
 
 
 

 

 
 

Монгол Улс: Гэр хорооллын ариун цэврийн байгууламжийг сайжруулах замаар  
хөрсний бохирдлыг бууруулах төсөл  
 

Төслийн нэр Гэр хорооллын ариун цэврийн байгууламжийг сайжруулах замаар  
хөрсний бохирдлыг бууруулах төсөл  

Төслийн дугаар 49113-001 

Төсөл хэрэгжих улс Монгол Улс 

Төслийн статус Идэвхитэй 

Төслийн төрөл / 
Дэмжлэгийн хэлбэр 

Буцалтгүй тусламж 

Санхүүжилтийн эх үүсвэр / 
Мөнгөн дүн 

Буцалтгүй тусламж 9189-МОН: Гэр хорооллын ариун цэврийн 

байгууламжийг сайжруулах замаар хөрсний бохирдлыг бууруулах 
төсөл 

Ядуурлыг бууруулах Японы сан 2.8 сая ам доллар 
 

Холбогдох стратегийн 
зорилт 

Байгальд ээлтэй тогтвортой  өсөлт 
Эдийн засгийн хүртээмжтэй өсөлт  

Өөрчлөлтийг чиглүүлэгч 
салбарууд 

Засаглал ба чадавхи бэхжүүлэх   
Мэдлэгт суурилсан шийдлүүд 
Түншлэл 

Салбар / Дэд салбар Ус ба хотын бусад дэд бүтэц, үйлчилгээ - Ус ба хотын бусад дэд 
бүтэц, үйлчилгээ 

Жендерийн тэгш эрх ба 
жендерийн үзэл 
баримтлалыг төлөвлөлт, 
үйл ажиллагаанд тусгах нь 

Жендерийн тэгш байдлын үзэл баримтлалыг үр өгөөжтэй 
нэвтрүүлсэн 

 

 

Төслийн товч агуулга Монгол Улсын нийт хүн амын дөрөвний нэг нь нийслэл 
Улаанбаатар хотын гэр хороолол гэж нэрлэгдэх ариун цэврийн 
байгууламжийн нэгдсэн дэд бүтцэд холбогдоогүй, эсвэл хүртээмж 
хангалтгүй, хүний хаягдал ялгадсын менежмент дутагдалтай, хөрс, 

Төслийн мэдээллийн тайлангийн энэхүү орчуулсан хувь нь 2017 оны 4-р сарын 11-ний байдлаарх англи эхэд суурилсан 
болно. 

 



усны бохирдол болон ариун цэврийн байгууламжаас шалтгаалсан 
өвчлөлийн эрсдэл өндөртэй захын хэсэгт амьдарч байна. Энэхүү 
буцалтгүй тусламжийн хүрээнд сайжруулсан ариун цэврийн 
байгууламжийг нэвтрүүлж, хаягдал ялгадсын төвлөрсөн бус 
менежментийг иргэд, хувийн хэвшил, иргэний нийгмийн 
байгууллага (ИНБ)-уудын хамтын ажиллагаанд тулгуурлан 
бэхжүүлэх замаар иргэдийн амьжиргаанд дэмжлэг үзүүлнэ. Энэхүү 
төсөл нь Монгол Улсад сайжруулсан ариун цэврийн байгууламжийг 
өргөн хүрээнд нэвтрүүлэх загвар үйл ажиллагаа болохын зэрэгцээ 
Улаанбаатар хотын гол бүсүүдэд дэд бүтцийг хөгжүүлж, 
хүртээмжийг нэмэгдүүлэхэд түлхэц болно.  

