмжлэг аваад зогсохгүй, 
ахисан шатны төслийн менежментийн арга 
ухаанд суралцсан.”
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Тэрбээр үүнийг, ийм төрлийн бүтээн 
байгуулалтын төсөлд олон улсын санхүүгийн 
байгууллагаас санхүүгийн дэмжлэг авахад 
дагалддаг онцгой үр өгөөж хэмээн онцлов. 
Төслийг хэрэгжүүлэхэд АХБ-тай хамтарч 
ажилласнаар, компани нь үнэтэй туршлага 
хуримтлуулж, усан цахилгаан станцийн төслүүд 
нь “инновацийн үлгэр жишээ” болжээ.

Илүү тухтай амьдрал
Цэвэр эрчим хүчний найдвартай эх үүсвэрийн 
ачаар, бүс нутгийн оршин суугчдын хувьд илүү 
гэрэлтэй ирээдүй нээгдэж, бизнесүүдийн хувьд 
амжилтад хүрэх боломжууд бий болов. 

Ганьсү мужийн Жан Е Зюлун барилгын 
материалын компанийн захирал Чэнь Лэйсинь 
хэлснээр, станцуудын нийлүүлэх цахилгаан 
хангамж тогтворжсон нь түүний компанийн 
үйлдвэрлэлийн бүтээмжийг дээшлүүлж, 
бүтээгдэхүүний чанарт сайнаар нөлөөлөв. 

Тус компаний 400 ажилтны нэг, 38 настай 
Гао Чао урьд өмнө нь арай жижиг барилгын 
материалын үйлдвэрт ажиллаж байсан бөгөөд 
одоо тогтвортой ажилтай болсондоо их баяртай 
байгаа аж. “Миний орлого дөрөвний нэгээр 
өсч, би одоо 485 гаруй ам.долларын цалин 
авч байна,” хэмээн тэр өгүүлнэ, “Манай ээж 
аав бидэнтэй хамт амьдардаг, одоо эхнэр 
бид хоёрын хувьд тэднийгээ тэжээхэд хялбар 
болсон.”
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Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улс

Амин чухал 
экосистемийг аварсан нь 

Б үгд Найрамдах Хятад Ард Улс (БНХАУ)-ын зүүн хойд хэсэгт 
байрлах Хэйлунзян мужийн Жэньбаодао байгалийн нөөц 

газар дахь тариалангийн талбайгаа орхихыг орон нутгийн 
засаг захиргаа шаардахад Ли Юаньвэн машид хямарч, 
сэтгэлээр унажээ. 

Тэрбээр, засгийн газраас байгалийн нөөц газраар тодорхойлсон 
24 байршлын нэг болох, аллювийн тогтоцтой Саньзянгийн 
уудам намгархаг талд 12 жилийн өмнө 20 га хоосон газарт 
тариа тарьж эхэлснээс хойш эрдэнэ шиш, шош, цагаан 
будаа ургуулж, жилд 3,300-6,500 ам.долларын орлого олж 
амьдарсаар иржээ. 

Аньбанхэ байгалийн нөөц газарт ургадаг бадамлянхуа цэцэг бол ус намгархаг 
газар болон ойн экосистемээс хамааралтай амьдардаг 530 төрөл зүйлийн 
амьтан болон 1,000 төрөл зүйлийн ургамлын нэг юм. 
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Саньзян талын 
ус намгархаг 
газруудыг 
хамгаалах 
төсөл
Огноо
• Баталсан: 2005 оны 3 сар
• Дууссан: 2013 оны 5 сар

Үр ашиг хүртэгчид
• 8 сая хүн

Орлого
• Төсөлд хамрагдсан бүсийн 

тариачид уламжлалт аж 
ахуйгаас олдог байснаасаа 
даруй 40 дахин өндөр 
орлоготой болсон

Намгийн нөхөн сэргээлт
• 3,441 га тариалангийн талбай 

унаган төрхөндөө орсон

Ой мод
• 10,090 га газарт мод тарьсан
• 39,769 га газрын зулзаган 

модыг арчилж хамгаалсан

Шувуу
• Байгалийн 6 нөөц газрын 

шувууны популяци 2008 онд 
510,559 байсан бол 2011 онд 
683,612 болж өссөн

Мэдлэг
• Намгархаг газрын хамгааллын 

талаар олон сургуульд хичээл 
заадаг болсон

Тэрбээр, сүүлийн 50 жилийн хугацаанд 
амьжиргаагаа залгуулах үүднээс нөөц газарт 
тариа тарьж, мал маллаж, ургамал түүсээр 
ирсэн бусад олон хүний адил нэгэн юм. Учир 
нь Саньзяний тал бол дэлхийн хамгийн үнэ 
цэнэтэй, хамгийн баялаг экосистемийн нэг 
болохын зэрэгцээ БНХАУ-ын өсөн нэмэгдэж буй 
хүн амын хүнсний чухал эх үүсвэрийн үүргийг 
гүйцэтгэдэг. 

Гэтэл одоо олон тооны ховор ургамал, амьтны 
төрөл зүйл устаж, экосистем сүйрлийн ирмэг 
дээр ирсэн тул Жэньбаодао байгалийн нөөц 
газрыг сэргээх шинэ кампанит ажил эхэлснээр 
түүний болон гэр бүлийнх нь амьжиргааны эх 
үүсвэр хаагдах нь хэмээн Юаньвэнь түгшиж 
байлаа. 

Юаньвэнь өдгөө Жэньбаодао байгалийн нөөц 
газрын шинэ эко аялал жуулчлалын бүсэд 
цалинтай байгаль хамгаалагчаар ажиллаж 
байна. Жуулчид энд ирж, загасчлах, завиар 
аялах, явган зугаалах, майхан барих, шувуу 
ажиглах боломжтой. Тэрбээр, байгальд халгүй 
аргаар зөгий үржүүлж, зөгийн бал, мөөг зэргийг 
жуулчдад борлуулдаг тул орлого нь нэмэгдэж, 
тариалан эрхэлдэг байсан хамгийн орлого 
сайтай жилээс ч илүү их ашиг олдог болсон.

АХБ-ны санхүүжүүлсэн Саньзян талын 
намгархаг газруудыг хамгаалах төсөл нь 
байгалийн 6 нөөц газарт хэдэн мянган га 
газрыг нөхөн сэргээж, унаган төрхөнд нь 
оруулжээ. Үүний зэрэгцээ, тариалангийн 
талбайн нөхөн сэргээлтэд шууд өртсөн оршин 
суугчдын амьжиргааны түвшинг хадгалах буюу 
сайжруулахад анхааран ажилласан бөгөөд, бүс 
нутгийн байгалийн өвийг устгах биш хамгаалан 
баяжуулахад чиглэсэн эко-ухаалаг аргуудад 
тэднийг зааж сургахыг чухалчилсан байна. 

Тус төсөл 2005 батлагдахаас өмнө, намаг 
болон тэр орчны ойн 80 хувь нь устсан байв. 
Тоо томшгүй байсан нугас, галууны популяци 
багасч, зүүн хойд нутгийн бар, улаан буга, 
баавгай үзэгдэхээ больжээ. Азийн хамгийн олон 
төрөл зүйл бүхий баялаг экосистем байсан 
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Урьд өмнө уламжлалт тариачин байсан Ли Юаньвэнь, өдгөө 
Жэньбаодао байгалийн нөөц газарт эко аялал жуулчлалын бусийн 
хамгаалагчаар ажиллаж, байгальд халгүй зөгийн аж ахуй эрхэлж, 
жуулчдад зөгийн бал, мөөг худалдан, ашиг орлогоо өсгөж байна.
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тус газрын тогоруу, өрөвтас, хун зэрэг 20 гаруй 
төрөл зүйл Олон улсын байгаль хамгааллын 
холбооны “дэлхийд ховордсон” жагсаалтанд 
орж, нүүдлийн шувуудын дэлхийд тэргүүлэх ач 
холбогдолтой үржил, дамжин өнгөрөх бүс нутаг 
устах ирмэгт хүрсэн байна. 

Саньзяний талын намгийн экосистем бүхлээрээ 
мөхөхөд туйлын ойрхон байв. Хэдэн арван 
жилийн туршид тариачид ой модыг нь тайрч, 
хөрсийг нь хуурайшуулж, суваг шуудуу 
ухсанаар нийт 4.32 сая га байгалийн намаг, 
цөөрөм тал үгүй болж, урсгал усны чиглэлүүд 

Байгаль хамгаалагчийн хувьд 
Ли Юаньвэнь, БНХАУ-ын цэнгэг 
устай хамгийн том намгархаг 
бүс нутгийн байгалийн өвийг 
хамгаалан ажиллаж байна. 
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өөрчлөгдсөн байна. Намаг, хүрээлэн буй 
ойн бүсүүд байгалийн аргаар нөхөн төлжих 
чадвараа алдаж, 1,000 төрлийн ургамал, 530 
төрлийн амьтны амьдрах орчин сүйрэхдээ 
тулжээ. 
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Хэйлунзян мужийн дэд захирагч Сун Яаогийн 
хэлснээр, тус улсын хамгийн томд тооцогдох 
цэнгэг устай намгархаг энэхүү бүс нутгийг 
хамгаалах нь амин чухал ач холбогдолтой 
аж. “Эндээс эх авдаг олон гол мөрөн хөрш 
зэргэлдээ Оросын Холбооны Улсын нутаг 
руу цутгадаг тул энд болсон үйл явдал манай 
улсын хилийг дамнасан үр дагаварт хүргэдэг” 
хэмээн тэрбээр онцлов. 

Устаж үгүй болсон 4.32 сая 
га намаг, цөөрөм талыг шинэ, 
эко ухаалаг хамгааллын 
аргачлалаар нөхөн сэргээх 
ажил үргэлжилж байна. 
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Шувууны популяци сэргэж байна. 
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Оршил

Экологийг хамгаалах 
түншлэл 
Саньзяний төслийг АХБ-ны 15 сая ам.долларын 
зээл, Даян дэлхийн байгаль орчны сангийн 
12.14 сая ам.долларын буцалтгүй тусламж 
болон Хэйлунзян муж, орон нутгийн засаг 
захиргааны төсвийн хөрөнгөөр санхүүжүүлсэн. 

Төслийн гол зорилго нь энэхүү бүс нутгийг 
хүний үйл ажиллагааны нөлөөллөөс хамгаалах, 
байгалийн баялгийн зохистой ашиглалт 
ба хариуцлагатай хөдөө аж ахуйн хамгийн 
боломжит тэнцвэрийг олох явдал байлаа. 

Үүний тулд, голын сав газар, намгархаг 
нутгуудын байгалийн нөөц газрын 
менежментийг сайжруулах, оршин суугчдыг 
орлогын орлох эх үүсвэртэй болгох, олон 
нийтийн мэдлэг, мэдээллийг дээшлүүлэх ажил 
хийгдэв. Нөхөн сэргээгдсэн тариалангийн 
талбайд мод тарьж, зулзаган ой модыг 
арчилснаар хөрсний чийг хадгалах чадварыг 
бэхжүүлж, хөрсний доройтлыг зогсоох үр 
дүнд хүрчээ. Юаньвэний ажиллаж байсан 
тариалангийн талбай бусдын адил өөрийн 
унаган төрх болох намгархаг байдалдаа эргэн 
орсон байна. Ард иргэдээс дэмжлэг авах, 
намгархаг бүс нутгийн оршин суугчдад өгч 
буй үр өгөөжийн талаарх мэдлэг, ухамсрыг 
сайжруулах үүднээс олон нийтийн мэдээллийн 
кампанит ажлуудыг зохион явуулжээ. 

“АХБ-аас тоног төхөөрөмж, компьютер, 
зургийн аппаратаар хангаснаар, бид намгархаг 
газруудыг хууль бус газар тарилан, ан агнуур, 
загасчлал болон түймрийн аюулаас хамгаалах 
боломжтой болсон,“ хэмээн Жэньбаодао 
байгалийн нөөц газрын захирал Жан Фулинь 
ярьж байна, “Энэ бүгд бидэнд намгархаг 
газрын менежмент, шинжлэх ухаанд суурилсан 
судалгаа, шувууны тандалтын арга барилаа 
сайжруулахад ихээхэн нэмэр болсон.” 
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Аньбанхэ байгалийн нөөц 
газрын боловсролын төвд 
жилд хэдэн удаа зохион 
байгуулагддаг олон нийтийн 
мэдээллийн үйл ажиллагаанд 
1,000 орчим хүн хамрагддаг 
байна. 

Мэдлэгээ хуваалцсан нь
Төслийн хүрээнд, байгалийн 6 нөөц газарт 
шилдэг аргачлалыг боловсруулан туршиж, 
улмаар бусад бүс нутагт нэвтрүүлэх туршилтын 
үйл ажиллагаа хийгдсэн байна. Үүнд, нөхөн 
сэргээлтийн ажил эхэлснээр намгархаг 
газруудад аж ахуй эрхлэх боломжгүй болсон 
малчин, тариачдын амьжиргааг баталгаажуулах 
хөтөлбөрүүд багтаж байв. 

“Байгаль орчныг хамгаалахад оршин суугчдын 
ухамсар, дэмжлэг зайлшгүй чухал,” гэж АХБ-
ны усны нөөцийн ахлах мэргэжилтэн Ёшиаки 
Кобаяши ярьж байна, “Байгалийн баялгийн 
зохисгүй ашиглалт, тариалангийн аж ахуйг 
зогсоохын тулд үйл ажиллагаанд шууд өртөж 
байгаа хүмүүсийг орлогын өөр эх үүсвэрээр 
хангах шаардлагатай байдаг.”

“Ус намгархаг газрууд 
уур амьсгалын 
өөрчлөлт, шувуу 
болон бусад төрөл 
зүйлийг хамгаалахад 
ямар чухал үүрэгтэйг 
би ойлгодог болсон.”
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Ухаалаг газар тариалан 
ашгаа өгч байна
Төслийн хүрээнд, байгалийн нөөц газруудад 
байрлах тариалангийн талбайг эздийнх нь 
ашиг орлогыг бууруулалгүйгээр ихээхэн 
багасгах боломж олгосон эко хөдөө аж ахуйн 
туршлагуудыг нэвтрүүлсэн байна. Тухайлбал, 
Цисинхэ байгалийн нөөц газарт хүлэмжүүд 
барьж, тариачдад түрээсэлжээ. Эдгээр 
тариачдын өнөөдөр олж байгаа ашиг орлого нь 
үүнээс хамаагүй их талбайд уламжлалт газар 
тариалан эрхлэн олох орлогоос даруй 40 дахин 
өндөр болсон байна.

Жан Лян байгалийн нөөц газрын 10 га талбайд 
6 дахь жилдээ эрдэнэ шиш ургуулан амьдарч 
байхад нь талбай нь төслийн нөхөн сэргээлтэд 
хамрагдахаар болжээ. Тэрбээр өдгөө 1,050 
квадрат метр хүрэхгүй буюу өмнө нь тариалан 
эрхэлдэг байсан талбайнх нь 1 хүрэхгүй 

1976 оноос хойш Аньбанхэ 
байгалийн нөөц газарт 
амьдарч буй Гуо Гуй нутагт нь 
гарсан өөрчлөлтийн талаар 
сэтгэл догдлон ярьж байна. 
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хувьтэй тэнцэх 3 хүлэмжинд улаан лооль 
ургуулж байна. Түүний жилийн орлого 4,410 
ам.доллараас 6,860 ам.доллар болж өсчээ.

Лянгийн хувьд арчлах талбай нь багассанд 
сэтгэл хангалуун байгаа бөгөөд хүлэмжүүд 
хуучин талбайтай нь харьцуулахад түүний 
гэрээс хамаагүй ойр байрладаг талаар ярьж 
байна. Тэрбээр үйлдвэрлэлээ өргөжүүлж, 
жилийн орлогоо 10,290 ам.доллар болгох 
төлөвлөгөөтэй бөгөөд энэ нь төслийн өмнөх 
үеийн орлогоос нь хоёр гаруй дахин их юм. 
“Урьд өмнө би ус намгархаг газруудыг зүгээр л 
нэг энгийн тал гэж боддог байсан. Харин одоо, 
тэд уур амьсгалын өөрчлөлт, шувуу болон 
бусад төрөл зүйлийг хамгаалахад ямар чухал 
үүрэгтэйг ойлгодог болсон.” хэмээн тэр өгүүлэв.

Ийм ойлголт ухамсрыг Саньзян талын оршин 
суугчдад түгээхийн тулд төслийн хамтрагчид 
ихээхэн хүчин чармайлт гаргажээ. Зурагт 
хуудас, видео бичлэг, гарын авлагыг нутгийн 
иргэдийн дунд тарааж, мужийн телевизийн 
сувгуудаар төслийн танилцуулгыг нэвтрүүлж, 
орон нутгийн засаг захиргааны ажилтан, багш 
нарын дунд сургалт зохион явуулсан байна. 
Мөн түүнчлэн, ус намгархаг газрын хамгааллын 
сэдвийг хэд хэдэн сургуулийн хичээлийн 
хөтөлбөрт албан ёсоор оруулжээ. 

Байгаль дэлхийг хайрлаж 
сурсан нь
Ху Яньмей сүүлийн нэг жилийн хугацаанд бага 
сургуульд ус намгархаг газрын хамгааллын 
тухай хичээл зааж байна. Тэрбээр сурагчдаа 
дагуулан, жилд хамгийн цөөндөө 2 удаа 
дэргэдэх Цисинхэ байгалийн нөөц газар руу 
аялдаг. Түүний ярьж буйгаар, “урьд өмнө энд 
ирж зугаалах боломжгүй байсан хүүхдүүд 
зургийг нь л харж байсан ургамал, амьтныг 
амьдрах орчинд нь үзэхдээ үнэхээр их 
сонирхож байгааг би анзаарч байна.” 

48



Оршил

Аньбанхэ байгалийн нөөц газрын боловсролын 
төвд сүүлийн 14 жил багшилж байгаа Жу 
Ранхуа бол байгаль орчны нөхөн сэргээлтэд 
зүрх сэтгэлээ зориулсан нэгэн. Тэрбээр урьд 
өмнө Хэйлунзян мужийн Зямусы хотын нэгэн 
химийн үйлдвэрт шинжээчээр ажиллаж байсан 
бөгөөд багш болсныхоо шалтгааныг “тэр 
үйлдвэрийн гаргаж буй бохирдлын хор уршгийн 
талаар үнэхээр их сэтгэл зовнисондоо” хэмээн 
тайлбарлаж байна. 

Тэрбээр Харбин хотын Зүүн хойд бүсийн 
ойн аж ахуйн их сургуулийг дүүргэж, ус 
намгархаг газрын хамгааллын талаар хичээл 
заах чадварыг эзэмшихийн тулд Хонг Конгд 
сургалтанд хамрагджээ. Ранхуа өдгөө жилд 
7 удаа 1,000 хүнд зориулсан боловсролын 
арга хэмжээ зохион байгуулж, байгалийн нөөц 
газар, тэдгээрийн экосистемийг хамгаалахын ач 
холбогдлыг нийтэд сурталчилж байна. 

Бодит ахиц дэвшлийг 
хэмжих нь
Муждаа болон БНХАУ-ын бусад бүс нутагт 
нэвтрүүлэх боломжтой загвар, шилдэг 
туршлагыг бий болгохын зэрэгцээ, төслийн 
хүрээнд ус намгархаг бүс нутгийг нөхөн 
сэргээсэн бодитой анхны үр дүнд хүрчээ. 
Төслийн үр дүнд байгалийн 6 нөөц газрын 
нутагт 3,441 га тариалангийн талбай унаган 
төрхөндөө орж; 10,090 га талбайд ой мод 
шинээр тарьж, 39,769 га зулзаган ой модыг 
зөв зохистой арчилгаанд хамруулжээ. Мөн 
түүнчлэн, голын сав газар, байгалийн нөөц 
газрын усны нөөцийн менежментийн ерөнхий 
төлөвлөгөөг боловсруулсан байна. 

Тариалангийн талбайг унаган төрхөнд оруулах 
үйл ажиллагаанд хамрагдсан оршин суугчдын 
амьжиргаа хадгалагдсан буюу өссөн байна. 
Тухайлбал, Дазяхэ байгалийн нөөц газрын 
иргэдийн амьжиргаа 12.9 хувиар өсчээ.
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1976 оноос хойш Аньбанхэ байгалийн нөөц 
газарт амьдарч, тодорхой хугацаанд аялал 
жуулчлалын салбарынх нь захирлаар ажиллаж 
байсан Гуо Гуй эндээ сайн дурын ажилтнаар 
үлджээ. Тэрбээр бий болсон өөрчлөлтүүдийн 
талаар өгүүлэхдээ ихээхэн догдолж байв. 

“Одоо энд тариачид, нутгийн оршин суугчдаас 
гардаг бохирдол илт багасч, усны чанар 
их сайжирсан. Агаарын чанар хотынхтой 
харьцуулалтгүй дээрдлээ. Шувуудын тоо их 
нэмэгдсэн, одоо бид урьд өмнө огт үзэгддэггүй 
байсан ховор төрөл зүйлийн шувуутай 
дайралдах нь түгээмэл болжээ.”

Албан ёсны шувууны ажиглалтаар, байгалийн 
6 нөөц газар нутаг дахь шувууны популяци 
өсч, 2008 онд 510,559 байсан бол 2011 онд 
683,612 болжээ. Синкайку байгалийн нөөц 
газарт өрөвтас шувууны хосын тоо 2005 онд 9 
байсан бол 2011 онд 44 болов. Цисинхэ болон 
Синкайку байгалийн нөөц газруудад бүртгэгдсэн 
алаг тогорууны тоо 2004 онд 30 байснаас 2011 
онд 58 болсон бол цэн тогорууны тоо 17-оос 58 
болж өссөн байна. 

Цисинхэд цагаан дэглийн популяцийг судалж 
буй Цуй Шоубины хэлж буйгаар, 2011 онд 
600 хэмээн бүртгэгдсэн дэглийн тоо 2014 онд 
1,000 гаруй болжээ. Тэрбээр, тус байгалийн 
нөөц газрын шинжилгээ, судалгааны хэлтэст 
ажиллаад 7 жил болж байгаа бөгөөд төслийн 
хүрээнд, намгархаг газрын менежментийн үр 
дүнг сайжруулах ач холбогдол бүхий сансрын 
ажиглалтын зургийг боловсруулах ажилд 
оролцсон аж. 

