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ТАВДУГААР БҮЛЭГ

ИРЭЭДҮЙН ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА

Өнгөрснөө эргэн харж, урагш алхахуй

М.Тереза Хо
АХБ-ны Зүүн Азийн газрын дарга 
(2021-өнөөг хүртэл)

Монгол Улс төвлөрсөн төлөвлөгөөт эдийн 
засгийн тогтолцооноос бие даасан орчин 
үеийн зах зээлийн эдийн засагт шилжиж 
эхэлснээс хойших 30 жилийн хугацаанд асар 
их өөрчлөлт, эдийн засгийн уналт, өсөлт, 
хөгжлийн гайхалтай дэвшлийг үзлээ.

1991 оноос эхлэн өргөн хүрээг хамарсан 
хурдацтай өөрчлөлтүүдийг эхлүүлж, Үндсэн 
хуулиа баталж, парламентын ардчиллыг 
байгуулан, шүүх засаглалыг шинэчилж, 
чөлөөт хэвлэлийг баталгаажуулах хууль, 
тогтоомжийг баталсан. Зөвлөлт Холбоот 
Улсын тусламж зогссон нь эдийн засгийн 
хүндрэлийг бий болгосон хэдий ч олон 
улсын байгууллагууд, тэр дундаа Азийн 
Хөгжлийн Банктай хамтран ажилласнаар 
Монгол Улс санхүүгээ тогтворжуулж, улмаар 
бүхий л салбарыг хамарсан өргөн хүрээний 
шинэчлэлүүдийг эхлүүлж чаджээ.

1993 он гэхэд тус улс шилжилтийн үеийн эдийн 
засгийн шуурганаас аажмаар сэргэж байлаа. 
2000 оноос хойш нэг хүнд ногдох бодит ДНБ 
бараг гурав дахин өссөн бол хувийн хэвшил 

ДНБ-ий 80 орчим хувь, ажил эрхлэлтийн 75 
хувийг бүрдүүлдэг болсон байна. 

Хүний хөгжлийн үзүүлэлтээс харахад, хүн 
амын дундаж наслалт 1990 онд 60.3 нас 
байсан нь 2018 онд 70 нас болж нэмэгдсэн 
бөгөөд эхийн болон 5 хүртэлх насны хүүхдийн 
эндэгдэл эрс буурч, Монгол Улс Тогтвортой 
хөгжлийн зорилтоо энэ үзүүлэлтээр давуулан 
биелүүлжээ. Насанд хүрэгчид бүх нийтээрээ 
бичиг үсэгт тайлагдсан бөгөөд бага сургуульд 
хамрагдалтын түвшин 96 хувиас давсан 
байна.

Сорилт

Монгол Улс эдүгээ дундаж орлого бүхий 
эдийн засагтай орон болсон бөгөөд 2020 
онд нэг хүнд ногдох ДНБ 3,915 ам.долларт 
хүрчээ. Гэвч амжилтанд хүрэх зам үргэлж 
дардан байсангүй. Уул уурхайн салбараас 
хамааралтай эдийн засаг гадны аливаа 
нөлөөлөлд өртөмтгий бөгөөд энэ нь өсөлт, 
уналтын мөчлөгийг дагуулж байна. Монгол 
Улс нүүрс, зэс, алт, төмрийн хүдэр, газрын тос, 
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газрын ховор элементийн баялаг ордуудтай 
хэдий ч  эдгээр орд болон эдийн засгийг 
удирдах нь тийм ч амар байсангүй. Түүхий 
эдийн үнийн огцом хэлбэлзэл болон төсвийн 
мөчлөг дагасан бодлогын улмаас төлбөрийн 
тэнцлийн хүндрэл, төсвийн алдагдал, өрийн 
өсөлт болон эдийн засгийн өсөлт, агшилтын 
эрс савалгаа бий болж байсан.

Эдийн засгаа түүхий эдийн үнийн 
хэлбэлзлийн нөлөөллөөс хамгаалахын 
тулд төсөв, мөнгөний зохистой бодлого 
хэрэгжүүлж, макро эдийн засгийн удирдлагаа 
бэхжүүлэх шаардлагатай. Аажмаар ашигт 
малтмалаас хэт хараат байдлыг бууруулж, 
өсөлтийг илүү хүртээмжтэй, өргөн хүрээтэй 
болгоход чиглэсэн бүтцийн шинэчлэл хийх 
шаардлагатай болох юм. Тус улс хөдөө аж 
ахуйн бизнес, аялал жуулчлал, сэргээгдэх 
эрчим хүч, дижитал технологийн үйлчилгээ 
зэрэг салбарт экспортыг нэмэгдүүлэх нөөц 
бололцоо нэн сайтай билээ.

Монгол Улсын эдийн засгийн өсөлтийн 
түлхүүр нь хувийн хэвшил юм. Энэ салбарт 
одоогоор жижиг, дунд үйлдвэрүүд давамгайлж 
байна. Гэрээ хэлэлцээрийн зөрчил их, 
зохицуулалтын зардал өндөр, бага хүүтэй 
зээл авахад хүндрэлтэй зэрэг асуудлууд 
бизнесийг өргөжүүлэн хөгжүүлэхэд саад 
учруулсаар байгаа. Ил тод байдлыг хангах, 
хуулийн хэрэгжилтийг чангатгах, бодлогын 
залгамж чанарыг хадгалах зэргээр засаглалыг 
сайжруулснаар хөрөнгө оруулалтад таатай 
бизнесийн орчныг бий болгоно. Засаглал, 
институцийн чадавхыг бэхжүүлэх талаар ч 
хийх зүйл их байна.  

