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2020 он хүртэлх стратегийн дунд хугацааны 
үнэлгээ (ДХҮ) нь 2013 оны 5 сард Азийн 
Хөгжлийн Банк (АХБ)-ны Захирлуудын 
зөвлөлийн ээлжит хурлын үеэр нийтэд 
зарласнаас хойш нэг жилийн хугацаанд 
хийгдсэн ажлын үр дүн юм. 

АХБ нь хувьсан өөрчлөгдөж буй Ази, Номхон 
далайн бүс нутгийн сорилтуудыг даван туулахад  
бэлтгэх зорилгоор энэхүү ДХҮ-г хийсэн. АХБ цаг ямагт  
бодит нөхцөл байдалтай уялдсан, ач холбогдолтой, үр  
дүнтэй үйл ажиллагаа явуулахаар өөрчлөгдөн сайжрах учиртай.  
ДХҮ-ний хүрээнд, 2020 он хүртэлх стратегийн хэрэгжилтээс авсан сургамжуудад 
дүн шинжилгээ хийж, хөгжиж буй гишүүн орнууд (ХГО)-д тулгарсаар ирсэн бөгөөд  
шинээр үүсч буй сорилтуудыг үнэлсэн аж. Энэхүү дүн шинжилгээ, үнэлгээнд 
үндэслэн, ирээдүйн стратегийн чиглэлийг тодорхойлох 10 бүлэг бүхий хөтөлбөрийг  
боловсрууллаа. ДХҮ-ний зорилго нь улс орнууд дахь АХБ-ны үйл ажиллагааг 
сайжруулах, чадварыг бэхжүүлэх, үйлчлүүлэгч ХГО-д илүү чанартай үйлчилгээг 
хүргэхэд чиглэсэн. Үүний зэрэгцээ ХГО-д тогтвортой хөгжлийг хангах, ядуурлын 
сорилтуудыг давахад зайлшгүй шаардагдах “инноваци”, “оролцоо”, “интеграцчилал” 
хэмээх 3 зарчмыг АХБ өөрөө хэрхэн хэрэгжүүлэх вэ гэдгийг хэлэлцэв. 
 
ДХҮ-г гүйцэтгэхдээ Захирлуудын хурлаар хэд хэдэн удаа хэлэлцүүлэхээс гадна 
ХГО-ын төрийн албан тушаалтнууд, хувийн хэвшлийн төлөөлөгчид болон иргэний 
нийгмийн төлөөллийг хамарсан бүс нутгийн уулзалт хэлэлцүүлэг зохион байгуулж, 
АХБ-ны ажилтнууд зохих хувь нэмэр, санал шүүмжээ өгсөний дээр хөндлөнгийн 
шинжээчдийн баг мэргэжлийн дүгнэлтээ нэмэрлэв. Бие даасан үнэлгээний газраас 
Оролцоо, тууштай байдал, өөрчлөлт: АХБ-ны 2020 он хүртэлх стратегийн 
хэрэгжилтийн дунд үе хэмээх үнэлгээний тусгай тайланг боловсруулсан ба 
Захирлуудын зөвлөлийн хурал болон бусад хэлэлцүүлэгт оролцож ажиллав. 

ДХҮ-ний зорилго 
нь улс орнууд дахь 

АХБ-ны үйл ажиллагааг 
сайжруулах, чадварыг 

бэхжүүлэх, үйлчлүүлэгч  
ХГО-д илүү чанартай 
үйлчилгээг хүргэхэд 

чиглэсэн.