Байгалийн эдгээр 6 нөөц газарт өдгөө гадаад 
дотоодын жуулчин, эрдэмтэн мэргэжилтнүүд 
ирдэг болсонд Шоубинь ихээхэн баяртай 
байгаагаа ярилаа, “Намгархаг бүс нутгийн 
хамгаалал, нүүдлийн ховор шувуудын амьдрах 
орчны асуудлаар бидний хийж байгаа ажил, 
Саньзяний тал болоод БНХАУ-аар зогсохгүй, 
дэлхий нийтийн хувьд чухал ач холбогдолтой 
гэдэгт би итгэлтэй байна.”
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Камбож, Бүгд Найрамдах Ардчилсан Лаос Ард 
Улс, Вьетнам

Зочдод таатай 
өөрчлөлт

Дайнд сүйрсэн дэлхийн нэг өнцөг буланд аялал жуулчлалыг 
гайхалтай хөгжүүлэхэд АХБ оролцжээ. 

Энэ явцад, дөрвөн хүүхэдтэй нэгэн бэлэвсэн эмэгтэй үгүйрлийн 
ангалаас гарч амьжиргаагаа залгуулаад зогсохгүй ирээдүй нь 
улам гэгээлэг болох үүд хаалга нээгджээ.

Меконг мөрний сав газрын дэд бүс (МСГДБ)-ийн Меконгийн 
аялал жуулчлалын хөгжлийн төслийг, хэдэн арван жилийн 
зэвсэгт мөргөлдөөнөөс сэргэж дуусаагүй Камбож, Бүгд 
Найрамдах Ардчилсан Лаос (БНАЛАУ), Вьетнамд АХБ 2003 
онд эхлүүлж, 2011 онд дуусгасан.

Нутгийн уугуул тосгодын эмэгтэйчүүдийн хувьд жуулчдад үндэстэн ястны 
уламжлалт гоёл чимэглэл, гар урлалын бүтээл худалдах боломжтой болсон нь 
орлогоо нэмэгдүүлэх шинэ эх үүсвэр болжээ. 
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Меконг 
мөрний 
сав газрын 
дэд бүсийн 
Меконгийн 
аялал 
жуулчлалын 
хөгжлийн 
төсөл
Огноо
• Баталсан: 2002 оны 12 сар
• Хаасан: 2011 оны 4 сар

Үр ашгийг хүртэгчид
• 300,000 гаруй хүн

Ажлын байр
• 60,000 шинэ ажлын байр

Үр нөлөө
• Аялал жуулчлалаас орж 

ирсэн валютын орлого 
Камбожид 415 хувь, 
БНАЛАУ-д 237 хувь, 
Вьетнамд 439 хувиар тус 
тус өссөн.

Ядуурал
• Ядуурлын түвшин 

Камбожид 35.9%-аас 
30.1%, БНАЛАУ-д 38.6%-
аас 27.6%, Вьетнамд 
28.7%-аас 13.5% болж 
буурсан.

Ирээдүйн хамгаалал
• Ядуу иргэдийг 

хамгаалсан, тогтвортой, 
оршин суугчдад 
суурилсан аялал 
жуулчлалын бодлогуудыг 
Камбож, БНАЛАУ, 
Вьетнамын хууль 
тогтоомжинд тусгасан.

35 сая ам.долларын төслийн санхүүжилтийг 
эдгээр гурван улс хамтдаа хүртэв. АХБ-аас 
Камбожид 15.6 сая, БНАЛАУ-д 10.9 сая, 
Вьетнамд 8.5 сая ам.долларыг хуваарилжээ. 
Энэхүү төсөл бол АХБ-ны зүгээс Ази, Номхон 
Далайн бүс, тэр дундаа Меконг мөрний дайран 
өнгөрдөг МСГДБ-ийн улс орнуудын бүс нутгийн 
хамтын ажиллагаа, интергацчиллыг дэмжих 
ажлын жишээ юм. 

Төслийн үр ашгийг шууд болон шууд бусаар 
хүртсэн сая сая хүний нэг нь бэлэвсэн эмэгтэй 
Сом Чит. Тэрбээр БНАЛАУ-ын өмнийн бүс 
нутгаас бага насны дөрвөн охины хамт өөрийн 
төрсөн нутаг болох Бань Вьен Нюа руу эргэн 
очиж, будаа тарьж, гахай үржүүлж амиа 
залгуулахаар зүтгэж байв. Гахайн аж ахуй 
нь амжилтгүй болж, бага хэмжээний тарьсан 
будаагаа л өөрийн болон охидуудынхаа 
амьжиргаанд арай ядан хүргэж байлаа. 

Оршин суугчдад 
түшиглэсэн эко аялал 
жуулчлал
АХБ-ны бусад үйл ажиллагааны адилаар, 
байгаль орчин, соёл заншилд халгүйгээр 
ядуурлыг бууруулж, эдийн засгийн хөгжлийг 
цогцлоох нь энэхүү төслийн зорилго байв. 

Тус стратегийн аргачлалын дүнд, Сом Читын 
эх нутаг МСГДБ-ийн аялал жуулчлалын төсөлд 
хамрагдаж, “соёлын өв тээгч тосгоноор” 
тодорхойлогдов. Төслийн санхүүжилтээр 
тэрбээр Бань Вьен Нюа дахь дэн буудалд 
үйлчлэгчийн ажилд орж, улмаар гар цүнх урлах 
сургалтад хамрагджээ. Өөртөө итгэх итгэл нь 
бэхжиж, сүлжмэл бүтээгдэхүүн урлах чадвараа 
хөгжүүлж чадсан байна.

Энэ ур чадвар болон син хэмээн нэрлэгддэг 
Лаос эмэгтэйчүүдийн уламжлалт даашинзны 
бүтээлч загварууд нь түүний жилийн орлогыг 
340 ам.доллар болгон нэмэгдүүлэв. Тэрбээр 
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хийсэн син даашинзаа борлуулж, гэр бүлээ 
тэжээн, охидуудаа сургуульд сургах боломжтой 
болжээ. 

Сом Читын өгүүлж буйгаар, “гэр бүлийнхээ 
тэжээгч нь болж охидынхоо, тосгоныхны 
хүндэтгэлийг хүлээх болсон нь миний хувьд 
хамгийн том шагнал болж байна.”

БНАЛАУ-ын хойд бүс нутгийн уул толгодоор 
аялдаг зоримог жуулчид өдгөө оршин суугчдын 
тосгон, тэдний барьсан дэн буудлуудад 
буудаллаж, Сом Чит болон түүн шиг 
эмэгтэйчүүдийн сүлжсэн өнгөлөг даашинз, 
цамцнуудыг худалдан авах боломжтой болжээ. 

Илүү ая тухтай аялал 
Зочид жуулчдын тоог нэмэгдүүлэхийн тулд 
Меконг мөрний дагуух гурван улс дэд бүтцээ 
дорвитой сайжруулах шаардлага эн тэргүүнд 
тавигджээ. 

БНАЛАУ-д, Луанг Намта онгоцны буудлыг 
том онгоц хүлээн авах чадвартай болгох, 
зорчигчдын тоог нэмэгдүүлэх үүднээс төслийн 
хүрээнд шинэ терминал, нислэгийн удирдлагын 
цамхаг, 1,600 метр урт онгоцны зурвас барьсан 
байна. Мөн түүнчлэн, Куансы хүрхрээ рүү хүрэх 
26 км замыг засварласнаар одоо жуулчдыг 
ихээр татсан газрын нэг болжээ. Харин хөрш 
зэргэлдээх Луанг Прабанг мужаас ирэх аяллын 
цаг хоёр дахин багасав. 

Тус улсын Хаммоун мужид байдаг үзэсгэлэнт 
Конлор агуй хүрэх 36 км замыг засварласны 
дүнд, агуйд жил бүр ирэх жуулчдын тоо 7 
жилийн хугацаанд ердөө 300 байснаас 6,700 
болж өсчээ. 

Камбожийн Сием Риэпд, хотын захиргаа нь 
төслөөс санхүүжилт авч, хуучирч элэгдсэн ус 
сувгийн сүлжээгээ шинэ шугам хоолой, үерийн 
ус зайлуулах байгууламжаар сольжээ. Энэ 
нь 120,000 хүн амтай тус хотын хувьд усаар 
дамжих халдварт өвчний тархалтыг бууруулж, 

Эсрэг талд: БНАЛАУ-ын Луанг 
Намта мужийн зам, онгоцны 
буудлыг сайжруулах ажлын үр 
дүнд жуулчдыг татах газруудад 
хүрэхэд илүү хялбар болсон 
тул, Нам Ха хамгаалалттай 
газрын өндөр уул, зэрлэг ой 
мод, ястан үндэстний онцлог 
бүхий тосгод, археологийн 
дурсгалт газраар аялах хүний 
тоо нэмэгдэж байна. 
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АХБ-ны 10.93 сая ам.долларын 
санхүүжилтээр, Камбожийн 
Сием Риэп хот өөрийн хуучирч 
элэгдсэн ус суваг, бохир болон 
үерийн ус зайлуулах шугам 
сүлжээг шинэчилэв.

үерийн эрсдэлийг багасгаад зогсохгүй, дэлхийд 
алдартай Анкор Ват сүмийн цогцолборт ирдэг 
мянга мянган жуулчдад илүү таатай орчинг 
бүрдүүлэв. 

Вьетнамд, төслийн бүрэлдэхүүн болох Ми 
Тхо голын жуулчдад зориулсан зогсоол 
барих төслөөр Тьен Гянд цэцэрлэгт хүрээлэн 
байгуулж, голын эргийг хөвөгч ган далангаар 
бэхжүүлэн, зорчигч буух терминалыг 
байгуулсан байна. 

Эдгээр ажлын үр дүн тэр дороо мэдрэгджээ. 
Шинэ бохир зайлуулах шугам сүлжээний ажил 
дуусаагүй байхад л Сием Риэпд ирэх гадаадын 
жуулчдын тоо 47 хувиар, зочид буудал, дэн 
буудлуудын тоо 46 хувиар өссөн байна.

Цөөн хэдэн километр урттай замыг 
сайжруулахад л эдийн засаг, нийгмийн 
чанартай ихээхэн үр дагавар гардаг. 
Пном Пень хотыг Камбожийн Геноцидын 
дурсгалын цогцолбортой холбох 6.3 км замыг 
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сайжруулснаар 2002 онд 25,000 байсан 
жуулчдын тоо 2020 онд 241,000 болж өсөв. 
Үүнийг даган иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлт, ашиг 
орлого, амьжиргааны түвшин дээшилсэн байна. 

Төслийн хүрээнд, БНАЛАУ ба Вьетнамын аялал 
жуулчлалын бүсүүд дэхь нийтийн захуудын дэд 
бүтцийг шинэчлэхийн зэрэгцээ, үйл ажиллагааг 
нь сайжруулахад анхаарчээ. 

Ингэхдээ, захын удирдлагуудтай нягт хамтран 
ажиллаж, боломжийн түвшний өдрийн 
ашиглалтын төлбөр бүхий түрээсийн тогтолцоог 
нэвтрүүлжээ. Энэ нь урьд өмнө үйлчилж байсан, 
жилийн түрээсийг бүтнээр нь урьдчилж авдаг 
журмыг өөрчилснөөр, орон нутгийн ихэнх оршин 
суугчид богино хугацаагаар талбай түрээслэн, 
бүтээгдэхүүнээ борлуулах боломжтой болов. 
Үүний зэрэгцээ, төслийн хүрээнд жижиг 
худалдаачдыг бизнес болон аялал жуулчлалын 
арга ухаанд сургаж, гадаадын жуулчид юу 
хүсдэг тухай тэдэнд ойлголт өгсөн байна. 

Камбожид, АХБ-ны 1.19 сая 
ам.долларын санхүүжилтээр 
Пном Пень хотыг Геноцидын 
дурсгалын цогцолбортой холбох 
6.3 км замыг сайжруулсны 
дүнд 2002 онд 25,000 байсан 
жуулчдын тоо 2020 онд 241,000 
болж өсөв. 
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Шинэ аргачлалыг 
нэвтрүүлсэн нь
Энэхүү төсөл БНАЛАУ-д төр, хувийн хэвшлийн 
түншлэлийг цогцлоож, нийгэм, эдийн засгийн 
оролцоо, байгальд халгүй хөгжлийг дэмжив. 
Хүрхрээ, агуй гэх мэт аялал жуулчлалын 
цогцолбор газруудыг ажиллуулдаг төр ба 
хувийн хэвшлийн оролцогч талуудын гүйцэтгэх 
үүрэг хариуцлага, ашиг орлогын хуваарилалтыг 
түншлэлийн гэрээнүүдэд тодорхой заажээ. 
Ингэснээр, байгалийн болон соёлын өв, 
баялгаа хамгаалах, арчлах боломжийг тухайн 
бүс нутгийн оршин суугчдад олгов. 

Дэлхийн нэгэн агуу гол мөрний дагуух эдгээр 
гурван улс орон, энэхүү хамтын баялгаа 
зөв зүйтэй, тогтвортой ашиглахад тус төсөл 
тодорхой дэмжлэг туслалцаа үзүүлжээ. 

5,000 км урттай Меконг мөрөн экосистемийн 
биологийн олон янз байдлаараа зөвхөн Амазон 
голыг урдаа оруулдаг. Байгаль сонирхогчид 
энд ирж, Ирравадди далайн гахаа, Меконг 
мөрний аварга цулбуурт загас зэрэг нэн ховор 
төрөл зүйлийг олж харах, эсвэл өмнөд БНАЛАУ 
дахь 4,000 арлаар аялах боломжтой. Харин эх 
газрын бүсэд урсгал хурдтай уулын гол горхи, 
байгалийн шохойн карстын цогцолборууд, 
хялганат хээр, намаг, ширэнгэн ой гэх мэт 
жуулчдын дугуйгаар аялах, ууланд авирах, 
явганаар алхах, агуй үзэх, завиар явах зэрэгт 
нэн тохиромжтой сонголтууд бий. 

Төслийн үр дүнд Меконг мөрний бүсэд ирэх 
жуулчдын тоо нэмэгдэхэд, нэгэн бизнес 
эрхлэгч бүтээлчээр сэтгэж, толгой эргэм өндөрт 
байрлах хулсан дэн буудал руу хүнгэнэх 
хүрхрээ, ширэнгэ ойн дээгүүр дүүжин замаар 
аялах үйлчилгээг нээсэн байна.

Хоол гүнцэгтэй холбоотой адал явдлын сонголт 
олон байна. БНАЛАУ-ын тогоочид бүс нутгийн 
уламжлалт хоолноос гадна орон нутгийн тусгай 
жор орц бүхий хоолны цэсийг жуулчдад санал 
болгодог.

Эсрэг талд: Гол мөрний 
экосистемийн биологийн олон 
янз байдлаараа зөвхөн Амазон 
мөрний ард ордог, 5,000 км 
урттай Меконг мөрний гоо 
үзэсгэлэнг илүү олон жуулчин 
үзэж таашаах боломжийг АХБ-
ны туслалцаа бүрдүүлж байна. 
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АХБ-ны санхүүжүүлсэн бүтээн байгуулалтууд 
тус бүс нутаг дахь аялал жуулчлалд өөрчлөлт 
хувьслыг авчрав. 

Тэртээ 1998 онд АХБ-ны төслийн удирдлагын 
ахлах мэргэжилтэн Стивэн Скипани БНАХАУ-
ын хойд хэсэгт зочлоход, хилийн Хуай Хай 
боомтоос Луанг Намта хүрэх аялал 2 өдрийн 
турш үргэлжилжээ. “Харин одоо ердөө 5 
цаг л шаардлагатай,” хэмээн тэрбээр ярьж 
байна, “тэр зам бол Меконг бүс нутаг дахь 
хамгийн үзэсгэлэнтэй зам – уул толгод, ой мод, 
үзэсгэлэнт тосгод, агуй, археологийн дурсгалт 
газруудаар дайран өнгөрдөг.”

Жуулчид нэмэгдэхэд 
орлого өснө
Гурван улсад ирэх гадаадын жуулчдын тоо 
2002 онд 17 хүрэхгүй сая байсан бол 2010 онд 
30 гаруй сая болсон байна. Тэр жил, жуулчид 
нийт 22 тэрбум ам.долларын эдийн засгийн 

БНАЛАУ дахь Куансы хүрхрээ 
хүрэх зам засагдаагүй байхад, 
52 настай Боуапань Чаньтавади 
гэр бүлийн хамт ядуу зүдүү 
амьдардаг байв. Өдгөө жуулчдад 
хоол хүнсээ худалдаж эхэлснээр 
тэдний амьжиргаа илт сайжирчээ. 

АМЖИЛТЫН ТӨЛӨӨ ХАМТДАА 
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эргэлтийг бүрдүүлж, 4.2 сая хүний хөдөлмөр 
эрхлэлтийг дэмжжээ. 

Харин 2015 онд, төсөлд хамрагдсан орнууд руу 
ирэх гадаад жуулчны тоо 50 сая давж, 7.3 сая 
хүнийг ажлын байраар хангах хүлээлттэй байна. 

Аялал жуулчлал хөгжсөн бүс нутагт ажлын 
байртай болсон иргэдээс, хөдөөгийн ядуу 
нутаг дахь хамаатан саднууддаа илгээх 
мөнгөн гуйвуулгын хэмжээ нэмэгджээ. 2010 
оны АХБ-ны судалгаагаар, Сием Риэп болон 
Пном Пень хотын зочид буудлуудад ажилладаг 
эрэгтэй, эмэгтэй ажилчдын 75 гаруй хувь нь гэр 
орон руугаа сар бүр 1.2 гаруй сая ам.доллар 
шилжүүлдэг статистик гарсан байна. 

Гурван улсын аялал жуулчлалын салбарын 
хөдөлмөр эрхлэлтийн талаас илүү хувийг 
эмэгтэйчүүд бүрдүүлж байгаа нь төслийн 
жэндерийн төлөвлөгөөний зорилго байлаа. 

Ургац багатай жил айл өрхүүдийн орлого 
багасгахад, аялал жуулчлал, гар урлал гэх 
мэт үйлдвэрлэл амин чухал эх үүсвэр болдог. 
Луанг Прабанг мужийн Мэдээлэл, соёл, 
аялал жуулчлалын газрын захирал Онечан 
Соуваннакатын хэлснээр, “Салбарын хөгжлөөр 
бий болсон боломжуудыг хүмүүс ашиглаж, 
бизнес эрхлэх эрдмийг эзэмшээд байна .”

2006 онд төслийн хүрээнд байгуулагдсан, 
БНАЛАУ-ын Луанг Намтагийн шөнийн захын 
65 павильоныг бараг бүгдийг нь эмэгтэйчүүд 
ажиллуулдаг.

Тэд хүнс, гар урлалын бүтээл, сүлжмэл эдлэл, 
хувцас, гоёл чимэглэлийн зүйл худалддаг. 
Нутгийн уугуул Акха ястаны жижиг тосгодоос 
ирсэн эмэгтэйчүүдийн хувьд язгуур үндэстний 
гоёл чимэглэл, гар урлалын бүтээлээ жуулчдад 
худалдах энэхүү боломж бол амьжиргаагаа 
дээшлүүлэх цоо шинэ эх үүсвэр юм. 

Аялал жуулчлалд хүний хөдөлмөр ихээхэн 
дайчлагдаж, зах зээлд ихэнхдээ бичил болон 
жижиг операторууд ажилладаг тул салбар 
эрчимтэй хөгжихөд үр дүн нь оршин суугчдад 
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үтэр түргэн хүрч, амьжиргаанд нь бүх талын үр 
өгөөжийг өгдөг. 

Кхму ястаны амьдардаг Тапаен тосгоныг авч үзье.

Дэргэдэх Куансы хүрхрээ хүртэлх зам 
засагдахаас өмнө, 52 настай Боуапань 
Чаньтавади амьжиргаагаа залгуулах төдий 
амьдардаг байв. Жилийн 2-3 сарын туршид тэр 
болон түүний нөхөр хоол хүнсний гачигдалд 
нэрвэгддэг байсан ба автомашингүй тул 
хэрэгтэй зүйлээ худалдан авах эсвэл эмнэлгийн 
үйлчилгээ авахын тулд Луанг Прабанг руу 
шавартай замаар бүтэн өдөржин явган явдаг 
байв. Боуапань гэртээ эмчийн тусламжгүйгээр 8 
хүүхэд төрүүлсэн бөгөөд дөрвийг нь алджээ.

Шинэ зам нээгдсэний дараа, тэрбээр 
хүрхрээний цогцолборын үүдэнд гоймонтой 
шөл, жимс зардаг болов. Зам сайжирч, 
жуулчдад зориулсан үйлчилгээний байгууламж 
нээгдсэнээр, жил бүр ирэх жуулчид, 
худалдаачдын тоо нэмэгдэж, түүний бизнес 
хурдан өргөжив. Тапаен тосгоны оршин суугчид 
шинэ замаар хот руу аялахад хамаагүй хялбар 
болжээ. Боуапаний өгүүлснээр: “Манай нөхөр 
хүү хоёр хотод ажилд орсон бөгөөд өөрсдийн 
мотоциклээр энэ хооронд явдаг.” 

Боуапаний бизнес амжилттай байгаа бөгөөд 
түүний сарын орлого 150 ам.доллар болсон тул 
тэд бетонон тоосго, хавтан худалдан авч, нөхөр 
нь шинэ байшин барьжээ. Тэрбээр, сард эрүүл 
мэндийн даатгалд 1 ам.доллар төлж, ачдаа 
шинэ хувцас, ном худалдаж авах боломжтой 
болжээ. 

“Бидний амьдрал сайжирсан,” хэмээн Боуапань 
ярина, “ирээдүй маань гэгээтэй байна.” 
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АХБ-ны Карнатакагийн хотын хөгжил, эргийн байгаль 
орчны менежментийн төсөл сая гаруй хүний амьдралыг 

сайжруулах зорилго тавьсан, асар өргөн цар хүрээтэй ажил 
байв. Харин Мангалор хотын Мулакад ядуу хорооллын оршин 
суугч, 31 настай гэрийн эзэгтэй Вималагийн хувьд хүмүүний 
нэгэн суурь хэрэгцээг хангаж, амьдралд нь нэгэн энгийн 
концепцийг бий болгож чадсан нь нэр төртэй оршихуй байлаа. 

