
Монгол Улсын дотоодын эрэлтийн 
хэмжээ нэмэгдсэний нөлөөгөөр 2017 
оноос эхлэн эдийн засаг эрчимтэй 
сэргэж эхэлсэн.

Гэвч дэд бүтцийн хангалтгүй байдал, 
экспорт төрөлжөөгүй, бүрэн бус 
хөдөлмөр эрхлэлт, цөлжилт, агаарын 
бохирдол зэрэг урт хугацаан дахь 
хөгжлийн сорил бэрхшээлүүд Монгол 
Улсын өмнө тулгарсан хэвээр байна. 
Тиймээс Монгол Улс тогтвортой 
өсөлттэй, дархлаатай, төрөлжсөн эдийн 
засагтай улс орон болж, хүн амынхаа 
28.4 хувийг эзэлж буй нэн ядуу бүлгийн 
иргэдийг ядуурлаас бүр мөсөн гаргахын 
тулд эдгээр асуудлуудыг шийдвэрлэх 
гарц шийдлийг олох нь зайлшгүй 
шаардлагатай юм.

Азийн хөгжлийн банк (АХБ) нь 1991 
оноос хойш өнөөг хүртэл Монгол Улсын 
хамгийн гол олон талт хөгжлийн түнш 
байгууллага байсаар ирсэн бөгөөд 
зах зээлийн эдийн засагтай, дундаж 
орлоготой улс орон болон хөгжихөд нь 
чухал үүрэг гүйцэтгэсэн.

АХБ 1991 оноос эхлэлтэй энэхүү 
хамтын ажиллагааныхаа хүрээнд 
Монгол Улсад зориулан нийт 2.7 
тэрбум ам.долларын засгийн газрын 
зээл, 182.2 сая ам.долларын хувийн 
хэвшлийн зээл, 323.7 сая ам.долларын 
буцалтгүй тусламж болон 178.6 сая 
ам.долларын техник туслалцааны 
төслийг тус тус баталж хэрэгжүүлжээ. 
Монгол Улсад олгосон нийт зээл, 
буцалтгүй тусламжийн хэмжээ 2.05 
тэрбум ам.долларт хүрсэн бөгөөд үүнийг 

АХБ-наас Монгол Улсад хэрэгжүүлж буй Түншлэлийн 
Стратеги нь дэд бүтцийг хөгжүүлэх, сэргээгдэх эрчим 
хүчний үйлдвэрлэлийг дэмжих, бүс нутгийн эдийн засгийн 
интеграцчиллыг эрчимжүүлэх, хотын суурь үйлчилгээний 
хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийг 
дэмжих зэрэгт чиглэж байна. 

МОНГОЛ УЛС
энгийн болон хөнгөлөлттэй ердийн 
хөрөнгийн эх үүсвэр, Азийн хөгжлийн сан 
болон бусад тусгай сангийн эх үүсвэрээс 
санхүүжүүлсэн болно.

АЗИЙН ХӨГЖЛИЙН БАНКНЫ 
ДЭМЖЛЭГТЭЙ ТӨСӨЛ 
ХӨТӨЛБӨРҮҮД 
АХБ-ны Монгол Улсад хэрэгжүүлж 
буй хөгжлийг дэмжих хөтөлбөр нь 
хүртээмжтэй өсөлтийг дэмжих, бүс 
нутгийн хамтын ажиллагааг улам бүр 
бэхжүүлэхэд чиглэгдэж байна.

2019 онд АХБ Хөвсгөл болон Хэнтий 
аймаг дахь байгалийн цогцолборт 
газруудыг түшиглэсэн эко аялал 
жуулчлалыг хөгжүүлэхэд зориулан 38 
сая ам.долларын зээлийн санхүүжилтийг 
баталсан нь эдийн засгийн хувьд 
хүртээмжтэй, байгаль орчныг хамгаалах 
загвар, жишгийг буй болгож байна. 
Төслийн хүрээнд байгалийн цогцолборт 
газрын дэд бүтцийг хөгжүүлж, ариун 
цэврийн байгууламжууд болон 
менежментийг сайжруулах замаар 
нутгийн иргэдэд орлого олох нэмэлт, 
шинэ боломжуудыг бий болгож, улмаар 
11 мянга гаруй иргэдийн амьдрал ахуйг 
сайжруулах юм.

Монгол Улс: Зээл, буцалтгүй тусламж, 
техник туслалцааны баталгаажсан 
санхүүжилт, өссөн дүнгээрa, b, c

Салбар Тоо
Нийт дүн 
(сая $)d %d

Хөдөө аж ахуй, байгалийн 
баялаг ба орон нутгийн 
хөгжил

 48  178.33  5.38 

Боловсрол  31  181.28  5.47 
Эрчим хүч  37  351.48  10.61 
Санхүү  56  418.19  12.63 
Эрүүл мэнд  43  269.03  8.12 
Худалдаа, аж үйлдвэр  17  177.80  5.37 
Мэдээлэл, харилцаа 
холбооны технологи

 4  81.62  2.46 

Салбар хоорондын  7  21.90  0.66 
Улсын секторын удирдлага  64  567.88  17.14 
Тээвэр  53  689.26  20.81 
Ус хангамж, хотын бусад 
дэд бүтэц ба үйлчилгээ

 38  375.49  11.34 

Нийт  398  3,312.26  100.00 
a Буцалтгүй тусламж ба техникийн туслалцааны дүнд АХБ-наас 

захиран зарцуулж буй хамтарсан санхүүжилт орсон. 
b Засгийн газрын ба Засгийн газрын бус зээл, техникийн 

туслалцааг оруулж тооцсон. 
c Баталгаажсан дүнг үндсэн салбарын хүрээнд тайлагнасан.
d Дүнг бүхэлчилсэн тул нийлбэр зөрж болно.

