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42184-024 - МОН: Зүүн өмнөд говийн хот байгуулалт, хилийн ойролцоо суурин газрын 
хөгжил төслийн нэмэлт санхүүжилт 
Төслийн нэр Зүүн өмнөд говийн хот байгуулалт, хилийн ойролцоо суурин газрын 

хөгжил төслийн нэмэлт санхүүжилт 

Төсөл хэрэгжих улс Монгол Улс 

Тусламжийн хэлбэр / Төслийн 
төрөл 

Зээл 

Төслийн дугаар 42184-024 

Санхүүжилтийн эх үүсвэр / 
Мөнгөн дүн [Идэвхтэй] 

TТ -9100- МОН: Төвлөрсөн бус ариун цэврийн байгууламжууд болон 
бохир ус цэвэрлэх байгууламжаас гарах лагийг дахин ашиглах, 
менежментийг сайжруулахад дэмжлэг үзүүлэх  
     Билл ба Мелинда Гэйтсийн сан 1.00 сая ам.доллар 

Зээл -3388- МОН: Зүүн өмнөд говийн хот байгуулалт, хилийн 
ойролцоо суурин газрын хөгжил төслийн нэмэлт санхүүжилт 
     Ердийн хөрөнгийн эх үүсвэр бүхий 
хөнгөлөлттэй зээл 

19.43 сая ам.доллар 

 

Холбогдох стратегийн зорилт Байгаль орчинд ээлтэй тогтвортой хөгжил (ТОГТ) 

 

Эдийн засгийн хүртээмжтэй өсөлт (ХҮР) 

 

Өөрчлөлтийн чиглэлүүд Засаглал ба чадавхын хөгжил (ЗАС) 
Мэдлэгт суурилсан шийдэл (МЭД) 
Түншлэл (ТҮН) 

Салбар / Дэд салбар Ус хангамж ба хотын бусад дэд бүтэц, үйлчилгээ/Хот суурин газрын 
ариутгах татуурга 

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

Жендэрийн тэгш эрхийн үзэл баримтлалын зарим агуулгатай (ЖЗА) 

Төслийн тодорхойлолт Нэмэлт санхүүжилт ба ТТ-ны буцалтгүй тусламжид түшиглэн, 
одоогийн төслийн хоёр аймгийн төвийн бохир усны менежментийн 
чанар, найдвартай байдлыг сайжруулж, хурдацтай тэлж буй 
томоохон хоёр аймгийн төвийг төсөлд нэмж, үйлчилгээг нь 
сайжруулснаар төслийн цар хүрээг өргөжүүлж, нийгэм-эдийн 
засгийн үр өгөөжийг нь нэмэгдүүлнэ. Нэмэлт санхүүжилтийн төсөл 
нь ТТ-аар дамжуулан, төслийн одоогийн болон нэмэгдсэн аймгийн 
төвүүдийн нийтийн аж ахуйн үйлчилгээний байгууллагууд (НААҮБ)-
ын бохир усны менежментийн чадавхыг үргэлжлүүлэн хөгжүүлнэ.  

Төслийн үндэслэл ба Улс/Бүс 
нутгийн стратегитай уялдсан 
байдал 

2010 оны 4-р сарын 19-д Азийн хөгжлийн банк (АХБ)-аас Зүүн 
өмнөд говийн бүсийн хот суурин газруудын дэд бүтэц, нийтийн аж 
ахуйн үйлчилгээг сайжруулах зорилгоор Зүүн өмнөд говийн хот 
байгуулалт, хилийн ойролцоо суурин газрын хөгжлийн төсөлд 
зориулж Азийн хөгжлийн сангийн эх үүсвэр бүхий 15 сая 
ам.долларын буцалтгүй тусламжийн санхүүжилтийг баталсан. Тэр 
үед, уул уурхайн хурдацтай хөгжил, Бүгд Найрамдах Хятад Ард 
Улстай холбогдох худалдааны коридорын тэлэлтээс улбаалан 
Дорноговь, Өмнөговь аймгуудын эдийн засаг эрчимчиж байсан. Энэ 
нь хүн амын тоо өсөхөд хүргэсэн ба ихэнх сумын төвд нийтийн аж 
ахуйн дэд бүтэц, үйлчилгээ хангалтгүй байв. Одоогийн төслийн 
хүлээгдэж буй үр нөлөө нь Зүүн өмнөд говийн бүсийн аймгийн 
төвүүд, уул уурхай болон хилийн ойролцоо суурин газруудын эдийн 
засаг хөгжих, амьдрах орчин сайжрах явдал юм. Хүлээгдэж буй үр 
дүнг дурдвал Зүүн өмнөд говийн аймгуудад хот байгуулалт ба 
засаглал сайжрах, тогтвортой дэд бүтцийн болон нийтийн аж ахуйн 
үйлчилгээний хүртээмж нэмэгдэх зэрэг юм. Одоогийн төслийн гол 
гүйцэтгэлүүдэд хотын зам, ус хангамж, ариутгах татуурга, дулаан 
хангамжийн шугам сүлжээ, хатуу хог хаягдал цуглуулж, устгах 
тогтолцоо, нийтийн аж ахуйн үйлчилгээний салбарын шинэчлэл 
зэрэг багтсан.  

