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ХОЁРДУГААР БҮЛЭГ

ШИНЭ ЭРИН: 1991–2000

Цаг үеийн тойм

2  Тайлбар 1, хуудас 239–240.
3  АХБ. 2000. Төслийн гүйцэтгэлийн аудитын тайлан: Монгол Улсын аж үйлдвэрийн салбарын хөтөлбөр. 
Хавсралт 2. Манила хот.

Зөвлөлт Холбоот Улс (ЗХУ)-тай 70 жил нягт 
харилцаатай байсан Монгол Улс 1990-ээд 
онд төвлөрсөн төлөвлөгөөт тогтолцооноос 
зах зээлийн эдийн засгийн зарчимд суурилсан 
тогтолцоонд шилжиж эхэлснээр гайхалтай 
өөрчлөлтийн эрин үеийг эхлүүлсэн билээ. 

1991 онд ЗХУ-аас үзүүлж ирсэн тусламж 
зогссоноор эрчим хүч, хүнс, түүхий эд, 
үндсэн тоног төхөөрөмжийн санхүүжилт 
гэнэт дуусгавар болж, төрийн өмчит аж 
ахуйн нэгжүүдэд зориулсан татаас бүрмөсөн 
зогссон юм. Төрийн нийгмийн үйлчилгээ огцом 
хумигдаж, амьжиргааны түвшин бууран, 
хүнсний хомсдол үүсэж, ядуурал нэмэгдэв. 
Зарим бүс нутагт цахилгаан хангамж болон 
бусад нийтийн үйлчилгээ удаан хугацаагаар 
тасалдах боллоо. 

Төлөвлөгөөт эдийн засгийн төгсгөл нь салбар 
бүрд харилцан адилгүйгээр нөлөөлсөн байна. 
Малчид малаа хувьчилж, үнийн хандлагыг 
ашиглан, малынхаа тоо толгойг өсгөсөн бол 
үйлчилгээний салбар нэлээд өргөжив. Олон 
жижиг хувийн үйлдвэр шинээр байгуулагдсан 
хэдий ч ихэнх нь зээлийн хүртээмжгүй 
байдлын улмаас санхүүжилтийн бэрхшээлтэй 
тулгарч байв.

Эдийн засгийн хүндрэлтэй энэ цаг үед 
эрчтэй бөгөөд далайцтай өөрчлөлт хийх 
шаардлагатай байсан тул Монгол Улсын 
Засгийн газрын зүгээс төрийн өмчит 

үйлдвэрийн газрыг хувьчлах, банкны нэг 
шатлалт тогтолцоог халах, үнэ, валютын 
ханшийг чөлөөлөх, чөлөөт худалдааг 
нэвтрүүлэх, хөрөнгийн хяналтыг цуцалж, 
татварын тогтолцоог шинэчлэх, төрийн 
албаны бүтцийг өөрчлөх, хувийн бизнес 
эрхлэх дүрэм журмыг хөнгөвчлөх бодлогын 
шинэчлэлийг эхлүүлсэн. 

Түүнчлэн 1992 онд шинэ Үндсэн хууль 
батлагдсанаар парламентын сонгууль 
явуулах, чөлөөт хэвлэл, шүүхийн шинэчлэл 
хийх, түүнчлэн Монгол Улсын түүхэнд анх 
удаа хувьдаа газар өмчлөх замыг нээж өгсөн 
билээ. 

Эрчимтэй либералчлал, үнэ чөлөөлөлт, өмч 
хувьчлалын эдгээр өөрчлөлтийн улмаас 
шилжилтийн үеийн эхний жилүүдэд эдийн 
засгийн тогтворгүй байдал бий болов. 1990-
1993 онд бодит ДНБ 20 хувиар буурсан 
бөгөөд инфляцын түвшин 325 хувь давж, 
ажилгүйдэл 9 хувьд хүрчээ. 

Засгийн газраас нийгмийн халамжийн 
хөтөлбөрүүдийн санхүүжилтийг танаж2, 1991-
1994 онд сангийн аж ахуй, хоршоо, жижиг 
дунд үйлдвэрүүд зэрэг төрийн өмчийн 40 
гаруй хувийг хувийн хэвшилд шилжүүлэх 
бүх нийтийг хамарсан эрхийн бичгийн 
хувьчлалын хөтөлбөрийг хэрэгжүүлсэн нь 
ядуурлын түвшин огцом өсөхөд нөлөөлсөн 
байна3.

https://www.adb.org/sites/default/files/project-document/71636/pe563.pdf
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Эдийн засгийг тогтворжуулах, шинэчлэлийг 
урагшлуулахад яаралтай санхүүжилт болон 
мэргэжлийн дэмжлэг шаардлагатай болсон 
тул Монгол Улс Азийн Хөгжлийн Банк 
(АХБ) зэрэг хөгжлийн түншүүдээс тусламж 
эрэлхийлсэн юм. 1990-1993 онд тус улсын 
эдийн засаг огцом унасан ч 1990-ээд оны 
үлдсэн хугацаанд тогтвортой өсөлттэй байв. 

Энэхүү арван жилийн хоёрдугаар хагаст 
хувийн хэвшил эрчимтэй хөгжиж, ялангуяа 
1995 онд Ашигт малтмалын тухай хууль 
батлагдсанаар олборлох үйлдвэрлэлийн 
үйл ажиллагаа эрчимжихийн зэрэгцээ 
үйлчилгээний салбар хурдацтай хөгжин 2000 
он гэхэд ДНБ-ий тал орчим хувийг бүрдүүлэх 
болжээ4.  

4  Тайлбар 1, хуудас 20.

Энэхүү ахиц дэвшил нь 1997, 1998 онд 
тохиосон Азийн болон Оросын эдийн засгийн 
хямралын улмаас тасалдсан бөгөөд улмаар 
Монгол Улсын экспортын гол түүхий эд болох 
зэс, ноолуурын эрэлт болон үнэ огцом унаж, 
экспортын орлого буурахад хүргэсэн юм. 

Төсвийн байдал 1997 оноос хойш 3 жил 
дараалан доройтож, банкны салбар 
экспортын цочролын улмаас дарамтанд 
өртөн, харилцагчид банкуудаас хадгаламжаа 
татаж, чанаргүй зээлийн хэмжээ өссөн ажээ. 
Тус арван жилийн сүүлийн 2 жилд арилжааны 
20 банкны найм нь үйл ажиллагаагаа 
зогсооход хүрсэн юм.