Хувьсан өөрчлөгдөж буй Ази,  
Номхон далайн бүс нутгийн 
сорилтуудыг даван 
туулах нь

Энэхүү баримт бичгийг илүү өргөн хүрээнд олон хэрэглэгчдэд хүргэх зорилгоор англи хэлнээс 
хөрвүүлэн орчуулав. Азийн Хөгжлийн Банк (АХБ) орчуулгын үнэн зөв, нягт нямбай байдлыг 
тодруулан ажиллаж ирсэн ба англи хэл нь АХБ-ны албан ёсны хэл мөн бөгөөд энэхүү баримт 
бичгийн англи хувь нь зөвхөн жинхэнэ (өөрөөр хэлбэл, албан ёсны бөгөөд баталгаат) эх бичмэл мөн 
болно. Бичмэлээс аливаа ишлэл татахдаа, энэхүү баримт бичгийн англи хувийг дурдах нь зүйтэй.



АХБ нь өөрийн үйл ажиллагаагаа хүртээмжтэй эдийн засгийн өсөлт, байгаль 
орчинд ээлтэй тогтвортой хөгжил, бүс нутгийн интеграцчилал зэрэг 2020 он 
хүртэлх стратегийн гурван чиглэлд сайтар нийцүүлж чадсан хэмээн ДХҮ-ээр 
дүгнэлээ. 2008–2012 онд, АХБ-ны үйл ажиллагааны 80 гаруй хувь нь 2020 он 
хүртэлх стратегийн тэргүүлэх таван салбар болох дэд бүтэц, байгаль орчин, 
бүс нутгийн хамтын ажиллагаа ба интеграцчилал, санхүүгийн салбарын хөгжил 
болон боловсролын салбарт төвлөрчээ. Дэд бүтцийн салбарт хийгдсэн ажлууд 
стратегийн гурван чиглэлийн хэрэгжилтэнд хамгийн их хувь нэмэр оруулсан 
бөгөөд дэд бүтэцтэй холбоогүй үйл ажиллагааны цар хүрээ харьцангуй 
хязгаарлагдмал байв. Сүүлийн жилүүдэд ахиц дэвшил гарсан хэдий ч АХБ-ны 
хэрэгжиж дууссан төслүүдийн амжилттай хэрэгжсэн хувь зорьсон хэмжээндээ 
бүрэн хүрээгүй байна. АХБ-ны ажилтнуудын чадвар болон бизнесийн процесс 
зэрэг институцийн чадавхийг бэхжүүлэх шаардлага харагдаж байна. 
 
Ази, Номхон далайн бүс нутагт шинээр бий болж буй хөгжлийн сорилтуудын дүн 
шинжилгээнээс дурьдахад, өдөрт 1.25 ам.доллараас бага орлоготой хүмүүсийн 
тоогоор тодорхойлогддог үнэмлэхүй ядуурлыг 2020 он гэхэд бүс нутаг даяар 
арилгах төлөвтэй байна хэмээн ДХҮ-ээр тодорхойлжээ. Гэтэл, ХГО-дын ядуу 
хүн амын хувьд ядуурлын ийм босго нь амьдралын наад захын хэрэгцээгээ 

ч хангахад ч хүрэлцээгүй юм. Өнөөдөр, 1.6 тэрбум 
гаруй хүн өдөрт 2 ам.доллар хүрэхгүй орлогоор 

амьжиргаагаа залгуулж байгаа бөгөөд 
байнга давтагдах эдийн засгийн хямрал, 

хүрээлэн буй орчны өөрчлөлт, байгалийн 
гамшигт ихээр нирвэгдэхийн зэрэгцээ 
өрхийн орлоготой холбоогүй ядуурлын 
эрсдэлүүд болох хүнс тэжээл, эх, 
хүүхдийн эрүүл мэнд, жендэрийн эрх 
тэгш байдалтай тулгарч байна. 

