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Тусламжийн чухалчлах салбар

2012

оны 

санхүүгийн 

жилээс 

өмнө

2013

оны 

санхүүгийн 

жил

2014

оны 

санхүүгийн 

жил

2015

оны 

санхүүгийн 

жил

2016

оны 

санхүүгийн 

жил

2017

оны 

санхүүгийн 

жил

Уул уурхайн салбарын хүний нөөцийг хөгжүүлэх төсөл

Техникийн 

хамтын 

ажиллагаа

-

Нүүрс боловсруулалт, ашиглалтын мастер төлөвлөгөө
Хөгжлийн 

судалгаа
-

Уул уурхайн салбар

Сэдэвчилсэн 

сургалт семинар 

болон бусад

-

2012

оны 

санхүүгийн 

жилээс 

өмнө

2013

оны 

санхүүгийн 

жил

2014

оны 

санхүүгийн 

жил

2015

оны 

санхүүгийн 

жил

2016

оны 

санхүүгийн 

жил

2017

оны 

санхүүгийн 

жил

Хүний нөөцийг хөгжүүлэх тэтгэлэгт хөтөлбөр (JDS)
Буцалтгүй 

тусламж
- Бусад хөтөлбөрт ч тусгагдсан

Татварын Ерөнхий газрын татвар хураалтын чадавхыг бэхжүүлэх, олон улсын 

татварын хуваарилалтад чиглэсэн үйл ажиллагааг дэмжих төсөл

Техникийн 

хамтын 

ажиллагаа

-

Эвлэрүүлэн зуучлах тогтолцоог бэхжүүлэх төсөл (2-р шат)

Техникийн 

хамтын 

ажиллагаа

-

Дотоодын аудит, хяналт шинжилгээ, үнэлгээний чадавхыг  бэхжүүлэх төсөл

Техникийн 

хамтын 

ажиллагаа

-

Монгол улсын төр ба хувийн хэвшлийн түншлэлийн салбар болон төрийн 

байгууллагуудын чадавхыг бэхжүүлэх төсөл

Техникийн 

хамтын 

ажиллагаа

-

Банкны салбарын эрсдлийн менежментийг сайжруулахад чиглэсэн техникийн 

туслалцаа
Олон талт 2.0 сая доллар АХБ (Японы тусгай сан)

Бизнесийн хяналтыг шинэчлэн сайжруулах төсөл Олон талт 1.8 сая доллар
ОУВС (Техникийн туслалцааны 

сан)

Засаглалын салбар

Сэдэвчилсэн 

сургалт семинар 

болон бусад

-

Үндсэн чиглэл (Хэтийн зорилт)

Эдийн засгийн тогтвортой өсөлтөөр дамжуулан ядуурлыг бууруулахад чиглэсэн Монгол улсын бие даасан хүчин чармайлтыг дэмжих

Тайлбар

Засаглалыг бэхжүүлэхэд дэмжлэг 

үзүүлэх хөтөлбөр

Уул уурхайн салбарын орлогын өсөлтийг 

Монгол улсын эдийн засаг, нийгмийн 

тогтвортой хөгжилтэй холбохын тулд 

санхүүгийн менежмент, санхүүгийн үйл 

ажиллагааг бэхжүүлэхэд чиглэсэн хүний 

нөөцийг хөгжүүлэх хамтын ажиллагааг 

хэрэгжүүлэхийн сацуу зах зээлийн эдийн 

засгийг улам бүр бэхжүүлэхэд чиглэсэн хууль 

эрхзүйн орчныг бүрдүүлэх, хүний нөөцийг 

бэлтгэхэд дэмжлэг үзүүлнэ.

Хөгжлийн асуудал

Уул уурхайн салбарын 

орлогын зохистой 

менежментийг бүрдүүлэхэд 

чиглэсэн засаглалыг 

бэхжүүлэх

Одоогийн нөхцөл байдал болон тулгамдаж буй асуудал

Монгол улсын эдийн засаг, төрийн төсөв нь олон улсын зах зээл дэх ашигт малтмалын үнээс ихээхэн хамааралтай. Иймд Монгол улсын 

эдийн засаг, нийгмийн тогтвортой хөгжлийг хангах үүднээс олон улсын зах зээлд ашигт малтмалын үнэ өсөх үед нэмэгдсэн орлогын 

тодорхой хувийг нийгмийн салбарын хөрөнгө оруулалтын бүтцийг үүсгэх, зах зээлийн эдийн засгийг улам бүр бэхжүүлэхэд чиглэсэн 

тогтолцоог бүрдүүлэх, хүний нөөцийг бэлтгэх зэрэгт зарцуулах шаардлагатай.

Тулгамдаж буй асуудлыг шийдэхэд чиглэсэн Япон улсын хамтын ажиллагааны чиглэл

Засаг захиргааны чадавхыг бэхжүүлэх замаар төсвийн менежмент болон санхүүгийн үйл 

ажиллагааг сайжруулах, холбогдох хууль эрхзүйн орчин болон тогтолцоог бүрдүүлэх, хүний 

нөөцийг хөгжүүлэх зэргээр засаглалын тогтолцоог бэхжүүлэхэд чиглэсэн дэмжлэгийг үзүүлнэ.

