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АХБ-ны Хувийн Хэвшлийн Үйл ажиллагаа: Шинэтгэл, Үр нөлөө, Ёс зүй

АХБ-ны Засгийн газрын бус үйл ажиллагааны талаарх энэхүү нийтлэл нь Ази, Номхон 
Далайн улс орнуудад хувийн хэвшлийн хөрөнгө оруулалтыг татах, бэхжүүлэх АХБ-ны 
хандлагыг тайлбарласан болно.

Азийн Хөгжлийн Банкны тухай

Азийн Хөгжлийн Банкны зорилт нь Ази, Номхон Далайн орнуудыг ядуурлаас ангижруулах 
бөгөөд гол зорилго нь хөгжиж буй гишүүн орнуудын ядуурлыг бууруулах, хүн амын 
амжиргааны түвшинг дээшлүүлэхэд чиглэгддэг. Бүс нутгийн хувьд амжилт ахицаар 
баялаг байгаа хэдий ч дэлхийн нийт ядуу иргэдийн гуравны хоёр нь энэхүү бүс нутагт 
амьдарсаар байна. Үүнд: өдөрт 2 ам.доллараас бага орлоготой хүн амын тоо 1.8 тэрбум, 
өдөрт 1.25 ам.доллараас бага орлоготой иргэдийн тоо 903 сая хүрчээ. АХБ нь бүх нийтийг 
хамарсан эдийн засгийн өсөлт, байгаль орчны тогтвортой өсөлт болон бүс нутгийн хамтын 
ажиллагааг хангах замаар ядуурлыг бууруулахын төлөө ажилладаг юм.

Манила хотод төвтэй АХБ нь нийт 67 гишүүн улстай бөгөөд үүний 48 нь тус бүс нутагт 
оршдог. АХБ нь хөгжиж буй гишүүн орнууддаа бодлогын хэлэлцүүлэг, зээл, хөрөнгө 
оруулалт, баталгаа гаргах, буцалтгүй тусламж болон техникийн туслалцаа зэргээр 
дамжуулан дэмжлэг үзүүлдэг.

Филиппин Улсад хэвлэв
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АХБ Хувийн хэвшлийн үйл ажиллагаа: Шинэтгэл, Үр нөлөө, Ёс зүй

Товчилсон үгс

Энэхүү баримт бичигт илэрхийлэгдсэн үзэл бодол нь зөвхөн зохиогчдын үзэл бодол бөгөөд АХБ, АХБ-ны захирлуудын зөвлөл, зохиогчдын 
төлөөлж буй засгийн газруудын үзэл санаа, бодлогыг заавал илэрхийлэх албагүй. Энд дурдагдсан данснууд нь жишиг бөгөөд төсөл, 
хөтөлбөрүүдийн иж бүрэн үр нөлөөг илэрхийлээгүй болно.
Энэ баримтад тусгагдсан тоон баримтуудын үнэн зөв эсэхэд АХБ-аас баталгаа гаргахгүй бөгөөд тэдгээрийг хэрэглэснээс үүдэн гарах аливаа 
үр дагаварт хариуцлага хүлээхгүй. Энэхүү баримтад тухайн газар нутаг эсвэл газар зүйн нутаг дэвсгэрийг дурьдахдаа эсвэл “улс орон” гэсэн 
нэр томъёог ашиглахдаа АХБ аливаа газар нутаг, нутаг дэвсгэрийн эрхзүйн болон бусад статусын талаар шүүмжлэхийг зориогүй болно.
Энэхүү баримт бичигт тусгагдсан мэдээллийг хувийн болон ашгийн бус зорилгоор АХБ-д зохих журмаар мэдэгдсэний дагуу хуулбарлан 
хэвлэж болно. АХБ-ны зөвшөөрөлгүйгээр борлуулах, бусдад тараах, эсвэл ашиг олох зорилгоор дагавар бүтээл зохиохыг хориглоно.
Тэмдэглэл: Энэхүү тайланд “$” тэмдэгт нь ам.долларыг илэрхийлнэ.

Энэхүү баримт бичгийг олон нийтэд хүртээмжтэй болгох зорилгоор Англи хэлнээс орчуулав. Азийн Хөгжлийн Банк нь орчуулгын  үнэн 
зөвийг хянасан боловч АХБ-ны албан ёсны хэл нь Англи хэл тул энэхүү баримт бичгийн Англи хэл дээрх хувийг жинхэнэ (энэ нь албан 
ёсны бүрэн эрхэт ) эх хувь гэж үзнэ. Энэхүү баримт бичгээс ишлэл татахдаа Англи хэл дээрх эх хувийг заавал дурдвал зохино.

АХБ – Азийн Хөгжлийн Банк

БӨА – Барих-өмчлөх-ашиглах

БАШ – Барих-ашиглах-шилжүүлэх

ХБГО – АХБ-ны Хөгжиж буй гишүүн орнууд

ЛБХХ – Лондонгийн банк хоорондын хүү, LIBOR

ЗАА – Захирлын Ажлын Алба, PSOD

ЗХБ – Зээлийн хэсэгчилсэн баталгаа

ТХХТ – Төр–хувийн хэвшлийн түншлэл

УТЭБ – Улс төрийн эрсдэлийн баталгаа

УТЭД – Улс төрийн эрсдэлийн даатгал

ХЗЗСС – Хөрөнгийн зах зээл ба санхүүгийн 
салбарын хэлтэс, ХХҮАГ

ХХХ – Хувийн хэвшлийг хөгжүүлэх

ДБСХ-1 – Дэд бүтцийн санхүүжилтийн хэлтэс 1

ДБСХ-2 – Дэд бүтцийн санхүүжилтийн хэлтэс 2

ХХҮА – Хувийн хэвшлийн үйл ажиллагаа

ХХҮАЗХ – Хувийн хэвшлийн үйл ажиллагааны 
зохицуулалтын хэлтэс

ХХҮАГ – Хувийн хэвшлийн үйл ажиллагааны газар

ТТ – Техникийн туслалцаа

ХСХ – Худалдааны санхүүжилтийн хөтөлбөр
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Захирлын мэндчилгээ

Дэлхийн эдийн засаг сүүлийн 
18 сарын туршид ихээхэн 
өөрчлөлтөд өртлөө. 2008 оны сүүл 
2010 оны эхэн хооронд санхүүгийн 

зах зээлд адармаатай шилжилт гарав. 
Дахин сэргэж буй шинж тэмдэгүүд байгаа 
хэдий ч тэдгээр нь хөрөнгө оруулалт 
зөвхөн тогтворжсон болон эрсдэл 
багатай орчинд чиглэгдсэн хэвээр байгааг 
халхалсаар байна. Азийн Хөгжлийн Банк 
(АХБ) зэрэг байгууллагуудын зорилго нь 
дахин сэргэлтийн үр жимсийг Ази, Номхон 
далайн бүс нутаг даяар тархаах явдал юм.

АХБ-ны Стратеги 2020 баримт 
бичгийн хүрээнд Хувийн Хэвшлийн 
Үйл ажиллагааны газар (ХХҮАГ) ирэх 
жилүүдэд үйл ажиллагааны цар хүрээг 
тэлж Азийн хөгжлийн явцад оруулах 
өөрийн хувь нэмрийг нэмэгдүүлнэ. ХХҮАГ 
нь хувийн ивээн тэтгэгч, хөрөнгө оруулагч, 
санхүүжүүлэгчидтэй хамтран бүс нутаг 
даяар ядуурлыг бууруулахад чиглэгдсэн 
хөрөнгө оруулалтуудыг дэмжиж ажиллах 
АХБ-ны стратегийн зорилгыг биелүүлэхэд 
голлох үүрэг гүйцэтгэх болно.

Энэхүү динамик орчинд ХХҮАГ-т хөрөнгө 
оруулалтын эх үүсвэрийг дайчлах олон 
боломж завшаан бий болно. Бидний 
хэлцэлийн түвшин дэх оролцоо, мөнАХБ 

болон гишүүн орнуудын Засгийн 
газрууд хоорондын онцлог харилцаа нь 
санхүүгийн эх үүсвэрийг дайчлах хөшүүрэг 
болж, харилцан ашигтай шийдлүүдийг 
бүрдүүлэгч болох нь олонтаа батлагдсан. 
Хямралын дараах шилжилтийн үед бид 
өмнөх хамтын ажиллагаагаа бэхжүүлэхийн 
зэрэгцээ шинэ хамтын ажиллагааг 
(дотоодын тэргүүлэх санхүүгийн 
байгууллагууд зэрэг) хөгжүүлэхийг зорих 
болно. Ялангуяа арилжааны оролцогчдын 
санхүүжилтийн дутагдлыг нөхөхөд 
дэмжлэг үзүүлэхэд бэлэн байдаг төрийн 
байгууллагуудтай хамтын ажиллагааг 
үргэлжлүүлэхийг зорих болно.

ХХҮАГ-ынидэвхитэй үйл ажиллагаа 
явуулж буйулс орнуудын тоо нэмэгдсээр 
байна. Сүүлийн жилүүдэд бид шинэ 
болон хөгжиж буй “frontier” and 
underserved markets зах зээлүүдэд 
гол анхаарлаа хандуулж ирсэн бөгөөд 
энэхүү хандлага нь цаашид ч үргэлжлэх 
болно. Энэ нь АХБ-ны бүс нутаг дахь 
ач холбогдлыг, ялангуяа АХБ-ны цөм 
салбарууд болох дэд бүтэц болон 
хөрөнгийн зах зээл ба санхүүгийн 
салбаруудад бататгах юм. 

Дэд бүтэц болон төслийн санхүүжилтийн 
хувьд ХХҮАГ нь дараах салбаруудад үйл 
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ажиллагаагаа идэвхитэй үргэлжлүүлнэ: 
эрчим хүч, тээвэр, харилцаа холбоо, ус, 
хотын дэд бүтэц. Салбар тус бүр дэх 
оролцоо нь АХБ-ны тухайн улс орны 
түвшинд боловсруулж, хүлээн авагч орны 
шаардлага хэрэгцээг тусгасан стратеги 
хөтөлбөр дээр үндэслэсэн байна. . Бүс 
нутгийн үндсэн хэрэгцээг хангахад өндөр 
үр ашиг бүхий нүүрсэнцахилгаан станцууд 
чухал хэвээр байх хэдий ч ХХҮАГ нь 
цаашид тухайн нөхцөл байдалд тохирсон 
“цэвэр” болон сэргээгдэх эрчим хүчний 
технологийг илүү дэмжиж, санхүүжүүлж 
байх болно. Бидний дэд бүтцийн салбар 
дахь үйл ажиллагааны үндсэн зорилго бол 
ядуурлыг бууруулах бөгөөд бид урьдын 
адил үүнийг гол чиглэл болгон ажиллана. 

Хөрөнгийн зах зээл ба санхүүгийн салбар 
дахь үйл ажиллагаандаа ч мөн ижил 
зарчим баримтлах болно. Ядуурлыг 
бууруулахад санхүү, хөрөнгийн зах 
зээлийн хөгжил шууд болон шууд бус 
байдлаар нөлөөлдөг. ХХҮАГ цаашид 
санхүүгийн зуучлагч байгууллагуудтай 
хамтарч ажиллах шугамаар санхүүгийн 
үйлчилгээний хүртээмжийг сайжруулж, 
ялангуяа бага орлоготой иргэд, 
жижиг дунд аж ахуйн нэгжүүдэд илүү 
хүртээлтэй болгоход анхаарч ажиллана. 

Санхүүгийн зуучлагч байгууллагуудтай 
ажиллах замаар бид мөн дэд бүтцийн 
хөгжил болон цаг уурын өөрчлөлтийн 
санхүүжилтэнд хувь нэмэр оруулж буй юм. 
Худалдааны Санхүүжилтийн Хөтөлбөрөөр 
(ХСХ) дамжин хэрэгждэг худалдааны 
санхүүжилтийн үйл ажиллагаа нь бүс 
нутгийн интеграцийг сайжруулахын 
зэрэгцээ хамгийн эмзэг улс орнуудад 
санхүүгийн хямралаас үүдэх сөрөг үр 
нөлөөг бууруулахад чиглэгдсэн байхаар 
болно.. Санхүү, хөрөнгийн зах зээлийг 
хөгжүүлэх нь цаашид гарч болзошгүй 
хямралын сөрөг үр дагаварыг багасгахад 
тодорхой үүрэг гүйцэтгэх боломжтой. 
Түрүүчийн санхүүгийн хямралаас хойшхи 
Азийн улс орнуудын дотоодын хөрөнгийн 
зах зээлд бий болсон хөгжил нь өнөөгийн 
нүүрлээд буй хямралын үзүүлэх үр нөлөөг 
зөөллөхөд чухал ач холбогдолтой байлаа. 
Хөрөнгийн зах зээлийн чиглэлээр явуулж 
буй үйл ажиллагаа бол ХХҮАГ-ын үйл 
ажиллагааны цөм бөгөөд ирэх жилүүдэд 
.улам их нэмэгдэхээр байгаа билээ.

Бид салбарын болон улс орны түвшинд 
олон янзын боломж, бэрхшээлүүдтэй 
тулгарч байдаг. ХХҮАГ ирэх жилүүдэд 
бүх үйлчлүүлэгчтэйгээ улам их ойртож 
ажиллахыг хичээх бөгөөд Стратеги 2020-н 

дагуу бид ядуурлаас ангид Ази, Номхон 
далайн бүс нутгийг бий болгох хэтийн 
зорилгодоо суурилан үйл ажиллагааныхаа 
цар хүрээг улам бүр тэлэн ажиллах 
болно. Үүнтэй холбогдуулан бидний үйл 
ажиллагаа “Гурван Ай” буюу “Шинэтгэл, 
Үр Нөлөө, Ёс зүй” хөтөлбөрийг удирдлага 
болгон ажиллана. 

Эцэст нь хэлэхэд, ирж буй он жилүүд Ази, 
Номхон далайн бүс нутгийн хувьд хялбар 
биш байх гэж би үзэж байна. Гэхдээ мөн 
хувийн хэвшил Азийн ирээдүйн төлөө 
хөрөнгө оруулалт хийх завшаанаар элбэг 
үр өгөөжтэй он жилүүд байх ч болно 
гэж итгэж байна. Хэдийгээр Ази бүсийн 
хэрэгцээ шаардлага асар их бөгөөд 
нарийн төвөгтэй ч ХХҮАГ-д урд байгаа 
бэрхшээлийг даван туулахад туслах ур 
чадвар, хүсэл эрмэлзэл, зориг хатуужил 
дүүрэн байна.

Филип К. Эркюага
Захирал
Хувийн хэвшлийн үйл ажиллагааны газар

Шинэтгэл, Үр нөлөө, Ёс зүй



Хөгжил дэвшилд гүйцэтгэх 
хувийн хэвшлийн үүргийг 
нэмэгдүүлэх нь

Хувийн хэвшлийн эрчтэй хөгжил 
бол эдийн засгийн урт хугацааны 
хөгжилд нэн чухал бөгөөд ядуурлыг 
тогтвортойгоор бууруулах зайлшгүй 

нөхцөл болдог. АХБ-ны (АХБ) төр болон хувийн 
хэвшлийн үйл ажиллагааг хэрхэн зохистойгоор 
хувийн хэвшилд тулгуурласан өсөлтийг 
хангахад чиглүүлэх асуудлыг шийдвэрлэх 
замаар Ази, Номхон Далайн бүс нутагт 
хувийн хэвшлийн гүйцэтгэх үүргийг бэхжүүлэх 
бөгөөд энэ нь Азийн Хөгжлийн Банкны Хувийн 
хэвшлийг хөгжүүлэх (ХХХ) ажлын гол зорилго 
юм. Энэнь төрийн салбарт үзүүлж буй дэмжлэг 
хувийн хэвшлийн хүсэл сонирхол, тулгарч 
буй бэрхшээлийг системтэйгээр шийдвэрлэж, 
харин хувийн хэвшилд үзүүлж буй дэмжлэг 
тэдний үйл ажиллагаанд хөгжлийн үр нөлөөг 
суулгахад анхаарах шаардлагатай болдог.

Засгийн газрын орхигдуулсаныг нөхөж 
байдаг хувийн хэвшлийн дэмжлэггүйгээр 
ямар ч Засгийн газар тогтвортой хөгжил 
болон ядуурлыг бууруулах хос зорилтыг 
гүйцэлдүүлэх боломжгүй. Хувийн хэвшил 

нь үйлчилгээ, санхүүжилт хийх чадвартай 
учраас эдийн засгийн өсөлт болон ажлын 
байр бий болгоход хувь нэмэр болж 
байдаг.

Бизнесийн хөдөлгөгчийн хувьд хувийн 
хэвшил нь эдийн засгийн хөгжил, 
тогтвортой өсөлтийг хангах аливаа 
Засгийн газрын хэтийн зорилгын нэгэн 
хэсэг болж байдаг. Иймээс хувийн 
хэвшлийн өсөлт, хөгжил нь урт хугацааны 
хөгжлийн чадавхи, тогтвортой өсөлт, 
ажлын байр бий болгох Засгийн газрын 
үүргийг гүйцэлдүүлэхэд зайлшгүй чухал 
байдаг.
үүргийг гүйцэлдүүлэхэд зайлшгүй чухал 
байдаг.
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Чухамхүү үүнд л АХБ-ны стратегийн  
үүрэг оршдог.

Мөнгө бол АХБ-ны гол бүтээгдэхүүн 
биш хэмээн бид итгэдэг. Хувийн хэвшил 
дангаар үр дүнтэй бөгөөд хангалттай 
түвшинд санхүүжүүлэх боломжтой салбарт 
хөрөнгө оруулалт хийх нь ч бидний 
зорилго биш. Мөнгөнөөс илүү чухал бөгөөд 
стратегийн шинжтэй зүйлийг бид өгч чадна 
гэдэгтитгэдэг. Чухам энэ чухал зүйл нь 
АХБ-ны хувьд хувийн хэвшлийн хөгжил юм.

АХБ-ны хувийн хэвшлийг хөгжүүлэх 
стратеги нь харилцан биенээ нөхсөн 
гурван стратегийн тулгуураас бүрддэг: 
таатай орчин бүрдүүлэх, бизнесийн 
боломжийг нээх, хувийн хөрөнгө 
оруулалтыг дэмжих.

Таатай орчин бүрдүүлэх: 
Хувийн хэвшлийн урт хугацааны 
хөгжилд бодлогын зөв орчин нэн 
чухал. АХБ-ны нэг давуу тал нь 
Засгийн газруудтай хэрэгцээтэй 
шинэчлэлийн талаар бодлогын 
хэлэлцүүлэг явуулдагт оршдог. 
ХХХ стратегийн шинэчлэлийн 
хөтөлбөр нь (i) макро эдийн 
засгийн тогтвортой байдлыг хангах; 
(ii) хөрөнгө оруулалт, худалдаа, 
үнийн чөлөөтэй системийг дэмжих; 
(iii) өрсөлдөөнийг боогдуулагч хүчин 

зүйлсийг багасгах; (iv) санхүүгийн 
болон хөрөнгийн зах зээлийг 
дэмжих; (v) уян хатан хөдөлмөрийн 
болон газрын зах зээлийг дэмжих; 
(vi) зохистой биет, нийгмийн болон 
технологийн дэд бүтцийг бүрдүүлэх; 
(vii) тэнцвэртэй татварын тогтолцоог 
бүрдүүлэх; (viii) өмчийн эрхийг 
хамгаалж, гэрээг сахин биелүүлэх 
болон маргааныг шийдвэрлэх 
боломжийг бүрдүүлдэг хууль эрх 
зүйн болон шүүхийн тогтолцоог 
дэмжихэд чиглэгддэг.

Бизнесийн боломжийг нээх: 
ХХХ стратегид АХБ шаардлагатай 
нөхцөлд төрд үзүүлэх тусламжийн 
хүрээнд хэрэгжүүлж буй төслүүд нь 
хувийн хэвшил, ялангуяа дотоодын 
хувийн хэвшилд бизнесийн 
боломжийг бүрдүүлэхэд анхаарах 
талаар бодитой алхамууд хийдэг. 
АХБ-ны төрийн салбарын үйл 
ажиллагаа нь хувийн хэвшлээс 
оролцох тодорхой боломж бүрдүүлэх 
байдлаар боловсруулагдах 
боломжтой. Жишээ нь ядуурлыг 
бууруулах зорилго бүхий хувийн 
хэвшлийн загвар төслүүд байж болно.

Хувийн хөрөнгө оруулалтыг 
хөшүүрэгдэх: АХБ нь хувийн 
хэвшлийн төслүүдэд санхүүгийн 

шууд дэмжлэг үзүүлдэг. Хэдийгээр 
АХБ-ны оролцоо нь хязгаарлагдмал 
байдаг ч энэ нь дээрх төслүүдийг 
санхүүжүүлэхэд арилжааны 
томоохон эх үүсвэрийг дайчлах 
хөшүүрэг болдог. Олон талт 
хөгжлийн байгуулагын хувьд АХБ нь 
хувийн хэвшлийн төслүүдийг зөвхөн 
санхүүгийн үр ашигтай байдлыг 
харгалзан санхүүжүүлдэггүй. 
Төслүүд нь санхүүгийн үр өгөөжөөс 
гадна хөгжлийн тодорхой үр нөлөө 
ба/эсвэл үлгэр дууриал болох үр дүн 
харуулах учиртай.

Зураг 1:  АХБ-ны төр ба хувийн хэвшлийн 
хоорондын хэлэлцүүлэг

АХБ-ны Хувийн хэвшлийн үйл ажиллагаа
(бодит туршлага)

Төрийн салбар

АХБ-ны Хувийн хэвшлийн 
хөгжлийн ажлууд

Хавсралтаас үзнэ үү:

АХБ-ны Засгийн газрын бус үйл ажиллагааны  
график болон үзүүлэлтүүд
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Мэдлэг дамжуулан түгээх нь АХБ-ны 
хувийн хэвшлийн санхүүжилтийн үйл 
ажиллагааны түлхүүр хэсэг нь юм. 
Мөнгөн хөрөнгийн урсгалын шинжилгээ, 
эрсдэлийн удирдлага зэрэг сэдвээр 
шилдэг туршлага болсон санхүүгийн 
хэрэгсэл болон ойлголтуудыг АХБ байнга 
нэвтрүүлж байдаг. 

Эцэст нь, АХБ бусад олон улсын 
санхүүгийн байгууллагууд болон 
хөгжлийн агентлагуудтай урт хугацааны 
бүтээлч хамтын ажиллагаатай байдаг. 
Эдгээр стратегийн хамтын нэгдлүүд нь 
нарийн төвөгтэй төслүүдийг ч бодитоор 
хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай мэдлэг 
болон эрсдэлийг хуваалцах ихссээр 
байна. Хэд хэдэн агентлагуудын хамтын 
дэмжлэг нь тухайн улс орны нөхцөл 
байдалд итгэл үнэмшил бий болгож 
хувийн хөрөнгийн цаашдын урсгалын 
замыг засаж өгдөг. АХБ-ны хувийн хэвшлийн итгэлАХБ-ны төрийн салбарын итгэл

АХБ-ны 
санхүүжилттэй төрийн 
салбарын төслүүдээр 
бизнесийн боломжийг 

нээж өгөх

Хувийн хөрөнгө 
оруулалтыг хөшүүрэгдэх

ХБГО-уудыг 
Бизнесийн таатай 

орчинг бүрдүүлэхэд 
дэмжих 

Азид ядууралтай тэмцэх

АХБ-ны итгэлцэл

Зураг 2: АХБ-ны Хувийн хэвшлийн хөгжлийн стратегийн итгэлцэл 

Эх сурвалж: АХБ. 2000 он. Хувийн хэвшлийн хөгжлийн стратеги. Манила хот
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Урт хугацааны зорилгууд: 
Стратеги 2020

2008 оны 4 дүгээр сард батлагдсан 
Стратеги 2020 нь АХБ-ны урт 
хугацааны стратегийн үндсэн суурь 
юм. Стратеги 2020 нь стратегийн 

тодорхой чиглэлүүдийг тодорхойлсноос 
гадна 2008–2020 хүртэлх хугацааны АХБ-
ны үйл ажиллагаа, байгууллага болон 
бизнесийн үйл явцын төлөвлөлтийн хүрээг 
гаргаж өгсөн. Тус баримт бичиг нь Ази, 
Номхон Далайн бүс нутгийг ядуурлаас 
ангижруулах, АХБ-ны хөгжиж буй гишүүн 
орнуудын (ХБГО) амьдрах орчин, 
амьдралын чанарыг дээшлүүлэх тухай 
хэтийн зорилтыг дахин баталгаажуулсан. 
Эдгээр зорилгуудад хүрэхийн тулд 
АХБ бие биеэ нөхсөн гурван хөгжлийн 
хөтөлбөрийг дэмжиж ажиллана: (i) бүгдийг 
хамарсан эдийн засгийн өсөлт, (ii) байгаль 
орчны тогтвортой байдлыг хадгалсан 
өсөлт, (iii) бүс нутгийн интеграц.

АХБ нь стратегийн хувьд хувийн хэвшлийн 
хөгжил, сайн засаглал, хүйсийн тэгш 
байдал, мэдлэгийн шийдэл болон хамтын 
ажиллагааг дэмжих замаар өөрчлөлт 
шинэчлэлийн хамтрагч, зуучлагчийн 
үүрэгтэйгээ тодорхойлсон. Стратеги 
2020-д эдгээр нь хамтдаа бүс нутагт 

өөрчлөлт шинэчлэлийг хөдөлгөгч гол 
хүчин зүйлүүдээр тусгагдсан. Хүчин зүйл 
тус бүр нь АХБ-ийг өсөлтийг дэмжин, 
хөгжлийн өргөн хүрээтэй дэмжлэгийг 
уялдуулах замаар өөрчлөлт шинэчлэлтийн 
зуучийн үүрэг гүйцэтгэх бололцоог олгож, 
идэвхитэй бөгөөд хариуцлагатай хөгжлийн 
түнш болгодог юм. 