Төслийн үндэслэл ба 
Улс/Бүс нутгийн 
стратегитэй уялдсан 
байдал 
 

Монгол Улсын хувьд ариун цэврийн байгууламжийн хангамж, 
үйлчилгээний хүртээмжийн асуудлаар томоохон сорилт тулгарч 
байгаа бөгөөд цаг уурын хүйтэн, хуурайшилт их нөхцөл байдалтай 
холбоотойгоор бактерийн задралын процесс удаан явагддаг, 
хугацааны ихэнхид нь ус хөлдүү байдаг, мөн усны хангамж 
хүрэлцээгүй, дэд бүтэц хангалтгүй зэрэг хүчин зүйлсийн улмаас 
ариун цэврийн ус ашигладаг уламжлалт тогтолцоо болон хаягдал ус 
цэвэршүүлэх байгууламжийн үйл ажиллагаанд ихээхэн хүндрэл 
учирдаг. Иймээс ч улсын хэмжээнд нийт хүн амын 60 хувь буюу 1.8 
сая хүн энгийн, доторлогоогүй нүхэн жорлон ашигладаг. Үүний 
улмаас хүний ялгадас хөрсөнд шууд шингэж, эрүүл ахуйн ойлголт 
мэдлэг хангалтгүйтэй хослон хүний эрүүл мэндэд учрах эрсдэлийг 
нэмэгдүүлээд зогсохгүй хөрс, усны бохирдлын голлох шалтгаан болж 
байгаа бөгөөд гэр хорооллын зарим бүсэд өвчин үүсгэгч гэдэсний 
савханцар зэрэг нянгуудаар хөрс бохирдсон, усаар дамжин 
халдварладаг өвчлөл газар авсан байдалтай байна. Эдгээр нь 
ялангуяа хүн амын төвлөрөл эрчимтэй нэмэгдэж буй Улаанбаатар 
хотын хувьд шийдвэрлэвэл зохих томоохон асуудал болж байна. 
1997-2014 оны хооронд Улаанбаатар хотын хүн амын тоо 630 
мянгаас 1.390 саяд хүрч нэмэгдсэн бөгөөд энэ үзүүлэлт 2030 он гэхэд 
38 орчим хувиар өсөх хандлагатай байна. Дэд бүтцийн хөгжил, 
хүртээмж хүн амын өсөлт, төвлөрлийн хурдыг гүйцэхгүй байгаагийн 
улмаас хотын нийт хүн амын 55 орчим хувь буюу 0.77 сая хүн 
Улаанбаатар хотын нутаг дэвсгэрийн 79 хувийг хамрах гэр 
хорооллын бүсэд, нийтийн аж ахуйн үндсэн үйлчилгээнд хамрагдах 
боломжгүй нөхцөлд амьдарч байна. Улаанбаатар хотын нийт хүн 
амын дөнгөж 37 хувь нь ариутгах татуургын төвлөрсөн сүлжээнд 
холбогдсон ба гэр хорооллын оршин суугчдын дийлэнх буюу 95 хувь 
нь ариун цэврийн байгууламжийн хэрэгцээнд нүхэн жорлон 
ашиглаж байна. Хөгжлийн хөтөлбөрүүдийн хүрээнд ариутгах 
татуургын сүлжээг өргөжүүлэх ажлууд хийгдэж байгаа боловч гэр 
хорооллын зарим хэсгийг хамруулахад арав гаруй жилийн хугацаа 
шаардлагатайн дээр хүн амын өсөлт энэ хэвээр үргэлжилбэл гэр 
хорооллыг бүхэлд нь хамруулах зорилт хэрэгжих боломжгүй болох 
магадлалтай байна. 



  
Гэр хорооллын ариун цэврийн байгууламжийг сайжруулах хүрээнд 
дараах гурван асуудлыг нэн тэргүүнд шийдвэрлэх шаардлагатай. 
Үүнд: (i) ариун цэврийн байгууламжийн төлөвлөлтийг боловсронгуй 
болгох, ингэхдээ тухайн нутаг дэвсгэрийн нийгэм-эдийн засгийн 
болоод орчны онцлог нөхцөлд тохирсон туршилтын тогтолцоог 
боловсруулах; (ii) боловсруулсан тогтолцоог олон нийт болоод 
хувийн хэвшил, бусад холбогдох талуудын оролцоотойгоор тухайн 
нутаг дэвсгэрт туршин нэвтрүүлэх; мөн (iii) чадавхийг нэмэгдүүлэх 
замаар сайжруулсан ариун цэврийн байгууламжийн тогтвортой 
байдлыг хангах, тогтолцоог цаашид өргөжүүлэх, бэхжүүлэхэд 
чиглэсэн төлөвлөгөө боловсруулах зэрэг багтана.  