Ази, Номхон далайн бүс нутагт 
орлогын зөрүү, эдийн засаг, нийгмийн 

боломжуудын тэгш бус хүртээмжийн 
асуудал хурцадсаар. Дэд бүтцийн хөгжил 

ихээхэн дорой хэвээр байгаагаас гадна 
уур амьсгалын өөрчлөлт тогтвортой хөгжилд 

сөргөөр нөлөөлж, түүнд дасан зохицох, хор 
уршгийг бууруулах арга хэмжээг яаралтай авч 

хэрэгжүүлэхийг шаардаж байна. Цөөнгүй ХГО-д дунд 
орлоготой улс орны зэрэглэлд шилжиж, зарим нь энэ ангиллын дээд хэсэгт 
багтаж эхэллээ. Эдгээр улс орны хувьд институцийн чадавхи харьцангуй 
сайжирсан ч ядуурлыг бүрэн арилгах, насжилт буй хүн амын хэрэгцээг хангах, 
залуучуудыг зохистой ажлын байраар хангах, байгаль орчны эрсдэлүүдийг 
бууруулах зэрэг хөгжлийн бусад сорилтуудтай тулгарч байна. 

Үнэлгээний үр дүн

2020 он хүртэлх 
стратегийн тэргүүлэх 

чиглэлүүд хувьсан 
өөрчлөгдөж буй Ази, Номхон 
далайн бүс нутгийн хөгжлийн 

сорилтуудыг даван туулах 
зорилготой нийцсэн  

бөгөөд ач холбогдолтой 
хэвээр байна хэмээн  

ДХҮ-ээр дүгнэжээ.



Стратегийн тэргүүлэх 
чиглэлүүд
2020 он хүртэлх стратегийн тэргүүлэх чиглэлүүд хувьсан өөрчлөгдөж буй Ази, 
Номхон далайн бүс нутгийн хөгжлийн сорилтуудыг даван туулах зорилготой 
нийцсэн бөгөөд ач холбогдолтой хэвээр байна хэмээн ДХҮ-ээр дүгнэжээ. Гэсэн 
хэдий ч, бүс нутгийн нөхцөл байдал хурдацтай өөрчлөгдөж байгаа тул АХБ 
үүнийг даган зохицох учиртай. Ийнхүү, 2020 он хүртэл АХБ-ны үйл ажиллагааны 
стратеги чухам юун дээр төвлөрөхийг доор танилцуулсан 10 чиглэл тодорхойлов. 
Эдгээрээс эхний 7 чиглэл АХБ-ны үйл ажиллагааны чиглэлийг илүү оновчтой 
болгох, тэнцвэржүүлэх болон өөрчлөгдөж буй бизнесийн орчинд дасан зохицох 
чадварыг нь бэхжүүлэхэд чиглэсэн бол үлдсэн 3 чиглэл нь АХБ-ны өөрийн 
чадавхи, үр ашгийг сайжруулах зорилготой.
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Ядуурлыг бууруулах, эдийн засгийн хүртээмжтэй өсөлтийг хөгжлийг 
хангах нь. АХБ нь бүх нийтийн оролцоог хангасан эдийн засгийн хөгжлийг 
богино хугацаанд цогцлооход чиглэсэн тусламжийн үйл ажиллагааны цар 
хүрээгээ тэлэх замаар “ядуурлаас ангид бүс нутаг” буюу үнэмлэхүй ядуурлыг 
бүрэн арилган, хүн амын дундах тэгш бус, эмзэг байдлыг багасгах алсын 
хараа биелүүлэхээр үргэлжлүүлэн ажиллана. Дэд бүтцийн төслүүдийн 
тусламжтайгаар ядуу бүлгүүдийг зах зээлтэй холбож, нийгмийн үйлчилгээнд 
хамрагдах боломжийг нь сайжруулахын зэрэгцээ хөгжлөөр хоцорч буй 
бүсүүдэд үр ашгаа өгөн, Мянганы хөгжлийн зорилтуудыг биелэхэд хувь нэмэр 
оруулах дэд бүтцийн төслүүдийг дэмжин ажиллах болно. 2008–2012 онд АХБ 
жил бүрийн санхүүжилтийн багцынхаа 3 хувийг боловсролд, 2 хувийг эрүүл 
мэндийн салбарт зарцуулдаг байсан бол 2020 он гэхэд боловсролын салбар 
дахь үйл ажиллагаандаа жил бүрийн санхүүжилтийн багцын 6–10 хувь, эрүүл 
мэндийн салбарын ажилд 3–5 хувийг зориулдаг болохоор ажиллаж байна. 
Нийгмийн хамгаалал, санхүүгийн үйлчилгээнд хамрагдах боломж, оролцоог 
хангасан бизнесийн орчинг дэмжихийг чухалчлахын зэрэгцээ төрийн үйлчилгээ 
олон нийтэд үр дүнтэйгээр, цаг алдалгүй, авилгад өртөлгүй хүрдэг болохын 
тулд засаглалын тогтолцоог шинэчлэх, институцийн чадавхийг бэхжүүлэхэд 
анхаарах болно. Үүнээс гадна, бага орлоготой, зэвсэгт мөргөлдөөнд нирвэгдэж 
буй ХГО-д илүү их хэмжээний тусламж хүргэн ажиллана.

