
Ядуурлаас ангид дэлхийн төлөө 

МОНГОЛ УЛС БА 
ДЭЛХИЙН БАНК ГРУПП
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Бидний тухай
Дэлхийн Банк Групп нь 189 гишүүн орнууддаа санхүүгийн туслалцаа, бодлогын зөвлөгөө өгч, 
судалгаа, дүн шинжилгээ хийдэг дэлхийн хамгийн том хөгжлийн байгууллага юм. 

СЭРГЭЭН БОСГОЛТ, ХӨГЖЛИЙН ОЛОН УЛСЫН 
БАНК (СБХОУБ)
дунд орлоготой болон зээлээ төлөх чадвартай 
бага орлоготой орнуудын засгийн газарт зээл 
тусламж, зөвлөх үйлчилгээ үзүүлдэг.   

ОЛОН УЛСЫН ХӨГЖЛИЙН АССОЦИАЦИ 
(ОУХА)
хамгийн ядуу орнуудын засгийн газарт хөнгөлттэй 
зээл болон буцалтгүй тусламж үзүүлдэг.

ОЛОН УЛСЫН САНХҮҮГИЙН КОРПОРАЦИ 
(ОУСК)
улс орны хөгжилд хувийн хэвшлийн оруулах хувь 
нэмрийг нэмэгдүүлэх зорилгоор хувийн хэвшлийн 
хөрөнгө  оруулалт, зөвлөгөө, санхүүжилт олгодог.

ОЛОН ТАЛТ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН 
БАТАЛГААНЫ АГЕНТЛАГ (ОТХОБА)
хөрөнгө оруулагчид болон зээлдүүлэгчдэд улс 
төрийн эрсдэлийн даатгал, баталгаа гаргах 
замаар гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтыг 
хөхиүлэн дэмждэг.  

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН МАРГААНЫГ 
ШИЙДВЭРЛЭХ ОЛОН УЛСЫН ТӨВ (ХОМШОУТ)
хөрөнгө оруулалтын маргааныг эвлэрүүлэх 
буюу арбитрын замаар шийдвэрлэхэд дэмжлэг 
үзүүлдэг.

ТАВАН БАЙГУУЛЛАГА, НЭГ ГРУПП

НЭН ЯДУУРЛЫГ ЭЦЭСЛЭХ

Өдөрт $1.90 ам доллараас бага орлогоор амьдарч 
байгаа хүмүүсийн эзлэх хувийг 3-аас ихгүй болгож 
бууруулах 

ХАМТЫН ХӨГЖИЛ ЦЭЦЭГЛЭЛТИЙГ ДЭМЖИХ 

Аливаа улс орны хүн амын хамгийн доод 40 хувийн 
орлогыг нэмэгдүүлэхийг дэмжих 

2030 ОНД ХҮРТЭЛХ БИДНИЙ ХЭТИЙН ЗОРИЛГО: 
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Монгол Улс нь Дэлхийн Банк Группын 155 
дахь гишүүн орноор 1991 онд элсэн орсон. Энэ 
хугацаанаас хойш Монгол Улсын нэг хүнд ногдох 
ДНБ гурав дахин өсч, сургуульд хамрагдалт 
нэмэгдэн, эх хүүхдийн эндэгдэл эрс буурсан 
зэрэг олон амжилттай, ардчилсан улс болон 
хөгжлөө. Хөдөө аж ахуй, эрдэс баялгийн арвин 
нөөц баялагтай, хүн амын боловсролын түвшин 
улам бүр нэмэгдэж байгаа Монгол Улсын урт 
хугацааны хөгжлийн төлөв гэрэл гэгээтэй байна. 

Тогтвортой бөгөөд оролцоог хангасан өсөлтийг 
бүрдүүлэх, ядуурлыг тууштай бууруулахын тулд 
Монгол Улс засаглалыг бэхжүүлэх; төсвийн 
орлогыг үр ашигтайгаар удирдах байгууллагын 

чадавхийг бий болгох;  
эх үүсвэрээ зардал, 
хөрөнгө оруулалт 
болон хуримтлалд 
үр ашигтайгаар 
хуваарилах; хот болон 
хөдөөгийн бүх иргэдэд 
ижил боломж олгох 
шаардлагатай. Үүнийг 
байгаль орчноо хамгаалж, 
цаашлаад хүн амын үе 
үеийн тэгш байдлыг хангах 
замаар хэрэгжүүлэх нь зүйтэй. 