Хөтөлбөрийн нэр Хөтөлбөрийн агуулга

Тайлбар

Уул уурхайн салбарын хөгжлийн 

менежментийг бэхжүүлэх 

хөтөлбөр

Монгол улсын эдийн засгийн цаашдын 

хөгжлийн гол түлхүүр болох уул уурхайн 

салбарын тогтвортой хөгжлийг хангахад хувь 

нэмэр оруулах зорилгоор тус салбарын 

хөгжлийн төлөвлөгөөг боловсруулах, 

холбогдох хууль эрхзүйн орчинг бүрдүүлэх 

болон хүний нөөцийг хөгжүүлэх чиглэлээр 

хамтран ажиллана.

Хамтын 

ажиллагааны 

төрөл

Хэрэгжүүлэх хугацаа

Нийт дүн

Хөтөлбөрийн нэр

Төслийн нэр

Монгол улсад хэрэгжүүлэх төсөл хөтөлбөрийн төлөвлөгөө

Уул уурхайн салбарын тогтвортой хөгжил болон засаглалыг бэхжүүлэх

Хөгжлийн асуудал

Уул уурхайн салбарын 

тогтвортой хөгжил

Одоогийн нөхцөл байдал болон тулгамдаж буй асуудал

Уул уурхай нь Монгол улсын эдийн засгийн өсөлтийг авч явах хамгийн чухал салбар тул тус салбарыг тогтвортой хэлбэрээр хөгжүүлэх 

шаардлагатай. Гэвч стратегийн орд газруудын ашиглалтын бэлтгэл ажил зэрэгтэй харьцуулбал байгаль орчин, нийгмийн асуудлыг 

тусгасан уул уурхайн хөгжлийн төлөвлөгөөг боловсруулах ажил, төв болон орон нутгийн засаг захиргааны байгууллагын хяналтын 

тогтолцоог бүрдүүлэх, мөн эдгээрийн тулгуур хүчин зүйл болох төр болон хувийн хэвшлийн хүний нөөцийг бэлтгэх асуудлууд хоцорч 

байна.

Тулгамдаж буй асуудлыг шийдэхэд чиглэсэн Япон улсын хамтын ажиллагааны чиглэл

Япон улсын зүгээс Монгол улсын уул уурхайн салбарыг хөгжүүлэх төлөвлөгөө боловсруулах, 

холбогдох тогтолцоог бүрдүүлэх болон хүний нөөцийг бэлтгэхэд чиглэсэн техникийн болон 

санхүүгийн хамтын ажиллагааг хэрэгжүүлэх тухай судалж хэлэлцэнэ.

Төслийн нэр
Хамтын 

ажиллагааны 

төрөл

Хэрэгжүүлэх хугацаа

Хөтөлбөрийн агуулга Нийт дүн
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Монгол улсад хэрэгжүүлэх төсөл хөтөлбөрийн төлөвлөгөө

Тусламжийн чухалчлах салбар

2012

оны 

санхүүгийн 

жилээс 

өмнө

2013

оны 

санхүүгийн 

жил

2014

оны 

санхүүгийн 

жил

2015

оны 

санхүүгийн 

жил

2016

оны 

санхүүгийн 

жил

2017

оны 

санхүүгийн 

жил

Гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтыг эрчимжүүлэхэд чиглэсэн чадавх 

бэхжүүлэх төсөл

Техникийн 

хамтын 

ажиллагаа

-

Монгол-Японы хүний нөөцийн хөгжлийн төв Бизнесийн боловсон хүчин 

бэлтгэх төсөл (2-р шат)

Техникийн 

хамтын 

ажиллагаа

-

Жижиг дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх, байгаль орчныг хамгаалахад чиглэгдсэн 

хоёр үе шаттай зээл (2-р шат)
Зээл 5 тэрбум иен

Бизнесийн зөвлөх үйлчилгээний төсөл (TAM/BAS) Олон талт 1.76 сая доллар
ЕСБХБ (Япон-Европын хамтын 

ажиллагааны сан)

"Enterprise Mongolia" төсөл (2-р шат) Олон талт 0.7 сая доллар UNDP (Түншлэлийн сан)

Компаний засаглалыг дэмжих төсөл Олон талт 2.2 сая доллар
ОУВС (Техникийн туслалцааны 

сан)

Хүний нөөцийг хөгжүүлэх тэтгэлэгт хөтөлбөр (JDS)
Буцалтгүй 

тусламж
- Бусад хөтөлбөрт ч тусгагдсан

Монгол улс дахь мэргэжлийн сургалт, боловсролыг сайжруулах төсөл (TA) Олон талт 1.0 сая доллар
АХБ (Ядуурлыг бууруулах Японы 

сан)