Монгол Улс: 2019 онд батлагдсан зээл, 
буцалтгүй тусламж, техник туслалцааны 
баталгаажсан дүн (сая $)

Зээл

Засгийн 
газрын

Хувийн 
хэвшлийн

Техник 
туслалцаа

Буцалтгүй 
тусламж

Нийт

 375.64  46.98  16.19  4.98  443.79 

– = тэг.

Тайлбар: “Баталгаажсан” гэдэг нь АХБ-ны Захирлуудын 
зөвлөл буюу Удирдлагаас дэмжин баталсан, хөрөнгө 
оруулалтын гэрээнд Зээлдэгч, хүлээн авагч, аль эсхүл 
хөрөнгө оруулалт авч буй тал болон АХБ гарын үсэг зурж 
баталгаажуулсан санхүүжилтийг хэлнэ.
Буцалтгүй тусламж ба техникийн туслалцаанд АХБ-ны 
захиран зарцуулах хамтарсан санхүүжилтийн дүн орсон.

Монгол Улс: Ердийн хөрөнгийн эх 
үүсвэрээс олгох хувийн хэвшлийн 
санхүүжилтийн баталгаажсан дүн, нэр 
төрөл, 2007-2019
Гарын үсэг зурсан хэлцлийн тоо 6

Дүн (сая $)
Зээл 136.98
Хувь нийлүүлсэн хөрөнгө –
Баталгаа, батлан даалт –
Нийт 136.98
– = тэг.

АЗИЙН ХӨГЖЛИЙН БАНК
ГИШҮҮН ОРНЫ ТАНИЛЦУУЛГА

2020 оны 5 дугаар сард нийтлэв.



Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний 
чанар, хүртээмжийг сайжруулах 
зорилгоор АХБ эрүүл мэндийн салбарт 
анх удаа нийт 158.34 сая ам.долларын 
санхүүжилт бүхий олон шатлалт хөрөнгө 
оруулалтын хөтөлбөрийг баталсан бөгөөд 
эхний үе шатны 79.58 сая ам.долларын 
хамтарсан санхүүжилтийн эх үүсвэрийг 
баталгаажуулаад байна. Энэхүү 
хөтөлбөрийн хүрээнд Чингэлтэй болон 
Хан-Уул дүүргийн нэгдсэн эмнэлэг барих, 
Ховд, Увс аймгийн нэгдсэн эмнэлгийг 
өргөтгөх, Улсын түргэн тусламжийн 
төвийг шинэчлэн сайжруулах, 16 
байршилд өрхийн эмнэлэг байгуулах 
зэрэг ажлууд хийгдэнэ. Түүнчлэн АХБ 
нь Улаанбаатар хотын хамгийн олон 
хүн амтай, ядуурлын түвшин өндөртэй 
Сонгинохайрхан дүүргийн 320,000 
иргэнд үйлчлэх загвар эмнэлгийг шинээр 
байгуулах ажлыг бүрэн дуусгахад 
зориулан 16 сая ам.долларын нэмэлт 
санхүүжилтийг олгохоор шийдвэрлэсэн.
Нийгмийн эрүүл мэндийн чиглэлээр 
хэрэгжүүлж буй үйл ажиллагааг онцолбол 
Улаанбаатар хотын тулгамдсан асуудал 
болох агаарын бохирдлын эсрэг 160 
сая ам.долларын бодлогод суурилсан 
төсвийн зээлийг баталсны зэрэгцээ 
орлогын дэмжлэг шаардлагатай тодорхой 
байршлуудад Ядуурлыг бууруулах 
Японы сангийн санхүүжилтээр хүнсний 
хаягдлыг дахин боловсруулах 1.15 
сая ам.долларын техник туслалцааны 
төслийг хэрэгжүүлэхээр шийдвэрлэсэн.
Монгол Улсын эдийн засгийн хүртээмжтэй 
өсөлт, бүс нутгийн үр ашигтай хамтын 
ажиллагааг дэмжих чиглэлээр АХБ 
идэвхийлэн ажилласаар байна. 

