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ТОВЧИЛСОН ҮГИЙН ЖАГСААЛТ
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АПЕК   - Ази, Номхон далайн эдийн засгийн хамтын ажиллагааны байгууллага
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БЗД   - Баянзүрх дүүрэг
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БНХАУ  - Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улс
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ДЭМБ  - Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага
ЕАБХАБ  - Европын аюулгүй байдал, хамтын ажиллагааны байгууллага
ЕБС   - Ерөнхий боловсролын сургууль
ЕТ   - Ерөнхий төлөвлөгөө
ЗГ   - Засгийн газар
ИДБХ  - Инженерийн дэд бүтцийн хангамж
МСҮТ  - Мэргэжлийн сургалт, үйлдвэрлэлийн төв
МУ   - Монгол улс
НЗТХ   - Нийслэлийн зураг төслийн хүрээлэн
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ОХУ   - Оросын Холбооны Улс
СБД   - Сүхбаатар дүүрэг
СӨБ   - Сургуулийн өмнөх боловсрол
СХД   - Сонгинохайрхан дүүрэг
ТОСК  - Төрийн орон сууцны корпораци
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Монгол Улсын нийслэл Улаанбаатар хот нь 1639 онд 
одоогийн Өвөрхангай аймгийн Бүрд сумын нутаг дахь 
Ширээт цагаан нуур гэдэг газар Өргөө нэртэйгээр 
үндэс суурь нь тавигдсанаас хойш, түүхэн хөгжлийнхөө 
380 жилийн явцад, Орхон, Тамир, Туул голуудын хөндий 
дагуу 29 удаа нүүдэллэсний эцэст, одоогийн байрлаж 
буй Туул голын хойд талд, Сэлбэ голын адагт 1778 онд 
бууснаас хойш байнгын суурьшиж хот болон хөгжиж 
эхэлсэн түүхтэй. 1911 онд сэргэн мандсан Богд хаант 
Монгол Улсын нийслэлээр тунхаглаж “Нийслэл хүрээ”, 
улмаар 1924 онд анхны үндсэн хуулиа батлан, Бүгд 
Найрамдах Бүрэн Эрхтэй Ард Улсын “Нийслэл хот” 
гэдгийг хуульчилж хотын нэрийг “Улаанбаатар хот” 
хэмээн өөрчилжээ. 1954 оноос эхлэн 1954, 1963, 1971, 
1986, 2002 онуудад батлагдсан тухайн үеийн нийгмийн 
тогтолцоо, хот байгуулалт, төлөвлөлтийн онол, арга 
зүйгээр боловсруулагдсан таван удаагийн хөгжлийн 
ерөнхий төлөвлөгөөний дагуу хөгжиж, өнөөгийн дүр 
төрхөө олж, өдгөө тусгаар тогтносон Монгол Улсын 
нийслэл, улс орны нийгэм, улс төр, эдийн засаг, олон 
улсын харилцаа, соёл, шинжлэх ухаан, боловсрол, оюун 
санаа, бизнес, санхүүгийн үйл ажиллагааны төв болон 
хөгжиж байна.

2010-2012 онуудад “Улаанбаатар хотыг 2020 он хүртэл 
хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөөний тодотогол, 2030 он 
хүртэлх хөгжлийн чиг хандлага” хот байгуулалтын баримт 
бичиг /2020ЕТТ2030ХЧХ/-ийг Нийслэлийн Зураг төслийн 
хүрээлэнд боловсруулан, 2013 оны 2-р сард Монгол Улсын 
Их Хурлын 23-р тогтоолоор батлуулан, одоо Улаанбаатар 
хотын хот байгуулалтын хөгжлийн үндсэн баримт бичиг 
болгон хэрэгжүүлж байна. Монгол улсын Үндсэн хуулийн 
үзэл санааг баримтлан Улаанбаатар хотын олон талт 
чиг үүргийг оновчтой тодорхойлж, тухайн чиг үүргээ үр 
өгөөжтэй хэрэгжүүлэх таатай нөхцөл бүрдүүлэх нь энэхүү 
Ерөнхий төлөвлөгөөний нэг чухал зорилт байсан юм. 
Улаанбаатар хотыг 2030 он хүртэл хөгжүүлэх хөгжлийн 
ерөнхий төлөвлөгөөг “ХҮНЭЭ ЭРХЭМЛЭН ДЭЭДЭЛСЭН 
ТОГТВОРТОЙ, НОГООН ХӨГЖИЛ” –д тулгуурласан бөгөөд 
Хүн амын аюулгүй байдал, нийгмийн эв нэгдлийг бүрэн 
хангасан, Ажлын байр, тогтвортой орлоготой байх 
нөхцөлийг бүрдүүлсэн, Инженерийн дэд бүтэц бүхий 
амьдрах орон, байртай, Байгаль-экологи, нутаг 

дэвсгэр даацад нийцсэн, Амралт, спорт, соёл ахуйн 
үйлчилгээгээр бүрэн хангагдсан АЮУЛГҮЙ, АМЬДРАЛЫН 
ТААТАЙ ОРЧНЫГ “ЖИГД” БҮРДҮҮЛЭХ гэсэн зарчмыг 
баримтлан төлөвлөсөн болно.

Нийслэл Улаанбаатар хотын чиг үүргийг нэгдүгээрт, 
Монгол улсын хөгжил, үндэсний аюулгүй байдлын 
бодлого, стратегийг тодорхойлон хэрэгжүүлэгч улс 
төр, нийгэм -эдийн засгийн бодлогын төв - Монгол 
Улсын нийслэл хот, хоёрдугаарт, Үйлдвэрлэл, бизнес, 
шинжлэх ухаан, боловсрол, эрүүл мэнд, соёлын бүх 
үйлчилгээ төвлөрсөн, улс, бүс нутгийн ач холболдол 
бүхий зангилаа төв - Нийслэлийн бүсийн тулгуур төв 
хот, гуравдугаарт, Тодорхой хил хязгаар, засаглал, хот 
байгуулалт бүхий иргэдийнхээ хөгжлийг хангах чиг үүрэг 
бүхий бие даасан метрополитен хот - Бие даасан засаг 
захиргааны нэгж хот байна гэж тодорхойлсон. Энэхүү 
ерөнхий төлөвлөгөөний төлөвлөлтийн хугацаа 2020 онд 
дуусч байгаатай холбогдуулан Улаанбаатар хотын 2040 
он хүртэлх хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө (УБХ2040ХХЕТ)-г 
боловсруулах шаардлагатай болсон.

Улаанбаатар хотын 2040 он хүртэлх хөгжлийн ерөнхий 
төлөвлөгөө (УБХ2040ХХЕТ)-ний концепц боловсруулах 
ажлыг “Улаанбаатар хотыг 2020 он хүртэл хөгжүүлэх 
ерөнхий төлөвлөгөөний тодотогол, 2030 он хүртэлх 
хөгжлийн чиг хандлага” хот байгуулалтын баримт бичгийн 
хэрэгжилтийн үнэлгээ, хот байгуулалтын иж бүрэн 
үнэлгээ”, “Улаанбаатар хотыг 2040 он хүртэлх хөгжлийн 
ерөнхий төлөвлөгөөний Улаанбаатар бүс, хот орчмын хот 
төлөвлөлтийн суурь судалгаа”-ний үнэлгээ дүгнэлт болон 
санал, зөвлөмжүүд, Улаанбаатар хотын 2040 он хүртэлх 
хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөний концепцийн шилдэг 
санаа боловсруулах мэргэжлийн, нээлттэй уралдааны 
үр дүн, зарим гадаад улс орны нийслэл хотуудын хот 
төлөвлөлт, хот байгуулалтын туршлага, орчин үеийн 
хот төлөвлөлтийн онол, арга зүйг харьцуулан шинжилж, 
Барилга хот байгуулалтын яам, Нийслэлийн засаг даргын 
тамгын газар, Нийслэлийн хот байгуулалт, хөгжлийн 
газрын орлцоотойгоор Нийслэлийн Зураг Төслийн 
Хүрээлэн хариуцан, Зөвлөх багийн хамт боловсруулсан.

ӨМНӨТГӨЛ
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Нийслэлийн Засаг даргын  2018 оны 02 дугаар сарын 
21-ны өдрийн А/149  дугаар захирамжаар “Улаанбаатар 
хотын 2040 он хүртэлх хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөний 
үзэл баримтлал /концепц/” боловсруулах шийдвэр 
гарсан байна.

Нийслэлийн Зураг төслийн хүрээлэн /одоогийн 
Хот төлөвлөлт, судалгааны институт/ ОНӨААТҮГ нь  
“Улаанбаатар хотын 2040 он хүртэлх хөгжлийн ерөнхий 
төлөвлөгөөний концепц”-ыг боловсруулах ажлыг 2018.09.03- 
ны өдрөөс гүйцэтгэж эхэлсэн.

Ажлын даалгаварт тусгагдсаны  дагуу хот байгуулалт, 
төлөвлөлтийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг 
мэргэжлийн байгууллага, эрдэмтэн судлаачид болон 
иргэд, олон нийтийн дунд, “Улаанбаатар хотын 2040 он 
хүртэлх хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөний концепц”-ын 
санал боловсруулах уралдаан зохион байгуулах, 
Нийслэлийн Засаг даргын 2018 оны 10 сарын 04- ны 
өдрийн А/921 дугаар захирамж гарч,  2018.10.11 - 
2018.11.12 хооронд уралдаан зохион байгуулагдаж, 
дүнгээ гаргасан. Тус уралдаанд түрүүлсэн болон 
оролцогч багуудын гаргасан зарим саналуудыг тодорхой 
хэмжээнд үзэл баримтлалд тусгагдсан болно.

“Улаанбаатар хотын 2040 он хүртэлх хөгжлийн ерөнхий 
төлөвлөгөөний үзэл баримтлал /концепц/” боловсруулах 
ажлын явцад холбогдох мэргэжлийн байгууллагууд, 
эрдэмтэн судлаачид болон холбогдох байгууллагуудар 
хэлэлцүүлж, гарсан санал зөвлөмжийг тусгаж ажиллаа. 

Үүнд:
 » Нийслэлийн Хот байгуулалт, хөгжлийн газрын 
мэргэжлийн зөвлөлийн 2018.12.10 өдрийн хурлаар 
эхлэлийн, 2019.02.18 өдрийн хурлаар дундын, 
2019.04.19 өдрийн хурлаар эцсийн тайлангуудыг тус 
тус хэлэлцүүлж, дэмжигдсэн.

 » Монголын Архитекторуудын Эвлэлийн дэргэдэх 
Архитектур, хот төлөвлөлтийн орон тооны бус 
мэргэжлийн зөвлөлийн 2019.05.02-ны өдрийн хурлаар 
хэлэлцүүлж санал зөвлөмж авсан.

 » Нийслэлийн Засаг даргын зөвлөлийн 2019.05.13- ны 
өдрийн хурлаар хэлэлцүүлж Улаанбаатар хотын 
2040 он хүртэлх хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөний 
үзэл баримтлал/концепц/-ыг боловсруулах ажилд 
санал, зөвлөмж өгч, дэмжлэг үзүүлэх үүрэг бүхий 
ажлын хэсэг байгуулж, ажлын хэсгээс гаргасан 
санал, зөвлөмжийг тусгаж, зөвлөлийн хурлаар дахин 
хэлэлцүүлэх шийдвэр гарсан.

 » Ажлын хэсгээс гарсан санал зөвлөмжийг тусгаж, 
Нийслэлийн Засаг даргын зөвлөлийн 2019.06.24- ны 
өдрийн хурлаар дахин хэлэлцүүлж дэмжигдсэн.

 » 2019.07.18 - 2019.08.21 хооронд Засгийн газрын 13 
яамдаас ирүүлсэн санал, зөвлөмжүүдийг авч үзэл 
баримтлалд тусгасан. 

 » НИТХ-ын 2019.09.26-ны өдрийн XXVII хуралдаанаар 
хэлэлцүүлж, уг хуралдааны 27/24 дугаар тогтоолоор 
байгуулагдсан ажлын хэсгээс гаргасан санал, 
зөвлөмжийг тусгасан.       

 » Хот байгуулалт, төлөвлөлтийн чиглэлээр судалгаа, 
шинжилгээ явуулдаг мэргэжлийн, олон нийтийн 
байгууллага, эрдэмтэн, судлаачдын дунд  2019.10.16- 
ны өдөр хэлэлцүүлэг зохион байгуулж санал, 
зөвлөмж авсан.

 » НИТХ-ын 2019.10.24-ны өдрийн хуралдаанаар үзэл 
баримтлал /концепц/”-ыг дахин хэлэлцүүлж, НИТХ-ын 
2019.10.24- ны 28/26 тоот тогтоолоор дэмжигдсэн. 

 » Монгол улсын Барилга, хот байгуулалтын яамны 
2019.11.22-ны өдрийн Шинжлэх ухаан, техник 
технологийн зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлж 
дэмжигдсэн. 

 » Монгол улсын Барилга, хот байгуулалтын сайдын 
өдрийн зөвлөлийн 2019.12.03-ны хурлаар хэлэлцүүлж 
дэмжигдсэн.

УЛААНБААТАР ХОТЫН 2040 ОН ХҮРТЭЛХ  ХӨГЖЛИЙН ЕРӨНХИЙ 
ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ҮЗЭЛ БАРИМТЛАЛ /КОНЦЕПЦ/-ЫН АЖЛЫН ЯВЦЫГ 
ХЭЛЭЛЦҮҮЛСЭН БАЙДАЛ
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01УЛААНБААТАР ХОТЫН 
ӨНӨӨГИЙН БАЙДАЛ, 

ТУЛГАМДСАН АСУУДЛУУД

1.1  “УЛААНБААТАР ХОТЫГ 2020 ОН ХҮРТЭЛ  
ХӨГЖҮҮЛЭХ ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ 
ҮЗЭЛ БАРИМТЛАЛ /КОНЦЕПЦ/-ын НИЙТЛЭГ 
ҮНДЭСЛЭЛ

1.2 “УЛААНБААТАР ХОТЫГ 2020 ОН ХҮРТЭЛ 
ХӨГЖҮҮЛЭХ ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ 
ТОДОТГОЛ, 2030 ОН ХҮРТЭЛХ ХӨГЖЛИЙН ЧИГ 
ХАНДЛАГА” ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН БАРИМТ 
БИЧИГ

1.3 УЛААНБААТАР ХОТЫН ХӨГЖЛИЙН ӨНӨӨГИЙН  
БАЙДАЛ, ТУЛГАМДСАН АСУУДЛУУД
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1.1 “УЛААНБААТАР ХОТЫГ 
2020 ОН ХҮРТЭЛ ХӨГЖҮҮЛЭХ 
ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ 
ҮЗЭЛ БАРИМТЛАЛ /КОНЦЕПЦ/-
ЫН НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ

“CONCEPT /ҮЗЭЛ БАРИМТЛАЛ/ “КОНЦЕПЦ” - ГЭДЭГ 

НЬ АЛИВАА ЗҮЙЛИЙН ТАЛААРХИ “ЕРӨНХИЙ ОЙЛГОЛТ” 

ЭСВЭЛ “ОЙЛГОЛТ” ЮМ. ЭНЭ НЬ “САНАА” ЭСВЭЛ “ҮЗЭЛ 

БАРИМТЛАЛ”- ТАЙ ИЖИЛ УТГАТАЙ.  ЭНЭ НЭРИЙН 

ОЙЛГОЛТЫГ ЗАРИМДАА “ТӨЛӨВЛӨГӨӨ”  ЭСВЭЛ “АНХНЫ 

САНАА”-Г ХЭЛЭХЭД  МӨН АШИГЛАДАГ”

1.1.1 “УЛААНБААТАР ХОТЫН 2040 
ОН ХҮРТЭЛХ ХӨГЖЛИЙН ЕРӨНХИЙ 
ТӨЛӨВЛӨГӨӨ”-НИЙ ҮЗЭЛ БАРИМТЛАЛ 
/КОНЦЕПЦ/ БОЛОВСРУУЛАХ   
ЭРХ ЗҮЙН ҮНДЭС

1. Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2016 оны 
3/08 дугаар тогтоолоор батлагдсан, “Нийслэлийн Засаг 
дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн 2016-2020 
оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр”-ийн 2.2.2-т “Улаанбаатар 
хотыг 2040 он хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөө 
боловсруулна”,

2. Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2017 оны 
01/19 дүгээр тогтоолоор батлагдсан, “Нийслэлийн эдийн 
засаг, нийгмийг 2018 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл”,

3. Нийслэлийн Засаг даргын 2018 оны “Эрх шилжүүлэх тухай” 
А/149 дүгээр захирамж,

4. Нийслэлийн засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын 
захирагч зөвшөөрч, Барилга хот байгуулалтын яамны 
сайд баталсан, 2018 оны 6 дугаар сарын 22-ны өдрийн 
№2018/05 дугаартай “Улаанбаатар хотын 2040 он хүртэлх 
хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөний концелц боловсруулах” 
ажлын даалгавар, 

5. “Улаанбаатар хотыг 2020 он хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий 
төлөвлөгөөний тодотгол, 2030 он хүртэлх хөгжлийн чиг 
хандлага”-ыг дүгнэх, хот байгуулалтын үнэлгээ;

6. “Улаанбаатар хотыг 2040 он хүртэлх хөгжлийн ерөнхий 
төлөвлөгөөний Улаанбаатар бүс, хот орчмын хот 
төлөвлөлтийн суурь судалгаа;

7. Бодлогынн баримт бичгүүд. Үүнд:

• Нэгдсэн Үндэсний Байгууллагын Ерөнхий Ассамблейн 
чуулганаар 2015 онд батлагдсан, “Тогтвортой хөгжлийн 
зорилтууд 2030” 

• Нэгдсэн Үндэсний Байгууллагын Хабитат-III хурлаар 
2016 онд батлагдсан “Хотжилтын шинэ хөтөлбөр”,

• Монгол Улсын Их Хурлын 2001 оны 57 дугаар 
тогтоолоор батлагдсан, “Монгол улсын бүсчилсэн 
хөгжлийн үзэл баримтлал”, 

• Монгол Улсын Их Хурлын 2010 оны 48 дугаар 
тогтоолоор батлагдсан, “Монгол Улсын үндэсний 
аюулгүй байдлын үзэл баримтлал”,

• Монгол Улсын Их Хурлын 2011 оны 10 дугаар тогтоолоор 
батлагдсан, “Монгол улсын гадаад бодлогын үзэл 
баримтлал”,

• Монгол Улсын Их Хурлын 2014 оны 43 дугаар 
тогтоолоор батлагдсан, “Ногоон хөгжлийн бодлого”,

• Монгол Улсын Их Хурлын 2016 оны 19 дүгээр 
тогтоолоор батлагдсан, “Монгол Улсын тогтвортой 
хөгжлийн үзэл баримтлал - 2030”, 

• Монгол Улсын Засгийн Газрын 2018 оны 42 дугаар 
тогтоолоор батлагдсан, “Гурван тулгуурт хөгжлийн 
бодлого”- ийг тус тус үндэслэн, мөн

8. “Алсын хараа 2050: Монгол улсын урт хугацааны хөгжлийн 
үзэл баримтлал”-ын болон “Нийслэлийг хөгжүүлэх хэтийн 
зорилт – 2020” –ийн төсөлүүдтэй нийцүүлэх арга хэмжээг 
авсан.
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1.2 “УЛААНБААТАР ХОТЫГ 
2020 ОН ХҮРТЭЛ ХӨГЖҮҮЛЭХ 
ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ 
ТОДОТГОЛ, 2030 ОН ХҮРТЭЛХ 
ХӨГЖЛИЙН ЧИГ ХАНДЛАГА” 
ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН БАРИМТ 
БИЧИГ

 Нийслэл Улаанбаатар хот нь түүхэн хөгжлийнхөө 
явцад 1954 оноос эхлэн 1954, 1961, 1976, 1986, 2000 онуудад 
тухайн үеийн нийгэм эдийн засгийн хөгжлийн чиг хандлагад 
нийцүүлэн боловсруулагдсан 6 –н удаагийн хөгжлийн ерөнхий 
төлөвлөгөөний дагуу хөгжиж, өнөөгийн дүр төрхөө олсон юм. 

 Сүүлчийн хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө буюу  “Улаанбаатар  
хотыг 2020 он хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөөний тодотгол, 
2030 он хүртэлх хөгжлийн чиг хандлага” хот байгуулалтын 
баримт бичгийг 2010-2012 онуудад Хот Төлөвлөлт Судалгааны 
Институт /хуучин нэрээр Нийслэлийн Зураг Төслийн Хүрээлэн/ 
боловсруулж, 2013 оны 2-р сард Монгол улсын Их Хурлын 23-р 
тогтоолоор баталж, хэрэгжүүлж байна. 

ЗОРИЛГО:  

• УЛААНБААТАРЫН БҮС, БОЛОН ХОТ ОРЧМЫН НУТАГ 

ДЭВСГЭРИЙН ХӨГЖЛИЙН ЧИГ ХАНДЛАГАТАЙ 

УЯЛДУУЛАН УЛААНБААТАР ХОТЫН ЭКОЛОГИ, НИЙГЭМ 

ЭДИЙН ЗАСГИЙН ТЭНЦВЭРТЭЙ БАЙДЛЫГ ХАНГАХ, 

2030 ОН ХҮРТЭЛХ ХӨГЖЛИЙН ЧИГ ХАНДЛАГЫГ 

ТОДОРХОЙЛОХ

• ХОТЫН ТӨЛӨВЛӨЛТГҮЙ ТЭЛЭЛТИЙГ ЗОГСООЖ, 

ӨСӨЛТИЙН МЕНЕЖМЕНТИЙГ ЗОХИЦУУЛАХ “НУТАГ 

ДЭВСГЭРИЙН ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН БҮСЧЛЭЛ”-ИЙГ 

ТОГТООЖ, ХОТЖИЛТЫГ ХЯЗГААРЛАХ НУТАГ ДЭВСГЭРИЙГ 

ТОДОРХОЙЛОН ГАЗАР АШИГЛАЛТЫН ХЯНАЛТЫН 

ТОГТОЛЦООГ БИЙ БОЛГОХ    

ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ЗАРЧИМ: 

“ХҮНИЙ ХӨГЖЛИЙГ ХАНГАХУЙЦ, ТОГТВОРТОЙ НОГООН 

ХӨГЖИЛД”-Д ТУЛГУУРЛАСАН, ҮНДЭСНИЙ БОЛОН ХҮН 

АМЫН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫГ ХАНГАСАН, ГАЗАР НУТГИЙН 

БАГТААМЖИД ТОХИРСОН, БАЙГАЛЬ ЭКОЛОГИЙН ДААЦАД 

НИЙЦСЭН, АЮУЛГҮЙ, ТААТАЙ ОРЧНЫГ ХОТЫН НУТАГ 

ДЭВСГЭРТ “ЖИГД” БҮРДҮҮЛЭХ  

• Хүний хөгжлийг хангах

• Хүрээлэн буй орчны тогтвортой хөгжлийг хангах

• Эдийн засгийн хөгжлийн тэнцвэртэй байдлыг хангах

• Нийгмийн хөгжлийн тэнцвэртэй байдлыг хангах

• Архитектур орон зайн бүтцийг боловсронгүй болгох

• Зам тээвэр, инженерийн үндсэн дэд бүтцээр хангах

• Хот байгуулалтын үйл ажиллагаанд оролцогч этгээдүүдийн 
эрх ашгийг тэгш хангах

• Улаанбаатар хотын олон улсын хамтын ажиллагаанд 
гүйцэтгэх үүргийг нэмэгдүүлэх

• Монгол улсын нийслэлийн чиг үүргийг хангах

• Монгол улсын эдийн засаг, бизнес, улс төр, шинжлэх ухаан, 
технологийн хамгийн том төвийн үүргийг хангах  

ХАМРАХ ХҮРЭЭ: 

• Нийслэлийн буюу Улаанбаатарын бүсийн хөгжлийн чиг 
хандлагыг Улаанбаатар хотын хөгжлийн эрчимтэй таталцал, 
нөлөөллийн орон зайн хил, хязгаар буюу Төв аймгийн нутаг 
дэвсгэрийн хэмжээнд  

• Улаанбаатар хот орчмын орон зайн хязгаарыг төвийн 6 
дүүрэг, Налайх дүүрэг, шинэ суурьшлын бүс хотхоны хилийн 
цэсийн хүрээнд 

• Улаанбаатар хотын ерөнхий төлөвлөгөөний тодотголыг 
Улаанбаатар хотын барилгажих /35206 га/ нутаг дэвсгэрийн 
хүрээнд  
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1.2.1  “УЛААНБААТАР ХОТЫГ 2020 
ОН ХҮРТЭЛ ХӨГЖҮҮЛЭХ ЕРӨНХИЙ 
ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ТОДОТГОЛ, 2030 ОН 
ХҮРТЭЛХ ХӨГЖЛИЙН ЧИГ ХАНДЛАГА” ҮЗЭЛ 
БАРИМТЛАЛ

АЛСЫН ХАРАА: ОЛОН ЗУУНААР ӨРТӨӨЛӨН 
ШАЛГАРЧ ИРСЭН УЛАМЖЛАЛТ НҮҮДЛИЙН ӨВ 

СОЁЛЫН ҮНЭТ ЗҮЙЛСДЭЭ ХҮНДЭТГЭЛТЭЙ ХАНДАН, 
ХҮНЭЭ ЭРХЭМЛЭН ДЭЭДЭЛСЭН, ГАЗАР НУТГИЙНХАА 
ОНЦЛОГТ ЗОХИЦСОН, БАЙГАЛЬ ОРЧИНД ЭЭЛТЭЙ, 

ДЭЛХИЙ ЗАХ ЗЭЭЛД ӨРСӨЛДӨХ ЧАДВАРТАЙ, ӨНДӨР 
ТЕХНОЛОГИД СУУРИЛСАН, ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, ЭДИЙН 

ЗАСАГТАЙ, МОНГОЛ ҮНДЭСНИЙ ХЭВ МАЯГ, ӨВӨРМӨЦ 
ДҮР ТӨРХ БҮХИЙ УХААЛАГ, МОНГОЛ УЛСЫН НИЙСЛЭЛ 

ХОТ БОЛОХОД ОРШИНО. 

УЛААНБААТАР ХОТЫН ХӨГЖЛИЙН ТЭРГҮҮЛЭХ ЧИГЛЭЛҮҮД:  

Улаанбаатар хотын 2030 оны хөгжлийн чиг хандлагыг дор 
дурьдсан 6 тэргүүлэх чиглэлийн хүрээнд хэрэгжүүлэх үзэл 
баримтлалыг дэвшүүлсэн байна. 

Тэргүүлэх чиглэл 1:  “Нийслэл Улаанбаатар хотыг цаг уурын 
өөрчлөлт, ирээдүйд учирч болох гамшгийг даван туулах, дасан 
зохицох чадавхи бүхий, аюулгүй, эрүүл, ногоон хот ” 

Тэргүүлэх чиглэл 2:  “Нийслэл Улаанбаатар хотыг 
зохистой газар зохион байгуулалт, дэд бүтэц, орон сууцны 
нөхцөл бүхий хүн амын амьдралын таатай орчин бүрдүүлсэн хот 

Тэргүүлэх чиглэл 3:  “Иргэд, олон нийт болон хувийн 
хэвшлийг төрийн үйлчилгээнд татан оролцуулдаг сайн 
засаглалтай, дэвшилтэт хууль эрх зүйн орчин бүхий хот ” 

Тэргүүлэх чиглэл 4:  “Нийслэл Улаанбаатар хотыг 
эрчимтэй хөгжиж буй дагуул хот, тосгодтой хүн амын нутагшилт, 
суурьшлын зохистой тогтолцоонд суурилсан хот ” 

Тэргүүлэх чиглэл 5:  “Нийслэл Улаанбаатар хотыг 
эрчимтэй хөгжиж буй дагуул хот, тосгодтой хүн амын нутагшилт, 
суурьшлын зохистой тогтолцоонд суурилсан хот ” 

Тэргүүлэх чиглэл 6:  “Нийслэл Улаанбаатар хотыг 

өрсөлдөх чадвартай, олон улсын бизнесийн төв, дэлхийн 
хөгжилтэй орнуудын жишигт хүрсэн хот”

НИЙСЛЭЛ УЛААНБААТАР ХОТЫН ХӨГЖЛИЙН ТЭРГҮҮЛЭХ 
ЧИГЛЭЛҮҮДИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ СТРАТЕГИЙН ЗОРИЛТУУД: 

Тэргүүлэх чиглэл 1:   “Аюулгүй, эрүүл, ногоон хот ” -н 
хүрээнд стратегийн 9 зорилт 

Тэргүүлэх чиглэл 2:  ”Амьдралын таатай орчин 
бүрдүүлсэн хот ” -н хүрээнд стратегийн 13 зорилт 

Тэргүүлэх чиглэл 3:  “Сайн засаглалтай, дэвшилтэт 
хууль эрх зүйн орчин бүхий хот ”-н хүрээнд стратегийн 8 
зорилт 

Тэргүүлэх чиглэл 4:  “Хүн амын нутагшилт, суурьшлын 
зохистой тогтолцоонд суурилсан хот ”-н  хүрээнд стратегийн 
зорилт

Тэргүүлэх чиглэл 5:  “Хүн амын нутагшилт, суурьшлын 
зохистой тогтолцоонд суурилсан хот ” -н хүрээнд 6 зорилт

Тэргүүлэх чиглэл 6:  “Дэлхийн хөгжилтэй орнуудын 
жишигт хүрсэн хот” -н хүрээнд 8-н зорилт 

Тэргүүлэх чиглэлүүдийг хэрэгжүүлэх нийт 60 стратегийн 
зорилтуудыг  дэвшүүлсэн.
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1.2.2 “УЛААНБААТАР ХОТЫГ 2020 ОН ХҮРТЭЛ 
ХӨГЖҮҮЛЭХ ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ 
ТОДОТГОЛ, 2030 ОН ХҮРТЭЛХ ХӨГЖЛИЙН 
ЧИГ ХАНДЛАГА” НИЙСЛЭЛИЙН ЭРЧИМТЭЙ 
ТАТАЛЦАЛ НӨЛӨӨЛЛИЙН БҮСИЙН ЧИГ 
ХАНДЛАГА 

Нийслэлийн эрчимтэй таталцал нөлөөллийн бүс нь Төв аймгийн 
нийт нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд 7874,6 мян.га талбайг эзлэх 
бөгөөд байгаль нутаг дэвсгэрийн нөхцөл нөөц, Улаанбаатар 
хоттой үүсгэж буй нийгэм, эдийн засгийн таталцал, харилцан 
нөлөөллийн чиг үүрэг цаашдын хөгжлийн хандлагаараа 4 бүсэд 
хуваагдана

Зураг 1.1 Таталцал нөлөөллийн бүс

ЭÐЧÈÌÆÑÝÍ ÕӨÄӨӨ ÀÆ ÀÕÓÉÍ ÁҮÑ:  
Òºâ àéìãèéí Çààìàð, Áàÿíõàíãàé, Àðãàëàíò, Áàÿíöîãò, 
Áàÿí÷àíäìàíü, Óãòààë, Öýýë, Áîðíóóð, Áàòñ¿ìáýð çýðýã íèéò 9 
ñóì õàìðагдах бөгөөд эрчимжсэн хөдөө аж ахуйг хөгжүүлнэ. 
Бүсийн тулгуур төв нь Баянчандмань, Аргалант байх бөгөөд 
эдгээр төвүүдэд хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүний агуулах, бөөний 
худалдаа, хүнсний үйлдвэрүүд төвлөрөн хөгжинө.

ÁÀÉÃÀËÜ ÕÀÌÃÀÀËÀÕ ÁҮÑ:  
Òºâ àéìãèéí Ýðäýíý, Ìºíãºíìîðüò ñóìä, Ãîðõè-Тэрэлжийн 
байгалийн цогцолборт газар хамрагдаж тусгай хамгаалалттай 
газар нутаг болон нийслэлийн ундны усны эх, ойн санг 
хамгаалах үндсэн чиг үүрэгтэй бөгөөд эко-туризм, рекреацийг 
хязгаарлалттай хөгжүүлэх, экологийн хамгаалалттай бүс болно. 

ÀÆ ҮÉËÄÂÝÐÈÉÍ ÁҮÑ:   
Тºâ àéìãèéí Ñýðãýëýí, Áàÿí, Áàÿíæàðãàëàí, Àðõóñò, Áàÿíäýëãýð 
ñóìä, Íèéñëýëèéí Áàãàíóóð Áàãàõàíãàé ä¿¿ðã¿¿ä õàìðàãäàн, 
үйлдвэржилтийг дэмжих бөгөөд Багануурт нүүрс-хими, эрчим 

хүчний зэрэг хүнд үйлдвэрлэлийг, Багахангайд хүнс, хөнгөн 
үйлдвэр, ачаа тээврийн ложистик хөгжүүлэх бодлого баримтална.

ÓËÀÌÆËÀËÒ ÌÀË ÀÆ ÀÕÓÉ, ÀŸЯËÀË ÆÓÓËЧËÀË ÝÐÕËÝÕ 
ÁҮÑ:  

Òºâ àéìãèéí Ýðäýíýñàíò, ªíäºðøèðýýò, Àëòàíáóëàã, 
Äýëãýðõààí, Á¿ðýí, Áàÿí-Өнжүүл, Лүн зэрэг 7 сум õàìðàãäàõ 
áà óëàìæëàëò áýë÷ýýðèéí ìàë àæ àõóéã àÿëàë æóóë÷ëàëòàé 
õîñëóóëàí ýðõëýõ ãîë ÷èãëýлтэй áàéõ áà ÕÀÀ-í á¿òýýãäýõ¿¿íèéã 

áîëîâñðóóëàõ ¿éëäâýð, àãóóëàõ çýðãèéã òºëºâëºí õºãæ¿¿ëíý. 

УЛААНБААТАРЫН БҮС БУЮУ НИЙСЛЭЛИЙН ХЭМЖЭЭНД: 

УЛААНБААТАР БҮСИЙН ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ЧИГ ХАНДЛАГА, 

ГАЗАР АШИГЛАЛТЫН СТРАТЕГИ НЬ НОГООН БҮСИЙН 

ОЙН ГАЗРЫН МЕНЕЖМЕНТИЙГ ЧУХАЛЧЛАН ХОТЖИЛТЫГ 

ХЯЗГААРЛАХ ЯЛАНГУЯА ҮЕР УСНЫ ӨНДӨР ЭРСДЭЛИЙГ 

АГУУЛСАН ХОЙД ХЭСЭГ, УНДНЫ УСНЫ НӨӨЦ БҮХИЙ ЗҮҮН 

ХЭСЭГ, БОГДХАН УУЛЫН ДАРХАН ЦААЗТАЙ ГАЗАР БҮХИЙ 

ӨМНӨД ХЭСЭГТ ГАЗАР АШИГЛАЛТЫН ХОРИГЛОСОН БОЛОН 

ХЯЗГААРЛАСАН ХҮЧИН ЗҮЙЛҮҮДИЙГ ТОДОРХОЙЛОН 

ХАТУУ ЧАНД ХЯНАЛТ ТОГТООНО. УЛААНБААТАР БҮСИЙН 

НУТАГ ДЭВСГЭРИЙН ГАЗАР АШИГЛАЛТЫГ ЗОХИСТОЙГООР 

ТОДОРХОЙЛОН ТӨЛӨВЛӨЖ ХОТЫН ӨСӨЛТИЙН МЕНЕЖМЕНТ 

БУЮУ БАРИЛГАЖИЛТЫГ ХЯНАХ ХУУЛИАР ЗӨВШӨӨРӨГДСӨН 

ОРОН ЗАЙД ХЯЗГААРЛАНА. БҮСИЙН НУТАГ ДЭВСГЭРИЙГ 

ХОТЖИЛТЫГ ДЭМЖИХ БУЮУ БАРИЛГАЖУУЛАХ, 

ХОТЖИЛТЫГ ХЯЗГААРЛАХ БУЮУ ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ҮЙЛ 

АЖИЛЛАГААГ ХАТУУ ХЯЗГААРЛАХ НУТАГ ДЭВСГЭР ГЭЖ 2 

ХУВААН ХӨГЖҮҮЛНЭ.

Зураг 1.2 Улаанбаатарын бүс
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ДАГУУЛ, ХАЯА ХОТ ТОСГОДЫН ХӨГЖЛИЙН ХЭТИЙН 

ЧИГЛЭЛ:  УЛААНБААТАРЫН БҮСИЙН ХҮН АМЫГ 2030 

ОНД 1,763 МЯНГА БАЙХААР ТООЦСОН. БАЙНА. ЭНЭ 

ХУГАЦААНД БҮСИЙН ХҮН АМ УЛААНБААТАР БОЛОН 

ДАГУУЛ ХОТ ТОСГОДОД ЖИГД ТАРХАН БАЙРЛАЖ, ДАГУУЛ 

ХОТ ТОСГОД ТОДОРХОЙ ЧИГЛЭЛИЙН ҮЙЛДВЭР, ХУДАЛДАА 

ҮЙЛЧИЛГЭЭ ТЭНЦВЭРТЭЙ ХӨГЖСӨН, ОРШИН СУУГЧДЫН 

АМЬДРАЛЫН АЯТАЙ ОРЧИН БҮРДСЭН УЛС ОРНЫ ЭДИЙН 

ЗАСАГТ ЧУХАЛ БАЙР ЭЗЛЭХ БҮС БОЛОН ХӨГЖИНӨ. ТУС БҮС 

НУТАГ ТЭНЦВЭРТЭЙ ХӨГЖСӨНӨӨР УЛААНБААТАР ХОТ РУУ 

ЧИГЛЭСЭН ШИЛЖИЛТ ХӨДӨЛГӨӨН СААРЧ, ДАГУУЛ ХОТ 

ТОСГОД ТЭЛЖ ХӨГЖИХ БОЛОЛЦОО НЭЭГДЭНЭ. 

УЛААНБААТАР ХОТЫН ХЭМЖЭЭНД: 

Улаанбаатар хотын барилгажих нутаг дэвсгэрийг 35206 га талбайд 
тогтоож,тухайн нутаг дэвсгэрт голын /Туул, Сэлбэ, Улиастай г.м/ 
хамгаалалтын 15 мянган га газар нутаг байгаа ба хилийн доторх 
барилгажилтыг дэмжих бүсэд 20 мянган га хамрагдана. Хотыг 
орон зайн хувьд найман төлөвлөлтийн бүсээр зохион байгуулж, 
1,400 мянган хүн амтай байна.  

ТӨВИЙН БҮС Түүхэн төв хэсэг, засаг захиргаа, орон  
             сууц, олон нийтийн суурьшил . 

ЗҮҮН БҮС  Өндөр технологийн үйлдвэр, орон сууц,  
   олон нийт, экологийн цэвэр үйлдвэрлэл 

БАРУУН-1 БҮС Орон сууц, олон нийтийн болон дахин   
   төлөвлөж хөгжүүлэх суурьшил  

БАРУУН-2 БҮС Үйлдвэрлэл 

БАРУУН ӨМНӨ БҮС Орон сууц, олон нийтийн шинэ суурьшил  

БАРУУН ХОЙД БҮС Гэр сууцны суурьшил  

ХОЙД БҮС   Гэр сууцны суурьшил  

ШИНЭ БҮС   Орон сууц, олон нийтийн шинэ суурьшил 

Зураг 1.3 Улаанбаатар хотын барилгажих нутаг дэвсгэр

Зураг 1.4 Нутаг дэвсгэрийн зохион байгуулалт

Олон төвт хотын тогтолцоо:  Хотын төвийг “Их тойруу”, 
Шинэ-Яармаг” гэсэн хуучин болон шинэ төвүүд, Шинэ хот, 
Сонсголон, Гурвалжин, Баянхошуу, Сэлбэ, Амгалан гэсэн 6 дэд 
төвүүдийг шинээр байгуулна. Эдгээр төвүүдэд орон сууц, олон 
нийтийн барилгажилттай байна.  худалдаа үйлчилгээ, орон 
сууц,олон нийтийн барилга байгууламж төвлөрнө.

Суурьшлын тогтолцоо:  Хотын нутаг дэвсгэрийн суурьшлыг 
жигд  оновчтой болгох зорилгоор Төлөвлөлтийн бүсүүд нь 
орон сууцны 22, орон сууц, олон нийтийн 10, гэр сууцны 10, 
үйлдвэрийн 5 буюу нийт 47 төлөвлөлтийн нэгж хорооллуудад 
хуваагдана. 

Зүй зохистой хот төлөвлөлтийн бүсчэлийн тогтолцоо: 
Барилгажих нутаг дэвсгэрийн хязгаарт хотыг төрөл бүрийн үйл 
ажиллагаа явуулдаг цогц систем болохынх нь хувьд, хөгжих 
нөхцөлийг нь хангахуйц хот төлөвлөлтийн бүсчлэлийн тогтолцоог 
боловсруулж мөрдүүлнэ.
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1.2.3  УЛААНБААТАР ХОТЫГ 2020 
ОН ХҮРТЭЛ ХӨГЖҮҮЛЭХ ЕРӨНХИЙ 
ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ТОДОТГОЛ, 2030 
ХҮРТЭЛХ ХӨГЖЛИЙН ЧИГ ХАНДЛАГА” 
ХЭРЭГЖИЛТИЙН БАЙДАЛ

Хот  Төлөвлөлт  Судалгааны  Институт-д /хуучин нэрээр Нийслэлийн 
Зураг Төслийн Хүрээлэн/ 2017-2018 онуудад “Улаанбаатар хотыг 
2020 он хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөөний тодотгол, 2030 
он хүртэлх хөгжлийн чиг хандлага” –ийн хэрэгжилтийг дүгнэх, 
хот байгуулалтын иж бүрэн үнэлгээ боловсруулах ажлыг хийж 
гүйцэтгэжээ. “УБЕТ-2020/2030” н 2020 он хүртэлх зорилтуудыг 
хэрэгжилтийг одоогийн байдалтай харьцуулж, үнэлгээ дүгнэлт 
өгсөн байна.  

Хэрэгжилтийн байдлыг дүгнэлт-д Confirmative болон Performative 
үнэлгээний аргуудыг ашиглаж  2010 – 2017 онуудыг хамруулан, 
нутаг дэвсгэрийн хувьд  Улаанбаатарын бүс, Улаанбаатарын 
хот орчим, Улаанбаатар хот тус бүрээр  шинжилж, 2017 оны 
байдлаар хот байгуулалтын иж бүрэн үнэлгээг өгч 2010 онтой 
харьцуулсан байна. Үнэлгээ, дүгнэлт, зөвлөмжүүдийг дараах 
чиглэлүүдээр гарсан байна.  

 • Байгаль газар зүйн байдал
 • Газар ашиглалт, зохион байгуулалт
 • Хот байгуулалт, барилгажилтт
 • Нийгэм эдийн засаг 
 • Инженерийн бэлтгэл арга хэмжээ
 • Дэд бүтцийн хангамж

Зорилго: “УБЕТ-2020/2030” баримт бичгийн хэрэгжилтэнд дүн 
шинжилгээ хийж, дүгнэлт гаргаж, хот байгуулалтын үнэлгээ 
боловсруулах 

Аргачлал, арга зүй:   МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН 
ГАЗРЫН 2017 ОНЫ 89-Р ТОГТООЛООР БАТАЛСАН БОДЛОГЫН 
БАРИМТ БИЧГИЙН ХЭРЭГЖИЛТ, ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГЫН 
ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХЯНАЛТ ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ ХИЙХ 
НИЙТЛЭГ ЖУРАМ  

ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНД ДЭВШҮҮЛСЭН ЗОРИЛТУУДЫН 

БИЕЛЭЛТИЙГ 2018 ОНЫ ТҮВШИНД ХОТ ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН 

ЧИГЛЭЛ ТУС БҮРЭЭР ҮНЭЛЭХЭД ХЭРЭГЖИЛТИЙН ДУНДАЖ 

ҮНЭЛГЭЭ 29.6% -ТАЙ БАЙНА. 

1.2.4  УЛААНБААТАР ХОТЫГ 2020 ОН ХҮРТЭЛ 
ХӨГЖҮҮЛЭХ ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ 
ТОДОТГОЛ, 2030 ХҮРТЭЛХ ХӨГЖЛИЙН ЧИГ 
ХАНДЛАГА” ДҮГНЭЛТ

БАЙГАЛЬ ОРЧИН ГАЗАР ЗҮЙН БАЙДАЛ: 

Хот орчмын нутаг дэвсгэрийн агаар, ус, хөрс тоосонцрын 
бохирдол  хэт өндөр болсон. Усны хэрэглээ их байгаа нь Туул 
голын  сав газрын усны нөөц багасах үндсэн нөхцөл болж 
байна. Байгаль орчин, газар зүйн байдлыг дүгнэхдээ дараах 
үзүүлэлтүүдийг авч үзсэн.
Үүнд:

•  Уур амьсгал
•  Агаарын бохирдол
•  Хөрсний бохирдол
•  Усны бохирдол
•  Хотын  эрүүл ахуй
•  Цахилгаан соронзон орон
•  Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн ашиглалт, хамгаалалт
•  Гамшгийн менежмент
•  Хог хаягдлын менежмент

ГАЗАР АШИГЛАЛТ, ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ: 
Хот орчимд суурьшил бүхий нутаг дэвсгэрийн хэмжээ нэмэгдэж 
газрын зохистой ашиглалт алдагдсан байна.  Улаанбаатар 
бүсийн газар нутгийн хэмжээ 470444 га бөгөөд 2010 оны дүнтэй  
харьцуулахад нэг хүнд ногдох газар 2010 онд 0.4 га байсан бол 
2016 онд 0.34 га болон буурсан нь нийслэлийг чиглэсэн хүн 
амын шилжилт хөдөлгөөн нэмэгдсэнийг харуулж байна.

ХОТ БАЙГУУЛАЛТ, БАРИЛГАЖИЛТ:  
Хаяа дагуул хот тосгодын хөгжил удаашралтай. Гэр хорооллын 
тэлэлт нь байгаль орчны бохирдлыг нэмэгдүүлэн, хүн амын 
амьдралын орчинг муутгах хүчин зүйл болсон. Дагуул хот 
тосгодын хүн ам 2020 оны үзүүлэлтээс 2,49 дахин бага буюу 
120,1 мянга байгаа нь хаяа дагуул хот тосгодод төлөвлөж буй 
үйлдвэрлэл, үйлчилгээг хөгжүүлэх хөрөнгө оруулалтыг татах 
нөхцөл бүрдээгүй байна. Хотын барилгажсан хэсэгт 1260,5 
мянган хүн амьдарч байгаа нь Улаанбаатар хот руу чиглэсэн 
шилжилт хөдөлгөөний урсгалыг дагуул хот тосгод сааруулж 
чадахгүй байгааг харуулж байна.

ХҮН АМ, НИЙГЭМ ЭДИЙН ЗАСАГ:  
Нийслэл хот нь 2017 оны байдлаар 380.8 мянган өрхийн 1380.8 
оршин  суугчтай, Монгол улсын хүн амын 45.1% болох ба  хүн 
амын өсөлтөд механик өсөлт буурч, ердийн өсөлт зонхилох 
хандлагатай болсон. Хүн амын тоо Улаанбаатарын бүсийн 
хэмжээнд төлөвлөсний 90% байх боловч Улаанбаатар хотын 
2020 оны түвшнээс давсан хандлагатай байна.    
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НИЙГМИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ:  
2016-2017 оны хичээлийн жилд 661 цэцэрлэг байгаа ба 
суурилагдсан хүчин чадлаар авч үзэхэд 68,018 хүүхдийн 
хүчин чадал бүхий цэцэрлэгүүдэд 113,521 бага насны хүүхдүүд 
суралцаж байгаа нь үндсэн хүчин чадлыг 54.5%-р хэтрүүлсэн 
гэж үзэж болохоор байна. Үүнээс 216 нь төрийн өмчийн, 407 
нь төрийн бус өмчийн цэцэрлэг юм. 2016-2017 оны хичээлийн 
жилд нормоор тооцсон суурилагдсан хүчин чадлаар 152,180 
хүүхдийн хүчин чадалтай 225 сургуулиудад 233,545 хүүхэд 
суралцаж байгаа нь сургуулиуд нь үндсэн хүчин чадлаасаа 
53.5%-аар хэтэрсэн байгааг харуулж байна.
• Улсын хэмжээнд их, дээд сургууль, коллежид нийт 157.1 

мянган оюутан суралцаж байгаагаас 91.4 хувь нь буюу 143.7 
мянга нь нийслэлд суралцаж байна.

• Нийслэлийн хэмжээнд улсын болон хувийн хэвшлийн 1898  
эрүүл мэндийн байгууллагад 25254 ажиллагчид ажиллаж 
байгаа ба 10,000 хүн тутамд 178 эмч ногдон буюу 1 эмчид 
ногдох хүний тоо 236.9, нэг сувилагчид ногдох хүний тоо 
240.1 байна.

• 2017 онд Нийслэл хотод үйл ажиллагаа явуулж буй 23 
музейд дэлгэн тавьсан нийт үзмэрийн тоо 145.0 мянга 
болж, 219.7 мянган үзэгчдийн хүртээл болсон байна. Мөн 
14.5 мянга гаруй суудалтай 17 соёлын төв нийслэлийн 
иргэд, оршин суугчдад жилийн турш үйлчилж, 2550 арга 
хэмжээ зохион байгуулсан байна. Эдгээр арга хэмжээний 
42.9 хувийг соёл урлагийн, 57.1 хувийг нь дугуйлан эзэлж 
байгаа юм.

ОРОН СУУЦНЫ ХАНГАМЖ:  
2017 оны байдлааар 46% нь орон сууцны хороололд, 54% 
нь гэр хороололд амьдарж байна. Энэ нь 2010 оноос орон 
сууцны хорооллын суурьшил 3.9%-иар нэмэгдсэн. Хэдийгээр 
орон сууцны барилгажилт идэвхтэй явагдаж байгаа боловч хүн 
амын худалдан авах чадвар жил ирэх дутам буурч байгаагийн 
улмаас хотын нийт хүн амын орон сууцны хангамж сайжраагүй 
байна. Энэ байдал нь хотын хэмжээнд гэр хорооллын хэмжээ 
буурахгүй харин нэмэгдсээр байгаагаар харагдана.

ЭДИЙН ЗАСАГ:   
МУ-ын ДНБ-ий 65.4 хувийг нийслэл хот бүрдүүлэх ба 2011-2016 
оны ЭЗ-ийн дундаж өсөлт 9.4% байв. Хамгийн их өсөлт 
барилга, аж үйлдвэрийн салбарт гарсан бөгөөд ЭЗ-ийн бүтцэд 
үйлчилгээний салбарын эзлэх хувь буурсан, нэг хүнд ногдох 
ДНБ 2016 онд нэрлэсэн дүнгээрээ 11.3 сая төгрөг.  

ЗАМ ТЭЭВЭР:   
Хотын авто замын сүлжээний хүртээмж хангалтгүй, түгжрэл 
ихтэй Нийтийн тээврийн хангалтгүй, чиглэлийн давхцал ихтэй  

“УБЕТ-2020/2030” –д авто замын сүлжээний төлөвлөлтийн 
үндсэн зарчим нь хотын доторх одоогийн бий болсон гудамж 
замын сүлжээний системийг хэвээр хадгалж, шаардлагатай 
нэмэлт замын трассыг шинээр замын хөдөлгөөний 
менежменттэй уялдуулан оновчтой, нэгдсэн цогц хотын гудамж 
замын сүлжээг бий болгохоор тусгасан. 2020 оны төвшинд 
Улаанбаатар хотын авто замын сүлжээний нийт уртыг шинээр 
тогтоох барилгажсан хэсгийн хилийн цэс дотор 1394.35. км 
урт байхаар тооцсон ба одоогийн байдлаар хотын авто замын  
сүлжээний нийт урт 736,20 км байгаа нь хэрэгжилт 52,8 %-ийн 
биелэлттэй байна. 

ИНЖЕНЕРИЙН БЭЛТГЭЛ АРГА ХЭМЖЭЭ:  
Инженерийн бэлтгэл арга хэмжээний байгууламжууд нь 
хуучирч муудсан, насжилт өндөрт, гамшгийн эрсдэлд орох 
магадлал өндөр.

• “УБЕТ-2020/2030”-д Улаанбаатар хотын ИД-ийн хангамжийг 
төвлөрсөн ИДБ-н хангамжаас гадна хэсэгчилсэн хангамжтай 
байхаар тооцсон ба энэ чиглэлээр дорвитой ажлууд 
хийгдээгүй байна. 

• Óëààíáààòàðûí á¿ñийн  õотын “УБЕТ-2020/2030”- д 
төлөвлөгдсөн арга хэмжээнүүд хийгдээгүй байх тул 
хэрэгжилт хангалтгүй байх бөгөөд үерт автах эрсдэл 
хадгалагдсаар байна.

ИНЖЕНЕРИЙН ДЭД БҮТЦИЙН ХАНГАМЖ:  
Улаанбаатарын хот, хот орчмын нутаг дэвсгэрт төвлөрсөн, 
дулаан, цахилгаан, ус хангамж, ариутгах татуургын болон 
холбоо мэдээллийн зэрэг инженерийн дэд бүтцийн  хангамжийн 
эх үүсвэр, дамжуулах шугмын хүчин чадал нь ирээдүйн өсөн 
нэмэгдэх хэрэгцээг хангах бололцоогүй болж байна. Өнгөрсөн 
хугацаанд инженерийн дэд бүтцийн хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх 
талаар тодорхой ажлууд хийгдсэн боловч санхүү, хөрөнгө 
оруулалтын хүртээмжээс шалтгаалж, төвлөрсөн инженерийн дэд 
бүтцийн шугам сүлжээний болон эх үүсвэрүүдийн хүчин чадал 
“УБЕТ-2020/2030” -д тусгагдсан 2020 оны үзүүлэлтэнд хүрэхгүй 
байна.  

Харин мэдээлэл харилцаа холбооны хувьд хувийн хэвшлийн 
хөрөнгө оруулалт, санхүүжилтээр нилээд хэмжээний ажил 
хийгдсэн бөгөөд ойрын хугацаанд хийгдэхээр төлөвлөгдөж 
“УБЕТ-2020/2030” -д тусгагдсан салбарын хэмжээний 
зорилтууд үндсэндээ хангалттай биелэгдэж байна.     

2017 оны эхний хагас жилийн байдлаар хот байгуулалтын 
иж бүрэн үнэлгээ хийхэд  хязгаарлагдмал тохиромжтой гэсэн 
үзүүлэлтэй гарч байна. 
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1.3 УЛААНБААТАР ХОТЫН 
ХӨГЖЛИЙН ӨНӨӨГИЙН БАЙДАЛ, 
ТУЛГАМДСАН АСУУДЛУУД

1.3.1 НИЙГЭМ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН 
ХӨГЖЛИЙН ХҮРЭЭНД

1. ХҮН АМ, ӨРХ, ШИЛЖИЛТ ХӨДӨЛГӨӨН 

• Улаанбаатар  хотод 2018 оны байдлаар 698.7 мянган эрэгтэй, 
746.0 мянган эмэгтэй нийт 1444.7 мянган хүн байнга оршин 
сууж байгаа нь Монгол улсын нийт хүн амын 45.3 хувь болж 
байна. 2010 оныг 2018 онтой харьцуулбал Улаанбаатар хотын 
суурин хүн ам дунджаар 13 хувиар өссөн байна.

• Гэр хороололд 2018 оны байдлаар хотын хүн амын 45.3 % 
амьдарч байгаа ба 2010 онд энэ үзүүлэлт 59 % байсан нь 
гэр хорооллын гэр хорооллын хүн ам газар нутгийн хэмжээ 
өссөн хэвээр байна.

• 2010-аас 2018 оны хооронд алслагдсан дүүргүүдийн суурин 
хүн ам дунджаар 12 хувиар өссөн ба энд Багануур дүүргийн 
хүн амын өсөлт нөгөө хоёр дүүргээсээ удаан байсан байна. 
Нийт хүн суурин амын өсөлтийн дөнгөж 3,4 хувийг алслагдсан 
дүүргүүд бий болгожээ.

• Нийслэлийн  нийт хүн амын 54.6 хувь нь 34 хүртэл насны 
залуучууд байна. Тодруулбал: Нийт хүн амын 470 016 
(32.5%) нь 0-14 насны хүүхэд, 842 298(58.3%) нь 15-59 
насны хүмүүс, 132 355 (9.2%) нь 60 ба түүнээс дээш насны 
өндөр настнууд байна.