Вимала одоо гэртээ бие засах газартай болжээ. “Бие засах 
газар баригдаж, бидний орчин тойрон цэвэр цэмцгэр болсон, 
“ хэмээн тэр ярина, “Эмэгтэйчүүд одоо задгай газар бие засах 

Энэтхэг

Амь зуух төдий 
оршихуйгаас хөгжин 
цэцэглэх амьдрал руу
Шакунтала (зургийн нүүрний хэсэгт) болон түүний охин Шамми харилцан 
туслалцах бүлгийн зээлээр Мангалор дахь Бенгаред дэлгүүр нээн ажиллуулж 
байна. 
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Карнатакагийн 
хотын хөгжил, 
эргийн 
байгаль орчны 
менежментийн 
төсөл
Огноо
• Баталсан: 1999 оны 10 сар
• Хаасан: 2009 оны 11 сар

Үр ашгийг хүртэгчид
• Цэвэр, бохир усны шугам  

сүлжээ, хог хаягдлын  
менежмент сайжирсны үр 
өгөөжийг 1 сая хүртэлх хүн 
хүртсэн.

• 1.2 сая хүн сайжруулсан зам 
харгуйг ашиглаж байна.

Ядуурал
• Төслийн бүс нутагт ядуурлын 

түвшин 23.5%-аар буурсан.

Орлого
• 2000-2010 оны хооронд хотын 

хөрөнгийн татварын орлого 
жилд 14%-аар өссөн

Бүтээмж
• Ус зөөхөд зарцуулдаг байсан 

цагаа орлого олох, гэр 
бүлтэйгээр хамт өнгөрөөхөд 
зорулах боломжтой болсон.

• Харилцан туслалцааны 
бүлгүүд бизнесийн зээл 
олгодог болж, амьжиргаа 
дээшилсэн.

шаардлагагүй болсон тул айх аюул багассан. 
Бид одоо хувийн орон зайтай, нэр төртэй 
амьдардаг болсон.”

Энэтхэг Улсын Карнатака мужийн баруун 
өмнөд эргийн 300 км хэсэг хэзээний дэд 
бүтэц хөгжөөгүй бүс нутаг байв. Борооны 
ус зайлуулах шугам сүлжээгүй тул борооны 
улиралд тогтмол усанд автдаг, усан хангамж 
найдваргүй тул ундны ус авдаг худаг руу 
далайн ус орж, бохирдуулдаг байв. Ариун 
цэврийн байгууламж хангалтгүйгээс нийгмийн 
эрүүл мэндэд эрсдэл учруулдаг байжээ. 

Карвар, Мангалор, Удупи зэрэг хот тосгодын 
захиргаад тэдгээрийг худалдаа, аж үйлдвэрийн 
шинэ төв болгоход шаардлагатай хөрөнгө 
бүрдүүлэх , үйлчилгээүзүүлэх чадваргүй байсан 
тул тус бүс нутагт эдийн засгийн эрүүл өсөлт 
хөгжил цогцлох төлөв бүрхэг байжээ. 

1999 онд, Энэтхэг Улсын Засгийн газар АХБ-д 
хандаж, дэд бүтцийн хангагдаагүй хэрэгцээг 
нөхөж, эрэг орчмын бүс нутгийн нөөц бололцоог 
ашиглахад дэмжлэг хүссэний хариуд АХБ-
аас 175 сая ам.долларын төслийн зээлийн 
санхүүжилтийг олгохоор болсон билээ. Төслийн 
зорилго нь 10 хот, тосгоны амьдрах орчинг 
сайжруулах явдал байлаа. 

АХБ-ны Хот байгуулалтын төслийн ахлах 
мэргэжилтэн Саугата Дасгуптагийн хэлснээр, 
АХБ ба Энэтхэгийн Засгийн газрын аль алиных 
нь салбарын стратегээр дэмжигдсэн хот 
байгуулалтын нэгдсэн хөгжлийн концепцийг 
тус төсөлд тусгасан байна. “Эдгээр стратегийн 
хүрээнд, чухал дэд бүтцийг өргөжүүлэн сэргээх, 
эрүүл мэнд, ариун цэврийн байгууламж болон 
бусад үйлчилгээний чанарыг сайжруулахын 
тулд орон нутгийн засаг захиргааны чадавхийг 
хөгжүүлэх, байгаль орчныг хамгаалах болон 
ядуу ард иргэдэд боломж олгох зэрэг зорилгыг 
тавьсан.”
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Өргөн хүрээтэй үр дүн
Төслийн үр дүнд, 1 сая орчим хүний хэрэгцээг 
хангах цэвэр ус, борооны ус зайлуулах шугам 
сүлжээ сайжирч, хог хаягдлыг цэвэрлэх 
үйлчилгээний чанар дээшлэв. Нийтдээ, цэвэр 
усны 2,000 км, бохир зайлуулах 427 км шугам, 
59 км борооны ус зайлуулах хоолой тавьжьж, 
187 сая тонны багтаамжтай шинэ хогийн цэг 
байгуулж, 172 км зам сайжруулсан байна. 
Ийнхүү, Вимала шиг 56,000 ядуу хорооллын 
оршин суугчид орчин үеийн ариун цэврийн 
байгууламжтай болсон байна.

Олон нийтийн эрүүл мэнд сайжирчээ. Кундапур 
хотын удирдах зөвлөлийн захирал, Гопал 
Кришнагийн ярьснаар, “Хотын орчин сайжирч, 
усаар дамжих халдварт өвчин эрс буурсан.” 

Кундапур хотын Карвикери дүүрэгт амьдардаг 
30 настай Васанти 2 настай хүүтэй бөгөөд 
төслийн үр өгөөжийг хүртэгчдийн нэг юм. 
“Худгийн ариутгаагүй ус ууснаас манай 
хүүхдүүд байнга өвчилдөг байсан,” хэмээн 

24 цагийн усан хангамжтай 
болсноор Кундапур хотын 
оршин суугчдын амьдрал 
илүү тохьтой болжээ. 

66



Оршил

тэр өгүүлнэ, “Одоо цэвэр устай болсон тул 
суулгалт гэх мэт усаар дамждаг халдварт өвчин 
багассан.”

Кундапур дахь Ашрай тосгонынхны амьдрал 
мөн сайжирчээ. Өдгөө нэг зуун айл өрх 
24-цагийн усан хангамжтай болсон байна. 
Нэгэн омгийн эмэгтэй толгойлогч, 65 настай 
Чаньдугийн ярьж буйгаар, “Манай өнөр гэр 
бүлийн гишүүд ихэнх цагаа худгаас ус зөөхөд 
зарцуулдаг байсан. Одоо цэвэр усны шугамд 
холбогдсноор амьдрал хамаагүй хялбар болж, 
гэрийн бусад ажил, хүүхдүүдийнхээ арчилгаанд 
илүү их цаг зарцуулах боломжтой боллоо.” 

Эрэг орчмын цэвэрлэгээ
Төслийн хүрээнд Вхаткал, Карвар, Мангалор, 
Удупид шинэ бохир цэвэрлэх байгууламжууд 
баригдсаны дүнд Карнатакагийн эрэг орчмын 
бохирдол багассан байна. Өдөрт 43.5 сая литр 
бохир цэвэрлэж, хүн амын 30%-д үйлчилгээ 
хүргэж буй цэвэрлэх байгууламжийн ачаар 
Мангалор хот өдгөө Энэтхэгийн хамгийн цэвэр 
хотын нэг болжээ. 

Мангалор хотын корпораци нь цэвэрлэгдсэн 
усыг Мангалорын Эдийн засгийн тусгай 
бүс дэх үйлдвэрлүүдэд худалдах гэрээ 
байгуулан ажиллаж байна. Ингэснээр, усны 
хязгаарлагдмал нөөцийг хамгаалахаас гадна 
хотын үйлчилгээг санхүүжүүлэх нэмэлт орлогын 
эх үүсвэртэй болов.

“Цэвэрлэгдсэн усыг дахин цэвэршүүлэх 
байгууламжаар дамжуулсны дараа эдийн 
засгийн тусгай бүсийн хэрэгцээнд ашиглаж 
байна,” хэмээн хотын корпорацийн захирал 
Г.Д.Наик ярьж байна, “Гэрээний дагуу, 
цэвэршүүлэх байгууламжийн ашиглалтын 
зардлын 70%-ийг эдийн засгийн тусгай бүс, 
үлдсэнийг нь хотын корпораци гаргадаг. Үүнээс 
гадна, айл өрхүүдийн хатуу хог хаягдлыг гэрээс 
нь очиж авах ажлыг корпорацаас зохион 
байгуулж байна.”
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Төслийн хүрээнд, эргийн гурван дүүргийн 
байгаль хамгааллын төлөвлөгөөг боловсруулж, 
агаар болон усны чанарыг хянах станцуудыг 
байгуулжээ. Үүний үр дүнд, 2,000 гектар 
талбайд эргийн хөрсний доройтлыг зогсоох 
үүрэг бүхий ширэнгэн ойбий болгожээ.

Төрийн үйлчилгээний 
санхүүжилт
Татвар, хураамжийн орлогын төвлөрүүлэлтийг 
нэмэгдүүлэх замаар хотын үйлчилгээг 
сайжруулах нь төслийн зорилтуудын нэг байв. 

Төлбөр хийх дуртай хүн байдаггүй ч, Ашрай 
тосгон гэх мэт суурин газрын оршин суугчид 
өнөөдөр засаг захиргаанд төлдөг мөнгө болон 
хүлээн авч буй үйлчилгээний хооронд ямар 
уялдаа холбоо байгааг ойлгодог болжээ. “Усны 
холболтууд бүгд тоолууртай, хүмүүс 24 цагийн 
туршид усаар хангагдаж байгаа тул усны 
төлбөрөө дуртайяа цагт нь төлдөг” хэмээн 
эргийн Кундапур хотын захиргааны албан 
тушаалтан Умеш ярьж байна. 

Кундапурын усны орлого жилд 13,000 
ам.доллар байснаас 158,000 болж өсөв. 
Төслийн санхүүжилтээр баригдсан худалдааны 
цогцолборын жилийн түрээсийн орлого 
24,000 ам.долларт хүрсэн бөгөөд удирдах 
зөвлөл энэхүү нэмэлт орлогоор дахин шинэ 
худалдааны цогцолбор барих төлөвлөгөөтэй 
байна. Шинэ цогцолбор, орон нутгийн 
худалдаачдын наймаа арилжаанд дэмжлэг 
болох бөгөөд улмаар нийтийн үйлчилгээг 
санхүүжүүлэх орлогыг нэмэгдүүлнэ. 

Төсөлд хамрагдсан 10 хот, тосгоны хамгийн 
том нь болох Мангалорт усны тоолуурыг бүх 
айл өрхөд суурилуулсан бөгөөд жилд 530,000 
ам.долларын орлогыг төвлөрүүлж байна. 

Төслийн үр дүнд, Мангалор хотын урьд 
өмнө бүртгэгдээгүй байсан 800,000 гаруй 
объектыг хөрөнгийн татварын тогтолцоонд 

АМЖИЛТЫН ТӨЛӨӨ ХАМТДАА 

68



Оршил

хамруулжээ. Ингэснээр, хотын ихэнх дүүрэгт 
хөрөнгийн татварын орлого хоёр дахин өссөн 
байна. Татвар тогтолцоог цахимжуулж, нябо 
бүртгэлийн стандартуудыг сайжруулан, өргөдөл 
гомдлын механизмыг нэвтрүүлэх ажлууд 
хийгдэв. 

Өөрсөддөө туслах нь
Төслийн эдийн засгийн хөгжлийн 
төлөвлөгөөний хамгийн чухал, үндсэн ажил нь 
30,000 бага орлоготой айл өрхийг хамарсан 
2,500 орчим харилцан туслалцааны бүлгүүдийг 
байгуулах явдал байв. 

Харилцан туслалцааны бүлгүүд, орон 
нутгийн хоёр төрийн бус байгууллагын 
дэмжлэгтэйгээр оршин суугчид, аж ахуйн нэгж, 
бизнес эрхлэгчдэд зээл олгожээ. Нийт 1.9 
сая ам.долларын зээл олгосноос 800,000 ам 
доллар нь бүлгийн гишүүдийн хадгаламжаар 
санхүүжигдсан . Харилцан туслалцааны бүлэг 
бүр 20-30 хүнтэй бөгөөд сард нэгээс хоёр удаа 
цугларч бизнесийн сургалтуудыг хийдэг байна. 

Бенгарийн бүлэг шиг харилцан 
туслалцааны бүлгүүдээс олгодог 
зээлүүд нь оршин суугчид 
бизнесийн үйл ажиллагаа 
эрхлэхэд нь ихээхэн шаардагдах 
гарааны хөрөнгийн эх үүсвэр 
болдог. 
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Ихэнхдээ оршин суугчид нь банкны зээлэнд 
хамрагдах боломжгүй бүс нутгуудад 
байгуулагдсан бүлгүүдийн зээлийн дэмжлэгт 
түшиглэн орлого, амьжиргаа нь дээшилсэн 
хүмүүсийн жишээ бол Мангалорын Бенгаре 
дүүргийн загасчид юм. Бенгаре дүүргийн 
харилцан туслалцааны 60 бүлгийг удирддаг 
Пратибхагийн хэлснээр, “Бид завь, загасны 
тор авах, байшин барих, хүнсний мухлаг зэрэг 
жижиг бизнес эхлэхэд зориулж 3,300 хүртэлх 
ам.долларын зээл олгодог.”

Бенгарийн эмэгтэй оршин суугчид ийм жижиг 
хэмжээний зээлийн ачаар өөрийн бизнесүүдийг 
эхлүүлж байна. Тухайлбал, Гийта 600 
ам.доллар зээлж гоо сайхны салон нээсэн 
бол Шакунтала өөрийн охин Шаммигийн хамт 
1,160 ам.долларын зээл авч хүнсний мухлаг 
ажиллуулдаг болжээ.

Зорилгуудыг давуулан 
биелүүлэв
Төсөл нь анх тавьсан олон зорилтуудаа 
давуулан биелүүлжээ. Тухайлбал, мужийн 
усан хангамжийг өдрийн 305 сая литрээр 
нэмэгдүүлсэн нь анхны зорилтоос 44 хувь 
давсан бол, цэвэрлэх байгууламжийн хүчин 
чадлыг өдрийн 130 сая литрээр өргөжүүлсэн нь 
зорилтоос 83% илүү байв. 

Нэг талаар хүлээгдэж байснаас илүү үр 
дүнд хүрч, нөгөө талаар төсөл үр ашигтай 
ажиллаж чадсанаар төлөвлөсөн зардлыг 
ихээхэн хэмнэсэн тул, Карнатакагийн Хотын 
дэд бүтцийн хөгжил, санхүүгийн корпораци нь 
АХБ-д зээлээ 175 сая ам.доллараас бууруулж 
145 сая болгох хүсэлт тавьсан нь нэлээд ховор 
тохиодог үйл явдал болжээ. 

Төслийн үр дүнд, хамрагдсан хот, тосгодын 
засаг захиргааны үйл ажиллагаа болон мужийн 
түвшний хот байгуулалтын удирдлага сайжрав. 
Карнатакагийн Хотын дэд бүтцийн хөгжил, 
санхүүгийн корпораци нь улмаар Карнатакад 
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гадаад тусламжтайгаар хэрэгжих хот 
байгуулалтын төслүүдийг хэрэгжүүлэгч голлох 
агентлаг болжээ. 

Мужийн засаг захиргааны шинэтгэлийн ажлыг 
дэмжсэнээр, энэхүү төсөл орон нутгийн засаг 
захиргааны гүйцэтгэх чадавх болон орлогын 
төвлөрүүлэлтийг сайжруулсан байна. Улмаар, 
тус шинэтгэлийн хөтөлбөр нь хотын дэд 
бүтцийн төслийн үндэсний хэмжээний загвар 
хөтөлбөр болжээ. 

Өөр шинэлэг шийдэл нь хотын хатуу 
хог хаягдлыг цуглуулах ажилд харилцан 
туслалцааны бүлгүүдийг дайчлах, ядуу 
хорооллуудыг сайжруулах дэд төслүүдийн 
төлөвлөлт болон хэрэгжилтэд оршин суугчдыг 
өргөнөөр оролцуулах зэрэг байв. 

Төслийн шинэлэг арга барилын дүнд цөөнгүй 
чухал сургамж хуримтлуулжээ.

Үүний нэг нь, бичил санхүү, харилцан 
туслалцааны бүлгүүд байгуулах, өртөг багатай 
ариун цэврийн байгууламж барих, чадварыг 
дээшлүүлэх зэрэг чиглэлээр бага хэмжээний 
хөрөнгө оруулалт хийхэд асар их нийгэм, эдийн 
засгийн үр өгөөж өгч, оршин суугчдын төслийн 
үйл ажиллагааг дэмжих дэмжлэгийг төрүүлж 
чаддагийг харуулсан явдал юм. 

Инновациар ядуурлыг 
бууруулна
Хамгийн чухал нь, төсөл болон түүнээс 
улбаалсан ажлын дүнд ядуу хорооллууд 
дахь ядуурлын циклийг эвдэж чадсан байна. 
Карнатакагийн Хотын дэд бүтцийн хөгжил, 
санхүүгийн корпорацийн судалгаагаар, 
харилцан туслалцааны бүлгийн гишүүдийн 
өдрийн дундаж орлого урьд өмнө нь 0.50 
ам.доллар хүрдэггүй байсан бол бүлгүүд 
бүрэлдсэнээс хойш 2.40 ам.доллар болж өсчээ. 
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Тухайн бүс нутагт хамгийн бага орлоготой 
байдаг загасчдын гэр бүлүүд, төсөл 
хэрэгжсэний дүнд өнөөдөр хүүхдүүддээ 
боловсрол эзэмшүүлэх боломжтой болсон 
байна. 

Бенгарийн оршин суугч, 40 настай Маллики 
харилцан туслалцааны бүлгээс зээл авснаар 
сарын орлого нь 500 ам.доллар болж нөхөр нь 
загасчлах шинэ тоноглол худалдан авч, охиноо 
Мангалор дахь хувийн сургуульд сургадаг 
болов. 

Малликагийн хэлж буйгаар, банкны зээлэнд 
хамрагдаж чаддаггүй гэр бүлүүд жижиг гэлтгүй 
зээлээс харьцуулшгүй их хэмжээний үр 
өгөөжийг хүртэж, ирээдүй нь илүү баталгаажиж 
байна.
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Дэмбэрэлийн Үдэлгарав хүүхдэд хайртай, тэднийг хүсэл 
мөрөөдлөө танин мэдэж, сайн сайхан явахыг хүсдэг учир 

40 жилийн өмнө багш болжээ.

Багшлах үргэлж амар хялбар байсангүй. Тэрээр 1997 оноос 
Сонгинохайрхан дүүргийн Ирээдүй цогцолбор сургуульд химийн 
хичээл зааж эхлээн бөгөөд түүнд сургалтын хэрэглэгдэхүүн 
гэж зөвхөн самбар, шохой хоёр л байжээ. Химийн хичээл 
дээр туршилт хийх ямар ч тоног төхөөрөмж, хэрэглэгдэхүүн 
сургуульд нь байсангүй.

Монгол Улс

Заах, сурахуйн 
шинэчлэл
Чанартай сайн боловсрол эзэмшихээр дугаарлан зогсож байна: Дорноговь аймгийн 3-р 
сургуулийн 2 дугаар ангийн сурагчид
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Энэ байдал нь 2007 онд АХБ-ны 
санхүүжилттэй Боловсролын Хөгжлийн 
Хөтөлбөр-3 төслийн ачаар өөрчлөгджээ. 
Ирээдүй цогцолбор сургууль химийн 
лаборатори, мэдээлэл харилцааны 
технологийн төв, цахим номын сан гэх 
мэт шинэ сургалтын материаллаг бааз, 
тоног төхөөрөмж хүлээн авчээ. Багш 
нар шинэчилсэн боловсролын стандарт, 
сургалтын хөтөлбөрийн талаар сургалт 
авч, сургалтын хөтөлбөр хэрэгжүүлэх 
удирдамжийг мөрдөж эхэлсэн байна.

“Одоо манай заах-сурахуйн үйл ажиллагаа 
лабораторид түшиглэн явагддаг болсон. 
Сурагчид туршилт хийж, мөн оюутнууд [багш 
болохоор бэлтгэгдэж буй оюутан] багшлах 
дадлага хийхээр манай лабораторид ирдэг” 
гэж Үдэлгарав өгүүлэв.

Практикт түшиглэсэн сургалт үр дүнгээ 
өгчээ. Үдэлгаравын дөрвөн шавь өдгөө 
Монгол Улсын Их Сургууль, Анагаах Ухааны 
Их Сургуульд багшаар ажиллаж байгаа 
ба сурагчид нь хими, физикийн улсын 
олимпиадаас нэг алт, дөрвөн мөнгөн, хоёр 
хүрэл медаль авсан амжилт үзүүлээд байна. 

АХБ-ны төслийн дүнд ихээхэн өөрчлөлтийг 
мэдэрсэн өөр нэгэн багш бол Баяраагийн 
Золжаргал юм. Тэрбээр, Сайншандын 
Мэргэжлийн сургалт, үйлдвэрлэлийн төв 
урьд нь огт тоноглолгүй, сурагчид нь хоолны 
хичээлд өөрсдийн гал тогооны хэрэгслээ 
авчирдаг байсан хэмээн дурсаж байна. Харин 
төслийн санхүүжилтээр тус сургууль ихээхэн 
шинэчлэгдэж, иж бүрэн тоног төхөөрөмжтөй 
сургалтын танхимтай болжээ. “Оюутнууд 
маань ресторануудад ашиглагддаг стандарт 
бүхий л тоног төхөөрөмжийг ажиллуулж 
сурсан тул манай төгсөгчдийн ихэнх нь ажлын 
байртай болж байгаа,” хэмээн Золжаргал 
өгүүлэв. 

“Манай сургалтын танхимууд тоноглогдоогүй 
байхад бид үйлдвэрийн дадлагыг өөр газар 

Боловсролын 
хөгжлийн 
хөтөлбөрийн 
3-р шат 
Огноо
• Баталсан: 2006 оны 6 сар
• Хаасан: 2012 оны 3 сар

Үр ашгийг хүртэгчид
• 240,000 гаруй сурагч
• 21,900 орчим багш

Хүртээмж ба хамрагдалт
• Бага сургуульд 

хамрагдалтын хувь 2006-
2007 оны хичээлийн жилд 
92% байсан бол 2010-2011 
оны хичээлийн жилд 99% 
болж өссөн ба ерөнхий 
боловсролд хамрагдалтын 
хувь 91%-ээс 94% болжээ. 

• Бага, дунд сургууль 
завсардалтын хувь 2007 
оны 2.3%-аас буурч, 2011 
онд 0.8% болсон байна. 