Тухайлбал, Монгол Улсыг БНХАУ болон 
ОХУ-тай холбодог Бичигт, Боршоо 
боомтуудын хүчин чадлыг нэмэгдүүлж, 
шинэчлэн засварлахад зориулан 27 
сая ам.долларын нэмэлт санхүүжилт 
батлагдсанаар тус улсын тээвэр, 
худалгааг хөнгөвчлөхөд тодорхой түлхэц 
боллоо. Мөн Дархан - Алтанбулаг болон 
Хүйтний хөндий - Арвайхээр чиглэлийн 
176 км хатуу хучилттай замын их засвар, 
шинэчлэлтийн ажлыг гүйцэтгэхээр 
Өндөр Түвшний Технологийн Сан болон 
Японы Хамтарсан Зээлийн Механимзын 
Сангийн хамтарсан санхүүжилт бүхий 60 
сая ам.долларын нэмэлт санхүүжилтийг 
шийдвэрлээд байна. Төслийн хүрээнд 
Улаанбаатар - Дархан чиглэлийн 204 км 
автозамын засвар, шинэчлэлтийг хийж, 
хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах 
ажлууд мөн хийгдэнэ.
АХБ Үндэсний аудитын газрын 
чадавхийг бэхжүүлэх 1.15 сая 
ам.долларын техник туслалцааны 
төсөл, зүүн бүсийн гурван аймгийн 
хувийн хэвшлийг хөгжүүлэх болон 
чадавхи, бэлэн байдлыг дэмжих 
600 мянган ам.долларын техник 
туслалцааны төслүүдийг мөн батлаад 
байна.
Түүнчлэн АХБ нь мэдлэгийн 
бүтээгдэхүүнээр дамжуулан Монгол 
Улсын Засгийн газарт дэмжлэг 
үзүүлэхийг эрмэлздэг бөгөөд хөгжлийн 
бэрхшээлтэй иргэдийн нийгмийн 
оролцоог хангах талаар санал зөвлөмж 
бүхий хураангуй тайлан болоод 
хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн нөхцөл 
байдлын талаарх судалгааны тайланг 
тус тус эрхлэн гаргалаа. Мөн байгалийн 

баялгаас олох орлогын менежментийг 
оновчтой болгох замаар макро эдийн 
засгийн тогтвортой байдлыг хангах 
арга замын талаарх хураангуй тайланг 
бэлтгэлээ.

ХУВИЙН ХЭВШЛИЙН ҮЙЛ 
АЖИЛЛАГАА
Хувийн хэвшлийн хөрөнгө оруулалтад 
түлхэц өгөх зорилгоор АХБ хувийн 
хэвшлийн төсөл болон санхүүгийн 
зуучлагч байгууллагуудад санхүүгийн 
дэмжлэг үзүүлдэг. 2019 онд АХБ 
өөрийн эх үүсвэрээс нийгэм, эдийн 
засгийн дэд бүтэц, санхүүгийн салбар 
болон хөдөө аж ахуйн бизнест нийт 3 
тэрбум ам.долларын санхүүжилтийг 
(шууд зээл олгох болон дүрмийн 
санд хөрөнгө оруулах хэлбэрээр) 38 
хэлцэлд зориулан баталсан. Мөн АХБ 
арилжааны болон хөнгөлөлттэй бусад 
эх үүсвэрээс хамтарсан санхүүжилтийг 
идэвхтэй татан оролцуулдаг. Тухайлбал, 
2019 оны байдлаар 3.28 тэрбум 
ам.долларын урт хугацаат хамтарсан 
санхүүжилт болон гадаад худалдаа, 
бичил санхүү, нийлүүлэлтийн сүлжээг 
санхүүжүүлэх 3.69 тэрбум ам.долларын 
хамтарсан санхүүжилтийн эх үүсвэрийг 
шийдвэрлэсэн байна. АХБ-ны өөрийн 
эх үүсвэрээс хувийн хэвшилд олгосон 
санхүүжилт 2019 оны 12 дугаар 
сарын 31-ний байдлаар 13.78 тэрбум 
ам.долларт хүрсэн байна.

ТҮНШЛЭЛ
АХБ ба Монгол Улсын Засгийн газар нь 
Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага, 
НҮБ-ын Хөгжлийн хөтөлбөр, НҮБ-
ын Хүүхдийн сан, Европын хөрөнгө 

Монгол Улс: Хамтарсан санхүүжилттэй төслүүд, 
2015 оны 1 дүгээр сарын 1 – 2019 оны 12 дугаар сарын 31
Хамтарсан санхүүжилт Төслийн тоо Дүн (сая $)
Засгийн газрынa 49 333.80
 Зээл 4 203.02
 Буцалтгүй тусламж 12 99.88
 Техникийн туслалцаа 34 30.90
Хувийн хэвшлийн 2 129.73

a Нэгээс олон хамтарсан санхүүжилтийн эх үүсвэртэй төслийг нэгээр тоолсон.