Хүснэгт 1.1 Улаанбаатар хотын суурин хүн амын тоо, 2010 – 2018 
он

 
Үзүүлэлт Улаанбаатар хотын 

хүн амын тоо
Өссөн буурсан 

хүний тоо
Өсөлт % 

2010 1,159,899 - -

2011 1,206,610 46,711 4.00%

2012 1,226,991 20,381 1.70%

2013 1,267,024 40,033 3.30%

2014 1,314,486 47,462 3.70%
2015 1,345,500 31,014 2.40%

2016 1,380,792 35,292 2.60%

2017 1,417,396 36,604 2.70%

2018 1,444,699 27,303 1.9%

Сурвалж: Нийслэлийн статистикийн газар, 2018

Бүсийн  хот тосгодыг тэнцвэртэй, харилцан уялдаатай цогц 
байдлаар хөгжүүлж, Улаанбаатар хот руу чиглэсэн хүн амын 
шилжилт хөдөлгөөнийг сааруулж, төвлөрлийг тодорхой 
хэмжээгээр бууруулна гэж үзэж Улаанбаатар хотыг 2020 он 
хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөөний тодотгол, 2030 он 
хүртэлх хөгжлийн чиг хандлагад Улаанбаатар бүсийн хүн амыг 
2030 оны төвшинд 1763.00 мянга байхаар тооцсон байна.

Зураг 1.5 Хүн амын нас, хүйсийн суварга, 2010 ба 2018 он

Сурвалж: Нийслэлийн статистикийн газар, 2018

Хүснэгт 1.2 Таамагласан дундаж наслалт, бүлэг, хүйсээр, 2010-
2045 он

Үзүүлэлт Эрэгтэй Эмэгтэй
2015 62.1 69.4
2020 62.9 70.1
2025 63.7 70.8
2030 64.4 71.5
2035 65.2 72.1
2040 65.9 72.7
2045 66.5 73.2

• 1989 онд манай улсын нийт хүн амын дөрөвний нэг хувь 
нь (26.8%) оршин сууж байсан нийслэл Улаанбаатар 
хотод 2018 оны байдлаар нийт хүн амын 46.1% нь, үүнээс 
нийслэлийн хүн амын 91 хувь нь зөвхөн Улаанбаатар хотдоо 
хэт бөөгнөрч, төвлөрсөн хэвээр байна. Энэхүү зохисгүй хэт 
төвлөрлөөс үүдэлтэй агаар орчны бохирдол нэмэгдэх, авто 
замын түгжрэл үүсэх, дэд бүтцийн ачаалал ихсэх, нийгмийн 
үйлчилгээний хүчин чадал дутагдах зэрэг асуудлууд зохист 
хэмжээнээс 2-3 дахин хэтэрсэн байна.  

• Монгол Улсын Үндэсний статистикийн хороо /МУҮСХ/-ны 
гүйцэтгэсэн сүүлийн 20 гаруй жилийн хүн амын тоо 
бүртгэлийн нэгдсэн дүнг үндэслэн, цаашид хүн ам зүйн эрс 



27УЛААНБААТАР  2040

У
Л
А

А
Н

Б
А

А
ТА

Р 
Х
О

ТЫ
Н

 Ө
Н

Ө
Ө

ГИ
Й

Н
 Б

А
Й

Д
А

Л
, 
ТУ

Л
ГА

М
Д

С
А

Н
 А

С
У
У
Д

Л
У
У
Д

өөрчлөлтийн бодлого хэрэгжүүлэхгүй, өмнө өсөж ирсэн 
хандлагын дагуу өснө гэж тооцвол 2040 онд Монгол улсын 
нийт хүн ам 4.5 сая болж өсөх хандлага ажиглагдаж байна. 
/МУҮСХ/-ны тооцоогоор нийслэлийн хүн ам өнөөгийн чиг 
хандлагаар өсвөл 2025 онд 1.8 сая, 2030 онд 2.1 сая, 2040 
онд 2.59 сая хүнтэй тус тус байна гэж тооцоолсон байна. 

“МОНГОЛ УЛСЫН ҮНДЭСНИЙ БОЛОН ХҮН АМЫН 

АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, ХҮН АМЫН УНДНЫ УСНЫ НӨӨЦ, 

БАЙГАЛЬ ЭКОЛОГИЙН ТЭНЦВЭРТ  БАЙДЛЫГ ХАДГАЛАХ 

ЗОРИЛГООР 2040 ОНЫ НИЙСЛЭЛ ХОТЫН ХҮН АМЫГ 

ХАМГИЙН ЗОХИСТОЙ ХЭМЖЭЭНД ТӨЛӨВЛӨХ БОЛОН 

УЛСЫН НЭГДСЭН БОДЛОГООР ШИЙДВЭРЛЭВЭЛ ЗОХИХ 

ХАМГИЙН ТУЛГАМДСАН АСУУДЛУУДЫН НЭГ МӨН. ТООЦОО 

СУДАЛГААНЫ ДҮНД 2040 ОН ХҮРТЭЛ УЛААНБААТАР ХОТЫН 

ХҮН АМЫН ӨСӨЛТ ТАСРАЛТГҮЙ НЭМЭГДЭХ ХАНДЛАГА, 

ТААМАГЛАЛ АЖИГЛАГДАЖ БАЙНА. МӨН ТҮҮНИЙГ 

ДАГАСАН БАЙГАЛЬ, ХҮРЭЭЛЭН БУЙ ОРЧНЫ БОХИРДОЛ, 

АМЬДРАЛЫН ЧАНАРЫН ДОРОЙТОЛ, НИЙГЭМ, ЭДИЙН 

ЗАСГИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ АСУУДЛУУД ТУЛГАРСААР БАЙХ 

ЮМ. ТИЙМЭЭС ХҮН АМЫН ХЭТ ТӨВЛӨРӨЛИЙГ СААРУУЛАХ 

БУЮУ УЛААНБААТАР ХОТЫН ХАЯА, ДАГУУЛ ХОТУУДЫГ 

ХӨГЖҮҮЛЭХ ЗАМААР ХҮН АМЫН ТОДОРХОЙ ХЭСГИЙГ 

ТАРААН СУУРЬШУУЛЖ, ТЭНЦВЭРТЭЙ БҮЛЭГ СУУРИНГУУДЫН 

ТОГТОЛЦОО БҮРДҮҮЛЭХ ХӨГЖЛИЙН ҮЗЭЛ БАРИМТЛАЛ – 

КОНЦЕПЦ ДЭВШҮҮЛЖ БАЙНА.  

2. ХҮН АМЫН АЖИЛ ЭРХЛЭЛТ, ӨРХИЙН 
ОРЛОГО, ЗАРЛАГА, АЖИЛГҮЙДЭЛ, ЯДУУРАЛ

 2016 оны байдлаарх ажиллах хүчний тоо 2010 онтой 
харьцуулахад 29 орчим хувь буюу 104.2 мянгаар өссөн буюу 
жилд дунджаар 4.5%-иар буюу 17.3 мянгаар өсөж байна. 
Улаанбаатар хотын алслагдсан дүүргүүдэд арай бага буюу 2.7 
хувиар өсчээ. Ажиллагсадыг хөдөлмөр эрхлэлтийн статусаар нь 
ангилбал 73.2 хувь буюу 340.3 мянга нь цалин хөлстэй ажиллагч, 
2.5 хувь буюу 11657 нь ажил олгогч, 18.9 хувь буюу 87996 нь 
хувиараа хөдөлмөр эрхлэгч, 2.2 хувь буюу 9994 нь мал аж ахуй 
эрхлэгч, 3.2 хувь буюу 15074 нь өрхийн үйлдвэрлэл, үйлчилгээнд 
цалин хөлсгүй оролцогч байна. Ажиллагсадыг насны бүлгээр нь 
ангилбал 24% нь 20-иод насныхан, 32.7% нь 30-аад насныхан, 
26.8% нь 40-өөд насныхан, 14.4% нь 50-иад насныхан, 5.7% нь 
60-аас дээш насныхан эзэлж байна. Нийт ажиллагчдын 22.2% 

нь бөөний болон жижиглэн худалдаа, машин, мотоциклийн 
засвар үйлчилгээний, 11.2% нь барилгын, 10.7% нь боловсруулах 
үйлдвэрлэлийн, 8.6% нь тээвэр ба агуулахын үйл ажиллагаа, 
8.4% нь боловсролын, 7.5% нь төрийн удирдлага ба батлан 
хамгаалах үйл ажиллагаа, албан журмын нийгмийн хамгаалах 
салбарын аж ахуйн нэгж, байгууллагуудад ажиллаж байна. 
Ажиллагсадыг боловсролын түвшнээр нь авч үзвэл 0.2% нь 
боловсролгүй, 0.7% нь бага, 2.8% нь суурь боловсролтой, 12.3% 
нь бүрэн дунд, 33.3% нь техникийн болон мэргэжлийн, 5.6% нь 
тусгай дунд, 41.2% нь дипломын дээд болон бакалавр, 3.9% нь 
магистр ба түүнээс дээш боловсролтой иргэд байна. Албан бус 
секторт 80.8 мянган ажиллагчид байна. Насны бүлгээс харахад 
албан бус секторт хөдөлмөр эрхлэгчдийн 14% нь 20-иод 
насныхан, 29% нь 30-аад насныхан, 38% нь 40-өөд насныхан, 
17% нь 50-иад насныхан, 1% нь 60-аас дээш насныхан байна. 
Хөдөлмөр эрхлэлтийн төвшин 2010 онд 52.8% байсан бол 2016 
онд 52.1% болж 0.7% буурсан байна.

 2016 оны жилийн эцсийн дүнгээр нийслэл хотын өрхийн 
сарын дундаж орлого 1073.1 мянган төгрөг байна. Өрхийн 
мөнгөн орлогын 62.9%-ийг цалин хөлс, 17.2%-ийг тэтгэвэр, 
тэтгэмж, 9.2%ийг өрхийн үйлдвэрлэл үйлчилгээний орлого, 
10.7%-ийг бусад орлого бүрдүүлжээ. Өрхийн мөнгөн орлогын 
бүтцэд өрхийн бусад орлого, цалин хөлсний эзлэх хувийн жин 
улсын дунджаас 0.5-7.6 пунктээр илүү байгаа бол тэтгэвэр 
тэтгэмж, өрхийн үйлдвэрлэл, үйлчилгээний орлого 2.0-6.1 
пунктээр доогуур байна. Өрхийн орлого нь 2016 оны байдлаар 
2010 онтой харьцуулахад тоон үзүүлэлтээр 2 дахин өссөн боловч 
бодит индексээр тооцвол ердөө 21% өссөн байна.

 2016 онд өрхийн сарын дундаж мөнгөн зарлага 1035.0 
мянган төгрөг байна. 2010 онд өрхийн мөнгөн зарлагын 
65.4%-ийг хүнсний бус зарлага эзэлж байсан бол 2016 онд 
73.2%-ийг эзлэх болжээ. Нийслэлийн нэг өрх сард дунджаар 
2010 онд 179.7 мянган төгрөгийг хүнсний зүйл худалдан авахад 
зарцуулж байсан бол 2016 онд 267.1 мянга болж 87.4 мянгаар 
буюу 1.49 дахин өссөн байна. Нэг өрх сард дунджаар 998.2 
мянган төгрөгийг хоол хүнс, хувцас гутал, байр орон сууц болон 
тээвэр, холбооны зардалд зарцуулж байна. 

 Ажилгүйдлийн түвшин 2010 онд 8.7% байсан бол 2017 
онд 7.5% болж, ажилгүй иргэдийн тоо 41.4 мянга, үүнээс 
бүртгэлтэй ажилгүй иргэд 8276 байна. Ажилгүй иргэдийн 
63:3%-ийг эрэгтэйчүүд, 36.7%-ийг эмэгтэйчүүд эзэлж байгаа нь  
эрэгтэйчүүдийн эзлэх хувь 26.6%-иар өндөр байна.
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 Улаанбаатар хотын хүн амын ядуурлын түвшин 2010 онд 
32.1% байсан бол 2018 онд 25.9 болж, 6.2 пунктээр буурчээ. Хүн 
амын тоо нь жилээс жилд өсөж байгаа Улаанбаатар хотод 2018 
оны байдлаар улсын нийт ядуусын 41.8 хувь нь амьдарч байгаа 
нь анхаарал татах асуудал мөн. Улаанбаатар хотод махны үнэ 
24 хувиар, шатахууны үнэ 10 удаа нэмэгдэж, хоёр удаа буурсан 
зэрэг нь ядууралд голлон нөлөөлсөн ба Улаанбаатар хотын 
жилийн инфляци 2018 оны 12 дугаар сард 9.7 хувь хүрч өсөж 
байсан байна. Мөн олон мянган хүн ядууралд өртөх эрсдэлтэй 
эмзэг байдалд байна. 

“УЛААНБААТАР ХОТЫН ИРГЭДИЙГ АЖЛЫН БАЙРААР 

ХАНГАЖ, ӨРХИЙН ОРЛОГЫГ НЭМЭГДҮҮЛЭН АЖИЛГҮЙДЭЛ, 

ЯДУУРЛЫГ БУУРУУЛАХ НЬ ШИЙВЭРЛЭХ ШААРДЛАГАТАЙ 

ТОМООХОН АСУУДАЛ МӨН”

3. ХҮН АМЫН БОЛОВСРОЛЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ 
ТҮВШИН

2017 оны БСШУ-ны яамны мэдээгээр үйл ажиллагаа явуулж 
байгаа 653 цэцэрлэг байгаа ба суурилагдсан хүчин чадлаар авч 
үзэхэд  68,018 хүүхдийн хүчин чадал бүхий цэцэрлэгүүдэд 105,085 
бага насны хүүхдүүд суралцаж байгаа нь үндсэн хүчин чадлыг 
54.5%-иар хэтрүүлсэн гэж үзэж болохоор байна. Төрийн өмчийн 
216 цэцэрлэгийн нийт хүчин чадал 38,565 байгаа бөгөөд хувийн 
хэвшлийнх 29,453 байгаа нь хувийн хэвшилийн цэцэрлэгүүд 
нь сургуулийн өмнөх боловсролд чухал байр суурьтай байгааг 
харуулж байна. Нийт цэцэрлэгийн тооны хувьд 67% нь хувийн, 
33% нь улсынх байна. Төрийн өмчийн цэцэрлэгийн дундаж 
хүчин чадал 179 байгаа бол хувийн хэвшлийнх 67, нийт дундаж 
чадал 104 байна. 

 2018-2019 оны хичээлийн жилд сургуулийн өмнөх 
боловсролын хувьд 672 цэцэрлэг байгаагаас төрийн өмчийн 
230, хувийн хэвшлийн 441, орон нутгийн 1 цэцэрлэг тус тус 
байна. Эдгээр цэцэрлэгүүдэд 117,200 орчим хүүхэд хамрагдаж 
байгаа ч суурьлагдсан хүчин чадлаасаа хэтэрсэн тооны хүүхэд 
хүмүүжиж байна.

Хүснэгт 1.3 Цэцэрлэгийн үйлчилгээний хангамж, 2010 – 2018он

Үзүүлэлт СӨБ-ын тоо Хамрагдсан хүн амын 
тоо

Багшийн тоо

2010 - 2011 275 56211 1835

2011 - 2012 308 59711 2025

2012 - 2013 351 67432 2177

2013 - 2014 437 76785 2450

2014 - 2015 503 83575 2515
2015 - 2016 574 95466 2828

2016- 2017 661 113521 3517

2017- 2018 1435 261400 7843

Сурвалж: Нийслэлийн статистикийн газар, 2018

2017 онд 131 төрийн өмчийн сургуулиудын төслийн хүчин чадал 
нь 115.8 мянга ба энд 209 мянган хүүхэд суралцаж буй буюу 
181%-ийн ачаалалтай байгаа бол 94 хувийн сургуулийн төслийн 
хүчин чадал 36.3 мянга ба 24.5 мянган хүүхэд суралцаж ачаалал 
67%-тай, дунджаар 153 хувийн ачаалалтай байна. Өөрөөр хэлбэл, 
төрийн сургуулиудын ачааллын хэтрэлт 81%, хувийн сургуулиудын 
ачаалал 33% бага байна. Сургалтын өндөр төлбөртэй уялдуулан 
хувийн сургуулиудын ачаалал бага байна. Цаашдаа төрийн өмчийн 
сургуулийн тоог хамгийн багадаа 50% өсгөх шаардлагатай байна. 

 2018-2019 оны хичээлийн жилд ерөнхий боловсролын нийт 
242 сургууль байгаагаас 134 нь төрийн өмчийн, 108 нь хувийн 
хэвшлийн сургууь байна. Нийт 263400 орчим суралцагчид сурч 
байгаа ч суурьлагдсан хүчин чадлаасаа хэтэрсэн тооны сурагчид 
суралцаж байна.

Хүснэгт 1.4 Ерөнхий боловсролын сургуулийн үйлчилгээний 
хангамж, 2010 – 2018  он

Онууд Сургуулийн тоо Хамрагдсан хүн амын 
тоо

Багшийн 
тоо

2010 - 2011 206 184595 9271

2011 - 2012 206 186706 9335

2012 - 2013 207 186822 9521

2013 - 2014 203 192324 9845

2014 - 2015 213 202510 10119
2015 - 2016 214 221320 10530

2016 - 2017 225 233545 11084

2017- 2018 245 254310 11591

Сурвалж: Нийслэлийн статистикийн газар, 2018
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Хүснэгт 1.5 МСҮТ-ийн үйлчилгээний хангамж, 2010 – 2018  он

Үзүүлэлт 2010 - 2011 2016-2017 2017- 2018
МСҮТ-ийн тоо /төрийн 10 23 53

Хамрагдсан хүн амын тоо 18720 19823 19345

Сурвалж: Нийслэлийн статистикийн газар, 2018

Их дээд сургууль, коллежийн хувьд 2018-2019 оны хичээлийн 
жилд нийт 87 их дээд сургууль, коллеж үйл ажиллагаа явуулж 
байгаагаас төрийн өмчийн 15, төрийн бус 69, гадаадын их дээд 
сургуулийн салбар 3 байна. Эдгээр их дээд сургууль, коллежид 
146,024 оюутан суралцаж байна.

 Их, дээд сургууль, коллежийн хувьд хувийн секторын 
оролцоо өндөр байдаг тул хүртээмжийн хувьд ямар нэгэн 
бэрхшээл тулгардаггүй болно. Сургалтын чанарыг сайжруулах 
шаардлагатай байна.

Хүснэгт 1.6 Их дээд сургуулийн үйлчилгээний хангамж, 2010 – 
2018  он

Үзүүлэлт 2010 - 2011 2016 - 2017 2017-2018

Их сургуулийн тоо 12 29 35

Дээд сургуулийн тоо 84 54 49

Гадаадын салбар сургууль 4 4 3

Их сургууль хамрагдсан хүн амын 
тоо

110663 122131 130900

Дээд сургууль, коллежид 
хамрагдсан хүн амын тоо

64401 21288 22500

Гадаадын салбар сургуульд 
хамрагдсан хүн амын тоо

3000 265 265

Сурвалж: Нийслэлийн статистикийн газар, 2018

4. ХҮН АМЫН СОЁЛ, СПОРТЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ 
ТҮВШИН

• Нийслэл хотод үйл ажиллагаа явуулж буй 23 музейд дэлгэн 
тавьсан нийт үзмэрийн тоо 151.0 мянга болж, 219.7 мянган 
үзэгчдийн хүртээл болсон байна. Эдгээр музейн 16 нь төрийн 
өмчийнх байгаа бол орон нутгийн өмчийн 3 хувийн болон 
өмчийн бусад хэлбэрийн 4 музей байна. Музейн тоогоор 
улсын дүнд Улаанбаатар хотын эзлэх хувийн жин 6.7 байгаа 
бөгөөд музейн нийт үзмэрийн 53.7 хувь, үзэгчдийн 41.1 хувь, 
тухайн жилд шинээр нэмсэн үзмэрийн 63.5 хувийг тус тус 
эзэлж байна. 2011-2016 онуудад зөвхөн Үлэг гүрвэлийн музей 
ашиглалтанд орсон юм. Хуучнаар Лениний музей нэртэй 

байгаад одоо Үлэг гүрвэлийн музей болсон тус барилга нь 
нийтдээ 7,750 м2 талбай эзэлдэг. 

• 2016 онд 14.5 мянга гаруй суудалтай 16 соёлын төв нийслэлийн 
иргэд, оршин суугчдад жилийн турш үйлчилж, 3155 арга 
хэмжээ зохион байгуулсан байна. Эдгээр арга хэмжээний 
29.5 хувийг соёл урлагийн, 45.7 хувийг нь дугуйлан эзэлж 
байна. 2016 оны байдлаар соёлын төв, театрын суудал 14.5 
мянга байгаа нь 2010 оныхоос 7,565 суудлаар өссөн үзүүлэлт 
юм.

• 2016 онд нийслэл хотод 5574 суудалтай 6 кино театр үйл 
ажиллагаа явуулж, нийтдээ 51290 удаагийн кино гаргалтаар 
1040.1 мянган үзэгчдэд үйлчилж, 15.3 тэрбум төгрөгийн 
орлоготой ажилласан байна. Нийт орлогынх нь 43.7 хувийг 
кино үзвэрийн орлого бүрдүүлжээ. 2016 оны байдлаар кино 
театрын суудал 5,574 байгаа нь 2010 оныхоос 3,290 суудлаар 
буюу 2.4 дахин өссөн үзүүлэлт юм. Кино театруудын суудал 
дүүргэлт дунджаар 30% байдаг байна.

• Нийслэл хотод жилийн турш 259 спортын заал, танхим 
ажиллаж, нийслэл хотын аварга шалгаруулах тэмцээнийг 17 
төрлөөр зохион байгуулж, 3.2 мянган тамирчид оролцсон 
байна. 2010 онд 308 спорт заал, танхим байсан бол 2016 онд 
259 спорт заал, танхимтай болж буураад байгаа ба биеийн 
тамирын талбайн хэмжээ 21,250 м2 талбайгаас 18,000 м2 
талбай болж 3250 м2 талбайгаар буурсан байна. Буурсан 
гол шалтгаан нь орон сууцны гаднах спорт талбайнууд дээр 
барилга баригдах болсон, мөн ерөнхий боловсролын хуучин 
дунд сургуулиудыг буулгаж шинээр барьж буй тул түр 
хугацаанд биеийн тамирын талбайн хэмжээ буураад байна. 

“АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХОТЫН ТӨВИЙН ХЭСЭГТ ТӨВЛӨРСӨН 

УЧИР ЗАХЫН ДҮҮРГҮҮДЭД, БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, СПОРТ, 

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ХҮРТЭЭМЖ ИХЭЭХЭН 

ДУТАГДАЛТАЙ БАЙНА. СУРГУУЛЬ, ЦЭЦЭРЛЭГИЙН ХҮРЭЛЦЭЭ 

ХАНГАМЖ ХАНГАЛТГҮЙ, СУУРЬЛАГДСАН ХҮЧИН ЧАДЛААСАА 

ХЭТЭРСЭН АЧААЛАЛТАЙ БАЙГААГ  НОРМ, СТАНДАРТЫН 

ДАГУУ ШИНЭЭР БАРИХ ШААРДЛАГАТАЙ БАЙНА. МОНГОЛ 

УЛСЫН НИЙТ ОЮУТНЫ 91.4%, ИХ ДЭЭД СУРГУУЛИУДЫН 

91.5% НЬ УЛААНБААТАРТ ТӨВЛӨРСӨН ХЭТ ТӨВЛӨРЛИЙГ 

ЗАДЛАЖ, БУСАДАД БҮС НУТГУУДАД ШИЛЖҮҮЛЭХ 

ШААРДЛАГАТАЙ БАЙНА. СОЁЛ, СПОРТЫН БАЙГУУЛАГУУДЫН 

ХҮРТЭЭМЖ ТУЙЛЫН ХАНГАЛТГҮЙ БАЙНА”    



30 УЛААНБААТАР  2040

У
Л
А

А
Н

Б
А

А
ТА

Р 
Х
О

ТЫ
Н

 Ө
Н

Ө
Ө

ГИ
Й

Н
 Б

А
Й

Д
А

Л
, 
ТУ

Л
ГА

М
Д

С
А

Н
 А

С
У
У
Д

Л
У
У
Д

5. ХҮН АМЫН ЭРҮҮЛ МЭНД

2014 онд хийсэн “Хот суурин газрын агаарын бохирдлын хүн амын 
эрүүл мэндэд үзүүлэх нөлөөллийн судалгаа”-гаар “Улаанбаатар 
хотын хүн амын дунд нарийн ширхэглэгт тоосонцороос (PM2.5) 
үүдсэн өвчлөл нилээд хувийг эзэлдэг бөгөөд түүний өртөлтийн 
жилийн дундаж хэмжээ нь 70мкг/м3 байгаагаас шалтгаалан 
хүүхдийн уушгины хатгалгаа насанд хүрэгчдийн зүрх судасны 
өвчлөл зэрэг эмгэгүүд тэргүүлж байна. 

Хүснэгт 1.7 Нийслэлийн эрүүл мэндийн ажилчидын тоо
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2018 5986 1037 252 513 376 705 5907 288 5906

• 2010 онтой харьцуулахад эмийн сан 48%, хувийн эмнэлэг 
2%, өрхийн эмнэлэг 11% өссөн бөгөөд төрийн үйлчилгээний 
эмнэлгүүдэд томоохон өөрчлөлт алга байна. 

• 2016 оны байдлаар нийслэлийн хэмжээнд 1 эмчид ногдох 
хүний тоо 236.9, нэг сувилагчид ногдох хүний тоо 240.1 
байгаа нь бусад бүс нутаг, аймгуудтай харьцуулахад улсын 
хэмжээнд хамгийн доогуур үзүүлэлттэй гарч байна. 

• 2010 онд Улаанбаатар хотын хэмжээнд 8,187 эмнэлэгийн 
ор байсан бол 2017 оны эцэст 12,326 болж өссөн байна. 
2010 онтой харьцуулахад нийслэлийн эрүүл мэндийн 
байгууллагуудын нийт орны тоо 3.48 дахин нэмэгдсэн бол 
үзлэг өдрийн тоо 18.1% өссөн байна. Хэдий эмнэлэгийн 
орны тоо нэмэгдсэн ч өвлийн улиралд өвчлөл нэмэгддэг ид 
ачаалалтай үед орны хүрэлцээ дутмаг байна.

  

“УЛААНБААТАР ХОТ НЬ ДЭЛХИЙН ХАМГИЙН ИХ АГААРЫН 

БОХИРДОЛТОЙ ХОТУУДЫН НЭГ УЧРААС ИРГЭД, ОРШИН 

СУУГЧИД, БОДЛОГО БОЛОВСРУУЛАГЧДЫН ХУВЬД АГААРЫН 

БОХИРДОЛ, ТҮҮНИЙ ХҮН АМЫН ЭРҮҮЛ МЭНДЭД ҮЗҮҮЛЭХ 

НӨЛӨӨЛӨЛ НЬ УЛАМ ИХ САНАА ЗОВООСОН, АНХААРАЛ 

ХАНДУУЛАХ ШААРДЛАГАТАЙ ТОМООХОН АСУУДАЛ 

БАЙСААР БАЙНА”

6. ОРОН СУУЦНЫ ХАНГАМЖ, АМЬДРАХ ОРЧИН

Зураг 1.6 Хотын захын гэр хороолол

Зураг 1.7 1950-аад он ба 2000 оноос хойш

2018 оны байдлаар нийслэлийн нийт өрхийн 44.8% буюу 
173,526 өрх нь нийтийн орон сууцанд, 1.0% буюу 3,898 өрх 
нь бие даасан тохилог сууцанд, 28.3% нь буюу 109,540 өрх 
нь нь гэр хороололд өөрийн барьсан сууцны байшинд, 
25.9% буюу 100.312 өрх нь монгол гэр сууцанд амьдран сууж 
байна. 

• Ойрын 5 жилд нийслэлд 217.000 айлын инженерийн бүрэн 
хангамжтай орон сууцны хэрэгцээ байгаа нь судалгаанаас 
харагдаж байна. Орон сууц худалдан авах хүсэлтэй нийслэлд 
амьдардаг өрхийн 16,3% буюу 35.497 өрх орон сууц худалдан 
авах чадамжтай байна. Нийлүүлэлтийн хувьд Улаанбаатар 
хотод 62,339 айлын нийтийн болон амины орон сууцны 
427 төсөл хэрэгжиж байна. Үүнээс ойрын 3 жилд нийслэлд 
38.514 айлын орон сууц ашиглалтанд орох төлөвтэй байна. 
Улаанбаатар хотод баригдаж байгаа ашиглалтанд орсон 
болон ороогүй дээрхи 62.339 айлын орон сууцнаас 59.426 
айлын орон сууц нь нийтийн, 2913 айлын орон сууц нь 
амины зориулалттай байна. Өнөөдрийн байдлаар зах зээл 
дээр 5822 айлын орон сууц бэлэн болсны 4622 айлын орон 
сууц нь 80 м.кв-аас доош талбайтай орон сууц байгаа бөгөөд 
эдгээрийн борлуулалтын дундаж үнэ м.кв нь 2.114.527 төгрөг 
байна.
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• Засгийн газрын зүгээс болон Нийслэлийн удирдлагын зүгээс 
Улаанбаатар хотноо зорилтот иргэдэд зориулагдсан хямд 
үнэтэй орон сууцыг зах зээлд нийлүүлэхээр ажиллаж байгаа 
юм. Энэ зорилгоор Засгийн газрын бүтцийн байгууллага 
болох Төрийн Орон сууцны корпораци болон Нийслэлийн 
Орон сууцны корпораци гэсэн 2 ижил төрлийн байгууллага 
ажиллаж байгаа ба ТОСК нь нийт улсын хэмжээнд ажиллах 
бол НОСК нь зөвхөн Улаанбаатарын бүсийн хэмжээнд 
ажиллахаараа ялгаатай байна. Түүнчлэн, түрээсийн орон 
сууцны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж, өндөр настан, хөгжлийн 
бэрхшээлтэй болон эмзэг бүлгийн иргэдэд зориулсан 16,000 
орон сууц нийлүүлэх зорилтыг дэвшүүлээд байна. 

• Нийслэлийн орон сууцны хөтөлбөр 2014 онд, Засгийн газрын 
“Түрээсийн орон сууц” хөтөлбөр 2015 онд, “150 мянган 
айл-орон сууц” үндэсний хөтөлбөр 2019 онд тус тус батлан 
Засгийн газар болон Улаанбаатар хотын захиргаанаас 
орон сууцны барилгажилтыг дэмжих чиглэлээр тодорхой 
бодлого, арга хэмжээг санаачлан хэрэгжүүлж ирсэн. Эдгээр 
нэгдсэн хөтөлбөрүүд нь хотыг дахин төлөвлөх болон шинээр 
барилгажуулах замаар 160,000 орон сууцыг нийлүүлэх 
зорилготой юм. 

“ХУРДАЦТАЙ ЯВАГДАЖ БУЙ ХОТЖИЛТЫГ ОРОН СУУЦНЫ 

ЗОХИСТОЙ НӨХЦӨЛ БАЙДЛААР ХАНГАЖ ЧАДААГҮЙ БАЙНА. 

ГЭР ХОРООЛЛЫН 215,811 ӨРХ БОЛОН ОРОН ГЭРГҮЙ 246 

ӨРХИЙГ ОРОЛЦУУЛААД НИЙТДЭЭ 216,021 ОРОН СУУЦНЫ 

ЭРЭЛТ ХЭРЭГЦЭЭ БАЙНА. ИРГЭДИЙГ ОРОН СУУЦЖУУЛАХ, 

ЗАХ ЗЭЭЛ ДЭЭР ИЛҮҮДЭЛТЭЙ БАЙГАА ОРОН СУУЦУУДЫГ 

ХӨДӨЛГӨӨНД ОРУУЛАХ ГЭХДЭЭ ЭНЭ ШИЙДЛИЙГ ХАМГИЙН 

ОНОВЧТОЙ БАЙДЛААР ШИЙДЭХ ШИЙДЭЛ ЗАЙЛШГҮЙ 

ХЭРЭГТЭЙ БАЙНА. ЯЛАНГУЯА ЗОРИЛТОТ БҮЛГИЙН ИРГЭД, 

ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН ОРОН СУУЦ,, ОЛОН ХҮҮХЭДТЭЙ 

ӨРХ ТОЛГОЙЛСОН ЭЭЖ, ААВУУД ХЭРХЭН ОРОН СУУЦТАЙ 

БОЛОХ ТУХАЙ АСУУДЛЫГ НЭН ТЭРГҮҮНД ТАВИХ ЁСТОЙ 

АСУУДАЛ БИЛЭЭ”.

“ГЭР ХОРООЛЛЫН ТЭЛЭЛТ ЯВАГДАЖ, ИНЖЕНЕРИЙН 

БҮТЦИЙН ХҮРТЭЭМЖГҮЙГЭЭС ОРШИН СУУГЧДЫН 

АМЬДРАЛЫН ОРЧИН ХАНГАЛТГҮЙ, ОРЧНЫ БОХИРДЛЫН ЭХ 

ҮҮСВЭР БОЛЖ БАЙГАА НЬ ШИЙДВЭРЛЭВЭЛ ЗОХИХ НОЦТОЙ 

АСУУДАЛ МӨН”

7. ХОТЫН ЗАСАГЛАЛ

2006 оны Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний 
удирдлагын тухай хууль (ЗЗНДНТУТХ)-д заасны дагуу 
Улаанбаатар хот нь аймагтай бараг ойролцоо хэмжээний 
засаг захиргааны чиг үүрэг бүхий “Нийслэл хот” хэмээх тусгай 
захиргааны нэгж юм. 

БҮТЭЦ ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ
• Улаанбаатар хот нь Баянзүрх, Баянгол, Сонгинохайрхан, 

Чингэлтэй, Сүхбаатар, Хан-Уул, Налайх, Багануур, 
Багахангайгэсэн 9 дүүрэгт хуваагддаг. Налайх, Багахангай 
болон Багануур дүүргүүд нь хэдийн Улаанбаатар хотын 
бүсээс гадуур байрлалтай бөгөөд Багахангай нь Төв аймаг 
дотор, Багануур нь Төв болон Хэнтий аймгуудтай хиллэн 
оршино. 

• Нийслэлийн эрх барих дээд байгууллага нь Нийслэлийн 
Иргэдийн Төлөөлөгчлийн Хурал байх ба хурлын чөлөө 
цагаар тус хурлаас сонгодсон Хурлын Тэргүүлэгчид байна. 
Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлаас нийслэлийн 
Засаг даргад нэр дэвшигчийг санал болгож, Ерөнхий сайд 
томилдог.

• Дүүрэг нь аймаг бүрт байх сумтай ижилхэн хоёрдогч шатны 
засаг захиргааны нэгж бөгөөд төсвийн зарим биеэ даасан 
эрх, орон нутгийн засаг захиргааны байртай, хяналт тавих 
үүрэг бүхий тус бүр 35 сонгуульт төлөөлөгчдөөс тогтох 
иргэдийн төлөөлөгчдийн хуралтай байдаг. 

• Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын алба нь Захиргаа 
санхүүгийн, Инженерийн байгууламжийн, Тохижилт хог 
хаягдлын удирдлагын, Хүнс, худалдаа үйлчилгээний, 
Аудит, дотоод хяналтын гэсэн 5 хэлтэстэй, 55 орон тоогоор 
ажиллаж байна. Удирдлагын босоо тогтолцоотой. 
 Захирагчийн харьяа 11 ОНӨААТҮГ-тай уялдаа, холбоотой 
үйл ажиллаагаа явуулж байна.

Зураг 1.8 Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын бүтэц
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Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагч нь 
Хөгжлийн бодлогын асуудал хариуцсан нийслэлийн Засаг даргын 
орлогч, Хүний хөгжил, нийгмийн бодлогын асуудал хариуцсан 
нийслэлийн Засаг даргын  орлогч гэсэн хоёр орлогчтой, Хот 
байгуулалтын асуудал хариуцсан Төслийн удирдагч,  Инноваци 
технологийн хөгжил хариуцсан Төслийн удирдагч, Агаар орчны 
бохирдол хариуцсан Төслийн удирдагч, Зам тээврийн асуудал 
хариуцсан төслийн удирдагч гэсэн тус бүр чиглэл хариуцсан 
дөрвөн удирдагчтай ажиллаж байна. Нийслэлийн Засаг даргын 
Тамгын газар нь 129 орон тоотой, Нийслэлийн Засаг даргын 
эрхлэх асуудлын хүрээнд үйл ажиллагаагаа явуулдаг нийт 34 
агентлаг, 27 харьяа газар, ЗАА- ны харъяа 12 газар байна.   

Өнөөгийн байдлаар нийслэл хот, түүний удирдлагад эрх, үүрэг 
болгон хэм хэмжээ тогтоосон 120 гаруй хууль хүчин төгөлдөр 
үйлчилж байгаагаас өдөр тутмын үйл ажиллагааг 20 гаруй 
хуулиар зохицуулж байна. Нийслэлийн эрх зүйн байдлын тухай 
хууль анх 1994 онд батлагдсан бөгөөд өнөөгийн нөхцөл байдалтй 
уялдуулан зайлшгүй шинэчлэх шаардлагатай болсон байна. 
Хот, тосгоны эрх зүйн байдлын тухай хууль батлагдаад 30-аад 
жил өнгөрсөн ч энэ хууль амьдралд хэрэгжээгүй бөгөөд, хот 
бие даан хөгжих нөхцөл бүрдээгүй, өөрийн дүрэмгүй байсаар 
өнөөг хүрсэн. Уг хуулийн зохицуулалт дутуу дулимаг болсноос, 
засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж болох нийслэл, дүүрэг дэх 
хотууд хуулийн зохицуулалтгүй  орхигдсоор ирсэн байна. 

“УЛААНБААТАР ХОТ УЛС ТӨРӨӨС ХЭТ ХАМААРАЛТАЙ, 

ЭРХ ЗҮЙ, ТӨСӨВ, САНХҮҮ НЬ ЗАСАГ ЗАХИРГАА, НУТАГ 

ДЭВСГЭРИЙН НЭГЖЭЭС ХАРААТ БАЙДАЛД БАЙГАА НЬ ХОТ 

ХӨГЖЛИЙН АСУУДЛАА ӨӨРИЙН ОНЦЛОГТ НИЙЦҮҮЛЭН 

ШИЙДВЭРЛЭХ, БИЕ ДААН ХӨГЖИХ, ХОТЫН ХӨГЖЛИЙН 

ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨГ ЧАНД МӨРДӨХ БОЛОМЖИЙГ 

ХЯЗГААРЛАЖ БАЙНА. ДЭЛХИЙ НИЙТИЙН ЖИШГИЙГ 

ДАГАН НИЙСЛЭЛ ХОТОО ХӨГЖҮҮЛЭХ БОДИТ ЭРЭЛТИЙН 

ДАГУУ ХОТЫН ТАЛААР ЦОГЦ ШИЙДЭЛ ГАРГАХ, ХОТЫН 

ЗАСАГЛАЛЫГ ШИНЭЧЛЭХ ШААРДЛАГА УЛАМ ИХ БОЛСООР 

БАЙНА. ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЧАДАВХ БА ТУУШТАЙ ЗАЛГАМЖ 

ЧАНАРЫГ БЭХЖҮҮЛЭХ, ЗАСАГЛАЛЫГ САЙЖРУУЛАХ 

ЗАЙЛШГҮЙ ШААРДЛАГАТАЙ БАЙНА”

8. ХОТЫН ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХӨГЖИЛ

Монгол Улсын 2016 оны дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 
65.4%-ийг нийслэл хот бүрдүүлжээ. 2016 онд нийслэлийн 
нэмэгдэл өртгийн хэмжээ буюу ДНБ нь оны үнээрээ 15.6 их 
наяд төгрөг байсан ба энэ нь 2010 онтой харьцуулахад 9.4 их 
наяд төгрөгөөр илүү буюу 154% илүү байгаа юм. Нийслэл хотын 
эдийн засгийн 65.1%-ийг үйлчилгээний, 34.4%-ийг аж үйлдвэр, 
барилгын салбар, 0.5%-ийг хөдөө аж ахуйн салбар тус тус 
эзэлж байна. Нийслэлийн эдийн засагт бөөний болон жижиглэн 
худалдаа, боловсруулах үйлдвэрлэл, уул уурхай, олборлолт, 
тээвэр ба агуулахын үйл ажиллагаа хамгийн их эзлэх хувийн 
жинтэй байна.

Хүснэгт 1.8 Улаанбаатар хотын нэг хүнд ноогдох ДНБ

Он ДНБ (оны 
дүнгээр)

Улсын дүнд 
эзлэх хувь

Нэг хүнд ноогдох ДНБ 
(оны дүнгээр)

2006 2173.4 54 2100.5

2007 2535.8 51.2 2356.4

2008 3595 54.8 3200.6

2009 3913.9 59.4 3338.8

2010 6153.9 63.1 5425.5

2011 8642.7 65.6 6827.8

2012 11126.3 66.7 8541.5

2013 12252.7 63.9 9166.9

2014 14070 63.3 9874

2015 14881.3 64.3 10962.9
2016 15620.1 65.4 11312.4

2017 18040.1 64.6 12894.2

2018 21371 66.6 14933.9

Сурвалж: Нийслэлийн статистикийн газар, 2018

Зураг 1.9 Улаанбаатар хотын нэг хүнд ноогдох ДНБ-ий өсөлтийн 

таамаглал

Сурвалж: Нийслэлийн Зураг төслийн хүрээлэн, 2018
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НИЙСЛЭЛ УЛААНБААТАР ХОТЫН НЭГ ХҮНД НОГДОХ ДНБ-ИЙ 

ОНЫ НЭРЛЭСЭН ДҮН ТАСРАЛТГҮЙ ӨСӨЖ БАЙГАА БОЛОВЧ 

ЭДИЙН ЗАСГИЙН БОДИТ БАЯЛАГ БҮТЭЭХ ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, 

ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ САЛБАРУУД ТӨР БА НИЙСЛЭЛИЙН 

БОДЛОГООР ТӨДИЙЛӨН АХИЦТАЙ ХӨГЖИХГҮЙ БАЙГАА ТУЛ 

ӨСӨЛТИЙН ХУВЬ УДААН БАЙГАА ХАНДЛАГА АЖИГЛАГДАЖ 

БАЙНА. МӨН НИЙСЛЭЛ УЛААНБААТАР ХОТЫН НЭГ ХҮНД 

НООГДОХ ДОТООДЫН НИЙТ БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ МОНГОЛ 

УЛСЫН ТУХАЙН ДҮНД ЭЗЛЭХ ХУВЬ ХЭМЖЭЭ ААЖИМААР 

НЭМЭГДЭЖ БАЙГАА ХАНДЛАГА  НЬ УЛААНБААТАР ХОТЫН 

НИЙГЭМ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХЭТ ТӨВЛӨРӨЛ ТАСРАЛТГҮЙ 

НЭМЭГДЭЖ БАЙГААГ ХАРУУЛЖ БАЙНА. ӨМНӨХ 10 ГАРУЙ 

ЖИЛИЙН ТУРШ ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН ЭДИЙН ЗАСГИЙН БОДЛОГО, 

ТӨЛӨВЛӨЛТТЭЙ ИЖИЛ БАЙДЛААР, МӨН ЭДИЙН ЗАСГИЙГ 

ИДЭВХЖҮҮЛЭХ ЭРС, ТОДОРХОЙ ШИЙДЭЛ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХГҮЙ 

ЦААШИД ХӨГЖИХ ТОХИОЛДОЛД 2040 ОН ГЭХЭД НИЙСЛЭЛ 

УЛААНБААТАР ХОТЫН НЭГ ХҮНД НОГДОХ ДОТООДЫН 

НИЙТ БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ НЭРЛЭСЭН ДҮН 35 САЯ ТӨГРӨГ 

БОЛЖ ОДОО БАЙГААГААС 3 ДАХИН ӨСӨХ ХАНДЛАГА 

АЖИГЛАГДАЖ БАЙНА.

Нэг өрхийн сарын дундаж орлого улсын дунджаар 2018 онд 1.2 
сая төгрөг болж, 2017 оныхоос 145.6 (14.1%) мянган төгрөгөөр 
нэмэгджээ. 2018 онд хотод нэг өрхийн сарын дундаж орлого 
өмнөх оноос 163.6 (14.6%) мянган төгрөг, хөдөөд 112.6 (12.7%) 
мянган төгрөгөөр нэмэгдсэн байна. Хот, хөдөөгийн орлогыг 
хооронд нь харьцуулбал, 2018 онд хотын нэг өрхийн сарын 
дундаж орлого хөдөөгийнхөөс 283.0 (28.3%) мянган төгрөгөөр 
илүү байна. 

Зураг 1.10 Өрхийн бодит орлого
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9. АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛ

• Монголын ард түмний өвөрмөц соёл, зан заншил, өв 
уламжлалыг сэргээн дээдэлж, ажил үйлчилгээ, зохион 
байгуулалтын олон улсын дэвшилт шийдэл бүхий амралт, 
аялал жуулчлалын орон зай үүсгэх, дэлхийд танигдсан 
соёл урлаг, спорт, аялал жуулчлалын салбарыг бие даасан 
бүтцээр хөгжүүлэх замаар Монголын аялал жуулчлалын 
шинэ зууны дүр төрхийг бүтээхээр Улаанбаатар хотыг 2020 
он хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөөний тодотогол, 
2030 он хүртэлх хөгжлийн чиг хандлага” хот байгуулалтын 
баримт бичиг/2020/2030/-т тусгасан. 

• 2012 онд 475 мянгад хүрч байсан жуулчдын тоо 2016 
онд 404 мянга хүрч 15%-иар унасан 2009 оны хямралаас 
хойш байгаагүй уналтын үзүүлэлт болсон байна. 2016 оны 
байдлаар манай улсад Хятадаас нийт жуулчдын 39% нь, 
ОХУ-с 19% нь, Өмнөд Солонгосоос 13%, АНУ Японоос 
тус бүр 4% нь ирдэг байна. 

• Жуулчны салбарын Монгол Улсад оруулдаг орлогыг харвал 
2016 оны байдлаар 312 сая ам.долларын орлого оруулсан 
байна. Аялал жуулчлалын салбарын орлого 2013 онд 8 
хувиар буурсан бөгөөд 2014 оноос эхлэн тогтмол өсөж 
байна. Жуулчдын тоо буурж байгаа хэдий ч салбарын орлого 
тогтмол өссөөр байна. 2016 оны байдлаар нэг жуулчнаас 
олсон орлогын хэмжээ 774 ам доллар байна. 

• “Аялал жуучлалын өрсөлдөх чадвар-2017”-ын индексээр 
2017 онд Монгол Улс 140 орноос 102 дүгээрт жагсчээ. 
Индескийн үндсэн үзүүлэлт 2013 онд 3.6 байсан бол 2017 онд 
3.31-аар үнэлэгдэн нилээдгүй буурсан байна. Үйлчилгээний 
чанар муугаас гадна төлөвлөлт байхгүй, бүтээгдэхүүнүүд нь 
өөр хоорондоо ялгаа багатай зэрэг нь Монгол Улсын аялал 
жуучлалын салбарыг хойш нь татаж байна. 

Зураг 1.11 Жуулчдын тоо, 1000-н жуулчнаар  /Эх сурвалж: ҮСХ/
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1.3.2 ЭКОЛОГИ, БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ 
ХҮРЭЭНД

Улаанбаатар хотыг 2020 он хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий 
төлөвлөгөөний тодотогол, 2030 он хүртэлх хөгжлийн чиг 
хандлага” хот байгуулалтын баримт бичиг/2020/2030/-т 
Байгаль орчны тогтвортой менежмент бий болгох зорилтын 
хүрээнд: Хүрээлэн буй орчинд эергээр нөлөөлөх бодлогын 
болон эрх зүйн орчин бүрдүүлж, хүн амыг эрүүл, аюулгүй, ая 
тухтай орчинд оршин амьдрах эрхийг нь баталгаажуулсан Эко 
хот болгон хөгжүүлэхээр тусгасан.

1. ГАЗАР ЗҮЙН БАЙРШИЛ

Нийслэл Улаанбаатар хот нь Монгол Улсын төв хэсэгт, хойд 
өрөгрөгийн 47”55”, зүүн уртрагийн 106,55” солбилцолд, далайн 
түвшнээс дээш 1350 м-н өндөрт оршино. Өндөр уулсын муж 
болон уулс хоорондын хөндий, газрын гадаргуугийн өндөршлийн 
зөрүү ихэвчлэн 400-500м боловч заримдаа 700-920м хүрдэг. 
Хотын өмнөд хэсэгт далайн түвшнээс 2268 м өргөгдсөн дархан 
цаазат Богдхан уул оршино. Улаанбаатар хотын нутаг дэвсгэр 
нь Баянзүрх, Сонгинохайрхан, Чингэлтэй, Богдхан уулуудаар 
хүрээлэгдсэн ба Сэлбэ, Улиастай, Толгойт, Хөлийн гол, Баянгол, 
Дунд голууд цутгадаг Туул гол зүүнээс баруун тийш урсана. 

Улаанбаатар хотын жилийн дундаж температур хасах 2,2ОС, 
12-1-р саруудад сарын дундаж температур хасах 20ОС-д хүрдэг 
дэлхийн хамгийн хүйтэн нийслэл бөгөөд 4-10-р саруудад 
нэмэх температуртай, хамгийн дулаан улирал 6-8-р сарууд 
байдаг.  Сүүлийн 60 жилд Улаанбаатар хотын агаарын дундаж 
температур 2ОС орчим нэмэгдсэн байна. Энэ нь хотжилтоос 
хамаарч байх магадлалтай байна. Нар жилдээ 2804 цаг 
гийгүүлдэг нь боломжит үргэлжлэх хугацааны 60 % орчмыг 
эзэлдэг. Жилд орох хур тунадасны хэмжээ дунджаар  276 мм 
байх ба 6-9-р саруудад хур тундас голлон ордог. Жилд орох хур 
тундасны 85% нь 7,8-р саруудад орох ба зарим жил зундаа цас 
орсон тохиолдол байдаг байна. Өвөл орох цасны хэмжээ ихгүй. 
Жилийн дундаж харьцангуй чийгшил 70-75%, хамгийн хуурай 
хаврын улиралд 45-55% байдаг. Жилийн 4 улирал бүхий эх 
газрын эрс тэс уур амьсгалтай ойт хээрийн бүсэд оршино. 

Улаанбаатар хотын байршил нь олон улсын харилцаа, улс 
орныхоо эдийн засгийн хөгжил, хүн амын суурьшилд тэргүүлэх 
нөлөө үзүүлж байна.

“УЛААНБААТАР ХОТ НЬ  ЭХ ГАЗРЫН ЭРС ТЭС УУР 

АМЬСГЭЛТАЙ, ДЭЛХИЙН ХАМГИЙН ХҮЙТЭН НИЙСЛЭЛ 

БӨГӨӨД СҮҮЛИЙН 60 ЖИЛД УЛААНБААТАР ХОТЫН 

АГААРЫН ДУНДАЖ ТЕМПЕРАТУР 2С ОРЧИМ НЭМЭГДСЭН 

БОЛОН ДЭЛХИЙН АНХНЫ ДАРХАН ЦААЗАТ ГАЗАР 

БАЙРЛАДАГ ЗЭРЭГ ГАЗАР ЗҮЙН БАЙРШЛЫН ӨВӨРМӨЦ 

ОНЦЛОГУУДЫГ ХӨГЖЛИЙН ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНД 

ЗАЙЛШГҮЙ ХАРГАЛЗАН ҮЗЭХ ШААРДЛАГАТАЙ”

2. ХҮРЭЭЛЭН БУЙ ОРЧНЫ БОХИРДОЛ

АГААРЫН БОХИРДОЛ

2010 онд Улаанбаатар хотын гэр хороололд 167196 айл өрх 
амьдарч байсан бол түүнээс хойш 48825-өөр нэмэгдсэн байна. 
Мөн бага, дунд оврын нам даралтын зуух 1168-аар нэмэгдээд 
байна. Одоо 216.0 гаруй мянган өрхийн яндан, мөн гурван 
цахилгаан станц болон 2321 бага, дунд оврын зуухнуудаас гарч 
байгаа  хорт утаа нь дангаараа агаарын бохирдлын 70-80%-ийг 
эзэлж байна. Мөн тээврийн хэрэгслийн тоо 2.5 дахин нэмэгдсэн, 
тээврийн хэрэгсэлүүд нь хуучин байгаа нь агаарын бохирдолд 
ихээр нөлөөлж байна. 

Зураг 1.12 Улаанбаатар хотын агаарын бохирдлын өнөөгийн 
байдал
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Зураг 1.13 Агаарыг бохирдуулагч эх үүсвэрүүд

60%20%

16%
4%

216.0 гаруй гэр хороооллын өрх

450.0 тээврийн хэрэгсэл

ДЦС-3, 161.0 хэсэгчилсэн дулаан 
хангамжтай зуух, бага дунд оврын 
2000-аад зуух
Бусад/хог хаягдал, тоос шороон зам/

Агаарт эргэлдэж байгаа янз бүрийн хэлбэртэй, жигнэгдэх хатуу 
жижиг хэсгүүдийг тоос ба тоосонцор  гэнэ. Тоосны хэмжээ 
нь 0,01-50 pм байна. 1 pм –ээс жижиг хэмжээний тоос нь 
молекулын хөдөлгөөнд орон агаарт үргэлж эргэлдэж байдаг. 
Байгалийн үзэгдэл, хүний үйл ажиллагаа нь тоос үүсэх үндсэн 
нөхцөл болдог байна. Агаарт байгаа хамгийн нарийн тоос нь 
газар дэлхий хуурайшсанаас болж үүсдэг. Бохир орчин нь тоос 
үүсэх, босох бас нэг гол эх үүсвэр болж өгдөг. 

Улаанбаатар хотын тоосжилтын хэмжээ /PM/ хамгийн өндөр 
үзүүлэлттэй гарсан байна. PM-ын агууламж хотын төвд 
Монгол Улсын агаарын чанарын стандартын дагуу байх ёстой 
хэмжээнээсээ 4-7 дахин, гэр хороололд 5-15 дахин их байна. 
Улаанбаатар хотын гэр хорооллын айл өрхүүд дулааны эх үүсвэрээ 
хангах зориулалтаар бүрэн шаталтгүй утаат зуух ашиглаж байгаа 
нь агаарын бохирдол үүсгэх гол нөхцөл болж байна. Энэ нь 
нийт агаарын бохирдлын 65 хувийг эзэлж байна. 2016-2017 оны 
хүйтний улирлын 24 цагийн дунджийн хамгийн их агууламж 
2016 оны 12-р сард Баянхошуу орчимд 1096мкг/м3 хүрсэн нь 
агаарын чанарын стандарт дахь хүлцэх агууламжаас 11 дахин 
их байна. Улаанбаатар хотын агаар дахь PM2.5 тоосонцрын 
сарын дундаж агууламжийг агаарын чанарын стандарт дахь 
хүлцэх агууламжтай харьцуулахад 2016 оны 11-р сард 2.2 дахин, 
12-р 2.8 дахин, 2017 оны 1-р сард 4.2 дахин, 2-р сард 2 дахин 
их байсан байна. Агаарын тоосжилтоороо Улаанбаатар хот 
дэлхийн хамгийн их бохирдсон хотын жагсаалтад багтаж байна. 
Судалгаагаар агаарын бохирдлын хэмжээг жилээр тодорхойлоход 
40 хувь нь утаа буюу угаарын хий, 60 хувь нь тоос, тоосонцор 
болохыг тогтоожээ. Нийслэлийн агаарын тоосжилд олон улсад 
хүлээн зөвшөөрөгддөг төвшнөөс 2-3 дахин их буюу гамшгийн 
хэмжээнд хүрээд байна. Тэр дундаа гэр хороолол орчмын агаарт 
тоосжилт 7-14 дахин их гэж тогтоосон байна.

Нийслэлийн хэмжээнд 3 цахилгаан станц, 3221 орчим бага болон 
дунд оврын нам даралтын халаалтын зуух, гэр хорооллын 216 

мянган айл өрх, 450 мянган автомашин зэрэг нь нүүрсхүчлийн 
хийн ялгарлын гол эх үүсвэр болдог. 2010 оны судалгаагаар 3 
цахилгаан станц 4 сая тн нүүрс хэрэглэж 11.44 сая орчим тонн 
нүүрстөрөгчийн давхар исэл, БОУХЗ-нууд 1.0 тн нүүрс  айл өрхийн 
хэрэглэж буй 1.5 сая тн нүүрнээс  0,77 сая.тн нүүрстөрөгчийн 
давхар исэл, тээврийн хэрэгсэлд зарцуулах эрчим хүч - 1,099 
сая.тн нүүрстөрөгч тус тус ялгаруулдаг байсан бол 2016 оны 
байдлаар 4.9 сая тонн нүүрс хэрэглэж 10.47 тн нүүрстөрөгчийн 
давхар исэл,  уурын халаалтын зуухнууд- 205717 тн нүүрс хэрэглэн 
6.4 тн нүүрстөрөгчийн давхар исэл, БОУХЗ-нууд 25026 тн нүүрс 
хэрэглэж 1.1 тн нүүрстөрөгчийн давхар исэл, гэр хорооллын айл 
өрхүүд 715194 тн нүүрс хэрэглэж 22.0 тн нүүрстөрөгчийн давхар 
исэл ялгаруулсан болохыг судалгаагаар тогтоосон байна. 