Стратеги 2020-ийн хүрээнд нэвтрүүлсэн 
үйл ажиллагааны шинэчлэлтүүд нь:

1. АХБ нь хамтын ажиллагааны 
хүрээгээ тэлж зээл, тусламжийг 
илүү үр дүнтэй хүргэх, 
хөгжлийн үр дүнг 
бэхжүүлэх, гамшиг 
болон онцгой 
байдлын тусламжийг 
сайжруулах шинэ 
хамтын ажиллагаанд 
илүү нээлттэй байх 
болно. Ийнхүү 
хамтын ажиллагааг 
өргөжүүлэх нь 
тусламжийн 
шинэ арга хэлбэр 
нэвтрүүлэх, 

ХБГО-уудын техникийн болон 
менежментийн ур чадварыг 
өргөнөөр ашиглах, төслийн 
хамтарсан санхүүжилт болон 
хөрөнгө оруулалтын хэрэгслүүдийг 
нэвтрүүлэхэд хувийн хэвшилтэй 
ажиллах хамтын ажиллагааг 
дэмжих юм.

2. АХБ-ны мэдлэгийн үйлчилгээ нь 
хүлээн зөвшөөрөгдсөн шилдэг 
туршлагуудыг нэвтрүүлэхийн зэрэгцээ 
үйлчлүүлэгчдийн нэн тэргүүний 
хэрэгцээнд чиглэгдэх болно. АХБ нь 
мэдлэг олж авч түгээх туршилтын 
төслүүдийг дэмжиж ажиллах 
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болно. АХБ мэдлэгийг түгээхдээ шууд 
үр нөлөөгөө харуулах, мөн хөшүүрэг 
болгох эсэх тал дээр анхаарах 
болно. Үүний нэг жишээ бол ХБГО-
ууд нийгмийн үйлчилгээнд хэрхэн 
төр–хувийн хэвшлийн түншлэлийг 
нэвтрүүлэн улмаар ядууст тэтгэмж 
үзүүлэх боломжтой тухай мэдлэг юм.

3. Хувийн хэвшлийг хөгжүүлэх ажлын 
хүрээнд АХБ нь засгийн газрын болон 
улс төрийн эрсдлүүдийг (гэхдээ 
сайтар тооцоолж удирдах) өөртөө 
илүү хүлээж, хувийн хэвшлийн 
хөрөнгө оруулалтын хөшүүргийн 
үүргийг гүйцэтгэх юм. Бүгдийг 
хамарсан өсөлт, байгаль орчныг 
сайжруулах хувийн хэвшлийн хөрөнгө 
оруулалтыг татахад ХБГО-уудтай 
түлхүү анхааран ажиллах болно. 
ХБГО-ууд хувийн хөрөнгө оруулалтыг 
татан өөрчлөлтийг хөшүүрэгдэхэд 
АХБ шууд санхүүжилт, зээлийн эргэн 
төлөлтийг сайжруулах хэрэгслүүд, 

эрсдэл саармагжуулах баталгаа, 
санхүүгийн шинэлэг хэрэгслүүдийг 
ашиглах болно.

4. Бүх ХБГО-уудад тулгарч буй төрөл 
бүрийн хэрэгцээ шаардлагыг бүгдийг 
хангах боломжгүйг харгалзан АХБ 
хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааг сонгох 
шалгууруудыг тодруулж, тодорхой 
асуудлуудад илүү төвлөрөн ажиллах 
болно. Дээд зэргийн үр дүн, үр ашиг, 
үр нөлөөг хүргэхийн тулд АХБ өөрийн 
харьцангуй давуу талуудтай таван 
үндсэн үйл ажиллагааны чиглэлд 
байгууллагын болоод санхүүгийн эх 
үүсвэрүүдийг чиглүүлэх болно: (i) дэд 
бүтэц, (ii) байгаль орчин, (iii) бүс 
нутгийн хамтын ажиллагаа, интеграц, 
(iv) санхүүгийн салбарын хөгжил, 
(v) боловсрол. Эдгээр чиглэлүүд нь 
АХБ-ны стратегийн хөгжлийн гурван 
хөтөлбөр–бүгдийг хамарсан өсөлтийг 
хангах, байгаль орчны тогтвортой 

байдлыг хадгалсан өсөлт, бүс нутгийн 
нэгтгэл-тэй нягт холбоотой. 

Стратеги 2020 нь байгууллагын 
болон үйл ажиллагааны хоёр төрлийн 
зорилтуудыг дэвшүүлсэн. Жишээ нь, 
АХБ-ны зээлийн хөтөлбөрийн багцын 
бүтцийг өөрчлөхөөр тусгасан. 2012 онд 
АХБ-ны зээлийн хөтөлбөрийн 80 хувь 
нь дээр дурдсан таван үйл ажиллагааны 
чиглэлд зарцуулагдсан байх болно. 2020 
онд зээлийн хөтөлбөрийн 30-аас доошгүй 
хувь нь бүс нутгийн шинжтэй төслүүд, 
50 хувь нь хувийн хэвшлийг хөгжүүлэх 
болон хувийн хэвшлийн үйл ажиллагаанд 
зарцуулагдах болно.

67 гишүүн орнуудын дэмжлэг болон 
Засгийн газруудтай хамтран ажилласан 
40 жилийн туршлага нь АХБ-ийг хөгжлийн 
түнш бөгөөд үнэнч брокер болох онцгой 
давуу талуудыг бий болгож байгаа юм.

Хавсралтаас үзнэ үү:

АХБ-ны Засгийн газрын бус үйл ажиллагааны график болон үзүүлэлтүүд
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Хувийн хэвшлийн үйл ажиллагаа

Стратеги 2020 нь хувийн 
хэвшлийн үйл ажиллагааг 
өөрийн зорилгуудын нэгэн хэсэг 
болгож тусгасан. АХБ нь бүс 

нутагт хувийн хөрөнгө оруулалтыг дэмжиж 
хөгжлийн дорвитой үр нөлөө үзүүлэн 
хурдацтай, тогтвортой бөгөөд бүгдийг 
хамарсан өсөлтөд хүргэх төслүүдэд гол 
анхаарлаа хандуулах болно.

АХБ-ны Хувийн хэвшлийн үйл ажиллаганы 
стратегийн зорилго нь ХБГО-ууд руу 
чиглэсэн болон ХБГО-уудын дотоодын 
хөрөнгийн урсгалыг нэмэгдүүлэх, ялангуяа 
хөрөнгийн урсгалыг илүү олон улс орон 
болон салбаруудад чиглүүлэхэд оршино. 
Хувийн хэвшлийн үйл ажиллагааны (ХХҮА) 
стратегийн хүрээ нь хөгжлийн үр нөлөөнд 
илүү анхаарал хандуулахыг шаардаж 
байгаа бөгөөд (i) Дэд бүтэц болон 
хөрөнгийн зах зээлийн хөгжилд хувийн 
хэвшлийн оролцоог нэмэгдүүлэх, (ii) улс 
орны болон салбарын хүрээг аажмаар 
тэлэх, (iii) зээлийн эргэн төлөлтийг 
сайжруулах болон бусад хэрэгслийг 

өргөнөөр хэрэглэх, (iv) бусад хөгжлийн 
агентлагуудтай стратегийн нэгдэл 
байгуулах зэргийг цохон тэмдэглэсэн.

Хувийн хэвшлийн үйл ажиллагааны газар 
(ХХҮАГ) нь хувийн хэвшилтэй холбоотой 
үйл ажиллагааг хариуцан ажилладаг. 
ХХҮАГ нь АХБ-ны Зүүн ази,1 Төв ба 
Баруун Ази,2 Өмнөд Ази,3 Зүүн Өмнөд 
Ази,4 Номхон далайн бүс нутгийн5 бүх 
ХБГО-уудыг хамран ажилладаг.

ХХҮАГ-ын ажил үүргийн хуваарьт:

• Хувийн хэвшилд үзүүлэх шууд 
тусламжийн талаар АХБ-наас 
баримтлах бодлого боловруулах, 
хэрэгжүүлэх;

• Хувийн байгууллагуудад 
үзүүлэх төслийн санхүүжилтийн 
дэмжлэгболовсруулах, Барих- 
өмчлөх-ашиглах (БӨА), барих-
ашиглах-шилжүүлэх (БАШ) гэх мэт 
төслүүд;

1 Зүүн Ази: Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улс, Монгол Улс.
2 Төв ба баруун Ази: Афганистан, Армени, Азейрбайжан, Гүрж, Казахстан, Кыргызын Бүгд Найрамдах Улс, Пакистан, Тажикистан, Туркменистан, Узбекистан.
3 Өмнөд Ази: Бангладеш, Бутан, Энэтхэг, Мальдив, Балба, Шри Ланка.
4 Зүүн өмнөд Ази: Камбодж, Индонез, Лаосын Бүгд Найрамдах Ардчилсан Улс, Малайз, Мьянмар, Филиппин, Тайланд, Вьетнам.
5 Номхон далайн бүс нутаг: Күүкийн арлууд, Фижийн Арлууд, Кирибати, Маршаллын Арлууд, Микронезийн Холбооны Улс, Науру, Палау, Папуа-Шинэ Гвиней, 

Самоа, Соломоны арлууд, Зүүн Тимор, Тонга, Тувалу, Вануату.

• Синдикат зээл, улс төрийн 
эрсдэлийн баталгаа, зээлийн 
хэсэгчилсэн баталгаа, Б зээл зэрэг 
хувийн хэвшлийн үйл ажиллагаанд 
хөрөнгийн эх үүсвэр дайчлах;

• Жижиг дунд үйлдвэр, бичил 
санхүү, дэд бүтэц, цэвэр агаар, 
усны зориулалттай хувь эзэмших 
сангуудад хөрөнгө оруулалт хийх;

• Багцад мониторинг болон эрсдлийн 
удирдлагыг хэрэгжүүлэх;

• Төр–хувийн хэвшлийн түншлэлийг 
дэмжих, боловсруулах, хэрэгжүүлэх. 

ХХҮАГ-ын суурин төлөөлөгчийн газруудад 
томилогдсон мэргэжилтнүүд нь АХБ-
ны хувийн хэвшлийн үйл ажиллагааг 
бэхжүүлж шинэ төсөл боловсруулахад 
дэмжлэг үзүүлдэг. Тухайн улс оронд 
ажиллах нь тогтвортой үйл ажиллагааг 
явуулахад нэн чухал стратегийн баримт 
бичиг боловсруулах үйл явц, төслийн 
удирдлага, эрсдэлийн удирдлагад түлхүү 
оролцох бололцоог бүрдүүлдэг юм.

Хавсралтаас үзнэ үү:

АХБ-ны Засгийн  
газрын бус үйл 
ажиллагааны  
график болон 
үзүүлэлтүүд
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АХБ-ны Хувийн хэвшлийн үйл 
ажиллагааны цөм салбарууд

А  ХБ нь хөрөнгийн зах зээлийн 
  хөгжил, дэд бүтцийн салбар 
  дахь давуу талуудад тулгуурлан 
  хувийн хэвшлийн үйл 

ажиллагаандаа энэхүү хоёр чиглэлээр 
илүү олон ХБГО-уудын хувийн хэвшлийн 
төслүүдэд дэмжлэг үзүүлэхийг зорьдог.

Хөрөнгийн зах зээл ба санхүүгийн 
салбар: АХБ-ны хувийн хэвшлийн үйл 
ажиллагаа нь санхүүгийн зуучлагчидтай 
хамтран ажиллах хүрээнд санхүүгийн 
үйлчилгээний хүртээмж, ялангуяа бага 
орлоготой иргэд, (бичил санхүү болон 
орон сууцны санхүүжилт), бичил, жижиг, 
дунд аж ахуйн нэгжүүдэд хүрэх хүртээмж 
болон дэд бүтэц, цаг уурын өөрчлөлтийн 
санхүүжилтийг сайжруулахад гол 
анхаарлаа хандуулдаг. АХБ-ны 
бодит секторт нөлөөлдөг санхүүгийн 
зуучлагчдад банк, банк бус санхүүгийн 
байгууллага, хувийн хувь эзэмших 
сангууд багтдаг. Эцэст нь Худалдааны 
Санхүүжилтийн Хөтөлбөрөөр (ХСХ) 
дамжин хэрэгждэг худалдааны 
санхүүжилтийн үйл ажиллагаа нь бүс 
нутгийн интеграцийг нэмэгдүүлэхийн 
зэрэгцээ эмзэг улс орнуудад санхүүгийн 
хямралаас үүдэн гарах сөрөг үр нөлөөг 
бууруулахад дэмжлэг үзүүлдэг.

Дэд бүтэц: Дэд бүтэц болон төслийн 
санхүүжилтэд ХХҮАГ нь дараах цөм 
салбаруудад голлон анхаарч ажилладаг: 
(i) эрчим хүч (цахилгаан гэх мэт), 
(ii) тээвэр, (iii) харилцаа холбоо, (iv) 
ус, and (v) хотын дэд бүтэц. Салбар 
доторх оролцооны талаарх шийдвэр 
гаргахдаа тухайн улс орны түвшинд 
боловсруулагдсан, өөрөөр хэлбэл 
үйлчлүүлэгч улс орны шаардлага 
хэрэгцээг тусгасан стратегийн 
хөтөлбөрийг удирдамж болгодог. 
Нүүрсний өндөр үр ашигтай цахилгаан 
станц нь бүс нутгийн хэрэгцээг хангах 
чухал хэсэг хэвээр байгаа хэдий ч ХХҮАГ 
нь тухайн нөхцөл байдалд тохирсон 
“цэвэр”, сэргээгдэх эрчим хүчний 
технологийн санхүүжилтийг улам бүр 
дэмжин ажиллана. Өмнө дурдсан таван 
цөм салбарын зэрэгцээ ХХҮАГ нь төр–
хувийн хэвшлийн түншлэлийг дэмжиж 
ажилладаг. Ингэхдээ нийгмийн салбарын 
ТХХТ-д түлхүү анхаарна. Хөдөө аж ахуйн 
бизнес, боловсруулах үйлдвэрлэлийг 
нэн эмзэг ХБГО-уудад хэрэгжүүлэх 
боломжтой. Гэхдээ эдгээр салбарууд 
нь АХБ-ны Стратеги 2020-н цөм 
салбаруудад багтаагүй учраас нэлээд 
өндөр шалгуур тавигдах болно.

ХХҮАГ-ын хөрөнгийн 
зах зээл ба санхүүгийн 
салбарын хэлтэс нь 
АХБ-ны бүх ХБГО-
уудыг хамаардаг



13

ХСХ нь эмзэг ХБГО-уудын импортлогч болон 
экспортлогчдод худалдааны санхүүжилт 
үзүүлдэг банкуудыг дэмжих АХБ-ны хамгийн 
том санаачлага юм. ХСХ нь

• ХБГО-уудын компаниудтай хийх худалдааг 
дэмжих зорилгоор банкуудад зээл олгох, 
баталгаа гаргах;

• Импортлогч болон экспортлогчдод үзүүлэх 
банкны санхүүгийн үйлчилгээний чадавхийг 
бэхжүүлэх;

• Худалдааны санхүүжилтийн тогтолцооны 
чадавхи, хөрвөх чадвар, тогтвортой 
байдлыг хангах чиглэлээр хувийн 
хэвшилтэй хамтран ажиллах зэрэг үйл 
ажиллагаа явуулдаг.

ХСХ нь үндсэн хоёр бүтээгдэхүүнтэй:

• Зээлийн баталгаа – АХБ нь банкуудаар 
дамжуулан АХБ-ны ХБГО-уудын 
компаниудыг хамарсан худалдааны 
хэлцлүүдийг дэмжих баталгаа гаргадаг. 

• Эргэлтийн зээл – Багагүй хувь нь 
жижиг, дунд үйлдвэрлэгчид байдаг 
хувийн хэвшлийн экспортлогч болон 
импортлогчдод худалдааны дамжуулан 
санхүүжилт олгоход нь дэмжлэг үзүүлэх 
зорилгоор АХБ ХБГО-уудын банкуудад зээл 
олгодог. 

Санхүүгийн хямралын үеэр АХБ ХСХ-ийг 
багагүй тэлсэн. Зөвхөн 2009 онд ХСХ нь 
АХБ-ны эмзэг ХБГО-уудад худалдааг дэмжих 
зорилгоор 2 тэрбум ам.долларын худалдаанд 
дэмжлэг үзүүлсэн. Худалдаа эрхлэгч хэдэн 
зуун жижиг дунд үйлдвэрлэгчдэд дэмжлэг 
үзүүлэхийн зэрэгцээ ХСХ нь АХБ-ны бас нэгэн 
чухал зорилго болох бүс нутаг доторх болон 
ХБГО хоорондын худалдааг дэмжихэд өөрийн 
багцын багагүй хувийг зориулсан. 

Худалдааны санхүүжилтийн үйл ажиллагаа 
нь 2010 онд ч хурдацтайгаар тэлж байгааг 
харгалзан АХБ ХСХ хэрэгжиж буй гишүүн 
орнуудаас гадна шинээр гишүүн орнуудыг 
хамруулахаар төлөвлөж байна. Ийнхүү 
олон улсын худалдаанд шаардлагатай 
санхүүжилтийг хүргэхэд дэмжлэг үзүүлэх нь 
илүү өсөлт, ажлын байр, чинээлэг амьдралыг 
цогцлооход дэмжлэг үзүүлэх юм.

Худалдааны санхүүжилтын хөтөлбөр
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АХБ Хувийн хэвшлийн үйл ажиллагаа: Шинэтгэл, Үр нөлөө, Ёс зүй
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6 Төв ба баруун Ази: Афганистан, Армени, Азейрбайжан, Гүрж, Казахстан, Кыргызын Бүгд Найрамдах Улс, 
Пакистан, Тажикистан, Туркменистан, Узбекистан.

7 Өмнөд Ази: Бангладеш, Бутан, Энэтхэг, Мальдив, Балба, Шри Ланка.
8 Зүүн Ази: Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улс болон Монгол Улс.
9 Номхон далайн бүс нутаг: Күүкийн арлууд, Фижийн Арлууд, Кирибати, Маршаллын Арлууд, Микронезийн 

Холбооны Улс, Науру, Палау, Папуа-Шинэ Гвиней, Самоа, Соломоны арлууд, Зүүн Тимор, Тонга, Тувалу, 
Вануату.

10 Зүүн өмнөд Ази: Камбож, Индонез, Лаосын Бүгд Найрамдах Ардчилсан Улс, Малайз, Мьянмар, 
Филиппин, Тайланд, Вьетнам.

ХХҮАГ-ын Дэд бүтцийн санхүүжилтийн 
хэлтэс 1 нь Төв ба Баруун Ази6 болон Өмнөд 
Азийн7 төслүүдийг хариуцан ажилладаг 
бөгөөд Дэд бүтцийн санхүүжилтийн хэлтэс 
2 Зүүн Ази,8 Номхон Далайн бүс нутаг,9 Зүүн 
Өмнөд Азийг10 хамаардаг

Хавсралтаас үзнэ үү:

АХБ-ны Засгийн газрын бус 
үйл ажиллагааны график 
болон үзүүлэлтүүд
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АХБ Хувийн хэвшлийн үйл ажиллагаа: Шинэтгэл, Үр нөлөө, Ёс зүй

Хөгжлийн үр нөлөө

Х  увийн хэвшлийн үйл ажиллагааны 
  хөгжлийн үр нөлөө нь төслийн  
  хэмжээнээс үл хамааран өргөн  
  далайцтай байх боломжтой. 

Тухайн төсөл санхүү, эдийн засаг болон 
нийгмийн үр ашигтай болохыг харуулж 
чадсан нөхцөлд бизнесийн сонирхолтой 
болоод нийгмийн төлөөх байгууллагууд 
татагдан орж төслийн амжилтыг 
дэлгэрүүлж байдаг. Иймээс зөвхөн ганц 
төслийн хөгжлийн үр нөлөө нь бүс нутаг 
дамнан, урт хугацааны туршид түгэн 
дэлгэрч байдаг.

Хувийн хэвшлийн үйл ажиллагааны 
хөгжлийн үр нөлөө болон үр дүн нь 
хэд хэдэн шалгууруудаар хэмжигддэг: 
хувийн хэвшлийн хөгжил, бизнесийн 
амжилт, эдийн засгийн тогтортой 
байдал, мөн байгаль орчин, эрүүл мэнд, 
аюулгүй байдлын хэрэгжилт. Эдгээр 
бүх үзүүлэлтийг сайн хангасан төсөл нь 
давтагдах өндөр магадлалтай бөгөөд 

ингэснээрээ уг төслийн эдийн засгийн 
өсөлт, ядуурлыг бууруулахад үзүүлэх хувь 
нэмэр холбоос нь нэмэгдэж байдаг юм.

ХХҮАГ нь хөгжлийн өндөр үр дагавар 
авчрах төслүүд нь мөн өндөр эрсдэл, 
тодорхойгүй байдал дагуулж байдгийг 
ойлгож хүлээн авдаг. Ногоон талбайн 
төслүүд, алслагдмал эсвэл дутуу 
хөгжсөн эдийн засагт хэрэгжүүлж буй 
үйл ажиллагаа, шинэ технологи эсвэл 
шинэ журам нэврүүлэн турших төслүүд 
нь хөгжлийн томоохон үр нөлөө болон үр 
дүнд хүрэх магадлалтай байдаг. Нөгөө 
талаас эдгээр төслүүд нь арилжааны 
өндөр эрсдэл болон тодорхойгүй нөхцөл 
байдлыг агуулж байдаг. ХХҮАГ-ын зүгээс 
ийм төрлийн төслүүдийн санхүүжилтэд 
хувь нэмэр оруулах нь хөрөнгө 
оруулагчдын итгэлийг нэмэгдүүлж, 
ингэснээр хөрөнгө оруулалтын хөшүүрэг 
болдог.
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Хамгаалалт

А  ХБ-ны Стратеги 2020-тэй 
  нийцүүлэн ХХҮАГ нь өөрийн  
  санхүүжүүлж буй төслүүдийн  
  тогтвортой хөгжил, байгаль 

орчин, нийгмийн үр ашгийг дээшлүүлэхэд 
анхаарч ажиллаж ирсэн. ХХҮАГ нь 
АХБ-ны бодлого, бусад эрх үүрэгт 
үндэслэн байгаль орчин, нийгмийн 
хүчин зүйлүүдийг өөрийн бизнесийн 
зорилго, үйл явцтай нийцүүлэх замаар 
эдгээр зорилгыг хангадаг. ХХҮАГ-ын 
байгаль орчин, нийгмийн зорилгуудыг 
хангахдаа, (i) байгаль орчинд ээлтэй сан, 
төслүүдийг (цэвэр эрчим хүчний гэх мэт) 
санхүүжүүлэх; (ii) үлгэр дууриал болохуйц 

төслүүдэд анхаарлаа төвлөрүүлж, 
шилдэг туршлагыг түгээн дэлгэрүүлэх; 
(iii) зээлдэгчдэд төслийн дизайныг 
сайжруулах, байгаль орчин, нийгмийн үр 
дагаварыг саармагжуулах арга хэмжээ, 
компанийн байгаль орчин, нийгмийн 
менежментийн тогтолцоог сайжруулахад 
дэмжлэг үзүүлэх; (iv) хөгжлийн үр нөлөөг 
бий болгоход зээлдэгчдийн чадавхийг 
бэхжүүлж, мэдлэгийг гүнзгийрүүлэхэд 
анхаардаг. АХБ өөрийн бүх төслүүдэд 
тогтвортой хөгжлийн үр нөлөө, байгаль 
орчин болон хамгаалалтын бодлогын 
хэрэгжилтийн талаар идэвхитэй 
мониторинг хийдэг. 
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Төр–хувийн хэвшлийн түншлэл

Х ХҮАГ-ын ихэнх үйл ажиллагаа 
 нь хувийн хэвшлийн дэмжлэгтэй 
 хийгддэг. Харин ХХҮАГ-ын Төр–
 хувийн хэвшлийн түншлэлийн 

нэгж нь АХБ-ны төрийн салбарын бүс 
нутаг хамаардаг газар, хэлтсүүд, улс орон 
дахь суурин төлөөлөгчийн газруудтай 
хамтран төрийн өмчийн засгийн газрын 
бус зээлдэгчид буюу төв Засгийн газрын 
баталгааны шууд эх үүсвэргүйгээр үйл 
ажиллагаагаа явуулдаг төрийн хяналттай 

зээлдэгчэд дэмжлэг үзүүлдэг. Үүнд, Улсын 
үйлдвэрийн газар, аймаг (орон нутгийн 
захиргаа), хот, хотын захиргаа, төрийн 
хяналтын ТХТ зэрэг өргөн хүрээтэй 
зээлийн төрлүүдийг хамаарагддаг. АХБ 
нь (улс орноос хамааран) эрчим хүч, зам, 
төмөр зам, нисэх буудал, усан порт зэрэг 
дэд бүтэц, Азийн хөгжиж буй орнуудад 
төр идэвхитэй оролцоотой хэвээр байгаа 
нийгмийн дэд бүтцийн салбаруудад гол 
анхаарлаа хандуулдаг.
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Үндсэн бүтээгдэхүүнүүд

А  ХБ нь шууд санхүүжилт, зээлийн 
  эргэн төлөлтийг сайжруулах, 
  эрсдэлийг саармагжуулах 
  хэрэгслүүдийг ашиглан хувийн 

хөрөнгө оруулалтыг хөшүүрэгддэг. ХХҮАГ 
нь шууд санхүүжилтийг зээл олгох болон 
хувь эзэмших хөрөнгө оруулалтын 
хэлбэрээр хийдэг. ХБГО-уудад хэрэгжиж 
буй төслүүдэд гадаад, дотоодын 
бизнесийн зээлдэгчдийг татах зорилгоор 
бид эрсдэлийн хүчин зүйлийг бууруулах 
улс төрийн эрсдэлийн баталгаа, зээлийн 
хэсэгчилсэн баталгааг санал болгодог. 
Хамтран санхүүжилт хийх, баталгаа гаргах 
зэргээр бид дотоодын хөрөнгө оруулагчид, 
банк, санхүүгийн байгууллагуудаас АХБ-
ны дэмжлэгтэй төслүүдэд тохирсон 
нөхцөлтэй санхүүгийн эх үүсвэр олгоход 
нь дэмжлэг үзүүлдэг. АХБ-аас мөн Б 
Зээлээр төслүүдэд нэмэлт эх үүсвэр 
дайчилдаг.