Чанар
• Үндэсний сургалтын 

хөтөлбөрийг боловсруулж, 
баталсан.

• Хичээлийн хөтөлбөр, 
сурах бичгүүдийг 
шинэчилсэн.

• 3,000 гаруй багшийг 
сургалтад хамруулсан. 

Ажлын байр 
Мэргэжлийн сургалт, 
үйлдвэрлэлийн 6 
загвар төвийн 4,500 
гаруй төгсөгч сургуулиа 
төгссөний дараа 6 сарын 
дотор ажлын байртай 
болсон. 
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хийх шаардлагатай байлаа,” хэмээн 2013 
он хүртэл тус төвийн захирлаар ажиллаж 
байсан Лувсанцэрэнгийн Дэлгэрбат ярьж 
байна. “Бидэнд ямар ч тоног төхөөрөмж 
байгаагүй. Харин төслийн дэмжлэгтэйгээр 
одоо үйлдвэрлэлийн дадлагаа төв дээрээ 
хийдэг болсон. Үүнээс гадна, барилга, хоол 
бэлтгэлийн иж бүрэн сургалтын танхимуудтай 
болсон тул элсэгчдийн тоо нэмэгдэж байна.” 

Боловсролын хуучирсан 
хөтөлбөр
1990 оны эхээр буюу хуучнаар Зөвлөлт 
Холбоот Улсын татаас төгсгөл болж, улс 
орон зах зээлийн эдийг засаг руу шилжих 
шилжилтийн эхэн үед Монголын сурган 
хүмүүжүүлэгчид 1980-аад оны үед олсон 
ололт амжилтаа тогтвортой авч үлдэх гэж 
оролдож байлаа. Боловсролын төсөв, чанар 
ч буурсан байв. Барилга, байгууламж эвдэрч 
муудан олон сургууль хаалгаа барьсан байв. 
1996 он гэхэд бага болон дунд боловсролын 
хамран сургалт тус бүр 94% (1986 оны 100%-

3-р сургуулийн сурагчид 
байгалийн ухааны лабораторид 
туршилт хийж байна.
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тай харьцуулахад), 63% (1986 оны 87% -тай 
харьцуулахад) болж буурсан байв.

Ядуурал газар авсан байлаа. 21-р зууны 
эхэн үед Монголчуудын гуравны нэгээс дээш 
хувь нь өдрийн 0.75 ам.доллартай тэнцэх 
орлоготой байв. “Боломжит ур чадвар болон 
хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлт хоёрын 
хоорондын зохицолдоогүй байдлаас үүссэн 
ажилгүйдэл, бүрэн бус ажил эрхлэлт нь 
ядуурлын үндсэн шалтгаан болж байлаа” 
хэмээн Боловсрол, Соёл, Шинжлэх Ухааны 
Яамны төслийн зохицуулагч Раднаагийн 
Бандий хэлжээ.

Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны яамны 
төслийн зохицуулагч Раднаагийн Бандийн 
хэлснээр, “Ядуурлын шалтгаан нь их 
хэмжээний ажилгүйдэл болон хөдөлмөрийн 

Сайншандын Мэргэжлийн 
сургалт, үйлдвэрлэлийн төв 
өдгөө бүрэн тоноглогдсон 
сургалтын танхимд хоолны 
хичээл зааж байна.
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зах зээлийн эрэлт ба байгаа ур чадварын 
зөрүүнээс улбаатай бүрэн бус хөдөлмөр 
эрхлэлт байсан.”

Сургуулиуд төвлөрсөн төлөвлөгөөт 
тогтолцоотой байх үеийн сургалтын 
хөтөлбөрөөр шинэ зах зээлийн эдийн 
засгийн үед хэрэгцээтэй мэдлэг, ур чадварыг 
суралцагчдад олгоход хүндрэлтэй тулгарч 
гацсан байв. Багш нар зохих мэдлэгээр 
дутмаг, хуучирсан тоног төхөөрөмж ашиглаж 
байв. Мэргэшсэн багш нар багшлах 
ажлаа өргөжин тэлж буй хувийн салбарын 
илүү боломжтой ажлаар сольж байлаа. 
Боловсролын тогтолцоо орчин үеийн 
суралцахуйн арга зүйг нэвтрүүлээгүй байсан 
нь байдлыг улам дордуулж байв.

Шинэчлэлийг 
нутагшуулж, нөөц 
бололцоог дээшлүүлэх нь
АХБ нь Монголын боловсролын салбарыг 
дэмждэг гадаадын хамгийн том байгууллага 
байсаар ирсэн. 2006 он гэхэд АХБ-ны 
боловсролын хөгжлийн хоёр төсөл хэрэгжиж 
хамран сургалтыг нэмэгдүүлэх, боловсролын 
чанарыг сайжруулахад дэмжлэг үзүүлэв. 
Хоёр төсөл нь Япон Улсын Засгийн газар, 
Нордикийн Хөгжлийн Сан зэрэг бусад 
хөгжлийн түнш байгууллагуудын дэмжлэгтэй 
хэрэгжсэн юм.

2006 онд батлагдсан Боловсролын 
Хөгжлийн Хөтөлбөр-3 төслийг хэрэгжүүлэн 
шинэчлэлийн хурдыг эрчимжүүлэхэд АХБ 
Монгол Улсын Засгийн газартай нягт хамтран 
ажилласан билээ. АХБ-ны 13 сая, Засгийн 
газрын 3,38 сая ам.долларын санхүүжилттэй 
тус төслөөр ерөнхий боловсролын 10 
жилийн сургалтын тогтолцоог 12 жилд 
шилжүүлсэн юм. Тус төсөл нь боловсролын 
тогтолцоог зах зээл, үйлдвэрлэлийн эрэлтэд 

78



Оршил

илүү нийцтэй болгох үүднээс үндэсний 
хэмжээний сургалтын хөтөлбөр, боловсролын 
шинэчилсэн стандарт боловсруулахад 
чиглэсэн юм.

Төсөл 2012 онд дуусах үед сургалтын 
хөтөлбөрийн шинэ тогтолцоо, шинэчилсэн 
боловсролын стандарт бий болж шинэ 
сурах бичиг хэвлэгдэж, 3,000 гаруй багш нар 
бэлтгэгдсэн байв.

Тус төлийн хүрээнд 68 жишиг бага, дунд 
сургуулийг заах суралцах сургалтын 
хэрэглэгдэхүүн, мэдээлэл харилцааны 
технологийн тоног төхөөрөмж, програм 
хангамж, тавилга хэрэгслээр хангасан. Энэ 
сургуулиуд нь тодорхой хичээлээр жишиг 
сургууль болж мэдлэг, дадлага туршлагаа 
бусад сургуультай хуваалцан ажилладаг 
байв.

Мөн түнчлэн Мэргэжлийн сургалт 
үйлдвэрлэлийн 6 төв (МСҮТ)-ийг жишиг 
сургууль болгон шинэчлэж, шинэ заах 
суралцах сургалтын хэрэглэгдэхүүнээр 
хангасан. “Багшийн мэргэжил дээшлүүлж, 

3-р сургуулийг сэргэн 
засварлахдаа, нээж хаахад 
төвөгтэй байсан хуучин 
цонхыг сольжээ.
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сургалтын хэрэглэгдэхүүн, тоног 
төхөөрөмжөөр хангасан нь МСҮТ-д итгэх 
итгэл, нэр хүндийг өсгөсөн” гэж төслийн 
мэргэжлийн боловсрол сургалт хариуцан 
ажилласан Боловсрол, Соёл, Шинжлэх 
Ухааны Яамны ахлах мэргэжилтэн 
Өлзиймэндийн Ганболд хэлэв.

Нийт 240,000 сурагч 21,900 багш төслийн 
үр шимийг хүртжээ. Төсөл хэрэгжүүлэх үед 
хамран сургалтын бохир жин аажмаар өсөж 
байлаа. 2010-2011 оны хичээлийн жилд бага 
болон дунд боловсролын хамран сургалт тус 
бүр 99% болон 94% болсон байв.

Төслийн зүгээс 68 бага болон ерөнхий 
боловсролын загвар сургуулиудыг хичээлийн 
хэрэгсэл, мэдээлэл ба харилцаа холбооны 
тоног төхөөрөмж, програм хангамж, анги 
танхимын тавилгаар хангажээ. Багш нарыг 
нь сургалтуудад хамруулсан ба сургууль бүр 
тодорхой хичээлээр мэргэшиж, бусадтай 
мэдлэг туршлагаа хуваалцах, дэмжлэг 
үзүүлэх загвар сургууль болох ажил хийгдэв. 

Боломж хязгаарлагдмал 
хүмүүст хүртээмжийг 
нэмэгдүүлсэн нь
Төслийн өөр нэг амжилт бол хөгжлийн 
бэрхшээлтэй, эсвэл хөдөө орон нутгийн 
ядуу айл өрхийн хүүхдүүд гэх мэт 
боломж хязгаарлагдмал хүмүүсийн хувьд 
боловсролын хүртээмжийг нэмэгдүүлсэн 
явдал байлаа. 

Билэгбаярын Оюунчимэг хөдөө малчин айлд 
хоёр ахын хамт өссөн бөгөөд хурдацтай 
хөгжиж буй барилгын салбарт ажиллахаар 
мэргэжил эзэмших шийдвэр гаргажээ. 
Гэтэл эрүүл мэндийн байдлаас болж 2 жил 
завсарлах шаардлага гарсан бөгөөд үүний 
дараа сургуульд элсэхээр очиход нь хоёр ч 
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Хүүхдүүд өдгөө 7 биш 
6 насандаа сургуульд орж 
байна. Нэгдүгээр ангийн 
хичээлийн танхимууд 
сурах болон тоглох 
орон зайг бүрдүүлсэн ба 
бага насны хүүхдүүдэд 
сургуулийн орчинд дасан 
зохицоход нь туслах 
зориулалттай. 

МСҮТ насны хязгаар хэтэрсэн байна хэмээн 
түүнийг хүлээн авсангүй. 

Харин, төслийн санхүүжилтээр шинэчлэгдээд 
байсан Сайншандын МСҮТ түүнийг элсүүлэн 
авчээ. Өдгөө 20 нас хүрсэн Оюунчимэг 
барилгын мэргэжлээр сурч 2014 оны эцсээр 
төгссөн бөгөөд тус сургалтын төвийн онол 
ба дадлагын сургалтын хөтөлбөрийн талаар 
сэтгэгдэл ихээхэн өндөр байна. Барилгын 
салбарт эрэгтэйчүүд түлхүү ажилладаг ч, 
эмэгтэй байх нь түүнд саад болсонгүй, түүний 
ангийн 30 андаас 8 нь мөн эмэгтэй ажээ. 

“Би гараараа юм хийх дуртай,” хэмээн 
тэр ярив, “тийм болохоор барилгын 
мэргэжлийн онолыг ойлгоход дэмтэй байсан.” 
Оюунчимэг цаашид их сургуульд орж, 
барилгын инженерийн мэргэжил эзэмших 
төлөвлөгөөтэй байна. 
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Залууст ахиу боломж 
олгох нь
Залуучуудын хөдөлмөр эрхлэх боломж улам 
бүр нэмэгдэж байна. Жишээлбэл, 2013 онд 
Сайншанд хотын МСҮТ төгсөгчдийн 60% нь 
төгссөнөөс хойшхи 6 сарын дотор ажилтай 
болсон байна.

Тус төвийн баримталж буй сургалтын арга 
барил, орон нутгийн аж ахуйн нэгжүүд 
дээр зохион байгуулдаг үйлдвэрлэлийн 
дадлага, сайжирч буй хөдөлмөр эрхлэлтийн 
боломжуудын талаар суралцагчид 
сэтгэгдэл өндөртэй байна. “Би ресторан 
ажиллуулах хүсэлтэй байна – өөрөө нээгээд, 
удирдаад, хоолоо хийгээд”, хэмээн 16 
настай Наранбаатарын Бумчин ярьж байна, 
“Дорноговьт аялал жуулчлал хөгжиж байгаа 
тул бизнес эрхлэх олон боломж байна.”

Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны яамны 
ахлах мэргэжилтэн, төслийн багт МСҮТ-ийн 
асуудал хариуцсан зөвлөхөөр ажилласан 
Ганболдын Өлзиймэндийн ярьснаар, урьд 
өмнө ихэнх монголчууд МСҮТ-ийг ахлах 
сургуульд орж чадаагүй, эсвэл ядуу айлын 
хүүхдүүд сонгодог хэмээн дорд үздэг байсан 
гэнэ. Төслийн хүрээнд орчин үеийн загвар 
МСҮТ байгуулагдсан нь энэ ойлголтыг 
өөрчилжээ. 

“Багш нарыг сургаж, сургалтын материал, 
тоног төхөөрөмжийн хангамжийг 
сайжруулснаар МСҮТ-ийг харах олон нийтийн 
үзэл бодол, итгэл сайжирсан,” хэмээн 
Өлзиймэнд ярьж байна, “Жишээ нь, олон эцэг 
эх, мастер тогоочид шинээр тоноглогдсон 
хоол бэлтгэх сургалтын танхимуудыг 
биечлэн үзэж танилцаж байсан.” Ийнхүү, 
төслийн хэрэгжих хугацаанд загвар МСҮТ-д 
элсэгчдийн тоо 4,405-аас 6,259 болж огцом 
өсчээ. 
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Монголын хөгжин буй боловсролын 
тогтолцоог дамжиж гарсан сурагчид төслийн 
үр дүнг зохистой үнэлэх болов уу. Ирээдүй 
цогцолбор сургуулийг 2012 төгсөж Монгол 
Улсын Их сургуульд Уул уурхайн машин 
механизмын чиглэлээр сурч буй Нямбаярын 
Самбалхүндэв “Би үүгээр маш их бахархаж 
байна, бидэнд боломж олгосон” хэмээн 
хэллээ.

Өдгөө Монгол Улсын Их Сургуульд Уул 
уурхайн тоног төхөөрөмжийн мэргэжлээр 
суралцаж буй Нямбаяр ирээдүйнхээ 
талаар эргэцүүлж байна. “Би төмөрлөгийн 
боловсруулалт, үйлдвэрлэлийн том 
компанийн захирал болох мөрөөдөлтэй,” 
хэмээн тэрбээр өгүүлэв, “Монгол Улс 
байгалийн баялаг ихтэй ч олон улсын зах 
зээлд төмөрлөгийн бүтээгдэхүүн гаргаж 
байгаа компани цөөхөн байна. Ийм компани 
байгуулбал нь улсад маань үр өгөөжөө өгнө.”
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Эсрэг талд: “Манай сургууль 
нэр хүнд, сургалтын орчин, 
багш сайтай,” хэмээн 
Сайншандын Мэргэжлийн 
сургалт, үйлдвэрлэлийн төвд 
барилгын мэргэжлээр суралцаж 
буй Билэгбаярын Оюунчимэг 
ярьж байна.

“Багш нарыг сургаж, 
сургалтын материал, 
тоног төхөөрөмжийн 
хангамжийг 
сайжруулснаар 
МСҮТ-ийг харах олон 
нийтийн үзэл бодол, 
итгэл сайжирсан.”
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Непалын нэгэн тосгонд өсч торнихдоо, Бипана Гхарти Магар 
өдөр бүр уул хадаар явж хамгийн ойрын голоос 5 литрийн 

саваар ус зөөдөг байв. Энэ бол түүний гэр бүлийн хоол, 
цэвэрлэгээ, ундандаа хэрэглэх усаа татах цорын ганц арга 
байлаа. 

Энэ бол хамаг хүч тамирыг барсан ажил байв. “Бид голоос 
буцахдаа их өндөр ууланд авирдаг тул нуруу их өвддөг 
байсан,” хэмээн 14 настай Бипана дурсаж байна, “Бид үргэлж л 
тамирдсан байдалтай байсан даа.”

Непал

Усаар арилсан 
саад хориг
Хол газраас ус зөөдөг байсан хүүхдүүд одоо тоглох, хичээл хийх цагтай болсон. 
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Оршин суугчдад 
түшиглэсэн 
ус хангамж, 
ариун цэврийн 
байгууламжийн 
салбарын 
төсөл
Огноо
• Баталсан: 2003 оны 9 сар
• Хаасан: 2011 оны 4 сар 

Үр ашгийг хүртэгчид
• 568,000 гаруй хүн 
• 90,000 айл өрхийн ус хангамж  

сайжирч, 45,000 байшин бие  
засах газартай болсон

Дэд бүтэц
• 4,550 гаруй км шугам хоолой 

тавигдаж, 1,390 усан сан 
баригдсан

Эрүүл мэнд
• Усаар дамжих халдварт өвчин, 

ялангуяа хүүхдүүдийн өвчлөл 
багассан

• Хүнсний ногоо тарьдаг болж 
хүнс тэжээл сайжирсан

Бүтээмж
• Ус зөөхөд өдөр бүр зарцуулдаг 

хугацаа хүн бүрт 2 хүн-цагаар 
багассан

2010 онд АХБ-ны Оршин суугчдад түшиглэсэн 
ус хангамж, ариун цэврийн байгууламжийн 
салбарын төслийн хүрээнд Данг муж дахь 
түүний амьдардаг Куйрепани тосгонд орчин 
үеийн цэвэр усны шугам хоолой тавьснаар 
Бипанагийн зовлон дуусчээ. Тус шугам 
хоолойгоор голын усыг дэргэдэх усан 
сан руу татаж, улмаар нийтийн цорго рүү 
түгээдэг болов. Өдөр бүр ус зөөх ажлаасаа 
чөлөөлөгдсөн Бипана хичээлээ хийх, гэр орны 
бусад ажилд хамжилцах цаг завтай болжээ. 

“Гэртээ болон дэргэдэх эмнэлэгтээ ундны 
цэвэр устай болсноор бидний эрүүл ахуй, ариун 
цэвэр сайжирсан,” хэмээн тэрбээр ярьж байна, 
“Үүнээс гадна бид боловсролдоо зориулах 
илүү цагтай болсон. Бидний гэр орон бохир, 
цэвэрлэхэд хэцүү байсан бол одоо илүү хялбар 
болжээ.”

Непал Улс усны арвин нөөцтэй хэдий ч 
Бипанагийн түүх ядуу, алслагдмал дүүргүүдийн 
түгээмэл дүр төрхийг өгүүлнэ. Айл өрхийн 
гишүүд, ихэнхдээ эмэгтэйчүүд, хүүхдүүд гэрээс 
хол худаг, цөөрөм, гол горхиос усаа авдаг 
бөгөөд үүнд өдөрт 4 буюу түүнээс дээш цаг 
зарцуулах нь олонтаа. 

Ундны усны дөт эх үүсвэргүй байна гэдэг 
цуцсан хөл, янгинах нуруунаас давсан хор 
уршигтай. Ариун цэврийг сахих асуудал үгүй 
болж, тариалангийн услалтыг зохих хэмжээнд 
хийх боломжгүй байна. Жорлон байхгүй тул 
зарим оршин суугч ой мод, тариалангийн 
талбайд ил задгай бие зассанаас орчин 
бохирдож, усаар дамжих халдварт өвчний 
эрсдэл нэмэгддэг нь ялангуяа бага насны 
хүүхдүүдэд аюултай юм. НҮБ-ын Хөгжлийн 
хөтөлбөрийн судалгаагаар, Непал дахь 
хүүхдийн эндэгдлийн дөрөвний нэг нь суулгалт 
өвчнөөс үүдэлтэй байдаг байв. 

2000-д оны эхээр Непалын хүн амын 30% нь 
ундны эх үүсвэргүй, хөдөөгийн айл өрхийн 
тавны нэг хүрэхгүй нь (17.5%) л байшин дотроо 
эсвэл гаднаа бие засах газартай байв. 
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Ачааны хүндийг эмэгтэйчүүд үүрч, ус олж 
зөөх өдөр тутмын ажлыг хийдэг байжээ. 
Гадуурхагдсан каст, ястан үндэстний бүлгийн 
гишүүд заримдаа дөт эх үүсвэрээс ус авах 
боломжоор хязгаарлагдаж, илүү их зүдэрдэг 
байв. 

Непалын Засгийн газар энэ асуудлыг 
шийдвэрлэхээр тусламж хайжээ. 2003 онд, 
техник, эдийн засгийн үндэслэлийн судалгаа 
хийж, төрийн болон төрийн бус байгууллагууд 
(ТББ)-тай зөвшилцсөний үндсэн дээр АХБ-
наас 24 сая ам.долларын зээлийг баталсан 
байна. Энэ нь нийт төслийн өртгийн гуравны 
хоёртой тэнцүү байсан бөгөөд үлдсэн хэсгийг 
нь Засгийн газар, орон нутгийн засаг захиргаа, 
оршин суугчид гаргав. Бүх үйл ажиллагаанд 
оршин суугчдын түншлэлийг оролцуулахыг 
чухалчилсан, Непал Улстай хамтран 
хэрэгжүүлэх АХБ-ны стратегитай тус төсөл 
бүрэн нийцэж байлаа. 

Непалын хөдөөгийн оршин 
суугчид, ихэнхдээ эмэгтэйчүүд 
ба хүүхдүүд хол зам туулж худаг, 
цөөрөм, гол горхиос усаа авдаг 
байв.

АМЖИЛТЫН ТӨЛӨӨ ХАМТДАА 
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Бипана Гхарти Магар (баруун талд) өдгөө гэрийнхээ усыг зөөхөөр хол явах 
шаардлагагүй болсон тул хичээлээ хийх хүч тэнхээ, цаг завтай болсон. 
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Үйлчилгээнд 
хамрагддаггүй хүмүүст 
түншлэлээр үйлчилгээг 
хүргэсэн нь
Төслийг 2011 онд хэрэгжүүлж дууссан бөгөөд 
үр дүнд нь 568,000 гаруй хүнийг цэвэр ус, 
сайжруулсан ариун цэврийн байгууламжтай 
болгосон байна. Төслийн үр ашгийг хүртэгчдийн 
дийлэнх нь ядуу муж, Непалд олон байдаг 
алслагдмал бүс нутгийн оршин суугчид юм. 

90,000 гаруй айл өрх дундын цорго эсвэл 
шахуургатай худаг зэрэг суурь ус хангамжтай 
болжээ. Ойролцоогоор 45,000 байшин болон 
354 сургууль шинэ бие засах газартай болсон 
байна. Нийт 4,550 гаруй км шугам хоолой 
татаж, 1,390 усан сан баригдсан аж. 