“УЛААНБААТАР ХОТЫН АГААРЫН БОХИРДОЛ ДЭЛХИЙН 

БҮХ НИЙСЛЭЛ ХОТУУДЫН ДУНД ХАМГИЙН МУУ БАЙНА. 

ХҮЛЭМЖИЙН ХИЙН ЯЛГАРАЛ ИХЭЭХЭН ХЭМЖЭЭГЭЭР 

НЭМЭГДСНИЙ ДОТОР ХҮЛЭМЖИЙН ХИЙН ТҮЛШНЭЭС 

(1995 ОНООС 2015 ОН ХҮРТЭЛХ ХУГАЦААНД 10 ДАХИН 

НЭМЭГДСЭН) ИХ ХЭМЖЭЭГЭЭР НЭМЭГДСЭН” ГЭЖ ДЭЛХИЙН 

БАНКНААС 2018 ОНД ГАРГАСАН “МОНГОЛ УЛС: ЦОГЦ 

ДҮН ШИНЖИЛГЭЭ” СУДАЛГААНД ДҮГНЭСЭН БАЙНА. 

УЛААНБААТАР ХОТОД ТУЛГАМДАЖ БУЙ БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ 

ХАМГИЙН НОЦТОЙ АСУУДЛЫН НЭГ НЬ АГААРЫН БОХИРДОЛ 

ЮМ. ЭНЭ АСУУДЛЫГ НЭН ЯАРАЛТАЙ ШИЙДВЭРЛЭХ 

ЗАЙЛШГҮЙ ШААРДЛАГАТАЙ БАЙНА”

ТООСНЫ БОХИРДОЛ

Тоосны бохирдлын эх үүсвэр нь Улаанбаатар хотын төв хэсэг 
болон гэр хороолол хоорондоо ялгаатай. Хотын төв хэсэгт 
дундаж агаарын бохирдол Монгол Улсын нормоос 6 дахин 
их байхад гэр хороололд 10-18 дахин их байна. Улаанбаатар 
хотод байгаа агаарын /утааны/ бохирдлоос тоосны бохирдлыг 
тусгайлан ялгаж авч онцгойлон үзэж, судлаж  байгаа ч нарийн 
тодорхой судалгаа гараагүй ойролцоогоор бохирдлын 30%, 
60% эзэлдэг гэх зөрүүтэй байдаг. 

• Мянганы сорилтын сан (МСС), Азийн хөгжлийн банк, 
Японы Олон улсын хамтын ажиллагааны байгууллага (JICA), 
Европын сэргээн босголт, хөгжлийн банк зэрэг олон улсын 
байгууллагууд, мөн түүнчлэн Германы олон улсын хамтын 
ажиллагааны нийгэмлэг (GIZ), НҮБ-ын Хөгжлийн хөтөлбөр 
(UNDP), Байгаль орчны хөтөлбөр (UNEP), Нидерланд, Франц, 
Солонгосын Засгийн газруудаас санхүүждэг хандивлагч 
сангууд болон Дэлхийн банк  зэрэг гадны олон байгууллага 
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Улаанбаатар хотын агаарын бохирдлыг бууруулах, арилгах, 
нөлөөлөлгүй болгох боломжит шийдлийг эрэлхийлэн 
ажиллаж, өөр өөрийн хувилбарыг санал болгодог ч хамгийн 
үнэн зөв шийдэл биш юм.  

•  Уурын зуухнуудын болон цахилгаан станцуудын РМ 
бохирдлыг тодорхойлж, түүнийг хамгийн бага хэмжээнд 
хүргэх арга хэмжээ авах ЖАЙКА ийм ажил эхлүүлсэн. 
Одоогийн  зуухнууд утаа бага гаргадаг зуухнууд болохоос 
огт утаагүй зуух биш. Эдгээр зуухны зарим нь сайн чанарын 
түлш шаардаж, түүнд мөнгө зарах болно.  Ямар ч түлшээр 
ажиллах утаагүй зуух бүтээвэл цаашдаа тун хэрэгтэй.

ДУУ ЧИМЭЭ, ЧИЧИРГЭЭНИЙ БОХИРДОЛ

Дуу чимээ, шуугианы дундаж төвшин ДЭМБ-ын заавраас  
хэтэрсэн. Улаанбаатар хотод сүүлийн жилүүдэд хөдөлгөөнд 
оролцох тээврийн хэрэгслийн тоо эрс нэмэгдэж, гудамжуудад 
хөдөлгөөний түгжрэл тогтмол үүсэх болсон. Улаанбаатар хотын 
төв замын дагуу  проф. Н.Түгжсүрэнгийн хийсэн хэмжилт 
судалгаагаар дуу шуугианы дундаж төвшин 71-80 дБА байгаа 
нь Улаанбаатар хотын төв замуудын дагуу дуу шуугианы 
харьцангуй тааламжгүй орчин бий болсныг харуулж байна. 
Иймд хотын дуу шуугианы бохирдолд нарийвчилсан судалгаа 
хийж дуу шуугианы зөвшөөрөгдөх хэмжээг төлөвлөлтийн норм, 
нормативт тусган мөрдөх шаардлагатай байна.

НҮҮРСХҮЧЛИЙН ХИЙН ЯЛГАРАЛ, ТҮҮНИЙГ БУУРУУЛАХ 
АРГА ЗАМ

Нийслэлийн хэмжээнд 3 цахилгаан станц, 3221 орчим бага болон 
дунд оврын нам даралтын халаалтын зуух, гэр хорооллын 216 
мянган айл өрх, 450 мянган автомашин зэрэг нь нүүрсхүчлийн 
хийн ялгарлын гол эх үүсвэр болдог.

Гэр хорооллын айл өрхүүдийн хэрэглэдэг нүүрс нь байгалийн 
хийнээс 2 дахин, нарны эрчим хүчнээс 6 дахин, салхины эрчим 
хүчнээс 40 дахин, усны эрчим хүчээс 200 дахин их нүүрсхүчлийн 
хий ялгаруулдаг байна. Нэг хүнд ногдох хүлэмжийн хийн 
ялгаруулалтыг бусад орнуудтай харьцуулан үзүүлэв.

Зураг 1.14 Нэг хүнд ноогдох хүлэмжийн хийн ялгарал
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Ус цаг уур, орчны судалгаа, мэдээллийн хүрээлэн хүлэмжийн хийн 
судалгааг газрын болон GOSAT хиймэл дагуулын мэдээгээр хийх 
ажлын хүрээнд GOSAT хиймэл дагуулаар хэмжиж буй хүлэмжийн 
хийн мэдээг Монголын нутаг хамарсан хэсгээр захиалан авч, 
өвөл, зунаар зураглал хийсэн ба мэдээг Улаан-Уул станцын 
(өвөл, зунаар) хүлэмжийн хийн (CO2) мэдээтэй харьцууллаа. 
1992-2015 оны хүлэмжийн хийн мэдээг НЗАА-аас захиалан авч, 
холбогдох боловсруулалтыг хийж, CO2, CH4, SF6-ийн Монголын 
нутаг дэвсгэр дээрх ерөнхий тархалтыг улирлаар зурагласан.

• Ашиглаагүй үедээ зурагт, компьютер гэх мэт цахилгаан 
хэрэгслээ залгуураар нь салгаж хэвших;

• Өдрийн гэрэл ашиглах. Ийм гэрлийг 6-15 жил ашиглах 
боломжтой. Ингэснээр ердийн чийдэн гэрлийг бодвол эрчим 
хүч зарцуулалт нь 75 хувиар бага болно.

• Усны хэрэглээгээ багасгах, саарал усыг хэрэглэж хэвших;

• Даавуун тор хэрэглэх

• Явган алхалтыг дэмжих

• Мод тарих, ойжуулах ажилд иргэдийн оролцоог идэвхжүүлэх

• Авто машины хэрэглээгээ багасгах, нийтийн тээврийн 
менежментийг сайжруулах;

• Ойр замд автомашинаар зорчихгүй алхах, унадаг дугуйн 
хэрэглээг нэмэгдүүлэх

• Барилгын дулаалгыг сайжруулах;

• Нар, газрын гүний дулааны сэргээгдэх эрчим хүчийг дэмжих;

• Нүүрсний чанарыг сайжруулах;

• Халаалтын зуухны үр ашгийг сайжруулах;

• Түлшний зарцуулалт багатай тээврийн хэрэгсэл ашиглах;
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Хүлэмжийн хийн ялгаралтыг бууруулахад эрчим хүчний салбарт 
2013-2014 онд ДЦС-уудын техник технологийг шинэчлэх, үр 
ашгийг дээшлүүлэх талаар хэд хэдэн бодит төсөл, арга хэмжээ 
авсан байна. Эдгээр төсөл арга хэмжээний хүрээнд Улаанбаатар 
хотын 81 дүгээр сургуульд  усан халаалтын зуухыг шинээр 
суурилуулсан. Сонгиохайрхан дүүрэгт байрлах “Сод” хүүхдийн 
цэцэрлэгт газрын гүний хөрс-ус дулааны насос бүхий халаалтын 
системийг 2009 онд суурилуулснаас хойш амжилттай ажиллаж 
байна. Мянганы Сорилтын сан “Цэвэр агаар” төслөөс хэрэгжүүлж 
байгаа ажлын хүрээнд нийслэлийн 6 дүүргээс шалгарсан 15 айл 
өрхийн байшин, Чингэлтэй дүүргийн 8-р хорооны цогцолбор  
барилгын халаалт, хэрэгцээний халуун усны системийг нарны 
эрчим хүчээр хангах төслийн ажлыг хэрэгжүүлэх угсралтын ажил 
80%-тай явагдаж байна. Мөн “UB METAN” ХХК нь Улаанбаатар 
хотын нийтийн тээврийн автобусыг байгалийн шатдаг хийгээр 
цэнэглэх зориулалттай нийт 180м3  багтаамжтай, нэгэн зэрэг 
12 автобус цэнэглэх хүчин чадал бүхий түгээх станцыг 2017 
онд  байгуулагдсан.  Тус станц нь имтортоор оруулж ирэх 
шингэрүүлсэн байгалийн хий (LNG)-г 60 м3-ийн 3 саванд 
буулгаж, хадгалах бөгөөд насосын станц болон шингэн хий 
ууршуулах төхөөрөмж ашиглан хийн төлөвт шилжүүлж, CNG 
болгон автобусыг цэнэглэнэ.

 Төвийн дулааны шугамаас алслагдсан захын бүсийн гэр 
хорооллын айл өрх, жуулчны бааз, авто зам, гудамж талбай, 
цэцэрлэгт хүрээлэнгийн гэрэлтүүлгийг нарны вакум коллекторт 
системийг ашигласнаар бие даасан халаалтын системийг бий 
болгох, нарны эрчим хүчийг ашиглан шийдвэрлэх боломжтой. 

НҮҮРСХҮЧЛИЙН ХИЙН  ЯЛГАРАЛТЫГ БУУРУУЛАХТАЙ 
ХОЛБООТОЙ ҮНДЭСНИЙ БОДЛОГО, ХӨТӨЛБӨР:

ОЛОН УЛСЫН ТҮВШИНД

Монгол улсын нэгдэн орсон конвенц, протоколууд:

•  НҮБУАӨСК 1993

•  Киотогийн протокол 1999

•  Эрчим хүчний үр ашиг ба холбогдох байгаль орчны  
  асуудлуудын протокол 1999

МОНГОЛ УЛСЫН ХУВЬД

•   Сэргээгдэх эрчим хүчний хууль (2007)

•   Агаарын тухайн хууль (2010)

•   Агаарын бохирдлын төлбөрийн тухайн хууль (2010)

•   Нийслэлийн агаарын бохирдлыг бууруулах тухай  
  хууль  (2011)

УРТ ХУГАЦААНЫ ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖЛИЙН ХӨТӨЛБӨРҮҮД:

•  Монголын тогтвортой хөгжлийн хөтөлбөр (MAP 21)

•  Мянганы хөгжлийн зорилтод суурилсан үндэсний 
хөгжлийн цогц бодлого

ДУНД ХУГАЦААНЫ ЗОРИЛТОТ ХӨТӨЛБӨРҮҮД:

•  Уур амьсгалын өөрчлөлтийн үндэсний хөтөлбөр (2011)

•  Сэргээгдэх эрчим хүчний үндэсний хөтөлбөр (2005)

•  Шинэ бүтээн байгуулалт дунд хугацааны зорилтот 
хөтөлбөр (2010)

АГААРЫН БОХИРДЛЫГ БУУРУУЛАХ ШИНЭ ТЕХНОЛОГИ 
НЭВТРҮҮЛЭХ АРГА ЗАМ.

Хамгийн сүүлд цаг уурч, доктор Г.Гантуяа хотжилт, түүний үр 
дагаврын талаар “Хотын дулаан арал” нэртэй судалгааг  хийсэн 
байна. Энэ судалгаанд дэлхийн хүн амын талаас илүү нь хот, 
хотожсон газар амьдарч байна. 2050 он гэхэд энэ тоо 70 хувь 
давна. Хотжилт тухайн газар нутгийн агаар, хөрс, усны чанарыг 
өөрчилдөг. Мөн агаар мандалд нөлөөлдгийн хамгийн энгийн 
илрэл нь хөдөөнөөс эсвэл хотын захаас хот руу орж ирэхэд илүү 
дулаан, хуурай, салхи багатай болдог үйл явц юм.

ХӨРСНИЙ БОХИРДОЛ, ГАЗРЫН ДОРОЙТОЛ

Нийслэлийн иргэдийн хувьд тулгамдаж буй асуудал бол урин 
дулаан улиралд хөрсний бохирдол асуудал юм. Хөрсний 
бохирдол нь нүдэнд утаа шиг манантаж, харагдахгүйгээр 
бидний эрүүл мэндэд болон байгаль орчинд сөрөг нөлөө 
үзүүлдэг. Улаанбаатар хотын хэмжээнд шатахуун түгээх станц, 
нефтийн агуулахууд 6.37 га талбайд байршуулснаараа хүрээлэн 
буй орчноо нефьтийн бохирдлоор бохирдуулсаар байна. 
Стандартын бус нүхэн жорлон, ил задгай хоггийн цэгүүдийн 
бохир хөрсөнд шингэж, хөрсний бохирдлыг үүсгэдэг. 2010 
оны байдлаар Улаанбаатар хотын хөрсөн орны бохирдлын эх 
үүсвэрт элс, хайрга, шавар, шороо олборлож тоосго, барилгын 
материал үйлдвэрлэх; 360.0 мянга гаруй хашааны стандартын 
бус ариун цэврийн байгууламж; мал, амьтны гаралтай түүхий эд 
хүлээн авах; боловсруулах үйлдвэрлэл зэрэг багтаж байсан бол 
2016 оны байдлаар Химийн хорт бодисоор бохирдох /хамгийн 
аюултай нь  хлорт нэгдлүүд хөрсөнд олон жил байж амьд 
организмыг хордуулдаг/; Эрдэс бордоо хэт их хэрэглэх; Арьс 
шир болон химийн хор хэрэглэдэг үйлдвэрийн хаягдал; Агаарт 
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цацагдсан хий утаа машины утаа тортог; Асгарсан машины тос, 
нефть, нефтийн бүтээгдэхүүн; Зуслан, гэр хорооллын айл өрхийн 
жорлон; Ил задгай хог хаяж хөрс бохирдуулах зэрэг хүчин зүйлс 
багтаж байгаа нь хөрсний бохирдлын эх үүсвэрийн төрөл тоо 
ихэссэн байна. хөрсний хүнд элементээр бохирдсон байдлыг 
2010 оны түвшинтэй харьцуулахад бохирдол ихэссэн байна.

2014 онд Улаанбаатар хотод хийсэн хөрсний судалгаагаар нийт 
дээжний 88%-д нь нян, хөгц мөөгөнцөр илэрсэн бол хотын хүн 
амын төвлөрөл ихтэй худалдаа үйлчилгээ явуулдаг томоохон 
төвүүдийн орчимд аммонийн (шивтэр) бохирдолт их байна.

“ХӨРСНИЙ БОХИРДЛЫГ БУУРУУЛАХ АРГА ХЭМЖЭЭНҮҮД 

АВСАН Ч  ҮР ДҮН НЬ ХАНГАЛТГҮЙ  БАЙНА. ИЙМД 

ХӨРСНИЙ БОХИРДЛЫГ БУУРУУЛАХ, АРИЛГАХ АСУУДЛЫГ 

НЭН ЯАРАЛТАЙ ШИЙДВЭРЛЭХ ЗАЙЛШГҮЙ ШААРДЛАГАТАЙ 

БАЙНА”

УСНЫ БОХИРДОЛ

Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын судалгаанд Туул гол 
дэлхийн хамгийн бохир 7 голын 5-д жагсаж байгаа талаар дурдсан 
байна. Азийн хөгжлийн банкнаас Ази, Номхон далайн орнуудын 
усны аюулгүй байдлыг 5 зэрэглэлээр эрэмбэлэхэд Монгол 
Улс усан хангамж, хаягдал ус цэвэрлэх хүчин чадлаар 1 буюу 
хамгийн доод зэрэглэл, бохир усны дэд бүтцээр 3-р зэрэглэлд 
оржээ.  Улаанбаатар хотын ус цэвэрлэх төв байгууламжаас гарч 
буй хаягдал бохир ус нийлснээс доош буюу Сонгино доод цэгээс 
Алтанбулаг хүртэлх хэсэгт голын усны хүчилтөрөгчийн горим 
алдагдаж, голын усны бохирдол 1.1 - 4.6 дахин нэмэгдэж, голын 
усны ууссан хүчилтөрөгч, органик бодисын агууламж нь онцгой 
их, эрдэс азотын агууламж “их бохирдолтой” төвшинд тус тус 
хүрсэн хэвээр байна.

“ГЭР ХОРООЛЛЫН УС ТҮГЭЭХ БАЙРНЫ ОРЧИН 

БОХИРДОЛТОЙ, ИРГЭД ӨӨРСДИЙН ГАРГАСАН ХУДГААС 

ШИНЖЛҮҮЛЭЭГҮЙ УС ХЭРЭГЛЭСЭН ЗЭРГЭЭС ӨВЧИН ҮҮСЭХ, 

ЭРҮҮЛ ОРЧНЫ ДЭГЛЭМ АЛДАГДАХ МАГАДЛАЛТАЙ УЧРААС 

ДЭЭРХ ХУДГУУДЫГ ШИНЖИЛГЭЭНД БҮРЭН ХАМРУУЛЖ, 

ЭРҮҮЛ АХУЙН ДЭГЛЭМИЙГ МӨРДҮҮЛЭХ ШААРДЛАГАТАЙ 

БАЙНА. ГОЛЫН САВ ГАЗРЫН ЭКОСИСТЕМИЙГ ТЭТГЭЖ, 

УСНЫ НӨӨЦИЙГ НЭМЭГДҮҮЛЭХ, САЙЖРУУЛАХ, ЭРГИЙН 

ШУГУЙ, НУГА ТАТМЫН УРГАМЛАН БҮРХЭВЧИЙГ ХАМГААЛЖ, 

СЭРГЭЭХ АЖЛУУДЫГ НЭН ДАРУЙ АВЧ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ 

ШААРДЛАГАТАЙ БАЙНА

ДУУ ЧИМЭЭНИЙ БОХИРДОЛ

Дуу чимээ, шуугианы дундаж төвшин ДЭМБ-ын заавраас  
хэтэрсэн. Улаанбаатар хотод сүүлийн жилүүдэд хөдөлгөөнд 
оролцох тээврийн хэрэгслийн тоо эрс нэмэгдэж, гудамжуудад 
хөдөлгөөний түгжрэл тогтмол үүсэх болсон. Улаанбаатар хотын 
төв замын дагуу  хийсэн хэмжилт судалгаагаар дуу шуугианы 
дундаж төвшин 71-80 дба байгаа нь Улаанбаатар хотын төв 
замуудын дагуу дуу шуугианы харьцангуй тааламжгүй орчин 
бий болсныг харуулж байна. 

“ХОТЫН ДУУ ШУУГИАНЫ БОХИРДОЛД НАРИЙВЧИЛСАН 

СУДАЛГАА ХИЙЖ ДУУ ШУУГИАНЫ ЗӨВШӨӨРӨГДӨХ 

ХЭМЖЭЭГ ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН НОРМ, НОРМАТИВТ ТУСГАН 

МӨРДӨХ ШААРДЛАГАТАЙ БАЙНА”

3.  ХОГ ХАЯГДЛЫН МЕНЕЖМЕНТ

Хог хаягдлын менежментийн талаар “Улаанбаатар хотыг 2020 
он хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөөний тодотогол, 2030 
он хүртэлх хөгжлийн чиг хандлага” хот байгуулалтын баримт 
бичиг/2020/2030/-т Байгаль орчны тогтвортой хөгжил, хүрээлэн 
буй орчны тэнцвэрт нөхцлийг хангах, эрүүл мэндэд үзүүлж буй 
хорт нөлөөллийг арилгах, хаягдал буюу түүхий эдийн нөөцийг 
зохистой ашиглах хүрээнд хатуу хог хаягдлын цогц менежментийг 
хэрэгжүүлж, үүний хүрээнд хатуу хог хаягдлыг ангилж, дахин 
ашиглах, тээвэрлэх, устгалыг хурдасгах, аюултай хог хаягдыг 
зохистой устгах, байгаль орчинд халгүй болсон үлдэгдлээ 
мэргэжлийн байгууллагын хяналтаар дахин боловсруулах зэрэг 
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механизмууд энэ цогц менежментэд тусгагдсан. Үүнд: Анхан 
шатны үйлдвэр: Анхан шатны үйлдвэрийг төлөвлөлтийн гол нэгж 
хороолол болон хороодод байгуулна. Хог хаягдлыг хуваарийн 
дагуу цуглуулж, ангилан ялгаж, шахаж нягтруулан, дүүрэг, 
бүсийн төвийн дахин боловсруулах үйлдвэрт нийлүүлнэ. Дэд 
төвүүдийн хог хаягдлын цогцолбор үйлдвэр: Дүүрэг, бүсүүдэд 
хог хаягдлын цогцолбор үйлдвэр байгуулна. Хог хаягдлыг шахаж 
нягтруулан, боловсруулахад бэлтгэж, зарим хаягдлыг устгана. 
Хог боловсруулах төв үйлдвэр: Нарангийн үйлдвэрт хог хаягдлыг 
халууны өндөр хэмд задалж боловсруулан, шатагч хий, бордоо 
зэрэг бүтээгдэхүүн гарган авна. Утаа, үнэргүй, байгаль орчинд 
хоргүйгээр хог хаягдлыг бүрэн устгах олон улсын стандартыг 
бүрэн хангана гэж төлөвлөсөн.

Хог хаягдлын хүрээлэн буй орчинд болон хүний эрүүл мэндэд 
үзүүлэх сөрөг нөлөө их байдаг. Улаанбаатар хотод жилдээ 
дунджаар 500-550.0 мянган тонн хог хаягдал гарч байгаа 
бөгөөд орон сууцанд амьдарч байгаа нэг иргэн өдөрт 0.3 
кг, гэр хороололд амьдарч байгаа иргэн 0.8 кг хог хаягдал 
үүсгэж байна. Улаанбаатар хотод албан ёсны зөвшөөрөлтэй 
хог хаягдлын төвлөрсөн 2 цэг төвлөрсөн цэг үйл ажиллагаа 
явуулдаг, Багануур, Багахангай, Налайх дүүргүүд тухайн нутаг 
дэвсгэртэй хог хаягдлын төвлөрсөн цэгүүдтэй. Улаанбаатар хотын 
Нарангийн энгэрийн төвлөрсөн хогийн цэгт өдөрт 1500-2000 
тонн ахуйн хог хаягдлыг хүлээн авдаг. Нийслэлийн 9 дүүргээс 
жилд дунджаар 340.0 мянга орчим тонн хог хаягдал тээвэрлэгдэн 
зөвшөөрөгдсөн төвлөрсөн хогийн цэгүүдэд хүргэгддэг. Хотын 
нийт хог хаягдлын 17-23% нь хууль бусаар ил задгай хаягдаж, 
3-5% нь хоёрдогч түүхий эд болон экспортлогдож, 81-87% нь 
хог хаягдлын зориулалттай цэгт очдог байна. Нарангийн энгэр 
дэхь хог хаягдлын төвлөрсөн цэг дээр байгальд, хяналтгүй 
задгай хаяж байгаа хог нь хур бороонд норж илжрэх, орчныг 
бохирдуулах, хүчтэй салхиар тарж хөглөрөх, хур борооны усанд 
норж задран хөрсний усыг бохирдуулах зэргээр сөрөг нөлөө 
үзүүлсээр байна.

Хогийн цэгүүдэд ангилан ялгах үйлчилгээг нэвтрүүлэх нь чухал 
ач холбогдолтой. Одоогоор Нийслэлийн хэмжээнд 23 хог 
хаягдлыг дахин боловсруулах үйлдвэр байгаагаас 7 нь улирлын 
чанартай, 10 нь байнгын үйл ажиллагаатай тус тус ажиллаж 
байна. Улаанбаатар хотын хог хаягдал цуглуулах, боловсруулах 
чадавхи нэлээн сайжирч, хогийг тогтмол цуглуулдаг болж 
сайжрах хандлагатай байгаа боловч хог хаягдлыг хэмжээ 
өнгөрсөн 3 жилийн хугацаанд огт өөрчлөгдөөгүйгээр барахгүй, 
хог хаягдлыг ангилан ялгахгүй хэвээр байна. Аюултай хог 
хаягдлын асуудал өнөөг болтол шийдэгдээгүй хэвээр байна.

“ХОГ ХАЯГДЛЫН ЦОГЦ МЕНЕЖМЕНТ”-ИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЖ, 

ХОТЫН БОЛОН ГЭР ХОРООЛЛЫН ХОГНЫ АСУУДЛЫГ ҮЕ 

ШАТТАЙГААР ШИЙДВЭРЛЭЖ, ХҮН АМЫН ЭРҮҮЛ АХУЙ, 

БАЙГАЛЬ ОРЧИНД ҮЗҮҮЛЭХ СӨРӨГ НӨЛӨӨЛЛИЙГ ЭРС 

БУУРУУЛАХ ЗАЙЛШГҮЙ ШААРДЛАГАТАЙ БАЙНА”

4. ТУСГАЙ ХАМГААЛАЛТТАЙ ГАЗАР НУТГИЙН 
АШИГЛАЛТ, ХАМГААЛАЛТ

Улаанбаатар хотын дэргэд, хотын төвөөс урагш 4-5 км зайтай 
орших Богд Хан уулын Улсын Тусгай хамгаалалттай газар нь 
41.650 га нутаг дэвсгэртэй. Богд хаан уулыг XII зууны үеэс дархлан 
хамгаалсан ариун шүтлэгтэй уул, 1778 онд дархалсан энэ газар нь 
Монголын хамгийн анхны дархан цаазат газар бөгөөд дэлхийн 
хамгийн ууган дархан цаазтай газрын нэг юм. Богдхан уулыг 
1778 онд анх дархлан хамгаалж, 1994 онд албан ёсоор дархан 
цаазат газар болгон баталгаажуулжээ. Богд Хан уулын Улсын 
Тусгай хамгаалалттай газар нь 1997 онд  ЮНЕСКО-гийн Хүн ба 
шим мандлын нөөц газар (МАВ)-ын сүлжээнд бүртгэгдсэн. 

Нийслэлийн хэмжээнд 2017 оны байдлаар улсын болон орон 
нутгийн хамгаалалтанд авсан 102950.89 га газар байгаа 
бөгөөд  энэ нь нийт нутгийн 21.9 хувь болж байна.  2010 оноос 
хойш 30465.67 га газрыг улсын болон орон нутгийн тусгай 
хэрэгцээнд авсан. 2016 оны байдлаар Богдхан уулын дархан 
газрын хязгаарлалтын бүсэд 700 орчим иргэн, аж ахуйн нэгж 
ойролцоогоор 4,000 га газар, хамгаалалтын бүсэд 22 иргэн, аж 
ахуйн нэгж 31.2 га газар тус тус ашиглаж байна.

 “ЭКОЛОГИЙН ТЭНЦВЭРТ БАЙДЛЫГ ХАДГАЛАХ ҮҮДНЭЭС 

ТУСГАЙ ХАМГААЛАЛТАНД АВАХ ГАЗРЫН ХЭМЖЭЭГ 

НЭМЭГДҮҮЛЭХ ЗОРИЛГООР НАРИЙВЧЛАСАН СУДАЛГААНЫ 

АЖЛЫГ ЭРЧИМЖҮҮЛЭХ, ОРОН НУТГИЙН УДИРДЛАГА ТУСГАЙ 

ХАМГААЛАЛТАНД АВАХ САНААЧЛАГЫГ ДЭМЖИЖ АЖИЛЛАХ 

НЬ ЗҮЙТЭЙ. ТУСГАЙ ХАМГААЛАЛТТАЙ ГАЗРЫН АШИГЛАЛТ, 

ХАМГААЛЛЫН МЕНЕЖМЕНТЭД ОЛОН УЛСЫН САЙН 

ТУРШЛАГЫГ НЭВТРҮҮЛЖ, ХОЛБОГДОХ БАЙГУУЛЛАГУУДЫН 

ХАМТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ХАНГАХ, ЭРХ ЗҮЙН ОРЧИНГ 

САЙЖРУУЛАХ, ХУУЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙГ ХАНГУУЛАХ 

ШААРДЛАГАТАЙ БАЙНА”
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5. ГАМШГИЙН МЕНЕЖМЕНТ, ХОТЫН АЮУЛГҮЙ 
БАЙДАЛ

2010 оноос гамшгийн менежментийн тогтолцоог бий болгох, 
тасралтгүй үйл ажиллагааг хангах хууль, үндэсний хөтөлбөр, 
үндэсний стандарт, аргачлал зэрэг нь батлагдан гарсан нь 
хууль эрхзүйн орчиныг сайжруулах зорилтоо бүрэн биелүүлсэн 
гэж үзэж болно. Харин хууль эрх зүйн орчны дагаж мөрдөх, 
хэрэгжүүлэх, иргэдэд мэдээлэл түгээх үйл ажиллагаа хангалтгүй 
байна.. 

• Зарлан мэдээллийн дуут дохиоллын цамхаг нь хүн ам ихээр 
төвлөрсөн нийслэл Улаанбаатар хот, дүүргүүдийн гудамж 
талбайд суурилагдсан хэдий ч орчны дуу чимээ, барилга 
байгууламжаас шалтгаалан иргэдэд дууны тархалт хангалттай 
хүрч ажиллахгүй байна. Иймээс дуут дохиоллын цамхагийн 
тоог нэмэх, нөлөөллийг нарийн судлах шаардлагатай. 

• Суурь судалгаа хийхэд нарийвчилсан мэдээлэл дутмаг, 
байгууллага хоорондын хамтын ажиллагаа сул, мэдээлэл 
дутмаг зэрэг дутагдалтай тал байна. Нийслэлийн хот 
байгуулалтын дундын мэдээллийн санд НХТЗТХүрээлэн 
үндсэн хэрэглэгчээр оролцож, мэдээллийн ил тод байдлыг 
хангах үүднээс үндсэн хэрэглэгчээр оролцох мэдээлэл 
солилцох, түгээх, шинэчлэх зайлшгүй шаардлага урган 
гарсаар байна. 

• Аврах, гал унтраах 11 барих төлөвлөгөөнөөс бусад хууль эрх 
зүйн орчинг сайжруулах, газар хөдлөлийн бичил мужлалын 
зураглал хийх, гамшгийн эрсдлийн үэнэлгээ хийх, эрт зарлан 
мэдээлэх мэдээллийн төв, системтэй болох ажил 80-100 
хувь, дэд төвүүдэд гал унтраах анги шинээр байгуулах 10 
хувийн хэрэгжилттэй байна.

• “Гамшгийн эрсдэлийг бууруулах Сендайн үйл ажиллагааны 
хүрээг Монгол Улсад хэрэгжүүлэх дунд хугацааны 
стратеги”-ийг боловсруулан Монгол улсын Засгийн газрын 
2017 онд баталсан. Үүнтэй уялдуулан Монгол Улсын Шадар 
сайдын 2018 оны 23 дугаар тушаалаар “Гамшгийн эрсдэлийг 
бууруулах Сендайн үйл ажиллагааны хүрээг Монгол Улсад 
хэрэгжүүлэх дунд хугацааны стратеги”-ийг хэрэгжүүлэх 
арга хэмжээний төлөвлөгөөг баталсан байна. 2016 онд 
Улаанбаатар хот Европын Холбооны Олон улсын хамтын 
ажиллагаа, хөгжлийн ерөнхий газраас дэлхийн 20 хотод 
хэрэгжүүлэх “Аюулгүй, гамшигт тэсвэртэй хот” НҮБ-ын 
санаачлагад Улаанбаатар хот нэгдэн орсон байна.

• Уур амьсгалын өөрчлөлт, хүн амын шилжилт хөдөлгөөн, 

Улаанбаатар хотын экосистемийн бүс дэх хүн амын эрчимтэй 
өсөлт, хэт төвлөрлийн улмаас нийслэл хотод тохиолдох 
аюулт үзэгдэл, ослын давтамж, учруулах хор хохирол 
өсч, түүний аливаа гамшигт өртөх эмзэг байдал улам бүр 
нэмэгдэх хандлагатай байна. Нийслэлд 2010-2016 онд нийт 
18,285 аюулт үзэгдэл, осол тохиолдсон байна.

• Засгийн газрын 2011 оны 340 дүгээр тогтоолоор “Гамшгийн 
үед нүүлгэн шилжүүлэх журам”, НИТХ-ын 2016 оны 94 дугаар 
тогтоолоор “Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт болзошгүй гамшиг 
тохиолдсон үед нүүлгэн шилжүүлэх байршил”-ыг баталсан. 
Улаанбаатар хотын гамшгаас хамгаалах чадавхийг бэхжүүлэх, 
иргэд олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах зорилгоор 
нүүлгэн шилжүүлэх талбайг 31 байршилд талбайн хэмжээ, 
эзэмших, ашиглах зориулалтыг нарийвчлан тогтоосон байна.

• Засгийн газрын 2013 оны 4 дүгээр тогтоолоор 24 хүний 
бүрэлдэхүүнтэй ”Гамшгийн аюулыг зарлан мэдээлэх төв” 
байгуулагдсан. Гамшгийн аюулын тухай зарлан мэдээллийг 
харилцаа холбооны боломжит бүх сувгаар хүргэх, хүн ам 
ихээр төвлөрсөн нийслэлийн гудамж, талбайд зарлан 
мэдээллийн 60 дуут цамхагийг суурилуулан, үүрэн холбооны 
4, телевизийн 4, FM  өргөн нэвтрүүлгийн 10 оператор, төв 
орон нутгийн төрийн захиргааны байгууллага, онц чухал 
объектод суурилуулсан дуут дохиог нэгдсэн удирдлагад 
оруулан болзошгүй газар хөдлөлт, үер ус, гал түймэр, 
халдварт өвчин, үйлдвэрлэлийн томоохон ослын үед 
мэдээллийг олон нийтэд шууд хүргэх, шуурхай дамжуулна. 

“ТОХИОЛДОЖ БУЙ АЮУЛТ ҮЗЭГДЭЛ, ОСЛЫН ТӨЛӨВ 

БАЙДАЛ, ХҮН АМД УЧРАХ ЭРСДЭЛИЙГ ҮНЭЛЭХ УЛМААР 

СӨРӨГ НӨЛӨӨЛЛИЙГ БУУРУУЛАХ АРГА ХЭМЖЭЭГ 

ТОДОРХОЙЛОХ НЬ ХҮН АМ, ЭД ХӨРӨНГИЙГ ГАМШГААС 

ХАМГААЛАХ ЧУХАЛ АЧ ХОЛБОГДОЛТОЙ”
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1.3.3 ГАЗАР АШИГЛАЛТ, АРХИТЕКТУР 
ОРОН ЗАЙН ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ХҮРЭЭНД

1. ХОТЖИЛТ

ХАЯА, ДАГУУЛ ХОТ, ТОСГОДЫН ХӨГЖИЛ.

Нийслэл Улаанбаатар хот нь дэлхийн хамгийн эрчимтэй хөгжиж 
буй хотын тоонд зүй ёсоор орж байна. Улаанбаатарын бүс нь 
Нийслэлийн газар нутагт харьяалагдах нийт 470444.0 га нутаг 
буюу Монгол улсын нийт дэвсгэрийн 0.3%-г хамарч байна. 
Нутаг дэвсгэрийн хувьд засаг захиргааны хувьд 9 дүүрэг, 
152 хороо захиргаанд хуваагдаж байгаа бөгөөд Багануур, 
Багахангай дүүргүүд нь Улаанбаатар хотоос 100-132 орчим км 
алслагдсан байна. Улаанбаатар хот, хаяа хот Налайх болон 
хаяа тосгод Гачуурт, Хонхор, Туул, Сонгино, Жаргалант, Тэрэлж 
болон алслагдсан Багануур хот, Багахангай тосгон гэсэн бүлэг 
суурингуудын тогтолцооноос нийслэлийн хотжсон бүсийг 
бүрдүүлж байна. Мөн өнөөгийн байдлаар амралт, аялал 
жуулчлал, спортын бааз, ХАА, зам тээврийн үйлчилгээний 
хэлбэрийн жижиг суурин газрууд олширсоор 60 гаруй болоод 
байна. 2010 онд Улаанбаатарын бүсэд 1161.79 мянган хүн оршин 
сууж байсан бол 2010-2016 онуудын хооронд 219.4 мянган 
хүнээр буюу дунджаар жилд 36.6 мянгаар өссөн байна. Үүнээс 
Улаанбаатар хотын нутаг дэвсгэрт 1276119 хүн,  алслагдсан дагуул 
хот, тосгодод 69541 хүн, хот орчмын хаяа тосгон, суурингуудад 
35130 хүн тус тус оршин сууж байна. Нутаг дэвсгэрийн хувьд 
салангад 395398.9 га, 62499.3 га, 15613.4 га хэмжээтэй гурван 
хэсэг нутаг дэвсгэрээс бүрдэж байна. Улаанбаатар хот орчмын 
нутаг дэвсгэр 395398 га нутаг дэвсгэрийг хамрах бөгөөд одоогоор 
53741,5 га талбайд суурьшил үүсээд байна. Хот орчмын нутаг 
дэвсгэрийн хэмжээнд гол төлөв эдэлбэр газар бүхий гэр, амины 
сууц   бүхий суурьшил үүсэж байна. 

Монгол улсын үндэсний аюулгүй байдлыг хангах, нийслэлийн 
хүн амын ая тухтай оршин суух орчныг бүрдүүлэх, ундны 
усны баталгаатай нөөц, байгаль экологийн тэнцвэрт байдлыг 
хадгалан нийслэл хотын тогтвортой хөгжлийн суурь нөхцлийг 
бүрдүүлэх нь “Улаанбаатар хотыг 2020 он хүртэл хөгжүүлэх 
ерөнхий төлөвлөгөөний тодотгол, 2030 он хүртэлх хөгжлийн чиг 
хандлага” хот байгуулалтын бодлогын баримт бичгийн үндсэн 
зорилтуудын нэг юм. Энэ зорилтын хүрээнд Улаанбаатар хотын 
хаяа, дагуул хот тосгодыг тэнцвэртэй, жигд, эрчимтэй хөгжүүлж, 
хөгжлийн шинэ төвүүдийг байгуулах замаар Улаанбаатар хотын 
хүн амын хэт төвлөрлийг сааруулах бодлогыг баримтална. 
Энэ нь Улаанбаатар хот болон Улаанбаатарын бүсийг 2030 он 
хүртэл хөгжүүлэх гол стратеги юм. Нийслэл Улаанбаатар хот нь 
түүхий эд боловсруулах, түлш эрчим хүч, уул уурхай, барилгын 

материалын болон хөдөө аж ахуй, хүнс хөнгөн үйлдвэрлэл, 
аялал жуулчлалын чиглэлээр хөгжсөн, оршин суугчдын 
амьдралын бизнес эрхлэх хөрөнгө оруулалтын тохилог, таатай 
орчин бүрдсэн 15 дагуул, хаяа хот тосгодтой байхаар тусгагдсан. 
Үүнээс Налайх, Багахангай, Оюутны хотхон, Аэросити, Багануур, 
Аргалант-Эмээлт, Био-Сонгино, Туул-Шувуу, Хонхор, Гачуурт, 
Тэрэлж зэрэг дагуул, хаяа хот тосгодын хэсэгчилсэн ерөнхий 
төлөвлөгөө боловсруулагдаж Засгийн газар болон Нийслэлийн 
иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлаар тус тус батлагдсан. Гэвч хаяа, 
дагуул хот тосгодын хөгжил удаашралтай байна. 2017 оны 
байдлаар нийслэлд 679.6 мянган эрэгтэй, 737.8 мянган эмэгтэй 
нийт 1417.4 мянган хүн байнга оршин сууж байна. Үүнээс, 
1292.7 хүн буюу 91% нь Улаанбаатар хотод, 96.4 хүн буюу 7% 
нь хаяа хот, тосгодод, 32.9 хүн буюу 2% нь дагуул хот, тосгодод 
тус тус оршин сууж байна. Ийнхүү нийслэлийн хүн амын 91 
хувь нь Улаанбаатар хотод оршин сууж байгаа нь хаяа дагуул 
хот тосгодыг эрчимтэй хөгжүүлж, Улаанбаатар хотын хүн амын 
төвлөрлийг сааруулах бодлого хэрэгжээгүй болохыг харуулж 
байна.  Хаяа дагуул хот тосгод жигд тэнцвэртэй хөгжөөгүй 
байна. Одоогоор хаяа, дагуул хот тосгодын хөгжилд түлхэц өгөх 
хөрөнгө оруулалт, эдийн засгийн томоохон төсөл хөтөлбөрүүд 
хэрэгжихгүй байна. Улаанбаатарын бүс, Улаанбаатар хотоос 
гадагшлах хүн амын урсгал харьцангүй бага байгаа нь хөгжлийн 
төлөвлөлт, нутагшилт, суурьшлын даруй шийдвэрлэх олон 
асуудлыг бий болгож байна.

“НИЙСЛЭЛИЙН ХҮН АМЫН ХУРДАЦТАЙ МЕХАНИК 

ӨСӨЛТИЙГ ЗОХИЦУУЛАХЫН ТУЛД ОРОН НУТГИЙН ГОЛ 

ХОТУУД, ЭДИЙН ЗАСГИЙН КОРИДОРЫН ХӨГЖИЛ, ХОТ 

СУУРИНЫ ШАТЛАЛ, АЙМГИЙН ЗАСАГ ЗАХИРГААНЫ 

УДИРДЛАГЫН ТОГТОЛЦООТОЙ УЯЛДУУЛАН, ХОТУУДЫН ЧИГ 

ҮҮРГИЙГ ШИНЭЧЛЭН ТОДОРХОЙЛОН, ТҮЛХҮҮ ХӨГЖҮҮЛЖ, 

ХҮН АМЫН ШИЛЖИЛТ ХӨДӨЛГӨӨНИЙ УРСГАЛЫГ ӨӨРЧЛӨХ  

ШААРДЛАГАТАЙ БАЙНА. ҮНДСЭН ДЭД БҮТЦИЙГ НЬ 

НЭГДСЭН БАЙДЛААР ХӨГЖҮҮЛЭХ ЗАМААР УЛААНБААТАР 

ХОТ БОЛОН ХАЯА ДАГУУЛ ХОТ ХООРОНДЫН ҮҮРЭГ 

ФУНКЦИЙН ХУВААРИЛАЛТ БҮХИЙ ХАРИЛЦАН ҮЙЛЧЛЭЛИЙГ 

ДЭМЖИЭ, НИСЭХ БУУДЛЫН ХОТХОН, МАЙДАР ХОТ 

ЗЭРЭГ УЛААНБААТАР ХОТЫН ДАГУУЛ ШИНЭ ХОТУУДЫГ 

ХӨГЖҮҮЛЭХ ЗАМААР УЛААНБААТАР ХОТЫН ЗОХИСГҮЙ 

ТӨВЛӨРЛИЙГ СААРУУЛАХ ШАААРДЛАГА, НЭН ТУЛГАМДСАН 

АСУУДЛЫН НЭГ МӨН”
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Улаанбаатарын агломераци: Сүүлийн 20 жилийн турш 
Улаанбаатар хотын хүн ам хурдтайгаар нэмэгдэж, нутаг дэвсгэр 
эрчимтэй тэлсээр хаяа нутаг дэвсгэрийн хот, суурингуудтай 
холбогдсон хотын агломераци явагдах нөхцөлийг бүрдүүлсэн 
ба 2040 он хүртэл хотын аглормераци улам эрчимтэй явагдах 
хандлагатай байна. 

“УЛААНБААТАР ХОТЫН НУТАГ ДЭВСГЭР, ОРОН ЗАЙН 

ХӨГЖЛИЙН ЧИГ ХАНДЛАГЫГ ТОДОРХОЙЛОХ БОЛОН 

ХӨГЖЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨГ БОЛОВСРУУЛАХДАА 

УЛАМЖЛАЛТ ЗАСАГ ЗАХИРГААНЫ НЭГЖИЙН ХҮРЭЭНД, 

ДАН ГАНЦ УЛААНБААТАР ХОТЫН БАРИЛГАЖСАН ХЭСГИЙН 

НУТАГ ДЭВСГЭРИЙН ХЭМЖЭЭНД БУС, УЛААНБААТАР 

ХОТЫН ТӨВӨӨС ОЙРОЛЦООГООР 50 -60 КМ-ИЙН 

РАДИУСИЙН ХҮРЭЭН ДЭХ ХОТ, ТОСГОДЫН ХАМТ “ХОТЫН 

АГЛАМЕРАЦИ”-ИЙН ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН АРГА АРГАЧЛАЛААР 

ТӨЛӨВЛӨН УЛААНБААТАР ХОТ БА ХАЯА, ДАГУУЛ 

ХОТУУДЫН  БҮТЦИЙГ БОЛОВСРОНГУЙ БОЛГОЖ, ГАЗАР 

АШИГЛАЛТ, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН БҮСЧЛЭЛИЙН ТОГТОЛЦООГ 

ШИНЭЧЛЭН, ХҮН АМЫН ХУРДАЦТАЙ ӨСӨЛТ, ЗОХИСГҮЙ ХЭТ 

ТӨВЛӨРЛИЙГ СААРУУЛАН ЗАДЛАЖ, НУТАГШИЛ СУУРЬШЛЫН 

ОНОВЧТОЙ ТОГТОЛЦООГ БҮРДҮҮЛЭХ БОДЛОГЫГ ШИНЭЧЛЭН 

ТОДОРХОЙЛОХ ШААРДЛАГАТАЙ БОЛЖ БАЙНА”

2. УЛААНБААТАР ХОТЫН ОРОН ЗАЙН БҮТЭЦ

МУ-ын УИХ-ын 2013 оны 23 дугаар тогтоолоор батлагдсан 
“Улаанбаатар хотын 2020 он хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий 
төлөвлөгөөний тодотгол, 2030 он хүртэлх хөгжлийн чиг 
хандлага”-ын баримт бичигт Улаанбаатар хотын барилгажих 
нутаг дэвсгэрийн хэмжээг 35206га гэж албан ёсоор тогтсон. 
Ерөнхий төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний хүрээнд 
НДД бөгөөд УБ хотын Захирагчийн  2017 оны А/18 дугаар 
захирамжаар Улаанбаатар хотын нутаг дэвсгэрийн хилийн цэсийг 
баталгаажуулсан.  Улаанбаатар хот нь Туул голын хөндийг даган 
төвлөрсөн инженерийн дэд бүтцийн хангамжтай барилгажсан 
хэсэг, хэсэгчилсэн болон бие даасан инженерийн дэд бүтцийн 
хангамжтай гэр хороолол гэсэн суурьшлын үндсэн хоёр хэв 
маягтай ба мөн барилгажихыг хязгаарласан ногоон байгууламж, 
хамгаалалтын нутаг дэвсгэр, цаашид барилгажих нөөц задгай 
талбайтай, монгол орон, монголчуудын амьдралын онцлогийг 
харуулсан дэлхийд хосгүй, өвөрмөц хосолмол суурьшил бүхий 
хот юм. 

 2018 оны байдлаар Улаанбаатар хотын хэмжээнд 35333.7 

га газар эзэлж байгаагаас:

•  Барилга байгууламжийн дэвсгэр газар 14584.74 га, 
•  Нийтийн эдэлбэр газар 1375.92 га, 
•  Үйлдвэрийн газар 1952.51 га, 
•  Уурхайн дэвсгэр газар 1068.6 га, 
•  Гэр хорооллын газар 16351.94 га талбайг эзэлж байна.

Зураг 1.15 Улаанбаатар хотын газар ашиглалт

  

Барилгажсан хэсэг нь 6342,3 га нутаг дэвсгэрт оршино. Орон сууц, 
олон нийтийн болон аж үйлдвэр, хотын төвлөрсөн инженерийн 
шугам сүлжээ, тэдгээрийн эх үүсвэрүүд, нийтийн эзэмшлийн 
ногоон байгууламж төвлөрнө. Тухайн нутаг дэвсгэр 2010 оны 
байдлаар 4740,0 га талбай байсан ба өнгөрсөн 7-н жилийн 
хугацаанд 1602,3 га-р нэмэгдсэн байна. 2016 оны байдлаар хотын 
хүн амын 45 % нь тухайн нутаг дэвсгэрт амьдрах ба суурьшлын 
нягтрал 78.2 хүн/га байна. 

Гэр хороолол нь хотын түүхэн хөгжлийн туршид бүрэлдэн бий 
болж, сууцны фондын салшгүй нэг хэсэг нь болсон юм.  Сэлбэ, 
Улиастай, Баянгол, Тахилтын голуудын хөндий даган, хотын нутаг 
дэвсгэрийн хойд, баруун, зүүн хэсгээр барилгажсан хэсэгтэй хил 
залган, дов толгод, рельеф ихтэй, барилгажихад тохиромжгүй 
10% хүртэл налуутай, 10171,1 га талбайд төвлөрөн байрлана. 
Улаанбаатар хотын гэр хорооллыг төвийн, дундын болон захын 
гэр хороолол гэсэн гурван хэсэгт хуваадаг. Дундын болон захын 
гэр хорооллууд маш том талбайг эзэлж байна. Гэр хороолол нь 
ард, иргэд, ААН-н эдэлбэр газар бүхий сууцны зориулалттай гэр, 
хашаа, байшин, аж ахуйн хашаа, бусад барилга байгууламжтай. 
Зам тээвэр, төвлөрсөн инженерийн дэд бүтэц, инженерийн 
шугам сүлжээний хангамжгүй юм. Гэр хороолол нь гол төлөв 
байгалийн шороон замтай байх ба хатуу хучилттай авто замын 
сүлжээний 23.6% нь оногдоно. Гэр хороололд хотын хүн амын 
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55% нь амьдрах ба хүн амын нягтрал 66.04 хүн/га байна.

Нийслэлийн хүн амын нягтрал 2018 онд 305 хүн/км2, үүнээс 
Баянгол дүүрэгт хамгийн их буюу 9299 хүн/км2, Чингэлтэй 
/1715/, Сүхбаатар /689/ нийслэлийн дунджаас 2.3-30.5 дахин 
их байна. 

“ХОТ ТӨЛӨВЛӨЛТ, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН УЛАМЖЛАЛТ АРГА 

НЬ ӨДИЙГ ХҮРТЭЛ МӨРДӨГДӨЖ, ЗОХИСТОЙ ӨӨРЧЛӨЛТ 

ШИНЭЧЛЭЛТ ХИЙГДЭЭГҮЙ ХЭВЭЭР БАЙГАА НЬ ӨНӨӨГИЙН 

ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААТАЙ ЗӨРЧИЛДӨЖ 

БАЙНА. УЛААНБААТАР ХОТЫН НЭН ТЭРГҮҮНИЙ ЗОРИЛТ НЬ 

ХОТЫН ЭМХ ЗАМБАРААГҮЙ ТЭЛЭЛТТЭЙ ТЭМЦЭХ ЯВДАЛ 

ЮМ. УЛААНБААТАР ХОТЫН ҮНДСЭН АСУУДАЛ БОЛ ГЭР 

ХОРООЛЛЫН ХӨГЖЛИЙН АСУУДАЛ БӨГӨӨД ЭНД НЯГТРАЛЫГ 

НЭМЭГДҮҮЛЭХ ЗАЙЛШГҮЙ ХЭРЭГЦЭЭ, ШААРДЛАГАТАЙ 

БАЙНА. УЛААНБААТАР ХОТЫН ГЭР ХОРООЛОЛ НЬ НИЙТДЭЭ 

10171,1 ГА ТАЛБАЙГ ЭЗЭЛДЭГ БӨГӨӨД НЭГ ГА ТАЛБАЙД 

ДУНДЖААР 80 ХҮН АМЬДАРЧ БАЙГААГ ХАРГАЛЗАН 

ГЭР ХОРООЛЛЫН НЯГТРАЛЫГ НЭМЭГДҮҮЛЭХ ЗАМААР 

ДАРААГИЙН 20 ЖИЛД ЯВАГДАХ ХҮН АМЫН ӨСӨЛТИЙН 

АСУУДЛЫГ ШИЙДВЭРЛЭХ БОЛОМЖ БАЙНА. УЛААНБААТАР 

ХОТЫГ ОЛОН ТӨВТ ХОТ БОЛГОН ХӨГЖҮҮЛЖ, ГУДАМЖ 

ЗАМЫН СҮЛЖЭЭГ ОНОВЧТОЙ ТӨЛӨВЛӨХ ШААРДЛАГАТАЙ” 

3. ГАЗАР АШИГЛАЛТ

Нийслзл Улаанбаатар хот нь 4,700 км2 нутаг дзвсгзртзй нийт нутаг 
дзвсгзрийн 50%-ийг хөдөө аж ахуйн здзлбзр газар, 16%-ийг 
ой, 17%-ийг тусгай хамгаалалттай газар нутаг эзэлдзг.Хот тосгон, 
бусад суурины газар 24179.9 га талбайгаар нэмэгдсэн. Хөдөө 
аж ахуйн газар 25748.1 га-аар буурч хот тосгон, бусад суурины 
газрын ангилалд шилжсэн байна. 

Улаанбаатарын бүсийн газар ашиглалтын хувьд 2011 оны 
байдлаар Нийслэлийн Газрын албанаас 198048 нэгж талбарын 
34417.25 га газрыг иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагуудад 
эзэмшүүлж өмчлүүлээд байсан бол түүнээс хойш шинээр 
145181 нэгж талбарын 48935.43 га талбайг шинээр 
эзэмшүүлж өмчлүүлсэн байна. Үүнээс Монгол улсын иргэнд 
газар өмчлүүлэх тухай хуульд заасны дагуу 2010 оноос хойш 
84919 иргэнд 4178.43 га талбайг өмчлүүлснээс 56’480 иргэнд 
2832.65 га газрыг цахим аргаар өмчлүүлсэн байна. 

Барилгажилтыг хязгаарлах бүсэд газар өмчлүүлсэн, ногоон 
бүсийн ой, усны хамгаалалтын, экологийн коридорын бүсэд 
газар олголт эрчимжсэн бөгөөд иргэдэд цахимаар 52 байршилд 
газар өмчлүүлэх үйл ажиллагаа 2014 оноос үе шаттайгаар явагдаж 
байгаа нь 2013 онд батлагдсан ерөнхий төлөвлөгөөний газар 
зохион байгуулалтын бүсчлэлийн бодлого хэрэгжих боломжгүй 
болгож байгаа нь төрийн байгууллагуудын ажлын уялдаа холбоо 
муу, ерөнхий төлөвлөгөөг баримтлахгүй байгааг харуулж байна. 

• ХОТ БАЙГУУЛАЛТ, ТӨЛӨВЛӨЛТ, ГАЗРЫН ХАРИЛЦААНЫ 

ЗОХИЦУУЛАЛТ НЬ ХӨНӨӨГИЙН ШААРДЛАГААС 

ХОЦРОГДСОН БӨГӨӨД ЭНЭ ХОТЫН ТЭЛЭЛТ, ГАЗРЫН 

АШИГЛАЛТ, ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ГАЖУУДАЛД НӨЛӨӨЛЖ 

БАЙНА. ГАЗРЫН ХАРИЛЦААНЫ ТОГТОЛЦОО ИЛҮҮ 

ҮР АШИГТАЙ БӨГӨӨД ИЛ ТОД БОЛОХ ХЭРЭГТЭЙ. 