Зээл: АХБ нь хатуу валютаар давуу 
эрхтэй, энгийн зээл, мөн хөрвөх 
санхүүжилт санал болгодог. Бид мөн 
цөөн зах зээлд зарим тохиолдолд орон 
нутгийн валютаар зээл олгодог. Зээлийн 
хүү, бусад нөхцлүүд нь зээлдэгч компани 
эсвэл төслийн хэрэгцээ шаардлага, 
эрсдэлээс хамаардаг.

Зээлийн Хүү: Untuk penetapan 
Зээлийг үнэлэхдээ АХБ нь 
тухайн улс орон, салбарт хүчин 
төгөлдөр буй зах зээлийн хүүгийн 
түвшин болон тухайн улс орны 
болон хэлцэлийн эрсдэлийг 
харгалзан үздэг. Валютын төрлөөс 
хамааран АХБ нь Лондонгийн банк 
хоорондын хүү (ЛИБОР) эсвэл Евро 
банк хоорондын хүүнд нэмэгдэл 
тооцсон хөвөгч хүүтэй зээл олгодог. 
Мөн тогтмол хүүтэй зээлийг хөвөгч 
болон тогтмол хүүгийн свопын 
хүүгээр санал болгодог.

Шимтгэл: Зах зээлийн ханшид 
нийцсэн шимтгэл мөн авдаг. 
Хөвөгч хүүтэй зээлийн хувьд АХБ 
нэг удаагийн урьдчилгаа шимтгэл 
болон балансын үлдэгдэлд 
баталгааны шимтгэл авдаг. Зарим 
тохиолдолд төслийн дүн шинжилгээ 
хийхтэй холбогдон гарсан зардлыг 
нөхөх шимтгэл авдаг. Төслийн 
ивээн тэтгэгч эсвэл үйлчлүүлэгчид 
нь зөвлөх үйлчилгээ, замын зардал 
(хуулийн зөвлөгөө, техникийн 
зөвлөх, байгаль орчин, даатгалын 
зөвлөх) гэх мэт халааснаас гарсан 
зардлуудыг нөхөн төлдөг. 

Баталгаа: Бид зээл болон 
санхүүжилтэд тохирсон баталгаа 
шаарддаг.

Хувь эзэмших хөрөнгө оруулалт: АХБ 
аливаа аж ахуйн нэгжид шууд хөрөнгө 
оруулалт хийх боломжтой. АХБ нь 
энгийн хувьцаа, давуу эрхтэй хувьцаа, 
хөрвөх хувьцаа эзэмших шууд хувь 
эзэмших хөрөнгө оруулалтын хэлбэрээр 
хувь эзэмшигчийн хөрөнгө оруулалтын 
санхүүжилт хийдэг. Хувь эзэмших 
хөрөнгө оруулалтыг, ялангуяа санхүүгийн 
байгууллагуудын хувьд тухайн аж ахуйн 
нэгж олон нийтэд хувьцаа гаргахаас 
өмнө хийдэг. АХБ нь хөрөнгө оруулж 
буй компанид хяналтыг авах сонирхол 
эрэлхийлдэггүй бөгөөд удирдлагын 
эрх, үүрэг хүлээдэггүй. Харин хөрөнгө 
оруулсан компани тус бүртээ захирлын 
зөвлөлийн гишүүн эсвэл ажиглагчийг 
нэр дэвшүүлэх эрхтэй байж, хувь 
эзэмшигчийнхээ эрхийг хэрэгжүүлдэг. 
АХБ компанийн удирдлагатай тогтмол 
холбоотой байж төслийн дэвшил, ажлын 
гүйцэтгэл, санхүүгийн нөхцөл байдал 

Хавсралтаас үзнэ үү:

АХБ-ны Засгийн газрын бус үйл ажиллагааны  
график болон үзүүлэлтүүд
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АХБ Хувийн хэвшлийн үйл ажиллагаа: Шинэтгэл, Үр нөлөө, Ёс зүй

болон бий болгосон нэмэгдсэн өртгийн 
талаар тогтмол тайлагнахыг шаарддаг. 
АХБ мөн хөгжлийн гарц, үр дүнгийн 
талаар тусгай тайлан авч, байгаль 
орчин, нийгмийн хамгааллын биелэлтийг 
тогтмол хянадаг.

Хөрөнгө оруулалтын зорилгодоо хүрсэн 
гэж үзвэл АХБ хувьцаагаа зах зээлийн 
ханшаар борлуулдаг. Ийнхүү хувьцаагаа 
шилжүүлэхэд хөрөнгө оруулалт хийсэн 
аж ахуйн нэгжийн хувьцааг нэг эсвэл 
хэд хэдэн хөрөнгийн биржид бүртгүүлэх, 
арилжаанд оролцох эсвэл эргүүлэн 
худалдаж авах гэрээ хэлцэл байгуулах 
шаардлага гардаг. Ерөнхийдөө АХБ 
өөрийн хувьцааг дотоодын хувьцаа 
эзэмшигчдэд худалдах, ингэснээр тухайн 
орны хөрөнгийн зах зээлийг хөгжүүлэхийг 
зорьдог. Хувьцаагаа борлуулахдаа АХБ 
хөрөнгө оруулалтыг шилжүүлэх тухай 
шийдвэрийг бие даан хэрэгжүүлэхийн 
зэрэгцээ бусад томоохон хөрөнгө 
оруулагчидтай зөвлөлдөж, тэдний 
саналыг харгалзан үздэг. 

АХБ (тодорхой хязгаар хүртэл) хувь 
эзэмших санд хөрөнгө оруулалт хийдэг. 
АХБ нь тухайн сангийн удирдах зөвлөлд 

гишүүний суудлын эрх эзэмшдэг. Энэ нь 
сангийн менежертэй тогтмол холбоотой 
байж сангийн менежерийн хөрөнгө 
оруулалт, мониториг, хувь оруулах, 
хөрөнгө оруулалтаа татах ажлын явцын 
талаарх улирлын дэлгэрэнгүй тайланг 
авахад дөхөмтэй байдаг. Үүнтэй ижил 
давтамжтайгаар АХБ мөн хөрөнгийн 
цэвэр үнэ цэнээр хэмжигдэх санхүүгийн 
гүйцэтгэлийг хянаж байдаг. АХБ нь хувь 
эзэмших сангуудын хөрөнгө оруулалтын 
урт хугацааны мөчлөгтэй уялдуулан тус 
сангуудад урт хугацааны хөрөнгө оруулалт 
хийж сангийн үйл ажиллагааны туршид 
хувь эзэмшигч эсвэл түнш хэвээр үлддэг. 

Баталгаанууд: АХБ нь улс төрийн 
эрсдэл, зарим тохиолдол улс төр 
болон зээлийн эрсдэлээс хамгаалах 
баталгаануудыг гаргадаг. Улс 
төрийн болон зээлийн хэсэгчилсэн 
баталгаануудын талаар доор илүү 
дэлгэрэнгүй авч үзэх болно. АХБ-ны 
баталгаанууд нь дэд бүтцийн төслүүд, 
санхүүгийн байгууллагууд, хөрөнгийн зах 
зээлийн хөрөнгө оруулагчид, худалдааны 
санхүүжүүлэгчдийг дэмждэг бөгөөд 
зээлийн маш олон төрлийн хэрэгслийг 
хамардаг.

Баталгааны төрлүүд
Улс төрийн эрсдэлийн баталгаа: Улс төрийн 
эрсдэлийн баталгаа нь санхүүгийн түншүүдийг 
тодорхой улс төрийн (эсвэл Засгийн газрын) 
эрсдэлээс хамгаалж хамтарсан санхүүжилтийг 
хэрэгжүүлэх зорилготой юм. Эрсдэлийн баталгаа 
нь аливаа гүйлгээний хориг, өмчлөх эрхийг цуцлах, 
улс төрийн хүчирхийлэл, гэрээний маргаан, 
Засгийн газрын хүлээсэн үүрэг эсвэл баталгааг үл 
биелүүлэх зэрэг болон эдгээрийн аливаа хослолыг 
саармагжуулах боломжтой. Баталгаа нь үндсэн зээл 
болон/эсвэл хүүгийн төлбөрийг хамарч болно.

Бусад батлан даагч болон улс төрийн эрсдэл 
даатгагчдын хамтын ажиллагаа

АХБ-ны улс төрийн эрсдэлийн баталгаа нь олон талт 
хөгжлийн банкууд (Олон талт хөрөнгө оруулалтын 
баталгааны агентлаг гэх мэт), хувийн хэвшлийн 
улс төрийн даатгалын байгууллагууд, экспортын 
зээлийн агентлагууд зэрэг бусад байгууллагуудаас 
санал болгож буй баталгааг улс төрийн эрсдэлийн 
даатгалын бүтээгдэхүүнтэй уялдуулах боломжтой. 
Улс төрийн эрсдэлийн даатгал шаардлагатай 
төслүүдийн (ялангуяа дэд бүтцийн томоохон 
төслүүд) хэмжээ, эрсдэл хуваалцах шаардлага болон 
хамтын ажиллагааны ач холбогдлоос хамааран 
АХБ нь бусад баталгаа болон улс төрийн даатгал 
гаргагчидтай зэрэгцсэн баталгаа гаргах боломжтой.

Зээлийн хэсэгчилсэн баталгаа: АХБ-ны ЗХБ нь 
хамтран санхүүжүүлэгчдэд эргэн төлбөл зохих 
зээлийн тодорхой хэсгийг бизнес болон улс төрийн 
бүхий л эрсдэлээс хамгаалсан иж бүрэн баталгаа 
юм. ЗХБ нь төрийн салбар болон хувийн хэвшлийн 
төсөл дэх бизнесийн хамтарсан санхүүжилтийг 
дэмжихэд хэрэглэгддэг. Төслийн онцлогоос 
шалтгаалаад ЗХБ нь зээлийн төрөл бүрийн 
хэрэгсэлд баталгаа гаргахад ашиглагддаг. ЗХБ нь 
бизнесийн хамтарсан санхүүжилтийн урт хугацааны 
зээлийн эргэн төлөлтийг хамардаг. ЗХБ нь хамтран 
санхүүжүүлэгчийн хүлээж авах боломжгүй тэр 
зээлийн эргэн төлөлтийг хамрах зорилготой.
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Б зээл/Бүртгэлийн зээлдүүлэгч

АХБ нь Б зээл/Бүртгэлийн зээлдүүлэгч 
хэлбэрээр зээлийн нэмэлт эх үүсвэрийг 
дайчлах боломжтой байдаг. АХБ-
ны Б зээл нь АХБ-аас олгосон хэдий 
ч гуравдагч бизнесийн этгээдээс 
санхүүжигдэж буй зээл юм. Ингэхдээ АХБ 
өөрөө тухайн төсөлд мөн зээл олгосон 
байдаг. АХБ нь зээлдэгч болон бизнесийн 
зээлдүүлэгчтэй хамтран шаардлагатай 
эх үүсвэрийг санхүүжүүлэхэд синдикат 
хэлбэрээр ордог бөгөөд бизнесийн 
зээлдэгчийн оруулж буй санхүүжилт нь 
АХБ хувьд баталгаажаагүй байдаг. 

Б зээлийн хувьд АХБ нь зээл 
байршуулах, эргэн төлөгдөх сувгийн үүрэг 
гүйцэтгэдэг. Бүртгэлийн зээлдүүлэгчийн 
хувьд АХБ нь Б-зээл олгогчийн өмнөөс 
АХБ-аас олгосон бусад зээлтэй ижил 
стандартаар удирдаж хяналт тавьж явдаг. 
Б зээл санхүүжүүлэгчийн хувьд чухал 
асуудлуудыг шийдвэрлэхдээ АХБ бие 
даан шийдвэрлэж үйлдэл хийхийн өмнө 
гэрээнд заасны дагуу зээлдүүлэгчийн 
санал болон зөвшөөрлийг авдаг. АХБ 
нь тухайн орны Засгийн газартай нягт 
харилцаатай зээлдүүлэгчдэд шинэ зах 
зээлд нэвтрэхэд нь түнш нь болж байдаг. 
Харин эдгээр Б зээл нь эдгээр шинэ зах 

зээлийг цаашид санхүүжүүлэхэд чухал ач 
холбогдолтой байдаг. 

Шимтгэл: АХБ-аас олгож буй 
эх үүсвэрүүдэд АХБ бизнесийн 
зээлдүүлэгчдийн шимтгэл, ашгаас гадна 
зах зээлийн ханшид нийцсэн шимтгэл 
болон ашгийг (андеррайтерийн хөлс, 
менежментийн хөлс, жилийн шимтгэл гэх 
мэт) тооцон авдаг. 

Техникийн туслалцаа. АХБ нь 
санхүүгийн бүтээгдэхүүнээс гадна төрийн 
болон хувийн хэвшлийн үйл ажиллагаанд 
шаардлагатай нөхцөлд техникийн 
туслалцаа (TT) үзүүлдэг. Үүнд:

1. Чадавхи бэхжүүлэх ТТ: Энэхүү 
техникийн туслалцаа нь 
институцийн болон байгууллагын 
чадавхийг хөгжүүлэхэд чиглэсэн 
бөгөөд АХБ-ны санхүүжилттэй 
төслүүдийн хэрэгжилт, үйл 
ажиллагаа, менежментийг дэмжих 
зорилготой байдаг.

2. Төслийн бэлтгэл ТТ: Энэ ТТ нь 
АХБ болон/эсвэл бусад гадаад 
эх үүсвэрээс санхүүжих Хувийн 
салбарын төслүүдийн бэлтгэл ажлыг 
хангахад чиглэгдсэн байдаг.

АХБ бүртгэлийн-Батлан даагч 
болох нь
АХБ нь зээлдэгчийн шаардсан нийт 
дүнд баталгаа гаргаж өгөөд баталгааны 
эрсдэлийн тодорхой хэсгийг өөртөө 
хүлээдэг. Хувийн хэвшлийн улс төрийн 
даатгал гаргагчид үлдэх хэсэгт андеррайт 
хийдэг. Нөхөн төлбөр гарсан тохиолдолд 
АХБ болон бусад улс төрийн даатгалын 
синдикат оролцогчид нь хувь тэнцүү 
хуваадаг. Тухайн хэлцэлийг зохион 
байгуулахад гарсан захиргааны зардал, 
УТЭД-ийн синдикат оролцогчдыг татан 
оролцуулахтай холбогдон гарсан зардлыг 
нөхөх АХБ захиргааны шимтгэл авдаг. Энэ 
шимтгэл нь тухайн нөхцөл байдалд тус 
бүрт тооцогддог. 

Баталгааг зээл, хувь эзэмших хөрөнгө 
оруулалт, техникийн туслалцаа зэрэг 
АХБ-ны шууд болон шууд бус оролцоотой 
нөхцөлд гаргах боломжтой. 

Шимтгэл: АХБ-ны баталгааны шимтгэл 
нь үндсэн гурван хэсгээс бүрддэг: (i) 
урьдчилгаа шимтгэл, (ii) стэндбай шимтгэл, 
(iii) баталгааны шимтгэл. Урьдчилгаа 
шимтгэл нь баталгааны урьдчилсан дүн 
шинжилгээ, баталгааг боловсруулах, 
баталгаа гаргахтай холбогдон гарсан 
бусад урьдчилсан ах зардлыг нөхөх нэг 
удаагийн шимтгэл юм. Баталгааны шимтгэл 
нь АХБ-гы хүлээж буй эрсдлийн төлбөр 
бөгөөд баталгаанд хамрагдсан нийт дүнгээс 
жилээр тооцдог (ихэвчлэн үндсэн зээлийн 

Дараагийн хуудсанд үргэлжилнэ
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үлдэгдэл болон төлбөр хийгдэх графикт 
хугацаанд хуримтлагдсан хүүгийн дүнд 
тооцдог). Стэндбай шимтгэл нь баталгаанд 
хамрагдах, зээлдэгчид хүрч амжаагүй 
байгаа хамтарсан санхүүжилтийн дүн 
болон ирээдүйд баталгаанд хамрагдахаар 
төлөвлөгдсөн дүнд тооцогддог.

Баталгааг зээл, хувь эзэмших хөрөнгө 
оруулалт, техникийн туслалцаа зэрэг 
АХБ-ны шууд болон шууд бус оролцоотой 
нөхцөлд гаргах боломжтой. 

АХБ-наас тооцдог баталгааны шимтгэл 
нь зах зээлийн ханшид суурилсан бөгөөд 
тухайн төсөл, улс орны эрсдэл болон 
баталгааны гэрээний тусгай нөхцөл 
зэрэг олон хүчин зүйлээс хамаардаг. 
Гэхдээ засгийн газрын зүгээс даатгагдсан 
баталгааны хувьд зарим тохиолдолд зах 
зээлийн ханшаар бус АХБ-ны засгийн 
газрын зээлийн үйл ажиллагааны үнэлгээг 
ашигладаг. 

Баталгаанууд нь дотоодын бонд гаргах, 
санхүүгийн байгууллагаын урт хугацааны 
зээл, хөрөнгийн зах зээлийн хэлцэл зэрэг 
дотоодын валютын өрийг баталгаажуулах 
боломжтой.

4. Судалгаа, хөгжлийн ТТ: Энэ 
ТТ нь АХБ-ны дэлхийн болоод 
Ази-Номхон далайг хамарсан 
хөгжлийн асуудлуудыг шийдвэрлэх 
мэдлэгийн платформ болох үүргийг 
бэхжүүлэхэд чиглэгддэг.

5. Бүс нутгийн ТТ: Энэ ТТ нь нэгээс 
дээш улс орны зээлдэгчдийг хамарсан 
төслийн бэлтгэл ажил, бодлогын 

зөвлөмж эсвэл чадавхи бэхжүүлэх 
үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлдэг. 
Судалгаа болон бэлтгэл нь АХБ-ны 
тодорхойлолтоор бүс нутгийн үйл 
ажиллагаанд хамаардаг.

6. Жижиг хэмжээний ТТ: Энэ нь 
225,000 ам.доллар хүртэлх хэмжээний 
техникийн туслалцааг хамрах бөгөөд 
хялбаршуулсан процессоор дамждаг.

3. Бодлогын болон зөвлөх ТТ: Уг ТТ 
нь төрийн салбарт тодорхой салбар 
дахь бодлого, асуудлуудын чиглэлээр 
судалгаа, шинжилгээний ажлыг 
санхүүжүүлдэг.
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Хөгжлийн үр дүн: 
Бидний амжилтын түүхүүд
Дэд бүтэц

• Үүрэн холбооны хэрэглээ рүү үсрэх нь (Афганистан) 
• Үүрэн холбооны хувьсгал (Бангладеш) 
•  Төр–хувийн хэвшлийн түншлэл Камбожид амьдралыг гэрэлтүүлж 

 байна (Камбож) 
•  Хятад Улс байгалийн хийтэйгээр илүү чөлөөтэй амьсгалж байна 

 (Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улс)
• Мэдээжийн сонголт (Энэтхэг)
• Цэвэр эрчим хүч үйлдвэрлэх нь (Энэтхэг) 
• Усны хүч (Балба)
• Филиппиныг хурдны эгнээнд оруулах нь (Филиппин)
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Кабул, Афганистан—Олон жилийн 
сөргөлдөөн нь Афганистаны холбооны 
системийг сүйтгэсэн. Уулархаг нутаг, 
хязгаарлагдмал цахилгааны эх үүсвэр, 
дорой зам харилцаа, шуудангийн 
үйлчилгээ, тогтворгүй байдал зэргээс 
үүдэн суурин утасны шугам нь үндсэндээ 
хөгжөөгүй. 

Хөдөлгөөнт утас нь харилцаа холбооны 
салбарт хувьсгал авчирч Афганистаныг 
21 дүгээр зууны сансрын технологид 
шууд үсрэх боломжийг бүрдүүлсэн юм. 

Энэ нь сөргөлдөөний улмаас 
тусгаарлагдсан гэр бүлийн гишүүдийг 
холбож, бизнес эрхлэгчдийг барааны 
ашигтай үнэ ханш талаарх мэдээлэлтэй 
байх, алслагдсан нийгмийн бүлгүүдийг 
эдийн засагт нэгтгэх боломжийг бүрдүүлж 
өгсөн юм. Хөдөлгөөнт утас нь мөн 
хязгаарлагдмал банкны үйлчилгээтэй 
атлаа мөнгөн шилжүүлэг эдийн засагт 

нэн чухал үүрэг гүйцэтгэдэг улсад банкны 
анхан шатны үүргийг гүйцэтгэсэн. 

Хөдөлгөөнт утасны эрэлт хэрэгцээ 
эхнээсээ л сайн байсан хэдий ч үүрэн 
утасны үйлчилгээг эхлүүлэхэд улс 
төр, аюулгүй байдлын төвөгтэй орчин 

нөхцөл нь санхүүжилт хийх боломжийг 
хязгаарлаж байсан юм. 

АХБ-ны хувийн хэвшлийн үйл 
ажиллагааны дэмжлэгтэйгээр, 3.2 сая 
хэрэглэгчидтэй тэргүүлэгч оператор 
Афганистаны Харилцаа Холбоо Хөгжлийн 

Үүрэн холбооны
хэрэглээ рүү үсрэх нь 
АХБ Афганистаны хамгийн том харилцаа холбооны операторт бүх нутгийг хамарсан 
үүрэн утасны дэд бүтэц болон үүрэн үйлчилгээг өргөжүүлэхэд нь дэмжлэг үзүүлж байна.

АФГАНИСТАНАФГАНИСТАН
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Компани (Рошан хэмээгддэг) өөрийн 
үүрэн утасны дэд бүтцийг улс даяар 
нэвтрүүлж үйлчилгээний хүрээг тэлэх 
боломж бүрдсэн юм. 2008 оны 7 дугаар 
сард АХБ уг үйл явцад зориулсан гурав 
дахь удаагийн, 60 сая ам.долларын 
зээлийг олгосон. Энэ нь 2004 оны 
сүүлээр олгосон 35 сая ам.доллар 
болон 2006 оны дундуур олгосон 35 сая 
ам.долларын зээлийн үргэлжлэл юм. 

АХБ-ны Афганистан дахь төлөөлөгчийн 
газрын дарга Грег Стеффенсен хэлэхдээ 
“Үүрэн утасны хөгжлийн үр нөлөө нь улс 
орон даяар, нийгмийн бүх давхаргыг 
хамарсан. Мэдээлэл болон мэдлэг 
хүртээмжтэй байх нь өсвөр болон 
залуусын боловсролд (хүн амын бараг 
тал хувь 15 доош насныхан эзэлдэг)
болон эмэгтэйчүүдийн нийгмийн хөгжилд 
нэн чухал юм.”

Сүлжээгээ өргөжүүлснээр Рошан үүрэн 
утасны үйлчилгээний тарифыг бууруулах 
боломж бүрдсэн бөгөөд энэ нь ядуу 
иргэдэд уг үйлчилгээг хүртэх боломжийг 
нэмэгдүүлсэн.

Шинэлэг Үйлчилгээ

Рошан өөрийн шинэлэг үйлчилгээний 
хүрээнд гар утсаа ашиглан түргэн, хялбар, 
найдвартай, хямдаар мөнгө шилжүүлэх, 
бичил зээл төлөх, ярианы нэгж худалдан 
авах, цалин шилжүүлэх боломжийг олгосон 

эмэгтэйчүүдэд зориулсан холбооны 
цэгүүдийг дэмжиж ажилладаг. 

Тус компани мөн холбооны цамхагуудыг 
нарны эрчим хүчээр хангаж, дизелийн 
түлшний хэрэглээ, улмаар хүлэмжийн хийг 
бууруулахад хувь нэмэр оруулдаг. Мөн 
2009 онд фермерийн аж ахуй эрхлэгчид 
болон худалдаа эрхлэгчдэд хамгийн бодит 
үнээр арилжаа хийх боломжийг олгох 
зах зээлийн ханшийн мэдээг мессежээр 
мэдээлэх Худалдааны Сүлжээ төслийг 
туршсан. 

М-пайса буюу үүрэн утасны мөнгөн 
гуйвуулгын үйлчилгээг нэвтрүүлсэн. Энэ 
нь хүн амын 3 хувь нь л банкинд данстай 
улсад санхүүгийн гуйвуулгын үйлчилгээг 
нэвтрүүлсэн хэрэг юм. 

Рошан, гар утасгүй иргэдэд зориулсан 
нийтийн холбооны цэгүүдийг улс даяар 
байгуулахад Анхны Бичил Санхүүгийн 
Банкнаас бизнесийн эхлэлийн зээл 
олгоход хамтран ажилласан. Рошан 
жендерийн ялгавартай  
нөхцөлд нэн чухал  
зөвхөн 
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Теле эмчилгээ: Эрүүл мэндийн 
ажилчдыг мэргэжилтнүүдтэй 
холбох нь

Хөдөлгөөнт холбооны үйлчилгээ нь эрүүл 
мэнд, боловсрол, аюулгүй байдал зэрэг 
анхан шатны үйлчилгээний хүртээмжийг 
сайжруулахад дөхөм болж байна. 

Рошан Кабул болон хөдөөгийн Бамяны 
эмнэлгийн эмч нарыг Пакистан Улсын 
Карачи дахь Ага Хан Их Сургуулийн 
туршлагатай эмч нартай холбох теле 
эмчилгээний төслийг санаачлан 
эхлүүлсэн. Ага Хан Эдийн засгийн 

хөгжлийн төлөөх сан нь Рошаны олонх 
хувьцааг эзэмшигч юм. Хүний амь 
аврах төсөл нь 400 өвчтөний амьдралыг 
өөрчилж, Афганы эрүүл мэндийн 
салбарын 300 гаруй ажиллагсадыг 
сургалтад хамруулсан. Энэхүү төсөл нь 
эрүүл мэндийн тогтолцооны шинэчлэлд 
чухал үүрэг гүйцэтгэх боломжтой юм.