Мөн эмэгтэйчүүдийн эдийн засгийн чадавхыг 
дээшлүүлэхэд анхаарах шаардлагатай. 
Монгол Улсын эрэгтэй, эмэгтэй хүмүүсийн 
бичиг үсэгт тайлагдсан байдал, боловсролын 
түвшин өндөр боловч улс төр дэх 
эмэгтэйчүүдийн оролцоогоор 153 орноос 
дөнгөж 120-д жагсдаг. Эмэгтэйчүүдийн 
ажиллах хүчний оролцоо 2009 оноос хойш 

Хамарын хийд. Дорноговь аймгийн Өргөн сумын нутагт 
орших Хамарын хийдийн суварга (Эх сурвалж: АХБ).
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тасралтгүй буурч, эрэгтэйчүүдээс хамаагүй 
доогуур болжээ. Мөн уул уурхай зэрэг өндөр 
цалинтай салбарт эмэгтэйчүүд ажилд орох 
магадлал бага байна.

Хөдөө орон нутагт дэд бүтцийн хөгжил тааруу, 
ажил эрхлэх болон орлого олох боломж хомс 
байгаагийн улмаас олон залуус Улаанбаатар 
хот руу шилжин суурьшсаар байгаа билээ. 
Хөдөө орон нутагт ашигтай бизнес, ажлын 
байр, амьжиргааны эх үүсвэрийг бий 
болгохын тулд илүү их хөрөнгө оруулалт 
хэрэгтэй байна. Мал аж ахуй болон хөдөө 
аж ахуйн бизнесийг илүү үр ашигтай болгох 
шаардлага ч байсаар байна. Үүний тулд 
өртгийн нягт сүлжээ бий болгох, байгалийн 
нөөцийн ашиглалтыг сайжруулах, төр, 
хувийн хэвшлийн түншлэлийг идэвхжүүлэх 
шаардлагатай юм. Байгаль орчинд үүсээд буй 
ачаалал, уур амьсгалын өөрчлөлтийн аюул 
нэмэгдэж буй нь анхаарал хандуулах ёстой 
тулгамдсан асуудал бөгөөд экосистемийг 
хамгаалах байгууллагуудын чадавх болон 
санхүүжилтийг нэмэгдүүлж, гамшгийн 

эрсдэлийн удирдлагын үндэсний чадавхыг 
бэхжүүлэх замаар шийдвэрлэх боломжтой. 
Улс орны эрчим хүчний хэрэглээний гол эх 
үүсвэр болох нүүрсний хэрэглээг бууруулахын 
тулд сэргээгдэх эрчим хүчний салбарт 
хөрөнгө оруулах нь агаарын бохирдол болон 
түүнээс улбаатай эрүүл мэндийн сөрөг үр 
дагаврыг бууруулах зэрэг олон ашиг тустай 
билээ.

Сүүлийн 20 жилд нэг хүнд ногдох  
ДНБ-ий хэмжээ ихээхэн нэмэгдэж байгаатай 
зэрэгцэн, ядуурлыг бууруулах үйл ажиллагааг 
эрчимжүүлэх шаардлагатай байна. 2010-
2014 онд тогтмол буурч байсан ядуурлын 
түвшин буцаж нэмэгдэн, өнөөдөр Монгол 
Улсын бараг гурван хүн тутмын нэг нь ядуу 
амьдарч байна. 2020 онд КОВИД-19 тахлын 
дэгдэлт эхэлсэн нь Монгол Улсын хувьд 
бас нэг томоохон сорилт болж, ажилгүйдэл 
нэмэгдэн, орлогын түвшин буурсан бөгөөд 
эмзэг бүлэг, жижиг, дунд бизнес эрхлэгчдэд 
хамгийн хүндээр тусаж байна.
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Түншлэл

Өнгөрсөн 30 жилийн хугацаанд АХБ-ны 
санхүүгийн болоод мэдлэгийн дэмжлэг нь 
Монгол Улсад шилжилтийн олон чухал 
шинэчлэлийг хийж, гадаад, дотоодын 
харилцаа холбоог сайжруулах, хот, хөдөөгийн 
хөгжлийн ялгааг арилгах, боловсрол, эрүүл 
мэндийн салбарт олон чухал ахиц дэвшилт 
гаргахад тусалсан билээ. АХБ нь тус улстай 
олон салбарыг хамарсан бодлогын түвшинд 
хамтран ажилладаг, хөгжлийн хамгийн том 
түнш болжээ.

АХБ-ны хувьд Монгол Улс нь төвлөрсөн 
төлөвлөгөөт эдийн засгаас зах зээлийн эдийн 
засгийн тогтолцоонд шилжсэн анхны гишүүн 
орон байсан юм. Хамтын ажиллагааны эхний 
жилүүдэд буюу Монгол Улс бодлого, институц, 
санхүүгийн тогтолцоогоо бүрэн шинэчилж 
байх үед хоёр тал асар өргөн хүрээнд хамтран 
суралцаж, мэдлэг солилцсон юм.

