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ГУРАВДУГААР БҮЛЭГ

СЭРГЭЛТИЙН ҮЕ: 2001–2010

Сүхбаатарын талбай. Улаанбаатар хотын төв талбай 
2005 онд (Гэрэл зургийг Дашийн Октябрь).
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Ази, Оросын санхүүгийн хямралын нөлөө, 
түүхий эдийн үнийн уналт болон 1999-2001 
оны дараалласан зуданд олон толгой мал 
сүрэг хорогдсоны улмаас 2000-аад оны эхээр 
Монгол Улсын эдийн засаг хүнд байдалд 
орсон байв. 

2001 онд эдийн засгийн өсөлт ердөө 1.1 хувь 
байсан хэдий ч олон улсын зах зээлд алт, 
зэсийн үнэ нэмэгдэн, мал сүргийн тоо толгой 
өссөнөөр эдийн засаг хурдацтай сэргэж 
эхэлсэн юм. ДНБ-ий жилийн өсөлт 2004 онд 
10.6 хувьд хүрч, нэг хүнд ногдох ДНБ 2003 
онд 582 ам.доллар байсан бол 2007 онд 
1,489 ам.доллар болж хоёр дахин нэмэгдэв14. 

14  АХБ. 2008. Монгол Улсад үзүүлэх тусламжийн хөтөлбөрийн үнэлгээ. Манила хот. Хуудас 3.
15  АХБ. 2010. Монгол Улс: Хөгжлийн үр дүнгийн тайлан. Манила хот. Хуудас 5.

Эдийн засгийн эдгээр ололт амжилтын 
зэрэгцээ ядуурал, эх нялхсын эндэгдлийг 
бууруулах чиглэлээр улсын хэмжээнд ахиц 
дэвшлүүд гарч, бага, дунд боловролын 
элсэлтийн түвшин 90 хувиас давж, ард иргэд 
бүх нийтээр бичиг үсэгт тайлагдав15. 

Эдийн засаг тогтворжсоноор Засгийн газраас 
арван жилийн эхний хагаст эдийн засгийн 
шинэчлэлд чиглэсэн олон арга хэмжээг авч 
хэрэгжүүлэв. Энэ хүрээнд амьжиргааны 
түвшнийг дээшлүүлэх, орлогын ялгааг 
бууруулах хувийн хэвшилд тулгуурласан 
өсөлтийг хөгжүүлэхэд анхаарч, засаглал, 
институцийн чадавхыг бэхжүүлэхийг 
чухалчиллаа. Мөнгөний сул бодлого 

Цаг үеийн тойм

https://www.adb.org/documents/country-assistance-program-evaluation-mongolia-transition-takeoff-2008
https://www.adb.org/publications/mongolia-partnership-against-poverty


29

Төв аймгийн Заамар сумын алтны уурхай. Монгол улс нүүрс, зэс, алт, төмрийн хүдэр болон бусад 
ашигт малтмалын арвин нөөцтэй (Эх сурвалж: Монгол контент).
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баримталж, төсвийн зарцуулалтыг мөчлөг 
дагаж нэмэгдүүлснээр 2007 онд төрийн 
албан хаагчдын цалин, нийгмийн халамжийн 
санхүүжилт нэмэгдэв. Харин 2008 онд 
Монгол Улсын эдийн засагт хэт халалтын 
шинж тэмдгүүд илэрч эхэлснийг Олон Улсын 
Валютын Сан (ОУВС)-аас мэдээлсэн бөгөөд 
энэ нь цалин, хөрөнгийн зардал, хувийн 
зээлийн өсөлттэй холбоотой байлаа.

2008 онд дэлхийн санхүүгийн хямрал 
эхэлснээр ашигт малтмалын үнэ суларч, тус 
улсын түүхий эдийн үнэд түшиглэсэн эдийн 
засгийн сэргэлт гэнэт зогсов. Ингэснээр 2008 
онд 8.9 хувьд хүрч байсан ДНБ-ий өсөлт 12 
сарын дотор –1.3 хувь хүртэл буурчээ16. 

Удалгүй эдийн засагт төсөв болон төлбөрийн 
тэнцлийн их хэмжээний алдагдал үүсч, 
инфляцын түвшин огцом нэмэгдэн, барилгын 
салбар уналтад орж, олон мянган хүн ажлын 
байраа алдахад хүрлээ. Арилжааны хоёр 
ч банканд эрх хүлээн авагч томилогдож, 
чанаргүй зээлийн хэмжээ огцом нэмэгдэв.

2009-2010 оны өвөл болсон зудын улмаас 
эдгээр хүндрэл улам гүнзгийрч, 10 сая гаруй 
толгой мал хорогдон, хөдөөгийн малчин айл 
өрхүүд ажил олохын тулд угаас ачаалал 
ихтэй хот суурин газар луу нүүхэд хүрэв17. 

16  Тайлбар 1, хуудас 50.
17  АХБ. 2012. Монгол Улстай хамтран хэрэгжүүлэх түншлэлийн стратеги 2012–2016 он.  
Манила хот. Хуудас 2.

Эдгээр цочролын эсрэг хариу арга хэмжээ 
авах зорилгоор Монгол Улс 2009 онд 
ОУВС-тай 18 сарын хугацаатай “Стэндбай” 
хөтөлбөрийн хэлэлцээрийг байгуулж, АХБ, 
Дэлхийн Банк болон бусад хоёр талт түншээс 
хөтөлбөрийн нэмэлт тусламж авсан юм. 
Хөтөлбөрийн хүрээнд хямралын сөрөг нөлөөг 
хязгаарлах үүднээс мөнгөний бодлогыг 
чангатгаж, ханшийн уян хатан байдлыг 
нэмэгдүүлэх алхмуудыг авч хэрэгжүүлэв.

Түүхий эдийн үнэ сэргэж, 2009 онд Монгол 
Улсын Засгийн газар, Рио Тинто компанийн 
хооронд Оюу толгойн зэс, алтны уурхайг 
ашиглах 10 тэрбум ам.долларын хөрөнгө 
оруулалтын хэлэлцээрийг байгуулснаар 
оны эцэс гэхэд эдийн засаг аажмаар сэргэж 
эхэлсэн.

УИХ-аас 2010 онд Төсвийн тогтвортой 
байдлын тухай хуулийг баталсан бөгөөд 
тус хуулиар төсвийн алдагдал, зарцуулалт, 
Засгийн газрын өрийн хязгаарыг тогтоох 
замаар төсвийн сахилга батыг дээшлүүлэх 
зохицуулалтыг тодорхойлсон. 

Гэвч шинэ хуулийг хэрэгжүүлэхэд амаргүй 
байлаа. Монгол Улс дараагийн арван жилд 
шилжих үед нийгмийн халамж, цалин хөлс, 
бэлэн мөнгөн шилжүүлгийн төсвийн зардал 
дахин мөчлөг даган өсөж, өрийн хэмжээ 
нэмэгдэж, цаашид гадаад хүчин зүйлсийн 
цочролд өртөх эрсдэл өндөр хэвээр байв.
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https://www.adb.org/sites/default/files/institutional-document/33609/files/cps-mon-2012-2016-mn-0.pdf
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Торгон жолоо. Үндэсний их баяр наадмын гурван наадмын нэг нь хурдан 
морины уралдаан юм (Эх сурвалж: Монгол контент).

Хүч чадал ба авхаалж самбаа. Монгол үндэсний бөхийн барилдаанд цаг, 
жингийн хязгаарлалт байдаггүй бөгөөд аль нэг бөх нь өвдөг шороодсоноор 
барилдаан дуусдаг (Эх сурвалж: Монгол контент).

Мэргэн харваа. Үндэсний сур харваанд эрэгтэй, эмэгтэй хүмүүс эн тэнцүү 
өрсөлддөг (Эх сурвалж: Монгол контент).