 
Гэр хорооллын айл өрхүүдээс гарах хаягдал ялгадсыг цуглуулах, 
устгахтай холбоотой ямар нэг журмыг төлөвлөлтийн түвшинд 
боловсруулж гаргаагүй бөгөөд тухайн нутаг дэвсгэрийг хамаарах 
төрийн байгууллагуудын ариун цэврийн байгууламжийн 
менежмент, зохицуулалттай холбоотойгоор гүйцэтгэх үүрэг 
тодорхой бус байна. Үүнээс гадна сайжруулсан ариун цэврийн 
байгууламжийн тогтолцоонд хувийн хэвшлийн оролцоо бараг 
байхгүй гэж хэлж болно. Гэтэл хаягдал цуглуулах, боловсруулах, 
устгах үйл ажиллагааг Засгийн газар, гэрээт гүйцэтгэгчид болоод 
олон нийтийн түншлэлд тулгуурлан хэрэгжүүлэх өргөн боломж 
байна. Хүний биеэс гарах ялгадсыг устгах болон хөрсний бохирдлын 
хоорондын хамаарлын талаар ойлголт мэдлэг сул байгаагийн 
зэрэгцээ холбогдох бодлого, төлөвлөгөөг боловсруулахад чиглэл 
болохуйц хөрсний чанарын хяналт шинжилгээ болоод ариун 
цэврийн байгууламжаас шалтгаалсан өвчлөлүүдийн мониторингийн 
урт хугацааны хөтөлбөрүүд дутагдаж байна. Ариун цэврийн 
байгууламжийн хувьд энгийн хийц загвартай, хямд өртөгтэй бөгөөд 
цаашид өргөн хүрээнд нэвтрүүлэх боломжтой байх нь чухал. Монгол 
Улсын хувьд экологид ээлтэй, нөөцийг эргүүлэн ашиглах технологид 
түшиглэсэн тогтолцоо илүү тохиромжтой бөгөөд энэхүү технологи нь 
шингэн ялгадас буюу шээсийг байгууламж дотор тусад нь ялгаж 
зайлуулснаар хаягдал ялгадсыг боловсруулж, эрүүл мэндийн 
холбогдох стандартын шаардлагыг хангасан бордоо үйлдвэрлэх, 
үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүнийг худалдан борлуулах буюу хөдөө аж 
ахуйн зориулалтаар ашиглах боломжийг бүрдүүлнэ. Энэхүү 
тогтолцоо нь орлого нэмэгдүүлэх боломжийг санал болгохын 
зэрэгцээ хаягдал ялгадас хөрсөнд нэвчихээс сэргийлэх, нүхэн 
жорлонг халах, мөн хаягдал ус цэвэршүүлэх байгууламж болон 
хогийн цэгүүдийн ачааллыг бууруулах зэрэг олон давуу талтай.  
 
Хэрэглэгчийн түвшинд буюу гэр хорооллын оршин суугчдын дунд 
өвчин, халдвар дамжих замын талаар ойлголт сул, ариун цэврийн 
байгууламжийн шинэ хувилбар, тогтолцоог нэвтрүүлэх мэдлэг 
болоод нөөц бололцоо хангалтгүй байна. Гэр хорооллын ихэнх нүхэн 



жорлонгууд чанар муутай баригдсаны дээр холбогдох стандартын 
шаардлагуудыг хангадаггүй. Үүнчлэн Улаанбаатар хотын гэр 
хорооллын 25 орчим хувь нь огцом буюу чулуу ихтэй налуу газар 
байрладаг (мөрийн тайлбар 3) нь нүхэн жорлон ухах, эсвэл ариутгах 
татуургын сүлжээнд хамрагдах боломжийг хязгаарладаг. Зарим 
газруудад албан ёсны зөвшөөрөлгүй иргэд/операторууд жорлон 
суллах үйлчилгээ үзүүлдэг боловч тоног төхөөрөмж болоод хаягдлыг 
устгах арга зүй хангалтгүй байдаг. Мөн хаягдал цуглуулах, 
боловсруулах хүрээнд оршин суугчид, гэрээт гүйцэтгэгчид болоод 
бордоо үйлдвэрлэх аж ахуйн нэгжүүдийн мөрдөх дүрэм журам, 
төлбөрийн зохицуулалтын тогтоосон загвар байхгүй байна.  

 

Төслийн үр нөлөө (i) Гэр хорооллын хүн амын эрүүл мэндийн нөхцөл сайжирна;  
(ii) Гэр хорооллын хөрсний бохирдол буурна.  

Төслөөс хүлээгдэж буй үр дүн 

Төслийн үр дүн Сайжруулсан ариун цэврийн байгууламжийг гэр хороололд 
нэвтрүүлэх болон хүний хаягдал ялгадсаас үүдэлтэй хөрсний 
бохирдлыг бууруулах загвар үйл ажиллагаануудыг туршин 
хэрэгжүүлнэ. 

 

Үр дүнд чиглэсэн ахиц 
дэвшил 

 

Хэрэгжилтийн явц 

Төслийн үр дүн, үйл 
ажиллагаа 

Сайжруулсан ариун цэврийн байгууламжийн төлөвлөлтийг 
боловсронгуй болгоно.Сайжруулсан ариун цэврийн байгууламжийг 
барьж, туршина. Сайжруулсан ариун цэврийн байгууламжийн 
тогтвортой байдлыг хангахад чиглэсэн үйл ажиллагааг эрчимжүүлнэ. 

Төслийн хэрэгжилтийн 
явц (үр дүн, үйл 
ажиллагаа, шийдвэрлэх 
асуудлууд) 

Төсөл 2017 оны 2 сарын 7-ноос хүчин төгөлдөр хэрэгжиж эхэлсэн. 
Одоогоор төслийн удирдлагын багийг бүрдүүлж байна.  
 