Эдүгээ АХБ тус улсад зээл, буцалтгүй 
тусламжийн 40 төсөл, техникийн туслалцааны 
53 үйл ажиллагааг хэрэгжүүлж буй бөгөөд 
нийт 3.6 тэрбум ам.долларын санхүүжилтийг 
батлаад байна. АХБ нь Улаанбаатар 
хот дахь суурин төлөөлөгчийн газартаа 
түшиглэн, төслийн хэрэгжилт, хяналтыг 
үргэлжлүүлэн сайжруулах болно. Бид АХБ-
ны санхүүжилттэй төслүүдийн хүрээнд бий 
болсон сайн туршлага, шинэлэг шийдлүүдийн 
залгамж чанарыг хангах зорилгоор Засгийн 
газрын түншүүдтэй хамтран ажиллана.

2021-2024 онд АХБ болон Монгол Улсын 
Засгийн газрын хамтран хэрэгжүүлэх 
түншлэлийн шинэ стратегид хамтын 
ажиллагааны дараагийн үе шатыг 
тодорхойлсон билээ. Энэхүү стратегид  тус 
улс КОВИД-19 цар тахлын хямралыг даван 
туулахад шаардлагатай арга хэмжээг авч 
хэрэгжүүлэхэд туслахын зэрэгцээ илүү 
хүртээмжтэй, тогтвортой өсөлтийн үндэс 
суурийг тавих үйл ажиллагааг ч мөн тусгасан. 
Үүнд, жижиг бизнесийг хөгжүүлэхэд дэмжлэг 
үзүүлэх, уур амьсгалд тэсвэртэй дэд 
бүтцийг бий болгох, байгаль орчинд ээлтэй 
хөдөө аж ахуй, эко аялал жуулчлал зэрэг 
ногоон хөгжлийг дэмжих үйл ажиллагааг 
санхүүжүүлэх юм. Түүнчлэн хүйсийн тэгш 
байдлыг дэмжих, хувийн хэвшлийг хөгжүүлэх, 
төрийн болон хувийн хэвшлийн салбарт 
дижитал шийдлүүдийг нэвтрүүлэх зэрэг 
сэдвийг үйл ажиллагаандаа онцгойлон 
тусгана. 

Ашигт малтмалын асар их нөөц баялаг, хөрш 
зэргэлдээх томоохон зах зээлүүдэд худалдаа 
эрхлэх гарц боломж, дижитал эрин үеийн 
шинэ боломжууд цогцолсон Монгол Улсын 
ирээдүй гэрэлтэй харагдаж байна.   АХБ-наас 
олгох Засгийн газрын болон хувийн хэвшлийн 
хөрөнгө оруулалт, буцалтгүй тусламж, 
мэдлэгийн болон техникийн туслалцаа, мөн 
хөгжлийн түншүүд болон хувийн хэвшлийн 
хамтарсан санхүүжилтэд түшиглэн Монгол 
Улс хөгжлийн зорилгоо хэрэгжүүлэхэд нь тус 
банк дэмжлэг үзүүлнэ.

Улаанбаатар хотод нар жаргав. Нийслэл 
Улаанбаатар хот 1.5 сая хүн амтай (Эх сурвалж: 
АХБ).
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Эрч хүчээр дүүрэн. Хичээлээ тараад тоглож буй Төв аймгийн Угтаалцайдам сумын хүүхдүүд  
(Гэрэл зургийг Барамсайн Чадраабал).
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Барри Хичкок 
АХБ-ны Монгол Улс дахь Суурин төлөөлөгч (2001-2006)
Зүүн болон Төв Азийн газар

Би Монгол Улсад анх 1999 оны гуравдугаар 
сард БНХАУ-тай хиллэдэг Замын-Үүд чиглэлийн 
авто зам барих төслийн судалгааны ажлаар 
ирж байлаа. Улаанбаатар хотоос урагш 200 
километрийн зайд орших говийн нэгэн жижиг 
хотод төслийн ажлаар очиж билээ. Бид Чойрт 
шөнө дундын алдад ирсэн бөгөөд говийн уг 
бүсэд хүйтэн шороон шуургатай байв. Энэ үед л 
Монгол бол цоо шинэ, өвөрмөц сорилт болохыг 
би ойлгосон юм.

2000 онд АХБ-ны захирлуудын зөвлөл суурин 
төлөөлөгчийн газрын тухай шинэ бодлого 
баталж, тус банкны үйл ажиллагаа явуулж 
байсан ихэнх улсад суурин төлөөлөгчийн газар 
байгуулахаар шийдвэрлэлээ. Шинэ бодлогын 
дагуу суурин төлөөлөгчийн газар нээгдэх анхны 
улсуудын нэг нь Монгол Улс байсан бөгөөд 
би тухайн жилийн ихэнх хугацааг Монголд 
өнгөрүүлж, офис нээх бэлтгэл ажлыг хангаж 
билээ. 