31



32

Шилжилтийн маргааш: АХБ-ны үйл ажиллагаа

Монгол Улсад санхүүгээ тогтворжуулах, 
засаглалын шинэчлэлийг эхлүүлэх, хуучин 
дэд бүтцийг шинэчлэхэд дэмжлэг үзүүлсний 
дараа АХБ-ны дэмжлэг туслалцаа нь банкны 
системийг боловсронгуй болгох, хөдөө аж 
ахуйг арилжааны чиглэлд хөгжүүлэх, суурь 
боловсролыг бэхжүүлэхэд чиглэгдлээ. 
Мөн орон нутгийн хот суурин газруудын 
үйлчилгээг сайжруулах, нийгмийн хамгааллыг 
өргөжүүлэх, эрүүл мэндийн анхан шатны 
тусламж үйлчилгээг сайжруулахад дэмжлэг 
үзүүлэв. 

Тус арван жилийн хугацаанд АХБ-наас 290 
орчим сая ам.долларын Засгийн газрын 
зээлийн 18 төсөл, 209 сая орчим ам.долларын 
буцалтгүй тусламжийн 32 төсөл, 38 сая орчим 
ам.долларын техникийн туслалцааны 62 
төслийн санхүүжилтыг олгосон байна.

АХБ 2001 онд Монгол Улсад Суурин 
төлөөлөгчийн газраа байгуулснаар төрийн 
байгууллагууд болон бусад хөгжлийн түнш, 
оролцогч талуудтай илүү нягт, үр дүнтэй  
 
 

Суурин төлөөлөгчийн газар нээгдэв. АХБ-ны 
Ерөнхийлөгч Тадао Чино, Сангийн сайд Чүлтэмийн 
Улаан нар Монгол Улс дахь Суурин төлөөлөгчийн 
газрын нээлтийн үеэр, 2001 онд (Эх сурвалж: АХБ).

Тууз хайчлах ёслол. Сангийн сайд Чүлтэмийн 
Улаан, АХБ-ны ажилтан Галсанчоймболын 
Цолмонгэрэл, АХБ-ны Ерөнхийлөгч Тадао Чино нар 
АХБ-ны Улаанбаатар дахь төлөөлөгчийн газрын 
нээлтийн тууз хайчлах ёслолын үеэр  
(Эх сурвалж: АХБ).
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Эх сурвалж: Азийн Хөгжлийн Банк

Монгол Улс: АХБ-ны үйл ажиллагааны салбар, 2001-2010



3333

хамтран ажиллах боломжтой болсон билээ. 
Энэ арван жилийн хугацаанд Монгол Улсын 
эдийн засаг аажмаар сэргэхийн хэрээр 
АХБ-наас хөтөлбөрт суурилсан тусламжаас 
хөрөнгө оруулалтын төслүүдэд чиглэсэн үйл 
ажиллагааг түлхүү хэрэгжүүлэх болов.

АХБ-ны тус улсад хэрэгжүүлсэн үйл 
ажиллагааны гол ололтуудаас дурдвал, 
ерөнхий боловсролын сургуулийн тогтолцоонд 

өөрчлөлт оруулснаар суурь боловсролын 
чанар, ач холбогдлыг сайжруулах; улс орны 
банкны системийн шинэчлэлийг дэмжих; 
орон сууцны ипотекийн зээлийн зах зээлийг 
нэвтрүүлэх зэргийг нэрлэж болно. Түүнчлэн 
эрүүл мэндийн анхан шатны тусламж 
үйлчилгээний сүлжээг хөгжүүлж, нийгмийн 
даатгал, олон шатлалт тэтгэврийн тогтолцоог 
нэвтрүүлэхэд дэмжлэг үзүүлсэн билээ. 

Хяргас нууранд нар жаргав. Хяргас нуур нь Увс аймгийн Их нууруудын хотгорт орших давст нуур юм 
(Гэрэл зургийг Мукиа Тиручелвам). 
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Санхүү – Ирээдүйдээ хөрөнгө оруулах нь

Монгол Улс 1990-ээд оноос буюу төвлөрсөн 
төлөвлөгөөт эдийн засгаас орчин үеийн зах 
зээлийн эдийн засагт бүрэн шилжиж эхэлсэн 
үеэс хойш тус улсын санхүүгийн тогтолцоонд 
багагүй өөрчлөлт шинэчлэлтүүд хийгдсэн.

АХБ бусад хөгжлийн түншийн хамтаар Монгол 
Улсад санхүүгийн тогтолцоог тогтворжуулах, 
нэг шатлалт банкны зах зээлээс хоёр 
шатлалтай банкны тогтолцоонд шилжих, 
төрийн өмчит банкуудыг хувьчлах, салбарын 
эрх зүйн орчныг боловсронгуй болгох, банкны 
хяналт, зохицуулалтыг бэхжүүлэхэд дэмжлэг 
үзүүлэв.

2000 он гэхэд санхүүгийн салбар өмнөх 
тогтворгүй арван жилийн хямралаасаа гарч, 
сэргэж эхэлсэн байна. Засгийн газрын зүгээс 
1998 оны зургаадугаар сараас 1999 оны 
арванхоёрдугаар сарын хооронд санхүүгийн 
хувьд хүндрэлтэй, хөрөнгийн дутагдал бүхий 
найман банкны үйл ажиллагааг зогсоох, банк 
санхүүгийн салбарын бүтцийг өөрчлөх зэрэг 
зоримог алхмуудыг авч хэрэгжүүллээ. 

Энэ хугацаанд АХБ үйл ажиллагаагаа 
засаглалыг бэхжүүлэх, санхүүгийн салбар 

болон санхүүгийн үйлчилгээний төрөлжилтийг 
нэмэгдүүлэхэд чиглүүлсэн юм. 2006 онд 
Монгол Улсын Санхүүгийн зохицуулах хороо 
байгуулагдсан нь санхүүгийн салбарын, тэр 
дундаа банк бус санхүүгийн байгууллагуудын 
хяналт болон тогтвортой байдлыг хангахад 
чухал ач холбогдолтой байв. Түүнчлэн  
АХБ-ны Санхүүгийн зохицуулалт, засаглалын 
хөтөлбөрийн дэмжлэгтэйгээр хадгаламж 
эзэмшигчдийн эрх ашгийг хамгаалах, мөнгө 
угаах гэмт хэрэгтэй тэмцэх тогтолцоог 
нэвтрүүлэв.

Эдгээр арга хэмжээний үр дүнд санхүүгийн 
системийн менежмент, зах зээлийн чиг 
хандлага сайжирсан бөгөөд Монголбанк 
санхүүгийн салбарын бие даасан, чадамжтай 
зохицуулагч болж чадсан билээ. Хүмүүсийн 
банканд итгэх итгэл нэмэгдэн, банкны 
үйлчилгээ айл өрхүүдэд хүртээмжтэй 
болж, дундаж орлоготой бусад оронтой 
харьцуулахад данс эзэмшигчдийн тоо илт 
өсөв. 

Монгол Улсад бүртгэлтэй бизнес эрхлэгчдийн 
90 гаруй хувийг бүрдүүлдэг жижиг, дунд 
үйлдвэрүүдийн санхүүжилтийн хүртээмжийг 

Оёдлын үйлдвэр. Жижиг, дунд бизнес эрхлэгчдэд бизнесээ хөгжүүлэхэд зээл чухал (Эх сурвалж: АХБ).
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Шинэ гэр. АХБ-ны орон сууцны төслийн хүрээнд ипотекийн зээл олгож эхэлсэн. Үүнээс хойш олон мянган айл 
Засгийн газрын ипотекийн зээлийн хөтөлбөрт хамрагдаж, орчин үеийн орон сууцанд амьдрах боломжтой боллоо 
(Эх сурвалж: АХБ). 