Хувийн хэвшлийг дэмжих залуу болон ахмад сайн дурын ажилтан илгээх төсөл
Сайн дурын 

ажилтан
-

Хувийн секторыг хөгжүүлэх төсөл
Сэдэвчилсэн 

сургалт семинар 

болон бусад

-

ҮОНРТ-д телевизийн нэвтрүүлэг нийлүүлэх төсөл Бэлтгэл судалгаа -

Хөдөө аж ахуйн салбарын хүний нөөцийг хөгжүүлэх төсөл

Техникийн 

хамтын 

ажиллагаа

-

Баянхонгор аймгийн газар тариалангийн чадавхийг нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн 

газар тариалангийн мэргэжилтэн бэлтгэх төсөл

Өвсний үндэс 

Техникийн 

хамтын 

ажиллагаа

-

Ногоо тариалалтыг дэмжиж гэр хорооллын иргэдийн амжиргааг дээшлүүлэх 

төсөл

Өвсний үндэс 

Техникийн 

хамтын 

ажиллагаа

-

Хөдөө орон нутгийн иргэдийн амжиргааг дэмжих төсөл Олон талт 2.5 сая доллар
АХБ (Ядуурлыг бууруулах Японы 

сан)

Малын өвчний судалгаа болон практикт нэвтрүүлэх боломжтой оношилгооны 

аргыг хөгжүүлэх төсөл

Шинжлэх ухаан, 

технологи
-

Азийн орнуудын "SPS" конвенцийн бодлогыг хэрэгжүүлэх болон хил дамнасан 

халдварт өвчний эсрэг тэмцэх чадавхыг бэхжүүлэх цогц дэмжлэг
Олон талт - OIE-с санхүүжнэ

Ази, номхон далайн бүсийн мал амьтны эрүүл ахуйн бодлого, арга хэмжээг 

дэмжих хөтөлбөр
Олон талт - OIE-с санхүүжнэ

"One Health" үйл ажиллагааны хүрээнд мал амьтны өвчинтэй тэмцэх чадавх 

болон хүнсний аюулгүй байдлыг сайжруулах төсөл
Олон талт - OIE-с санхүүжнэ

Хөдөө аж ахуйн салбар

Сэдэвчилсэн 

сургалт семинар 

болон бусад

Хөдөө аж ахуйн салбарын бүтээмжийг 

дээшлүүлэх замаар тус салбарт ажил 

эрхлэгчдийн орлогыг нэмэгдүүлэхэд дэмжлэг 

үзүүлэхийн сацуу бүтээгдэхүүнийг 

чанаржуулахын тулд халдварт өвчинтэй 

тэмцэх чадавх болон хяналт шинжилгээний 

тогтолцоог бэхжүүлнэ.

Монгол улсын аж үйлдвэрийн төрөлжилтийг 

эрчимжүүлэхийн тулд гадаад худалдаа, 

хөрөнгө оруулалт болон бизнесийн орчныг 

бүрдүүлэхэд дэмжлэг үзүүлнэ. Мөн Монгол 

улсын үйлдвэрлэлийн 90-ээс дээш хувийг 

эзлэх жижиг дунд үйлдвэрлэлийн хөгжлийг 

дэмжинэ.

Хувийн хэвшлийг дэмжих 

хөтөлбөр

Хөдөө аж ахуйн менежментийг 

дэмжих хөтөлбөр

Тайлбар

Хөгжлийн асуудал

Аж үйлдвэрийг 

төрөлжүүлэхийг зорьж жижиг 

дунд болон бичил 

үйлдвэрлэлийн салбарт 

ажлын байр нэмэгдүүлэх

Одоогийн нөхцөл байдал болон тулгамдаж буй асуудал

Монгол улсын эдийн засгийн өсөлтийн гол хөдөлгүүр болох уул уурхайн салбар нь цөөн тооны ажлын байрыг үүсгэдэг бөгөөд уламжлалт 

гол салбар болох хөдөө аж ахуйн салбар болон ноолуурын үйлдвэрлэл зэргээс бусад салбарт ажлын байр олноор үүсгэх чадамж 

бүрэлдээгүй байна. Цаашид хөдөлмөрийн зах зээлд залуу ажиллах хүчний хэмжээ өсөн нэмэгдэх төлөв ажиглагдаж байгаа нь залуусын 

дунд ажилгүйдэл улам бүр газар авах эрдслийг дагуулж байгаа тул нийгмийн тогтвортой байдлыг хангах үүднээс ажлын байрыг үүсгэх 

бодлого нь чухал асуудлуудын нэг юм.