Хүрээлэн буй орчин ба уур амьсгалын өөрчлөлт. Бүс нутгийн хувьд хүрээлэн 
буй-орчны томоохон сорилтуудтай тулгарч байгаа тул АХБ-наас уур амьсгалын 
өөрчлөлтөнд дасан зохицоход үзүүлэх дэмжлэг туслалцаагаа нэмэгдүүлж, хор 
уршгийг бууруулах чиглэлээр цэвэр эрчим хүчийг ашиглах, эрчим хүчний үр 
ашгийг сайжруулах, байгальд халгүй тогтвортой тээврийг хөгжүүлэх төслүүдийг 
дэмжсэн хэвээр байх болно. АХБ-аас хөгжлийн төлөвлөлтийн үйл ажиллагаанд, 
үүн дотор төслийн төлөвлөлт ба хэрэгжилтэнд, уур амьсгалын өөрчлөлтөнд 
дасан зохицох арга хэмжээг багтааж байхыг анхаарах бөгөөд хүрээлэн буй 

АХБ-ны 2014–2020 оны стратегийн  
тэргүүлэх чиглэлүүд: АХБ-ны үйл 
ажиллагааны чиглэлийг илүү оновчтой 
болгох нь
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Бүс нутгийн хамтын ажиллагаа ба интеграцчилал. AХБ-аас хил дамнасан 
дэд бүтцийн хөрөнгө оруулалтыг дэмжиж, худалдаа арилжааны боломжуудыг 
нэмэгдүүлэх зорилгоор эдийн засгийн “хаб” төвүүдийг холбон, бүс нутгийн 
холбоос сүлжээг өргөжүүлэх, үнэ цэнийн хэлхээнүүдийг бэхжүүлэхээр ажиллах 
болно. Ийм төрлийн хөрөнгө оруулалтаас гадна худалдааг хөнгөвчлөх, 
стандартуудыг уялдуулан нэгтгэх, хөрөнгө оруулалтын орчинг сайжруулах, 
санхүүжилтийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, чадварыг хөгжүүлэх гэх мэт бүс 
нутгийн хамтын ажиллагаа, интеграцчиллыг хөхиүлэн дэмжих дараагийн 
шатны арга хэмжээг авч хэрэгжүүлнэ. АХБ бүс нутгийн түвшинд санхүү, 
төсөв, макро эдийн засгийн тогтвортой байдлыг сайжруулах үүднээс санхүү, 
мөнгөний чиглэлээрх хамтын ажиллагааг бэхжүүлэхэд анхаарахын зэрэгцээ 
уур амьсгалын өөрчлөлт, халдварт өвчинтэй тэмцэх бүс нутгийн үр дүнтэй үйл 
ажиллагааг дэмжин ажиллах болно. 