Усны бэлэн эх үүсвэртэй 
болсон тул Сита Але 
Магар одоо бусдад зарах 
ногоо ургуулж, орлогоо 
нэмэгдүүлэх боломжтой 
болсон. 

“Хүүхдүүд 
илүү цэвэрхэн, 
аюулгүй, эрүүл 
болсон.”
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Төслийн төлөвлөгдсөн үр дүнг биелүүлэх 
зорилгоор гүйцэтгэлд тулгуурлах аргачлалыг 
ашиглажээ. Төсөлд хамрагдсан суурин 
газар бүр ариун цэврийн байгууламжийн 
зорилтыг төслийн эхний шат дуусахад 
50%, хэрэгжилтийн дунд үед хүрэхэд 100% 
биелүүлэх үүрэг хүлээсэн байна. Төсөл дээр 
хамтран ажилласан ТББ-д өгөх төлбөрийг 
энэхүү гүйцэтгэлтэй уяжээ.

Төслийн зүгээс оршин суугчдын санаачилга, 
оролцоог ихээхэн чухалчилсан байна. Непалын 
Ус суваг, ариутгах татуурга удирдах газрын 
ажилтнууд бүтээн байгуулалтын ажлыг 
гүйцэтгэсэн бөгөөд олон нийтэд таниулах 
ажиллагаа, техникийн туслалцааг хариуцах 
174 ТББ оролцжээ. Суурин газрууд дахь үйл 
ажиллагааг оршин суугчид, тэдний ахлагч 
нараас бүрдсэн усны хэрэглэгч, ариун цэврийн 
хороод хянан ажиллав. 

Ундны ус элбэг, дөт байхын үр 
өгөөжийг айл өрхүүд хүртэж 
байна.
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Төсөлд уламжлалт бус, шинэлэг аргачлалыг 
ашиглажээ. Биет дэд бүтцийг барьж 
байгуулахаас гадна, төслийн үйл ажиллагааг 
оршин суугчдаар дэмжүүлэх үүднээс олон 
нийтийг хөгжүүлэх, бэхжүүлэхэд чиглэгдсэн 
өргөн цар хүрээ бүхий, цогц үйл ажиллагаа 
явуулсан байна. Шинээр бий болгосон 
үндсэн хөрөнгө ба үйлчилгээ нь тасалдахгүй, 
хэрэглэгчдийн төлбөрийн чадварт нийцсэн 
байлгахад оршин суугчдын оролцоо амин 
чухал гэдгийг хүлээн зөвшөөрний үндсэн дээр 
төвлөрсөн бус үйлчилгээний арга барилыг 
нэвтрүүлжээ. 

Тухайлбал, Бипанагийн амьдардаг Куйрепани 
тосгоны усны хэрэглэгч, ариун цэврийн хороо 
нь хөрөнгө цуглуулж, ус хангамжийн систем 
барихад оршин суугчдыг үнэ төлбөргүй 
ажиллуулах ажлыг зохион байгуулав. Тусдаа 
усны цоргоноос ус авдаг айл өрх бүр тус 
хороонд сар бүр 1 ам.доллар төлдөг ба энэ 
нь цахилгаан, засвар арчлалт болон бусад 

Усны бэлэн эх үүсвэртэй болсон 
тул Сита Але Магар одоо бусдад 
зарах ногоо ургуулж, орлогоо 
нэмэгдүүлэх боломжтой болсон. 

АМЖИЛТЫН ТӨЛӨӨ ХАМТДАА 
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зардлыг санхүүжүүлж, шугам хоолойн ашиглалт 
зохистой хийгдэх нөхцлийг хангадаг байна. 

Төслийн хүрээнд суурилагдсан нийтийн 
цоргоноос ус авдаг айл өрхүүд сард 0.20-
0.50 ам.доллар төлдөг нь хамгийн ядуу айл 
ч дааж чадахуйц зардал юм. Ийнхүү, төсөлд 
хамрагдсан бүс нутаг дахь айл өрхүүд төсөл 
хэрэгжиж дуусахаас өмнө усаа татахад өдөрт 
4 цаг зарцуулдаг байсан бол одоо энэ нь 
дунджаар 2 цаг болж буурчээ.

Айл өрхүүд энэхүү цагийн хэмнэлтийг цэнгэг 
ус шиг үнэтэйд тооцдог байна. Усанд өдөр бүр 
хол явах нь ээжүүдийн ар гэрийнхэнтэйгээ 
хамт байх цагаас хумсалдаг байв. “Бид 
хүүхдүүдтэйгээ хамт байх цаг гардаггүй 
байсан,” хэмээн хүү, охин хоёрын ээж, 27 
настай Дева Кхадка, ус хангамжийн систем 
тосгонд нь баригдаагүй байх үеийн тухай 
дурсав, “хүүхдүүд бид нарын хооронд нягт 
холбоо бараг бүрэлддэггүй байсан. Харин одоо 
бид тэд нартайгаа хамт сууж, хичээлээ хийхэд 
нь туслах боломжтой болсон.”

Газар тариаланг 
хөгжүүлж, эрүүл мэндийг 
сайжруулсан нь
Ус элбэг болсон нь газар тариаланд сайнаар 
нөлөөлж буйд гайхах зүйлгүй юм. Тариаланчид 
одоо ногоо тариагаа хангалттай услах устай, 
талбайгаа арчлах цаг завтай болсон. 

“Би одоо цэцэгт байцаа, сонгино, сармис, 
бууцай, лууван тарьж байна,” хэмээн Непалын 
баруун төв хэсгийн нэгэн тосгонд суудаг, нэг 
хүүхдийн ээж, 31 настай Сита Але Магар ярьж 
байна. Бусад айл өрх ч мөн адил өөрсдөө 
хүнсний ногоо ургуулдаг болсон нь зардлыг нь 
хэмнэж, эрүүл мэндэд нь тустай болжээ. 
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АМЖИЛТЫН ТӨЛӨӨ ХАМТДАА 

Төслийн санхүүжилтээр бие засах газрууд 
баригдсан тул тосгодын орчин илүү эрүүл болж, 
нэн ялангуяа хүүхдийн эндэгдлийн шалтгаан 
болсон өвчинд нэрвэгдэх эрсдэл нь буурсан 
байна. 

Тосгодын ахлагч болон усны хэрэглэгч, ариун 
цэврийн хороодын гишүүдэд төслийн 
ажилтнууд сургалт явуулж, эрүүл ахуй, ариун 
цэврийн ач холбогдлыг сурталчлан, хэрхэн 
сайжруулах талаар заасан байна. Оршин 
суугчдыг төслийн үйл ажиллагаанд оролцох 
явдлыг хөхиүлэн дэмжиж байжээ. Төсөл дээр 
ажилласан цагийнхаа 50%-д ажлын хөлс авсан 
ядуу айл өрхүүдэд хөнгөлөлттэй зээл болон 
татаас өгч, бие засах газар барихад нь дэмжлэг 
үзүүлэв. Ийнхүү, төсөлд хамрагдсан бүс 
нутгуудад суулга болон усаар дамждаг бусад 
өвчний тохиолдол огцом буурсныг холбогдох 
байгууллагууд тайлагнажээ. 

“Гэрийнхээ дэргэд бие засах 
газартай болсноор орчноо 
цэвэрхэн байлгаж, ялангуяа 
хүүхдийн өвчлөл багасах 
үр дүн өгсөн,” гэж төслийн 
менежер Кишор Шакья 
ярьж байна. “Ингэснээр, 
өвчилсөн гэрийнхнийгээ асрах 
эмэгтэйчүүдийн ачаалал 
багассан.”

Гурван хүүхдийн ээж, тариачин, 
35 настай Дипа Але үүнтэй 

санал нэгтэй байна. Суулга, цусан суулга, цус 
багадалт, шимэгч хорхой зэрэг урьд өмнө нутагт 
нь түгээмэл байсан эрүүл мэндийн асуудал 
багасчээ. “Бид одоо хувийн ариун цэврээ сахих 
боломжтой болсон. Хүүхдүүд илүү цэвэр, 
аюулгүй, эрүүл болсон,” хэмээн тэр өгүүлэв.

“Гэрийнх нь дэргэд 
бие засах газартай 
болгосон нь өвчлөл, 
үүнд ялангуяа 
хүүхдийн өвчлөлийг 
багасахад хувь нэмэр 
оруулсан.”
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Жэндер ба кастын заагийг 
арилгасан нь
Төсөлд хамрагдсан тосгодын эмэгтэйчүүд, 
үндэстний цөөнх, доод кастын хүмүүсийг 
төслийн төлөвлөлт, барилга угсралт, 
ашиглалтын ажиллагаанд түлхүү оролцуулахыг 
онцгойлон анхаарсан байна. 

АХБ-ны шаардлагаар, усны хэрэглэгч, ариун 
цэврийн хорооны удирдлага болон энгийн 
гишүүдийн 50-иас доошгүй хувь нь эмэгтэй 
байв. Мөн түүнчлэн, Далит (“хүрэшгүй” каст) 
иргэд болон гадуурхагддаг ястан үндэстнүүд 
тосгодын хороодод зохистой төлөөлөлтэй байх 
шаардлага тавигдаж байв. Орон нутгийн засаг 
захиргаа, оршин суугчдын түвшинд ялгаварлан 
гадуурхлын талаарх мэдлэг, ойлголтыг 
сайжруулах ажил хийгдсэнээр Непал дахь 

Маяа Пун Магар (баруун 
талд) Куйрепани тосгоны 
ус хангамжийн системийн 
ашиглалтыг хариуцан, сарын 
тогтмол орлоготой болжээ.
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АМЖИЛТЫН ТӨЛӨӨ ХАМТДАА 

нийгмийн олон төрлийн үйлчилгээнд хамрагдаж 
чаддаггүй байсан түүхэн шударга бус байдлыг 
тодорхой хэмжээнд бууруулах үр дүн өгчээ.

“Бид оршин суугчдыг бүгдийг нь оролцуулж 
чадахгүй бол хүссэн үр дүндээ хүрэхгүй байх 
байсан,” хэмээн Ус сувгийн удирдах газрын 
Жэндер ба нийгмийн хөгжлийн асуудал 
хариуцсан мэргэжилтэн Мишри Прасад 
Шрестха ярив, “Хүртээмжийг бүрдүүлэлгүйгээр 
усаар хангах нь хангалтгүй юм.”

Непалын баруун өмнөд хэсгийн Ражпур тосгонд 
олон каст, ястан үндэстнүүд оршин суугдаг. Энд 
Ислам шашинтай цөөн тооны айл өрх, Хинду 
кастын тогтолцоонд хамгийн доодод тооцогддог 
нутгийн уугуул Тхарус болон Далит кастууд, мөн 
дээд кастууд болох Брахмин болон Чхетричууд 
оршин суудаг аж.

Дээд кастын эмэгтэй, 25 настай Бишну Биста 
өдгөө доод кастын хөршүүдтэйгээ дундаа нэг 
усны цорго ашиглаж байгаа нь арван жилийн 
өмнө бол төсөөлөгдөхийн ч аргагүй байлаа. 
“Бүгд энэ цоргыг ашигладаг,” хэмээн Бишну 
ярьж байна, “бид хамтдаа үүнийг барьсан, 
шийдвэрээ ч хамт гаргасан, тийм болохоор 
мэдээж хамтдаа ашиглаж байна.”

Усны шахуурга, бие засах газруудын барилгын 
ажилд туслалцсан, Далит кастын Шанта 
Бахадур Б.К. хэлснээр, төсөл хэрэгжиж 
эхэлснээс хойш оршин суугчдын хоорондох 
харилцаа ихээхэн сайжирсан гэнэ. “Бид 
хамтдаа худгаа ухаж, цементээ зөөсөн,” 
гэж 49 настай Шантай өгүүлэв, “Хамтдаа 
хөдөлмөрлөсний ачаар одоо бид сайн зохицдог 
болсон.”
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Урт хугацааны үр 
өгөөжийг авчирсан 
өөрчлөлт
Төсөлд хамрагдсан дүүргүүдэд ус хангамж 
2002 онд 72% байсан бол 2010 онд 89% болж 
өссөн ба бие засах газаргүй айл өрхийн тоо мөн 
хугацаанд 83%-аас 34% болж буурчээ. Төсөл 
дууссаны дараа ч оршин суугчид өөрсдөө бие 
засах газар барих ажлаа үргэлжлүүлсэн байна. 

“Тосгодын олон оршин суугч ариун цэвэр, эрүүл 
ахуйн ач холбогдлыг ухамсарладаг болсон,” 
хэмээн АХБ-ны төслийн ахлах мэргэжилтэн 
Лаксми Шарма өгүүлэв.

Цэвэр ус нийгмийн саад хоригийг ч арилгадаг 
ажээ. 

“Цжвэр усны хүртээмж нь маргаан зөрчил, 
зарим үед мөргөлдөөний шалтгаан болдог 
байсан,” гэж Ражпурын усны хэрэглэгч, ариун 
цэврийн хорооны сангийн эрхлэгч Мина 
К.С. ярьж байна. “Дээд кастынхан ойр дөт 
эх үүсвэрээс ус авахыг доод кастанханд 
зөвшөөрдөггүй байсан тул эмэгтэйчүүд хэдэн 
арван бээрийн холоос усаа зөөдөг байсан. Энэ 
нь уур уцаар, хов яриа, заримдаа хүчирхийлэлд 
хүргэдэг байв. Харин одоо энэ хөтөлбөр 
хэрэгжсэнээр хэн ч тийм зүйл хийхээ больсон.”
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Газар чичэрч эхлэхэд түлээ түүж явсан Муштак Ахмедийн хөл 
өөрийн эрхгүй нугарч, тэрбээр газар унажээ. 

“Тэр бол миний амьдралын хамгийн аймшигтай мөч байсан. Би 
уулын бэл дэх байшингууд нуран доош өнхөрч байгааг харж, 
толгойгоо барин суусан. Эхнэр маань нурангинд амиа алдсан 
юм.” хэмээн тэр өгүүлнэ. Тэдний тосгоны хүн бүр хагацлыг 
амсчээ. “Зарим айл гэр бүлээрээ нурангинд дарагдсан.”

2005 оны 10 сарын 8-нд Пакистаны түүхэнд хамгийн аймшигтай 
байгалийн гамшиг тохиоход хохирсон сая сая хүний нэг нь 
Муштак юм.

Пакистан

Хуучнаас нь сайжруулсан 
сэргээн босголт
Нуллах Чахли тосгоны Асма Азим дахин баригдсан сургуулиараа бахархан, “Би энэ 
сургуульдаа багш болохыг мөрөөддөг” хэмээн ярьж байна.
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Тэр өдөр, өглөөний 8 цаг 52 минутад 
Пакистаны зүүн хойд хэсгийн уулархаг 
нутагт 7.6 магнитудын газар хөдлөлт болов. 
Ойролцоогоор 73,000 хүн амь насаа алдаж, 
70,000 гаруй хүн гэмтэж бэртжээ. Гамшгийн 
улмаас 2.8 хүн гэр оронгүй болж, талбайгаараа 
Бельгийн газар нутагтай тэнцэх бүс нутгийн дэд 
бүтэц сүйрэн, 324,000 гаруй хүн ажилгүй болов. 

Гамшгийн дараа хэдхэн долоо хоногийн 
дотор АХБ, газар хөдлөлтийн түүхэн дэх 
хамгийн амжилттай, түргэн шуурхай сэргээн 
засварлалтын үйл ажиллагааг удирдахад 
тусалж эхлэв. 

2005 оны 11 сарын 14-нд АХБ Пакистаны 
газар хөдлөлтийн санг байгуулж, тус улсын 
хамгийн чухал тусламжийн хэрэгцээг хангахаар 
ажилласан байна. Яаралтай сэргээн босголт, 
сэргээн засварлалт болон холбогдох бүтээн 
байгуулалтын ажилд шуурхай санхүүжилт 
үзүүлэх зорилгоор тус санг байгуулжээ.

АХБ богино хугацаанд Газар хөдлөлтийн 
дараах яаралтай тусламжийн төслийг 
төлөвлөх, хөрөнгө төвлөрүүлэх ажлыг хийж, 
2005 оны 12 сарын 13-д батлуулсан байна. 

Буцалтгүй тусламж, зээлийн хөрөнгийн 
хэмжээ нийтдээ 448.3 сая ам.долларт хүрсэн 
ба Европын Холбоо болон Австрали, Бельги, 
Финлянд, Норвегийн Засгийн газрууд хамтран 
санхүүжүүлжээ.

АХБ-аас Пакистаны Газар хөдлөлтийн дараах 
сэргээн босголт, сэргээн засварлалтын хороо 
болон орон нутгийн агентлагуудтай хамтран 
ажиллах ажлын хэсгийг байгуулж, хохирлын 
хэмжээг тооцон, нэн түрүүнд сэргээн босголтын 
ажлыг эхлүүлэх бүс нутгуудыг тодорхойлов. 
Газар хөдлөлтийн төвд ойрхон байршилд 
хээрийн офис нээж, хамгийн их гэмтсэн 
газрууд руу тусламж хүргүүлэх ажлыг зохион 
байгуулсан байна. АХБ-наас “Хуучнаас нь 
сайжруулан сэргээн босгох” зарчмыг баримтлан 
ажилласны дүнд гамшигт өртсөн бүс нутгууд 
газар хөдлөлтийн өмнөх үеэсээ илүү амьжиргаа 
сайн, дасан зохицох чадвартай, бат бөх болжээ

Газар 
хөдлөлтийн 
дараах 
яаралтай 
тусламжийн 
төсөл
Огноо
• Батлагдсан: 2005 оны 12 

сар
• Дууссан: 2011 оны 6 сар

Үр ашгийг хүртэгчид
• 3.5 сая гаруй хүн

Ажилгүйдэл
• Гамшигт өртсөн бүс нутаг 

дахь ажилгүйдэл 2005 онд 
35% байсан бол 2011 онд 
13% болж буурсан

Мэдлэг
• 435 бага болон ерөнхий 

боловсролын сургууль 
сэргээн засварлагдсан

• Эрүүл мэнд, боловсролын 
үйлчилгээ үзүүлэгчдийн 
мэдлэг, чадвар сайжирсан

Тээвэр
• 301 км гол зам, 492 

км туслах зам, 53 
томоохон гүүр сэргээн 
засварлагдсан

Эрчим хүч
• Газар хөдлөлт болсон бүс 

нутгуудад эрчим хүчний 
сүлжээний хүчин чадал 
хоёр дахин нэмэгдсэн

Эрүүл мэнд
• 3 төв эмнэлэг, 26 орон 

нутгийн эрүүл мэндийн төв 
сэргээн засварлагдсан
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Замын нөхөн сэргээлт
Газар хөдлөлтийн улмаас хөрсний гулгалт үүсч, 
гол гол гүүрүүд эвдэрсэн байв. Сэргээн босголт, 
тусламжийн багууд алслагдмал бүс нутагт хүрч 
очин, амьд гарсан хүмүүст Гималайн хахир 
хатуу өвлийг даван туулахад нь туслахын тулд 
замуудыг сэргээн засварлах нь нэн тэргүүний 
ажил байлаа.

“Бидний тэргүүлэх ажил замыг цэвэрлэх 
байсан хэдий ч, хүмүүс гэр орон, аж ахуйгаа 
эргэн босгоход нь зайлшгүй шаардлагатай 
дэд бүтцийг нөхөн сэргээх цаад том зорилгоо 
бид мартаагүй. АХБ-ны цагаа олсон тусламж 
амин чухал байлаа.” хэмээн Музаффарабадын 
Сэргээн босголт, сэргээн засварлалтын улсын 
хорооны ахлах инженер Малик Исрар өгүүлэв.

2005 оны 12 сараас 2011 оны 6 сар 
хүртэл төсөл хэрэгжих хугацаанд 148.2 
сая ам.долларын санхүүжилтээр 301 км 

Огхи дахь шинэ зам дээр 
дэлгүүр ажиллуулдаг Ажаб 
Гулл одоо ойр орчмын хот руу 
явж бараагаа авахын оронд 
дэлгүүр рүүгээ хүргүүлдэг 
болжээ.

Манай бараа 
дуусахаар 
одоо ханган 
нийлүүлэгч 
газрууд руугаа 
залгахад л 
хангалттай 
болсон

Орон сууц
• 400,000 гаруй хүнд орон 

сууцаа сэргэн засварлах 
буцалтгүй тусламж 
олгосон
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гол зам, 492 км туслах зам, 53 томоохон 
гүүрүүдийг сэргээн засварлажээ. Зам харгуй 
сайжирснаар тээвэрт зарцуулах цагийг 
газар хөдлөлтийн өмнөх үеийнхээс 50 гаруй 
хувиар багасгав. Ингэснээр тээврийн зардал, 
шатахууны хэрэглээ болон замын түгжрэлээс 
улбаатай орчны бохирдлыг бууруулав. 

Энэ үр ашгийг хүртэгчийн нэгэн жишээ бол 
жолооч Ашфак Аббасси юм. Музаффарабад 
ба Атмакуам хоорондын зам газар хөдлөлтөд 
эвдрэхээс өмнө тэрбээр ганц л машинтай 
байсан ба хуучин зам нүх ихтэй, хучилт нь 
ихээхэн элэгдсэн байсан тул ачааны машин 
нь зам дээр явахаас илүүтэй засварын газар 
зогсдог байв. 

“Музаффарабадаас Атмакуам хүртэл 7-8 цаг 
явдаг байсан,” хэмээн тэр дурсав. Төслийн 
хүрээнд зам сэргээн засварлагдсанаар аяллын 
цаг хоёр дахин богиносчээ. Өдгөө гурван 
ачааны машинтай болсон Ашфак “Мэдээж энэ 
нь надад ашигтай болсон” хэмээн ярьж байна.

Урьд өмнө Ашфак Аббасси 
Музаффарабадаас Атмакуам 
хүртэл 7-8 цаг явдаг байсан, 
харин одоо аяллын цаг нь 
хоёр дахин богиносчээ. 
“Мэдээж энэ нь надад ашигтай 
болсон,” хэмээн тэр ярьж 
байна.
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Огхи дахь шинэ зам дээр дэлгүүр ажиллуулдаг 
Ажаб Гулл ч мөн ижил сэтгэл хангалуун байна. 
Одоо тэр Исламабад болон Лахор руу явж 
бараагаа худалдан авах шаардлагагүй болсон. 
Захиалгаа өгөхөд л ханган нийлүүлэгчид 
дэлгүүрт нь барааг үнэ төлбөргүй хүргэж өгч 
байна. “Би тэдэнд бараа дууссан тухай утас 
цохиход л хангалттай болсон,” гэж тэр ярив. 

