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ДӨРӨВДҮГЭЭР БҮЛЭГ

ЭРС ӨӨРЧЛӨЛТ: 2011–2020
Цаг үеийн тойм

25  Тайлбар 1, хуудас 21. 

Дэлхийн эдийн засгийн хямралын дараах 
V хэлбэрийн харьцангуй хурдан сэргэлтийг 
дагаж, 2011-2013 онд Монгол улсын эдийн 
засаг эрчимтэй өсөлтийн шинэ шатанд орж, 
дэлхийн хамгийн өндөр өсөлтийг үзүүлсэн 
орнуудын нэг болж байв. Тухайн үед уул 
уурхайн хөрөнгө оруулалт ДНБ-ий талаас 
илүү хувьд хүрч25, экспортын үнэ өсөн, 
мөнгөний болон төсвийн тэлэх бодлого 
баримталсан нь зарцуулалтыг улам түргэтгэв. 
Хувийн хэвшлийн зээл эрчтэй нэмэгдэж, 

Улаанбаатар хотод үл хөдлөх хөрөнгийн зах 
зээл тэлсээр байлаа.

Энэхүү эрчимтэй өсөлтийн үеийн дараа 
хөрөнгө оруулалтын урсгал огцом саарч, 
экспортын гол түүхий эдийн үнэ унан, 
БНХАУ-ын эрэлт багассаны улмаас өсөлтийг 
тогтвортой хадгалах боломжгүй болсон юм. 
Орлогын огцом бууралт нь тэлэх бодлоготой 
хавсран, төлбөрийн тэнцлийн алдагдал 
үүсгэхийн хамт улсын болон хувийн хэвшлийн 

Улаанбаатар хотын гэр хороолол. Хөдөө орон нутгаас хот руу шилжин ирэгсдийн тоо өсч буй нь гэр хорооллын 
хангамж үйлчилгээний ачааллыг нэмэгдүүлж байна (Эх сурвалж: АХБ). 
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өр эрс нэмэгдэж, инфляц огцом өсөн, 
валютын ханш унав. Ийнхүү 2011 онд 17.3 
хувьтай байсан эдийн засгийн өсөлт 2016 он 
гэхэд 1.2 хувь болж буурлаа26. 

Монгол Улс макро эдийн засгийн эдгээр 
дарамтыг бууруулахын тулд хэд хэдэн 
шийдэмгий алхмыг авч хэрэгжүүлсэн юм. 
Үр ашиггүй зардлыг танах, төрийн албан 
хаагчдын цалинг царцаах, хандивлагчийн 
санхүүжилттэй төслөөс бусад дэд бүтцийн 
хөрөнгө оруулалтыг түр зогсоох зэргээр 
төсвийг хумих арга хэмжээ авав. Үүний үр 
дүнд 2016-2018 онд ДНБ-д эзлэх төсвийн 
алдагдал 17.0 хувиас 3.0 болж багассан 
билээ27. 

Инфляцийн түвшин болон дотоод руу 
чиглэсэн хөрөнгийн урсгал удааширсантай 
холбогдуулан Монголбанк мөнгөний бодлогоо 
чангатгаж, ханшийг уян хатан байлгав. Эдгээр 
арга хэмжээ нь дээрх дарамтыг богино 
хугацаанд тодорхой хэмжээнд хөнгөвчилсөн 
боловч гадаад тааламжгүй нөхцөл байдал, 
өрийн өсөлт, валютын ханшийн уналтын 
нөлөөг зогсоож чадаагүй юм. Үндэсний 
хуримтлал болон гадаад валютын нөөцийн 
түвшин бага байсан нь эдийн засгийн эмзэг 
байдлын шалтгаан болж байв. 

Өмнөх өсөлтийн жилүүдэд улс орны 
хурдацтай хөгжлийг хадгалахын тулд Засгийн 
газар болон хувийн хэвшил аль аль нь их 

26  Тайлбар 1, хуудас 10, 44–46.
27  Тайлбар 1, хуудас 26.
28  Тайлбар 1, хуудас 25.
29  Тайлбар 1, хуудас 45–46.

хэмжээний зээл авч, 2017 он гэхэд нийт 
өрийн хэмжээ ДНБ-ий бараг 300 хувьд хүрч 
байв28. Эргэн төлөлтийн хугацаа нь дөхөж 
буй олон улсын бондын төлбөрийг төлж 
чадахгүйд хүрэх эрсдэл нүүрлэхэд Монгол 
Улс шуурхай арга хэмжээ авч, 2017 онд АХБ, 
Дэлхийн Банк, Япон Улс, Бүгд Найрамдах 
Солонгос Улс, БНХАУ-ын нэмэлт санхүүжилт 
бүхий ОУВС-ийн 3 жилийн хугацаатай 5.5 
тэрбум долларын “Өргөтгөсөн санхүүжилтийн 
хөтөлбөр”-т хамрагдсан юм29.

Монгол Улс ОУВС-ийн хөтөлбөрийн 
дагуу төсөв болон макро эдийн засгийн 
менежментийг сайжруулах, улсын өрийг 
бууруулах өргөн хүрээг хамарсан шинэчлэл 
хийлээ. Эдгээр шинэчлэл нь улс орны 
эдийн засагт үе үе давтагдаж буй өсөлт-
уналтын мөчлөгтэй холбоотой эмзэг байдлыг 
бууруулах зорилготой байв.

Хандивлагчдын багц тусламж, уул уурхайн 
салбар дахь хөрөнгө оруулалтын болоод 
экспортын бүтээгдэхүүний үнийн өсөлт, 
үйлчилгээний салбарын эрэлт болон аж 
үйлдвэрийн салбарын өсөлт зэрэгтэй 
холбоотойгоор 2017-2019 онд эдийн засаг 
эргэн сэргэлээ. 

Энэ цаг хугацаанд Засгийн газар төсвийг 
алдагдалгүй байлгах, өрийн тогтвортой 
байдлыг хангах, гадаад валютын нөөцийг 
зузаатгахад анхааран ажилласан юм.

Улаанбаатар хотын төв. Улаанбаатар хотын төвөөр явган алхахад таатай (Эх сурвалж: АХБ).  
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Гэвч 2020 онд КОВИД-19 цар тахлын 
дэгдэлтийн улмаас эдгээр дэвшилтэт 
өөрчлөлт тасалдаж, 2019 онд 5.2 хувиар өссөн 
эдийн засаг 5.3 хувиар буурч, ажилгүйдэл 
нэмэгдэн, гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт 
бараг 30 хувиар багасав30. 

АХБ-ны “Азийн хөгжлийн төлөв 2021” 

30  АХБ. 2021. Азийн хөгжлийн хэтийн төлөв 2021: Ногоон, хүртээмжтэй сэргэлтийг санхүүжүүлэх. Манила 
хот.

тайланд “Монгол Улсын эдийн засаг дэлхийн 
эдийн засгийн сэргэлтийн нөлөөгөөр 2021 
онд ялимгүй сэргэж, өсөлт 4.8 хувьд хүрэх 
төлөвтэй. Гэвч энэ нь цар тахлын нөхцөл 
байдал, худалдааны гол түнш БНХАУ-ын 
эдийн засгийн сэргэлтийн хурд болон түүхий 
эдийн экспорт хэр хурдан сэргэх зэргээс 
хамаарна” гэжээ. 

Шинэ сорилтыг даван туулах нь: АХБ-ны үйл ажиллагаа
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Монгол Улс: АХБ-ны үйл ажиллагааны салбар, 2011-2020

Төрийн секторын 
удирдлага

Ус хангамж, хотын бусад 
дэд бүтэц ба үйлчилгээ

Тээвэр

Эрчим хүч

Санхүү

Эрүүл мэнд,  
нийгмийн хамгаалал

Худалдаа, аж үйлдвэр

Хөдөө аж ахуй, байгалийн 
баялаг, орон нутгийн хөгжил

Боловсрол

Мэдээлэл, харилцаа 
холбооны технологи

Салбар хоорондын

Засгийн газрын нийт зээл, тусламжийн 
хэмжээ 2.5 тэрбум ам.доллар.

