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 Манай улс болон Азийн Хөгжлийн Банкны 
түншлэлийн 30 жилийн ойн мэндийг дэвшүүлж, 
энэхүү түүхэн он жилүүдэд хөгжил дэвшлийн 
төлөөх бидний замд найдвартай түнш байсан 
Та бүхэнд Монгол Улсын Ерөнхий сайдын 
хувьд баяр хүргэе. 

Энэхүү ойн босгон дээр та бид 30 жилийн 
хамтын ажиллагааны түүхэн замналаа эргэн 
дүгнэж, ирээдүйд Монгол Улсад хүртээмжтэй, 
тогтвортой хөгжлийг цогцлоох хамтын зорилгоо 
хичээнгүйлэн тодорхойлж байна. 

Монгол Улс 1991 онд Азийн Хөгжлийн 
Банкны гишүүнээр элссэнээс хойш эдийн 
засгийн тогтвортой байдлыг хангах, ядуурлыг 
бууруулах, боловсрол, эрүүл мэнд, дэд бүтцийг 

хөгжүүлэх, ногоон хөгжлийг дэмжих зэрэг бүхий л чиглэлд идэвхтэй хамтран ажиллаж, хагас 
жарныг туулсан бахархам түүхтэй билээ.

Түншлэлийн 30 жилийн турш бидний туулсан зам дардан байгаагүй хэдий ч эдийн засгийн 
мөчлөгийн нугачаа, дэлхийн санхүү, эдийн засгийн хямрал, байгалийн гамшиг, дэлхийг хамарсан 
цар тахлын хүндрэлийг даван туулахад Азийн Хөгжлийн Банкнаас ямагт дэмжиж ирсэн билээ.

Хүн төрөлхтөн Дэлхийн хоёрдугаар дайнаас хойш учраагүй нэн хүнд сорилт бэрхшээл болох цар 
тахлыг даван туулахаар хоёр дахь жилийг үдэж байгаа энэ үед Азийн Хөгжлийн Банк Монгол 
Улсын Засгийн газартай хамтран хэрэгжүүлэх түншлэлийн шинэ стратегиа эхлүүлж буйд таатай 
байна. 

Монгол Улсын Их Хурлаас баталсан “Алсын хараа-2050” урт хугацааны хөгжлийн бодлоготой 
уялдуулсан энэхүү түншлэлийн шинэ стратеги нь Монгол Улсын Засгийн газраас дэвшүүлсэн 
цар тахлыг даван туулж, эдийн засгаа сэргээх, дундаж давхаргыг дэмжих, шударга ёс, цахим 
засаглалыг бэхжүүлэх Шинэ сэргэлтийн бодлогыг амжилттай хэрэгжүүлэхэд ихээхэн түлхэц 
болно гэдэгт миний бие итгэж байна.

Хүн төрөлхтний хүсэл эрмэлзэл, бүс нутгийн хөгжлийн нийтлэг зорилгын төлөөх бидний хамтын 
ажиллагаа амжилт бүтээлээр дүүрэн байх болтугай!

Монгол Улсын Ерөнхий сайд 
Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ
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Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улс, Оросын Холбооны 
Улстай хил залган далайд гарцгүй оршдог Монгол Улс 
нь эртний баялаг түүхтэй, өргөн уудам нутаг дэвсгэртэй 
орон билээ.

Байгалийн нөөцөөр баялаг Монгол Улсын нутаг 
дэвсгэрийн хэмжээ Энэтхэг Улсын тэн хагастай тэнцэх 
хэдий ч хүн амын нягтрал хамгийн бага орнуудын нэгт 
тооцогддог. Тус улсын 3.3 сая хүн амын тал хувь нь 
улсын нийслэл Улаанбаатар хотдоо амьдардаг. Монгол 
орны хатуу ширүүн өвөл, говь нутгийн зуны халуун 
улирал зэрэг уур амьсгалын эрс тэс байдал нь Монголын 
бахархам нүүдэлчин соёл, мал аж ахуйн уламжлалыг 
төлөвшүүлж, тэсвэр хатуужил, авхаалжтай ард түмнийг 
төрүүлжээ. 

