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ӨМНӨХ ҮГ

Мэдлэг туршлага бол Азийн Хөгжлийн Банкнаас (АХБ) Монгол болон БНХАУ–тай хамтын 
ажиллагаа хөгжүүлэх гол үндэс суурь юм. АХБ–ны Зүүн Азийн бүсийн газраас (ЗАБГ) үзүүлж 
байгаа мэдлэг туршлагын дэмжлэгийг Монгол болон БНХАУ өндөр үнэлж байна. Монгол 
Улс болон БНХАУ–тай хамтран бэлтгэсэн мэдлэг туршлагын бүтээгдэхүүн болон үйлчилгээ 
(МТБҮ) нь тэдгээр орны эрэлт хэрэгцээнд тулгуурласан юм. БНХАУ–ын хувьд тэргүүлэх ач 
холбогдол бүхий сэдэв нь макро эдийн засгийн менежмент, эрчим хүчний хэмнэлт, байгаль 
орчны хамгаалал, ядуурлыг бууруулах болон муж хоорондын хамтын ажиллагааны асуудал 
болж байна. 2012 онд эцэслэн боловсруулсан МТБҮ-ний гол агуулга нь үндэсний хэмжээний 
эрүүл мэндийн үйлчилгээ, газар ашиглалтын төлөвлөлт, Вэнхуаны газар хөдлөлтөд 
нэрвэгдсэн газруудын сэргээн босголтын асуудал байна. Тэргүүлэх нийтлэл Байгаль орчны 
тулхтай ирээдүй өөд: БНХАУ–ын байгаль орчны дүн шинжилгээг бэлэн болгосон бөгөөд үүнд 
БНХАУ–ын байгаль орчны чанарыг сайжруулахад дэмжлэг үзүүлэх бодлого, хөтөлбөрүүдийг 
санал болгон дэвшүүлсэн. Бодлогын товч цувралууд, Ажиглалтууд болон Саналуудад 
нөхцөлтэй бэлэн мөнгө олгох, орон нутгийн төрийн сангийн бэлэн мөнгөний менежмент, орон 
сууцны хямд түрээс зэрэг асуудлыг хамарсан байна. 

Монгол Улсын хувьд МТБҮ нь эдийн засгийн өсөлт, ялангуяа ядуурлыг бууруулах, 
бүтээмжийг нэмэгдүүлэх болон хүнсний аюулгүй байдлыг хангах асуудлуудад төвлөрсөн байна. 
ЗАБГ нь 2008 оноос хойш Эдийн засгийн хөгжлийн яамны судалгааны зөвлөх багтай хамтран 
ажиллаж байна. Энэ баг Эдийн засгийн хөгжлийн яамны эдийн засаг, бодлогын судалгааны 
чиглэлээр ажиллагсдын чадавхийг дээшлүүлэх бодлогын судалгаа дээр ажилласан юм. 2012 
оны бодлогын асуудлуудад дотоодын шилжилт хөдөлгөөн, эдийн засгийн бүтцийн шинэчлэл, 
албан бус боловсролын бодлого, уул уурхай болон соёлын салбарын ажиллах хүчний эрэлт 
хэрэгцээ болон нийлүүлэлт, компаний нийгмийн хариуцлага, инфляцийн менежмент, химийн 
бодисын импортын экологийн хяналтыг хамруулсан байна. 

ЗАБГ нь тэргүүн туршлага, шинэлэг төслүүдийн хөтөлбөр, чадвахийг хөгжүүлэх, 
институцийн шинэчлэлийг хөхиүлэх болон өмнөд-өмнөдийн хамтын ажиллагааг дэмжих 
зорилгоор мэдлэг туршлагаа солилцох бодлогыг баримталдаг. 2012 оны 8 дугаар сараас АХБ 
болон БНХАУ–ын Засгийн газар мэдлэг туршлага солилцох шинэ хөтөлбөр болох Бүс нутгийн 
мэдлэг туршлага солилцох санаачилга (БМСТС) -г хэрэгжүүлж эхэлсэн. БМТС-ийн зорилго 
нь БНХАУ болон хөгжиж байгаа бусад гишүүн (ХГО) орнуудын хооронд хөгжлийн мэдлэг, 
туршлагаа харилцан солилцох, бүс нутаг дахь мэдлэгийн суурь байгууллагуудын хооронд 
сүлжээ тогтоохыг хөхиүлэн дэмжих, БНХАУ–ын болон бусад ХГО–уудын агентлагуудын 
хооронд холбоо тогтооход оршиж байсан болно. 2012 онд, Тонгжийн Их сургуультай Хот 
суурин газрын мэдлэгийн төвтэй тогтоосон хамтын ажиллагааг дахин 5 жилээр сунгасан. АХБ–
БНХАУ–ын мэдлэг-солилцох дөрөв дэх хөтөлбөрийг эхлэх үйл ажиллагааг өмнөд-өмнөдийн 
мэдлэг солилцох хамтын ажиллагааны хүрээнд хэвлэн гаргасан. 15 хөгжиж байгаа гишүүн 
орнуудын 80 оролцогсод ХГО–ын хооронд мэдлэг туршлага солилцох үйл явцыг идэвижүүлэх 
талаар хэлэлцсэн юм.
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Энэхүү жилийн тайлангийн нийтлэл одоо 6 дахь жилдээ явж байгаа ба 2012 онд МТБҮ-
ний 36 нэн чухал товч агуулгаар гарын авлага бэлтгэсэн ба вэб хуудсаар орж илтгэлийн бүрэн 
эхтэй танилцах боломжтой. Энэ бол ЗАБГ-ын мэдлэг туршлага солилцох жилийн ажлын 
хөтөлбөрийн үр дүн болж байна.

Мэдлэг туршлагын менежмент нь Монгол болон БНХАУ–ын хувьд энэ хоёр орны өмнө 
тулгарч байгаа хөгжлийн сорилтуудыг даван туулах гол түшиц нь байсаар байна.

 Роберт Вихтол
 Ерөнхий Захирал
 Зүүн Азийн Газар
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Бодлогын цуврал материалууд

БНХАУ-д бохир лагийн үр ашигтай  
ашиглалтыг дэмжиж байгаа нь

http://www.adb.org\publications\promoting-beneficial-
sewagesludge-utilization-peoples-republic-china

БНХАУ–д хот суурин газрын цэвэрлэх байгууламжид бохирын лагийг 
цэвэрлэх, ялгах болон эргүүлэн үр дүнтэй ашиглах үйл ажиллагаа 
дөнгөж эхлэлийн шатанд байгаа ба энэ нь бохир ус цэвэрлэх суурь 
байгууламжийг барьж ашиглах явцаас хоцорч байна. Энэ бүхний 
уршгаар, БНХАУ–ын хотууд улам бүр өсөн нэмэгдсээр байгаа бохир 
усны лагийг хэрхэх талаар ихээхэн сорилттой тулгараад байна. 

Энэхүү бодлогын хураангуй танилцуулгыг БНХАУ–д хот суурин 
газрын бохирыг цэвэршүүлэн эргүүлэн ашиглах болон лагийг ашиглах 
талаар хийсэн судалгаанд үндэслэсэн болно. Энэхүү судалгааг 
АХБ–наас сонгон ажиллуулсан мэргэжлийн баг боловсруулж, Орон 
сууц, хот-хөдөөгийн хөгжлийн яамны удирдлага, чиглэл дор, загвар 
судалгааны хотууд болох Бээжин, Шанхай хотын усны газруудтай нягт 
зөвлөлдөн ажиллах замаар хийсэн. Бохирын лагийг цэвэршүүлэн 
ашиглаж байгаа Австрали, Хятадын Гон Конг, Энэтхэг, Япон, Бүгд 
Найрамдах Солонгос улс, Сингапур, Өмнөд Африк, Тайвань, Хятад, 
АНУ болон Европын Холбооны улс орнуудын тэргүүн туршлагыг 
судлаж үзсэн. 

Олон улсын тэргүүн туршлагаас харахад, бохирын лагийг 
өнөөдөр тээр үзэх хаягдал биш харин боломжийн нөөц гэж үзэх 
болжээ. Лагийг хогийн цэгт булах нь зөвхөн байгаль орчинд төдийгүй 
газар ашиглалтад аюултай (хор нөлөөтэй) бөгөөд мөн энэ нөөц 
боломжийг дэмий хаяж байгаа гэсэн үг юм. Олон улс оронд бохирын 
лагийг үе шаттайгаар ихэвчилэн хөрсөнд холих зэрэг хэлбэрээр 
газарт шингээдэг байна. Зохих түвшинд цэвэршүүлсэн бохирын лаг 
нь хөрсөнд шим тэжээл болж, улмаар хөрс болон ургацад олон талын 
ашиг өгдөг байна. Хэрэв хөрсөнд холих нь хүндрэлтэй бол дараагийн 
боломжит арга нь агааргүй орчинд амьдрагч организмыг биохимийн 
хуримтлалд уусган шахаж шатаах замаар эрчим хүч гарган авах 
явдал юм. 

Өөр нэгэн олон улсын тэргүүн туршлага бол нүүрстөрөгчийн 
үлдэгдлийн шинжилгээ бөгөөд үүнийг лаг цэвэрлэх стратеги 
боловсруулах болон лагийг цэвэршүүлэн зайлуулах техник арга 
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замыг сонгоход өргөн хэрэглэдэг байна. Лаг ашиглах үйл ажиллагааг 
зохицуулах журмыг тодорхой болгох, чанарын стандартыг хатуу чанд 
баримтлах нь бохирын лагийг итгэл дүүрэн ашиглахад туйлын чухал. 
Олон улсын хэмжээнд түгээмэл хэрэглэж байгаа ажиллагаа болон 
БНХАУ–д хэрэгжүүлж байгаа бохирын лагийг цэвэрлэх ажиллагаа 
хоёрын гол ялгаа нь БНХАУ–ын өнөөгийн зохион байгуулалт, 
төлөвлөлт, зохицуулалтын журам нь хараахан боловсронгуй болж 
чадаагүй, бохирын лагийг цэвэрлэх ажиллагааг дахин ашиглах 
боломжит хувилбарын стратегийн үнэлгээнд тулгуурлан төлөвлөх 
ажил бараг хийгдэхгүй байгаа явдал юм. Эдгээр хүчин зүйлүүд нь 
БНХАУ–д бохирын лаг ашиглах болон лагаас эрчим хүч гаргах хэмжээ 
нь нэн доогуур байгаад нөлөөлж байна.

Үүний нэг шалтгаан нь өртгөө эргэн нөхөх түвшин доогуур 
байгаагаас шалтгаалан хувийн хэвшлийн оролцох боломж БНХАУ–д 
хязгаарлагдмал байгаад оршино. Бохирын лагийн менежмент засгийн 
газрын санхүүжилтээс хэт хамааралтай хэвээр байна. Үүнээс гадна, 
бохирын лагийг зайлуулах болон ашиглах стратегийн төлөвлөлтийг 
хийхдээ хүний эрүүл мэнд болон байгаль орчинд үзүүлэх нөлөө, 
эрсдэлийг зохих ёсоор анхаардаггүй ба бохирын лагийн менежментийн 
хувилбаруудын үнэлгээ хийхдээ уур амьсгалын өөрчлөлтийг бүрэн 
анхааралдаа авахгүй байна. 

Олон улсын тэргүүн туршлагыг БНХАУ–ын ажиллагаатай 
харьцуулж, кейс судалгаанаас авсан сургамжинд тулгуурлан бохирын 
лагийн менежмент болон үр дүнтэй ашиглах стратеги боловсруулах 
талаар БНХАУ–д дараах удирдлага болгох зарчмуудыг санал 
болгосон:

• Бохирын лагийн менежментийн стратеги нь эдийн засгийг 
сэргээх засгийн газрын зорилт болон хог хаягдлыг багасгах, 
дахиварлах болон дахин ашиглах “3R” бодлоготой нь нийцэж 
байх хэрэгтэй. Үүний дагуу, техник болон эдийн засгийн хувьд 
боломжийн хүрээнд бохирын лагийг үр ашигтай ашиглах 
боломжуудыг хэрэгжүүлэх нь зүйтэй. 

• Бохирын лагийн менежмент нь тухайн орон нутгийн нөхцөл 
байдал, эрэлт хэрэгцээг харгалзан үзэх шаардлагатай бөгөөд 
“бүх нөхцөл байдалд тохирох цорын ганц арга зам” гэж 
байхгүй.

• Бохирын лагийн менежмент нь бохир усыг цэвэрлэх 
ажиллагааны салшгүй хэсэг учир тэр дагуу төлөвлөн 
хэрэгжүүлэх шаардлагатай.

• Бохирын лагийн менежментийн шийдэлийн үнэлгээг хийхдээ 
хүний эрүүл мэнд буюу байгаль орчинд аюул учруулахгүй 
байх нөхцлийг хангахад анхаарна.

• Үйл ажиллагааны үе шат бүхэнд бодитой үр өгөөжтэй 
зохицуулалт, хяналт шалгалт шаардлагатай.

• Техникийн сонголтыг хийхдээ уур амьсгалын өөрчлөлтийн 
нөлөөг харгалзан үзэх хэрэгтэй.

• Бохирын лагийг цэвэрлэх болон үүнээс гаргаж авсан 
бүтээгдэхүүнтэй холбогдсон ажлын мэдээлэлийн ил тод 
байдлыг хангаж, олон нийтийн ухамсарыг дээшлүүлэх нь 
олон нийтийн итгэлийг бий болгоход нэн чухал байх болно.
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Бодлогын энэхүү хураангуйд бохирын лагийг цэвэрлэх болон ашиглах 
техникийн олон арга замыг танилцуулж байгаа бөгөөд тэдгээрийг 
БНХАУ–ын нөхцөлд хэрэгжүүлэх асуудлыг товч авч үзсэн болно. 
Энд бохирын лагийн менежментийг сайжруулахад тус дөхөм болох 
хэд хэдэн зарчмууд болон практик ажиллагааг тодорхойлсон болно. 
Хамгийн чухал баримтлах зарчим бол бохирын лагийг байгаль орчин 
болон эрчим хүч хэмнэхэд ихээхэн тус хүргэх үр дүнтэй боломж бүхий 
нөөц гэж үзэх явдал юм. Бохирын лагийг цэвэрлэх, ашиглах болон 
зайлуулах явц нь хүлэмжийн хийн ялгаралтад ихээхэн хэмжээгээр 
нөлөөлөх талтайд анхаарал хандуулах шаардлагатай бөгөөд тийм 
учраас бохирын лагийг цэвэрлэх техникийн үнэлгээнд нүүрстөрөгчийн 
үлдэгдэлд шинжилгээ хийх асуудлыг хамруулах хэрэгтэй.

Гучаад жилийн өмнөөс эхэлсэн эдийн засгийн шинэчлэлээс хойш, 
БНХАУ–д орлогын тэгш бус байдал эрс өссөн байна. Орлогын өсөлтийн 
ялгаа ийнхүү өсөж ирсэн нь засгийн газрын бүх нийтийг хамарсан, 
тэнцвэртэй хөгжлийг хангах стратеги ноцтой сорилттой тулгарсан 
байна. Эл асуудлыг шийдвэрлэхгүй бол БНХАУ–ын орлогын тэгш 
бус байдал нь хэрэглээ, нэн ядуу бүс нутгуудын хөгжлийг сааруулах, 
нийгмийн бухимдлыг бий болгож, улмаар БНХАУ–ын эдийн засгийн 
цаашдын хөгжилд саад учруулах болно.

Орлогын тэгш бус байдлын ялгааг арилгахын тулд нийгмийн 
хамгааллыг бэхжүүлэх явдал чухлаар тавигдаж байна. Үүнтэй 
холбогдуулан тэмдэглэхэд, сүүлийн арваад жилд орлогын тэгш бус 
байдлыг бууруулж чадсан Латин Америкийн орнуудын холбогдох 
туршлага чухал ач холбогдолтой юм. Амжилтад хүргэсэн хүчин 
зүйлүүдийн дотор, нийгмийн дэвшилт бодлогыг хэрэгжүүлсэн явдал 
бөгөөд үүний хүрээнд нөхцөлтэй бэлэн мөнгө олгох (НБМО) хөтөлбөр 
орж байгаа ба орлогыг нийгмийн доод давхрагад түгээх замаар 
ядуурлыг бууруулахад чиглэсэн чухал бодлого гэж үзэж байгаа болно.

Олон улсын үр дүнтэй туршлагаас харахад, НБМО нь ядуурлыг 
урт хугацаанд бууруулах үр өгөөжтэй, санхүүгийн хэрэгсэл юм. 
Саяхан ядуурлын албан ёсны түвшинг шинэчлэн тогтоохоор хийсэн 
судалгаагаар ядууралд хамрагдаж байгаа хүний тоо 28 сая байснаа 
128 сая болж өсөөд байгаа БНХАУ–ын хувьд энэхүү аргыг авч 
хэрэгжүүлэх нь чухал байна.

БНХАУ-д орон нутгийн мөнгөн хөрөнгийн  
менежментийн Шинэчлэлийг эрчимжүүлж байгаа  
тухай (ажиглалт ба санал)

http://www.adb.org/publications/accelerating-reform-local-
treasurycash-management-prc?ref=countries/prc/publications

Төрийн сангийн мөнгөн хөрөнгийн менежментийн гол зорилго нь 
засгийн газар өөрийн зарлагыг санхүүжүүлэх боломжтой байх, 
өөрийн хүлээсэн үүргийг цаг хугацаанд нь биелүүлэх чадвартай 
байхад оршино. Орон нутгийн засаг захиргааны мөнгөн хөрөнгийн 
менежмент нь төсөв санхүүгийн бусад шинэчлэлүүдийн нэг адил 
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чухал ач холбогдолтой боловч БНХАУ болон бусад олонхи оронд энэ 
чиглэлд хийх шинэчлэлийн асуудал хоцрогдож байна. Гэхдээ сүүлийн 
жилүүдэд, БНХАУ–ын олонхи мужийн санхүүгийн байгууллагууд 
орон нутгийн мөнгөн хөрөнгийн менежментэд шинэчлэл хийх талаар 
чармайлт гаргаж ажиллаж байна.

Орон нутгийн засаг захиргаа мөнгөн хөрөнгийн шинэчлэлийг 
төв засгийн газартай хамтран цаашид улам эрчимжүүлэх нь зүйтэй 
гэсэн санал дэвшүүлж байгаа ба үүнд дараах асуудлуудыг хамруулах 
шаардлагатай байна:

(i) Илүүдэл хөрөнгө болон хөрөнгө оруулалтын менежмент, 
түүнчлэн холбогдох эрсдэлийн менежментийн чадавхийг 
бэхжүүлэх,

(ii) Орон нутгийн засаг захиргааны боломжит мөнгөний урсгалыг 
урьдчилан төсөөлөх загварыг нэвтрүүлэх,

(iii) санхүүгийн зах зээлд үнэлгээ өгөх,
(iv) Орон нутгийн засаг захиргааны санхүүгийн байдал болон 

холбогдох эрсдэлүүдийг ил тод болгох, тайлагнах журамд 
тавигдах шаардлагыг хүчтэй болгох.

Санхүүгийн эрсдэлд хяналт тавих, шалгалт хийхийн тулд орон 
нутгийн засаг захиргаа зээл, хөрвөх чадвар, зах зээлийн (хүү, валют) 
эрсдэлийн хувьд олон улсын хэмжээнд зөвшөөрөгдсөн хязгаарлалт ба 
хяналтын системийг нэвтрүүлэх шаардлагатай байна. Түүнчлэн орон 
нутгийн санхүүгийн байгууллагуудын чадавхийг дараах зүйлүүдэд 
анхааран цаг алдалгүй бэхжүүлэх:

(i) бондын хүүгийн төлбөр болон харилцах, хадгаламжийн 
хүүгийн орлого, төрийн сангийн нэгдсэн данс (ТСНД) дахь 
үлдэгдэл мөнгөн хөрөнгийн зөрүүгээр тодорхойлогдох 
барагдуулалтын өртөг тогтоох,

(ii) ТСНД–ны зохих зорилтот үлдэгдлийг тодорхойлох,
(iii) Мөнгөн хөрөнгө болон өрийн менежментийг нэгтгэж эхлэх.

Түүнчилэн, Хятадын Ардын банк (ХАБ) болон орон нутгийн засаг 
захиргааны хооронд хэлэлцээр байгуулах замаар тал бүрийн хүлээх 
хариуцлагыг албажуулах, ХАБ–наас үзүүлэх үйлчилгээ, орон нутгийн 
засаг захиргааны тайлагнах үүргийг тодорхойлох нь зүйтэй байна.