Эх сурвалж: Азийн Хөгжлийн Банк

Монгол Улс 2012 онд энгийн хөрөнгийн эх 
үүсвэрийн зээл авах боломжтой болсон бөгөөд 
АХБ-наас зээлийн багцаа нэмэгдүүлэхийг 
хүссэн юм. Тус банкнаас өнгөрсөн арван 

жилийн хугацаанд Засгийн газарт бараг 2.3 
тэрбум ам.долларын зээлийг олгосон нь 
өмнөх 10 жилтэй харьцуулахад зургаа дахин 
нэмэгдэж, төслийн тоо ч хоёр дахин өссөн 
байна. Техник туслалцааны үйл ажиллагааны 
хувьд ч батлагдсан санхүүжилтийн дүн болон 
төслийн тоо ихээр нэмэгджээ.

Энэ хугацаанд АХБ-наас санхүүжүүлж 
хэрэгжүүлсэн гол ажлын нэг нь Монгол Улсыг 
БНХАУ, ОХУ-тай холбосон бүс нутгийн авто 
замын томоохон коридорыг барьж дуусгах 
төсөл байв. 

Мөн хөдөө аж ахуйн салбарыг шинэчлэн 
хөгжүүлэхэд Засгийн газарт дэмжлэг үзүүлж, 
хөдөө аж ахуйн бизнес эрхлэгчдэд нэмүү 
өртгийн сүлжээндээ хөрөнгө оруулалт хийх, 
бараа бүтээгдэхүүнээ шинэ зах зээлд гаргаж 
борлуулахад нь чиглэсэн санхүүжилтийг 
олгосон билээ.

Эдийн засгийг төрөлжүүлэхэд чухал ач 
холбогдолтой хувийн хэвшлийн хөгжлийг 
дэмжих зорилгоор АХБ дотоодын банкуудад 
зээл олгож, бичил, жижиг, дунд үйлдвэр 
(БЖДҮ)-ээс эхлүүлэн, өргөн хүрээний 
бизнесийн санхүүжилт олгох боломжийг 
бий болгосон юм.   Түүнчлэн Монгол орны 
эмзэг экосистемд нүүрлэсээр буй ачааллын 
асуудалд анхаарал хандуулж, дэлхийн цэвэр 
усны хамгийн чухал нөөцийн нэг болох 

https://www.adb.org/sites/default/files/publication/692111/ado2021.pdf
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Хөвсгөл нуурын байгалийн цогцолборт газрыг 
хамгаалах, нутгийн иргэдэд түшиглэсэн 
хариуцлагатай эко-аялал жуулчлалыг 
хөгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүллээ.

2020 онд КОВИД-19 халдварт өвчний 
цар тахал дэгдэхэд салбар бүрт үүсээд 
буй хэрэгцээ шаардлагыг хангахад 
дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор АХБ-наас үйл 
ажиллагааны чиглэлээ шуурхай тодотгож, 
эмнэлгийн хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжөөр 
хангах, эрсдэлт бүлгийн иргэдийн нийгмийн 
хамгаалал, хүнсний аюулгүй байдлыг хангах 
болон хувийн хэвшлийн ажлын байрыг 
хадгалах санхүүгийн чадавхыг дэмжих 
ажлуудад анхаарал хандуулав. 

2021 онд энэхүү дэмжлэгийг үргэлжлүүлж, 
вакцины худалдан авалт болон эрүүл  
мэндийн салбарын урт хугацааны 
шинэчлэлийг дэмжих зээлийн санхүүжилтийг 
батлаад байна.

Улмаар түншлэлийн дараагийн шатыг 
тодорхойлж, АХБ-наас 2021-2024 онд Монгол 
Улсын Засгийн газартай хамтран хэрэгжүүлэх 
түншлэлийн шинэ стратегийг эцэслэн 
боловсрууллаа. Энэ стратегийн хүрээнд 
Монгол Улсын эдийн засгийг өрсөлдөх 
чадвартай, олон тулгуурт, хүртээмжтэй 

болгон хөгжүүлэхэд шаардлагатай санхүү, 
хүний нөөцийн чадавхын болон мэдлэгийн 
дэмжлэг үзүүлж, тус улсад тогтвортой, 
ногоон хөгжлийг цогцлоох чиглэлээр хамтран 
ажиллах болов.

Мөн Монгол Улсын эдийн засгийн үр 
ашгийг нэмэгдүүлж, төрийн үйлчилгээний 
хүртээмжийг сайжруулахад чиглэсэн 
томоохон зорилтуудын нэг болох цахим 
технологийг түлхүү ашиглахыг дэмжих юм. 
Татварын албаны үйл ажиллагааг орчин 
үеийн цахим шийдэл ашиглан шинэчлэх, 
нийгмийн үйлчилгээний цахим бүртгэл бий 
болгох, гэр бүлийн хүчирхийлэлд өртөгсдөд 
24 цагийн турш үйлчилгээ үзүүлэх чатбот 
нэвтрүүлэх зэрэг төслөөр дамжуулан АХБ 
цахим шилжилтийн үйл явцыг дэмжсээр 
ирсэн. 

Эдгээр хөрөнгө оруулалтыг шинэ стратегийн 
хүрээнд үргэлжлүүлж, төрийн үйлчилгээ 
болон бизнесийн салбарт шинээр гарч  
ирж буй цахим боломжуудыг ашиглахад 
туслалцаа үзүүлэх болно. Шинэ гарааны 
бизнесийг дэмжих АХБ-ны хөтөлбөрийн 
хүрээнд агро-бизнес, санхүү, эрүүл 
мэнд, аялал жуулчлал, зочлох үйлчилгээ 
зэрэг төрөл бүрийн салбар дахь цахим  
шийдлүүдийг санхүүжүүлэх юм. 

Хорин жилийн түншлэл. Монгол Улсын Ерөнхийлөгч Цахиагийн Элбэгдорж 2011 онд Монгол Улс, АХБ-ны хамтын 
ажиллагааны 20 жилийн ойг тохиолдуулан АХБ-ны Ерөнхийлөгч Харухико Куродаг хүлээн авч уулзав (Эх сурвалж: АХБ).



66

Шороон замын аялал. Монгол Улс авто замын сүлжээгээ шинэчлэхээс өмнө хот хооронд 
аялагчид хол зайг шороон замаар туулж, олон хоног ядран аялдаг байлаа (Эх сурвалж: АХБ).

Архангай аймгийн Жаргалантын гүүр. Монгол Улс АХБ-ны дэмжлэгтэйгээр 
тээврийн дэд бүтцийг сайжруулах төсөл, арга хэмжээ хэрэгжүүлж эхлэхээс өмнө дэд 
бүтэц хангалтгүй байв (Эх сурвалж: АХБ).
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Зам тээвэр – Улс орныг холбож, ураг төрлийг ойртуулахуй

Өргөн уудам нутагтай, хүн ам сийрэг, эрс 
тэс уур амьсгалтай Монгол Улс дотооддоо 
зам харилцааг сайжруулах болон гадаад 
худалдааны түншүүдтэй холбогдоход 
шаардлагатай авто зам барихад томоохон 
хэмжээний сорилттой тулгардаг.

Газар зүйн хүнд нөхцөл, хөдөлгөөн багатай 
алслагдсан байршилд баригдсан авто 
замын өртгийг нөхөхөд хүндрэлтэй байдаг 
нь Монгол Улсын авто замын сүлжээг 
өргөжүүлэн хөгжүүлэхэд тулгарсаар ирсэн 
бэрхшээл юм. Гэвч авто замгүйгээр нийгмийн 
чухал үйлчилгээг орон нутгийн иргэдэд 
хүргэх, эдийн засгийн өсөлтийг бий болгох 
боломжгүй билээ.