нэмэгдүүлэхэд мөн дэмжлэг үзүүлэв. Жижиг, 
дунд бизнес эрхлэгчдэд банкнаас урт 
хугацааны эх үүсвэр авахад зээлийн баталгаа 
олгох Засгийн газрын төслийг АХБ-наас 
дэмжсэн нь үүнд чухал үүрэг гүйцэтгэсэн 
болно.

Махан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгч “Баяндэлгэр 
хүнс” ХХК-ийн захирал Буддоржийн Гантуяа 
уг төслийн хүрээнд зээлийн баталгаанд 
хамрагдаж, санхүүжилтийнхээ эх үүсвэрийг 
бүрдүүлж чадсан бөгөөд тэрээр “Бид өмнө 
зээл авахаар банканд хандахад барьцаа 
хөрөнгө дутагдах асуудалтай байнга тулгардаг 
байсан” хэмээн ярьсан юм. 

Зээлийн батлан даалтын сангаар дамжуулан, 
10 хүртэлх жилийн хугацаатай баталгаатай 
зээлийг олгож эхэлсэн бөгөөд 2018 оны 
эцсийн байдлаар 180 гаруй аж ахуйн нэгж тус 
хөтөлбөрт хамрагдсан байна.

18 АХБ. 2019. Зээлийн батлан даалтын тогтолцоогоор Монголын ЖДҮ-ийн санхүүжилтийг өргөжүүлэх. Дүрс 
бичлэг. Наймдугаар сарын 30; ба АХБ. Монгол Улс: Эдийн засгийг төрөлжүүлэх, хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих 
зээлийн батлан даалтын тогтолцоог дэмжих төсөл.

“Зээл авснаар бид шинэ тоног төхөөрөмж 
худалдан авч, хүчин чадлаа нэмэгдүүлэн, шинэ 
бүтээгдэхүүнээ зах зээлд нэвтрүүлж чадсан” 
гэж веган орцтой жигнэмэг үйлдвэрлэдэг “Веж 
Арт Натуралс” ХХК-ийн захирал Батбаатарын 
Золжаргал ярив.

Баталгаа гаргасан зээлийн 40 гаруй хувийг 
эмэгтэйчүүдийн эзэмшлийн компаниудад 
олгосон юм. Тус зээлүүд нь бизнес эрхлэгчдэд 
олон мянган ажлын байр бий болгоход дэм 
болдог билээ18.

Монгол Улсын санхүүгийн салбарт томоохон 
шинэчлэл хийгдэхийн хэрээр орон сууцны 
зах зээлд ч мөн багагүй өөрчлөлт гарлаа. 
Тус улсын хүн амын тал орчим хувь нь 
Улаанбаатар хотод амьдардаг бөгөөд үүнээс 
гэр хороололд амьдардаг айл өрх олон. 2000 
оноос өмнө арилжааны банкууд шинэ орон 
сууц худалдан авахад зориулсан ипотекийн 
зээл олгох боломжгүй байсан нь урт хугацааны 
санхүүжилтгүй, барьцаа хөрөнгийн талаарх 
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https://www.adb.org/news/videos/credit-guarantee-system-expands-finance-mongolia-s-smes
https://www.adb.org/projects/48015-002/main#project-pds
https://www.adb.org/projects/48015-002/main#project-pds
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эрх зүйн зохицуулалт тодорхойгүй, ипотекийн 
зээлийн санхүүжилтийн туршлагагүй 
байсантай холбоотой байв.

2002 онд Газар өмчлүүлэх тухай хууль 
батлагдаж, зээлийн барьцаа хөрөнгө эзэмших 
асуудал эрх зүйн тодорхой зохицуулалттай 
болсон. Хууль батлагдсаны дараа АХБ-
ны “Орон сууцны санхүүжилтийн зээлийн 
төсөл”-тэй хамтарч ажилласан банкууд 
нэгдэн, ипотекийн зээлийн нийтлэг журмыг 
боловсруулж, урт хугацааны ипотекийн 
зээлийн санхүүжилт олгох суурийг бий 
болгосон юм.

Дээрхи төсөл амжилттай хэрэгжсэн туршлагад 
үндэслэн 2006 онд арилжааны банкууд болон 
Монголбанк хамтран ипотекийн зээлээр 
баталгаажсан үнэт цаасыг хөрөнгийн зах 
зээлд гаргах, худалдах замаар орон сууцны 
урт хугацааны санхүүжилтийн тогтолцоог 
бий болгох зорилготой “Монголын ипотекийн 
корпораци” орон сууцны санхүүжилтийн 
хувийн хэвшлийн компанийг байгуулсан 
билээ.

Өнөөдөр хөнгөлөлттэй эх үүсвэр бүхий 
ипотекийн хөтөлбөр нь Монгол Улсын Засгийн 
газрын эдийн засаг, нийгмийн томоохон 
хөтөлбөрүүдийн нэг болсон бөгөөд нийт 74 
мянган айл өрх хямд өртөгтэй урт хугацааны 
орон сууцны зээл аваад байна. 

Ипотекийн зээлийн нийт үлдэгдлийн гуравны 
хоёрыг Монголын ипотекийн корпораци үнэт 
цаасжуулсан байгаа нь санхүүгийн салбарыг 
төрөлжүүлэх, гүнзгийрүүлэхэд хувь нэмэр 
оруулж байна19. 

19  Монголбанк. 2020. Мөнгө, санхүүгийн статистик танилцуулга. 2020 оны 12 дугаар сар. Улаанбаатар хот.

Мөн иргэдийн санхүүгийн боловсролыг 
дэмжихэд АХБ-наас анхаарч, шинэлэг 
санаачилга хэрэгжүүлсэн. Нийгэм, эдийн 
засгийн харилцан адилгүй нөхцөл байдал 
бүхий зургаан гол дүр хэрхэн баяжих талаар 
суралцахаар дамжаанд хамрагдаж буй талаар 
өгүүлэх “Саятан болох дамжаа” үндэсний 
телевизийн олон ангит кино-нэвтрүүлгийг 
санхүүжүүлэн, нийтэд толилуулав.

Нэвтрүүлэг нь уран сайхны хэв шинжтэй 
байсан хэдий ч санхүүгийн чухал ойлголтуудыг 
олон нийтэд хүргэж, үзэгчдэд хуримтлалтай 
болохын ач холбогдол, зээл, санхүүжилтийн 
хувилбаруудыг хэрхэн ашиглах, олон төрлийн 
үйлчилгээнээс хэрхэн өөрт тохирсныг 
сонгох, санхүүгийн хүндрэлтэй тулгарах үед 
ямар арга хэмжээ авах талаар дэлгэрэнгүй 
мэдлэг олгосон юм. Энэхүү цуврал нь богино 
хугацаанд амжилтанд хүрч, 2015 онд улсын 
хэмжээнд хамгийн олон үзэгчтэй нэвтрүүлгийн 
хоёрдугаарт шалгарч байв.

Өнгөрсөн 30 жилийн хугацаанд санхүүгийн 
салбарт гайхалтай ахиц дэвшил олонтоо 
гарсан хэдий ч сорилтууд ч мөн тулгарсаар 
байв. Цөөн тооны банканд их хэмжээний 
хөрөнгө төвлөрсөн нь системийн хямралын 
үед зохицуулагчдад хүндрэл учруулах 
эрсдэлтэй байна. Мөн жижиг, дунд 
үйлдвэрлэл эрхлэгчдэд олгох зээлийг цаашид 
ч нэмэгдүүлэх шаардлагатай байна. 

Байгалийн нөөцөөс хамаарал бүхий эдийн 
засагтай улс орнуудын хувьд хөрөнгийн 
зах зээл нь банкны зээлийн санхүүжилттэй 
эн зэрэгцэх чухал эх үүсвэр байдаг тул 
тус салбарын хөгжлийг улам өргөжүүлж, 
гүнзгийрүүлэх шаардлага байгаа юм.