Хэдэн арван жилийн турш Зөвлөлт Холбоот Улс (ЗХУ)-аас хараат байсан тус улс 1990-ээд 
оны эхээр эдийн засаг, улс төрийн томоохон шилжилтийг эхлүүлсэн. Улмаар ЗХУ-ын дэмжлэг 
зогссоноор Монгол Улсын эдийн засаг гүн хямралд орсон тул Азийн Хөгжлийн Банк (АХБ) болон 
бусад олон улсын санхүүгийн байгууллагаас дэмжлэг эрэлхийлсэн юм.

Монгол Улс 1991 онд АХБ-нд гишүүнээр элсэн орж, эхний ээлжид тус банк болон хөгжлийн 
бусад түншүүдтэй хамтран эдийн засгаа тогтворжуулах, засаглал, банкны өргөн хүрээний 
шинэчлэлийг хийх, хуучирсан дэд бүтцийг сэргээх чиглэлээр ажилласан. 1992 онд баталсан 
Үндсэн хуулийнхаа хүрээнд парламентын ардчилал, чөлөөт хэвлэл, иргэний эрх чөлөөг түгээн 
дэлгэрүүлэв. 

Өнгөрсөн 30 жилийн хугацаанд Монгол Улсын хөгжлийн хамгийн том олон талт түнш нь АХБ 
болсон бөгөөд тус улсыг зах зээлийн эдийн засагт шилжихэд дэмжлэг үзүүлж, хөдөө аж ахуй, 
боловсрол, эрчим хүч, санхүү, эрүүл мэнд, зам тээвэр, хот байгуулалт зэрэг олон салбарыг 
хамарсан төсөл, хөтөлбөр, техникийн туслалцааны арга хэмжээг хэрэгжүүлж ирлээ. 

Хамтран ажиллах хугацаанд Монгол Улс нийгэм, эдийн засгийн олон амжилтад хүрч чадсан юм. 
Нэг хүнд ногдох дотоодын нийт бүтээгдэхүүн (ДНБ) 2000 оноос хойш бодит үзүүлэлтээр бараг 
гурав дахин өсөж, шилжилтийн үе эхэлснээс хойш эх, нялхсын эндэгдэл эрс бууран, аюулгүй 
цэвэр ус, ариун цэврийн байгууламжийн хүртээмж нэмэгдсэн бөгөөд насанд хүрэгчдийн бичиг 
үсэгт тайлагдсан байдал, бага дунд боловсролын элсэлтийн түвшин 100 хувьд хүрэв. Эдийн 
засгийн салбарт хувийн хэвшлийн үйл ажиллагаа өргөжин хөгжиж, улмаар ДНБ-ий 80 орчим 
хувийг, ажлын байрны 75 гаруй хувийг тус тус бүрдүүлэх болжээ.

Өнөөг хүртэл туулж ирсэн зам олон ч сорилттой тулгарч байлаа. 1998, 2008 оны бүс нутгийн 
болон дэлхийн санхүүгийн хямрал Монгол Улсын эдийн засагт хүндээр туссан. Мөн хэдэнтээ 
нүүрлэсэн хахир хатуу зудын улмаас олон толгой мал хорогдсон нь багагүй тооны нүүдэлчин 
малчдыг амьжиргааны эх үүсвэрээс нь салган, төв суурин газар бараадан шилжин суурьшиж, 
үйлчилгээ багатай гэр хорооллын бүсэд амьдрахад хүргэсэн юм. Түүний зэрэгцээ экспортын 90 
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хувийг бүрдүүлдэг уул уурхайн орлогоос хэт хамааралтай байдал бий болж, түүхий эдийн үнийн 
огцом хэлбэлзлийн үед Засгийн газрын орлого эрс буурахад хүрдэг байв. 

Мөн 2020 оны коронавируст халдварт өвчний (КОВИД-19) цар тахал нь Монгол Улсын хувьд бас 
нэгэн хатуу сорилт болж, олон жилийн хөгжлийг ухраан, шинэчлэлийг удаашруулж, ажилгүйдлийг 
нэмэгдүүлэн, улс орны эрүүл мэнд, нийгмийн хамгааллын тогтолцооны бэрхшээлүүдийг тодотгов.