Гэрэл эргэн асав
Амин чухал бусад дэд бүтцийг сэргээх, 
өргөжүүлэхэд төсөл үндсэн үүрэг гүйцэтгэжээ. 
Цахилгааны сүлжээг сэргээн засварлах 24.8 
сая ам.долларын төслийн хөрөнгө оруулалтын 
ажил нь эмнэлэг, майхан оромжууд, гамшгаар 
бүх эд зүйлээ алдсан хүмүүсийн орогнох 
тусламжийн хуарангуудад түр зуурын 
цахилгаан хангамж хүргэхээс эхэлжээ.

Төслийн хүрээнд 9 усан цахилгаан станцийг 
сэргээн босгож, гэмтсэн турбинуудыг зассан 
байна. Мөн түүнчлэн, 10 дэд станцийг нөхөн 
сэргээж, 450 км өндөр хүчдэлийн шугамыг 
засварлаж, 1,292 трансформатор суурилуулан, 
84,587 шугамын холболтыг хэрэглэгчдэд хүргэв. 

Үүний зэрэгцээ, цахилгаан хангамжийн сүлжээг 
илүү бат бөх болгох зорилго тавигджээ. “АХБ-

Цахилгаан хангамжийг 
сэргээн засварлахад 
зориулагдсан 24.8 сая 
ам.долларын хөрөнгө 
оруулалт үр дүнгээ өгчээ. 
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ны тусламжтайгаар бид цахилгаан станцдаа 
шар усны үер, аадар борооноос хамгаалах 
хүчитгэсэн хана болон ус зайлуулах суваг 
шуудуу барьсан,” гэж Хаттьан Бала дахь Катайн 
усан цахилгаан станцийн ашиглалт хариуцсан 
дэд захирал Малик Абдул Басит өгүүлэв.

Сайжруулсан сургууль, 
илүү гэгээлэг ирээдүй 
435 бага болон ерөнхий боловсролын 
сургуулийг сэргээн босгохдоо, чанарын 
хяналтыг хангах, барилга угсралтын ажлыг 
шуурхайлах үүднээс тусгайлан боловсруулсан 
барилгын материал ашиглажээ. Сургуулийн 
барилгуудыг 60 өдөрт багтаан барьсан 
бөгөөд газар хөдлөлтөд тэсвэртэй технологи 
ашигласан тул анхны байршлыг нь өөрчлөх 
шаардлагагүй байв. Эдгээр барилгуудад 
ашигласан хөнгөн, уян хатан, бат бөх 
материалууд нь газар хөдлөлтийн бүсэд 
зориулагдсан аюулгүй аж. 

Төслийн хүрээнд, 656 багш, 328 сургуулийн 
удирдах хорооны гишүүдэд эрүүл мэнд, ариун 
цэвэр, гамшгийн дараах яаралтай тусламж 
болон анхны тусламжийн сургалтыг явуулжээ. 
Тусламжийн үйл ажиллагаа дууссанаас хойш, 
гамшигт өртсөн газар нутаг дахь сургуульд 
хамрагдалт газар хөдлөлтийн өмнөх 46,007-
оос 52,213 болж нэмэгдсэн бол бичиг үсэг 
тайлагдалт 4 хувиар өссөн байна.

Гамшгийн улмаас амьдрал нь сүйрсэн 
хүмүүст төсөл шинэ итгэл найдвар авчрав. 12 
настай Санвал Макбулын ээж, 2 эгч нь газар 
хөдлөлтөд амиа алдаж, 6 жилийн дараа аав нь 
зүрхний шигдээсээр нас барчээ. Харин тэрбээр 
одоо аюулгүй, сайтар тоноглогдсон сургуульд 
сурч байгаа бөгөөд илүү гэгээлэг ирээдүйн 
боломж түүнд нээгджээ. Самвал сурлагаараа 
ангидаа хоёрдугаарт жагсдаг. “Сургууль надаас 
сургалтын төлбөр авдаггүй, мөн над шиг 
сурагчдад сурах бичгийг үнэ төлбөргүй өгдөг,” 
хэмээн тэр хуучлав.
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Сургууль, орон сууцнуудыг 
сэргээн босгосноор, хүүхдүүд 
хичээлдээ үргэлжлүүлэн 
явж, өөрсдийн гэртээ гэр 
бүлийнхэнтэйгээ хамт байх 
боломж бүрдэв.
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АМЖИЛТЫН ТӨЛӨӨ ХАМТДАА 

14 настай Асма Азим Нуллах 
Чахли тосгоноосоо Чаттьан 
дахь шинээр баригдсан 
сургууль руугаа өдөр бүр 
алхангаа ирээдүйнхээ 
талаар эргэцүүлэн боддог. 
“Би сургуульдаа хайртай. Би 
энэ тосгондоо багш болохыг 
мөрөөддөг, тэгээд би бусад 
охидод амьдралдаа амжилтад 
хүрэхэд нь тусална.” хэмээн 
ангидаа сурлагаараа 
тэргүүлдэг Асма ярина.

Эмнэлэг, орон сууцыг 
сэргээн босгосон нь
АХБ-ны яаралтай тусламжийн хөрөнгөөр 
газар хөдлөлт болсон бүс нутгийн эрүүл 
мэндийн үйлчилгээг сэргээх ажил хийгдсэн 
байна. АХБ-ны 25.6 сая ам.долларын 
санхүүжилтээр 3 төв эмнэлэг, орон 
нутгийн 26 эрүүл мэндийн төвийг сэргээн 
засварлажээ. Эдгээр төвүүдэд хандсан 
хүний тоо жил бүр өсч, газар хөдлөлтийн 
өмнө 25,000 байсан бол 125,000 болж, 
амбулатороор үйлчлүүлэгчдийн тоо 41 
хувиар нэмэгджээ. 

“Урьд өмнө би эмчилгээ хийлгэхийн тулд 
Музаффарабад руу 40 км явдаг байсан. 
Харин одоо Хаттьян Балад ойрхон сайн 
эмнэлэг, чадварлаг эмч нартай болсон тул би 
болон миний гэр бүлийн хувьд илүү аюулгүй 
болсон.” хэмээн Хаттьан Бала дүүргийн 
Чакаар тосгоны оршин суугч Сайеда Хайдер 
ярьж байна.

Өөр нэг чухал үр дүн бол 400,000 гаруй 
байшин, орон сууцыг сэргээн засварласан 
явдал юм. Мянга мянган хүнд гэр орноо 
өөрсдийн гараар сэргээн босгох боломжийг 
төслөөс олгосон бөгөөд орон нутгийн 
барилгын материал үйлдвэрлэгчдэд үр 
өгөөжөө өгч, оршин суугчдыг ажлын байраар 

“Би тосгондоо 
багшаар эргэн 
ирэхийг мөрөөддөг, 
тэгээд би бусад 
охидод амьдралдаа 
амжилтад хүрэхэд нь 
тусална.”
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Хаттьан Бала мужийн Катайн 
усан цахилгаан станцийн 
ашиглалт, арчлалт хариуцсан 
орлогч захирал Малик Абдул 
Баситын ярьснаар, цахилгаан 
станцуудыг шинэчилж, 
үерийн хамгаалалтуудыг 
суурилуулжээ.

хангасан байна. Гамшигт өртсөн бүс нутагт 
ажилгүйдэл 2005 онд 35% байсан бол 2011 
онд 13% болж буурчээ.

Хамгийн их зүдэрсэн 
хүмүүст хүрсэн тусламж
Төслийн зүгээс шинэлэг аргачлалыг хэрэгжүүлж 
эмэгтэйчүүд, хүүхдүүд, хөгжлийн бэрхшээлтэй 
иргэд гэх мэт эмзэг бүлгийнхний онцгой 
хэрэгцээг гамшгийн дараа хангахад онцгой 
анхаарчээ.

Газар хөдлөлтийн улмаас олон эмэгтэй 
бэлэвсэрсэн бөгөөд боловсрол, шилжилт 
хөдөлгөөн, нөөц бололцооноос хүртэх, 
үйлчилгээ авах боломж олгодоггүй хуучинсаг 
нийгмийн нөхцөлд тэд болон тэдний хүүхдүүд 
үгүйрлийн зовлонд унах аюул бодитоор 
нүүрлэж байв. 

Амьжиргааг дэмжихэд чиглэсэн төслийн 
тусгайлсан санхүүжилтийн хүрээнд хамгийн 
эмзэг 282,000 өрх толгойлсон эмэгтэйд 6 
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сарын буцалтгүй тусламж олгожээ. 1,316 
эмэгтэйд газрыг үнэ төлбөргүй өмчлүүлж, 
төслийн санхүүжилтээр баригдсан эрүүл 
мэнд, боловсролын бүхий л байгууламжуудад 
эмэгтэйчүүд, хүүхдүүд, хөгжлийн бэрхшээлтэй 
иргэдэд зориулсан талбайг тусгайлан гаргасан 
байна. 

Эмэгтэйчүүдийн оролцоотой мэргэжлийн багууд 
гамшигт өртсөн газруудад өргөнөөр ажиллаж, 
амьд үлдсэн эмэгтэйчүүдэд газар тариалангийн 
дэвшилтэт аргуудаас эхлээд санхүүгийн тооцоо 
бүртгэл гэх мэт төрөл бүрийн ур чадварын 
сургалтуудыг явуулав. 5,666 тосгоны сэргээн 
босголтын хороодын 18,000 орчим эмэгтэйг 
барилга барих арга техникт сургасан байна. 
Үүний дараагаар, 13 эмэгтэй хуульчаас бүрдсэн 
явуулын хуулийн товчоо зохион байгуулж, 
бичиг баримт, газрын өмчийн гэрчилгээгээ 
алдсан, банкны үйлчилгээний талаар мэдлэггүй 
эсвэл шүүхийн үйл ажиллагаанд төлөөлүүлэх 
шаардлагатай эмэгтэйчүүд болон бусад 
хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд дэмжлэг 
туслалцаа үзүүлэв. 

“Газар хөдлөлт болоход бид гэр орон, 
тариалангийн талбай, мал сүргээ бүгдийг нь 
алдсан,” хэмээн Абботтабадын дэргэдэх Рара 
тосгоны оршин суугч, таван ам бүлтэй Шахида 
Максуд ярив. Төслийн тусламжтайгаар, Шахида 
болон түүний хөршүүд тахиа үржүүлж, тосгоны 
зах дээр өндөг борлуулдаг болжээ. Мөн 
түүнчлэн, өөрсдийн хэрэглээнд зориулж, жижиг 
талбайд улаан буудай ургуулж, талх барих арга 
техникт суралцсан байна. Шахидагийн хэлж 
буйгаар, “Энэ тусламж байгаагүй бол бид өдийг 
хүртэл хувцаснаасаа өөр юу ч үгүй хэвээр байх 
байлаа.” 

Шахида өдгөө төслийн үр дүнд байгуулагдсан 
эмэгтэй оршин суугчдын бүлгийн ахлагч 
болсон. Тэрбээр, өөрийн болон бүлгийнхээ 22 
эмэгтэй гишүүдийн гэр бүлийн бизнесээсээ 
олдог орлогыг Хабиб банкин дахь дансанд 
байршуулж, улмаар бусад эмэгтэйчүүдэд 
бизнес эхлүүлэхэд нь олгох бичил зээлийн эх 
үүсвэрээр ашигладаг байна.
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Рара тосгоны 17 оршин суугчийн амийг авч, 
ихэнх байр оромжийг сүйрүүлсэн гамшгийн ул 
мөр өдгөө бүрэн арилжээ. Тосгоныг хуучнаас 
нь сайжруулж сэргээн босгосон бөгөөд 
тосгоны хамгийн эмзэг оршин суугчид ч урьд 
өмнөхөөсөө илүү хямралд тэсвэртэй, ирээдүй 
нь баталгаажин оршин тогтнож байна. 
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Банкны үйлчилгээ авна гэдэг Папуа Шинэ Гвиней (ПШГ)-н 
цөөхөн иргэдийн хувьд боломжтой зүйл байсан нь саяхан. 

1999 онд 20 иргэний нэг нь ямар нэг төрлийн санхүүгийн 
үйлчилгээ авдаг байв. Банкууд хүмүүсийн эргэн төлөх чадварт 
итгэлгүй байсан тул зээл олгодоггүй байжээ. Жижиг хэмжээний 
хадгаламжийн дансны үйлчилгээний зардал өндөр тул ийм 
төрлийн данс нээх тохиолдол ч ховор байсан.

Папуа Шинэ Гвиней

Боломжгүйчүүдэд 
банкны үйлчилгээг 
хүргэсэн нь
Энга мужийн Лиэп Элайжа шиг мянга мянган тосгоны оршин суугч мөнгө 
хуримтлуулах, зардлаа төсөвлөх болон бусад арга ухаанд суралцаж, санхүүгээ 
удирдан, бизнес эрхлэх боломжтой болжээ. 
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Бичил санхүү, 
хөдөлмөр 
эрхлэлтийг 
дэмжих 
төсөл
Огноо
• Баталсан: 2000 оны 10 сар
• Хаасан: 2010 оны 11 сар

Үр ашгийг хүртэгчид
• 509,000 хадгаламж 

эзэмшигч
• 184,000 зээлдэгч

Сургалт
• Алслагдмал бүс нутгийн 

7,000 гаруй хүнд 
санхүүгийн суурь мэдлэг 
эзэмшүүлэх сургалт 
явуулсан

Шинэ бүтээгдэхүүн
• 2002-2008 оны хооронд 

хадгаламж, зээлийн 37 
бүтээгдэхүүнийг туршиж, 
бичил санхүүгийн 
байгууллагуудаар 
хэрэглэгчдэд санал 
болгосон

Банкны үйлчилгээ
• ПШГ-н банкны 

үйлчилгээнд хамрагдаагүй 
хүний тоо 10 орчим хувиар 
буурсан

Ядуурал нэмэгдэж, албан ёсны эдийн засагт 
ажлын байр буурсан нөхцөлд хөдөө аж ахуй, 
бичил, жижиг бизнес гэх мэт ихэнх хүмүүсийн 
хувьд цорын ганц байж болох орлогын эх 
үүсвэрийг дэмжих бичил санхүүжилт хаана ч 
байсангүй. Тус улсын олон бүс нутагт бараа 
солилцооны тогтолцоо давамгайлж, банкаар 
үйлчлүүлэх боломжгүй тул хүмүүс мөнгөн 
хуримтлалаа гэртээ хадгалдаг байв. 

Нөхцөл байдал одоо өөрчлөгджээ. Жишээ нь, 
Майно Труди гар утсаараа банкны үйлчилгээ 
авч байна. Майно Труди бол АХБ болон 
Австралийн Засгийн газраас санхүүжүүлсэн 
Бичил санхүү, хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих 
төслийн үр ашгийг хүртэж буй олон хүний нэг 
юм.

Энэхүү төслийн гаргасан олон амжилтын нэг нь 
өдгөө цэцэглэн хөгжиж буй бичил санхүүгийн 
салбарын суурийг тавьсан явдал юм. Төслийн 
хүрээнд хөдөөгийн ард иргэдэд зориулсан 
санхүүгийн бүтээгдэхүүнийг бий болгоход 
дэмжлэг үзүүлсэн тул өнөөдөр таван бичил 
банк бага орлоготой иргэдэд үйлчилгээ үзүүлдэг 
болоод байна. Мөн ийм бүтээгдэхүүнийг 
хэрэглэгчдэд хүргэх арга барилыг банкны 
ажилтнуудад эзэмшүүлж, тэдгээрийг хэрхэн 
ашиглахыг банкны харилцагчдад заажээ.

Майно бол таван хүүхэд, найман ач зээтэй 
66 настай бэлэвсэн эмэгтэй. Тэр нийслэл хот 
Порт Моресби орчмын жижиг тосгонд загас 
зарж, улаан лооль, эрдэнэ шиш ургуулж 
амьжиргаагаа залгуулдаг. 

Тэрбээр урьд өмнө Нэйшнвайд Бичил банкны 
салбарт очихын тулд хот руу хэдэн арван 
километр явж, цаг хугацаа их алддаг байсан. 
Харин одоо тэрбээр гар утсаар ашиглан 
санхүүгийн үйлчилгээ хүртэх боложмтой 
болсон. Энэ нь түүний хувьд ихээхэн шинэ зүйл 
байсан тул эхний үед хэцүү санагдаж байсан ч 
одоо “маш их сэтгэл ханамжтай байх” болжээ . 
Майногийн ярьснаар, “би одоо өөрийн дансыг 
ногооны талбайгаасаа удирдах боломжтой 
болсон.” 
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Нэйшнвайд Бичил банкийг анх төслийн хүрээнд 
Вау Бичил банк нэртэйгээр байгуулж байжээ. 
Майно шиг хүмүүст банк, санхүүгийн үйлчилгээ 
хүргэх туршилт маягаар банкны салбарыг нь 
анх нээж байсан алслагдмал Вау хотхоны 
нэрээр ийнхүү нэрлэсэн аж. 

Төслийг 2010 он хүртэл 8 жилийн туршид 
хэрэгжүүлсэн ба АХБ-ны 9.6 сая ам.долларын 
хөнгөлөлттэй зээл, Австралийн Засгийн газрын 
909,000 ам.долларын буцалтгүй тусламжийн 
хөрөнгөөр санхүүжүүлэв.

Хөдөөгийн оршин суугчдыг хөгжлийн үйл явцад 
хамруулах, тэдэнд хүрэх санхүүгийн үйлчилгээг 
олшруулах замаар ядуурлыг бууруулах зорилго 
бүхий энэхүү төслийн үр дүнд тус улсын 
хамгийн ядуу, алслагдсан бүс нутгуудад ажлын 
байруудыг бий болгож, эдийн засгийн өсөлтийг 
цогцлоож чадсан байна. 

Энга мужийн Исаак Диан 
анх удаа банкны дансаа 
нээхдээ их баяртай байна. 

“Би сургалтын 
төлбөр хийхийн 
тулд мөнгөө 
хадгалах 
хэрэгтэй байна, 
энэ нь эмнэлэгт 
яаралтай хандах 
үед ч хэрэг 
болно.”
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Оршил

АХБ тус төслийг баталсан даруйдаа Засгийн 
газарт дэмжлэг үзүүлэн, ПШГ-н Банк ба 
бизнесийн хүрээлэнгийн дэргэд Бичил 
санхүүгийн ур чадварын төвийг байгуулалцав. 
Тус төв нь бичил санхүүгийн үйл ажиллагаа 
явуулж буй байгууллагуудыг нэгэн сүлжээ 
болгон холбосон бөгөөд үйлчилгээгээ тэлэхэд 
нь шаардлагатай техникийн ур чадварыг 
олгох байнгын сургалтуудыг төслийн хүрээнд 
боловсруулж, энэ төвөөр дамжуулан үйл 
ажиллагааг нь тогтмол болгосон байна.

Туршилтаас банк болон 
хөгжсөн нь
Бага орлоготой хүмүүсийн хэрэгцээнд 
таарсан эсэхийг нь шалгах үүднээс АХБ 
болон дотоодын банкны удирдлага хамтран, 
хадгаламж, зээлийн шинэ бүтээгдэхүүнүүдэд 
туршилт хийжээ. Тус бүтээгдэхүүнийг банкны 
харилцагчдын хүйсийн онцлогт тааруулсан 

Папуа Шинэ Гвинейчуудын 
шинэ үеийнхэн санхүүгийн 
мэдлэгээ ашиглан 
амьжиргаагаа дээшлүүлэх 
боломжтой боллоо. 
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байна. Үүний дараа, эдгээр шинэлэг 
шийдлүүдийг бичил санхүүгийн байгууллагууд 
үйлчилгээндээ нэвтрүүлэхэд нь АХБ дэмжлэг 
үзүүлсэн аж. 

Туршилтын Вау Бичил банкийг төслийн хөрөнгө, 
техникийн туслалцааны тусламжтайгаар 
байгуулсан нь богино хугацаанд өргөжин, 
2008 онд ПШГ-ийн төв банкнаас бүрэн 
үйлчилгээ бүхий банкны тусгай зөвшөөрөл авч, 
Нэйшнвайд Бичил банк нэртэй болжээ. 

Тус банк өдгөө 12 салбартай. “Бид одоо 10 
настай, ийм харьцангуй богино хугацаанд 
Өмнөд Номхон Далайн бүсдээ хамгийн том 
бичил санхүүгийн байгууллага болсондоо 
итгэхэд бэрх байна,” хэмээн Гүйцэтгэх захирал 
(ГЗ) Тони Уэстэвэй ярьж байна гээд “үүнийг 

АМЖИЛТЫН ТӨЛӨӨ ХАМТДАА 
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АХБ-ны дэмжлэггүйгээр хийж чадахгүй байсан 
шүү” хэмээн сэтгэл хангалуун өгүүлжээ.

Нэйшнвайд Бичил банкны 
ГЗ-н үзэж байгаагаар, шинээр 
хөгжиж буй бичил санхүүгийн 
салбар харилцагчиддаа 
зээлийн боломжуудыг нээгээд 
зогсохгүй, урьд өмнө байгаагүй 
ирээдүйн баталгаа, итгэл 
найдварыг өгч байна. “ПШГ-д 
банкаар үйлчлүүлдэггүй 
хүмүүс хадгалсан мөнгөө 
ногооны талбай дахь хулсан 
хоолой дотор эсвэл зуухныхаа 
доор нуудаг,” мөн “зарим нь 
насаараа хадгалсан мөнгөө 
алдахаас айгаад, гэрээ орхин хот руу явж ч 
чаддаггүй” хэмээн тэр хэлсэн.

Нэнси Кила, Тау Эги, Майно 
Труди, Кобо Давана нар 
Майкэшийг ашиглан гар 
утсаараа орлого, зарлагын 
гүйлгээ хийж, хүүгээ 
хуримтлуулж байна. Энэ нь 
тэдний хувьд арилжаа гүйлгээ 
хийх найдвартай, аюулгүй, 
хялбар арга юм. 

“ПШГ-н бичил 
санхүүгийн салбарт 
болж буй үйл явц, 
Номхон Далайн бусад 
улс оронд нэвтрүүлэх 
загвар болох 
боломжтой.”
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Исаак Диан гэгч 45 настай хүн бол ногооны 
талбайдаа мөнгөө нуудаг байсан хүмүүсийн 
нэг юм. Банкны агентууд Энга мужийн Цсак 
хөндийд ирэхэд, тэрбээр анх удаа банкны 
данс нээх боломж олдсонд ихээхэн сэтгэл 
хөдөлсөн бөгөөд мөнгөө алдчих вий хэмээх 
айдас түгшүүрээс салсандаа туйлын их баяртай 
байв. “Би хоёр хүүхэдтэй, тэднийхээ сургалтын 
төлбөрт зориулж мөнгө хадгалах шаардлагатай 
байдаг,” хэмээн тэр ярив, “банкны данстай 
болсон тул эмнэлэгт яаралтай хандах үед ч 
хэрэг болно.”

