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Монгол Улс Азийн Хөгжлийн Банк  (АХБ)-ны гишүүн орноор 1991 онд анх элсэн орсон цагаас 
хойш төвлөрсөн төлөвлөгөөт эдийн засагтай орноос дэлхий дээрх хамгийн өндөр хурдацтай 
өсөлт бүхий зах зээлд суурилсан эдийн засгуудын нэг болсон гайхалтай хувиралт, доогуур 
дунд орлоготой орон болон өсөн гарч ирэхэд  хамгийн том олон  талт албан ёсны хөгжлийн 
санхүүжүүлэгч байсаар ирсэн АХБ-ны дэмжлэг нэн чухал үүргийг гүйцэтгэсэн билээ. 

Монгол Улс байгалийн арвин их баялагтай азтай орон. Хэдий тийм ч, уул уурхайн 
салбарын  хөгжлийг  эдийн засгийг  төрөлжүүлэх,  ажлын байрыг олноор бий болгох, 
түүнчлэн, хүн амын хэрэгцээтэй хэсэгт нь чиглэсэн нийгмийн хамгааллын тогтолцоог 
буй болгох замаар хүртээмжтэй өсөлтийг цогцлуулах явдалтай хамтад нь хэрэгжүүлэх 
нь чухал юм.  Сайн сайхан амьдралын эх үндэс болсон ажлын байрыг олноор бий 
болгох бизнесийн салбарыг хөгжүүлэх, дэд бүтцийн хангамжийг сайжруулахад ихээхэн 
хэмжээний хөрөнгө оруулалт тус улсад шаардагдсаар байна. 

1991 оноос хойшхи хугацаанд АХБ-аас тус улсад 1,084.6 сая ам.долларын нийлбэр 
дүн бүхий 56 зээл олгогдож, 100.6 сая ам.долларын өртөг бүхий 171 техникийн 
туслалцааны төсөл хэрэгжиж, 172.2 сая ам.долларын нийт дүнтэй 12 буцалтгүй тусламж 
Азийн хөгжлийн Сан (АХС)-аас, 33.9 сая ам. долларын нийт дүнтэй буцалтгүй тусламж 
Ядуурлыг бууруулах Японы сан (ЯБЯС)-аас тус тус олгогдсон байна. Одоо хэрэгжиж буй 
зээл тусламжийн багц \ 2013 оны 12-р сарын 31-ний байдлаар\ 393.9  сая ам.долларын 
дүн бүхий 14 зээл, 146.3  сая ам.долларын дүн бүхий  АХС-ийн буцалтгүй тусламж,  22 
төсөлд хамаарах нийт 23.6  сая ам.долларын өртөг  бүхий техникийн туслалцаа зэргээс 
бүрдэж байна.

АХБ-ны дэмжлэгтэй хэрэгжсэн төсөл, хөтөлбөрүүд 
Тус банкны Монгол Улсад хэрэгжүүлж ирсэн үйл ажиллагааны “амин сүнс” нь ард иргэдийн 
амьжиргааг дээшлүүлэхэд шууд нөлөө үзүүлсэн, амьдралд ойр  төсөл хөтөлбөрүүд 
байж ирсэн. Эдгээр нь бага боловсролыг дэмжихээс авахуулаад Улаанбаатарын  нисэх 
онгоцны буудлыг олон улсын нислэг хүлээн авах боломжтой болгох, өргөжин тэлж буй гэр 
хорооллын нэгэнд шинэ эмнэлгүүдийг барьж, дэлхийн хамгийн хүйтэн нийслэл хотын иргэд 
өвөлдөө найдвартай  дулаан хангамжийг хүртэх зэрэг маш өргөн хүрээг хамарсан. АХБ-
наас олгосон  санхүүжилтийн үр дүнд цэвэр, бохир усны асуудал нь шийдэгдсэн хот суурин 
газрын тоо улам бүр нэмэгдэж байгаагийн зэрэгцээ цус сэлбэлт, эмнэлгийн хог хаягдлыг 
аюулгүй болгосон ажлын үр шимийг өвчтөн, эмнэлгийн ажилтнуудыг оролцуулаад орон 
даяар нийт 1.8 сая орчим  иргэн хүртээд байна.

Ажлын байр бий болгох талаар хөдөө аж ахуйн салбар боломж сайн учраас Монгол 
Улс өндөр чанартай, дотооддоо үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүний үнэ цэнийн сүлжээг 
хөгжүүлэх замаар энэ салбарыг төрөлжүүлэх шаардлага байна. Үүнд, шинэ мах, сүүнээс 
эхсүүлээд, олон төрлийн арьс шир, ноос, ноолуурын бүтээгдэхүүн багтаж байна.  Монголын 
өөрийн брендийг бий болгож, чанарын чанд хяналтыг нэвтрүүлж, бараа бүтээгдэхүүний 
стандартчиллыг жигдрүүлснээр Монголын үйлдвэрлэгчид олон улсын зах зээлд нэвтрэх 
боломжтой болно.  Энэхүү боломжийг ажил хэрэг болгоход АХБ хөдөө аж ахуйн гаралтай 
бүтээгдэхүүнийг боловсруулах үйлдвэрлэлийн хөгжлийг дэмжих замаар туслалцаа 
үзүүлсний үр дүнд нийслэл орчмын болон хөдөө орон нутагт нилээдгүй  олон тооны ажлын 
байр шинээр бий болоод байна.  Жижиг дүнд үйлдвэрлэгчдийг  санхүүжэх замаар ажлын 
байрыг  бий болгоход санхүүгийн салбарын үүрэг чухал тул, энэ зорилгоор, АХБ-аас  банк 
санхүүгийн байгууллагууд болон төрийн холбогдох бодлогын хөгжил хоёрт аль алинд нь 
дэмжлэг үзүүлж,  анхааран  ажиллаж байна. 