Улаанбаатар хотод болсон жагсаал. Монгол Улс  
1991 онд ардчилалд тайван замаар шилжсэн  
(Эх сурвалж: Монсудар).
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Энэхүү хүнд нөхцөл байдалд буюу 1998, 1999 
онд ДНБ гурав гаруй хувиар өсөж, эдийн 
засгийн бодит өсөлтийг үзүүлж чадсан билээ. 

Монгол Улс зах зээлд суурилсан эдийн засгийг 
бүрдүүлэх чухал алхмуудыг хэрэгжүүлж, 2000 
оны босгон дээр эдийн засгийн 75 хувийг  
хувийн хэвшил эзэлж, ирээдүйд итгэх итгэл 
найдвар дүүрэн болжээ5. 

5  АХБ. 2002. Монгол Улс дахь тусламжийн хөтөлбөрийн үнэлгээ. Тайлангийн хураангуй. Манила хот.

Ажлын байр бий болгох, ядуурлыг бууруулах 
болон дэд бүтцийн бүтээн байгуулалт, 
санхүүгийн салбарын шинэчлэл, байгаль 
орчны салбарын шийдэгдээгүй олон асуудал 
зэрэг дуусаагүй олон ажил ч мөн байсаар 
байв.

7

1990-ээд оны Улаанбаатар. Хотын замын хөдөлгөөн сийрэг, дийлэнхдээ орос машин зорчиж байгаа нь ЗХУ-тай  
70 жилийн турш нягт хамтран ажилласны илрэл юм  (Эх сурвалж: Монсудар).

https://www.adb.org/sites/default/files/evaluation-document/35042/files/cape-mon.pdf
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Шинэ бэлчээр. Шинэ бэлчээрээ зорин нүүдэллэж 
буй Ховд аймгийн малчид, мал сүргийн хамт  
(Гэрэл зургийг Дашийн Октябрь).

Дэмчогийн хийд. Өмнөговь аймгийн Ханбогд суманд 
байрлах тус хийдийг 1836 онд Говийн ноён хутагт 
Данзанравжаа байгуулжээ (Гэрэл зургийг Дашийн 
Октябрь). 
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Эдийн засгийн шинэ тогтолцоонд шилжсэн нь – Хувийн эргэцүүлэл

ЗХУ-аас үзүүлдэг санхүүгийн дэмжлэг, 
худалдааны хөнгөлөлттэй нөхцөл 1991 онд 
дуусгавар болсон нь Монгол улсын хувьд 
эгзэгтэй үеийг эхлүүлсэн юм. Эдийн засаг 
уналтад орж, хүнс тэжээл, түлш, эм тариа, 
аж үйлдвэрийн материал зэрэг гол нэрийн 
барааны хомсдол газар авав.

Монгол Улсын Засгийн газар гадны дэмжлэг 
авахаар олон улсын хамтын нийгэмлэгт 
хандлаа.

1991 оны есдүгээр сард Токио хотноо 
зохион байгуулагдсан Монгол Улсад 
туслах бүлгийн анхны хурлыг Япон Улсын 
Засгийн газар болон Дэлхийн Банк хамтран 
удирдав. Хурлын үеэр АХБ зэрэг олон улсын 
санхүүгийн байгууллагууд хамтран, тус 
улсад үзүүлэх дэмжлэг болон түүнийг хэрхэн 
оновчтой зохицуулах талаар хэлэлцжээ. 

Олон арван жилийн төвлөрсөн төлөвлөгөөт 
эдийн засгаас хувийн хэвшлийн салбар 
давамгайлсан зах зээлийн эдийн засагт 
шилжихэд урьд өмнө хэрэгжүүлж ирсэн 
макро эдийн засгийн бодлого, хууль эрх зүйн 
орчныг цогцоор нь шинэчлэх, засаглалыг 
сайжруулах, хандивлагч түншүүдтэй нягт 
хамтран ажиллах шаардлага тулгарав.

Шилжилтийн үйл явцыг удирдан чиглүүлж 
байсан төрийн болон санхүүгийн удирдах 
албан тушаалтнууд тухайн үед тулгарч 
байсан сорилтууд, нэн тэргүүнд авч 
хэрэгжүүлсэн арга хэмжээнүүд, АХБ болон 
олон улсын бусад санхүүгийн байгууллагын 
Монгол Улсын шинэчлэлд гүйцэтгэсэн 
үүргийн талаар ийнхүү дурсаж байна. 

9

Уламжлалт мэндчилгээ. 
Хөөрөг солилцон мэндчилж 
буй Монгол эрс ( Гэрэл зургийг 
Дашийн Октябрь).
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Монгол Улс ба АХБ – Анхны уулзалтууд 

Пунсалмаагийн Очирбат
Монгол Улсын Ерөнхийлөгч (1990-1997)

1990-ээд оны эхээр ардчиллыг дэлгэрүүлж, 
зах зээлийн эдийн засагт шилжих шийдвэрийг 
гаргаснаар Монгол Улс олон хүнд сорилттой 
нүүр тулсан билээ.

Шинэ тогтолцооны эрх зүйн орчныг 
бий болгохын тулд шинэ Үндсэн хууль 
боловсруулж батлах, 500 гаруй хуулийг 

шинээр батлах шаардлагатай болов. Энэ 
бүгдийг зах зээлийн эдийн засгийн эрх зүйн 
боловсрол, туршлагатай мэргэжилтний 
хүрэлцээ дутмаг үед хийх шаардлага тулгарч 
байсан юм.

Төлөөллийн ардчиллыг бий болгосон Үндсэн 
хуулиа баталсны дараа сонгуулийн үйл 
ажиллагааг зохион байгуулж, Улсын Их 
Хурал, Засгийн газраа байгуулав.

Бид улс орны хувьд эдийн засгийн хүнд нөхцөл 
байдалтай тулгарсан бөгөөд тулгамдсан 
асуудлуудыг шийдвэрлэхэд тусламж авахаар 
олон улсын санхүүгийн байгууллагуудад 
хандах шийдвэр гаргасан билээ. Миний бие 
1991 онд АНУ-д хийсэн айлчлалынхаа үеэр 
Олон Улсын Валютын Сан, Дэлхийн Банкны 
удирдлагуудтай уулзаж, Монгол Улсыг 
гишүүнээр элсүүлэн авч, хамтран ажиллахыг 
хүслээ. Хүсэлтийг маань хүлээн авч, удалгүй 
Азийн Хөгжлийн Банканд мөн гишүүнээр 
элсэн оров. Үүний үр дүнд бид эдийн засгийн 
шилжилтийг хэрэгжүүлэхэд олон улсын болон 
бүс нутгийн санхүүгийн шууд дэмжлэгийг авч 
чадсан юм.