Засгийн газраас бүх аймгийн төвийг 
Улаанбаатар хоттой хатуу хучилттай авто 
замаар холбох төлөвлөгөөг 2012 онд 
зарлаж, улсын авто замын сүлжээг гурав 
дахин нэмэгдүүлэх томоохон хөтөлбөрийг 
эхлүүлсэн юм. 2011 онд 21 аймгаас 9 нь 
хатуу хучилттай авто замаар нийслэл хоттой 
холбогдсон байсан бол 2021 он гэхэд бүгд 
холбогджээ.

Монгол Улс хөгжлийн түншүүдийн хамтаар 
дотоодын авто замын сүлжээг сайжруулахаас 
гадна хөрш орнуудтай холбосон зам харилцааг 
ч хөгжүүлсээр байна. Энэ зорилтын нэг чухал 
хэсэг нь Монгол Улсыг БНХАУ болон ОХУ-
тай холбосон 750 орчим километр үргэлжлэх 
баруун бүсийн авто замын бүтээн байгуулалт 
юм. Даваа гүвээ, гүн хавцал бүхий бэрх 
тогтоцтой нутаг дэвсгэрийг дайран өнгөрөх 
энэхүү замын 420 орчим километр хэсгийг 
АХБ-ны санхүүжилтээр барьж байна. 

Тус замыг тавигдахаас өмнө БНХАУ-тай 
хиллэдэг Ховд аймгийн Булган сумаас 
аймгийн төв хүртэл жийп машинаар 14 цаг 
явдаг байсан бол өнөөдөр ямар ч төрлийн 
авто машинаар зорчиж болохуйц засмал 
замаар 4 цаг саадгүй давхин хүрдэг болжээ.    

Энэхүү авто зам нь баруун бүсийн алслагдсан 
орон нутагт олон талын ашиг тус өгчээ. Зорчих 
цаг эрс багассанаас гадна бизнес эрхлэх 
шинэ боломжууд нээгдэж, ачаа тээврийн 
зардал бууран, аялал жуулчлал эрчимжиж, 
хөдөө орон нутгийн иргэд нийгмийн үйлчилгээ 
авахад илүү хурдан, хялбар болсон байна.

Хэцүү даваа. Шинэ зам баригдахаас өмнө 
Ховд аймгийн Бодончийн хавцлаар өнгөрөх 
нь урт бөгөөд хэцүү аялал байсан юм (Эх 
сурвалж: АХБ). 
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Холыг ойртуулсан зам. Ховд аймгийн Бодончийн хавцлаар дайран өнгөрч буй шинэ замын зургийг агаараас 
авсан нь (Эх сурвалж: АХБ).  

Баруун бүсийн авто замын коридор. Монгол Улсыг БНХАУ, ОХУ-тай холбосон босоо тэнхлэгийн авто замын 
400 гаруй километрыг барихад АХБ туслав (Эх сурвалж: АХБ).
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Ховд аймагт эмэгтэйчүүдийн эрүүл мэндийн 
чиглэлээр ажилладаг их эмч Зодовын 
Батсүх зам шинэчлэгдэхээс өмнө аймаг, 
сумын төвөөс хол амьдардаг өвчтөнүүдэд 
хүрч очиход тулгардаг байсан бэрхшээлийг 
эргэн санаж, зарим үед бүтэн өдрийг замд 
өнгөрүүлдэг байснаа дурсав.

Тэрээр “Замын нөхцөл муу үед алслагдсан 
багт амьдарч буй өвчтөнд хүрч үйлчлэхэд маш 
хэцүү байсан” гээд үүнээс улбаалан ажиллаж 
байсан хэсэгт нь жилийн хугацаанд 16 төрөх 
эх эндэж байсныг дурдсан юм. Чанартай 
замтай болсон өнөө үед эмчилгээ үйлчилгээ 
хүргэх хурд эрс нэмэгдэхийн хэрээр эрүүл 
мэндийн үзүүлэлтүүд ч дээшилжээ. “Ялгаа 
нь өдөр, шөнө шиг тод байгаа. Одоо манай 
энд эхийн эндэгдлийн тоо тэг болсон” хэмээн 
З.Батсүх эмч ярив31. 

Азийн хурдны авто замын сүлжээний нэг 
хэсэг болох баруун бүсийн босоо тэнхлэгийн 
авто зам нь БНХАУ, ОХУ-ын хооронд шууд 
бөгөөд ая тухтай дамжин өнгөрөх нөхцөлийг 
бий болгоно. Энэ нь Монгол Улс, түүний 
хөрш орнуудад төдийгүй бүс нутгийн бусад 
улс орны хооронд худалдааны чухал шинэ 
гарцыг нээх юм. 

З.Батсүх эмч. Зам сайжирснаар алслагдсан нутгийн 
өвчтөнүүдэд эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ 
хүргэхэд илүү хурдан, хялбар болсон талаар ярив. 
(Эх сурвалж: АХБ).

31  АХБ. 2018. Амжилтын төлөө хамтдаа. Манила хот. Хуудас 34.
32 Тайлбар 15, хуудас 10. 

Энэхүү зам бол АХБ-ны дэмжлэгтэйгээр 
Монгол Улсад баригдсан авто замын хоёр 
дахь томоохон коридор билээ.  Анхных нь ОХУ-
тай хиллэдэг Сэлэнгэ аймгийн Алтанбулаг 
сум, БНХАУ-тай хиллэдэг Дорноговь аймгийн 
Замын-Үүд сумыг холбосон босоо тэнхлэгийн 
коридор байв. Тус бүтээн байгуулалтын ажил 
2015 онд дуусахад улсын эдийн засгийн 
төвүүд болон худалдааны түншүүдийг 
холбосон орчин үеийн анхны зам нээгдсэн 
юм. Үүний үр дүнд зам дагуу амьдардаг орон 
нутгийн иргэдэд бизнесийн шинэ боломжууд 
бий болсон билээ. 

Замын ашиг шимийг хүртэж буй хүмүүсийн 
нэг болох Буянгийн Заяа дээрх авто замаар  
дайран өнгөрч буй зорчигчдоос нэхий 
худалдан авч, Улаанбаатар дахь 
үйлдвэрүүдэд борлуулан ашиг олдог  
хувиараа бизнес эрхлэгч юм. “Зам тавигдсаны 
дараа би энэхүү бизнесийг эрхлэх болсон. 
Нэмэлт орлого нь гэр бүлд маань тун их 
нэмэр болж байна” гэж Б.Заяа ярив32. 

Чанартай сайн зам тавигдаж, тээврийн 
хэрэгслийн тоо нэмэгдэхийн хэрээр замын 
ачаалал, аюулгүй байдлын асуудал ч шинээр 
урган гарч байна. Замын цагдаагийн газрын 
мэдээлснээр зөвхөн 2018 онд зам тээврийн 
ослоор 500 хүн амь насаа алджээ.

Засгийн газар замын хөдөлгөөний аюулгүй 
байдлын талаарх иргэдийн мэдлэгийг 
дээшлүүлэх арга замыг эрэлхийлж, хурд 
хэтрүүлэхгүй зорчих, хамгаалах бүсийг 
хэрэглэж хэвших зэрэг аяныг АХБ-ны 
дэмжлэгтэйгээр мэдээллийн хэрэгслээр 
дамжуулан өрнүүлсэн нь 1 сая хүнд хүрсэн 
байна. Энэхүү ажил нь замын цагдаагийн 
байгууллага дараа дараагийн аяныг 
өрнүүлэхэд түлхэц өгч, үүний үр дүнд хөдөө 
орон нутагт зам тээврийн ослоос үүдэлтэй 
гэмтэл буурсан ажээ.

https://www.adb.org/publications/together-we-deliver-2018
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Худалдааг хөнгөвчлөх – Саадыг арилгаж, баталгааг хангах нь

Далайд гарцгүй, дэд бүтцийн хөгжил сул 
Монгол Улсын хувьд худалдааны багагүй 
саад бэрхшээлтэй тулгардаг. Ложистикийн 
өндөр зардал, гаалийн нарийн төвөгтэй 
горим, хуучирсан тоног төхөөрөмж зэрэг 
хүчин зүйл хил дамнасан худалдаанд хүндрэл 
учруулсаар байна.