Төв Азийн Бүс Нутгийн Эдийн Засгийн Хамтын Ажиллагааны Хөтөлбөр (CAREC)-т  
2003 онд нэгдэн орсноосоо хойш Монгол Улс АХБ-ны 256 сая ам.долларын санхүүжилтийг  
CAREC-ийн 8 төслөөр дамжуулан хүлээн авсан. Тус хөтөлбөрийн хүрээнд Монгол Улсын 
нийслэлийг БНХАУ болон ОХУ-тай холбосон эдийн засгийн асар өндөр ач холбогдолтой 
авто замын коридорын бүтээн байгуулалтын ажил хийгдсэн бол одоо алслагдмал баруун 
бүсийн аймгуудыг хөрш орнуудын зах зээлтэй холбох авто замын коридорыг буй болгох 
ажил ид өрнөж байна. Хил дамнасан худалдаа эргэлтийг хөнгөвчлөх зорилгоор АХБ-

Хүснэгт 2.  Монгол Улс: АХБ-ны тусгайлсан 
сангуудаас санхүүжигдсэн 
хуримлагдсан дүнгээрх зээл, 
буцалтгүй тусламж, салбараар 
(1966–2013)a

Салбар Тоо
Нийт дүн 

(сая $) %b

ХАА ба 
 байгалийн баялаг 6 79.12 6.28
Боловсрол 7 89.50 7.11
Эрчим хүч 4 93.80 7.45
Санхүү 12 164.19 13.04
Эрүүл мэнд, нийгмийн 
хамгаалал 13 200.02 15.88
Аж үйлдвэр, худалдаа 3 65.00 5.16
Олон салбарын 1 16.90 1.34
Төрийн секторын удирдлага 3 40.50 3.22
Тээвэр, МХХТ 14 383.13 30.42
Ус хангамж ба бусад 
 Хотын дэд бүтэц, 
 үйлчилгээ 6 127.13 10.10
Нийт 69 1,259.29 100.00

Нийт олгогдсон 830.8 сая$
МХХТ = мэдээлэл харилцаа холбооны технологи.
a  Гарын үсэг зурагдахаас өмнө цуцалсан зээлийг оролцуулаагүй. Засгийн 

газар болон Засгийн газраас бусад талуудад олгосон зээл, АХС болон 
АХБ-ны бусад тусгай сангуудаас санхүүжих буцалтгүй тусламжийг 
хамруулсан. Бусад тусгай сан гэдэгт Азийн  цунамийн сан,Ази номхон 
далайн гамшгийн үеийн туслалцааны сан, Цаг уурын өөрчлөлтийн сан, 
Пакистаны газар хөдлөлтийн сан зэрэг багтана.

b Дүнгүүдийг бүхэлчилсэн тул нэмсэн дүн зөрж болно.

Хүснэгт 1.  Монгол Улс: 2013 онд батлагдсан 
зээл, техникийн туслалцаа, 
буцалтгүй тусламж (сая $)a

Зээл

Төв Засгийн 
газрын

Төв Засгийн 
газрын бус

Техникийн 
туслалцаа

Буцалтгүй 
тусламж Нийт

90.00 40.00 5.80 3.70 139.50 

a Буцалтгүй тусламж, техникийн туслалцааны хамтын санхүжжилтийг 
   оролцуулсан дүнгүүд.

Хүснэгт 3.  Монгол Улс: Төв Засгийн 
газраас бусад талуудад олгосон 
хуримтлагдсан дүнгээрх 
санхүүжилт, төрлөөр

Төслийн тоо 3
Дүн (сая $)

Зээл 54.50
Хувь нийлүүлсэн хөрөнгө 1.60
Баталгаа –
B зээл –
Нийт 56.10
– = тоо баримт байхгүй

http://www.adb.org/site/adf/main


наас БНХАУ-тай хиллэдэг газарт  логистикийн дэд бүтцийг барьж 
байгуулах, бүтцийг бий болгох ажлыг хийж байна. 

Төв Засгийн газрын бус хүрээн дэх үйл ажиллагаа
Хувийн хэвшил дэх хөрөнгө оруулалтад түлхэц өгөх зорилгоор төв 
засгийн газрын бус улсын сектор болон хувийн салбарын төслүүдэд 
АХБ шууд санхүүжилт олгодог бөгөөд энэ нь шууд зээл олгох, өөрийн 
хөрөнгийн санхүүжилт, баталгаа, батлан даалт гаргах, В ангиллын 
зээл болон гадаад худалдааны санхүүжилт зэрэг хэлбэрээр хийгддэг 
юм. АХБ үйл ажиллагаагаа эхлүүлснээс хойш Монголын хувийн 
хэвшлийн санхүүгийн салбарт 56.1 сая ам. долларын гурван төсөл 
хэрэгжүүлсэн байна. Монгол Улс дахь АХБ-ны төв засгийн газраас 
гадуурх зээлийн үлдэгдэл болон олгохоор тохирсон санхүүжилтийн 
нийт дүн 2013 оны эцсийн байдлаар 5.1 сая ам. доллар байсан ба 
АХБ-ны төв Засгийн газрын бус зээл нь нийт төсөл хөтөлбөрүүдийн 
0.1%-ийг эзэлж байв.