Би 2001 оны нэгдүгээр сард АХБ-наас Монгол 
Улсад суух анхны Суурин төлөөлөгчөөр 
томилогдон, Улаанбаатар хотод ирэхэд тус 
улс төвлөрсөн төлөвлөгөөт тогтолцооноос зах 
зээлийн эдийн засагт шилжих шилжилтийн ид 
дунд үед байсан юм. Тухайн цаг үед хуучин 
ЗХУ-ын бүрэлдэхүүнд багтаж байсан олон 
оронд төстэй үйл явц өрнөж байсан бөгөөд 
энэхүү шилжилтийг “Их тэсрэлт”-ийн хэлбэрээр 
хэрэгжүүлэх үү, эсвэл алгуур, шат дараалан 
хэрэгжүүлэх нь зүйтэй юу гэдэг талаар 
судлаачид идэвхтэй хэлэлцэж, мэтгэлцдэг 
байлаа. Газар дээр нь ирж бодит байдалтай 
танилцахад Монгол Улсад хөгжлийн олон, 
хүндхэн сорилт тулгарч байсан бөгөөд тэдгээр 
нь бүгд яаралтай хариу арга хэмжээ шаардаж 
байв.

Суурин төлөөлөгчийн газар нээгдэх үед АХБ-
ны Монгол Улсад үзүүлэх дэмжлэгийн хөтөлбөр 
тодорхой болж, хэрэгжиж эхэлсэн байлаа. 
АХБ нь Монгол Улсын эрчим хүчний салбар 
болон Улаанбаатар хотыг өвлийн улиралд 
дулаанаар хангадаг дулааны шугам сүлжээний 
дэд бүтцийг шинэчлэхэд дэмжлэг үзүүлж 
байв. Цаашлаад зах зээлийн эдийн засгийг 
удирдахад шаардлагатай суурь институцийн 
болон бодлогын шинэчлэлийг дэмжиж ирсэн 
билээ. 

Нийгмийн салбарт хэрэгжүүлж байсан үйл 
ажиллагаа миний хувьд маш онцлог дурсамж 
болж үлджээ. Энэ салбарт АХБ “салбарын 
хөгжлийн хөтөлбөр” гэх тухайн үед харьцангуй 
шинэ арга барилыг ашигласан бөгөөд бодлогын 
шинэчлэлийг дэд бүтцийн болон чадавх 
бэхжүүлэх хөрөнгө оруулалттай хослуулсан 
хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлсэн юм.

Эрүүл мэндийн салбарын хувьд эмнэлэг 
төвт эмчилгээнд түшиглэсэн тогтолцооноос 
өрхийн эрүүл мэндийн төвд түшиглэсэн, 
урьдчилан сэргийлэх эрүүл мэндийн тусламж 
үйлчилгээний тогтолцоонд шилжихэд дэмжлэг 
үзүүлэв. Боловсролын салбарт шинэ сургалтын 
хөтөлбөр боловсруулах, багш нарыг давтан 
сургах үйл ажиллагааг санхүүжүүлж, хүн ам 
тархан суурьшсан орон нутагт боловсролын 
үйлчилгээг зардлын үр ашигтай хэлбэрээр 
хүргэхэд Засгийн газартай хамтран ажиллалаа.

Монгол дахь бүрэн эрхийн хугацаа маань 2006 
оны гуравдугаар сард дууссан юм. Миний буцсан 
МИАТ-ийн Улаанбаатар-Бээжин чиглэлийн 
онгоц хөөрөхөд АХБ-ны дэмжлэгтэйгээр 
барьсан авто зам цагаан цасан дунд тодоос тод 
зурайн харагдаж байлаа. 

Суурин төлөөлөгчдийн илгээлт
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Намайг Монгол Улсад ирэхэд маш халуун 
дотноор хүлээж авсан нь тун өндөр сэтгэгдэл 
төрүүлж билээ. “Бид энд сайн ажиллаж дээ” 
гэж тухайн үед бодогдож байсан юм. Үнэхээр 
л, ЗХУ задарсны дараа АХБ-наас үзүүлсэн 
шуурхай бөгөөд өгөөмөр хөтөлбөрийн 
тусламжийг ахмад улс төрчид, төрийн албан 
хаагчид санаж байлаа. “Зовох цагт нөхрийн 
чанар танигдана” гэдэг үгийг надад их 
хэлдэгсэн. 

Мөн АХБ-ны Монгол Улс дахь үйл ажиллагаа 
монгол хүн бүрийн амьдралд ямар нэг 
байдлаар нөлөөлж, эерэг өөрчлөлтүүдийг 
авч ирснийг мэдэх тун сайхан санагдсан юм. 
Надаас өмнө ажиллаж байсан нөхөд маань 
маш сайн ажилласан бөгөөд би өөрөө ч мөн 
адил ийнхүү дурсагдахыг хүсэж байлаа.

Бидний нэр хүнд өндөр, хөтөлбөр тогтвортой, 
тэргүүлэх чиглэлүүд тодорхой, төлөөлөгчийн 
газар ур чадвартай, сэтгэл зүтгэлтэй олон 
ажилтантай байсан тул Монголд ажиллахад 
амар хялбар байна хэмээн бодож байв. Гэвч 
юм санаснаар болдог гэж үү? Үгүй дээ. Монгол 
Улс 2008 онд санхүүгийн хямралд нэрвэгдэж, 
хүнд цохилтод орсон юм.

