
 

 
 
Монгол Улс: Oлон нийтийн оролцоотой хог хаягдлын менежмент ба дахин боловсруулалт 
 

Төслийн нэр Oлон нийтийн оролцоотой хог хаягдлын 
менежмент ба дахин боловсруулалт 

Төслийн дугаар 51102-001 

Төсөл хэрэгжих улс Монгол Улс 

Төслийн статус Боловсруулж буй 

Төслийн төрөл / Тусламжийн хэлбэр Буцалтгүй тусламж 

Санхүүжилтийн эх үүсвэр / Мөнгөн дүн  

Холбогдох стратегийн зорилт Байгаль орчинд ээлтэй, тогтвортой өсөлт 
Эдийн засгийн хүртээмжтэй өсөлт  

Өөрчлөлтийн чиглэлүүд Мэдлэгт суурилсан шийдэл 
Түншлэл 

Салбар / Дэд салбар Хөдөө аж ахуй, байгалийн баялаг – Хөдөө аж 
ахуй, байгалийн баялаг, хөдөөгийн хөгжил  

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

Жендэрийн тэгш байдлын үзэл баримтлалыг үр 
өгөөжтэй нэвтрүүлсэн төсөл 

Төслийн тодорхойлолт 
 

Төслийн үндэслэл ба Улс/Бүс нутгийн 
стратегитэй уялдсан байдал 

 

Төслийн үр нөлөө Улаанбаатар хотын захын болон гэр хороололд 
амьдарч буй иргэдийн орчин нөхцөл сайжирч, 
аюулгүй болох 

Төслөөс хүлээгдэж буй үр дүн Oлон нийтийн үр дүнтэй оролцоо бүхий хог 
хаягдлын менежмент ба дахин 
боловсруулалтыг Улаанбаатар хотод 
нэвтрүүлэх 

Төслийн гүйцэтгэлүүд ба үйл ажиллагаа Иргэдийн оролцоот хог цуглуулах болон дахин 
боловсруулах арга замуудыг тодорхойлох 
Иргэдийн оролцоот хог цуглуулах болон дахин 
боловсруулах үйл явцыг үлгэрлэн үзүүлэх 
Төслийн үйл ажиллагааг үргэлжлүүлэх 
хөтөлбөр боловсруулж, хэрэгжүүлэх  

Газарзүйн байршил Улаанбаатар хот 

Хамгааллын ангиллууд  

Байгаль орчин                                                                                                                              C 



Албадан нүүлгэн шилжүүлэлт  C 

Уугуул иргэд  C 

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 
 

Хариуцагч талууд 

АХБ-ны хариуцсан ажилтан Сү Чин Тео  

АХБ-ны хариуцсан газар Зүүн Азийн газар 

АХБ-ны хариуцсан хэлтэс Байгаль орчин, байгалийн баялаг, хөдөө аж ахуйн 
хэлтэс  

Хэрэгжүүлэгч байгууллага Нийслэлийн Засаг даргын тамгын газар  
Сүхбааратын талбай-11,  
Улаанбаатар хот-46, Монгол Улс 

Цагалбар 

Төслийн үзэл баримтлалыг батлах 2017 оны 10 дугаар сарын 23 

Баримт цуглуулах, 
судалгаа хийх 

2018 оны 6 дугаар сарын 25-30 

Удирдлагын хянан хэлэлцэх хурал - 

Төслийг батлах - 

Сүүлд хийгдсэн төслийн хяналт -  

Төслийн мэдээллийн тайланг сүүлд шинэчилсэн огноо 2017 оны 10 дугаар сарын 25 

 

Төслийн веб хуудас https://www.adb.org/projects/51102-001/main  

Мэдээлэл авахыг хүсвэл http://www.adb.org/forms/request-information-form?subject=51102-001  

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.  
 