36

https://www.mongolbank.mn/documents/statistic/monetaryreview/2020/12.pdf
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Өмнөговь аймгийн сургууль. АХБ нь 30 жилийн өмнө Монгол Улсад үйл ажиллагаа эхлүүлснээсээ хойш 
тус улсын боловсролын тогтолцоог сайжруулахад дэмжлэг үзүүлж ирсэн хамгийн хамгийн том түнш юм  
(Эх сурвалж: АХБ).

Боловсрол – Үндэс суурийг тавих нь

Монгол Улсын хүн амын дөрөвний нэгээс 
илүү нь хагас нүүдлийн мал аж ахуй эрхлэн 
амьдардаг бөгөөд хүн амын нягтрал 
багатай байдал нь бүх нийтэд чанартай 
боловсрол олгоход томоохон сорилт болсоор 
ирсэн. ЗХУ-ын санхүүжилт зогссоноор 
сургуульд хамрагдалтын түвшин эрс буурч, 
боловсролын барилга байгууламж, тоног 
төхөөрөмж элэгдэн хуучирч, боловсролын 
салбарт хүндрэл тулгарч байв.

Монгол Улсад барилга байгууламжийг 
шинэчлэх, багш нарыг сургах, бүх шатны 
сургалтын хөтөлбөрийг шинэчлэхэд бодлогын 
өөрчлөлт, их хэмжээний хөрөнгө оруулалт 
шаардлагатай болов.

Боловсролын тогтолцоог бэхжүүлэх 
чиглэлээр Засгийн газраас авч хэрэгжүүлсэн 

хамгийн чухал алхам бол 2004-2015 онд 
ерөнхий боловсролын 10 жилийн сургалтын 
хөтөлбөрөөс 12 жилийн сургалтын хөтөлбөрт 
шилжсэн явдал байлаа. 

Ерөнхий боловсролын тогтолцоог олон улсын 
жишигт нийцүүлэх энэхүү шинэчлэлийг хийхэд 
багш нарын мэдлэг, ур чадварыг дээшлүүлэх, 
шинэчлэх, сургалтын хэрэглэгдэхүүнээр 
хангах, боловсролын ерөнхий орчныг 
сайжруулах шаардлага тулгарав.

Ерөнхий боловсролын тогтолцоонд өөрчлөлт 
оруулах үед Сэлэнгэ аймгийн Баянгол сумын 
сургуульд бага ангийн багшаар ажиллаж 
байсан Лхагважавын Баярмаа “12 жилийн 
сургалтын шинэ хөтөлбөрийн дагуу зургаан 
настай хүүхдүүдэд хичээл заахад тэд асуулт 
асуухаас эмээдэггүй, ойлгохгүй байна гэж 
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хэлэхээс ичдэггүй нь хамгийн үр өгөөжтэй 
тал байдаг. Зургаан настай хүүхдүүд тусламж 
гуйхаас ичдэггүй учраас эхний жилдээ уншиж 
сурахдаа найман настай нэгдүгээр ангийн 
хүүхдүүдээс илүү амжилт гаргаж байна” 
гэжээ. 

АХБ 30 жилийн хамтын ажиллагааныхаа 
туршид Монгол Улсын боловсролын 
тогтолцоог сэргээн босгоход хөрөнгө оруулсан 
хамгийн том хөгжлийн түнш байсаар ирсэн.  
Тус банкны хэрэгжүүлсэн төсөл, арга 
хэмжээний хүрээнд Монгол Улсын ерөнхий 
боловсролын нийт сургуулиудын 40 орчим 
хувийг шинэчилж, тал хувийг мэдээлэл, 
харилцаа холбооны технологи эсвэл 
байгалийн шинжлэх ухааны лабораториор 
хангасан байна. 

Хамгийн чухал арга хэмжээний нэг нь 
үндэсний сургалтын хөтөлбөрийг шинээр 
боловсруулж, сурах бичгийг шинэчлэн, 3000  
 

гаруй багшийг сургахад дэмжлэг үзүүлсэн үйл 
ажиллагаа юм. 

Алслагдсан орон нутагт боловсролын 
хүртээмж, чанарыг нэмэгдүүлэх чиглэлээр 
явуулын гэр-цэцэрлэг байгуулах, хөдөөгийн 
сургуулийн дотуур байрны нөхцөлийг 
сайжруулах, сургууль, цэцэрлэг болон дотуур 
байрны багш нарыг хүүхэд төвтэй сургалтын 
арга зүйд сургах зэрэг санаачилгыг ч мөн 
хэрэгжүүлсэн юм. 

Монгол Улсын авч хэрэгжүүлсэн зоримог, 
цогц боловсролын шинэчлэлийн үр дүнд 
сургуульд хамрагдалт шилжилтийн өмнөх 
үеийн түвшинд эргэн очиж, бага сургууль 
төгсөлтийн түвшин 98 хувьд хүрч чадсан 
билээ.

Үүнээс гадна, орчин үеийн эдийн засагт 
шаардлагатай мэргэшсэн ажиллах 
хүчнийг бэлтгэхийн тулд дээд боловсрол, 
техникийн болон мэргэжлийн боловсрол, 

Эрдэм сурахад бэлэн. Дорноговь 
аймгийн Сайншанд сумын бага ангийн 
сурагч (Эх сурвалж: АХБ).
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Сургуульдаа эргэн орлоо. АХБ-ны төлөөлөгчид 
тус банкны санхүүжилтээр шинэчилсэн Увс аймгийн 
Өлгий сумын сургуулийн дотуур байртай танилцлаа 
(Гэрэл зургийг Мукиа Тиручелвам).

39

Бүх нийтийн боловсрол. Шилжилтийн үеэс хойш 
Монгол Улсын бага, дунд сургуулийн элсэлтийн 
түвшин 90 гаруй хувьд хүрч, бүх нийтээр бичиг үсэг 
тайлагдлаа (Эх сурвалж: АХБ). 
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сургалтын тогтолцоогоо сайжруулах ажлыг 
үргэлжлүүлсээр байна.

“Хөдөлмөрийн зах зээлд бэлэн байгаа ур 
чадвар нь зах зээлийн эрэлт хэрэгцээнд 
нийцэхгүй байгаагаас ажилгүйдлийн түвшин, 
хөдөлмөрийн дутуу ашиглалт өндөр байгаа 
бөгөөд энэ нь ядуурлын гол шалтгаан болж 
байна” хэмээн БСШУЯ-аас хэрэгжүүлж 
буй АХБ-ны санхүүжилттэй төслүүдийн 
зохицуулагч Раднаагийн Бандий хэлжээ20.

Шилжилтийн үед Монгол Улсын техник, 
мэргэжлийн боловсролын систем бүхэлдээ 
уналтад орсон юм. Иймд 2006 оноос хойш 
АХБ-наас олгосон зээл, тусламжийн хүрээнд 
тус салбарын шинэчлэлийг дэмжсээр иржээ. 

Хамгийн чухал санаачилгуудын нэг нь 
техникийн болон мэргэжлийн боловсрол, 

20 АХБ. 2016. Монгол Улс: Хөгжлийн үр дүнгийн тайлан. Манила хот.

сургалтын тогтолцоог хөдөлмөрийн зах 
зээлийн эрэлт хэрэгцээнд нийцүүлэн 
шинэчлэх, эдийн засгийн тэргүүлэх 
салбаруудад мэргэжил олгох орчин үеийн 
сургалтын хөтөлбөрүүдийг боловсруулахад 
тусалсан явдал байв.

Улс орны эдийн засгийн урт хугацааны 
өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэх гол хүчин 
зүйл болох дээд боловсролын үнэ цэнийг 
Засгийн газраас онцолж байна. Энэ зорилгыг 
дэмжих үүднээс АХБ Монгол Улсын төрийн 
24, хувийн 19 дээд боловсролын байгууллагад 
сургалтын хөтөлбөр шинэчлэх, багш 
нарт чадвар олгох сургалтыг сайжруулах, 
судалгааны чадавхыг бэхжүүлэх, хамгийн 
сүүлийн үеийн лабораторийг байгуулахад 
дэмжлэг үзүүлсэн билээ. 