Монгол Улс: Засгийн газрын зээл ба буцалтгүй 
тусламжийн багцын гүйцэтгэлийн чанарын үзүүлэлтүүд, 
2018-2019
Одоо хэрэгжиж буй зээлийн тооa 
(2019 оны 12 дугаар сарын 31-ний байдлаар) 40

2018 (сая $) 2019 (сая $)
Гэрээлсэн дүнb, c 85.50 144.41
Зарцуулалтb        274.32     261.58
Одоо хэрэгжиж буй буцалтгүй тусламжийн тооa 
(2019 оны 12 дугаар сарын 31-ний байдлаар) 3

2018 (сая $) 2019 (сая $)
Гэрээлсэн дүнb, c, d  0.51  0.95 
Зарцуулалтb, d 1.15 0.75 
Хэрэгжилтийн явцад бэрхшээл тулгарсан 
төслийн эзлэх хувь (2019 оны 12 дугаар сарын 
31-ний байдлаар)

9

a Баталгаажсан хөрөнгийн дүнд суурилсан.
b Хэрэгжиж дууссан ч тухайн жилд гэрээ байгуулагдаж, зарцуулалт хийгдсэн зээл/буцалтгүй 

тусламжийг оруулж тооцсон.
c Бодлогод суурилсан төсвийн зээл/буцалтгүй тусламж ороогүй.
d Зөвхөн Азийн хөгжлийн сан болон АХБ-ны бусад тусгай сангуудын санхүүжилтийг тооцсон.

Монгол Улс: Нийт зээл, буцалтгүй тусламж, техникийн 
туслалцааны төслүүдэд худалдан авалтын эзлэх хувь

Нэр, төрөл

2018 2019

Өссөн дүнгээр (2019 
оны 12 дугаар сарын 

31-ний байдлаар)
Дүн 

(сая $)
Нийтэд 
эзлэх %

Дүн 
(сая $)

Нийтэд 
эзлэх %

Дүн 
(сая $)

Нийтэд 
эзлэх %

Бараа, ажил ба 
дагалдах үйлчилгээ

 187.33  1.51  196.68  1.38  1,280.83  0.66 

Зөвлөх үйлчилгээ  7.90  1.12  9.41  1.26  51.86  0.39 
Нийт худалдан 
авалт  195.23  1.49  206.09  1.37  1,332.69  0.64 

Монгол Улс: Амжилттай хэрэгжсэн төслүүдийн эзлэх хувь

Он

Амжилтын 
хувь
(%)

Хөндлөнгийн үнэлгээ 
хийгдсэн төсөл, 

хөтөлбөрийн тоо
2008 100.0 1
2009 50.0 2
2010 33.3 3
2011 33.3 3
2012 – 2
2013 100.0 1
2014 100.0 1
2015 100.0 3
2016 – 1
2017 100.0 1
Нийт 55.6 18
– = тэг.

Тайлбар: Зөвхөн магадлан баталгаажуулсан төслийн төгсгөлийн тайлан (ТТТ) болон 
хөндлөнгийн үнэлгээнд хамрагдсан гүйцэтгэлийн тайлангуудад тулгуурласан бөгөөд өөрийн 
үнэлгээг харгалзаагүй болно. Амжилтын хувийг илэрхийлэхдээ календарийн жилээр бус тухайн 
оны 6 дугаар сарын байдлаар тооцсон болно. Жишээлбэл, 2019 оны амжилтын хувь нь 2018 
оны 7 дугаар сараас 2019 оны 6 дугаар сарын байдлаарх магадлан итгэмжлэгдсэн ТТТ болон 
төсөл/хөтөлбөрийн гүйцэтгэлийн үнэлгээний тайлангийн дүн юм. Түүврийн хэмжээ бага тул 
энэхүү үнэлгээний дүн нь улс орны үйл ажиллагааны гүйцэтгэлийг төлөөлөхгүй.

Эх сурвалж: Магадлан баталгаажуулсан ТТТ болон төсөл/хөтөлбөрийн гүйцэтгэлийн үнэлгээний 
тайлангийн мэдээллийн сан, 2019 оны 12 дугаар сарын 31-ний байдлаар.

https://www.adb.org/site/funds/funds/japan-fund-for-poverty-reduction
https://www.adb.org/site/funds/funds/japan-fund-for-poverty-reduction
https://www.adb.org/site/funds/funds/high-level-technology-fund
https://www.adb.org/site/funds/funds/japan-fund-for-joint-crediting-mechanism
https://www.adb.org/site/funds/funds/japan-fund-for-joint-crediting-mechanism
https://www.adb.org/what-we-do/private-sector-financing/main
https://www.adb.org/what-we-do/private-sector-financing/main