 

Төслийн техник-эдийн засгийн үндэслэл боловсруулах шатанд 
хамгийн тэргүүнд тавигдах гүйцэтгэлүүдийг тодорхойлсон. Засгийн 



газрын зүгээс Сайншанд ба Даланзадгадад улсын төсвөөс 
санхүүжүүлэн бохир ус цэвэрлэх байгууламж (БУЦБ) шинээр 
барихаар төлөвлөж байсан. Гэхдээ, санхүүгийн бололцоогүйгээс 
эдгээр байгууламжуудыг бариагүй тул санал болгож буй нэмэлт 
санхүүжилтийн төсөлд БУЦБ-г багтаах саналыг Засгийн газраас 
тавьсан. Нэмэлт санхүүжилт нь газарзүйн, эдийн засгийн хувьд 
ойролцоо нөхцөл байдалтай, бохир ус цэвэрлэх хэрэгцээ ижил 
аймгийн төвүүдэд хуулбарлан хэрэгжүүлэх боломжийг олгосон юм. 
Ийнхүү, Засгийн газрын зүгээс нэмэлт санхүүжилтийн төслийн 
хамрах хүрээнд Арвайхээр (Өвөрхангай) ба Цэцэрлэг (Архангай)-
ийг нэмж оруулсан.  

Төслийн үр нөлөө Аймгийн төвүүд (Зүүн өмнөд говийн бүсийн уурхайн хотхон ба 
хилийн ойролцоо суурин газрууд)-ын эдийн засаг хөгжиж, амьдрах 
орчин сайжирна.  

Төслөөс хүлээгдэж буй үр дүн 

Төслийн үр дүн Үр дүнд чиглэсэн ахиц дэвшил 

Зүүн өмнөд говийн аймгуудад хот байгуулалт 
ба засаглал сайжирч, тогтвортой дэд бүтэц 
болон нийтийн аж ахуйн үйлчилгээний 
хүртээмж нэмэгдэнэ. 

Зээл 3388-н гүйцэтгэл нь шаардлага хангахгүй 
байгаа тунгаах цөөрөмд түшиглэсэн бохир ус 
цэвэрлэх одоогийн системийг орчин үеийн 
технологи бүхий байгууламжаар солих ажил юм. 
Үүний тулд, био-өнгөр тогтоогч бүхий идэвхт лаг 
(IFAS)-ийн технологитой шинэ, өндөр бүтээмжтэй, 
эрчим хүчний хэмнэлттэй байгууламж барина. Тус 
системийг Монгол инженерууд зохион бүтээсэн ба 
цаг уурын хүйтэн нөхцөлтэй төслийн аймгуудад 
хэрэгжүүлэхэд тохиромжтой бөгөөд бохир ус 
цэвэрлэх үндэсний болон олон улсын стандартад 
нийцсэн. Байгууламж тус бүр нь хоногт 3,000 куб 
метр бохир ус цэвэлэх хүчин чадалтай байна.  

Хэрэгжилтийн явц 

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

 Төслийн менежмент, стратеги төлөвлөлт, нябо 
бүртгэлийн тогтолцооны чадавх сайжирна.  
 Хил дамнасан хамтын ажиллагаа өрнөнө.  
 Дүүргийн халаалтын дэд бүтэц баригдаж, 
ашиглалтад орно.  