АХБ нь цар тахлын сөрөг нөлөөг арилгах чиглэлээр Монгол Улсын Засгийн газартай хамтран 
ажиллаж, эмнэлгийн тоног төхөөрөмж, вакцины худалдан авалтыг санхүүжүүлж, нийгмийн 
хамгааллыг дэмжин, улс орны эдийн засгийг сэргээхэд чухал ач холбогдолтой хувийн хэвшлүүдэд 
санхүүгийн туслалцаа үзүүлж байна. Цаашид ч АХБ нийгмийн эрүүл мэндийн аливаа хямралыг 
даван туулах, зохицуулах чадвараа сайжруулахад чиглэсэн шинэчлэлүүдийг санхүүжүүлж, 
хамтран ажиллах юм. 

Монгол Улс өнгөрсөн 30 гаруй жилийн хугацаанд чухал өөрчлөлт шинэчлэлүүдийг хурдацтай 
хийж чадсан. Цаашдаа, илүү тэсвэртэй, өргөн суурь бүхий эдийн засгийг бий болгоход тулгарч 
буй хязгаарлалтуудыг шийдвэрлэх шаардлагатай байна.

Эдгээр хязгаарлалтад эдийн засгийн төрөлжилт бий болоогүй, дэд бүтцийн дутмаг байдал, 
хөдөө аж ахуйн салбарын үр ашиг, хот, хөдөөгийн нийтийн аж ахуй болон байгаль орчинд үзүүлэх 
дарамт, ажиллах хүчний дижитал ур чадварын дутмаг байдал болон нийгмийн эмзэг бүлгүүд 
эдийн засагт бүрэн оролцоотой байхад саад учруулж буй тэгш бус нөхцөл байдал зэрэг багтана. 

2021-2024 онд Монгол Улсын Засгийн газартай хамтран хэрэгжүүлэх АХБ-ны шинэ түншлэлийн 
стратеги нь Монгол Улсын “Алсын хараа-2050”, Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны 
хөтөлбөрт тусгагдсан бодлогын тэргүүлэх чиглэлүүдтэй нягт уялдсан бөгөөд дээрх сорилт, тэр 
дундаа КОВИД-19 цар тахлыг даван туулахад баримтлах төлөвлөгөөг тусгасан болно.

Энэхүү стратегийн хүрээнд (i) Монгол Улсын эрүүл мэнд, боловсрол, ур чадвар хөгжүүлэх 
болон нийгмийн хамгааллын салбарт тусламж үзүүлэх; (ii) эдийн засгийн өрсөлдөх чадвар, 
төрөлжилтийг дэмжих дэд бүтцийн шинэчлэлийг дэмжих; (iii) байгаль орчны доройтлыг 
бууруулах, уур амьсгалын өөрчлөлтийн нөлөөллийг удирдахад чиглэсэн тогтвортой ногоон 
хөгжлийг дэмжих гэсэн үндсэн гурван тэргүүлэх чиглэлийг баримтлах юм. Мөн дижитал 
технологид суурилсан эдийн засагт шилжих үйл ажиллагааг эрчимжүүлэн, шинэлэг бизнесийн 
санаа, гарааны компаниудад туслалцаа үзүүлж, бизнес эрхлэлтийг дэмжихэд анхаарах болно. 

Албан ёсны эдийн засаг дахь эмэгтэйчүүдийн оролцоог дэмжих нь бас нэгэн чухал зорилт юм. 
Эмэгтэйчүүдийн ажиллах хүчний оролцоог эрэгтэйчүүдтэй ижил болгож чадвал эдийн засгийн 
өсөлтийг жил бүр 0.5 хувиар нэмэгдүүлэх боломжтой болохыг Монгол Улсад хийсэн АХБ-ны 
судалгаа харуулсан билээ.

АХБ Монгол Улстай нягт хамтын ажиллагаагаа үргэлжлүүлж, хөгжлийн зорилтоо биелүүлэхэд 
нь туслан, 2050 он гэхэд цэцэглэн хөгжиж буй дундаж түвшний эрч хүчтэй, орчин үеийн эдийн 
засагт бүрэн шилжих эрмэлзлийг нь дэмжин ажиллах болно.