оруулалтын банк, Японы олон улсын 
хамтын ажиллагааны агентлаг, Германы 
олон улсын хамтын ажиллагааны 
нийгэмлэг, Билл, Мелинда Гейтсийн 
сан, Цэвэр эрчим хүчний санхүүжилтийн 
түншлэлийн механизм, Цахим Ази ба 
Мэдлэгийн түншлэлийн сан, Санхүүгийн 
салбарын хөгжлийн түншлэлийн сан, 
НҮБ-ын Хүн амын нутагшил, суурьшлын 
хөтөлбөр (НҮБ-Хабитат хөтөлбөр) зэрэг 
байгууллагуудтай хамтран ажилласаар 
ирсэн.
Монгол Улсын хүн амын эмзэг хэсэгт 
санхүүгийн үйлчилгээг хүртээмжтэй 
болгох, эмэгтэйчүүдийн бизнес 
эрхлэлтийг дэмжих, хүүхдийн эрүүл 
мэнд, хүнс тэжээлийг сайжруулах 
ажлын хүрээнд АХБ төрийн бус 
байгууллагуудтай хамтран ажиллаж 
байна. АХБ Дэлхийн эрүүл мэндийн 
байгууллагатай хамтран Эмийн хяналтын 
лабораторийг шинэчилснээр Монголын 
эрүүл мэндийн салбар анх удаа 
олон улсад магадлан итгэмжлэгдсэн 
лабораторитой болсон. Үүний үр дүнд 
иргэд аюулгүй, хуурамч бус, чанартай 
эм бэлдмэл хэрэглэх боломжтой 
болсон. Баруун бүсийн алслагдмал 
дунд сургуулиудын дотуур байрны 
орчин нөхцлийг сайжруулах зорилгоор 
АХБ НҮБ-ын Хүүхдийн сантай хамтран 
цэвэр, бохир ус, ариун цэврийн 
байгууламжуудыг сэргээн засварлах, 
шинээр суурилуулах, арчлах ажлуудыг 
хийж байна. Түүнчлэн, НҮБ-ын Хөгжлийн 
хөтөлбөртэй хамтран Тогтвортой 
хөгжлийн зорилтуудыг улсын төсвийн 
төлөвлөлт, боловсруулалтад зохистой 
хэлбэрээр тусгахыг зорьж буй Засгийн 
газрын үйл ажиллагааг дэмжин ажиллаж 
байна.

САНХҮҮЖИЛТИЙН ТҮНШЛЭЛ
Санхүүгийн түнш байгууллагууд, 
засгийн газрууд ба тэдгээрийн харьяа 
агентлагууд, олон талт санхүүгийн 
болон бизнесийн байгууллагууд АХБ- 
ны төслүүдийг хамтран санхүүжүүлэх 
замаар дэмжин оролцдог. Энэхүү 
санхүүжилтийг албан ёсны зээл, 
буцалтгүй тусламж, техникийн 
туслалцаа, мөн В ангиллын зээл, эрсдэл 
хуваалцах дэмжлэг, зэрэгцээ зээл, 
хөрөнгө оруулалт, баталгаа, батлан 
даалт зэрэг арилжааны нөхцөлтэй 
хамтарсан санхүүжилт хэлбэрээр болон 

АХБ-ны Худалдааны санхүүжилтийн 
хөтөлбөр, Нийлүүлэлтийн сүлжээг 
санхүүжүүлэх хөтөлбөрийн хүрээнд 
хийж байна.
АХБ анх 1994 онд Монгол Улсад 
хамтарсан санхүүжилт олгож эхэлсэн. 
Үүнээс хойш Монгол Улсад зориулан 
баталсан албан ёсны хамтарсан 
санхүүжилтийн нийт хэмжээ 38 хөрөнгө 
оруулалтын төсөлд хамаарах 375.57 сая 
ам.доллар, 61 техникийн туслалцааны 
төсөлд хамаарах 54.40 сая ам.долларт 
хүрээд байна. Харин арилжааны 
нөхцөлөөр нийт 187.36 сая ам.долларын 
санхүүжилтийг 4 хөрөнгө оруулалтын 
төсөлд, 0.22 сая ам.долларын 
санхүүжилтийг 1 техникийн туслалцааны 
төсөлд тус тус олгожээ.
Монгол Улс 2019 онд хөрөнгө 
оруулалтын 2 төсөлд зориулж БНСУ-ын 
Экспорт Импортын Банк, Уур амьсгалын 
ногоон сангаас 155 сая ам.долларын 
хамтарсан санхүүжилт; Өндөр Түвшний 
Технологийн Сан, Японы Хамтарсан 
Зээлийн Механимзын Сангаас 2 төсөлд 
зориулж нийт 4.98 сая ам.долларын 
буцалтгүй тусламж хүлээн авсан.
2015 оны 1 дүгээр сарын 1-ээс 2019 
оны 12 дугаар сарын 31-ний хооронд 
хэрэгжсэн хамтарсан санхүүжилттэй 
төслүүдийн хураангуйг дараах 
холбоосоор үзнэ үү. www.adb.org/
countries/mongolia/cofinancing

ХУДАЛДАН АВАХ АЖИЛЛАГАА
АХБ нь жил бүр олон тэрбум долларыг 
хөгжиж буй гишүүн орнууддаа 
хэрэгжүүлэх зээл, буцалтгүй тусламж, 
техникийн туслалцааны төслүүдийн 
хүрээнд хийгдэх, бараа, ажил, зөвлөх 
үйлчилгээний гэрээг санхүүжүүлэхэд 
зарцуулдаг. Гэрээний дийлэнхийг 
олон улсын өрсөлдөөнт сонгон 
шалгаруулалтын аргаар хийдэг бөгөөд 
ийм сонгон шалгаруулалтанд бүс 
нутгийн болон бүс нутгийн бус АХБ-ны 
гишүүн орнуудын компани болон хувь 
хүн нээлттэй оролцох боломжтой байдаг.  