ЗХУ болон Эдийн засгийн харилцан 
туслалцах зөвлөл тарсны дараа үндэсний 
эдийн засаг, санхүүгийн хуримтлал бараг 
байгаагүй Монгол Улсын хувьд энэ нь маш 
зөв сонголт байв. 

Олон улсын санхүүгийн байгууллагуудын 
дэмжлэгтэйгээр Монгол Улс эдийн засгийн 
уналтаас өсөлт рүү шилжиж, шилжилтийн 
хүнд үеийг харьцангуй богино хугацаанд 
даван туулж чадсан билээ.
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АХБ-тай хамтран ажилласан нь

Хамгийн том, ойрын маань хөгжлийн 
түншүүдийн нэг болох АХБ-тай тогтоосон 
хамтын ажиллагаа онцгой үр өгөөжтэй байсан 
бөгөөд бид өнгөрсөн 30 жилийн хугацаанд 
асар их амжилт, үр дүнд хүрлээ.

Бид хамтран банкны салбарын өргөн 
хүрээний бодлогын шинэчлэл, сайжруулалт 
хийж, дэд бүтцийг шинэчлэн, Улаанбаатар 
хотын агаарын чанарыг сайжруулах 
зорилгоор байгаль орчныг хамгаалахад 
онцгойлон анхаарч, хөдөө аж ахуйн 
үйлдвэрлэлийг өргөжүүлэн, бүс нутгийн 
эдийн засгийн интеграцийг эрчимжүүлэх арга 
хэмжээнүүдийг хэрэгжүүлж байна. 

Монгол Улс, АХБ хоорондын хамтын 
ажиллагааны үр дүнд бид боловсролын 
чанарыг сайжруулах, нийтийн аж ахуйн 

үйлчилгээг өргөжүүлэх, хөгжлийн 
бэрхшээлтэй иргэдийн нийгмийн халамжийг 
хангах чухал ач холбогдолтой олон төслийг 
хамтран хэрэгжүүллээ. 

Түүнчлэн тус банк нь Улаанбаатар хотын 
гэр хорооллыг өртөг багатай, уур амьсгалын 
өөрчлөлтөд тэсвэртэй, тав тухтай эко дүүрэг 
болгох орон сууцны төслийг хэрэгжүүлж буй 
нь эдийн засгаа ногооруулах Монгол Улсын 
бодлогыг дэмжих чухал арга хэмжээ юм.

АХБ хөдөө аж ахуй, эрчим хүч, санхүү, эрүүл 
мэнд, зам тээвэр, нийгмийн хамгаалал зэрэг 
салбарт дэмжлэг үзүүлж, шинэ боломжуудыг 
бүрдүүлснээр тус улсын ирээдүйдээ итгэх 
итгэлийг баталгаажуулж буйд талархлаа 
илэрхийлж байна.

Далбаа. Монгол Улс, Азийн Хөгжлийн 
Банкны хөгжлийн хамтын ажиллагааны 
30 жилийн ойг тэмдэглэж, Монгол Улсын 
төрийн далбаа болон АХБ-ны далбааг 
мандуулав (Эх сурвалж: АХБ).



Шинэчлэлийн суурийг бий болгох 

Дэмчигжавын Моломжамц
Монголбанкны Ерөнхийлөгч (1992-1996)
АХБ-ны Монгол Улсыг төлөөлсөн захирагч 
(1992-1996)

Монгол Улс төвлөрсөн 
төлөв-лөгөөт эдийн 
засгаас зах зээлийн 
харилцаанд шилжих 
эхний жилүүдэд 
нийгэм, эдийн засгийг 
бүхэлд нь хамарсан 
хямралд өртсөн 
билээ. ЗХУ болон 
социалист систем 
задарсны улмаас 

импортын барааны нийлүүлэлт их хэмжээгээр 
тасалдаж, хүнсний болон бусад өргөн 
хэрэглээний барааны хомсдол нүүрлэж 
байлаа.

Гадаад валют, бэлэн мөнгөний нөөц хомсдож, 
инфляцын түвшин асар их өссөн бөгөөд 
Монгол Улс төлбөрийн чадваргүй болж, 
гадаад өрийн дарамтанд орсон байсан юм.

Энэ нь 1991 онд тус улс олон улсын санхүүгийн 
байгууллагуудаас тусламж хүсэх үеийн 
нөхцөл байдал байв. Тухайн жил Монгол Улс 
АХБ-нд гишүүнээр элссэн бөгөөд миний бие 
Монголбанкны Ерөнхийлөгчийн хувьд АХБ-
ны тус улсыг төлөөлсөн захирагчаар 1996 
оны арваннэгдүгээр сар хүртэл ажилласан 
билээ.

Миний бие түншлэлийн энэхүү эхэн үед АХБ-
тай хамтран ажиллах чиглэлийн суурийг 
тавихад оролцсон юм. Үүнд, Монгол Улсын 
яаралтай, тулгамдсан хэрэгцээг АХБ-ны 
зорилготой уялдуулах, хамтын ажиллагааны 
тэргүүлэх чиглэлийг тодорхойлох зэрэг 
ажлууд багтсан болно. 

1992 онд зохион байгуулагдсан АХБ-
ны жилийн уулзалтын үеэр тус банкны 
Ерөнхийлөгч Кимимаса Тарумизүтэй уулзаж, 
банк санхүүгийн болон дэд бүтцийн салбарын 
тулгамдсан асуудлыг шийдвэрлэх чиглэлээр 
АХБ-тай хамтран ажиллах хүсэлтэй буйгаа 
илэрхийлж байсан юм. Дараа жил нь 
Тарумизу Ерөнхийлөгч манай улсад айлчилж, 
Монгол Улсын Ерөнхий сайд болон холбогдох 
яамдын удирдлагуудтай уулзлаа. 

Энэ нь АХБ-ны Монгол дахь үйл ажиллагааг 
эхлүүлэх гол чиглэлүүдийг тодорхойлоход 
чухал айлчлал болсон бөгөөд импортын 
үндсэн бараа, шатахууны хомсдолыг 
арилгахад чиглэсэн дэмжлэгийн эхлэл 
болсон түүхтэй. 