АХБ-ны худалдааг хөнгөвчлөх төслүүдийн 
хүрээнд эдгээр саад бэрхшээлийг арилгахад 
туслалцаа үзүүлэх зорилгоор хилийн 
боомтуудад бүтээн байгуулалтын болон 
технологийн шинэчлэл хийж, хилээр ачаа 
бараа тээвэрлэх ажлыг хялбаршуулж байна.
Монгол Улсын зүүн өмнөд хэсэгт орших 
Дорноговь аймгийн Замын-Үүд сум нь БНХАУ 
болон дэлхийн бусад улстай худалдаа хийх 
тус улсын үндсэн гарц юм. Энэ гарцаар 
БНХАУ-аас бараа бүтээгдэхүүн импортлохоос 
гадна цаашлаад Тяньжин боомт дахь далайн 
гарцаар бүс нутгийн болон дэлхийн бусад 
оронд бараа экспортолдог.

Замын-Үүд дэх хилийн боомтын бүсэд 
ложистикийн терминал, шилжүүлэн ачих 
байгууламж байгуулж, орчин үеийн тоног 
төхөөрөмж суурилуулснаар томоохон 
шинэчлэл хийгдсэн билээ. Терминалд гааль, 
хорио цээрийн байгууламжууд байрлах 
бөгөөд үйл ажиллагааг хувийн хэвшлийн аж 
ахуйн нэгж гэрээний үндсэн дээр хэрэгжүүлнэ. 
Ложистикийн эдгээр дэвшил нь худалдааны 

үйлчилгээг илүү хурдан, аюулгүй, хямд төсөр 
хүргэхэд томоохон түлхэц болж байна.

Замын-Үүд суманд ажилладаг ачааны  
машины жолооч Жарантайн Энхбаяр 
“Ложистикийн терминал байгуулагдсанаар 
боомтын бүс болон миний ажил ч үнэхээр 
өөрчлөгдсөн” гэлээ. Шинэ байгууламж 
ашиглалтанд орохоос өмнө чингэлэг 
тээвэрлэхийг хүлээж, бусад жолооч нар 
урт дараалалд сул зогсон, заримдаа хэдэн 
өдрөөр хүлээдэг байснаа дурсав.

Хүлээх хугацаанд жолооч нараас байр, хоол 
ундны нэмэлт зардал гарахын зэрэгцээ дараа 
дараагийн хуваарьт тээвэр тасалдах зэрэг 
асар өндөр зардалтай байжээ. Ложистикийн 
терминал нь 24 цагийн турш ажиллаж, өмнөх 
үеийнхээс хоёр дахин их ачаа дамжуулах 
боломжтой болсноос хойш эдгээр бэрхшээл 
үндсэндээ арилсан байна.

Мөн гаалийн удирдлага, үйлчилгээний 
чанар, үр ашгийг сайжруулах Засгийн 
газрын зорилтыг дэмжиж, гаалийн мэдээлэл 
боловсруулах автоматжуулсан системийг 
шинэчлэх төслийг хэрэгжүүлсэн. Монгол Улс, 
БНХАУ-ын эдийн засгийн хамтын ажиллагааг 
хөгжүүлэх зорилгоор Замын-Үүдийн чөлөөт 
бүсийг хөгжүүлж, ашиглалтанд оруулахад 
АХБ дэмжлэг үзүүлэх юм.

Бүс нутгийн холбоо. Төмөр зам нь өргөн уудам нутаг дэвсгэртэй Монгол Улсын хувьд хөрш зэргэлдээ улс 
орнууддаа ачаа тээвэрлэх чухал тээврийн хэрэгсэл юм (Эх сурвалж: АХБ).
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Монгол Улсад худалдааг өргөжүүлэн 
хөгжүүлэхэд түлхэц үзүүлэх өөр нэг хүчин 
зүйл нь хүнсний аюулгүй байдлын асуудлыг 
шийдвэрлэх явдал юм. Хөдөө орон нутгийн 
иргэдийн ажлын байр, орлогын гол эх 
үүсвэр нь мал аж ахуй боловч Монгол Улсын 
ургамал, малын эрүүл ахуйн стандартын 
дутагдалтай байдал нь хөрш орнуудын мах, 
сүү, бусад малын гаралтай бүтээгдэхүүний 
эрэлт хэрэгцээг хангах боломжийг хязгаарлаж 
байна.

Чанартай, аюулгүй хөдөө аж ахуйн гаралтай 
хүнсний бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх, тогтолцоог 
бэхжүүлэхэд Засгийн газарт дэмжлэг үзүүлэх 
зорилгоор АХБ “Ургамал, малын эрүүл ахуй, 
хүнсний аюулгүй байдлыг хангах төсөл”-ийг 
эхлүүлсэн юм. Энэхүү санаачилгын хүрээнд 
ОХУ болон Зүүн Ази хооронд хөдөө аж 
ахуй, хүнсний бүтээгдэхүүний тээвэрлэлтэд 
чухал ач холбогдолтой хилийн боомтуудыг 
холбодог Төв Азийн бүс нутгийн эдийн 
засгийн хамтын ажиллагааны буюу КАРЕК 

хөтөлбөрийн автозамын сүлжээний дагуу 
байрших аймгуудын лабораторийн нөхцөлийг 
сайжруулав. Түүнчлэн Дэлхийн Худалдааны 
Байгууллагын стандартад нийцүүлэн, хорио 
цээрийн болон ургамал, малын эрүүл ахуйн 
хяналтыг нэвтрүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэхийн 
зэрэгцээ лабораторийн тоног төхөөрөмжийг 
шинэчлэх, сорьц авах, шинжилгээ хийх 
лабораторийн мэдээллийн удирдлагын 
тогтолцоог нэвтрүүлэхэд дэмжлэг үзүүллээ.

Эдгээр арга хэмжээ нь бүхэлдээ хяналт 
шалгалт, шинжилгээтэй холбоотой саатлыг 
багасгаж, хөрш орнууд болон цаашлаад 
дэлхийн бусад оронд арилжих хөдөө аж 
ахуйн бүтээгдэхүүний борлуулалт, худалдааг 
нэмэгдүүлэхэд хувь нэмэр оруулах юм. 
Мөн энэхүү төсөл нь КАРЕК хөтөлбөрийн 
бүс нутагт хийж буй хорио цээрийн болон 
ургамал, малын эрүүл ахуйн шинэчлэлийг 
манлайлах боломжийг Монгол Улсад олгож 
байна. 

Худалдааны хурд нэмэгдэв. Монгол Улсын хамгийн хөл хөдөлгөөн ихтэй хилийн бүс болох Замын-Үүд суманд 
АХБ-ны дэмжлэгтэйгээр баригдсан авто болон төмөр замын ложистикийн терминал нь цаг хугацаа, хөрөнгө 
мөнгө хэмнэж байна (Эх сурвалж: АХБ).



72

Харах өнцөг. Дорноговь аймгийн Замын-Үүд сумын галт тэрэгний буудал (Эх сурвалж: АХБ). 
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Аргаль. Ховордсон амьтан 
болох аргаль нь баруун 
Монголын Алтайн нуруунд 
амьдардаг (Гэрэл зургийг 
Дашийн Октябрь).

Монголын ан амьтад. 
Хангай, Хөвсгөл, Монгол 
Алтай, Их Хянганы нурууны 
ойн бүсэд буга болон бусад 
ан амьтан нутагладаг (Гэрэл 
зургийг Дашийн Октябрь).

Сүргийг сэргээсэн нь. 
Устаж алга болох дөхсөн 
тахийн сүргийг Хустайн 
нурууны байгалийн 
цогцолборт газарт дахин 
нутагшуулжээ (Гэрэл 
зургийг Мукиа Тиручелвам).
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Хөдөө аж ахуй – Ногоон алтыг услахуй

33 Тайлбар 1, хуудас 20.