АХБ-ны Худалдан авалтын гэрээний 
эзлэх хувь
Бараа, бүтээгдэхүүн, ажил ба 
дагалдах үйлчилгээ
Ази, Номхон далайн бүс нутагт AХБ-

ны дэмжлэгтэй хэрэгжиж буй зээл, 
буцалтгүй тусламж, техник туслалцааны 
төслүүдийн хүрээнд хийгдсэн бараа, 
ажил, үйлчилгээний гэрээний нийт дүн 
2018 онд 12.38 тэрбум ам.доллар, 2019 
онд 14.27 тэрбум ам.доллар байв. 1966 
оноос хойш өнөөг хүртэл өссөн дүнгээр 
нийт 194.28 тэрбум ам.долларын 219,119 
гэрээ байгуулжээ.
Монгол Улсад 1991 оноос хойш нийт 
1.28 тэрбум ам.долларын 3,168 гэрээг 
ханган нийлүүлэгч, ажил, үйлчилгээ 
үзүүлэгчидтэй хийсэн байна.
Зөвлөх үйлчилгээ
Ази, Номхон далайн бүс нутагт 
AХБ-ны дэмжлэгтэй хэрэгжиж буй 
зээл, буцалтгүй тусламж, техникийн 
туслалцааны төслүүдийн хүрээнд 
хийгдсэн зөвлөх үйлчилгээний гэрээний 
нийт дүн 2018 онд 706.15 сая, 2019 онд 
745.02 сая ам.доллар байв. 1966 оноос 
хойш өнөөг хүртэл өссөн дүнгээр нийт 
13.4 тэрбум ам.долларын 63,327 зөвлөх 
үйлчилгээний гэрээ байгуулжээ.
Монгол Улсад 1991 оноос хойш нийт 
51.86 сая ам.долларын 1,406 гэрээг 
зөвлөхүүдтэй зурсан байна.

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ТУЛГАРЧ БУЙ 
СОРИЛТУУД
Эдийн засаг макро түвшиндээ 
тогтворжиж байгаа ч гадаад эрсдэлд 
өртөмтгий хэвээр байна. Монгол Улсын 
эдийн засгийг төрөлжүүлэх, өсөлтийн 
явцыг илүү хөдөлмөрийн багтаамжтай 
болгох, нэн ялангуяа Монголын хөдөө 
аж ахуйн нөөц боломжид тулгуурласан 
нийлүүлэлтийн үнэ цэнийн сүлжээг 
хөгжүүлэхэд жижиг, дунд үйлдвэрлэл 
эрхлэгчид маш чухал үүрэг оролцоотой 
юм. Тиймээс санхүүгийн хүртээмжийг 
нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн бүтцийн 
шинэчлэлийг хийх шаардлагатайн 
зэрэгцээ гадаад зах зээлд гарах 
боломжийг бүрдүүлэх, бусад зах 
зээлд холбогдох үүднээс дэд бүтцэд 
хөрөнгө оруулалт хийх, бүс нутгийн 
интеграцчиллыг эрчимжүүлэх хэрэгтэй. 
Ур чадвартай ажиллах хүч бэлтгэх, 
хот суурин газрын орчин нөхцөлийг 
сайжруулах нь мөн чухал байна. 
Нийгмийн үйлчилгээний хүртээмж, 
үр ашгийг нэмэгдүүлэхийн тулд 
бодлогын шинэчлэл хийх, институцийг 
чадавхжуулах шаардлагатай. Хотжилт 

Монгол Улс: АХБ-ны зээл ба буцалтгүй тусламж, 
техникийн туслалцааны төслүүдийн хүрээнд 
байгуулагдсан зөвлөх үйлчилгээний гэрээний дүнгээр 
эхний 5-д орох зөвлөхүүд, 2015 оны 1 дүгээр сарын 1 – 
2019 оны 12 дугаар сарын 31

Зөвлөх Салбар
Гэрээний дүн 

(сая $)
Монконсалт ХХК ANR, TRA  2.36 
БДО Аудит ХХК (Монгол) PSM  2.31 
Ай Ти Зон ХХК HLT  1.55 
Ричвэлл Инженеринг ХХК WUS  1.10 
Татах Хүч ХХК EDU, IND  0.86 
Хувь зөвлөхүүд  17.73 
Бусад  8.43 
Нийт  34.33 

ANR = хөдөө аж ахуй, байгалийн баялаг ба орон нутгийн хөгжил; EDU = боловсрол; HLT = 
эрүүл мэнд; IND = аж үйлдвэр; PSM = улсын секторын удирдлага; TRA = тээвэр; WUS = ус 
хангамж, хотын бусад дэд бүтэц ба үйлчилгээ.

Монгол Улс: АХБ-ны зээл ба буцалтгүй тусламжийн 
төслүүдэд бараа, ажил ба дагалдах үйлчилгээ 
нийлүүлсэн гэрээний үнийн дүнгээр эхний 5-д орох 
ханган нийлүүлэгч, 2015 оны 1 дүгээр сарын 1 – 2019 
оны 12 дугаар сарын 31

Гүйцэтгэгч/Ханган нийлүүлэгч Салбар
Гэрээний дүн 

(сая $)
Эйч Кэй Би Интернэшнл Холдинг 
ХХК

IND, TRA  31.45 

Комфорт Импекс ХХК HLT, WUS  10.94 
Интерсайенс ХХК EDU, HLT  8.00 
Мэдимпекс Интернэйшнл ХХК ANR, EDU, HLT, IND  7.54 
Ай Ти Зон ХХК EDU, ENE, FIN, HLT, 