Азийн Хөгжлийн Банкны Ерөнхийлөгч
Масацугу Асакава
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Зун цаг. Архангай аймгийн хөдөө тал, мал сүрэг (Гэрэл зургийг Дашийн Октябрь).
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ТАЛАРХАЛ
Энэхүү номыг Азийн Хөгжлийн Банк (АХБ)-аас хэрэгжүүлж буй “ТА 6622-МОН: АХБ-Монгол 
Улсын хамтын ажиллагааг 30 жилийн ойг тохиолдуулан өргөжүүлэх” техникийн туслалцааны 
төслийн хүрээнд АХБ-ны Монгол дахь Суурин төлөөлөгч Павит Рамачандран болон Суурин 
төлөөлөгчийн газрын Гадаад харилцааны ахлах мэргэжилтэн Ганзоригийн Гантуяа нарын 
ерөнхий удирдамж, хяналтын дор бэлтгэв.

Номын зохиолыг контент боловсруулах үндэсний мэргэжилтэн Зоригийн Мөнх-Оргил, контент 
боловсруулах олон улсын мэргэжилтэн Майкл Баркер нар бичив.

АХБ-ны Монгол Улс дахь Суурин төлөөлөгчийн газрын ажилтнууд Бадарчийн Туул, Батжаргалын 
Батцэнгэл, Шэннон Кристин Коулин, Далайхүүгийн Өнөржаргал, Энхболдын Энэрэлт, 
Ганбаатарын Ананд, Арно Экманн, Жигжидсүрэнгийн Алтантуяа, Лонжидын Итгэл, Деклан 
Магий, Пүрэвийн Онгонсар, Сандагдоржийн Болд, Сүрэнгийн Оюунчимэг нар эх бичвэрт санал 
өгч, судалгаанд дэмжлэг үзүүлэв. Эх бичвэрийг АХБ-ны Зүүн Азийн газрын Төрийн удирдлага, 
санхүүгийн салбар, бүс нутгийн хамтын ажиллагааны хэлтсийн дарга Шиаочин Фан; Тогтвортой 
дэд бүтцийн хэлтсийн дарга Сужата Гупта; Байгаль орчин, байгалийн нөөц, хөдөө аж ахуйн 
хэлтсийн дарга Томас Панелла; Хот, нийгмийн салбарын хэлтсийн дарга Сангай Пенжор нар 
хяналаа. 

Түүнчлэн Монгол Улсын Ерөнхийлөгч асан Пунсалмаагийн Очирбат, Монголбанкны Ерөнхийлөгч 
бөгөөд АХБ-ны Монгол Улсыг хариуцсан захирагч асан Дэмчигжавын Моломжамц нарын үнэтэй 
зөвлөмж, сэтгэгдлийг уг бүтээлд тусгасан. Монгол Улсад ажиллаж байсан АХБ-ны суурин 
төлөөлөгчид болон төслийн ажилтнууд зэрэг бусад оролцогч талын оруулсан хувь нэмэр нь 
хамтын ажиллагааны түүхийг өгүүлэхэд чухал үүрэг гүйцэтгэлээ. Энэхүү бүтээлийн төгсгөлийн 
бүлэгт АХБ-ны Зүүн Азийн газрын захирал М.Тереза Хо-гийн дүгнэлт, алсын харааг тусгасан 
болно.

Мөн хамтран зүтгэгч асан, биднийг орхин одсон эрхэм найз Мукиа Тиручелвамынхаа гэрэл 
зургийн хувь нэмрийг онцгойлон тэмдэглэхийг хүсэж байна.
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ТАЙЛБАР
аймаг – Монгол Улсын засаг захиргааны нэгж

зуд – Орон нутагт тохиолдох байгалийн гамшиг 
(өвөлжилтийн хүнд нөхцөл байдал)

гэр – Монголчуудын уламжлалт сууц

сум – Аймаг доторх засаг захиргааны дэд нэгж

ТОВЧИЛСОН ҮГС

АХБ – Азийн Хөгжлийн Банк

КОВИД-19 – Коронавируст халдварт өвчин

ДНБ – Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн

ОУВС – Олон Улсын Валютын Сан

ХХК – Хязгаарлагдмал хариуцлагатай компани

ХК – Хувьцаат компани

БЖДҮ – Бичил, жижиг, дунд үйлдвэрүүд

БНХАУ – Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улс

ВАЛЮТЫН ХАНШ
(2021 оны аравдугаар сарын 5-ны өдрийн байдлаар)

Валютын нэгж – төгрөг (MNT) 