Нүүдлийн мал аж ахуй нь Монгол Улсын түүх, 
соёлын салшгүй хэсэг бөгөөд нийт ажиллах 
хүчний 25 хувийн амьжиргааны эх үүсвэр 
болдог. Монголын гайхалтай хэдий ч хүнд 
хэцүү байгалийн нөхцөлд мал маллах нь 
тэсвэр хатуужил шаардсан ажил юм. 

Хөдөө аж ахуйн салбар нь хэдийгээр нийгэм, 
соёлын чухал ач холбогдолтой хэвээр боловч 
сүүлийн 30 жилийн хугацаанд эдийн засагт 
эзлэх хувь нь тогтмол буурсаар байгаа бөгөөд 
1990-ээд оны дундуур ДНБ-ий 36 хувийг 
бүрдүүлж байсан бол 2010 оноос хойш 15 
хувьд ч хүрэхгүй болжээ33.  Хөдөө орон нутагт 
ядуу иргэдийн тоо их хэвээр, бараг гурван хүн 
тутмын нэг нь ядуурлын түвшнээс доогуур 
амьдарч байна.

Засгийн газар хөдөө аж ахуйн салбарыг 
төрөлжүүлэн хөгжүүлэхэд онцгой анхаарч 
байна. Салбарын хэмжээнд гол төлөв 
боловсруулаагүй анхдагч бүтээгдэхүүн 
борлуулахад анхаарч буй нь тухайн 
бүтээгдэхүүнээс олж болох үр ашгийг 
хязгаарлаж байгаа юм.

Хөдөөгийн дэд бүтцийг сэргээн засварлах, 
малчдын бүлэг, хоршоо байгуулахад АХБ 
шилжилтийн эхэн үеэс л дэмжлэг үзүүлсээр 
ирсэн. Сүүлийн үед тариаланчдад бараа 
бүтээгдэхүүнийхээ чанарыг сайжруулах, 
бүтээгдэхүүнээ олон улсын зах зээлд 
гаргахад тулгарч буй саад бэрхшээлийг 
даван туулахад нь тусалж байна.

Түүхий эдийн экологийн цэвэр гарал үүсэл, 
нүүдэлчин малчдын мал аж ахуй эрхлэх 
ахуй соёл нь монголын хөдөө аж ахуйн 
бүтээгдэхүүний, үүн дотор мах, цагаан идээ, 
арьс шир, ноос ноолуур, жимс жимсгэнэ, 
зэрлэг жимс зэргийн давтагдашгүй онцлог 

чанар юм. АХБ-ны “Хөдөө аж ахуй ба 
хөдөөгийн хөгжил” төслийн хүрээнд нэмүү 
өртгийн сүлжээнд хөрөнгө оруулах урт 
хугацааны санхүүжилтийг хөдөө аж ахуйн 
бизнес эрхлэгч 58 аж ахуйн нэгжид олгож, 
экспортын зах зээлд нэвтрэх боломжийг 
бүрдүүлжээ. Мөн төслийн хугацаанд 
бүтээгдэхүүн хөгжүүлэх болон маркетингийн 
үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэв. 

“Шар доктор” чацаргана жимсний 
бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгч компани нь тус 
төслийн үр шимийг хүртэгсдийн нэг юм. Хойд 
зүгийн хүйтэн уур амьсгалд зохицон ургадаг 
чацаргана нь амин дэмээр баялаг, онцгой 
хүнс бөгөөд антиоксидант, үрэвслийн эсрэг 
шинж чанарыг онцолсон гоо сайхны болон 
эрүүл мэндийн бүтээгдэхүүнд түгээмэл 
ашиглагддаг. 

“Үйлдвэрт тоног төхөөрөмжийн шинэчлэлт 
хийснээр хүчин чадал нэмэгдэж, сав 
баглааны өнгө үзэмж сайжирснаас гадна шинэ 
технологийн хүрээнд үйлдвэрт хэрэглэгддэг 
усны хэмжээ багасан, усыг дахин ашиглах 
боломжтой болсон” гэж тус компанийн 
үйлдвэрийн захирал Төртогтохын Бүжинлхам 
хэлэв. “Шар доктор” бүтээгдэхүүнүүдийг 
одоогоор Япон, БНСУ, Герман зэрэг улсад 
экспортолж байна.

Мөн хөдөө аж ахуйн боловсруулах бизнес 
эрхлэгч компаниуд түүхий эд цуглуулах, 
хадгалах цэгүүдэд хөрөнгө оруулалт 
хийхэд нь уг төслөөс дэмжлэг үзүүлсэн 
билээ. Төслийн хүрээнд зохион байгуулсан 
сургалтуудаас малчид, тариаланчид 
түүхий эд боловсруулах орчин үеийн арга 
барилд суралцаж, дадлагажсан нь тэдний 
үйлдвэрлэдэг бүтээгдэхүүний үнэ цэнийг 
нэмэгдүүлж байна. Тухайлбал, залуу ямааны 
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Мал сүргийн эзэд. Монголчуудын амьдралд чухал байр суурь эзэлсээр ирсэн адуун сүргээ маллаж буй 
хүүхдүүд (Гэрэл зургийг Дашийн Октябрь).

Нүүдэлчин амьдрал. Монгол малчид ус, бэлчээрийн нөөцөө хамгаалахын тулд бэлчээрээ сэлгэдэг  
(Эх сурвалж: АХБ).
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ноолуурыг өндөр эрэлттэй чанарлаг ноолуур 
болгон сайжруулах арга техник бол тэдний 
эзэмшсэн арга барил, дадлын нэг юм.

“Борлонгийн ноолуурыг хожуу самнадаг учир 
хялгас ихтэй гээд түүхий эдийн хувьд үнэлэмж 
багатай байсан. Харин энэ төслийн хүрээнд 
сургалтад сууснаар бага насны ямааны 
ноолуурыг зөв ангилан бэлтгэвэл тухайн үеийн 
зах зээлийн ханшаар борлуулах боломжтой 
гэдгийг олж мэдлээ” хэмээн Хөвсгөл аймгийн 
Алаг-Эрдэнэ сумын малчдын бүлгийн гишүүн 
Ширнэнгийн Дэлгэрдалай хэлсэн юм.   

Мөн төслийн хүрээнд “Монголын хаан 
ширхэгт” гэрчилгээг бий болгож, сүлжмэл 
бүтээгдэхүүнийг 100 хувь орон нутгаас 
авсан сайн чанарын ноос, ноолуураар 
үйлдвэрлэснийг баталгаажуулах болов. Ийм 
гэрчилгээний тэмдэг авахын тулд ноолуурыг 
маш олон дамжлагаар боловсруулах 
шаардлагатай байдаг. “Монголын хаан 
ширхэгт” гэрчилгээг Дэлхийн Оюуны Өмчийн 
Байгууллагаар дамжуулан, Монгол Улс 
болон дэлхийн бусад 33 улсад албан ёсоор 
бүртгүүлээд байна.

Хүнсний үйлдвэрлэлийн чанар, тоо хэмжээг 
нэмэгдүүлж, дотоодын хэрэгцээг хангах, 
ирээдүйд экспортлох боломжийг бий болгох 

нь тус салбарт тавигдаж буй бас нэгэн чухал 
зорилт юм. 

Дотооддоо тарьж ургуулсан жимс, хүнсний 
ногооны эрэлт хэрэгцээ хэдийгээр их байгаа 
ч дотоодын үйлдвэрлэл улс орны хүнсний 
ногооны жилийн хэрэгцээний тал орчим хувийг 
л хангаж байна. Тариаланчдын хэрэглэдэг 
багаж, тоног төхөөрөмж хуучирснаас гадна 
усны болон ажиллах хүчний нөөц дутагддаг 
аж.  

Илүү үр ашигтай, байгаль орчинд ээлтэй 
газар тариалангийн загварыг дэмжих 
туршилтын төслийн хүрээнд тариалан 
эрхлэгчид хоршооллын хэлбэрт орж, нөөц 
бололцоогоо нэгтгэх, мөн байгаль орчинд 
ээлтэй шинэ арга техник ашиглан, бүтээмжийг 
нэмэгдүүлэхийг зорьж байна. Энэхүү төслийн 
хүрээнд тариаланчид нэмүү өртгийн сүлжээнд 
холбогдож, зах зээлд нэвтрэх боломжоо 
өсгөх юм. 