БНХАУ-д хямд орон сууцны түрээсийг  
санхүүжүүлж байгаа нь (ажиглалт ба санал)

http://www.adb.org/publications/financing-low-cost-rental-
housingpeoples-republic-china?ref=countries/prc/publications

Бусад хөгжиж байгаа орнуудтай харьцуулахад БНХАУ нь хотын дүүрэг 
дотор хуучирч муудсан барилга, борчуудын хороолол шавааралдахаас 
ямар нэг хэмжээгээр зайлсхийж чадсан байна. БНХАУ–д борчуудын 
хороолол байсаар байгаа боловч тэнд амьдарч байгаа хотын оршин 
суугчдын тоо 1999 онд 44 хувьтай байсан бол 2009 онд 29 хувь 
болж буурсан. Гэхдээ, хүн амын тоо асар их болон хотод шилжин 
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суурьшигчдийн тоо өсөн нэмэгдсээр байгаа учир ядуусын хороололд 
амьдарч байгаа хүний тоо 1999 онд 132 сая байсан бол 2009 онд 180 
сая болж өссөн байна.

2025 он гэхэд хотын оршин суугчдын тоо 200 саяаар нэмэгдэх 
төсөөлөл байгаа бөгөөд орон сууцны асуудлын тодорхой шийдлийг 
олж чадахгүй бол одоогийн борчуудын хороолол тэлэхийн зэрэгцээ 
шинээр үүсэн бий болох магадлал өндөр байгаа болно. Хотын хүн 
амын тоо ийнхүү өсөн нэмэгдэх нь одоо тэр бүр хотын болон хотын 
захиргааны үйлчилгээнд хамрагдаж чадахгүй байгаа оршин суугчдын 
хувьд улам хүндрэх ба үүнд тэдгээр оршин суугчид нь хотын 
бүртгэлгүй учир хямд орон сууцанд хамрагдах боломжгүй байдал орж 
байна. Ирэх 10–15 жилд бодитой дэвшил гарахгүй бол 2040 он гэхэд 
1 тэрбумд хүрч өсөх төлөвтэй байгаа хотын оршин суугчдын орон 
сууцны асуудлыг шийдвэрлэх асуудал улам бүр хүндрэхээр байна. 

Орон сууцны асуудлыг урт хугацаанд шийдэх асуудал нь 
ирэх жилүүдэд хямд орон сууц барих асуудлыг хэрхэн төлөвлөх, 
санхүүжүүлэх вэ гэдгээс шууд хамаарах юм. Нийтийн орон сууцны 
зураг төслийг муу хийж, онилж чадахгүйгээр хэрэгжүүлвэл оршин 
суугчдын тоо, ядуурал, тэгш бус байдал өсөн нэмэгдэж, нийгмийн 
доторхи уур амьсгал болон байгаль орчинд нөлөөлж, хямд орон 
сууцны засгийн газрын хөтөлбөрт дэвшүүлсэн зорилт болон өргөн 
утгаараа улс орны хөгжлийн зорилгод сөргөөр нөлөөлөх талтай. 

Нарны ногоон бэлчээр: Чинхай муж дахь нарны  
фотоволтаик эрчим хүчний усжуулалт (хөтөлбөр)

http://www.adb.org/publications/greener-pastures-sun-
solarphotovoltaic-driven-irrigation-qinghai-province

БНХАУ–ын ховордож буй бэлчээр сүүлийн үед даац хэтрэх, өөр 
зориулалтаар ашиглах болон уур амьсгалын өөрчлөлтөөс хамааран 
хур тунадасны хэмжээ буурах зэргээс шалтгаалан доройтолд орж 
байна. Бэлчээрийн газарт явагдаж байгаа цөлжилт хөдөө аж ахуйн 
бүтээгдэхүүний бүтээмжид аюул учируулж, хөдөөгийн хүн амын 
тогтвортой хөгжлийг хангахад бэрхшээл учруулж байна. Алслагдсан 
орон нутагт усны хангамжийг хүртээмжтэй болгох явдал нэн тэргүүлэх 
чухал асуудал болж байгаа боловч эрчим хүчний шугам сүлжээгүй 
газруудад цахигааны эх үүсвэрт холбогдох нь гол бэрхшээл болж 
байна. 

Чинхай муж энэ бэрхшээлийг нарны фотоволтаик (ФВ) эрчим 
хүчийг усжуулалтад ашиглах шинэлэг аргаар шийдвэрлэж байна – энэ 
аргыг цаашид БНХАУ болон Азийн хэмжээнд дэлгэрүүлэн ашиглах 
өргөн боломж байгаа болно.

Нарны эрчим хүч хуралдуулах самбарын өртөг сүүлийн үед 
хямдарч, жижиг оврын усжуулах системийн технологи гарч ирсэн нь 
ФВ-ыг дизель хөдөлгүүртэй насосуудтай харьцуулахад эдийн засгийн 
хувьд ашигтай болгож байна.
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Монгол дахь эдийн засгийн хямралын нөлөө:  
фокус бүлгийн хэлэлцүүлгийн дүгнэлт

Нилээд чанартай хийгдсэн судалгаанаас харахад, дэлхийн эдийн 
засгийн хямралд Монголын айл өрх ноцтой нэрвэгдсэн байна. 
Цомхтгол, албан ба албан бус салбарт ажлын байрны олдоц буурсан, 
цалин хөлс буурсан болон үнийн цочрол – ноолуурын үнийн уналт, 
хүнс болон тээврийн үнийн өсөлтөөр дамжин хөдөлмөрийн зах зээлд 
хүчтэй нөлөөлсөн байдал ажиглагдсан. Хямралын эл байдлыг 2010 
оны зуд улам хүндрүүлсэн. Энэ бүхнээс үүдэн, айл өрхүүд хэрэглээгээ 
багасгах, орлогын өөр эх үүсвэрүүдийг хайх, албан болон албан бус 
эх үүсвэрээс зээл авч, хөдөө орон нутагт наад захын хэрэгцээгээ 
хангахын тулд малыг их хэмжээгээр арилжаалан борлуулж эхэлсэн 
байна. Хэдийгээр хэмжээний хувьд бага, тогтмол биш, зарим 
тохиолдолд ядуусыг олж онилж чадахгүй байсан ч Засгийн газраас 
үзүүлж байсан нийгмийн тусламж дэмжлэг нь хямралыг зөөлрүүлэхэд 
ихээхэн тус дэм болж байсан гэж бага орлогтой хүмүүсийн фокус 
бүлгийн хэлэлцүүлэгт оролцогсод талархаж байсан байна.

Дэлхийн эдийн засгийн хямрал нийгмийн янз бүрийн орлого 
бүхий бүлгүүдийг хамарсан боловч харин сүүлийн үед Улаанбаатарт 
шилжин суурьшсан хүмүүс албан бус алт олборлогчид (алт ухахаас 
өөр орлоггүй) болон 100 хүрэхгүй толгой мал бүхий малчдын хувьд 
хүнд туссан. Эдгээр нь ядууралд ужиг нэрвэгдсэн ба аливаа цочролд 
өртөмтгий хүмүүс юм.

Түүнчилэн эдгээр хүмүүс нь эдийн засгийн сэргэлтийн үр 
шимийг төдийлөн хүртэж чадахгүй бөгөөд онилсон тусламж 
дэмжлэг шаардлагатай хүмүүс юм. Зөвхөн мал аж ахуйн орлоготой, 
500 хүртэл толгой малтай малчид өртөмтгий бүлэгт багтана 
гэдгийг бас хямрал харуулсан. Энэ бүлгийн малчид дэлхийн эдийн 
засгийн уналтад тэр бүр нэрвэгдээд байдаггүй ч гэсэн ноолуурын 
үнийн уналт, зудтай хавсарснаар зөвхөн нэг бүтээгдэхүүнээс 
хамааралтайн улмаас эрсдэлд ордог. 2010–2011 оны эдийн засгийн 
өсөлт болон албан ба албан бус секторт ажлын байр нэмэгдсэн, мал 
аж ахуйн бүтээгдэхүүний өсөлт болон нийгмийн халамжийн мөнгө 
нэмэгдсэн зэрэг нь бүх төрлийн орлогын эх үүсвэр бүхий амьжиргааг 
сайжруулахад нөлөөлсөн. Гэхдээ амьжиргаа ийнхүү сайжирсан нь 
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бүх хүнд адил байгаагүй юм. Чинээлэг айл өрхүүд удаан эдэлгээтэй 
эд зүйлс, үл хөдлөх хөрөнгө худалдан авч, өөрсдийн бизнест үр 
өгөөжтэй хөрөнгө оруулалт хийх эсвэл мал худалдан авч аж ахуй 
эрхэлж эхэлсэн байна.

Хүн амын нэн ядуу бүлгийн хувьд хоол хүнсээ сайжруулж, зарим 
нэг хувцас хунар худалдан авсан ба харин удаан эдэлгээтэй эд 
зүйлс худалдан авах эсвэл ядуурлаас гаргах хөрөнгө оруулалт хийх 
боломжгүй үлдсэн. 

Дэлхийн санхүүгийн хямрал Монгол Улс эдийн засаг болон 
нийгмийн хувьд эмзэг байгааг нь харуулсан. Үүнд: үйлдвэрлэлийн 
бааз суурь хумигдмал байгаагаас түүхий эдийн үнийн савалгаа 
болон байгалийн гамшигт маш өртөмтгий; мах нийлүүлэлтийн үр 
дүнтэй сүлжээ байхгүй болон мал аж ахуйн нэмүү өртөг шингэсэн 
бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл дорой; ужгарсан ядуурал; нийгмийн 
халамжийн сүлжээ сул байгаа зэрэг хамрагдана. Түүнчилэн, өсөн 
нэмэгдэж байгаа гэмт хэрэг, хүчирхийллийн түвшинг хазаарлахгүй бол 
хувь хүмүүс, бизнес болон олон нийтийн хувьд хүнд дарамт болно. Эл 
бүх асуудлыг шийдвэрлэж чадвал дэлхийн эдийн засгийн хямралыг 
гэтлэн давахад туслах бөгөөд Монголын хүн ам бусад цочролд илүү 
сэтгэлийн хаттай байх боломжийг бүрдүүлнэ.

Фокус бүлгийн хэлэлцүүлэгэд хийсэн дүн шинжилгээнд тулгуурлан 
шинэчлэлийн дараах чиглэлүүдийг тодорхойлсон байна:

(i) Эдийн засгийг төрөлжүүлэх; 
(ii) Мах нийлүүлэлтийн сүлжээг бий болгох ба мал аж ахуйн нэмүү 

өртөг шингэсэн дотоодын бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийг 
нэмэгдүүлэх; 

(iii) Нийгмийн халамжийн тогтолцоо болон хүн амд үзүүлэх 
үйлчилгээний хүртээмжийг сайжруулах; 

(iv) Гэмт хэрэг болон ахуйн хүчирхийллээс сэргийлэх.

Тээвэр, ложистикийн нэгдсэн төв: 
мэдлэг харилцан солилцох индэр

http://itl.adb.org

Холимог тээврийн систем, зангилаа төв, болон ачаа тээвэрлэлтийн 
ложистик бүхий тээвэр, ложистикийн нэгдсэн системийн талаар 
бусад түнш байгууллагуудтайгаа мэдээлэл, санаа бодлоо солилцох 
хамтын ажиллагааны индэрийг байгуулах ажлыг Азийн Хөгжлийн 
банк удирдаж байна. 

Энэ сайтаар дамжуулан, зорчигч тээвэрлэлт болон ачааны 
холимог тээвэрлэлтийн олон улсын тэргүүн туршлагууд, түүнчилэн гол 
үйл явдал, төслүүд болон баримт бичгүүдийн талаархи мэдээлэлийг 
харилцан солилцох болно.
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Өмнөд-Өмнөдийн хамтын ажиллагааны кейс судалгаа: 
БНХАУ–АХБ-ны мэдлэг туршлага-солилцох индэр

http://www.adb.org/publications/case-study-south-
southcooperation-prc-adb-knowledge-sharing-platform

Энэхүү нийтлэлд БНХАУ – АХБ–ны мэдлэг туршлага солилцох индэр 
(МСИ) нь оновчтой бөгөөд хэрэгжиж эхлээд байгаа талаар мөн түүний 
агуулга, үйл ажиллагаа, боломж, сорилтуудыг толилуулж байна. Кейс 
судалгаа нь МСТ нь үр дүнг дээшлүүлэхэд хэрхэн дэм болж байгаа, 
түүний давуу болон сул тал, сургамжууд, тулгарч байгаа сорилтуудыг 
тодорхойлж, стратегийн зорилгод хүрэхийн тулд засаж залруулахаар 
авах дараагийн арга хэмжээний зураглалыг авч үзсэн. 

АХБ болон БНХАУ–ын хувьд шинэ тутам улс орнуудтай 
хуваалцах зүйл байгаа бөгөөд энэ нь сурч мэдэхийн үнэ цэнэтэй 
асар их эх сурвалж болох арваад жилийн туршид хуримтлуулсан 
мэдлэг, туршлага, бүс нутгийн хамтын ажиллагааны эрэлхийллийн 
үсрэлтийн цэг болох юм. Бусад хөгжиж байгаа гишүүн орнууд (ХГО), 
дэлхий дахины шинэ тутам орнуудтай хөгжлийн мэдлэг туршлагыг 
хуваалцах шаардлага байгаа учраас БНХАУ болон АХБ 2009 онд 
мэдлэг туршлага-солилцох индэрийг хамтран байгуулж ажиллуулахад 
хүргэсэн юм.

МСИ-н зорилго нь “БНХАУ болон Ази, Номхон далайн бүс нутгийн 
бусад хөгжиж байгаа орнуудын хооронд мэдлэг туршлагаа хуваалцах, 
яриа хэлэлцээ хийх, түншлэл, сүлжээг бэхжүүлэхэд” оршиж байгаа 
юм. Энэ нь бүс нутгийн орнуудад тулгарч байгаа асуудлууд болон 
сорилтуудад гол анхаарал хандуулдаг. Энэхүү түншлэлийн дагуу, 
АХБ бүс нутгийн нөөц боломжийг дайчлах, үр ашгийг нь дээд зэргээр 
дээшлүүлэх үүднээс өөрийн бүс нутгийн туршлага болон харьцангуй 
давуу талын мэдлэгийн менежмент, түүнийг түгээх, харилцан солилцох 
талаар хуримтлуулсан туршлагад тулгуурлан ажиллаж байна. БНХАУ 
нь энэ бүхний хариуд хөгжлийн өргөн хүрээтэй гүнзгий мэдлэг, 
туршлагаараа хувь нэмэр оруулахын зэрэгцээ Өмнөд-Өмнөдын 
хамтын ажиллагаанд улам идэвхитэй оролцох хүсэл эрмэлзэлтэй 
байна. 2009 оноос хойшхи хугацаанд, МСИ нь тогтвортой хотжилтийн 
хөгжлийн асуудлаар бүс нутгийн хэмжээнд хоёр семинарыг амжилттай 
зохион байгуулж, 13 хөгжиж байгаа гишүүн орны 70 гаруй төлөөлөгч 
оролцсон ба хамгийн сүүлийнх нь 2011 онд зохиогдсон байна.
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Бүтцийн шинэчлэлийн ач холбогдол хэвээр байна

http://www.chinadaily.com.cn/cndy/2012-07/16/ 
content_15583221.htm

Энэхүү өгүүлэл нь 2012 оны 7 дугаар сарын 16-нд Хятадын 
өдрийн сонинд нийтлэгдсэн ба БНХАУ–ын эдийн засгийн бүтцийн 
өөрчлөлт болон дахин тэнцвэржүүлэлтийн бодлогын шинэчлэлийг 
тодорхойлсон байна. 

Төсвийн талаархи зөвлөмжид: ард иргэдийн амьжиргааны 
түвшинг сайжруулах зорилготой нийгмийн зардлыг нэмэгдүүлэх 
маш сайн онилсон бодлогын арга хэмжээ, татварын орлого дахь 
орон нутгийн засаг захиргааны эзлэх хувийг нэмэгдүүлэх, нийгмийн 
халамжийн төсвийн хуваарилалтыг нэмэгдүүлэх, нийгмийн тэгш 
байдлыг хангах зорилгоор татварын шинэчлэл хийх, тухайлбал шууд 
татварын хэлбэр гэх мэт багтсан байна. Мөнгөний бодлогын талаархи 
зөвлөмжид: үнийн тогтвортой байдал болон санхүүгийн боломжит 
хүртээмжийг хангах үүднээс мөнгөний зохистой бодлого явуулах, 
мөнгөний бодлогын үр өгөөжийг нэмэгдүүлэх, үйлчилгээнд суурилсан 
эдийн засагт амжилттай шилжих үүднээс санхүүгийн чөлөөт бодлого 
явуулах зэрэг болно.

Тогтвортой хотжилтийг дэмжих нь

http://www/chinadaily.com.cn/cndy/2012-04/09/ 
content_15000935.htm

Энэхүү тэргүүн өгүүлэл нь 2012 оны 4 дүгээр сарын 9-нд Хятадын 
өдрийн сонинд нийтлэгдсэн ба БНХАУ–ын хотжилтийн ололт амжилт, 
сорилтуудын чиг хандлагыг харуулсан. Ирэх 15 жилийн хугацаанд хүн 
ам нь жилд 15 саяар өсөх төлөвтэй байгаа нөхцөлд Хятадын хотуудын 
ирээдүйн хэлбэр загвар ямар байх, хэрхэн тав тухтай амьдрах болон 
байгаль орчинд ээлтэй байх нөхцлийг хангах зэрэг санаа зовоосон 
асуудал байна. Улс орны эдийн засгийн хөгжлийн болон бүс нутгийн 
хөгжлийн стратегийн дагуу бүх бүс нутгийн хотуудыг шинэчлэх ажил 
явагдаж байна.

Азийн Хөгжлийн банк Хятадын хотуудтай хамтран хот суурин 
газруудын хөгжлийг иргэдийн тав тухтай амьдралыг хангасан, 
өрсөлдөх чадвартай болон байгаль орчинд ээлтэй хот суурин газрын 
төв болгох олон талт асуудлаар ажиллаж байна.
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Хотууд бороотой өдрүүдэд хэрхэн бэлтгэх

http://www.chinadaily.com.cn/opinion/12-08/17/ 
content_15682592.htm

Энэхүү тэргүүн өгүүлэл нь 2012 оны 8 дүгээр сарын 17-нд Хятадын 
өдрийн сонинд нийтлэгдсэн ба үүнд 2012 онд Бээжин болон Бангкок, 
Манила зэрэг хотод болсон асар их хохирол учируулсан гэнэтийн 
аадар борооны үерийн талаар бичсэн. 

Дэлхийн олон газар нутагт хүчтэй аадар бороо орох давтамж 
ойртсоор байхад, хот суурин газрууд нь төсөл шийдлийг өөрчлөх, дэд 
бүтцийн хүчин чадлыг нэмэгдүүлэхээс илүү хурдацтайгаар тэлсээр 
байна, Эл өгүүлэлд хот суурин газар үерийн гамшгийг хэрхэн даван 
туулахтай холбогдсон хэд хэдэн зөвлөмжийг дэвшүүлсэн. Үүнд: 
дэд бүтцийг сайжруулах, хот төлөвлөлт болон бүсчиллийг няхуур 
гүйцэтгэх, гамшигаас сэргийлэх анхааруулгын болон гамшиг учирсан 
үед авах арга хэмжээний тогтолоцоог сайжруулах, даатгал зэрэг 
гамшигийн эрсдэлийн санхүүжилтийн төрлийг нэмэгдүүлэх зэрэг 
орно. 

Эдийн засгийн бодлогыг эргэн хянах боломж

http://www.chinadaily.com.cn/opinion/2012-12/12/ 
content_16008367.htm

Энэхүү тэргүүн өгүүлэл нь 2012 оны 12 дугаар сарын 12-нд Хятадын 
өдрийн сонинд нийтлэгдсэн ба энэ нь БНХАУ–ын шинэ удирдлага 
эдийн засгийн тэргүүлэх чиглэл болон бодлогыг боловсруулах үетэй 
давхацсан юм. Энэхүү өгүүлэлд, хөдөлмөрийн хямд хөлс болон 
экспортод суурилсан 30 гаруй жилийн өсөлтийн дараагаар “дунд 
орлоготой орны занга” нь БНХАУ–д тулгарч байгаа сорилт болоод 
байна. Хөдөлмөрийн хөлс болон бусад бүтээгдэхүүний өртөг огцом 
өсч ирсэн нь хөдөлмөрийн хямд хөлсөөр бага орлоготой бусад 
орнуудтай өрсөлдөх боломжийг бууруулж байгаа нь БНХАУ–ын 
сорилт болж байна.

