
 

 
 
Монгол Улс: Аймаг, сумын төвийн бүс нутгийн хөгжлийн хөрөнгө оруулалтын 
хөтөлбөрийг бэлтгэх 
 

Төслийн нэр Аймаг, сумын төвийн бүс нутгийн хөгжлийн хөрөнгө 
оруулалтын хөтөлбөрийг бэлтгэх 

Төслийн дугаар 49430-001 

Төсөл хэрэгжих улс Монгол Улс 

Төслийн статус Батлагдсан 

Төслийн төрөл / Тусламжийн 
хэлбэр 

Техникийн туслалцаа 

Санхүүжилтийн эх үүсвэр / 
Мөнгөн дүн 

Техникийн туслалцаа 9451-МОН: Аймаг, сумын 
төвийн бүс нутгийн хөгжлийн хөрөнгө оруулалтын 
хөтөлбөрийг бэлтгэх 

Ядуурлыг бууруулах Японы сан 1.5 сая ам.доллар 
 

Холбогдох стратегийн зорилт Байгаль орчинд ээлтэй тогтвортой өсөлт   
Эдийн засгийн хүртээмжтэй өсөлт   
Бүс нутгийн интеграц  

Өөрчлөлтийн чиглэлүүд Засаглал ба чадавхийн хөгжил  
Мэдлэгт суурилсан шийдэл 
Түншлэл  
Хувийн хэвшлийн хөгжил 

Салбар / Дэд салбар Үйлдвэр, худалдаа – Үйлдвэр, худалдааны салбарын 
хөгжил – Жижиг, дунд үйлдвэрийн хөгжил 
Тээвэр – Төмөр замын тээвэр (хотын бус) – Хотын зам ба 
замын хөдөлгөөний удирдлага 
Ус ба бусад хотын дэд бүтэц, үйлчилгээ – Хотын бусад 
үйлчилгээ – Хот байгуулалтын бодлого, 
Байгууллагын хөгжил ба чадавхийг бэхжүүлэх – Хотын 
ус суваг – Хотын ядуу хорооллын хөгжил – Хотын хатуу хог 
хаягдлын удирдлага – Хотын усны менежмент 
 

Жендэрийн тэгш эрх ба 
жендэрийн тэгш эрхийн үзэл 
баримтлалыг бодлого 
төлөвлөлт, үйл ажиллагаанд 
тусгах нь 

Жендэрийн зарим бүрэлдэхүүн хэсэгтэй төсөл  
 

Төслийн тодорхойлолт Энэхүү олон шатлалт санхүүжилтийн хөтөлбөр нь Монгол 



Улсын эн тэргүүнд хөгжүүлэх хэрэгцээ шаардлага 

тулгараад байгаа аймаг, сумын төвүүдэд хот байгуулалтын 

суурь үйлчилгээг сайжруулах, орон нутгийн эдийн засгийг 

хөгжүүлэх зорилготой. Газар зүйн байршлаар онилж, 

хөтөлбөрийн хүрээнд нэгдсэн арга барил ашиглах замаар 

тэргүүлэх чиглэлийн бүс нутгийн хот байгуулалтын 

кластерт төвлөрөх юм. Эдгээр нь хүртээмжтэй ба 

тогтвортой өсөлтийг хангахад шаардлагатай тэсвэртэй, 

төрөлжсөн эдийн засгийг бүрдүүлэхэд чиглэнэ.  
Техникийн туслалцааны гол бүтээгдэхүүнд дараах зүйлс 

багтана, үүнд (i) эдийн засаг ба хот байгуулалтын 

хөгжлийн стратеги, бүрэлдэхүүн хэсгийг тодорхойлсон 

байх, (ii) хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөрийг 

боловсруулсан байх, техник, эдийн засгийн үндэслэлийн 

судалгааг хийсэн байх, ба (iii) тусламжийн үр ашиг, 

төслийг бэлтгэх үйл ажиллагааг үргэлжлүүлж байх. 

 

Төслийн үндэслэл ба Улс/Бүс 
нутгийн стратегитэй уялдсан 
байдал 

Энэхүү техникийн туслалцаа нь хөтөлбөр бэлтгэхэд 
Засгийн газарт туслана. Уг хөтөлбөр нь техник, эдийн 
засаг, санхүү, нийгэм, нүүлгэн шилжүүлэлт, байгаль орчин, 
бүтэц зохион байгуулалтын олон талын асуудлыг 
хамруулан магадлан шалгах ажиллагааг явуулж, орон 
нутгийн хот байгуулалтын ба нийгэм, эдийн засгийн 
үнэлгээг хийх шаардлагатай олон салбарыг хамарсан цогц 
хөтөлбөр байх юм. 