Миний бие мөн АХБ-ны дараагийн 
Ерөнхийлөгчөөр ажилласан Мицуо Сатотой 
чухал уулзалтуудыг зохион байгуулж, иргэний 
агаарын тээвэр, харилцаа холбоо зэрэг 
хамтын ажиллагааны бусад чиглэлээр санал 
солилцож байлаа. Эдгээр дээд түвшний 
уулзалтаас гадна тус банкны ажлын хэсэг 
жилд 3-4 удаа Монгол Улсад ирж, судалгааны 
ажил хийдэг байв.

Санхүүгийн гол шинэчлэлүүд

Санхүүгийн салбар, тэр дундаа банкны 
салбарын үйл ажиллагааг зах зээлийн 
эдийн засгийн зарчмаар ажиллахад бэлтгэх 
нь Монгол Улсад хамгийн тулгамдаж буй 
сорилтуудын нэг байлаа.

АХБ-ны тус улсад хэрэгжүүлсэн анхны 
техникийн туслалцааны төслийн хүрээнд 
Монголын хөрөнгийн биржийн үйл 
ажиллагааг зүгшрүүлэх, түүний чадавхыг 
бэхжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлснээс гадна 

12
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хоёр шатлалт банкны тогтолцоог бий болгон 
хөгжүүлэх, санхүүгийн хяналтын чиг үүргийг 
Монголбанканд бий болгоход дэмжлэг 
үзүүлэв.

Дэд бүтцийн шинэчлэл 

Гадаад зах зээлд нэвтрэх боломжийг 
бүрдүүлж, худалдааг идэвхжүүлэх зорилгоор 
агаарын болон авто замын сүлжээг шинэчлэх 
нь тухайн үеийн бас нэгэн чухал зорилт байв. 
Манай улсын гадаадад гарах үндсэн гарц 
буюу Улаанбаатар хотын Буянт-Ухаа нисэх 
онгоцны буудлын хөөрч буух зурвас нь 1990-
ээд оны эхээр хүнд даацын том онгоц хүлээн 
авах боломжгүй байсан билээ. Үүний улмаас 
зарим зочид, тэр дунд Япон Улсын Ерөнхий 
сайд Тошики Кайфү 1991 оны наймдугаар 
сард Монголд айлчлахдаа БНХАУ-д түр 
бууж, онгоцоо сэлгэн, улмаар жижиг онгоцоор 
Буянт-Ухаад газардаж байсан түүхтэй. 

АХБ-наас Монгол Улсад хэрэгжүүлсэн 
тээврийн салбарын анхны төсөл нь 1993 онд 

эхэлсэн бөгөөд тус төслийн үр дүнд нисэх 
онгоцны буудал нь том хэмжээний онгоцыг 
аюулгүй хүлээн авах боломжтой болсон 
юм. Энэ нь тус улс зах зээлийн эдийн засагт 
шилжсэнээс хойш олон улсын санхүүгийн 
байгууллагаас олгосон анхны томоохон дэд 
бүтцийн зээл байсан билээ. 

Цаашдын хамтын ажиллагаа 

Монгол Улс өнгөрсөн 30 жилийн хугацаанд 
АХБ-тай нэн өргөн хүрээнд хамтран ажиллаж, 
ихэнх салбарыг хамарсан төсөл арга хэмжээг 
хэрэгжүүлсээр ирлээ.

Хамтын ажиллагаа маань гүнзгийрэхийн 
хэрээр бид боловсрол, эрүүл мэндийн салбар 
дахь орхигдсон ажлуудад анхаарах нь зүйтэй. 
Коронавируст халдварын цар тахал нь манай 
улсын эрүүл мэндийн салбар том хэмжээний 
хямралыг даван туулах бэлтгэлгүй байгааг 
харууллаа. 

Сүүлийн жилүүдэд ядуурал нэмэгдэж, 

Жагсаалын алхаа. Жагсаалаар алхаж буй 
Дорноговь аймгийн сурагч охид (Эх сурвалж: АХБ).
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иргэдийн амьдрал доройтсоор байгаа 
асуудалд анхаарч, нийгмийн хамгийн эмзэг 
бүлгийн амьжиргааны түвшнийг дээшлүүлэх 
хөтөлбөрүүд дээр АХБ-тай хамтран ажиллах 
нь зүйтэй санагдана.

Байгаль орчны салбарт ч мөн яаралтай 
анхаарал хандуулах хэрэгтэй байна. 
Өнгөрсөн 30 жилийн хугацаанд байгаль 

экосистем доройтож, эдийн засгийн өсөлтийн 
хэтийн төлөв болон нийгмийн эрүүл мэндэд 
сөргөөр нөлөөлсөөр байна. Байгаль орчныг 
хамгаалах нь өнөөгийн байдлаар үндэсний 
аюулгүй байдлын асуудал болсон бөгөөд 
цаашид энэ чиглэлээр хүчин чармайлтаа 
бэхжүүлэх талаар нягт хамтран ажиллах 
хэрэгтэй.

14

Нүүдэл. Нутаг сэлгэн нүүж буй Завхан аймгийн 
малчин айл (Гэрэл зургийг Дашийн Октябрь).
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Тарбозавр. 70 сая жилийн настай энэхүү чулуужсан араг ясыг Өмнөговь аймгийн Булган сумын Нэмэгтийн 
хөндийгөөс олжээ (Гэрэл зургийг Дашийн Октябрь).



Хонгорын элс. Уг элсэн манхан нь Өмнөговь аймгийн нутагт Говь гурван сайханы байгалийн цогцолбор газарт 
оршдог (Гэрэл зургийг Дашийн Октябрь).
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Сэргээн засварлалт ба тусгаарлалтыг даван туулах нь: 
АХБ-ны үйл ажиллагаа

22.2%

19.2%

13.5%

12.5%

11.8%

6.5%

5.5%

3.6%

3.5%

1.8%

Монгол Улс: АХБ-ны үйл ажиллагааны салбар, 1991-2000

Засгийн газрын нийт зээл, тусламжийн 
хэмжээ 517 сая ам.доллар.