ТӨСӨЛ, ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

1991 оноос хойш Дэлхийн Банк Монгол Улсад нийт 
837.27 сая ам.долларын хөгжлийн санхүүжилтийг 
бага хүүтэй зээл, тэг бөгөөд бага хүүтэй кредит 
болон буцалтгүй тусламжийн хэлбэрээр олгожээ.

2017 оны 7 дугаар сарын байдлаар Монгол Улсын 
нийт зээл/буцалтгүй тусламжийн багц 275.48 сая 
ам. доллар байна. Үүнд ОУХА-ын санхүүжилттэй 
нийт 243.7 сая ам.долларын 11 зээлийн төсөл ба 
итгэлцлийн сангуудаас олгож буй нийт 31.78 сая 
ам.долларын буцалтгүй тусламж бүхий 27 төсөл 
багтаж байна. Эдгээр туслалцааг боловсрол, 
эрүүл мэнд, төрийн удирдлага, эрчим хүч, санхүү 
болон хувийн хэвшлийн салбарыг хөгжүүлэх, 
хөдөө аж ахуй, байгаль орчин ба байгалийн 
баялгийн удирдлага гэх мэт төрөл бүрийн 
салбарт олгожээ. Зарим төслийг засгийн газар, 
хандивлагч бусад байгууллагуудтай хамтран 
санхүүжүүлсэн байна. 

ОУСК нь өнгөрсөн таван жилийн хугацаанд MУ-д 
хувийн хэвшлийг дэмжих 3.5 тэрбум ам.долларын 
хөрөнгө оруулалтыг (Оюу Толгойн уурхайд 
ОТХОБА-аас олгосон $1 тэрбум ам.долларын 
зээлийн баталгааг оруулсан дүн) зочид буудал, 
банк, эрүүл мэндийн үйлчилгээ, салхин 
сэнс, цагаан идээ үйлдвэрлэл ба арилжааны 
зориулалттай өмчийн салбарт хөрөнгө оруулсан 
нь хамгийн өндөр үзүүлэлт болсон юм. ОУСК-
ийн зөвлөх үйлчилгээний төслүүд нь санхүүгийн 
дэд бүтэц, ус ба уул уурхайн тогтвортой байдал, 
хөрөнгө оруулалтыг дэмжих, хамгаалах, экспортын 
төрөлжүүлэх, хөдөө аж ахуйн бизнесийн өрсөлдөх 
чадвар, ногоон байгууламж, компаний засаглал, 
төр ба хувийн хэвшлийн түншлэлийг хамарч 

байна.

МОНГОЛ УЛСЫН ХӨГЖЛИЙН АХИЦ БА СОРИЛТУУД
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Түншлэл
Дэлхийн Банк Группын Монгол Улстай байгуулсан 2013-2017 оны Түншлэлийн стратегийн дагуу тус банк 
үндсэн гурван чиглэлээр Монгол Улсад дэмжлэг үзүүлж ирсэн. Үүнд:

• Уул уурхайн эдийн засгийг тогтвортой, ил тод удирдахад Монгол Улсын чадавхийг бэхжүүлэх.

• Хот болон хөдөөд эдийн засгийн өсөлт, ажил эхрлэлтийг дэмжих тогтвортой, олон тулгуурт суурь 
бий болгох. 

• Үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, үйлчилгээг илүү сайн хүргэх, нийгмийн хамгааллын 
системийг сайжруулах, гамшгийн эрсдэлийн удирдлагыг боловсронгуй болгох замаар эмзэг 
байдлын асуудлыг шийдвэрлэх. 

Дэлхийн Банк Группээс Монгол Улстай байгуулах Түншлэлийн стратегийг шинээр төлөвлөхөөр 2017 онд 
Засгийн газар болон бусад талуудтай хамтран ажиллана.
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МЭДЛЭГ БА ДАТА МЭДЭЭЛЭЛ
Дэлхийн Банк нь зээл болон буцалтгүй тусламжаас гадна хөгжлийн бодлогыг боловсруулахад 
мэдлэг, мэдээллээр хангах, олон нийтийн хэлэлцүүлгийг хөхиүлэн дэмжих зорилгоор Монгол 
Улсад судалгаа шинжилгээ, зөвлөх үйлчилгээ үзүүлдэг. Түүнчлэн стратегийн гол чиглэлүүдээр 
чадавхийг бэхжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлдэг. 

ДЭЛХИЙН БАНКНЫ НЭЭЛТТЭЙ ДАТА санаачилгын хүрээнд дэлхийн улс орнуудын хөгжлийн талаарх 
өгөгдөл мэдээ, мэдлэг, судалгааны баримт бичгийг олон нийтэд нээлттэй, үнэгүй хүргэдэг. data.worldbank.
org болон worldbank.org/research цахим хуудсаас үзнэ үү.