АХБ нь Худалдааг санхүүжүүлэх хөтөлбөр (ХСХ)-ийнхөө хүрээнд 
хамтрагч банк санхүүгийн байгууллагуудын оролцоотойгоор гадаад 
худалдааг дэмжих зорилгоор батлан даалт, зээл олгож буй нь зах 
зээлд үүссэн орон зайг нөхөж байгаа билээ. 2004 оноос өнөөг хүртэл 
энэ хөтөлбөрийн хүрээнд 16 тэрбум ам.долларын худалдаа, 4000 
жижиг дүнд үйлдвэрийг дэмжсэн 8,000 гүйлгээ хийгдсэн бөгөөд  
зөвхөн өнгөрөгч онд 2,000 гаруй гүйлгээгээр  4 тэрбум ам.долларын 
арилжаа худалдаа хийгдэх боломжтой болсон. Тус хөтөлбөр нь 
Монгол Улсад арилжааны 3 банкийг оролцуулах байдлаар нийт 
87 сая ам.долларын  худалдааг 106  удаагийн ажил гүйлгээгээр 

дамжуулан дэмжээд байна. Зах зээлд үүссэн хоосон орон зайг 
нөхөхөөс гадна хөгжиж буй  эдийн засагт хувийн хөрөнгийг татан 
оролцуулах, оролцоог нэмэгдүүлэх зорилгыг тус  хөтөлбөр агуулдаг 
бөгөөд  тэр ч утгаар Монгол Улсад хэрэгжүүлсэн хөтөлбөрийн хүрээнд 
хийгдсэн  87 сая ам.долларын худалдааны санхүүжилтийн даруй 43 
хувийг хувийн хэвшлийн хамтын санхүүжилт эзэлж байна.

Хамтарсан санхүүжилт
Хамтарсан санхүүжүүлэлтийн арга нь АХБ-ны түнш санхүүгийн 
байгууллагууд, дэмжигч засгийн газрууд болон харъяа агентлагууд, 
олон талт санхүүгийн байгууллагууд болон арилжааны 
санхүүжүүлэгчид АХБ-наас  хэрэгжүүлэх төсөл хөтөлбөрүүдэд 
оролцох боломжийг олгодог. Дээрх талуудаас олгох нэмэлт 
санхүүжилт нь албан ёсны зээл, буцалтгүй тусламж, аль эсхүл 
арилжааны нөхцлөөр олгогдох В ангиллын зээл, эрсдэлийг 
шилжүүлэх хэлцлүүд,, зэрэгцээ зээл болон АХБ-ны ХСХ-ийн 
хүрээнд хийгдэх хамтын санхүүжилтийн зэрэг хэлбэрээр хийгддэг.

2013 оны эцсийн байдлаар, 25 бодит төсөлд хамаарах 102.7 
сая ам.долларын болон 26 техникийн туслалцааны төсөлд 
хамаарах 20.4 сая ам.долларын нийлбэр дүн бүхий шууд нэмүү 
өртөг (ШНӨ)-ийг албан ёсны хамтарсан санхүүжилт бүрдүүлж 
чадсан. Арилжааны хамтарсан санхүүжилтийн хувьд нийлбэр 
ШНӨ нь  37.3 сая ам.долларын нэг хөрөнгө оруулалтын төсөл 
санхжүүлсэн байна.

Өнгөрөгч онд Хотын санхүүжилтийн түншлэлийн механизмын 
хүрээнд 3.7 сая ам долларын буцалтгүй тусламжийг Хотын 
хүрээлэн буй орчны хөрөнгө оруулалтын сангаас, мөн 28.4 сая 
ам. долларын зээлийн хамтран санхүүжүүлэлтийг Европын 
хөрөнгө оруулалтын банкнаас Улаанбаатар хотын нийтийн аж 
ахуйн үйлчилгээг сайжруулах, гэр хорооллыг дахин төлөвлөх 
хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөрийн 1 дүгээр үе шатад зориулан 
олгоод байна. 

Хүснэгт 4. Монгол Улс: Төсөл хэрэгжилтийн үнэлгээ

Салбар %a

Үнэлэгсэн 
төсөл, 

хөтөлбөрийн 
тоо

ХАА ба байгалийн баялаг – 3
Боловсрол 100.0 3
Эрчим хүч 33.3 3
Санхүү 50.0 6
Эрүүл мэнд, нийгмийн халамж 100.0 3
Аж үйлдвэр, худалдаа 50.0 2
Олон салбар 100.0 1
Төрийн секторын удирдлага – 2
Тээвэр, МХХТ 100.0 5
Ус хангамж ба бусад 
 Хотын дэд бүтэц, үйлчилгээ 50.0 2

Нийт 60.0 30
Батлагдсан жил

1990-ээд он 64.7 17
2000-аад он 53.8 13

– = тоо баримт байхгүй, МХХТ = мэдээлэл харилцаа холбооны технологи.
a  Төсөл хөтөлбөрийн гүйцэтгэлийн тайлангууд болон тэдгээрийн баталгаажуулах тайлагууд, 

батлагаажуулах тайлангуудад суурилсан Төсөл хөтөлбөрийн гүйцэтгэлийн үнэлгээний тайлангууд  
дахь  нийт тоон дүн, үнэлгээ хийгдсэн тохиолдолд өгөгдсөн үнэлгээг авч ашигласан.