MNT1.00 = $0.00035 

$1.00 = МНТ2,850.02
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БҮЛЭГ БА САЛБАР 
УНШИГЧДАД ЗОРИУЛСАН ТОВЧ ТАЙЛБАР

Энэхүү бүтээл маань дөрвөн бүлэгтэй бөгөөд 2020-2021 оныг хамрах нэгдүгээр бүлэгтээ 
КОВИД-19 халдварт өвчний цар тахлын эсрэг авч хэрэгжүүлж буй Азийн Хөгжлийн Банк  
(АХБ)-ны үйл ажиллагааг тоймлон дурдсан бол 1991-2000; 2001-2010; 2011-2020 онуудыг хамрах 
бусад бүлэгт тус банкны 30 жилийн үйл ажиллагааг багтаан өгүүллээ.

Монгол Улсад өрнөсөн өөрчлөлт, хөгжлийг дэмжихэд АХБ-наас чухал үүрэг гүйцэтгэсэн салбар 
бүрийг арван жилийн нарийвчлалтайгаар гурван бүлэгт онцлов.

Тухайн арван жилийн бүлэгт дурдагдах ихэнх төсөл, хөтөлбөр, техникийн туслалцааны арга 
хэмжээ нь уг хугацаандаа хэрэгжсэн байх бөгөөд зарим тохиолдолд үүнээс өмнө буюу хожуу 
хугацаанд хэрэгжсэн төсөл хөтөлбөрүүд ч дурдагдсан тохиолдол бий. 

Өөр өөр арван жил, бүлгүүдийн хооронд шилжихгүйгээр түншлэлийн хугацаанд салбар тус бүрт 
хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагааны талаар бүрэн төгс ойлголтыг уншигчдад өгөх зорилгоор энэхүү 
бүтээлийг дээрх байдлаар танилцууллаа.
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Засгийн газрын зээл, буцалтгүй тусламж, техникийн туслалцааны нийт батлагдсан санхүүжилт
(1991-2020)

АХБ-НААС МОНГОЛ УЛСАД ҮЗҮҮЛСЭН 
ДЭМЖЛЭГ

Хөдөө аж ахуй, байгалийн 
баялаг, орон нутгийн хөгжил

Боловсрол

Эрчим хүч

Санхүү

Эрүүл мэнд, нийгмийн 
хамгаалал Төрийн секторын удирдлага

Тээвэр

Ус хангамж, хотын бусад дэд 
бүтэц ба үйлчилгээ

Тайлбар: Салбар тус бүрт ногдох хувь хэмжээ нь АХБ-наас баталсан нийт 3.6 тэрбум ам.долларын 
санхүүжилтэд эзлэх хувийг илэрхийлнэ.

Худалдаа, аж үйлдвэр

Мэдээлэл, харилцаа 
холбооны технологи

Салбар хоорондын
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НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ

СОРИЛТЫН ҮЕ: КОВИД-19 БА ТҮҮНИЙ ДАРАА

Хөл хорионд орсон Улаанбаатар. Хөл хорио тогтоосноор олон нийтийн дунд КОВИД-19 өвчний 
халдварыг тодорхой хугацаанд хязгаарлаж чадсан (Гэрэл зургийг Барамсайн Чадраабал).
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2020 оны эхээр Коронавируст халдварт өвчин 
(КОВИД-19) дэлхий даяар эрчимтэй тархаж 
эхлэх үед Монгол Улсын Засгийн газрын зүгээс 
яаралтай хариу арга хэмжээг авч, шуурхай 
ажилласан билээ. Энэ хүрээнд хилээ хаах, 
агаарын тээврийн хөдөлгөөнийг түр зогсоох, 
хорио цээрийн хатуу дүрэм тогтоох зэрэг үйл 
ажиллагааг авч хэрэгжүүлсэн юм.

Үүний үр дүнд халдварын улмаас хүний амь 
насанд учрах эрсдэлийг тодорхой хугацаанд 
бууруулж чадсан хэдий ч, эдгээр арга хэмжээ 
нь эдийн засагт шууд бөгөөд хүчтэй нөлөөлж, 
2020 онд сүүлийн 11 жилийн хугацаанд анх 
удаа эдийн засгийн уналтад оров. 