Экспортын бүтээгдэхүүний үнэ унаж, 
гадаадаас ирдэг мөнгөн гуйвуулга багаслаа. 
Барилгын салбарын бүтээн байгуулалт 

болон хэрэглээ саарч, ажлын байр хомсдон, 
инфляцийн түвшин огцом өсөж байв. 2009 он 
гарахад бодит цалингийн хэмжээ 2008 оны 
эхэн үеийн цалингийн тал хүртэл буурсан 
байлаа. Монгол Улсын өнгөрсөн 10 жилийн 
хугацаанд хүрсэн хөгжлийн ахиц дэвшил асар 
богино хугацаанд үгүй болж байв. 

2009 оны нэгдүгээр сар гэхэд улсын санхүү 
хүнд байдалд байсан ч Улсын Их Хурал хариу 
арга хэмжээ авахад бэлэн биш байсан юм. Нэг, 
хоёр сарын дараа УИХ байр сууриа өөрчлөн, 
шийдвэр гаргасан бөгөөд ингэснээр миний 
хувьд оролцож байсан хамгийн цогц бөгөөд 
үр дүнтэй хөгжлийн арга хэмжээ эхэлсэн 
нь ОУВС-ийн чадварлаг багаар ахлуулсан 
хөтөлбөр байсан билээ. Шинэчлэлийн зоримог 
хөтөлбөрийг хамтдаа тодорхойлж, Монгол 
Улсын Засгийн газар үүнийг амжилттай 
хэрэгжүүлэв. Түүнээс цааших нь түүх болон 
үлджээ. 2011 онд Монгол Улсын ДНБ 17 
хувиар өсөж, тухайн жилдээ дэлхийд хамгийн 
өндөр өсөлт үзүүлсэн орнуудын нэг болж 
байлаа. 

Монгол Улс дахь Суурин төлөөлөгчийн газарт 
хамтран ажиллаж байсан хамт олондоо 
халуун мэндчилгээ дэвшүүлье. Та нар бол 
гайхалтай! Та бүхний авхаалж самбаа, шаргуу 
хөдөлмөрийн ачаар энэ бүх амжилтанд хүрсэн 
юм шүү.

Адриан Рутенберг
АХБ-ны Монгол Улс дахь Суурин төлөөлөгч (2006-2011)
Зүүн Азийн газар
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АХБ-ны Монгол Улс дахь Суурин төлөөлөгчөөр 
ажиллана гэдэг маш онцгой ажил болохыг өмнөх 
болон одоо байгаа бүх захирал батлан хэлнэ. 
Тиймээс 2011 онд өргөдөл маань бүтэмжтэй 
болсон тухай мэдээг Вашингтон ДС-д байхдаа 
хүлээж аваад би үнэхээр их баярлаж билээ. Би 
Монгол Улсад ажиллаагүй олон жил өнгөрсөн 
байлаа. Иймд миний хамгийн эхний ажил бол 
Жоржтаун дахь Монгол Улсын Элчин сайдын 
яаманд зочилж, тус улстай дахин танилцах 
явдал байв. 

Үүний дараа би гэрийн даалгавраа хайж, хол 
явах шаардлагагүй болов. Учир нь энэ үе уул 
уурхайн өсөлтийн ид оргил үе байсан бөгөөд 
Вашингтон ДС-д Монголын сэдэвтэй хөрөнгө 
оруулагчдын хурал болсон юм. Монгол Улсын 
дуусашгүй их байгалийн баялгийн тухай хуралд 
оролцогчид ам уралдан ярьж байсныг санаж 
байна. Нэг оролцогч намайг Монголд очиход 
АХБ-нд хийх ажил үлдэхгүй гэж хүртэл хэлэв. 
Энэ бүхэн 1990-ээд оны эхээр Монгол Улсад 
их сургуульд багшилж байсан үеэс маань 
тэс ондоо сонсогдож байв. Тиймээс 2011 оны 
долоодугаар сард Улаанбаатарт буухдаа илүү 
ихийг олж мэдэхээр догдлон байлаа. Эргээд 
ирэх үнэхээр сайхан санагдсан шүү.

Хамгийн түрүүнд хийх ажлын нэг нь хамтын 
ажиллагааны таван жилийн стратегийг эцэслэн 
боловсруулах байв. Бид ажлын байрыг 
нэмэгдүүлэх асуудлыг тэргүүн ээлжид тавихаар 
шийдсэн юм. Уул уурхайн салбар эдийн засгийн 
өсөлтийг толгой эргэм хурдацтай нэмэгдүүлж 

байсан хэдий ч нийт ажлын байрны дөнгөж 4 
хувийг л бүрдүүлж байлаа. Үлдсэн 96 хувийг 
нь яах вэ? Иймд хөдөө аж ахуйн бизнес, аялал 
жуулчлал гэсэн хоёр салбарыг дэмжихээр 
шийдэв. Мөн Улаанбаатар хот өнгөрсөн 
хугацаанд асар ихээр хөгжиж, өөрчлөгдсөнийг 
ч нүдээр үзлээ. Гэхдээ энэ нь тогтвортой өсөлт 
биш мэт санагдсан тул бид үйл ажиллагаагаа 
улс орон даяар хүртээмжтэй хэрэгжүүлж, эдийн 
засгийн боломж, амьжиргааны түвшнийг жигд 
сайжруулахад туслах нь миний хувьд маш 
чухал байсан билээ.