Эх сурвалж: 2013оны 1 дүгээр сарын 3-ний өдрийн байдлаар тооцоолсон үнэлгээ бүхий Төсөл 
хөтөлбөрийн гүйцэтгэлийн тайлангууд,  тэдгээрийг баталгаажуулах тайлангууд, батлагаажуулах 
тайлангуудад суурилсан Төсөл хөтөлбөрийн гүйцэтгэлийн үнэлгээний тайлангууд  

2009 оны 1-р сарын 1-ээс 2013 оны 12-р сарын 31-ийг 
хүртэлх хугацаанд хамтарсан санхүүжилтийн аргаар хэрэгжсэн 
төслүүдийн жагсаалттай www.adb.org/countries/mongolia/
cofinancing холбоосоор орж танилцах боломжтой.

Түншлэлийн харилцаа 
АХБ нь санхүүжүүлэгч бусад байгууллагууд болон Монгол 

Улсад үйл ажиллагаа явуулдаг олон улсын, төрийн болон төрийн 
бус байгууллагуудтай  нягт  хамтран ажилладаг.  2011 онд Монгол 
Улсын зэрэглэл өөрчлөгдөн, АХС-аас буцалтгүй тусламж авах эрх 
хаагдсанаар  буцалтгүй тусламж гол төлөв ЯБЯС-аас олгогдох 
болсон. Нийт 17 төсөлд хамаарах 34 сая ам.долларын буцалтгүй 
тусламжийг  Монгол Улсад ЯБЯС-аас олгосныг АХБ хариуцан 
хэрэгжүүлсэн. 

Эрүүл мэндийн найдвартай, аюулгүй үйлчилгээг дэмжих 
төслийг хэрэгжүүлэхдээ тус банк нь ХБНГУ-ын Холбооны  эрүүл 
мэндийн яам  болон Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагатай 
хамтран ажиллаж байгаа бол Санхүүгийн үйлчилгээг бага 
орлоготой иргэдэд хүртээмжтэй болгох ЯБЯС-ийн санхүүжилтээр 
хэрэгжиж буй буцалтгүй тусламжийн төслийг хэд хэдэн ТББ-ын 
дэмжлэгтэйгээр хэрэгжүүлж байна. Энэхүү төслийн гол зорилго нь 
бага орлоготой иргэдэд эдийн засгийн боломжийг олгох, тэдний 
орлогыг нэмэгдүүлэн тогтворжуулах, ажилгүйдлийг бууруулах, 
сурч боловсроход нь дөхөм болохоос гадна амьдрах орчныг нь 
сайжруулахад оршиж байгаа юм. 

Европын хөрөнгө оруулалтын банк болон Хотын хүрээлэн буй 
орчин дэд бүтцийн сантай хамтран нийслэлийн гэр хорооллуудад 

Хүснэгт 5.  Монгол Улс: Багцын чанарын үзүүлэлт, Засгийн 
газарт олгосон зээл, буцалтгүй тусламжийн хувьд, 
2012–2013

Хэрэгжиж буй Зээлийн төслийн тоо 
 (2013 оны 12 сарын 31-ний байдлаар) 14

2012  
(сая ам.дол)

2013 
(сая ам.дол)

Байгуулсан гэрээ/төлөвлөсөн дүнa,b 58.8 4.7
Зээлийн зарцуулалтa 16.6 20.3

Буцалтгүй тусламжийн хүрээнд хэрэгжиж буй
 төслийн тоо (2013 оны 12-р сарын 31-ний 
 байдлаар)c

11

2012  
(сая ам.дол)

2013 
(сая ам.дол)

Байгуулсан гэрээ/төлөвлөсөн дүнa,b 38.1 12.9
Зээлийн зарцуулалтa 37.0 36.3

Асуудал бүхий төслүүд(%) 13

Жич:  Дүнгүүдийг бүхэлчилсэн тул нэмсэн дүн зөрж болно.
a Тухайн жилд хаагдсан зээлийн төслийн хүлээн зөвшөөрөгдсөн гэрээ эсхүл зарцуулалт багтсан болно.
b Бодлогын зээл/буцалтгүй тусламжийг хамруулаагүй.
c Зөвхөн АХС болон АХБ-ны бусад тусгай сангуудаас олгох санхүүжилтийг тусгасан.

Хүснэгт 6.  Монгол Улс: Хамтарсан санхүүжилт бүхий төслүүд, 
2009 оны эхнээс 2013 оны эцэс хүртэлх хугацаанд

Хамтарсан санхүүжилт Төслийн тоо Дүн (сая ам.дол)
Төслүүдa 11 116.84
 Буцалтгүй тусламж 9 21.16
 Албан ёсны зээл 2 58.38
 Арилжааны нөхцлөөрх хамтын санхүүжилт 1 37.30
Техникийн туслалцаанд зориулагдах  
 буцалтгүй тусламж

20 17.66

a Нэгээс илүү эх үүсвэр бүхий хамтарсан санхүүжилттэй төслүүд давхар тоологдоогүй.

http://adb.org/site/private-sector-financing/main
http://www.adb.org/site/private-sector-financing/trade-finance-program
http://adb.org/site/public-sector-financing/official-cofinancing
www.adb.org/countries/mongolia/cofinancing
www.adb.org/countries/mongolia/cofinancing