Санхүүгийн боловсрол
Төслийн хүрээнд хөдөө орон нутаг, алслагдмал 
бүсийн 7,000 гаруй хүнд санхүүгийн суурь 
мэдлэгийг эзэмшүүлэх сургалт явуулжээ. 

ПШГ-н тосгодын алслагдмал 
байдлаас болж урьд өмнө 
хүмүүс санхүүгийн үйлчилгээнд 
хамрагдах боломжгүй байсан. 

АМЖИЛТЫН ТӨЛӨӨ ХАМТДАА 
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Сургалт явуулсан багш нар энэ бүс нутгуудад 
биечлэн ажилласан туршлагатай хүмүүс байв. 

Энга мужийн оршин суугч, дөрвөн хүүхдийн ээж 
Лиэп Элайжа тус сургалтыг саяхан дүүргэжээ. 
“Урьд өмнө би төсөв, хадгаламжийн талаар 
ямар ч ойлголтгүй байж, харин одоо санхүүгийн 
мэдлэгтэй болсон тул анхны банкны дансаа 
нээлгэх бодолтой байна” хэмээн тэр хуучлав.

Төсөл дээр ажилласан мэргэжлийн сургагч 
багш Жилл Пижуйн ярьж буйгаар, түүний 
ажлын хамгийн сайхан хэсэг бол тосгодуудад 
зохион байгуулсан сургалтын төгсөлтийн баярт 
оролцох явдал ажээ. “Тэдний хүсэл тэмүүлэл, 
боловсрон гэгээрэх эрмэлзлийг харах бүрт 
сэтгэл их хөдөлдөг,” хэмээн тэр өгүүлэв. 

Төслийн үр ашгийг эмэгтэйчүүд ихээр хүртжээ. 
Нэйшнвайд Бичил банкнаас гаргасан “Майкэш” 
нэртэй, харилцагчид дансаа гар утсаараа 
удирдах боломж олгодог бүтээгдэхүүн тэдний 
таашаалыг хамгийн ихээр хүлээдэг. Түүний 
тусламжтайгаар, банкны харилцагчид орон 
гэрээсээ явалгүйгээр орлого, зарлагын гүйлгээ 
хийх, хүү хуримтлуулах боломжтой аж.

“Бидэнд салбарын сүлжээгээ тэлэх хөрөнгө 
дутмаг байсан тул шинэлэг шийдлүүдийг 
эрэлхийлж, зорилгоо биелүүлэхийн тулд 
банкны зайн үйлчилгээний технологийг ашиглах 
шаардлага гарсан,” хэмээн ГЗ Тони Уэстэвэй 
ярьж байна, “энэ бол Бичил санхүү, хөдөлмөр 
эрхлэлтийг дэмжих төслөөс урган гарсан 
стратеги байсан. Хөдөө орон нутагт үйлчилгээ 
үзүүлэх өртөг зардал хэт өндөр байдаг тул 
технологийг ашиглахаас өөр гарцгүй юм.” 

Эмэгтэйчүүдийн аюулгүй 
байдал
Эмэгтэй харилцагчид, түүний дотор арилжаа, 
наймаа эрхэлдэг эмэгтэйчүүд Майкэшийг 
аюулгүй, найдвартай хэмээн үздэгийг судалгаа 
харуулжээ. ПШГ-н нийт банкны дансны 30%-г  
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эмэгтэйчүүд эзэмшдэг бөгөөд Нэйшнвайд 
Бичил банкны үүрэн хэтэвч хэмээн нэрлэгддэг 
гар утсаар удирдагддаг дансны 80%-г урьд 
өмнө банкны үйлчилгээ авч байгаагүй 
хөдөөгийн оршин суугчид ашиглаж байна. 

Төслийн ерөнхий зохицуулалт ба хэрэгжилтийг 
тус улсын төв банк хариуцан ажиллаж байв. 
Төв банкны ерөнхийлөгч Лой Бакани төслийн 
удирдлагын хороог даргалдаг байжээ. “Энэ 
төсөл хэрэгжихээс өмнө, ПШГ-н хүн амын 
95 хувь нь санхүүгийн үйлчилгээ авдаггүй 
байсан төсөл хэрэгжсэнээс хойш банкаар 
үйлчлүүлдэггүй хүний тоо 80% болж буурсан нь 
томоохон амжилт юм” хэмээн тэр ярив.

Эрэлт хэрэгцээнд 
түшиглэсэн бүтээгдэхүүн
Тус улсын бичил санхүүгийн байгууллагууд 
эрэлт хэрэгцээнд түшиглэсэн бүтээгдэхүүн 
шинээр гаргаж, байгаа үйлчилгээгээ илүү 
тогтвортой, хэрэглэгчдэд таатай болгоход нь 
төслийн зүгээс дэмжин ажиллажээ. Төслийн 
эхний 6 жилд хадгаламж, зээлийн 30 шинэ 
бүтээгдэхүүнийг туршиж, 7 бүтээгдэхүүнийг 
шинэчлэн өөрчилсөн байна. Эдгээр 
бүтээгдэхүүний ихэнхийг бусад бичил 
санхүүгийн байгууллагуудад нэвтрүүлэх загвар 
болгох үүднээс Вау дахь туршилтын бичил 
банкаар дамжуулан зах зээлд гаргаж байв.

2002 оны 9-р сарын байдлаар, ПШГ-д ердөө 
20,000 орчим зээлдэгч, 45,000 хадгаламж 
эзэмшигч бичил санхүүгийн байгууллагаар 
үйлчлүүлдэг байв. Харин 2010 оны 6-р сар 
гэхэд, эдгээр бичил санхүүгийн байгууллагын 
зээлдэгчдийн тоо 184,000, хадгаламж 
эзэмшигчдийн тоо 509,000 болжээ. 

“Бичил санхүү, хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих 
төсөл нь оролцогч талууд, салбарын тоглогч, 
зохицуулагч байгууллагуудын үзэл бодол, 
байр суурийг өөрчилж чадсан,” хэмээн Төв 
банкны ерөнхийлөгч ярьж байна, “ПШГ-н бичил 

118



Оршил

санхүүгийн салбарт болж буй үйл явц, Номхон 
Далайн бусад улс оронд нэвтрүүлэх загвар 
болох боломжтой юм.”

Үргэлжилсэн эрч хүч
ПШГ-ийн Засгийн газраас тавьсан хүсэлтийн 
дагуу, 2010 онд АХБ болон Австралийн 
Засгийн газар хамтран, хөдөө орон нутаг 
дахь санхүүгийн үйлчилгээний хүртээмжийг 
үргэлжлүүлэн тэлэх зорилготой, хамтарсан 
санхүүжилт бүхий шинэ төслийг баталжээ. 

АХБ-ны 24.06 сая ам.долларын санхүүжилттэй 
Бичил санхүүгийн төслийн өргөтгөл 2012 
онд хэрэгжиж эхэлсэн бөгөөд өмнөх төслийн 
туршлага дээр тулгуурласан аж. Төслийн 
хүрээнд тус улсын хамгийн алслагдмал бүс 
нутгууд дахь 120,000 хүнд санхүүгийн мэдлэг 
олгох 7 жилийн хөтөлбөр багтсан. Сургалтад 
хамрагдагсдын хамгийн багадаа 40% нь 
эмэгтэйчүүд байх болно. 

Эмэгтэйчүүдийн Бичил 
банк
Төслийн туршлагад тулгуурлан Эмэгтэйчүүдийн 
Бичил банк байгуулагдсан нь ПШГ-н 
эмэгтэйчүүдийн хөгжлийн шинэ эрин үеийн 
эхлэл болсон. 2014 оны 8 сард тусгай 
зөвшөөрлөө авсан энэхүү банк, Номхон 
Далайн бүс нутагт эмэгтэйчүүдийн хэрэгцээнд 
тусгайлан зориулагдсан анхны банк юм. 
Тушари Хевапатирана хэмээх эмэгтэй гүйцэтгэх 
захиралтай Эмэгтэйчүүдийн Бичил банк нь 
хадгаламж, зээлийн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ 
санал болгож, санхүүгийн мэдлэг олгох 
сургалтууд явуулдаг. Тус банкны үндэс суурь 
нь ПШГ-н Бизнес эрхлэгч эмэгтэйчүүд хэмээн 
нэрлэгдсэн, 10,000 харилцагчтай төрийн бус 
байгууллага байсан бөгөөд өдгөө олон шинэ 
үйлчлүүлэгчтэй болсоор байна.
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Тэдний нэг нь таван хүүхдийн ээж, 54 настай 
Анна Гой юм. Анна хүнс, комиссын хувцас, 
тоглоом, гоёл чимэглэл зардаг дэлгүүр 
ажиллуулдаг бөгөөд үүний зэрэгцээ хувцас 
захиалга, засварын үйлчилгээ эрхэлдэг. 
Анна бичиг үсэг тайлагдаагүй ч энэ нь түүнд 
Эмэгтэйчүүдийн Бичил банкинд данс нээхэд нь 
саад болоогүй юм. Өнөөдөр тэрбээр оёдлын 
бизнесээ өргөжүүлэхээр банкнаас зээл авах 
өргөдлөө өгөөд байна. 

Анна бол Эмэгтэйчүүдийн Бичил банкны 
зорилтот харилцагчийн сонгодог төлөөлөл 
хэмээн Тушари Хевапатирана ярьж байна. 
“Манай банк байгуулагдсан нь эмэгтэйчүүдийн 
хөгжилд түлхэц өгсөн. Манай эмэгтэйчүүд 
эрчүүдийг бодвол санхүү мөнгөө илүү сайн 
удирдах чадвартай, банкны үйлчилгээ, 
санхүүгийн хувьд онцгой эрэлт хэрэгцээтэй 
гэдгийг бид мэднэ, бид тэдний зүрхний 
цохилтыг андахгүй. Тийм болохоор тэд бидэнд 
ханддаг” хэмээн тэр онцолсон байна. 

Анна Гой

Тушари Хевапатирана

Эсрэг талд: Төслийн ачаар 
үүсгэн байгуулагдсан 
Эмэгтэйчүүдийн Бичил банк 
ПШГ-н хувьд шинэ эрин үеийг 
нээсэн. 
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Tажикистаны нийслэл Душанбе хотоос Киргиз Улсын 
хил хүрэх замыг сэргээн засварласан АХБ-ны төслийн 

амжилтыг шинэчилсэн замын урт, өсөн нэмэгдсэн замын 
хөдөлгөөн, санхүү болон эдийн засгийн ашгийн үзүүлэлтээр 
хэмжиж болох байх. Харин 45 настай Рупия Каримовагийн 
хувьд энэхүү замын үр шимийг тоогоор хэмжих аргагүй юм. Энэ 
төсөл түүний амьдралыг бүхлээр нь өөрчилжээ. 

Тажикистан

Олны  
аялах зам
Жиргатал дүүрэг дэх, төслийн хүрээнд сэргээн засварлагдсан зам дагуу машин 
зорчин өнгөрч байна. 
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Душанбе–
Киргизийн хил 
хоорондын 
замыг сэргээн 
засварлах 
төсөл (2-р 
шат)
Огноо 
• Баталсан: 2005 оны 11 сар
• Хаасан: 2013 оны 8 сар

Үр ашгийг хүртэгчид
• 260,000 гаруй хүн шууд үр 

ашгийг хүртсэн 

Үр дүн
Хилийн боомтоор гарах 
тээврийн хэрэгслийн тоо 
гурав дахин нэмэгдэж, 
өдөрт 2,071 болсон

Хэмнэлт
• 1,000 км зам тутамд 

гарах хэмнэлт суудлын 
автомашинд 45 
ам.доллар, жижиг оврын 
ачааны автомашинд 105 
ам.доллар, том оврын 
ачааны автомашинд 194 
ам.доллар болсон. 

Худалдаа
• 2006 оноос хойш хил 

дамнасан ачаа тээвэр 8 
гаруй дахин нэмэгдсэн. 

Хэдэн жилийн өмнө Рупия ажилгүй байсан 
бөгөөд амьжиргаагаа залгуулах гэж зүдэрдэг 
байв. Тэрбээр Рашт мужийн төв дахь гэрээсээ 
нийслэл Душанбе руу бараа бүтээгдэхүүн авах, 
эмнэлэгт үзүүлэхээр явах бүртээ шороон, овгор 
товгор замаар нэг талдаа 10 цаг зарцуулдаг 
байжээ. 

Харин хоёр жилийн өмнө зам засагдаж, 
харилцагч болон ханган нийлүүлэгчдэд хүрэх 
нөхцөл сайжирсан тул Рупия Рашт мужийн 
төвийн зах дээр даавууны дэлгүүр нээхээр 
шийджээ. Энэ нь тун амжилттай болов. 
Өдгөө тэрбээр Душанбе руу таксигаар хоёр 
долоо хоног тутам явж, дэлгүүрийнхээ барааг 
татаж авдаг бөгөөд нэг өдрийн дотор ажлаа 
амжуулдаг болжээ. 

“Шинэ замтай болсноор аяллын хугацаа 
богиносод зогсохгүй, гэр бүлийнхний маань 
хувьд Рашт мужийн төвийн дүүргийн эмнэлэг 
рүү явахад ч хялбар болсон,” хэмээн Рупия 
ярьж байна, “манай зээ дүү ихэр хүүхдээ 
төрүүлэхдээ бага зэрэг хүндрэлтэй төрөлт 
болсон ч эмнэлэг рүү 15 минутийн дотор 
хүргэгдсэн. Урьд нь цаг гаруй явдаг байсан юм.” 

АХБ-ны санхүүжүүлсэн Душанбе–Киргизийн 
хил хоорондын замыг сэргээн засварлах төсөл 
(2-р шат)-ийн ачаар илүү хурдан, аюулгүй, тав 
тухтай аялдаг болсон Тажикистаны олон бизнес 
эрхлэгч, оршин суугчдын нэг нь Рупия юм. 
Хил орчмын 89 км урт замын хоёр хэсэг, орон 
нутгийн 60 км урттай нэг хэсгийг 2005-2013 
оны хооронд 60 сая ам.долларын өртөгтэйгээр 
зассан ба үүнээс 51.7 сая ам.долларыг АХБ-
ны зээлийн 31.2 сая, буцалтгүй тусламжийн 
20.5 сая ам.долларын санхүүжилтээр гаргав. 
Үлдсэн 3.5 сая ам.долларыг ОПЕК-ийн Олон 
улсын хөгжлийн сан, 4.8 сая ам.долларыг 
Тажикистаны Засгийн газар гаргажээ. Замыг 
сэргээн засварлахдаа, даланг хүчитгэх, 
хучилтыг солих, ус зайлуулах шугам хоолойг 
сайжруулах, хөрсний гулгалтаас хамгаалах 
ханыг бэхжүүлэх зэрэг ажил хийгдсэн байна.
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Тус төсөл нь хөгжлийн түнш байгууллагуудын 
дэмжлэгтэйгээр, далайд гарцгүй Тажикистаны 
замын сүлжээг сайжруулах Засгийн газрын 
санаачилсан хөтөлбөрийн бүрэлдэхүүн хэсэг 
байв. Засгийн газрын тээврийн салбарын 
стратегид Төв Азийг дамнасан худалдаа, 
тээврийг хөнгөвчлөх зорилгоор хил дамнасан 
коридор замын сүлжээг хөгжүүлэх асуудал 
тусгагдсан байдаг. АХБ анх 2003 оны сүүлээр 
Душанбе–Киргизийн хил хоорондын замыг 
засварлах төслийг баталж байсан бөгөөд 
үүнээс хойш нийт 118 гаруй сая долларын зээл, 
буцалтгүй тусламжийн хөрөнгийг олгоод байна. 

АМЖИЛТЫН ТӨЛӨӨ ХАМТДАА 





Дак Ха дүүргийн эмнэлгийн эмч, сувилагч нар 2000-д оны 
эхээр материаллаг хангамжийн хомсдолоос илүү хүнд 

хэцүү асуудалтай тулгарч байв. 

Тэдний эмнэлгийн үйлчилгээ үзүүлдэг Вьетнамын Төвийн 
өндөрлөг бүсийн хөдөөгийн ард иргэд, мэргэжил эзэмшээгүй, 
тосгоны уламжлалт бариач домчид хандан өөрсдийгөө болон 
хүүхдүүдээ эмчлүүлэх нь түгээмэл хэвээр байлаа. Тэд орчин 
үеийн эм тарианаас ургамлын ханд, үрлийг илүүд үздэг байв. 
Аливаа өвчин эмгэг бол сүнс эсвэл лус савдагаас гаралтай 
гэдэг сүсэг бишрэл газар авсан байсан бөгөөд энэ нь эрүүл 

Вьетнам

Орчин үеийн анагаах 
ухааны авралт ач тус
Дак Ха дүүргийн эмнэлгийн 41 настай сувилагч Нгуен Тхи Луен нутгийн ард иргэдэд 
эрүүл ахуйн ач холбогдол, орчин үеийн анагаах ухааны давуу талуудыг сурталчлан 
таниулжээ. Тэрбээр өнөөдөр дүүргийнхээ 105 сувилагчийг удирдан ажилладаг. 
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ахуйг сахихгүй байх нь эрүүл мэндэд хортой 
болохыг ухамсарладаггүйн “даарин дээр давс 
нэмж” байлаа. 

41 настай сувилагч Нгуен Тхи Луен ярьж 
буйгаар, эмнэлэгт хэвтэж буй өвчтөн болон 
ар гэрийнхэн нь “хогоо цонхоороо, эмнэлгийн 
хашаанд гээд хаа сайгүй хаядаг байсан. Тэд 
хогийг хаана хаях ёстойг ер мэддэггүй байсан 
юм.” 

2004-2010 онд АХБ-ны санхүүжилтээр Төвийн 
өндөрлөг бүсийн эрүүл мэндийн үйлчилгээг 
сайжруулах төсөл хэрэгжсэнээр, хүмүүсийн 
анагаах ухаан, эрүүл мэндийн ерөнхий 
асуудлуудад хандах хандлага өөрчлөгдсөн 
хэмээн Тхи Луен ярив. Нэгэн чухал үр дүн бол 
нутгийн ард иргэдийн өвчлөлийн түвшин болон 
нялхсын эндэгдэл буурчээ. 

Эмнэлгийн ажилтнууд төслийн хөрөнгөөр 
эмнэлэгтээ эрүүл мэндийн боловсрол, 
мэдээллийн төв байгуулж, хүмүүст эрүүл ахуйн 
ач холбогдлыг сурталчлан таниулах ажлыг 
хийсэн байна. Мөн түүнчлэн, өвчтөнүүдийн 
ар гэрийнхэнд орчин үеийн эмнэлгийн 
тусламж, үйлчилгээний үр өгөөжийн талаар 
тайлбарладаг байв. 

Ойр орчмын тосгодод хамгийн цөөндөө нэг 
эмнэлгийн ажилтан томилж, оршин суугчдад 
өвдсөн үедээ эмнэлэг болон эрүүл мэндийн 
төвүүдэд хандахыг зөвлөн, сурталчилгаа 
хийжээ. Мөн түүнчлэн, сувилагч нарт сургалт 
явуулж, өвчтөнтэй харилцах арга барилуудыг 
эзэмшүүлсэн байна. 

Ийнхүү, эрүүл ахуй, хогны асуудал бүрэн 
шийдвэрлэгдсэн хэмээн өдгөө ахлах сувилагч 
болсон Тхи Луен хуучлав, “Хүмүүс хогоо хогийн 
саванд хийдэг болсон.” 

Тхи Луен болон түүний өвчтөнүүд, Вьетнамын 
Дак Лак, Дак Нунг, Гиа Лай, Кон Тум болон 
Лам Дунг хэмээх 5 мужид төслийн үр өгөөжийг 
хүртсэн 5.1 сая хүний төлөөлөл юм. Төслийн 

Төвийн 
өндөрлөг 
бүсийн эрүүл 
мэндийн 
үйлчилгээг 
хөгжүүлэх 
төсөл
Огноо 
• Баталсан: 2004 оны 1 сар
• Хаасан: 2011 оны 12 сар

Үр ашгийг хүртэгчид
• 5 сая гаруй хүн

Нялхсын эндэгдэл
• 1,000 амьд төрөлт тутамд 

60 байснаас 41 болж 
буурсан

Өвчлөлийн түвшин
• 10% буурсан

Дэд бүтэц
• 2 эрүүл мэндийн 

урьдчилан сэргийлэх төв, 
3 нийгмийн эрүүл мэндийн 
төв, 4 эрүүл мэндийн 
боловсрол, мэдээллийн 
төв, 2 анагаах ухааны 
дунд сургууль баригдсан 
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хүрээнд дэд бүтцийн хэрэгцээ нь бараг 
хангагдаагүй Төвийн өндөрлөг бүс нутагт 
эмнэлэг, анагаах ухааны сургуулиудыг барьж 
байгуулах, эмч, эмнэлгийн ажилтнуудыг сургах 
ажлыг хийж, ядуу болон боломж хязгаарлагдсан 
хүмүүсийн эрүүл мэндийг сайжруулах 
зорилгоор эмнэлгийн анхан шатны тусламж, 
үйлчилгээнд оруулах хувийн хэвшлийн хөрөнгө 
оруулалтыг хөхиүлэн дэмжжээ. 

АМЖИЛТЫН ТӨЛӨӨ ХАМТДАА 
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Мөн түүнчлэн, ядуу ард иргэдэд зориулан 
эрүүл мэндийн картын шинэлэг системийг 
нэвтрүүлсэн байна. Засгийн газраас явуулсан 
ядуурлын судалгаанд үндэслэн, Төвийн 
өндөрлөг бүсэд ойролцоогоор 1.7 сая хүн тус 
татаас бүхий тусламж, үйлчилгээнд хамрагдах 
тооцоо гаргасан байна. 

Вьетнамын Төвийн өндөрлөг бүс 
нутагт ядуурлын түвшин улсын 
дунджаас үлэмж өндөр байсаар 
ирсэн.