БҮСИЙН ХЭМЖЭЭНД

МОНГОЛ УЛСДЭЛХИЙ НИЙТИЙН ХЭМЖЭЭНД



ОНЦЛОХ ҮЙЛ ЯВДЛУУД
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1991 оны 2-р сарын 14-нд 
МУ ДЭЛХИЙН БАНКИНД 

ЭЛСЭН ОРОВ. ДБ-С МУ-Д 
ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН АНХНЫ 

ТӨСӨЛ нь цахилгаан 
станц, хөдөө аж ахуй 

болон эдийн засгийн бусад 
гол салбаруудын үйл 

ажиллагааг шилжилтийн 
үед хэвийн үргэлжлүүлэхэд 

нэн шаардлагатай байсан 
санхүүжилтийг олгосон.

ЗАМ ТЭЭВРИЙН 
САЛБАРЫН ТӨСӨЛ 

нь МУ-ын автозамын 
гол сүлжээнүүд болон 

төмөр замыг нөхөн 
сэргээж, хүчин чадлыг нь 

нэмэгдүүлэхэд туслав. 

НҮҮРС ТӨСӨЛ 
нь МУ-ын нүүрсний 

үйлдвэрлэл буурч байсан 
цаг үед Багануурын 

уурхайн үйлдвэрлэлийн 
хэмжээг нэмэгдүүлж, 

салбарын менежментийн 
бодлогыг сайжруулахад 

тусалсан. 

ДБ-ны дэмжлэгтэйгээр 
анх удаа зохион 

байгуулагдсан ГАЗРЫН 
ТОС БА УУЛ УУРХАЙН 

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАГЧДЫН 
АНХНЫ БАГА ХУРАЛ нь 
эдгээр салбарт хөрөнгө 
оруулалтыг нээх чухал 

алхам болов. 

ОУСК НЬ АРЬС ШИР 
БОЛОВСРУУЛАХ 

ҮЙЛДВЭРИЙГ ДЭМЖИН, 
МОНГОЛ УЛСАД АНХНЫ 
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫГ 

ХИЙЛЭЭ. 

УБ ХОТЫН НИЙТИЙН 
ҮЙЛЧИЛГЭЭГ САЙЖРУУЛАХ 
ТӨСӨЛ нь гэр хороололд ус 
түгээх цэгүүд, усан сангууд 

болон бусад дэд бүтцийн 
барилга байгууламжуудыг 

барих замаар УБ хотын оршин 
суугчдыг илүү найдвартай усан 

хангамжтай болоход туслав. 

Улаанбаатар хотод 
ДБ-НЫ СУУРИН 

ТӨЛӨӨЛӨГЧИЙН 
ГАЗРЫГ БАЙГУУЛАВ. 

Банкны салбарт олон 
нийтийн итгэх итгэл 

маш сул, урт хугацааны 
санхүүжилт дутмаг  байсан 

цаг үед ХУВИЙН ХЭВШЛИЙН 
САЛБАРТ ОЛГОХ ЗЭЭЛИЙН 

хүрээнд банкны салбарт анх 
удаа урт хугацааны зээлийг 

нэвтрүүлэн, арилжааны 
банкуудаар дамжуулан ЖДҮ-

дэд дэд зээл олгож эхлэв. 

ДБ-ны дэмжлэгтэйгээр зохион 
байгуулагдсан МУ-ЫН ЭДИЙН 

ЗАСГИЙН БОДЛОГЫН АНХНЫ БАГА 
ХУРАЛ нь бодлого боловсруулагч, 

судлаач, хөрөнгө оруулагч, 
хөгжлийн түншүүд зэрэг олон 

талуудын оролцоог хангаж, МУ-ын 
Эдийн Засгийн Чуулга уулзалтын 

үндэс суурийг тавьжээ. 

МИНИС төсөл УУЛ УУРХАЙ 
БОЛОН БОЛОВСРУУЛАХ 

ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙГ 
ДЭМЖИХ ДЭД БҮТЦИЙН 
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫГ 

ДЭМЖИХ, ДЭД БҮТЦИЙН 
ТӨСЛҮҮДИЙГ БОЛОВСРУУЛЖ 

ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ 
ДОТООДЫН ЧАДАВХИЙГ 
НЭМЭГДҮҮЛЭХЭД тусалж 

байна.  

11 сая ам долларын буцалтгүй 
тусламж бүхий ХӨДӨӨ АЖ 

АХУЙН МАРКЕТИНГ ТӨСЛИЙН 
хүрээнд мал аж ахуйд 

суурилсан үйлдвэрлэлийг 
төрөлжүүлэх, зах зээлд нэвтрэх 

боломжоор хангах замаар 
хөдөөгийн амьжиргаа, хүнсний 
аюулгүй байдлыг дээшлүүлэхэд 

дэмжлэг үзүүлж байна. 