нийгэм эдийн засгийн шинэ зангилаа төвүүдийг шинээр буй болгож, 
нийтийн аж ахуйн үйлчилгээний хамрах хүрээг тэлэх зорилготой 
9 жилийн хугацаанд хэрэгжих хөрөнгө оуулалтын хөтөлбөрийг 
хэрэгжүүлж эхлээд байгаа бөгөөд үр дүнд нь ард иргэдийн эдийн 
засгийн, орон сууцтай болох, ажил эрхлэх боломж, бололцоос 
айжраад зогсохгүй орчны бохирдол мөн буурах юм. Мөн түүнчлэн, 
ойн сан бүхий газрыг хамгаалах тал дээр Дэлхийн байгаль 
хамгаалах сантай хамтран ажилладаг билээ.

Худалдан авалт
АХБ-ны зээлийн төслүүдийн хүрээнд 1966 оны 1 дүгээр сарын 
1-ний өдрөөс 2013 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрийг хүртэлх 
хугацаанд нийт 122.1 тэрбум ам. долларын өртөг бүхий 188,780 
гэрээг гүйцэтгэгч болон нийлүүлэгч нартай байгуулсан байна. Энэ 
хугацаанд АХБ-ны зээлийн төслийн хүрээнд 204.23 сая ам. доллар 
бүхий 964 гэрээг Монгол Улсын гэрээт гүйцэтгэгч болон бэлтгэн 
нийлүүлэгч компаниудтай байгуулжээ.

АХБ-ны зээлийн төслүүдийн хүрээнд зөвлөхүүдтэй 
байгуулсан гэрээний тоо 1966 оны эхнээс 2013 он дуусах хүртэл 
хугацаанд 12,432 хүрч, тэдгээрийн өртөг 5.28 тэрбум ам. доллар 
болжээ. Дээрх хугацаанд АХБ-ны санхүүжилттэй зээлийн 
төслүүдэд Монгол Улсын дотоодын зөвлөхүүдтэй 4.07 сая ам. 
долларын өртөг бүхий 73 гэрээ байгуулан хамтран ажилласан.

Хүснэгт 8.  Монгол Улс: АХБ-ны зээлийн санхүүжилтээр 
хэрэгжих зээлийн төслүүдийн гэрээт гүйцэтгэгч/
ханган нийлүүлэгчид , 2009.01.01–2013.12.31

Гэрээт гүйцэтгэгч/ханган 
 нийлүүлэгч Салбар

Гэрээний дүн  
(сая $)

Oдкон Холдинг ХХК. Ус хангамж ба НАА-н 
 бусад дэд бүтэц, 
 үйлчилгээ 7.64

Хурдны зам ХХК. Ус хангамж ба НАА-н 
 бусад дэд бүтэц, 
 үйлчилгээ 4.49

Хотын зам ХХК. Ус хангамж ба НАА-н 
 бусад дэд бүтэц, 
 үйлчилгээ 2.20

CHMM ХХК Ус хангамж ба НАА-н 
 бусад дэд бүтэц, 
 үйлчилгээ 2.12

Медимпекс Интернейшнл ХХК. Боловсрол 1.79

Хүснэгт 10.  Монгол Улс: АХБ-ны буцалтгүй тусламжийн 
санхүүжилтээр хэрэгжих төслийн гэрээт гүйцэтгэгч/
ханган нийлүүлэгчид 2009.01.01–2013.12.31

Гэрээт гүйцэтгэгч/ханган 
нийлүүлэгч Салбар

Гэрээний дүн  
(сая $)

Эс энд Эй трэйд Ус хангамж ба НАА-н 
 бусад дэд бүтэц, 
 үйлчилгээ  2.85 

Эрдэнэт хивс ХК ХАА ба байгалийн баялагт 
 суурисан салбарууд  1.48 

Алтай кашмир ХАА ба байгалийн баялагт 
 суурисан салбарууд  1.48 

Лабтех ХХК. Эрүүл мэнд, нийгмийн  
 хамгаалал  1.43 

Монфреш Милк ХАА ба байгалийн баялагт 
 суурисан салбарууд  1.40 

Хүснэгт 9.  Монгол Улс: Монгол Улс: АХБ-ны санхүүжилтээр 
хэрэгжих зээлийн төслүүдийн  тэргүүлэх зөвлөхүүд 
(хувь хүмүүс болон компаниуд), 2009.01.01–2013.12.31

Зөвлөхийн нэр

Гэрээ хийгдсэн 
тохиолдлын 

тоо

Гэрээний  
дүн  

(сая $)
Престиж Инженеринг ХХК  1 0.18
МОНГИДРОКОНСТРАКШН ХХК 1 0.09
TZTT ХХК 1 0.09
Инжбайгууламж ХХК 1 0.07

Хүснэгт 12.  Монгол Улс: АХБ-ны техникийн туслалцааны 
санхүүжилтээр хэрэгжих төслүүдийн  шилдэг 
зөвлөхүүд (хувь хүмүүс болон компаниуд), 
2009.01.01–2013.12.31

Зөвлөхийн нэр

Гэрээ хийгдсэн 
тохиолдлын 

тоо
Гэрээний дүн  

(сая $)
Монголын хараат бус судалгааны  
 хүрээлэн 1 0.08
Монголын ажил олгогчдын нэгдсэн холбоо 1 0.07
Байгаль хамгаалах дэлхий дахины сан  
 (Монгол) 