Өрсөлдөх чадвараа дээшлүүлэхийн тулд БНХАУ өөрийн 
технологийн түвшинг дээшлүүлэх шинэтгэл хийх шаардлагатай 
байна. Хүний капитал, эрдэм шинжилгээний хөгжил, мэдээлэл, холбоо 
харилцааны технологийн хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэх болон 
хүчтэй, чадварлаг хувийн хэвшлийг дэмжин бэхжүүлэх саналуудыг уг 
өгүүлэлд дэвшүүлсэн байна.
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Салбарын болон  
сэдэвчилсэн илтгэлүүд

Газар ашиглалтын төлөвлөлт ба холбогдох бодлогын 
асуудлуудыг БНХАУ-ын Венчуаны газар хөдлөлтөд 
нэрвэгдсэн газруудыг сэргээн босгоход тусгах нь

Энэхүү илтгэлд 2008 оны 5 дугаар сард БНХАУ–ын Вэнчуан 
хотод болсон газар хөдлөлтийн дараах үеийн сэргээн босголтын 
ажиллагаанд ашиглаж болох үзэл баримтлал, баримтлах зарчмууд 
болон аргуудыг тодорхойлсон. БНХАУ–д газар ашиглалтын 
төлөвлөлтийн аргачиллыг олон улсын туршлагатай харьцуулан 
тодорхойлсон ба үүнд гамшигийн дараах сэргээн босголтын 
холбогдох бодлогууд мөн орсон байна. Судалгааны явцад 
тодорхойлсон сургамжуудыг нягтлан, 2010 онд Чинхай мужийн 
Юүшид болсон газар хөдлөлтийн дараах сэргээн босголтын газар 
ашиглалтын төлөвлөлтөд ашигласан байна.

Гамшгийн дараах үеийн газар төлөвлөлтөд дараах асуудлуудыг 
анхаарахыг илтгэлд зөавлөмж болгож байна:

• Засгийн газар бүх түвшинд зохион байгуулалт, зохицуулалтыг 
няхуур сайн хийх шаардлагатай.

• Ард иргэдийг анхаарлын төвд тавих ба газар ашиглалтын 
аюулгүй байдал, экологийн тогтвортой байдлын зарчмуудыг 
чангатгах.

• Олон нийтийн санаа бодлыг хүндэтгэх ба олон нийтийн 
оролцоог нэмэгдүүлэх.

• Газар ашиглалт болон урт хугацааны хөгжлийн газар 
ашиглалтын төлөвлөлтийг уялдуулах, гамшигт нэрвэгдсэн 
газарт ядуурлыг бууруулахад дэм үзүүлж, энэ газруудыг аль 
болох хурдан хөгжүүлэх.

• Тодорхой бус хүчин зүйлс гарч ирсэн тухай бүрт нь үнэлгээ, 
зохицуулалт хийж байх шаардлагатай.

• Гамшгийн дараах үеийн сэргээн босголтын газар ашиглалтын 
үйлчилгээг цаг хугацаа алдалгүй үр дүнтэй үзүүлэх ба 
холбогдох агентлагуудтай газар ашиглалтын ердийн 
бодлогуудыг уялдуулан зохицуулах.

• Эмзэг бүлгийн, ялангуяа тариачдын бүлгүүдийн ашиг 
сонирхлын асуудалд анхаарал тавих.
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БНХАУ-ын Үндэсний нийтийн эрүүл мэндийн 
үйлчилгээний үйл ажиллагааг үнэлэх систем

Энэхүү илтгэлд БНХАУ–ын Нийтийн Эрүүл мэндийн үйлчилгээний 
(ЭМҮ) байгууллагууд болон үйлчилгээ үзүүлэгчдийн үйл ажиллагааг 
үнэлэх системийн талаар бичсэн байна. ЭМҮ нь хот суурин газруудад 
анхан шатны эрүүл мэндийн үйлчилгээ үзүүлэх улсын байгууллага 
юм. Ердийн ЭМҮ нь 30.000–100,000 иргэдийг хамардаг. ЭМҮ-г дараах 
эх үүсвэрээс санхүүжүүлдэг: (i) засгийн газраас нийгмийн эрүүл 
мэндийн үйлчилгээг (жишээлбэл, өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх ба 
хянах, эмэгтэйчүүд болон хүүхдийн эрүүл мэндийн тусламж, эрүүл 
мэндийн боловсрол), (ii) эрүүл мэндийн даатгалаас анхан шатны 
эмчилгээ эмнэлгийн тусламж үйлчилгээг. ЭМҮ-ний үндсэн үйл 
ажиллагаанд: эмнэлгийн тусламж үйлчилгээ, өвчнөөс урьдчилан 
сэргийлэх, эмэгтэйчүүд, хүүхэд ба ахмад настны эрүүл мэндийн 
үйлчилгээ, сэргээн засах, гэр бүл төлөвлөлт, болон эрүүл мэндийн 
боловсролын асуудал хамрагдаж байна. 

Энэхүү илтгэлд ЭМҮ-ний үйл ажиллагааг үнэлэхтэй холбогдсон 
бэрхшээлүүдийг авч үзсэн байна. Түүнчилэн, ЭМҮ-ний үйл 
ажиллагаанд үнэлгээ хийх талаар олон улсын туршлага болон тэргүүн 
туршлагыг танилцуулахын зэрэгцээ БНХАУ–д тохирох үнэлгээний 
хэрэгслүүдийг тодорхойлж, бодлогын зөвлөмжүүдийг тусгасан байна.

БНХАУ–д ЭМҮ-ний үйл ажиллагаанд үнэлгээг хэрэгжүүлэх 
зорилгоор дараах зүйлийг зөвлөмж болгосон байна:

(i) ЭМҮ-нд үнэлгээ өгөх хэрэгсэл нь ЭМҮ-ний байгууллагын 
үндсэн зорилгод тохирсон өвөрмөц байх, 

(ii) Оролцогч бүх салбаруудыг ЭМҮ-ний үйл ажиллагааны 
үнэлгээг боловсруулах болон хэрэгжүүлэх бүх үйл явцад 
оролцуулах,

(iii) Үйл ажиллагаанд үнэлгээ өгөх дүрэм журмыг боловсруулан 
мөрдөх,

(iv) Үйл ажиллагаанд өгсөн үнэлгээг цаашид үйл ажиллагааг 
сайжруулахад байнга анхаарч байх,

(v) ЭМҮ-ий үйл ажиллагааны үнэлгээг ажил хэрэг болгох орчин 
бүрдүүлэх болон санхүүгийн дэмжлэгээр хангах,

(vi) Нийтийн эрүүл мэндийн мэдээллийн тогтолцоог вэб сайт 
тулгуурлан бий болгохыг чармайх,

(vii) ЭМҮ-ний үйл ажиллагааны үнэлгээний хэрэгсэл болон явцыг 
байнга сайжруулж байх.
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Ажил багадахгүй: бага оврын салхин эрчим хүчний 
систем Азийн хөдөөгийн ядууст эрч хүч өгч байна

Энэхүү илтгэлд бага оврын салхин станцыг хямд төсөр болгох, 
эрчимтэй хөгжүүлэхэд шийдэмгий үйл ажиллагаа чухал болохыг 
хөхиүлэн дэмжсэн. Зорилго нь Ази, Номхон далайн бүс нутгийн 
буурай хөгжилтэй газруудад ядуурлыг бууруулж, хүртээмжтэй, 
тогтвортой хөгжлийг хангахад үзүүлэх нөлөөллийг өндөр, үр дүнг 
шуурхай болгоход оршино.

Илтгэлд алслагдсан, салхи ихтэй газар нутагт амьдарч байгаа 
ядуу хүмүүс бага оврын салхин станцыг хэрхэн үр өгөөжтэй ашиглаж, 
цахилгааны наад захын эрэлт хэрэгцээгээ хангаж болох арга замыг 
эрэлхийлсэн болно. Мөнгөн урсгалын төсөөллийн энгийн загварыг бий 
болгох замаар, (i) хөдөөгийн тосгонуудын цахилгааны эрэлт хэрэгцээ, 
хангамжийн өсөл, хөгжилд үнэлгээ хийх, (ii) төхөөрөмжийг задлах, 
угсарч суурилуулах болон ажиллуулах зардал, (iii) санхүүжилтийн 
хувилбарууд болон өртөгт дүн шинжилгээ хийх, (iv) тосгоны түвшинд 
бага оврын салхин станцыг байрлуулан ажиллуулах санхүүгийн 
боломж болон тогтвортой байдалд үнэлгээ хийх, болон (v) цаашид 
Азийн 2.5 сая ядуу хүмүүст үйлчилгээ үзүүлэх зорилгоор өргөтгөхөд 
шаардагдах санхүүгийн тооцоог хийж болно. Мөн хамгийн гол нь 
техник, байгаль орчин, бодлого болон хэрэгжүүлэхтэй холбогдсон 
асуудлуудыг нягтлан шалгасан.

Түүнчилэн илтгэлд, бага оврын салхин станц нь алслагдсан, дэд 
бүтэц сайн хөгжөөгүй орон нутгийн ядуу иргэдийн хувьд найдвартай, 
хямд, эдийн засгийн хувьд ашигтай, нийгэм хүлээн авахуйц, 
байгаль орчинд ээлтэй гэдгийг харуулсан. Судалгаанаас харахад, 
төхөөрөмжийн үнийг одоогийн түвшинөөс 50 хувиар хямдруулж, 
хүчин чадлыг нь 35 хувиар нэмэгдүүлэхэд ядуу өрхүүдэд нэг киловатт 
цахилгааныг 0.05 ам. доллараас бага өртгөөр нийлүүлэх боломжтой 
болох бөгөөд ингэснээр өрхийн цахилгааны зардлыг нийт орлогынх 
нь 3-аас доош хувь хүртэл бууруулж, бага оврын салхин станцын 
өртгийг нөхөх хугацааг 10 орчим жил буюу ашиглалтын хугацааны 
талаас бага болгож болох юм. Тийм учраас, бага оврын салхин станц 
нь өнөөдөр жинхэнэ сайн хувилбар болж байгаа төдийгүй нүүрсний 
нөөц хомсдож, үнэ өртөг нь өссөөр байх тул цаашид ч хэдэн арван 
жил эл байдлаа хадгалан өссөөр байх юм.

Төр-хувийн хэвшлийн түншлэл нь орлого багатай иргэдэд шууд 
чиглэгдсэн цэвэр бөгөөд сэргээгдэх эрчим хүчийг хөгжүүлэх хөрөнгө 
оруулалт, судалгаа шинжилгээг идэвхижүүлэхэд нөлөөлнө.
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Хятадын хотуудад зориулсан бохир лагийн менежментийн 
хувилбаруудыг харьцуулсан дүн шинжилгээ

Энэхүү илтгэл нь БНХАУ–ын бохир лагийн менежментийн 
хувилбаруудын харьцуулсан судалгаа бөгөөд тухайлбал лаг цэвэрлэх 
төрөл бүрийн техникийн арга замуудад нүүрстөрөгчийн үлдэгдлийн 
үнэлгээ зэрэг хамрагдаж байгаа юм. Судалгааны явцад түгээмэл 
болон шинээр нэвтэрч буй техникийн 15 арга замд үнэлгээ хийсэн ба 
ингэхдээ бохир лагийг ашиглах болон зайлуулах өнөөгийн практик 
туршалага болон БНХАУ болон Австрали, Энэтхэг, Япон, Бүгд 
Найрамдах Солонгос улс, Сингапур, Өмнөд Африк, Англи, АНУ болон 
Европын хэд хэдэн орны чиг хандлагуудыг харьцуулан үзсэн болно. 

Үнэлгээнд инженер техникийн үндэслэл, нийгмийн хүлээн авах 
хандлага, санхүүгийн хувьд боломжит байдал, болон нүүрстөрөгчийн 
үлдэгдэлд гол анхаарлаа төвлөрүүлсэн байгаль орчны үр ашгийн 
үнэлгээ зэргийг хамруулсан. 15 техникийн арга замд хийсэн цогц 
үнэлгээгээр бохир лаг цэвэрлэхэд зориулсан газар, лагийг эргүүлэн 
ашиглах болон санхүүгийн тооцоо зэрэг нь одоогийн байдлаар 
тухайн технологийг БНХАУ–д ашиглахад нөлөөлөх гол хүчин зүйлс 
гэдэг дүгнэлтэд хүрсэн. Нүүрстөрөгчийн үлдэгдэлд хийх үнэлгээнд 
Английн Усны аж үйлдвэрийн эрдэм шинжилгээний аргачиллыг болон 
хоёрдогч өгөгдлүүдийг ашигласан. Үр дүнгээс харахад, технологийн 
арга замуудыг ашиглахад нүүрстөрөгчийн үлдэгдлийн хэмжээ өндөр 
гарсан ба үүнийг үндэслэн бохир лагийн аливаа технологийг сонгоход 
нүүрстөрөгчийн үлдэгдэлийн шинжилгээ улам бүр ач холбогдолтой 
хүчин зүйл болох нь нотлогдож байна.

Шатахууны татварын шинэчлэлийн дараах авто зам 
барилга, засвар арчилгааны санхүүжилт

http://www.adb.org/publications/financing-road-construction-
andmaintenance-after-fuel-tax-reform

2009 оны 1 дүгээр сард БНХАУ–ын Засгийн газар шатахууны татварын 
шинэчлэл хийсэн ба энэ нь шатахууны үнийн зохистой түвшинг 
хадгалах, эрчим хүчийг хэмнэх, утааг бууруулах, авто зам барилга, 
засвар арчилгааны санхүүжилтэд хөрөнгө дайчлах зорилго агуулсан. 
Энэхүү нийтлэл нь БНХАУ–д хийсэн шатахууны татварын шинэчлэл 
авто замын салбарын санхүүжилт болон менежментэд үзүүлсэн 
нөлөөллийн судалгаа бөгөөд авто зам барилга, засвар арчилгааны 
хувьд цаашид авах бодлогын чиглэл, санхүүжилтийн стратегийн 
саналыг тусгасан байна.

Судалгааны явцад БНХАУ–ын авто замын салбарын хөгжлийн 
өнөөгийн бодит байдлыг тодорхойлоход үнэтэй хувь нэмэр болж, авто 
замын санхүүжилтийн хувьд шийдвэрлэх шаардлагатай асуудлуудыг 
тодорхойлсон. Орон нутгийн болон мужийн шууд санхүүжилтийн 
эх үүсвэрийн алдагдал, худалдан авах чадварын уналт зэрэг 
судалгааны явцад тодорхойлсон асуудлууд болон сорилтууд нь 
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шатахууны татварын шинэчлэлийн шийдэл, хэрэгжилт болон. 
санхүүжилт хангалтгүй, хөтөлбөрийг захиран хэрэгжүүлэх ажиллагаа 
сул байсан зэрэг хөтөлбөрийн бусад асуудлуудын шууд үр дагавар 
юм. Судалгаанаас үзэхэд, авто зам барилга, засвар арчилгааны 
санхүүжилтийн нэмэлт эх үүсвэр гаргахгүй бол санхүүжилтийн ихээхэн 
хүндрэлтэй тулгарах магадлалтай байгаа бөгөөд цаашид авто замын 
санхүүжилтийн эх үүсвэрийг салбарын бусад үйл ажиллагаатай 
тухайлбал авто замын засвар арчилгаатай холбож өгөх боломжтойг 
цохон тэмдэглэсэн. БНХАУ–ын авто замын хөтөлбөрийн өмнө 
тулгарч байгаа шаардлага болон хүлээгдэж байгаа орлогод хийсэн 
дүн шинжилгээ болон хөгжингүй орнуудын сургамжид тулгуурлан янз 
бүрийн бодлогын хувилбаруудыг судлан үзэх санал дэвшүүлсэн.

Авто зам барилга, засвар арчилгааны санхүүжилтийн хувьд 
сорилттой тулгарч буй БНХАУ болон хөгжиж буй бусад орнуудын 
авто замын салбарын бодлого боловсруулагчид, ажиллагсад болон 
судлаачдад энэхүү илтгэл нь туйлын сонирхолтой байх болно.

Ложистикоор дамжуулан тээврийн  
үйл ажиллагааны үр ашгийг нэмэгдүүлэх

http://www.adb.org/publications/transport-efficiency-
throughlogistics-development-policy-study?ref=sectors/ 
transport/publications

БНХАУ нь хөдөө аж ахуйн эдийн засгаас аж үйлдвэрийн эдийн 
засагт шилжиж байгаа ба өндөр технологийн аж үйлдвэрлэлд 
асар хурдацтай шилжиж байна. Тийм учраас, улс орны хэрэгцээ 
шаардлагыг бүрэн хангаж чадах үр ашигтай, аюулгүй, тогтвортой 
ажиллагааг хангах орчин үеийн тээвэр, ложистикийн тогтолцоо маш 
их хэрэгтэй байгаа юм. 

Энэхүү нийтлэлд БНХАУ–ын тээвэр, ложистикийн хөгжлийн 
өнөөгийн байдлыг авч үзсэн. Судалгааны үр дүн болон бусад улс 
орнуудын сайн туршлагад хийсэн дүн шинжилгээнд тулгуурлан 
БНХАУ–д ложистикийг хөгжүүлэх чиглэлд хэрэгжүүлж байгаа ажлыг 
бэхжүүлэх үүднээс бодлогын янз бүрийн зөвлөмжүүдийг дэвшүүлэн 
тавьсан. 

Зөвлөмжүүдэд дараах асуудлуудыг хамруулав:

• Дэд бүтцийн нэгдсэн системийг хөгжүүлэхийн тулд үр дүнтэй 
институцийн механизмыг хөгжүүлэх,

• Төрөл бүрийн тээвэрлэлтийн сүлжээг хөгжүүлэхийн тулд 
нутгийн гүний усан зам, төмөр замын чингэлэгт тээврийн 
систем, холимог тээврийн төв болон ложистикийн төвүүдийг 
байгуулах ажлыг эрчимжүүлэх,

• Бодлогын чиглэл болон зохицуулалтын тогтолцоог 
сайжруулах, тээвэр болон ложистикийн салбарт хийх хөрөнгө 
оруулалтад засгийн газрын стратегийн үүргийг бэхжүүлэх,

• Ложистикийн салбарт мэдээлэл, холбоо харилцааны 
технологийг ашиглах явдлыг хөхиүлэн дэмжих.
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Эдгээр зөвлөмжүүдийг хэрэгжүүлснээр БНХАУ өөрийн тээврийн 
үр ашгийг асар их нэмэгдүүлэх, улс орны хөгжлийн хурдацтай 
нийцсэн орчин үеийн ложистикийн системийг бий болгох боломжийг 
бүрдүүлнэ.

БНХАУ-д уур амьсгалын өөрчлөлттэй тэмцэх 
хот суурины тээврийн стратеги

http://www.adb.org/publications/urban-transport-strategy-
combatclimate-change-peoples-republic-china

БНХАУ–ын эдийн засгийн хурдацтай өсөлт нь хотжилтийн явцыг 
түргэтгэсэн. Зөвхөн нэг үеийн турш хөдөө орон нутгаас 300-аас 400 
сая орчим хүн хот суурин гаруудад шилжин суурьшсан байна. 1990 
онд нийт хүн амын 26 хувь хотуудад амьдарч байсан бол 2010 оны 
эцэс гэхэд энэ тоо 50 хувьд хүрсэн байна. Одоогийн байдлаар, 
дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 80 орчим хувь хотуудад ногдож 
байна. Шилжин суурьшилтын дүнд дагуур хотууд олноор бий болж 
ирсэн нь хүмүүс унадаг дугуй буюу явганаар зорчих явдлыг улам 
бүр хүндрэлтэй болгож байна. Нэг хүнд ногдох орлого өсөж байгаа 
нь хотуудад хувийн автомашины хэрэглээ өсөн нэмэгдэхэд хүргэсээр 
байна. 1990-ээд оны эхэн үед бүртгэгдсэн хувийн автомашины тоо 
1 сая орчим байсан бол 2010 он гэхэд бараг 61 саяд хүрсэн. 2001–
2010 оны хооронд хувийн автомашины тоо жилд дунджаар 25 хувиар 
өссөн байна.

Хэдийгээр хувийн автомашины тоо ийнхүү хурдацтай нэмэгдэж 
байгаа нь эдийн засаг цэцэглэж байгаагийн илэрхийлэл боловч 
үүнийг даган асар олон хүндрэлтэй асуудлууд гарч ирсэн. Үүнд, 
замын түгжрэл, хувь болон улсын нийтийн тээврийн үйлчилгээ, үр 
ашиг ноцтой муудсан ба автын осол, агаарын бохирдол, хүлэмжийн 
хий нэмэгдсэн явдал орж байна. Хотын тээврийн стратегид хийсэн 
энэхүү судалгаа нь хэрэглэгчид хүргэх үйлчилгээний чанар, байгаль 
орчин, эрчим хүч болон газар ашиглалтын асуудлуудыг анхааралдаа 
авч, цаашид хотын тээврийн системийн тогтвортой хөгжлийг хэрхэн 
хангах асуудлыг авч үзсэн.