Эдгээр үйл ажиллагаа нь хөдөө орон нутгийн 
иргэдийн орлогыг нэмэгдүүлж, ядуурлыг 
бууруулахад түлхэц болох бүтээмжтэй, 
тогтвортой газар тариалангийн салбарыг 
хөгжүүлэх Засгийн газрын зорилтыг дэмжихэд 
чиглэнэ.

Бэлчээр хамгаалал. Уур амьсгалд нийцсэн хөдөө аж ахуйн арга барилыг нэвтрүүлж, бэлчээрийн 
доройтлоос урьдчилан сэргийлэхэд АХБ тариаланчдад тусалж байна (Эх сурвалж: АХБ). 
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Буган чулуу. Архангай аймгийн Өндөр-Улаан сумын 
Жаргалантын аман дахь энэхүү чулуун сийлбэр нь 
3000 жилийн өмнөх үед хамаардаг (Гэрэл зургийг 
Дашийн Октябрь).
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Элсэн цөл ба бэлчээр. Өмнөговь аймгийн Хонгорын элсэн манхны бэлд адуу болон тэмээн сүрэг 
хариулан нутаглах малчин айл (Гэрэл зургийг Дашийн Октябрь).
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Соёл урлаг. “Түмэн эх” чуулгын концерт Монголын урлаг 
соёлын дээжийг онцлон хүргэж байна (Эх сурвалж: АХБ).

Уртын дууны шуранхай. Монгол уртын дуу дуулж буй эмэгтэй (Эх сурвалж: АХБ).

Сайхан аялгуу. Монголын үндэсний хөгжмийн 
зэмсэг болох хуучир хөгжмийг эгшиглүүлж буй 
бүсгүй (Эх сурвалж: АХБ).
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Байгалийн нөөц – Ирээдүйгээ хамгаалах нь

34 АХБ. 2020. АХБ олон нийтэд түшиглэсэн эко аялал жуулчлалыг Монголд хөгжүүлнэ. Дүрс бичлэг. Нэгдүгээр 
сарын 27.

Монгол орны өргөн уудам нутаг дэвсгэрт тал 
хээр, уул нурууд, говь цөл, ой мод цогцолсны 
зэрэгцээ дэлхийд хамгийн чухалд тооцогдох 
нууруудын нэг оршдог. Энэхүү давтагдашгүй 
экосистем нь хүн зоны амьжиргааг тэтгэж, 
улс орны ирээдүйн өсөлт, хөгжлийн суурь 
болсоор ирсэн. Гэвч энэхүү байгалийн нөөц 
баялаг нь уур амьсгалын өөрчлөлт, бохирдол, 
бэлчээрийн талхлалт, эдийн засгийн хортой 
үйл ажиллагаа зэргийн улмаас ихээхэн 
хохирол амсаж байна.
 
Засгийн газраас байгаль орчныг хамгаалах, 
менежментийг сайжруулах чиглэлээр өргөн 
хүрээтэй арга хэмжээ авч хэрэгжүүлж байгаа 
бөгөөд АХБ-ны зүгээс Засгийн газрын үйл 
ажиллагааг дэмжиж, байгалийн нөөцийг 
зохистой ашиглах талаар мэдлэгийн болон 
бодит шийдлүүдийг тусгасан туслалцаа 
үзүүлсээр байна. Үүний нэг чухал жишээ 
нь Хөвсгөл нуур орчмын нутгийн иргэдийн 
оролцоонд түшиглэсэн тогтвортой аялал 
жуулчлалын санаачилга юм.  
 
Дэлхийн нийт цэнгэг усны нөөцийн нэг хувийг 
агуулсан Хөвсгөл нуур нь Монгол Улсын  
цэнгэг усны хэрэгцээний 70 хувийг хангадаг 
бөгөөд дэлхийн хамгийн чухал усны нөөцийн 
нэг юм. Нутгийнхан “Далай ээж” хэмээн 
хүндлэн нэрлэдэг энэхүү өнө эртний нуур 
нь 2014 онд баригдсан хатуу хучилттай 
авто замын ачаар сүүлийн жилүүдэд аялал 

жуулчлалын гол чиглэлүүдийн нэг болоод 
байгаа билээ. 

АХБ нь орон нутгийн засаг захиргаа, иргэд, 
аялал жуулчлалын компаниудтай хамтран, 
нутгийн иргэдийн оролцоонд түшиглэсэн 
эко аялал жуулчлалын хөтөлбөрийг 
хөгжүүлж дэмжихийн зэрэгцээ нуур болон 
ойр орчмын бэлчээрийн бохирдол, бусад 
сөрөг нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх арга 
хэмжээг авч хэрэгжүүлж байна.

Жуулчдын тоо нэмэгдэж буйд түшиглэн, 
нутгийн иргэдэд бизнесээ эхлүүлэх буюу 
түүнийгээ өргөжүүлэн хөгжүүлэхэд нь дэмжлэг 
үзүүлж, АХБ-ны төслийн хүрээнд зээл олгосон 
билээ. Төслийн зээл авсан бичил бизнес 
эрхлэгч, малчин эмэгтэй Хоролсүрэнгийн 
Наранчимэг “Энэхүү санхүүгийн дэмжлэг 
нь миний бизнест болон олж буй орлогод 
томоохон нөлөө үзүүлсэн” хэмээн ярьсан юм.

“Өмнө нь би жилд хамгийн ихдээ 2-3 сая 
төгрөгийн орлого олдог байлаа. Сургалтанд 
хамрагдаж, зээл авсны ачаар малынхаа 
сүүний гарц болон үйлдвэрлэж буй 
бүтээгдэхүүний тоог нэмэгдүүлэн, сав, баглаа 
боодлоо ч сайжруулсан. Одоо миний жилийн 
орлого 10 сая төгрөг болоод байна” хэмээн 
Х.Наранчимэг сэтгэгдлээ хуваалцжээ34.

Хөвсгөл нуур. Монголын хамгийн том 
цэнгэг устай Хөвсгөл нуурын байгалийн 
цогцолборт газарт тогтвортой аялал 
жуулчлалыг хөгжүүлэхэд АХБ тусалж байна 
(Эх сурвалж: АХБ).
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Байгаль орчны доройтлоос сэргийлэх Засгийн 
газрын бодлого, арга хэмжээг АХБ дэмжиж, 
Монгол орны хүлэрт намгийг хамгаалах ажилд 
анхаарал хандуулж байна. Газрын гүний 
усны түвшнийг хадгалах, хөрсний элэгдлээс 
сэргийлэх, нүүрстөрөгчийг хуримтлуулахад 
чухал үүрэг гүйцэтгэдэг энэхүү экосистем 
нь эрт дээр үеэс малчин өрхийн амьжиргааг 
дэмжиж, малын тэжээл, усны ундарга болсоор 
ирсэн юм. Гэвч бэлчээрийн даацыг хэтрүүлэн 
ашиглах зэрэг хүний үйл ажиллагааны 
улмаас хүлэрт намаг бүхий газар нутаг хэт 
талхлагдаж, сүүлийн 50 жилийн хугацаанд 
хүлэрт намгийн эзлэх талбай хоёр дахин 
багассан байна. Уур амьсгалын өөрчлөлт ч 
үүнд бас нөлөөлж буй аж.   

АХБ-ны техникийн туслалцааны төслөөр 
хүлэрт намгийн ач холбогдолд дүн шинжилгээ 
хийсэн бөгөөд цуглуулсан мэдээлэл, үр дүн 
нь Засгийн газраас тухайн газар нутгийн 
нөхөн сэргээлт болон менежментийг 
хэрэгжүүлэх талаар үндэсний цогц бодлого 
боловсруулахад суурь судалгаа болох юм. 
Орхон голын хөндийд төрж өссөн Өвөрхангай 

35  АХБ. 2018. Монгол улсын хүлэрт намаг, нүүдэлчин ахуйгаа хамгаалах тэмцэл. Кейс судалгаа. Тавдугаар 
дугаар сарын 22.