Чанартай дэд бүтцийг бий болгох нь бидний 
ажлын гол хэсэг болсон юм. Монгол Улсын 
хаана ч очсон хүмүүс, тэр тусмаа малчид уур 
амьсгалын өөрчлөлтийн талаар хэрхэн ярьж 
буйг сонсоод гайхдаг байлаа. Энэ бол хурлын 
танхимд хэлэлцдэг хийсвэр онол биш, бодитой, 
хор уршигтай, яг одоо тохиож буй асуудал байв. 
Тоо баримт ч үүнийг баталж байсан-- Монгол 
Улсын нутаг дэвсгэрийн 70 гаруй хувь цөлжиж 
байлаа. Эдгээр нь бидний анхаарах ёстой 
асуудлууд байсан юм.

Ирээдүйн хувьд, АХБ өнгөрсөн 30 жилийн турш 
хамтран ажилласан шигээ, тэнгэрийн сайханд 
ч, муухайд ч, ямар ч нөхцөлд Монгол Улсад 
туслах найдвартай түнш хэвээр байна хэмээн 
харж байна. Бид хамтдаа аливаа том сорилтоос 
халгаж байсан удаагүй бөгөөд энэхүү өндөр 
тэмүүлэл нь хамтын ажиллагааны маань онцлог 
хэвээр байна гэж бодож байна. 

Роберт Шоллхаммер
АХБ-ны Монгол Улс дахь Суурин төлөөлөгч (2011-2016)
Зүүн Азийн газар
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АХБ Монгол Улстай амжилттай хамтран 
ажилласны 30 жилийн ойгоо тэмдэглэж байна. 
Энэ хугацаанд тус улсын нийгэм, эдийн 
засгийн асар хурдацтай шинэчлэлийн хэрэгцээ 
шаардлагыг даган, бидний түншлэл ч өргөжин 
хөгжсөөр ирсэн билээ. Монгол Улсын хөгжлийн 
замналд АХБ онцгой үүрэг гүйцэтгэсэн түнш 
байсаар ирлээ. Энэхүү гайхалтай хамтын 
ажиллагааны гэрч болж, гар бие оролцох 
завшаан надад тохиосон нь нэр төрийн хэрэг 
гэж боддог.

Би анх 2001 онд Монгол дахь ажлын гараагаа 
эхлүүлэхэд маш хүнд хэцүү үе байсныг санаж 
байна. Хоёр жил дараалан зуд нүүрлэж, мал 
сүрэг олноор хорогдсон байлаа. Эдийн засгийн 
байдал ярвигтай, иргэдийн амьдрал ч амаргүй 
байсан. Том цэнэглэгчинд залгасан цагаан 
утас барьсан хүмүүс гудамжинд зогсон, утсаар 
яриулж төлбөр авдаг байсан санагдана. Тэдгээр 
хүмүүс өвлийн хүйтэнд олон цаг гудамжинд 
зогсож, багахан орлого олдог байсан. Тухайн 
үед ихэнх хүмүүсийн хувьд энэ нь утсаар ярих 
гол арга хэрэгсэл байсан тул чухал үйлчилгээ 
байсан юм.

Би 2016 онд Суурин төлөөлөгчөөр томилогдон 
эргэж ирэхэд Монгол Улс асар их өөрчлөгдсөн 
байсан бөгөөд эдийн засгийн дэвшлийн эерэг 
нөлөөг мэдэрч билээ. Улаанбаатарт бараг бүх 
хүн гар утас ашиглаж, сум бүр хиймэл дагуулын 
холболттой болсон байв. Орчин үеийн 
барилгууд нийслэл хотод баригдаж, улс орон 
даяар дэд бүтцийн шинэчлэл явагдаж байлаа. 
Гэхдээ хамгийн чухал зүйлс өөрчлөгдөөгүй 
хэвээр байсан юм. Монгол хүмүүсийн халуун 
дотно, зочломтгой зан өөрчлөгдөөгүй байлаа. 
Уламжлалт үнэт зүйлс орчин үеийн хөгжилтэй 
гайхалтай нийцсэн байв. Нүүдэлчин амьдрал 
үргэлжилж, олон тооны мал сүрэг тал нутгаар 

бэлчиж харагдана. 

Монгол дахь Суурин төлөөлөгчөөр ажиллаж 
байсан хугацаа маань мэргэжлийн хувьд ч, 
хувь хүний хувьд ч миний амьдралын хамгийн 
үр өгөөжтэй үе байлаа. Эхний жил хүнд байсан. 
Монгол Улсын эдийн засаг гүн гүнзгий хямралд 
нэрвэгдсэн бөгөөд АХБ шийдлийг бий болгоход 
оролцохыг хүссэн юм. Бид хямралыг даван 
туулахад шаардлагатай санхүүгийн эх үүсвэрийг 
бий болгохын тулд хөгжлийн түншүүдтэй 
идэвхтэй хамтарч ажилласан билээ. 