Эх сурвалж: Азийн Хөгжлийн Банк

Тээвэр

Эрчим хүч

Хөдөө аж ахуй, байгалийн 
баялаг, орон нутгийн хөгжил

Санхүү

Худалдаа, аж үйлдвэр

Төрийн секторын 
удирдлага

Мэдээлэл, харилцаа 
холбооны технологи

Эрүүл мэнд,  
нийгмийн хамгаалал

Боловсрол

Ус хангамж, хотын бусад 
дэд бүтэц ба үйлчилгээ

Монгол Улс 1991 онд АХБ-нд гишүүнээр 
элссэн бөгөөд хамтын ажиллагааны эхний 
10 жилийн хугацаанд тус банкнаас 25 
зээлийн төсөл хөтөлбөрт 469 сая ам.доллар, 
буцалтгүй тусламжийн нэг төсөлд 2 сая 
ам.доллар, техникийн туслалцааны 99 төсөлд 
46 сая орчим ам.долларын санхүүжилтийг 
Засгийн газарт олгосон билээ. 

АХБ-наас үзүүлсэн анхны дэмжлэг нь 
шууд зарцуулах хөтөлбөрийн зээл байсан 
бөгөөд улаан буудай, эм, түлш зэрэг үндсэн 
хэрэгцээ, түүнчлэн барилга, боловсруулах 
үйлдвэрүүдэд шаардлагатай түүхий эд, эд 
ангиудыг нийлүүлэхэд нэн шаардлагатай 
гадаад валютын санхүүжилт байсан юм. 

Түүхэн уулзалт. Монголбанк болон Гадаад 
харилцааны яамны төлөөлөгчид АХБ-ны 
Ерөнхийлөгч Кимимаса Тарумизутай 1991 онд 
хийсэн уулзалт. Зүүн талаас: Дүгэрсүрэнгийн 
Сүх-Эрдэнэ, Гочоогийн Хүдэрчулуун, Кимимаса 
Тарумизу, Найдансүрэнгийн Золжаргал, Дэжидийн 
Баянбат (Эх сурвалж: АХБ).

Түүнчлэн төсөв болон төлбөрийн 
тэнцлийн дарамтыг бууруулах зээлийн 
санхүүжилтүүдийг ч мөн олгосон байна. 1991-
2000 онд АХБ-наас олгосон нийт зээлийн 40 
орчим хувийг төсвийн дэмжлэгийн зээл эзэлж 
байлаа. 

АХБ нь банкны салбарын шинэчлэлд чухал 
үүрэг гүйцэтгэж, банкуудын бүтцийг өөрчлөх, 
дахин хөрөнгөжүүлэх, арилжааны банкны 
чадавхыг бэхжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлсэн юм. 
Мөн арилжааны тогтолцоонд шинээр шилжсэн 
байгууллагуудын хяналтын тогтолцоог бий 
болгоход анхаарал хандуулав.

Энэхүү үйл ажиллагаагаа хөгжлийн бусад 
түнш, тэр дундаа төсвийн тогтвортой байдлыг 
хангах ОУВС-ийн хөтөлбөрийн дэмжлэгтэй 
уялдуулан хэрэгжүүлсэн билээ.

АХБ нь Монгол Улсын Засгийн газар болон 
хөгжлийн бусад түнштэй хамтран иргэний 
нисэх, харилцаа холбоо болон эрчим хүчний 
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Өндөрт дүүлэхүй. Сибирийн ховор тогоруунууд Төв 
аймгийн Гүн галуутайн байгалийн цогцолборт газрын 
дээгүүр дүүлэн ниснэ (Гэрэл зургийг Мукиа Тиручелвам).

сүлжээг сэргээн засварлах, шинэчлэх үйл 
ажиллагааг авч хэрэгжүүлэв. Энэ нь Монгол 
Улсын эдийн засгийн хөгжил, амьдралын 

чанар, дотоод болон гадаад харилцаа холбоог 
сайжруулахад чухал ач холбогдолтой байсан 
юм.

Иргэний нисэх – Өндөрт дүүлэхүй

Улаанбаатар хотын нисэх онгоцны буудал 
нь олон улсын нислэгийн цорын ганц гарц 
болохын хувьд Монгол Улсыг дэлхийн бусад 
улстай холбоход чухал үүрэг гүйцэтгэдэг. 
Гэвч өргөн уудам нутагт тархан суурьшсан, 
агаарын тээврийн эрэлт бага байсан зэрэг 
хүчин зүйлсийн улмаас чанартай, санхүүгийн 
хувьд үр ашигтай нисэх онгоцны буудал 
ажиллуулах нь амаргүй байсан аж. 

Монгол Улс 1990-ээд оны эхээр дэлхийн 
анхаарлыг татаж, олон улсын зорчигчид, ачаа 
тээврийн хөдөлгөөн аль аль нь нэмэгдэж 
байв. Гэвч хуучирсан тоног төхөөрөмж, техник 
хэрэгсэл, нислэгийн хөдөлгөөний удирдлагын 
санхүүжилт, боловсон хүчний чадвар зэргээс 
үүдэн, осол гарах эрсдэлтэй нөхцөл байдал 
ойр ойрхон тохиолдож байлаа.

Нислэгийн аюулгүй байдлыг хангаж, улс 
орноо шинэ зах зээлд, олон улсын аялал 
жуулчлалд нээх зорилгоор Монгол Улсын 
Засгийн газар улсынхаа агаарын тээврийн 
салбарыг шинэчлэхээр АХБ-тай хамтрав. 

Тус улсад хэрэгжүүлсэн АХБ-ны анхны 
бүтээн байгуулалтын төсөл нь нисэх онгоцны 
буух зурвасыг шинэчлэн өргөтгөж, бусад гол 
дэд бүтцийг сайжруулах Улаанбаатар хотын 
нисэх онгоцны буудлын төсөл байв. Төслийн 
үр дүнд урьд өмнө Улаанбаатар хотын нисэх 
онгоцны буудалд газардах боломжгүй байсан 

том Айрбус болон Боинг онгоцнууд буух 
боломжтой болсон юм. Төслийн хүрээнд мөн 
засвар үйлчилгээний шинэ ангар барьснаар 
цаг агаарын бүхий л нөхцөлд нисэх хөлгийг 
шалгах, засварлах боломжийг бүрдүүлж, 
орчин үеийн ачааны терминалтай болсноор 
ачаа тээвэрлэх хүчин чадал нэмэгдэв. 

Энэхүү анхны алхмыг тавьсны дараагаас 
дотоодын болон олон улсын нислэгийн 
орчин үеийн агаарын навигаци, хөдөлгөөний 
удирдлагын системийг санхүүжүүлсэн хоёр 
дахь төслийг хэрэгжүүлж, агаарын тээврийн 
аюулгүй байдлыг эрс сайжруулав.