МОНСТАТ ТӨСӨЛ нь 
статистикийн тогтолцоонд 

олон улсын стандарт, 
ангиллыг нэвтрүүлж, 

www.1212.mn, MONSTAT, 
EzSTAT програм, сар бүрийн 

инфографик, лавлах утас г.м. 
статистикийн төрөл бүрийн 

хэрэгслүүдийг боловсруулахад 
тусалжээ. 

29.4 САЯ АМ 
ДОЛЛАРЫН БУЦАЛТГҮЙ 

ТУСЛАМЖИЙН 
САНХҮҮЖИЛТТЭЙ 

ТӨСЛӨӨР нүүдлийн 
гэр цэцэрлэгүүдийг 

байгуулж, хөдөөгийн 
хүүхдүүдийн сургуулийн 

өмнө боловсролын 
хүртээмжийг дээшлүүлэв.

ДБ нь 29 сая ам.долларын 
төсвийн дэмжлэг, 12 сая 
ам. долларын техникийн 

туслалцааг олгож, 
МУ-Д ЭДИЙН ЗАСГИЙН 

ХЯМРАЛЫГ ДАВАН 
ТУУЛАХАД ҮРГЭЛЖЛҮҮЛЭН 

ТУСЛАВ.

ОУСК нь ЦАХИЛГААН 
ХОЛБОО, ХҮНС, ҮЛ 

ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГӨ гэх 
мэт “бодит” салбаруудад 

хүрээгээ тэлж буй 
дотоодын томоохон 

компаниудад анхны олон 
улсын санхүүжилтийг 

олгосон.

МУ-ЫН АНХНЫ САЛХИН 
ЦАХИЛГААН СТАНЦ 
САЛХИТ-д ОУСК-иас 

дэмжлэг үзүүлэв.
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ДБ ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ДЭД 
БҮТЦИЙГ НӨХӨН СЭРГЭЭХЭД 

САНХҮҮЖИЛТ олгосны үр 
дүнд эрчим хүчний алдагдлыг 
бууруулж, салбарын орлогыг 

нэмэгдүүлэн, цахилгаан 
тасалдалтыг бууруулж чаджээ. 

ЯПОНЫ ЗГ-ЫН НИЙГМИЙН 
ХӨГЖЛИЙН САНГИЙН 

БУЦАЛТГҮЙ ТУСЛАМЖААР 
ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН ТӨСӨЛ нь олон 

нийтийн оролцоонд суурилсан 
шинэлэг хөтөлбөрүүдээр 

дамжуулан алслагдсан 
хөдөөгийн малчдын хүүхдүүдийн 

бага боловсролын үр дүнг 
сайжруулав.  

ШҮҮХИЙН ШИНЭЧЛЭЛИЙГ 
ХЭРЭГЖҮҮЛЭХЭД ДЭМЖЛЭГ 

ҮЗҮҮЛЭН, захиргааны шүүхийн 
тогтолцоог бий болгох, хууль, 
эрх зүйн мэдээллийн нэгдсэн 

сан www.legalinfo.mn-г бий 
болгоход туслав.

ДБГ-ЫН ДЭМЖЛЭГ 
ХӨДӨӨГИЙН ХӨГЖИЛ 
РҮҮ ТЭЛЖ, 1999-2000 

оны зуданд малаа алдсан 
малчдыг малжуулах, 

тэдний амьжиргааг 
сэргээхэд туслав. 

ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭГ 
САЙЖРУУЛАХ МОНГОЛ УЛСЫН 

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ХҮЧИН 
ЧАРМАЙЛТЫГ ДЭМЖИН, Ухаалаг 

төр, Цахим эрүүл мэнд төслүүдийг 
ДБ-с батлав. 

ТОГТВОРТОЙ АМЬЖИРГАА 
ХӨТӨЛБӨРИЙН ХҮРЭЭНД 

Нэгдсэн төсвийн тухай 
хууль, төвлөрлийг сааруулах 

үйл явцыг дэмжих замаар 
төсөв санхүүжилтийг орон 

нутгийн өөрийн удирдлагад 
зарцуулдаг болоход түлхэц 

үзүүлэв.

ДБ болон 
Швейцарийн 

Хөгжлийн Агентлаг 
МУ-Д НИЙГМИЙН 

ЭГЭХ ХАРИУЦЛАГЫГ 
САЙЖРУУЛАХ 

чиглэлээр хамтран 
ажиллаж байна. 