Ажилгүйдэл огцом нэмэгдэж, хувийн 
компаниудын эрэлт бууран, хөрөнгө оруулалт 

босгоход хүндрэлтэй болсон бөгөөд айл 
өрхүүдийн орлого буурахын зэрэгцээ хүнсний 
бүтээгдэхүүний үнэ эрс өссөн юм. Мөн урт 
хугацааны хөл хорио болон ажилгүйдэлтэй 
холбоотойгоор гэр бүлийн хүчирхийллийн 
тохиолдол ч нэмэгдсэн байна. 

Халдварын сөрөг нөлөө, тэр дундаа 
нийгмийн эмзэг бүлгүүдэд үзүүлэх эрсдэлийг 
бууруулахаар Засгийн газраас эрүүл 
мэнд, нийгмийн хамгааллын салбарын 
санхүүжилтийг нэмэгдүүлж, татварын 
хөнгөлөлт үзүүлэх замаар айл өрхүүдийг 
дэмжихэд чиглэсэн 1.8 тэрбум ам.долларын 
“Мөчлөг сөрсөн хөгжлийн санхүүжилтийн 
хөтөлбөр”-ийг 2020 оны гуравдугаар сард 
зарлалаа. 
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Монголбанкны зүгээс банкны салбарын 
дарамтыг бууруулах, жижиг, дунд 
үйлдвэрлэлийг дэмжих зорилгоор бодлогын 
хэд хэдэн арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэв. Мөн 
2021 оны хоёрдугаар сард Монгол Улсын 
Засгийн газар эрүүл мэнд, аюулгүй байдал, 
эдийн засгаа сэргээх үйл ажиллагааг дэмжих 
үүднээс эрүүл мэнд, аюулгүй байдал, эдийн 
засгийн сэргэлтэд чиглэсэн 3.5 тэрбум 
ам.долларын өртөг бүхий гурван жилийн цогц 
төлөвлөгөөг баталсан билээ.

2020 онд Монгол Улсад тусламж үзүүлсэн 
анхны олон талт түншүүдийн нэг нь Азийн 
Хөгжлийн Банк (АХБ) байв. Хоёрдугаар 
сараас эхэлсэн тус банкны тусламж дэмжлэг 
нь гааль, мэргэжлийн хяналт, онцгой байдлын 
албаны ажилтнуудыг хувийн хамгаалах 
хэрэгслээр хангахын зэрэгцээ өмнө 
батлагдсан зээлийн төслийн зориулалтыг 
өөрчлөн бүх аймаг, дүүрэг болон лавлагаа 
шатлалын эмнэлгүүдэд амьсгалын замын 
өвчний оношилгоо, эмчилгээний тоног 
төхөөрөмж олгосон юм. Мөн Монгол Улсад 
КОВИД-19 халдварын эсрэг шуурхай хариу 
арга хэмжээ авах, халдвараас урьдчилан 
сэргийлэх, хяналтын ерөнхий чадавхыг 
бэхжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх удирдлагын 
тогтолцоог бий болгох техникийн туслалцаа 
хэрэгжүүлэв.

Эхний ээлжинд эдгээр арга хэмжээг 
хэрэгжүүлж, улмаар Засгийн газрын “Мөчлөг 
сөрсөн хөгжлийн санхүүжилтийн хөтөлбөр”-
ийг дэмжих зорилгоор 100 сая ам.долларын 
зээлийн санхүүжилтийг дөрвөн долоо 
хоногийн дотор олгосон. Мөн орлого багатай 
айл өрхүүдэд дэм болох хүнс тэжээл, түүнчлэн 
хүүхдэд чиглэсэн орлого болон нийгмийн 
халамжийн хөтөлбөрүүдийг дэмжихэд 
зориулж нийт 99.4 сая ам.долларын нэмэлт 
зээл олгов. 

КОВИД-19 халдварыг оношлох лаборатори 
болон улсын эмнэлгүүдэд эмнэлгийн нэмэлт 

тоног төхөөрөмж нийлүүлэхэд 32 сая гаруй 
ам.доллар олгохоор батлав.

Хүнсний чиглэлээр үйл ажиллагаа эрхэлдэг 
тэргүүлэгч хоёр компанид үйл ажиллагаагаа 
тасралтгүй явуулж, олон мянган тариаланч, 
үйлдвэрийн болон худалдааны сүлжээний 
ажилчдын орлогыг хадгалах санхүүжилт 
олголоо.