аймгийн малчин Надмидын Чимэдрэгзэнгийн 
хувьд хүлэрт намгийг хамгаалах, нөхөн 
сэргээх арга хэмжээг тэсэн ядан хүлээж 
байна. Тэрээр сүүлийн 20 жилийн хугацаанд 
газрын усны түвшин буурч, намгархаг газрын 
ус чийгийн хэмжээ багасан, улмаар өвс ногоо 
ургахаа больж буйг өөрийн нүдээр харж, 
ажигласаар иржээ. Тиймээс бусад малчин 
өрхтэйгөө хамтран, гэрийнхээ ойр орчмын 
газрыг хамгаалах арга хэмжээ авч, булгийн 
эхийг малаас хамгаалах модон хашаа барьж, 
мал услах жижиг далан босгожээ.

Эдгээр арга хэмжээ нь алдаа оноотой байсан 
хэдий ч нутгийн иргэд энэ асуудалд яаралтай 
анхаарал хандуулж, арга хэмжээ авах 
шаардлагатай болсныг ойлгосон гэлээ. Мөн 
байгаль хамгаалах ажил цаашид ч үргэлжилж, 
илүү үр дүнтэй байна гэдэгт итгэлтэй болжээ.

“Миний эргэн тойрон дахь олон хүн намайг 
дэмждэг болсон. Ажил болгох маш олон 
санаа надад бий. Цаашид энэ хавийн газар 
нутгаа хамгаалах нь миний мөрөөдөл” гэж 
Н.Чимэдрэгзэн хэлсэн юм”35.

Малчин Н.Чимэдрэгзэн. Хүний буруутай үйл ажиллагаа, уур амьсгалын өөрчлөлтийн улмаас багасаж буй хүлэрт 
намгархаг газрыг хамгаалахад Чимэдрэгзэн болон Орхоны хөндийн малчин айл өрхүүд хамтран зүтгэсээр байна 
(Эх сурвалж: АХБ)

https://www.adb.org/results/mongolia-battles-save-its-peatlands-and-nomadic-way-life
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Зэрлэг цэцэгс. Булган аймгийн нутаг дахь цэцэгт хөндий (Эх сурвалж: АХБ).
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Хөвсгөл нууран дахь сарлаг. Сарлаг бол монголчуудын хувьд сүү, махны эх үүсвэр 
бөгөөд өндөр уулсын замд уналга, ачлагад ашигладаг  (Эх сурвалж: АХБ). 
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Хувийн хэвшил – Бизнест хүч нэмэх нь

36 АХБ. 2017. Монгол Улстай хамтран хэрэгжүүлэх түншлэлийн стратеги: 2017–2020. Манила хот. Хуудас 2.

Монгол Улсад шилжилтийн үе эхэлснээс 
хойших 30 жилийн хугацаанд хувийн хэвшил 
аажмаар эдийн засгийн гол бүрэлдэхүүн 
хэсэг болсон билээ. Шилжилтийн эхэн үе 
буюу 1990 онд сураггүй шахам байсан 
хувийн хэвшил одоо ДНБ-ий 80 орчим хувийг 
бүрдүүлж байна36.
 
Энэ салбарт бичил, жижиг, дунд үйлдвэрлэл 
(БЖДҮ) давамгайлж байгаа ч тэдгээрийн 
дийлэнх нь бага хүүтэй зээлийн санхүүжилт 
авах боломжгүй тул өргөжин тэлж чаддаггүй 
аж. Банкны тогтолцоо аж ахуйн нэгжүүд, 
томоохон хувийн хөрөнгө оруулагчдад нэн 
шаардлагатай урт хугацааны санхүүжилт 
олгоход хүндрэлтэй хэвээр байна. Бизнесийг 
хөгжүүлэх таатай орчин бий болгох ажлыг ч 
гүйцээх шаардлага тулгарч байгаа билээ. 

Хувийн хэвшлийн хөгжилд тулгарч буй саад 
тотгорыг арилгах, эдийн засгийг төрөлжүүлэх, 
ажлын байр бий болгох, эдийн засгийн 

өсөлтийн үр шимийг нийгмийн бүх бүлэгт 
хүргэх нь Засгийн газрын үйл ажиллагааны 
гол чиглэл юм. Тулгарч буй дээрх 
бэрхшээлүүдийг шийдвэрлэхэд АХБ Засгийн 
газартай нягт хамтран ажилласаар ирлээ. 
АХБ 2007 оноос хойш Монгол Улсын хувийн 
хэвшлийн салбарт дэмжлэг үзүүлж эхэлсэн 
бөгөөд хувийн хэвшлийн долоон төсөлд нийт 
182.1 сая ам.долларын зээл олгосон байна.
 
Авч хэрэгжүүлсэн чухал санаачилгуудын нэг 
нь арилжааны банкуудад зээл, томоохон аж 
ахуйн нэгжүүдэд урт хугацааны санхүүжилт 
олгосон төсөл юм. Банкууд богино хугацаат 
хадгаламжийн эх үүсвэрээр урт хугацааны 
зээл олгоход хүндрэлтэй байв. Төслийн 
гол харилцагч ХААН банк нь 2003 онд 
хувьчлагдсанаас хойш санхүүгийн нөхцөл 
байдлаа эрс сайжруулж чадсан юм. 

Үүний зэрэгцээ АХБ Хас банк болон “Тэнгэр” 
санхүүгийн нэгдэлд олгосон зээлээрээ 

“Говь” ноолуурын үйлдвэр. 
Ноолуур боловсруулагч, 
үйлдвэрлэгч хөдөө аж ахуйн 
бизнесүүдэд үзүүлж буй АХБ-
ны дэмжлэг нь нийлүүлэлтийн 
сүлжээг хөгжүүлж, 
бүтээгдэхүүний үнэ цэнийг 
нэмэгдүүлэхэд тусалж байна 
(Эх сурвалж: АХБ).
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дамжуулан БЖДҮ-д нэн шаардлагатай 
санхүүжилт олгоход дэмжлэг үзүүлж 
байна. Банкны зээл өндөр хүүтэй, богино 
хугацаатай, барьцаа хөрөнгийн хатуу 
шаардлага тавигддаг бөгөөд хямд өртөгтэй 
санхүүжилт олж авах нь БЖДҮ-ийн хувьд 
хамгийн гол сорилт байдаг.  Хас банк 2013 
онд АХБ-наас шууд зээл авч, БЖДҮ-тэй 
харилцах бизнесээ хөгжүүлж, бүх 21 аймагт 
сүлжээгээ тэлсэн байна. АХБ-ны санхүүжилт 
нь хүрэлцээ багатай байгаа бизнесийн хэсэгт 
чиглэдэг бөгөөд зээлийн эх үүсвэрийн 30-
аас доошгүй хувийг эмэгтэй удирдлагатай аж 
ахуйн нэгжүүдэд, 40-өөс доошгүй хувийг орон 
нутаг дахь бизнест олгож байгаа билээ.

АХБ-наас хувийн хэвшлийг дэмжиж буй өөр 
нэг чиглэл нь бизнес эрхлэгчдэд худалдааны 
санхүүжилт олгох хөтөлбөр юм. Худалдаа, 
нийлүүлэлтийн сүлжээний санхүүжилтийн 
хөтөлбөрийн хүрээнд АХБ түнш банкуудаараа 
дамжуулан, худалдааны санхүүжилтэд 
зориулсан зээл болон баталгаа гаргаж өгдөг 
байна.