Энэ судалгаа нь Азийн Хөгжлийн банкны ногоон, тогтвортой 
тээврийг дэмжих санаачилгын бүрэлдэхүүн хэсэг бөгөөд уг санаачилга 
нь нүүрстөрөгчийн үлдэгдэл бага, эрчим хүчний хэмнэлттэй, 
нүүрстөрөгчийн давхар исэл болон бусад хортой бодис бага 
ялгаруулах тээврийн тогтолцоог нийгэмд бий болгох зорилго агуулж 
байгаа юм. Эл зорилгод хүрэхэд төлөвлөлт болон зураг төслийг нягт 
нямбай боловсруулах нь нэн чухал байх болно.
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Гүйцэтгэлд суурилсан орон нутгийн авто замын урсгал 
засвар арчилгааг авто зам засварын ангиар гүйцэтгүүлэх 
нь: Авто зам засварын ангид зориулсан гарын авлага

http://www.adb.org/publications/performance-based-
routinemaintenance-rural-roads-maintenance-groups-
manualmaintenance-groups

Энэхүү гарын авлага нь орон нутгийн авто замын урсгал засвар 
арчилгааг хариуцан гүйцэтгэх авто зам засвар арчилгааны ангиудад 
зориулагдсан. Гарын авлагад засвар арчилгааны ангийн гүйцэтгэх 
ажлууудыг нарийвчлан тодорхойлсон, тухайлбал авто замын 
эвдрэлээс сэргийлэх, жижиг засвар хийх, авто замын хэвийн нөхцлийг 
хангах асуудлууд орж байна. Энд авто замын нөхцөл байдалд 
үнэлгээ хийх үйл ажиллагаанд шалгуур үзүүлэлтүүдийг жагсаан 
оруулсан. Түүнчлэн, ангийн дотоод менежмент, засвар арчилгааны 
ажлын төлөвлөлт, зохион байгуулалтыг тодорхойлсон. Энэхүү гарын 
авлагыг Юннаны авто замын нэгдсэн сүлжээг хөгжүүлэх төслийн 
хүрээнд боловсруулсан ба уг төслөөр авто замын засвар арчилгаанд 
тавих хяналт шалгалтад шаардлагатай хөрөнгийг багасгах, үйл 
ажиллагааны санхүүжилтийн тогтвортой байдлыг сайжруулах, 
Дехонг мужийн захиргааны хошууны харилцаа холбооны товчооноос 
хэрэгжүүлэх чадавхийг бэхжүүлэх зорилгоор гүйцэтгэлд суурилсан 
төлбөрийн тогтолцоог нэвтрүүлсэн. 

Энэхүү гарын авлагад харилцаа холбооны товчоонд зориулсан 
удирдамжийг мөн оруулсан.

Гүйцэтгэлд суурилсан орон нутгийн авто замын урсгал 
засвар арчилгааг авто зам засварын ангиар гүйцэтгүүлэх 
нь: Харилцаа холбооны товчоонд зориулсан удирдамж

http://www.adb.org/publications/performance-basedroutine-
maintenance-rural-roads-maintenance-groups-
guidecommunication-bureaus

Энэ удирдамжид орон нутгийн авто замын нөхцөл доройтож байгаа 
явцыг болон зардал бууруулах, авто замын байдлыг сайжруулах 
зорилгоор авто замын урсгал засвар арчилгааг хариуцах зохих 
тогтолцоо бий болгох шаардлагатайг авч үзсэн. Орон нутгийн авто 
замын урсгал засвар арчилгааг хариуцах ангиудыг хэрхэн зохион 
байгуулах, сургах болон гэрээгээр ажиллуулах асуудлыг тайлбарлан 
танилцуулсан. Гүйцэтгэлд суурилсан гэрээ байгуулах, ажлын 
гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлтүүд болон сар тутмын хяналт шалгалт 
ямар чухал ач холбогдолтой болохыг тайлбарласан. Үүнийг Юннаны 
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авто замын нэгдсэн сүлжээг хөгжүүлэх төслийн хүрээнд боловсруулсан 
ба уг төслөөр гүйцэтгэлд суурилсан төлбөрийг дараах зорилгоор 
нэвтэрүүлсэн. Үүнд: (i) засвар арчилгаанд тавих хяналт шалгалтад 
шаардагдах хөрөнгийг багасгах, (ii) шаардагдах хөрөнгө оруулалтын 
хэмжээг бууруулах замаар санхүүгийн тогтвортой байдлыг хангах, 
(iii) авто замын засвар арчилгааны төсвийн ашиглалтад бодлогын 
өөрчлөлт хийхийг хөхиүлэн дэмжих зэрэг орно.

Энэхүү удирдамжид засвар арчилгааны ангид зориулсан гарын 
авлагыг мөн оруулсан.

БНХАУ-ын үерийн эрсдэлийн менежмент: 
Үерийн эрсдэлийг даван туулах

http://www.adb.org/publications/flood-risk-management-
peoplesrepublic-china-learning-live-flood-risk

БНХАУ–д үерийн аюулаас болж жил бүр дунджаар дотоодын нийт 
бүтээгдэхүүний 1 хувьтай тэнцэх өртөг бүхий эд хөрөнгийн хохирол, 
хүний амь эрсдэж ирсэн ирсэн түүхтэй. Засгийн газар үертэй тэмцэхдээ 
үерийн хамгаалалтын байгууламжид тулгуурлаж ирсэн уламжлалтай. 
Хэдийгээр үерийн хамгаалалтын барилга байгууламжид оруулах 
улсын хөрөнгө оруулалт нэмэгдэж байгаа ч гэсэн үерт өртөх эрсдэлтэй 
гуу жалга орчмын суурьшлийн нягтрал нэмэгдэх тутам учрах хохирлын 
хэмжээ өсөн нэмэгдсээр байна. БНХАУ–ын хэрэгжүүлж ирсэн үерээс 
хамгаалах уламжлалт арга хэмжээнүүд нь эдийн засгийн хувьд үр 
ашиггүй болох нь тодорхой болоод байгаа юм.

Азийн Хөгжлийн банкны техникийн туслалцааны хүрээнд 
боловсруулсан хөтөлбөрт тулгуурлан Усны нөөцийн яам нь Үерийн 
менежментийн үндэсний стратегийг 2005 онд боловсруулсан. 
БНХАУ–ын үерийн менежментийн шинэ үзэл баримтлалын гол 
агуулга нь үерийн эрсдэлийн менежмент юм. Үерийн эрсдэлд үндсэн 
гурван хүчин зүйл болон нөхцөл байдлыг авч үзэж болох юм:

Үерийн эрсдэл = Аюул х Өртөх байдал х Эмзэг байдал

Үерийн гамшгийн аюулыг хамгаалалтын арга хэмжээ (хашлага, 
далан, гольдролыг өөрчлөх) авах замаар бууруулж байна. Үерийн 
гамшигт өртөх аюулыг голын сав газрууд дахь эзэмшлийн хэсгүүдийн 
газар ашиглалтад тавих хяналт шалгалтын менежментийг сайжруулах 
замаар зохицуулж болно. Иргэд болон тэдний эд хөрөнгө үерт өртөх 
эмзэг байдлыг хамгаалалтын байгууламжийн бус харин урьдчилан 
мэдээлэх, сэрэмжлүүлэх болон үерийн зураглал хийх зэрэг арга 
хэмжээ арга хэмжээ авах замаар бууруулах боломжтой юм. 

Үерийн менежментийн гол сургамж бол үерийн эрсдэлтэй 
зохицон амьдарч сурах явдал юм. Үерийн эрсдэлийг бүхэлд нь 
арилгах арга байхгүй гэдгийг хүмүүс хүлээн зөвшөөрөх хэрэгтэй. 
Харин хүмүүс эрсдэлийг ямар нэг хэмжээгээр үүрч гарахад суралцах 
хэрэгтэй бөгөөд хариуд нь хүнс, материалын, усны ургамал болон 
эрэг орчмын эко системийн шим зэрэг үерээс үүссэн нөхцөл байдлыг 
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эергээр ашиглах нь зүйтэй. Үерийн үед ухаалаг амьдарч сурах нь 
үерийн эрсдэлийн талаар тодорхой ойлголтой болох, үерийн аюулыг 
тооцоолох, бууруулах, аюулд өртөх нөхцлийг зохицуулах, үерийн 
аюул болон учрах хохиролд өртөх эмзэг байдлыг бууруулах арга 
туршлага хуримтлуулах явдал юм.

Энэхүү нийтлэлд үерийн менежментийн эрсдэлийн 
менежментийн арга зам, БНХАУ–д үерийг хяналтад авах аргаас 
үерийн нэгдсэн менежментэд шилжсэн асуудлыг авч үзсэн. Энэхүү 
нийтлэл нь БНХАУ–ын үерийн менежментийн асуудалд холбоо 
бүхий бүх байгууллага болон бусад орнуудын хувьд нэн ашигтай 
хувилбаруудыг толилуулж байгаа болно.

БНХАУ-ын хуурай газрын экосистем ба холбогдох хууль 
тогтоомж, бодлого

http://www.iucn.org/knowledge/publications_doc/
publications/?uPubsID=4584

БНХАУ нь дэлхийн хэмжээнд хамгийн ноцтой газрын доройтлын 
асуудалтай тулгараад байна. БНХАУ–ын баруун зүгийн хэт хуурай, 
холимог хуурай болон хуурай бүс нь нийт нутгийн ойролцоогоор 40 
хувийг эзэлдэг ба энэ бүс нутгийн газар БНХАУ–ын хувьд болон дэлхийн 
хэмжээнд хамгийн ноцтой доройтолд орсон газар юм. БНХАУ–ын 
хуурай газар нь ширүүн салхи, усны элэгдэл, хөрсний шимийг алдах, 
усанд автах, давсжих, голын тогтолцоо тундасжих, ой мод устах, 
бэлчээр талхлагдах болон биологийн олон янз байдал устах зэрэгт 
нэрвэгдэж байна. Уур амьсгалын өөрчлөлтийн нөлөөгөөр гэнэтийн 
аадар бороо орох болон урт удаан хугацаанд үргэлжилж байгаа ган 
нь эдгээр газарт оршин суугчдын эмзэг байдлыг лавшруулсаар байна. 
БНХАУ–ын эдийн засгийн хөгжилд газрын нөөцийг хамгаалах явдал 
нэн чухлаар тавигдаж байгаа бөгөөд учир нь дэлхийн хүн амын 22 
хувь оршин суудаг энэ улсад дэлхийн тариалах талбайн 7 орчим хувь, 
дэлхийн жилийн хур тундасны 6 орчим хувь ногдож байгаа юм. 

БНХАУ нь Даян Дэлхийн Байгаль Орчны Сан (ДДБОС) -тай 
Хуурай газрын экосистемийн доройтолтой тэмцэхээр 2002 онд 
албан ёсны түншлэл тогтоосон. БНХАУ–ДДБОС–ын түншлэл нь 
экосистемийн нэгдсэн менежментийн (ЭНМ) арга нь БНХАУ–ын 
баруун бүсийн хуурай газрын экосистемийг сэргээх, хадгалах болон 
бүтээмжийн чадавхийг дээшлүүлэх бөгөөд үүнд засгийн газрын 
салбарын байгууллагууд болон хандивлагчид (ДДБОС–ын ихээхэн 
дэмжлэг) оролцож байна.

БНХАУ–ДДБОС түншлэлийн үйл ажиллагаа нь газрын доройтлыг 
хазаарлах эрх зүйн болон бодлогын хөтөлбөрийг бэхжүүлэхэд 
чиглэгдэж байна. Тодорхой хуулиудыг сайжруулах төлөвлөлтийг 
хийхдээ Байгаль хамгаалах олон улсын холбооны (БХОУХ) Байгаль 
орчны Хуулийн Комиссын боловсруулсан загварыг үндэслэн 
оролцооны аргыг ашигласан болно. БНХАУ–ДДБОС түншлэл хууль, 
бодлогын зөвлөх хэсгийг байгуулсан ба уг хэсэг нь санал болгосон 
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үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхэд үндэсний хэмжээнд хяналт тавьж, 
удирдамжаар хангах юм. Зөвлөх хэсгийн гишүүдийг тэдний бодлого 
болон эрх зүйн мэдлэгт тулгуурлан сонгон авсан байна. Түүнчлэн 
үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхэд дөхөм болох зорилгоор янз бүрийн 
салбарын оролцоо бүхий хэсгийг мужийн түвшинд байгуулсан. 
Чадавхийг бэхжүүлэх ажлыг дараах чиглэлээр хэрэгжүүлжээ., Үүнд: 
(i) ЭНМ-ын үр ашгийг сурталчлан таниулах ажлыг эрчимжүүлэх 
(ii) мужийн хууль тогтоох болон бодлогын асуудал хариуцсан 
ажилтнуудын мэдлэг, чадварыг сайжруулах явдал орно.

Энэхүү нийтлэлд БНХАУ–ДДБОС түншлэлийн хүрээнд өргөн 
хүрээтэй явуулсан үйл ажиллагааны явцад авсан сургамж болон 
мэргэжилтнүүдийн хэсгийн боловсруулсан олон тооны баримт 
бичгүүдийг тусгасан. Түүнчлэн, зөвхөн БНХАУ төдийгүй адил төстэй 
асуудал бүхий бусад бүс нутгууд, тухайлбал Төв Ази, Африкийн 
эрх зүй болон бодлогын хөтөлбөр боловсруулалтад оролцогч бүх 
талуудад онцгой ач холбогдол бүхий лавлах материал болох юм.

Нийтлэлд олон улсын байгаль орчны хуулийн ЭНМ болон 
бусад улс орнууд газрын доройтлоос сэргийлэх болон түүнтэй 
тэмцэх үндэсний хууль тогтоомж, зохицуулалт болон стратегийг 
боловсруулахдаа ЭНМ-ийг хэрхэн ашигласныг авч үзсэн болно. 
Мөн БНХАУ–д хууль тогтоомж болон бодлогын хөтөлбөрт ЭНМ-
ийг хэрхэн тусгасныг танилцуулж байгаа юм. Үндэсний хэмжээнд 
болон баруун зургаан муж болон бүсийн хуурай газрыг доройтлоос 
сэргийлэх болон түүнтэй тэмцэх БНХАУ–ын эрх зүйн болон бодлогын 
хөтөлбөрт үнэлгээ хийсэн. Хууль хэрэгжиж байгаа есөн газарт ЭНМ-д 
тулгуурлан хууль тогтоомж, бодлогын хөтөлбөрийн чадавхид үнэлгээ 
хийхийн зэрэгцээ хууль тогтоомж болон бодлогын хувьд чухам юуг 
сайжруулах шаардлагатай байгааг тодорхойлжээ.

Урьдчилан сэргийлэх болон тэмцэх, хууль тогтоомж болон 
бодлогыг сайжруулах шаардлагатай байгаа тодорхой асуудлууд:

• Үндэсний хууль тогтоомж болон бодлогыг олон улсын байгаль 
орчны конвенцуудын гол үзэл баримтлал болон зарчмуудтай 
нийцүүлэх,

• Хууль тогтоомж, дүрэм журмыг боловсронгуй болгох ба үүнд 
ус, хөрсийг хамгаалах, хөрсний бохирдолтой тэмцэх үндэсний 
шинэ хууль тогтоомжийн асуудлууд хамаарна,

• Мужуудад мөрдөгдөж байгаа зохицуулалт болон дүрэм 
журмыг эргэн харж өөрчлөлт оруулах,

• Газар ашиглалтын төлөвлөлт, экологийн нөхөн сэргээлт, 
байгалийн нөөцийн тогтолцоог сайжруулах,

• Нөхөн сэргээлтэд ойжуулалтыг ашиглах,
• Байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээ (БОНҮ) хийх журам болон 

ус, хөрсийг хамгаалах тогтолцоог боловсронгуй болгох,
• Бодлогыг боловсронгуй болгох ба үүнд бодлого 

боловсруулахад шинжлэх ухааны үүрэг ролийг дээшлүүлэх 
асуудал хамрагдана,

• Бодлогыг уялдуулах ба зохицуулах, залгамж үргэлжлэл, 
бодлогын зорилтууд, зах зээлийн механизмыг бэхжүүлэх.

Энэхүү нийтлэлд ЭНМ-ийг үргэлжлүүлэн ашиглах, ухаалаг 
хууль тогтоомжийн ашиг тустай холбогдсон зөвлөмжүүдийг тусгасан 
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болно. Түүнчлэн хууль тогтоомж болон бодлогын бүрэлдэхүүний гол 
асуудлуудыг хураангуйлан тусгасан ба үүнд ЭНМ, хууль тогтоомжийн 
шинэчлэл, олон нийтийн оролцоо болон хууль сахиулахын ач 
холбогдол зэрэг асуудал хамрагдаж байгаа болно.

Байгаль орчны тулхтай ирээдүй өөд: 
БНХАУ-ын байгаль орчны дүн шинжилгээ

http://www.adb.org/publications/toward-environmentally- 
sustainable-future-country-environmental-analysis-prc

Энэхүү тэргүүлэх нийтлэл нь сүүлийн 2 жилд БНХАУ–ын байгаль 
орчны үнэлгээг шинэчлэх талаар хийсэн ажлын үр дүнг танилцуулж 
байгаа юм. Энэ хамтарсан судалгаа нь бохирдлын шинэ эх үүсвэрүүд 
бий болж, байгалийн нөөцийн менежмент шинэ сорилтуудтай тулгарч 
байгаа нөхцөлд байгаль орчны чанарыг сайжруулахад дөхөм үзүүлэх 
зорилгоор өргөн хүрээтэй хөтөлбөр, бодлогын чанартай асуудлуудыг 
санал болгон дэвшүүлсэн.

БНХАУ–ын эдийн засаг тогтвортой хөгжлийн гучин жилийн 
хугацаанд жил бүр 9 гаруй хувийн өсөлттэй явж ирэв. Хэдийгээр 
БНХАУ–ын засгийн газар эдийн засгийн өсөлтийн сөрөг үр дагаврыг 
байгаль орчны менежментээр зөөлрүүлэхэд шаардлагатай хууль 
тогтоомж, дүрэм журам боловсруулж, институцийн болон хүний 
нөөцийн асуудалд анхаарал хандуулж ирсэн ч эдийн засгийн 
хурдацтай өсөлт байгаль орчинд ихээхэн хохирол учруулсан байна. 
Эдгээр арга хэмжээний хүрээнд Засгийн газар БНХАУ–д байгаль 
орчны тогтвортой хөгжлийн улсын байгалийн тойргуудыг байгуулсан 
ба мөн дэлхийн байгаль орчны асуудалд олон улсын хэмжээнд 
идэвхитэй үүрэг гүйцэтгэж ирсэн.

БНХАУ–ын 11 дэхь Таван жилийн төлөвлөгөөний жилүүдийн 
байгаль орчны чиглэлд явуулсан үйл ажиллагаа нь 10 дахь Таван 
жилийн төлөвлөгөөтэй харьцуулахад ихээхэн сайжирсан байна. 
БНХАУ–ын байгаль орчны судалгааны баримт бичигт дараах 
асуудлуудыг онцлон тэмдэглэж байна:

• Хүхрийн давхар ислийн (SO2) ялгарлыг 10 хувиар бууруулах 
зорилт дэвшүүлээд төлөвлөсөн хугацаанаас 1 жилийн өмнө 
хэрэгжүүлсэн ба энэ нь зарим газруудад орчны агаарын 
чанарыг сайжруулсан тэмдэглүүштэй зүйл болсон.

• Хотын болон үйлдвэрийн муу усыг цэвэршүүлж, үйлдвэрийн 
ус ашиглалтын үр ашгийг сайжруулж химийн хүчилтөрөгчийн 
ялгарлыг 12.5 хувиар бууруулсан.

• Сүүлийн арван жилд үйлдвэрийн муу усыг цэвэрлэх хүчин 
чадлыг 45 хувиар нэмэгдүүлсэн.

• 2008 онд ойн эзлэх хэмжээ 20.4 хувь болж нэмэгдснээр 2010 
оны зорилтыг 2 жилийн өмнө биелүүлсэн.

• 11 дэхь Таван жилийн төлөвлөгөөний хугацаанд газрын 
доройтол болон цөлжилтийг хазаарлахад ахиц гарч эхэлсэн 
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ба ямар ч байсан ноцтой муудаж ирсэн хандлага зогссон 
байна.

• Дотоодын нийт бүтээгдэхүүний нэгж бүрт ноогдох эрчим 
хүчний хэрэглээ 2005 оныхтой харьцуулахад 19.1 хувиар 
буурсан нь эрчим хүчний хэмнэлт сайжирсан ба эдийн засгийн 
бүтцийн өөрчлөлттэй холбоотой. Үүний үр дүнд 1.5 тэрбум 
тонн нүүрсхүчлийн хий ялгарахаас сэргийлж чадсан байна.

• Усан цахилгаан станц, салхи, нар болон биомассын зэрэг 
сэргээгдэх эрчим хүч ашиглахыг хөхиүлэн дэмжиж, амжилттай 
хэрэгжүүлснээр дэлхийн уур амьсгалын өөрчлөлтийг 
зөөлрүүлэхэд тус дэм болсон.