Эдгээр арга хэмжээний үр дүнд Монгол 
Улсын агаарын орон зайд үйлдэх нислэгийн 
тоо нэмэгдэж, тус улс агаарын нислэгийн 
эрхээс жилд 20 сая ам.долларын орлого 

Улаанбаатар хотын нисэх онгоцны буудал. 1990-
ээд онд АХБ-ны дэмжлэгтэйгээр нисэх онгоцны 
буудлыг шинэчлэв (Эх сурвалж: АХБ).
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олдог болсон юм6. Ингэснээр Улаанбаатар 
хотын нисэх онгоцны буудлын жилийн дундаж 
орлого 1994-1998 онд 50 гаруй хувиар өссөн 
байна7. 

Мөн АХБ-ны төсөл нь Монгол Улсад иргэний 
нисэхийн хууль тогтоомжийг нэвтрүүлэхэд 
чухал үүрэг гүйцэтгэсэн бөгөөд энэ нь 
салбарын хувийн хэвшлийн хөрөнгө оруулалт, 
арилжааны  боломжуудыг нээсэн билээ.

6 АХБ. 2002. Монгол Улс дахь тусламжийн хөтөлбөрийн үнэлгээ. Манила хот. Хуудас 28.
7 АХБ. 1999. Гүйцэтгэлийн тайлан: Улаанбаатар хотын нисэх онгоцны буудлын төсөл.  
Манила хот. Хуудас 11.
8 Монгол Улсын Иргэний нисэхийн ерөнхий газар. 2019. 2019 оны Статистикийн эмхэтгэл. Улаанбаатар хот.

Монгол Улсад өнөөдрийн байдлаар 
төрийн өмчит МИАТ хувьцаат компаниас 
гадна дотоодын болон олон улсын аялал 
жуулчлалын үйлчилгээ үзүүлдэг хувийн 
хэвшлийн арилжааны гурван тээвэрлэгч 
компани үйл ажиллагаа явуулж байна. 

Мөн олон улсын найман авиа компани Монгол 
Улс руу орох, гарах нислэг үйлдэж байна8.

Харилцаа холбоо – Шинэ хэлхээ холбоо тогтоосон нь

Ихэнх хүн гар утас, суурин утас эзэмших 
буюу хэрэглэдэг болсон өнөө цагт харилцаа 
холбооны төхөөрөмж ашиглах боломжгүй 
ертөнцийг төсөөлөхөд хэцүү. 

Гэвч 1990-ээд оны эхээр монголчуудын 
дийлэнхийнх нь хувьд бодит байдал өөр 
байлаа. Монгол Улс Москва руу гарах олон 
улсын ганц шугамтай байсан бөгөөд улсын 
хэмжээнд ашиглагдаж байсан 70 мянга орчим 
суурин утасны ихэнх нь албан байгууллагад 
харьяалагдаж, тун цөөн тооны айл гэртээ 
утастай байжээ. Телефон холбоо нь Засгийн 
газрын эзэмшилд байдаг хуучин аналог 
сүлжээнд суурилсан систем байв.

Тухайн үед харилцаа холбоо тогтооход 
ямар хүндрэлтэй байсныг Хөвсгөл аймгийн 
Эрдэнэбулган сумын холбооны салбарт 
33 жил ажилласан Дэмчигийн Батбаяр тод 
санан, ийн өгүүлж байна. “Зөвхөн сумын 
Засаг даргын тамгын газар болон банканд л 
суурин утас байсан бөгөөд хувийн дуудлага 
хийхээр бол 24 цагийн өмнө хүсэлт гаргаж, 
сумын холбоогоор дамжуулан ярьдаг байсан” 
хэмээн тэрээр дурсав. “Улаанбаатартай 

холбогдоход бүр ч хэцүү байсан, учир нь 
сумдыг нийслэлтэй холбосон гурван шугам 
л байсан юм. Тиймээс дуудлагын хуваарь 
гаргаж, өдөрт нийслэлтэй холбогдох нэг 
цагийг сум бүрд хуваарилдаг байсан” гэжээ.

Иргэдийг гадаад, дотоодтой түргэн шуурхай 
холбогдох боломжийг бүрдүүлэхийн тулд 
орчин үеийн, арилжааны чиг баримжаатай 
харилцаа холбооны системийг бий болгох 
шаардлагатай байв. Мөн шинэ системийг 
хянан зохицуулах, тус салбарт хувийн 
хэвшлийн хөрөнгө оруулагчдыг татахад 
салбарын дүрэм, журмыг шинэчлэх 
шаардлагатай байлаа.

АХБ энэхүү үйл ажиллагааны эхэн үеэс л 
оролцож, голлох үүрэг гүйцэтгэсэн бөгөөд 
хөгжлийн бусад түншийн хамтаар зургаан 
гол төв суурин газрыг хамарсан харилцаа 
холбооны шинэ дижитал системийг 
санхүүжүүлсэн билээ. Үүний үр дүнд дуудлага 
холболтын хурд, хэмжээ эрс нэмэгдсэн 
юм. Улаанбаатар, Эрдэнэт, Дархан зэрэг 
томоохон хотод телефон хэрэглэгчдийн тоо 
1993 онд 41 мянга гаруй байсан бол 2000 онд 

https://www.adb.org/sites/default/files/evaluation-document/35042/files/cape-mon.pdf
https://www.adb.org/sites/default/files/project-document/72024/25306-mon-pcr.pdf
https://mcaa.gov.mn/wp-content/uploads/2018/03/%d0%ad%d0%bc%d1%85%d1%8d%d1%82%d0%b3%d1%8d%d0%bb-2019_compressed.pdf
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74 мянга болон өсөж, 1997-2000 онд төсөлд 
хамрагдсан таван аймгийн хэрэглэгчдийн 
утасны дуудлагын тоо дөрөв дахин нэмэгдсэн 
байна.

Эдгээр бодит хөрөнгө оруулалтаас гадна 
харилцаа холбооны салбарт чухал олон 
шинэчлэлийг АХБ болон хөгжлийн бусад 
түншийн дэмжлэгтэйгээр хэрэгжүүлж, 
салбарын үйл ажиллагаанд арилжааны хэв 
шинжийг нэвтрүүлснээр хувийн хөрөнгө 
оруулалт хийх нөхцөл бүрдэж, 1995 онд 
“Кореа Телеком” ХХК Монголын цахилгаан 
холбоо төрийн өмчит компанийн 40 хувийг 
эзэмших болсон юм9. 2000 он гэхэд Монгол 
Улсад харилцаа холбоо, мэдээллийн 
технологийн 100 гаруй компани үйл ажиллагаа 
эрхэлж байсны дотор гадаадын шууд хөрөнгө 
оруулалт бүхий үүрэн телефоны хоёр 
оператор компани багтаж байлаа. 