УЛААНБААТАР ХОТ ГАЗРЫН ЗАХ ЗЭЭЛИЙН АЖИЛЛАГАА 

БОЛОН ГАЗРЫН МЕНЕЖМЕНТЭЭ САЙЖРУУЛАН, ГАЗРЫН 

ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ҮНИЙН ЗОХИСТОЙ ХУВИЙГ ХОТ ӨӨРТӨӨ 

ОЛЖ АВАХ ЁСТОЙ. ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ 

ХЭРЭГЖИЛТЭД ХЯНАЛТ ТАВИХ НЭГ ГОЛ АРГА ХЭРЭГСЭЛ 

БОЛОХ ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН БҮСЧЛЭЛИЙН ХУУЛЬ, 

ДҮРМҮҮДИЙГ БАТЛУУЛЖ ХЭРЭГЖҮҮЛЭЭГҮЙН УЛМААС 

ХОТЫН ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ 

ҮНДСЭН АРГА МЕХАНИЗМ БОЛСОН ГАЗРЫН 

ХАРИЛЦААНЫ БОДЛОГО АЛДАГДСАН НЬ ДЭЭРХ АЛДАА 

ЗАВХРАЛУУДЫН ГОЛ ШАЛТГААН БОЛЖ БАЙНА. 

• УЛААНБААТАР ХОТЫН ХӨГЖЛИЙН ЕРӨНХИЙ 

ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БОЛОН ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН /ГАЗАР 

АШИГЛАЛТЫН БА БАРИЛГАЖИЛТЫН / БҮСЧЛЭЛИЙН 

ДҮРЭМ, ЖУРАМ НЬ УЛААНБААТАР ХОТЫН ХОТ 

ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ЗОХИЦУУЛАХ 

2 ҮНДСЭН ЭРХ ЗҮЙН БАРИМТ БИЧИГ ЁСТОЙ. ГАЗАР 

АШИГЛАЛТЫН ЭРХ ЗҮЙН ОРЧИНГ БҮРДҮҮЛЭХ АЖЛЫН 

ХҮРЭЭНД, ГАЗАР АШИГЛАЛТЫН ЗӨВШӨӨРӨГДӨХ 

ТӨРЛҮҮД, ХОТЖИЛТЫН НЯГТРАЛ, БАРИЛГЫН ӨНДӨР 

БОЛОН ЭЗЛЭХҮҮНИЙ ХЯЗГААР, ДАВХАР ТАЛБАЙН 

ХАРЬЦАА (ДТХ), БАРИЛГЫН БҮРХЭЦИЙН ХАРЬЦАА (ББХ) 

БОЛОН ГАЗАР АШИГЛАЛТ БОЛОН ХОТ ТӨЛӨВЛӨЛТТЭЙ 

ХОЛБООТОЙ БУСАД АСУУДЛУУДЫГ ТОГТООН 

ТОДОРХОЙЛОХ ШААРДЛАГАТАЙ БАЙНА”
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4. ХОТЫН ОЛОН НИЙТИЙН ТӨВҮҮД

“Улаанбаатар хотыг 2020 он хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий 
төлөвлөгөөний тодотогол, 2030 он хүртэлх хөгжлийн чиг 
хандлага” хот байгуулалтын баримт бичиг/2020/2030/-т нэг 
төвт хотоос олон төвт, орчин үеийн хот болгон хөгжүүлэхээр 
төлөвлөсөн.

• Хотын түүхэн төв нь “Бага тойруу” ба “Их тойруу”-гийн 
доторх нутаг дэвсгэр  болох бөгөөд энд, Монгол улсын УИХ, 
Ерөнхийлөгч, түүний тамгын газар, Засгийн газар,төрийн 
яамд, агентлагууд, бүх шатны шүүх засаглал, хот, орон нутгийн 
төр захиргаа гэх мэт  хууль тогтоох, гүйцэтгэх засаглалын 
байгууллагууд төвлөрсөн байхаас гадна хотын төвд соёл 
боловсрол, олон нийтийн болон худалдааны томоохон зах, 
нийтийн хоолны газрууд гэх мэт санхүү бизнес, худалдаа 
үйлчилгээ, спортын байгууллагууд төвлөрсөн байдаг. 

• Нийслэл хот жил ирэх тусам өргөжин тэлж, энэхүү өсөлт 
хөгжлийг даган бий болж буй хэрэгцээ шаардлагыг нэг төвт 
хот хангаж чадахгүй болсон тул Улаанбаатар хотыг олон төвт, 
орчин үеийн хот болгон хөгжүүлэх зорилтыг энэхүү Ерөнхий 
төлөвлөгөөгөөр дэвшүүллээ. Ингэснээр Улаанбаатар хотын 
нутаг дэвсгэрийг орон сууц, олон нийтийн бүс, үйлдвэрлэл, 
сайжруулсан гэр хорооллын зэрэг дагнасан болон хосолмол 
чиг үүрэгтэй төлөвлөлтийн 47 нэгж хороолол болгон 
хөгжүүлж, Олон нийтийн бүсүүдийг хотын чанартай төв, 
дүүрэг-бүсийн төв, хорооллын төв, анхан шатны төв гэсэн 4 
шатлалтайгаар төлөвлөсөн. 

Үүнд:

• Хотын чанартай төв: Хотын хуучин төв, Яармагт байгуулах 
шинэ төв орно. Эдгээр төвүүдэд улс, олон улсын чанартай, 
төр захиргаа, шинжлэх ухаан, боловсрол соёл, олон нийтийн 
төв байгууллага, үйлчилгээ, бизнесийн байгууллага төвлөрч 
Улаанбаатар хотын бизнесийн төв дүүргийн үүрэг гүйцэтгэнэ. 

• Дүүрэг-бүсийн төв: Нисэхийн шинэ хот, Сонсголон, 
Гурвалжин, Баянхошуу, Сэлбэ, Амгалан зургаан дэд төвийг 
шинээр байгуулна. Хот, дүүргийн ач холбогдол бүхий төрийн 
захиргаа, худалдаа үйлчилгээ, орон сууц, олон нийтийн 
барилга байгууламж төвлөрнө.

• Хорооллын төв: Хороолол бүр хүн амынхаа хэрэгцээнд 
нийцсэн олон нийтийн төвтэй байна. Энд хороо захиргаа, 
олон нийт, үзвэр, худалдаа үйлчилгээ, банк санхүүгийн 
байгууллага, эмнэлэг, сургууль зэрэг байгууллага үйл 
ажиллагаа явуулна. 

• Олон нийтийн анхан шатны бичил төв: Оршин суугчдын 
өдөр тутмын хэрэгцээг хангахад чиглэсэн худалдаа, нийтийн 
аж ахуй болон нийгмийн үйлчилгээ төвлөрсөн бичил 
хороолол, хотхонд үйлчлэх зориулалттай анхан шатны олон 
нийтийн төвүүдийг хүн амын суурьшлыг дагалдуулан, алхаж 
хүрэхэд ойр, хүртээмжтэй байхаар төлөвлөсөн байна. 

АХБ-ны “Улаанбаатар хотын гэр хорооллыг хөгжүүлэх хөрөнгө 
оруулалтыг дэмжих хөтөлбөр төсөл”-ийн хүрээнд дэд төвүүдийг 
бий болгох суурь “Дэд бүтэц”-ийн ажлуудыг хийж эхлээд байна. 
Одоогоор төслийн нэгдүгээр үе шат Баянхошуу, Сэлбэ дэд 
төвүүдэд 71.61 хувьтай хэрэгжиж байгаа бөгөөд цаашид төслийн 
хоёрдугаар үе шатанд Дамбадаржаа болон Дэнжийн мянга бичил 
төвүүдэд, гуравдугаар үе шатанд Шархад болон Толгойт бичил 
төвүүдэд бүтээн байгуулалтын ажлууд хийхээр төлөвлөжээ.

“ХОТЫН НУТАГ ДЭВСГЭРИЙН БАРИЛГАЖСАН ХЭСЭГ 

ДОТОРХ ОДООГИЙН ХҮН АМЫН ЗОХИСГҮЙ ТӨВЛӨРЛИЙГ 

ЗАДАЛСНААР, ХӨДӨЛГӨӨНИЙ ЗОРЧИЛТЫН ДАВХЦАЛЫГ 

АРИЛГАЖ ХОТЫН СУУРЬШЛЫГ ЖИГД ТАРААСНААР НЭГ ТӨВТ 

ХОТООС ОЛОН ТӨВТ ХОТ БОЛГОЖ ХӨГЖҮҮЛЭХ ЗАЙЛШГҮЙ 

ШААРДЛАГА ӨНӨӨГ ХҮРТЭЛ ТАВИГДСААР Л БАЙНА”

5. ЦЭЦЭРЛЭГЖИЛТ, НОГООН БАЙГУУЛАМЖ

Улаанбаатар хотын ногоон байгууламж дараах 3 хэсгээс бүрдэж 
байна. Үүнд: 

• Улаанбаатар хотод хамаарах ойн сан: Энэхүү санд 
нийслэлийн зуслангийн бүсийн хил залгаа болон дархан 
цаазат уулс, модот газар нутгийг буюу газрын ангиллын ой 
санг хамааруулна. 

• Улаанбаатар хотын хилийн цэсийн гаднах идэвхитэй 
ашиглалттай ногоон бүс: Энэ бүсэд зуслан, аялал жуулчлал, 
амралт сувилал, хөдөө аж ахуй, ашигт малтмалын чиглэлээр 
чиглэлээр ашиглагдаж буй газар нутгийг хамруулна. 

• Улаанбаатар хотын барилгажсан хэсгийн ногоон 
байгууламж.

“Улаанбаатар хотыг 2020 он хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий 
төлөвлөгөөний тодотогол, 2030 он хүртэлх хөгжлийн чиг 
хандлага” хот байгуулалтын баримт бичиг/2020/2030/-т Байгаль 
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орчны тогтвортой менежмент бий болгох зорилтын хүрээнд, 
цэцэрлэгжилт, ногоон байгууламжийг хөгжүүлэх талаар, Хот, 
дүүрэг, хорооллын чанартай нийт 1541.48 га талбайг хамарсан 
27 парк цэцэрлэгийг шинэчлэн засварлах болон шинээр 
байгуулах, Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнг 321.46 га-д шинээр 
байгуулах, Соёл амралтын цэцэрлэгт хүрээлэнг 315 га талбайд 
болон одоо байгаа 10 цэцэрлэгт хүрээлэн, талбайг сайжруулан 
шинэчилж, хотын нутаг дэвсгэрийн 12% буюу 4236.1 га газрыг 
цэцэрлэгжүүлж, нэг хүнд ноогдох ногоон байгууламжийг 30.3 
м2 хүргэхээр төлөвлөсөн байна.

Зураг 1.16 Улаанбаатар хотын ногоон байгууламжийн одоогийн 
байдал 

• Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнг Баянзүрх дүүргийн  
нутаг дэвсгэр Маршалын  гүүрний  зүүн хойд  хэсгээс  
Баянзүрхийн гүүр хүртэлх   нийт 973  га газарт  хүрээлэнг 
байгуулахаар  төлөвлөгдсөнөөс 183 га  талбайн  ерөнхий 
төлөвлөгөө боловсруулан, тохижуулж, өдгөө Улаанбаатар 
хотын иргэдийн чөлөөт цагаа өнгөрүүлэх хамгийн дуртай 
газруудын нэг болсон байна. Харин бусад парк цэцэрлэгийн 
ажлууд хийгдээгүй.  

“Туул, Сэлбэ голын орчныг сэргээн сайжруулах” ТЭЗҮ, зураг 
төсөл боловсруулах ажил нийслэлийн газар нутгийн түвшинд 
Туул, Сэлбэ голын эх бүхий 80.0 мян.га талбай, Улаанбаатар 
хотын суурьшлын 21.4 мян.га талбайг хамруулан хийгдсэн 
бөгөөд Сэлбэ гол дагуух тохижуулалтын иж бүрэн зураг төсөл 
хийгдсэн боловч, зөвхөэ эхний ээлжийг Их тойруугийн гүүрнээс 
“Голден Вилл” хотхоны гүүр хүртэлх 350 метр газрыг тохижуулан, 
ажил нь зогссон. Сүүлийн жилүүдэд хотын цэцэрлэгжүүлэлтэнд 
гарсан нэг дэвшил бол том хотыг цэцэрлэгжүүлж тохижуулдаг 
шилдэг арга болох хотын гудамжинд том мод  тарьж, хотыг 

ойжуулах ажил юм. Үүний үр дунд хотын төвийн гудамж талбай, 
Наадамчдын гудамжны өнгө төрх шинэчлэгдэж эхэлсэн. 

Хүснэгт 1.9 2018 оны ногоон байгууламжийн тооллогын 
нэгтгэсэн дүн 

Дүүрэг Талбар Овог Төрөл Зүйл Ургамлын 
тоо, ш

Талбай /
м2/

ХУД 1988 14 32 54 245704 598199

ЧД 2231 12 26 44 153602 258856

БГД 1165 11 23 28 80612 393568

СХД 1441 14 29 45 73124 642381

БЗД 3108 16 34 53 283799 1097220

СБД 1680 15 32 60 166587 1177605

Нийт 11613 1003399 4167829

НИЙСЛЭЛИЙН НОГООН БҮС

Энд нийслэл хотод хамаарах ойн сан ба Улаанбаатар хотын 
хилийн цэсийн гаднах идэвхитэй ашиглалттай ногоон бүс 
хамаарагдана. Байгаль экологийн хязгаарлагч хүчин зүйлс, хүн 
амын суурьшлын чиг хандлага зэрэг хот төлөвлөлтөд нөлөөлөгч 
бодит хүчин зүйлсийг харгалзан Улаанбаатар хотын хотжилтыг 
дэмжих, хотжилтыг хязгаарлах бүсүүдийн хил заагийг шинээр 
тодорхойлсон. Хотжилтыг дэмжих бүс нь хотын одоогийн 
барилгажсан хэсэг байх бөгөөд цаашид тэлэх боломжтой 
нийт 35 мянган га нутаг дэвсгэр бүхий газар юм. Хотжилтыг 
хязгаарлах бүс нь бие даасан хамгаалалтын захиргаа, хууль, 
дүрмээр тогтоосон нийслэлийн ногоон бүс байна. Ногоон бүс 
нь нийслэл хотын эмх замбараагүй тэлэлтийг хязгаарлах, хэт 
төвлөрлийг сааруулах, байгалийн тэнцвэрт байдлыг хадгалан 
авч үлдэх, улмаар оршин суугчдын амрах, чөлөөт цагаа өнгөрөөх 
таатай орчин болгон хөгжүүлэх зорилготой юм.

“УЛААНБААТАР ХОТЫН ОРШИН СУУГЧДЫН АЖ ТӨРӨХ 

ТААТАЙ АМЬДРАХ НӨХЦӨЛИЙГ БҮРДҮҮЛЭХИЙН ТУЛД ОДОО 

БАЙГАА НОГООН БАЙГУУЛАМЖИЙГ ХАМГААЛАХ, НӨХӨН 

СЭРГЭЭХ, НЭМЭГДҮҮЛЭХ ЗАМААР УЛААНБААТАР ХОТЫН 

БАЙГАЛЬ-ЭКОЛОГИЙН НӨХЦӨЛИЙГ САЙЖРУУЛАХ ЯВДАЛД 

ОНЦГОЙ АЧ ХОЛБОГДОЛ ӨГӨХ ШААРДЛАГАТАЙ БАЙНА”
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д/д Үзүүлэлт 
Дүүргийн нэрс 

Сүхбаатар Чингэлтэй Баянгол Сонгино-
хайрхан Баянзүрх Хан-Уул Нийт

ХҮН АМЫН ТОО      112,435     124,930  214,278    237,533    268,609   117,863 1,075,649 
ДУНДАЖ  4.6 1.4 3.3 0.3 2.2 3.6 2.3 
1 НИЙТИЙН ХЭРЭГЦЭЭНИЙ 

НОГООН БАЙГУУЛАМЖ 4.0 0.6 2.9 0.3 2.0 3.1 2.0 

1.1 Гудамж зам талбайн ногоон 
байгууламж 0.87 0.43 0.75 0.23 0.36 2.17 0.7 

1.2 Олон нийтийн зориулалттай 
ногоон байгууламж   3.08 0.21 2.20 0.07 1.63 0.96 1.31

1.3 Байгалийн ногоон бүс               -                -             -               -               -             -                 -   
2 ТУСГАЙ ЗОРИУЛАЛТЫН 

НОГООН БАЙГУУЛАМЖ 0.6 0.8 0.3             -   0.2 0.5 0.3 

2.1 Голын хязгаарлалтын бүсийн 
ногоон байгууламж  -  -  -  -  -  - - 

2.2 Ойтой газар, ой тэлэн ургах нөөц 
газрын ногоон байгууламж  -  -  -  -  -  -  - 

2.3 Булаг, хамгаалалтын бүсийн хамт  -  -  -  -  -  -  - 
2.4 Түүх, соёлын дурсгалт газрууд, 

хамгаалалтын бүсийн ногоон 
байгууламж

0.6 0.8 0.3             -              0.2          0.5 0.3 

Хүснэгт 1.13 Цэцэрлэгжүүлэлтийн мастер төлөвлөгөөнд нэг хүнд оногдох ногоон байгууламжийн одоогийн байдал дүүргээр

д/д Үзүүлэлт 
Дүүргийн нэрс 

Сүхбаатар Чингэлтэй Баянгол Сонгино-
хайрхан Баянзүрх Хан-Уул Нийт

ХҮН АМЫН ТОО /2030 он / 156,545     158,223  193,195    299,656    356,062   236,419 1,400,100 
ДУНДАЖ 52.0           90.1 14.0 143.6 102.5 126.3    96.1 
1 НИЙТИЙН ХЭРЭГЦЭЭНИЙ 

НОГООН БАЙГУУЛАМЖ 45.9           89.5 12.5 113.7 83.0 87.6  77.2 

1.1 Гудамж зам талбайн ногоон 
байгууламж 3.3            6.2 3.1 28.7 8.6  8.2 11.2 

1.2 Олон нийтийн зориулалттай 
ногоон байгууламж 26.7           57.1 8.9 77.5 39.1        30.9 42.4 

1.3 Байгалийн ногоон бүс 15.9           26.2 0.5 7.5 35.3        48.5 23.6 
2 ТУСГАЙ ЗОРИУЛАЛТЫН 

НОГООН БАЙГУУЛАМЖ 6.1            0.6 1.5 30.0 19.5       38.7 18.9 

2.1 Голын хязгаарлалтын бүсийн 
ногоон байгууламж 5.2            0.6 0.9 21.5 19.3        38.7 16.8 

2.2 Ойтой газар, ой тэлэн ургах нөөц 
газрын ногоон байгууламж  -                -             -   8.4             -             -   1.8 

2.3 Булаг, хамгаалалтын бүсийн хамт        
2.4 Түүх, соёлын дурсгалт газрууд, 

хамгаалалтын бүсийн ногоон 
байгууламж

 0.9             0.8           0.3             -              0.2 0.5 0.3 

Хүснэгт 1.14 Одоо байгаа нэг хүнд оногдох ногоон байгууламжийн хэмжээг 2030 онд хүргэх зорилт
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1.3.4 ЗАМ ТЭЭВЭР, ЛОГИСТИКИЙН 
ХҮРЭЭНД

1. УЛААНБААТАР ХОТЫН АВТО ЗАМЫН СҮЛЖЭЭ

Одоо байгаа гудамж замууд нь төлөвлөлтийн норм /БНбД-32-
01-04/-д заагдсан үзүүлэлтүүдийг бүрэн гүйцэд хангахгүй байгаа 
боловч үүрэг зориулалтыг нь голчлон үзсэн болно. Улаанбаатар 
хотын нутаг дэвсгэрт байх хатуу хучилттай авто замын нийт урт 
2016 оны байдлаар 736.20 км байна.

Зураг 1.17 Улаанбаатар хотын авто замын сүлжээ

    

Гол гудамж зам:  Улаанбаатар хотын нутаг дэвсгэрийн 
доторх тээврийн үндсэн ачааллыг нэвтрүүлэх зориулалттай. Гол 
гудамж замууд нь норм, стандартын дагуу тухайн гудамж замын 
хөдөлгөөний эрчим, зорчих хурдны дээд хязгаар, холбогдох 
бусад үзүүлэлтүүдээр 1,2-р зэрэглэлд хуваагдана.

Туслах гудамж зам: Туслах гудамж зам нь гол гудамж 
замын хөдөлгөөнийг дүүрэг, бүсүүдийн замуудад зохицуулан 
хуваарилах үүрэгтэй. Туслах гудамж зам нь хотын суурьшлын 
онцлогоос хамаарч барилгажсан хэсэг болон гэр хороолол 
бүхий барилгажаагүй хэсэгт байрлана. 

Гудамж зам дагуух ногоон байгууламж: Гудамж зам дагуух 
цэцэрлэгжилт ногоон байгууламж нь хотын ногоон байгууламжийн 
ангиллаар тусгай зориулалтын ногоон байгууламжийн 
ангилалд хамрагдах ба тээврийн хэрэгслээс яндангын  утаа, 
дуу чимээний бохирдлыг шингээж агаар орчныг цэвэршүүлэх 
гол үүрэгтэй. Одоогийн байдлаар Улаанбаатар хотын гудамж 

замын дагуу нийт 361.30 км урт,72.26 га талбайд Улаанбаатар 
хотын цэцэрлэгжилтийн нэг хэсэг болох тусгай зориулалтын /
хамгаалалтын/ цэцэрлэгжилт ногоон байгууламжтай.авто замын 
сүлжээний 

УЛААНБААТАР ХОТЫН АВТО ЗАМЫН СҮЛЖЭЭНИЙ НЯГТРАЛ: 

Улаанбаатар хотын 35206,0 га нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд хатуу 
хучилттай авто замын дундаж нягтрал 2,1 км/км2 байх ба авто 
замын сүлжээний нягтрал нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд жигд биш 
тархалттай байна. Хотын төвийн хэсэгт харьцангүй өндөр буюу 
10,59 км/км2 байгаа нь хөдөлгөөний ачааллын нэмэгдүүлж, 
түгжрэл үүсгэх нэг хүчин зүйлс болж байна. Ази, Европ, Хойд 
Америкийн Бээжин, Лондон, Нью-Йорк, Чикаго зэрэг томоохон 
хотуудтай харьцуулахад нэг км2 нутаг дэвсгэрт оногдох авто 
замын сүлжээний нягтрал 9-30,1 дахин бага байна. 

Зураг 1.18 Замын сүлжээний нягтрал

 

ЗАМЫН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ ТҮГЖРЭЛ:  

Сүүлийн жилүүдэд Улаанбаатар хотын   өдөр дутмын амьдралын 
хүндрэл бэрхшээлтэй тулгамдаж буй асуудал бол хотын замын 
хөдөлгөөний түгжрэл болсон билээ.Энэ нь дараах 5-н үгдсэн 
шалтгаанаас үүдэлтэй гэж үзэж байна.

Үүнд:

• Авто замын сүлжээний хүртээмж хангалтгүй

• Хотын нийтийн тээврийн үйлчилгээний зохион байгуулалт, 
үйлчилгээний чанар хангалтгүй

• Ачаа тээврийн сүлжээ, Логистик түгээлтийн үйлчилгээ 
хөгжөөгүй

• Авто зогсоолын хүртээмж хангалтгүй, зогсоолын менежмегт 
хөгжөөгүй

• Моторт бус тээврийн хэрэгслийн хэрэглээ хөгжөөгүй 
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АВТО ЗОГСООЛЫН МЕНЕЖМЕНТ:  

Одоогийн байдлаар Улаанбаатар хотын хэмжээнд авто 
зогсоолын хүртээмж, авто зогсоолын менежмент хангалтгүй 
байна. Гудамж замын 1-р эгнээ, ногоон байгууламж, явган зам, 
амралтын талбай зэрэг нийтийн эзэмшлийн зориулалтын бус 
газруудыг зогсоол болгон ашиглаж оршин суугчдын амьдралын 
чанарыг муутгаж байна. 

2. НИЙТИЙН ЗОРЧИГЧ ТЭЭВЭР

Нийслэл Улаанбаатар хотод 2018 онд нийтийн тээврээр 178.7 
сая зорчигч тээвэрлэж, зорчигч эргэлт 607.6 сая.хүн/км байсан. 
Нийтийн тээврийн 34 аж ахуйн нэгжийн 1737 гаруй автобус 
үйлчилгээ үзүүлдэг бол өдөрт шугаманд 963 тээврийн хэрэгсэл 
үйлчилдэг байна. 2018 оны жилийн эцсийн статистик мэдээллээр 
нийтийн тээврийн үндсэн 76, туслах 15, хот орчим 14, буухиа 17, 
зуслангийн чиглэл 3, шөнийн тээвэр 1 нийт 126 чиглэл бөгөөд 
чиглэлийн уртын нийлбэр 3735.4 км байна. Нийслэлийн төвийн 
6 дүүргийн хэмжээнд 2018 онд нийтдээ 946 автобусны зогсоол 
бүртгэлтэй байна.

 “Улаанбаатар хотын нийтийн тээврийн үйлчилгээнд 
удирдлага мэдээллийн болон цахим төлбөрийн систем”-ыг 
2015 онд нэвтрүүлснээр Улаанбаатар хотын нийтийн тээврийн 
үйлчилгээний бүх их багтаамжийн автобус, троллейбуснуудад 
бүртгэл мэдээллийн GPS төхөөрөмж болон хөлс төлөлтийн цахим 
төлбөрийн хэрэгслүүд суурьлуулагдсан. 2017 оны 04 дүгээр сарын 
01-ээс эхлэн Улаанбаатар хотын нийтийн тээврийн үйлчилгээнд 
зөвхөн цахим төлбөрийн хэрэгслийг ашиглах болсноор нийтийн 
тээврийн зорчигч урсгалын цахим мэдээллийн сан үүсгэх бүрэн 
боломжтой болсон. Бүртгэл мэдээллийн GPS төхөөрөмжийн 
мэдээлэлд үндэслэн их багтаамжийн автобус, троллейбусны 
өдөр тутмын ашиглалтын хурдыг, нийтийн тээврийн зогсоол 
тус бүр дээрх автобус, троллейбуснаар буусан, суусан, дамжин 
суусан зорчигчийн тоог тогтмол тодорхойлох боломжтой 
болсон. Уг судалгаагаар нийтийн тээврийн хэрэгсэл ажлын өдөрт 
дундажаар 11 км/цаг, амралтын өдөрт 16 км/цаг зорчиж байна. 
Улаанбаатар хотын гол гудамж, замууд дагуу буусан, суусан, 
дамжин суусан зорчигчийн хэмжээ их байна. 

    

Зураг 1.19 Нийтийн тээврийн чиглэлийн давхцал

  

Нийслэлийн Тээврийн газраас аж ахуйн нэгж, байгууллагуудтай 
байгуулсан “Нийтийн тээврийн  үйлчилгээг эрхлэн гүйцэтгүүлэх 
тухай гэрээ”-гээр насанд хүрэгчид их, дунд багтаамжийн 
автобусаар 500 төгрөг, цахилгаан  тээврээр 300 төгрөг, туслах 
болон буухиа чиглэлийн бага багтаамжийн автобусаар 500-1300 
төгрөг, хот орчмын чиглэлийн бүх төрлийн автобусаар 500-2300 
төгрөгөөр (хүүхэд 200-1200 төгрөг) зорчиж байна. Мөн тус 
гэрээнд таксины үйлчилгээний нэг төлбөрт километрийн тарифыг 
1000 төгрөгөөр тогтоож, үйлчилгээнд мөрдүүлэхээр заажээ. 
Нийтийн тээврийн хэрэгслийн замын хөдөлгөөнд оролцооны 
эзлэж буй хувь 5%-аас бага боловч нийт иргэдийн зорчилтын 
50%-аас илүүг тээвэрлэдэг.

3.  АЧАА ТЭЭВЭР, ЛОГИСТИК

2016 онд авто тээврээр улсын хэмжээнд тээвэрлэсэн нийт 
зорчигчдын 93.7 хувь, тээсэн нийт ачааны 6.6 хувь нь нийслэл 
хотод тус тус ногдож байна. Тээсэн ачааны улсын дүнд нийслэл 
хотын эзлэх хувь өмнөх оныхоос 3.2 пунктээр буурав. Харин 
авто тээврээр тээвэрлэсэн зорчигчийн улсын дүнд нийслэл хотын 
эзлэх хувийн жин өмнөх оныхоос 0.8 пунктээр өссөн нь сүүлийн 
таван жилд гарч буй хамгийн өндөр үзүүлэлт юм. 

2016 оны байдлаар нийслэл нь 61.4 мянган ачааны автомашинтай 
байгаа нь 2015 оныхоос 0.5 хувиар буюу 331 ширхэгээр буурсан 
гэсэн үг бөгөөд 2016 оны нийт ачааны автомашины 55% нь УБ 
хотноо ногдож байна.
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Хүснэгт 1.10 

Он 

Тээсэн ачаа / мян.тн/ Улсын 
дунд УБ 
хотын 

эзлэх хувь 

Тээвэрлэсэн зорчигч / 
сая. хүн/ Улсын дунд 

УБ хотын 
эзлэх хувь Улсын 

хэмжээнд 
Нийслэлд Улсын 

хэмжээнд 
Нийслэлд 

2012 30,195.1 3,211.4 10.6% 313.2 236.0 75.4%

2013 21,321.9 2,582.2 12.1% 303.4 262.8 86.6%

2014 23,514.2 2,914.0 12.4% 340.1 284.9 83.8%

2015 16,682.2 1,628.7 9.8% 256.5 238.3 92.9%

2016 20,406.2 1,347.9 6.6% 260.7 244.3 93.7%

Нийслэл дэхь нийт ачааны автомашины 98% нь төвийн 6 дүүрэгт 
ногдож байгаа бөгөөд БГД-т 20%, СХД-т 18%, ХУД-т 9%, БЗД-т 
26%, ЧД-т 11%, 14% нь СБД-т тус тус ногдож байна. Нэг ачааны 
автомашинд ногдох ачаа тээврийн үзүүлэлтийг авч үзвэл 2012 
онд 1 ачааны автомашинд ногдох ачаа 67тн байсан бол 2016 онд 
22 тн болж буурчээ.

Хүснэгт 1.11 

Тээвэрлэсэн ачаа 2012 он 2013 он 2014 он 2015 он 2016 он
Ачааны автомашины тоо 47,637 51,409 55,034 61,783 61,452

Тээсэн ачаа, мянган тн 3,211 2,582 2,914 1,629 1,348

1 ачааны автомашинд ногдох ачаа, тн 67 50 53 26 22

ЛОГИСТИК:  

Улаанбаатар хотын хүн амын огцом өсөлт нь түүнийг дагасан 
үйлдвэр, үйлчилгээний төвлөрөл, зам тээвэр зэрэг холбогч 
дэд бүтцийн хэрэгцээ шаардлагыг нэмэгдүүлж байна.Сүүлийн 
жилүүдэд Монгол улсын барилга угсралт, их засварын ажлын 
67%, худалдааны үйлчилгээний байгууллагуудын борлуулалтын 
51% нь нийслэл хотод хийгдэж байна. Хотын хэмжээнд үйл 
ажиллагаа явуулж буй бөөний худалдааны нэгдсэн төвүүд, төмөр 
замын дагуух ачааны терминаль бүхий томоохон агуулахын аж 
ахуйнууд хотын нутаг дэвсгэрт тархан байрлаж, бараа татан авах 
таталцлыг үүсгэн түгжрэлийн үндэс болж байна. Бараа материал 
төмөр замын терминалиас хоёр дахь шатны агуулах- агуулахаас 
жижиглэнгийн агуулах, дэлгүүрүүдэд тараагдах байдлаар 
Улаанбаатар хотод логистик үйлчилгээний систем ажилладаг. 
Гол төлөв тээвэр зуучийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг аж 
ахуйн нэгжүүд оролцдог. 

Сүүлийн үед үйлдвэрлэл, худалдаа эрхлэгчид өөрсдийн 
агуулахыг олноор байгуулж түгээлтийн үйл ажиллагаа эрхлэх 
болсон нь түгээлтийн тоо хэмжээг өсгөж, замын хөдөлгөөний 
түгжрэлийг нэмэгдүүлэх, замын хөдөлгөөнд саад учруулах, 
зорчилтын хурдыг сааруулах, чиглэлийн давхцалыг нэмэгдүүлэх 
зэрэг сөрөг үр дагавруудыг авчирч байна. Хотын доторх олон 

тооны хүчин чадал бага ачааны терминалиуд, агуулахын аж 
ахуйнууд нь завсарын тээврийн эрэлтийг үүсгэж,хотын, замын 
хөдөлгөөний ачааллыг нэмэх, хөдөлгөөний хурдыг сааруулах, 
авто замын эвдрэлийг бий болгох зэрэг олон сөрөг үр дагавар, 
хүндрэл бэрхшээлүүдийг үүсгэж байна.

Зураг 1.20  Одоо байгаа ачаа тээврийн терминалиуд

ХОТЫН ДОТОРХ ОЛОН ТООНЫ ХҮЧИН ЧАДАЛ БАГА 

АЧААНЫ ТЕРМИНАЛИУД, АГУУЛАХЫН АЖ АХУЙНУУД НЬ 

ЗАВСАРЫН ТЭЭВРИЙН ЭРЭЛТИЙГ ҮҮСГЭЖ,ХОТЫН, ЗАМЫН 

ХӨДӨЛГӨӨНИЙ АЧААЛЛЫГ НЭМЭХ, ХӨДӨЛГӨӨНИЙ ХУРДЫГ 

СААРУУЛАХ, АВТО ЗАМЫН ЭВДРЭЛИЙГ БИЙ БОЛГОХ ЗЭРЭГ 

ОЛОН СӨРӨГ ҮР ДАГАВАР, ХҮНДРЭЛ БЭРХШЭЭЛҮҮДИЙГ 

ҮҮСГЭЖ БАЙНА. ЛОГИСТИКИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ САЛШГҮЙ 

ХЭСЭГ, БОЛОХ АЧААНЫ ТЕРМИНАЛЬ, ТОМООХОН 

БӨӨНИЙ ХУДАЛДААНЫ НЭГДСЭН ТӨВҮҮД /”НАРАН 

ТУУЛ”, “БӨМБӨГӨР”, ”БАРС” ХУДАЛДААНЫ ТӨВ, “100 АЙЛ” 

БАРИЛГЫН МАТЕРИАЛЫН ЗАХ ГЭХ МЭТ/, АГУУЛАХЫН АЖ 

АХУЙНУУД НЬ ХОТЫН БАРИЛГАЖСАН НУТАГ ДЭВСГЭРТ 

ТАРХАН БАЙРЛАЖ БАЙГАА НЬ ТАТАЛЦЛЫГ ҮҮСГЭН, ЗАМЫН 

ХӨДӨЛГӨӨНИЙ ТҮГЖРЭЛ ҮҮСГЭХ НЭГ ҮНДЭС БОЛЖ БАЙНА.
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1.3.5 НИЙТИЙН АЖ АХУЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ, 
ИНЖЕНЕРИЙН ДЭД БҮТЦИЙН 
ХАНГАМЖИЙН  ХҮРЭЭНД

1. ДУЛААН ХАНГАМЖ:  

2017 онд Улаанбаатар хотод 360688 өрхийн 1311251 хүн амьдарч 
байгаагаас төвлөрсөн дулаан хангамжийн системд холбогдсон 
орон сууцанд 42.8 хувь буюу 156676 өрхийн 561523 хүн , гэр 
хороололд 204012 өрхийн 749728 хүн буюу 57.2 хувь нь аьдарч 
байна. Дулаан цахилгаан хослон үйлдвэрлэдэг ДЦС-2,3,4 
станцууд, Амгалан дулааны станц /төвлөрсөн дулааны систем/ 
үйлдвэрлэсэн дулааны эрчим хүчийг 14 магистраль 379.5 км урт 
дулааны төв шугам, даралт өргөх насосын 9 станцаар дамжуулан 
2255.17 Гкал/ц ачаалал бүхий 9200 гаруй барилга байгууламжийг 
дулаанаар хангаж байна. Нийт дулаан хангамжийн хэрэглээний 
2.4 хувийг ДЦС-2, 32.4 хувийг ДЦС-3, 51.2 хувийг ДЦС-4, 14 
хувийг Амгалан дулааны станц үйлдвэрлэж байна. ДЦС –уудын 
боломжит хүчин чадал 2569 гкал/цаг. Сүүлийн жилүүдэд нийслэл 
хотод барилгажилт эрчимтэй явагдаж байгаатай уялдуулан 
жилд дунджаар 100-150 Гкал/ц-ийн ачаалал бүхий 200 орчим 
барилгыг төвлөрсөн дулаанд холбон ажиллаж байгаа бөгөөд 
дулаан түгээлт жилдээ 3-8 хувиар өсч байна.

Зураг 1.21 Улаанбаатар хотын төвлөрсөн дулаан хангамжийн 

сүлжээ

 

• Агаарын бохирдлын эх үүсвэрийн 2016 оны нэгдсэн тоо, 
бүртгэл”-ийн дүнгээр нийслэлийн төвийн 6 дүүрэгт 10 кВт 
хүртэл хүчин чадалтай 195090  зуух бүртгэгдсэний 45 % 
буюу 88330 өрх нь энгийн зуух, 54% буюу 106760 өрх нь 
сайжруулсан зуух ашиглаж байна. 

• Нийслэлийн төвийн 6 дүүрэгт 11-100 кВт хүртэл хүчин чадалтай 
2829 усан халаалтын зуух бүртгэгдсэн ба дүүргээр нь авч 
үзвэл хамгийн их нь Баянзүрх дүүрэгт 698, Сонгинохайрхан 
дүүрэгт 675, Чингэлтэй дүүрэгт 505 зуух тоологдсон бол 
бусад 3 дүүрэгт 354-395 зуух байна. 2016 онд Улаанбаатар 
хотын төвийн 6 дүүрэгт 101 кВт-аас дээш хүчин чадалтай 
уурын болон усан халаалтын зуух ашиглаж буй 158 аж ахуйн 
нэгж, байгууллагын 319 халаалтын зуух бүртгэгдсэн байна.

• Улаанбаатар хотыг “2020 он хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий 
төлөвлөгөөний тодотгол, 2030 он хүртэл хөгжлийн чиг 
хандлага”-н бичиг баримтад гэр хорооллын бүсийг төвийн, 
дундын, захын 3-н бүсэд хуваан хөгжүүлэхээр тусгасан. 
Төвийн бүс нь орон сууцны хороолол болж хөгжих ба 
төвлөрсөн шугам сүлжээнд холбодоно. Дундын болон захын 
бүсэд инженерийн хэсэгчилсэн болон бие даасан хангамжтай 
байхаар тусгагдсан ба 2017 онд дундын бүсэд “Дэд бүтцийн 
төв” төслийн ТЭЗҮ хийгдсэн.

“УЛААНБААТАР ХОТЫН ДУЛААН ХАНГАМЖИЙН ОДООГИЙН 

ТӨВЛӨРСӨН, ХЭСЭГЧИЛСЭН ЭХ ҮҮСВЭР, ДАМЖУУЛАХ 

ШУГАМЫН ХҮЧИН ЧАДАЛ НЬ ИРЭЭДҮЙД ӨСӨН НЭМЭГДЭХ 

ХЭРЭГГЦЭЭГ ХАНГАХ БОЛОМЖГҮЙ БАЙНА. ИЙМД 

ДУЛААНЫ ШИНЭ ЭХ ҮҮСВЭРИЙГ БИЙ БОЛГОХ, БАРЬЖ 

БАЙГУУЛАХ, ОДООГИЙН ЭХ ҮҮСВЭРҮҮДИЙГ ӨРГӨТГӨН 

ШИНЭЧИЛЖ ХҮЧИН ЧАДЛЫГ НЬ НЭМЭГДҮҮЛЭХ, ДУЛААНЫ 

ШУГАМ СҮЛЖЭЭНИЙ НАСЖИЛТ ӨНДӨРТЭЙ ШУГАМ 

СҮЛЖЭЭНҮҮДИЙГ ӨРГӨТГӨН ШИНЭЧЛЭХ, ҮНДСЭН ШУГАМ 

СҮЛЖЭЭГ ХОНГИЛЫН СИСТЕМД ОРУУЛЖ ТӨЛӨВЛӨХ, ГЭР 

ХОРООЛЛЫН 2,3-Р БҮСЭД ДУЛААН ХАНГАМЖИЙН БИЕ 

ДААСАН ЭХ ҮҮСВЭРҮҮДИЙН ДЭД БҮТЦИЙН ТӨВИЙГ БАРЬЖ 

БАЙГУУЛАХ, МӨН СЭРГЭЭГДЭХ ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ХЭРЭГЛЭЭГ 

ӨРГӨЖҮҮЛЭХ ШААРДЛАГАТАЙ БАЙНА”
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2. ЦАХИЛГААН ХАНГАМЖ

Өнөөгийн байдлаар  Дулааны цахилгаан станц-2, 3, 4,  “Салхин 
цахилгаан станц”, Хөшигтийн хөндийн “Нарны цахилгаан станц” 
Сонгинохайрхан дүүргийн “Нарны цахилгаан станц”-д хотын 
цахилгаан эрчим хүчийг үйлдвэрлэж байна. Дулааны цахилгаан 
станц (ДЦС)-ийн нийт суурилагдсан хүчин чадал 925МВт 
байна.Тус станцуудын 2018 оны өвлийн их ачааллын үед оройн 
19 цагийн байдлаар 745,8МВт, шөнийн 3 цагийн байдлаар 
361,3МВт цахилгаан эрчим хүч үйлдвэрлэсэн байна.

Хүснэгт 1.12 ДЦС-н хамгийн их ачаалал авсан үеийн 2018.12.07-
ны цахилгаан станцын үйлдвэрлэлтийн судалгаа

Нэр Хүчин 
чадал /МВт/

Генератарын 
нэр

Ачаалагдсан байдал

19 цагийн 
байдлаар

Шөнийн 
3 цагийн 
байдлаар

ДЦС-4 703

ТГ-1 0 0
ТГ-2 114 46
ТГ-3 111 0
ТГ-4 113 104
ТГ-5 80.9 69,3
ТГ-6 88.9 0
ТГ-7 117 20

ДЦС-3 198

ТГ-1 9.7 8.5
ТГ-2 10.9 0
ТГ-3 0 7.6
ТГ-4 10 0
ТГ-5 21.6 21.9
ТГ-6 20.9 19.3
ТГ-7 21.6 0
ТГ-8 0 0

ТГ-9 48.6 49

ДЦС-4 24
ТГ-1 5.4 0

ТГ-2 4.7 4
ТГ-3 10.6 11.7

925 745.8 361.3

ШУГАМ СҮЛЖЭЭНИЙ ХУВЬД  
Улаанбаатар хотод 220/110кВ-н станц 22ш, 35кВ-н станц 18ш 
, 220/110кВ-н цахилгаан дамжуулах агаарын шугам (ЦДАШ)-
276.5км, 35кВ-н цахилгаан дамжуулах агаарын шугам (ЦДАШ)-
235,6км, 0,4-10кВ-н цахилгаан дамжуулах агаарын шугам 
(ЦДАШ)-1076км 0,4-10кВ-н цахилгаан дамжуулах кабель шугам 
(ЦДКШ)-4145,3км байна.  Улаанбаатар хотын дамжуулах шугам 
сүлжээний нийт суурилагдсан хүчин чадал 1736МВА байна. 
Үүнээс 2018.12 сарын өвлийн их ачааллын үед 648,94МВА 
ашигласан байна.

Зураг 1.22 Улаанбаатар хотын цахилгаан хангамжийн шугам 
сүлжээ

        

  
Улаанбаатар хотын цахилгаан эрчим хүчний их ачаалал (Pmax)  
2010 онд 409МВт, 2011 онд 459МВт, 2012 онд 532МВт, 2013 онд 
580МВт, 2014 онд 630МВт, 2015 онд 637МВт, 2016 онд 650МВт, 
2017 онд 703МВт, 2018 онд 748МВт байна.

         

2010-2011 
он

2011-2012 
он

2012-2013 
он

2013-2014 
он

2014-2015 
он

2015-2016 
он

2016-2017 
он

2017-2018 
он

2018-2019 
он

УБ хот, Рmax 409 459 532 580 630 637 650 703 748
Өсөлт,% 12,7% 12,2% 15,9% 9,0% 8,6% 1,1% 2,0% 8,2% 6,4%

409
459

532
580

630 637 650
703

748

12,7% 12,2%
15,9%

9,0% 8,6%

1,1% 2,0%

8,2% 6,4%

Улаанбаатар хотын цахилгаан эрчим хүчний хэрэглээ (Wхэр)  
2010 онд 1360,99 сая.кВтц, 2011 онд 1550,1 сая.кВтц, 2012 онд 
1843,16 сая.кВтц, 2013 онд 2025,45 сая.кВтц, 2014 онд 2216,02 
сая.кВтц, 2015 онд 2240,66 сая bкВтц, 2016 онд 2286,38 сая.
кВтц,2017 онд 2490,6 сая.кВтц,2018 онд 2660,9 сая.кВтц байна.

            

2010-
2011 он

2011-
2012 он

2012-
2013 он

2013-
2014 он

2014-
2015 он

2015-
2016 он

2016-
2017 он

2017-
2018 он

2018-
2019 он

УБ хот, Wхэр 1360,99 1550,1 1843,16 2025,45 2216,02 2240,66 2286,38 2490,6 2660,9
Өсөлт,% 12,7% 12,2% 15,9% 9,0% 8,6% 1,1% 2,0% 8,2% 6,4%

1360,99
1550,1

1843,16
2025,45

2216,02 2240,66 2286,38
2490,6

2660,9

12,7% 12,2%
15,9%

9,0% 8,6%

1,1% 2,0%

8,2% 6,4%
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“ЭРЧИМ ХҮЧ БОЛ УЛАА.НБААТАР ХОТЫН ХУВЬД ХӨГЖЛИЙН 

НЭГ ТОМ ТУЛГУУР БОЛОХ САЛБАР ЮМ. ИЙМД ЭРЧИМ 

ХҮЧНИЙ ХАНГАМЖИЙН ӨНӨӨГИЙН ХҮЧИН ЧАДАЛ НЬ 

ИРЭЭДҮЙН ЭРЭЛТИЙГ ХАНГАХАД ХҮРЭХГҮЙ ТУЛ ЭХНИЙ 

ЭЭЛЖИНД ЭРЧИМ ХҮЧ ХЭМНЭХ ШИНЭ ТЕХНОЛГИЙГ 

НЭВТРҮҮЛЭХ, ОДОО АЖИЛЛАЖ БУЙ ДЦС-УУДЫГ ӨРГӨТГӨН 

ШИНЭЧИЛЖ, МӨН ШИНЭ ЭХ ҮҮСВЭРИЙГ ЯАРАЛТАЙ 

БАРЬЖ БАЙГУУЛАХ, ДЭД СТАНЦУУД БОЛОН ЦАХИЛГААН 

ДАМЖУУЛАХ ШУГАМУУДЫН ӨРГӨТГӨЛ, ШИНЭЧЛЭЛИЙН 

АЖЛЫГ ХИЙХ ШААРДЛАГАТАЙ.  НАЙДВАРТАЙ ЭРЧИМ 

ХҮЧЭЭР ХАНГАХЫН ТУЛД БҮС НУТАГТ ШИНЭЭР ЦАХИЛГААН 

СТАНЦ, СИСТЕМ ХООРОНДЫГ ХОЛБОСОН ӨНДӨР 

ХҮЧДЭЛИЙН ШУГАМУУДЫГ БАРИХ ЗАЙЛШГҮЙ НӨХЦӨЛ 

БАЙДАЛ ҮҮСЧ БАЙНА”

3. УС ХАНГАМЖ: 

Нийслэлийн нийт хүн амын 42.6 хувь нь цэвэр усыг төвлөрсөн 
ус түгээх системээр, 57.4 хувь нь ус түгээх цэг, худгаас болон 
зөөврөөр авдаг. Улаанбаатар хот нь усны хэрэглээнийхээ 
99.9%-г газрын доорх усаар хангаж байна. Унд ахуйн усны 
одоогийн хэрэглээ нь 148.0 – 160.0 мян.м3/хон. Улаанбаатар 
хот нь ус хангамжийн 4 үндсэн эх үүсвэр, шинэ 3 эх үүсвэртэй 
ба дулааны цахилгаан станцын техникийн хэрэгцээг хангах 
зориулалттай нэмэлт 3 эх үүсвэр, 17 усан сантай байна. Мөн 
НБОГ-ын судалгаагаар нийслэл хотод 1614 гаруй хувийн 
хэрэглээний худаг байна. Гэр хорооллын айл өрхүүдэд төвийн 
шугамд холбогдсон 366ш ус түгээх байр, зөөврийн усаар 
хангагддаг 248ш ус түгээх байраар дамжуулан цэвэр усаар 
хангадаг. УСУГ-аас гэр хорооллыг байнгын усны хэрэглээтэй 
байлгах зорилгоор эхнийй ээлжинд 20 ус түгээх байранд 24 
цагаар ажиллах автомат системийг суурилуулан ажиллагаанд 
оруулаад байна.

• Одоогийн байдлаар Улаанбаатар хотын ус хангамжийн 
систем эх үүсвэрүүдийн 2-р өргөлтийн насосны станцуудаас 
гадна хэрэглэгчдэд усыг найдвартай хүргэхийн тулд 
дамжуулах станц болон контр резервуаруудыг ашигладаг.

• Улаанбаатар хотын усан хангамжийн шугам сүлжээ нь 1959 
оноос эхлэн ашиглалтад орсон. Хотын хэрэглэгчдэд ус түгээх 
ажлыг УСУГ, ОСНААУГ хариуцан ажилладаг. Хотын хүн 
амын 60 хувь нь төвийн шугам сүлжээнд холбогдсон байна. 

Цэвэр усны гол шугамууд нь Ф150 - Ф800мм-н голчтой ган, 
ширмэн материалаар хийгдсэн ба салбар шугамууд нь Ф50 - 
Ф150мм-н голчтой ган, ширэм болон хуванцар материалаар 
угсрагдсан ба цэвэр усны нийт 631.1км шугам сүлжээтэй.

Зураг 1.23 Улаанбаатар хотын ус хангамж

“УС БОЛ БИДНИЙ АМЬДРАЛ ДАХ ӨДӨР ТУТМЫН 

ХАМГИЙН СУУРЬ ХЭРЭГЛЭЭ. АЛИВАА ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, 

ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ҮНДСЭН ТҮҮНИЙ ЭД НЬ УС БАЙДАГ. ИЙМД 

УЛААНБААТАР ХОТЫН УС ХАНГАМЖИЙН НАЙДВАРТАЙ, 

ХҮРТЭЭМЖТЭЙ, АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ БОЛ ЗӨВХӨН НИЙСЛЭЛ 

ХОТЫН ТӨДИЙГҮЙ МОНГОЛ УЛСЫН АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, 

ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖЛИЙН ҮНДЭС ЮМ. УЛААНБААТАР ХОТЫН 

ХҮН АМЫН МЕХАНИК ӨСӨЛТ, ҮЙЛДВЭРЛЭЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭ 

ӨРГӨЖИН ХӨГЖИХИЙН ХИРЭЭР ОДОО БОЛОН ИРЭЭДҮЙН 

ХЭРЭГЦЭЭГ ХАНГАХУЙЦ УСНЫ НӨӨЦ, ЭХ ҮҮСВЭР, ЦЭВЭР 

ЧАНАРТАЙ УСНЫ ХАНГАМЖ, ТҮҮНИЙ ХАМГААЛАЛТЫН 

АСУУДАЛ НЬ ОНЦГОЙЛОН АНХААРАХ ТУЛГАМДСАН 

АСУУДАЛ МӨН”
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4. АРИУТГАХ ТАТУУРГА

Улаанбаатар хот нь бохир усны төв цэвэрлэх байгууламжаас 
гадна 8 бага оврын цэвэрлэх байгууламжтай. Төв цэвэрлэх 
байгууламж нь хоногт 230.0мян.м3 ус цэвэрлэх хүчин чадалтай 
бөгөөд хоногт дунджаар 160.0-190.0 мян.м3 бохир ус цэвэрлэдэг 
байна. Үйлдвэрийн усыг урьдчилан цэвэрлэх “Харгиа” ЦБ байх 
боловч ашиглалтын хугацаа хэтэрсэн цэвэрлэгээний түвшин 
муутай байдгаас төв цэвэрлэх байгууламжийн ачааллыг 
нэмэгдүүлж байна.  Хотын хүн амын 60 хувь нь төвийн шугам 
сүлжээнд холбогдсон. 

• Гэр хорооллын айл өрхүүд нүхэн болон био жорлонгуудад 
бохир усаа хаядаг. Улаанбаатар хотын хүн амын 96.2 хувь 
нь сайжруулсан ариун цэврийн байгууламжаар хангагдаж 
3.8 хувь нь ил задгай байна. Үүний дотор 38.6 хувь нь ус 
татдаг ариун цэврийн байгууламжтай. 

• Улаанбаатар хотын ариутгах татуургын шугам сүлжээ нь 1959 
оноос эхлэн ашиглалтад орсон. Төв цэвэрлэх байгууламж нь 
хотын баруун урд хэсэгт байрладаг ба бохир усыг төвийн 
цуглуулагч коллектор /Ф1200 мм/, өмнөдийн цуглуулагч 
коллектор /Ф1400 мм/ гэсэн 2 үндсэн цуглуулагчаас хүлээн 
авдаг.

• Бохир ус цуглуулагч коллектор                          20

• Бохир усны шугамын урт               235.7 км 

• Бохир усны шугамын диаметр                        150-1400 мм

• Хоногт цэвэрлэж буй ус                       160.0-190.0 мян м3

Зураг 1.24 Улаанбаатар хотын ариутгах татуурга

ДЭЛХИЙ НИЙТЭД ХҮЛЭЭН ЗӨВШӨӨРСӨН ӨНДӨР 

ТЕХНОЛОГИ АШИГЛАН БОЛОВСРУУЛАХ ҮЙЛДВЭР 

БАЙГУУЛВАЛ ХАТУУ БА ШИНГЭН ХОГ, ХАЯГДАЛ НЬ 

БАЙРШИЛАА ОЛООГҮЙ БАЯЛАГ БУЮУ СЭРГЭЭГДЭХ ЭРЧИМ 

ХҮЧНИЙ “ШАВХАГДАШГҮЙ ТҮҮХИЙ ЭДИЙН НӨӨЦ” БОЛЖ 

БАЙГАА ЮМ. ИЙМД ЭХНИЙ ЭЭЛЖИНД ГЭР ХОРООЛЛЫН 

АРИУН ЦЭВРИЙН БАЙГУУЛАМЖИЙГ САЙЖРУУЛАХ, УЛМААР 

УЛААНБААТАР ХОТЫН АРИУТГАХ ТАТУУРГЫН СИСТЕМД ЭРС 

ШИНЭЧЛЭЛТ ХИЙЖ, ХҮЧИН ЧАДЛЫГ НЭМЭГДҮҮЛЭХДЭЭ 

ЦЭВЭРЛЭХ БАЙГУУЛАМЖУУДАД УС ЦАГ УУРЫН НӨХЦӨЛД 

ТОХИРСОН, ЗОХИСТОЙ ӨНДӨР ТЕХНОЛОГИЙН АШИГЛАН 

ХАЯГДАЛ УС ЦУГЛУУЛАХ, ЦЭВЭРШҮҮЛЭХ АРГА ХЭРЭГЛЭН... 

ЗАЙЛШГҮЙ ШААРДЛАГАТАЙ БАЙНА”

1.3.6 ДҮГНЭЛТ

Нийслэл Улаанбаатар хот нь Монгол Улсын нийт газар нутгийн 
0.3 хувийг эзэлдэг ч 2018 оны байдлаар нийт хүн амын 46.1% 
нь амьдарч байна. Хүн амын зохисгүй хэт төвлөрлөөс үүдэн 
агаар, орчны бохирдол, авто замын түгжрэл, нийгмийн болон 
инженерийн дэд бүтцийн хүртээмжгүй байдал зэрэг олон 
асуудлууд тулгараад байна.

Улаанбаатар хотын хүн амын амьдралын чанарыг сайжруулах, 
оршин суугчид руу чиглэсэн, нийтийн эрх ашигт нийцсэн, 
иргэдийн эрүүл, аюулгүй, тав тухтай орчныг бүрдүүлэхийн тулд 
ирэх 20 жилийн хотын хөгжлийг тодорхойлох хөгжлийн шинэ 
ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулж, тулгамдсан асуудлаа өөрийн 
хотын онцлогт тохируулан шийдвэрлэх хэрэгцээ шаардлага зүй 
ёсоор урган гарч байна.