PSM, TRA, WUS
 6.88 

Бусад  754.84 
Нийт  819.65 

ANR = хөдөө аж ахуй, байгалийн баялаг ба орон нутгийн хөгжил; EDU = боловсрол; ENE 
= эрчим хүч; FIN = санхүү; HLT = эрүүл мэнд; IND = аж үйлдвэр; PSM = улсын секторын 
удирдлага; TRA = тээвэр; WUS = ус хангамж, хотын бусад дэд бүтэц ба үйлчилгээ.

https://www.adb.org/site/funds/funds/high-level-technology-fund
https://www.adb.org/site/funds/funds/high-level-technology-fund
https://www.adb.org/site/funds/funds/japan-fund-for-joint-crediting-mechanism
https://www.adb.org/site/funds/funds/japan-fund-for-joint-crediting-mechanism
https://www.adb.org/countries/mongolia/cofinancing
https://www.adb.org/countries/mongolia/cofinancing
https://www.adb.org/business/operational-procurement/goods-services
https://www.adb.org/business/operational-procurement/goods-services
https://www.adb.org/business/operational-procurement/consulting


эрчимтэй явагдаж, уул уурхайн салбарын 
зохицуулалт сул хэвээр, уур амьсгалын 
өөрчлөлтийн улмаас байгаль орчин 
ноцтой доройтож байна. Эдгээрийг 
шийдвэрлэхэд анхаарал хандуулах нь 
туйлын чухал байна.

ИРЭЭДҮЙН ЧИГЛЭЛ
2017–2020 онд АХБ-ны Монгол Улстай 
хамтран хэрэгжүүлэх түншлэлийн 
стратегийн хүрээнд АХБ нь дэд 
бүтцийн хангалтгүй, дутагдалтай 

байдлыг багасгах, сэргээгдэх эрчим 
хүчний үйлдвэрлэлийг дэмжих, бүс 
нутгийн интеграцчиллыг шат ахиулах, 
нийтийн аж ахуйн суурь үйлчилгээний 
хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, хөдөө аж 
ахуйн боловсруулах үйлдвэрлэлийг 
дэмжих зэрэг чиглэлд анхааран ажиллах 
болно. Жендэрийн эрх тэгш байдал 
АХБ-ны бүхий л үйл ажиллагаанд 
хамаарах чухал сэдэв хэвээр байна. 
Цахилгаан, дулаан, сэргээгдэх эрчим 
хүч, ус хангамж зэрэг олон чиглэлд 
түншлэлийн харилцааг бий болгож, 

үйлчилгээний чанар хүртээмжид дэвшил 
гаргах, хувийн хэвшлийн оролцоог 
нэмэгдүүлэх, ногоон хөгжлийг цогцлоох 
чиглэлээр ажиллана. Түүнчлэн, Монгол 
Улсын өмнө тулгарч буй хөгжлийн 
сорилтуудыг шийдвэрлэхэд зориулсан 
бодлогын цуврал баримт бичиг зэрэг 
мэдлэгийн бүтээгдэхүүн болон нэмэлт 
санхүүжилтийг бий болгох үүднээс 
хамтарсан санхүүжилтийн түншлэлийн 
үйл ажиллагааг үргэлжлүүлэх болно.

МОНГОЛ УЛС БА АХБ

АХБ-ны гишүүнчлэл 
1991 онд гишүүнээр элсэн орсон

Хувь эзэмшил ба саналын эрх
Эзэмшиж буй хувьцааны тоо:   1,596 (нийт хувьцааны 0.015 хувь)
Саналын тоо:      40,710 (нийт гишүүнчлэлийн 0.306 хувь, 
     бүс нутгийн нийт гишүүнчлэлийн 0.470 хувь)
Оруулсан нийт хөрөнгө:     22.07 сая ам.доллар
Хувь нийлүүлсэн хөрөнгө:     1.11 сая ам.доллар

АХБ-ны Захирлуудын зөвлөлийн гишүүн, түүний орлогч
АХБ-ны Захирлуудын зөвлөлд Монгол Улсыг төлөөлөн Пол Домингез, түүний орлогчоор 
Шахид Махмуд ажиллаж байна. 

АХБ-ны Захирлын зөвлөхүүд
Монгол Улсыг төлөөлсөн Захирлын зөвлөхөөр Нурим Аязбаев, Амжад Махмүүд нар 
ажиллаж байна.

АХБ-ны Монгол Улс дахь Захирал бөгөөд Суурин төлөөлөгчөөр Павит Рамачандран 
ажиллаж байна. Монгол Улс дахь Суурин төлөөлөгчийн газар нь 2001 онд байгуулагдсан 
бөгөөд АХБ ба Засгийн газар, хувийн хэвшил, иргэний нийгмийн оролцогч талууд болон 
хөгжлийн бусад түнш хоорондын үйл ажиллагааны уялдааг ханган ажилладаг. Суурин 
төлөөлөгчийн газраас Монголын талтай бодлогын хэлэлцүүлэг хийх, хамтран хэрэгжүүлэх 
түншлэлийн стратегийг боловсруулах, холбогдох төсөл хөтөлбөрүүдийг төлөвлөх, одоо 
хэрэгжиж буй төсөл хөтөлбөрийн багцыг удирдан хэрэгжүүлэхийн зэрэгцээ Монгол Улс дахь 
хөгжлийн асуудлын мэдлэг мэдээллийн төвийн үүргийг гүйцэтгэж байна.