Франц хүүхдийн эмчилгээний институтын 
рентгений эмч Халид Аншари теле 
эмчилгээг ашиглан Карачи дахь хамтран 
ажиллагсаддаа рентген соронзон 
хэлбэлзлийн дүрс бичлэгийн зургийг 
дамжуулдаг. “Хэрэв бидэнд онош тавихад 

төвөгтэй нөхцөлд бид серверт зургаа 
оруулан ганцхан товч дараад л зургуудыг 
Ага Хан Эмнэлэгт дамжуулах боломжтой. 
Харин тэд бидэнд 24 цагийн дотор хариу 
ирүүлдэг,” гэж тэрээр хэлж байна.

Саяхан Франц хүүхдийн эмчилгээний 
институт нь 600,000 гаруй хүнд 
үйлчилдэг 14 эмчтэй Бамян дахь орон 
нутгийн эмнэлэгтэй холбогддог болсон. 
Халдварын хяналтын талаарх сургалтын 
дараа хийсэн дүрстэй ярилцлагын үеэр 
тус эмнэлгийн менежер Мэтью Родик: “Бид 
энд их алслагдмал оршдог. Гэхдээ хэрвээ 
манай эмч нарт ойлгоход бэрхшээлтэй 
нөхцөл байдал тулгарсан тохиолдолд тэд 
өвчтөнг теле эмчилгээний өрөөнд оруулан 
Кабул эсвэл Карачи дахь эмч нартай 
зөвлөлдөж болно,” гэж хэлсэн юм. Энэхүү 
холбоог эмчилгээний сургалтад мөн 
ашиглах боломжтой: халдварын хяналтын 
сургалтад Бамян, Кабул, Карачид байгаа 
оюутнууд холбогдсон бөгөөд видео 
холболт нь Бамян, Кабулд байгаа эмч 
нарт Карачид тавигдсан хичээлд оролцох 
боломжийг олгосон юм. 

Уламжлал болон дэд бүтэц хэдэн 
зууны туршид тун бага өөрчлөгдсөн 
Афганистаны алслагдсан нутагт үүрэн 
холбооны технологи нь хүмүүсийг 
хооронд нь холбож, амьдралыг 
өөрчилж—нэгэн алхам урагшилж байна.
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БАНГЛАДЕШБАНГЛАДЕШ
Үүрэн холбооны
хувьсгал
Грамин Телекомд үзүүлсэн АХБ дэмжлэг Бангладешт 23 сая гаруй хүнд хөдөлгөөнт 
холбооны үйлчилгээг хүргэж тэдний ахуй амьдралд тус дөхөм болсон.

Бандарбан, Бангладеш—Үүрэн холбооны 
үйлчилгээ Бангладешийн алслагдсан 
бүс нутагт нэвтэрснээр хүмүүст шинэ 
бизнесийн боломжийг нээж өгч байна.

Грамин Телеком анх 1997 онд Тосгоны 
Утасны хөтөлбөрийг нэвтрүүлж эхэлснээр 
Бангладешт үүрэн холбооны хувьсгал 
эхэлсэн бөгөөд АХБ хувийн хэвшлийн үйл 
ажиллагааныхаа хүрээнд тус компанид 
1.6 сая ам.долларын хувь эзэмших 
хөрөнгө оруулалт, 16.7 сая ам.долларын 
зээл олгосон юм. Грамин Телеком нь 
Граминфоне-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн 
нэг бөгөөд олон улсад танигдсан Грамин 
Банк бичил санхүүгийн банкны охин 
компани юм. 

Граминфон өөрийн хэрэглэгчдэд 
мэдээлэл нь хөрөнгө оруулалтын 
өгөөжийг дээшлүүлэгч хүчин зүйл болохыг 

ойлгуулж тэдэнд мэдээллийг түргэн олж 
авахад нь дэмжлэг үзүүлэн хэрэглэгчдийг 
холбодог юм. Жижиг худалдаа эрхлэгч 
Абдул Халек дундын зуучлагчдын 
зардлыг бууруулах замаар өөрийн ашиг 
орлогоо нэмэгдүүлсэн байна.

Халек хэлэхдээ “Граминфон гарахаас 
өмнө би ногоогоо худалдаалахдаа 
дундын зуучлагчдаас ихээхэн 
хамааралтай байсан, харин тэд намайг 
их мэхэлдэг байсан. Би тэдний санал 
болгосон үнэд итгэхээс өөр аргагүйд 
хүрдэг байсан.”

Гэхдээ одоо тэрээр гар утастай 
болсноор байдал өөрчлөгджээ. 
Одоо бол тэрээр гэрээсээ үнээ 
тохирч аль зах түүнд дээд 
үнийг санал болгохыг шийддэг 
болжээ.
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Алслагдсан нутгууд холбогдох нь

Өөрчлөлт дэвшил нутгийн зүүн өмнөд 
хэсэгт орших Читтагонг толгодын нутгаар 
бүр ч илүү байна. Аюулгүй байдлын 
шалтгаануудаас үүрэн холбооны сүлжээ 
нэвтрүүлэхэд татгалзсан хариу авсаны 
улмаас Граминфон 2008 оны 5 дугаар 
сараас энд үйл ажиллагаагаа эхлүүлсэн.

Нийслэл Дакагаас ойролцоогоор 
450 километрт орших, Бандарбан 
мужийн фермер Тайо Мру жимсний 
цэцэрлэгээсээ жүрж хураах эсэх шийдвэр 
гаргаад тун завгүй болжээ. Тайо хэлэхдээ 
“Бид худалдан авагчидтай гар утсаар 
шууд холбогддог болсноор жүржээ өндөр 
үнээр борлуулах боломжтой болсон.” 
“Мөн үнэ хямд үед бид жимсээ хураахаа 
түр хойшлуулж болно.”

Үүрэн холбоо нь Бандарбан тосгоны 
Пункал Лончио шиг хүмүүст шинэ 
бизнесийн боломжийг нээж өгчээ. Тэрээр 
гар утас худалдан авах боломжгүй 
хүмүүсийг утсаар яриулах холбооны цэг 
байгуулжээ. “Би зөвхөн өөрөө мөнгө олж 
байгаадаа бус миний хөршүүд бас ашиг 
тусыг нь хүртдэг болохоор би сэтгэл 
хангалуун байдаг,” гэж тэрээр хэлэв. 
Граминфон гэсэн хаягтай түүний үүрэн 
утасны үйлчилгээний цэгийн урд хэдийнэ 
урт цуваа үүссэн байв.

Эмэгтэйчүүдэд шинэ эхлэлийг 
тавих нь

Суурин утасны шугам магадгүй хэзээ 
ч тавигдахгүй байсан алслагдсан 
нутгуудад Граминфоны сүлжээ түргэн 
тархсанаар олон шинэ санаа санаачлага 
төрөн гарсаар байна. Тосгоны ядуу 
эмэгтэйчүүдээр дамжуулан төлбөрт 
утасны үйлчилгээ ажиллуулах зорилгоор 
тэдэнд гар утас өгсөн байжээ. Ингэснээр 
тосгонууд дэлхийтэй холбогдох болж, 
техникээс хол байдаг тосгоны иргэд 
технологид аль хэдийнэ дасчээ. 

Хэдийгээр гар утасны үнэ хямд бөгөөд 
түгээмэл болсон хэдий ч тосгоны утасны 
үйлчилгээний эрэлт өдрөөс өдөрт 
нэмэгдэж, 2008 оны эцсийн байдлаар 
58,500 гар утас шинээр тараагдаж 
сүлжээнд холбогдон, 350,000 эмэгтэйчүүд 
гар утсыг төлбөрт үйлчилгээний зорилгоор 
эзэмшиж байна. Мэдээлэл бол хөрөнгө 
оруулалтын өгөөжийг дээшлүүлэх хүчин 
зүйл болохыг Граминфон хэрэглэгчиддээ 
ойлгуулж, тэдэнд илүү мэдээлэлд хүрэхэд 
нь дэмжлэг үзүүлэн хэрэглэгчдийг 
сүлжээнд холбодог юм. 

Засгийн газрын Хөдөөгийн Хөгжлийн 
Академийн (ХХА) “Ургамлын Эмч” 
хөтөлбөрийг эхлүүлсэнээр Бограгийн 
Шараханпур упазила (орон нутгийн нэгж, 

сум) дэх фермерүүд газар тариалантай 
холбоотой асуудлаа шийдвэрлэх шинэ 
шийдэл нэвтрүүлжээ. ХХА нь орон 
нутгийн бүлэг хүмүүсийг ургамлын 
өвчин, тэдгээрийг хэрхэн шийдэх талаар 
сургалтад хамруулжээ.

“Эмч” бүр гар утастай болжээ. 
Поранбариа тосгонд амьдардаг Хабибур 
Рахман өөрийн талбай дахь хашны 
навчнууд үхэж байгааг анзааран өөрийн 
хөршийн Граминфоны сүлжээний утсаа 
хэрэглүүлэхийг хүсчээ. Тэрээр ургамлын 
эмч Пияра Бегумтай холбогдов. Цөөн 
хэдэн минут зөвлөгөө авсны эцэст тэрээр 
ургамлын хорны борлуулагч руу залгав. 
Түүнд хэрэгтэй хор бэлэн байсан тул 
тэрээр дэлгүүр рүү яаравчлав. 

Пираяа харин гэрээсээ утсаар ярьсаар 
байв. Нэгэн үйлчлүүлэгч нь өөрийн 
тариалангийн хөрсөнд төмс тариалахад 
хэр тохиромжтой эсэхийг лавлажээ. 
“Надад өдөрт маш олон дуудлага ирдэг,” 
хэмээн тосгоны эмэгтэй хэлэв. “Тэд бүгд 
над руу ургамлын эмч болохоор залгадаг. 
Тэд намайг маш их хүндэлдэг.”

Утсаар зөвлөгөө өгөх нь хүндлэлээс гадна 
санхүүгийн хувьд ч Пираяад нэмэртэй. 
Тэрээр ХХА-ас сард 350 така (5,05 ам.
доллар) авдаг ажээ. Мөн талархсан 
фермерүүд түүнд ургацын дээжээсээ 
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илгээдэг ажээ. Заримдаа тэд өөрсдийн 
төлөх боломжийн хирээр бэлэн мөнгө ч 
өгдөг аж. “Би өгсөн мөнгийг нь бага гэж 
голдоггүй,” хэмээн Пираяа хэлэв. “Би одоо 
жаахан ч гэсэн орлоготой болсон, миний 
нөхөр ч үүнд сэтгэл хангалуун байдаг. Би 
цуглуулсан мөнгөөрөө жижигхэн тахианы аж 
ахуй эхлүүлсэн.”

Сая сая хүнд хүрэх нь

Сариаканди упазилад, орон нутгийн 
захиргааны ажилтан Пути Бегумын гар утас 
нь Кажлар чар (голын жижиг арал) тосгоны 
иргэдийн гадаад ертөнцтэй холбогдох 
цорын ганц хэрэгсэл нь юм. Граминфоны 
гар утсыг тэрээр 4 жилийн өмнө бусад 
захиргааны ажилтан, орон нутгийн удирдах 
ажилтнуудтай холбоотой байх зорилгоор 
худалдан авчээ. Удалгүй түүний гар утас нь 
тосгоны иргэдийн хувьд асар их эрэлттэй 
болохыг олж мэджээ.

“Пути Апагийн гар утас нь бордоо тосгонд 
ирсэн эсэхийг зөвхөн тодруулахаар явах 
хоосон явдлыг хэмнэдэг,” гэж Абдул 
Барек хэлэв. “Нэг удаа явахад 1 өдөр 

алдана гэсэн үг, мэдээж унааны зардлыг 
ч мөн хэмнэнэ. Харин одоо бол би эхлээд 
бордоо нийлүүлэх эсэхийг лавлаад, 
захиалгаа өгсөний дараа л хот руу 
захиалгаа татан авахаар явдаг болсон.”

“Хүмүүс Сариканди тосгон руу явахаасаа 
өмнө эмчтэй утсаар ярих, эсвэл гадаадад 
хөдөлмөр эрхэлдэг нөхөртэйгээ утсаар 
ярьдаг,” гэж 42 наснай Пути Бегум хэлэв. 
“Заримдаа нөхөр нь миний гар утас руу 
залгаад би тэдний эхнэрт нь гар утсаа 
хүргэж өгдөг.”

Өнөөдөр 23 сая хэрэглэгчтэй болоод буй 
үүрэн холбооны сүлжээнд АХБ өөрийн 
анхны хөрөнгө оруулалтаас хойш хэд 
хэдэн удаа дахин хөрөнгө оруулалт 
хийсэн. Өнөөдөр, хүн амын 50 хувь нь 
ч цахилгааны эх үүсвэрт холбогдоогүй 
Бангладешийн хөдөөд гар утасны сүлжээ 
нь утасгүй холбооны хувьсгалын үрийг 
тарьж голын эрэг дэх сая сая хүмүүсийн 
хэрэгцээг хангаж байна.
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Төр–хувийн хэвшлийн түншлэл Камбожид

амьдрал гэрэлтүүлж байна
Хувийн цахилгаан дамжуулах компани Камбожид хямд, боломжийн цахилгааныг хөдөөгийн 
тосгодод хүргэж—ядуу иргэдийн бүтээмж, орлого, тав тухыг дээшлүүлж байна.

ЭК Пном тосгон, Камбож—Баттабанг 
мужийн ЭК Пном тосгонд цахилгааны 
нийлүүлэлт сайжирсантай холбогдуулан 
Нианг Соха Бид одоо “соёлтой 
амьдралаар” амьдрах боломжтой болсон, 
гэв. Түүний долоон гишүүнтэй гэр бүл 
өдөр бүр шөнөжин ажиллах сэнсний 
салхинд тухтай амрах болжээ. Зурагт нь 
үнэтэй зай хураагуур бус цахилгаанаар 
ажиллах боломжтой болсноор тэд одоо 
мөн зурагт үзэх боломжтой болжээ.

“Бид одоо сард ойролцоогоор 
20 киловатт–цаг цахилгаан хэрэглээд 
ердөө 20,000 риел (5 ам.доллар) 
төлдөг,” гэж Соха хэлэв. “Өмнө нь 
цахилгаан үнэтэй байсан учир бид ердөө 
10 киловатт хэрэглэдэг байсан. Тэгэхэд 
бид сард 50,000 риел (12.50 ам.доллар) 
төлдөг байсан шүү.” Сэнс шөнөжин 
ажиллуулсаны цахилгааны төлбөрийг 
төлж дийлэхгүй учир түүний гэр бүл 

хуурай, халууны улиралд ч сэнсгүй 
хонодог байжээ. 

Тосгоны бусад иргэдийн адилаар Нианг 
Соха гэр бүлийн цахилгааны хэрэглээ, 
төлөх төлбөрийн талаар маш сайн 
мэддэг. Энэ нь магадгүй цахилгааны 
байнгын эх үүсвэр энд тавигдаад удаагүй 
бөгөөд цахилгааны төлбөр хэдхэн 
жилийн өмнө давшгүй үнэтэй байсантай 
холбоотой. 

АХБ-наас 8 сая ам.долларын зээлийн 
дэмжлэг үзүүлсэн, Тайландаас эрчим 
хүчний байнгын эх үүсвэр импортлон 
хот, хөдөөгийн хэрэглэгчдэд боломжийн 
үнээр нийлүүлэх төсөл нь аль хэдийнэ 
шилжилтийн үеэ давжээ. Сием Рип 
(Siem Reap), Бантиа Минчей (Banteay 
Meanchey), Баттамбанг (Battambang) 
мужуудын дизель станцын ялгаруулах 
агаарын бохирдлыг ч мөн төслийн үр дүнд 
ихээхэн бууруулсан. 

Хангалттай эрчим хүч 
зохимжтой үнээр

Цахилгаан импортлодог болохоос 
өмнө эрчим хүчний хувийн хэвшлийн 
нийлүүлэгч өдрийн 18–22 цагийн хооронд 
ердөө 4 цаг эрчим хүч нийлүүлэх 
боломжтой байжээ. Хэрэв тосгоны 
иргэд илүү эрчим хүч авахыг хүсвэл тэд 
жижиг цахилгаан үүсгүүртэй (бензин, 
дизель түлшээр ажилладаг) жижиг 
операторуудаас цахилгаан худалдан авах 
шаардлага гардаг байжээ. 

“Бид киловатт бүрт 5,000 риел (1.25 ам.
доллар) төлдөг байсан,” гэж Нианг Соха 
хэлэв. “Харин одоо бид 1,000 риел 
(0.25 ам.доллар) буюу өмнөх үнийн 
тавны нэгтэй тэнцэх үнээр худалдан 
авах болсон.” Зөвхөн үнэ ч биш одоо 
цахилгаанаар тогтмол хангадаг болсон. 
3 сарын туршид цахилгаан ердөө хоёр 
удаа нэг хоёр цагаар л тасарч байсан 

КАМБОЖКАМБОЖ
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амьдрал гэрэлтүүлж байна
гэж тэрээр хэлэв. Өмнө цахилгаан 
нийлүүлэх 4 цагийн хооронд ч цахилгаан 
тасардаг байжээ.

Камбожийн Цахилгаан Дамжуулах 
Сүлжээ (КЦДС)-д олгосон АХБ-ны зээл 
нь Тайландаас 115 киловольт дамжуулах 
шугамаар цахилгаан худалдан авах 
төслийн 25 хувийг хамарсан юм. Энэхүү 
төсөл нь төрийн өмчит Камбож Эрчим 
Хүч (Electricitu Cambodge-EDC, КЭХ) 
болон КЦДС хувийн өмчит компанийн 
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өсчээ. Байнгын цахилгааны эх үүсвэртэй 
холбогдсоноор цахилгааны хэрэглээ 
ч дээрх хугацаанд 28 сая киловатт-
цагаас 38 сая киловатт-цаг хүртэл өсчээ. 
10 жилийн өмнөхөн л КЭХ Баттамбангд 
эрчим хүчнийхээ 35 хувийн алддаг 
байсан бол одоо 10 хүрэхгүй хувь хүртэл 
бууруулж чадсан бөгөөд энэ тоо цаашид 
улам буурах хандлагатай байна. 

Эрчим хүчний тасалдал

Дотоодын болон бизнесийн хэрэглэгчдэд 
нийлүүлж буй хямд эрчим хүчний байнгын 
эх үүсвэртэй болсон нь хамгийн гол давуу 
тал гэж Лим Бун Тан үзэж байна. Энэ нь 
ялангуяа саяхан болтол үнэтэй цахилгаан 
үүсгүүрээс хамааралтай байсан жижиг-
дунд бизнест тустай ажээ.

Чхи Кимиан болон түүний нөхөр Союм 
Чхэй Эк Пномд 2003 оноос хойш үсчний 
бизнес эрхэлж ирсэн. Тэднээр тосгоны 
3,000 орчим өрхийнхэн үйлчлүүлдэг. 
Тэд өдөрт 10 хүртэл хүнд үйлчилдэг. 
“Бидний бизнес цахилгаанаас ихээхэн 
хамааралтай” хэмээн Чхи Кимиан 
хэлсэн. Тэрээр гар үлээдэг сэнс болон 
энгийн салоны бусад хэрэгсэл ашигладаг 
байжээ. Цахилгаан үүсгүүрээс авдаг 
байсан өмнөх цахилгааны үнэ нэлээд 
хямдарсан учир Союм Чхэй хайчны 
оронд цахилгаан үсний машин хэрэглэдэг 

болжээ. “Цахилгаан үсний машин хялбар 
бөгөөд хурдан байдаг” гэж тэрээр хэлэв.

Манай гэр бүл өдөрт 20–30 киловатт-цаг, 
халууны улиралд арай илүү цахилгаан 
хэрэглэдэг хэмээн Чхи Кимиан хэлэв. 
Цахилгааны үнэ хямдарснаар тэрээр 
хоёр хүүдээ илүү мөнгө зарцуулах 
боломжтой болжээ. Тэрээр одоо 
15 настай том хүүдээ нэмэлт хичээлийн 
цагийн мөнгө төлдөг болжээ.

Чхи Кимиа болон Союм Чхэй нарын 
гудамж уруудаад жижиг төмрийн цех 
байдаг. Син Бункхойюн барилгын 
арматурын төмөр тайрдаг. Түүний ажилд 
цахилгаан өдрийн туршид шаардлагатай 
байдаг учир тэрээр хэдэн жилийн өмнө 
өөрийн цахилгаан үүсгүүртэй болжээ. “Би 
өдөрт 4,000–12,000 (1–3 ам.доллар) риел 
дизелийн түлшинд зарцуулдаг байсан.” 
Харин одоо тэрээр бүтэн сард 50,000 риел 
(12.50 ам.доллар) буюу өдөрт дунджаар 
0.41 ам.доллар цахилгаанд төлдөг болсон 
бөгөөд дизель цахилгаан үүсгүүрээ 
хэрэглэхээс татгалзжээ.

Жуулчдад цахилгаан хүргэх нь

Сүрлэг Ангкор Ват, Ангкор Том сүмүүд 
болон бусад түүхийн ач холбогдолтой 
газрууд байдаг аялал жуулчлалын төв 
болсон Сием Рипд ч бизнесүүдэд эрчим 

төр–хувийн хэвшлийн түншлэлд дэмжлэг 
болсон юм. АХБ-ны дэмжлэг нь хувийн 
хэвшлийн хөрөнгө оруулалт болон 
Тайландын Экспорт-Импорт Банкнаас 
нэмэлт зээл авах хөшүүрэг болсон. 

Уг төсөл нь олон хэрэглэгчдэд, хямд 
үнээр цахилгаан нийлүүлсээр байна 
хэмээн Баттамбанг дахь салбарын дарга 
Лим Бун Тан тайлбарлав. Холбогдсон 
хэрэглэгчдийн тоо 2008 онд 20,000 байсан 
бол 2010 оны 2 дугаар сард 27,000 хүртэл 
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хүч хүргэх нь чухал байсан. Ангкор Ват 
нь Камбожийн далбааг чимдэг, тус улсын 
бэлэг тэмдэг юм. Жуулчдад үйлчилдэг 
зочид буудал, ресторан, болон бусад 
үйлчилгээний газруудын хувьд эрчим 
хүчний байнгын эх үүсвэр нэн чухал. 
Мужийн нийслэл Сием Рип хотод Сао 
Юкун Нага Франц, Герман, Испани, АНУ 
болон бусад улсын жуулчид буудалладаг 
хямд дэн буудал ажиллуулдаг. Хэдхэн 
жилийн өмнө л цахилгааны тасалдлаас 
болоод тэрээр дуу ихтэй цахилгаан 
үүсгүүр ажиллуулахад хүргэдэг байжээ. 
“Цахилгаан эх үүсвэрийн чанга дуунаас 
миний зарим үйлчлүүлэгчид дайждаг 
байсан” гэж тэрээр дурсав. Сао Юкун 
буудлын рестораны хоол хүнсээ 
хөргөхдөө цахилгаан үүсгүүр ашигладаг 
байж. Харин одоо цахилгаан тасалдахгүй 
болсноор үнэтэй, дуу чимээ ихтэй, агаар 
орчинд хортой цахилгаан үүсгүүр хэрэггүй 
болжээ. Цахилгаан нь хямд бөгөөд 
байнгын эх үүсвэртэй болжээ.

Сао Юкун АХБ-ны дэмжлэгтэй засагдсан 
замын төслийн ашиг шимийг ч мөн 
хүртжээ. “Хот доторх болон хот руу 
чиглэсэн бүх замууд одоо нэлээд 
сайжирсан бөгөөд хотод ирэхэд хялбар 
болсон.” Түүний бодлоор энэ нь илүү 
олон жуулчид татахад нөлөөлжээ. 
Түүний бизнес ч цэцэглэж байгаа гэнэ. 

Санхүүгийн хямрал ч хямд буудлын 
бизнест нөлөөлөөгүй бөгөөд тэрээр одоо 
дэн буудалдаа өргөтгөл барьж байгаа аж.

Эрчим хүчний байнгын эх үүсвэр нь 
түүний эрхэлдэг эмийн сангийн бизнест 
ч сайнаар нөлөөлжээ. Тэрээр тогтмол 
хөргөгчинд хадгалах шаардлагатай 
вакцин болон эм, тариа борлуулдаг юм. 
Тиймээс тогмол эрчим хүчний эх үүсвэр 
нэн чухал байдаг байна.

Гэрэлт ирээдүйн төлөө 

Уг төсөл нь Камбожийн баруун хойд 
хэсэгт хүрэн цаашид үндэсний нэгдсэн 
сүлжээнд холбогдох цахилгаан 
дамжуулах шугамыг барих юм. 

“КЦДС-ийн Цахилгаан дамжуулах 
төсөл Камбожийн баруун хойд хэсгийн 
хот, тосгодод удахгүй хүрэхээр тэдний 
ирээдүй гэрэлтэй болно” гэж КЦДС-ийн 
гүйцэтгэх захирал Ванг Ёнг Ханг хэлэв. 



34
АХБ Хувийн хэвшлийн үйл ажиллагаа: Шинэтгэл, Үр нөлөө, Ёс зүй

БҮГД НАЙРАМДАХ ХЯТАД АРД УЛСБҮГД НАЙРАМДАХ ХЯТАД АРД УЛС
Хятад Улс байгалийн хийтэйгээр чөлөөтэй 
амьсгалж байна
Бээжин, Бүгд Найрамдах Хятад Ард 
Улс—Эдийн засгийн хурдацтай өсөлттэй 
хэдий ч, эсвэл эдийн засгийн хурдацтай 
өсөлтөөс үүдэн Бүгд Найрамдах Хятад 
Ард Улсад (Хятад Улс) байгаль орчны 
ярвигтай асуудлууд/бэрхшээлүүд 
нүүрлээд байна. Дэлхийн Эрүүл Мэндийн 
байгууллагын мэдээлснээр дэлхийн 
хамгийн их агаарын бохирдолтой 
10 хотын 7 нь Хятад Улсын хотууд ажээ. 
Хүчиллэг бороо тус улсын нийт нутгийн 
30 орчим хувьд унадаг байна.