Дэд бүтцийн хөгжил. АХБ-ны үйл ажиллагааны үндсэн чиглэл дэд бүтцэд 
төвлөрсөн хэвээр байна. Дэд бүтцийн төслүүдийн үр дүнг сайжруулахын 
тулд салбарын байгууллагуудын оролцоог нэмэгдүүлэн, техникийн зураг 
төсөл, гүйцэтгэлийг чанаржуулахад АХБ анхаарна. Дэд бүтцийн ашиглалтын 
тогтвортой байдлыг хангах үүднээс ашиглалт, засвар үйлчилгээ, арчлалтын 
асуудлыг чухалчлах бөгөөд дэд бүтцийн төслүүдийг өөрийн санхүүжилтийн 
бололцоонд хязгаарлалгүйгээр хувийн хэвшлийн хөрөнгө оруулалтыг илүү үр 
дүнтэйгээр татан оролцуулж ажиллана. Үүнээс гадна, нийтийн дэд бүтцийн 
удирдлагын тогтолцоог бэхжүүлэн, бүтээн байгуулалтын үйл ажиллагаанд 
хувийн хэвшлээс оруулах хувь нэмрийг нэмэгдүүлэх зорилгоор бодлого, 
зохицуулалт, засаглалын шинэтгэлийг дэмжин ажиллана.

Дэд бүтцийн төслүүдийн 
тусламжтайгаар ядуу 

бүлгүүдийг зах зээлтэй холбож, 
нийгмийн үйлчилгээнд хамрагдах 

боломжийг нь сайжруулахын  
зэрэгцээ хөгжлөөр хоцорч буй 

бүсүүдэд үр ашгаа өгөн, Мянганы 
хөгжлийн зорилтуудыг биелэхэд 

хувь нэмэр оруулах дэд  
бүтцийн төслүүдийг дэмжин 

ажиллах болно. 

орчны хүчин зүйл, байгалийн гамшгийн хор уршгийг бууруулах зорилгоор 
гамшгийн эрсдэлийн удирдлагын нэгдсэн тогтолцоог бүрдүүлэхийг дэмжин 
ажиллана. Газар, ой, усны нөөцийн үр өгөөжөө өгөх чадварыг хамгаалах, 
хадгалахын тулд байгалийн нөөцийн зохистой менежментийг дэмжин 
сурталчлахын зэрэгцээ, байгаль орчин, уур амьсгалын өөрчлөлтийн чиглэлээрх 
бүс нутгийн болон олон улсын сангуудын санхүүжилтэд хамрагдахад ХГО-дад 
дэмжлэг үзүүлнэ



AХБ хувийн 
хэвшлийн хөгжил, 
үйл ажиллагаанд 
олгодог дэмжлэг 

туслалцаагаа шат дараалан 
нэмэгдүүлж, 2020 он гэхэд 
нийт үйл ажиллагааныхаа 

50 хувьд хүргэхээр 
төлөвлөж байна. 



Дунд орлоготой улс орнууд. АХБ-ны олон гишүүн орон 2020 он гэхэд 
дунд орлоготой улс орон (ДОУ)-ын зэрэглэлд шилжих тул тэдгээрт тулгарах 
хөгжлийн зорилтуудад дасан зохицохоор стратегийн чиглэлүүдээ нарийвчлан 
тодотгосон болно. ДОУ-ын хувьд, ялангуяа алслагдсан бүс нутагт болон хүн 
амын гадуурхагдсан бүлгүүдийн дундах ядуурал, эмзэг байдлыг бууруулах 
сорилтууд хэвээр байх болно (2010 оны байдлаар Азийн нэн ядуу хүн амын 
90 хувь нь ДОУ-д амьдардаг байв). Өсөн нэмэгдэж буй тэгш бус байдал, 
байгальд халгүй хөгжлийг хангах, уур амьсгалын өөрчлөлтөнд дасан зохицох 
гэх мэт томоохон асуудлууд тулгарсаар байх бөгөөд ДОУ-ын зэрэглэлийн доод 
хэсэгт багтах орнуудад АХБ-аас оролцоог хангасан өсөлт, дэд бүтцийн хөгжил, 
засаглалыг сайжруулах чиглэлээр түлхүү ажиллана. Харин ДОУ-ын дээд хэсэгт 
багтах гишүүн орнуудын хувьд, үсрэнгүй хөгжлийг хөдөлгөгч шийдлүүдийг 
санал болгогч, санхүүгийн түнш, мэдлэг, инновацийн эх үүсвэрийн үүргийг 
гүйцэтгэх болно. АХБ-аас ДОУ-ын бүс нутгийн түвшний төрийн үйлчилгээг 
үргэлжлүүлэн дэмжих бөгөөд ДОУ дахь төрийн байгууллагуудтай хамтран 
ажиллах бизнесийн процессуудаа хянан шинэчилж, илүү түргэн, уян хатан 
ажилладаг болоход анхаарна. 