Үүний зэрэгцээ Монгол Улсын Засгийн 
газрын хөгжлийн тэргүүлэх чиглэлийг дэмжих 
түншлэлийн шинэ стратегийг боловсруулах 
шаардлагатай байв. Төр засагтай гар нийлэн 
ажилласны үр дүнд АХБ-наас тус улсад 
хэрэгжүүлсэн хамгийн том түншлэлийн 
хөтөлбөрийг батлуулж чадлаа. Байгаль орчныг 
хамгаалах, уур амьсгалын өөрчлөлтийн 
асуудлыг шинэ түншлэлийн стратегийн 
тэргүүлэх чиглэл болгосноор төслүүд улам 
ногоон болов. Хямд үнэтэй орон сууц, хөгжлийн 
бэрхшээлтэй иргэдийг ажлын байраар хангах, 
эко аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх зэрэг хамтын 
ажиллагааны шинэ чиглэлүүдийг ч хамтдаа 
тодорхойлсон юм.

Би 2019 оны сүүлээр мэргэжлийн шинэ 
сорилтоо эхлүүлэхээр явсан ч Монгол Улс 
миний санаанаас гардаггүй хэвээр байна. 
Монголтой холбоотой олон сайхан дурсамжаа 
нандигнан санаж, тэр гайхалтай улсад дахин 
хөл тавих өдрийг тэсэн ядан хүлээж байна. 
Монголын цэлмэг хөх тэнгэр, гайхамшигт газар 
нутаг, ардын дуунууд, монгол түмний халуун 
дулаан сэтгэл, найз нөхөд, хамт олноо маш 
ихээр санаж байна.

Ёланда Фернандез Ломмен
АХБ-ны Монгол Улс дахь Суурин төлөөлөгч (2016-2019)
Зүүн Азийн газар
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Улаанбаатар хотын төв. Улаанбаатар хотын төвд орших Чойжин 
ламын сүм музей (Гэрэл зургийг Мукиа Тиручелвам).

102



103103



104104104



105

Залуусын гудамж. Скейтбордчин залуус КОВИД-19 халдварт 
өвчний улмаас удаан хугацаагаар хөл хоригдсоны дараа бэлтгэлээ 
хийж байна (Гэрэл зургийг Мукиа Тиручелвам).
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Намайг 2019 оны арваннэгдүгээр сард Монгол Улс 
дахь Суурин төлөөлөгчөөр ажиллаж эхлэх үед 
эдийн засгийн нөхцөл байдал сайн байлаа. Өсөлт 
тогтвортой, түүхий эдийн үнэ, хөрөнгө оруулалт 
өсөж, төсөв санхүүгийн байдал сайжирч байсан 
юм.

Харин дараагийн хэдэн сарын хугацаанд 
тохиолдсон зүйл бол мэдээж Монгол болон 
дэлхийн бүх улсыг нэрвэсэн, сүүлийн зуун жилд 
тохиолдоогүй дэлхийн нийгмийн эрүүл мэндийн 
хямрал байв. Эдийн засаг орвонгоороо эргэн, 
эрүүл мэндийн салбар маш хүнд байдалд орж, 
нийгмийн хамгааллын хэрэгцээ эрс нэмэгдлээ. 

Суурин төлөөлөгчийн газрын тэргүүний хувьд 
би Монгол Улсын Засгийн газар болон АХБ-ны 
ажилтнуудтай түргэн шуурхай, нягт хамтран 
ажиллаж, нэн тулгамдсан хэрэгцээ, АХБ-ны 
тусламжийг хамгийн үр дүнтэй хүргэх салбар, 
чиглэлийг тодорхойлох шаардлагатай болсон 
билээ.

Олон жилийн үр өгөөжтэй, нягт хамтын 
ажиллагааныхаа ачаар бид энэ ажлыг шуурхай 
гүйцэтгэж чадсан юм. Бид 2020 оны хоёрдугаар 
сараас эхлэн, эмнэлгийн хэрэгсэл, хувийн 
хамгаалах хэрэгслийн худалдан авалтыг 
санхүүжүүлж, Монгол Улсад хамгийн түрүүнд 
тусламж үзүүлж эхэлсэн байгууллагуудын нэг 
байснаараа бахархаж байна.

Түүнээс хойш бид хүүхдийн мөнгө зэрэг нийгмийн 
хамгааллын хөтөлбөрийн санхүүжилт, хүнсний 
салбарын гол оролцогч хувийн компаниудад хөрвөх 
чадварын дэмжлэг, тэргүүн ээлжинд хамгаалах 

шаардлагатай хүмүүст зориулсан КОВИД-19-ийн 
вакцины худалдан авалт зэрэгт дэмжлэг үзүүлж 
байна. Цаашдын хамтын ажиллагааны хүрээнд 
цар тахлыг даван туулж, ирээдүйн цочролд 
тэсвэртэй болоход шаардлагатай эрүүл мэндийн 
тогтолцооны шинэчлэлийг дэмжих зээл олгоно.