 

  

 Дэд бүтцийн үйлчилгээний шинэчлэл, тэр 
дундаа нийтийн аж ахуйн үйлчилгээний 
гүйцэтгэлд суурилсан гэрээний тогтолцоонд 
шилжих ажиллагаа хэрэгжинэ.  
 Хатуу хог хаягдал цуглуулах, устгах тогтолцоо 
сайжирна.   
 Үерийн ус зайлуулах дэд бүтэц баригдаж, 
ашиглалтад орно.  
 Хатуу хучилттай төв замууд тавигдана.   
 Төсөлд хамрагдсан суурин газрын ерөнхий 
төлөвлөгөө боловсруулах зэрэг хот төлөвлөлт, 
бодлого боловсруулалтын чадавх бэхжинэ.   
 Бохир ус татах дэд бүтэц баригдаж, 
ашиглалтад орно.  
 Ундны усны хангамж, зөөвөрлөлт, хадгалалт 
ба түгээлтийн тогтолцоо бүрдэнэ.   

БТ 0204-н хүрээнд биелсэн 

Үргэлжилж байна 

БТ 0204-н хүрээнд биелсэн  
БТ 0204-н хүрээнд биелсэн ба Зээл 3388-н хүрээнд 
үргэлжилж байна 

Үргэлжилж байна. 9 худаг барьж, ашиглалтад 
оруулсан (Замын-Үүдэд 3, Гурвантэс суманд 3, 
Цогтцэций суманд 3). Ханбогд суманд 2 худаг 
барьсан. 
Биелсэн. 1000 м3 багтаамжтай 1 сан, 100 м3 
багтаамжтай 3 сан баригдсан. (Даланзадгад дахь 
1000 м3 сан 2013 оны 10-р сарын 24-д, Гурвантэс 
сумын 100 м3 сан 2014 оны 11-р сарын 13-д, 
Цогтцэцийн сумын 100 м3 2 сан 2015 оны 6-р 
сарын 3-д тус бүр баригдаж дууссан). 
БТ 0204-н хүрээнд биелсэн 

БТ 0204-н хүрээнд биелсэн 

БТ 0204-н хүрээнд биелсэн 

БТ 0204-н хүрээнд биелсэн 

Төсөлд хамрагдсан суурин газруудын НААҮБ-ын 
чадавхыг бэхжүүлэх дотоодын зөвлөх компанийн 
сонгон шалгаруулалт хийгдэж байна.  
Үйл ажиллагааг менежментээр гүйцэтгүүлэх 
гэрээний хувьд гэрээний дүн (жилийн 1-1.5 сая 
ам.доллар)-г санхүүжүүлэх эх үүсвэргүй, 
сонирхол илэрхийлсэн байгууллага байгаагүй тул 
БХБЯ-аас дэмжээгүй. 2 аймгийн НААҮБ орон 
нутгийн засаг захиргаа болон НААҮБ хоорондын 
гэрээний дагуу ажиллаж байна.  
Биелсэн. 
Биелсэн 

БТ 0204-н хүрээнд 2015 оны 5 сард хэрэгжиж 
дууссан.  
БТ 0204-н хүрээнд 2015 оны 5 сард хэрэгжиж 



дууссан 

БТ 0204-н хүрээнд 2015 оны 5 сард хэрэгжиж 
дууссан 

Хэрэгжиж дууссан 

2014 он хэрэгжиж дууссан 

Биелсэн. Ус хангамжийн нийт 39.4 км урттай 
шугам сүлжээ тавигдсан (Даланзадгад - 1.4 км, 
Сайншанд - 6.8 км, Замын-Үүд - 13.4 км, Гурвантэс 
- 5.7 км, Цогтцэций - 6.6 км, Ханбогд – 5.5 км). 