Сонин сайхан. Ховд их сургуулийн оюутнууд хичээлийнхээ дараа цугларан, сонин сайхнаа хуваалцаж байна 
(Эх сурвалж: АХБ). 

https://www.adb.org/sites/default/files/publication/216521/mon-dev-effectiveness-brief-2016.pdf
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МУИС-ийн генетикийн инженерийн лаборатори. АХБ орчин 
үеийн зах зээлийн эдийн засагт шаардлагатай ур чадварыг 
Монгол Улсад хөгжүүлэхэд тусалж байна (Эх сурвалж: АХБ).

МУИС-ийн лазерын лаборатори. АХБ нь дээд боловсролын 
чанар, ач холбогдлыг дээшлүүлэхэд дэмжлэг үзүүлж байна (Эх 
сурвалж: АХБ). 

Хичээлд бэлэн. Улсын ууган их сургууль болох МУИС-ийн 
оюутны хотхон дахь оюутнууд (Эх сурвалж: АХБ).

41

Үүний үр дүнд, төслийн дэмжлэгт хамрагдсан 
дээд боловсролын байгууллагуудаас олгож 
буй 17 хөтөлбөр нь олон улсад магадлан 
итгэмжлэгдэж, төгсөгчдийн судалгааны 
чанар, ур чадварын түвшнийг баталгаажуулж 
байна. Монгол Улсын хамгийн том их 
сургуулийн нэг болох Шинжлэх Ухаан, 
Технологийн Их Сургууль нь Сингапурын 
Политехникийн сургуультай хамтран, 
Массачусетсийн Технологийн Институтийн 
сургалтын “Сэтгэх, зохиох, бүтээх, хэрэглэх” 
буюу CDIO стандарт арга зүйг Монголын 
их, дээд сургуулиудад нэвтрүүлж, түгээн 
дэлгэрүүлж байна.
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Хархираа уулс. Алтайн нурууны нэг хэсэг 
болох Хархираа уулс нь Монгол Улсын баруун 
хэсэгт орших Увс аймгийн нутагт оршдог (Гэрэл 
зургийг Мукиа Тиручелвам).
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Их хааны төрсөн нутаг. Чингис хаан 1162 онд Хэнтий 
аймгийн Дадал сумын нутаг Дэлүүн болдог хэмээх газарт 
төржээ (Гэрэл зурагчин: Дашийн Октябрь).

44



45

Эрүүл мэнд – Анхан шатны тусламж үйлчилгээг хүргэхүй

ЗХУ-ын дэмжлэгтэй хөгжүүлсэн 70 жилийн 
хугацаанд Монгол Улс бүх нийтийн, үнэ 
төлбөргүй эрүүл мэндийн тогтолцоотой 
болсон. Нөгөөтэйгүүр, зардал ихтэй, үр ашиг 
багатай эмнэлгүүд, хуучирсан дэд бүтэц, 
хоцрогдсон техник технологи, үйлчилгээний 
чанар зэрэг нь энэхүү салбарын гол дутагдал 
байлаа. 

Монгол Улс өнгөрсөн 30 жилийн хугацаанд 
эрүүл мэндийн салбарын дэд бүтэц, 
үйлчилгээгээ сайжруулах, шинэчлэх 
чиглэлээр асар их амжилт гаргасан бөгөөд 
энэ хугацаанд АХБ нь Монгол Улсын гол 
түншүүдийн нэг байсаар ирсэн билээ.

Тус салбарт хэрэгжүүлсэн АХБ-ны үйл 
ажиллагаа нь эрүүл мэндийн анхан 
шатны тусламж үйлчилгээг сайжруулах, 
лавлагаа шатлалын эмнэлгийн тогтолцоог  
боловсронгуй болгох, эмнэлгийн үйлчилгээг 
оновчтой болгох, салбарын засаглал, санхүү, 
хүний болон  бусад нөөцийн удирдлагыг  

бэхжүүлэхэд чиглэв. Түүнчлэн үндэсний 
эрүүл мэндийн даатгалын тогтолцооны үйл 
ажиллагааг  сайжруулах болон эрүүл мэндийн 
салбарт нэг худалдан авагчийн тогтолцоог 
бүрдүүлэхэд дэмжлэг үзүүллээ.

Эмнэлэгт суурилсан тусламж үйлчилгээнээс 
хэт хамааралтай байдлыг бууруулах 
зорилгоор эхний ээлжинд сонгогдсон хот, 
суурин газруудад хэд хэдэн өрхийн эрүүл 
мэндийн төв байгуулах ажлыг санхүүжүүлэв. 
Энэхүү төсөл амжилттай хэрэгжсэний үр 
дүнд Засгийн газраас улс даяар өрхийн 
эрүүл мэндийн төвүүдийг байгуулсан юм. 
Өнөөдрийн байдлаар 200 гаруй өрхийн эрүүл 
мэндийн төв орон даяар үйл ажиллагаа 
явуулж, хот, суурин газрын хүн амд 100 хувь 
хүрч үйлчилж байна.

Хөдөө орон нутагт орчин үеийн эмнэлгийн 
тоног төхөөрөмж, бэлтгэгдсэн боловсон 
хүчин дутмаг тул иргэд Улаанбаатар хотыг 
зорьж эмчлүүлэх шаардлагатай болдог 

Төв аймаг дахь эрүүл мэндийн төв. АХБ 
Монгол Улсад өрхийн эрүүл мэндийн төвүүдийг 
байгуулахад дэмжлэг үзүүлсэн бөгөөд одоо 
тус төвүүд улс даяар үйл ажиллагаа явуулж 
байна (Эх сурвалж: АХБ).
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байлаа. Үүнийг шийдэх үүднээс АХБ сумдын 
эмнэлгийг шинэчилж, орчин үеийн тоног 
төхөөрөмжөөр ханган, улмаар эмнэл зүйн 
чадавхыг сайжруулахад дэмжлэг үзүүлэв.

Чанартай эрүүл мэндийн үйлчилгээг түргэн 
шуурхай авах боломжтой байх нь ихэнх 
тохиолдолд амь насны асуудал байдаг. 
Мягмарын Жавзмаагийн 10 настай хүү 
Азжаргал өвдөж, амьсгалахад хүндрэлтэй 
болох үед төслийн хүрээнд шинэчлэгдсэн 
Архангай аймгийн эмнэлэгт хүргэсэн аж. Эмч 
нар орчин үеийн телемедициний холбоосыг 
ашиглан, 500 гаруй километрийн зайд орших 
Улаанбаатар хотын Эх хүүхдийн эрүүл 
мэндийн үндэсний төвийн мэргэжилтнүүдтэй 
холбогдож, хүүгийн уушгины зургийг 
шинжлэн, оношийг нь тогтоож, биеийн 
байдлыг тогтворжуулж чадсан байна.

“Тийм нөхцөлд хүүгээ Улаанбаатар луу авч 
явахад хэтэрхий эрсдэлтэй байсан. Орон 
нутагт нарийн мэргэжлийн тусламж авах нь 
хэчнээн хурдан, хялбар болохыг би биеэрээ 

21  АХБ. 2016. Өндөр технологийн эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг Монголын хөдөө нутагт хүргэх. Кейс 
судалгаа. Аравдугаар сарын 4.

мэдэрлээ. Хүү маань одоо бүрэн эдгэрсэн 
бөгөөд өөр ч олон хүн энэхүү шинэ эмнэлгээс 
чанартай тусламж авч байгаад би баяртай 
байна” хэмээн М.Жавзмаа ярив21.

