
In addition to MCC’s $350 million 
investment, the Government of 
Mongolia will contribute $111.8 
million. This ranks among the 
largest partner country 

contributions in MCC’s history.

MCC maintains strict oversight and allocates funding over time.

MARCH 2021

1. DOWNSTREAM 
WELLS ACTIVITY

EVERY QUARTER, 
MCA-M SENDS 
BUDGET REQUEST 
TO MCC

MCA-M BOARD 
REVIEWS AND 
APPROVES OR
DENIES

MCA-M RECEIVES 
FUNDING TO 
CONTINUE PROJECTS

MCC REVIEWS 
REQUESTS AND 
ENSURES FUNDS 
ARE PROPERLY 
ALLOCATED

MARCH 2026

Construction of new 
groundwater wells and a 
state-of-the-art plant for 
purifying drinking water.

2. WATER
RECYCLING ACTIVITY

Construction of water 
recycling plant and delivery 
of the recycled water to 
combined heat and power 
plants(CHPPs).

3. WATER SECTOR 
SUSTAINABILITY

Improvement of long 
-term sustainability of the 
water sector and 
implementation of policy, 
legal and institutional 
reforms.

The project comprises three 
closely related activities that aim 
to address the limited long-term 
sustainability of Ulaanbaatar’s 
water supply.

$350 million 
grant

MCC is a United States 
Government foreign 
assistance agency 
founded in 2004. Our 
mission is to reduce 
poverty through 
economic growth.

MCC invests in coun-
tries that meet criteria 
of good governance, 
economic freedom, 
and investing in their 
people.

MCC has signed 38 
compacts with 29 
countries worth more 
than $14 billion.

Mongolia is among the 
few countries in Asia to 
have a second 
Compact. The first 
Mongolia Compact, a 
$284.9M investment, 
was implemented from 
2008-2013.

MONGOLIA WATER COMPACT

HOW DOES THE MCC-MONGOLIA 
WATER COMPACT PREVENT CORRUPTION?

WHAT IS MCC?

MISSION INVESTMENT GLOBAL IN MONGOLIA

TIMELINE

For more information please visit MCC at www.mcc.gov and MCA-Mongolia at mca-mongolia.gov.mn



МСК-ын 350 сая ам.долларын буцалтгүй 
тусламжаас гадна Монгол Улсын Засгийн 
газар 111,8 сая ам.долларын хөрөнгө 
оруулалт хийнэ. Энэ нь МСК-ын түүхэнд 
түнш улсын зүгээс хамгийн их хувь нэмэр 

оруулж буй тохиолдол юм.

МСК хатуу хяналт тавьж, санхүүжилтийг тодорхой хугацаанд хуваарилдаг.

1. ГАЗРЫН ДООРХ УСНЫ 
БАРУУН ЭХ ҮҮСВЭРИЙГ 

ШИНЭЭР БАЙГУУЛАХ

ММСС-ААС УЛИРАЛ БҮР 
ТӨСВИЙН ХҮСЭЛТЭЭ 
МСК-Д ИЛГЭЭНЭ

ММСС-ГИЙН УДИРДАХ
ЗӨВЛӨЛ ХЯНАН 
ЗӨВШӨӨРЧ, ЭСВЭЛ 
ТАТГАЛЗАНА

ММСС ТӨСЛҮҮДИЙГ 
ҮРГЭЛЖЛҮҮЛЭХ 
САНХҮҮЖИЛТ АВДАГ

МСК ХҮСЭЛТИЙГ ХЯНАЖ, 
САНХҮҮЖИЛТИЙГ 
ЗӨВ ХУВААРИЛСАН 
ЭСЭХИЙГ 
БАТАЛГААЖУУЛНА

Газрын доорх усны ордыг 
түшиглэн шинэ эх үүсвэрүүдийг 
байгуулж, дэвшилтэт технологи 
бүхий ус гүн цэвэршүүлэх 
байгууламж барих.

2. ХАЯГДАЛ УС ДАХИН
БОЛОВСРУУЛАХ

Ус дахин боловсруулах үйлдвэр 
барьж боловсруулсан усыг 
дулааны цахилгаан станцын 
хэрэглээнд нэвтрүүлэх.

3. УСНЫ САЛБАРЫН 
ТОГТВОРТОЙ БАЙДАЛ

Усны салбарын удаан 
хугацааны тогтвортой байдлыг 
сайжруулж, салбарын бодлого, 
эрх зүйн орчин, институцийн 
шинэчлэл хийх.

Төсөл нь Улаанбаатар хотын ус 
хангамжийг урт хугацаанд тогтвортойгоор 
нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн харилцан уялдаа 
бүхий гурван үйл ажиллагаанаас бүрдэнэ.

350 сая ам.долларын 
буцалтгүй тусламж

МСК нь 2004 онд 
байгуулагдсан АНУ-ын 
Засгийн газрын гадаад 
тусламжийн агентлаг юм. 
Бидний эрхэм зорилго 
бол эдийн засгийн 
өсөлтийг дэмжих замаар 
ядуурлыг бууруулах.

МСК нь сайн засаглал, 
эдийн засгийн эрх чөлөө, 
хүний хөгжилд хөрөнгө 
оруулах гэсэн шалгуурыг 
хангасан улс орнуудад 
санхүүжилт олгодог.

МСК нь 29 улстай нийт 14 
тэрбум ам.доллараас 
дээш үнийн дүнтэй 38 
компакт гэрээ байгуулсан 
байна.

Монгол Улс хоёр дахь 
компакт гэрээ байгуулсан 
Азийн цөөхөн орны нэг 
юм. 2008-2013 оны хооронд 
284.9 сая ам.долларын 
хөрөнгө оруулалт бүхий 
Монголын анхны компакт 
гэрээ хэрэгжиж дууссан.

МОНГОЛ УЛСАД ХЭРЭГЖИХ 
УСНЫ КОМПАКТ ГЭРЭЭ

МОНГОЛ УЛСАД ХЭРЭГЖИХ УСНЫ КОМПАКТ ГЭРЭЭ 
АВЛИГААС ХЭРХЭН УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛДЭГ ВЭ?

МСК ГЭЖ ЮУ ВЭ?

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ ДЭЛХИЙ ДАХИНД МОНГОЛ УЛСАД

Төслийн хугацаа

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг МСК-ын www.mcc.gov болон 
Монголын Mянганы Cорилтын Сангийн mca-mongolia.gov.mn цахим хуудсаас авна уу.

2021 ОНЫ 3-Р САР 2026 ОНЫ 3-Р САР