БНХАУ нь хүрээлэн байгаа орчны олон сорилтуудтай тулгарсан 
хэвээр байна. Энэхүү илтгэлд эдгээр сорилтуудад дүн шинжилгээ 
хийж, тэдгээр сорилтуудыг даван туулахад шаардлагатай бодлого, 
хөрөнгө оруулалтын болон техникийн чадавхийг сайжруулах талаар 
зөвлөмжүүдийг өгсөн: 

• Усны бохирдол болон усан хангамж нэн хүндрэлтэй асуудал 
хэвээр байна. Бордоо, хортон шавьжны хор болон амьтны 
гаралтай бүтээгдэхүүний байгууламжуудын хаягдал зэрэг 
нь бохирдлын бас нэг эх үүсвэр болж болзошгүй сорилт 
нэмэгдсээр байна. Усны хангамжийн асуудал БНХАУ–ын 
хөгжлийн асуудалд тулгарч байгаа гол сорилт болж байгаа 
бөгөөд зарим нэг тооцоогоор 2030 он гэхэд усны хангамжийн 
хэрэгцээ 200 тэрбум куб метрт хүрэх ба одоогийн төлөвлөөд 
байгаагаас илүү үндсэн хөрөнгө оруулалт хийх замаар усан 
хангамжийг бэхжүүлэх шаардлага тулгарч байна.

• Хэдийгээр тодорхой ахиц гарсан ч гэсэн агаарын чанарын 
асуудал байгаль орчны томоохон сорилт байсаар байх 
болно. БНХАУ–ын 500 томоохон хотын 1 хүрэхгүй хувь нь 
Дэлхийн Эрүүл мэндийн байгуулагын зөвлөмж болгосон 
агаарын чанарын стандартыг хангаж байгаа ба эдгээрийн 
7 хот нь дэлхийн хамгийн бохирдолтой эхний 10 орны тоонд 
орж байна. Сүүлийн хэдэн жилд үйлдвэрийн утаа ямар нэг 
хэмжээгээр тогтворжиж ирсэн ч гэсэн хувийн автомашины 
тоо өсөн нэмэгдсээр байгаа нь автомашины ялгаруулах утаа 
гэдэг шинэ аюулыг бий болгож байна.

• БНХАУ–ын хувьд хатуу хог хаягдлын менежментийн асуудал 
нэн тэргүүнд тавигдах болж байна. Өнөөдөр БНХАУ–д 
дэлхийн хатуу хог хаягдлын 25 хувь ногдож байна. 11 дэхь 
Таван жилийн төлөвлөгөөний хугацаанд хатуу хог хаягдлын 
байгууламжийг бий болгоход гол хөрөнгө оруулалт хийгдсэн 
боловч нийлүүлэгдэж байгаа хогны хэмжээнд хүрч ажиллаж 
чадаагүй. Үйлдвэрийн хатуу хог хаягдлын менежмент үүнээс 
илүү сорилтыг бий болгож байна.

• Сүүлийн 50-аад жилд байгалийн гамшгийн тоо, эдийн засгийн 
хохирол БНХАУ–ын хувьд хурдацтай нэмэгдэж байгаа нь 
уур амьсгалын өөрчлөлт болон бусад хүчин зүйлүүдийн үр 
дагавар юм. Гамшгийн үр дагавар нь хөрөнгө, хүн ам болон 
хотжилт өсөж байгаагаас улам бүр нэмэгдэж байна. Газар 
хөдлөлт, далайн шуурга, үер, ган зэрэг нь асар их хохирол 
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учруулж ирсэн ба одоо ч гэсэн хамгийн өндөр эрсдэлийг 
дагуулсаар байна.

• БНХАУ–ын тулгарч байгаа хүрээлэн байгаа орчны бусад 
сорилтууд гэвэл: газрын доройтол, биологийн олон янз 
байдал устаж байгаа болон ой модны нөөц хомсдож байгаа 
юм. БНХАУ–ын нийт газар нутгийн гуравны нэг хувь нь 
цөлжилтэд өртөх эрсдэлтэй ба үүний 80 хувь нь 2004 оны 
байдлаар цөлжилтэд аль хэдийн өртсөн байна. БНХАУ–ын 
их хэмжээний газар гол усны эвдрэлээс үүдэлтэй доройтолд 
ороод байна. Амьтан ургамлын идээшсэн орчныг бусниулах, 
ой модыг замбараагүй ашигласан, бохирдол болон гадны 
янз бүрийн төрөл зүйлийг нэвтрүүлсэн зэрэг нь улс орны 
биологийн олон янз байдалд ноцтой сөрөг нөлөө үзүүлж 
байна. Засгийн газар ойн нөхөн сэргээлт болон ойжуулах 
талаар багагүй дэвшил гаргасан ч ойн чанар муу хэвээр 
байгаа ба ойн бүс нутгийг хөдөө аж ахуй, хотын хөгжил болон 
бусад барилга байгууламжид ашиглах дарамт шахалт их 
байна.

Уур амьсгалын өөрчлөлт болон хүрээлэн байгаа орчны байдал 
доройтолд орж байгаа нь БНХАУ–д эдийн засгийн ихээхэн хохирол 
учируулж байна. Хятадын Шинжлэх ухааны Академийн 2009 онд 
хийсэн үнэлгээний дүгнэлтээс үзэхэд, байгалийн нөөц болон хүрээлэн 
байгаа орчны доройтолын өртөг (үнэлгээнд зөвхөн ус, агаарын 
бохирдлыг хамруулаад зогсоогүй мөн байгалийн нөөцийн хэрэглээ 
болон экологийн доройтлын асуудлыг авч үзсэн) 2005 онд дотоодын 
нийт бүтээгдэхүүний 13.5 хувь болжээ. Энэ үзүүлэлт нь Герман, Япон, 
Англи, АНУ болон бусад хөгжингүй орныхоос ихээхэн өндөр байгаа 
бол Гана, Мексик, Пакистан зэрэг орныхтой адил байгаа юм. Эдгээр 
тооцоо нь БНХАУ–ын өсөлтийн загвар – эдийн засгийн өндөр өсөлт, 
байгалийн нөөцийн хэрэглээ нь орчны бохирдлыг дагуулсаар байгаа 
нь эдийн засгийн хөгжил болон хүрээлэн байгаа орчны доройтлоос 
хамгаалах асуудал уялдаатай явж чадахгүй байгааг харуулж байна. 

Эдийн засгийн цогц өсөлтийг хангах, ногоон эдийн засгийг 
хөгжүүлэх явдал БНХАУ–ын хөгжлийн 12 дахь Таван жилийн 
төлөвлөгөө болон 2020 оноос хойшхи хугацаанд баримтлах зарчим 
болж байна. Энэ зарчмыг хэрэгжүүлэхийн тулд хүрээлэн байгаа 
орчны асуудлыг анхаарах, бохирдлыг хязгаарлах зах зээлд суурилсан 
хэрэгслийн ашиглалтыг өргөжүүлэх, хүлээх хариуцлагыг тодорхой 
болгох эрх зүйн шинэчлэл хийж хэрэгжүүлэх, хамтын ажиллагааг 
хөхиүлэн дэмжих үүднээс БНХАУ өөрийн эдийн засаг, санхүүгийн 
тогтолцоог өөрчлөх шаардлагатай байна. 

Өргөн хүрээний уншигчдад зориулсан энэхүү нийтлэл нь Азийн 
хүрээлэн байгаа орчны чанарт санаа зовж байгаа бүх хүмүүсийн 
сонирхолыг татах болно.
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Ган: БНХАУ-д ган тохиолдох үед ямар 
авах арга хэмжээ авах вэ

http://www.adb.org/publications/drying-what-do-about-
droughtspeoples-republic-china

Нийтлэлд сүүлийн үед Азийн Хөгжлийн банкны техникийн тусламжаар 
БНХАУ–ын гамшгийн эрсдэлийн менежмент болон усны нөөцийн 
менежментийг сайжруулахтай холбогдсон асуудлаар хийсэн хэд 
хэдэн судалгааны талаар авч үзсэн. Эдгээр судалгаа нь усны 
хомсдолын асуудлыг, ялангуяа ган, хүрээлэн байгаа орчны доройтол, 
хэсэгчилсэн болон уялдаа зохицуулалтгүй менежмент, уур амьсгалын 
улбаатай гамшгуудыг БНХАУ хэрхэн цогцоор нь шийдвэрлэж болох 
талаар сайн гарын авлага юм. 

Нийтлэлд БНХАУ–ын Усны нөөцийн яамны хэмжээнд одоо юу 
хийхээр төлөвлөөд байгаа, улс оронд тулгамдаж байгаа хамгийн том 
сорилт юу байгаа, бүтээмж өндөр институцийн хөгжлийн асуудал ямар 
байдалтай байгаа, ямар нөөцийг алдсан ба хохирол хүлээгээд байгаа 
болон усны хариуцлагатай ашиглалт зэрэг асуудлаарх дүгнэлтийг 
танилцуулж байна. Засгийн газрын болон өндөр түвшинд асуудлын 
чухлыг ухамсарлаж, ган гачигийг даван туулах, нөөц баялгийг 
зохистой ашиглах нөхцлийг бүрдүүлэх нь нэн тулгамдсан асуудал гэж 
үзэж байгаа ба харин асуудлын гол нь үүнийг хэрхэн засаг захиргааны 
түвшинд хэрэгжүүлэх вэ гэдэгт байна.

БНХАУ нь нийлүүлэлт-талыг баримталсан менежментийг 
хэрэгжүүлж ирсэн түүхтэй. БНХАУ–ын Хойд хэсгийн хөдөө аж 
ахуйн гол бүс нутгийн хөрс болон Өмнөд хэсгийн хэтэрхий усархаг 
байгаа байгалийн тэнцвэргүй байдал нь зуу гаруй жилийн туршид 
технократууд, инженеруудын эр зориг, асар том ажиллах хүчнээс 
хамааралтай явж ирсэн. Энэ нь “тэнцэл зүйн иргэншил” байсаар 
ирсэн. Одоо бол, БНХАУ нь усыг хэмнэх асуудалд өөрийн инженер, 
техникийн бүх хүчин чадлыг чиглүүлэх хэрэгтэй болж байна. 
Хэрэглээний менежментэд зөвхөн техникийн шийдэл шаардлагатай 
төдийгүй нарийн зохион байгуулалт, төлөвлөлтийг шаардана.

Энэхүү нийтлэл нь таван бүлэгтэй. Бүлэг бүрийн эхний хэсэгт 
үндэсний хэмжээнд тулгарч байгаа сорилтууд, төв засгийн газрын 
түвшинд бодож төлөвлөж байгаа болон хүлээж байгаа үр дүнгийн 
ерөнхий хандлагуудын талаар товч авч үзсэн. Бүлгийн хоёр дахь 
хэсэгт, тухайн асуудлууд бодит байдалд тодорхой газар нутагт – 
Хятадын баруун өмнөд хэсгийн Гуйжоу мужын Гуйянг гацаанд ямар 
байгааг танилцуулсан. Гуйянг –ийн хэлэлцүүлэг тухайн газар нутгийн 
байдлыг тодорхой зураглан харуулснаар эхэлж байгаа бөгөөд энэ 
газар нь хөгжлийн хамгийн эгзэгтэй цэгт – асар их эрсдэл болон 
ашиглаж болох хэмжээлшгүй боломж – тулж ирээд байгаа юм.

Үндэсний хэмжээнд тулгарч байгаа байнгын усны хомсдол 
болон ган гачигийн сорилтуудыг шийдвэрлэхийн тулд техник, 
эдийн засгийн зохистой менежмент болон найдвартай хэрэгжих 
хувилбарууд шаардагдаж байгаа нь тэдгээр сорилтуудад орон 
нутагт Гуйянг гацааны кейс судалгаанаас харагдаж байна. Улс 
оронд өсөн нэмэгдсээр байгаа усны хомсдол нь хүний хэрэглээний 
өсөлтийн үр дагавар бөгөөд байнгын хүрэлцээний дутагдалд орох 
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нь инженерийн болон зөвхөн нийлүүлэлтэд менежментийн нийтлэг 
жишээ юм. Тийм учраас усны нөөцийн нэгдсэн менежмент болон 
нийлүүлэлт, эрэлт хэрэгцээний тэнцвэрт байдлыг хадгалах явдал 
шаардагдаж байна. Гуйянг гацааны кейс судалгаанаас харахад орон 
нутгийн засаг захиргаа шинэчлэлийн асуудлыг нухацтай авч үзэж, 
өөрсдийн усны нэгдсэн тооцоог тэнцвэржүүлэх шаардлагатай байна. 
Хэмнэлтийн асуудал бол нийлүүлэлт-хэрэгцээний зөрүүг арилгахад 
чиглэсэн хөрөнгө оруулалт, техникийн хамгийн найдвартай хувилбар 
бөгөөд экосистем, эдийн засаг, хүн ард мөнхөд хамааралтай байх 
усны нөөцийг “шаналгаанаас гаргах” хамгийн зохистой арга гэдгийг 
судалгааны үр дүн нотолсон юм.

БНХАУ-ын орон нутгийн төрийн сангийн 
мөнгөн хөрөнгийн менежмент

Энэхүү судалгаанд БНХАУ–ын орон нутгийн төрийн сангийн мөнгөн 
хөрөнгийн менежментэд дүн шинжилгээ хийж, орон нутгийн төрийн 
сангийн мөнгөн хөрөнгийн менежментийг сайжруулах талаар олон 
улсын тэргүүн туршлагад тулгуурласан дараах таван зөвлөмжийг 
өгсөн. Үүнд:

• Орон нутгийн захиргааны төрийн сангийн мөнгөн 
хөрөнгийн менежментийг сайжруулах. Орон нутгийн засаг 
захиргааны төрийн сангийн мөнгөн хөрөнгийн менежментэд, 
үүний дотор төрийн сангийн нэгдсэн данс (ТСНД)-ны 
шинэчлэл хийж тодорхой дэвшил гарсан ч судалгааны явцад 
илэрсэн сул талуудыг засч залруулахын тулд шинэчлэлийг 
гүнзгийрүүлэх шаардлагатай байна. Үүнд: төсвийн гадуурх 
сангуудыг цэгцлэх, илүүдэл хөрөнгийн ашиглалтыг 
сайжруулах, төсвийн сахилга болон төсвийн менежментийн 
явцыг сайжруулах, мөнгөний урсгал болон балансыг 
урьдчилан тооцоолох, орон нутгийн засаг захиргаанд 
санхүүгийн зах зээлд илүүдэл мөнгөөрөө хөрөнгө оруулалт 
хийх боломж олгох зэрэг хамрагдана. Орон нутгийн засаг 
захиргаа дараах асуудлуудаар төв засгийн газартай хамтран 
ажиллахыг зөвлөмж болгож байна: (i) төрийн сангийн мөнгөн 
хөрөнгийн менежментийн шинэчлэл, үүнд илүүдэл мөнгө, 
хөрөнгө оруулалт болон тэдгээртэй уялдсан эрсдэлийн 
менежментийн чадавхийг санхүүгийн хэлтсүүдэд бэхжүүлэх, 
(ii) мөнгөний урсгалын төсөөллийн загварыг боловсруулах, 
(iii) санхүүгийн зах зээлд оролцох боломжийг хөгжүүлэх 
асуудал хамрагдана.

• Төрийн сангийн мөнгөн хөрөнгийн менежментэд 
санхүүгийн эрсдэлийн хяналт шалгалтыг бий болгох. 
Орон нутгийн засаг захиргааны санхүүгийн хэлтсүүдийн 
хувьд эрсдэлийн менежмент нь тэргүүлэх ач холбогдолтой. 
Эрсдэлийн хамгийн гол эх сурвалж нь зээлийн эрсдэл 
байдаг ба тухайлбал арилжааны банкуудад барьцаагүй 
хөрөнгө оруулалт хийх явдал юм. Эрсдэлд хяналт шалгалт 
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хийхийн тулд орон нутгийн засаг захиргаа зээлд олон улсын 
хэмжээнд хүлээн зөвшөөрөгдсөн хязгаарлалтуудыг (зээлдэгч 
талууд тус бүрийн зээлийн дээд хэмжээ г.м.) тогтоох, үүнд, 
хөрвөх чадварын эрсдэл (төлбөрийн хугацаа болон хөрөнгө 
оруулалтыг хүчингүй болгох шалгуурыг тогтоох) болон зах 
зээлийн (хүүгийн хувь, валютын ханш) эрсдэл (хөрөнгө 
оруулалтыг зөвхөн үндэсний валютаар хийх ба хугацааны 
хязгаарлалтыг тогтоох г.м.). Орон нутгийн засаг захиргаа 
зээл, хөрвөх чадвар, зах зээлийн эрсдэлийн хэмжээг тогтоох, 
хянах төрийн сангийн мөнгөн хөрөнгийн менежментийн 
бодлого боловсруулан мөрдөхийг зөвлөж байна.

• Мөнгөн хөрөнгө болон өрийн менежментийг нэгтгэх. 
Барагдуулалтын1 өртгийг бууруулах үүднээс орон 
нутгийн засаг захиргааны хувьд мөнгөн хөрөнгө болон 
өрийн менежментийн уялдааг бэхжүүлэх шаардлагатай 
байна. Мөнгөний урсгалыг урьдчилсан тооцоо ашиглан 
санхүүжилтийн хомсдол болон мөнгөний илүүдлийн цаг 
хугацааг тодорхойлж болох ба ингэснээр шинэ өрийн бичиг 
болон гаргах хэрэгслийн цаг хугацааг тогтооход ашиглаж 
болох юм. Жишээ нь, богино хугацааны хэрэгслүүд болох 
ЗГ үнэт цаас болон репо хэлэлцээр зэргийг засгийн газрууд 
мөнгөн хөрөнгийн менежментэд ашигладаг нь олон улсын 
ердийн практик юм. Богино хугацааны хүүгийн хувь хэмжээ 
нь бондын урт хугацааны хувиас бага байх нөхцөлд энэ нь 
барагдуулалтын өртгийг бууруулж чадна. Барагдуулалтын 
өртгийг нь мөн ТСНД дахь балансын зохистой хэмжээг 
тогтоох болон хөрөнгө оруулалтын үйл ажиллагааг 
тодорхойлоход хэрэглэж болно. БНХАУ–д санхүүгийн зах 
зээл хөгжихийн хирээр мөнгөний илүүдэл болон хомсдолыг 
зохицуулах санхүүгийн хэрэгслүүдийн хүртээмж бий болох 
ба энэ нь орон нутгийн засаг захиргааны төрийн сангийн 
мөнгөний менежментийн ажиллагааг үр ашигтай болгоно. 
Орон нутгийн засаг захиргааны санхүүгийн хэлтсүүдийн 
барагдуулалтын өртгийг тогтоох, ТСНД–гийн зохистой 
үлдэгдлийг тодорхойлох чадавхийг бий болгож, мөнгөн 
хөрөнгө болон өрийн менежментийг нэгтгэх нь зүйтэй гэсэн 
зөвлөмжийг өгч байна.

• Санхүүгийн тайлан болон мэдээллийн нээлттэй байдлыг 
сайжруулах. Орон нутгийн засаг захиргаад өөрсдийн 
санхүүгийн үйл ажиллагаа болон дагалдах эрсдэлийн 
тайлан мэдээг олон улсын зөвшөөрөгдсөн туршлагын дагуу 
илүү нээлттэй болгох шаардлагатай байна. Үүнд санхүүгийн 
байдал, дагалдах эрсдэлийн мэдээллийг холбогдох оролцогч 
талуудад, төв засгийн газар, Хятадын Ардын банк (ХАБ), 
орон нутгийн Ардын хурал болон БНХАУ–д үйл ажиллагаа 
явуулж байгаа бусад зохицуулах, хянах байгууллагуудад 
тогтмол тайлагнан мэдээллэж байх асуудал орно. Орон 
нутгийн засаг захиргаа санхүүгийн байдал болон дагалдах 

1  Барагдуулалтын өртөг гэдэг нь бондын хүүгийн зардал нь ТСНД дахь мөнгөн үлдэгдлийн болон 
харилцах, хадгаламж хүүгийн орлогоос давах үед гардаг
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эрсдэлийг нээлттэй тайлагнан мэдээлж байх шаардлага, 
зээл, хөрвөх чадвар болон зах зээлийн эрсдэлийн бодлогод 
хяналт шалгалт хийх төрийн сангийн мөнгөн хөрөнгийн 
менежментийн журмыг нэвтэрүүлэх шаардлагатай байна.