АХБ нь Монгол Улсын эрүүл мэндийн анхан 
шатны тусламж үйлчилгээг сайжруулахад 
хөрөнгө оруулахаас гадна олон улсад 
магадлан итгэмжлэгдсэн цус сэлбэх төвийг 
байгуулж, 21 аймагт 26 цусны банкийг 
шинэчлэн сайжруулснаар цусны аюулгүй 
байдлын үндэсний стандартыг бэхжүүлэхэд 
томоохон үүрэг гүйцэтгэсэн юм. 2021 онд 
хэрэгжиж дуусах энэхүү төслийн хүрээнд 
улсын хэмжээнд 27 эмнэлгийн ариутгалын 
тасаг, 19 эмнэлгийн микробиологийн 
лабораторийг бүрэн шинэчилж, эмнэлгийн 
хог хаягдлын менежмент, эмнэлгийн эрүүл 
ахуй, халдвараас урьдчилан сэргийлэх, хянах 
үйл ажиллагааг мөн сайжруулсан билээ. 
“Цусан бүтээгдэхүүний нөөц хангалтгүй, 
цусан бүтээгдэхүүн эсвэл донор хайх онцгой 
тохиолдлууд гардаг байлаа. Одоо бид –70 
хэмийн хөргөгч зэрэг шинэ тоног төхөөрөмжтэй 

Дуудлага. Түргэн тусламжийн хэрэгслээ мотоциклдоо ачиж 
буй сумын эмч малчин айлд очиж үзлэг хийхдээ бэлдэж байна  
(Эх сурвалж: АХБ).

https://www.adb.org/results/high-tech-health-care-comes-mongolias-countryside
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Орчин үеийн технологи. АХБ-ны санхүүжилтээр баригдсан Сонгинохайрхан 
дүүргийн шинэ нэгдсэн эмнэлэг Улаанбаатар хотын хамгийн том дүүргийн 150 
мянган иргэнд үйлчилдэг (Эх сурвалж: АХБ).

болсноор хоёр хүртэлх жилийнхээ хэрэгцээг 
хангах плазмын нөөцийг бүрдүүлж, хүний амь 
нас аврах боломжтой болсон” гэж Дорнод 
аймгийн Бүсийн оношилгоо, эмчилгээний 
төвийн эмч Дэнзэнгийн Ганхүрэл ярив.

Цусны аюулгүй байдал, ариутгал, хог 
хаягдлын менежментийг сайжруулсан нь 
КОВИД-19 халдварт өвчинтэй тэмцэж буй энэ 
үед чухал ач холбогдолтой байлаа.

Эдийн засгийн шилжилтийн хямралын үед 
зайлшгүй шаардлагатай эм тарианы хомсдол 
үүссэн байсан бөгөөд үүнийг шийдэх үүднээс 
Засгийн газар эмийн салбарыг хувьчилсан нь 
уг хомсдолыг шийдвэрлэхэд нааштай алхам 
болсон ч эмийн чанар, аюулгүй байдалтай 
холбоотой шинэ асуудлуудыг үүсгэжээ.  

Монгол Улсын Засгийн газар АХБ-тай  
хамтран, эм үйлдвэрлэлийн үндэсний 
стандартыг шинэчилж, эм хяналтын 
лабораторийг сайжруулан, аюулгүй эмийн 
хангамжийг улсын хэмжээнд бүрдүүлсэн 
билээ. Мөн Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн хяналт, 
зохицуулалтын газрыг байгуулж, эмийн 
хяналт, чанарыг ч эрс сайжруулав. 

22  Тайлбар 6, хуудас ii. (1991-2001 оны үндсэн өгөгдөл).

Монгол Улсад эдийн засгийн шилжилт 
явагдах үед эхийн эндэгдэл эрс нэмэгдсэн 
юм. АХБ жирэмсний хяналтанд хамрагдах 
боломжгүй нүүдэлчин малчин эмэгтэйчүүд, 
мөн Улаанбаатар хотын алслагдсан гэр 
хороололд оршин суудаг, бүртгэлгүй болон 
эрүүл мэндийн даатгалд хамрагдаагүй 
жирэмсэн эхчүүдэд хүрч үйлчлэх төсөл 
хэрэгжүүлэв. 

Эдгээр болон бусад арга хэмжээ нь Монгол 
Улсын эхийн эндэгдлийн түвшинг 1999 онд 
100 мянган амьд төрөлтөд 150 байсныг 2016 
онд 48.6 болгон бууруулахад ихээхэн хувь 
нэмэр оруулсан билээ22. 

Түүнчлэн Улаанбаатар хотын Сонгино-
хайрхан дүүрэгт 200 ор бүхий дүүргийн жишиг 
эмнэлгийг байгуулахад АХБ оролцсон юм. 150 
мянган хүнд үйлчлэх тус эмнэлэг нь эх барих, 
эмэгтэйчүүд, мэс засал, гэмтэл, хүүхэд, 
рентген, хавдарын оношилгоо, эмчилгээ 
зэрэг олон чиглэлээр амбулаторийн болон 
хэвтэн эмчлүүлэх төрөлжсөн үйлчилгээг 
үзүүлж байна. Дүүргийн эмнэлгийн тусламж 
үйлчилгээний шинэ стандартыг нэвтрүүлсэн 
зураг төсөл, барилгын загвар нь бусад 
дүүрэгт баригдах нэгдсэн эмнэлгүүдэд жишиг 
болох юм.
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Ааруул. Хатаасан аарцаар хийсэн, амин дэм, уургаар баялаг идээ болох ааруул хийж буй охин (Гэрэл зургийг 
Дашийн Октябрь).

Ааруул хатаах. Ааруул бол үнээ, сарлаг, ингэ, ямааны сүүгээр хийсэн уламжлалт хүнс юм (Гэрэл зургийг 
Дашийн Октябрь).
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Нийгмийн хамгаалал – Эмзэг үеийн дэмжлэг

2009 оны дэлхийн санхүүгийн хямрал Монгол 
Улсад шууд бөгөөд гүн гүнзгий нөлөөлж, ядуу, 
эмзэг бүлгийн, тэр дундаа цөөхөн малтай 
малчид, албан бус хөдөлмөр эрхлэгч иргэдэд 
асар хүндээр туссан билээ. Хямрал нь тус 
улсын нийгмийн хамгаалал, халамжийн 
хөтөлбөрүүдийн дутагдалтай талыг тодотгон 
харуулсан юм.

АХБ олон улсын хөгжлийн бусад түншүүдтэй 
хамтран, хямралын дараах нийгмийн 
салбарын санхүүжилт, үйл ажиллагааг 
дэмжих зорилгоор олон төрлийн хөтөлбөр 
хэрэгжүүлэв. Үүнд ядуу өрхийн эрүүл мэнд, 
боловсролын зардлыг бууруулах, нийгмийн 
халамжийн шилжүүлгийг илүү оновчтой 
болгох, нэгтгэх зэрэг дэмжлэг багтсан болно.

Монгол Улс нь хүнсний үйлдвэрлэлийн хүчин 
чадал хязгаарлагдмал, байгалийн гамшигт 
өртөмтгий улс юм. 2009 оны хямралын үеэр 
тус улсын хүнсний бүтээгдэхүүний үнийн 
өсөлт Ази тивд хамгийн өндөр түвшинд 
хүрсэн. Нийгмийн хамгийн эмзэг бүлгийн 
иргэдийг хамгаалах зорилгоор хүнсний талон 
олгох зорилтот хөтөлбөрийг АХБ-ны төслийн 
хүрээнд туршилтын журмаар хэрэгжүүлсэн 
бөгөөд одоо уг хөтөлбөр нь Засгийн газрын 
бүрэн санхүүжилттэй нийгмийн халамжийн 
үндсэн арга хэмжээний нэг болоод байна.

