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Дэлхийн банк, АХБ, МСС, Дэлхийн банк, АХБ, МСС, ЕЕСББ, Жайка, МУЗГ СББ, Жайка, МУЗГ 
хамртан ажиллаж байнахамртан ажиллаж байнахамртан ажиллаж байна. хамртан ажиллаж байна. 

ДУНД ШАТНЫ 
ХӨРӨНГӨ БОГИНО 

ХУГАЦААНД ҮР
ДЭЭРХ 

ТӨСӨЛ, ХӨТӨЛБӨРҮҮ
ОРУУЛАЛТЫН 
БЭЛТГЭЛИЙГ 

ХАНГАХ  

ХУГАЦААНД ҮР 
ДҮН ГАРГАХ  ДИЙН ОРХИГДСОН 

ОРОН ЗАЙГ НӨХӨХ  

2

2



УБЦАТУБЦАТ--Санхүүжилтийн хэмжээСанхүүжилтийн хэмжээ

Бүрэлдэхүүн 2. 

УБ хотын төвийн

Бүрэлдэхүүн 3.

Олон нийтэд 
сурталчлах,  

Бүрэлдэхүүн 1. 

Гэр хорооллын УБ хотын төвийн 
нарийн тоосонцрыг 

бууруулах

ур ,
Хөтөлбөрүүдийн 

уялдааг хангах, Төслийн 
менежмент

Гэр хорооллын   
нарийн тоосонцрыг 

бууруулах

2.8 сая ам.доллар
3.0 сая ам. Доллар

9.2 сая ам.доллар

Н й 15 $Нийт санхүүжилт - 15 сая $



Гэр хорооллын нарийн тоосонцрыг бууруулах  Гэр хорооллын нарийн тоосонцрыг бууруулах  

• Нарийн
• 2.5мкм-ээс багаPM2 5 2.5мкм ээс багаPM2.5

• Бүдүүн тоосонцор
• 2.5-10 мкмPM1010



З 7 $ЗУУХ Зуухны нөхөн олговор – 7 сая $

Усан халаалттай жижиг зуухны зах зээлийн уу
судалгаа, стандарт, техникийн зөвлөгөө

Дотоодын үйлдвэрлэгчдийг дэмжих 



УБ хотын төвийн нарийн тоосонцрыг бууруулах УБ хотын төвийн нарийн тоосонцрыг бууруулах –– 2,8 сая 2,8 сая $$

Ногоон 
байгууламж

Үнсэн сан, 
дэгдэмхий тоос

Боломжийн 
өртөгтэй орон сууц

Төвлөрсөн Д.Х-г
боловсронгуй бол-х 

Туршлага 
судлах 

Мэдээлэл 
хуваалцах 

Чадавхийг 
бэхжүүлэх 

Хамтын 
ажиллагаа 



Сургалт сурталчилгаа Сургалт сурталчилгаа -- Уялдаа холбоо Уялдаа холбоо -- Хяналт   Хяналт   

Төсөл хөтөлбөрүүдийг уялдуулах 

Шинжилгээний тоног төхөөрөмж сургалт 

Мэдээлэл сурталчилгааны компанит ажил 

Төслийн хяналт, үнэлгээ 

Төслийн зохион байгуулалт, удирдлага 



– НЗДТГ
А б б й– Агаарын бохирдлыг бууруулах үндэсний хороо

– Цэвэр агаар сан
Эр й а с ра е бо о о ө ө ө й– Эрчим хүчний яам-стратеги, бодлого, төлөвлөлтийн 
газар

– Нийслэлийн агаарын чанарын албаНийслэлийн агаарын чанарын алба
– Эрдэм шинжилгээ, судалгааны байгууллагууд-

ШУТИС
– Дотоодын зуух үйлдвэрлэгчид
– Хэвлэл мэдээллийн байгууллагууд
– Бусад төсөл хөтөлбөрүүд- МСС, Жайка, AХБ, ЁСББ 



Дуусах
2017

Эхлэх
2013 20172013



УБЦАТУБЦАТ--Гарах үр дүнГарах үр дүнЦЦ р үр дүр үр дү
Гол үр дүн

• Гэр хорооллын зуухнаас гарах хорт утаа тодорхой хэмжээгээр 
буурсан байх

• Агаарын бохирдол бууруулах дунд болон урт хугацааны хөрөнгө 
оруулалтын төлөвлөгөө, ТЭЗҮ, стратеги баримт бичиг гарсан байх

• УБ б б б б й• УБ хотод агаарын бохирдол бууруулах иж бүрэн хөтөлбөрийн 
зохицуулалт, уялдаа холбоо сайжирсан байх