129



Энэхүү эрүүл мэндийн картын үйлчилгээнд 
эмнэлэгт хэвтэн эмчлүүлэгчдэд хоолны мөнгө 
олгох, өвчтөний замын зардал болон эрүүл 
мэндийн даатгалаар төлөгдөхгүй эмчилгээний 
зардлыг нөхөн олгох, алслагдмал орон нутагт 
анхан шатны тусламж, үйлчилгээг хүргэх зэрэг 
туслалцаа багтжээ. 

Төслийн өртөг нь 28 сая ам.доллар байсан 
бөгөөд үүнээс 66 хувийг нь буюу 18.6 сая 
ам.долларыг АХБ-ны зээлээр санхүүжүүлэв. 
Шведын Засгийн газар 5.6 сая ам.долларыг 
буцалтгүй тусламжаар, үлдсэн 3.9 сая 
ам.долларыг Вьетнамын Засгийн газар 
гаргажээ. 

Замын зардлын дэмжлэгтэй 
болсон нь И Х’Вангийн 
амьдралд ихээхэн дэм болжээ. 
Зураг дээр 2 настай охиноо 
дагуулан Дак Пкси-н эрүүл 
мэндийн төв дээр ирсэн 
байгаа нь. 
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“Tөсөл хэрэгжсэн мужуудад өвчлөлийн түвшин 
ихээхэн буурсан,” хэмээн Кон Тум мужийн 
Эрүүл мэндийн газрын дарга Нгуен Тхи Вен 
ярив, “2006 онтой харьцуулахад, төсөлд 
хамрагдсан мужууд дахь өвчлөл хамрагдаагүй 
мужуудынхаас 10% илүү буурсан бөгөөд 
төслийн бүс нутагт нялхсын эндэгдэл 1,000 
хүнд 60 байснаас 41 болсон.”

Тхи Вен төслийн үр өгөөжийг Нгок Хой дүүргийн 
эмнэлэг дээр биечлэн харсан. “АХБ-ны 
санхүүжилтээр эх барих, эмэгтэйчүүд, хүүхдийн 
эмч, халдварын хяналт зэрэг мэргэжлээр 20 
гаруй мэргэжилтэн бэлтгээд байна,” гэж тэрбээр 
хуучлав. “Төслийн хөрөнгөөр мэдээллийн 
төв, халдварт өвчний төв, бохир ус цэвэрлэх 
байгууламж барьж, түргэний 7 машин зэрэг 
тээврийн хэрэгсэл худалдаж авсан. Энэ бүхэн 
манай мужид ихээхэн үр дүнгээ өгсөн шүү.” “Би илүү их зүйлийг харах, 

сурах боломжтой болсон,” 
хэмээн Най Линь Да ярьж 
байна, зураг дээр Плейку 
Эрүүл мэндийн төвийн төрөх 
тасагт ажиллагаа байгаа нь.
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АМЖИЛТЫН ТӨЛӨӨ ХАМТДАА 

Ядуучуудыг дэмжсэн нь
Урьд өмнө гурван хүүхдийн аль нэг нь өвдөхөд, 
Дак Пкси тосгоны оршин суугч, Ксе Данг ястан, 
29 настай И Х’Ванг цагаан буудаа, эрдэнэ 
шишний талбайдаа нөхөртэйгээ зэрэгцэн 
хийдэг ажлаа орхин, лавлагаанд мөнгө төлж, 
хүүхдүүдээ дагуулан Дак Ха дүүргийн эмнэлэг 
рүү явдаг байв. Нийтийн тээврээр зорчих 
зардал нь 20 ам.доллар болдог байсан ба 
хэрэв хүүхдийн байдал хүндэрвэл нэмж 15 
ам.долларын зардал гарган мужийн эмнэлэг 
рүү явах шаардлага гардаг байжээ. 

Харин төслийн хүрээнд нэвтрүүлсэн 
тогтолцоогоор, И Х’Ванг шиг нутгийн иргэдэд 
замын зардлыг нь нөхөн олгож, хоолны мөнгө 
өгч, лавлагааны төлбөрийг нь даадаг болов. 
Өнөөдөр, энэ дэмжлэгийг засгийн газраас 
үзүүлдэг болоод байна.

Төслийн үр дүнд, кофе 
тарьдаг Сью Тхит болон 
түүний гэр бүл эрүүл мэндийн 
үзлэгт тогтмол ордог болов. 
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Энэ бол 4 сая гаруй үндэстний цөөнх тархай 
бутархай амьдардаг, ядуурлын түвшин нь 13.4 
хувийн улсын дундаж ядуурлын түвшнээс 
үлэмж өндөртэй Төвийн өндөрлөг бүсэд нэн 
хэрэгцээтэй байсан тусламж дэмжлэг юм. 

Стратегийг уялдуулах нь 
Тус төсөл, засгийн газрын боловсруулсан 2001-
2005, 2006-2010 онуудын нийгэм, эдийн засгийн 
хөгжлийн төлөвлөгөөнд шууд дэмжлэг үзүүлж, 
ядуу иргэдэд эрүүл мэндийн анхан шатны 
тусламж, үйлчилгээг хүргэх зорилготой засгийн 
газрын бодлогын үндсэн баримт бичиг болох 
139-р шийдвэртэй уялдсан байв. 

“АХБ-ны зүгээс төслийн цар хүрээ, төсвийн 
хуваарилалтад уян хатнаар хандаж, төсөл 
хэрэгжүүлэх явцад зарим хэрэгтэй өөрчлөлтийг 
хийж байсанд Засгийн газар ихээхэн талархаж 
байсан,” хэмээн Тхи Вен ярьж байна. Үүнд 
нэмэлтээр барилгын ажил хийх болон хог 
хаягдлын менежментийг сайжруулахад 
зориулан, санхүүжилтийг дахин хуваарилах 
өөрчлөлтүүд багтаж байв. 

Эрүүл мэндийн яам, мужийн эрүүл мэндийн 
газрын ажилтнууд түншлэл хэлбэрээр ажиллаж, 
төслийн хүрээн дэх олон санаачилгуудыг 
хэрэгжүүлэх, хянан удирдах үүргийг хүлээжээ. 
12 дүүргийн эрүүл мэндийн төвийн барилга, 
хэвтэн эмчлүүлэх тасгуудыг шинээр барьж, 
хатуу хог хаягдал, цэвэр, бохир усны 
байгууламжуудыг шинэчилсэн байна. Төслийн 
санхүүжилтээр, мужийн 2 эрүүл мэндийн 
урьдчилан сэргийлэх төв, 3 нийгмийн эрүүл 
мэндийн төв, 4 мэдээллийн төвийг шинээр 
байгуулж, Гиа Лай болон Дак Лак мужид анагаах 
ухааны дунд сургуулиудыг барьсан байна. 
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АМЖИЛТЫН ТӨЛӨӨ ХАМТДАА 

Үйлчилгээг 
сайжруулсан нь
Төслийн хүрээнд эмнэлэг, дүүргийн эрүүл 
мэндийн болон урьдчилан сэргийлэх төвүүд, 
анагаах ухааны дунд сургуулиудыг тоног 
төхөөрөмжөөр хангаж, анхан шатны эрүүл 
мэндийн мэргэжилтэн, эмнэлгийн ажилтнуудад 
сургалт явуулан, эмч нарын мэргэжлийг 
дээшлүүлсэн байна. 

Дүүрэг, мужийн эрүүл мэндийн төвүүдийн 200 
гаруй мэргэжилтэнд дотор, яаралтай тусламж, 
мэс засал, хүүхдийн эмчилгээ, эх барих, 
эмэгтэйчүүд, халдварт өвчин, нийгмийн эрүүл 
мэндийн чиглэлээр сургалт явуулжээ. 

Төслийн санхүүжилтээр, таван мужийн 1,600 
орчим тосгон, дүүргийн эмнэлгийн ажилтан, 
үүн дотор үндэстний цөөнх 330, эмэгтэй 902 
суралцагчийг анагаах ухааны дунд сургуулийн 
эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээний чанарын 
сургалтад хамруулсан байна. 

Гиа Лай мужийн Плейку 
хот дахь Гиа Лай анагаах 
ухааны дунд сургууль, 
эм зүйчийн мэргэжлээр 
суралцаж буй оюутнуудад 
зориулсан цэцэрлэгт 
хүрээлэнтэй. 
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Үнэтэй ур чадварыг эзэмшсэн эмнэлгийн 
ажилтнуудын нэг, 40 настай Най Линь Да, Гиа 
Лай мужийн Плейку эрүүл мэндийн төвд эмчээр 
ажилладаг. Тэрбээр ядуу гэр бүлээс гаралтай 
бөгөөд эмчийн мэргэжлийг эзэмшихийн тулд 
6 жил суралцах хугацаандаа өдөр шөнөгүй 
хичээллэдэг байв. 

Анагаах ухааны мэргэжлийн дипломоо гардан 
авсны дараагаар, тэрбээр төслөөс тэтгэлэг 
авч Ханойд мэргэшүүлэх сургалтад сурч, эх 
барих эмч болсон байна. Үүний дараа төрсөн 
муждаа эргэн ирж, өөрийн Жа Рай үндэстний 
цөөнх эмэгтэйчүүдэд туслахаар сэтгэл гарган 
ажиллаж байна.

“Би өөрөө үндэстний цөөнх тул 
нутгийн эмэгтэйчүүдийнхээ 
хэрэгцээг ойлгож, туслахад 
маш их дэмтэй байдаг,” хэмээн 
тэр ярив. “Би тэдэнд улам 
их туслахыг хүсч байсан. 
Үндэстний цөөнх олон хүн 
ямар эрүүл мэндийн тусламж, 
үйлчилгээг авах боломжтойгоо 
мэддэггүй, тэгээд тэд зурхайч 
эсвэл бөөд ханддаг.” 

Өдөр бүр 30 өвчтөнд үзлэг 
хийж, 10 орчим хүүхдийг эх барьж авдаг Линь 
Да, сургалтад сууснаараа мэргэжлийн ур 
чадвараа хэр зэрэг сайжруулсныгаа мэдэрчээ. 
“Би илүү их зүйлийг харах, сурах боломж 
нээгдсэн,” хэмээн тэр ярьж байна. 

Тэрбээр нутгийн ард иргэдийн эрүүл мэндийн 
тусламж, үйлчилгээнд хандах хандлага 
өөрчлөгдсөнийг ажиглажээ. Урьд өмнө, 
ихэнх ээжүүд хүүхдээ төрүүлэхдээ муу ёртой 
хэмээн ямар ч бэлтгэл хийдэггүй байв, зарим 
нь бүр төрөлт эхлэсний дараа эмнэлгээ 
гэнэт орхин явах ч тохиолдол гардаг байжээ. 
Харин өнөөдөр түүний болон эх баригчдын 
тусламжтайгаар, ээжүүд эрүүл мэнддээ 
анхаарч, эрүүл хүүхэд төрүүлэхийн тулд яах 
ёстойгоо ухамсарладаг болсон аж. 

“Би өөрөө үндэстний 
цөөнх тул нутгийн 
эмэгтэйчүүдийнхээ 
хэрэгцээг ойлгож, 
туслахад дэмтэй 
байдаг.”
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АМЖИЛТЫН ТӨЛӨӨ ХАМТДАА 

Бахархууштай амжилтын 
жагсаалт
Төслийн шууд болон шууд үр дүнгийн 
жагсаалтыг харахад үнэхээр бахархууштай 
хэмээн төсөлд оролцсон хүн бүр итгэлтэйгээр 
хэлнэ. 

Тухайлбал, төсөлд хамрагдсан мужуудын 
өрхийн амьжиргааны судалгаагаар 
тогтоогдсон 2004, 2006, 2008 оны эрүүл 
мэндийн үзүүлэлтүүдийг, НҮБ-ын Хөгжлийн 
хөтөлбөрийн Хүний хөгжлийн индексээр ижил 
түвшинтэй төслийн бус мужуудын үзүүлэлттэй 
харьцуулжээ. 

Төслийн мужуудад улсын эмнэлгийн 
амбулатороор үйлчлүүлэгчдийн тоо 37%-аар 
өссөн бол харьцуулалт хийсэн бусад мужид 
22% байв. 

Да Лат орчмын нэг эмнэлэгт жирэмсний 
хяналтад хамрагдсан эхчүүдийн хувь 45-
аас 67% болж нэмэгдэж, мужийн улсын 
эмнэлгүүдэд ядуу ард иргэдийн амбулатороор 
үйлчлүүлсэн хувь 37%-аар өссөн байна. 

Ядуу эмэгтэйчүүд, хүүхдүүдийн хоол, унаа, 
эмчилгээний зардлыг төслөөс татаасаар 
олгосноор, төсөлд хамрагдсан таван мужийн 
дөрөвт нь нийт нярайлсан эхчүүдийн 90 гаруй 
хувь нь мэргэжлийн эмнэлгийн ажилтны 
тусламжтайгаар төрдөг болжээ. Харин саад 
бэрхшээл хамгийн ихтэй Кон Тум мужид 
79%-ийн үзүүлэлттэй байсан ба жирэмсний 
хяналтад хамрагдсан эхчүүдийн дундаж хувь 
83% болсон байна. 

Төслийн амжилтыг харгалзаж, бүх мужид 
ядуучуудад хүргэх эмнэлгийн тусламж, 
үйлчилгээнд татаас үргэлжлүүлэн олгохын тулд 
Вьетнамын Засгийн газраас эрүүл мэндийн 
салбарын санхүүжилт, даатгалын хуулиудад 
өөрчлөлт оруулсан байна. 

Төслийн эрүүл мэндийн картын тогтолцоо 
мөн амжилттай хэрэгжсэн тул засгийн газрын 

136



Оршил

хувьд бүх нийтийг эрүүл мэндийн үйлчилгээнд 
хамруулах алсын зорилгодоо хүрэх 
стратегиудыг үргэлжлүүлэн турших урам өгсөн 
байна. 
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Дүгнэлт
Ази, Номхон Далайн бүс нутгийн дэлхийн 
ДНБ-д эзлэх, худалдан авах чадварт 
хүрвүүлсэн хувь 1990 онд 23% байсан бол 
2013 онд 38% болж өссөн нь сүүлийн хагас 
зууны туршид үргэлжилсэн ядуурал буурч 
буй хандлагыг нэлээд эрчимжих нөхцлийг 
бүрдүүлсэн билээ. АХБ-ны тооцоогоор энэ ахиц 
дэвшил цаашид ч үргэлжлэх бөгөөд 2050 онд 
гэхэд дэлхийн ДНБ-ийн хамгийн багадаа 50 
хувийг тус бүс нутаг бүрдүүлэх төлөвтэй байна. 

АХБ-ны хөгжиж буй гишүүн орнуудын өөрчлөлт 
хувьсал цаашид ч үргэлжлэх нь тодорхой 
бөгөөд урьд өмнийн саад бэрхшээл арилахын 
зэрэгцээ шинэ сорилтуудтай тулгарах болно. 
Бүс нутгийн эрэлт хэрэгцээ өөрчлөгдөхийн 
хэрээр АХБ-ны үйл ажиллагааны чиглэл мөн 
даган хувьсах учиртай. 

AХБ-ны үйл ажиллагааны стратегид 2014 онд 
хийсэн дунд хугацааны үнэлгээгээр эдгээр ахиц 
дэвшлийг нягталж, цаашдын АХБ-ны төслүүд 
оролцоог чухалчилж, инноваци, хямралд 
тэсвэртэй байдлыг бэхжүүлэхийн зэрэгцээ дунд 
орлоготой улс орнуудад ахиу дэмжлэг үзүүлэх 
шаардлагатайг тодорхойлжээ. 

Бүс нутгийн 1.6 тэрбум хүн өдөрт 2 хүрэхгүй 
ам.доллараар амьжиргаагаа залгуулсан хэвээр 
байгаа тул Ази, Номхон Далайн бүс нутгийг 
ядуурлаас ангижруулах АХБ-ны алсын хараа 
бүрэн хэрэгжээгүй хэвээр байгааг үнэлгээний 
тайланд онцолсон байна. Иймд, АХБ-ны 2020 
он хүртэлх стратегийн гурван чиглэл болох 
оролцоог хангасан эдийн засгийн өсөлт, 
байгальд халгүй тогтвортой хөгжил болон бүс 
нутгийн хамтын ажиллагаа ба интеграцчилал 
зэрэг нь банкны үйл ажиллагааны төв хэвээр 
байх болно. 

Тус номонд танилцуулсан 12 төслийн өгүүллээр 
АХБ эдгээр гурван чухал зорилгоо хэрхэн 
хэрэгжүүлж байгааг харуулахыг зорив. Дан 
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ганц мөнгөн туслалцаагаар зогсохгүй, мэдлэг, 
шинэлэг шийдлүүдийг ашигласан хөгжлийн 
олон түнш байгууллагын хамтын хүчин 
чармайлтын дүнд амьдрал нь өөрчлөгдсөн бүс 
нутгийн оршин суугчдын талаар тус түүхүүд 
өгүүлнэ. 

АХБ-ны өөрийн эх үүсвэрээс гаргадаг 
санхүүжилт (2014 онд 13.5 тэрбум ам.доллар) 
бүс нутгийн эрэлт хэрэгцээний өчүүхэн хувийг 
л хангана. Харин хөгжлийн түншүүдээс 
хамтарсан санхүүжилт (2014 онд 4.9 тэрбум 
ам.доллар) төвлөрүүлснээр хавьгүй их үр дүнд 
хүрч байна. Иймд, АХБ хоёр талт албан ёсны 
эх үүсвэрүүд эсвэл хувийн хэвшил гэх мэт 
санхүүжилтийн гуравдагч эх үүсвэрээс хөрөнгө 
төвлөрүүлэх хүчин чармайлтыг эрчимжүүлж 
эхлээд байна. 

Энэхүү номонд танилцуулсан хэд хэдэн төсөлд 
их хэмжээний хамтарсан санхүүжилт хийгдсэн 
ба үүнд Папуа Шинэ Гвинейн хөдөө орон 
нутагт санхүүгийн үйлчилгээг өргөжүүлэхэд 
Австралийн Засгийн газраас үзүүлсэн 
дэмжлэг, Тажикистаны нийслэлийг Киргизийн 
хилтэй холбох замын сэргээн засварлалтыг 
санхүүжүүлсэн ОПЕК-ийн Олон улсын хөгжлийн 
сангийн оролцоо, Бүгд Найрамдах Хятад Ард 
Улсын хамгийн том талбайтай цэнгэн усан 
намагт талын нөхөн сэргээлтийг дэмжсэн Даян 
дэлхийн байгаль орчны сангийн санхүүжилт 
болон Пакистаны газар хөдлөлтийн дараах 
сэргээн босголтын ажлыг санхүүжүүлсэн 
Европын Холбоо, Австрали, Бельги, Финлянд, 
Норвегийн засгийн газруудын дэмжлэгийг 
дурьдаж болно. 

АХБ болон түүний түншүүдийн туршлага, 
мэдлэг, шинэлэг санааг хэрхэн нэгтгэж, үр 
дүнтэй шийдлүүдийг боловсруулж болохыг 
төслийн жишээнүүд харууллаа. Зарим 
шинэлэг шийдлүүдийг нь илүү өргөн цар 
хүрээгээр нэвтрүүлэх боломжтой нь танигдсан 
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ба тухайлбал, ядуу хүмүүст эрүүл мэндийн 
үйлчилгээ хүргэх эрүүл мэндийн картын систем, 
багшлах болон суралцах ухааны шилдэг 
туршлагуудыг түгээн дэлгэрүүлэх загвар 
сургуулиуд, эко хөдөө аж ахуйг ашиглан намагт 
талыг нөхөн сэргээх аргачлал, алслагдмал 
бүс нутгийн оршин суугчдад гар утсаар 
банкны үйлчилгээг хүргэх ажил, гүйцэтгэлд 
түшиглэсэн замын арчлалтыг хувийн хэвшилд 
хариуцуулсан туршлага зэрэг жишээ байна. 

Санхүү, мэдлэг, инновацийн эх үүсвэр бөгөөд 
хөдөлгөгч хүч байдгийн хувьд, АХБ нь хөгжиж 
буй гишүүн орнууддаа илүү их амжилтанд хүрч, 
ард иргэдээ улам сайн сайхан амьдруулахад нь 
туслах хүчин чармайлтаа үргэлжлүүлэх болно. 
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Амжилтын төлөө хамтдаа 
Мэдлэг ба түншлэлээс үр дүн рүү

Энэхүү номонд, хөгжлийн үр нөлөө, шилдэг туршлага, инновацийн тод 
жишээ болсон амжилттай төслүүдийг танилцуулав. Эдгээр төслийг 
АХБ-ны хөгжиж буй гишүүн улс орнуудын хүчин чармайлтаар, АХБ 
болон бусад түнш байгууллагын төслийн багуудын дэмжлэгтэйгээр 
хэрэгжүүлсэн. Төслийн үр дагаврууд үй олон хүний, нэн ялангуяа ядуу 
ард иргэдийн амьдралд хувьсал авчирч, цаашид ч үр дүнгээ өгсөөр 
байна.

“Амжилтын төлөө хамтдаа” нийтлэлийг АХБ, хөгжиж буй гишүүн 
орнуудтайгаа хамтран туурвисан бөгөөд 2014 оны Хөгжлийн үр дүнгийн 
үнэлгээний тайланг дагалдсан бүтээл болно. 

Азийн Хөгжлийн Банкны тухай

АХБ-ны алсын хараа бол ядуурлаас ангид Ази, Номхон Далайн бүс 
нутаг юм. Хөгжиж буй гишүүн улс орнууддаа ядуурлыг бууруулах, ард 
иргэдийнхээ амьжиргааг дээшлүүлэхэд нь туслах нь тус банкны эрхэм 
зорилго болно. Ази, Номхон Далайн бүс нутагт ихээхэн ахиц дэвшил 
гарсан ч дэлхийд хамгийн олон ядуучуудтай хэвээр байна. АХБ нь 
хүртээмжтэй эдийн засгийн өсөлт, байгальд ээлтэй тогтвортой хөгжил, 
бүс нутгийн хамтын ажиллагаа, интеграцчиллыг дэмжих замаар ядуурлыг 
бууруулах зорилго тавин ажилладаг.  

Манилад төвтэй АХБ нийт 67 гишүүнтэй бөгөөд 48 нь тус бүс нутгийн улс 
орнууд юм. Тус банк нь бодлогын хэлэлцүүлэг, зээл, хөрөнгө оруулалт, 
баталгаа, буцалтгүй тусламж, техникийн туслалцаа зэрэг хэрэгслээр 
дамжуулан хөгжиж буй гишүүн улс орнуудаа дэмжин ажилладаг.
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