АХБ-ны хэрэгжүүлсэн “Хүнс тэжээл, нийгмийн 
хамгааллын хөтөлбөр”-ийн ашиг шимийг 
хүртэгчдийн нэг нь Гомбын Намжилсүрэн 
байв. Тэрээр Улаанбаатар хотын захын гэр 
хороололд таван охины хамт амьдардаг 
бөгөөд хүүхдүүдийнхээ хэрэгцээг хангахын 

Хөөрөг, даалин. Хөөргийг үнэт чулуу, шил, шаазангаар 
хийдэг бөгөөд Монголын уламжлалт мэндлэх ёсонд өргөн 
хэрэглэдэг (Эх сурвалж: АХБ).
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Гэрийнхээ гадаа зогсож буй ээж, охин хоёр. АХБ нийгмийн 
хамгааллын хөтөлбөрүүдийг дэмжиж, олон мянган гэр бүлд 
хүнд хэцүү, хямралын үеийг даван туулахад нь тусалсан  
(Эх сурвалж: АХБ).

Малчин айл. Нийгмийн хамгаалал, тэтгэврийн тогтолцоог 
сайжруулахад АХБ-наас дэмжлэг үзүүлж байна  
(Эх сурвалж: АХБ).

тулд багагүй зүдэрдэг байжээ. Тэрээр “Заримдаа 
хүүхдүүдийнхээ хичээлдээ хэрэглэх дэвтрийг нь ч 
авч өгөх боломжгүй байсан” хэмээн дурсан ярьсан 
юм.

Тэрээр хүнсний талоны хөтөлбөрт хамрагдсанаар 
гэр бүлийн сарын хэрэгцээг хангах хэмжээний 
гурил, будаа болон бусад өргөн хэрэглээний 
бараа бүтээгдэхүүнийг худалдан авах боломжтой 
болсон ажээ. Уг талоноор хүнсний зардлаа 
нөхөж эхэлснээр орлогоо бусад хэрэгцээт зүйлд 
зарцуулах боломж бүрдсэн байна. “Хүүхдүүд 
гэдэс цатгалан хичээлдээ илүү дуртай явах болж, 
сурлага нь ч сайжирсан” гэж тэрээр хэлэв23. 

Мөн АХБ дэлхийн эдийн засгийн хямралын үед 
даатгалд хамрагдаагүй, ядуу, эмзэг бүлгийн 
иргэдэд эм, эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг 
тасралтгүй хүргэх зорилгоор “Медикарт” 
хөтөлбөрийг туршилтын журмаар боловсруулан 
хэрэгжүүлэв. Үүнээс гадна хүүхдийн хүнс 
тэжээлийн архаг дутагдлын асуудалд анхаарал 
хандуулах зорилготой өөр нэгэн чухал төслийг авч 
хэрэгжүүлсэн билээ.

Монгол Улсын өмнө тулгамдсан хүндрэлтэй үйл 
явдлуудад хариу арга хэмжээ авах,  нийгмийн 
хамгааллын үйлчилгээг бэхжүүлэх үйл ажиллагааг 
АХБ дэмжсээр ирсэн юм. Нийгмийн хамгааллын 
бүх төрлийн халамж, үйлчилгээг хүргэх анхны 
нэг цэгийн үйлчилгээний төвүүдийг байгуулахад 
Засгийн газартай хамтран ажиллаж, мэдээллийн 
технологийн системийг илүү ил тод, ашиглахад 
хялбар болгоход дэмжлэг үзүүлэв. Мөн одоо 
хэрэгжиж буй тэтгэврийн бодлогыг судалж, 
улам хямд, үр дүнтэй тогтолцоо бий болгоход 
дэмжин ажиллаж байна. Хөгжлийн бэрхшээлтэй 
болон өндөр настай иргэдэд үзүүлэх эрүүл мэнд, 
нийгмийн үйлчилгээг сайжруулах, хөдөлмөр 
эрхлэх боломжийг бүрдүүлэх чиглэлээр ч Засгийн 
газартай хамтарч байгаа билээ.

23 АХБ. 2014. Хүнсний талон хөтөлбөрөөр Монголын 
нэн ядуу өрхүүдэд тусламж үзүүлэх. Кейс судалгаа. 
Зургаадугаар сарын 24. 
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АХБ-ны Ерөнхийлөгчийг хүлээн авч байна. АХБ-ны Ерөнхийлөгч Харухико Куродаг Сангийн сайд Надмидын 
Баяртсайхан болон төрийн бусад өндөр албан тушаалтнууд хүлээн авч байна. Зүүн талаас: Долцонгийн Дондог, 
Харухико Курода, Надмидын Баяртсайхан, Раднаасүмбэрэлийн Гончигдорж, Сатиш Рао (Эх сурвалж: АХБ).

Танилцах уулзалт. АХБ-ны Ерөнхийлөгч Харухико Курода 2006 онд Монгол Улсад айлчлахдаа Монгол Улсын 
Ерөнхийлөгч Намбарын Энхбаяртай уулзав (Эх сурвалж: АХБ).
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Хот байгуулалт – Суурь хэрэгцээг хангах нь

Монгол Улсын нийгэм, эдийн засгийн 
хурдацтай өөрчлөлт, шилжилтийн бас 
нэгэн үр дагавар нь хөдөө орон нутгаас 
Улаанбаатар хот болон бусад төв суурин газар 
луу чиглэсэн томоохон шилжилт хөдөлгөөн 
байлаа. Хөдөөнөөс хотыг зорьсон энэхүү 
нүүдэл нь хотын суурь дэд бүтэц, нийтийн аж 
ахуйн үйлчилгээ болон хүрээлэн буй орчинд 
асар их ачаалал нэмэв.

2006 онд Монгол Улсын нийт айл өрхийн 
дөнгөж тал гаруй хувь нь ундны цэвэр усаар 
хангагдсан, 25 хүрэхгүй хувь нь бохир усны 
шугамд холбогдсон байжээ. Олон аймгийн 
төвүүдэд хог цуглуулах машин техник 
хүрэлцээгүй, хатуу хог хаягдлыг булшлах 
аюулгүй  цэг  байхгүй байлаа. Хөрөнгө 
оруулалт, засвар үйлчилгээний хангалтгүй 
байдлын улмаас аймгийн төвүүдийн 
нийтийн аж ахуйн үйлчилгээ чанар муутай, 
найдваргүй байв. Эдгээр хүндрэл нь байгаль 

орчин, иргэдийн эрүүл мэндэд төдийгүй 
аймгуудын эдийн засагт сөргөөр нөлөөлж, 
өсөлтийг хязгаарлаж байсан аж. Илүү сайн 
боломжийг эрэлхийлж, хөдөө орон нутгаас 
Улаанбаатарыг зорих иргэд, тэр дундаа 
залуучуудын тоо жилээс жилд нэмэгдсээр 
байв.

Нийтийн аж ахуйн үйлчилгээний хүртээмжийг 
сайжруулах нь Монгол Улсын Засгийн 
газрын хувьд эдийн засгийн шинэчлэл, 
тэлэлтийг үргэлжлүүлэх, хөгжлийн зорилтоо 
биелүүлэх гол чиглэлийн нэг юм. АХБ нь 1997 
оноос хойш хот суурин газрыг хөгжүүлэх, 
ялангуяа аймгийн төвүүдийн суурь дэд 
бүтэц, үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг 
сайжруулах, орон сууцны санхүүжилтийг 
хөгжүүлэхэд чухал түнш байсаар ирлээ. 

Энэ чиглэлээр хэрэгжүүлсэн гол арга 
хэмжээний нэг бол гэр хорооллын усан 

Улаанбаатар хотын үйлчилгээг сайжруулах 
нь. АХБ нь нийслэл болон бусад хот суурин 
газрын дэд бүтэц, үйлчилгээг сайжруулах 
чиглэлээр Засгийн газартай хамтран 
ажилласаар ирсэн (Эх сурвалж: АХБ).
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Усны машин. Гэр хорооллыг ус дамжуулах шугам хоолойгоор хангаснаар худаг 
дээр усны машин ирэхийг хүлээх шаардлагагүй болжээ (Эх сурвалж: АХБ).
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хангамжийг сайжруулах байв. Тус арга 
хэмжээг хэрэгжүүлэхээс өмнө гэр хорооллууд 
ус дамжуулах шугамд холбогдоогүй, зөөврийн 
устай худгаас усны хэрэглээгээ хангадаг 
байлаа. Ийм нөхцөлд ус авахад хүндрэлтэй, 
цаг хугацаа их зарцуулдаг байсан бөгөөд 
голдуу эмэгтэйчүүд, хүүхдүүд ус түгээх 
байрнаас усаа зөөвөрлөн, урт замыг туулсаар 
гэртээ авчирдаг байсан юм.