Өнөөдөр Монгол Улсад хэрэглэгдэж буй 
үүрэн телефоны дугаарын тоо хүн амын 
тооноос давсан бөгөөд нийт хүн амын 85 
хувь нь интернэтэд холбогдсон нь 30 жилийн 
өмнөх байдлаас эрс өөр байна10.

Монгол Улсын Засгийн газар асар хурдацтай 
хөгжиж буй шинэ технологийн давуу талыг 
ашиглан, АХБ-ны техникийн туслалцааны 
төслийн хүрээнд мобайл банкны системийг 
амжилттай нэвтрүүлсэн нь одоо улс даяар 
өргөн хэрэглэгдэж байна. 2020 оны байдлаар 
арилжааны 12 банк бүгд интернэт, богино 
мессеж, телефон үйлчилгээнд суурилсан 
хөдөлгөөнт буюу мобайл банкны үйлчилгээ 
үзүүлж байна. Өнөөдөр Монгол улсад нийт 
4.4 сая мобайл банкны хэрэглэгч бүртгэлтэй 
байна11. Эдгээр шинэ үйлчилгээ нь малчин 
иргэд болон банканд очиж үйлчлүүлэх 
боломжгүй өндөр настан, хөгжлийн 
бэрхшээлтэй иргэдэд чухал ач холбогдолтой.

9  АХБ. 2001. Гүйцэтгэлийн тайлан: Монгол Улсын харилцаа холбооны төсөл. Манила хот. Хуудас 6.
10 Тайлбар 1, хуудас 204.
11  Монголбанк. 2020. Хөдөлгөөнт банкны 2020 оны дөрөвдүгээр улирлын тайлан. Улаанбаатар хот.

Бизнес эрхлэгчид, тэр дундаа жижиг, дунд 
бизнес эрхлэгчид болон хэрэглэгчид мөн 
мобайл банк, интернэтийн тусламжтайгаар 
цахим худалдаа эрхлэх боломжийг 
идэвхтэй ашиглах болсон бөгөөд 2020 
оны зургаадугаар сарын байдлаар онлайн 
худалдааны 10 платформ байгуулагдан, 
үйл ажиллагаа явуулж байгаа билээ. 
Ялангуяа жижиг аж ахуйн нэгжүүдийн хувьд 
Фэйсбүүкийг бизнесийн харилцааны чухал 
хэрэгсэл болгон ашиглаж байна. 

Гэвч дижитал банк, цахим худалдааны 
үйлчилгээг цаашид улам хөгжүүлэх 
шаардлагатай байгааг КОВИД-19 цар тахлын 
үед олон хүн төлбөр тооцоо хийхээр банкны 
салбаруудад биеэр очин үйлчлүүлсээр 
байгаагаас тодорхой харагдаж байлаа. 

Сүлжээтэй. Гар утсаар ярьж буй Хөвсгөл аймгийн 
Их-Уул сумын малчид (Эх сурвалж: АХБ).

https://www.adb.org/sites/default/files/project-document/71473/pcr-mon26069.pdf
https://www.mongolbank.mn/documents/paymentsystems/2020Q4HB.pdf
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Аян замдаа. Дорноговь аймгийн зам 
дагуу тэшиж буй тэмээ (Эх сурвалж: 
АХБ).

Цаг агаар. Зуны аадар бороо, 
Архангай аймаг (Эх сурвалж: АХБ).

Төв аймгийн Гүн галуутайн тогоруунууд. Монгол орны намгархаг газар нутагт ховор төрлийн тогоруу болон 
бусад шувууд нутагладаг (Гэрэл зургийг Мукиа Тиручелвам).
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Улаанбаатар хотын эрчим хүч. Улаанбаатар хотын дулааны 3 дугаар цахилгаан станцыг 1993 онд АХБ-ны 
дэмжлэгээр шинэчилжээ (Эх сурвалж: АХБ).

Эрчим хүч – Аюулгүй, баталгаат байдлыг бүрдүүлэхүй

12 АХБ. 2002. Гүйцэтгэлийн тайлан: Эрчим хүчийг сэргээх төсөл. Манила хот. Хуудас 3.

1993 оны өвөл Улаанбаатар хотыг дулаан, 
эрчим хүчээр хангадаг гурван цахилгаан 
станцын нэг нь бүрэн сүйрлийн ирмэгт ирсэн 
байв. Цахилгаан станцын засвар үйлчилгээнд 
шаардлагатай сэлбэг хэрэгсэл худалдан авах 
гадаад валютын хомсдолын улмаас олон 
жилийн турш үйлдвэрийн засвар үйлчилгээ 
хангалтгүй хийгдэж, үйлдвэрт том хэмжээний 
осол гарснаар нийслэл хотын цахилгаан, 
дулааны хангамж тасалдсан юм. 

Түүнчлэн аж үйлдвэр, айл өрхөд дулаан 
түгээдэг 400 гаруй километр урт шугам 
сүлжээ хуучирч, гэмтсэний улмаас олон газар 
шугамын алдагдал гарч байв. 

Үүний улмаас орон сууцны барилгуудад өдөр 
бүр цахилгаан тасарч, тасалгааны дулаан тэг 
хэмээс буурч, оршин суугчид гэртээ гадуур 
гутал, хувцастайгаа суухад хүрдэг байв. 

Хотын иргэдийн өдөр тутмын амьдралын 

чухал хэрэгцээг хангаж, улс орны эдийн 
засгийг хөгжүүлэхэд эрчим хүчний системийг 
засварлаж, шинэчлэх шаардлагатай байлаа. 
Улаанбаатар хотын тулгамдсан асуудлыг 
шийдвэрлэж, төвлөрсөн дулаан хангамжийн 
системийн ноцтой доголдлоос урьдчилан 
сэргийлэхэд шаардлагатай засвар үйлчилгээ 
буюу цахилгаан станцыг сэргээн засварлах, 
эвдэрсэн шугам хоолойг сольж шинэчлэх 
төсөлд АХБ-наас зээлийн санхүүжилт 
олгосон юм.