 “Нийслэл Улаанбаатар хотыг 2040 он хүртэл хөгжүүлэх 
хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө”-г боловсруулахдаа баримтлах 
Улаанбаатар хот ба дагуул хотуудыг хөгжүүлэх, тулгамдаж 
буй асуудлуудыг шийдвэрлэх талаарх зорилго, зорилтууд ба 
хэрэгжүүлэх санаачлагат арга хэмжээнүүдийн үзэл баримтлалыг 
дараах бүлгүүдэд дэлгэрэнгүй танилцуулна.
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02УЛААНБААТАР ХОТЫН
ХӨГЖЛИЙН ҮЗЭЛ 

БАРИМТЛАЛ

2.1     УЛААНБААТАР ХОТЫН 2040 ОН ХҮРТЭЛХ 
ХӨГЖЛИЙН ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ҮЗЭЛ 
БАРИМТЛАЛ  /КОНЦЕПЦ/-ЫН ТУХАЙ

2.2    УЛААНБААТАР ХОТЫН 2040 ОН ХҮРТЭЛХ 
ХӨГЖЛИЙН ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ҮЗЭЛ 
БАРИМТЛАЛ  /КОНЦЕПЦ/-ЫН АЛСЫН ХАРАА, 
ЗОРИЛГО, ЗОРИЛТ

2.3    “УЛААНБААТАР ХОТЫГ 2040 ОН ХҮРТЭЛ   
 ХӨГЖҮҮЛЭХ ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ҮЗЭЛ  
 БАРИМТЛАЛ /КОНЦЕПЦ/  
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2.1 УЛААНБААТАР ХОТЫН 2040 ОН 
ХҮРТЭЛХ ХӨГЖЛИЙН ЕРӨНХИЙ 
ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ҮЗЭЛ БАРИМТЛАЛ  
/КОНЦЕПЦ/-ЫН ТУХАЙ
Тив дэлхий, бүс нутгийн эдийн засгийн хөгжил эрчимжин улам 
бүр харилцан уялдаатай болж, Монгол Улсын гадаад эдийн засаг, 
худалдааны орчин нөхцөлд тааламжтай эрс өөрчлөлтүүд гарч байна. 
Манай улс бүс нутгийн болон дэлхийн зах зээлтэй нягт холбогдож, 
бүтээгдэхүүн, үйлчилгээгээ дэлхий дахинд таниулах боломж 
нэмэгдэж байна. Энэхүү тааламжтай нөхцөл нь Монгол Улсад 
эрчимтэй хөгжлийн замд гарах сайхан бололцоо олгож байна. 
 Хотын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө нь хот, төв суурин 
газруудын хөгжлийн хэтийн чиглэлийг тодорхойлдог мэргэжлийн 
байгууллагууд, мэргэжилтнүүдийн хамтын хүчин чармайлт, олон 
талын судалгаанд тулгуурлагдан боловсруулагддаг. Хотын хөгжлийн 
ерөнхий төлөвлөгөө нь МУ-ын хэмжээнд мөрдөгдөж буй хот 
төлөвлөлтийн норм дүрэм, стандартын шаардлагыг ханган, нийгэм, 
эдийн засгийн өргөн агуулгатай байх бөгөөд батлагдсаны дараа, 
дараагийн төвшний төлөвлөгөөнүүд түүнд суурилан хийгдэж, 
хэрэгжих ёстой хот байгуулалтын үндсэн баримт бичиг болно. 
Улаанбаатар хотын хот байгуулалтын хөгжлийн үндсэн зорилго нь 
нийслэл хотыг тогтвортой хөгжүүлж, одоогийн ба ирээдүйн хотын 
иргэдийн амьдрах үйл ажиллагааны тааламжтай орчинг бүрдүүлэн 
бий болгоход оршино.  

  Хотын 2040 он хүртэлх хөгжлийн үзэл баримтлал/концепц/ 
нь шинээр боловсруулагдах нийслэл хотын хөгжлийн ерөнхий 
төлөвлөгөөний төлөвлөлтийн шийдлийн үндсэн зарчим болох 
бөгөөд Нийслэл Улаанбаатар хотын өмнө тулгарч буй, тулгамдаж 
буй асуудлуудыг орон зайн тэнцвэртэй хөгжлийг хангах замаар 
шийдвэрлэх зарчмыг тодорхойлох зорилготой. 

Үүнд: 
 » Нийслэл хот, хот орчмын байгаль орчны нөхцлийг сайжруулж, 

задгай орон зай, ногоон байгууламжийн хүртээмжийг 
нэмэгдүүлэх  

 » Нийслэл хотын эдийн засгийн бүтцийг боловсронгуй болгон 
өсөлтийг нэмэгдүүлсэнээр хот байгуулалтанд зарцуулагдах 
хөрөнгө оруулалтын эх үүсвэрийг нэмэгдүүлэх  

 » Хот төлөвлөлтийн бодлогыг тасралтгүй явуулах шаардлагатай 
санхүүгийн эх үүсвэрийн тогтолцоог бий болгох   

 » Хотжих нутаг дэвсгэрийн хяналтгүй тэлэлтийг хязгаарлах  

 » Эдийн засгийн үр ашигтай газар зохион байгуулалт, ашиглалтыг 
хэрэгжүүлэх

 » Хотын доторх доторх зүй бус төвлөрөлийг задалж, хүн амын 
суурьшлын нягтралыг тэнцвэржүүлэх 

 » Хот орчны агаар, ус, хөрс, орчны бохирдолыг бууруулах  

 » Хотын доторх замын замын хөдөлгөөний түгжрэлийг 

 » Хотын оршин суугчдын амьдралын таатай орчинг хангах 

2.1.1 УЛААНБААТАР ХОТЫН 2040 ОН ХҮРТЭЛХ 
ХӨГЖЛИЙН ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ҮЗЭЛ 
БАРИМТЛАЛ /КОНЦЕПЦ/-ЫН ЗАРЧИМ

Улаанбаатар хотын 2040 он хүртэлх хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөөний 
концепцийг боловсруулахад Улаанбаатарын бүс, Улаанбаатар хот 
орчмын нутаг дэвсгэрийн хөгжлийн одоогийн байдал, мөрдөгдөж 
буй Монгол улсын үндэсний хөгжлийн цогц 

баримт бичгүүд,  “Улаанбаатар хотыг 2020 он хүртэл хөгжүүлэх 
ерөнхий төлөвлөгөөний тодотгол, 2030 он хүртэлх хөгжлийн чиг 
хандлага” баримт бичгийн хэрэгжилтийн байдал, хот байгуулалтын 
үйл ажиллагаанд эерэг болон сөргөөр нөлөөлсөн нөлөөллийн хүчин 
зүйлсийг тооцож, харгалзана.        

Үүнд:
 »   Дэлхийн хэмжээнд өрсөлдөх чадвартай, мэдлэгт суурилсан, 

өндөр нэмүү өртөг шингэсэн, ногоон өсөлтийг хангасан, 
харилцан хамаарал бүхий нээлттэй засагтай 

 »   Иргэд оршин суугчдад төрийн болон нийгмийн үйлчилгээг 
хурдан шуурхай, хялбар, үр ашигтай, хүргэх хотын амьдралд 
иргэдийн оролцоог хангасан, ил тод нээлттэй засаглал бүхий

 »   Байгалийн нөөц баялаг, эко системийг хадгалж, иргэд оршин 
суугчдын ажил, амьдралын тав тухтай эрүүл аюулгүй орчныг 
бүрдүүлсэн 

 »   Орчин үеийн хотын хөгжлийг эрчимжүүлсэн мэдээлэл 
технологийн тусламжтайгаар хотын амьдрал, үйлчилгээний 
хяналт, мониторингийг хэрэгжүүлж, дэд системүүдийн харилцан 
холбогдох боломжийг бүрдүүлсэн харилцан зохицсон нэгдсэн 
стандарттай 

 »   Иргэд оршин суугчид нь амьдралын зөв хэвшил, өндөр 
боловсрол мэдлэгтэй, ажилч хичээнгүй, эрүүл соёлтой, өөрийн 
эрх үүргээ ухамсарласан, нийгмийн идэвх оролцоотой, шийдвэр 
гаргахад санал бодлоо илэрхийлдэг ухаалаг иргэдтэй 

Эдгээр хөгжлийн үзэл баримтлалд тулгуурлан 2040 он хүртэлх хотын 
хөгжлийн үзэл баримтлал /концепц/ нь дараах 8-н зарчмуудыг 
агуулна.  
Үүнд: 

 » Монгол улсыг хөгжүүлэх үндэсний хөгжлийн стратегийг хангах,

 »  Хүрээлэн буй орчны тогтвортой хөгжлийг хангах,

 » Аюулгүй байдал, нийгмийн хөгжлийн тэнцвэрт байдлыг хангах,

 » Өндөр бүтээмжтэй, дэвшилтэт технологийн шийдлүүдийг 
нэвтрүүлэх

 » Нөөц, баялгийг үр ашигтай, зохистой ашиглах,

 » Өрсөлдөх чадвартай, тэргүүний техник, технологи, инновацид 
суурилсан бүтээгдэхүүн, үйлдвэрлэл, үйлчилгээг дэмжих

 » Төр, шинжлэх ухаан, бизнесийн хамтын ажиллагаа, олон 
нийтийн оролцоонд тулгуурласан, харилцан уялдаатай нэгдмэл 
цогц систем байх,

 »  Ил тод хяналтын тогтолцоог бүрдүүлэх
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Зураг 1. Том Зураглал /MindMap/
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2.2 УЛААНБААТАР ХОТЫН 2040 
ОН ХҮРТЭЛХ ХӨГЖЛИЙН ЕРӨНХИЙ 
ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ҮЗЭЛ БАРИМТЛАЛ  
/КОНЦЕПЦ/-ЫН АЛСЫН ХАРАА, 
ЗОРИЛГО, ЗОРИЛТ

2.2.1 ЭРХЭМ ЗОРИЛГО, АЛСЫН ХАРАА

“ Оршин суугчдын эрүүл, аюулгүй, таатай орчинд амьдрах эрхийг бүрэн 
хангаж, байгаль орчинд ээлтэй тэргүүний технологид суурилсан, олон 
улсад байр сууриа эзэлсэн эдийн засагтай, Монгол Улсын хөгжлийн 
хөтөч, иргэн төвтэй нийслэл хот болгох “

Зураг 2. Алсын хараа

ШИНЭ ХОТЖИЛТ (NEW URBANISM) ЗАРЧИМ
Олон төрөл хэлбэр 

Явган зорчилт
Хүртээмжтэй нийтийн задгай орон зай

Хүртээмжтэй нийгмийн дэд бүтэц 
Түүх соёл, технологи, цаг уур, экологийн нөхцөл

Нийтийн тээврийн сүлжээ, дэд төвүүд
Сууцны олон төрөл хэлбэр

Холимог газар ашиглалт
Авто зогсоолын хязгаарлалт

Оновчтой гудамж замын сүлжээ
Ногоон зурвас бүхий харьцангуй нарийн гудамж

ХОТЫН ХӨГЖЛИЙН ЗАГВАР
Хүн ам: ~ 2.2сая /1.6 сая/

Хоногийн ундны усны хэрэглээ: 82 л/х
Эдийн засаг: Бүтээгч эдийн засаг

НХНДНБ: 12’000 USD
ДНБ улсын дүнд эзлэх хувь: 60%

Зүүн хойд Азийн аялал жуулчлалын төв
2 төв, 5 дэд төв, 26 олон нийтийн төв

BRT сүлжээний 4 шугам
MRT сүлжээний 1 шугам

570’000 суудлын автомашин

ТУЛГАМДАЖ БУЙ АСУУДЛУУД
Хүн амын хэт төвлөрөл

Үйлчилгээнд суурилсан, хэрэглэгч эдийн засаг
Нутаг дэвсгэрийн хяналгүй тэлэлт

Агаарын бохирдол
Тоосонцрын бохирдол

Хөрсний бохирдол
Усны бохирдол

Авто хөдөлгөөний түгжрэл
Амьдралын орчны доройтол

Засаглал, хууль эрх зүйн орчин
Хотын соёл – уламжлал ба шинэчлэл

САНАЛ, ШVVМЖ
Иргэдийн боловсрол

Иргэдийн оролцоо
Тэгш эрх

Ухаалаг байдал
Бүтээлч байдал

Ухаалаг технологи
Эрүүл, аюулгүй, ногоон орчин

Өрсөлдөх чадвар
Ложистикийн зангилаа

Нээлттэй эдийн засаг
Уламжлал

Онцлог байдал
Их, Метрополис, Мега хот

Компакт – Цогц байдал

КОНЦЕПЦ

Тогтвортой
Цогц

Хүртээмжтэй
Хэмнэлттэй

Дасан зохицох
Идэвхитэй

ЗОРИЛГО

Эрүүл, аюулгүй хот
Өндөр бүтээмжтэй хот
Аялал жуулчлалын хот
Тэгш хүртээмжтэй хот

Хүний хөгжлийг дэмжсэн хот

АЛСЫН ХАРАА

Амьдрах таатай орчин 
бүрдсэн хот
(Livable city)
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Улаанбаатар хотын нийгэм, эдийн засгийн хөгжлийн суурь болсон Улаанбаатар 
бүсийн экологийн тогтолцоо, байгалийн баялаг, хүрээлэн буй орчны тогтолцоог 
урт хугацаанд тогтвортой хэрэглэх, орчин, нөхцөл бүрдүүлэх замаар ирээдүйн 
хотын иргэдийн хэрэгцээг хангах, хүний хөгжлийг нэмэгдүүлэх тогтвортой 
хөгжлийн үзэл баримтлал (концепц) –аар хөгжинө.

Улаанбаатар хотын байгаль цаг уур, нийгэм, эдийн засаг, Монгол улсын түүх, 
соёлын онцлог, давуу талуудыг хөгжлийн хөтөлбөрүүдэд оновчтой тусгаж, 
хүний хөгжил, мэдлэгт тулгуурласан баялаг бүтээх эдийн засгийн салбаруудыг 
дэмжиж, даяарчлалын эрин үетэй хөл зэрэгцүүлэн хөгжих идэвхтэй хөгжлийн 
үзэл баримтлал (концепц) –аар хөгжинө.

Улаанбаатар хотын хүрээлэн буй орчин, нийгэм, эдийн засаг, засаглалын 
хүрээнд дотоод болон гадаад хүчин зүйлсээс хамааралтайгаар ирээдүйд өрнөх 
өөрчлөлтийн үйл явцад дасан зохицох, тулгарах сорилтуудыг оновчтой давж 
туулах чадварыг хот байгуулалтын тогтолцоонд бүрдүүлэх дасан зохицох 
хөгжлийн үзэл баримтлал (концепц) –аар хөгжинө.

 
Улаанбаатар хотын нийтийн тээвэр, явган зорчилт хөдөлгөөнийг дэмжих цогц, 
холимог зориулалттай нутаг дэвсгэрийн бүсчлэл бүхий харьцангуй өндөр 
нягтралтай орон сууц, олон нийтийн бүсүүдийг хөгжүүлж бүх төрлийн зорчилт 
хөдөлгөөний хугацааг богиносгох, тэдгээртэй холбогдсон эрчим хүчний хэрэглээг 
бууруулж хүрээлэн буй орчинд учруулах сөрөг нөлөөг бууруулах цогц хөгжлийн 
үзэл баримтлал (концепц) –аар хөгжинө.ө.

Улаанбаатар хотын нийгмийн үйлчилгээ, дэд бүтэц, бүх төрлийн мэдээлэл, олон 
нийтийн задгай орон зайн хангамжийг тэнцвэртэй нэмэгдүүлэх замаар хотын 
иргэд, тэдгээрийн бүх төрлийн үйлчилгээнд тэгш хамрагдаж, чөлөөтэй хүрч 
үйлчлүүлэх нөхцөл бололцоог хангах, хүртээмжтэй хөгжлийн үзэл баримтлал 
(концепц) –аар хөгжинө.

Улаанбаатар хотын хөгжлийн тэргүүлэх салбаруудад мэдээлэл, харилцаа 
холбооны технологи, дэд бүтцийн хэрэглээг нэмэгдүүлж, цахим шилжилтийг 
нэвтрүүлэх замаар нөөцийг гамтай, ухаалаг хэрэглэдэг хотын орчин, хэмнэлттэй 
хэрэглээний тогтолцоог бүрдүүлсэн ухаалаг, хэмнэлттэй хөгжлийн үзэл баримтлал 
(концепц) –аар хөгжинө.

ТОГТВОРТОЙ 
(SUSTAINABLE)

ИДЭВХТЭЙ 
(DYNAMIC

ДАСАН 
ЗОХИЦОХ 
(ADAPTABLE))

ЦОГЦ, 
ЦОМХОН 
(COMPACT)

ХҮРТЭЭМЖТЭЙ 
(ACCESSIBLE)

УХААЛАГ 
ХЭМНЭЛТТЭЙ 
(SMART)

АМЬДРАХ ТААТАЙ ОРЧИН 
БҮРДСЭН ХОТ

Дотоод болон гадаад хүчин зүйлсээс хамаарах сорилтуудтай тулж буй нийслэл Улаанбаатар хотын хөгжлийн үйл явцыг 2040 он хүртэл тогтвортой, 
идэвхтэй, дасан зохицох, цогц цомхон, хүртээмжтэй, ухаалаг, хэмнэлттэй хөгжлийн үзэл баримтлалуудаар төлөвлөж, үе шаттай хөгжлийн 
хөтөлбөрүүд хэрэгжүүлэн дээрх хөгжлийн үзэл баримтлалуудыг хангуулах замаар иргэд, оршин суугчид амьдрах таатай орчин бүрдсэн хотын 
хөгжлийн алсын хараа дэвшүүлж байна.

АЛСЫН ХАРАА: “АМЬДРАХ ТААТАЙ ОРЧИН БҮРДСЭН ХОТ”



61УЛААНБААТАР  2040

У
Л
А

А
Н

Б
А

А
ТА

Р 
Х
О

ТЫ
Н

 Х
Ө

ГЖ
Л
И

Й
Н

 Ү
ЗЭ

Л
 Б

А
РИ

М
ТЛ

А
Л

Улаанбаатар хотын нийгэм, эдийн засгийн хөгжлийн суурь болсон Улаанбаатар 
бүсийн экологийн тогтолцоо, байгалийн баялаг, хүрээлэн буй орчны тогтолцоог 
урт хугацаанд тогтвортой хэрэглэх, орчин, нөхцөл бүрдүүлэх замаар ирээдүйн 
хотын иргэдийн хэрэгцээг хангах, хүний хөгжлийг нэмэгдүүлэх тогтвортой 
хөгжлийн үзэл баримтлал (концепц) –аар хөгжинө.

Улаанбаатар хотын байгаль цаг уур, нийгэм, эдийн засаг, Монгол улсын түүх, 
соёлын онцлог, давуу талуудыг хөгжлийн хөтөлбөрүүдэд оновчтой тусгаж, 
хүний хөгжил, мэдлэгт тулгуурласан баялаг бүтээх эдийн засгийн салбаруудыг 
дэмжиж, даяарчлалын эрин үетэй хөл зэрэгцүүлэн хөгжих идэвхтэй хөгжлийн 
үзэл баримтлал (концепц) –аар хөгжинө.

Улаанбаатар хотын хүрээлэн буй орчин, нийгэм, эдийн засаг, засаглалын 
хүрээнд дотоод болон гадаад хүчин зүйлсээс хамааралтайгаар ирээдүйд өрнөх 
өөрчлөлтийн үйл явцад дасан зохицох, тулгарах сорилтуудыг оновчтой давж 
туулах чадварыг хот байгуулалтын тогтолцоонд бүрдүүлэх дасан зохицох 
хөгжлийн үзэл баримтлал (концепц) –аар хөгжинө.

 
Улаанбаатар хотын нийтийн тээвэр, явган зорчилт хөдөлгөөнийг дэмжих цогц, 
холимог зориулалттай нутаг дэвсгэрийн бүсчлэл бүхий харьцангуй өндөр 
нягтралтай орон сууц, олон нийтийн бүсүүдийг хөгжүүлж бүх төрлийн зорчилт 
хөдөлгөөний хугацааг богиносгох, тэдгээртэй холбогдсон эрчим хүчний хэрэглээг 
бууруулж хүрээлэн буй орчинд учруулах сөрөг нөлөөг бууруулах цогц хөгжлийн 
үзэл баримтлал (концепц) –аар хөгжинө.ө.

Улаанбаатар хотын нийгмийн үйлчилгээ, дэд бүтэц, бүх төрлийн мэдээлэл, олон 
нийтийн задгай орон зайн хангамжийг тэнцвэртэй нэмэгдүүлэх замаар хотын 
иргэд, тэдгээрийн бүх төрлийн үйлчилгээнд тэгш хамрагдаж, чөлөөтэй хүрч 
үйлчлүүлэх нөхцөл бололцоог хангах, хүртээмжтэй хөгжлийн үзэл баримтлал 
(концепц) –аар хөгжинө.

Улаанбаатар хотын хөгжлийн тэргүүлэх салбаруудад мэдээлэл, харилцаа 
холбооны технологи, дэд бүтцийн хэрэглээг нэмэгдүүлж, цахим шилжилтийг 
нэвтрүүлэх замаар нөөцийг гамтай, ухаалаг хэрэглэдэг хотын орчин, хэмнэлттэй 
хэрэглээний тогтолцоог бүрдүүлсэн ухаалаг, хэмнэлттэй хөгжлийн үзэл баримтлал 
(концепц) –аар хөгжинө.

ТОГТВОРТОЙ 
(SUSTAINABLE)

ИДЭВХТЭЙ 
(DYNAMIC

ДАСАН 
ЗОХИЦОХ 
(ADAPTABLE))

ЦОГЦ, 
ЦОМХОН 
(COMPACT)

ХҮРТЭЭМЖТЭЙ 
(ACCESSIBLE)

УХААЛАГ 
ХЭМНЭЛТТЭЙ 
(SMART)

АМЬДРАХ ТААТАЙ ОРЧИН 
БҮРДСЭН ХОТ

Дотоод болон гадаад хүчин зүйлсээс хамаарах сорилтуудтай тулж буй нийслэл Улаанбаатар хотын хөгжлийн үйл явцыг 2040 он хүртэл тогтвортой, 
идэвхтэй, дасан зохицох, цогц цомхон, хүртээмжтэй, ухаалаг, хэмнэлттэй хөгжлийн үзэл баримтлалуудаар төлөвлөж, үе шаттай хөгжлийн 
хөтөлбөрүүд хэрэгжүүлэн дээрх хөгжлийн үзэл баримтлалуудыг хангуулах замаар иргэд, оршин суугчид амьдрах таатай орчин бүрдсэн хотын 
хөгжлийн алсын хараа дэвшүүлж байна.

АЛСЫН ХАРАА: “АМЬДРАХ ТААТАЙ ОРЧИН БҮРДСЭН ХОТ”

ТОГТВОРТОЙ
(sustainable)

ЦОГЦ
(Compact)

ХҮРТЭЭМЖТЭЙ
(accessible)

ХЭМНЭЛТТЭЙ
(smart)

ДАСАН ЗОХИЦОХ
(adaptable)

ИДЭВХТЭЙ
(dynamic)
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Хөгжлийн тэргүүлэх чиглэл

 

НИЙГМИЙН ХӨГЖИЛ

ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХӨГЖИЛ

ХҮРЭЭЛЭН БУЙ ОРЧНЫ 
МЕНЕЖМЕНТ

ХОТЫН ЗАСАГЛАЛ

Оршин суугчдаа дээдэлсэн хүртээмжтэй, 
суурьшлын оновчтой тогтолцоо, орон 
зайн бүтэцтэй цогц хот

Мэдлэгт суурилсан эдийн засагтай хот

Байгаль экологийн тэнцвэрт байдлыг 
хадгалсан, уур амьсгалын өөрчлөлтөд 
дасан зохицох чадвартай хот

Сайн засаглал, хууль эрх зүйн орчинтой 
хот

   

Зураг 3. Хөгжлийн тэргүүлэх чиглэл

2.2.2 ХОТЫН ХӨГЖЛИЙН ЗОРИЛГО, ЗОРИЛТ, 
ДЭД ЗОРИЛТУУД

 Улаанбаатар хотыг 2040 он хүртэлх хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөний  
үзэл баримтлалын хүрээнд, одоогийн хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж 
буй Улаанбаатар хотын 2030 он хүртэлх хөгжлийн чиг хандлагад 
тодорхойлсон, хотын хөгжлийн тэргүүлэх чиглэлүүдийн үзэл 
баримтлалуудыг хадгалж, өнөөгийн шаардлагад нийцүүлэн, дараах 
хөгжлийн 6-н зорилго/стратеги/-ийг дэвшүүлж байна. 

УЛААНБААТАР ХОТЫН 2040 ОН ХҮРТЭЛХ ХӨГЖЛИЙН ЗОРИЛГО

ЗОРИЛГО 1:    Тогтвортой хөгжилтэй хот 
ЗОРИЛГО 2:   Даяаршлын эрин үетэй хөл зэрэгцэн хөгжих   
     идэвхитэй  хот 
ЗОРИЛГО 3:    Өөрчлөлтөнд дасан зохицох чадвартай хот 
ЗОРИЛГО 4:    Нутаг дэвсгэр, орон зайн оновчтой төлөвлөлттэй   
     цогц цомхон хот
ЗОРИЛГО 5:    Амьдралын тэгш хүртээмжтэй хот
ЗОРИЛГО 6:   Нөөцийг ариг гамтай, үр дүнтэй ашигласан,   
     ухаалаг хэмнэлттэй хот 
 

 ЗОРИЛГО-1.  ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖИЛТЭЙ ХОТ

1-1 Байгаль орчны бохирдолыг бууруулж, арилгах 
1-1-1. Байгаль орчинд ээлтэй, дэвшилтэд технологи нэвтрүүлж,     
       агаар, хөрс, орчны бохирдлыг бууруулж,стандартын   
       түвшинд хүргэх
1-1-2. Хог хаягдлын менежментийг боловсронгуй болгож,   
         байгальд ээлтэй технологийг нэвтрүүлэх

1-2. Байгалийн унаган төрхийг хадгалж,экологийн тэнцвэрт байдлыг   
     хангах

1-2-1. Экологийн коридоруудыг байгуулж, байгалийн тэнцвэрт  
        байдлыг хадгалах 
1-2-2. Тусгай хамгаалалттай нутаг дэвсгэрийг өргөтгөж, 
        биологийн олон янз байдлыг хадгалж, хамгаалах 
1-2-3. Усны нэгдсэн менежментийн тогтолцоог нэвтрүүлэх 

1-3. Иргэндээ ээлтэй, эрсдэл аюулгүй, нийгмийн үйлчилгээний тэгш 
      орчин нөхцөлд амьдрах таатай орчинг бүрдүүлэх    

1-3-1. Нийгмийн үйлчилгээний тэгш хүртээмжэй таатай орчин     
     бүрдүүлэх
1-3-2. Хүн төвтэй, хөгжлийн бодлогыг хэрэгжүүлж, боловсон 

соёлтой, өндөр мэдлэг чадвартай, ёс суртахуунтай, 
хариуцлагатай иргэнийг төлөвшүүлэх 

1-4.  Хүний хөгжлийг дэмжиж, эрүүл чийрэг, ёс суртахуунтай, бүтээлч 
     иргэнийг төлөвлшүүлэх

1-4-1. Хотын оршин суугчдад үйлчлэх спортын барилга 
байгууламжуудын хүртээмжийг нэмэгдүүлэх  

1-4-2. Соёл урлагын барилга байгууламжуудыг шинээр болон  
хуучныг шинэчлэн сайжруулах замаар үйлчилгээний 
хүртээмжийг нэмэгдүүлэх  

1-5. Сайн засаглал, хууль эрх зүйн тогтвортой орчинг бүрдүүлэх 
1-5-1. Хот төлөвлөлт, байгуулалтын салбарын хууль тогтоомжийг 

шинэчлэн сайжруулж, хот төлөвлөлтийн тогтолцоог 
боловсронгуй болгох

1-5-2. Олон нийтийн оролцоог хот төлөвлөлт, хот байгуулалтын 
үйл ажиллагаанд татан оролцуулах нөхцөлийг бүрдүүлэх

1-5-3. Хотын бие даан хөгжих, хууль, эрх зүйн орчныг бүрдүүлж, 
хотын багц дүрэмтэй болох

1-5-4. Шинжлэх ухааны үндэслэлтэй хот төлөвлөлтийн орчин 
үеийн бодлогыг тусгасан, хөрөнгө оруулалтын оновчтой 
тооцоололтой хот байгуулалтын баримт бичигтэй болох 

1-5-5. Хаяа, дагуул хот суурингуудад үйлдвэрлэл үйлчилгээ 
явуулах татварын болон бизнесийн үйл ажиллагаанд 
дэмжлэг үзүүлэхүйц хууль эрх зүйн багц баримт бичиг 
боловсруулах
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ЗОРИЛГО-2.      ДАЯАРШЛЫН ЭРИН ҮЕТЭЙ ХӨЛ ЗЭРЭГЦЭН 
ХӨГЖИХ ИДЭВХТЭЙ ХОТ

2-1. Аялал жуулчлалын салбарын олон төрлийн бүтээгдэхүүнийг 
хослуулан хөгжүүлэх 

2-1-1. Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт төрөлжсөн аялал жуулчлалын 
бүсүүд тогтоож, хөгжүүлэх  

2-1-2. Хотын түүх соёлын үл хөдлөх өв, дурсгал, уламжлалыг 
хадгалан хамгаалж, сэргээн засварлах 

2-1-3. Улаанбаатар хотын түүх, уламжлалт соёл, иргэншлийн 
онцлогийг харуулсан бүтээн байгуулалтыг бий болгох 

2-1-4. Эрүүл мэндийн аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх 

2-2. Хэрэглэгч хотоос Бүтээгч хот болох
2-2-1. Улаанбаатар хотын дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд бүтээгч    

салбарын эзлэх хувийг нэмэгдүүлэх
2-2-2. Аж үйлдвэрийн бүсүүдийг салбар чиглэл бүрээр төлөвлөн, 

кластер байдлаар хөгжүүлж, хөрөнгө оруулалтыг татах
2-2-3.”Хэрэглэгч хот”-оос “бүтээгч хот” болох 

2-3. Мэдлэгт тулгуурласан эдийн засгийг хөгжүүлэх 
2-3-1. Шинжлэх ухаан, мэдээлэл технологийн паркийг хөгжүүлэх 
2-3-2.Инновацийг дэмжиж үйлдвэрлэлд  нэвтрүүлэх
2-3-3. Өндөр мэдлэг чадвар бүхий инженер техникийн боловсон   
        хүчин бэлтгэх
2-3-4. Олон улсын “Мэдээллийн дата төв“ байгуулах

 
2-4. Гадаад дотоодын хөрөнгө оруулалтыг дэмжиж, ажлын байр 
нэмэгдүүлэх  

2-4-1. Нийслэлийн  нэг жилийн хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэх 
2-4-2. Эрэлтэд суурилсан / DEMAND DRIVEN/ төлөвлөлтийг 

боловсруулж, санхүүжүүлэх боломжтой /bankable/ төсөл 
хөтөлбөрүүдийг боловсруулж, хувийн хэвшилтэй хамтран 
хэрэгжүүлэх

2-4-3. Урт хугацааны төслүүдийг хэрэгжүүлэх үнэт цаас гаргах
2-4-4.Хөрөнгө оруулалтын сан байгуулж, менежментийн 

тогтолцоог бүрдүүлэх
2-4-5.Татварын олон төрөл, олон тулгуурт эдийн засгийг 

хөгжүүлэх 

2-5. Олон улс, бүс нутгийн хамтын ажиллагааг дэмжин хөгжүүлэх 
2-5-1. Олон улсын арга хэмжээ зохион байгуулах дэд бүтцийг 

цогцоор нь байгуулах
2-5-2. Олон улс, тив дэлхийн томоохон слортын болон 

соёл урлагын наадмуудыг зрхирн байгуулах нөхцлийг 
бүрдүүлэх 

ЗОРИЛГО-3.       ӨӨРЧЛӨЛТӨНД ДАСАН ЗОХИЦОХ 
ЧАДВАРТАЙ ХОТ

3-1. Уур амьсгалын өөрчлөлт, сорилтыг даван туулах, дасан зохицох 
чадавхийг бэхжүүлэх     

3-1-1. Уур амьсгалын өөрчлөлтөнд дасан зохицсон байгалийн  
        нөөцийн тогтвортой менежментийг хэрэгжүүлэх
3-1-2. Уур амьсгалын өөрчлөлтийг даван туулах тогтолцоог 
        боловсронгуй болгох 
3-1-3.   Байгалийн гамшигтай тэмцэх, даван туулах, дасан   

  зохицох, эрт илрүүлэх институцийн чадавхийг бэхжүүлэх

3-2. Байгалийн гамшгийн аюулаас хамгаалах, болзошгүй эрсдэлийг 
      бууруулах 

3-2-1.    Хотын инженерийн бэлтгэл арга хэмжээний   
байгууламжуудын хүчин чадал, нэвтрүүлэх чадварыг 
нэмэгдүүлэх цогц арга хэмжээ авах 

3-2-2.   Үерийн далан, суваг, борооны ус зайлуулах шугам   
   сүлжээний хүчин чадлыг 2 дахин нэмэгдүүлэх 

3-2-3.   Гал түймрийн аюулаас урьдчилан сэргийлж, болзошгүй      
эрсдлийг бууруулах 

3-2-4.   Хотын нутаг дэвсгэрт газар хөдлөлтийн эсрэг арга   
   хэмжээ авах

3-2-5.   Химийн ослоос урьдчилан сэргийлж, эрсдэлийг   
   бууруулах

3-2-6.   Гамшгийн эрсдэлээс хамгаалах, болзошгүй эрсдэлийг 
бууруулж урьдчилан сэргийлэх хот байгуулалт, удирдлага 
зохион байгуулалтын цогц хөтөлбөр хэрэгжүүлэх

3-3. Онцгой байдал, гамшгийн менежментийн тогтолцоог 
      боловсронгуй болгон хөгжүүлэх 

3-3-1. Гамшгийн үеийн нүүлгэн шилжүүлэх арга хэмжээг 
         боловсронгуй болгох
3-3-2. Гамшгийн үеийн мэдээлэл, харилцаа холбооны  
         тогтолцоог боловсронгуй болгон хөгжүүлэх 

3-4. Хот төлөвлөлт, байгуулалтын үйл ажиллагааны иж бүрэн 
     тогтолцоог боловсронгуй болгон хөгжүүлэх 

3-4-1. Хот төлөвлөлт, байгуулалтын үйл ажиллагаанд оролцогч 
байгууллагуудын бүтэц зохион байгуулалтыг боловсронгуй 
болгож, ажлын уялдааг сайжруулах

3-4-2. Хот төлөвлөлтийн төслүүдийг боловсруулах  санхүүжилтын 
тогтолцоог  боловсронгуй болгож, хот байгуулалтын үйл 
ажиллагаа төлөвлөлтийн дагуу явагддаг болох

3-4-3. Хот байгуулалтын баримт бичиг /ЕТ,ХЕТ г.м/-н 
хэрэгжилтэнд тавигдах хяналт/мониторинг/-ын системийг 
боловсронгуй болгон хөгжүүлэх 

3-4-4 Хот байгуулалтын үйл явцыг олон нийтэд ил тод мэдээллэх
3-4-5 Хотын барилга байгууламжийг паспортжуулж, эрсдэлийг  

бууруулах арга хэмжээ авах 

3-5. Нийгэм эдийн засгийн өөрчлөлтийг даван туулах тогтолцоог 
       бүрдүүлэх 

3-5-1. Үйлдвэрлэл, үйлчилгээ, бизнесийн үйл ажиллагаа явуулах 
таатай орчинг бүрдүүлэх

3-5-2. Нийгэм эдийн засгийн эрсдэлийг даван туулах нөөцийг 
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бүрдүүлэх 
3-5-3. Эдийн засгийн нөөцийн үр дүнтэй хуваарилалтыг 

дэмжих, тогтвортой санхүүгийн тогтолцоог бий болгох 
3-5-4. Хотын оршин суугч иргэдийн тэгш байдлыг хангах
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

ЗОРИЛГО-4.  НУТАГ ДЭВСГЭР, ОРОН ЗАЙН ОНОВЧТОЙ   
 ТӨЛӨВЛӨЛТТЭЙ ЦОГЦ, ЦОМХОН ХОТ

4-1. Нийслэлийн таталцал нөлөөллийн бүсийг тогтоож, хөгжүүлэх
4-1-1. Монгол улсын бүсчилсэн хөгжлийн үзэл баримтлал
4-1-2. Мэдлэгт суурилсан эдийн засаг бүхий олон улсын 

түвшинд өрсөлдөх чадвартай төвийн бүсийг хөгжүүлэх

ХАЯА ДАГУУЛ ХОТ СУУРИНГУУДЫГ ТӨРӨЛЖСӨН ЧИГЛЭЛЭЭР 
ХӨГЖҮҮЛНЭ.

4-2. Хаяа дагуул хот суурингуудын хөгжлийг бүх талын бодлогоор 
дэмжих

4-2-1. Нийслэл хотын нутаг дэвсгэрийг оновчтой болгох 
4-2-2.Хот орчмын нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд хотжилтыг 

дэмжих, хязгаарлах, хориглох бүсүүдийг тогтоох
4-2-3. Нийслэл хотыг оновчтой, төлөвлөлттэй цогц хот болгон 

хөгжүүлэх
4-2-4. Хаяа дагуул хот суурингуудыг хөгжүүлэх стратеги 
        төлөвлөгөө боловсруулж хэрэгжүүлэх
4-2-5. Хаяа дагуул хот суурингуудыг төрөлжүүлэн хөгжүүлснээр, 

Улаанбаатар хотын төвлөрлийг сааруулах 
4-2-6.Улаанбаатар хот, орон нутгаас шилжин ирэгсдийг хаяа 

дагуул хот суурингуудад суурьших нөхцөлийг бүрдүүлж, 
бодлогоор дэмжих

4-2-7. Улаанбаатар хотоос зарим үйлдвэр аж ахуйн газруудыг 
нүүлгэн шилжүүлэх нэгдсэн бодлого боловсруулж, 
хэрэгжүүлэх

4-2-8..Их дээд сургуулиудыг мэргэжлийн чиглэл, салбараар нь 
хаяа дагуул хот суурингуудад “кампус” байгуулж, нүүлгэн 
шилжүүлэх 

4-3. Хотын гадна тээвэр, логистикийг хөгжүүлэх 
4-3-1.Хаяа, дагуул хот суурингуудыг Улаанбаатар хоттой 

холбосон зам тээврийн сүлжээг хөгжүүлэх
4-3-2.Олон төрлийн тээврийг тэнцвэртэй хөгжүүлэх
4-3-3.Тээврийн сүлжээний зангилааг түшиглэж, логистикийн    

нэгдсэн төвүүдийг байгуулж хөгжүүлэх 
4-3-4.Хүнсний төрөлжсөн томоохон агуулахын аж ахуйг 

байгуулах 

4-4. Улаанбаатар хотын төлөвлөлтийн одоогийн хэв маягийг 
хадгалсан,оновчтой орон зайн бүтэцтэй, олон төвт цомхон хот 
болгон хөгжүүлэх 

4-4-1. Хотын нутаг дэвсгэрийн хяналтгүй тэлэлтийг хязгаарлах
4-4-2. Олон төвт хотын тогтолцоонд шилжих
4-4-3. Оновчтой орон зайн бүтэцтэй хот болгох
4-4-4. Хот байгуулалтын үйл ажиллагааг оновчтой болгон 

хөгжүүлэх 
4-4-5. Нийтийн тээвэр, явган алхалтын дэмжин хөгжүүлэх

4-4-6. Нийтийн тээврийн тэнхлэгт тулгуурлсасн хөгжлийн   
         загвар /TOD-Transiit oriented development/ төлөвлөж 

хэрэгжүүлэх
4-4-7  Газар доорх орон зайг оновчтой ашиглах

ЗОРИЛГО-5.  АМЬДРАЛЫН ТЭГШ ХҮРТЭЭМЖТЭЙ ХОТ

5-1. Нийгмийн тэгш хүртээмжтэй байдлыг хангах 
5-1-1. Ахмад настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд, нийгмийн   
        үйлчилгээг тэгш хүртэх боломж, нөхцлийг бий болгох 
5-1-2. Хөдөлмөр эрхлэлт, гарааны бизнесийг дэмжих

5-2. Төрийн үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэх
5-2-1.Олон нийтийн төвүүдээр төрийн үйлчилгээг хүргэх 
5-2-2 Төрийн үйлчилгээний ухаалаг системийг нэвтрүүлэх 

5-3. Нийгмийн дэд бүтцийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэх 
5-3-1. Эрүүл мэндийн үйлчилгээний чанар, стандартыг 
        сайжруулж, тэгш хүртээмжийг хангах 
5-3-2. Боловсролын чанар стандарт, сургалтын системийг 
         сайжруулж, тэгш хүртээмжтэй байдлыг хангах
5-3-3. Соёл, урлаг, спорт, нийтийн биеийн тамирыг хөгжүүлэх, 

5-4. Стандартын шаардлага хангасан баталгаат орон сууцны 
хэрэглээг нэмэгдүүлэх 
5-4-1. Олон төрлийн орон сууцны хангамжийг нэмэгдүүлэх 
5-4-2.Өрх гэр бүлийн төлбөрийн чадварт нийцсэн орон сууцаар 

хангах  
5-4-3. Сэргээгдэх эрчим хүчийг ашигласан орон сууцны 

хангамжийг нэмэгдүүлэх 
5-5. Зам тээврийн дэд бүтцийн хангамжийг нэмэгдүүлэх

5-5-1. Хотын гудамж замын сүлжээг боловсронгуй болгож, үе 
шаттай хөгжүүлэх 

5-5-2. Нийтийн тээврийн сүлжээг хөгжүүлж, үйлчилгээнд цахим 
ухаалаг систем нэвтрүүлснээр нийт зорчилт эргэлтийн 60- 
аас доошгүй хувийг нийтийн тээврээр гүйцэтгэх 

5-5-3. Хөдөлгөөн зохион байгуулалтын оновчтой систем ITS-г 
нэвтрүүлэснээр замын түгжрэлийг бууруулах

5-5-4. Хотын авто зогсоолын менежментийн боловсронгуй  
тогтолцоог бий болгох

5-6. Инженерийн дэд бүтцийн хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх  
5-6-1. Дулаан хангамжийн хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх
5-6-2. Цахилгаан хангамжийн шугам, станцуудын хүчин чадлыг 

нэмэгдүүлэх
5-6-3.Улаанбаатар хотын усан хангамжийн системийг 

боловсронгуй болгон хөгжүүлэх
5-6-4. Улаанбаатар хотын ариутгах татуургын системийн 

шинэчлэлт хийж хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх
5-6-5. Улаанбаатар хотын нутаг дэвсгэрт саарал усны 

байгууламж, шугам сүлжээ байгуулах
5-6-6. Инженерийн шугам сүлжээг хонгилын систем 

(туннель)-ийг нэвтрүүлэх
5-6-7. WDM-PON буюу GPON технологийг ашиглан утасгүй 
         холболтын сүлжээ, мэдээллийн технологи ашиглах 
5-6. Хотын цэцэрлэгжилт, ногоон байгууламжийн хүртээмжийг 

нэмэгдүүлэх
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5-7-1. Нийслэл хотын нэг хүнд оногдох ногоон байгууламжийн 
хүртээмжийг нэмэгдүүлэх

5-7-2. Хотын хэмжээнд ногоон байгууламжийн коридор бүхий 
сүлжээ байгуулах

ЗОРИЛТ-6.      НӨӨЦИЙГ ҮР ДҮНТЭЙ, АРИГ ГАМТАЙ   
   АШИГЛАСАН УХААЛАГ ХЭМНЭЛТТЭЙ ХОТ  

6-1. Байгалийн шавхагдах нөөц баялгийг хэмнэлттэй, үр ашигтай 
ашиглах
6-1-1. Усны нөөцийг хомсдолоос сэргийлж, хуримтлуулан, 

хэрэгцээг хүртээмжтэй хангах нөхцлийг бүрдүүлэх 
6-1-2. Эрчим хүчийг үр ашигтай хэмнэлттэй ашиглах  
6-1-3. Газрыг зүй зохистой ашиглах 
6-1-4.Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалыг эрүүл мэнд, 

байгаль орчинд сөрөг нөлөөгүй хэмнэлттэй үр ашигтай 
ашиглах

6-1-5. Ойн ашиглалтын менежментийг боловсронгуй болгон 
хөгжүүлэх 

6-2. Сэргээгдэх эрчим хүчний нөөцийг ашиглах 
6-2-1. Сэргээгдэх эрчим хүчний хөтөлбөр боловсруулж, нар, 

салхины эрчим хүчний хэрэглээг нэмэгдүүлэх  

6-3. Ухаалаг технологи, системийн хэрэглээг нэмэгдүүлэх 
6-3-1. Хотын нэгдсэн мэдээллийн санд тулгуурлан хот 

байгуулалтын үйл ажиллагаа явуулах 
6-3-2.Хотын үйлчилгээнд удирдлага  мэдээллийн болон цахим 

төлбөрийн системийг нэмэгдүүлэх 
6-3-3 Зам тээвэр, дэд бүтэц, байгаль орчин, нийтийн 

үйлчилгээнд ухаалаг систем нэвтрүүлэх 

6-4. Моторт бус тээврийн хэрэгслийн хэрэглээг нэмэгдүүлэх 
6-4-1. Стандартын шаардлага хангасан унадаг дугуйн замыг 

хөгжүүлэх
6-4-2.   Явган хөдөлгөөнийг бүхий л талаар дэмжих       

6-5. Дэвшилтэт технологи, инновацид суурилсан үйлдвэрлэл 
үйлчилгээг хөгжүүлэх 
6-5-1. Хотын үйлчилгээний салбарт шинэ техник технологийг 

өргөнөөр нэвтрүүлэх үе шаттай арга хэмжээ авах
6-5-2. Өндөр технологи, мэдлэгт суурилсан үйлдвэрлэлийг 

дэмжиж хөгжүүлэх 

2.2.3 ХӨГЖЛИЙН ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ 
ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТ

Улаанбаатар хотын 2040 он хүртэл хөгжүүлэх хөгжлийн ерөнхий 
төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн шалгуур үзүүлэлтүүдийг олон улсад 
мөрдөгддөг нийтлэг үзүүлэлтүүдийн дагуу дараах үзүүлэлтүүдээр 
тодорхойлно. 

1. НИЙГМИЙН ХАНГАМЖ
Нийгмийн дэд бүтцийн хүртээмж /сургууль,цэцэрлэг, соёл урлаг 
биеийн тамир/боловсролын түвшин, орон сууцны хангамж, 
хөдөлмөр эрхлэлт, ажилгүйдлийн түвшин өрхийн орлого, хот 
байгуулалт/, суурьшлын бүсийн нягтрал, ногоон байгууламжийн   
хүртээмж зэрэг нийт 10 үзүүлэлт   

2. ДЭД БҮТЭЦ  
Мэдээллийн технологи, инноваци, сэргээгдэх эрчим хүч, зам 
тээврийн дэд бүтэц, ачаа болон зорчигч тээвэр, инженерийн дэд 
бүтцийн хангамж зэрэг 10 үзүүлэлтээр 

3.  ЭДИЙН ЗАСАГ
Нэг хүнд оногдох дотоодын нийт бүтээгдэхүүн /ДНБ/, төсвийн 
орлого зарлага, татвар, аж  үйлдвэр, хэрэглээний үнэ, хөрөнгө 
оруулалт, аялал жуулчлал гэсэн 8-н үзүүлэлтээр 

4. БАЙГАЛЬ ОРЧИН 
Усны эх үүсвэр, агаарын бохирдол, хөрсний бохирдол, гамшгийн 
эрсдэл /газар хөдлөлт, галын аюул, үер/хог хаягдал гэсэн 7 
үзүүлэлтээр 

5. УЛС ТӨР, ЗАСАГЛАЛ 
Улс төрийн тогтвортой байдал, авилгал, хууль эрх зүйн орчин, 
хотын удирдлагын тогтолцоо, хотын хөгжлийн төлөвлөгөө, төсөл 
хөтөлбөрүүд, мэдээллийн ил тод байдал, иргэд олон нийтийн 
оролцоо зэрэг 7-н үзүүлэлтээр 

6. АМЬДРАЛЫН ОРЧИН 
Хотын оршин суугчдын амьдрах таатай /гадна, дотор/ орчинг 
бүрдүүлсэн үзүүлэлт байна. Хотын амьдралын орчинд орон сууцны 
хангамж, соёл, эрүүл мэнд, нийгмийн болон инженерийн дэд 
бүтцийн үйлчилгээний хүртээмж, хувь хүний эрүүл мэнд,аюулгүй 
байдлын баталгаа, хотын хүрээлэн буй орчны нөхцөл байдал, хотын 
тохижилт, цэцэрлэгжилт, замын хөдөлгөөний түгжрэл, зам тээвэр 
зэрэг хотын амьдралын бүх салбаруудыг хамруулсан өргөн ойлголт 
юм. Иймд хотын оршин суугчдын амьдрах таатай орчин бүрдсэнээр 
хотын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөний зорилго биелэгдэнэ.  
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2.2.4 ХӨГЖЛИЙН ЗАГВАР 

Хүн амын нутагшил суурьшил нь хот ба хөдөөгийн гэсэн үндсэн 
хоёр шинжид хуваагдах бөгөөд дэлхийн улс орон, хотууд өөрсдийн 
онцлог хэв шинжийг хадгалсан хууль эрх зүйн баримт бичгүүдэд  
тусгасан байдаг. 

Өнгөрсөн зууны 70аад оны эхээр хүрээлэн буй орчин, нийгэм эдийн 
засгийн асуудлууд, хурцаар тавигдах болсонтой холбоотойгоор 
Римийн клубээс явуулсан анхдагч үйл ажиллагаанууд, НҮБ-ын 
хүрээлэн буй орчны асуудлаар хийгдсэн анх дугаар бага хурал /
Стокгольм, 1972 он/-ын тунхагт “Тогтвортой хөгжил” нэр томьёо анх 
хэрэглэгдсэн байдаг. Бразилийн Рио де Жанейро хотод 1992 онд 
болсон “Даян дэлхийн 21-р зууны тогтвортой хөгжлийн хөтөлбөр” 
тунхаглалд хүн төрөлхтөний ирээдүйн хөгжлийн зарчмуудыг 
тодохойлсон байх ба эдийн засаг, нийгэм, байгаль орчны бие биеэ 
дэмжсэн хөгжил нь тухайн улс орон, хотуудын тогтвортой оршин 
тогтох үндэс болох юм.  

УЛААНБААТАР ХОТЫН 2040 ОН ХҮРТЭЛХ ХӨГЖЛИЙН ЗАГВАР 
НЬ:

 » Байгаль орчны тэнцвэрт байдлыг хангах

 » Оршин суугчдын эрүүл аюулгүй, ая тухтай амьдрах орчныг 
бүрдүүлэх

 » Эдийн засаг, бизнесийн таатай орчинг бүрдүүлсэн, 
өрсөлдөх чадвараа хөгжүүлэх

 » Амьдралын таатай орчинг бүрдүүлэх

гэсэн үндсэн зарчимуудад тулгуурлагдана. 

Нийслэл Улаанбаатар хотын өмнө тулгарч буй хүрээлэн буй орчны 
доройтол, нийгэм, эдийн засгийн төрөл бүрийн сорилтуудыг даван 
туулах,арга замыг Улаанбаатар хотын 2040 он хүртэлх хөгжлийн 
загварт тусгаж тодорхойллоо. Хотын хөгжлийн загварын төсөөллийг 
хотын хөгжлийн алсын хараа, зорилго, зорилтууд болон дэд 
зорилтуудад тулгуурлаж гаргасан болно.  

Хөгжлийн загварыг боловсруулахад, “Улаанбаатар хотын 2040 он 
хүртэлх хөгжлийн концепц”  боловсруулах бэлтгэл ажлын хүрээнд 
хийгдсэн, Улаанбаатар хот ормын нутаг дэвсгэрийн хот байгуулалтын 
суурь судалгаа, нэмэлт судалгаа шинжилгээ, мөрдөгдөж буй УБ хотын 
2020он хүртэлх хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн 
байдалд өгсөн үнэлгээ дүгнэлт зэрэг хот байгуулалтын баримт 
бичгүүдэд тусгагдсан, хотын өмнө тулгамдаж буй асуудлуудыг  
Байгаль орчин, Амьдралын орчин, Нийгэм, Эдийн засаг гэсэн 4-н 
үндсэн бүлэгт хувааж, тэдгээрийг хэрхэн шийдвэрлэх арга замыг 
тодорхойллоо.

Зураг 4. Хотын хөгжлийн загвар
               

         

Нийслэл 
Улаанбаатар 

хот 

Нийгэм

Эдийн 
засаг

Амьралын 
орчин

Байгаль 
орчин

         

БАЙГАЛЬ ОРЧИН:

Улаанбаатар хот, хот орчмын нутаг дэвсгэрийн байгаль орчны 
нөхцөл байдлыг сайжруулахын тулд:

 »   Гадаргын ус хуримтлуулах усан санг шинээр байгуулах 

 »   Гэр хорооллыг сайжруулсан сууцны хороолол болгон хөгжүүлж, 
хэсэгчилсэн болон бие даасан ИШС-нд холбох

 »   Эвдэрч орхигдсон газар нутгийг нөхөн сэргээж, нийтийн 
эзэмшлийн цэцэрлэгт хүрээлэн, ногоон байгууламж болгох

 »    Гуу жалга бүхий гамшгийн эрсдэлтэй газруудаас айл өрхийг 
нүүлгэн шилжүүлж, суурьшлыг хязгаарлах   

 »   Хот, хот орчмын нутагт үерийн хамгаалалтын далан суваг, 
борооны ус зайлуулах шугамын хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх

 »   Газар хөдлөлтийн өндөр эрсдэлтэй талбаруудад баригдах 
барилга байгууламжуудэд газар хөдлөлтийн эсрэг арга хэмжээ 
авах

 »   Гал унтраах ангиудын хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх 

 »   Байгалийн гамшиг эрсдэлийн үед замын дэд бүтэц, нүүлгэн 
шилжүүлэх арга хэмжээг төлөвлөх 

 »   Хог хаягдлын менежментийг боловсронгуй болгож, хог 
боловсруулах эко паркуудыг цогцоор нь байгуулж, хөгжүүлэх 

 »   Төвлөрсөн инженерийн дэд бүтцийн хангамжтай барилгажсан 
хэсгийн хэмжээг нэмэгдүүлэх  

АМЬДРАЛЫН ОРЧИН:  

 »   Нийслэл хотын хүн амыг 2,2 сая, Улаанбаатар хотын хүн амыг 
1,6 сая байхаар тооцож, зохицуулах арга хэмжээ авах

 »  Хотын хүн амын усны хэрэглээг 82 л/хоног байхаар тооцох

 »   Дагуул хот тосгодыг хөгжүүлснээр, суурьшлын оновчтой 
тогтолцоог бүрдүүлэх



67УЛААНБААТАР  2040

У
Л
А

А
Н

Б
А

А
ТА

Р 
Х
О

ТЫ
Н

 Х
Ө

ГЖ
Л
И

Й
Н

 Ү
ЗЭ

Л
 Б

А
РИ

М
ТЛ

А
Л

 »   Улаанбаатар хотын хэмжээнд олон төвт хотын тогтолцоог 
нэвтрүүлэх 

 »   Багтаамж ихтэй нийтийн тээврийг хөгжүүлж, нийтийн тээврийн 
хэрэглээг 60% орчимд хүргэх 

 »   Инженерийн төвлөрсөн хангамжтай хэсэгт оршин суугчдын 
70% хүртэл оршин суух нөхцөлийг хангах 

 »   Сайжруулсан сууцны хорооллуудыг хөгжүүлж, олон нийтийн 
төвүүдийг 26-н талбарт байгуулах 

 » Төрөлжсөн төвүүдийг байгуулах 

 »   Гудамж замын сүлжээний хүртээмжийг нэмэгдүүлж нэвтрүүлэх 
чадварыг сайжруулах 

 » Шинээр баригдах авто замуудыг замын байгууламжийн хамт 
иж бүрнээр нь байгуулах  

НИЙГМИЙН ХҮРТЭЭМЖ:

 »   Хотын хүн амын нийгмийн үйлчилгээний хүртээмжийг 
нэмэгдүүлэх 

 »   Уян хатан орон сууцны хангамжийг /нийтийн дунд, олон 
давхар, котедж, таун хаус, үйлчилгээтэй, гэр сууц/ хөгжүүлэх

 »   Хотын түүхэн хэсгийг хөгжүүлэх, хадгалах арга хэмжээ авах 

 »   Хотын амьдралд оролцох, оршин суугчдын оролцоог 
нэмэгдүүлэх арга механизмыг бий болгох

 »   Засаглалын оновчтой тогтолцоог хөгжүүлэх 

 »   Хот байгуулалтын хууль эрх зүйн орчинг боловсронгуй болгон 
хөгжүүлэх 

 »   Улаанбаатар хотод олон улсын төрөл бүрийн арга хэмжээ 
явуулах нөхцөл бололцоог хангах 

 »   Гадаад дотоодын аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх төлөвлөлтийн 
арга хэмжээ авах  

ЭДИЙН ЗАСАГ: 

 »   Улаанбаатар хот нь орчин үеийн мэдлэгт суурилсан эдийн 
засагтай болох

 »   Хотын эдийн засагт инновацийг бүх талаар дэмжих 

 »   Ажлын байрыг нэмэгдүүлэх зорилгоор ЖДҮ, гарааны бизнесийг 
хөгжүүлэх  

 »   Шинэ бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэхэд хувийн 
хэвшилтэй хамтран ажиллаж, үйлдвэрлэлийн төрөл, 
бүтээгдэхүүний тоо хэмжээг нэмэгдүүлэх бөгөөд үйлдвэрлэлийг 
дараах байдлаар хөгжүүлэх:  

 » Үйлдвэрлэлийн парк

 » Кластер 

 »   Нийслэл хотод хөрөнгө оруулалт хийж бүтээн байгуулалт хийх 
таатай орчинг бүрдүүлэх 

 »   Бизнесийн шинэ хөгжлийг тэтгэх  

 »   Улаанбаатар хот нь Монгол улсын банк, санхүүгийн гол төвийн 
үүргийг хэвээр хадгалан, цаашид уг салбарыг улам хөгжүүлэх 

 »   Улаанбаатар хот нь өөрийн нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд 
явагдаж буй зам барилга, инженерийн шугам сүлжээ, ногоон 
байгууламжийн зэрэг бүтээн байгуулалтын болон бусад   
томоохон хот байгуулалтын үйл ажиллагааг санхүүжүүлэх 
чадамжтай болох  

УЛААНБААТАР ХОТЫН 2040 ОН ХҮРТЭЛХ ХӨГЖЛИЙН 
ЗАГВАРЫГ:

 »   Эдийн засгийн тогтвортой хөгжилтэй

 »   Олон нийтийн идэвхтэй өргөн оролцоотой 

 »   Амьдралын орчин, амьдралын чанарын өндөр түвшинтэй 

 »   Хот орчмын болон хотын доторх байгаль орчны таатай, 
тэнцвэртэй нөхцлийг хангасан 

 »   Сэргээгдэх эрчим хүчний хэрэглээг нэмэгдүүлсэн 

 »   Байгалийн нөөц баялагаа ариг гамтай, үр ашигтай ашигласан

 »   Үр ашигтай нийтийн тээврийн системд тулгуурласан, сайтар   
төлөвлөсөн хотын зохион байгуулалттай

 »   Нийгмийн бүхий л давхаргын орон сууцны хангамжийг  
шийдвэрлэсэн  

 »   Орон сууцны харьцангүй өндөр нягтрал, холимог газар 
ашиглалтыг дэмжсэн 

 »   Явган алхалт, дугуйн хэрэглээг дэмжсэн 

Ухаалаг /смарт/, ногоон /эко/, цогц цомхон /компакт/ 
хотуудын нийтлэг  шинж төрхийг агуулсан хот болгохоор 
тооцож байна. 