Мөн нийт ажиллах хүчний бараг 30%-ийг ажлын байраар хангаж буй хөдөө аж ахуйн салбарт ч гэсэн тогтвортой орлогын эх үүсвэрийг 

хангах болон орлогыг нэмэгдүүлэх замаар ядуурлыг бууруулах үүднээс хөдөө аж ахуйн тогтвортой менежментийг дэлгэрүүлэхэд чиглэсэн 

үйл ажиллагааг явуулах шаардлагатай. Сүүлийн жилүүдэд хил дамнасан малын халдварт өвчин хөдөө аж ахуй эрхлэгчдэд эдийн засгийн 

хохирол учруулж буй бөгөөд энэ асуудлыг шийдэхийн тулд олон улсын түвшинд хамтран ажиллах нь чухал юм.

Тулгамдаж буй асуудлыг шийдэхэд чиглэсэн Япон улсын хамтын ажиллагааны чиглэл

Аж үйлдвэрийг төрөлжүүлэх үүднээс хөрөнгө оруулалтын орчныг бүрдүүлж, жижиг дунд, бичил 

үйлдвэрлэл болон мэргэжилтэй боловсон хүчнийг бэлтгэх замаар ажлын байр нэмэгдүүлэхэд 

дэмжлэг үзүүлнэ. Залуусыг ажлын байраар хангах асуудлыг шийдэхийн тулд оюутан залуусыг 

Японд сургах, Монгол дахь боловсрол, судалгааны орчинг сайжруулах тал дээр хамтарч 

ажиллах тухай авч хэлэлцэнэ. Ажлын байр хамгийн ихээр үүсгэдэг хөдөө аж ахуйн салбарт 

тогтвортой менежментийг дэлгэрүүлэх замаар хөдөө аж ахуй эрхлэгчдийн орлогыг 

нэмэгдүүлэхэд дэмжлэг үзүүлнэ. Мөн сүүлийн жилүүдэд Монгол улсад нийгэм, эдийн засгийн 

томоохон хохирол учруулж буй хил дамнасан малын халдварт өвчинтэй тэмцэх чадавхыг 

дээшлүүлэхэд чиглэсэн хамтын ажиллагааг үргэлжлүүлнэ.

Хөтөлбөрийн нэр Хөтөлбөрийн агуулга Төслийн нэр
Хамтын 

ажиллагааны 

төрөл

Хэрэгжүүлэх хугацаа

Нийт дүн

Бүх нийтэд өгөөжтэй эдийн засгийн өсөлтийг бий болгоход чиглэсэн дэмжлэг
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2013 оны 4-р сарын байдлаар

Монгол улсад хэрэгжүүлэх төсөл хөтөлбөрийн төлөвлөгөө

2012

оны 

санхүүгийн 

жилээс 

өмнө

2013

оны 

санхүүгийн 

жил

2014

оны 

санхүүгийн 

жил

2015

оны 

санхүүгийн 

жил

2016

оны 

санхүүгийн 

жил

2017

оны 

санхүүгийн 

жил

Нийгмийн салбарыг дэмжих хөтөлбөр (2-р шат) Зээл 1.55 тэрбум иен
Нийгмийн аюулгүй байдлыг 

сайжруулах

Цогц хөгжлийг эрчимжүүлэх төсөл (TA) Олон талт 1.0 сая доллар
АХБ (Ядуурлыг бууруулах Японы 

сан)

Малын индексжүүлсэн даатгалын системийг нэвтрүүлэх төсөл Олон талт 1.32 сая доллар
Дэлхийн банк (Хүний нөөцийг 

хөгжүүлэх сан)

Хөдөө орон нутгийн эрүүл мэндийн үйлчилгээг сайжруулах төсөл

Техникийн 

хамтын 

ажиллагаа

- Эрүүл мэндийн салбар

Япон Монголын хамтарсан сургалтын зориулалттай эмнэлэг байгуулах 

төслийн бэлтгэл судалгаа
Бэлтгэл судалгаа -

Булган аймгийн Булган хотод “Эх нялхасын эрүүл мэндийн төлөө иргэдийн 

оролцоотой эрүүл хотыг бүтээх" төслийн үр дүнг бататгах төсөл

Өвсний үндэс 

Техникийн 

хамтын 

ажиллагаа

-

Японы уламжлалт анагаах ухаан (жудогийн бариа засал)-ыг дэлгэрүүлэх, 

сургагч багш бэлтгэх төсөл

Өвсний үндэс 

Техникийн 

хамтын 

ажиллагаа

-

Төв аймгийн жирэмсэн эхчүүдэд чиглэсэн эрүүл мэндийн үйлчилгээ, 

менежментийг сайжруулах төсөл

Өвсний үндэс 

Техникийн 

хамтын 

ажиллагаа

-

Улаанбаатар хотын гэр хорооллын иргэдэд эрүүл мэндийн үйлчилгээ үзүүлэх 

сувилагч бэлтгэх төсөл

Өвсний үндэс 

Техникийн 

хамтын 

ажиллагаа

-

Эх үрсийн нөхөн үржихүйн эрүүл мэнд болон аюулгүй амаржих нөхцлийг 

хангахад чиглэсэн эх баригч сургах болон бусад

Сэдэвчилсэн 

сургалт семинар
-

Эрүүл мэндийн салбарт сайн дурын ажилтан илгээх төсөл
Сайн дурын 

ажилтан
-

Эмнэлгүүдийн өргөтгөл, засварын төсөл
Өвсний үндэс 

Буцалтгүй 

тусламж

-

Хоол тэжээлийн архаг дутагдлыг бууруулах төсөл Олон талт 2.0 сая доллар
АХБ (Ядуурлыг бууруулах Японы 