Монгол Улсын Засгийн газраас АХБ-тай холбоотой хамтын ажиллагааг Сангийн яам ба 
Монголбанк хариуцан ажилладаг. 

АЗИЙН ХӨГЖЛИЙН БАНКНЫ ТУХАЙ
АХБ нь бүс нутгийн 49, бүс нутгийн бус 19 буюу нийт 68 гишүүн оронтой олон талт хөгжлийн 
банк юм. АХБ нь бодлогын хэлэлцүүлэг, зээл, хөрөнгө оруулалт, батлан даалт, буцалтгүй 
тусламж, техникийн туслалцаа зэрэг хэрэгслүүдээр дамжуулан хөгжиж буй гишүүн орнууддаа 
дэмжлэг туслалцаа үзүүлдэг. 2019 онд нийт 20.47 тэрбум долларын 133 зээлийн төсөл, 
237.31 сая ам.долларын 252 техникийн туслалцааны төсөл, 844.07 сая ам.долларын 31 
буцалтгүй тусламжийн төслийг санхүүжүүлжээ. Үүний зэрэгцээ, засгийн газрын болон 
арилжааны зориулалттай хамтарсан санхүүжилтийн хэлбэрээр албан ёсны зээл, буцалтгүй 
тусламж болон В ангиллын зээл, эрсдэл шилжүүлэх хэлцэл, батлан даалт, зэрэгцээ зээл, 
зэрэгцээ хөрөнгө оруулалт, мөн АХБ-ны Худалдааны санхүүжилтийн хөтөлбөрийн хүрээнд 
нийт 11.86 тэрбум ам.долларын хамтарсан санхүүжилтийг босгожээ. 2015 оны 1 дүгээр 
сарын 1-нээс 2019 оны 12 дугаар сарын 31-ний хооронд АХБ жил бүр дунджаар 17.41 тэрбум 
ам.долларын зээл баталж ирсэн байна. Мөн хугацаанд, АХБ болон тусгай сангуудын эх 
үүсвэрээс жилд дунджаар 702.60 ам.долларын хөрөнгө оруулалтын буцалтгүй тусламж, 
202.27 сая ам.долларын техникийн туслалцаа үзүүлсэн байна. 2019 оны 12 дугаар сарын 
31-ний байдлаар, хамтарсан санхүүжилтийг эс тооцвол, өссөн дүнгээр нийт 296.28 тэрбум 
ам.долларын зээлийг 44 оронд хэрэгжсэн 3,221 төсөлд зориулан олгож, 409 удаагийн 
буцалтгүй тусламжид нийт 10.23 тэрбум ам.доллар зарцуулан, 4.72 тэрбум ам.долларын 
техникийн туслалцаа болон бүсийн хэмжээний техникийн туслалцааны буцалтгүй тусламж 
олгосон байна.

ХОЛБОО БАРИХ ХАЯГ 

Азийн хөгжлийн банкны
Монгол Улс дахь Суурин төлөөлөгчийн 
газар
Сүхбаатар дүүрэг-1, Олимпийн гудамж-
19А, Шангри-Ла төв, Шангри-Ла оффис, 18 
давхар
Улаанбаатар хот 14241, Монгол Улс
Утас +976 11 313440 / 323507 / 329836 
Факс +976 11 311795
adbmnrm@adb.org
www.adb.org/mongolia

АХБ-ны Төв 
АХБ-ны өргөн чөлөө-6, Мандалуён хот 
Метро Манила 1550, Филиппин Улс 
Утас +63 2 8632 4444 
Факс +63 2 8636 2444

Сангийн яам 
Засгийн газрын II байр, С.Данзангийн 
гудамж 5/1, Улаанбаатар 15160, Монгол Улс 
Утас +976 51 264694 
Факс +976 51 264908

АХБ-ны онцлох цахим хуудсууд 

Азийн хөгжлийн банк 
www.adb.org

Жилийн тайлан
https://www.adb.org/documents/series/adb-
annual-reports

Азийн хөгжлийн төлөв 
www.adb.org/publications/series/asian-
development-outlook

АХБ-ны нэгдсэн мэдээллийн сан 
data.adb.org

Тайлбар:
2019 оны 3 дугаар сард Ниуи Улс АХБ-ны 68 дахь гишүүнээр элсэн орсон. 
АХБ БНСУ-ыг товчлон “Солонгос” гэж нэрлэдэг.
Бүх тоон мэдээлэл, өөрөөр заагаагүй бол, АХБ-ны өөрийн тооцоолол дээр суурилсан. “$” тэмдгээр АНУ-ын долларыг илэрхийлсэн.
Өөрөөр заагаагүй бол тоон өгөгдлүүд 2019 оны 12 дугаар сарын 31-ний байдлаар тусгагдсан.
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https://www.adb.org/countries/mongolia/main
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