 Нийслэл хотын нутаг дэвсгэрт орших хаяа дагуул хот, суурингууд нь 
байгаль орчинд ээлтэй, үйлдвэрлэл, үйлчилгээ, логистик, хүнс, хөдөө 
аж ахуй чиглэлүүдээр дагнан хөгжсөн, зам тээврийн сүлжээгээр 
холбогдсон, оршин суугчдын амьдралын чанарын үзүүлэлтүүд бүрэн 
хангагдсан, гадаад дотоодын хөрөнгө оруулалтыг татах нөхцөл 
бүрдсэн байна. Хаяа дагуул хот суурингууд нь нутаг дэвсгэрийн 
хилийн цэсийн болон хууль эрх зүйн хүрээнд бие дааж хөгжих 
суурьшил байна.   Хаяа дагуул хот суурингуудад дараах чиглэлийн 
үйлдвэрлэл үйлчилгээг хөгжүүлнэ. 
Үүнд:

 •  Уул уурхайн олборлолт
 •  Түлш боловсруулах үйлдвэр
 • Арьс ширний анхан шатны боловсруулалт
 •  Ачаа тээвэр, логистикийн үйлчилгээ
 • ХАА, хүнсний үйлдвэрлэл 
 •  Томоохон бөөний болон жижиглэнгийн худалдааны        

төвүүд
 •  Барилгын материалын үйлдвэрлэл 
 •  Өрхийн аж ахуй 
 •  Амралт аялал жуулчлал
 •  Соёл урлаг, боловсрол, спорт  
 • Жижиг дунд үйлдвэрүүд 



68 УЛААНБААТАР  2040

У
Л
А

А
Н

Б
А

А
ТА

Р 
Х
О

ТЫ
Н

 Х
Ө

ГЖ
Л
И

Й
Н

 Ү
ЗЭ

Л
 Б

А
РИ

М
ТЛ

А
Л

Зураг 5. Улаанбаатар бүсийн 2040 он хүртэлх хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөний хөгжлийн төсөөлөл

Тээвэр логистик, 
харилцаа холбооны 
найдвартай сүлжээ

Тээвэр логистик, 
харилцаа холбооны 
найдвартай сүлжээ

Соёл урлаг, 
боловсрол, 

спорт

Уул 
уурхайн 

олборлолт Түлш 
боловсруулах 

үйлдвэр

Арьс 
ширний 

анхан шатны 
боловсруулалт

Ачаа 
тээвэр 

логистикийн 
үйлчилгээ

Амралт 
аялал 

жуулчлал

Өрхийн
 аж ахуй

Барилгын 
материалын 
үйлдвэрлэл

Бөөний 
ба

жижиглэнгийн 
худалдааны 

төвүүд

ХАА, 
хүнсний 

үйлдвэрлэл

УЛААНБААТАРЫН 
ХАЯА, 

ДАГУУЛ ХОТ

Төрийн 
захиргаа, 
үйлчилгээ

Өндөр 
технологи 
инноваци

Мэдээлэл 
харилцаа 
холбоо

Mэдээллийн 
технологи

Соёл урлаг 
боловсрол 

спорт

Худалдаа, 
үйлчилгээ

Хүнс 
хөнгөн 
үйлдвэр

Аялал 
жуулчлал

Барилга, 
барилгын 
материал

Банк 
санхүү, 
даатгал, 

ажил хэрэг

Жижиг,
 дунд 

үйлдвэрлэл

УЛААНБААТАР 
ХОТ

ЦОМХОН

ЭКО 
ХОТ

СМАРТ
ХОТ

КОМПАКТ
ХОТ

УЛААНБААТАР 
ХОТ

 Улаанбаатар хотын нутаг дэвсгэрийг газар зохион байгуулалтын 
цогц арга хэмжээгээр дэмжин, дэд бүтэц, ногоон байгууламж, орон 
сууц, ажлын байрны хангамжтай, ухаалаг шийдэл, инновацлаг 
төлөвлөлттэй, өндөр технологид суурилсан үйлдвэрлэл, үйчилгээ, 
бизнес хөгжсөн, улс төр, нийгэм эдийн засгийн төв, улсын нийслэл,  
хот болгон хөгжүүлнэ. Хаяа дагуул хот суурингууд нь нутаг 
дэвсгэрийн хилийн цэс, хууль эрх зүйн хүрээнд бие дааж хөгжих 
суурьшил байна.  Улаанбаатар хотын нутаг дэвсгэрийг дараах 
чиглэлээр хөгжүүлнэ.

Үүнд: 
 •  Төрийн захиргаа, үйлчилгээ
 •  Банк санхүү, даатгал, ажил хэрэг
 •  Өндөр технологи, инноваци 
 •  Мэдээлэл харилцаа холбоо, 
 •  Мэдээллийн технологи
 • Соёл урлаг, боловсрол, спорт
 •  Худалдаа,үйлчилгээ     
 • Аялал жуулчлал                                                                                                                    
 • Барилга, барилгын материалын үйлдвэрлэл

 • Жижиг дунд үйлдвэрлэл    
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2.3 УЛААНБААТАР ХОТЫН 2040 
ОН ХҮРТЭЛХ ХӨГЖЛИЙН ЕРӨНХИЙ 
ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ҮЗЭЛ БАРИМТЛАЛ  
/КОНЦЕПЦ/

ЗОРИЛГО-1:  ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖИЛТЭЙ ХОТ 
зорилгийг хэрэгжүүлэх дараах үндсэн 5 зорилтуудыг тавьж байна. 

1-1. Байгаль орчны бохирдлыг бууруулж арилгах  

1-2. Байгалийн унаган төрхийг хадгалж, экологийн тэнцвэрт  
  байдлыг хангах

1-3. Иргэндээ ээлтэй, эрсдэл аюулгүй, нийгмийн    
  үйлчилгээний тэгш орчинд амьдрах таатай нөхцлийг   
  бүрдүүлэх  

1-4. Хүний хөгжлийг дэмжиж, эрүүл чийрэг, ёс суртахуунтай,  
  бүтээлч иргэнийг төлөвлшүүлэх 

1-5. Сайн засаглал, хууль эрх зүйн тогтвортой орчинг   
  бүрдүүлэх   

1-1. “БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ БОХИРДЛЫГ БУУРУУЛЖ, АРИЛГАХ” 
ЗОРИЛТЫН ХҮРЭЭНД:

1-1-1. БАЙГАЛЬ ОРЧИНД ЭЭЛТЭЙ ДЭВШИЛТЭД ТЕХНИК ТЕХНОЛОГИ 
НЭВТРҮҮЛЖ АГААР, ХӨРС, ОРЧНЫ БОХИРДОЛЫГ БУУРУУЛЖ, 
СТАНДАРТЫН ТҮВШИНД ХҮРГЭХИЙН ТУЛД: 

 » Бохирдол бага ялгаруулах, хог хаягдалгүй хэрэглээг 
нэмэгдүүлэхэд захиргааны болон урамшууллын аргыг хослуулан 
хэрэглэх

 » Байгальд ээлтэй тогтвортой үйлдвэрлэл, ухаалаг хэрэглээг 
хэвшүүлж, ногоон хөгжлийн үзэл санааг дэлгэрүүлэх

 » Байгальд ээлтэй газын хэрэглээ болон бусад үр ашигтай 
дэвшилтэт ногоон технологийг дэмжиж татварын хөнгөлөлт 
бий болгох

 » Ногоон санхүүгийн тогтолцоог бий болгон хөгжүүлж, байгальд 
ээлтэй, үр ашигтай цэвэр технологи, хэмнэлттэй хэрэглээг 
дэмжих зэрэг арга хэмжээнүүдийг авна. 

АГААРЫН БОХИРДОЛЫГ БУУРУУЛАХ:

“Журам, аргачлал батлах тухай” Байгаль орчин, Ногоон хөгжлийн 
сайдын 2014 оны А-327 тушаалаар Агаарын чанарыг агаарын 
чанарын индексээр үнэлэх, мэдээлэх журам- ыг 1 дүгээр “Агаар 
дахь түгээмэл тархалттай үндсэн бохирдуулах бодисын хүний эрүүл 
мэндэд үзүүлэх нөлөөлөл, эрүүл мэндийн зөвлөгөө”- г 2 дугаар 
хавсралтаар тус тус баталсан байдаг. 
Агаарын чанарын индекс гэдэг нь хот суурин газрын хүрээлэн 
байгаа агаар дахь бохирдуулах бодисын тухайн үеийн агууламжийг 

түүний стандартад заагдсан хүлцэх хэм хэмжээнд харьцуулсан тоон 
үзүүлэлтийг хэлнэ.
Агаарын чанарыг агаарын чанарын индексээр 6 түвшинд ангилах 
бөгөөд түвшин тус бүрт харгалзах индексийн тоон үзүүлэлт, өнгөт 
тэмдэглэгээ, хүний эрүүл мэндэд үзүүлэх нөлөөллийг хураангуй 
байдлаар дараах хүснэгтэд үзүүлэв.

Хүснэгт 1. Агаарын чанарын индекс, хүний эрүүл мэндэд үзүүлэх 
нөлөөлөл

Агаарын 
чанарын 
индекс

Агаарын 
чанарын 
ангилал

Тэмдэглэгээ 
(өнгөөр)

Эрүүл мэндэд үзүүлэх нөлөөлөл

0-50 Цэвэр Ногоон Хүний эрүүл мэндэд сөрөг 
нөлөөлөл үзүүлэхгүй.

51-100 Хэвийн Шар Агаарын чанар шаардлага хангах 
боловч, зарим бохирдуулах 
бодисын нөлөөлөлд хэт мэдрэг 
хүмүүс өртөж болно. Тухайлбал: 
озон, нарийн ширхэглэгт 
тоосонцрын нөлөөллийн улмаас 
хэт мэдрэг хүмүүст амьсгалын 
замын өвчний шинж тэмдэг 
илрэх магадлалтай.

101-250 Бага зэргийн 
бохирдолтой

Улбар шар Хэт мэдрэг хүмүүсийн эрүүл 
мэндэд сөрөг нөлөөлөл илэрнэ. 
Зүрх судас, амьсгалын замын 
архаг өвчтэй, ялангуяа гуурсан 
хоолойн багтраа өвчтэй хүмүүс 
нөлөөлөлд илүү өртөнө.

251 - 
400

Дунд зэргийн 
бохирдолтой

Улаан Нийтхүн амын эрүүл мэндэд 
бага зэргийн сөрөг нөлөөлөл 
илэрч эхэлнэ. Хэт мэдрэг 
хүмүүсийн эрүүл мэндэд сөрөг 
нөлөөлөл хүндээр илэрнэ

401- 500 Их 
бохирдолтой 

Ягаан Удаан хугацаагаар гадаа байхад 
нийт хүн амын эрүүл мэндэд 
мэдэгдэхүйц сөрөг нөлөөлөл 
илэрнэ.

501 < Маш их 
бохирдолтой

Хүрэн Удаан хугацаагаар гадаа байхад 
нийт хүн амын эрүүл мэндэд 
сөрөг нөлөөлөл илэрнэ.

2040 оны түвшинд гэр суурьшлын 4000 га орчим  нутаг дэвсгэрийн 
хэмжээнд хэсэгчлэн дахин төлөвлөлтийн болон амьдралын орчинг 
сайжруулах  төсөл хэрэгжүүлэх, хэсэгчилсэн инженерийн дэд бүтэц, 
түүний дотор  эрчим хүчний дэд бүтэц нэмэгдүүлэх замаар агаарын 
чанарын индексийг 51- 100 болгоно.

Агаарын бохирдлыг бууруулахын тулд: 
 » Хамгийн их бохирдолтой дүүргүүдийн цэцэрлэг, сургууль, 

эмнэлгийн доторх агаарын чанар, эрүүл мэндийн тусламж 
үйлчилгээг сайжруулснаар агаарын бохирдлоос эрүүл мэндэд 
үзүүлэх шууд нөлөөллийг багасгах яаралтай, тууштай арга 
хэмжээ авах; 

 » Агаар болон орчны бохирдлыг бууруулах үндэсний хөтөлбөрийг 
хэрэгжүүлэх стратегийг илүү боловсронгуй болгож, уг 
хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх санхүүжилтийн бодитой стратегийг 
боловсруулах; 

 » Агаарын бохирдлыг бууруулах санаачлагуудыг хэрэгжүүлэх 
засаглалын хүчтэй тогтолцоо, бүтцийг бий болгоход хөрөнгө 
оруулалт хийх. 
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зэрэг арга хэмжээг авснаар гадаад, дотоодын төрийн болон хувийн 
хэвшлээс гаргасан зардал, тэдгээрийн үр дүнг ил тод хянаж, үнэлэх 
боломжтой болно.

Улаанбаатар хотын хөгжлийн 2040 оны түвшинд хот орчмын нутаг 
дэвсгэрт байгаль орчны бохирдлыг мэдэгдэхүйцээр бууруулахын 
тулд дараах арга хэмжээг авна.  
Үүнд

 »   Гэр хорооллын тэлэлтийг хязгаарлан зогсоож, гэр хорооллын 
газар нутгийн хэмжээг бууруулах хот байгуулалтын арга хэмжээг 
шат дараатай авах  

 »   Боловсруулж сайжруулсан сайн чанарын түлшийг хэрэглээнд 
бүрэн нэвтрүүлэх 

 »   Сэргээгдэх болон цахилгаан эрчим хүчийг гэр хорооллын 
хэрэглээнд ашиглах 

 »   Хэсэгчилсэн инженерийн хангамжтай болгох зэрэг арга хэмжээг 
үйл ажиллагааг үе шаттайгаар авч хэрэгжүүлнэ. 

ХӨРСНИЙ БОХИРДОЛЫГ БУУРУУЛАХ: 

Улаанбаатар хотын нутаг дэвсгэрийн өнгөн хөрсний бохирдлын хувьд 
бохирдлын түвшин эх үүсвэр болон агууламжийн хувьд ялгаатай хэд 
хэдэн дэд бүс үүсгэж байна.  Хотын хэмжээнд бохирдолын түвшин 
харилцан адилгүй байх бөгөөд хамгийн их бохирдолттой буюу 
аюултай түвшинд Хайлааст орчим, Цагаан давааны хуучин хогийн 
цэг орчим гэр хорооллын нутаг дэвсгэр хамрагдана. Харин хамгийн 
бага бохирдолттой нутаг дэвсгэр нь Сансарын туннель, БЗДүүргийн 
22-р хороо орчим, Тахилт зэрэг газрууд эрүүл түвшинд буюу ЗДХ 
болон хүний эрүүл мэндэд учруулж болзошгүй эрсдэл бага байна. 
Хотын төв орчмын өнгөн хөрсний бохирдол гэр хорооллын бүсүүдээс 
харьцангуй бага буюу дунджаар 1-2 ангилалд багтаж байгаа бөгөөд 
орон сууцны хорооллуудаас хамгийн өндөр эрсдэлтэй нь 25-р эмийн 
сан, 3,4-р хороолол зэрэг газрууд байна” гэсэн үзүүлэлтүүлэлтүүд 
судалгаагаар тогтоогдсон байна.

 »  Хар тугалга, цайр, никель, хром, зэс зэрэг хүнд металлын 
бохирдлын голомт нь гэр хорооллын болон автомашины утаа, 
томоохон захууд, шатах тослох материалын цэг, авто засварын 
газрууд байна.

 » Улаанбаатар хотын хөрс, усны  бохирдлын үндсэн гол эх үүсвэр 
нь хотын хүн амын 60% нь оршин суудаг гэр хорооллын 
хог хаягдал, шингэн бохирдлоос эх үүсвэртэй гэж үздэг. 
Нүхэн жорлонгийн нянгийн бохирдол нь газрын доорх усыг 
бохирдуулах эрсдэлтэй байна. 

 »  Гэр хорооллын хөрсний нянгийн бохирдолтын гүний тархалтыг 
тодорхойлохын тулд 10 метр хүртэл дээж авч, E.Coli, Clostridium 
Perfrinfens, Proteus, Salmonella зэрэг нянгийн үзүүлэлтүүдийг 
лабораториийн анализаар шинжилж судалгаа хийхэд,хөрсний 
хамгийн их нянгийн бохирдолт илрэх дундаж гүн 2,8 метр 
байсан нь нүхэн жорлонгийн ёроолын түвшинтэй ойролцоо 
байна. Хамгийн их нянгийн бохирдолтын утга PLI=3.46 гэсэн 
үзүүлэлт D1 цэг дээр 3,5 метрийн гүнд илэрчээ. Хөрсний бүтэц, 
нягтшил зэрэг үзүүлэлтүүдээс хамааран нянгийн бохирдолт 
тархах доод талын гүн 4-9 метр байна. 

 »  Хөрсний  хүнд металлын бохирдлын эрсдэлд өртөх боломж 
ихтэй газарт Нарангийн энгэр орчим, Хайлаастын хуучин эцэс 
орчим, дунд зэрэг эрсдэлтэй хэсэгт Цагаан давааны хуучин 

хогийн цэг орчим, Хүнсний 9-р дэлгүүр, Баянбүрдийн тойрог, 
Да хүрээ орчим газрууд, хамгийн бохирдол багатай газруудад 
Сансарын туннель, Хүрэл тогоот орчим, Нисэх, Яармаг орчим 
тус тус орж байна.

 »  Цацраг идэвхт элементүүдийн хувьд дэлхийн дундаж утгаас 
ураны агууламж хотын өмнөд хэсгээс авсан дээжүүдэд болон 
Цагаандавааны хогийн цэг орчмоос авсан дээжүүдэд өндөр 
гарсан бол торийн агууламж дэлхийн дундаж утгатай ойролцоо 
байгаа бөгөөд Улаанчулуут орчим, Баян хошуу, Зайсан, Хүрэл 
тогоот орчмоор дэлхийн дундаж утгаас бага зэрэг давсан 
үзүүлэлттэй.

Улаанбаатар хотын 2040 он хүртэлх хөгжлийн концепци нийслэл 
хотын хэмжээнд хөрсний бохирдолыг бууруулах дараах арга хэмжээг 
авах шаардлагатай. Үүнд:

 •   Аюултай хог хаягдлыг зайлуулах байгууламж барих
 •   Хатуу хог хаягдлыг хаягдлыг ангилан, дахин 

боловсруулах, эрчим хүч гаргах экопарк 2-с доошгүйг 
байгуулах  

 •   Хүнд металлаар бохирдсон газарт хязгаарлалтын бүс 
тогтоож, бүсчлэх, дүрэм, журам боловсруулж, зохицуулах

 •   Автомашин, нийтийн тээврийн хэрэгслүүдэд утаа шүүгч 
тавих

 •   Ил задгай авто засвар, дугуй засварын газруудын 
үйлчилгээний стандартыг сайжруулж, эрүүл ахуйн 
шаардлагыг нэмэгдүүлэх, шаардлагатай тохиолдолд 
нүүлгэн шилжүүлэх

 •   Амьдралын орчинг сайжруулах төслийн хүрээнд 
гэр хорооллын айл өрхүүдийг хэсэгчилсэн цэвэрлэх 
байгууламжид холбох 

 •   Гэр хороололд био жорлонг хэрэглэж хэвшүүлэх, 
хэрэглээг дэмжих санхүүгийн арга механизмыг 
боловсруулж нэвтрүүлэх  

 •   Хөрсний бохирдлын бууруулах хяналт менежментийн 
системийн тогтолцоог боловсронгуй болгож хөгжүүлэх 

 •  Бохирдсон хөрсийг эрүүлжүүлж, чадавхийг үе шаттай 
сайжруулж, эргүүлэн ашиглах гэх мэт.

ГАДАРГЫН УСНЫ БОХИРДЛЫГ БУУРУУЛАХ: 

Нийслэл хотын нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд усны сан бүхий газрын 
хамгаалалтын бүс, ус хангамжийн эх үүсвэрийн эрүүл ахуйн бүсийн 
хил, дэглэмийг шинэчлэн тогтоож, хэрэгжилтэнд тавигдах  хяналтыг 
сайжруулна. 
Хотын нутаг дэвсгээр урсах голууд, түүний айл сав газрын механик 
бохирдолыг багасган, голын ус болон хөрсний бохирдуулагч эх 
үүсвэрүүдийг арилгаж, хог хаягдал, хөрс усны бохирдлыг  цэвэрлэж, 
моджуулна. Туул, Сэлбэ, Улиастай, Баянгол, Толгойт голуудын 
хамгаалалтын зурвасуудыг тогтоож, хууль зөрчиж суурьшсан айл 
өрх АН-дийг нүүлгэн шилжүүлж чөлөөлсөн газрыг цэцэрлэгжүүлэх 
ажлуудыг үе шаттайгаар хийж гүйцэтгэнэ. 
Мөн эдгээр голуудын сав газрын зөвлөлүүдийг   байгуулж,  усны 
нөөцийг сав газрын түвшинд менежмент хийж, ган гачиг, хуурай 
үед голуудын урсацыг зохиомлоор тохируулж, гадаргын усны 
урсацыг ашиглалтыг нэмэгдүүлэх шинэ тогтолцоо, шинэ технологийг 
эзэмшиж, улам бүр хөгжүүлэх арга хэмжээ авна.
Үүнд:  

 » Усны нөөцийн эх үүсвэрийн газрыг бохирдлоос хамгаалах 



71УЛААНБААТАР  2040

У
Л
А

А
Н

Б
А

А
ТА

Р 
Х
О

ТЫ
Н

 Х
Ө

ГЖ
Л
И

Й
Н

 Ү
ЗЭ

Л
 Б

А
РИ

М
ТЛ

А
Л

дэглэмийг чанд мөрдүүлэх, байгаль орчин бохирдуулсны нөхөн 
төлбөр тооцох эрх зүйн орчин, тогтолцоог нэвтрүүлэх 

 » Гол усны сав газрын нэгдсэн менежментийн тогтолцоог   
нэвтрүүлж, бохирдолын хяналтын тогтолцоог боловсронгуй 
болгож усны нөөцийн стратеги төлөвлөлтийн хэрэгжүүлэх

 » Унд ахуйн хэрэглээнд ашиглаж буй чанар, стандартын  
шаардлагыг хангуулж усны нөөцийн менежментийг 
боловсронгуй болгож бүтцийг сайжруулах 

 » Голууд болон түүний ай савд газрын механик бохирдолыгбагасган  
голын ус    болон хөрсний бохирдуулагч эх үүсвэрүүдийг 
арилгаж, хог хаягдал, хөрс, усны бохирдлыг цэвэрлэн моджуулж 
бургасан шугуй байгуулах зэрэг болно.

ТООСОНЦОРЫН ХЭМЖЭЭГ БУУРУУЛАХ: 

Дулааны улиралд Улаанбаатар хотын суурьшлын онцлогоос 
тоосонцрын  бохирдол нилээд өндөр байх бөгөөд түүнийг бууруулах 
хот байгуулалтын цогц арга хэмжээг 2040 оны түвшинд шат дараатай 
авна. Бохирдол үүсгэж буй гол шалтгаан нь гэр хорооллын болон 
барилгажсан нутаг дэвсгэрийн өнгөн хөрсний элэгдлээс шалтгаалдаг 
гэж үзэж байгаа тул үүнийг арилгахын тулд:  
Үүнд:

 • Гэр хорооллын өсөлтийг зогсоох зорилгоор гэр хорооллыг 
орон сууцны хороолол болгох 

 • Гэр хорооллыг сайжруулсан сууцны хороолол болгон  
хөгжүүлж, боловсронгуй хучилттай авто замын сүлжээ 
байгуулах

 • Барилгажсан нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд иж бүрэн 
тохижилт бүхий талбайг үе шаттайгаар нэмэгдүүлэх 

 • Хотын хэмжээнд тохижилт бүхий талбайг нэмэгдүүлэх 
арга хэмжээний хүрээнд хувь иргэн аж хуйн нэгжийг 
татан оролцуулах эрх зүйн баримт бичиг боловсруулж, 
хэрэгжүүлэх 

 • Улаанбаатар  хотын хэмжээнд олон нийтийн парк 
цэцэрлэгийг байгуулж, ногоон байгууламжийн 
хүртээмжийг нэмэгдүүлэх зэрэг болно.  

1-1-2. ХОГ ХАЯГДЛЫН МЕНЕЖМЕНТИЙГ БОЛОВСРОНГУЙ БОЛГОЖ,  
БАЙГАЛЬД ЭЭЛТЭЙ ТЕХНОЛОГИЙГ НЭВТРҮҮЛЭХ 

Одоогийн байдлаар Улаанбаатар хотоос өдөрт 4000 орчим тн, 
жилд 14,5 сая тн хог хаягдал гарч байна. Улаанбаатар хотын 2040 он 
хүртэлх хөгжлийн үзэл баритлалаар оршин суугчдын амьдралын ая 
тухтай орчны нэг хэсэг нь хог хаягдалгүй байгаль орчинд ээлтэй эрүүл 
орчинг бий болгох явдал юм. Иймд  хог хаягдлын менежментийг 
сайжруулж, хотын байгаль хүрээлэн буй орчинд хор хөнөөлгүй 
зайлуулах, хуримтлахаас сэргийлэх, оршин суугчдад ногоон 
хэрэглээний соёл, ахуйн хог хаягдлыг ангилан ялгах, амьдрах орчны 
эрүүл ахуйн зөв дадлыг төлөвшүүлэх, явдал юм. Ахуйн хог хаягдлыг 
ангилан ялгах, цуглуулах, тээвэрлэх, татан зайлуулах дэд бүтцийн 
хүртээмжийг нэмэгдүүлж хөгжүүлнэ. Холбогдох норм, стандартуудыг  
шинэчлэн сайжруулах бөгөөд төлөвлөлтийн хугацаанд хог хаягдлыг 
дахин боловсруулж ашиглах хаягдалгүй технологийг нэвтрүүлэх 
чиглэл баримтална. 
Үүний тулд:

 » Үүсэх хог хаягдлыг бууруулах, хог хаягдлыг эдийн засгийн 
эргэлтэд оруулахад чиглэсэн Эко төлбөрийн эрхзүйн 

зохицуулалтыг бий болгож, хэрэгжүүлэх

 » Хог хаягдлыг ангилах, цуглуулах, тээвэрлэх үйлчилгээнд 
технологийн шинэчлэл хийж, хог  хаягдлын төвлөрсөн цэгүүдийг 
эко парк, хог дахин боловсруулах үйлдвэрүүд байгуулах 

 » Хог хаягдлыг эх үүсвэр дээр нь ангилан ялгах ажиллагааг 
хэвшүүлэх, дахин боловсруулах, эрчим хүч гаргах байгаль 
орчинд халгүй үйлдвэрийг байгуулах.

 » Хотын хог хаягдал булшлах байгууламжийн багтаамжийг 
өргөтгөх, барилгын ажлын болон барилга нураасны хог 
хаягдлыг дахин боловсруулах (“CDW”) барилга байгууламж 
байгуулах.

 » Аюултай хог хаягдыг зохистой устгах, байгаль орчинд халгүй 
болсон үлдэгдлээ мэргэжлийн байгууллагын хяналтаар дахин 
боловсруулах үйлдвэр байгуулах.

зэрэг зорилтуудыг тавьж хэрэгжүүлнэ.
Хотын хэмжээнд ахуйн, барилгын, аюултай хог хаягдлын гэсэн 
үндсэн 3-н төрлөөр ангилж боловсруулах үйл ажиллагаа явагдана. 
Хог хаягдлыг эрүүл, байгаль орчин, гоо зүйд нөлөөлөх нөлөөлөлгүй 
болгох нь хог хаягдлын менежментийн эрхэм зорилго юм. Хотын 
байгаль амьдрах орчны бохирдлыг бууруулж,  бохирдуулагчийг 
эдийн засгийн эргэлтэнд оруулж нөөц баялгийг зөв ашиглаж, 
бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх зарчим баримтлах бөгөөд “Хатуу хог 
хаягдлын менежмент” -ийг нэвтрүүлнэ. 
Улаанбаатар хотын хэмжээнд хог хаягдлыг устгалын дараах 
зарчмуудад тулгуурладана. 
Үүнд: 

 •   Анхан шатны ангилан ялгалт хийх 
 •   Түр хадгалах 
 •   Саармагжуулах 
 •   Дахин боловсруулж эргүүлэн ашиглах 
 •   Үлдэгдэлгүй усггах 

Хотын хүн амын эрүүл мэнд, хүрээлэн буй орчинд сөрөг үзүүлж буй 
ахуйн хог хаягдлыг дахин боловсруулж, эдийн засгийн эргэлтэнд 
оруулах зорилгоор хог хаягдлыг дахин боловсруулах, устгал хийх 
“Эко парк”-ийг байгуулна. 2040 оны түвшинд Улаанбаатар хотын 
хойд хэсэгт Нарангийн энгэр, Цагаан давааны орчимд “Эко парк” 
-уудыг байгуулан үйл ажиллагаа явуулсанаар  хог хаягдлын асуудлыг 
хотын оршин суугчдын эрүүл мэнд, байгаль экологид ээлтэйгээр 
бүрэн шийдвэрлэнэ. 
Аюултай хог хаягдлын асуудлыг тусад нь зориулалтын цэг байгуулж 
шийднэ. 

ЭКО ПАРК: 

Эко парк нь хотын хэмжээний хог хаягдлыг боловсруулах цогцолбор 
байх бөгөөд нийт хог хаягдлын 60%-г дахин боловсруулж, 25%-ийг 
шатааж, 5%-ийг булах, 10 орчим %-ийг аюултай хог хаягдлын цэгүүд 
рүү илгээж бүлшилна. Цогцолбор нь дотроо хэд хэдэн барилга 
байгууламжуудаас бүрдсэн, хатуу хучилттай авто зам, талбайтай 
байна. Хүлээн авч буй хог хаягдлын битүү барилга байгууламжуудад 
хүлээн авч ангилан ялгалт, түр хадгалах, саармагжуулах, дахин 
боловсруулах үйл явц явагдана. 
Хог боловсруулах үйл ажиллагааг  байгаль орчинд сөрөг нөлөөгүй 
битүү орчинд технологийн оновчтой цогц хэлбэрээр явуулна. Хог 
хаягдлыг ангилан дахин боловсруулах, эрчим хүч гаргах, бордоо, зам 
талбайн болон барилгын материалын болон бусад үйлдвэрлэлийн 
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түүхий эд гэх мэт хог хаягдлуудыг дахин боловсруулж үйлдвэрийн 
түүхий, гаргах зэрэг нэмүү өртөг бүхий бүтээгдэхүүүн болгон 
ашиглана. Эко парк-д дараах чиглэлийн үйлдвэрүүд хйл ажиллагаа 
явуулна. 

 • Хог хүлээн авч ангилах үйлдвэрүүд 
 • Бүх төрлийн /лонх, гялгар уут, бусад/ хуванцар эдлэлийг 

дахин боловсруулах үйлдвэрүүд
 •  Хаягдал дугуй, аккумлятор дахин боловсруулах 

үйлдвэрүүд 
 •  Электрон хог хаягдлыг боловсруулах үйлдвэр 
 •  Органик/ хоол хүнс, хаягдал яс/ хог хаягдлыг дахин 

боловсруулах үйлдвэрүүд 
 • Хаягдал шил боловсруулах үйлдвэр 
 • Барилгын хог хаягдал, үнсийг дахин боловсруулах 

үйлдвэрүүд
 •  Хог шатааж, эрчим хүч гаргах үйлдвэр 
 •  Хог булшлах талбай  

Анхан шатны ангилан ялгалт: Хог хаягдлыг төрлөөр нь хаяхын 
өмнөх дахин ашиглаж болох эд зүйлсийг ялгах үйл явц юм. Оршин 
суугчид гарч буй хог хаягдлыг төрлөөр нь тусгай зориулалтын уутанд 
ялгаж хийж хог хягдлыг түр хадгалах зориулалтын контейтеруудад 
хаяна. 
Түр хадгалах: Ангилан ялгасан ахуйн хог хаягдлыг төрлөөр нь 
зориулалтын контейнерт түр хадгалж, хог ангилах үйлдвэрзүүдэд 
шилжүүлнэ. Контейгерүүдийг олон нийт орон сууцны болон 
сайжруулсэн хороолуудын зориулалтын талбайд байршуулна. 
Саармагжуулах: Төрөл бүрийн эмнэлгийн аюултай хог хаягдлыг 
орчинд нөлөөлөх аюулыг бууруулах зорилгоор тусгай технологийн 
дагуу зориулалтын барилга байгууламжинд  саармагжуулж, 
хоргүйжгүүлнэ. 
Дахин боловсруулж эргүүлэн ашиглах: Шил, хуванцар, цаас 
зэрэг хог хаягдлыг дахин боловсруулж үйлдвэрийн түүхий эд, бэлэн 
бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэнэ. 
Үлдэгдэлгүй устгах: Дахин боловсруулж ашиглах боломжгүй 
хог хаягдлыг байгаль орчинд хоргүй өндөр температурт устгаж, 
эрчим хүч гаргаж сайжруулсан сууцны хорооллуудын эрчим хүчний  
хэрэгцээг хангахад зориулна.

БАРИЛГЫН ХОГ ХАЯГДАЛ: 

2040 оны түвшинд хотын хэмжээнд дахин төлөвлөж хөгжүүлэх 
үйл ажиллагаа их хэмжээгтэй явагдах бөгөөд үүнийг даган нурааж 
буулгасан хуучин барилга байгууламжуудын  хог хаягдлыг дахин 
боловсруулах ажил чухлаар тавигдаж байна. Үнс, нунтаг нүүрс, 
шавар, тоосго, төмөр бетон, асфальтобетон, мод, чулуу гэх мэт 
барилгын материалуулыг технологийн дагуу дахин боловсруулж 
барилга угсралт, зам барилгын ажилд эргүүлэн ашиглана. 
Барилгын хог хаягдлыг дахин боловсруулах үйлдвэрүүд нь хэд хэдэн 
технологийн горимтой байх ба шинээр төлөвлөгдөх “Эко парк”-д 
байрлана.     

АЮУЛТАЙ ХОГ ХАЯГДАЛ:  

Аюултай хог хаягдлыг  устгах, түр хадгалах, байгууламжийг бүсчлэн 
байгуулж, аюултай, тусгай хог хаягдлын хяналтгүй тархалтыг хумих 
зорилгоор “Хог хаягдлын онцгой бүс”-ийг байгуулна. Тухайн бүсэд  
эмнэлгийн аюултай хог хягдлыг устгах, болон байгаль орчинд ээлтэй, 
машины тос, резин, түүхий нефть, нүүрсний тос, зэрэг шингэн химийн 

гаралтэй эд зүйлсийг боловсруулан түүхий эд гаргах үйлдвэрийн 
парк байгуулна. “Аюултай хог хаягдлын онцгой бүс”-ийн байршлыг 
хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулах шатанд нарийвчилсан 
судалгаанд тулгуурлаж тогтоож, аюултай хог хаягдлын менежмент, 
зохицуулалтын чиглэлээр эрх зүйн орчинг боловсронгуй болгоно. 
Хаяа дагуул хот тосгодын хувьд хог хаягдлыг ангилан ялгах, дахин 
боловсруулан, эрчим хүч гаргах бичил “нэгдсэн үйлдвэрлэлийн 
парк”-ийг 361-ын гарам, Рашаант, Жаргалант тосгодын дунд, 
Аргалант-Эмээлт, Туул-Шувуу, Өлзийт, Био-Сонгино-ны дунд тус 
бүр 1 ,  Аэросити, Майдар хот, Багануур, Багахангай хотууд тус бүрт 
бичил эко-паркуудыг тус тус байгуулна. 
Хог хаягдалын менежментийг хэрэгжүүлэхэд төр хувийн хэвшлийн 
түншлэлийг түлхүү ашиглаж, хувийн хэвшлийн санал санаачлага, 
хөрөнгө оруулалтыг бодлогоор идэвхтэй дэмжинэ. 

1-2. “БАЙГАЛИЙН УНАГАН ТӨРХИЙГ ХАДГАЛЖ, ЭКОЛОГИЙН 
ТЭНЦВЭРТ БАЙДЛЫГ ХАНГАХ” ЗОРИЛТЫН ХҮРЭЭНД: 

Нийслэл Улаанбаатар хотын хэмжээнд экологийн тэнцвэрт байдлыг 
хадгалах нь тулгамдаж буй асуудал болж байгаа тул энэ байдлаас 
гарахын тулд: 

 » Байгальд ээлтэй  үр ашигтай дэвшилтэт техник, цэвэр технологи, 
хэрэглээг дэмжиж татварын хөнгөлөлт бий болгох

 » Тогтвортой ногоон хот, ногоон барилга, амьдралын ногоон 
хэв маяг, нөөцийн хэмнэлт  зэрэг байгальд ээлтэй, хэмнэлттэй 
ногоон үзэл санаа, хандлага, дадлыг дэмжин хөгжүүлэх

 » Хотын худалдан авалтыг ногоон худалдан авалтад үе шаттайгаар 
шилжүүлж, ногоон хөгжлийг дэмжих тогтолцоо бүрдүүлэх

 » Байгальд ээлтэй ногоон төсөл, үйл ажиллагааг санхүүжүүлэх 
төр, хувийн хэвшлийн хамтарсан үндэсний ногоон санхүүгийн 
тогтолцоог байгуулж хөгжүүлнэ.

 » НҮБ-ын Уур амьсгалын ногоон сан болон бусад олон улсын 
санхүүгийн механизмаар дамжуулан ногоон төсөл,  хөтөлбөрийг 
хэрэгжүүлэх

зэрэг зорилтуудыг тавьж үе шаттайгаар хэрэгжүүлнэ. 
Нийслэл хотын хүрээлэн буй орчинд эерэгээр нөлөөлөх бодлогын 
болон эрх зүйн орчинг бүрдүүлж, хүн амыг эрүүл, аюулгүй, ая тухтай 
амьдрах баталгаат орчноор хангасан эко хот болгох зорилготой. 
Нийслэл хотын нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд ой, ус, хөрс, ургамал, 
амьтны аймгийг хайрлан хамгаалж, экологийн тэнцвэрт байдлыг 
хадгалахын тулд дараах чиглэлээр төлөвлөлтийн арга хэмжээг 2040 
онд хүртэлх хугацаанд үе шаттай авна. 

Үүнд: 
 •  Ойн сан, ургамлын нөөцийг хамгаалах нөхөн сэргээх
 •  Ойг зүй зохистой ашиглах, хамгаалах, нөхөн сэргээх 

ажлыг шинжлэх ухааны үндэстэй, “Ойн менежментийн 
төлөвлөгөө”-г нарийвчлан боловсруулж, менежмент 
хяналтын тогтолцоог хэрэгжүүлэн ажиллах

 •  Тусгай хамгаалалттай газар нутаг áолон амьтан, ургамлын 
аймгийг хамгаалах áодлого, төлөвлөгөө боловсруулан 
хэрэгжүүлэх 

 •  Суурьшил бүхий нутаг дэвсгэрийн орон зайн тэлэлтийг 
хязгаарлах бодлого боловсруулах

 •  Хүн амын амралт зугаалга, чөлөөт цагаа өнгөрүүлэх 
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задгай талбайг хадгалан үлдээх
 •  Нийслэлийн ногоон бүсийн тогтолцоог нэвтрүүлэх
 •  Нийслэлийн хүн амын усны эх үүсвэр болох Туул голын 

цутгал олон гол горхи нь ойн сав газраас эхтэй тул гол 
горхины эхийг хамгаалалтад авч бохирдлоос сэргийлэх 

 •  Усны нөөцийн менежментийг боловсронгуй болгож, 
гүний цэвэр уснаас гадна гадаргын усыг унд ахуйд, 
үйлдвэрлэл, техникийн зориулалтаар боловсруулсан усыг 
ашиглах 

 •  Байгаль экологийн тэнцвэрт байдлыг хангах экологийн 
менежментийн арга хэмжээ авч экологийн  коридор 
байгуулах

 •  Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн хэмжээг нэмэгдүүлэх, 
 • Хөрсний бохирдлыг бууруулах, агаар, усны чанарын 

менежмент, хяналтын тогтолцоог боловсронгуй болгож 
хэрэгжүүлэх 

 •  Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын хайгуул, 
олборлолтыг хотжих бүсэд хязгаарлах, хориглох, эвдэрсэн 
газрыг техникийн болон биологийн нөхөн сэргээлт хийж 
хөгжүүлэх 

 •  Хотын дотор бичил чийглэг орчин үүсгэж тоосонцрын 
бохирдлыг бууруулах усан санг Туул, Сэлбэ, Улиастайн 
голууд дээр байгуулах 

 • Хөрсний эвдрэлд орсон, бохирдсон газрын хөрсийг нь 
нөхөн  сэргээж, цэцэрлэгүүлэн ойжуулах, 

 • Доройтолд өртсөн газрыг 2 үе шатаар цэцэрлэгжүүлэн, 
ойжуулж хөрсийг сэргээх

 • Гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн хүрээнд хотын 
ландшафтын харагдацын стратегийн ач холбогдолтой 
цэгүүдийг тодорхойлж, шаардлагатай орон зайг 
тохижуулах ажлыг газрын эздийн бүлэг, хөрөнгө 
оруулагчидтай хамтран зохион байгуулах

 • Нийтийн зориулалтаар ашиглагдах нээлттэй орон 
зайн бүсд нийтээр мод тарих газруудыг тодорхойлж, 
хамгаалалтын хил хязгаартай хаяа залгаж ашиглаж 
буй иргэдийн бүлгүүдийн оролцоотойгоор ойжуулж 
хамгаалах . 

 »  Хотын экологийн байдлыг судлан газрын шинж чанар, 
экологийн үнэ цэнийг нь тогтоож экологийн хамгаалалтын 
газрыг бий болгох, 

 » Хотын экологийн өнөөгийн байдлын нарийвчлалыг гаргаснаар 
хамгаалалтын зэрэглэлийг тогтооно.

 »  Хот төлөвлөлт ба хотын хөгжлийн үйл ажиллагааны үр дүнг 
өндөрсгөхийн тулд био-топ зэрэглэлийг бий болгох, био-топ 
газрын зураг хийх, 

 » Ашиглаж буй бүс бүрээр экологийн талбайн хувийг тогтоож 
газар ашиглалтад эерэг үр дагавар үүсгэнэ.    

 » Экологийн мэдээ мэдээллийн системийг áоловсруулах 

 »  Төв захиргаа, байгууллагууд болон хүрээлэн буй орчны 
байгууллагууд хоорондын мэдээлэл солилцоо ба нэгдсэн 
системийг сайжруулна. 

 » Ашиглаж áуй áүс áүрээр экологийн талáайн хувийг тогтоох 

 » Барилгын талбай дундах байгалийн эргэлтийн үүрэгтэй хөрсний 
талбайн хувь хэмжээг тогтоосон экологийн талбайн хувь 
хэмжээг тогтооно.

1-2-1.  ЭКОЛОГИЙН КОРИДОРУУДЫГ БАЙГУУЛЖ, БАЙГАЛИЙН 
ТЭНЦВЭРТ БАЙДЛЫГ ХАНГАХ: 

Нийслэл хотын нутаг дэвсгэрийн унаган төрхийг хадгалж,байгаль 
экологийн тэнцвэрт хадгалах зорилтын хүрээнд, Улаанбаатар хот 
орчмын нутаг дэвсгэрт биологийн олон төрөл байдлыг хадгалж, 
хамгаалах, амьтан ургамлын амьдралын зохистой амьдралын 
зохистой орчны уялдаа, зэрлэг амьтны шилжилт хөдөлгөөнийг тус 
тус хангахын тулд хот орчмын нутаг дэвсгэрт:

 » Экологийн коридоруудыг байгуулах 

 » Тусгай хамгаалалттай нутаг дэвсгэрийгүржүүлгийн газруудыг 
байгуулах бөгөөд цэцэрлэгжүүлнэ.   өргөтгөж, биологийн олон 
янз байдлыг хадгалж хамгаалах

 » Усны нэгдсэн менежментийн тогтолцоог нэвтрүүлэх зэрэг 
бодлогын томоохон бодлогын арга хэмжээ авч хэрэгжүүлнэ. 

 » Экологийн коридор нь хот орчмын нутаг дэвсгэрт орших Богдхан 
уулын дархан цаазат газрыг Горхи-Тэрэлж, Хустайн нурууны  
байгалийн цогцолборт газруудыг холбосон зэрлэг амьтан гүйх 
экологийн коридоруудыг 800-1000 м-н өргөнтэйгээр, холбогдох 
байгууламжуудын хамт байгуулна.

 » Экологийн коридорууд нь Улаанбаатар хотын баруун, баруун 
урд, зүүн талаар Богдхан уулын дархан цаазат газрыг, Горхи-
Тэрэлж, Хустайн нурууны байгалийн цогцолборт газруудтай 
холбоно

1-2-2. ТУСГАЙ ХАМГААЛАЛТТАЙ НУТАГ ДЭВСГЭРИЙГ ӨРГӨТГӨЖ, 
БИОЛОГИЙН ОЛОН ЯНЗ БАЙДЛЫГ ХАДГАЛЖ ХАМГААЛАХ: 

2040 оны түвшинд нийслэл хотын нутаг дэвсгэрт тусгай хамгаалалттай 
газар нутгийг өргөтгөх, биологийн олон янз байдлыг хамгаалах,  
тархац нутаг, амьдрах орчныг нь тэтгэж  хомсдолоос сэргийлэх арга 
хэмжээг үе шаттай авна. 
Энэ хугацаанд Нийслэл хотын нутаг дэвсгэрийн 40-с багагүй 
хувийг төрийн /улс, орон нутгийн/  тусгай хамгаалалтанд авч, 
хамгаалалтын дэглэмийг хуульчлан баталж, оршин суугч иргэддээ 
мөрдүүлөх бөгөөд ингэснээр ховордож буй ургамал, амьтны төрөл 
зүйлийг хамагаалан тоо толгойг нэмэгдүүлнэ.
Тухайн нутаг дэвсгэрт “Монгол улсын Тусгай Хамгаалалттай газар 
нутгийн тухай хууль”-ийн дагуу хязгаарлалттай ашиглах бөгөөд   
байгальд ээлтэй, үр ашигтай цэвэр технологи  болон бусад үр 
ашигтай дэвшилтэт  ногоон технологид тулгуурласан байна. Тухайн 
нутаг дэвсгэрт хууль зөрчсөн газар ашиглалтыг таслан зогсоох, 
хяналтын механизмыг боловсронгуй болгож, санхүүгийн механизмыг 
боловсронгуй болгоно.  

ОЙН САН, УРГАМЛЫН НӨӨЦИЙГ ХАМГААЛАХ НӨХӨН СЭРГЭЭХ: 

 » Ойн доройтол, хомстлыг бууруулах цогц арга хэмжээг 
хэрэгжүүлж ойн хэвийн өсөлтийг ханган,  нөхнө сэргээх 

 » Хот орчмын байгалийн онцлог газруудыг хамгаалж, ойжуулах

 » Одоогийн бүртгэлээр тодохойлогдсон ойн талбайг хамгаалж, 
талбайн болон модны  тооллогыг тогмолжуулах

 » Хотын хойд бүсийн ой, ургамал, байгалийн үзэмжит ландшафтыг 
хадгалан хамгаалж, хотын ойг өргөжүүлэн байгуулах

 » Улаанбаатар хот орчимд мод үржүүлгийн газар байгуулах.
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Нийслэл хот, хот орчмын нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд, байгаль орчны 
нөхцөл байдлыг сайжруулах арга хэмжээний хүрээнд ойн санг 
хадгалж хамгаалах,нөхөн сэргээх арга хэмжээг үе шаттай авна. Ойн 
доройтол, хомсдолыг бууруулах цогц арга хэмжээг хэрэгжүүлж ойн 
хэвийн өсөлтийг ханган,  нөхөн сэргээх үйл ажиллагааг шинжлэх 
ухааны үндэслэлтэй явуулах бөгөөд мэргэжлийн байгууллагуудыг 
татан оролцуулна. Улс, нийслэл хотын зүгээс ойн сан, ургамлын 
нөөцийг нөхөн сэргээх үйл ажиллагаанд  зарцуулах хөрөнгө 
оруулалтыг нэмэгдүүлнэ. 

ХОТЫН НОГООН БАЙГУУЛАМЖ, ЦЭЦЭРЛЭГТ ХҮРЭЭЛЭНГИЙН 
ЭЗЛЭХ ТАЛБАЙГ НЭМЭГДҮҮЛЭХ:  

Хот орчмын нутаг дэвсгэрийн ой, ургамал, байгалийн үзэмжит 
ландшафтыг хадгалан хамгаалж, нөхөн сэргээж ойжуулах бөгөөд 
ойн талбай, модны  тооллогыг тогмолжуулна.
Нийслэл хотын нутаг дэвсгэрт, Туул, Сэлбэ, Улиастай, Баянгол, 
Толгойт голуудын  хөндий, Хараа голын сав газруудад мод 
үржүүлгийн газруудыг байгуулах бөгөөд цэцэрлэгжүүлнэ.  

1-2-3. УСНЫ НЭГДСЭН МЕНЕЖМЕНТИЙН ТОГТОЛЦООГ НЭВТРҮҮЛЭХ:
Улаанбаатар хотын унд, ахуйн усны хэрэгцээг Туул голын сав газрын 
газрын доорх усаар хангадаг. 2040 оны түвшинд энэ байдлаас 
зайлшгүй гарч, усыг ариг гамтай хэрэглэх шаардлагатай болж байна. 
Иймд дараах бодлого баримтална. Үүнд:

 » Усны салбарын институцийг бэхжүүлж, бүх талаар 
чадваржуулах, хууль эрх зүйн орчныг боловсронгуй болгож, 
нийслэлийн усны бодлого, зохистой менежентийг хэрэгжүүлэх 
байгууллага  буюу Улаанбаатар хотын Усны газрыг байгуулан 
нэгдсэн удирдлагатай болгох

 » Усны цогц менежментийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх үйл  
ажиллагааны төлөвлөгөө боловсруулж, хэрэгжих механизм, 
хугацаа, хүрэх үр дүн, гарах зардлыг тооцох, үнэлгээ  дүгнэлт 
өгөх

 » Төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийг хэрэгжүүлэх, Концессын 
хуулийн хүрээнд усан хангамжийн дэд бүтэц, үйлчилгээг 
сайжруулахад хувийн хэвшлийг түлхүү оролцуулж, олон 
нийтийн оролцоог хангах

 » Усны салбарын хөрөнгө оруулалтыг дэмжих, хөрөнгө оруулах  
шинэ хэлбэрүүдийг бий болгох, олон улсын дэмжлэг туслалцааг 
түлхүү ашиглах

 » Усны нөөц, чанарын хяналт-шмнжилгээ, эрдэм шинжилгээ,  
судалгааны түвшинг дээшлүүлэх, мэдээ мэдээллийн 
менежментийг боловсронгуй болгож, сурталчилгааг өргөжүүлэх 
зэрэг болно.  

Хотын усны хэрэгцээг зөвхөн газрын доорх усаар биш, гадаргын 
болон цэвэршүүлсэн усаар хангахаар тооцож, менежментийн 
тогтолцоог нэвтрүүлнэ. 

 » Усны сан бүхий газрын хамгаалалтын бүс, ус хангамжийн 
эх үүсвэрийн эрүүл ахуйн бүсийн хил, дэглэмийг шинэчлэн 
тогтоож, хэрэгжилтийг сайжруулж,

 » уул, Сэлбэ, Баянгол, Толгойт, Улиастайн голуудын сав газрын 
зөвлөлүүдийг   байгуулж, усны нөөцийг сав газрын түвшинд 
менежмент хийж, гачиг, хуурай үед голуудын урсацыг 

зохиомлоор тохируулж, гадаргын ус ашиглалтыг нэмэгдүүлэх 
шинэ тогтолцоо, шинэ технологийг эзэмшиж, улам бүр 
хөгжүүлэх

 » Усны нөөцийн эх үүсвэрийн газрыг бохирдлоос хамгаалах 
дэглэмийг чанд мөрдүүлэх, байгаль орчин бохирдуулсны нөхөн 
төлбөр тооцох эрх зүйн орчин бүрдүүлж, гэр хорооллын ариун 
цэврийн байгууламжийг сайжруулах

 » Хотын цэвэрлэх байгууламжуудийг өргөтгөн шинэчлэх, орчин 
үеийн өндөр технологи болох электрокоагуляцийн  болон 
биохийн технологийн аргаар бүрэн цэвэрлэгээ хийж, дахин 
ашиглах технологийг нэвтрүүлэх

 » Усны нөөцийн үнэ тарифт шатлан өсгөх зарчмыг тогтоож, ус 
ашиглалтыг төлбөрийг шинэчлэн тогтоож, хэмнэлттэй хэрэглээ, 
дахин ашиглалтыг нэмэгдүүлэх

БҮТЭЦ ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН АРГА ХЭМЖЭЭ АВАХ: 

Монгол улсын хэмжээнд усны бодлогыг боловсруулж, хэрэгжүүлж 
хяналт тавих усны бодлогын газрыг байгуулна. Мөн Усны салбарын 
институцийг бэхжүүлж, бүх талаар чадваржуулах, хууль эрх зүйн 
орчныг боловсронгуй болгож, нийслэлийн усны бодлого, зохистой 
менежентийг хэрэгжүүлэх байгууллага  буюу Улаанбаатар хотын Усны 
газрыг байгуулан нэгдсэн удирдлагаар хангах шаардлагатай. Энэхүү 
байгууллага нь нийслэл хотын хэмжээнд усны цогц менежментийн 
төлөвлөгөөг боловсруулж, хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө 
боловсруулж, хэрэгжих механизм, хугацаа, хүрэх үр дүн, гарах 
зардлыг тооцох, үнэлгээ дүгнэлт өгөх юм. 
Усны газрын харьяа Усны нөөц, чанарын хяналт-шинжилгээ, эрдэм 
шинжилгээ, судалгааны хүрээлэн байгуулах шаардлагатай бөгөөд  
тус хүрээлэн нь нийслэл хотын ундны ус хэрэглээг хангаж буй 
голуудын судалгаа хийх, түвшинг дээшлүүлэх, мэдээ мэдээллийн 
менежментийг боловсронгуй болгох зэрэг ажлуудыг хийх юм.  
Тухайн салбарт төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийг хэрэгжүүлэх, 
концессын хуулийн хүрээнд усан хангамжийн дэд бүтэц, үйлчилгээг 
сайжруулахад хувийн хэвшлийг түлхүү оролцуулж, олон нийтийн 
оролцоог хангах арга механизмыг боловсронгуй болгож хөгжүүлнэ. 
Усны салбарын хөрөнгө оруулалтыг дэмжих, хөрөнгө оруулах шинэ 
хэлбэрүүдийг бий болгох, олон улсын дэмжлэг туслалцааг түлхүү 
ашиглах зэрэг хэмжээнүүдийг үе шаттай хэрэгжүүлнэ. 