сан)

ЕБС-ийн барилга, өргөтгөлийн төсөл (4-р шат)
Буцалтгүй 

тусламж
3.34 тэрбум иен Боловсрол

Хүний нөөцийг хөгжүүлэх тэтгэлэгт хөтөлбөр (JDS)
Буцалтгүй 

тусламж
- Бусад хөтөлбөрт ч тусгагдсан

Заах аргыг сайжруулах замаар хүүхдийн хөгжлийг дэмжих төсөл (2-р шат)

Техникийн 

хамтын 

ажиллагаа

-

Сургуулийн өмнөх болон анхан дунд шатны боловсролын салбарт сайн дурын 

ажилтан илгээх төсөл

Сайн дурын 

ажилтан
-

Япон хэлний боловсролын салбарт сайн дурын ажилтан илгээх төсөл
Сайн дурын 

ажилтан
-

Хөгжлийн асуудал

Нийгмийн суурь үйлчилгээг 

сайжруулах

Нийгмийн суурь үйлчилгээг 

сайжруулах хөтөлбөр

Эдийн засгийн өсөлтийг хүн бүрт өгөөжтэй 

тэгш шударга өсөлттэй холбохын тулд эрүүл 

мэнд, боловсрол зэрэг нийгмийн суурь 

үйлчилгээний чанар ба хүртээмжийг 

сайжруулах болон ядуу давхаргад чиглэсэн 

нийгмийн халамжийн тогтолцоог 

сайжруулахыг зорино.

Хөтөлбөрийн нэр Хөтөлбөрийн агуулга

Одоогийн нөхцөл байдал болон тулгамдаж буй асуудал

Монгол улсын эдийн засаг өсч буй ч, нөгөөтэйгүүр түүний үр шим ядуу давхаргад зохих ёсоор хүрэхгүй байгаа тул ядуурал буурахгүй, 

баян хоосны ялгаа улам бүр ихэсч байна. Ядуурал буурахгүй байгаа нь Монгол улсын эдийн засаг нь ажлын байр үүсгэх хангалттай 

чадамжгүй байгаа, нийгмийн халамжийн төсөв ядуу давхаргад зохистойгоор хуваарилагдахгүй байгаа зэргээс шалтгаалж байна. Мөн 

Улаанбаатар хотын гэр хороолол болон хөдөө орон нутагт эрүүл мэндийн үйлчилгээ, боловсрол зэрэг нийгмийн суурь үйлчилгээний чанар 

ба хүртээмж сул байна. Цаашид уул уурхайн салбарын орлого эрс нэмэгдэх төлөвтэй байгаа энэ үед дээрх асуудлуудыг шийдэхгүй бол 

баян хоосны ялгаа улам бүр ноцтой асуудал болж ирэх тул Монгол улсын эдийн засаг, нийгмийн тогтвортой хөгжил, цаашлаад хүний 

аюулгүй байдлыг хангах үүднээс яаралтай арга хэмжээ авах шаардлагатай.

Хэрэгжүүлэх хугацаа

Нийт дүн Тайлбар

Тулгамдаж буй асуудлыг шийдэхэд чиглэсэн Япон улсын хамтын ажиллагааны чиглэл

Өнөөг хүртэл хэрэгжүүлсэн техникийн хамтын ажиллагааны үр дүнд үндэслэн, Монгол улсын 

бусад түншүүдийн үйл ажиллагаатай уялдуулан бодлогын тогтолцоог бүрдүүлэх, холбогдох 

хүний нөөцийг бэлтгэх гэсэн хоёр замаар нийгмийн суурь үйлчилгээг сайжруулахыг зорьж 

ажиллана. Нийгмийн үйлчилгээний хүртээмжийн бүс нутаг хоорондын ялгааг арилгахын тулд 

"Өвсний үндэс" хүний аюулгүй байдлыг хангах буцалтгүй тусламжийн хөтөлбөрийг үргэлжлүүлэн 

хэрэгжүүлнэ.

Эрүүл мэнд, боловсролын салбарын хувьд 2011-2015 онд эрүүл мэнд, боловсролын салбарт 

хэрэгжүүлэх олон улсын хамтын ажиллагааны бодлогод тулгуурлан үйл ажиллагаа явуулна.