Агаарын бохирдол, хүчиллэг бороо, 
хүлэмжийн хий нь зөвхөн Хятад Улсын 
ард иргэд болон байгаль орчинд хор 
нөлөө үзүүлээд зогсохгүй – агаарын 
бохирдолд хил байхгүй учир – дэлхий 
нийтэд заналхийлээд байна.

Нүүрсний талаар авах арга хэмжээ

Байгаль орчны доройтол юунаас 
үүдэлтэй вэ? Тоо томшгүй олон 
хүчин зүйл байдаг ч үйлдвэрлэлийн 

зориулалттай бойлуур, зуухнууд нь тус 
улсын нийт нүүрсний үйлдвэрлэлийн тал 
хувийг шатааж хотын агаарын бохирдлын 
хамгийн том эх үүсвэр болдог байна. 

Хятад Улсын Засгийн газар нүүрсний 
хэрэглээг хязгаарлаж, одоогоор тус улсын 
эрчим хүчний 4 хувийг бүрдүүлж буй 
байгалийн хий зэрэг илүү цэвэр түлшний 
хэрэглээг нэмэгдүүлэхэд анхаарч байна.

Засгийн газрын зүгээс газрын тос, 
байгалийн хий олборлох болон импортлох 
үйл ажиллагаа эрхэлдэг “урсгал өөд” 
төрлийн компаниудад шинэчлэл хийх 
талаар дорвитой алхмуудыг эхлүүлээд 
байна. Харин түлшийг хувь хүмүүс 
болон бизнесүүдэд хүргэх, түгээх үйл 
ажиллагаа эрхэлдэг “урсгал дагуу” 
төрлийн компанудад хийгдэх шинэчлэл 
бэрхшээлтэй тулгарч байгаа юм. Олон 
жижиг, хот, төрийн өмчит үр ашиг муутай 
түгээх компаниуд олон хотуудыг хангаж 
ирсэн. 
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Хувийн хэвшлийг татан  
оролцуулах нь

Асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд Засгийн 
газар түгээх үйл явцад хувийн хэвшлийн 
хөрөнгө оруулалтыг дэмжин ажиллаж 
байна. Ингэснээр эдгээр компаниуд хотын 
түвшинд байгалийн хийг үр ашигтай 
түгээхэд өөрсдийн мэдлэг, ололтыг 
нэвтрүүлэх боломж бүрдэнэ гэж үзэж 
байгаа юм.

Засгийн газрын энэхүү санаачлагыг дэмжиж 
АХБ Чайна Газ Холдинг компанид 25 сая 
ам.доллар хүртэлх хувь эзэмших хөрөнгө 
оруулалт хийж, 50 сая ам.доллар хүртэлх 
ам.доллар, Хятадын юань хосолсон зээлийг 
олгохоор тохироод байна. АХБ мөн Хотын 
Байгалийн хийн дэд бүтцийн төсөлд 75 сая 
ам.долларын зээлийг арилжааны нөхцлөөр 
хамтран санхүүжүүлэхээр тохироод байна. 

Уг төсөл нь Чайна Газ Холдингийн 
байгалийн хийг Хятад Улсын хэд 
хэдэн хотуудад түгээх багц төслийг 
санхүүжүүлэх зорилготой юм. АХБ-
ны хөрөнгө оруулалт нь тус компанид 
үйл ажиллагаагаа тэлэхэд нь дэмжлэг 
үзүүлж Хятад Улсын өсөн нэмэгдэж 
буй байгалийн хийн эрэлтийг хангахад 
дэмжлэг үзүүлэх юм.

Чинээлэг ирээдүйн төлөөх  
цэвэр эрчим хүч 

Хотын захиргааны зүгээс Цэвэр эрчим 
хүчний өндөр эрэлтийг хангах боломж 

хомс байна. Нэг томоохон хүчин зүйл нь 
хотын захиргаануудын байгалийн хий 
түгээх дэд бүтцийн асуудал юм. 

Ойролцоох хотын захиргаануудад эрчим 
хүчний цэвэр, найдвартай, урт хугацааны 
эх үүсвэрээр хангах замаар уг төсөл 
бэрхшээлийг даван туулах юм.

АХБ-ны хөрөнгө оруулалт нь Хятад Улсын 
арвин, олборлогдоогүй байгалийн хийн 
нөөцийг ашиглах замаар тус улсыг газрын 
тосны үнийн хэлбэлзлийн эрсдэлээс 
хамгаалах юм. 

АХБ олон улсын шилдэг туршлага 
нэвтрүүлэх замаар тус улсад бүрэлдэн 
бий болж буй байгалийн хийг түгээх зах 
зээлийг бүрэлдүүлж бусад энэ салбарт 

үйл ажиллагаа эрхлэх шинэ компаниудад 
стандарт тогтооход дэмжлэг үзүүлж 
байгаа юм.

Эдгээр эерэг өөрчлөлтүүдийн үр 
дүнд уг төсөл нь агаарын бохирдлыг 
бууруулах юм: нүүрснээс байгалийн хийд 
шилжсэнээр агаарт цацагдах хаягдал 
болон агаар дахь давхар ислийн хэмжээ 
буурах юм. Энэ нь дотор болон гаднах 
агаарын бохирдолд нэрвэгдээд буй Хятад 
Улсын иргэдийн эрүүл мэндэд ч эерэгээр 
нөлөөлөх юм. 

Байгалийн хийн хэрэглээнд шилжих 
өөрчлөлт нь эрүүл мэндийг сайжруулаад 
зогсохгүй мөн хүртээмжийг дээшлүүлж, 
улмаар чинээлэг амьдралыг авчрах юм.
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ЭНЭТХЭГЭНЭТХЭГ
Мэдээжийн
сонголт
Энэтхэг улс өрх гэр, тээврийн үйлчилгээ, аж үйлдвэрийг цэвэр, хямд түлшээр хангах 
зорилгоор Гужаратын байгалийн хийн үйлдвэрлэлийг хоёр дахин нэмэгдүүлж байна.

Вадодара, Энэтхэг—Вадодарагийн 
хотын төвийн гудамжинд автобус болон 
суудлын автомашин багширалдана—
гэсэн хэдий ч автомашины угаараас 
үүдсэн агаарын бохирдол нь Азийн 
бусад олон хотуудаас бага ажээ. Үүний 
шалтгаан нь хот доторх нийтийн тээврийн 
хэрэгслүүд нь бензин эсвэл дизелийн 
түлшнээс илүү цэвэр шахсан байгалийн 
хийгээр (ШахБХ) хөдөлдөгт оршино.

Хотын захад орших төрийн өмчийн 
аммиакийн үйлдвэрт сүүлийн 4 жилийн 
турш керосины хэрэглээг байгалийн хийгээр 
орлуулсан бөгөөд байгалийн хийн олдоцоос 
хамааран үйлдвэрлэлээ өргөжүүлэхдээ 
байгалийн хийн хэрэглээгээ нэмэгдүүлэх 
хүсэлтэй ажээ. Жирийн иргэдийн дунд 
ч, олон мянган өрхүүд үнэтэй керосины 
хэрэглээнээс татгалзан байгалийн хийг 
сонгох болжээ.

Цэвэр эрчим хүчний төр–хувийн 
хэвшлийн түншлэл

Цэвэр түлшийг дэмжих засгийн газрын 
бодлогод хөтлөгдөн Энэтхэг улс газрын 
тос, нүүрсний хэрэглээнээс байгалийн 
хийн хэрэглээнд аажмаар шилжиж сүүлийн 
10 жилийн туршид жилд дунджаар 4.5%-р 
нэмэгдэж буй эрчим хүчний хэрэглээгээ 
хангаж байна. Байгалийн хий нь Эрчим 
хүчний хэрэглээний 8%, харин газрын тос, 
нүүрс 90%-ийг бүрдүүлж байна. Засгийн 
газар байгалийн хийн эзлэх хувь хэмжээг 
2012 он гэхэд 15%, харин 2025 онд 20%-д 
хүргэхийг зорьж байна. 

Хүлэмжийн хий ялгаруулалтыг бууруулж, 
дотоодод боловсруулсан цэвэр түлшний 
хэрэглээг нэмэгдүүлэх замаар эрчим 
хүчний аюулгүй байдлыг бэхжүүлэх 
Засгийн газрын зорилтуудыг дэмжин 
Энэтхэгийн анхны шингэрүүлсэн 
байгалийн хийн (ШБХ) импорт, дахин 
хийжүүлэлтийн Дахеж дахь терминал 
2004 оны 4 дүгээр сараас үйл 
ажиллагаагаа эхлүүлжээ.
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АХБ-ны өөрийн хөрөнгө болон зээл 
хэлбэрийн санхүүжилттэй Петронэт ШБХ 
компанийн уг төсөл нь голчлон Катараас 
ШБХ импортлон, эргүүлэн хий хэлбэрт 
шилжүүлэн, аж үйлдвэр, тээврийн 
үйлчилгээ, өрхийн хэрэглээнд түгээгчдэд 
борлуулдаг юм. Жилд 5 сая тонны хүчин 
чадалтайгаар анх үйл ажиллагаагаа 
эхэлсэн Петронэт компани 2009 онд 
хоёр хадгалалтын сав болон Дахежид 
зогсоол байгуулж хүчин чадлаа хоёр 
дахин нэмэгдүүлэн 10 сая тоннд хүргэсэн. 
Петронэт компани хоёр дахь терминалаа 
Керала дахь Кочид жилийн 2.5 сая тонны 
анхны хүчин чадалтай, 5 сая тонн хүртэл 
өргөтгөх нөөц боломжтойгоор барьж байна. 

Уг төсөл нь Энэтхэг Улсыг ШБХ-н 
хэрэглээнд шилжихэд багагүй хувь 
нэмэр оруулж байгаа билээ. 2008 онд 
Петронэт хэрэглэгчдэд 9,274 сая куб 
метр буюу Энэтхэгийн байгалийн хийн 
нийт хэрэглээний 20%, нийт импортын 
78%-тэй тэнцэх хэмжээний байгалийн 
хийг нийлүүлсэн байна. “Цаг уурын 
өөрчлөлтийг сааруулахад чухал хувь 
нэмэр оруулж байгаа” хэмээн АХБ-
ны үнэлгээний ахлах мэргэжилтэн 
Прадип Перера цохон тэмдэглэж 
байна. Байгалийн хийгээр 21.7 сая тонн 
хүлэмжийн хийг ялгаруулах байсан 
6,983 орчим кило тоннтой дүйцэх 
хэмжээний керосин, нүүрс, шатах тос, 
дизелийн түлшийг орлуулсан байна. 
ШБХ нь хүлэмжийн хий бага ялгаруулдаг 
бөгөөд 16.3 сая тонн хүлэмжийн хий 

ялгаруулж, жилд 5.3 сая тонн хүлэмжийн 
хий ялгарах байсныг хэмнэжээ.

Төслийн техник эдийн засгийн үндэслэлийг 
санхүүжүүлсэний дараа АХБ Петронэтийн 
5.2%-н (10 сая ам.долларын хөрөнгө 
оруулалттай дүйцэх) хувьтай тэнцэх 
хэмжээний хувьцаа эзэмших хөрөнгө 
оруулалт болон Дахежийн өргөтгөлийн 
хөтөлбөрт 6.75 тэрбум рупигийн (144 сая 
ам.доллар) зээлийн санхүүжилт олгосон.

Петронэтийн хувьцааны тал хувийг 
Энэтхэгийн газрын тосны дөрвөн улсын 
үйлдэрийн газар хувааж эзэмшдэг бол, 
10%-г техникийн мэдлэг, мэргэшлийн 
дэмжлэг үзүүлдэг Газ де Франц эзэмшдэг. 
Үлдэх 40%-г АХБ болон олон нийтэд 
нээлттэй арилжаанаас хувьцаа худалдан 
авсан хувийн хэвшлийнхэн  
эзэмшдэг байна. 

“Петронэт нь хараат бус удирдах 
зөвлөлтэй, хувийн хэвшилтэй адилаар 
бизнесийн чиг баримжаатай үйл 
ажиллагаа явуулдаг сонгодог төр–хувийн 
хэвшлийн түншлэлийн жишээ юм” хэмээн 
АХБ-ны хөрөнгө оруулалтын мэргэжилтэн 
Ада Ли хэлж байна.

Хийн хэрэгцээг хангах нь

Эдийн засгийн хямралын үеэр ШБХ-н 
үнэ нь түүхий нефтийн үнийн хамтаар 
буурч байсан хэдий ч Петронэт өөрийн 
хэрэгцээний ШБХ-н ихэнхийг Катартай 
хийсэн 25 жилийн гэрээний дагуу 
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худалдан авч, ШБХ-н нийт ачилтын 
15%-г бэлэн бүтээгдэхүүний захаас авч 
урт хугацааны гэрээлэгчдэд борлуулдаг. 
Петронэт нь үйл ажиллагааны эхний 
жилээс л ашигтай ажиллаж эхэлсэн. 
2009 оны 12 дугаар сарын 31-ний 
байдлаар 9 сарын үйл ажиллагааны дараа 
Петронэт 3.07 тэрбум рупигийн (66 сая 
ам.доллар) цэвэр ашигтай ажиллажээ.

Байгалийн хийн гүйцэтгэх үүргийг 
нэмэгдүүлэх талаар Засгийн газар бусад 
арга замуудыг эрэлхийлж байна. Засгийн 
газраас Гужаратын Хазирад 2.5 сая 
тонны хүчин чадал бүхий тус улсын хоёр 
дахь ШБХ-н терминал барих эрхийг Шелл 
(Shell) компанид өгсөн. 

Энэтхэг Улс бусад хэд хэдэн орнуудтай 
байгалийн хий худалдаж авах талаар 
хэлэлцээр хийж зарим орнуудаас хийн 
хоолойгоор дамжуулан авах талаар 
судалж байна. 

Байгалийн хийн томоохон ордуудыг 
нээснээс хойш байгалийн хийн дотоодын 
үйлдвэрлэлийн хэмжээ нэмэгдсээр байгаа 
билээ. Гэсэн хэдий ч өнөөгийн дотоодын 
нийлүүлэлт болохөдөрт 87 сая стандарт 
куб метр байгалийн хийн дотоодын 
үйлдвэрлэл ньэрэлт нийлүүлэлтийн зөрүү 
нэмэгдэхээс сэргийлэх боломжгүй юм.

Ийм ч учраас Петронэт өрсөлдөөний 
талаар нэг их санаа зовнихгүй байна. 
“Хөгжсөн орнуудтай харьцуулахад 
Энэтхэгийн нэг хүнд ногдох эрчим хүчний 
хэрэглээ маш бага бөгөөд амьдралын 
стандарт дээшлэхийн хирээр эрчим 
хүчний хэрэглээ нэмэгдэх хандлагатай 
байгаа,” хэмээн Петронэтийн Дахеж 
болон Кочигийн үйл ажиллагаа хариуцсан 
захирал Ражендер Сингх тэмдэглэн хэлж 
байна. “Үүнээс гадна хийн хэрэглээний 
эзлэх хувь хэмжээ бага хэвээр байгаа 
бөгөөд ирэх 10-20 жилд хийн хэрэглээ 
хурдацтай өсөх хандлагатай байгаа.”

Орлогоо нэмэгдүүлэх үүднээс Петронэт, 
хийжүүлэлтийн явцад ялгарч буй эрчим 
хүчийг ашиглан 1,000 мегаваттын 
цахилгаан станц Дахежид барихаар 
төлөвлөж байна. 

Хөгжлийг дэмжих нь

Петронэтийн бүтээгдэхүүнүүд нь зөвхөн 
Энэтхэгийг эрчим хүчний олон талт эх 
үүсвэртэй болоход хувь нэмрээ оруулаад 
зогсохгүй хөгжлийн олон хэрэгцээг мөн 
хангаж байна.

Петронэтийн Дахеж дахь терминал 
болон хийн хоолойтой ойр, 150 орчим км 
зайтай байдаг учир Вадодара хотод хийн 

хэрэглээ бусад хотуудтай харьцуулахад 
өндөр болжээ. 20 жил гурван дугуйт 
такси жолоодож буй Вишинат Жагтап 
Вадодарагийн автобусны төв зогсоол 
дээр үйлчлүүлэгч хүлээх хоорондоо 
5 жилийн өмнө гурван дугуйтаа бензин 
хөдөлгүүрээс ШахБХ хөдөлгүүртэй 
болгосон тухайгаа өгүүлэв. Үр дүнд нь 
түүний орлого хоёр дахин нэмэгдсэн 
ажээ. Учир нь ШахБХ нь бензинээс хямд 
бөгөөд олон үйлчлүүлэгчид агаар бага 
бохирдуулдаг унааг илүүд үздэг гэнэ. 
ШахБХ-н хөдөлгүүртэй гурван дугуйт 
бензин хөдөлгүүртээс үнэтэй байдаг 
бөгөөд ШахБХ түгээгүүр хэтэрхий цөөхөн 
байдаг тул хий цэнэглэх гэж удаан 
дугаарладаг нь сул талууд нь ажээ.

Хотын төвийн чиглэлд зорчигч 
тээвэрлэдэг 100 орчим ШахБХ хөдөлгүүрт 
хувийн автобусны паркийн менежер 
Наренда Рана автобусны төв буудалд 
ажилладаг. Тэрээр хэлэхдээ тэдний 
автобуснуудыг анх худалдан авахад 
дизель хөдөлгүүртэй автобусаас 15%-р 
илүү үнэтэй байдаг ч түлшний үнэ хямд, 
бага техник үйлчилгээ шаарддаг бөгөөд 
агаарын бохирдол болон дуу чимээ бага 
ялгаруулдаг гэнэ. 

Дели, Мумбай хотуудын хамтаар 
Вадодара хот нь ШахБХ-ээр ажиллах 
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тээврийн хэрэгсэл турших хотоор 
сонгогдосноос хойш хийн хөдөлгүүрт 
тээврийн хэрэгслийн тоо эрс нэмэгджээ. 
2008 онд хотын гурван дугуйт болон хот 
доторх автобуснуудын 70 орчим хувь 
нь ШахБХ-н хөдөлгүүртэй гэсэн тооцоо 
гарчээ. Нийт иргэдийн дунд олон мянган 
өрхүүд гал тогоондоо байгалийн хийн 
хэрэглээг сонгож байна. 

Аж үйлдвэрийг эрчим хүчээр  
хангах нь

Байгалийн хийн 80% нь эрчим хүч, 
бордооны үйлдвэрт ашиглагдаж байгаа 
бөгөөд шил, керамик, автомашин, төмрийн 
зэрэг бусад үйлдвэрлэл дэх хэрэглээний 
эрэлт нэмэгдсээр байна. 

Вадодара дахь Гужаратийн Бордоо болон 
Химийн Улсын Үйлдвэрийн амиакийн 
үйлдвэрт Ерөнхий менежерийн орлогчийн 
алба хашдаг Р.К.Шахын тайлбарласнаар 
тус үйлдвэр бордоо болон петрохимийн 
үйлдвэрлэлд керосинийг байгалийн хийгээр 
орлуулсан гол шалтгаан нь хий нь хавьгүй 
бага үнэтэй байдагтай холбоотой гэнэ.

Засгийн газраас тариалан эрхлэгчдэд 
хямд үнээр бордоо хүргэх зорилгоор 
тус үйлдвэрийн хүчин чадлын тал хувь 
буюу өдөрт 650 тонн бордоо үйлдвэрлэх 
хэмжээний байгалийн хийн үнэд 
татаас олгодог ажээ. Гэсэн 
хэдий ч бордооны эрэлт бүрэн 
хангагдахгүй байгаа бөгөөд 
Энэтхэг Улс бордооны 

хэрэглээний ихэнхийг өндөр үнэтэй 
импортоор хангадаг хэвээр байна.

Бусад олон томоохон хотууд болон аж 
үйлдвэрүүд Вадодарагийн жишгийг 
дагахын хирээр байгалийн хий газрын 
тосны бүтээгдэхүүнийг орлуулан, иргэд 
болон аж үйлдвэр, хөдөө аж ахуй, 
тээврийн салбарт ач тусаа өгөх болно.
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Цэвэр эрчим хүч
үйлдвэрлэх нь
АХБ нь Тата Эрчим Хүчний компанид улам бүр чухал болж буйцэвэр, сэргээгдэх 
эрчим хүчний салбарын тэргүүлэгч болоход нь дэмжлэг үзүүлж байна.

Хандке, Энэтхэг—73 метр “иштэй”, 
26 метр “дэлбээтэй” салхины турбинууд нь 
алсаас харахад Энэтхэгийн Махараштра 
мужийн нэгэн алслагдсан тосгон Хандкейн 
уулсын оройгоос ургасан аварга том 
ургамал мэт үзэгдэх ажээ. Эргэлдэх сэнс, 
турбин хөдөлгүүр бүхий эдгээр төмөр 
цамхагууд нь алслагдсан энэхүү нутгаас 
тус мужийн эрчим хүчний хэрэглээг 
хангахад хувь нэмрээ оруулдаг юм. Тэд 
хэдэн мянган өрхийн хэрэглээг хангахуйц 
100 гигаватт цагийнэрчим хүчийг мужийн 
төвлөрсөн сүлжээнд нийлүүлдэг. 

Эрчим хүчний хомсдол, 
Гэнэтийн олз

Эрчим хүчний хомсдолтой Энэтхэгийн 
бусад олон хөдөөгийн тосгодын адилаар 
тус нутгийн тосгод өдөрт 12 хүртэл цагийн 
цахилгааны хязгаарлалттайбайдаг. 
Цахилгаангүйгээр иргэд нь гадаад 
ертөнцөөс тусгаарлагддаг ажээ.

Тата Эрчим хүч нь маш олон салбарт 
үйл ажиллагаа явуулдагТата Группийн 
охин компани бөгөөд эрчим хүчний 
хэрэглээний оргил үеэр эрчим хүчний 
эрэлт нь нийлүүлэлтээс 20 орчим 
хувиар давж байдаг Энэтхэг Улсын 
эрчим хүчний хомсдолыг бууруулахаар 
ажиллаж буй томоохон эрчим хүч 
үйлдвэрлэгч компани юм. 

Мужийн захиргаа болон АХБ-ны 
Хувийн Хэвшлийн Үйл ажиллагааны 
Газрын дэмжлэгтэйгээр Тата Эрчим 
хүч нь салхин цахилгаан станцын хувь 
хэмжээгээ нэмэгдүүлж тус салбартаа 
тэргүүлэгч болсон билээ. Тус компани 
2017 он гэхэд салхин цахилгаан 
станцын хүчин чадлаа дорвитойгоор 
нэмэгдүүлэхийг зорьж байна. Энэ нь 
Тата Эрчим хүч компанийн нийт хүчин 
чадлыг дорвитойгоор нэмэгдүүлэх 
ерөнхий төлөвлөгөөний нэгэн хэсэг 
нь юм. Тус компани мөн дулаан болон 

усан цахилгаан станцуудыг эзэмшдэг. 
Салхи нь цаг уурын өөрчлөлтийг 
тогтворжуулахад нүүрс төрөгчийн 
ялгаруулалтыг бууруулах, Киотогийн 
протоколын зорилтуудыг хэрэгжүүлэхэд 
улам бүр чухал болоод байгаа сэргээгдэх, 
цэвэр эрчим хүчний эх үүсвэр юм.

Бизнесийг дэмжих нь

Салхин технологи нь харьцангуй үнэтэй 
бөгөөд зарим бизнесийн байгууллагын 
хувьд эргэлзээтэй сонголт хэвээр байна. 
Энэтхэг Улс “2012 он гэхэд бүгдэд 
цахилгаан хүргэх” зорилтынхоо хүрээнд 
сэргээгдэх эрчим хүчний эх үүсвэр—нар, 
биомасс, ус болон салхины эх үүсвэрбий 
болгохыг дэмжин ажиллаж байна. 

Засгийн газрын зүгээс “гисгээх-
урамшуулах” бодлого баримтлаж ирсэн. 
Засгийн газрын зүгээс цахилгаан түгээгч 
компаниудаас 2010 он гэхэд худалдан 

ЭНЭТХЭГЭНЭТХЭГ
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авч буй нийт эрчим хүчний 6-с доошгүй 
хувийг сэргээгдэх эрчим хүчний эх 
үүсвэрүүдээс худалдан авах шаардлага 
хэрэгжүүлж эхэлсэн. Энэхүү шаардлагыг 
биелүүлээгүй тохиолдолд хатуу торгууль 
хүлээлгэх юм. Салхин цахилгаан 
үйлдвэрлэгчид харин үйлдвэрлэсэн 
эрчим хүчнийхээ төлөө хангалттай сайн 
төлбөр авч байна.

Цэвэр эрчим хүчний уг хөтөлбөрийг 
дэмжих зорилгоор АХБ 13 жилийн 
хугацаатай 3.52 тэрбум рупи (2010 оны 
4 дүгээр сарын байдлаар 79 сая 
ам.доллартай тэнцэх) буюу Ахмеднагар 
мужийн Хандке, Дулиа мужийн Браманвел 
болон Сатара мужийн Садавагапур зэрэг 
гурван байршилд салхин станц барих 
төслийн 70 хувийг санхүүжүүлэх зээлийг 
Тата Эрчим хүч компанид олгосон.

Энэтхэгт тэр бүр олдоцтой байдаггүй урт 
хугацаатай, тогтмол хүүтэй санхүүжилт 
олгосон” хэмээн АХБ-ны уг төслийн багийн 
ахлагч Такео Койке хэлсэн юм. “Тарифын 
өөрчлөлт хийгдээгүй нөхцөлд өндөр хүү 
төлөх эрсдлээс зайлсхийх зорилгоор Тата 
Эрчим Хүч санхүүжилтийн бүх зардлыг урт 
хугацаанд тогтвортой байлгахыг хүссэн 
юм. 2008 болон 2009 оны дэлхийн зах 
зээлийн хэлбэлзлийг авч үзвэл энэ нь зөв 
сонголт байсан нь батлагдсан.”