УНДНЫ ЦЭВЭР УСНЫ ХЭРЭГЛЭЭНИЙ ҮНЭ ТАРИФЫГ 
НЭМЭГДҮҮЛЭХ:

Газрын доорх усыг хүн амын ундны, гадаргын болон цэвэршүүлж 
боловсруулсан усыг үйлдвэр аж ахуйн техникийн зориулалтаар 
ашиглах бодлого боловсруулж хэрэгжүүлнэ. Улаанбаатар хотын 
хүн амын ундны усны хэрэглээг газрын доорх усаар хангаж, үүнийг 
хэрэгжүүлэх гол арга механизм нь одоогийн цэвэр усны хэрэглээний 
үнийг зайлшгүй нэмэгдүүлэх явдал юм. Боловсруулсан усны өөрийн 
өртөг газрын доорх усны өртгөөс их байгаа нь боловсруулсан усыг 
техникийн зориулалтаар ашиглах явдал хангалтгүй байдаг. 
Иймд цэвэр усны үнэ тарифыг нэмэгдүүлэх арга хэмжээ авч 
цэвэршүүлсэн усыг хэрэглээнд нэвтрүүлэх арга хэмжээ авна.
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УСЫГ ЦЭВЭРШҮҮЛЖ АШИГЛАХ: 

2040 оны түвшинд Улаанбаатар хотын усны нэгдсэн менежментийн 
хүрээнд цэвэршүүлсэн усыг ашиглана.
Улаанбаатар хотын төв цэвэрлэх байгууламжаас дутуу цэвэрлэсэн 
бохир ус дамжуулах сувгаар гарч байгаа хэсгээс доош, мөн Туул 
голын усанд нийлж буй хэсгээс доош  хэсэгт Туул голын усыг 
орчин үеийн өндөр технологоор цэвэршүүлж, хүн амын унд ахуйн 
хэрэгцээнд ашиглах бөгөөд бохирдлын зөөгдлийг хянах систем 
байгуулж мэргэжлийн байгууллагын хяналтад ажиллуулах арга 
хэмжээ авна.  
Ус цэвэршүүлэх үйл ажиллагаанд урьдчилсан агааржуулалт, 
урьдчилан исэлдэлт, коагуляци, флотаци, анхдагч усны цэвэрших 
байдлыг тодорхойлох, идэвхжүүлсэн нүүрсэн шүүлтүүрүүд, хэт ягаан 
туяаны халдваргүйжүүлэлт, эсрэг осмосыг ашиглана. Бүх урсацын 
60 %-г цэвэршүүлэх болон хлорын үлдэгдлээс ангижруулах арга 
хэмжээ авна.  
Одоогийн баригдаж эхлэж байгаа шинэ цэвэрлэх байгууламжийн 
усыг цэвэрлэж ДЦС-уудын технологийн усны хэрэгцээг хангана.  

УСАН САН БАЙГУУЛЖ ГАДАРГЫН БА ГАЗРЫН ДООРХ УСЫГ 
ХОСЛОН АШИГЛАХ: 

Газрын гадаргын усыг ашиглах зорилгоор Туул усан цогцолбор 
байгуулах ба Туул, Сэлбэ, Баянгол, Толгойт, Улиастайн голуудын 
усны нөөцийг сав газрын түвшинд менежмент хийж, гачиг, хуурай 
үед голуудын урсацыг зохиомлоор тохируулж, гадаргын ус, ус 
цэвэршүүлэх байгууламж барьж, ус дамжуулах шугам хоолойн 
систем бүхий гадаргын ба газрын доорх усыг хослуулан Улаанбаатар 
хотын ус хангамжийг шийдвэрлэх, ашиглалтыг нэмэгдүүлэх шинэ 
тогтолцоо, шинэ технологийг нэвтрүүлж хөгжүүлнэ. 
Туул гол дээр боомт барьж урсацын тохируулга хийж, хиймэл нуур 
үүсгэн ус цэвэршүүлэх байгууламж бүхий усан цогцолбор барьж 
байгуулах буөгөөд ус дамжуулах шугам хоолойн систем бүхий 
галдаргын ба газрын доорх усыг хослуулан Улаанбаатар хотын ус 
хангамжийг шийдвэрлэнэ. 
Мөн тухайн байгууламж нь Туул голын урсацад  тохируулга хийж 
хотыг голын үерийн эрсдлээс хамгаалах, ус хангамжийн гадаргын 
усны эх үүсвэр бий болгох, хиймэл усан сан байгуулж орчны бичил 
уур амьсгалын эерэг нөлөө буй болгох, агаарын чийгшлийн хэмжээг 
нэмэгдүүлснээр утааны хортой нөлөөг багасгах олон талын ашигтай.  
 

1-3. “ИРГЭНДЭЭ ЭЭЛТЭЙ, ЭРСДЭЛ АЮУЛГҮЙ, НИЙГМИЙН 
ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТЭГШ ОРЧИНД АМЬДРАХ ТААТАЙ НӨХЦЛИЙГ 
БҮРДҮҮЛЭХ” ЗОРИЛТЫН ХҮРЭЭНД: 

1-3-1, ИРГЭНДЭЭ ЭЭЛТЭЙ, ЭРСДЭЛ АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАЖ, АМЬДРАХ 
ТААТАЙ ОРЧНЫГ БҮРДҮҮЛЭХ:

Хотын оршин суугчдын орон сууц, ногоон байгууламжийн хангамжийг 
стандартын шаардлага, түвшинд хүргэж, эрүүл баталгаат амьдрах 
орчныг бий болгоно. Шинээр төлөвлөж байгаа болон дахин төлөвлөн 
хөгжүүлж буй төлөвлөлтийн талбаруудын суурьшлын нягтралыг 
мөрдөгдөж буй хот төлөвлөлтийн норм стандартад нийцүүлнэ. 
Суурьшлын бүсүүдэд орчны бохирдлоос шалтгаалсан хүний эрүүл 
мэндэд учрах сөрөг нөлөөлөллийг багасгах зорилгоор, авто зогсоол, 
оршин суугчид амрах, чөлөөт цагаа өнгөрүүлэхэд зориулсан ногоон 
байгууламж, усан сан, биеийн тамирын талбай бүхий тохилог эко 

орчинг байгуулна. 
Оршин суугчдын эрүүл мэндийг хамгаалах, үйлчилгээний 
хангамжийг нэмэгдүүлэх  болон орчны тандалт, нөлөөллийн үнэлгээ 
хийх тогтолцоог бий болгож  бэхжүүлэх бүх талын арга хэмжээ авна. 
Хүнсний сүлжээний бүх үе шатанд бүртгэл, чанарын удирдлага, 
хяналт, баталгаажуулалтын тогтолцоог бий болгож, хүнсний 
аюулгүй байдлыг хангах бөгөөд хөдөө орон нутгаас нийлүүлдэг 
органик хүнсний сүлжээ  бий болгох зорилгоор суурьшлын бүсүүдэд  
зориулалтын барилга байгууламжуудыг төлөвлөнө.

БОЛОВСРОЛ: 

Хотын оршин суугчдын боловсролын түвшинг одоогийн хүрсэн 
түвшингээс нэмэгдүүлж, сургуулийн болон сургуулийн өмнөх 
боловсролын байгууллагуудын хүртээмжийг нэмэгдүүлснээр, нэг 
ангид суралцагчдын тоог бууруулна. Багшлах боловсон хүчнийг 
бэлтгэх тогтолцоог шинэчлэж, тоог нэмэгдүүлнэ. Одоогийн үүссэн 
нөхцөл байдалтай холбогдуулж сургалтын систем, сургууль 
цэцэрлэгийн төлөвлөлтийн норм дүрэмд өөрчлөлт оруулан 
төлөвлөлтөнд тавигдах техникийн шаардлагыг уян хатан болгоно. 
Цэцэрлэг, сургуулийн насны хүүхдийн тоонд үндэслэн цэцэрлэг, 
ЕБС-ийн барилга, байгууламжийг шинээр барьж, өргөтгөх, замаар 
шаардлагатай хэмжээгээр суудлын тоог нэмэгдүүлэх, сургалтын 
орчны стандартыг мөрдүүлэх төлөвлөлтийн арга хэмжээг  тус тус 
авна.   
Шинээр байгуулагдах ЕБС, цэцэрлэгүүдийн хүчин чадлыг хүн амын 
тоотой уялдуулж, төлөвлөлтийн норм дүрэм, стандартын шаарлагад  
төлөвлөнө. Шинэчлэн сайжруулах сургууль цэцэрлэгүүдийн барилга 
байгууламжуудыг стандартад нийцүүлэх бодлого баримтална.  
Хөгжлийн үзэл баримтлалаар сургуулийн болон сургуулийн өмнөх 
насны хүүхдийн байгууллагуудын анги дүүргэлт, орны тоог стандартад 
нийцүүлж хүртээмжийг нэмэгдүүлэх бодлого баримтална. ЕБС-ийн 
хичээллэх ээлжийг 1-2 байхаар тооцно. 
Боловсролын салбарт дараах үндсэн зорилтуудыг дэвшүүлж байна. 
Үүнд:

 »   Бүх түвшний суралцагчдад хүртээмжтэй, чанартай, хэрэгцээнд 
нь нийцсэн боловсрол эзэмшүүлэх, орчин нөхцөлийг бүрдүүлэх; 

 »   Боловсролын стандарт, сургалтын хөтөлбөрийг суралцагчдын 
хүсэл, сонирхол, нийгмийн хөгжлийн шаардлагад нийцүүлэн, 
олон улсын жишигт хүргэх; 

Эдгээр үндсэн зорилтуудыг хэрэгжүүлэхийн тулд дараах зорилтуудыг 
тавьж хэрэгжүүлнэ. 

 » Боловсролын стандарт, сургалтын хөтөлбөрийг суралцагчдын 
хүсэл, сонирхол, нийгмийн хөгжлийн шаардлагад нийцүүлэн, 
олон улсын жишигт хүргэх; 

 » Багшийн мэргэжил, арга зүйн хөгжил болон цалин, урамшуулал, 
нийгмийн хамгааллын асуудлыг цогцоор нь шийдвэрлэж, 
хөрөнгө оруулалтын хэмжээ, үр өгөөжийг нэмэгдүүлэх

 » Шинээр барьж байгуулах боловсролын байгууллагуудын 
байршлыг оновчтой тогтоож, газар чөлөөлөх асуудлыг 
шийдвэрлэх

 » Хотын хэмжээнд сул чөлөөтэй газрын хүртээмж хангалтгүй 
байх тул сургууль цэцэрлэгийн барилгын төлөвлөлтийн норм, 
стандартад өөрчлөлт оруулах 

 » Хотын захад ахлах сургуулийн болон тусгай мэргэжлийн чиг    
баримжаа олгох дунд сургуулийн хотхон байгуулж, тусгай 
унаагаар үйлчилдэг систем шилжих
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 » Санхүүгийн системд оруулах хөрөнгө оруулалт, санхүүжилтыг   
нэмэгдүүлэх 

 » Шинээр төлөвлөж буй орон сууцны хорооллуудад сургууль,    
цэцэрлэг, эмнэлэг зэрэг нийгмийн бүтцийг заавал төлөвлөдөг  
журмыг хэвшүүлэх хууль эрх зүйн арга хэмжээ авах  

 » “Хотын бүс, хөршлөлийн хуулиь” -ийг шинээр боловсруулж  
түүнд шинээр төлөвлөж буй 50 мянгаас дээш хүн оршин суух,  
хөрш хороололд нь сургуулийн хангамж хүрэлцээг нэмэгдүүлэх 
боломжгүй бол сургууль, цэцэрлэгийн барилгыг зураг төсөлд 
нь заавал суулгадаг байх заалтыг тусгах 

 » Сургууль дундын биеийн тамир спортын цогцолборуурдыг 3-4 
сургуулийн дунд 1 байхаар тооцож төлөвлөх. 

НАСАН ТУРШИЙН БОЛОВСРОЛЫН СИСТЕМИЙГ НЭВТРҮҮЛЖ,   
МСҮТ-ИЙГ  БАЙГУУЛАХ:

Насанд хүрсэн иргэдийн ажил эрхлэх ур чадварыг нэмэгдүүлэх, 
амьдрах чадварын сургалтын хүрээнд төдийгүй шинэ чадвар 
эзэмшүүлэх, мэргэжил дээшлүүлэх сургалтын хөтөлбөр бий болгож 
хэрэгжүүлэхэд олон талт оролцоог хангана.
Насан туршийн боловсролын тогтолцоог бэхжүүлэх ба бүх 
насны иргэд, нийгмийн салбар бүрийг хамарсан насан туршийн 
боловсролын нээлттэй, уян хатан тогтолцоог бэхжүүлнэ. 
Нийслэл Улаанбаатар хотын хүн амыг ажлын байраар хангах, үүсэж 
буй шинэ нөхцөл байдалд зохицуулахын тулд төлөвлөж буй олон 
нийтийн төвүүдэд оршин суугчдын насны ялгааг харгалзахгүйгээр 
насан  туршийн боловсрол олгох “Мэргэжлийн сургалт, 
үйлдвэрлэлийн төв” -үүдийг байгуулна. 
Тус төв нь шинээр бий болох ажлын байранд тавигдах шаардлагыг 
хангасан, мэргэжилтэй ажиллах хүчин бэлтгэх зорилго агуулна. 
Монгол улсын Засгийн газар, нийслэл хотын зүгээс шинээр байгуулах 
МСҮТ-н хөрөнгө оруулалт, багшлах боловсон хүчин бэлтгэх үүрэг 
хүлээнэ. 

ЭРҮҮЛ МЭНД: 

Хотын оршин суугчдын эрүүл мэндийн үйлчилгээний хүртээмжийг 
үе шаттайгаар нэмэгдүүлэх арга хэмжээний хүрээнд эрүүл мэндийн 
байгууллагын барилга байгууламжийг шинээр барих болон хуучныг 
өргөтгөн шинэчлэж хүчин чадлыг нэмэгдүүлнэ. 
Урьдчилан сэргийлэх анагаах ухааны чиглэлээр мэргэжилтэн бэлтгэх, 
төгсөлтийн өмнөх болон дараах онолын, дадлага сургалтын чанарыг 
олон улсын жишигт нийцүүлэн боловсронгуй болгож хөгжүүлнэ. 
Оношилгоо, эмчилгээний орчин үеийн дэвшилтэт технологийг 
нэвтрүүлж, иргэд эх орондоо цогц оношлуулж, эмчлэгдэх, гадны 
иргэдийг татан ирүүлж оношлох, эмчлэх зорилгоор олон улсын 
жишигт нийцсэн оношилгоо, эмчилгээний төвүүдийг байгуулна. 
Хотын хэмжээнд эрүүл мэндийн үйлчилгээний хүртээмжийг 
нэмэгдүүлэхийн тулд шинээр 1, 2, 3-р шатлалын эмнэлгийн тоо, 
хүчин чадлыг нэмэгдүүлж, төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийг шинэ 
түвшинд гаргаж,  үйлчилгээний ачааллыг тэнцвэржүүлсэнээр хүн амд 
чанартай, аюулгүй, тэгш хүртээмжтэй тусламж, үйлчилгээ  үзүүлэх 
нөхцөл боломжийг хангана
Үүний тулд: 

 » Бүх шатны эрүүл мэндийн үйлчилгээний газруудыг нийтийн 
тээврийн сүлжээний хангамжтай уялдуулан хөгжүүлж, тоог 
2018 оны суурь тоо хэмжээнээс 1,5 дахин нэмэгдүүлэх 

 » 3-р шатлалын эмнэлгийн тоог 2 дахин нэмэгдүүлэх: Үйлчлэх 
хүрээнд тохируулан сонгосон байршлуудад өндөр технологийн 
эмнэлгийн үйлчилгээ үзүүлэх 3-р шатлалын эмнэлгүүдийг 
Баянхошуу,  Сэлбэ, Сонсголон дэд төвүүдийн орчинд байгуулна. 

 » Улаанбаатар хотод эрүүл мэндийн аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх, 
өөрийн орны эрүүл мэндийн байгууллагуудын үйлчилгээний 
чанарыг сайжруулж, олон улсад өндөр технологийн эмнэлгийн 
үйлчилгээ үзүүлэх зорилгоор Улиастайд олон улсын стандартын 
шаардлага хангасан 800-1000 ортой олон улсын клиникийн 
эмнэлэг, оношлогоо сургалтын төв бүхий эрүүл мэндийн 
цогцолбор байгуулна.

1-3-2. ХҮН ТӨВТЭЙ ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО ХЭРЭГЖҮҮЛЖ, БОЛОВСОН, 
СОЁЛТОЙ ӨНДӨР МЭДЛЭГ ЧАДВАРТАЙ, ЁС СУРТАХУУНТАЙ, 
ХАРИУЦЛАГАТАЙ ИРГЭНИЙГ ТӨЛӨВШҮҮЛЭХ

Хэдийгээр хотыг хөгжүүлэх талаар  хот байгуулалт хөрөнгө 
оруулалтын олон төрлийн арга хэмжээ авагдаж байгаа боловч 
хотын оршин суугчдын дунд хотын соёлд сургах, түүнийг түгээн 
дэлгэрүүлэх явдал хурцаар тавигдаж байна. Энэ асуудлыг 2040 оны 
түвшинд шийдвэрлэхийн тулд дараах чиглэлүүдээр цогц арга хэмжээ 
төлөвлөж хэрэгжүүлнэ.  

 » Ёс зүй, үнэт зүйлтэй, соёлжсон нйислэл хотын иргэнийг 
хөгжүүлж, төлөвшүүлэх

 » Боловсролын чанарыг шинэ түвшинд гарган,  хүн бүрд чанартай 
боловсрол  эзэмших боломж бүрдүүлэх:

 » Эрүүл мэндийн үйлчилгээний чанар,  стандартыг сайжруулах:

 » Амьдралын зөв дадал,хэвшилтэй иргэнийг  төлөвшүүлэх:

 » Нийгмийн хариуцлагатай, бүтээлч чадварлаг иргэнийг 
төлөвшүүлэн хөгжүүлэх,

Боловсролын системд, хүүхдийг сургууль цэцэрлэгийн наснаас 
хотын соёлыг сургалтын хөтөлбөрт оруулна. Хотын оршин суугчдын 
дунд хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр хотын соёлын талаар тусгай 
хөтөлбөрийн дагуу сурталчилгаа хийж соён гэгээрүүлэх үйл 
ажиллагааг тогтмол явуулна.   
Хотын соёлыг оршин суугчдад түгээн дэлгэрүүлэх, хотод оршин 
суугчдын даган мөрдөх хэв хэмжээний тухай эрх зүйн баримт бичиг 
болох “Хотын дүрэм” -ийг боловсруулж, оршин суугчдын саналыг 
тусган баталж даган мөрдүүлнө. Тухайн дүрэмд Улаанбаатар хотын 
оршин суугчын нийтээр дагаж мөрдөх хэм, хэмжээг тодорхойлж, 
зөрчсөн нөхцөлд хүлээлгэх хариуцлагын мерхнизмыг зохицуулан 
тодорхойлсон байна.   

ЯДУУРЛЫН ТҮВШИНГ БУУРУУЛАХ: 

2018 оны байдлаар ядуурлын түвшинг 25 орчим хувьтай байгаа 
бөгөөд төлөвлөлтийн хугацаанд үүнийг 8 хувь хүртэл бууруулна.  
2016 оноос 6.3-7.4 хувиар өссөн нь барилгын салбарын ажиллагчдын 
тоог 16.7 мянган хүнээр огцом буурсан нь ядуурлын түвшин нэмэгдэх 
гол эх үүсвэр болсон байна. Тиймээс жижиг дунд үйлдвэрлэлийг 
хөгжүүлэх, аж үйлдвэрийн парк байгуулах, мэдлэгт суурилсан 
бүтээгдэхүүнүүдийг бий болгох, дахин төлөвлөлттэй холбогдуулан 
барилгын салбарын хөгжүүлэх замаар баялаг бүтээх салбаруудад 
160 мянган ажлын байрыг бий болгоно.
Шинээр төлөвлөж буй хотын төв, дэд төв, болон олон нийтийн 
төвүүдэд ажил хэрэг, худалдаа үйлчилгээ, соёл боловсролын болон 
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сургалтын төвүүд, жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэхэд тохиромжтой 
ажлын байруудыг олноор бий болгоно. 
Энэ арга хэмжээний хүрээнд: 

 » Ядуу, эмзэг бүлгийн өрх, иргэний амьжиргаанд хүрэлцэхүйц   
хэмжээний нийгмийн халамжийн тусламж, дэмжлэгийг үзүүлэх

 » Нийгмийн халамжийн үйлчилгээнд хүн амын эмзэг бүлгүүдийг 
бүрэн хамруулах

 » Ядуу өрхийн багаас доош боловсролтой, ажил эрхлээгүй 
өрхийн  тэргүүлэгч, насанд хүрсэн гишүүдийг мэргэжилтэй 
ажилтан  бодлогын хүрээнд мэргэжил эзэмшүүлэх, ур чадварыг 
ахиулах сургалтад хамруулах.

 » Эхний ээлжид эмзэг бүлгийн өрхийн нэг гишүүнийг ажлын 
байраар хангах бодлого баримталах.

 » Ядуу өрхийн хүүхдийг цэцэрлэг, сургуульд бүрэн хамрагдах,    
боловсролтой болох боломжоор хангах, мэргэжлийн, 
дипломын   сургалтын тэтгэлэгт хамруулах замаар ядуурлаас 
ангид  боловсролтой, мэдлэгтэй хүн болгох зэрэг болно. 

Эдгээр цогц арга хэмжээг авснаар Хүний хөгжлийн индекс түвшинг 
дээшлүүлэх 0.8-д хүргэнэ. 

ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ИРГЭДИЙГ НИЙГЭМД СААДГҮЙ 
АМЬДРАХ ОРЧИН БҮРДҮҮЛЖ, ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТИЙГ 
ДЭМЖИХ: 

Судалгаагаар хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн тоо 2003-2018 
онуудын хооронд 15000- 35589 хүртэл нэмэгдсэн ба энэ байдал 
хэвээр хадгалагдсан нөхцөлд 2040 оны түвшинд энэ тоо 70000-д 
хүрэх магадлалтай байна. Иймд хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн 
амьдралын орчин нөхцлийг сайжруулах нь хот төлөвлөлтийн нэг 
чухал асуудал байх тул 2040 оны түвшинд дараах хот төлөвлөлтийн 
арга хэмжээнүүдийг авч ХБИ-д зориулсан орон зайг бий болгоно. 
Үүнд: 

 • Хотын явган замуудад хөтөч зам
 • Яаган хүний гарцууд
 • Нийтийн тээврийн зогсоолуудыг тоноглох
 • ХБИ-н тээврийн хэрэгслийн зогсоол
 • Барилга байгууламжийн орц, гарц
 • Явган хүний олон түвшний уулзваруудад пандус, лифт 

байх 
 • Нийтийн тээврийн хэрэгслүүдийг тоноглох  

Шинээр төлөвлөгдөж буй барилга байгууламж, авто зам, замын 
байгууламжуудын зураг төсөлд дээрх арга хэмжээнүүдийг заавал 
тусгаж хэрэгжүүлдэг байх тогтолцоонд шилжинэ. 
Цаашид хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн амьдралын орчинг 
сайжруулах дараах арга хэмжээг авна.  
Үүнд:

 » Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөдөлмөрлөх эрхийг 
хангах, хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих бодлого боловсруулж, 
хэрэгжүүлэх

 » Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг нийгэмд саадгүй амьдрах 
орчин бүрдүүлэх

 » Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих

 » Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг осол гэмтэл, өвчлөлөөс 
урьдчилан сэргийлэх,хөдөлмөр хамгааллыг нь сайжруулах

 » Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийг бүх шатны боловсрол 
эзэмшүүлэх  тэгш боломжоор хангах. 

ХОТЫН НЭГДСЭН СТАНДАРТЫГ БОЛОВСРУУЛЖ, ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ: 

Төрийн байгууллагуудын уялдаа холбоо, хяналт хариуцлагын 
тогтолцоог сайжруулж, олон улсын жишигт нийцсэн стандарт, 
техникийн зохицуулалтын баримт бичгийг боловсруулж, эрх зүйн 
орчныг боловсронгуй болгох замаар “Хотын тогтвортой хөгжлийн 
стандарт” баримт бичгийн болон түүнийг хэрэгжүүлэх, хяналтын 
тогтолцоог бий болгоно. Тус баримт бичгийг хэрэгжүүлэх, хяналтын 
тогтолцоог бий болгосноор амьдралын таатай орчинтой хот хөгжих 
боломж бүрдэнэ. 
Үүний тулд дараах арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ. 

 » Хотын нэгдсэн стандартыг боловсруулж, “Нэг хот – нэг стандарт”   
хөтөлбөр боловсруулж хэрэгжүүлэх

 » Орчны эрүүл мэндийн үзүүлэлтийн шаардлага, стандарт, 
тохирлуудыг олон улсын стандарт руу ойртуулан тохируулж, 
шинэчилэх 

 » Байгаль орчны менежментийн MNS ISO14000 багц стандарт 
нэвтрүүлэх, ногоон гэрчилгээ олгох тогтолцоог дэмжин 
эрчимжүүлж, үйлдвэрлэл, хэрэглээний зөв дадлыг бий болгох

 » Өөрийн хотын онцлогт тохирсон хот байгуулалтын үйл 
ажиллагааны  хэрэгжүүлэлтийг хянан зохицуулах удирдлага 
зохион байгуулалтын багаж хэрэгсэл болох бүсчлэлийн хууль 
дүрмийг батлан мөрдүүлэх

1-4.  “ХҮНИЙ ХӨГЖЛИЙГ ДЭМЖИЖ, ЭРҮҮЛ ЧИЙРЭГ 
ЁС    СУРТАХУУНТАЙ, БҮТЭЭЛЧ ИРГЭНИЙГ ТӨЛӨВШҮҮЛЭХ”   
ЗОРИЛТЫН ХҮРЭЭНД:

Нийслэл Улаанбаатар хотын хэмжээнд хний хөгжлийг дэмжиж, эрүүл 
чийрэг ёс суртахуунтэй бүтээлч иргэнийг төлөвшүүлэх зорилгын 
хүрээнд соёл урлаг, биеийн тамир спортыг хөгжүүлэх мастер 
төлөвлөгөө, хөтөлбөр боловсруулж үе шаттай хэрэгжүүлнэ. 
Шинээр төлөвлөгдөж буй хотын төв, дэд төвүүдэд театр, кинотеатр, 
номын сан, соёлын төв, спортын цогцолборууд зэрэг соёл урлаг, 
биеийн тамирын дэд бүтцийг улс,нийслэл, хувийн хэвшлийн хөрөнгө 
оруулалтаар барьж байгуулна. 

1-4-1. ХОТЫН ОРШИН СУУГЧДАД ҮЙЛЧЛЭХ СПОРТЫН БАРИЛГА 
БАЙГУУЛАМЖУУДЫН ХҮРТЭЭМЖИЙГ НЭМЭГДҮҮЛЭХ: 

Нийслэл хотын иргэийг эрүүл чийрэг, өв тэгш хөгжүүлэх зорилгоор 
биеийн тамир спортоор хичээллэх нөхцөл болоцоог хангах 
шаардлага гарч байна. Иймд нийслэлийн хэмжээнд биеийн тамир, 
слортын барилга байгууламжуудыг , олноор байгуулна. Улаанбаатар 
хотын төв дэд төвүүдэд томоохон спорт цогцолбор, олон нийтийн 
төвүүдэд спортын танхимуудыг байгуулж, спорт, биеийн тамирын 
үйлчилгээний хүртээмжийг 2018 оны суурь үзүүлэлтээс 2 дахин 
нэмэгдүүлнэ. 
2040 оны түвшинд Үндэсний спортыг хөгжүүлэх арга хэмжээний 
хүрээнд “Хүй долоон худаг”-т Үндэсний спортын цогцолборыг бүрэн 
байгуулж дуусгаж үйл ажиллагааг нь жигдрүүлнэ.  
Орчин үеийн спортыг хөгжүүлэх арга хэмжээний хүрээнд хотын төв 
/Их тойруу/, дэд төв /Баян хошуу,Яармаг, Буянт-Ухаа/-үүдэд 154 
мянган м2 талбай бүхий орчин үеийн спортын байгууламжууд бүхий 
спорт цогцолборуудыг байгуулна. 
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Хотын суурьшлын бүсүүдэд биеийн тамирын задгай талбай, амралт 
зугаалгын задгай орон зайд байгуулж нийтийн биеийн тамирыг 
хөгжүүлэх бөгөөд олон нийтийн төвүүдэд битүү биеийн тамирын 
заал танхимууд-г олноор байгуулна.  

1-4-2. ТҮҮХ, СОЁЛ УРЛАГЫН БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖУУДЫГ 
ШИНЭЭР БОЛОН ХУУЧНЫГ ШИНЭЧЛЭН САЙЖРУУЛАХ ЗАМААР 
ОЛОН НИЙТИЙН ТӨВҮҮДЭД БАЙГУУЛЖ, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ  
ХҮРТЭЭМЖИЙГ НЭМЭГДҮҮЛЭХ:

Ннийслэл хотын хэмжээнд соёл урлагын байгууллагын материаллаг 
бааз буюу дэд бүтцийг шат дараатай хөгжүүлнэ. Улаанбаатар хотын 
суурьшлын бүс, олон нийтийн төвүүдэд театр, кинотеатр, концертын 
танхим, музей, номын сан гэх мэт соёл урлагын байгууллагуудыг 
үйлчлэх хүрээнд хүчин чадлыг нь тооцож барьж байгуулна. 
Түүх, архитектурын үнэ цэнэтэй соёл урлагын барилга байгууламжийг 
сэргээн засварлаж шинэчлэх арга хэмжээг авна. 
Мэргэжлийн урлагыг хөгжүүлэхээс оршин суугчдын соёлын түвшинг 
дээшлүүлэх зорилгоор орчин үеийн хэрэгцээ шаардлага хангасан 
соёл, чөлөөт цагийн цогцолбор бүхий Соёлын ордон-дыг төр хувийн 
хэвшлийн түншлэлийн хүрээнд олон нийтийн төвүүдэд шинээр 
барьж байгуулна. Энэ нь төвлөрлийг сааруулах, соёлын үйлчилгээ 
эрхлэгчдийг дэмжих,  иргэд чөлөөт цагаа зөв боловсон өнгөрүүлэх 
зэрэг олон талын ач холбогдолтой арга хэмжээ болно. 
Оршин суугчдын соёл, урлагын боловсролыг нэмэгдүүлэх зорилгоор:

 » Соёлын аж үйлдвэрлэлийн үндэсний эко парк дахь  “Кино 
үйлдвэрлэлийн паркийн бүтээн байгуулалт”, 

 » Соёлын өвийг сэргээн засварлах үндэсний хүрээлэнгийн барилга 
байгууламжийг барих, 

 » Соёл судлал, соёлын ажилтны мэргэжил дээшлүүлэх институт 
байгуулах 

 »  Дүүрэг бүрт олон улсын стандартад нийцсэн соёлын ордон 
байгуулах. /Чингэлтэй, Баянгол, Сүхбаатар/

 » Улаанбаатар хотын төв болон дэд төвүүдэд зарим мэргэжлийн 
соёл, урлагийн байгууллагыг шинээр байгуулах

 » Соёлын байгууллагуудын материаллаг баазыг сайжруулж, 
дэлхийн дэвшилтэт технологийг нэвтрүүлэх бөгөөд байршлалыг 
УБЕТ-2040 төлөвлөлтийн шийдэлд тусгана.

ТҮҮХ СОЁЛЫН ӨВИЙГ ХАДГАЛЖ, ХӨГЖҮҮЛЭХ:  Нийслэлийн 
хэмжээнд 217 дэсийн 479 дурсгал байгаагаас Хадны зураг, бичгийн 
дурсгал 3, булш оршуулгын дурсгал 297, тахил тайлгын байгууламж 
8, барилга архитектурын дурсгал 165, хөшөө дурсгал 119 тус тус 
бүртгэгдсэн байна.  Төлөвлөгөөт хугацааны эхнээс эхлэн Соёлын 
биет өв, түүх соёлын дурсгал, түүх соёлын дурсгалт зүйлсийг 
хамгаалах гэрээг Соёлын өвийг хамгаалах тухай хуулийн үзэл 
баримтлалтай нийцүүлэн шинэчлэн боловсруулж, байгууллага аж 
ахуйн нэгжүүдтэй гэрээ байгуулан ажиллана. Улмаар хотын соёлын 
аялал жуулчлалын төрөл зүйлсийг нэмэгдүүлэхээр “Богд хааны зуны 
ордны зарим барилга”, “Их тэнгэрийн аман дахь хадны сүг зураг”, 
“Дамбадаржаалин хийд”, “Бэлхийн аман дахь Хүннүгийн үеийн 
булш”, “Ван хан Тоорилын ордны буурь”, “Амгалан дахь Дарь эхийн 
сүм”, “Гачууртын аман дахь хадны сүг зураг” гэх мэт газруудын 
хамгаалалтын бүсийг сайжруулан, соёлын аялал жуулчлалын 
маршрут бий болгож эдийн засгийн эргэлтэд оруулна.

Нийслэлийн нутаг дэвсгэр дэх улс, нийслэл, дүүргийн хамгаалалтад 
байгаа түүх соёлын үл хөдлөх дурсгалуудыг сэргээн засварлаж, аялал 
жуулчлалын эргэлтэд оруулна. Концертын танхим 11 мянган суудал, 
музей үзэсгэлэнгийн танхимын шалны талбай 44 мянган м2, номын 
сангийн суудлын хэрэгцээ 6600 суудлын хэрэгцээг тус тус хангана.

Хүснэгт 2. 2040 оны нийгмийн дэд бүтцийн хэрэгцээ

Хот, 
тосгодын 

нэр

Улаанбаатар 
хот

Хаяа хот, 
тосгод

Дагуул 
хот, 

тосгод

Улаанбаатарын 
бүсийн нийт

Сургууль 
хэрэгцээ /
сурагч/

324,200 43,204 72,596 440,000

Цэцэрлэг 
хэрэгцээ /
хүүхэд/

162,100 21,602 36,298 220,000

Эмнэлэгийн 
орны тоо

14,589 1,944 3,267 19,800

Үзлэг өдөр 56,735 7,561 12,704 77,000
Түргэн 
тусламжийн 
станц 
(машин)

162 22 36 220

Биеийн тамир 
/талбайн м2/

113,470 15,121 25,409 154,000

Концертын 
танхим /
суудал/

8,105 1,080 1,815 11,000

Музей 
үзэсгэлэнгийн 
танхим /м2/

32,420 4,320 7,260 44,000

Номын сан /
суудал/

4,863 648 1,089 6,600

1-5. “САЙН ЗАСАГЛАЛ, ХУУЛЬ ЭРХ ЗҮЙН ТОГТВОРТОЙ ОРЧИН 
БҮРДҮҮЛЭХ” ЗОРИЛГЫН ХҮРЭЭНД:

Нийслэл Улаанбаатар хотын хөгжлийн үндэс нь Монгол улсын 
Үндэсний аюулгүй байдлын илэрхийлэл “Үндэсний хөгжлийн 
бодлого”-ыг хэрэгжүүлэхэд нийцсэн улс төр, удирдлага зохион 
байгуулалтын шаталсан тогтолцоог бүрдүүлж хот, тосгодын эдийн 
засаг, нийгмийн хөгжлийн бие даасан, хараат бус байдлыг хангахад 
оршино. 
Үүний тулд: 

 •  Нийслэлийн эрх зүйн орчныг сайжруулах
 •  Хот байгуулалт, төлөвлөлтийн хууль эрх зүйн орчинг 

сайжруулж, боловсронгуй болгох
 •  Нийслэлийн иргэдийн хууль, эрх зүйн боловсролыг 

нэмэгдүүлэх дэд хөтөлбөрийг боловсруулж хэрэгжүүлэх 
зэрэг чиглэлүүдээр арга хэмжээ авна. 

Шинээр боловсруулагдах нийслэл “Улаанбаатар хотын хөгжлийн 
ерөнхий төлөвлөгөө”-г хэрэгжүүлэхэд нийцсэн засаглалын зөв 
бүтцийг бий болгож, төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хараат бус 
байдлыг хангана. 
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Хот төлөвлөлт, хот байгуулалтын салбарын хууль, тогтоомжийг 
шинэчлэн сайжруулж, хот төлөвлөлтийн удирдлагын тогтолцоог 
боловсронгуй болгох нь ойрын хугацаанд хийж гүйцэтгэх 
шаардлагатай бөгөөд дараах зорилтуудыг тавьж хэрэгжүүлнэ. 

Үүнд:
 » Бүс нутгийн хэмжээнд газар зохион байгуулалтын оновчтой 

менежментийг хэрэгжүүлэх

 » Хотын засаглалын оновчтой тогтолцоог бүрдүүлэн бүх шатны 
төлөвлөлт,төлөвлөгөөг боловсруулж, батлах, шийдвэр гаргахад 
иргэд, олон нийтийн оролцоог хангаж, иргэдийн мэдээлэл олж 
авах сувгийг нээлттэй, хүртээмжтэй, ил тод болгох

 » Хотын захиргааны оновчтой бүтцийг бий болгох, ажлын уялдаа 
холбоог сайжруулах,төрийн албан хаагчдын ур чадварыг 
нэмэгдүүлэх, хариуцлагыг өндөржүүлэх

 » Хотын захиргааны байгуулагуудын чадавхыг бэхжүүлж, ажлын 
уялдаа холбоог сайжруулах,   

 » Төрийн албан хаагчдын ур чадварыг нэмэгдүүлэх, хариуцлагыг 
өндөржүүлэх боловсруулж, эрх зүйн орчныг бүрдүүлэх

 » Хотын бие даан хөгжих хууль, эрх зүйн орчныг бүрдүүлж, хотын 
багц дүрэмтэй болох.

 » Хотын засаглалын оновчтой тогтолцоог бүрдүүлэн бүх шатны 
төлөвлөлт, төлөвлөгөөг  боловсруулах, батлах, шийдвэр 
гаргахад иргэд, олон нийтийн оролцоог хангаж, иргэдийн 
мэдээлэл олж авах сувгийг нээлттэй, хүртээмжтэй, ил тод 
болгох

 » Хотын төсвийн хөрөнгө оруулалтын төсөл арга хэмжээг эдийн 
засаг, нийгмийн үр  ашгаар эрэмбэлэн санхүүжүүлэх, хөрөнгө 
оруулалтын сан байгуулж, нэгдсэн  менежментийн тогтолцоо 
бүрдүүлэх зэрэг болно. 

Үндсэн хууль

Орон сууцны 
тухай хууль

Иргэний хууль

Сууц өмчлөгчдийн 
холбооны эрх зүйн 

тухай хууль

Газрын тухай 
хууль

МУ-ын иргэнд газар 
өмчлүүлэх тухай хууль

Газрын төлбөрийн 
тухай хууль

Кадастрын зураглал ба 
газрын кадастрын  тухай 

хууль

Эд хөрөнгө өмчлөх эрх түүнтэй 
холбоотой эд хөрөнгийн бусад 
эрхийн улсын бүртгэлийн тухай 

хууль

Хот байгуулалтын 
тухай хууль

Хот суурин газрыг 
дахин хөгжүүлэх тухай 

хууль

Байгаль орчныг 
хамгаалах тухай хууль

Барилгын тухай хууль

Авто замын тухай 
хууль

Эрчим хүчний тухай 
хууль

Хот суурины ус хангамж, 
ариутгах татуургын тухай 

хууль

Бусад

Татварын ерөнхий 
хууль

Үл хөдлөх эд 
хөрөнгийн албан 

татварын тухай хууль

Онцгой албан 
татварын тухай хууль

Зураг 90. Хот байгуулалтын салбарын хууль эрх зүйн ерөнхий 
тогтолцоо
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1-5-1. ХОТ ТӨЛӨВЛӨЛТ, БАЙГУУЛАЛТЫН САЛБАРЫН ХУУЛЬ 
ТОГТООМЖИЙГ ШИНЭЧЛЭН САЙЖРУУЛСНААР ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН 
ТОГТОЛЦООГ БОЛОВСРОНГУЙ БОЛГОХ:

Хотын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хангахын 
тулд хууль эрх зүйн орчинг боловсронгуй болгож сайжруулах 
шаардлагатай. Энэ зорилгоор дараах чиглэлүүдээр хууль эрх зүйн  
орчинг бий болгож мөрдүүлнэ. 

Үүнд: 

 » Төвийн бүсийн таталцал нөлөөллийн хүрээнд Улаанбаатарын 
дэд бүсийг хөгжүүлэх эрх зүйн үндсийг бүрдүүлэх

 » Нийслэлийн дагуул, хаяа хот, тосгодын хот байгуулалтын 
бүсчлэлийн дүрмийг боловсруулан батлуулж, мөрдөх

 » Улаанбаатар хотын хот байгуулалтын бүсчлэлийн дүрмийг 
батлан, мөрдөх 

 » Газар үл хөдлөх хөрөнгийн үнэлгээний тогтолцоог боловсронгуй 
болгох эрх зүйн баримт боловсруулж мөрдөх 

 » Газрын харилцааны тогтолцоог илүү үр ашигтай бөгөөд ил тод 
болгох эрх зүйн баримт бичиг боловсруулж мөрдөх

 » Хот төлөвлөлт, байгуулалтын үйл ажиллагааны санхүүжилтыг 
боловсронгуй болгож, “Хот байгуулалтын сан “ байгуулах хууль 
эрх зүйн баримт бичиг шинээр боловсруулж мөрдөх

 » Хаяа дагуул хот суурингуудын бие даан хөгжих хууль эрх зүйн 
орчинг бий болгох 

 » Иргэд, оршин суугчид, олон нийтийн санал хүсэлтийг тусгах 
арга механизмыг боловсронгуй болгох 

д/д Хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа Хууль, тогтоомжийн нэр
Шинээр батлах Нэмэлт, өөрчлөлт оруулах

1 “Хотын тогтвортой хөгжлийн стандарт”, 
техникийн баримт  бичгийг шинжлэх ухааны 
үндэслэлтэй судалгаа, олон улсын жишиг, 
дэлхийн хотуудын хөгжлийн чиг хандлагад 
нийцүүлэн боловсруулах.

- Гэр хорооллын амьдрах орчны стандарт; 
- Орон сууцны хорооллын амьдрах орчны 
стандарт;
- Нийтийн аж ахуйн үйлчилгээний стандарт;
- Ногоон байгууламж, хүүхдийн тоглоомын 
талбайн стандарт;
- Нийтийн эдэлбэрийн зам, гудамж талбайн 
стандарт;
- Хотын дэд бүтцийг төлөвлөх, барих стандарт;
- Хотын барилга, замын ангилал, авто замын 
ачаалалтай уялдуулан барилгын давхар талбайг 
тооцох стандарт;
- Хотын зам болон инженерийн шугам 
сүлжээний дэд бүтцийн барилга байгууламжийн 
чанар, зай хэмжээний стандарт;
- Амьдралын нөхцлийг сайжруулах 
төлөвлөлтийн стандартууд.

- Эрүүл ахуйн тухай хууль;
- Хог хаягдлын тухай хууль;
- Усны тухай хууль;
- Ойн тухай;
- Авто замын тухай;
- Байгаль орчныг хамгаалах тухай;
- Эрчим хүчний тухай;
- Эрүүл мэндийн тухай;
- Боловсролын тухай; 
- Барилгын норм ба дүрэм;

2 Хотын стандарт, техникийн баримт 
бичиг боловсруулах, шийдвэр гаргах үйл 
ажиллагаанд иргэд, олон нийтийн оролцоог 
нэмэгдүүлэх, үр нөлөөг сайжруулах суурь 
нь эрх зүйн таатай орчинг бүрдүүлэх,

- Олон нийтийн оролцоог хэрхэн хангах, 
түүний үр дүнг тооцох асуудлыг зохицуулсан журам.

- Хот байгуулалтын тухай хууль;
- Хот, тосгоны эрх зүйн байдлын тухай хууль;

3 Техникийн баримт бичгүүдийг боловсронгуй 
болгох.

- -

4 Хотын стандарт, техникийн баримт бичгийн 
хэрэгжилтийг хангах, хяналт тавих, үнэлгээ 
шинжилгээ хийх төрийн байгууллагын бүтэц, 
чиг үүрэг, уялдаа холбоо, хариуцлагын 
тогтолцоог боловсронгуй болгох.

- Төрийн байгууллагын бүтэц, орон тоог 
батлах;

-

5 Гадаад, дотоодын судалгаа шижилгээний 
байгууллага, дэлхийн өндөр хөгжилтэй 
хотуудын хөгжлийн туршлага стандарт 
хэрэгжүүлэх чадвараас суралцах.

- -

6 Хотын стандартын баримт бичгийн 
судалгаа, хөгжүүлэлтийг тасралтгүй 
явуулах санхүү хөрөнгийн эх үүсвэрийг 
шийдвэрлэх.

- - Төсвийн тухай хууль;
- Татварын ерөнхий хууль;
- Нийслэлийн эрх зүйн байдлын тухай хууль;
- Хот, тосгоны эрх зүйн байдлын тухай хууль.

Хүснэгт 7. 
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 » Хот төлөвлөлт, байгуулалтын үйл ажиллагааг зохицуулсан 
хууль эрх зүйн орчинг боловсронгуй болгох 

 » Хотын дизайныг эрх зүйн баримт бичгээр баталгаажуулж 
хөгжүүлэх

 » Олон нийтийн оролцоотой хот төлөвлөлтийн үйл ажиллагааг 
дэмжих

 » Оршин суугч, иргэдийг оюун санаа, сэтгэлгээний өндөр чадавхи, 
ёс суртахуунтэй болгон төлөвшүүлэх

ШИНЭЭР БОЛОН ХҮЧИН ТӨГӨЛДӨР ҮЙЛЧИЛЖ ХУУЛЬ ЭРХ ЗҮЙН 
БАРИМТ БИЧГҮҮДИЙГ ШИНЭЧЛЭН САЙЖРУУЛАХ:  

Ерөнхий төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хангах эрх зүйн орчинг 
сайжруулах арга хэмжээний хүрээнд дараах хууль дүрмүүдийг 
шинээр болон боловсруулах ба одоогийн мөрдөгдөж буйг 
сайжруулах шаардлагатай. 
Үүнд: 

 •  Улаанбаатар хотын хүн амын механик өсөлтийн 
зохицуулалан арх зүйн баримт бичиг 

 •  МУ-ын “Хот, тосгоны хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөний 
тухай” хууль   

 •  МУ-ын “ Хот суурин газрыг дахин хөгжүүлэх хууль”--нд 
нэмэлт өөрчлөлт  оруулан боловсронгуй болгох  

 •  МУ-ын “Хотын хот төлөвлөлтийн бүсчлэл”-ийн тухай 
хууль  

 •  Хот төлөвлөлт, хот байгуулалт, газар зохион байгуулалтын 
үл ажиллагааг зохицуулсан хууль эрх зүйн баримт бичгийг 
боловсронгуй болгох 

 •  Нийслэл хотын ногоон бүсийн тухай хуулийг 
боловсруулах,түүнийг хэрэгжүүлэх дүрэм,журмыг 
боловсруулж дагаж мөрдөх 

 •  Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт татваргүй бүс байгуулах дүрэм 
журам  

 •  МУ-ын “Хотын дизайны тухай хууль”
 •  Дагуул хаяа хот тосгодыг хөгжүүлэх талаарх хууль эрх 

зүйн баримт бичиг 
 •  “Хот тосгоны барилгажилт, төлөвлөлтийн норм ба дүрэм” 

шинэчлэн сайжруулах 
 •  МУ-ын “Иргэд оршин суугчдын санал хүсэлтийг хот 

байгуулалтын баримт бичигт тусгах тухай” хууль 

ХОТ ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН УДИРДЛАГЫГ БОЛОВСРОНГУЙ БОЛГОХ: 

Хотын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх бололцоог 
хангах, ерөнхий төлөвлөгөө хэрэгжүүлэх байгууллагын бүтэц 
зохион байгуулалт, чадавхийг бэхжүүлэх  шаардлагатай. Цаашид 
хот байгуулалтын үйл ажиллагааг улс төрөөс ангид байлгаж, хотын 
хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөг хэрэггжүүлэхэд тогтвортой ажиллах 
нөхцлийг хангах шаардлагатай. Үүний тулд дараах арга хэмжээг 
авах нь зүйтэй гэж үзэж байна. 
Үүнд: 

 »  Хотын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэхэд оролцох 
талуудын эрх үүргийг тодорхойлж, байгууллага, ажилтны ажил 
үүргийн хуваарийг нарийвчлан тогтоох 

 » Ерөнхий төлөвлөгөөний хэрэгжилтэнд хяналт, мониторинг хийх 
тогтолцоог бий болгох, 

 »  Хот байгуулалтын мэдээллийн сангийн үйл ажиллагааг 
өргөжүүлж, боловсронгуй болгон хөгжүүлэх  

 » Хөрөнгийн болон газрын үнэлгээний тогтолцоог боловсронгуй  
болгон орчин үеийн шаардлагад нийцүүлэх 

 »  Хот байгуулалтын үйл ажиллагааг зохицуулсан хууль эрх зүйн 
механизмуудыг боловсронгуй  болгох  

1-5-2. ОЛОН НИЙТИЙН ОРОЛЦООГ ХОТ ТӨЛӨВЛӨЛТ, ХОТ 
БАЙГУУЛАЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ТАТАН ОРОЛЦУУЛАХ 
НӨХЦЛИЙГ ХАНГАХ:

Хотын амьдралд шийдвэр гаргах түвшинд оршин суугч иргэд санал 
бодлоо илэрхийлэх оролцоог хангах бүх талын арга хэмжээ авна. 
Хотын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө болон бусад томоохон төсөл 
хөтөлбөрүүдийн талаарх мэдээллийг олон нийтийн мэдээллийн 
хэрэгслээр урьдчилан тарааж, санал бодлыг нь сонсож, төслийн 
баримт бичигт тусгадаг эрх зүйн механизмыг боловсруулж 
мөрдүүлнэ. Үүнд: 

 » Хот суурин газрын ерөнхий төлөвлөгөө, хэсэгчилсэн ерөнхий  
төлөвлөгөө, барилгажилтын төслүүдэд, тухайн орон нутагт 
амьдарч буй оршин суугчдын оролцоог хангах тухай хууль 

 » Хот төлөвлөлт, байгуулалтын үйл ажиллагаанд олон нийтийн  
оролцооны дүрэм, журам

1-5-3.  ХОТЫН БИЕ ДААН ХӨГЖИХ, ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙН ОРЧНЫГ И 
БҮРДҮҮЛЖ, ХОТЫН БАГЦ ДҮРЭМТЭЙ БОЛОХ:

Улаанбаатар хот болон хаяа дагуул хот, суурингууд бие даан 
хөгжих боломжийг бүрдүүлэхийн тулд дараах үйл ажиллагааг авч  
хэрэгжүүлнэ.
Үүнд: 

 » “Нийслэл хот”, “Нийслэл”, “Улаанбаатар хот” гэсэн 3 ойлголтын   
хууль зүйн ялгаа заагийг тогтоох, удирдлагын бүтэц, чиг үүрэг, 
хариуцлагыг нарийвчлан тодорхойлох

 » Нийслэл, дүүрэг, хороонд, хот суурин /хаяа дагуул хот, суурин/
байгуулах эрх зүйн орчинг бүрдүүлэх хууль эрх зүйн тогтолцоог 

 » Нийслэлийн эрх зүйн байдлын тухай хууль

 » Монгол улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний 
удирдлагын тухай

 » Хот тосгоны эрх зүйн байдлын тухай

 » Хот байгуулалтын тухай

 » Хот суурин газрыг дахин хөгжүүлэх тухай

 » Төсвийн тухай

зэрэг Монгол улсын холбогдох хуулиудад нэмэлт өөрчлөлт оруулах 
болон шинээр боловсруулах замаар хууль эрх зүйн орчинг бүрдүүлнэ. 
Хотын ерөнхий төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хангах хотын багц эрх 
зүйн баримт бичгүүдийг боловсруулж хэрэгжүүлнэ. 
Үүнд:

 » Нийслэл хот болон бусад хот тосгон засаглал, санхүүгийн хувьд 
бие даан хөгжих, өөрсдийн онцлогт тохирсон дүрэм журам 
баталж мөрдүүлэх 

 » Хот, тосгоны зэрэглэл тогтоох, хот тосгоны удирдлагыг сонгох, 
томилох, хот тосгоны төлөвлөлттэй холбоотой харилцааг 
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нарийвчлан зохицуулсан хууль тогтоомжийг батлах

 » Хотын тогтвортой хөгжлийг хангах /амьдралын орчны 
стандартууд/ зориулалт бүхий стандартын шаардлагууд 

 » Хотод амьдрах орчин нөхцөл, хотын үйлчилгээгээр хангагдах, 
хотын удирдлагын байгууллагаа өөрсдөө сонгож байгуулах, 
хүний эрхийг хангах хууль эрх зүйн эрх зүйн орчныг 
боловсронгуй болгох

 » Хотыг хөгжүүлэх бодлогын үндсэн баримт бичиг  болох хөгжлийн 
ерөнхий төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний хүрээнд “хот 
суурингуудын бүсчлэл”-ийн дүрмийг Хот байгуулалтын хуулинд 
нэмэлт өөрчлөлт оруулах замаар шийдвэрлэж, хэрэгжүүлнэ. 

1-5-4. ШИНЖЛЭХ УХААНЫ ҮНДЭСЛЭЛТЭЙ, ХОТ ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН 
ОРЧИН ҮЕИЙН БОДЛОГЫГ ТУСГАСАН, ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН 
ОНОВЧТОЙ ТООЦООЛОЛТОЙ ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН БАРИМТ 
БИЧИГТЭЙ БОЛОХ: 

Нийслэл хотыг хөгжүүлэх хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө, хэсэгчилсэн 
ерөнхий төлөвлөгөө, барилгажилтын төсөл хөтөлбөрүүд, тэдгээрийг 
хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө, эрэмбийийн дагуу хөрөнгө 
оруулалтын төлөвлөгөө зэрэг хот байгуулалтын баримт бичгүүдтэй 
байна. 
Монгол улсын нутаг дэвсгэрт боловсруулагдаж хот байгуулалтын 
баримт бичгүүдийн бүрдэл, техникийн шийдлийг  орчин үед 
гадаадын улс орнуудад мөрдөгдөж буй стандарт шаардлагыг 
хангасан байдлаар боловсруулагдах шаардлагатай. 