1 0.02

Хувь зөвлөхүүд 210 2.87

Хүснэгт 11.  МОНГОЛ УЛС: МОНГОЛ УЛС: АХБ-НЫ 
САНХҮҮЖИЛТЭЭР ХЭРЭГЖИХ БУЦАЛТГҮЙ 
ТУСЛАМЖИЙН ТӨСЛҮҮДИЙН  ШИЛДЭГ ЗӨВЛӨХҮҮД, 
2009.01.01–2013.12.31

Зөвлөхийн нэр

Гэрээ хийгдсэн 
тохиолдлын 

тоо
Гэрээний дүн  

(сая $)
Байгаль хамгаалах дэлхий дахины сан 
 (Монгол) 1  0.94 
Хангук Инженеринг Консалтантс 1  0.55 
Монголиан Констранкшн Прожект 
 Консалтантс 1  0.40 
Монконсалт ХХК 1  0.39 
Нийгмийн эрүүл мэндийн шинэ холбоо 2  0.32 

Хүснэгт 7.   Монгол Улс: Худалдан авалтын гэрээний эзлэх хувь

Төрөл

2012 2013

Хуримтлагдсан 
дүнгээр  

(2013.12.31 байдлаар)

Мөнгөн 
дүн  

(сая $)

Нийт 
дүнд 
эзлэх 
хувь

Мөнгөн 
дүн  

(сая $)

Нийт 
дүнд 
эзлэх 
хувь

Мөнгөн 
дүн  

(сая $)

Нийт 
дүнд 
эзлэх 
хувь

Бараа, ажил, 
 холбогдох үйлчилгээ  42.54 0.56  17.99 0.27  306.07 0.24
Зөвлөх үйлчилгээ  2.40 0.41  2.04 0.40  16.84 0.18

АХБ-ны буцалтгүй тусламжийн төслүүдийн хүрээнд 1966 оны 
1 дүгээ сарын 1-ний өдрөөс 2013 оны 12 дугаар сарын 31-ний 
өдрийг хүртэлх хугацаанд нийт 4.54 тэрбум ам.долларын дүн 
бүхий нийт 8,894 гэрээ  бараа, ажил, үйлчилгээ нийлүүлэгчид 
болон АХБ хооронд  хийгдсэн бол, Монголын ханган 
нийлүүлэгчид  нийт 738 гэрээний дагуу 101.84 сая ам. долларын 
нийлбэр дүн бүхий бараа, ажил, үйлчилгээг нийлүүлсэн байна.

АХБ-ны буцалтгүй тусламжаар хэрэгжих төслүүдийн хүрээнд 
1966 оны 1 дүгээрр сарын 1-ний өдрөөс  2013 оны 12 дугаар 
сарын 31-ний өдрийг дуусталх хугацаанд нийт 826.5 тэрбум 
ам.долларын дүн бүхий 2,433 гэрээний дагуу зөвлөх үйлчилгээг 
үзүүлсэн бол,  Монгол Улсын үндэсний зөвлөхүүд 169 гэрээний 
дагуу нийт  7.71 сая ам.долларын дүн бүхий зөвлөх үйлчилгээг 
мөн хугацаанд нийлүүлсэн байна.

АХБ-ны техникийн туслалцааны хүрээнд 1966 оны эхнээс 2013 
оны эцэс хугацаанд нийт 3.3 тэрбум ам.долларын дүн бүхий 28,709 
гэрээ байгуулагдаж хэрэгжсэн бол, Монгол Улсад нийт 5.06 сая 
ам.долларын нийлбэр дүн бүхий 402 техникийн туслалцааны гэрээг 
үндэсний зөвлөхүүд АХБ-тай мөн хугацаанд байгуулж хэрэгжүүлсэн 
байна.

Үйл ажиллагаанд тулгарч буй сорилууд 
Монгол Улсын эдийн засгийн өсөлт  өндөр байгаа хэдий ч  
тогтвортой бөгөөд хүртээмжтэй хөгжлийг буй болгоход маш том 
сорилууд тулгарсаар байна. Ядуурлын төвшин ихээхэн буурсан 
хэдий ч 2012 оны байдлаар хүн амын дөрөвний нэгээс илүү нь 
ядууд тооцогдсон  хэвээр байна. Шийдвэрлэхэд амаргүй байсаар 
байгаа бүрэн бус ажилгүйдлийн асуудлыг уул уурхайн салбар 
дангаар шийдвэрлэх боломжгүйгээр үл барам бусад салбаруудын 
өрсөлдөх чадварыг бууруулах ч эрсдэлтэй хэмээн үзэж болно. Тал 
хээрийн цөлжилт, усны хомсдол, цаг уурын өөрчлөлтөөс улбаатай 
байгалийн гамшгийн давтамж нэмэгдэж буй, хот суурин газруудын 
агаарын бохирдол аюултай хэмжээнд хүрсэн зэрэг ноцтой 
асуудлууд иргэдийн амьжиргаанд заналхийлж байна.

http://adb.org/site/business-opportunities/operational-procurement


Энэхүү баримтад АНУ-ын ам.долларыг “$” тэмдгээр илэрхийлсэн бөгөөд бүх тоон мэдээллийг өөрөөр заагаагүй бол АХБ-ны өөрийн тооцоолол дээр суурилуулсан. 
Өгөгдлүүд өөрөөр заагаагүй бол 2013 оны 12-р сарын 31-ний байдлаар. Энэхүү Баримт мэдээллийг жил бүрийн 4-р сард шинэчлэн гаргадаг.     2014 оны 4-р сар