Цэвэр эрчим хүчний хөгжил, үр 
ашгийг дээшлүүлэх, хүлэмжийн хийн 
ялгаруулалтыг бууруулахыг дэмжих 
санхүүжилтийн схем болох Нүүрстөрөгчийн 
зах зээлийн санаачлагаар дамжуулан АХБ 
нь Хандке дэх төслийг Нэгдсэн Үндэстний 
Байгуулагын цаг уурын өөрчлөлтийн 
конвенцийн Киотогийн протокол дор 

Цэвэр эрчим хүчний механизмд тооцогдон 
хамрагдахад нь дэмжлэг үзүүлж байгаа юм.

Төслийн санхүүгийн нөхцлийг сайжруулах 
үүднээс АХБ Тата Эрчим Хүчний 
хүлээгдэж буй баталгаажсан хорт утааны 
бууралтын 50 хүртэлх хувийг урьдчилсан 
санхүүжилтээр худалдан авахад бэлэн 
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гэж АХБ-ны Нүүрс төрөгчийн зах зээлийн 
мэргэжилтэн Нишант Бардваж хэлж байна. 
Нэгдсэн Үндэстний байгуулагын цаг уурын 
өөрчлөлтийн конвенцийн Цэвэр эрчим 
хүчний механизмын гүйцэтгэх зөвлөлд 
бүртгүүлснээр Тата Эрчим Хүч одоогоор 
Махарашта эрчим хүчний газарт киловатт 
тус бүрийг нь 3.50 рупигээр (0,08 ам.доллар) 
борлуулж буй орлогоос гадна баталгаажсан 
бууралтын төлбөрөөс орлогын багагүй 
хэсгийг бүрдүүлэхээр төлөвлөж байна.

Хэрэглэгчдийн эрх ашгийг 
хамгаалах нь

Дэлхийн эдийн засгийн хямрал Энэтхэгийн 
эдийн засагт багагүй нөлөө үзүүлсэн 
хэдий ч эрчим хүчний салбар төдийлөн 
өртөөгүй. Хэдийгээр эрчим хүчний эрэлт 
буурсан ч эрчим хүчний нийлүүлэлтийн 
хомсдол эрчим хүчний салбарын хамгийн 
тулгамдсан асуудал хэвээр байна. Эрчим 
хүчний хэт их нийлүүлэлт нь Энэтхэгийн 
хувьд анхаарал татсан асуудал биш 
юм. Тата Эрчим хүч нь салхины эрчим 
хүчний технологид гарсан дэвшил болон 
үйлдвэрлэлийн зардлын бууралтын аль 
алинаас үр шим хүртэх гэжбайна.

Жишээлбэл тус компани Германы 
хөрөнгө оруулалттай үйлдвэрлэгч 
Энеркон-Энэтхэг-ээр салхин станцын 
төслүүдийг хариуцуулжээ. Тус компани 
дамжуулах хайрцаг бүхий турбинуудээ 
бага эрчим хүчний алдагдалтай, 
илүү өгөөжтэй дамжуулах хайрцаггүй 
хөдөлгүүрүүдээр солихоор төлөвлөж 

байна хэмээн Тата эрчим хүчний 
бизнесийн хөгжлийн мэргэжилтэн хэлж 
байна. Цаашид Тата илүү өндөр бетон 
цамхагуудыг мөн ашиглах юм.

Тата Эрчим хүчний мэдээлснээр 
Хандке дэх станц нь жилийн эрчим хүч 
үйлдвэрлэлийн 70 хувийг нь 5–9 сарууд 
буюу борооны улирлын 5 сарын туршид 
үйлдвэрлэдэг ажээ.

Эрчим хүчний хүрэлцээг нэмэгдүүлснээр 
Энэтхэгийн хөдөөгийн хүн амын амьдрал 

дээшлэх юм. Хөдөөгийн олон иргэд 
цахилгаангүй удаан хугацаанд байсаар 
бүр дассан бөгөөд илүү цахилгааны 
хангамжтай байх талаар төсөөлөхөд бэрх 
болжээ.

40°C-с дээш гарсан үед шөнөдөө 
бүгчим байдаг ч бид гомдоллодоггүй 
хэмээн Аурангабад тосгоны оршин суугч 
Лаксман Гайквад хэлж байна. “Бид үүнд 
бүр дассан бөгөөд бидэнд олдож буй 
цахилгаанд зохицож амьдардаг” хэмээн 
тэрээр хэлэв.
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Усны хүч
Усан цахилгаан станцын үйлдвэрлэж буй эрчим хүч нь Балбын тосгонд орлогыг нэмэгдүүлж, 
сургууль болон эрүүл мэндийн үйлчилгээг хүртээмжтэй болгож байна. 

Кирнетар, Балба—11 настай Махеш 
Карки түүний 9 настай охин дүү 
Рани, 5 настай эрэгтэй дүү Сантош 
Раж нар Химти Төслийн Клиник руу 
орон тэднийг эх барихад тусалсан 
сувилагчтай мэндлэв. Тэдний бага дүү 
нь ханиад хүрсэн бөгөөд Махеш түүнийг 
хэрхэн эмчлэх талаар зөвлөгөө авч 
байгаа нь энэ.

Хүүхдүүд маань улсын эмнэлэгийн 
постуудаас хүргэж чаддаггүй эмнэлгийн 
үйлчилгээг авахаар клиникт өдөр бүр ирж 
үйлчлүүлдэг 50-70 үйлчлүүлэгчдийн нэг 
юм. Тус клиник нь Балбын анхны хувийн 
хэвшлийн усан цахилгаан станцын бүтээн 
байгуулалт болох Химти Усан цахилгаан 
станцын төслийн хүрээнд байгуулагдсан. 

Усны эрчим хүч

Анх 2000 онд үйл ажиллагаагаа 
эхлүүлсэн уг усан цахилгаан станц нь 
“голын урсгалаар” буюу голын байгалийн 

урсгал болон усны уналтаас цахилгаан 
гаргадаг юм. Тус станц нь 60 мегаваттын 
суурилуулсан хүчин чадалтай бөгөөд 
АХБ болон бусад олон улсын хөгжлийн 
агентлагуудын дэмжлэгтэйгээр нийт 
140 ам.доллаар өртгөөр боссон юм. 

Химал повер компанийн үйлдвэрлэсэн 
цахилгаан эрчим хүчийг 

Балбын эрчим хүчний 
удирдах газарт 

борлуулдаг 
бөгөөд тус 

улсын нийт эрчим хүчний хэрэглээний 
15 хувийг нийлүүлдэг. 50 жилийн лицензийн 
хугацаа дуусахад Химал Повер тус станцыг 
Балбын засгийн газарт хүлээлгэн өгөх юм.

Цахилгаанжуулах төсөл нь орон нутгийн 
иргэдийн эрүүл мэнд, боловсрол болон 
ахуй амьдралд дэвшил авчирсан юм.

Мэдлэгийг дэмжих нь

Каркигийн хүүхэд багачууд зөвхөн Химти 
дэх төслийн клиникт төрөөд зогсохгүй тус 

БАЛБАБАЛБА
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төслийн хүрээн байгуулагдсан сургуульд 
суралцдаг. 15 жилийн өмнө байгуулагдсан 
тус сургуульд 480 сурагч суралцдаг 
бөгөөд Химал Поверийн дэмжлэгтэйгээр 
үйл ажиллагаагаа явуулдаг юм. Орон 
нутгийн иргэдийн хүүхдүүдийн төлбөр 
нь тус төсөлд гаднаас ирж ажиллаж буй 
иргэдийн хүүхдүүдээс илүү хямд байдаг 
байна. 

17 настай Рам Кришна 10 дугаар ангийн 
төгсөх шалгалтандаа бэлтгэж байгаа аж. 
“Сургууль маань лаборатори, компьютер, 
интернэтийн өрөөнүүдтэй болон Англи 
хэл дээр хичээл ордог” хэмээн Рам 
тайлбарлав. “Би гэртээ энэ түвшин хүртэл 
суралцаж буй анхных нь, өөрийн мэдэх 
бүх зүйлсийг сургуулиасаа сурсан.” 
Тэрээр дээд боловсрол эзэмшихээр 
Катманду явахаар чармайн суралцаж 
байгаа ажээ.

Чийдэнгийн гэрэл үзэх нь

Халуахола Бичил Усан станцын барилгын 
зөвлөлийн дарга Бадри КС тус сургуулийн 
дэргэд зогсонгоо Химал Повер болон 
Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын 
Хөгжлийн Хөтөлбөрийн хамтарсан төсөл 
ойролцоох тосгодод цахилгаан хүргэх 
гэж буй тухай тайлбарлаж өгөв. Бүтээн 
байгуулалтын ажлын төгсгөлд бичил 
станц нь 400 киловаттын хүчин чадал 

үүсгэх бөгөөд энэ нь Жанкре дахь бичил 
усан цахилгаан станцын аль хэдийн 
үйлдвэрлэж буй эрчим хүч дээр нэмэгдэж 
өгөх юм. Хамтдаа энэхүү хоёр станц нь 
Химти Хөдөөгийн цахилгаанжуулалтын 
хоршоонд хамрагддаг бөгөөд 10 тосгоныг 
цахилгаанаар хангах юм. 

“Одоо эндхийн тосгодод анх удаагаа 
чийдэн асах болно,” хэмээн КС хэлэв. 
Улсын бусад хэсэгт цахилгааны хомсдол 
12 цагаар тасалдаж байдаг бол энэ 
бүс нутаг тогтвортой эрчим хүчний 
хангамжтай бөгөөд улсын дунджаас 
доогуур тарифаар цахилгаан худалдан 
авдаг байна.

Орлогын эх үүсвэр болох нь

Химти төсөл хэрэгжиж буй газраас цөөн 
километрт орших Химтибеси тосгонд 
амьжиргааны бодитой ахиц гарчээ. 
Эндхийн фермерүүдээс Сүү боловсруулах 
хоршооныхон сүү худалдан авдаг бөгөөд 
энд хөргүүрт хадгалж байгаад Долаха 
сүүний үйлдвэр болон орон нутгийн 
захуудад борлуулдаг байна. 

Сүүгээ хязгаарлагдмал орон зайд өдөрт 
нь борлуулахын оронд хоршооны сүүний 
хөргүүрийг ашигласнаар 400 гаруй өрх 
ашиг шимийг нь хүртээд байна.

Шри Мангла Деви нарийн боовны цех 
нь Химтибесигийн бренд юм. Үдэш бүр 
эндээс бичил усан цахилгаан станцын 
цахилгаанаар ажиллах том зуухнаас 
бүтээгдэхүүнүүд нь ойролцоох захууд руу 
түгээгддэг ажээ.

Олон нийтийн хөрөнгө  
оруулалтын хүч

2010 оны 3 дугаар сарын сүүлийн 
7 хоногт Химал Повер Химти Хөдөөгийн 
цахилгаанжуулалтын хоршооны дэд 
бүтэц болон засвар үйлчилгээний үүргийг 
орон нутгийн иргэдэд шилжүүлж өгсөн.

“Энэ нь бидний удирдах философитой 
нийцэх юм,” хэмээн Химал Поверийн 
ерөнхий менежер Том Солберг 
тайлбарлав.

Сургууль, эрүүл мэндийн байгууламж, 
цахилгаан, жижиг аж ахуй зэргээр 
Химти усан цахилгаан станц нь Долаха, 
Рамечхап тосгонын иргэдийн амьдралд 
чанарын өөрчлөлт авчирсан. Химти 
Хөдөөгийн цахилгаанжуулалтын 
хоршооны дарга Нараян Дож Хадка 
үүнийг тайлбарлахдаа: “Одоо бид 
цахилгаан үнэхээр л дэлхийг бүтээж 
бидэн шиг хүмүүст дэлхийг нээж өгдөг 
гэдгийг ойлгосон.”
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ФИЛИППИНЫГФИЛИППИНЫГ
Филиппиныг хурдны
эгнээнд оруулах нь
Филиппины нийслэл Манилагийн хойд хэсгийн хурдны замыг сэргээн засварлахад 
үзүүлсэн АХБ-ны дэмжлэг нь тус бүсийн эдийн засгийн орчинг өөрчилжээ.

Манила, Филиппин—Манилагийн хойд 
хэсэгт зохион байгуулагддаг “Ворлд вайд 
Аукшионеерс” дуудлага худалдаанд 
дэлхийн олон орны бизнес эрхлэгчид зуу 
зуун ачааны машин, кран болон бусад 
том оврын тоног төхөөрөмжүүдийн дунд 
холхилдох ажээ. Тэд удахгүй болох олон 
сая долларын дуудлага худалдаанд 
чухам аль худалдаанд оролцохоо 
шийдэж байгаа нь энэ ажээ.

Дэлхийн өнцөг булан бүрээс ирсэн бизнес 
эрхлэгчид, тэдний худалдан авч буй хүнд 
даацын тоног төхөөрөмжүүд, дуудлага 
худалдаа зохион байгуулагч компани 
бүгд энд нэг шалтгаанаар цугларчээ: Тэд 
энд Хойд Лузоны хурдны замтай учраас 
цугларсан юм.

“Манай ихэнх тоног төхөөрөмжүүд нь 
Манилагийн портоос хойд Лузоны хурдны 
замаар, харин ихэнх үйлчлүүлэгчид 
маань Манилагийн нисэх онгоцны 
буудлын хурдны замаар ирдэг” хэмээн 

“Ворлд вайд Аукшионеерс” дуудлага 
худалдааны гүйцэтгэх захирал Эрик 
Монтандон хэлж байна. “Ворлд вайд 
Аукшионеерс” дуудлага худалдаан нь 
Ливан, Арабын Нэгдсэн Эмират болон 
Америкийн Нэгдсэн Улсад дуудлага 
худалдаа зохион байгуулдаг.

Монтандон хэлэхдээ, “Хурдны замыг 
сэргээн засварлаагүй бол бид өөрсдийн 
бизнесийг энд байршуулж эхлүүлэхгүй 
байсан.”

Дорвитой өөрчлөлт

Азийн Хөгжлийн Банкны (АХБ) зүгээс 
дэмжлэг үзүүлсэн Хойд Лузоны хурдны 
замын сэргээн засварлалт, өргөтгөлийн 
төсөл нь Манилагаас Пампанга мужийн 
Кларк дахь эдийн засгийн тусгай бүс 
хүртэлх 83.7 километр замын хэсгийн 
сэргээн засварлалт, 14 уулзвар, 24 гүүр, 
31 гарцыг засварлаж эсвэл шинээр барих 
ажлыг гүйцэтгэсэн.
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Удаан хүлээгдсэн энэхүү төслийн 
санхүүжилтийн бүтэц нь маш чухал ач 
холбогдолтой бөгөөд хувийн хэвшлийг дэд 
бүтцийн бүтээн байгуулалтанд цоо шинэ 
байдлаар оролцуулж чадсан юм. Хэдийнэ 
30 жилийн настай болсон уг хурдны замыг 
шинэчлэх шаардлагатай болсон талаар 
Засгийн газрын зүгээс 1990-ээд оны эхээр 
анхаарч эхэлсэн.  Зам засварын ажил 
тасалдаж, үерт автагдсан хэсгүүд бий 
болж, хэт ачаалал үүсэх болсон юм.

Замын нөхцөл байдал доройтсон хэдий 
ч замын ачаалал 1992-оос 1997 оны 
хооронд нэлээд нэмэгдсэн. Олон хүмүүс 
ажилдаа явах болон буцахдаа замын 
нөхцөл байдлаас үл хамааран уг замыг 
сонгохоос өөр аргагүй байсан. Манилагийн 
хойд хэсгээс гарсан цорын ганц гарц нь 
энэ зам байсан юм. 

Засгийн газар, АХБ 378 сая ам.долларын 
зээлийн эх үүсвэрийг бүрдүүлэхэд 
хамтран ажилласан юм. Зээлийн 

ихэнх хэсгийг хувийн хэвшлээс босгосон 
юм. АХБ 45 сая ам.долларын зээл 
олгож, 25 сая ам.долларын зээлийг олон 
улсын арилжааны банкуудаас олгоход 
зохицуулагчийн үүрэг гүйцэтгэсэн.

Хурдны замын хэрэглэгчдийн хувьд үр 
нөлөө нь асар их байсан. Уг хурдны зам 
нь даац хэтрүүлсэн ачааны машинууд, 
хурдлах автобусууд, багахан зай 
сулрахад түүний төлөө аюултайгаар 
тэмцэлдэх хувийн тээврийн хэрэгслүүд, 
олон тооны хонхор нүхтэй, хоёр эгнээ 
бүхий зам байжээ. Өнөөдөр энэхүү 
зам нь гэрэлтүүлэг, замын орчин үеийн 
тэмдэглэгээтэй, замын хөдөлгөөний хууль 
дүрмийг ягштал хэрэгжүүлдэг толигор, 
аюулгүй төлбөртэй хурдны зам болжээ. 

Өсөлтийн шинж тэмдгүүд

“Хурдны замыг засварласнаас хойш 
бидний бизнес цэцэглэж эхэлсэн,” 
хэмээн Хойд Лузоны хурдны замын 
сурталчилгааны самбарын холбооны 
дарга асан Адонис Болуёт хэлэв. 
“Өмнө нь бизнес гээд байх юм 
байсангүй. Хуучин зам дагуу хүмүүс 
компанийнхаа сурталчилгааг тавихыг 
хүсдэггүй байсан юм.”

Тэрээр замын сэргээн засварлалтын 
дараа 50 гаруй сурталчилгааны самбарыг 
шинээр босгосон нь эдгээр самбаруудыг 
суурьлуулах, шинэчлэх зэрэг ажилд 
хэдэн арван ажлын байр бий болгож, 
сурталчилгааны компаниудын орлогод 
сая сая песо оруулж, сурталчилгааны 
самбар ашигласан компаниудын бизнест 
ч сайнаар нөлөөлсөн гэж 
үзэж байна. 
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“Тухайн газар нутгийн эдийн засгийн орчин 
эрүүл эсхийг сурталчилгааны самбарын 
тоо болон чанараас нь үнэлж болдог гэж 
ярьдаг. Тэр үнэн бол энэ хавийн газрын 
эдийн засаг маш эрүүл орчинтой гэсэн үг 
болно.” хэмээн тэрээр хэлэв.

Жуулчид тавтай морил

Хурдны зам нь хойд нутгийн үзэсгэлэнт 
газруудыг олон тооны жуулчдад нээж 
өгсөн юм. Испанийн колонид байсан 
Виган, Ифугаогийн цагаан будааны 
тариалангийн дэнжүүд, Ла Юнион, 
Пагудпудын эргүүд зэрэг газруудад 
өмнө нь зөвхөн агаарын тээврээр 
хялбар хүрдэг байжээ. Жуулчдын 
очих дуртай зарим газруудад нэлээд 
бартаатай замаар хүрдэг байж. Өнөөдөр 
ихэнх газруудад өдрийн дотор л хүрэх 
боломжтой болжээ.

Төв Лузон нь хурдны шинэ замын ашиг 
тусыг хамгийн ихээр хүртэж буй газар юм. 
Тус нутагт зочлох жуулчдын тоо сүүлийн 
3 жил дарааллан өссөн бөгөөд Филиппины 
Аялал жуулчлалын яамны мэдээллээс 
үзэхэд 2007-оос 2008 онд 24 хувиар 
өсчээ. Харин 2009 онд тус бүс нутагт нийт 
550,277 жуулчид зочилжээ. 

АНУ-ын нисэх хүчнээс тэтгэвэрт гарсан 
Жим Сэбри тус хурдны замын дагуу 

байрлах Анжелес хотод “Коттеж Китчен 
Кафе” ажиллуулдаг юм. Түүний бизнес 
шинэ хурдны зам нээгдсэнээс хойш 
жилд 15 хувиар өргөжсөн байна. Иймээс 
Сэбри үйлчилгээний талбайгаа 2 дахин 
нэмэгдүүлж илүү олон ажилчид хөлслөн 
авчээ.

“Зам засагдахаас өмнө энд хүрэхэд 
нэлээд бэрхшээлтэй байсан.Хүмүүст 
бидний хоол таалагддаг, гэхдээ хурдны 
зам бидний байршлыг улам таатай 
болгосон юм.” хэмээн Себри хэлж байна. 
Одоо Манилаас хойд зүг руу явж буй 
болон буцаж буй аялагчид манай кафед 
түр зогссож хооллоход хялбар болсон гэж 
тэрээр хэлэв.

Хурдны зам сэргээн засварлах төсөлд 
хийсэн АХБ-ны үнэлгээгээр 2009 оны 
1 дүгээр сараас 3 дугаар сарын хооронд 
нийт 149,430 тээврийн хэрэгсэл зорчсон 
нь 2005 оноос хойш арилжааны үйл 
ажиллагаа эхэлснээс хойшхи эхний 
улирлын хамгийн өндөр үзүүлэлт бөгөөд 
2007 оны дээд хэмжээ болох 145,258–с ч 
давжээ.

Гэр бүлийг нэгтгэх нь

Хурдны замыг сэргээн засварлах ажил 
олон сайхан үр дүнг авчирсан. Гэхдээ 
Элмэр Ротонигийн хувьд хамгаас чухал нь 

түүний 1 настай хүү Карл юм. Мэргэжлийн 
жолооч тэрээр хойд хэсэгт орших 
Замбалест ажилладаг хэдий ч түүний 
эхнэр, хүү нь нийслэлд амьдардаг юм. Зам 
засагдахаас өмнө 41 настай Ротони эхнэр 
хүүгээсээ хэдэн долоо хоногоор ч хол байх 
тохиолдол гардаг байжээ. Ажил гэрийн 
хоорондох зам нь хэтэрхий бартаатай, 
тогтмол зорчих боломжгүй байж. Хурдны 
замын засварын дараа тэрээр ажлаасаа 
Манила руу явахад 2.5 цаг орчим 
зарцуулдаг болсон аж.

Одоо Ротони Баасан гариг бүр гэртээ 
харьж бяцхан хүүгээ унтахаас өмнө 
тоглож амждаг болсон бөгөөд амралтын 
өдрүүдийг гэр бүлтэйгээ өнгөлүүлээд 
Даваа гаригт ажилдаа очих боломжтой 
болжээ. Тэрээр гэр бүлд нь гэнэтийн 
осол, онцгой тэмдэглэлт тохиолдлуудад 
гэртээ түргэх хүрэх боломжтой болжээ.

“Хэдийгээр гэрийнхэн маань 100-гаадхан 
километрийн зайд байгаа ч би замын 
нөхцөл муугаас тэдэн дээр очиж 
чаддаггүй байлаа. Харин одоо би 
тэдэнтэйгээ амралтын өдрүүдээр 
уулзаж тэдний амьдралын нэгэн хэсэг 
болж байна Миний хувьд хурдны зам 
нь манай гэр бүлийн дахин нэгдэх 
нөхцлийг бүрдүүлж өгсөн.” хэмээн 
Ротони хэлж байна.
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Хөгжлийн үр нөлөө: 
Бидний амжилтын түүхүүд
Хөрөнгийн зах зээл ба санхүүгийн салбар

• Афганы хөгжилд итгэж болно (Афганистан)
• Дэлхийн эдийн засгийн хүрдийг тослох нь (Бүс нутгийн)
• Цэвэр эрчим хүчний сангуудыг эхлүүлэх нь (Бүс нутгийн)
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Афганы

хөгжилд итгэж болно
АХБ дайнд нэрвэгдсэн Афганистанд Талибаны дэглэмийн дараах анхны арилжааны 
банкийг байгуулав. Афганистаны Олон Улсын Банк (АОУБ) нь жижиг, дунд үйлдвэрийн 
санхүүжилт мөн хэрэглээний болон иргэдийн банкны үйлчилгээг хүргэж байна.

Кабул, Афганистан—Хабибулла Хамиди 
хайрга үйлдвэрлэдэг. Хайрга нь замын 
барилгын ажилд хэрэглэгддэг. Харин зам 
нь хөгжил авчрах учиртай. Афганистанд 
энэ бол эрдэнэ билээ. 

Гэхдээ 53 настай, гурван хүүхдийн эцэг 
өөрийн Афганистанд оруулж буй хувь 
нэмрийг илүү хялбар, шууд гэж үздэг. 
Малын эмчийн ажил эрхлэж байгаад 
дайны улмаас Афганистанаас зугтсан 
Хабибулла одоо 1.2 сая ам.долларын үнэ 
цэнэтэй, Ариана Саз барилгын компанийн 
ерөнхийлөгч болжээ. 

АХБ-ны хувь эзэмшдэг Афганистаны 
Олон Улсын Банкнаас (АОУБ) олгосон 
79,000 ам.долларын зээлийн үр дүнд 

түүний ажилчдын тоо энэ жил 32-с 
56 хүртэл бараг 2 дахин нэмэгджээ. 

Энх тайван-чинээлэг амьдралыг 
авчрах хэрэгсэл

Хабибулла түүний завгүй ажиллах 
үйлдвэрийн талбараас гардаг 6 төрлийн 
хайрга болон элсийг хөдөлгөх зориулалтын 
орчин үеийн ухагч төхөөрөмж худалдан авах 
зорилгоор 2008 оны эхээр зээл авчээ. “Шинэ 
ачигч маань бидний ажилд бодит өөрчлөлт 
авчирсан,” хэмээн тэрээр Кабулаас гадна 
орших ажлын байрандаа банкны хүмүүстэй 
уулзахдаа хэлэв. “Өмнө нь бид ачигч 
хөлслөхөд 4,000 ам.доллар төлдөг байсан. 
Харин одоо бид өөрсдийн ачигчтай болсон 
бөгөөд 7 сарын дотор бид зээлийг АОУБ-нд 
эргүүлэн төлөх боломжтой.”

Тэрээр 1 сая гаруй ам.доллараар 
Кабулын олон уулсын нэгний хад чулууг 
хайрга болгоход шаардлагатай хүнд 
даацын машин техник худалдан авчээ. 
Тэрээр одоо цагт 120 куб метр хайрга 
үйлдвэрлэдэг. Афганистаны барилгын 
компаниудын дундаршгүй эрэлтийг 
хангахаар зорин ажилладаг тэрээр 
өөрийн цахилгаан үүсгүүртэй бөгөөд 
ажилчид нь ээлжээр ажиллах нөхцлийг 
бүрдүүлэх гэрэлтүүлэгтэй аж. 