• Орон нутгийн засаг захиргааны санхүүгийн хэлтэс болон 
Хятадын Ардын банкны хоорондын харилцааг оновчтой 
болгох. Олон улсын туршлагаар бол орон нутгийн засаг 
захиргааны төрийн сангийн мөнгөн хөрөнгийн менежментийг 
зөвхөн түүний санхүүгийн хэлтэс захиран зарцуулдаг. Орон 
нутгийн засаг захиргаа ХАБ–нд өөрийн ТСНД–ыг нээсэн бол 
ХАБ зөвхөн санхүү болон банкны үйлчилгээг хариуцана. Энэ 
тохиолдолд, ХАБ мөнгөний урсгалд хяналт тавьж, хариуцан 
гүйцэтгэх боломжтой байхын тулд мэдээлэлийг тогтмол 
солилцож байх шаардлагатай. Санхүүгийн хэлтсүүдийн 
холбогдох үүрэг, эрх зүйн статусыг албажуулан тогтоох 
хэрэгтэй. ХАБ болон орон нутгийн засаг захиргаа харилцан 
хүлээх үүрэг хариуцлагыг албажуулсан байгууллага 
хоорондын хэлэлцээр байгуулах ба уг хэлэлцээрт ХАБ–
наас үзүүлэх үйлчилгээнүүд болон орон нутгийн засаг 
захиргаанаас тайлагнан илтгэх үүргийг оруулах нь зүйтэй 
гэсэн зөвлөмж өгч байна.

Эрүүлийг хамгаалах байгууламжуудад оруулах 
засгийн газрын хөрөнгө оруулалтын загвар 
ба нөхөн олговрын механизм

Энэхүү судалгааг БНХАУ–д үзүүлэх АХБ–ны теник туслалцааны 
хүрээнд эрүүл мэндийн салбарын төсвийн шинэчлэлийн асуудлаар 
явуулсан. 

Засгийн газраас олон нийттэй 3 жил хэлэлцүүллэг явуулсаны 
эцэст, 2009 оны 4 дүгээр сарын 4-нд “Эрүүл мэндийн салбарын 
шинэчлэлийг гүнзгийрүүлэх тухай Төрийн Зөвлөлийн удирдамж” гарч, 
улмаар БНХАУ–д эрүүл мэндийн шинэчлэлийн шинэ тойрог эхэлсэн. 
Энэ удаагийн эрүүл мэндийн салбарын шинэчлэлийн зорилго нь 
өсөн нэмэгдэж байгаа эрүүл мэндийн үйлчилгээний эрэлт хэрэгцээг 
хангах болон эрүүл мэндийн болон эмнэлгийн үйлчилгээг БНХАУ–ын 
бүр иргэдэд боломжийн үнээр хүртээмжтой болгоход оршино. Энэ 
зорилгод хүрэхийн тулд, улсын төсөвт эрүүл мэндийн санхүүжилтийн 
эзлэх хувийг нэмэгдүүлж, үйл ажиллагааг нь бэхжүүлэх явдал 
зайлшгүй шаардлагатай байгаа юм. Ингэснээр иргэдийн халааснаас 
гарах төлбөрийг шууд ихээхэн бууруулж, эрүүл мэндийн үйлчилгээг 
илүү тэгштгэх юм. 21 дүгээр зууны эхэн үеэс эрүүл мэндийн салбар 
төсвөөс оруулах хувь нэлээд өсөж ирсэний дүнд төсвийн санхүүжилт 
буюу засгийн газрын энэ салбарын зарлага нэмэгдэж, бага болон дунд 
орлоготой орнуудын дундаж төвшингөөс давсан; одоогийн байдлаар 
бусад хөгжиж байгаа орнуудын түвшинд ойртож ирээд байна. Эрүүл 
мэндийн салбарын энэ удаагийн шинэчлэлийг дэмжих зорилгоор 
эхний гурван жилд засгийн газар 850 тэрбут юаныг гаргахаар болсон.
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Төсвийн хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэхээс гадна, засгийн 
газар төсвийн зардлын бүтцийг оновчтой болгох, хөрөнгө оруулалтын 
механизмыг боловсронгуй болгох сорилттой тулгарч байна. Эл 
асуудлаар урьд өмнө хэвлэгдсэн материалуудад хийсэн гүнзгий дүн 
шинжилгээнд тулгуурлан, тохиолдож байгаа сорилтуудыг шийдвэрлэх 
гурван арга замыг энэхүү судалгааны үр дүнд дэвшүүлж байна: (i) бүх 
нийтийн эрүүл мэндийн даатгалын тогтолцоотой болох, (ii) эрүүл 
мэндийн даатгалын агентлагаар дамжуулан үйлчилгээ худалдан 
авах механизмыг бий болгох, (iii) эрүүл мэндийн тогтолцоог өрсөлдөх 
чадвартай, солонгорсон бүтэцтэй болгох.

Судалгаанд БНХАУ–ын хэд хэдэн газрыг туршилт болгон авч үзсэн. 
Энэ нь: (i) Lianing – ний Tieling (судалгааны өмнөх), (ii) Shaanxi–ний 
Yan’an болон Yulin, (iii) Anhui -ний Wuhu. Судалгааны явцад эрүүл 
мэндийн салбарын шинэчлэлийн бодлого, ялангуяа төсвийн дэмжлэг 
ба түүний үр дүнд үнэлгээ өгсөн. 

Судалгааны үр дүнд дараах бодлогын чанартай саналуудыг 
дувшүүлсэн:

(i) Нэгдүгээрт, засгийн газар эрүүл мэндийн салбарт “эрэлт 
хэрэгцээг хангах” хөрөнгө оруулалтыг цаашид ч нэмэгдүүлэх ба 
анхан шатны эрүүл мэндийн үйлчилгээг хамарсан бүх нийтийн эрүүл 
мэндийн даатгалын тогтолцоог бий болгох. Эрүүл мэндийн даатгалын 
хамрах хүрээг өргөтгөхийн тулд магадгүй хотын оршин суугчдын 
эрүүл мэндийн даатгалыг (ХОЭД) болон хөдөөгийн кооперативийн 
эрүүл мэндийн системийг (ХКЭС) албан журмын болгох шаардлагатай 
байж болох юм. Одоо бол сайн дурын байгаа юм. Өнөөгийн нөхцөлд, 
засгийн газар бодлогыг хэрэгжүүлэх журмыг сайжруулах хэрэгтэй 
бөгөөд ялангуяа эрүүл мэндийн даатгалд “түр ажиллагсадыг” 
хамруулах шаардлагатай байна.

Ойрын хугацаанд, засгийн газар ХОЭД болон ХКЭС-ийг нэгэтгэх 
замаар хот-хөдөөгийн эрүүл мэндийн нэгдсэн даатгалын системийг 
бий болгох хэрэгтэй юм. Үүний зэрэгцээ, даатгалд хамруулах үүднээс 
иргэдийн оршин суугаа газрыг тухайн өрхийн бүртгэлтэй газраар 
бүртгэж байх журмыг тодорхой болгох хэрэгтэй.

Хэтдээ, засгийн газар хотын ажиллагсадын эрүүл мэндийн 
даатгалыг (ХАЭД) ХОЭД ХКЭД-тэй нэгтгэж, үндэсний хэмжээний эрүүл 
мэндийн нэгдсэн даатгалын тогтолцоог нэвтэрүүлэх зохицуулалтыг 
хэрэгжүүлэх асуудлыг авч үзэх нь зүйтэй. Эдгээр асуудлуудад дүн 
шинжилгээ хийх хийж, үр ашгийн үнэлгээ хийхээс эрүүл мэндийн 
салбарын шинэчлэлийг эхлэх нь хамгийн зөв арга байж болох юм.

Эрүүл мэндийн үйлчилгээ үзүүлдэг байгууллагуудад засгийн 
газрын эрэлт хэрэгцээнд суурилсан татаас олгохын зэрэгцээ бусад 
сангуудыг татан оролцуулж хөрөнгийн эх үүсвэрийг өргөжүүлэх 
шаардлагатай. Тийм учраас, салбарын санхүүжилтийн эх үүсвэрийг 
өргөжүүлэх явдал хамгийн тулгамдсан асуудал юм.

(ii) Хоёрдугаарт, даатгалын хамрах хүрээ гүнзгийрэн сайжрах 
тусам, эрүүл мэндийн даатгалын агентлагууд мэргэжил, зохион 
байгуулалтын хувьд өөрсдийн чадавхийг бэхжүүлэх шаардлагатай.

Бүх нийтийн эрүүл мэндийн даатгалын тогтолцооны нөхцөлд 
эрүүл мэндийн даатгалын компаниуд эрүүл мэндийн үйлчилгээг 
худалдан авсанаар үзүүлэх үйлчилгээний чанар сайжирна. “Улстай 
байгуулах гэрээний загвар”-ыг хэрэгжүүлж эхлэхээс өмнө захиргааны 
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янз бүрийн саад бэрхшээлүүдийг арилгах шаардлагатай. Энэ бол 
эрүүл мэндийн даатгалын төлбөрийн шинэчлэлийн чухал хэсэг нь 
юм. Эрүүл мэндийн даатгалын агентлагууд болон эмнэлэг, клиник 
болон эрүүл мэндийн үйлчилгээ үзүүлдэг бусад байгууллагуудын 
хооронд явуулах яриа хэлэлцээний үндсэн нөхцлийг Засгийн газар 
тодорхойлох хэрэгтэй. Ганцаарчилсан болон хамт олноор оролцон 
хийх яриа хэлэлцээний аль ч хэлбэрийг нь зөвшөөрөх нь зүйтэй. 
Эрүүл мэндийн янз бүрийн үйлчилгээг төлөөлөх мэрэгжлийн 
холбоодыг эдгээр яриа хэлэлцээнд оролцуулах нь зүйтэй. Эрүүл 
мэндийн даатгалын үнэ тогтоодог засгийн газрын агентлагууд эдгээр 
яриа хэлэлцээний үр дүнг хүндэтгэн хүлээн авах хэрэгтэй бөгөөд 
энэ нь үйлчилгээ бүрээр төлбөр хийх бус харин төлбөрийн багц байх 
юм. Эрүүл мэндийн даатгалын агентлагууд дэгээр яриа хэлэлцээнд 
тэргүүлэх үүрэгтэй оролцох ба харин засгийн газрын агентлагууд 
үнийн асуудлыг зохицуулахын зэрэгцээ зохион байгуулах болон 
аливаа маргааныг шийдвэрлэх ажлыг хариуцана.

Эрүүл мэндийн, ялангуяа гадуур эмчлүүлэгчдийн төлбөрийг 
хамарсан даатгалыг худалдан авах шинэ механизмыг байгуулах нь 
нөхөн төлбөрийн хөтөлбөрийн шинэчлэлийн цөм нь байх юм. 

(iii) Гуравдугаарт, эрүүл мэндийн байгууллагуудын өөрсдийн 
нь шинэчлэл нь эрүүл мэндийн даатгалын төлбөрийн тогтолцооны 
шинэчлэлийг үр дүнтэй хэрэгжүүлэх урьдчилсан нөхцөл нь байх 
болно. Эрүүл мэндийн үйлчилгээ үзүүлэгчид олон төрлийн байх нь 
эрүүл мэндийн даатгалын төлбөрийн тогтолцооны шинэчлэлээр 
дамжуулан тэдэнд шахалт үзүүлэхэд хамгийн чухал байх болно. Ийм 
учраас, шинэчлэлийг бүхэлд нь амжилтанд хүргэх үүднээс засгийн 
газар дараах арга хэмжээг авах шаардлагатай: (а) “менежмент болон 
үйл ажиллагааг зааглах” явдлыг хөхиүлэн дэмжих, (б) засаглалын 
бүтцийг оновчтой болгох, (в) засгийн газрын худалдан авалтын 
механизм, боловсон хүчний тогтолцоо болон үнийн системийг 
боловсронгуй болгох.

Хунан мужын эдийн засагт Аялал 
жуулчлалын хөгжлийн үзүүлэх нөлөө

Энэхүү илтгэл нь БНХАУ–ын Хунан мужыг аялал жуулчлал хөгжүүлэх 
баялаг нөөц боломжтой, дээд зэрэглэлийн байгалийн онцлог 
тогтоцтой газар гэж үзсэн байна. Хунаны аялал жуулчлал нь БНХАУ–д 
наймдугаарт ордог байна. Гэхдээ, аялал жуулчлал сайн хөгжсөн 
бусад газруудтай харьцуулахад аялал жуулчлалыг хөгжүүлэхийн 
тулд засаж залруулах зүйл нилээдгүй байна.

Илтгэл дараах зүйлүүдийг зөвлөмж болгож байна:

• Хунаны жуулчлалын брендийг бэхжүүлэх ба түүний өрсөлдөх 
чадварыг хүчтэй болгох,

• Брендийг хөгжүүлэх стратегийг хэрэгжүүлэх ба жуулчлалын 
чамин бүтээгдэхүүнийг бий болгох,

• Дотоодын аялал жуулчлалын зах зээлийг улам өргөжүүлэх,



Зүүн Азийн Газар 2012

30

• Жуулчдын худалдан авалтын зардал хангалтгүй байгаа 
нөхцөлд худалдаа хийж байгаа орчныг сайжруулах,

• Жуулчлалын хүний нөөцийг хөгжүүлэх талаар чармайн 
ажиллах ба жуулчдын аялалын тээврийн зэрэг жуулчлалтай 
холбоотой үйлчилгээг сайжруулах,

• Аялал жуулчлал болон бусад салбарын үйл ажиллагааны 
уялдааг бэхжүүлэх, тухайлбал хүнс, ундааны үйлдвэрлэл ба 
тээврийн салбар гэх мэт.

• Брендийг бий болгох болон жуулчлалын тээврийн асуудлыг 
эдийн засгийн үүднээс тооцоолон хөгжүүлэх,

• Нийтийн үйлчилгээг сайжруулах, тухайлбал муж, хот, гацаа 
болон байгалийн үзэсгэлэнт цэгүүдэд аялал жуулчлалын 
үйлчилгээний төвүүдийг байгуулах, аялал жуулчлалын 
мэдээлэл лавлагааны үйлчилгээтэй болох, үзэсгэлэнт 
газрууд дахь ахуйн үйлчилгээний байгууламжуудын нөхцлийг 
сайжруулах.

Бээжин, Тяньжиний орчмыг тойрсон ядуурлын бүсийн 
зарим нэг үндсэн бэрхшээлийг арилгах судалгаа

http://www.adb.org/projects/documents/facility-policy-reform-
andcapacity-building-iii-study-poverty-belt-beijing-tianjin-tacr

80,000 хавтгай дөрвөлжин км (км2) нутгийг хамарсан экологийн 
эмзэг бүс нутаг Хойд Бээжин болон Тяньжин орчмоор бий болсон нь 
байгалийн болон түүхэн шалтгаантай – ядуурлын тойрогт 21 ядууралд 
нэрвэгдсэн гацаа болон 1.8 сая ядуус амьдарч байна. Энэ бүс нутаг 
нь Бээжин болон Тяньжиний усны эх булагт, экологийн хамгаалалтын 
газар ба Бээжин-Тяньжин-Хэбэй нутгийн усан хангамжийн эх булагт 
оршиж байна. Энэ бүс нутаг болон Бээжингийн хоорондын хамгийн 
ойр зай нь ойролцоогоор 100 км юм. Энэ бүсийн ядуурлын хэмжээ нь 
БНХАУ–ын нэн ядуу бүс нутаг болох Гурван Ши (баруун) бүс нутагтай 
(Динши, Лонши, Шихагу) адил төстэй байна. 

Бээжин болон Тяньжиний ойролцоох ядуурлын бүс дэх бүтээн 
байгуулалтын бодлого ацан шалаанд орж томоохон зөрчлүүдтэй 
тулгараад байна, тухайлбал, дэд бүтцийг дэмжих хөдөөд 
чиглэсэн санхүүгийн үйлчилгээ, бодлого дутагдалтай, экологийн 
байгууламжийн өөр хоорондоо уялдаагүй бодлого, газрын олдцын 
хомсдол, орчны бохирдлыг шийдэх зориулалт бүхий том хэмжээний 
байгууламжуудын төслүүд, хоцрогдож байгаа болон бусад хүчин 
зүйлүүд Бээжин, Тяньжиний орчмын ядууралд нэрвэгдсэн газруудад 
хөдөөгийн бие даан хөгжих чадавхид ноцтой саад учруулж байна. 
Өнөөдрийг хүртэл Бээжин, Тяньжиний ойролцоох ядуурлын бүсүүд 
хэвээр байсаар, тэдгээр бүс болон Бээжин, Тяньжиний хоорондын 
хөгжлийн ялгаа улам бүр гүнзгийрсээр байна.

Бээжин, Тяньжиний ойролцоох бүсүүдэд учирч байгаа үндсэн 
бэрхшээл, асуудлуудыг арилгахад чиглэсэн энэхүү судалгааны үр 
дүнд дараах зүйлүүдийг тодорхойлсон байна:
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(i) Ядуурал нүүрэлсэн газарт хөдөөгийн санхүүгийн үйлчилгээ 
байнга хомсдолтой явж ирсэнд анхаарал хандуулж, хөдөө 
орон нутгийн санхүүгийн өнөөгийн бодлогыг хэрхэн өөрчлөх 
арга замыг эрэлхийлэн туршиж үзэх шаардлагатай.

(ii) Бээжин, Тяньжингийн ойролцоох ядууралд нэрвэгдсэн 
газруудын дэд бүтцийг нэн яаралтай сайжруулах 
шаардлагатай. Байгууламжийг барьж байгуулахад гол саад 
болж байгаа асуудал бол бүс нутгийн дэд бүтцийг хөгжүүлэх 
бодлого одоо болтол үгүйлэгдэж байгаа явдал юм.

(iii) Экологийн бодлого зарим нэг талаар амьдралд нийцэхгүй 
байгаа нь бодит байдал дээр экологийн байгууламж үр дүнгүй 
байхад нөлөөлж байгаа учир шинэчлэл хийх шаардлагатай.

(iv) Өнөөгийн газрын бодлого буурай хөгжилтэй газруудын хувьд 
хөгжих тэгш боломжийг олгохгүй байгаа нь Жанзякоу болон 
Ченде-д бүсийн хэмжээний ядуурлыг устгах, мөн Бээжин, 
Тяньжинь, Хэбэйгийн уялдаатай хөгжилд гол саад учируулж 
байна.

(v) Байгаль орчны ус хамгаалалт, Гуантинний усан сангийн 
бохирдлыг цэвэршүүлэх бодлого болон түүний усны 
хагалбар нь усны чанарт гэнэтийн өөрчлөлт оруулах, усны 
бохирдлыг аваарын байдалд хүргэхээс ямар нэг хэмжээгээр 
сэргийлж байна. Гэхдээ, усны бохирдлын асуудлыг үндсээр 
нь шийдвэрлэж чадаагүй байна.

Бээжин, Тяньжингийн ойролцоох ядуурал нүүрэлсэн тойрогт 
хэрэгжүүлсэн туршилтын төслүүдийн үр дүнд тулгуурласан 
саналуудыг судалгаа дэвшүүлж байгаа бөгөөд тухайлбал, хөдөө 
орон нутгийн санхүүгийн бодлогод шинэчлэл хийх, дэд бүтцийг барьж 
байгуулах бодлогод шинэчлэл хийх, экологийн бодлогод шинэчлэл 
хийх, газар ашиглалтын цогц бодлого боловсруулах болон усны 
хагалбарын бохирдлыг цэвэршүүлэх ажлыг хэн нэгэнд хохиролгүй 
шийдэх бодлого боловсруулах зэрэг болно.

БНХАУ дахь бага болон дунд орлоготой өрхийг орон 
сууцаар хангах эрх зүйн тогтолцоо

Бага болон дунд орлоготой иргэдийг орон сууцаар (БДОС) хангах 
ажлыг БНХАУ–д 1994–1998 оны хотын орон сууцны шинэчлэлийн 
жилүүдэд эхэлсэн. Тэр цагаас хойш, БДОС–ны хангамж нь БНХАУ–ын 
орон сууцны тогтолцоонд чухал үүрэг гүйцэтгэж ирсэн.

Төрийн Зөвлөлөөс 2007 онд “Хот суурин газрын бага орлоготой 
гэр бүлийн орон сууцны асуудлыг шийдэх хувилбарууд”-ыг гаргасан 
(№ 24, 2007) ба энэ нь БДОС–ны хангамжийг хурдацтай ургашлуулсан. 
11 дэх Таван жилийн төлөвлөгөөний (ТЖТ) хугацаанд, 16.3 сая БДОС 
болон буулгасан хуучин орон сууцны оронд барих барилгын ажил 
явагдаж байсан. Засгийн газар 36.0 сая БДОС–ыг 12 дахь Таван 
жилийн төлөвлөгөөний жилүүдэд барихаар төлөвлөсөн ба энэ ТЖТ–
ний эцэс гэхэд БДОС–ны нийлүүлэлт хангалтгүй байгааг шийдэх 
амлалт өгсөн.
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Гэхдээ энд гурван асуудал гарч ирсэн. Маш олон тооны БДОС 
барих газар болон хөрөнгийн асуудлыг Засгийн газар гаргаж чадах 
уу? Засгийн газар эдгээр БДОС–ыг үр дүнтэй, шударгаар хуваарилаж 
чадах уу? Эцэст нь, асар их хэмжээний эдгээр БДОС–ын засвар 
үйлчилгээ болон эд хөрөнгийн менежментийг Засгийн газар хариуцаж 
чадах уу?