Монгол Улсад хотжилт  улам бүр хурдацтайгаар явагдаж 
Улаанбаатар хотод хүн амын тэн хагас нь суурьшаад байгаа ч 
нийслэлийн нийт хүн амын 60 орчим хүвь нь цэвэр бохир усны 
асуудал нь шийдэгдээгүй гэр хороололд амьдарсаар байна. 
Замын түгжрэл, гурван ээлжээр хичээлллэдэг сургуулиуд, эрчим 
хүчний хуучирч элэгдсэн үүсгүүрүүд ачааллаа даахад улам бүр 
бэрхшээлтэй болж байгаа зэрэг асуудлууд тулгарсаар байна. 

Далайд гарцгүй Монгол орны хувьд тээврийн оновчтой 
сүлжээ туйлын чухал, гэвч дэд бүтэц худалдаа арилжааны 
хөгжил сул байгаагаас шалтгаалан тээврийн зардал өндөр, 
логистикийн асуудал ярвигтай, тээвэрлэлтийн хугацаа  урт 
байдаг. Хил дамнасан худалдаа өртөг өндөр, ажилбар ихтэй тул 
онцын хэрэгцээтэй барааны импорт, үүн дотор хүнсний барааны 
импортын өртгийг өсгөөд зогсохгүй Монголын экспортын барааны 
өрсөлдөх чадварт ч сөргөөр нөлөөлж байна.

Ирээдүйн чиглэл 
2012 онд батлагдсан Монгол Улс, АХБ-ны  2012–2016 хугацаанд 
хамтран ажиллах түншлэлийн стратеги (ХАТС)-д ажлын байрыг 
шинээр бий болгох, эдийн засгийн төрөлжилтийг дэмжихэд 
төвлөрч, дэд бүтцийн нэн тэргүүнд шийдвэрлэх ёстой асуудлуудыг 
шийдвэрлэх, бүс нутгийн интеграцчлалыг дэмжих, нийтийн 

ахуйн үйлчилгээний хүртээмжийг сайжруулах тал дээр анхааран 
ажиллахаар заасан. ХАТС-д нийгмийн салбарын хөгжил, үүнд, нэн 
шаардлагатай  ур чадварыг хөгжүүлэх боловсролын тогтолцоог 
бэхжүүлэх, эрүүл мэндийн үйлчилгээг түргэн шуурхай болгох зэрэг 
дэмжлэг, хамтын ажиллагааг чухалчилсан. Шинэчлэлийн засгийн 
газрын бодлого хөдөө аж ахуйн салбар, хувийн хэвшил болон 
санхүүгийн зах зээлийн хөгжил, эрүүл мэнд, нийгмийн хамгаалал, 
байгаль хамгаалал, цаг уурын өөрчлөлт зэрэг асуудлуудад 
онцгой анхаарч байгаа тул хоёр тал ХАТС-аа эдгээр зорилтуудад 
уялдуулж, илүү нийцэлтэй болгон боловсруулж шинэчилсэн. 

АХБ-ны зээлийн санхүүжилт Монголын банк санхүүгийн 
байгууллагууд, хөдөө аж ахуйн боловсруулах үйлдвэрүүд  болон 
хувийн хэвшлийн хөгжил дэвшил, хөрөнгө оруулалтыг дэмжсэн 
орчин нөхцлийг бий болгох тал руу түлхүү чиглэх болно. Монгол 
Улсын Засгийн газар олон улсын санхүүгийн зах зээлээс хөрөнгө 
босгох чадвартай болж байгаатай холбогдон, төсөл хэрэгжүүлэх  
техник, мэргэшлийн ур чадварын  дэмжлэг үзүүлсээр байх 
болно.  АХБ-аас үзүүлэх дэмжлэгийн үр дүнд цахилгаан, дулаан 
хангамж, нийтийн аж ахуйн үйлчилгээний бусад дэд  салбарт 
үйлчилгээг хүргэх үйл явцын хувьд бодитой өөрчлөлт шинэчлэл 
явагдаж,  хувийн хэвшлийн оролцоо нэмэгдэх нөхцөл илүүтэй 
бүрдэнэ гэж үзэж байна. АХБ-аас тус улсад үзүүлэх нийт дэмжлэг 
туслалцаанд  хувийн секторт үзүүлэх дэмжлэг улам  бүр чухал 
байр суурийг эзлэх төлөвтэй байна. 

МОНГОЛ УЛС БОЛОН АХБ-ны ТУХАЙД 
АХБ-ны гишүүнчлэл
1991 онд гишүүнээр элсэн орсон

Хувь эзэмшил ба саналын эрх
Эзэмшиж буй хувьцааны тоо: 1,596 (нийт хувьцаанд эзлэх хувь 0.015%)
Саналын эрх:  41,043 (нийт гишүүнчлэлд эзлэх хувь 0.311%,
 Нийт бүс нутгийн гишүүнчлэлд эзлэх хувь  0.477%)
Нийт өөрийн хөрөнгө: $24.58 сая доллар 
Хувь нийлүүлсэн хөрөнгө: $1.23 сая доллар

АХБ-ны Төлөөлөн удирдах зөвлөлд Монгол Улсыг төлөөлөн жинхэнэ гишүүн 
Мухаммед Сами Саид болон орлох гишүүн Гуаденцио Хернандес нар ажиллаж 
байна.