Газарзүйн байршил Улс даяар 

Хамгааллын ангиллууд 

     Байгаль орчин В 

     Албадан нүүлгэн шилжүүлэлт С 

     Уугуул иргэд C 

Байгаль орчин, нийгмийн асуудлуудын хураангуй 

     Байгаль орчин Одоогийн болон нэмэлт санхүүжилтийн төслийн зүгээс байгаль 
орчинд урьд өмнө тохиолдож байгаагүй эсвэл нөхөн сэргээгдэхгүй 
нөлөөлөл үзүүлэхгүй тул байгаль орчны В ангилалд багтсан. АХБ-
ны Хамгааллын бодлогын баримт бичиг (2009)-т зааснаар, нэмэлт 
санхүүжилтэд хамаарах бүрэлдэхүүн хэсгүүдэд байгаль орчны 
нөлөөллийн анхан шатны үнэлгээ болон байгаль орчны 
менежментийн төлөвлөгөө боловсруулсан. Барилгын ажлын үеийн 
түр зуурын нөлөөлөлд газар шорооны болон барилга угсралтын 
ажлаас улбаатай шороо, чимээ, хог хаягдал, мөн оршин суугчид, 
хөдөлмөрийн эрүүл ахуй, аюулгүй байдалд бага хэмжээний 
эрсдэлүүд гарна гэж тооцсон. Үйл ажиллагааны нөлөөлөл ба 
эрсдэлийг бууруулж, байгаль орчинд үзүүлэх эерэг нөлөөг 
нэмэгдүүлэх зорилгоор үйл ажиллагаа, засвар үйлчилгээний 
сургалт явуулж, гүйцэтгэлд хяналт шалгалт хийж ажиллана. Төсөл 
нь уур амьсгалын эрсдэлийн түвшин багатай.  

     Албадан нүүлгэн шилжүүлэлт Шууд, шууд бус, байнгын эсвэл түр зуурын газар чөлөөлөх, нүүлгэн 
шилжүүлэх нөлөө үүсэхгүй тул нэмэлт санхүүжилтийн төслийг 
албадан нүүлгэн шилжүүлэлтийн С ангилалд тодорхойлсон. БУЦБ-
ийг төрийн эзэмшлийн хоосон газар дээр барина.  

 

     Уугуул иргэд Төсөл нь уугуул иргэдийн С ангилалд багтсан. Төсөл нь үндэстний 
цөөнхийн тодорхой бүлэг төвлөрөн амьдардаггүй хот суурин газар 
хэрэгжинэ. Бохир ус цэвэрлэх үйлчилгээ сайжирсны үр өгөөжийг 
нийт оршин суугчид жигд хүртэнэ. Тус төслийн хувьд АХБ-ны уугуул 
иргэдтэй холбоотой бодлогын шаардлагууд хамаарахгүй.  

Оролцогч талуудын харилцаа, оролцоо ба хэлэлцүүлэг 
    Төслийн төлөвлөлтийн үед БОНАШҮ болон БОННҮ-г боловсруулах шатанд оролцогч талуудтай 

зөвшилцсөн явцаас харахад нэмэлт санхүүжилтийн бүх 
бүрэлдэхүүн хэсэг орон нутагт ихээхэн дэмжигдэж байна. АХБ-ны 
ХБББ (2009)-т зааснаар, төсөлд хамаарах байгаль орчны 
холбогдолтой мэдээллийг оршин суугчдад дараах байдлаар 
түгээсэн буюу түгээх болно: (i) БОНАШҮ-г 2016 оны 1 сард 
нийтэлж, АХБ-ны төслийн цахим хуудсанд байршуулсан ба НААҮБ, 
ТУН-ийн оффис дээр очиж танилцаж болно; (ii) БОННҮ-г БОНХАЖЯ-
аас баталж, нийтэлнэ; (iii) БОМТ-ний гүйцэтгэлийн жилийн тайлан 
болон Төслийн хаалтын тайлантай www.adb.org хаягаар хандаж 
танилцах боломжтой.  

    Төслийн хэрэгжилтийн үед Төслийн хэрэгжилтийн үед, НААҮБ-ын Дэмжих баг болон ЗХБО 
зөвлөхийн зүгээс албан асуумж судалгаа, талбайн танилцуулга, 
албан бус ярилцлага зохион байгуулж, нөлөөлөлд өртсөн иргэдтэй 
зөвшилцөх, мэдээлэл хүргэх ажлыг гүйцэтгэнэ. НААҮБ-ын Дэмжих 
баг, дунд хугацааны хяналт үнэлгээний ажил хийгдэхийн өмнө 
БОМТ-ийн хэрэгжилтийн явцыг тайлагнаж хэлэлцэх, оршин 
суугчдаас санал зөвлөмж авах, шаардлагатай залруулах арга 
хэмжээг тохирох зорилгоор нийтийн уулзалт зохион байгуулна. 
ЗХБО зөвлөх нь Төслийн хаалтын тайлан (ТХТ) боловсруулах ажил 
хийгдэхийн өмнө, төслийн хэрэгжилт, нэмэлт санхүүжилтийн 
төслийн гүйцэтгэл, БОМТ-ийн гүйцэтгэлийн талаарх оршин 
суугчдын сэтгэл ханамжийн судалгааг хийнэ. Судалгааны үр дүнг 
ТХТ-д тусгана.  