Хувийн хэвшлийн хөгжил, үйл ажиллагаа. AХБ хувийн хэвшлийн хөгжил, 
үйл ажиллагаанд олгодог дэмжлэг туслалцаагаа шат дараалан нэмэгдүүлж, 
2020 он гэхэд нийт үйл ажиллагааныхаа 50 хувьд хүргэхээр төлөвлөж 
байна. ХГО-д хувийн хэвшлийн хөрөнгө оруулалтыг дэмжих үүднээс ХГО 
дахь бизнесийн орчинг сайжруулахаар ажиллахаас гадна дан ганц төслийн 
санхүүжүүлэгч бус төслийг санаачлагч байхад илүү идэвхтэй дэмжлэг 
үзүүлэх болно. Төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийг дэмжих зорилгоор төрийн 
зохицуулалт, институцийн зохистой орчинг бүрдүүлэхэд анхаарч, төслийн 
төлөвлөлтөнд дэмжлэг үзүүлэн, гэрээний зөвлөх үйлчилгээгээр хангана. 
АХБ-аас зээлийн батлан даалт, үндэсний мөнгөн тэмдэгтээр зээл олгох 
гэх мэт төслийн санхүүжилтийн шинэлэг шийдлүүдийг дэмжих бөгөөд 
хөгжлийн үр өгөөж өндөртэй ч анхан шатны эрсдэл, өртөг өндөртэй байдаг 
жижиг хэмжээний хувийн хэвшлийн санхүүжилтийг шийдвэрлэх бизнесийн 
процессуудаа хөнгөвчлөхөөр ажиллана. 

Мэдлэгт суурилсан шийдлүүд. Мэдлэгт суурилсан шийдлүүдийг санал 
болгох зорилгоор AХБ-ны бүх нэгж хэсэг “Нэг АХБ” зарчмын доор хамтран 
ажиллах болно. Суурийн төлөөлөгчийн газрууд тухайн ХГО-ддаа мэдлэгийн 
түншлэл, хамтын ажиллагааны боломжуудыг эрэлхийлж, АХБ-ын дэмжлэг 
туслалцааг зохион байгуулан ажиллана. Мэдлэгт суурилсан шийдлийг 
боловсруулах ажил бодит нөхцөл байдалд зохицсон байхыг баталгаажуулахын 
тулд төслийг боловсруулах, түүнтэй холбогдолтой мэдлэгийн шийдлүүдийг 
эрэлхийлэх шатанд АХБ-ны мэдлэг туршлагын бүлэглэлүүд илүү идэвхтэй 
оролцох болно. Мэдлэгийн бүтээгдэхүүн, мэдээ мэдээллийг хадгалах, ашиглах, 
түгээхэд мэдээлэл, харилцаа холбооны технологийг илүү үр дүнтэй хэрэглэх 
тал дээр ажиллах аас гадна өмнөд-өмнөдтэй мэдлэг хуваалцах (south-south 
knowledge sharing) явдлыг хөхиүлэн дэмжих ажлыг АХБ манлайлна. Мэдлэгт 
суурилсан шийдлүүд АХБ-ны стратегийн бусад чиглэлүүдийн адил ХГО-д 
хөгжлийн шинэлэг шийдэл, үйлчилгээг нэвтрүүлэхэд дэмжлэг болох бөгөөд 
үүнд илүү их хэмжээний санхүүжүүлт хуваарилахаар төлөвлөж байна. 
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АХБ-ны 2014–2020 оны стратегийн 
тэргүүлэх чиглэлүүд: Бизнесийн шинэ 
орчинд дасан зохицох нь