Эдгээр асуултад судалгаа ямар нэг сөрөг эсвэл эерэг хариулт 
өгөөгүй. Харин, БДОС–ны хангамж ямар байдалтай явж ирсэн түүх, 
өнөөдөр БДОС–ны хангамжид БНХАУ–д тулгарч байгаа асуудлууд 
болон тэдгээрийн учир шалтгааныг тодорхойлох, бусад газрын 
сургамжууд, туршлагатай танилцах замаар эдгээр асуудлуудыг 
шийдвэрлэх арга замыг эрэлхийлсэн байна. Түүхэн явц болон газар 
дээр нь очиж танилцсан, харьцуулан хийсэн судалгаанд тулгуурлан 
дараах бодлогын болон эрх зүйн зөвлөмжийг гаргасан:

(i) Нэгдүгээрт, БДОС нь бүх нийтийг хамарсан халамжийн арга 
хэмжээ биш, харин бага-дунд орлоготой гэр бүлд чиглэсэн 
нийгмийн тусламж юм.

(ii) Хоёрдугаарт, БДОС–ыг үндэсний хууль тогтоомжоор эсвэл 
захиргааны журмаар удирдан зохицуулах хэрэгтэй.

(iii) Гуравдугаарт, хууль тогтоомж наад зах нь дараах асуудлуудыг 
хамрах хэрэгтэй: (а) БДОС–д өргөдөл хүлээн авах хүрээ, 
(б) БДОС–д хамрагдах шалгуур, (в) БДОС–ны хэлбэрүүд, 
(г) БДОС–д орох болон тэндээс гарах, (д) БДОС–ын 
хангамжийн төлөвлөх журам.

БНХАУ-ын ур чадварыг хөгжүүлэх 
Сургууль-Үйлдвэрлэлийн хамтын ажиллагааны 
туршилтын төсөл

Энэхүү илтгэлд сургууль-үйлдвэрлэлийн хамтын ажиллагааг 
хөгжүүлэх макро хүрээг хамарч, сургууль-үйлдвэрлэлийн хамтын 
ажиллагааны тогтолцоог байгуулан боловсронгуй болгох багц 
бодлого, зөвлөмжүүдийг өгч байгаа ба засгийн газар, үйлдвэр болон 
сургуулийн гүйцэтгэх үүрэгт анхаарал төвлөрүүлсэн. БНХАУ–ын 
практик туршлага, гадаад улс орнуудын хуримтлуулсан туршлагад 
хийсэн дүн шинжилгээнээс харахад сургууль-үйлдвэрлэлийн хамтын 
ажиллагааг цогцтой хөгжүүлэхэд засгийн газраас хүчтэй дэмжсэн 
бодлого явуулах шаардлагатай байдаг. Энэ хамтын ажиллагаанд 
оролцогч үйлдвэрүүдийг удирдан чиглүүлж, ба хамтын ажиллагааг 
зохион байгуулж хөгжүүлэхэд сургуулиудыг дайчлан оролцуулах 
хэрэгтэй.

Зөвлөмж болон санал болгож байгаа арга хэмжээнүүд:

• Сургууль-үйлдвэрлэлийн хамтын ажиллагааг дэмжих 
бодлогыг бэхжүүлж, сайжруулах
(i) Сургууль-үйлдвэрлэлийн хамтын ажиллагааг 

хөгжүүлэхийг бодлогоор дэмжих засгийн газрын хүлээх 
хариуцлагыг бэхжүүлэх,
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(ii) Урт болон дунд хугацааны тодорхой төлөвлөгөө ба 
зорилтыг тодорхойлох

(iii) Сургууль-үйлдвэрлэлийн хамтын ажиллагааны хууль 
тогтоомж боловсруулах асуудлыг алгуураар урагшлуулах

(iv) Санхүүгийн болон дэмжих бодлогуудыг боловсруулан 
хэрэгжүүлэх

(v) Аж үйлдвэрийн газруудын ажиллагсдад зориулсан 
мэргэжлийн боловсрол сургалтыг хөхиүлэн дэмжих

(vi) Сургууль-үйлдвэрлэлийн хамтын ажиллагааг 
хэрэгжүүлэхэд онцгой амжилт гаргасан мэргэжлийн 
боловсролын сургууль болон үйлдвэрүүдэд тусгайлан 
дэмжлэг үзүүлэх.

• Сургууль-үйлдвэрлэлийн хамтын ажиллагаанд дээд 
зэргийн чанартай улсын менежмент болон үйлчилгээг 
үзүүлэх
(i) Сургууль-үйлдвэрлэлийн хамтын ажиллагааны явцад 

зохицуулах болон дэмжих үйлчилгээ үзүүлэх
(ii) Сургууль-үйлдвэрлэлийн хамтын ажиллагаанд үнэлэлт 

дүгнэлт хийж, гарсан ололт амжилтыг түгээн дэлгэрүүлэх
(iii) Бүсийн практик сургалтын нөөц боломжуудыг нэгтгэх
(iv) Өндөр ур чадвартай мастерүүдийн газрыг байгуулах 

• Сургууль-үйлдвэрлэлийн хамтын ажиллагаанд 
идэвхитэй оролцохын тулд шаардлагатай бүх нөөц 
боломжийг дайчлах
(i) Мэргэжлийн боловсролын сургуулиуд үйлдвэрийн 

газруудтай хамтын ажиллагаагаагаа гүнгийрүүлэх, 
сургалтын шинэчлэлийг өргөжүүлэх шаардлагатай

(ii) Үйлдвэрийн газрууд нь сургууль-үйлдвэрлэлийн хамтын 
ажиллагааг хүний нөөцийг хөгжүүлэх гол стратеги гэж үзэх 
шаардлагатай

(iii) Сургууль-үйлдвэрлэлийн хамтын ажиллагаанд хамтран 
ажиллах мэргэжлийн боловсролын сургуулиуд, 
үйлдвэрүүд, аж үйлдвэрийн салбарын оролцоог хангасан 
хамтарсан хороо байгуулах.

БНХАУ-ын өндөр настны халамжийн тогтолцоог 
хөгжүүлэх бодлогын хувилбарууд

Улс орны нийт хүн амын 10 буюу түүнээс дээш хувь нь 60 болон 
түүнээс дээш насны эсвэл тухайн орны нийт хүн амын 7 буюу түүнээс 
дээш хувь нь 65 болон түүнээс өндөр настай хүмүүс эзэлж байвал 
олон улсын стандартаар насжиж яваа нийгэм гэж үздэг. 

БНХАУ нь 20 дугаар зууны сүүлчээр насжиж яваа нийгмийн тоонд 
орсон. БНХАУ–ын үндэсний 6 дахь хүн амын тооллогоор нийт хүн 
амын 13.26 хувь буюу 177.65 сая хүн 60-аас дээш насны хүн байгаа 
нь 2000 онд 10.47 хувь байсантай харьцуулахад 2,8 хувь пойнтоор 
өссөн байна. БНХАУ нь дэлхийн хэмжээнд 100 сая гаруй өндөр 
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настан бүхий цорын ганц орон юм. 2020 он гэхэд 60-аас дээш насны 
иргэдийн тоо 248 саяд хүрч, тухайн үеийн нийт хүн амын 17.2 хувийг 
эзлэх болно. 2050 он гэхэд энэ тоо 434 саяд хүрч, нийт хүн амд эзлэх 
хувь нь 31 хувь болох юм. 2100 он гэхэд энэ тоо эргээд 318 сая болж 
буурах ба нийт хүн амын 31 хувь байх болно.

Өнгөрсөн хэдэн арван жилийн турш БНХАУ гэрээр асрах 
үйлчилгээнд суурилсан ахмадын асаргаа үйлчилгээний урьдчилсан 
тогтолцоог олон нийт болон мэргэжлийн байгууламжийн 
тусламжтайгаар байгуулсан. Зарим хотуудад ахмадын гэрээр асрах 
үйлчилгээний тогтолцоогоор дараах хүмүүст үйлчилгээ үзүүлж байна: 
(i) өндөр настай ахмадууд, (ii) ганц бие ахмадууд, (iii) хөгжлийн 
бэрхшээлтэй ахмадууд, болон (iv) орлого багатай ахмадууд. 
Олон нийтэд түшиглэсэн ахмадуудыг асрах үйлчилгээний хувьд 
2009 оны сүүл үеийн байдлаар олон нийтэд тулгуурласан төрөл 
бүрийнүйлчилгээний 175,000 төв, хот суурин газруудад 693,000 
үйлчилгээ үзүүлэх цэгүүд ажиллаж байсан. Өрх гэрийн үйлчилгээ, 
түргэн тусламж, өдрийн асаргаа, тэнхрүүлэх сувилгаа, алжаал 
тайлах зэрэг ахмадуудыг асрах үйлчилгээг тухайн орон нутгийн эрэлт 
хэрэгцээнд тулгуурлан үзүүлж байна. Байгууламжид түшиглэсэн 
ахмадуудыг асрах үйлчилгээний хувьд ахмадуудад зориулсан улсын 
байгууламжаас гадна ахмадуудад зориулсан орон сууц, халамжийн 
байгууламжуудыг хувийн хэвшлийн хөрөнгө оруулалтаар барьж 
эхэлсэн. 2010 оны эцэс гэхэд ахмадуудад зориулсан 3,149 сая ор 
бүхий 39,904 халамжийн байгууламж байсан ба тэдгээрт 2,43 сая 
ахмадууд хамрагдаж байв.

БНХАУ–д ахмадуудын асаргаа халамжийн үйлчилгээний 
тогтолцоог хөгжүүлэхэд учирч байгаа гол сорилтууд гэвэл:

(i) ахмадуудын асрах үйлчилгээний санхүүгийн хөрөнгө 
оруулалт хангалтгүй,

(ii) ахмадуудын асрах үйлчилгээний үндэс суурь нь сул,
(iii) ахмадуудын асрах үйлчилгээний нөөц боломжийн тэнцвэргүй 

хуваарилалт,
(iv) ахмадуудын асрах үйлчилгээний мэргэжлийн түвшин муу,
(v) ахмадуудын асрах үйлчилгээний зохицуулалт, бодлогыг 

боловсронгуй болгох шаардлагатай,
(vi) ахмадуудын асрах үйлчилгээнд ажиллах хүний нөөцийн 

хөгжлийн асуудал удааширалтай байна.

БНХАУ–д ахмадуудын асрах үйлчилгээний тогтолцоог хөгжүүлэхэд 
баримтлах бодлогын хувилбарууд:

(i) ахмадуудын асрах үйлчилгээний тогтолцоог засгийн газар 
хариуцах ба гэр бүл, нийгмийн тусламж дэмжлэгийг авах,

(ii) ахмадуудын асрах үйлчилгээний хөрөнгө оруулалтын 
механизмыг өргөжүүлэх ба тэгэхдээ засгийн газрын хөрөнгө 
оруулалт үндсэн хэсгийг бүрэлдүүлэх,

(iii) ахмадуудын асрах үйлчилгээний тогтолцооны стандартыг 
бэхжүүлэх,

(iv) ахмадуудын асрах үйлчилгээний салбарын цар хүрээг 
өргөтгөх,

(v) ахмадуудын асрах үйлчилгээнд боломжийн үнэ тогтоох,
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(vi) ахмадуудын асрах үйлчилгээний хувийн хэвшлийн 
байгууламжуудыг хөгжүүлэхийг хөхиүлэн дэмжих,

(vii) ахмадуудын асрах үйлчилгээнд ажиллах хүний нөөцийг бий 
болгох, бэхжүүлэх,

(viii) ахмадуудын асрах үйлчилгээний эрх зүйн тогтолцоог 
боловсронгуй болгох.

Хунан мужын нээлттэй эдийн засгийн 
хөгжлийг эрчимжүүлэх бодлогын судалгаа

http://www.adb.org/projects/documents/facility-policy-reform-
andcapacity-building-iii-open-economy-hunan-tacr

Энэ илтгэл нь БНХАУ–ын Хунан мужын нээлттэй эдийн засгийн 
байдал болон одоогийн хэрэгжүүлж байгаа бодлогод учирч байгаа 
бэрхшээлүүдэд дүн шинжилгээ хийсэн болно. Мөн Хунаны нээлттэй 
эдийн засгийн хөгжлийг эрчимжүүлэх асуудлыг таван өнцөгөөс, 
тухайлбал аж үйлдвэрийн хөгжил, байгаль орчны асуудал, бүс 
нутгийн хамтын ажиллагаа, татвар болон санхүү болон “дэлхийд 
гарах” бодлого зэргийг авч үзээд дараах зөвлөмжийг дэвшүүлсэн:

• Үйлдвэрийн газрууд гадаадын хөрөнгө оруулалтыг татах, 
аж үйлдвэрийн паркуудыг байгуулах, гадаадын санхүүжилт 
бүхий ээлтэй хөрөнгө оруулалтын орчинг бий болгох, дэд 
бүтцийн тогтолцоог бэхжүүлэх замаар гадаадын хөрөнгө 
оруулалтыг татах бодлогыг боловсронгуй болгож, бүс нутагт 
өрсөлдөх чадвараа бэхжүүлэх,

• Стратегийн шинэ үйлдвэрүүдийг дэмжих, уламжлалт 
үйлдвэрүүдийн олон улсын хамтын ажиллагааг бэхжүүлэх, 
бүс нутгийн аж үйлдвэрийн интеграцид оролцох замаар 
орчин үеийн, нээлттэй аж үйлдвэрийн тогтолцоог Хунанд бий 
болгох үйлдвэрийн бодлогыг боловсронгуй болгох, 

• Нээлттэй эдийн засгийн хөгжлийг хангах, уналтыг хазаарлах 
хөгжлийн тусгай сан байгуулах; зэрэглэл, үнэлгээ, 
урамшуулалын тогтолцоог нэвтрүүлэх; орон нутгийн 
татварыг дэмжих бодлого; бүс хоорондын татвар, ашгийг 
хуваах механизмын шинэтгэл хийх; санхүүгийн шинэлэг 
үйлчилгээнүүдийг нэмэгдүүлэх; хөрөнгө хуваарилах асуудлыг 
бүхэлд нь санхүүгийн салбарт хариуцуулах замаар хөгжлийн 
чадамжийг бэхжүүлэхэд чиглэсэн төсөв, санхүүгийн бодлогыг 
боловсронгуй болгох.

• Харилцан ашигтай, аль аль тал нь ашиг хүртэхэд чиглэсэн 
бүс нутгийн хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх бодлогыг 
боловсронгуй болгох.

• “Гадаад дахь Хунан” байгуулах, гадаадад эзэмшилтэй 
болохыг хөхиүлэн дэмжих, гадаадад аж үйлдвэрийн парк 
байгуулах, гадаад санхүүжилтэд оролцох боломжийг 
бүрдүүлэхэд чиглэсэн “Дэлхийд гарах” бодлогыг сайжруулан 
боловсронгуй болгох.
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БНХАУ-ын төв хэсгийн аж үйлдвэрийн шилжилт ба 
үйлдвэрийг сайжруулах ажлыг хөхиүлэн дэмжих 
талаархи судалгаа

http://www.adb.org/projects/documents/facility-policy-reform-
andcapacity-building-iii-central-prc-industrial-transfer-tacr

Олон жилийн хурдацтай өсөлтийн дараа, БНХАУ–ын зүүн эрэг хавийн 
нутгууд сорилтуудтай тулгарч эхэлсэн ба тэнд орж ирэх хөрөнгийн 
хэтэрсэн урсгал, ажиллах хүч, газар, эрчим хүчний хомсдол, улирлын 
ажилчдын хомсдол үүсэж эхэлсэн, өсөн нэмэгдэх бизнесийн өртөг, 
нөөц баялгад болон байгаль орчинд үзүүлэх сөрөг үр дагаварын 
дарамт зэрэг орж байна. Энэ бүхний үр дагавар нь эдийн засгийн 
өөрчлөн байгуулалт хийх болон аж үйлдвэрүүдийг энэ бүс нутгаас 
шилжүүлэхээс өөр аргагүй байдалд хүргэсэн. Шанхай хот, Гуадун, 
Жезянь, болон Фүзянь мужуудаас үйлдвэрүүдийг нүүлгэн шилжүүлэх 
өртөг 2010 оны байдлаар 1.4 триллон юаньд хүрсэн байна. Харин, 
үйлдвэрүүдийг хил дамнуулан шилжүүлэх асуудал, ялангуяа 2008 
оны санхүүгийн хямралын дараа эргэлзээтэй тулгарсан.

БНХАУ–ын төвийн бүсийн байршил, бизнесийн өртөг, зах зээлийн 
зэрэг давуу талтай юм. Газар зүйн байршлийн хувьд гэвэл, төвийн 
бүс нь зүүн эргийн бүс нутагтай ойр – Шар мөрний бэлчир, Сувдан 
голын бэлчир болон ойролцоох Бохай бүсийг хүрээлж байдаг. 
Дэлхийн санхүүгийн хямралаас хойш, зүүн эргийн бүс нутгаас 
үйлдвэрүүдийг шилжүүлэн байршуулах гол газар нь төвийн бүс 
болж ирсэн. Гэвч, төвийн бүс нутгийн хувьд бэрхшээлтэй асуудлууд 
олон байсан ба тухайлбал, аж үйлдвэрлэлийг дэмжих бодлого сул, 
ложистикийн өртөг өндөр болон арилжаа гүйлгээний өртөг зэрэг 
бусад асуудлууд орно. Иймэрхүү бэрхшээлтэй асуудлууд нь төвийн 
бүс нутагт үйлдвэрүүдийг шилжүүлэн байршуулах болон үйлдвэрийн 
сүлжээ болон кластерүүдийн хөрөнгө оруулалтыг татах боломжийг 
хязгаарлаж байна. 

Үйлдвэрүүдийг өөрийн бүс нутагт шилжүүлэн байршуулахын 
тулд төвийн бүс нутаг дөрвөн уялдаа холбоо бүхий зарчмуудыг 
даган мөрдөх шаардлагатай гэж судалгаа санал болгож байна. 
Нэгдүгээрт, үйлдвэрийг шилжүүлэн байршуулах ажил нь уламжлалт 
үйлдвэрлэлийг шинэчлэх шаардлагатай. Үйлдвэрийг шилжүүлэн 
байршуулах ажлыг технологийн шинэтгэлтэй уялдуулах бас 
шаардлагатай. Үйлдвэрийг шилжүүлэн байршуулах ажил нь тухайн 
орон нутгийн нөөц боломж, хүрээлэн байгаа орчны чадавхитай уялдах 
ёстой. Түүнчилэн, үйлдвэрийг шилжүүлэн байршуулах үйл явцад 
оролцогч талууд ашгийг хүртэх асуудалд анхаарал хандуулахын 
зэрэгцээ үйлдвэрийг шилжүүлж байгаа болон шилжүүлэн байршуулж 
байгаа газруудын ажиллах хүчийг байршуулах болон хөдөлмөрийн 
хуваарилалтын асуудлыг тодорхой болгох шаардлагатай. Үйлдвэрийн 
кластеруудад тулгуурласан тэргүүлэх үйлдвэрүүд удирдан чиглүүлэх 
үүрэг гүйцэтгэж, үйлдвэрийг шилжүүлж байгаа болон хүлээн авч 
байгаа газруудын үйлдвэрийн сүлжээний хөдөлмөрийн босоо 
хуваарийн тогтолцоог бий болгож, боловсронгуй болгох нь чухал. 

Үйлдвэрийг шилжүүлэн байршуулах ажлыг гүйцэтгэхдээ уян 
хатан, олон янзын арга замыг эрэлхийлэх замаар төвийн бүсийн 
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хөдөлмөрийн зах зээл, байршил болон нөөц боломжийн давуу талыг 
цогцоор нь бүрэн дүүрэн ашиглах явдал маш чухал байх юм. Үүнийг 
хэрэгжүүлэхийн тулд үйлдвэрийн болон нэмүү өртгийн сүлжээнд 
нийцсэн хөрөнгө оруулалтыг татах давуу талыг тод томруун гаргах, 
кластеруудыг нэгтгэх, төрөл бүрийн бизнесийг идэвхитэй дэмжих, 
тухайлбал тодорхой байршилд хөрөнгө оруулалтыг татах, үйлдвэрийг 
хөрөнгө оруулагчид ойр байршуулах шаардлагатай. Заавал судлаж 
үзэх өөр механизмын хувьд гэвэл, хамтарсан кластеруудыг байгуулж, 
татварыг хуваан төлөх байж болно. 