Энэ хөтөлбөрийн хүрээнд Монгол Улсад 2010-
2020 онд нийт 328.8 сая ам.долларын 653 
хэлцэл хийсний 80 хувьд нь хүнс, хөдөө аж 
ахуй, өргөн хэрэглээний бараа бүтээгдэхүүн, 
автомашины худалдаа эрхэлдэг жижиг, 
дунд аж ахуйн нэгж багтжээ. Хөтөлбөрт 
хамрагдсан аж ахуйн нэгжүүдийн дунд тус 
улсын ус, ундаа үйлдвэрлэгч хамгийн том 
компани болох “АПУ” ХК багтаж байна.

Бизнесийн үйл ажиллагаанд ноцтой саад 
учруулж буй КОВИД-19 цар тахлын үед АХБ 
хувийн хэвшлийг дэмжин ажилласаар байна. 
Тухайлбал, улсын томоохон улаан буудайн 
гурил үйлдвэрлэгч “Улаанбаатар гурил” 
болон түргэн хоолны сүлжээний “Таван Богд 
Фүүдс” ХХК-тай хамтарч ажиллахаар гэрээ 
байгууллаа. Дээрх хоёр компани “Таван 
Богд” группийн хэсэг юм. Мөн “Тэсо” группийн 

37 АХБ. 2020. АХБ, Таван Богд групп цар тахлын үед Монгол Улсын улаан буудайн нийлүүлэлтийн сүлжээг 
дэмжих зээлийн гэрээ байгуулав. Хэвлэлийн мэдээ. Есдүгээр сарын 29.

бүрэлдэхүүнд багтах, сүүн бүтээгдэхүүний 
томоохон үйлдвэрлэгч “Милко” ХХК-д дэмжлэг 
үзүүлэв. АХБ эдгээр компанид ийнхүү зээл 
олгосноор түүхий эдийн ханган нийлүүлэлт 
болон үйлдвэрлэлийг тогтвортой явуулах, 
олон мянган ажлын байрыг хадгалах, улс 
орны үндсэн хэрэгцээний бүтээгдэхүүний 
хангамж болон хүнсний аюулгүй байдлыг 
хангахад дэмжлэг үзүүлэх юм.

“АХБ нь цар тахлын үеийн эдийн засгийн 
сөрөг нөлөөг арилгахад туслах зорилгоор 
Монголын хувийн хэвшилд гар сунгасан 
анхны банкуудын нэг байлаа. Зах зээлд 
тэргүүлэгчийн хувьд “Улаанбаатар гурил” 
ХХК нь сайн чанартай гурилыг Монгол Улсын 
хэмжээнд тасралтгүй үйлдвэрлэж, жигд 
ханган нийлүүлэхээр ажилладаг. Мөн энэхүү 
зээл нь “Таван Богд Фүүдс” ХХК хэрэглэгчдэд 
дэлхийн стандартад нийцсэн хүнсний 
бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг санал болгож, орон 
нутгийн бэлтгэн нийлүүлэгчдээс түүхий эд 
илүү ихийг худалдан авахад туслах болно” 
гэж “Таван Богд” группийн дэд ерөнхийлөгч 
Дашдаваагийн Хулан хэллээ37. 

Ноолууран утас. АХБ нь ноолуурын үйлдвэрлэлийг 
дэмжин, “Монголын хаан ширхэгт” баталгаажуулалтын 
гэрчилгээ тэмдэгтийг бий болгож, эцсийн 
бүтээгдэхүүнийг 100 хувь сайн чанарын ноолуураар 
үйлдвэрлэсэн болохыг баталгаажуулав (Эх сурвалж: 
АХБ). 

https://www.adb.org/mn/news/adb-tavan-bogd-group-companies-sign-loan-support-wheat-supply-chain-mongolia-during-pandemic
https://www.adb.org/mn/news/adb-tavan-bogd-group-companies-sign-loan-support-wheat-supply-chain-mongolia-during-pandemic
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“Милко” ХХК-ийн үйлдвэр. Түүхий сүүний 
нийлүүлэлт, боловсруулалтын хүчин чадлаа 
нэмэгдүүлэхэд нь туслах зорилгоор АХБ тус 
компанид зээл олгож, жижиг үйлдвэрлэгчдээс 
илүү их татан авалт хийх боломжийг бүрдүүлэв 
(Эх сурвалж: АХБ). 
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“Милко” ХХК-д олгосон зээл нь түүхий сүүний 
нийлүүлэлт болон боловсруулалтын хүчин 
чадлыг нэмэгдүүлэхэд дэмжлэг болох бөгөөд 
илүү олон жижиг нийлүүлэгчдээс түүхий эд 
татан авах боломжийг бүрдүүлж, улмаар 
энэ нь цар тахлын үед өрхийн орлого нь 
эрс буурсан хөдөөгийн иргэдэд нэмэлт 
орлого болох юм. Мөн тус компани шинэ 
тоног төхөөрөмж суурилуулснаар чанарын 
стандартаа олон улсын түвшинд хүргэх, хөрш 
орнуудад экспортлох шинэ боломжтой болж 
байна.

“Хөдөө, орон нутгийн иргэдийн амьжиргааг, 
нэн ялангуяа эмэгтэйчүүдийг дэмжихийн 
сацуу сүү, сүүн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийг 
хөгжүүлж, Монголын бүтээгдэхүүнийг 
экспортлох “Тэсо” групп болон АХБ-ны 
нэгдмэл зорилтыг биелүүлэхэд энэхүү  
 
 

38 АХБ. 2019. АХБ сүүн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийг дэмжих, хөдөөгийн  
амьжиргааг дээшлүүлэх зорилгоор Милко компанитай гэрээ байгууллаа.  
Хэвлэлийн мэдээ. Арванхоёрдугаар сарын 2.

зээлийн гэрээний үндсэн зорилго оршиж  
байна” хэмээн тус группийн ерөнхийлөгч 
Одонгийн Цогтгэрэл хэлэв38.

Үүнээс гадна АХБ Монгол Улсын сэргээгдэх 
эрчим хүчний салбарт хувийн хөрөнгө 
оруулалтыг нэмэгдүүлэх зорилтыг дэмжиж, 
15 мегаваттын нарны цахилгаан станц барих, 
ашиглах, засвар үйлчилгээ хийх ажлыг 
гүйцэтгэж буй хувийн хэвшлийн “Сэрмсан 
Пауэр” корпорац болон “Тэнүүн гэрэл 
констракшн” компаниудад зээл олгоод байна. 
Тус станцын үйлдвэрлэх эрчим хүчийг Монгол 
Улсын төвлөрсөн сүлжээнд нийлүүлснээр 
цахилгаан эрчим хүчний импортыг орлох, 
эрчим хүчний салбарт нүүрсний хэт 
давамгайллыг багасгах, хүлэмжийн хийн 
ялгарлыг улсын хэмжээнд бууруулах зэрэг 
чухал ач холбогдолтой юм.
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Нарны илч. Төв аймгийн Хөшигийн хөндийд баригдах 15 
мегаваттын нарны цахилгаан станцыг байгуулахад АХБ 
хувийн хэвшлийн шууд зээл олголоо (Эх сурвалж: АХБ).
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Сургуульд зочлов. АХБ-ны Ерөнхийлөгч Такехико Накао 2013 онд Монгол Улсад хийсэн айлчлалынхаа үеэр 
бага ангийн сурагчидтай уулзав (Эх сурвалж: АХБ). 

Удирдах зөвлөлийн айлчлал. АХБ-ны захирлуудын зөвлөлийн гишүүд 2015 онд Монгол Улсад 
хийсэн айлчлалынхаа үеэр УИХ-ын дарга Зандаахүүгийн Энхболд болон төрийн өндөр албан 
тушаалтнуудтай уулзлаа. Зүүн талаас: Хүрэлбаатарын Ганцогт, Дэвид Мурчисон, Вон-Мок Чой, 
Милиами Бин Хамад, Роберт Орр, Зандаахүүгийн Энхболд, Жамъянсүрэнгийн Батсуурь, Мухаммед 
Саид, Роберт Шоллхаммер, Умеш Кумар, Энтони Бейкер, Мауризио Гирга, Дамбын Лхагвасүрэн  
(Эх сурвалж: АХБ).
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