Санхүүгийн нөөц бололцоо ба түншлэл. Бүс нутгийн хувьд их хэмжээний 
хөгжлийн санхүүжилт шаардагдсан хэвээр байна. АХБ үр дүнтэй ажиллахын 
тулд түүний үйл ажиллагаа хангалттай санхүүжилттэй байх нь зайлшгүй 
чухал. АХБ өөрийн зээлдүүлэх чадвараа нэмэгдүүлэхээр төлөвлөсөн ба 
үүний тулд Азийн хөгжлийн сангаас зээл олгох үйл ажиллагааг Ердийн 
хөрөнгийн эх үүсвэртэй нэгтгэхээр хэлэлцэж байна. Үүнээс гадна, 
процедуруудаа хялбарчлах, хөшүүрэг урамшууллыг нэмэгдүүлэх замаар 
хамтран санхүүжилтийн боломжуудыг ашиглаж санхүүгийн нөөц бололцоогоо 
арвижуулахын зэрэгцээ олон ба хоёр талт олон улсын байгууллагууд, хувийн 
хэвшил, иргэний нийгмийн төлөөллүүдтэй хамтын ажиллагаагаа өргөжүүлэн, 
тэдний нөөц бололцоог ашиглаж, мэдлэг туршлагаа хуваалцахад анхаарна. 
Төслийн төлөвлөлт ба хэрэгжилт, гүйцэтгэл болон үр дүнгийн хяналтанд 
иргэний нийгмийн байгууллагууд илүү ихээр оролцуулах болно. 

АХБ-ны мөнгийг үр ашигтай зарцуулах нь. AХБ үйл ажиллагааныхаа үр 
ашиг, үр дүн мөн институцийн үр өгөөжийг нэмэгдүүлэх арга замыг эрэлхийлнэ. 
Төслийн хэрэгжилтийг чанаржуулахын тулд банкны худалдан авалтын 
тогтолцоо гэх мэт бизнесийн процессуудыг шинэчилж, сайжруулна. Энэ нь 
АХБ-ны дотоод үр ашгийг нэмэгдүүлээд зогсохгүй харилцагч байгууллага, 
тендерт оролцогчдын ажлын өртгийг бууруулж, АХБ-тай хамтран ажиллах 
сонирхлыг нэмэгдүүлнэ. Нөөцийг хуваарилахдаа зээл олголт зэрэг хэрэгжиж 
буй үйл ажиллагааны гүйцэтгэлийг харгалзах бөгөөд бизнесийн процессийг 
улам хялбарчлахын тулд банкны дотоод мэдээлэл харилцааны технологийн 
системуудийг бэхжүүлнэ. АХБ-аас өөрийн үйл ажиллагаа, институцийн 
түвшинд хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний үр дүнг байгууллага, улс орон, төслийн 
түвшинд хянах, хэмжих зорилгоор үр дүнгийн хүснэгтүүдээ илүү системтэйгээр 
ашиглах болно. 
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Төслийн 
хэрэгжилтийг 

чанаржуулахын  
тулд банкны худалдан 
авалтын тогтолцоо гэх  

мэт бизнесийн 
процессуудыг 

шинэчилж, 
сайжруулна.