ОУСК нь банкны 
салбарт санхүүжилт 
олгож эхлэн, ЖДҮ, 

ӨРХИЙН САНХҮҮГИЙН 
ХҮРТЭЭМЖИЙГ 

САЙЖРУУЛАХАД хувь 
нэмэр оруулав.

ОУСК болон Олон Талт Хөрөнгө 
Оруулалтын Баталгааны 

Агентлаг нь Оюу Толгойн 
далд уурхайн төсөлд 4.4 

ТЭРБУМ ДОЛЛАРЫН ТӨСЛИЙН 
САНХҮҮЖИЛТ БОЛОН 

УЛС ТӨРИЙН ЭРСДЭЛИЙН 
ДААТГАЛЫГ олгожээ. Энэ 
нь ДБГ-ын гишүүн эдгээр 
2 байгууллагын түүхэнд 

хийгдсэн хамгийн өндөр дүнтэй 
санхүүжилт болон даатгалын 

багц юм.

ХӨДӨӨГИЙН БОЛОВСРОЛЫГ 
ДЭМЖИХ ТӨСӨЛ нь МУ-ын 
хөдөө орон нутаг дахь бүх 

бага сургуульд ангийн номын 
сан байгуулахад тусалж, ном 

хэвлэх салбарыг хөгжүүлэх 
суурийг тавьжээ. 

МУ-ын арилжааны банкны 
түүхэнд хийгдсэн ХАМГИЙН ТОМ 

ХАМТЫН САНХҮҮЖИЛТИЙН 
(СИНДИКАЦИ) ЗЭЭЛИЙГ 

БОСГОХОД ОУСК тусалсан ба 
энэхүү 180 сая ам.долларын 

санхүүжилтийн тал хувь нь ЖДҮ 
эрхлэгч эмэгтэйчүүдэд чиглэв.

ХӨДӨӨГИЙН ЦАХИЛГААН 
ХАНГАМЖИНД 

СЭРГЭЭГДЭХ ЭРЧИМ 
ХҮЧИЙГ АШИГЛАХ 
ТӨСЛИЙН  хүрээнд 

зөөврийн нарны цахилгаан 
үүсгүүрээр дамжуулан 

хөдөөгийн малчдыг эрчим 
хүчээр хангав. 

ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙГ 
ДЭМЖИХ, ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ 

САЛБАРЫН ҮР АШГИЙГ 
ДЭЭШЛҮҮЛЭХ, сэргээгдэх 

эрчим хүчний үйлдвэрлэлийг 
нэмэгдүүлэх, төсөв, 

санхүүгийн тогтвортой 
байдлыг бэхжүүлэхэд 

туслах ТӨСЛҮҮДИЙГ ДБ-
НЫ ЗАХИРЛУУДЫН ЗӨВЛӨЛ 

БАТЛАВ. 

*Өөрөөр заагаагүй бол дурдсан жилүүд нь төсөл батлагдсан оныг илтгэнэ

МАЛЫН 
ИНДЕКСЖҮҮЛСЭН 

ДААТГАЛЫН ТӨСӨЛ 
нь боломжийн үнэтэй, 
үр ашигтай даатгалыг 
малчдад нэвтрүүлсэн 

бөгөөд Засгийн 
газар, даатгалын 

байгууллагууд 
энэхүү тогтолцоог 

өдгөө үргэлжлүүлэн 
хэрэгжүүлж байна. 

МУ-ын уул уурхайн 
бус салбарууд дахь 

ЖДҮ-ийг дэмжих, 
тэднийг экспортын зах 
зээлд гарах боломжийг 
нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн 

ЭКСПОРТЫГ ДЭМЖИХ 
ТӨСЛИЙГ ДБ-ны 

Захирлуудын зөвлөл 
батлав. 

МЭДЭЭЛЭЛ, ХАРИЛЦАА 
ХОЛБООНЫ ДЭД 

БҮТЦИЙГ ХӨГЖҮҮЛЭХ 
ТӨСӨЛ нь 330 сумын 
төвийг орчин үеийн 

утас, интернетийн 
үйлчилгээнд холбоход 

тусалжээ.

Олборлох салбарын ил 
тод байдлын санаачилгаар 

дамжуулан МУ-ЫН 
ОЛБОРЛОХ САЛБАРЫН 

УДИРДЛАГА ДАХЬ ИЛ ТОД 
БАЙДАЛ, ХАРИУЦЛАГЫГ 

ДЭЭШЛҮҮЛЭХЭД ДБ-с 
дэмжлэг үзүүлж байна. 
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