Эрчим хүчийг сэргээх төслийн үр дүнд 
цахилгаан станцын эрчим хүчний нийт 
үйлдвэрлэлийн хэмжээ 1994-2001 онд 73 
хувиар өссөн байна. Эрчим хүч, халаалтын 
систем доголдолгүй, илүү найдвартай, үр 
ашигтай болж, түлшний хэрэглээ болон 
ОХУ-аас импортолдог эрчим хүчний хэмжээг 
бууруулжээ. 1997-2001 онд эрчим хүчний 
импортын хэмжээ 50 гаруй хувиар буурсан 
юм12. 

https://www.adb.org/sites/default/files/project-document/70825/pcr-mon27397.pdf
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Хот суурин газрын эрчим хүч, дулаан 
хангамжийг тогтворжуулж, сайжруулахын 
зэрэгцээ алслагдсан хөдөө орон нутгийн 
иргэдийн эрчим хүчний хэрэгцээг хангах 
асуудлыг шийдвэрлэх шаардлага хэвээр 
байсаар байна. Сумын төвүүдээс алслагдсан 
олон баг урьд өмнө нь дизель үүсгүүрээс 
эрчим хүчээр хангагддаг байсан тул өдөрт 
хэдхэн цаг гэрэл цахилгаантай байдаг 
байжээ.

Эдгээр алслагдсан хот, суурин газрыг 
уламжлалт цахилгаан сүлжээний эрчим 
хүчний системд холбох нь эдийн засгийн хувьд 
үр ашиггүй байсан тул бусад хувилбарыг 
судлав. АХБ-ны “Ядуурлыг бууруулах Японы 
сан”-гийн санхүүжилтээр хэрэгжүүлсэн 
төслийн хүрээнд туршсан нэг хувилбар 
бол сүлжээнээс газраар дамжуулсан нэг 

13 АХБ. 2020. АХБ Монгол Улсын сэргээгдэх эрчим хүчний салбарын хөгжлийг эрчимжүүлэхээр цэнэг 
хураагуурын систем байгуулах төслийг санхүүжүүлнэ. Хэвлэлийн мэдээ. Дөрөвдүгээр сарын 24. 

утсан системээр цахилгаан эрчим хүчийг 
найдвартай нийлүүлэх арга байлаа.

Ирээдүйд Монгол Улс салхи, нарны 
эрчим хүчний арвин нөөцөө эрчим хүчний 
үйлдвэрлэлд ашиглаж, байгаль орчин, 
ард иргэдийн эрүүл мэндэд ихээхэн 
хохирол учруулж буй нүүрсний хэрэглээ хэт 
давамгайлсан байдлыг багасгахаар төлөвлөж 
байна. 

Монгол Улс 2,600 гигаваттай тэнцэх 
хэмжээний сэргээгдэх эрчим хүчний нөөцтэй 
гэж тооцоолсон бөгөөд уг нөөцийг үр өгөөжтэй 
ашиглаж чадвал улс орны ирээдүйн эрчим 
хүчний хэрэгцээг бүрэн хангах боломжтой13. 

Гэвч өнөөгийн эрчим хүчний системийн уян 
хатан бус байдал нь одоогийн үйлдвэрлэж 

24

Шахмал түлш. Түүхий нүүрснээс утаа, үнс бага ялгаруулдаг шахмал түлш үйлдвэрлэж эхэлсэн нь Улаанбаатар 
хотын агаарын бохирдлыг бууруулахад чухал алхам болов (Эх сурвалж: АХБ). 

https://www.adb.org/mn/news/adb-accelerating-renewable-energy-mongolia-advanced-battery-storage-system
https://www.adb.org/mn/news/adb-accelerating-renewable-energy-mongolia-advanced-battery-storage-system
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буй сэргээгдэх эрчим хүчний багахан хувийг ч 
бүрэн ашиглахад саад учруулж байна.

Монгол Улсын анхны том хэмжээний эрчим 
хүч хадгалах цэнэг хураагуурын системийг 
санхүүжүүлэх төслийг АХБ-наас хэрэгжүүлэх 
бөгөөд тус төслийн үр дүнд сэргээгдэх эрчим 
хүчний эх үүсвэрээс үйлдвэрлэгдсэн эрчим 
хүчийг бүрэн ашиглах боломжийг бий болгох 
юм. 

Дэлхийд хамгийн том системүүдийн нэгд 
тооцогдох уг цэнэг хураагуурын систем 
ашиглалтанд орсноор жил бүр 44 гигаватт/
цагийн цэвэр эрчим хүчийг хурааж, төвлөрсөн 
эрчим хүчний системд нийлүүлэх боломжтой 
болох юм. 

Энэхүү санаачилга нь цаашид Монгол Улсад 
эрчим хүчний тасалдлыг үгүй болгох, агаарын 
чанарыг сайжруулах, илүү үр ашигтай, 
нүүрстөрөгчгүй эрчим хүчний системийг бий 
болгох зэрэг үр өгөөжийг авчрах төлөвтэй 
байна.

Мөн сэргээгдэх эрчим хүчний салбарт хувийн 
хэвшлийн хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэх 
замыг нээх, хөгжиж буй бусад улс оронд том 
хэмжээний сэргээгдэх эрчим хүч хадгалах 
системийг хөгжүүлэх, ашиглах үлгэр жишээ, 
сайн туршлага болох юм. 

Улаанбаатар хотыг цахилгаанаар хангах. Дэлхийн хамгийн хүйтэн нийслэл хотод найдвартай цахилгаан 
хангамж зайлшгүй шаардлагатай (Эх сурвалж: АХБ).

25
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Мэгжид Жанрайсиг. Улаанбаатар хотын Гандантэгчинлэн хийдэд байрлах бурхан (Эх сурвалж: АХБ).

Гандантэгчинлэн хийд. Өмнөх тогтолцооны үед зөвхөн энэ хийд үйл ажиллагаа явуулдаг байв (Эх сурвалж: АХБ).
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Цам харайх. Цам нь газар лусын эздийг тайтгаруулах шашны 
зан үйл юм (Гэрэл зургийг Дашийн Октябрь).

Хүрээ цам. Шашин, соёлын томоохон ёслол болох Хүрээ цамд 108 дүр бүжиглэдэг (Гэрэл зургийг Дашийн Октябрь).

Сайн цагийг зөгнөх. Цагаан өвгөний бүжиглэх байдлаас 
тухайн жилийн өвлийн цаг уур ямар болохыг мэддэг байв 
(Гэрэл зургийг Дашийн Октябрь).

Цамын дүрүүд. Цам хайрахад догшин бурхад, 
амьтад, хүмүүсийг илэрхийлсэн олон дүрүүд 
оролцдог (Гэрэл зургийг Дашийн Октябрь).
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