АХБ хот байгуулалтын хэд хэдэн төслийн 
хүрээнд Монгол Улсын 21 аймгийн 17 аймагт 
төвлөрсөн усны шугам сүлжээг өргөтгөн 
шинэчилж, улмаар гэр хорооллын худгуудыг 
уг сүлжээнд холбов. Мөн шинээр ус түгээх 
байр барьж, сэргээн засварлаж, хлоржуулах 
замаар усны чанарыг ч сайжруулав. 

Өнөөдөр Монгол Улсын аймгийн төвүүдийн 
олон мянган оршин суугч аюулгүй ундны усыг   

24 АХБ. 2015. Монголын хотуудад цэвэр ус хүргэх. Кейс судалгаа. Арваннэгдүгээр сарын 11.

өдөр бүр, гэртээ илүү ойрхноос авч ашиглах 
боломжтой болсон. 

Төсөлд хамрагдсан Баянхонгор аймгийн 
гэр хорооллын цэцэрлэгийн дэргэд эмнэлэг 
ажиллуулж байсан эмч Дорж-Очирын 
Цэрэнхорол өмнөх нөхцөл байдал хэчнээн 
хүнд байсныг, мөн төслийн үр дүнд гарсан 
бодит өөрчлөлтүүдийн талаар ийнхүү өгүүлэв.

“Дээр үед цэцэрлэгт морь тэргээр ус 
хүргэдэг байлаа. Ус нь бохирдол ихтэй, бас 
хүрэлцдэггүй байсан” хэмээн Цэрэнхорол эмч 
ярьсан бөгөөд “Өмнө нь А гепатит, ходоодны 
халдварт өвчлөл их байсан бол одоо энэ 
өвчин бараг байхгүй болсон” гэлээ24.

Хот байгуулалтын эдгээр төсөл нь аймгийн 
удирдлагуудад дэд бүтцийн хөрөнгө 
оруулалтаа нэмэгдүүлэх, орон сууцжуулах  

Байгаль орчныг хамгаалах. Хөвсгөл аймгийн Мөрөн хотод  
АХБ-ны санхүүжилтээр баригдсан энэхүү шинэ цэвэрлэх 
байгууламж нь байгаль орчны доройтлыг бууруулахад чухал ач 
холбогдолтой (Эх сурвалж: АХБ). 
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Тусд оров. Гэр хорооллын усан хангамж, чанарыг АХБ-ны тусламжтайгаар сайжруулав (Эх сурвалж: АХБ).

Хананаасаа ус авна. Өмнөговь аймгийн усан хангамж, ариун цэврийн байгууламжийг шинэчлэхэд  
АХБ дэмжлэг үзүүлэв (Эх сурвалж: АХБ).
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төслийг төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн 
зарчмаар хэрэгжүүлэхэд түлхэц болсон юм.

Сүхбаатар аймгийн Баруун-Урт сумын нэгэн 
шинэ орон сууцны хороололд охин, зээ 
охины хамт амьдардаг, тэтгэвэрт гарсан багш 
Шагдарын Цээсүрэн “Манайх хотын нөгөө 
талд байдаг гэр хороололд амьдардаг байсан. 
Тэнд орон сууцны хороолол барихаар дахин 
төлөвлөлт хийгдсэн учраас хуучин хашааны 
газраа өгч, энэ хороололд шинэ байранд 
нүүж орох санал бидэнд тавьсан юм” хэмээн 
хуваалцлаа.

“Шинэ байшин маань төвийн халаалт, 
цэвэр ус, ариун цэврийн өрөө гээд тав тух 
бүрэн хангагдсан бөгөөд үнийн хувьд ч маш 
боломжийн байсан. Зарим хөрш маань 
банкнаас орон сууцны хөнгөлөлттэй зээл ч  
авсан.  

Ер нь бүхэлдээ л тун сайхан санал, хөрөнгө 
оруулалт болсон” гэж тэр хэлэв.

АХБ-ны өөр нэг томоохон хөрөнгө оруулалтын 
төсөл нь Улаанбаатар хотын гэр хороололд 
дэд бүтцийг хөгжүүлж, нийгмийн болон 
нийтийн аж ахуйн чанартай үйлчилгээг хүргэх 
төсөл юм. 

Энэхүү томоохон хөтөлбөрийн хүрээнд зам, 
үерийн далан, цахилгааны шугам, ус, ариутгах 
татуургын шугам хоолойг шинэчлэхээс 
гадна цэцэрлэг, бизнес инкубатор, ногоон 
байгууламж, спортын төв, гэр бүлийн 
хүчирхийлэлд өртсөн хохирогчдыг хамгаалах 
байр, төрийн үйлчилгээний нэг цэгийн төв 
зэрэг нийтийн байгууламжийг барьж байна. 
Төсөл бүрэн хэрэгжиж дууссанаар 600 мянга 
орчим иргэд ашиг тусыг нь шууд хүртэхээс 
гадна гэр хорооллыг эко хороолол болгон 
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Баянхошуу дэд төв. Улаанбаатар хотын Сонгинохайрхан дүүрэгт АХБ-ны санхүүжилтээр баригдсан 
эрчим хүчний хэмнэлттэй шинэ цэцэрлэг, бизнес инкубатор (Эх сурвалж: АХБ). 
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Сайхан амьдрал. Сүхбаатар аймгийн Баруун-Урт 
сумын нэгэн гэр бүл шинэ барьсан байшингийнхаа 
гадаа нарлаж байна (Эх сурвалж: АХБ). 

шинэчлэх томоохон төслийг хэрэгжүүлж, 
иргэдийг ногоон байгууламж бүхий хямд 
үнэтэй орон сууцаар хангах юм. Үүний тулд 
хувийн хэвшлийн хөрөнгө  оруулалтыг 
татаж, газрыг орон сууцаар солих шинэлэг 
механизмыг ашиглах ажээ.

Эдүгээ АХБ хөгжлийн бусад түншийн хамтаар 
орон нутгийн ногоон хөгжил, хот хөдөөгийн 
харилцаа холбоог хөгжүүлэх томоохон 
хэмжээний хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөрийг 
боловсруулж, аймаг, сумын төвүүдийг хөдөө  
 

аж ахуйн ногоон бизнесийн төв болгон 
хөгжүүлэхээр төлөвлөж байна. 

Ингэснээр бэлчээрийг тогтвортой, даацад 
нийцсэн, хүлэмжийн хийг бууруулах 
чиглэлээр ашиглах боломжтой болно. Эхний 
ээлжинд Монгол Улсын баруун аймгуудад 
хэрэгжих энэхүү хөтөлбөр нь Уур амьсгалын 
өөрчлөлтийн сангийн санхүүжилт болон 
хувийн хэвшлийн хөрөнгө оруулалтын 
механизмыг оновчтой ашиглаж, улс орон 
даяар хэрэгжүүлэх боломжтой хөгжлийн 
загвар болох юм.
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Алтайн нуруу.  Алтайн нурууны Хүйтэн 
оргил нь далайн түвшнээс дээш 4374 
метрийн өндөрт орших Монгол Улсын 
хамгийн өндөр цэг юм (Гэрэл зургийг 
Дашийн Октябрь).
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Анчин шувууд. Баян-Өлгий аймагт эрчүүд 
бүргэдээ дагуулан анд гарч байна (Гэрэл зургийг 
Дашийн Октябрь).
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