Үйлдвэрийг шилжүүлэн байршуулахдаа тухайн бүс нутгийн болон 
үйлдвэрийн тэргүүлэх чиглэлийг тодорхойлох, төвийн бүс нутагт 
холбогдох үйлдвэрүүдийг бөөгнөрүүлэх, үйлдвэрийн кластеруудыг 
бэхжүүлэх, үйлдвэрүүдийн уялдаа холбоог гүнзгийрүүлэх, 
үйлдвэрүүдийн хоорондын сүлжээг бэхжүүлэх болон үйлдвэрийн янз 
бүрийн бааз суурийг бий болгох асуудлыг удирдлага болгох хэрэгтэй.

Төв Азийн Бүсийн эдийн засгийн хамтын ажиллагааны 
корридор: Гүйцэтгэлийн үр дүнг тооцох ба хяналт

http://cfcfa.net/cpmm/cpmm-annual-and-quarterly-reports/2011-
annual-report/

Энэхүү илтгэл нь Төв Азийн Бүс Нутгийн Эдийн Засгийн Хамтын 
Ажиллагааны (ТАБНЭЗХА) хөтөлбөрийн гишүүн орнуудын үндэсний 
тээврийн холбоодоос ирүүлсэн тээвэрлэлтийн түүвэр жишээний 
материалд тулгуурласан ба бүс нутаг дахь ачаа тээврийн гүйцэтгэлийн 
талаархи мэдээллийг тусгасан. Цаг хугацаа (Зардал-Зай аргачлалыг 
ашиглаж Төв Азийн нутагт хийгдэж буй ачаа тээвэрлэлтэд зарцуулж 
байгаа цаг хугацаа, зардлыг бүтээгдэхүүний нэр, төрлөөр ялгаварлан 
хэмжихэд анхаарсан. Улмаар мэдээллүүдийг нэгтгэн ТАБНЭЗХА 
тээврийн корридор тус бүрийн гүйцэтгэлийн үзүүлэлтүүдийг нэгтгэсэн.

2011 онд авто зам, төмөр зам болон холимог ачаа тээврийн 4754 
түүвэр жишээг цуглуулсан. Үүнээс хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүн, 
үйлдвэрлэсэн бэлэн бүтээгдэхүүн, машин механизм, оёмол, сүлжмэл 
эдлэл, аж үйлдвэрийн материал зэрэг таван ангиллын бараа 
бүтээгдэхүүний тээвэрлэлт зонхилж судалгаанд хамрагдсан нийт 
ачааны 58 хувийг эзлэсэн байна. Жимс, хүнсний ногооны тээвэрлэлт 
Төв Азийн бүс нутагт хамгийн нийтлэг нь хэвээр байв.

Худалдааг хөнгөвчлөх үзүүлэлтүүдийн хувьд (ХХҮ) гарсан 
ахиц, дэвшлүүд харилцан адилгүй байсан. ХХҮ1 (хил нэвтэрэхэд 
шаардагдах хугацаа), ХХҮ4–ны (ТАБНЭЗХА-ны корридороор аялах 
хурд) хувьд бага зэргийн ахиц гарсан ба ХХҮ2 (хилээр нэвтрэхэд 
зарцуулах зардал)-н хувьд нэлээр ахиц гарсан байна. Харин ХХҮ3 
(ТАБНЭЗХА-ны корридороор аялахад зарцуулах зардал) мэдэгдэхүйц 
нэмэгдсэн. Учир нь Корридор 5-ын Тажикстаны хэсгээр тээврийн 
хэрэгсэл явах өртөг өндөр, мөн Афганистаны хэсэгт жолооч нарт 
учирч байгаа сорилт, бэрхшээлүүдтэй холбоотой юм.
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Сааталгүй явах хурд (СЯХ) болон Сааталтай явах хурд (СХ) 
гэсэн хурдны үзүүлэлтүүд нь ТАБНЭЗХА зургаан корридорын хувьд 
харилцан адилгүй байсан. Авто замын тээврийн хувьд СЯХ нь 
31–52 км/цаг байсан бол СХ нь 19–30 км/цаг байсан байна. Корридор 
1-ээр явж байгаа машинууд харьцангуй өндөр хурдтай байгаа бол 
Корридор 5-аар явж байгаа машинууд бага хурдтай явж байсан 
байна. Гаалийн үзлэг шалгалт болон хил дээр хүлээх хугацаа гэсэн 
хил нэвтрэх үндсэн ажиллагаанууд нь хамгийн олонтаа дурьдагдсаны 
сацуу саатах үндсэн шалтгаан болж байна. Өртөг зардлын хувьд 
гаалийн бүрдүүлэлт, хилийн шалгалт, эрүүл ахуй, хорио цээр, мал, 
ургамлын хорио цээр, болон хүндийн жин хэмжих зэрэг таван үйл 
ажиллагаанд зардал ихээр зарцуулсан байна.

ТАБНЭЗХА тээврийн зургаан корридороор галт тэргээр зорчих 
дундаж хурд 11–38 км/цаг байна. Төмөр замын тээврийн тухайд 
Корридор 1-ээр аялсан галт тэрэг хамгийн хурдан, харин Корридор 
4-өөр аялсан галт тэрэг хамгийн удаан явж байна. Саатал гарч байгаа 
гол шалтгаанууд нь цариг солих, вагон ангилах, дугаарлаж хүлээх 
явдал байна. Өртөг зардлын хувьд хамгаалалтын алба, цариг солих, 
гаалийн бүрдүүлэлтийн хураамж болон ачих буулгах үйл ажиллагаанд 
ихэнх зардалыг зарцуулсан байна. 

Корридор 1 нь БНХАУ–ын дотоодод үйлдвэрлэсэн өргөн 
хэрэглээний бараа бүтээгдэхүүн, машин механизмыг Европын зах 
зээлд хүргэх гол транзит зам болж байна. Энэ корридороор явж 
байгаа авто машинууд 50-аас дээш км/цагийн хурдтай явж байна. 
Хоргос-Хоргос (БНХАУ–Казакстан) болон Ала Шанкоу–Достик 
(БНХАУ–Казакстан) хилийн боомтууд дээр хамгийн их саатал гарсан 
хэвээр байна.

Корридор 2-ыг БНХАУ–ын экспортлогчид бараа бүтээгдэхүүнээ 
Төв Азид гаргах, мөн Узбекистаны худалдаачид хүнсний шинэ ногоо, 
хатаасан жимс, хөвөн тээвэрлэхэд голлон ашиглаж байна. Тээврийн 
хэрэгслүүд дунджаар 40 км/цагийн хурдтай явж байна. Хамгийн их цаг 
хугацаа зарцуулж саатдаг хилийн боомтуудад Иеркешитан-Иркештан 
(БНХАУ–Кыргизстан), Тажен–Даутота (Казакстан–Узбекистан) ба 
Алат-Фарап (Узбекистан–Туркменистан) орж байна. Харин Каспийн 
тэнгисээр дамжих транзит хөдөлгөөн ачаалал багатай байсан.

Корридор 3 нь Умард-Өмнөдийг холбосон корридор бөгөөд 
Оросын Холбооны Улсыг Төв Азийн нутгаар дамжин Ираны өмнөд 
боомтуудтай холбодог. Энэ корридороор тээврийн хэрэгслүүд 
харьцангуй өндөр буюу 43 км/цагийн хурдтай аялдаг боловч хэсэг 
бүрт байдал харилцан адилгүй байна. Корридор 3а-гаар ачааны 
машинууд 51 км/цагийн хурдтай явж байгаа бол Корридор 3б-гээр 
ачааны машин 37 км/цагийн хурдтай явж байна. Энэ корридор дагуух 
хоёр гол хилийн боомтууд болох Конисбаева-Яллама (Казакстан–
Узбекистан) болон Алат-Фарап (Узбекистан–Туркменистан) боомтоор 
хил нэвтрэхэд шаардагдах хугацаа буурсан байна. Харамсалтай 
нь Сарахс-Сарас (Иран–Туркменистан) боомт дээр урт дараалалд 
зогсох, гаалийн бүрдүүлэлт хийх, хамгаалалт/цуваа, ачих/буулгах 
зэрэг ажиллагааг гүйцэтгэхэд хугацаа их зарцуулсаар байна.

Корридор 4 нь Транс–Монголын корридор юм. Энэ корридорын 
хувьд төмөр зам чухал үүрэг гүйцэтгэдэг бөгөөд нэн ялангуяа 
транзит тээвэрт илүү чухал байр суурь эзэлдэг. Галт тэрэг дөнгөж 
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11 км/цагийн хурдтай явахаас гадна оргил үед хилийн боомт дээр 
асар их цаг хугацаа алддаг нь Эрээн хот, Замын Үүдэд вагон өргөгч 
каран дутагдалтай байгаатай холбоотой. БНХАУ–ын Тяньжиний 
ойролцоох далайн боомт дээр Монголын экспорт, импортын ачаа 
ачигдаж, цаашид тээвэрлэгдэх хүртлээ хэдэн өдрөөр хүлээхэд хүрдэг 
нь түгжрэл үүсэх үндсэн шалтгааны нэг болдог. Авто тээврийн хувьд 
БНХАУ болон Оросын Холбооны Улсын экспортын бараа Улаанбаатар 
хотыг зорьдог. Төмөр зам болон авто замын ачаа тээвэрлэлтийн хувьд 
импорт нь хэмжээ нь экспортоос давж байгаа нь ажиглагдсан. Энэ 
нь Монгол Улс ын хөрш орнуудтайгаа хийж буй гадаад худалдааны 
тэнцэл алдагдсаныг харуулж байна. Энэ коррридор дагуу Замын Үүд–
Эрээн (Монгол–БНХАУ) ба Наушки–Сүхбаатар (ОХУ–Монгол) гэсэн 
хилийн хоёр боомт байдаг ба ТАБНЭЗХА бүх хилийн боомтуудаас 
хил нэвтрэхэд хамгийн их хугацаа зарцуулсан үзүүлэлтээрээ дээд 
амжилт тогтоосон. Төмөр замын цариг солих, дарааллан зогсох, ачих/
буулгах болон гаалийн үзлэг бүрдүүлэлт хийхэд цаг их зарцуулсан нь 
голлон нөлөөлжээ.

2011 оны байдлаар Корридор 5 нь хамгийн удаан, хамгийн зардал 
өндөртэй корридор байсан. Тээврийн хэрэгслийн дундаж хурд нь 31 км/
цаг байв. Гэсэн хэдий ч энэ корридор нь Төв Азиас Пакистаны өмнөд 
зүгийн далайн боомтод хүрэх хамгийн дөт корридор гэдэг утгаараа 
анхаарлын төвд байдаг боловч маш олон сорилтууд уг корридорыг 
өргөн дэлгэр ашиглахад саад болж байна. Корридор 5-ын боломжийг 
нэмэгдүүлэхийн тулд Иеркешитан–Иркештам (БНХАУ–Кыргизстан) 
болон Карамик-Карамик (Кыргизстан–Тажикистан) боомтуудын хил 
нэвтрэх ажиллагааг сайжруулах шаардлагатай байна. Эдгээр боомтууд 
дээр хилийн хяналт шалгалт, дараалалд удаан зогсох, гаалийн үзлэг 
бүрдүүлэлтийн ажиллагаа нь саатлын үндсэн шалтгаан болж байна.

Корридор 6 нь Умард–Өмнөд рүү чиглэсэн корридор бөгөөд 
Пакистан болон Ираны өмнөд нутаг дахь далайн боомтуудад хүрэх 
боломж олгож байна. Энд тээврийн хэрэгсэл дунджаар 38 км/цагийн 
хурдтай явж байна. Коррридор 6а болон Корридор 6б-аар тээврийн 
хэрэгсэл 40 км/цагийн хурдтай явж байгаа бол 6c-гаар ачааны 
машин дөнгөж 33 км/цагийн хурдтай явж байгаа нь дэд бүтэц илүү 
муу байгаатай холбоотой. Корридор 6 дагуух таван хилийн боомтууд 
болох Даутоат-Тазен(Узбекистан–Казакстан), Курмангази-Красный 
Яр (Казакстан–ОХУ), Аяратан–Хаяратан (Узбекистан–Афганистан), 
Конисбаева-Яллама (Казакстан–Узбекистан), болон Хаяратан–
Термез (Афганистан–Узбекистан)-ын хувьд саатлын шалтгаан 
харилцан адилгүй байна.

Судалгааны энэхүү үр дүн нь Төв Азийн бүс нутгийн авто 
болон төмөр замын тээврийн бодит байдлыг тодорхойлж, цаашид 
сайжруулалт хийх шаардлагатай байршлуудыг тогтооход чухал ач 
холбогдолтой болсон. ТАБНЭЗХА хөтөлбөрийн хүрээнд хилийн 
боомтуудыг шинэчлэн засварлах, гаалийн хяналт шалгалтын 
процедурыг ижилтгэх, мэдээллийн системийг автоматжуулах, нэг 
цонхны үйлчилгээг нэвтрүүлэх, хилийн хяналт шалгалтын эрсдэлийн 
менежментийн тогтолцоог сайжруулах зэрэг санаачлагууд нь Төв 
Азид саад бэрхшээлгүй, зардлын хувьд оновчтой тээврийг хөгжүүлнэ 
гэсэн зорилтыг хангахад чухал хэвээр үлдэх болно. 
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Хэдийгээр тодорхой байршлуудад байдал сайжирч, гүйцэтгэлийн 
үзүүлэлтүүдэд ахиц гарч байгаа боловч цаашид сайжруулах 
шаардлагатай асуудлууд байсаар байна. ТАБНЭЗХА зургаан корридор 
бүрийн хүндрэл бэрхшээл, саатал бий болгож байгаа хүчин зүйлүүдийг 
тодорхойлсон. Эдгээр асуудлуудыг үр дүнтэй шийдвэрлэхийн 
тулд төр болон хувийн хэвшлийн салбарын төлөөлөгчид тодорхой 
зорилго бүхий тууштай яриа хэлэлцээрийг эхлүүлэх шаардлагатай 
байна. Тээврийн дэд бүтэц, хил нэвтрэх ажиллагаа, журам, болон 
тээвэр, логистикийн салбарын чадавхийг бэхжүүлэх асуудлаар 
тоймтой шийвэр гаргах шаардлага тулгарч байна. Үүнийг бодит ажил 
болгоход Азийн хөгжлийн банк ТАБНЭЗХА хөтөлбөрөөр дамжуулан 
цаашид зуучлагчийн үүргээ үргэлжлүүлэн гүйцэтгэхээс гадна гол 
хөрөнгө оруулалтын гол төслүүдийг санхүүжүүлэх, техникийн хамтын 
ажиллагааны туслалцааны төслүүдийг хэрэгжүүлэх зэргээр цаашид 
ажиллах болно.
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Техникийн цувралууд 

БНХАУ-д дулааны цахилгааныг нарны эрчим хүчинд 
тулгуурлан хөгжүүлэх үнэлгээ: Боломжууд ба сорилтууд

Энэхүү илтгэлд БНХАУ–ын нарны эрчим хүч хуримтлуулах (НЭХ) 
хөгжлийн асуудалд хийсэн судалгааны гол үр дүнг танилцуулж 
байгаа ба үүнд (i) НЭХ байрлуулахад зориулан замын зураглалыг 
гол мужуудаар боловсруулах, (ii) НЭХ байрлуулахад шаардлагатай 
институцийн чадавхийн үнэлгээ, (iii) БНХАУ–ын Гансу мужийн НЭХ–н 
50 мегаваттын станцид хийсэн кейс судалгаа хамрагдаж байгаа 
болно.

БНХАУ дэлхийн НЭХ зах зээлийн гол тоглогч болох асар их 
боломжтой бөгөөд энэ нь түүний нарны эрчим хүчний шавхагдашгүй 
нөөц, бусад сэргээгдэх эрчим хүчний салбарт хуримтлуулсан туршлага, 
ойрын болон дунд хугацаанд НЭХ–н сүлжээнд нэгдэн орох боломжийг 
хангах дотоодын үйлдвэрлэлийн өндөр чадавхид тулгуурлаж байна. 
Гэхдээ, НЭХ байрлуулахад БНХАУ–д тулгарч байгаа саад бэрхшээл 
байсаар байгаа ба тухайлбал, хөрөнгө оруулалтын өндөр өртөг, 
НЭХ–д зориулсан бодлого болон санхүүгийн боломжийн хомсдол, 
эрс тэс уур амьсгал орж байна.

Хэдийгээр БНХАУ–ын засгийн газар 2020 он гэхэд НЭХ–н 3 г\в 
хүчин чадалтай станцтай болох зорилтод хүрэхийн тул НЭХ–ны анхны 
багц төслийг хэрэгжүүлэх асуудлыг баталсан ба тооцоолж байгаагаар 
тэдгээр төслийн хүчин чадал нь 240 орчим мегаватт-д хүрэх юм. 
Гэхдээ БНХУ НЭХ–ий төслүүдийн хоёр дахь багц үйлчилгээний цар 
хүрээний талаар ямар нэг мэдэгдэл хийгээгүй байна. Асуудал ийнхүү 
удааширч байгаа нь өндөр өртөг, бодит болон төлөөлөлийн эрсдэлтэй 
холбоотой ба тухайлбал усны үр дагавар өндөр байгаа болон НЭХ 
ашиглалтын тарифын асуудал юм.

Эхний ээлжийн станцуудыг амжилттай хэрэгжүүлэх нь зөвхөн 
БНХАУ–ын төдийгүй дэлхийн НЭХ зах зээлд ихээхэн нөлөө үзүүлэх 
ба энэ нь дэлхийн нарны фотоволтайк (ФВ) болон салхины эрчим 
хүчний зах зээлд үзүүлсэн нөлөөтэй адил байх болно. Эдгээр төслийг 
хэрэгжүүлэх явцад авсан сургамж болон тодорхойлсон эрсдэлүүд, 
тэдгээрийг зөөлрүүлэх арга хэмжээнүүдийг бодлого боловсруулагчид 
анхааралдаа авах шаардлагатай. Энэ нь тарифыг зохих түвшинд 
тогтоох, хэрэгжүүлэх бодлого болон НЭХ–ыг өргөн ашиглах 
талаарх бодлогыг тодорхойлоход удирдамж болох юм. Түүнчилэн, 
цахилгаан хэрэглээний зах зээлийг зохицуулагчдийн санал болгох 
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тарифыг НЭХ–д суурилсан цахилгаан станцид хөрөнгө оруулагчид 
болон санхүүжүүлэгчдэд итгэл төрүүлэх болно. Дулааны эрчим 
хүчний хадгалалт бүхий НЭХ–н хамгийн сүүлийн үеийн технологийг 
нэвтрүүлж, дотоодын инженер техникийн үйлдвэр, байгууллагуудын 
НЭХ–н технологийн талаарх мэдлэгийг дээшлүүлэх нь НЭХ–ний 
технологийг улс орны хэмжээнд нэвтэрүүлэхэд саад тотговор болж 
байгаа нэг гол шалтгааныг шийдвэрлэхэд чухал ач холбогдолтой байх 
болно.







Зүүн Азийн газрын 2012 оны мэдлэгийн менежментийн санаачилга

Азийн Хөгжлийн банкны Зүүн Азийн газраас мэдлэг туршлагын менежментийн санаачилгын 
судалгааны дүнгээр жил бүр энэ илтгэлийг хэвлэн гаргадаг. Энэ нь 2012 онд гүйцэтгэсэн 36 
стратегийн мэдлэг туршлагын бүтээгдэхүүн болон үйлчилгээний  товч агуулга бүхий гарын 
авлага бөгөөд вэбсайтаас илтгэлийн бүрэн эхтэй танилцаж болно.

Азийн Хөгжлийн Банкны тухай

АХБ-ны алсын хараа нь Ази, Номхон далайн орнуудыг ядуурлаас ангижруулах явдал бөгөөд 
үйл ажиллагааны гол зорилго нь хөгжиж буй гишүүн орнуудын ядуурлыг бууруулах, хүн амын 
амьжиргааны түвшинг дээшлүүлэхэд чиглэгддэг. Бүс нутгийн хувьд ахиц амжилтаар баялаг 
хэдий ч дэлхийн нийт ядуу иргэдийн гуравны хоёр нь энэхүү бүс нутагт амьдарч байгаагаас 
1.7 тэрбум хүн өдөрт 2 ам.доллараас бага өртгөөр, харин 828 сая хүн 1.25 ам.доллараас бага 
өртгөөр амь зууж байна. АХБ нь олныг хамарсан өргөн хүрээтэй 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 оронтой бөгөөд үүнээс 48 нь энэхүү бүс 
нутагт оршдог. АХБ нь бодлогын хэлэлцүүлэг, зээл, хөрөнгө оруулалтын хувьцаа, баталгаа, 
буцалтгүй тусламж болон техникийн туслалцаа зэрэг хэрэгслээр дамжуулан хөгжиж буй 
гишүүн орнууддаа дэмжлэг үзүүлдэг. 
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