Төслийн нэр

Хамтын 

ажиллагааны 

төрөл
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Монгол улсад хэрэгжүүлэх төсөл хөтөлбөрийн төлөвлөгөө

Цэцэрлэг, бага сургуулийн байрны засварын төсөл
Өвсний үндэс 

Буцалтгүй 

тусламж

-

Хүүхдэд ээлтэй цэцэрлэгийг хөгжүүлэх төсөл (2-р шат)

ТББ-ын ү/а-г 

дэмжих 

буцалтгүй 

тусламж

78 сая иен

Хөдөө орон нутгийн бага сургуулийн багш нарын чадавхыг дээшлүүлэх төсөл

Өвсний үндэс 

Техникийн 

хамтын 

ажиллагаа

Анхан болон дунд шатны боловсролын салбар

Сэдэвчилсэн 

сургалт семинар 

болон бусад

-

Инженер, технологийн чиглэлийн мэргэжлийн боловсрол Бэлтгэл судалгаа -

Хөдөө орон нутгийн хүүхдийн боловсролыг дэмжих төсөл Олон талт 2.89 сая доллар
АХБ (Ядуурлыг бууруулах Японы 

сан)

Алслагдсан орон нутгийн хүүхдүүдэд чиглэсэн суурь боловсролыг сайжруулах 

төсөл
Олон талт 2.64 сая доллар

Дэлхийн банк (Нийгмийн хөгжлийг 

дэмжих Японы сан)

Улаанбаатар хотын ус хангамжийг сайжруулах төсөл (Гачуурт) Зээл 3.3 тэрбум иен Бусад хөтөлбөрт ч тусгагдсан

Улаанбаатар хотын цэвэр бохир усны салбарыг сайжруулахад хамтран 

ажиллах бэлтгэл судалгаа
Бэлтгэл судалгаа - Бусад хөтөлбөрт ч тусгагдсан

Ус хангамжийг сайжруулах төсөл
Өвсний үндэс 

Буцалтгүй 

тусламж

-

Зүүн өмнөд говийн бүсийн дэд бүтцийг хөгжүүлэх төсөл Олон талт 2.76 сая доллар
ЕСБХБ (Япон-Европын хамтын 

ажиллагааны сан)

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг ажлын байраар хангах
Сэдэвчилсэн 

сургалт семинар
- Бусад

Нийгмийн эмзэг давхаргынхныг дэмжих төсөл Олон талт 3.0 сая доллар
АХБ (Ядуурлыг бууруулах Японы 

сан)

Байгалийн нөөцийн зохистой менежмент, иргэдийн оролцоонд тулгуурлан 

Онон голын сав газрын бүсэд ядуурлыг бууруулах төсөл
Олон талт 2.0 сая доллар

АХБ (Ядуурлыг бууруулах Японы 

сан)

Багийн төвийг цахилгаанжуулах туршилтын төсөл Олон талт 2.4 сая доллар
АХБ (Ядуурлыг бууруулах Японы 

сан)

Гэр хорооллын ядуу иргэдэд чиглэсэн санхүүгийн цогц үйлчилгээг сайжруулах 

төсөл
Олон талт 2.5 сая доллар

АХБ (Ядуурлыг бууруулах Японы 

сан)

Хөгжлийн асуудал

Нийгмийн суурь үйлчилгээг 

сайжруулах

Нийгмийн суурь үйлчилгээг 

сайжруулах хөтөлбөр

Эдийн засгийн өсөлтийг хүн бүрт өгөөжтэй 

тэгш шударга өсөлттэй холбохын тулд эрүүл 

мэнд, боловсрол зэрэг нийгмийн суурь 

үйлчилгээний чанар ба хүртээмжийг 

сайжруулах болон ядуу давхаргад чиглэсэн 

нийгмийн халамжийн тогтолцоог 

сайжруулахыг зорино.
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Монгол улсад хэрэгжүүлэх төсөл хөтөлбөрийн төлөвлөгөө

Тусламжийн чухалчлах салбар

2012

оны 

санхүүгийн 

жилээс 

өмнө

2013

оны 

санхүүгийн 

жил

2014

оны 

санхүүгийн 

жил

2015

оны 

санхүүгийн 

жил

2016

оны 

санхүүгийн 

жил

2017

оны 

санхүүгийн 

жил

1. Эдийн засгийн хөгжлийг эрчимжүүлэх дэд бүтэц, тээврийн системийг 

сайжруулах

Улаанбаатар хотын шинэ олон улсын нисэх онгоцны буудал барих төсөл Зээл 28.8 тэрбум иен

Улаанбаатар хотын Ажилчны гудамжинд төмөр замын гүүрэн гарц барих 

төсөл
Бэлтгэл судалгаа -

Улаанбаатар хотын тээврийн салбарыг сайжруулахад чиглэсэн хамтын 

ажиллагааны бэлтгэл судалгаа
Бэлтгэл судалгаа -

Зам, гүүрийн арчилгааны технологи, менежментийг сайжруулах төсөл

Техникийн 

хамтын 

ажиллагаа

‐

Тээвэр ложистикийн бүтцийг хөгжүүлэх төсөл Олон талт 0.9 сая доллар
АХБ (Ядуурлыг бууруулах Японы 

сан)