Төслийн үр нөлөө 
 

Төслөөс хүлээгдэж буй үр 
дүн 

 

Төслийн үр дүн 
 

Үр дүнд чиглэсэн ахиц 
дэвшил 

 

Хэрэгжилтийн явц 

Төслийн гүйцэтгэлүүд ба үйл 
ажиллагаа 

 

Төслийн хэрэгжилтийн 
байдал (үр дүн, үйл 
ажиллагаа ба тулгарч буй 
асуудлууд) 

 

Газарзүйн байршил Монгол Улс 

Байгаль орчин болон нийгмийн асуудлуудын хураангуй 

Байгаль орчин 
 

Албадан нүүлгэн шилжүүлэлт 
 



Уугуул иргэд 
 

Оролцогч талуудын харилцаа, оролцоо ба хэлэлцүүлэг 

Төслийн төлөвлөлтийн үед 
 

Төслийн хэрэгжилтийн үед 
 

Бизнесийн боломжууд  

Зөвлөх үйлчилгээ Дараахь зөвлөх үйлчилгээ шалгаруулна. 
Чанар, үнэд суурилсан шалгаруулалт - 102 хүн-сар 
Зөвлөх үйлчилгээ хувь хүн - 13 хүн-сар 
 

Худалдан авах ажиллагаа Зөвлөхүүд худалдан авах ажиллагааг зохион байгуулна 

 

Хариуцагч талууд  

АХБ-ны хариуцсан 
ажилтан 

Арно Экманн 

АХБ-ны хариуцсан 
газар 

Зүүн Азийн газар 

АХБ-ны хариуцсан 
хэлтэс 

Хот байгуулалт, нийгмийн салбарын хэлтэс 

Хэрэгжүүлэгч 
байгууллага 

Барилга, хот байгуулалтын яам 
Улаанбаатар  211238 
Барилгачдын талбай 3, Монгол Улс 

 

Цагалбар  

Төслийн үзэл баримтлалыг батлах - 

Баримт цуглуулах, 
судалгаа хийх 

- 

Удирдлагын хянан хэлэлцэх хурал -  

Төслийг батлах 2017 оны 12 дугаар сарын 5 

Сүүлд хийгдсэн төслийн хяналт -  

Төслийн мэдээллийн тайланг сүүлд шинэчилсэн огноо 2018 оны 1 дүгээр сарын 23 

 
TТ 9451-МОН 

Чухал огноо 

Төсөл 
батлагдсан 
огноо 

Гэрээнд гарын 
үсэг зурсан 
огноо 

Хүчин төгөлдөр 
хэрэгжиж эхэлсэн 
огноо 

Төсөл дуусах огноо 

Анхны 
хувилбар 

Шинэчилсэн Бодит 



2017 оны 
12 сарын 5 

- - 2019 оны 
11 сарын 
15 

-  -  

 

Санхүүжилтын төлөвлөгөө / Ашиглалт Зарцуулалт – 
өссөн 
дүнгээр 

АХБ Хамтарсан 
санхүүжилт 

Хамтрагч тал Нийт Огноо Дүн 

Засгийн 
газар 

Төслөөс 
үр шим 
хүртэж 
буй 
хүмүүс 

Төслийн 
спонсор 

Бусад 

0.00 1,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,500,000.00 2017-
12-5 

0.00 

 

Төслийн веб хуудас https://www.adb.org/projects/49430-001/main   

Мэдээлэл авахыг 
хүсвэл 

http://www.adb.org/forms/request-information-form?subject=49430-
001  

Төслийн мэдээллийн 
тайланг үүсгэсэн огноо  

2018 оны 5 дугаар сарын 11 

 
 
Төслийн мэдээллийн тайлан (ТМТ)-д төсөл, хөтөлбөрийн талаарх хураангуй мэдээлэл 
агуулагддаг бөгөөд энэхүү тайлан нь тогтмол шинэчлэгддэг тул зарим нэг мэдээлэл 
тайлангийн эхний хувилбарт багтаагүй ч дараачийн хувилбарт орж болно. Төлөвлөж буй 
(батлагдаагүй) төслийн талаарх мэдээлэл нь урьдчилсан бөгөөд тойм шинж чанартай. 
 
АХБ нь энэхүү ТМТ–г хэрэглэгчдэд гагцхүү мэдээллийн чанартай хүргэж байгаа бөгөөд 
ямарваа баталгааг олгохгүй. АХБ-ны зүгээс агуулгын чанарт ихээхэн анхаардаг хэдий ч 
энэхүү тайланд агуулагдсан мэдээллийг “байгаагаар нь” буюу арилжааны шаардлагыг 
хангах, тодорхой зорилгоор ашиглахад нийцэх эсвэл бусдын эрхэнд халдахгүй байх гэх 
мэт ямарваа нэгэн шууд болон шууд бус баталгааг өгөхгүйгээр толилуулж байна. АХБ 
нь тайлан дахь мэдээллийн үнэн зөв, бүрэн бүтэн байдлын талаарх ямар нэгэн 
баталгаа, эсхүл мэдэгдэл хийгээгүй болно.  
 
 