Монгол Улсын Засгийн газар 2021 оны эцэс 
гэхэд хүн амынхаа 65 хувийг дархлаажуулах 
зорилтыг дэвшүүлсэн. АХБ энэхүү зорилтыг 
биелүүлэхэд нь дэмжлэг үзүүлж, “Ази, 
Номхон далайн орнуудын хүн амыг вакцинд 
хамруулах хөтөлбөр”-ийн хүрээнд цар 
тахалтай тэмцэхэд тэргүүн шугамд ажиллаж 
буй 200 мянган ажилтан, албан хаагч болон 
бусад иргэнд зориулсан вакцин нийлүүлэхэд 
19 сая ам.долларын санхүүжилтийг олгохоор 
баталсан. 

Улмаар 2021 оны гуравдугаар сард АХБ-ны 
зүгээс тус улс цар тахлыг даван туулах, эрүүл 
мэндийн тогтолцоог илүү тэсвэртэй, ирээдүйд 
учирч болзошгүй цочролыг хүлцэх чадвартай 

Улаан бүс. Цар тахлын үед иргэдийн амь насыг 
аврахын тулд эрүүл мэнд, онцгой байдлын ажилчид 
уйгагүй ажиллаж байна (Гэрэл зургийг Барамсайн 
Чадраабал).
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болгох салбарын шинэчлэлийг дэмжихэд 
чиглэсэн 100 сая ам.долларын зээлийн 
нэмэлт санхүүжилтийг олгохоор батлав. 
Үүнд, эм, эмийн сангийн үйл ажиллагаа 
болон зохицуулалтыг сайжруулах, улсын 
эмнэлгүүдийн засаглалыг бэхжүүлэх, эрүүл 
мэндийн үйлчилгээний салбарт нэг худалдан 
авагчийн тогтолцоог бий болгох зэрэг арга 
хэмжээ багтсан байна. 

АХБ-наас Монгол Улсын Засгийн газартай 
30 гаруй жилийн турш хэрэгжүүлсэн бат бөх, 
нягт хамтын ажиллагааны үр дүнд тусламж 
үзүүлэх чиглэлүүдийг шуурхай тодорхойлж, 
санхүүжилтийг батлах явцыг түргэтгэж чадсан 
юм. 

Хэдийгээр Монгол Улс халдварын эсрэг 
хариу арга хэмжээг шуурхай бөгөөд үр дүнтэй 
хэрэгжүүлсэн ч цар тахал нь тус улсын 

1  АХБ. 2020. Монгол Улсын эдийн засгийн хэтийн төлөв: Хоёр том гүрний дунд орших арвин баялаг бүхий 
орон. Манила хот. Хуудас 73.

хувьд яггүй сорилт болсон бөгөөд эдийн 
засаг, хөгжлийн олон ч ололт амжилтыг үгүй 
хийж, эрүүл мэнд, нийгмийн хамгааллын 
тогтолцооны дутагдлыг улам бүр дордуулан, 
нийгмийн тэгш бус байдал, тэр тусмаа эрүүл 
мэнд болон жижиг бизнесийн салбаруудад 
голлох үүрэг гүйцэтгэдэг эмэгтэйчүүдэд 
тулгардаг тэгш бус байдлыг тодруулан 
харууллаа. БНХАУ-ын эрэлт буурч, түүхий 
эдийн үнэ унаснаар1 Монгол Улс ДНБ-ий 
дөрөвний нэгийг, зарим жилд экспортын 
90 хүртэлх хувийг бүрдүүлдэг уул уурхайн 
салбараасаа хэт хамааралтай хэвээр байгааг 
дахин батлав. 

АХБ нь эдгээр сорилтуудыг хамтын хүчээр 
шийдвэрлэхээр тус улсын Засгийн газартай 
2021-2024 онд хамтран хэрэгжүүлэх 
шинэ түншлэлийн стратегиа эцэслэн 
боловсруулаад байна.

Урт удаан өвлийн сүүлчийн цас. 
Улаанбаатар хотын төв талбай, 2021 оны 
гуравдугаар сар (Гэрэл зургийг Мукиа 
Тиручелвам).
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https://www.adb.org/publications/mongolia-economic-prospects
https://www.adb.org/publications/mongolia-economic-prospects
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