Бизнесийн боломжууд 

    Зөвлөх үйлчилгээ  

    Худалдан авалт АХБ-ийн зээлийн хөрөнгөөр санхүүжүүлэх ажил, бараа, зөвлөх 
үйлчилгээний худалдан авалтыг АХБ-ны Худалдан авах 
ажиллагааны журам (2015 оны хувилбар, нэмэлт өөрчлөлтийн 
хамт)-ын дагуу гүйцэтгэнэ.  

Анх зарласан огноо 2016 оны 4-р сарын 1 

АХБ-ны хариуцсан ажилтан Бадарчийн Туул 

(tbadarch@adb.org)  
АХБ-ны хариуцсан газар Зүүн Азийн газар 

АХБ-ны хариуцсан хэлтэс Монгол Улс дахь Суурин төлөөлөгчийн газар 

Хэрэгжүүлэгч байгууллага Азийн хөгжлийн банк 

    

   

Барилга, хот байгуулалтын яам 

       

 

Цагалбар 

Төслийн үзэл баримтлалыг   
батлах 

   

Баримт цуглуулах, судалгаа  
хийх 

 2015 оны 11-р сарын 30-аас 12-р сарын 4  
 

Удирдлагын хянан хэлэлцэх  
хурал 

   2016 оны 2-р сарын 9 

    Төслийг батлах    2016 оны 4-р сарын 22 

Сүүлд хийгдсэн төслийн  
хяналт 

   2018 оны 9-р сарын 16 

 

9100 

Санхүүжилтийн төлөвлөгөө/TТ зарцуулалт TТ дүн 

AХБ Бусад Засгийн газар Нийт Баталсан дүн Өөрчилсөн дүн 

0.00  0.00 1,000,000.00  0.00 

 

 
 
3388 

Зээл 

 Төсөл дуусах огноо 

Батлагдсан 
дугаар 

Төсөл 
батлагдсан 
огноо 

Гэрээнд 
гарын үсэг 
зурсан 
огноо 

Хүчин 
төгөлдөр 
хэрэгжиж 
эхэлсэн 
огноо 

Анхны 
хувилбар 

Шинэчилсэн Бодит 

Зээл- 
3388-МОН 

2016 оны 4-р 
сарын 2- 

2016 оны 4-р 
сарын 28 

2016 оны 7-р 
сарын 5 

2020 оны 6-р 
сарын 30 

  

Санхүүжилтийн төлөвлөгөө Зээлийн ашиглалт  

 НИЙТ (сая ам.доллараар 
илэрхийлсэн дүн) 

Огноо  АХБ Бусад Цэвэр хувь 

Төслийн өртөг 21.17 Гэрээлсэн нийт дүн (өссөн дүнгээр) 
 АХБ 19.43 2018 оны 

12-р сарын 5 

11.10 0.00 57.11% 

 Хамтрагч тал 1.74 Зарцуулсан нийт дүн (өссөн дүнгээр) 
 Хамтарсан 
санхүүжилт 

0.00 2018 оны 
12-р сарын 5 

5.88 0.00 30.25% 

Гэрээний нөхцөлүүдийн хэрэгжилт 

Ангилал Салбар Хамгаалал Нийгэм Санхүү Эдийн засаг Бусад 

Үнэлгээ Хангалттай Хангалттай Хангалттай Хангалттай Хангалттай Хангалттай 

 

Төслийн мэдээллийн өмнөх тайлангууд 

Нийтлүүлэхээр Сүүлд шинэчилсэн этгээд Нийтлүүлэхээр илгээсэн этгээд 



илгээсэн огноо 

  2018 оны 9-р сарын 21 Бадарчийн Туул Бадарчийн Туул  
  2018 оны 3-р сарын 20 Бадарчийн Туул Бадарчийн Туул  
  2017 оны 9-р сарын 25 Бадарчийн Туул Бадарчийн Туул  
  2017 оны 3-р сарын 16 Бадарчийн Туул Бадарчийн Туул  
  2016 оны 3-р сарын 31 Антонио Рессано Гарсиа Антонио Рессано Гарсиа  

 