2. Хотын суурь дэд бүтэц, ус, цахилгаан хангамж зэрэг нийтийн үйлчилгээний 

дэд бүтцийг бүрдүүлэх

Улаанбаатар хотын ус хангамжийг сайжруулах төсөл Зээл 3.3 тэрбум иен Бусад хөтөлбөрт ч тусгагдсан

Улаанбаатар хотын цэвэр бохир усны салбарт хамтран ажиллах бэлтгэл 

судалгаа
Бэлтгэл судалгаа - Бусад хөтөлбөрт ч тусгагдсан

Бохир болон хаягдал усны менежмент ба технологи
Сэдэвчилсэн 

сургалт семинар
-

Усны нөөц, гамшгаас урьдчилан сэргийлэх
Сэдэвчилсэн 

сургалт семинар
-

Хүйтэн сэрүүн бүс нутгийн  хот байгуулах технологийг сайжруулах төсөл

Өвсний үндэс 

Техникийн 

хамтын 

ажиллагаа

-

Дулааны 4-р цахилгаан станцыг шинэчлэх төсөл Бэлтгэл судалгаа -

Улаанбаатар хотын цахилгаан дамжуулах болон түгээх сүлжээг сайжруулах 

төслийн судалгаа
Бэлтгэл судалгаа -

3. Хотын байгаль орчин, орчны менежментийг сайжруулах

Гэр хорооллын орчин нөхцлийг сайжруулах төсөл
Буцалтгүй 

тусламж
56.1 сая иен UN-HABITAT

Улаанбаатар хотын гал түймэртэй тэмцэх чадавхыг бэхжүүлэх, гал унтраах 

тоног төхөөрөмжийг сайжруулах төсөл
Буцалтгүй тусламж 840 сая иен

Улаанбаатар хотын газар хөдлөлтийн эрсдлээс хамгаалах чадавхыг 

бэхжүүлэх төсөл

Техникийн 

хамтын 

ажиллагаа

-

Улаанбаатар хотын агаарын бохирдлын хяналтын чадавхыг бэхжүүлэх төсөл 

(2-р шат)

Техникийн 

хамтын 

ажиллагаа

-

Улаанбаатар хотын чадавхыг 

бэхжүүлэх хөтөлбөр

Монгол улсын эдийн засгийн төв болох 

нийслэл хотын чадамжийг хадгалах, 

бэхжүүлэх нь чухал асуудал бөгөөд хотын 

тэлэлт нь орчны доройтлыг дагуулж байна. 

Улаанбаатар хотын хот төлөвлөлтийн 

мастер төлөвлөгөө болон Монгол улсын 

Засгийн газрын Улаанбаатар хотыг 

хөгжүүлэх бодлого чиглэл зэргийг харгалзан, 

Япон улсын хувьд арвин туршлагатай 

салбарын мэдлэг туршлага, технологийг 

ашиглан, бусад доноруудын үйл 

ажиллагаатай уялдуулан дэд бүтцийн бүтээн 

байгуулалтад дэмжлэг үзүүлэх замаар хотын 

чадавхыг бэхжүүлэхэд хамтран ажиллана.

Хөгжлийн асуудал

Дэд бүтцийн бүтээн 

байгуулалт болон хот 

төлөвлөлт, менежментийн 

чадавхыг сайжруулах

Одоогийн нөхцөл байдал болон шийдэх асуудал

Улаанбаатар хотод Монгол улсын нийт хүн амын 40 орчим хувь буюу 1 сая 100 000 орчим хүн төвлөрөн суурьшиж, хот улам бүр хүрээгээ 

тэлж байна. Хүн амын энэхүү огцом өсөлттэй харьцуулахад Улаанбаатар хотын тээвэр, цахилгаан болон усан хангамж зэрэг нийтийн 

үйлчилгээний дэд бүтэц хангалтгүй байгаа нь ноцтой асуудал болж байна. Мөн хотын эмх замбараагүй тэлэлтийн улмаас агаарын болон 

хөрсний бохирдол, хог хаягдлын асуудал, нийгмийн үйлчилгээний хүртээмж харилцан адилгүй байх зэрэг асуудлууд нүүрлэн, орчин 

нөхцөл улам бүр муудаж байна.

Тулгамдаж буй асуудлыг шийдэхэд чиглэсэн Япон улсын хамтын ажиллагааны чиглэл

Улаанбаатар хотын хөгжлийн асуудлаар олон тооны хандивлагчид судалгаа болон хамтын 

ажиллагааг хэрэгжүүлж байгаа бөгөөд эдгээр хандивлагчдын үйл ажиллагаатай уялдуулан 

хотын чадавхыг бэхжүүлэх чиглэлээр хамтран ажиллана. Өнөөг хүртэлх хамтын 

ажиллагааныхаа үр дүнг харгалзан хотыг хөгжүүлэх мастер төлөвлөгөөнд үндэслэсэн хот 

төлөвлөлтийг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай хууль эрхзүйн орчинг бүрдүүлэх, хүний нөөцийг 

бэлтгэх чиглэлээр ажиллана.