Монгол Улс энэхүү хямралыг даван туулах арга 
барилаа улам сайжруулж, хүн амынхаа 65 хувийг 
вакцинд бүрэн хамруулаад байгаа нь миний 
хувьд гайхах зүйл биш байв. Монголчууд бол 
улс орныхоо улс төр, эдийн засгийн тогтолцоонд 
асар их өөрчлөлтийг маш богино хугацаанд хийж 
чадсан улс.

Монгол Улс болон АХБ хамтын ажиллагаагаа анх 
эхлүүлсэн 1991 оноос хойш урт замыг туулж, их 
зүйлд хүрч чадсан гэдгийг Суурин төлөөлөгчийн 
хувьд бахдалтайгаар хэлж чадна. Бид хамтдаа 
санхүүгийн салбарт өргөн хүрээтэй шинэчлэл хийж, 
боловсролын үйлчилгээний чанарыг дээшлүүлж, 
нийгмийн хамгааллыг бэхжүүлж, нийтийн аж 
ахуйн үйлчилгээг сайжруулж, жижиг бизнесийг 
хөгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлж, чухал дэд бүтцийг 
барьж, шинэчилж, эрүүл мэндийн үйлчилгээг улс 
орон даяар бэхжүүлэхэд хамтран ажиллалаа.

КОВИД-19 халдварт өвчний цар тахлыг даван 
туулж, хувийн хэвшлийн эрчимтэй хөгжилд 
суурилсан олон тулгуурт, өрсөлдөх чадвартай, 
ногоон, хүртээмжтэй эдийн засгийг бий болгоход 
чиглэсэн түншлэлийн шинэ стратегиа АХБ 
эцэслээд байна. Энэ хүрээнд аймаг, хотуудыг 
байгаль орчинд ээлтэй хөгжлийн төв болгон 
шинэчилж, ногоон хөгжлийн загвар болоход 
дэмжлэг үзүүлэх юм. Монгол Улсын дижитал 

Павит Рамачандран
АХБ-ны Монгол Улс дахь Суурин төлөөлөгч 
(2019-өнөөг хүртэл)
Зүүн Азийн газар
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шинэчлэлийг цаашид ч мөн дэмжих бөгөөд энэ 
нь төрийн үйлчилгээг сайжруулах, эдийн засгийг 
илүү бүтээмжтэй болгоход чухал ач холбогдолтой 
хэмээн үзэж байна. 

Өнгөрсөн 30 жилийн хугацаанд тус улсад өрнөсөн 
өргөн цар хүрээ бүхий өөрчлөлт шинэчлэл болон 
энэ хугацаанд АХБ-наас үзүүлсэн тусламж 
дэмжлэгийг энэхүү бүтээлээрээ танилцуулж 
байна. Уг бүтээл нь бидний хамтын ажиллагааны 
ололт амжилтыг тэмдэглэх, улс орны цаашдын 
хөгжил дэвшлийн талаар хэлэлцүүлэг өрнүүлэхэд 
тус дөхөм болох зорилгоор бэлтгэж буй олон 
бүтээл, арга хэмжээний нэгээхэн хэсэг юм. 
Эдгээр ололт амжилт нь Монгол Улсад бидэнтэй 
хамтран ажилладаг хөгжлийн бүх түншүүдийн 
нөр их дэмжлэг, санхүүгийн болон мэдлэгийн 
туслалцааны үр дүн билээ.

АХБ-ны Монгол Улс дахь Суурин төлөөлөгчөөр 
ажиллаж эхэлснээс хойш КОВИД-19-ийн эсрэг 

тэмцэл өдөр бүр шинэ сорилтуудыг дагуулж, 
энэ хугацаанд бүхий л сэтгэл хөдлөлийг мэдэрч 
байна. Гэвч ажилтнуудынхаа хичээл зүтгэлийг 
харж, бидэнтэй гар нийлэн хүчин зүтгэж буй 
түншүүдтэйгээ ажиллаж байхад ирээдүй тун 
өөдрөг төсөөлөгддөг юм.

Монгол орноор аялах зуураа би ард түмнийх 
нь авхаалж самбаа, эрч хүч, тэсвэр хатуужил, 
байгалийн үзэсгэлэнт газар нутаг, тал нутгийн сүр 
жавхланг нь биширсэн. Үзэл бодол төлөвшүүлэх, 
бодлого боловсруулах үйл ажиллагаанд дижитал 
технологи болон олон нийтийн сүлжээ ямар их 
нөлөөтэйг харахад л энэхүү эрч хүчийг ойлгож, 
мэдэрдэг дээ. Монгол хүний сэтгэлд өөрчлөлтийн 
төлөөх тэмүүлэл, түүх соёлоороо бахархах 
үзэлтэй зэрэгцэн оршдог гэж би боддог бөгөөд энэ 
өвөрмөц чанарынхаа ачаар Монгол Улс ирээдүйд 
хөгжлийн өндөр оргилд хүрнэ гэдэгт би итгэдэг.
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Улаан цутгалангийн хүрхрээ. Улаан гол дээрх энэхүү хүрхрээ Өвөрхангай 
аймгийн Бат-Өлзийт сумын нутагт оршдог (Гэрэл зургийг Дашийн Октябрь).
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