Газарзүйн байршил 
 

 

  



Хамгааллын бодлогын ангиллууд 

Байгаль орчин C 

Албадан нүүлгэн шилжүүлэлт C 

Уугуул иргэд   C 

Байгаль орчин болон нийгмийн асуудлуудын хураангуй 

Байгаль орчин Урьдчилсан үнэлгээгээр төсөл нь байгаль орчны хамгааллын бодлогын 
C ангилалд хамаарна.  

Албадан нүүлгэн 
шилжүүлэлт  

Урьдчилсан үнэлгээгээр төсөл нь албадан нүүлгэн шилжүүлэлтийн 
хамгааллын бодлогын C ангилалд хамаарна. 

Уугуул иргэд   Урьдчилсан үнэлгээгээр төсөл нь уугуул оршин суугчдын хамгааллын 
бодлогын C ангилалд хамаарна. 

Оролцогч талуудын харилцаа, оролцоо ба хэлэлцүүлэг 
 

Төслийн төлөвлөлтийн 
үед 

 

Төслийн хэрэгжилтийн 
үед 

 

Бизнесийн боломжууд 

Зөвлөх 
үйлчилгээ 

Зөвлөх үйлчилгээг АХБ-ны "Зөвлөх үйлчилгээг ашиглах тухай журам"-ын (2013 онд 
батлагдаж тухай бүр нэмэлт өөрчлөлт орсон) дагуу авна. Ойролцоогоор 5 хүн-сар 
зөвлөх үйлчилгээ төслийг бэлтгэхэд шаардагдана. Төслийн мэдээллийг цуглуулах 6 
мэргэжилтний төсөв шаардагдана.  

Худалдан 
авалт 
 

Бүх бараа болон ажил үйлчилгээг АХБ-ны "Худалдан Авалтын Журам"-ын дагуу 
худалдан авна.  (2015 онд батлагдаж тухай бүр нэмэлт өөрчлөлт орсон). 

Хариуцагч талууд 

АХБ-ны хариуцсан 
ажилтан 

Марк Безүйжэн  

АХБ-ны хариуцсан газар Зүүн Азийн Газар 



АХБ-ны хариуцсан хэлтэс Зүүн Азийн Газрын Байгаль орчин, байгалийн нөөц, хөдөө аж ахуйн 
хэлтэс 

Хэрэгжүүлэгч байгууллага Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам  
Засгийн газрын II байр, НҮБ-ын гудамж 5/2, Чингэлтэй дүүрэг, 
Улаанбаатар 15160, Монгол Улс  

Цагалбар 

Концепцийг баталсан огноо 2016 оны 2 сарын 03  

Баримт цуглуулах  
судалгаа 
хийгдсэн хугацаа 

2016 оны 4 сарын 10 - 18 

Удирдлагын хянан хэлэлцэх хурлын огноо 2016 оны 8 сарын 02  

Төсөл батлагдсан огноо 2016 оны 11 сарын 11  

Сүүлд хийгдсэн төслийн хяналт -  

Төслийн мэдээллийн тайланг шинэчилсэн огноо 2017 оны 03 сарын 28  

Буцалтгүй тусламж 9189-МОН 

Чухал он цаг 

Батлагдсан Гарын  
үсэг  
зурсан 
 

Хүчин  
төгөлдөр  
болсон 
 

Хэрэгжиж дуусах 

Анхны Шинэчилсэн Бодит 

2016 оны 11 сарын 10  2016 оны 12 сарын 22  2017 оны 02 сарын 07  2021 оны 06 сарын 30 -  -  

Санхүүжилтын төлөвлөгөө Ашиглалт 
 

Нийт (сая 
ам.доллар) 

Огноо АХБ Бусад Цэвэр эзлэх 
хувь 

Төслийн өртөг 2.80 Нийт гэрээлсэн дүн 

АХБ 0.00 2016 оны 11 сарын 
10 

0.00  0.00 0% 

Хамтрагч тал  0.00 Нийт зарцуулалт 

Хамтарсан 
санхүүжилт 

2.80 2016 оны 11 сарын 
10 

0.00  0.00 0% 

 
 



 
 
 
Төслийн Мэдээллийн Тайлан (ТМТ)-д төсөл, хөтөлбөрийн талаарх хураангуй мэдээлэл  
агуулагддаг бөгөөд энэхүү баримт нь амьд баримт бичиг тул зарим нэг мэдээлэл 
тайлангийн анхны хувилбарт багтаагүй хэдий ч бэлэн болмогцоо дараачийн хувилбарт 
багтаж болно. Санал болгож буй (батлагдаагүй) төслийн талаарх мэдээлэл нь урьдчилсан 
бөгөөд тойм шинж чанартай. 
 
АХБ нь энэхүү Төслийн Мэдээллийн Тайлан (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 эрхэд 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.  
 