Ажилгүйдэл болон ядуурал нь Афганистаны 
удаан сунжирч буй үймээн самууныг 
идээшүүлэгч хөрс болох нь эртнээс 
тодорхой байсан. Эдийн засгийн боломж 
бололцоо олгох нь үүнээс ангижрах нэгэн 
шийдэл юм. “Тогтворгүй байдал ажилгүйдэл 
хоёр хоорондоо салшгүй холбоотой. Хүмүүс 

АФГАНИСТАНАФГАНИСТАН
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хийх ажилтай бол тэд сөргөлдөхгүй. Харин 
ажилгүй бол тэд амьд гарахын тулд зэвсэг 
барихаас өөр аргагүйд хүрнэ.” хэмээн 
Хабибулла хэлэв.

Жижиг бизнесийг дэмжих нь

Банк жижиг болон дунд үйлдвэрүүдэд 
7.6 сая ам.долларын зээл олгожээ. Рамин, 
Фаед нар сард дунджаар 8 зээлийн хүсэлт 
хүлээн авдаг ажээ. 

Кабулын хамгийн алдартай нарийн 
боовны үйлдвэр болох Масоми 
Дэлгүүр нь Рамины дэмжлэг үзүүлсэн 
бизнесүүдийн нэг юм. Гэр бүлийн уг 
бизнес нь өөрийн бялуу, нарийн боовны 
бүтээгдэхүүнээр тус хотдоо нэртэй ажээ. 
Тэд бол Талибаны дэглэмийн үед ч 
үйл ажиллагаагаа үргэлжлүүлж байсан 
цөөхөн бизнесүүдийн нэг юм.

“Магадгүй тэдэнд бидний бялуу таалагддаг 
байсан байх,” хэмээн бизнесийг явуулдаг 
ах дүүсийн нэг, 24 настай Ассадулла 
хошигнов. “Олон нөлөө бүхий хүмүүс 
бизнесээ хааж байсан. Харин бид энгийн 
хүмүүс, бидэнд зэвсэг байхгүй зүгээр л 
ажиллаж байсан. Талибууд эндээс юм 
худалдаж авдаг байсан.”
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Гэхдээ тэдний бизнес Ассадуллагийн 
хэлсэнчлэн тийм ч хялбар биш ажээ. 
Тэдний гэр бүлийн бизнес 30 гаруй жил 
үргэлжилж байгаа бөгөөд тэд нийслэлийн 
хойд хэсэгт орших Хайр Ханад шинэ 
салбар нээх зорилгоор 40,000 ам.доллар 
7 сарын өмнө зээлжээ. Энэ нь тэдний энэ 
хотын 5 дахь дэлгүүр юм. 

“Зээл авсаны дараагаар бид ажиллагсдын 
тоог 50-с 70 хүртэл нэмэгдүүлсэн,” хэмээн 
Ассадула хэлэв. “Бид Афганистан даяар 
нэртэй бөгөөд бидний бүтээгдэхүүн 
чанартай. Заримдаа өөр муж, бүр өөр 
улсаас бидний бялууг авахаар хүмүүс 
ирдэг.” Тус компани одоо сарын 50,000 ам.
долларын эргэлттэй болжээ.

Ашиг орлого ба дэвшил

Зээл нь зөвхөн Кабулд хязгаарлагдаагүй 
болно. АОУБ нь улс даяар 8 салбартай 
бөгөөд орон нутгийн салбар тус бүрт доод 
тал нь хоёр зээлийн мэргэжилтэнтэй ажээ. 
2009 онд тэд дахин 6 салбар нээхээр 
төлөвлөж байгаа бөгөөд 2013 гэхэд нийт 
28 салбар нээх зорилготой ажээ. Банкны 
ажиллагсдын дундаж нас нь 26 ажээ. 

Афганы гадаадад цагаачлагч бөгөөд 
Афганистан болон олон улсын 
түвшинд олон арван жил бизнес 
эрхэлсэн гишүүнийг анх 2003 онд АХБ 

цуглуулсанаас хойш тэд багагүй замыг 
туулжээ. Тэд хамтран Афганистаны 
анхны хувийн банкийг байгуулсан юм.

Гишүүн тус бүр 25 хувь эзэмшдэг. 
2008 оны 12 дугаар сарын эцэст АОУБ 
голцуу хуримтлагдсан ашгийн хүчинд 
өөрийн хөрөнгийг 20 сая ам.долларт 
хүргэж хоёр дахин нэмэгдүүлсэн. 

“Жижиг дунд үйлдвэрийн зээл нь 
Афганистаны хөдөөгийн хөгжилд чухал 
хувь нэмэр оруулдаг хэмээн би итгэдэг,” 
хэмээн Халил хэлэв. Гэхдээ аюулгүй 

байдал нь хамгийн том бэрхшээл хэвээр 
байгааг тэрээр мөн хүлээн зөвшөөрч 
байгаа юм.

Афганистаны Төв Банкны захирал асан 
тэрээр Америк руу дүрвээд байсан юм. 
Тэрээр АОУБ-ны гүйцэтгэх захирлаар 
сонгогдсон юм. Тэрээр төрийн албаны 
ажлын зарим онцлогоо орхиогүй хэвээр 
ажээ.

“Энэ бол хувийн банк гэхдээ бид зөвхөн 
ашгийн төлөө бус,” хэмээн тэрээр хэлээд, 
“АОУБ Афганистаны хөгжлийн төлөө 
тодорхой үүрэг гүйцэтгэхийг эрмэлздэг,” гэв.
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БҮС НУТГИЙНБҮС НУТГИЙН
Дэлхийн эдийн засгийн

хүрдийг тослох нь
АХБ-ны худалдааг хөнгөвлөх чиглэлээр хийсэн хөрөнгө оруулалт нь Азийн улс орнуудыг 
2009 оны дэлхийн санхүүгийн хямрал үед болон хямралаас дахин сэргэхэд дэмжлэг болсон.

Манила, Филиппин—Худалдааны 
санхүүжилт нь дэлхийн эдийн засгийн 
хүрдийг тослох чухал хүчин зүйл болж 
байдаг. Худалдааны санхүүжилтгүйгээр 
компаниуд хэрэглэгчдэд шаардлагатай 
барааг олох боломжгүй, харин 
үйлдвэрүүд зайлшгүй түүхий эдээр 
дутагддаг. Өөрөөр хэлбэл, цөөн ажлын 
байр, бага орлого, эцэстээ эдийн засгийн 
өсөлт удааширна гэсэн үг юм.

Гэсэн хэдий ч Азийн хөгжиж буй орнуудад 
олон экспортлогч, импортлогчид 
худалдааны санхүүжилт олоход 
бэрхшээлтэй тулгарсаар байна. АХБ-ны 
Худалдааны Санхүүжилтийн Хөтөлбөр 
(ХСХ) нь эдгээр компаниудыг дэмжих 
зорилгоор арилжааны банкуудтай хамтарч 
ажилладаг юм.

Худалдааны санхүүжилт дэлхийн 
санхүүгийн хямралын үед

Өнгөрсөн жилийн эхээр дэлхийн 
санхүүгийн хямрал бодит эдийн засагт 
нөлөөлж, худалдааны санхүүжилтийн 
сүлжээ огцом хумигдахад Азийн 
экспортоос хамааралтай эдийн 
засгуудын хувьд бэрхшээл нь сүйрэл 
болж хувирсан юм. Хөгжингүй орнуудын 

эрэлт навс унахын зэрэгцээ 1930 оноос 
хойшхи хамгийн гүнзгий хямрал цаашид 
улам газар авах магадлалтай тухай 
болгоомжлол нь арилжааны банкуудыг 
зөвхөн хамгийн найдвартай зээлдэгчидэд 
л зээл олгоход хүргэсэн.

Олон улсын худалдаа чөлөөт уналт хийж 
худалдааны санхүүжилтийн хомсдол 
нь дэлхийн эдийн засгийн сэргэлтэд 
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сөргөөр нөлөөлөх тухай мэдээллүүд 
сэтгүүлүүдийн нүүрний хуудасны 
мэдээгээр тавигдсан тэр үед АХБ болон 
бусад олон талт хамтын ажиллагаатай 
зээлдүүлэгчид болон экспортын зээлийн 
агентлагууд хувийн санхүүгийн салбарын 
санхүүжилтийг нөхөн арилжааны 
банк болон компаниудад худалдааны 
санхүүжилтийн дэмжлэг үзүүлэх чиглэлээр 
ажилласан.

2009 оны 3 дугаар сарын 31-ний өдөр АХБ 
ХСХ-ийг 2004 онд хөтөлбөрийг эхлүүлэхэд 
баталсан 150 сая ам.долларын хязгаараас 
1 тэрбум ам.доллар хүртэл нэмэгдүүлсэн. 
АХБ мөн дээрх хэрэгслүүдийн хугацааг 
2 жилээс 3 жил хүртэл сунгасан.

“Компаниудад худалдааны санхүүжилтыг 
хялбар, хүртээмжтэй болгох нь тэднийг 
бизнесээ тэлж ажлын байр бий болгохыг 
дэмжих болно. Энэ нь урт хугацааны 
эдийн засгийн өсөлт болон ядуурлыг 
бууруулахад нэн чухал юм,” хэмээн АХБ-
ны ХСХ-ийг хамаардаг Хувийн хэвшлийн 
хөрөнгийн зах зээлийн хэлтсийн захирал 
Роберт ван Цвитен хэлсэн.

Хөгжиж буй орнуудын банкуудад 
дэмжлэг үзүүлэх нь

ХСХ нь худалдааг дэмжихэд зориулан 
олон улсын болон хөгжиж буй орнуудын 

банкуудад зээл болон зээлийн баталгаа 
гаргадаг юм.

Тус хөтөлбөр нь АХБ-ны ААА зээлжих 
зэрэглэлээр баталгаажуулан хөгжиж буй 
орнуудын банкуудад худалдааг дэмжихэд 
зориулан эх үүсвэр олгож, дэлхий даяар 
150 гаруй банкуудтай хамтран ажиллахад 
дэмжлэг үзүүлдэг. ХСХ нь зээл болон 
зээлийн баталгаа гаргах замаар жижиг 
дунд үйлдвэрүүдийг, мөн хил дамнасан 
худалдааг дэмжих замаар мөн бүс нутгийн 
хамтын ажиллагааг дэмждэг.

2009 онд ХСХ нь 1.9 тэрбум ам.долларын 
буюу 2008 онд үзүүлсэн 460.5 сая 
доллараас даруй 4 дахин их хэмжээний 
худалдааны эргэлтэд дэмжлэг үзүүлсэн. 
Энэ нь хувийн хэвшлийн зүгээс үүрсэн 
эрсдэлийг оруулсан нийт худалдааны дүн 
бөгөөд 2009 онд хөтөлбөрийн дэмжлэгтэй 
хийгдсэн нийт 443 хэлцлийн үр дүн 
юм. Хөтөлбөр 2004 оноос эхэлснээс 
хойш зээл эргэн төлөгдөөгүй тохиолдол 
гараагүй билээ.

Дэлхийн эдийн засгийн хямрал 
экспортын зах зээлийг хумисанаас 
ажлын байрыг хадгалахад жижиг, 
дунд хэмжээтэй компаниудын ач 
холбогдлыг харгалзан 2009 онд үзүүлсэн 
дэмжлэгийн гуравны хоёр хувийг энэ 
салбарын хэлцлүүдэд үзүүлсэн.

Өнгөрсөн жил үзүүлсэн дэмжлэгийн тал 
хувийг хөгжиж буй гишүүн орнуудын 
хоорондын худалдааны хэлцлүүд байсан. 
Дундаж хэлцлийн дүн 500,000 ам.доллар 
байсан хэдий ч дүн нь 6,000 ам.доллараас 
79 сая ам.долларын хооронд байсан юм. 
Хөтөлбөр нь хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүн, 
эм, эмнэлгийн тоног төхөөрөмж, 
цахилгаан бараа, тос, өрмийн машин зэрэг 
экспортлогчдын худалдааг дэмжсэн.

АХБ-ны нэг долларын эрсдэл нь ижил 
хэмжээний хувийн хэвшлийн хөрөнгийг 
татан оролцуулсан. Худалдааны эргэлт 
нь заримдаа 3 сар орчмын богино 
хугацаатай байдаг тул багцыг жилд ядаж 
нэг удаа дахин ашиглах боломжтой юм. 
Иймээс 1 тэрбум ам.долларын хөтөлбөр 
нь 2013 он гэхэд 15 тэрбум хүртэлх 
ам.долларын худалдааны дэмжлэг 
үзүүлэх боломжтой гэсэн үг юм.

Худалдааны санхүүжилт Азид

АХБ нь ХСХ-ийн хүрээнд Афганистан, 
Азербайжан, Бангладеш, Камбож, 
Индонези, Балба, Пакистан, Шри-
Ланка, Вьетнам, хамгийн сүүлд Монгол 
болон Филиппины банкуудтай гэрээний 
хэлэлцээр хийсэн. Оролцогч банкуудын 
тоо 2009 оны эхэнд 50 байсан бол 
2009 онд 73 хүртэл нэмэгдсэн бөгөөд 
2010 оны 3 дугаар улиралд дор хаяж 
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100 хүрэх төлөвтэй байна. ХСХ нь 
90 гаруй оролцогч банкуудтай. Бангладеш, 
Пакистан, Вьетнам хөтөлбөрийн 2009 оны 
багцын томоохон хэсгийг хүртсэн бөгөөд 
2010 онд ч энэ хандлага үргэлжлэх 
төлөвтэй байна. Тажикистан, Узбекистан 
болон төв Азийн бусад улс орнуудад тус 
хөтөлбөрийг өргөжүүлэхээр төлөвлөж 
байна. ХСХ нь зөвхөн худалдааны 
санхүүжилт олгоод зогсохгүй дотоодын 
банкууд болон компаниудыг олон улсын 
бизнес, санхүүгийн сүлжээнд холбож өгдөг 
юм. Дэлхийн болон бүс нутгийн хүрээнд 
бий болсон хамтын ажиллагаа нь урт 
хугацааны өсөлтийг дэмжих бизнесийн 
харилцааг хөгжүүлэхэд тустай юм.

Илүү мэдлэг

Үүнээс гадна АХБ нь төрийн байгууллагууд 
болон тохируулагч агентлагын 
бодлогын болон хөтөлбөрийн оролцоог 
шинжлэх ухааны үндэслэлтэй гэхээсээ 
илүү таамаглах ажиллагаа болгодог 
мэдээллийн урсгалын цоорхойг нөхөх 
чиглэлээр ажиллаж байна. 

АХБ нь Олон улсын худалдааны 
тэнхимтэй (ОУХТ) хамтран АХБ-ОУХТ-ийн 
Худалдааны санхүүжилтийн бүртгэлийг 
байгуулахаар хамтран ажиллаж байна. 
Арилжааны банкууд болон олон талт 
хамтын ажиллагааны байгууллагууд 

нь мэдээллээ бүртгэлийн системд 
оруулснаар мэдээлэлд дүн шинжилгээ 
хийж өмнө нь таамаглах төдий байсан 
зүйлсийг нотлоход хэрэглэгдэх юм. Энэ 
нь худалдааны санхүүжилт нь бусад 
санхүүжилтийн төрлөөс бага эрсдэлтэй 
байдаг явдал юм. Энэхүү мэдээлэл нь 
худалдааны санхүүжилтийн хөрөнгийн 
баталгааг бууруулахад хэрэглэгдэх юм. 
Бүртгэлийн статистик мэдээ нь санхүүгийн 
байгууллагад худалдааны санхүүжилтийн 
зээлийн хязгаарыг улс орон тус бүрээр 
тооцоход хэрэглэгдэх юм. 

Дээрх хүчин чармайлтад ахиц дэвшил 
гаргахад хамтын ажиллагаа нэн чухал 
бөгөөд хямрал нь олон байгууллагуудыг 
ойртуулж төрөл бүрийн хамтын ажиллагааг 
бий болгосон. Зээлийн эрсдэлийг тооцоход 
шаардлагатай статистикийг бий болгох 
чиглэлээр АХБ, ОУХТ, арилжааны 
банкууд болон бусад олон талт хамтын 
ажиллагааны байгууллагуудын хамтын 
ажиллагаа нь үүний нэг бодит жишээ юм. 

Урьдчилан сэргийлэх болон 
Нөхөн сэргээх зориулалт бүхий 
Худалдааны санхүүжилт

Олон талт хамтын ажиллагааны 
хөгжлийн банкны худалдааны 
санхүүжилтийн хөтөлбөрт хамрагдах нь 

хөгжингүй болон хөгжиж буй орнуудын 
банкуудын хувьд аливаа хямралд 
бэлтгэлтэй байх чухал хүчин зүйл 
юм. Ямар нэг шалтгаанаар үндэсний, 
бүс нутаг, дэлхийг хамарсан хямрал 
нүүрлэхэд олон талт худалдааны 
санхүүжилтийн хөтөлбөр болон 
экспортын зээлийн агентлагуудын 
санаачлагууд нь худалдааны хүрдийг 
жигдхэн эргэхэд шаардлагатай зээл 
болон баталгааг тус байгууллагуудад 
санал болгодог юм.

АХБ-ны тооцоогоор хөгжиж буй орнуудын 
жилийн дундаж өсөлт 6.6% хүрч Ази тив 
эдийн засгийн сэргэлтийг тэргүүлж байгаа 
бол АНУ 1.6% харин Европын орнууд 
улам хумигдах төсөөлөлтэй байна. 

Эдийн засгийн сэргэлт нь худалдааны 
санхүүжилтийн эрэлт, нийлүүлэлтийг ч 
нэмэгдүүлж байна. ХСХ нь бүс нутгийг 
дэлхийн эдийн засгийн хямралыг даван 
туулахад дэмжлэг үзүүлсэн. АХБ нь 
эдийн засгийг дахин сэргэхэд нь дэмжлэг 
үзүүлж байгаа бөгөөд цаашид хөгжиж 
буй Азийн улс орнуудын, хямралын 
өмнөх түвшиндээ хүрч чадаагүй байгаа 
зах зээлд худалдааны санхүүжилтийг 
хүртээмжтэй болгох чиглэлээр хүчин 
чармайлтаа үргэлжлүүлэх болно. 
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БҮС НУТГИЙНБҮС НУТГИЙН
Цэвэр эрчим
хүчний сангуудыг байгуулах нь
Хөрөнгө оруулагчдынхаа орлогыг 
нэмэгдүүлэх зорилготой хувь эзэмших 
сангууд нь цаг уурын өөрчлөлтийн нөлөөг 
бууруулах зорилго бүхий цэвэр эрчим 
хүчний компани, төслүүдийг ихээхэн 
сонирхдог. Хэдхэн жилийн өмнөөс 
хөрөнгө оруулагчид ихээхэн анхаарал 
тавих болсон бөгөөд АХБ энэхүү 
боломжийг хэрэгжүүлэхэд тодорхой үүрэг 
гүйцэтгэсэн юм.

Хувийн хэвшлийн зүгээс орхигдуулсан 
цоорхойг нөхөж байх өөрийн үүрэг болон 
байгаль орчинд ээлтэй, тогтвортой 
хөгжлийг дэмжих потенциалыг харгалзан 
үзээд АХБ 2007 онд 100 сая долларыг 

цэвэр эрчим хүчний сангуудын хөрөнгө 
оруулалтад хуваарилж, бусад хөрөнгө 
оруулагчдыг татах шинэ санг байгуулахыг 
сангийн менежерүүдэд уриалсан. АХБ-ны 
дэмжлэгийг авахын тулд сангуудын хөрөнгө 
оруулалтын стратеги нь Азийн хурдацтай 
өсөлтийг хангахад шаардлагатай нүүрс, 
газрын тос, байгалийн хийг орлуулах 
эрчим хүчний эх үүсвэрийг дэмжих банкны 
зорилготой нийцсэн байх учиртай. 

2009 оны эцсийн байдлаар хоёр 
сан байгуулагдан үйл ажиллагаагаа 
эхлүүлсэн. АХБ Бээжинд төвтэй Цинг 
Капиталын удирдлагад байдаг Хятадын 
байгаль орчны сан III-т 228 сая ам.доллар, 
Өмнөд Солонгосын ЖС Группийн 
Азийн цэвэр эрчим хүчний санд 54 сая 
ам.долларын хөрөнгө оруулалт хийсэн. 

Эдгээр хувь эзэмших сангуудын 
хөрөнгө оруулагчидад бусад 

хөгжлийн байгууллагууд 
болох Дэлхийн Банк, 

Японы Олон 

Улсын хамтын ажиллагааны банк болон 
бусад томоохон санхүүгийн байгууллага, 
үндэстэн дамнасан корпорациуд багтсан. 

Нэг нэгээрээ шинэ сангууд бойжиж үйл 
ажиллагаагаа эхлүүлсээр байна. Мэйбанк 
МИАСП Цэвэр эрчим хүчний сан болон 
Өмнөд Азийн цэвэр эрчим хүчний сангууд 
нь дээрх хоёрын удаалсан юм. 

Аливаа санд оруулах АХБ-ны хөрөнгө 
оруулалт нь тухайн сангийн 25 хувь эсвэл 
20 сая ам.доллараас хэтрэхгүй байх 
учиртай. Ихэнх хөрөнгө оруулалт нь нийт 
багцын 10 %-с хэтэртэггүй учир тухайн 
сангууд 10–15 орчим компаниудад хөрөнгө 
оруулдаг. Ингэснээр АХБ-ны хөрөнгө нь 
олон компаниудад хүрдэг юм. АХБ бусад 
хувь эзэмшигч хөрөнгө оруулагчийн 
адилаар сангийн хөрөнгө оруулалтаас 
мөнгөн орлого хүртдэг.

Бидний цэвэр эрчим хүчний зорилготой 
нийцсэн сангуудад хөрөнгө оруулах 
нь АХБ-ны эх үүсвэр болон хөрөнгө 
оруулалтын хязгаарлалтыг даван 
туулахын зэрэгцээ “хэд хэдэн төслүүдэд 
хөрөнгө оруулалт хийгддэг учир бидний 
хөрөнгийг бодитойгоор өсгөж байдаг юм,” 
хэмээн АХБ-ны Хөрөнгийн зах зээл ба 
Санхүүгийн салбарын хэлтсийн захирал 
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Роберт ван Цвитен хэлсэн юм. АХБ нь 
хөгжлийн байгууллагын хувьд Азийн зах 
зээлд шинэ гэрэл асааж, арилжааны бусад 
хөрөнгө оруулагчдад түлхэц болдог юм.

Жижгээс гараагаа эхэлсэн Хятадын 
байгаль орчны сангийн амжилт нь АХБ-
ны зүгээс цэвэр эрчим хүчний бизнест 
хувь эзэмших хөрөнгө оруулагчдын 
сонирхлыг татаж, шинэхэн сангийн 
менежментийн компанийг хэмжээ, үр 
нөлөөгөө тэлэхэд нь дэмжлэг үзүүлэх 
нэгэн арга замыг харуулсан. 

Цинг Капитал сан нь зөвхөн цэвэр 
технологи болон байгаль орчны чиглэлийн 
Хятад Улсын анхны хөрөнгө оруулалтын 
сан байсан юм. АХБ Хятадын Байгаль 
орчны санд анх 2003 онд хөрөнгө оруулж, 
13 сая ам.долларын хувь эзэмших эрх, 
2004 онд 30 сая ам.долларын санхүүжилт 
хийсэн. Гуравдахь сан нь дэлхийн хөрөнгө 
оруулагчдаас 228 сая ам.доллар татаж 
чадсан. 

“Цинг Капитал нь энэхүү санд харьцангуй 
их хөрөнгөтэй болсноор тэд нүүрс 
төрөгчийн ялгаруулалт болон бусад 
хэмжигдэхүүнээр илүү үр нөлөөтэй, олон 
бөгөөд илүү сайн төслүүдийг эхлүүлэх 
боломж бүрдсэн юм,” хэмээн Хөрөнгийн 
зах зээл ба Санхүүгийн салбарын хэлтсийн 
хөрөнгө оруулалтын мэргэжилтэн Жоанна 
Клайн хэлсэн юм.

Блуумберг Нью Энержи Файнанс судалгааны 
газрын мэдээгээр дэлхий даяар цэвэр 

эрчим хүчний хөрөнгө оруулалт нь 2004 онд 
33 тэрбум ам.доллар байсан бол 2008 онд 
155 тэрбум ам.доллар хүртэл өсчээ. Дэлхийн 
хямралын улмаас 2009 онд улсын болон 
хувийн хөрөнгө оруулалт нь 6.5 %-р буурч 
145 тэрбум ам.доллар болжээ.

Хувийн хэвшлийн санхүүжилтийн ихэнх 
нь хөрөнгийн захаас босгосон хувь 
эзэмших капитал, төслийн санхүүжилт–
эрчим хүчний тоног төхөөрөмж 
суурилуулах зээл–мөн 2009 оны 
байдлаар 6.6 тэрбум ам.доллар байсан 
өсөж дэвжиж буй компаниудад хөрөнгө 
оруулах зориулалт бүхий хувь эзэмших 
(вентюре капитал) болон шинэ бизнест 
оруулах хөрөнгө оруулалтууд бүрдүүлж 
байсан юм. Зээлийн хямралын улмаас 
хөрөнгө оруулагчдын шийдвэрт нөлөөлж 
2010 оны 3 дугаар сарын мэдээгээр энэ 
үзүүлэлт нь 44 хувиар буурсан байсан.

Ази, Номхон далайн хувьд илүү гэгээтэй 
ирээдүйн дүр зураг харагдаж байна. Салхин 
цахилгаан үүсгүүрт хийгдсэн хөрөнгө 
оруулалтаас голлон шалтгаалж 2009 онд 
шинээр хийгдсэн санхүүжилт бараг 25%-р 
нэмэгдэж 37.3 тэрбум ам.долларт хүрсэн нь 
анх удаагаа Америкийн хөрөнгө оруулалт 29 
тэрбум ам.долларын үзүүлэлтийг давсан юм. 

АХБ-ны Стратеги 2020 нь цаг уурын 
өөрчлөлтийг шийдвэрлэхэд чиглэсэн 
байгаль орчинд ээлтэй өсөлт ядуурлыг 
бууруулах үйл ажиллагааны үндсэн 
чиглэл байхаар заасан. 