АХБ-ны 2014–2020 оны стратегийн 
тэргүүлэх чиглэлүүд: АХБ-ны чадавхи, 
үр ашгийг сайжруулах нь



Шинэ сорилтуудыг давахаар зохион байгуулалтыг хийх нь. AХБ илүү эрч 
хүчтэй, уян хатан, шинийг санаачлагч байгууллага болохын тулд ажилтнуудын 
ур чадвар, урамшууллын тогтолцоо, институцийн зохион байгуулалтаа бүрэн 
хэмжээнд нь бэхжүүлэх болно. Үүний тулд зайлшгүй чухал боловсон хүчний 
дутагдлыг нөхөж, ажилтан шалгаруулах стратегийн шинж чанартай хөтөлбөр 
хэрэгжүүлэхээс гадна, салбарын мэргэшлийн сангуудыг бүрдүүлэх зорилгоор 
техникийн чиглэлийн мэргэжилтнуудийг тогтвор суурьшилтай ажиллуулах, 
хөгжүүлэх хүний нөөцийн удирдлагын тусгай тогтолцоог бий болгоно. Аливаа 
нэг салбарт мэргэшсэн бөгөөд удирдлагын өндөр чадвартай ажилтнуудыг 
байгууллагын удирдлагын дээд албан тушаалуудад дэмшүүлэн томилох 
боломжтойг дурьдах нь зөв бөгөөд ажлын үр дүнг сайжруулах, харилцагч 
төвтэй болох, инноваци, мэдлэгийг дэмжих, нөөцийг зохистой ашиглахыг 
урамшуулсан хөшүүргүүдийг нийт ажилтнуудын дунд нэвтрүүлнэ. АХБ-аас 
салбар бүрт урт хугацааны хамтын ажиллагааг өрнүүлэх, техникийн мэдлэг 
туршлагыг ашиглах, зохистой дүн шинжилгээнд үндэслэн үйл ажиллагаа 
явуулахыг шинээр чухалчлах болно. “Нэг АХБ” зарчмын дагуу нэгж хэсэг, 
салбаруудын хооронд ур чадвараа солилцохыг хөхиүлэн дэмжих ба суурин 
төлөөлөгчийн газрууд илүү бие даасан мандаттайгаар ажиллаж, гишүүн улс 
орон дахь ажилтнуудын чиг үүрэг улам чухал болно. 

АХБ-аас ДХҮ-д тодорхойлсон стратегийн тэргүүлэх чиглэлүүдийг хэрэгжүүлэх 
ажлын төлөвлөгөөг боловсруулж, гүйцэтгэлийн явцыг хянан тайлагнахын тулд 
байгууллагын үр дүнгийн хүснэгтээ шинэчлэх болно. 
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Азийн Хөгжлийн Банкны тухай

АХБ-ны алсын хараа бол ядуурлаас ангид Ази, Номхон далайн 
бүс нутаг. Банкны эрхэм зорилго нь өөрийн гишүүн хөгжиж буй улс 
орнуудад ядуурлыг бууруулах, хүн амын амьжиргааг сайжруулахад 
чиглэнэ. Ази Номхон далайн бүс нутгийн хувьд ихээхэн ахиц дэвшил 
гарсан хэдий ч дэлхийн ядуу хүн амын ойролцоогоор хоёрны гурав 
нь тус бүс нутагт амьдарч байна: тухайлбал, 1.6 тэрбум хүн өдөрт  
2 хүрэхгүй ам.долларын орлотой байгаа бол 733 сая хүн өдөрт  
1.25 хүрэхгүй ам.доллараар амиа зогоодог. 

АХБ хүртээмжтэй эдийн засгийн өсөлт, байгальд халгүй тогтвортой 
хөгжил, бүс нутгийн интеграцчиллыг дэмжих замаар ядуурлыг 
бууруулахаар тууштай ажиллаж байна. Манила хотод төвтэй АХБ нь 
67 гишүүнтэйгээс 48 нь тус бүс нутгийнх. АХБ нь бодлогын дэмжлэг, 
зээл, хөрөнгө оруулалтын хувьцаа, баталгаа, буцалтгүй тусламж, 
техникийн туслалцаа зэрэг олон төрлийн арга хэрэгслээр дамжуулан 
өөрийн гишүүн хөгжиж буй улс орнуудад тусламж үзүүлэн ажилладаг. 

© Азийн Хөгжлийн Банк
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