Тус мастер төлөвлөгөөнд үндэслэн Улаанбаатар хотын захиргааны зүгээс сонгосон төслүүд 

дотроос Япон улсын технологийг ашиглах боломжтой төслүүдийг тэргүүлэх зэрэглэлд авч үзэн, 

хотын тээврийн систем, хотын суурь дэд бүтэц (цэвэр бохир усны шугам сүлжээ, цахилгаан 

болон дулааны хангамж)-ийг байгуулах болон тэдгээрийн менежментийг явуулахад чиглэсэн 

санхүүгийн болон техникийн хамтын ажиллагааг хэрэгжүүлэх тухай судалж хэлэлцэнэ.

Мөн Улаанбаатар хотын байгаль орчны асуудал (хог хаягдал, агаарын бохирдол, усны чанар 

муудаж буй асуудал зэрэг)-аас гадна үер, газар хөдлөлт, гал түймэр зэрэг гамшигтай тэмцэхэд 

чиглэсэн санхүүгийн болон техникийн хамтын ажиллагааг хэрэгжүүлэх тухай судалж хэлэлцэнэ.

Хөтөлбөрийн нэр

Хэрэгжүүлэх хугацаа

Нийт дүн Тайлбар

  Улаанбаатар хотын чадавхыг бэхжүүлэх

Хамтын 

ажиллагааны 

төрөл

Хөтөлбөрийн агуулга Төслийн нэр
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Монгол улсад хэрэгжүүлэх төсөл хөтөлбөрийн төлөвлөгөө

Байгаль орчны менежментийн салбар
Сэдэвчилсэн 

сургалт семинар
-

Улаанбаатар хотод мод тарих технологийг хөгжүүлэх төсөл

Өвсний үндэс 

Техникийн 

хамтын 

ажиллагаа

-

Сайншандын аж үйлдвэрийн цогцолборын бүсэд ногоон бүс байгуулах төсөл

Өвсний үндэс 

Техникийн 

хамтын 

ажиллагаа

-

Иргэдийн оролцоотойгоор Улаанбаатар хотын ядуу иргэдэд чиглэсэн дэд 

бүтцийг хөгжүүлэх төсөл
Олон талт 3.0 сая доллар

Дэлхийн банк (Нийгмийн хөгжлийг 

дэмжих Японы сан)

Гэр хорооллын ядуу иргэдэд гэрийн дулаалганы материал нийлүүлэх төсөл Олон талт 2.0 сая доллар
АХБ (Ядуурлыг бууруулах Японы 

сан)

4. Хот төлөвлөлт, хотын хөгжлийг дэмжсэн тогтолцоог бүрдүүлэх

Монгол улсын хот байгуулалтын салбарын чадавхийг бэхжүүлэх төсөл

Техникийн 

хамтын 

ажиллагаа

-

Хот төлөвлөлтийн технологийг сайжруулах, хууль эрхзүйн орчныг бүрдүүлэхэд 

зөвлөх илгээн ажиллуулах төсөл

Тусгай 

мэргэжилтэн
-

Улаанбаатар хотын чадавхыг бэхжүүлэх чиглэлээр сайн дурын ажилтан илгээх 

төсөл

Сайн дурын 

ажилтан
-

Хот төлөвлөлт, бүсийн хөгжлийн салбар
Сэдэвчилсэн 

сургалт семинар
-

Хотын үйлчилгээг сайжруулах, гэр хорооллыг хөгжүүлэх төслийн судалгаа Олон талт 2.5 сая доллар
АХБ (Ядуурлыг бууруулах Японы 

сан)

Улаанбаатар хотын тээвэрлэлтийн чадамжийг нэмэгдүүлэх төсөл Олон талт 1.0 сая доллар
АХБ (Ядуурлыг бууруулах Японы 

сан)

Улаанбаатар хотын чадавхыг 

бэхжүүлэх хөтөлбөр

Монгол улсын эдийн засгийн төв болох 

нийслэл хотын чадамжийг хадгалах, 

бэхжүүлэх нь чухал асуудал бөгөөд хотын 

тэлэлт нь орчны доройтлыг дагуулж байна. 

Улаанбаатар хотын хот төлөвлөлтийн 

мастер төлөвлөгөө болон Монгол улсын 

Засгийн газрын Улаанбаатар хотыг 

хөгжүүлэх бодлого чиглэл зэргийг харгалзан, 

Япон улсын хувьд арвин туршлагатай 

салбарын мэдлэг туршлага, технологийг 

ашиглан, бусад доноруудын үйл 

ажиллагаатай уялдуулан дэд бүтцийн бүтээн 

байгуулалтад дэмжлэг үзүүлэх замаар хотын 

чадавхыг бэхжүүлэхэд хамтран ажиллана.

Хөгжлийн асуудал

Дэд бүтцийн бүтээн 

байгуулалт болон хот 

төлөвлөлт, менежментийн 

чадавхыг сайжруулах