АХБ-ны Монгол Улс дахь Суурин төлөөлөгчийн газарт орон хариуцсан захирлаар 
Роберт M. Шоэлхаммэр ажиллаж байна. Монгол Улс дахь Суурин төлөөлөгчийн 
газар нь 2001 онд байгуулагдсан бөгөөд АХБ ба Засгийн газар, хувийн хэвшил 
болон иргэний нийгмийн оролцогч талуудын хоорондын үйл ажиллагааны уялдааг 
ханган ажилладаг Суурин төлөөлөгчийн газраас Монголын талтай бодлогын 
асуудлаар хамтран ажиллахын зэрэгцээ хөгжлийг дэмжих мэдлэг, туршлагын чухал 
эх үүсвэр болон ажилладаг.

Монгол Улсын Засгийн газрын хүрээнд АХБ-тай холбогдох асуудлыг Сангийн яам, 
Эдийн засгийн хөгжлийн яам болон Монголбанк хариуцан ажилладаг.

АХБ-НЫ ТУХАЙД
Олон талт хөгжлийн банк болох АХБ нь 67 гишүүн оронтой бөгөөд тэдгээрийн 
48 нь тус бүс нутгийн, 19 нь бусад бүс нутаг дахь улс орнууд. АХБ нь бодлогын 
хэлэлцүүлэг, зээл, өөрийн хөрөнгийн санхүүжилт, баталгаа, батлан даалт 
гаргах, буцалтгүй тусламж болон техник туслалцаа үндсэн зэрэг санхүүгийн 
бүтээгдэхүүнүүдээр дамжуулан хөгжиж буй гишүүн орнуудын хөгжилд дэмжлэг 
туслалцаа үзүүлж иржээ. 2013 онд нийт 13.19 тэрбум ам.долларын зээлийг 
олгож (101 төсөлд), 155.61 сая ам.долларын техникийн туслалцаа (248 төсөл)-г 
үзүүлж 849.02 сая ам.долларын буцалтгүй тусламжаар дамжуулан 23 төслийг 
хэрэгжүүлсэн байна.  Үүний зэрэгцээ шууд хамтарсан санхүүжилтын хэлбэрээр, 
албан ёсны зээл, буцалтгүй тусламж, арилжааны зориулалттай хамтарсан 
санхүүжилт буюу “В” ангиллын зээл, эрсдэлийг шилжүүлэх хэлцлүүд, зэрэгцээ 
зээл, АХБ-ны Худалдааны санхүүжилтийн хөтөлбөрийн хүрээнд хамтран 
санхүүжилт үзүүлэх зэргээр нийт 6.65 тэрбум ам. долларын санхүүжилт нэмж 
хийсэн. 2009 оны эхнээс 2013 оны эцэс хүртэлх хугацаанд  АХБ жилд дунджаар 
12.19 тэрбум ам.долларын зээлийг олгож ирсэн байна. Мөн хугацаанд, АХБ болон 
тусгайлсан сангуудаас санхүүжүүлэн жилд дунджаар 801.7 сая ам.долларын 
хөрөнгө оруулалтын буцалтгүй тусламж болон техникийн туслалцаа олгогдож, 
165.66 сая ам.долларын техникийн туслалцааг үзүүлсэн байна. 2013 оны 12 
дугаар сарын 31-ний өдрийн байдлаар хуримтлагдсан дүнгээр нийт 203.41 тэрбум 
ам.доллар \хамтын санхүүжилтийг эс тооцвол\-ын зээлийг 44 оронд хэрэгжсэн 
2,629 төсөлд зориулан олгож, 239 буцалтгүй тусламжид нийт 6.46 тэрбум 
ам.долларыг олгож, мөн 4.25 тэрбум ам.долларын техникийн туслалцаа, үүн дотор 
бүсийн хэмжээний техникийн туслалцааны буцалтгүй тусламжийг үзүүлсэн байна.

Contacts
Монгол Улс дахь Суурин төлөөлөгчийн газар
MCS Плаза, 2-р давхар, Сөүлийн гудамж-4
Улаанбаатар хот 15160, Монгол Улс
Утас +976 11 313440/323507/329836
Факс +976 11 311795
adbmnrm@adb.org
www.adb.org/mongolia

Сангийн яам
Засгийн газрын 2-р байр, 
С.Данзаснгийг гудамж 5/1
Улаанбаатар 15160, Монгол Улс
Утас +976 51 267468/266415
Факс +976 11 320247

Эдийн засгийн хөгжлийн яам  
Засгийн газрын 2-р байр, 
НҮБ-ын гудамж 5/1 
Улаанбаатар 15015, Монгол Улс 
Утас +976 51 264182/264181
Факс +976 51 263333 

АХБ-ны хэрэгцээтэй цахим хуудсууд
Азийн Хөгжлийн Банк
www.adb.org

Азийн хөгжлийн төлөв
www.adb.org/publications/series/asian-development-
outlook

Жилийн тайлан
www.adb.org/documents/series/adb-annual-reports

Нэгдсэн мэдээллийн сан
www.adb.org/publications/depositories/mon

Хөгжлийн болон эдийн засгийн үзүүлэлтүүдийн 
бүрэн жагсаалттай дараах хаягаар орж 
танилцана уу: 

Сататистик мэдээ, мэдээлийн сангууд
www.adb.org/data/statistics
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