Хувийн хувь эзэмших хөрөнгө оруулагчдыг 
цэвэр эрчим хүчний хөрөнгө оруулахыг 
дэмжихийн зэрэгцээ АХБ улс орнуудыг 
эрчим хүчний аюулгүй байдал болон нүүрс 
хүчил бага ялгаруулах хөгжлийн замналд 
хүрэхэд мэдлэг, хөрөнгө оруулалтыг 
нэмэгдүүлэх сангууд болон бусад олон 
төрлийн санаачлагуудыг эхлүүлсэн. 

АХБ цэвэр эрчим хүчний төслүүдэд 
2003 онд 230 сая ам.доллар зарцуулж 
байсан нь 2008 онд 1.7 тэрбум ам.доллар 
болжээ. АХБ 2013 он гэхэд жилд 2 тэрбум 
ам.долларын хөрөнгө оруулалт хийхээр 
зорин ажиллаж байна.

Азийн эрчим хүчний хэрэгцээг хангахад 
Эрчим хүчний эх үүсвэрийг төрөлжүүлэх 
нь нэн чухал. Олон улсын эрчим хүчний 
агентлагын үзэж буйгаар Азийн эрчим 
хүчний эрэлт 2006-с 2030 оны хооронд 
хоёр дахин өсөхөөр байгаа нь дэлхийн 
бусад тивүүдтэй харьцуулахад хамгийн 
хурдан өсөлт юм. 

Бүс нутаг даяар сэргээгдэх эрчим хүч болон 
эрчим хүчний хэмнэлттэй технологийг 
нэвтрүүлэн чулуужсан түлшний хэрэглээний 
үр дагаварыг бууруулахад шаардлагатай 
хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлж, энэхүү 
өсөлтийг хангахад 6 их наяд ам.долларын 
эрчим хүчний дэд бүтцэд шаардлагатай 
байна. 

Хувийн хувь эзэмших хөрөнгийг 
татсанаар АХБ багахан ч гэсэн 
чамлалтгүй үүрэг гүйцэтгэж байна.
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Хавсралтууд

Хүснэгт 1.  Засгийн газрын бус үйл ажиллагаа, жилээр сая ам.доллаар, 2004–2009  
(ХХҮАГ болон Бүс нутгийн газруудын төслүүдийг оруулаад)

2004 2005 2006 2007 2008 2009
Засгийн газрын бус зээлүүд 93 513 450 650 1 522 443
  Хувийн хэвшил 93 513 375 640 1 222 309
  Төрийн салбар 0 0 75 10 300 134

Хувь эзэмших 164 177 231 80 123 220
Зээлийн хэсэгчилсэн баталгаа 0 18 110 251 0 72
Улс төрийн эрсдэлийн баталгаа 10 50 15 0 0 0
Б Зээл 0 0 330 200 425 276
  Хувийн хэвшил 0 0 105 200 200 220
  Төрийн салбар 0 0 225 0 225 56

Худалдааны Санхүүжилтийн  
 хөтөлбөр (ХСХ) 0 0 0 0 0 850
НИЙТ ЗАСГИЙН ГАЗРЫН  
 БУС ЗӨВШӨӨРӨЛ 267 758 1 136 1 181 2 070 1 861
  Хувийн хэвшил 267 758 836 1 171 1 545 1 671
  Төрийн салбар 0 0 300 10 525 190

Хүснэгт 2.  Нийт Засгийн газрын бус зөвшөөрлүүд, улсаар сая ам.доллараар, 2009 
(ХХҮАГ болон Бүс нутгийн газруудын төслүүдийг оруулаад)

УЛС ОРНУУД ЗЭЭЛ

ХУВЬ ЭЗЭМШИХ 
ХӨРӨНГӨ 
ОРУУЛАЛТ Б ЗЭЭЛ БАТАЛГАА ХСХ Бүгд

Энэтхэг 100,00 40,00 140.00
Индонез 40,00 40,00
Филиппин 120,00 120,00
Папуа Шинэ Гвиней 25,00 25,00
БНХАУ 192,90 25,00 276,20 494,10
Тайланд 5,00 71,80 76,80
Бүс нутгийн 115,00 850,00 965,00
НИЙТ 442,90 220,00 276,20 71,80 850,00 1 860,90

Хүснэгтүүд

1. Хүснэгт 1. Засгийн газрын бус үйл ажиллагаа, жилээр 
сая ам.доллаар, 2004–2009 (ХХҮАГ болон Бүс нутгийн 
газруудын төслүүдийг оруулаад)

2. Хүснэгт 2. Нийт Засгийн газрын бус зөвшөөрлүүд, улсаар сая 
ам.доллараар, 2009 (ХХҮАГ болон Бүс нутгийн газруудын 
төслүүдийг оруулаад)

3. Хүснэгт 3. Хувийн хэвшлийн үйл ажиллагааны үлдэгдэл, Улс 
орнуудаар, 2009 оны 12 дугаар сарын 31-ны байдлаар

Зургууд

1. Хувийн хэвшлийн санхүүжилтийн хуримтлагдсан дүн, 
бүтээгдэхүүнээр, 2001–2009

2. Хувийн хэвшлийн нийт санхүүжилт, 2001–2009

3. Хувийн хэвшлийн үйл ажиллагаа, улсаар, сая ам.доллар, 
2009 оны 12 дугаар сарын 31-ний байдлаар

4. Хувийн хэвшлийн үйл ажиллагаа, салбараар, 2009 оны 
12 дугаар сарын 31-ний байдлаар

5. Хувийн хэвшлийн үйл ажиллагааны батлагдсан дүн, оноор, 
сая ам.доллараар, 2001–2009

6. Нийт Засгийн газрын бус батлагдсан дүн, салбараар, 
2009 (ХХҮАГ болон бүс нутгийн газруудыг оруулсан дүн)

7. Засгийн газрын бус үйл ажиллагаа, Үйл ажиллагааны бүлгээр, 
2009 оны 12 дугаар сарын 31-ний байдлаар

8. Дэд бүтцийн салбарын Хувийн хэвшлийн хөрөнгө оруулалтын 
үйл ажиллагаа, 2009 оны 12 дугаар сарын 31-ний байдлаар

9. Хөрөнгийн зах зээл, санхүүгийн салбарын Хувийн хэвшлийн 
хөрөнгө оруулалт, 2009 оны 12 дугаар сарын 31-ний байдлаар
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Хүснэгтийн үргэлжлэл

Улс орнууд

Нийт үлдэгдэл

Тоо хэмжээ  
(ам.доллар) Хувь

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ БҮЛЭГ 1
Өмнөд Азийн газар
Бангладеш 205,468 4,66

Энэтхэг 1 032,058 23,38

Мальдив 16,500 0,37

Балба 10,592 0,24

Шри-Ланка 69,109 1,57

Төв болон Баруун Азийн Газар
Афганистан 111,235 2,52

Армени 2,571 0,06

Азербайжан 39,980 0,91

Гүрж 16,667 0,38

Казахстан 158,264 3,59

Пакистан 347,958 7,88

Тажикистан 0,500 0,01

Хүснэгт 3.  Хувийн хэвшлийн үйл ажиллагааны үлдэгдэл Улс 
орнуудаар, 2009 оны 12 дугаар сарын 31-ны байдлаар

Улс орнууд

Нийт үлдэгдэл

Тоо хэмжээ  
(ам.доллар) Хувь

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ БҮЛЭГ 2
Зүүн Өмнөд Азийн Газар
Камбож 6,965 0,16

Индонез 537,475 12,18

Лаос 100,000 2,27

Малайз 0,143 0,00

Филиппин 213,681 4,84

Тайланд 59,044 1,34

Вьетнам 214,353 4,86

Зүүн Азийн газар
БНХАУ 783,837 17,76

Монгол 9,120 0,21

Номхон Далайн Газар
Папуа Шинэ Гвиней 18,000 0,41

Самао 0,400 0,01

БҮС НУТГИЙН
Бүс нутгийн 459,740 10,42

ДҮН 4 413,679 100,00
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Зураг 1.  Хувийн хэвшлийн санхүүжилтийн хуримтлагдсан дүн, бүтээгдэхүүнээр, 
2001–2009
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Зураг 2. Хувийн хэвшлийн нийт санхүүжилт, 2001–2009
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Зураг 3.  Хувийн хэвшлийн үйл ажиллагаа, улсаар,  
сая ам.доллар, 2009 оны 12 дугаар сарын  
31-ний байдлаар
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Зураг 4.  Хувийн хэвшлийн үйл ажиллагаа, салбараар, 
2009 оны 12 дугаар сарын 31-ний байдлаар
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Зураг 5.  Хувийн хэвшлийн үйл ажиллагааны батлагдсан дүн, оноор, сая 
ам.доллараар, 2001–2009

0
50

100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850

Зээл Б Зээл ХСХЗээлийн 
хэсэгчилсэн 

баталгаа

Хувь эзэмших 
хөрөнгө оруулалт

ам
.д

ол
ла

ар

Дэд бүтэц 

хөрөнгө оруулалтын 
сан болон санхүүгийн 
байгууллагууд

Зураг 6.  Нийт Засгийн газрын бус батлагдсан дүн, салбараар, 2009 
(ХХҮАГ болон бүс нутгийн газруудыг оруулсан дүн)
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Уламжлалт эрчим хүч; 60,9%

Томоохон усан цахилгаан станц; 5,5%
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Зураг 8.  Дэд бүтцийн салбарын Хувийн хэвшлийн хөрөнгө 
оруулалтын үйл ажиллагаа, 2009 оны 12 дугаар  
сарын 31-ний байдлаар
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сан; 2,8%

Жижиг, дунд аж ахуйн 
нэгжийн санхүүжилт 
болон лизинг; 3,5%

Худалдааны 
санхүүжилтийн;

26,0%

Cанхүүгийн салбарын 
Хөгжил; 0,7%

Зураг 9.  Хөрөнгийн зах зээл, санхүүгийн салбарын Хувийн хэвшлийн 
хөрөнгө оруулалт, 2009 оны 12 дугаар сарын 31-ний байдлаар

Зураг 7.  Засгийн газрын бус үйл ажиллагаа, Үйл ажиллагааны 
бүлгээр, 2009 оны 12 дугаар сарын 31-ний байдлаа

Бүс нутгийн
10%

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ БҮЛЭГ1

46%

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ БҮЛЭГ2

44%

1 Төв ба Баруун Ази болон Өмнөд Ази дахь ХБГО.
2 Зүүн Ази, Номхон Далай, болон Зүүн Өмнөд Ази дахь ХБГО.
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Тогтмол асуух асуултууд

АХБ хувийн хэвшилд хэрхэн дэмжлэг 
үзүүлдэг вэ?

АХБ хувийн хэвшилд хэд хэдэн замаар 
дэмжлэг үзүүлдэг:

АХБ нь зөвшөөрөгдсөн хувийн үйлдвэр, 
санхүүгийн байгууллага, хувь эзэмших 
сангуудад шууд санхүүгийн дэмжлэг 
үзүүлэхээс гадна хувийн компаниудад олон 
улсын хөрөнгө дайчлахад дэмжлэг үзүүлэх 
замаар дэмжлэг үзүүлдэг.

АХБ мөн Засгийн газартай, ялангуяа 
зохицууулалтын хүрээ, шинэчлэлтийн 
чиглэлээр хэлэлцээрт орох замаар шууд 
бус дэмжлэг үзүүлдэг. Олон санхүүгийн 
байгууллагууд АХБ-ны оролцоог эрсдэлийг 
буурулагч хүчин зүйл гэж үздэг. 

АХБ-тай ажиллахад ямар давуу 
талуудтай вэ?

АХБ-наас санхүүжилт эсвэл баталгааны 
дэмжлэгээр оролцож буй төсөл, 
хэлцэлүүд нь Засгийн газар, хувийн 
хөрөнгө оруулагчид болон зээлдүүлэчдэд 
тухайн төсөл, хэлцлийн талаар нэмэлт 
итгэл үнэмшил өгдөг. АХБ-ны 40 жилийн 
үйл ажиллагааны туршид бүс нутагт 

засгийн газрын агентлагууд болон 
санхүүгийн байгууллагуудын өргөн 
сүлжээг бий болгосон. АХБ нь 67 Засгийн 
газрын дэмжлэг болон тэдгээрийн харъяа 
агентлагуудад хүрч ажиллах боломжийг 
олгодог.

Эдгээр хүчин зүйлүүд нь АХБ-нд хувийн 
болон төрийн байгууллагын давуу талуудыг 
бий болгож байдаг юм. Иймээс АХБ нь:

• Хүлээн авагч засгийн газар болон 
ивээн тэтгэгчийн эрсдэлийг 
саармагжуулах;

• Зохицуулалтын шинэчлэл, 
өөрчлөлтийг нэвтрүүлэх талаарх 
хэлэлцүүлгийг эхлүүлэх;

• Салбарын тухай мэдлэгийг дэмжих;

• Шаардлагатай нөхцөлд урт хугацааны 
зээл олгох;

• Ил тод байдал, компанийн засаглал, 
эрсдэлийн удирдлагыг дэлгэрүүлэх;

• Хууль, журамтай нийцүүлэх;

• Байгаль орчинд ээлтэй төслүүдийг 
дэмжих;

• Шаардлагатай нөхцөлд нэмэлт 
санхүүжилт дайчлах боломж 
олгодог юм.

АХБ хэрхэн хувийн хэвшилд зориулан 
хөрөнгө дайчилдаг вэ?

ХБГО-уудад хөрөнгө оруулахад АХБ 
хөрөнгө оруулагчдад эрсдэлийн 
удирдлагын шийдлүүдийг гаргадаг. 
Эдгээр шийдлүүд нь хувийн болон албан 
ёсны санхүүжилтийн эх үүсвэрүүдийн 
хослол байх тохиолдол байдаг. 

Хувийн хэвшилд дэмжлэг үзүүлэхдээ 
АХБ хувь эзэмших хөрөнгө оруулалт 
(давуу эрхтэй хувьцааг оруулаад), 
зээл, баталгаа, синдикат (Б Зээл 
буюу бүртгэлийн зээлдүүлэгч, батлан 
даагч) зэргийг ашиглан хувийн хөрөнгө 
оруулалтыг дайчилдаг.

Хэдийгээр АХБ нь хувь эзэмшигчийн 
баталгаа гаргадаггүй ч хувь эзэмшигчийн 
зээлийн хөрөнгө оруулагчийн баталгаа 
болон хувь эзэмшигчийн зээлийн баталгаа 
гаргах боломжтой байдаг. АХБ нь мөн 
дотоодын болон гадаадын хөрөнгө оруулагч 
болон зээлдүүлэгчдэд баталгаа гаргах 
боломжтой. Баталгаа нь зарим ХБГО-
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ны валют болон АХБ зуучилж буй аль 
ч валютаар хийгдэх боломжтой. АХБ 
нь хувийн хэвшил дангаараа эрсдэлийг 
бууруулах боломжгүй, улс төрийн зэрэг 
эрсдэлд баталгаа гаргадаг. Эрсдэлийг 
бууруулах нь хөрөнгө оруулагчдын айдасыг 
намжааж, улмаар илүү санхүүжилт, хөрөнгө 
оруулалт хийгдэх нөхцлийг бүрдүүлж өгдөг.

АХБ-ны тэргүүлэх эдийн засгийн 
салбарууд юу вэ?

АХБ одоогоор хоёр салбарт тэргүүлэх ач 
холбогдол өгдөг: Хөрөнгийн зах зээл ба 
санхүүгийн салбар, дэд бүтэц.

АХБ-ны хувийн хэвшлийн үйл ажиллагаа нь 
хувийн хэвшлийн санхүүгийн зуучлагчидтай 
хамтран санхүүгийн үйлчилгээний хүртээмж, 
ялангуяа бага орлоготой бүлэг (бичил санхүү, 
орон сууцны санхүүжилт) болон бичил, 
жижиг, дунд үйлдвэрүүд, мөн дэд бүтцийн 
хөгжил, цаг уурын өөрчлөлтийг бууруулах 
чиглэлээр санхүүжилтийг нэмэгдүүлэх 
чиглэлээр ажилладаг. Эдийн засгийн 
бодит салбаруудад хүрдэг санхүүгийн 
зуучлагчид нь банк, банк бус санхүүгийн 
байгууллагууд, хувь эзэмших сангууд багтдаг. 
Эцэст нь худалдааны санхүүжилтийн үйл 
ажиллагаа нь эмзэг улс орнуудад үүсэж буй 
санхүүгийн хямралын сөрөг үр дагаваруудыг 

бууруулахын зэрэгцээ бүс нутгийн нэгтгэлийг 
гүнзгийрүүлэхэд чиглэгддэг.

Дэд бүтцийн хөгжилд АХБ-ны үйл 
ажиллагаа нь дараах салбаруудад 
гол анхаарлаа хандуулдаг: эрчим хүч 
(цахилгаан эрчим хүч), тээвэр, харилцаа 
холбоо, ус, хотын дэд бүтэц. АХБ нь 
мөн дэд бүтцийн төслүүдийг өргөтгөх, 
сайжруулахад санхүүжилт хийдэг. Дэд 
бүтцийн төсөлд хөрөнгө оруулагч болон 
засгийн газарт дэмжлэг үзүүлэх зорилготой 
БӨА болон БАШ зэрэг эрсдэл хуваах болон 
өмчлөлийг зохицуулах олон хувилбаруудыг 
АХБ гаргаж ирсэн. Дээр дурдсан таван 
салбарын хүрээнд ХХҮАГ нь ТХХТ, 
ялангуяа нийгмийн салбарын ТХХТ-ийг 
дэмжиж ажилладаг. Нэн эмзэг ХБГО-уудын 
хувьд хөдөө аж ахуй, аж үйлдвэрийн 
төслүүдийг авч үзэх боломжтой хэдий ч 
эдгээр нь Стратеги 2020 барим бичигт 
тусгагдаагүй учир нэлээд өндөр шалгуур 
тавигддаг.

АХБ ямар хэмжээний тусламж 
үзүүлдэг вэ?

АХБ-ны зүгээс тухайн улс орны 
харьцангуй давуу талтай салбарууд, 
зах зээлийн доголдолоос үүдэн хөрөнгө 
татах бэрхшээлтэй тулгарч буй компани, 
салбаруудад тэргүүлэх ач холбогдол өгдөг. 

АХБ-ны зорилго нь дотоод, гадаадын 
бусад эх үүсвэрүүдтэй өрсөлдөх бус харин 
тэднийг татахад оршдог. АХБ-ны нийт 
хөрөнгө оруулалт нь тухайн төслийн 25%-с 
ихгүй байдаг. Өөрөө хэлбэл:

• АХБ нийт хөрөнгийн 25%-с ихгүй хувь 
эзэмших хөрөнгө оруулалт хийдэг 
бөгөөд онцгой тохиолдолд л үүнээс 
илүү хувийг эзэмшдэг.

• Тухайн аж ахуйн нэгжийн цорын ганц 
хамгийн их хувь эзэмшигч болохгүй 
байхыг эрмэлздэг.

• Аж ахуйн нэгжийн удирдлагын үүргийг 
хүлээхдэггүй.

Шаардлагатай нөхцөлд АХБ давхар 
санхүүжилт, АХБ бүртгэлийн 
зээлдүүлэгч–синдикат хэлцэл зэргээр 
нэмэлт хөрөнгийн эх үүсвэр дайчилдаг. 
АХБ мөн арилжааны санхүүгийн 
байгууллагуудад баталгаа гаргаж өгдөг.

Шинэтгэл, Үр нөлөө, Ёс зүй
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Бидэнтэй холбоо барих
Захирлын ажлын алба (OPSD)

Philip C. Erquiaga
Захирал
Утас +63 2 632 6315

Jo Yamagata
Орлогч захирал
Утас +63 2 632 6877

Үйл ажиллагааны зохицуулалтын хэлтэс (PSOC)

Philippe Leclercq
Захирал, PSOC
Утас +63 2 632 6979

Хөрөнгийн зах зээл ба Санхүүгийн салбарын 
хэлтэс (PSCM)

Төв болон Баруун Ази: Афганистан, Армени, 
Азербайжан, Гүрж, Казахстан, Кыргызын 
Бүгд Найрамдах Улс, Пакистан, Тажикистан, 
Туркменистан, Узбекистан

Зүүн Ази: БНХАУ, Монгол
Номхон Далай: Күүкийн Арлууд, Фижийн арлууд, 

Кирибати, Маршаллын арлууд, Микронезийн 
Холбооны Улс, Науру, Палау, Папуа-Шинэ 
Гвиней, Самоа, Соломоны арлууд, Зүүн Тимор, 
Тонга, Тувалу, Вануату

Өмнөд Ази: Бангладеш, Бутан, Энэтхэг, Мальдив, 
Балба, Шри-Ланка

Зүүн Өмнөд Ази: Камбож, Индонез, Лаосын Бүгд 
Найрамдах Ардчилсан Улс, Малайз, Мьянмар, 
Филиппин, Тайланд, Вьетнам

Robert van Zwieten
Захирал, PSCM
Утас +63 2 632 5688

Дэд бүтцийн санхүүжилтийн хэлтэс 1 (PSIF-1)

Хамаарах бүс нутаг болон улс орнууд:

Төв болон Баруун Ази: Афганистан, Армени, 
Азербайжан, Гүрж, Казахстан, Кыргызын 
Бүгд Найрамадах Улс, Пакистан, Тажикистан, 
Туркменистан, Узбекистан

Өмнөд Ази: Бангладеш, Бутан, Энэтхэг, Мальдив, 
Балба, Шри-Ланка

Michael Barrow
Захирал, PSIF-1
Утас +63 2 632 6660

Дэд бүтцийн санхүүжилтийн хэлтэс 2 (PSIF-2)

Хамаарах бүс нутаг болон улс орнууд:

Зүүн Ази: БНХАУ, Монгол
Номхон Далай: Күүкийн арлууд, Фижийн Арлууд, 

Кирибати, Маршаллын Арлууд, Микронезийн 
Холбооны Улс, Науру, Палау, Папуа-Шинэ 
Гвиней, Самоа, Соломоны арлууд, Зүүн Тимор, 
Тонга, Тувалу, Вануату.

Зүүн Өмнөд Ази: Бангладеш, Бутан, Энэтхэг, 
Мальдив, Балба, Шри Ланка.

Christopher Thieme
Захирал, PSIF-2
Утас +63 2 632 6920
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Суурин төлөөлөгчийн газрууд дахь ХХҮАГ-ын 
төлөөлөгчид

Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улс

Kangbin Zheng
kzheng@adb.org
PRC Resident Mission (PRCM)
7th Floor, Block D Beijing Merchants 

International Center
156 Fuxingmennei Avenue, Beijing 100031
Утас +86 10 6642 6601
Факс +86 10 6642 6606

Энэтхэг

Sujata Gupta
sgupta@adb.org
India Resident Mission (INRM)
4 San Martin Marg Chanakyapuri
New Delhi 110021, India
Утас +91 11 2419 4383
Факс +91 11 2687 0955

Индонези

Pamela Bracey
pbracey@adb.org
Indonesia Resident Mission
Gedung BRI II, 7th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 44–46 Jakarta 10210, 

Indonesia
P.O. Box 99 JKPSA Jakarta Pusat, Indonesia
Утас +62 21 251 2721
Факс +62 21 251 2749

Казахстан

Stephen Wermert
swermert@adb.org
Kazakhstan Resident Mission (KARM) - Almaty
Arai Building, 2nd floor
20A Kazybek Bi Street
050010 Almaty, Kazakhstan
Утас +7 727 320 1901–03
Факс +7 727 320 1911

Асуулт болон тодруулгыг newbusiness@adb.org хаягаар илгээнэ үү.
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Азийн Хөгжлийн Банк 
6 ADB Avenue, Mandaluyong City 
1550 Metro Manila, Philippines 
www.adb.org 
Хэвлэлийн №: ARM124396

АХБ-ны Хувийн Хэвшлийн Үйл ажиллагаа: Шинэтгэл, Үр нөлөө, Ёс зүй

АХБ-ны Засгийн газрын бус үйл ажиллагааны талаарх энэхүү нийтлэл нь Ази, Номхон 
Далайн улс орнуудад хувийн хэвшлийн хөрөнгө оруулалтыг татах, бэхжүүлэх АХБ-ны 
хандлагыг тайлбарласан болно.

Азийн Хөгжлийн Банкны тухай

Азийн Хөгжлийн Банкны зорилт нь Ази, Номхон Далайн орнуудыг ядуурлаас ангижруулах 
бөгөөд гол зорилго нь хөгжиж буй гишүүн орнуудын ядуурлыг бууруулах, хүн амын 
амжиргааны түвшинг дээшлүүлэхэд чиглэгддэг. Бүс нутгийн хувьд амжилт ахицаар 
баялаг байгаа хэдий ч дэлхийн нийт ядуу иргэдийн гуравны хоёр нь энэхүү бүс нутагт 
амьдарсаар байна. Үүнд: өдөрт 2 ам.доллараас бага орлоготой хүн амын тоо 1.8 тэрбум, 
өдөрт 1.25 ам.доллараас бага орлоготой иргэдийн тоо 903 сая хүрчээ. АХБ нь бүх нийтийг 
хамарсан эдийн засгийн өсөлт, байгаль орчны тогтвортой өсөлт болон бүс нутгийн хамтын 
ажиллагааг хангах замаар ядуурлыг бууруулахын төлөө ажилладаг юм.

Манила хотод төвтэй АХБ нь нийт 67 гишүүн улстай бөгөөд үүний 48 нь тус бүс нутагт 
оршдог. АХБ нь хөгжиж буй гишүүн орнууддаа бодлогын хэлэлцүүлэг, зээл, хөрөнгө 
оруулалт, баталгаа гаргах, буцалтгүй тусламж болон техникийн туслалцаа зэргээр 
дамжуулан дэмжлэг үзүүлдэг.

Филиппин Улсад хэвлэв

АХБ Хувийн хэвшлийн үйл ажиллагаа: 
Шинэтгэл, Үр нөлөө, Ёс зүй
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