Үүний тулд:
 » Улаанбаатар хот, хаяа дагуул хот, суурингуудын бүсчлэлийн   

дүрмийг боловсруулж, мөрдүүлж хэвшүүлэх 

 » Улаанбаатар хотын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөний 
хэрэгжилтэнд мониторингийн дүгнэлтийг 2 жил дутамд, хот 
байгуулалтын суурь судалгаанд тулгуурлан хийж, НИТХ-д 
хэрэгжилтийн явцыг танилцуулдаг тогтолцоонд шилжих 

 » “Монгол улсын Хот байгуулалтын хууль”- нд нэмэлт оруулж, 
хот суурингуудын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө, хэсэгчилсэн 
ерөнхий төлөвлөгөөнд тодотгол хийх хугацаа, нөхцлийг 
тодорхой зааж өгөх 

 » Газрын болон үл хөдлөх хөрөнгийн үнэлгээний тогтолцоог   
 боловсронгуй болгох 

 » Хот байгуулалтын кадастр хөтлөх журам боловсруулж мөрдүүлэх  

Одоогийн хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй МУ-ын хот байгуулалтын 
талаарх дүрэм, журам, стандартуудыг олон улсын шаардлагад 
нийцүүлэн боловсронгуй болгож шинэчлэнэ. 
Үүнд: 

 » “Хот тосгоны төлөвлөлт, барилгажилтын норм ба дүрэм БНбД     
30.01.04” 

 » Бүс нутгийн хөгжлийн төсөл боловсруулах аргачилсан заавар 

 » Хот суурин газрын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулах   
аргчилсан заавар /Зураг төслийн бүрдэлд  хот суурин газрын 
гудамж    замын хөдөлгөөн зохион байгуулалтын шийдлийг 
тусгадаг байх/ зэрэг болно.

1-5-5. ХАЯА, ДАГУУЛ ХОТ СУУРИНГУУДАД ҮЙЛДВЭРЛЭЛ 
ҮЙЛЧИЛГЭЭ ЭРХЛЭХ ТАТВАР, БИЗНЕСИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД 
ДЭМЖЛЭГ ҮЗҮҮЛЭХҮЙЦ ХУУЛЬ ЭРХ ЗҮЙН БАГЦ БАРИМТ БИЧИГ 
БОЛОВСРУУЛАХ:

Улаанбаатар хотын төвлөрлийг задлах, хот руу чиглэсэн хүн амын 
шилжилт хөдөлгөөнийг сааруулах зорилгоор хаяа дагуул хот, 
суурингуудыг хөгжүүлэх бодлогын хэрэгжилтийг хангахын тулд, 
үйлдвнолнл үйлчилгээ явуулж, ажлын байр бий болгох нөхцлийг 
дэмжсэн хууль эрх зүйн орчинг сайжруулна.   

Үүнд:  
 » Хаяа дагуул хот суурингуудыг бие даан хөгжих нөхцлийг хангах

 » Нийслэл хот эрх зүйн байдлын хуулийг боловсруулан батлуулж,  
хотын төсвийн орлогын 90- багагүй хувийг хотын бүтээн   
байгуулалтанд зарцуулах эрх зүйн механизмийг боловсруулах 

 » Нийслэлийн стратеги төлөвлөлтийн газрыг шинээр байгуулж,   
эрх мэдлийг нь өргөжүүлэн, хотын хөгжлийн бодлогыг зангидан  
явуулдаг эрх бхий байгууллага байгуулж, уялдааг хангах 

 » Хаяа дагуул хот суурингуудын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө 
боловсруулах, тодотгох  

 » Хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө, барилгажилтын төсөл, ТЭЗҮ-г 
салбар чиглэлээр боловсруулах 

 » Нийслэл хотын нутаг дэвсгэрт эдийн засгийн чөлөөт бүсийг   
байгуулах ТЭЗҮ

 » Үйл ажиллагааны чиглэл нь Улаанбаатар хотод байх 
шаардлагагүй үйлдвэр аж хауйн газруудын жагсаалтыг гаргаж, 
тэдгээрийг нүүлгэн шилжүүлэх эрх зүйн баримт бичгүүдийг 
боловсруулж, НИТХ-р  батлуулж мөрдүүлөх

 » Хаяа дагуул хот суурингуудад үйлдвэр үйлчилгээ эрхэлж, ажлын 
байр бий болгох, хөрөнгө оруулалт хийх гадаад, дотоодын 
хөрөнгө  оруулагчдыг дэмжих баримт бичиг боловсруулж, эрх 
бүхий байгууллагаар батлуулж хэрэгжүүлэх зэрэг болно. 
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ЗОРИЛГО-2  “ДАЯРЧЛАЛЫН  ЭРИН ҮЕТЭЙ ХӨЛ  
ЗЭРЭГЦЭН ХӨГЖИХ ИДЭВХТЭЙ ХОТ” зорилгийг 
хэрэгжүүлэх дараах үндсэн 5 зорилтуудыг тавьж байна. 

2-1. Аялал жуулчлалын салбарын олон төрлийн    
  бүтээгдэхүүнийг хослуулан хөгжүүлэх 

2-2. Хэрэглэгч хотоос Бүтээгч хот болох

2-3. Мэдлэгт суурилсан эдийн засгийг хөгжүүлэх

2-4. Гадаад дотоодын хөрөнгө оруулалтыг дэмжиж, ажлын  
  байрыг нэмэгдүүлэх 

2-5. Олон улс, бүс нутгийн хамтын ажиллагааг дэмжин   
  хөгжүүлэх  

2-1. АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН САЛБАРЫН ОЛОН ТӨРЛИЙН 
БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙГ ХОСЛУУЛАН ХӨГЖҮҮЛЭХ ЗОРИЛТЫН 
ХҮРЭЭНД:

Нийслэл хотын хэмжээнд аялал жуулчлалын салбарыг дараах 
чиглэлээр хөгжүүлэх бодлого баримтална.
Үүнд:   

 » Соёлын аялал жуулчлал, бүтээлч үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх эрх 
зүйн орчныг бүрдүүлж, соёл, урлагийн зах зээлийг өргөжүүлэхэд 
салбар хоорондын уялдаа холбоог сайжруулан,  дэлхийн 
хэмжээний болон үндэсний онцлог бүхий соёл, урлагийн 
фестиваль (хөгжим, кино, хувцас, загвар, хүнс...)  наадмыг 
зохион байгуулах

 » Төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн хүрээнд аялал жуулчлалын 
томоохон төсөл, хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэх

 » Монгол хүний оюуны бүтээлийг дэлхийн зах зээлд сурталчлах 
төсөл хэрэгжүүлж,үндэсний уламжлалт соёлын өвийг харилцаат 
хотуудын хамтын ажиллагааны хүрээн сурталчилах

 » Түүх соёлын дурсгалыг сэргээн засварлаж аялал жуулчлалын 
эргэлтэд оруулах, аялал жуулчлалын шинэ бүтээгдэхүүнийг 
гаргах

 » Түүх соёлын өв, урлагийн бүтээлийн оюуны өмчийн эрхийг 
бүртгэлжүүлэн,баталгаажуулж хамгаалах, 

 » Аялал жуулчлалын кластерыг хөгжүүлэн үйлчилгээг олон улсын 
түвшинд хүргэх

зэрэг бодлого баримталснаар, нийслэлийн төсөвт  аяалал 
жуулчлалаас олох орлог нэмэгдэнэ.  

2-1-1. НИЙСЛЭЛИЙН НУТАГ ДЭВСГЭРТ ТӨРӨЛЖСӨН АЯЛАЛ 
ЖУУЛЧЛАЛЫН БҮСҮҮДИЙГ ТОГТООЖ, ХӨГЖҮҮЛЭХ 

Нийслэл Улаанбаатар хотыг 2040 оны түвшинд Азийн аялал жуулчлал 
хөгжсөн хотуудын нэг болгон хөгжүүлнэ. Аялал жуулчлалаас 
олох орлогыг нэмэгдүүлж, гадаадын аялагчдын тоог нэмэгдүүлэх, 
тэдэнд үзүүлэх аялал жуулчлалын бүтээгдэхүүний тоо хэмжээ, нэр 
төрлийг олшруулж, чанарыг сайжруулахад онцной анхаарна. Аялал 
жуулчлалын дэд бүтцийг үе шаттайгаар хөгжүүлэх арга хэмжээг 
бөгөөд олон улсын стандартын шаардлага хангасан зочид буудал, 
үйлчилгээний газруудын болон бүтээгдэхүүний төрөл, тоо хэмжээг 
нэмэгдүүлнэ. 
Аялал жуулчлалыг Улаанбаатар бүсийн хэмжээнд аялал жуулчлал, 
амралт зуүаалгын бүс хэлбэрээр төрөлжүүлэн хөгжүүлнэ. 
Улаанбаатар хотын хэмжээнд  музей, дурсгалт газар түүх соёлын 
цогцолбор  хэлбэрээр төрөлжүүлнэ.    
ДАЖБ-аас гаргасан “ Аялал жуулчлал 2020 онд” судалгаанаас үзэхэд 
21 зуунд аялал жуулчлалын дараах 5 төрөл давамгайлан хөгжих 
төлөвтэй байна. 
Үүнд: 

 •  Адал явдалт аялал жуулчлал 
 •  Эко жуулчлал 
 •  Тусгай сонирхлын жуулчлал 
 •  Тойрон аялал 
 •  Соёл танин мэдэхүйн жуулчлал 

Юуны түрүүнд Улаанбаатарын бүс буюу нийслэл хотын нутаг 
дэвсгэрийн хэмжээнд төрөлжсөн аялал жуулчлалын бүсүүдийг 
дараах чиглэлээр байгуулж хөгжүүлнэ. 
Үүнд: 

 •   Соёлын өвийн цогцолбор парк
 •   Аялал жуулчлалын чөлөөт бүс
 •   Уулын аяллын бүс
 •   Амралт сувилал
 •   Хүүхдийн амралт, зуслангийн бүс 
 •    Амралт зугаалгын ногоон бүс 

Аялал жуулчлалын хөгжил нь салбар хоорондын нягт уялдаа, 
зохицуулалт, эрх зүйн таатай орчинг шаарддаг олон талт харилцаа 
учраас тэдгээрийн үйл ажиллагаанаас ажил үйлчилгээний тоо болон 
чанар, үйлчилгээний дэд бүтцийн бүтээн байгуулалт ихээхэн хамаарч 
байна. Түүх соёлын үл хөдлөх өв нь аялал жуулчлалын чухал нөөц 
юм. Улс, хотын хамгаалалтад бүртгэлтэй түүх, соёлын үл хөдлөх 
үнэт зүйлсийг эдийн засгийн эргэлтэд оруулах талаар олон төрлийн 
хөтөлбөр боловсруулж хэрэгжүүлэх арга хэмжээг шат дараатай авна.  

Гадаадын жуулчдад нийлүүлдэг хотын аяллын бүтээгдэхүүн Гандан, 
Сүхбаатарын талбай, Зайсан толгой, Богд хааны өвлийн ордон, 
Чойжин ламын сүм мүзей, Горхи, Цонжин болдог, Манзушир, 
Аглаг бүтээлийн хийд, “Монгол наадам”, морь, малчин айл, бэлэг 
дурсгал, үндэсний хоолны газар зэрэг нь хотын аялал болон соёлын 
бүтээгдэхүүн хэвээр хадгалагдах бөгөөд түүнийг улам боловсронгуй 
болгож хөгжүүлнэ.  

Амралт, аялал жуулчлалын улирлын хэлбэлзэл хэвээр байх ба 
энэ сул талыг засаж сайжруулахын тулд өвөл, хаврын улиралд 
дотоодын амрагч, аялагчлыг татах олон төрлийн арга хэмжээ 
авна. Зочид буудал, хурлын танхим, спортын хүрээлэн, зугаацлын 
цогцолбор зэрэг дорвитой бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ бий болгосноор 
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улирлын хамаарал буурах боломж бүрдэнэ. Монголын аялал 
жуулчлалын салбарын өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэхийн зочид 
буудал,олон улсын үзэсгэлэн, яармаг, биззнесийн төв, спортын 
хүрээлэн, зугаацлын цогцолбор зэрэг аялал жуулчлалын дэд бүтцийг 
хөгжүүлнэ. 

Улаанбаатар хотын аялал жуулчлалын маршрутыг хотын болон 
хот орчмын гэсэн ангиллаар, сонирхолтой хэлбэрээр зохион 
байгуулж хөгжүүлнэ. Одоогийн мөрдөгдөж буй аялал жуулчлалын 
маршрулуудыг хэвээр хадгалж, цаашид үйлчилгээний чанарыг 
сайжруулах, шинэ, сонирхолтой аялал жуулчлалын бүтээгдэхүүнийг 
олгоор гаргах талаар хувийн хэвшилтэй хамтран ажиллана.

АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ОЛОН ТӨРЛҮҮДИЙГ ХОСЛУУЛАН 
ХӨГЖҮҮЛЭХ:

Нийслэл хотод айлчлах, гадаадын жуулчдын тоог 2 дахин нэмэгдүүлэх 
бөгөөд дотоодын аялал жуулчлалыг идэвхтэй хөгжүүлнэ. Аялал 
жуулчлалыг хөгжүүлэхийн тулд дараах арга хэмжээг авна. 
Үүнд:

 »   Улаанбаатар хотын хэмжээнд аялал жуулчлаын дэд бүтцийг 
эрчимтэйгээр хөгжүүлнэ. 

 »   Аялал жуулчлал эрхэлж буй хувийн хэвшлийн иргэн, ААН-ийг 
бүх талаар дэмжих бодлого төр засаг, хотын хэмжээнд 
баримтална  

 »   Хүйтний улиралд нийслэл хотод аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх 
аялал жуулчлалын шинэ бүтээгдэхүүнийг олноор бий болгоно.

ХОТ ОРЧМЫН НУТАГ ДЭВСГЭРИЙН ХҮРЭЭНД: Улаанбаатар хот 
орчмын 395,0 мянган га нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд:

 »   Аялал жуулчлалын чиглэлээр дагнан хөгжих Их Майдар хотыг 
цогцолборын хамт барьж байгуулах

 »   Түүх соёлын дурсгалт газруудыг холбосон 10 гаруй аяллын 
маршрутыг зохион байгуулах

 »   “Цонжин болдог”,”Түмэн хишигтэн” цогцолборууд 

 »   “Хүй долоон худаг” –т “Монгол наадам” цогцолбор

 »   Горхи-Тэрэлжийн байгалийн цогцолборт газрыг Эко-Аяллын 
бүс болгон амралт, аялал жуулчлалыг хөгжүүлнэ 

 »   Богдхан уулын ДЦГ-ыг явган аяллын бүс  

 »   Туул, Сэлбэ, Улиастай, Баян голуудын хөндий дагуу амралт 
зугаалгын сүлжээ бүхий ногоон бүс болгон тус тус хөгжүүлнэ. 

МАЙДАР ЭКО СИТИ: 

54 метр өндөр Майдар бурхны дүрийг 108 метр өндөр суварган 
байгууламж бүхий ”Бурхан шашны Майдар цогцолбор”, аялал 
жуулчлалын бүсийг хөгжүүлнэ. Уг цогцолборт олон нийтийг хүлээн 
авах, ногоон экспо, мод цэцэгс үрслүүлэх, амралт үйлчилгээ, бясалгал, 
амирлахуйн орчин, боловсрол танин мэдэхүйн, 108 мянган Майдар 
бурхан байрлах, сүншиглэсэн суварган байгууламж, түүх дурсгалын 
музей гэсэн хэсэгтэй байна. Харин энэ цогцолборын эргэн тойронд 
амралт зугаалгын цэцэрлэг, зочид буудал, сүм буудал, гэр амралт, 
усан парк, амьтны хүрээлэн, одон орны төв, номын сан, урлахуйн 

сургууль, спорт амралтын талбай, ногоон байгууламж, худалдаа 
үйлчилгээ, олон улсын сүм хийд, задгай театр, бясалгалын ордон, 
авто зогсоол зэрэг байрлах юм.

Зураг 6. Их Майдар цогцолбор

АЭРОСИТИ: 

Нисэх онгоцны шинэ буудлыг түшиглэсэн тусгай бүсийг байгуулах 
замаар дотоод, гадаадын хөрөнгө оруулагч, аялагчдын сонирхлыг 
татсан эдийн засгийн чөлөөт бүсийг байгуулан хөгжүүлнэ. Зуунмод 
хоттой зэрэгцэн хөгжих нөхцлийг тооцож шинэ хотын суурьшлын 
бүсийг 34119 хүн амтай байхаар төлөвлөсөн. Шинэ хотын хөгжлийн 
тэргүүлэх чиглэлийн нэг болох нүүдэлчдийн хот “Монгол туургатны 
бахархал, олон үндэстний эв нэгдлийг баталгаажуулсан хот болон 
хөгжих концепцийг архитектур орон зайн төлөвлөлтөд тусгасан 
байна.

ЦОНЖИН БОЛДОГ: 

Улаанбаатар хотоос 53 км зайд байгалийн сайхан цогцолсон Туул 
голын ойролцоо Налайх дүүрэг ба Төв аймгийн Эрдэнэ сумын 
зааг нутаг дээр “Цонжин болдог” хэмээх түүхэн үйл явдалтай 
холбоотой газарт “Чингис хааны хөшөөт цогцолбор” хэмээх энэхүү 
түүх, соёлын цогцолбор газрын нийт талбай 212 га эзлэн оршдог. 
Морьт хөшөө нь суурийн хэсгийн байгууламжийн хамт 48 метр 
өндөр юм. Суурийн хэсэг нь 10 метр өндөр 30 метрийн диаметртэй 
дугуй хэлбэртэй, морьт хөшөө нь 38 метр өндөр юм. Хөшөөний 
суурийн хэсэгт хааны музей, үзвэрийн танхим, ресторан, бар, 
хурлын танхим, бэлэг дурсгалын дэлгүүр зэрэг байрладаг. Морьт 
хөшөөг тойрон 200 гаруй гэр буудал байрлах бөгөөд орчин үеийн 
тавилга, тоног төхөөрөмжөөр бүрэн тоноглогдсон. Гэр буудлууд нь 
XIII зууны үеийн Монголын овог аймгуудын хэрэглэж байсан эртний 
тамганы хэлбэрээр байрласан байна. Энэхүү хөшөөт цогцолбор нь 
дэлхийн хамгийн том морьт хөшөө юм. Энэхүү хөшөөт цогцолбор нь 
гадаадын төдийгүй дотоодын жуулчдад ч багагүй ач холбогдолтой 
юм. Иймд энэ цогцолборыг түшиглэн аялал жуулчлал, амралт 
зугаалга, соёлын үйлчилгээ бүхий дагуул хот болгох хөгжлийн 
төлөвлөгөөг боловсруулна.

МОНГОЛ НААДАМ: 

Хүй долоон худагт “Монгол наадам цогцолбор” спорт, аялал 
жуулчлал хөгжсөн хот маягийн тосгон болгон хөгжүүлнэ. 2040 оны 
түвшинд тухайн сууринд 6000-7000 орчин хүн байнга оршин суух 
бөгөөд дараах чиглэлээр үйл ажиллгаа давамгайлна. 
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Үүнд: 
 • Спорт
 • Амралт, аялал жуулчлал 
 • Жижиг дунд үйлдвэрлэл 

“Монгол наадам” цогцолбор нь жилийн 4-н улиралд үйл ажиллагаа 
явуулах бөгөөд Монгол орны түүх соёл, ард түмний зан заншлыг 
сурталчлах, дотоод, гадаадын аялагч, жуулчлагчдыг татах,слортыг 
хөгжүүлэх, олон улсын болон улсын чанартай уралдаан тэмцээн 
бусад арга хэмжээ зохион байгуулах бааз суурь болно. 

2-1-2. ХОТЫН ТҮҮХ, СОЁЛЫН ҮЛ ХӨДЛӨХ ӨВ, ДУРСГАЛ, 
УЛАМЖЛАЛЫГ ХАДГАЛАН ХАМГААЛЖ, СЭРГЭЭН ЗАСВАРЛАХ:

Улаанбаатар хотын хэмжээнд түүхэн дурсгалт талбай, барилга 
байгууламжуудын судалгааг нарийвчлан гаргаж, сэргээн засварлах 
ажлыг үе шаттай хийнэ. Уг арга хэмжээний дагуу ШУА, МАЭ болон 
бусад мэргэжлийн байгууллагууд, судлаачдын оролцоотойгоор 
Нийслэл Улаанбаатар хотын түүхэн хөгжлийн төлөөлөл болсон хот 
байгуулалтын төсөл, барилга байгууламжийн жагсаалтыг гаргана. 
МУ-ын “Соёлын өвийг хамгаалах тухай” хуулийн 3.1 дэх хэсэгт “Түүхэн 
тодорхой орон зай, цаг үеийг төлөөлж чадах түүх, соёлын дурсгалт 
зүйлд хамааруулна” гэж түүхэн дурсгалын шалгуурыг тодорхойлсон 
байх бөгөөд т¿¿õ, ñî¸ëûí äурсгалын хадгалалт, хамгаалалтад äîîðõ 
çàð÷ìóóäûã áàðèìòàлна. 
¯¿íä:   

 • Õ¿íèé ýðõ áà ¿íäñýí ýðõ ÷ºëººã äýýäëýí õ¿íäýòãýõ çàð÷èì 
 •  Îíöãîé á¿ðýí ýðõ ýäëýõ çàð÷èì 
 • Á¿õ ñî¸ëûã èæèë òýãø ¿íýëæ, õ¿íäýòãýõ çàð÷èì 
 •  Îëîí óëñûí ýâ íýãäýë õàìòûí àæèëëàãàаíû çàð÷èì 
 •  Õºãæëèéí ýäèéí çàñàã, ñî¸ëûí õî¸ð òàëò çàð÷èì 
 •  Òîãòâîðòîé õºãæëèéí çàð÷èì 
 • Èæèë òýãø õ¿ðòýõ çàð÷èì 
 •  Íýýëòòýé áºãººä òýíöâýðòýé áàéõ çàð÷èì зэрэг юм.

Мөн олон улсад мөрдөгдөж буй дараах баримт бичгүүдийг мөрдлөгө 
болгоно. 
Үүнд: 

 • Õºøºº äóðñãàë, äóðñãàëò ãàçðûã õàäãàëæ õàìãààëàõ, 
ñýðãýýí çàñâàðëàõ òóõàé îëîí óëñûí /Âåíåöèéí/ õàðòè 

 • Äóðñãàëò ãàçðóóäûã áàðèìòæóóëàõ ÈÊÎÌÎÑ-èéí çàð÷èì 
 •  Ñî¸ëûí ºâèéí ýõ áàéäëûã õàäãàëàõ òóõàé Íàðàãèéí 

áàðèìò áè÷èã

УЛААНБААТАР ХОТЫН ХЭМЖЭЭНД: 

Улаанбаатар хотын хилийн цэсийн хүрээнд хотын  нутаг 
дэвсгэрт орших музей, түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгалт барилга 
байгууламжуудыг он цаг, ач холбогдол, онцлог, дахин давтагдашгүй 
гэх мэт үзүүлэлтүүдийн дагуу сэргээн засварлан шинэчлэж, орчныг 
нь тохижуулан гадна дотнын жуулчид, хотын иргэд оршин суугчдын 
амралт чөлөөт цагаа өнгөрөөх тав тухтай орчныг бүрдүүлнэ. 
Улаанбаатар хотыг 2040 он хүртэл хөгжүүлэх хөгжлийн ерөнхий 
төлөвлөгөөний шийдэлд Улаанбаатар холтын түүх, архитектур, 
хот байгуулалтын түүхийг илтгэсэн барилга байгууламж, 
цогцолборуудын жагсаалтыг гаргаж, МУ-ын Засгийн газрын улсын 
тусгай хамгаалалтанд авах шийдвэр гаргуулж, сэргээн засварлах 
ажлыг үе шаттайгаар хийнэ. 

Эдгээр дурсгалт газруудын барилгажилтын болон барилга 
байгууламжийн экстерьерийг хуучин хэвээр хадгалах, сэргээн 
засварлах, нутаг дэвсгэрт шинээр барилгажилтын үйл явцыг  
хориглох бодлого баримтална. 

Зураг 7. Түүх, соёлын дурсгалт газар 

2-1-3. УЛААНБААТАР ХОТЫН ТҮҮХ, УЛАМЖЛАЛТ СОЁЛ 
ИРГЭНШЛИЙН ОНЦЛОГИЙГ  ХАРУУЛСАН  БҮТЭЭН БАЙГУУЛАЛТЫГ 
БИЙ БОЛГОХ:

Эх нутгийнхаа унаган байгаль, түүх, соёлын өвийг эрэн сурвалжилж, 
танин мэдэж, судлан шинжлэн тодорхойлж, бүртгэн баримтжуулах, 
баталгаажуулах, сурталчлан таниулж алдаршуулах, хадгалж 
хамгаалах, сэргээн засварлан хойч үедээ өвлүүлэх нь Монгол 
төр, засаг, иргэд хүн бүрийн эрхэм чухал үүрэг, үргэлжийн санаа 
тавьж байх нандин хариуцлага билээ. Ингэснээр өсвөр хойч үедээ 
түүхэн ухамсар, үндэсний бахархлыг шингээн уламжлах, улмаар 
Монгол орныхоо, нийслэл хотынхоо өмнөх түүхийг баталгаажуулан 
баримтжуулж, дэлхий дахинаа суртчлан таниулах цогц бодлого, үйл 
ажиллагааг Улаанбаатар хот болон хаяа, дагуул хот тосгодын нутаг 
дэвсгэрийн хүрээнд боловсруулан хэрэгжүүлэх шаардлага өнөөгийн 
даяаршиж байгаа цаг үед нэн хурцаар тавигдаж байна. 
Энэхүү үйл ажиллагааны хүрээнд, Улаанбаатар хот болон хаяа, 
дагуул хот тосгодын нийт нутаг дэвсгэрт түүх, соёлын үл хөдлөх өвийг 
эрэн сурвалжилж, илрүүлэн шинжилж судлан тодорхойлж, бүртгэж, 
шалгуур үзүүлэлтүүдийн дагуу ангилал зэрэглэлийг нь тогтоон 
баталгаажуулж, тусгай хамгаалалт авах, сэргээн засварлалтын 
ажлыг тогтоон тодорхойлох төслийг боловсруулан хэрэгжүүлнэ. 
Өнөөгийн байдлаар түүх соёлын үл хөдлөх өв, дурсгалыг зөвхөн 
барилга, хөшөө дурсгалын хүрээнд авч үзэж байгааг дурсгалт 
нутаг газар, цогцолборын хүрээнд өргөтгөн авч үзэх шаардлагатай 
байна. Түүх соёлын үл хөдлөх өв, дурсгалын үйл ажиллагааны 
хязгаарлалт, хамгаалалтын бүсүүдийг дараах дөрвөн ангилалд 
хуваан тодорхойлно. 
Үүнд:

 • Дурсгалт нутаг газар,
 • Дурсгалт цогцолбор,
 • Дурсгалт барилга байгууламж,
 • Хөшөө дурсгал, баримал гэсэн дөрвөн ангилалд хуваан 

авч үзнэ.
Улаанбаатар хот болон хаяа, дагуул хот, тосгодууд Хот байгуулалтын 
бүсчлэлийн дүрмийг боловсруулахдаа түүх, соёлын үл хөдлөх 
дурсгалын хамгаалалтын бүсийг давхцал бүс хэлбэрээр заавал 
тусган оруулсан байна. Улаанбаатар хот болон хаяа, дагуул хот 
тосгодын нутаг дэвсгэрт түүх, соёлын үл хөдлөх өвийг хадгалж 
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хамгаалах, сэргээн засварлах бодлогыг боловсруулан хэрэгжүүлж 
эхэлсэн байна. 

2-1-4. ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫГ ХӨГЖҮҮЛЭХ

Улаанбаатар хотын хэмжээнд эрүүл мэндийн аялал жуулчлалыг 
хөгжүүлэх арга хэмжээ авна. Энэ зорилгоор Улиастайн аманд 
“Эрүүл мэндийн цогцолбор”-г байгуулна. Тухайн цогцолбор 
нь хамгийн сүүлийн үеийн тоног төхөөрөмжөөр тоноглогдсон 
800-900 ортой эмнэлгийн иж бүрэн барилга, лаборатори, эмч 
нарын мэргэжил дээшлүүлэх институт, эмч ажилчдын орон сууц, 
эмчлүүлэгчдийн түрээсийн байр, гадаадын эмч нарт зориулсан орон 
сууц, үйлчилгээний барилга байгуулалжуудаас бүрдэнэ. 

Тухайн эмчилгээний цогцолбор нь гадаад, дотоодын иргэдэд 
төлбөртэйгээр олон улсын стандарт, шаардлагад нийцсэн эмнэлгийн 
үйлчилгээг иж бүрнээр үзүүлэх зорилготой юм. Гадаад дотоодын 
өндөр зэрэглэлийн эмч нар урилгаар ажиллуулах ба тухайн 
эмнэлгийн эмч нарт мэргэжил дээшлүүлэх сургалт тогтмол явагдана.  
Хотын төв хэсгээс зам тээврийн сүлжээгээр холбоно. 

Зураг 8. Улиастай эрүүл мэндийн цогцолбор

2-2. ХЭРЭГЛЭГЧ ХОТООС БҮТЭЭГЧ ХОТ БОЛОХ ЗОРИЛТЫН 
ХҮРЭЭНД: 

Нийслэл хотын эдийн засгийн бүтцийг үе шаттайгаар өөрчлөх 
бөгөөд үйлдвэрийн бүсийг дахин төлөвлөж хөгжүүлэн, газар 
нутгийн зохион байгуулалтын оновчтой болгож, инженерийн болон 
зам тээврийн дэд бүтцийг шинэчлэн сайжруулж, логистикийн 
үйлчилгээг хангаснаар гадаад дотоодын хөрөнгө оруулагчдыг 

татах нэг нөхцлийг бүрдүүлнэ. Мөн хууль эрх зүйн хүрээнд татвар, 
хөрөнгө оруулалтын таатай орчинг бүрдүүлнэ.Энэ зорилгоор дараах 
арга хэмжээг төлөвлөж авна. 

Үүнд: 
 » Үйлдвэрийн бүсүүдийг дахин төлөвлөн кластер байдлаар 

хөгжүүлэх,

 »  Шинэ үйлдвэрлэл, үйлчилгээг бодлогоор дэмжиж олон улсын 
түвшинд гаргах,

 »  Импортыг орлох бүтээгдэхүүнийг бодлогоор дэмжин дотоодын 
үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх,

 »  Хотын эдийн засгийн үр ашигтай бүтцийг тодорхойлж, дунд 
болон богино хугацааны төсөл хөтлбөрүүдийг бодлогоор 
дэмжих,

 »  Олон улсын хөрөнгө оруулалтыг татах үүднээс чөлөөт бүсийг 
байгуулах,

 »  УБ хотын нийт эрэлтийг тодорхойлох замаар түүнийг тасралтгүй 
хангах чадвар бүхий үйлдвэрлэлүүдийг дэмжих, мэдээллээр 
хангах,

 »  Гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтыг татах, хөрөнгийн зах 
зээлийн таатай орчинг бүрдүүлэх бөгөөд энэ арга хэмжээний 
хүрээнд гадаадын хөрөнгө оруулагчдад зориулсан “Нэг цэгийн 
үйлчилгээний төв”-ийг байгуулж төрийн үйлчилгээ, зөвлөгөө, 
мэдээллийг шат дараатайгаар үзүүлэх нөхцөл бололцоог хангах  

 »  Эдийн засгаа төрөлжүүлэн, шинэ бизнесийг эхлүүлэхэд 
чиглэсэн дотоод, гадаад санхүүгийн эх үүсвэрийг хуваарилах 
илүү боловсронгуй, чадварлаг санхүүгийн чадавхийг бүрдүүлэх

 » Үндэсний хөрөнгө оруулагчдыг бүхий л талаар дэмжих

зэрэг арга хэмжээнүүдийг 2040 он хүртэлх хугацаанд үе шаттай 
төлөвлөж, шат дараатай авч хэрэгжүүлснээр төлөвлөлтийн 
хугацаанд нэг хүнд ногдох дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 
хэмжээг 4900-12’000 ам долларт хүргэнэ.

2-2-1. УЛААНБААТАР ХОТЫН ДОТООДЫН НИЙТ БҮТЭЭГДЭХҮҮНД 
АЖ ҮЙЛДВЭРИЙН САЛБАРЫН ЭЗЛЭХ ХУВИЙГ НЭМЭГДҮҮЛЭХ 

Нийслэл Улаанбаатар хотын эдийн засагт эзлэх үйлдвэрлэлийн 
салбарыг үе шаттай хөгжүүлснээр нийслэл хотын эдийн засгийн 
үйлчилгээ давамгайлсан хэлбэрээс үйлдвэрлэлийг хөгжлийг дэмжиж 
тэнцвэржүүлэх бодлого баримтална.

 » Дотоодын үйлдвэрлэлийг дэмжих, импортыг орлосон, нэмүү 
өртөг шингэсэн эцсийн бүтээгдэхүүнээр дотоодын хэрэгцээг 
хангах бодлогыг хэрэгжүүлэх

 » Импортыг орлох бараа бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгчдэд 
хөнгөлөлттэй нөхцөлөөр урт хугацаатай, бага хүүтэй зээл олгох, 
зээлийн баталгаа гаргах

 » Экспортын нэмүү өртөг шингэсэн шинэ төрлийн брэнд 
бүтээгдэхүүн бий болгох арга хэмжээг үе шаттайгаар авч 
хэрэгжүүлэх

 » Ноос ноолуур, арьс шир, мах болон сүүн бүтээгдэхүүн, 
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чацаргана, зөгийн бал, уламжлалт  эм, эмийн түүхий эд зэрэг 
бүтээгдэхүүнийг дэмжиж үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх

 » Судалгаа, шинжилгээ, шинэ санаа, оюуны бүтээл, брэндэд 
тулгуурласан гадаад зах зээлд чиглэсэн үйлдвэрлэлийг 
хөгжүүлэх

 » Үйлдвэр технологийн паркуудыг салбар чиглэл бүрд төлөвлөн, 
кластер байдлаар хаяа дагуул  хотуудад хөгжүүлэн, хөрөнгө 
оруулалтыг татахын тулд үйлдвэр технологийн паркуудын 
газрыг худалдах, түрээслэх замаар эзэмшүүлэх

 » Чанарын тэмдэг бүхий, байгальд ээлтэй, өрсөлдөх чадвартай 
үндэсний бренд бүтээгдэхүүн болон газар зүйн заалттай 
бүтээгдэхүүнийг бий болгож, бүртгүүлэх, гадаад зах зээлд 
сурталчлах

Улаанбаатар хотод байгаль орчинд ээлтэй, өндөр бүтээмжтэй 
үйлдвэрлэл болон мэдлэгт суурилсан үйлдвэрлэл үйлчилгээ, жижиг, 
дунд үйлдвэрлэлийн салбарыг дэмжин хөгжүүлэх бөгөөд хөрөнгө 
оруулагчдад үйлдвэрлэл үйлчилгээ явуулах ажлын байр олноор 
бий   болгох нөхцөл бололцоог хангана. Үүний тулд дараах хот 
байгуулалтын арга хэмжээ авах юм. 
Үүнд: 

 • Мэдээлэл технологийн паркууд, гарааны бизнес эрхлэх 
зориулалтын барилга байгууламжуудыг хотын төв, дэд 
төвүүдөд барьж байгуулах 

 • Орчин үеийн өндөр техник технологид суурилсан хүнс, 
хөнгөн үйлдвэрүүдийг үйлдвэрийн болон холимог 
ашиглалтын бүсүүдэд байгуулах 

 • Сайжруулсан сууцны хорооллуудын олон нийтийн 
төвүүдэд ЖДҮ, үйлчилгээ явуулах, ажлын байр бий 
болгоход түлхүү анхаарах

 • Үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэх үндсэн нөхцөл болох зам 
тээврийн болон инженерийн дэд бүтцийн хүчин чадлыг 
үе шаттай нэмэгдүүлэх  дэд бүтцийг нэмэгдүүлэх  

2-2-2. АЖ ҮЙЛДВЭРИЙН БҮСҮҮДИЙГ ДАХИН ТӨЛӨВЛӨН,САЛБАР 
ЧИГЛЭЛЭЭР КЛАСТЕР БАЙДЛААР ХӨГЖҮҮЛЭХ, ХӨРӨНГӨ 
ОРУУЛАЛТЫГ ТАТАХ ҮЙЛДВЭР ТЕХНОЛОГИЙН ПАРКУУДЫГ 
БАЙГУУЛАХ: 

2017 оны байдлаар ДНБ-ий 36.2%-г аж үйлдвэрийн салбар хангасан 
байна. Аж үйлдвэрлэлд барилгын материал, уул уурхай (нүүрс, зэс, 
молибден, хайлуур жонш, цагаан тугалга, вольфрам, алт), газрын 
тос, хүнс ба ундааны бүтээгдэхүүн, малын гаралтай бүтээгдэхүүн 
боловсруулалт, ноолуур, байгалийн нэхмэл үйлдвэрлэл зэрэг орно. 
Аж үйлдвэрийн өсөлт нь 2017 оны байдлаар өмнөх оноос 22.2%-иар 
өссөн байна. Уул уурхайн салбар нь Монголын хамгийн гол чухал 
аж үйлдвэрлэлийн салбаруудын нэг болж хөгжсөөр байна. 2017 оны 
байдлаар уул уурхайн салбар өмнөх оноос 23%-иар өссөн байна. 
Энэ нь Хятад, Орос, Канадын уул уурхайн компаниуд Монголд үйл 
ажиллагаагаа эрхлэх болсонтойгоор харагдаж байна. Дотоодын хоол 
хүнсний үйлдвэрлэл гадаадын хөрөнгө оруулалтын тусламжтайгаар 
хурдацтайгаар өсөж байна.

Улс орнуудын туршлагад тулгуурлан, нийслэл хотын өвөрмөц онцлог 
байдлыг харгалзан, үйлдвэрлэлийн салбарын өрсөлдөх чадварыг 

дээшлүүлэх бодлого баримтлана. Эдийн засгийн байдал, экспорт, 
импорт, гадаад, дотоодын хөрөнгө оруулалт, санхүүгийн нөхцөл, 
бодлогын орчин, шинжлэх ухаан технологийн түвшин, дэд бүтэц, 
хүний нөөц зэрэг үзүүлэлтүүдэд тулгуурлан ҮТП-ийг байгуулах 
замаар  экспортын үйлдвэрлэлийг дэмжин хөгжүүлнэ.  
Нийслэл хотын түвшинд олон улсын туршлагад тулгуурлан дараах 
төрлөөр ангилж, үйлдвэр технологийн паркуудыг хөгжүүлнэ. 
Үүнд: 

 » Аж үйлдвэрийн парк. Том үндсэн үйлдвэрлэл голлосон агуулах, 
логистикийн төвүүд бүхий цогцолбор байна. Аж үйлдвэрийн 
паркуудыг Улаанбаатар хот, Багануур, Багахангай, Налайх, 
Аргалант-Эмээлт болон Улаанбаатар хотод үйлдвэрийн бүсийг 
дахин төлөвлөж хөгжүүлэх замаар байгуулна. 

 » Агуулах хангамжийн парк. Тээврийн хэрэгслэлийг ачиж 
буулгах терминалууд, тээврийн хэрэгслэлийн зогсоолууд бүхий 
төрөлжсөн агуулах, бөөний худалдааны төв бүхий цогцолбор. 
Зочид буудал, оффис, бусад үйлчилгээг багтаасан дагалдах 
дэд бүтцийн нэгжүүд байх бөгөөд Аргалант-Эмээлт, Налайх, 
Багахангай зэрэг хаяа дагуул хотуудад байгуулна.

 » Логистик парк. Том хэмжээний бүрэн механикжсан, 
автоматчлагдсан агуулах, складуудын орчинд логистикийн 
оролцоог нэмэгдүүлж, бүх төрлийн үйлчилгээг явуулах, олон 
улсын болон дотоодын бөөний худалдааны цогцолбор байна. 
Уг паркийг хотын хаяа хотууд болох Аргалант-Эмээлт, Аэросити, 
Найлайх хотуудад барьж байгуулна.  

 » Шинжлэх ухааны парк. Шинжлэх ухааны байгууллага, их 
сургуулийн бааз дээр суурилсан, High Tech бүхий өндөр 
технологийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх лаборатори, багаж 
хэрэгсэлтэй, өндөр технологийн цогцолбор байна. Тус 
паркийн байршлыг ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулах шатанд 
нарийвчилсан судалгаанд байршлыг тогтооно. 

 » Технологийн парк. Инновацид суурилсан өндөр технологийн 
компаниудыг багтаасан парк байна. Улаанбаатар болон хаяа 
дагуул хотуудад их дээд сургууль, судалгааны төвүүдийг 
түшиглэн байгуулна. 

 » Инкубатор парк. Нийслэл хотод ажлын байрыг нэмэгдүүлэх 
зорилгоор жижиг дунд үйлдвэрүүдийг хөгжүүлэхэд анхаарал 
тавина.  Энэ зорилгоор жижиг, дунд үйлдвэрүүдийн 
хөгжлийн орчинг бүрдүүлэхэд чиглэсэн гараагаа тавьж байгаа 
үйлдвэрлэгчдийг хамруулах зохион байгуулалтын хэлбэр 
болсон инкубатор паркуудыг Улаанбаатар, Налайх, Багануур 
хотуудад байгуулна. Монгол улсын Засгийн газар, Нийслэл 
хотын зүгээс хотын эдийн засгийг эрчимжүүлэх зорилгоор 
тухайн паркуудын үйл ажиллагааг бүх талаар дэмжих бодлого 
баримтална. Инкубатор паркийг, холимог болон судалгаа, 
технологийн паркийн бүтцийн хэсэг, дэмжих нэгж байдлаар 
хөгжүүлнэ.  

 » Корпорэйт парк. Улаанбаатар хотод, томоохон хэмжээний 
оффисууд, судалгааны төв, бичил үйлдвэрлэл, худалдааны төв, 
амралт чөлөөт цагт зориулсан үйлчилгээ, зочид буудал, хурал, 
үзэсгэлэнгийн төв бүхий  ажил үйлчилгээ, бизнес төвлөрсөн Их 
тойруу, Яармаг төвүүдэд цогцолбор байдлаар хязгаарлагдмал 
хүрээнд хөгжүүлнэ. 

ИМПОРТЫГ ОРЛОХ БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙГ БОДЛОГООР ДЭМЖИН 
ДОТООДЫН ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙГ ХӨГЖҮҮЛНЭ.  
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2-2-3.“ХЭРЭГЛЭГЧ ХОТ”-ООС “БҮТЭЭГЧ ХОТ” БОЛОХ: 

Нийслэл Улаанбаатар хотыг ирээдүйн 20 жилд хэрэглэгч хотоос 
бүтээгч хот болгох зорилт тавьж хөгжүүлнэ. 
Монгол Улсын хувьд үйлдвэолэл, үйлчилгээг цогц байдлаар 
оөгжззлэхийн тулд, Чөлөөт бүс, Шинжлэх ухааны парк, Аж 
үйлдвэрийн парк гэсэн хэлбэрээр байгуулахаар 2002 оноос хойш 
хууль, тогтоол шийдвэрүүдийг гарган ажиллаж эхэлсэн байдаг. Тэр 
дундаа ҮТП-ийг Улаанбаатар хотод 2009 оноос эхлэн үйлдвэрлэл, 
технологийн парк байгуулахаар холбогдох тогтоол шийдвэрүүдийг 
гарган баталж ирсэн билээ. Өнөөдрийн байдлаар “Улаанбаатар хотыг 
2020 он хүртэл хөгжүүлэх төлөвлөгөөний тодотгол, 2030 он хүртэлх 
хөгжлийн чиг хандлагын баримт бичиг, Нийслэлийн Засаг дарга 
бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн үйл ажиллагааны мөрийн 
хөтөлбөрүүдэд тусгагдсаны дагуу хүрээнд Арьс шир, ноос ноолуурын 
үйлдвэрүүдийн чиглэлээр Эмээлтийн хөнгөн үйлдвэрийн үйлдвэрлэл, 
технологийн парк, Налайхын барилгын материалын үйлдвэрлэл, 
технологийн парк, хөнгөн, хүнд, ургамал нанобиотехнологи, хүнсний 
үйлдвэрүүдийн чиглэлээр Багануурын үйлдвэрлэл, технологийн парк, 
хөнгөн, сэргээгдэх эрчим хүчний чиглэлээр Багахангайн үйлдвэрлэл, 
технологийн паркуудыг байгуулахаар ажиллаж байгаа бөгөөд энэ 
арга хэмжээг үргэлжлүүлнэ. . 

ЭМЭЭЛТИЙН ХӨНГӨН ҮЙЛДВЭРИЙН ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, 
ТЕХНОЛОГИЙН ПАРК:

Экспортын баримжаатай дэлхийн жишигт нийцсэн хөнгөн 
үйлдвэрлэлийн паркийг Аргалант-Эмээлт хотод байгуулагдах бөгөөд  
Нийслэлийн Хан-Уул дүүргийн 13 дугаар хорооны “Шар хөцийн 
хоолой”-д 160 га байрлана. Тус парк нь:
 

 • Улаанбаатар хотын төв цэгээс 30 км,
 • Олон улсын (одоо ашиглагдаж буй) Чингис хаан нисэх 

онгоцны буудлаас 22 км,
 • Шинэ баригдаж буй Хөшигтийн нисэх онгоцны буудлаас 

61 км,
 • Авто зам (Эмээлт өртөө) 6 км,

Тус парк нь арьс, шир гүн боловсруулах 19, ноос, ноолуур угаах, 
самнах 8, дахин боловсруулах дэмжих 4, бэлэн бүтээгдэхүүний 4 
үйлдвэрүүдээс тус тус бүрдэх ба 10000 орчим ажлын байрыг шинээр 
бий болгоно. 

Зураг 9. Эмээлтийн хөнгөн үйлдвэрийн үйлдвэрлэл, технологийн 
парк

 БАГАНУУРЫН ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, ТЕХНОЛОГИЙН ПАРК:

Багануур дүүргийн 2, 3, 5 дугаар хорооны нутаг дэвсгэр буюу 
Багануур хотын нутагт 403,3 га талбайг эзлэн байрлана.  
Тус парк нь: 

 • Улаанбаатар хотын төв цэгээс 135 км
 • Мянганы зам дүүргийн нутаг дэвсгэрээр өнгөрдөг.
 • Дүүргээс 95 км төмөр замаар Ази, Европ тивийг 

холбосон босоо тэнхлэгийн олон улсын төмөр замтай 
шууд холбогддог.

Өндөр технологийн хүнд, хөнгөн, хүнсний, ургамал 
нано-биотехнологийн чиглэлийн 80-110 үйлдвэртэй цогцолбор  байх 
бөгөөд 5000-6000 ажлын байр бий шинээр бий болгоно.

Эко, өндөр технологи бүхий тухайн үйлдвэрлэлийн цогцолбор :
 • Өндөр технологид суурилсан,  байгаль орчинд халгүй 

үйлдвэрлэлийг дэмжих
 • Импортыг орлох болон экспортын бүтээгдэхүүн 

үйлдвэрлэлийг дэмжиж хөгжүүлэх
 • Шинжлэх ухааны  судалгаа, туршилт явуулж, үйлдвэрлэлд 

нэвтрүүлэх
 • Бүс нутгийн нийгэм, эдийн засгийг дэмжих
 • Жижиг, дунд үйлдвэр, өрхийн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ 

хөгжих орчныг бүрдүүлэх, зэргээр ажлын байр бий 
болгох зорилтуудыг  хэрэгжүүлнэ.

Зураг 10. Багануурын үйлдвэрлэл, технологийн парк

 НАЛАЙХЫН БАРИЛГЫН МАТЕРИАЛЫН ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, 
ТЕХНОЛОГИЙН ПАРК:

Барилгын материалын салбарт шинжлэх ухааны ололт, дэвшилтэт 
техник технологийг нэвтрүүлэх, импортыг орлох бүтээгдэхүүн 
үйлдвэрлэлийг дэмжих, орчин үеийн үйлдвэрийн дэд бүтэц, 
бизнесийн таатай орчинг бүрдүүлсэн үйлдвэрлэл, технологи, 
худалдаа, үйлчилгээний цогцолборыг хөгжүүлэн, Монгол улс, Төвийн 
бүс, Нийслэл хотын эдийн засгийн өсөлт, хүн амын амьжиргааны 
түвшинг дээшлүүлэхэд даацтай хувь нэмэр оруулах зорилгоор 
Налайх хотод  барилгын материалын үйлдвэрлэл, технологийн 
паркийг байгуулна. 
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Тус парк нь Налайх дүүргийн 3 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт 120 га 
газарт байрлаж, барилгын материалын чиглэлийн 40-50 үйлдвэрийг 
нэгтгэсэн цогцолбор байх бөгөөд 1500 гаруй ажлын байр шинээр 
бий болгоно. 
Тус паркийг байгуулснаар улсын хэмжээний барилгын материалын 
үйлдвэрлэл 1.78, налайх дүүргийн үйлдвэрлэлийн хэмжээ 32 дахин 
тус тус нэмэгдэнэ.

Тус парк нь:
 » Барилгын материалын салбарт шинжлэх ухааны ололт, 

дэвшилтэт техник технологийг дамжуулах, нэвтрүүлэх, 
нутагшуулах

 »  Олон улсын стандартад нийцсэн импортыг орлох бүтээгдэхүүн 
үйлдвэрлэлийг дэмжих

 » Барилгын материалын салбарын эдийн засгийн өрсөлдөх 
чадварыг дээшлүүлэх

 »  Байгаль орчинд халгүй үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх

 » Бүс нутгийн нийгэм, эдийн засгийн хөгжлийг дэмжих

 »  Барилгын материалын салбарын жижиг, дунд үйлдвэрлэл, 
үйлчилгээ хөгжих орчныг бүрдүүлэх, ажлын байр бий болгох 
зорилтуудыг агуулна. 

 БАГАХАНГАЙ ДҮҮРЭГТ “ХӨНГӨН ҮЙЛДВЭРИЙН ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, 
ТЕХНОЛОГИЙН ПАРК”:  

Багахангай хотод Захиргаа,технологи дамжуулах төв /1,2 га 
газар/, Өндөр технологийн үйлдвэрийн цогцолбор /1,5 га/, Ноос, 
ноолууран эдлэлийн цогцолбор /2,0 га/, Арьс, ширэн эдлэлийн 
үйлдвэрлэлийн цогцолбор /2,8га/,  Дундын эзэмшлийн талбай /6,3 
га/ гэсэн 5 бүстэй “Хөнгөн үйлдвэрийн үйлдвэрлэл, технологийн 
парк”-г байгуулна.  

Тус парк нь:  Арьс ширэн эдлэлийн үйлдвэрлэл, Ноосон эдлэлийн 
үйлдвэрлэл, Оёмол бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл, Сэргээгдэх эрчим 
хүчний хавтангийн үйлдвэрлэл зэрэг үндсэн үйлдвэрлэл, дагалдах 
салбарууд нь Хүнсний үйлдвэрүүд /талх нарийн боовны, сүүний, 
цэвэр усны гэх мэт/, Логистик төв /улсын онцгой байдлын агуулах, 
аюултай бодисын агуулах, үйлдвэрүүдийн бараа материалын 
агуулах, бага оврын онгоцны засвар үйлчилгээ, сургалт гэх мэт/, Хог 
хаягдал боловсруулах, Сав баглаа боодлын үйлдвэрлэл, Фермерийн 
аж ахуй бүхий үйлдвэрлэлийн цогцолбор байна. 

Мөн Улаанбаатар хотын хэмжээнд  тусгай бүс, үйлдвэрлэл, 
технологийн паркуудыг байгуулна. 
Үүнд: 

 »  Баянхошуу дэд төвийг түшиглэн Мод, модон эдлэлийн тусгай 
бүс

 »  Сэлбэ дэд төвийг түшиглэн Оёдлын үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн 
кластер, паркуудыг эхний ээлжинд төлөвлөн хэрэгжүүлнэ

 » Үйлдвэр-1, 2,3-р хорооллуудад эм, хүнс, хөнгөн үйлдвэрлэлийн 
чиглэлээр үйлдвэр технологийн парк, кластеруудыг байгуулна. 

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАГЧДЫГ ТАТАХ БОДЛОГО БОЛОВСРУУЛАН 
ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ:

Нийслэлийн эдийн засгийн салбаруудад гадаадын хөрөнгө 
оруулагчдыг татах арга, төлөвлөгөө боловсруулан төрийн зүгээс 
баталгаа гаргах, хууль эрх зүйн орчинг боловсронгуй болгох бөгөөд 
2 төрлийн үйл ажиллагаа явуулахад тохиромжтой гэж үзэж байна. 
Үүнд: 

 » Олон талт гадаад харилцааны хурал зөвлөлгөөнүүдийг хийх, 
хөрөнгө оруулагчдын талаархи тогтвортой бодлого, зорилгоо 
тодорхойлсон байх, 

 » Улс орон бүр өөр өөр байх тул тэдгээрийг маш сайн судалж, 
онцлогуудыг харгалзан хөрөнгө оруулалтын тодорхой 
төслүүдийг хийж санал болгох, 

Хамгийн чухал нь сурталчилгааг сайн хийж бодлогоо зөв таниулах, 
үйлдвэрлэгчдийн сонирхолыг татах нэр хүнд бүхий томоохон 
компаниудын хөрөнгө оруулалтыг татах нөхцоийг бүрдүүлнэ.  
Томоохон нэр хүндтэй компанийн хөрөнгө оруулалтыг татсанаар 
сэлбэг хэрэгсэл, эд ангиудыг хийх жижиг үйлдвэрүүдийн дагалдуулан 
оруулж ирэх нөхцөл бүрдэнэ. Мөн зуучлагч байгууллагуудаар 
болон өмнө орж ирсэн хөрөнгө оруулагчдаар. дамжуулан хөрөнгө 
оруулагчдыг татна.

2-3. МЭДЛЭГТ ТУЛГУУРЛАСАН ЭДИЙН ЗАСГИЙГ ХӨГЖҮҮЛЭХ:

Улаанбаатар хотын хэмжээнд мэдлэгт суурилсан эдийн засгийг 
хөгжүүлэх бодлого баримтална. Үүний тулд өндөр технологийн 
мэдлэгийг нийтэд хүртээх, түгээн дэлгэрүүлэх үүрэг бүхий мэдээллийн 
дэд бүтцийг байгуулж хөгжүүлнэ.  

Бараа, үйлчилгээг худалдах, тээвэрлэх, хянах, хөрөнгө оруулах, зах 
зээлд нэвтрэх нөхцөлүүдийг ил тод болгох, бүртгэл ба мэдээллийн 
нэгдсэн системийг бий болгох, цаасгүй технологи нэвтрүүлэх, 
эрсдэлд суурилсан удирдлага ба хяналтыг бий болгоно. 
Мэдээлэл технологийн судалгаа, шинжилгээг өргөжүүлж, зөөлөн 
болон хатуу дэд  бүтцийг хөгжүүлэх шат дараатай арга хэмжээ 
авснаар хотын эдийн засгийн бүтцэд өөрчлөлт оруулж мэдлэгт 
суурилсан эдийн засгийг хөгжүүлэх бодлого баримтална. Үүний 
тулд дараах арга хэмжээг авна. 

Үүнд: 
 » Мэдлэгт чиглэсэн аж үйлдвэрийн кластер бий болгох

 » Бичил цахим схемд суурилсан өргөн хэрэглээний болон тусгай 
зориулалтын тоног төхөөрөмж үйлдвэрлэх, угсрах, засварлах 
үйлдвэр байгуулах 

 » Иргэдийн эрхлэх ажил хөдөлмөр нь үйлдвэрлэл үйлчилгээний 
цахим хэрэглээг нэмэгдүүлэх зэрэг болно.

Өндөр технологи, мэдлэгт   суурилсан, харьцангуй   орлого   өндөртэй, 
тансаг  хэрэглээг   эрхэмлэх хүмүүсийн тоо байнга нэмэгдэнэ. 
Иймд зах зээлд илүү ур чадвар, мэдлэг, тав тухтай эжлын байрны 
орчин шаардагдах бөгөөд үүнийхээ хариуд ашгийн түвшин өндөр 
байх орчныг бүрдүүлнэ.
Мэдлэгт тулгуурласан эдийн засгийн индексийг 8-аас дээш хүргэнэ.
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бүхий мэргэжилтнүүдийг бэлтгэх

 » Мэдээллийн дэд бүтцийг бий болгох 

 » Эрдэм шинжилгээний ажилтан, хүрээлэн, судалгааны төвийг 
дэмжих

 » Үндэсний болон бүсийн инновацын тогтолцоог бий болгоно.

 » Мэдлэгт чиглэсэн болон аж үйлдвэрийн кластеруудыг бий 
болгоно.

 »  Аж үйлдвэрийн паркуудыг их дээд сургуультай хамтад 
байгуулна. 

 »  Бичил цахим схемд суурилсан өргөн хэрэглээний болон тусгай 
зориулалтын тоног төхөөрөмж үйлдвэрлэх, угсрах, засварлах 
үйлдвэр байгуулна.

 »  Шинэ техник, технологи, шинжлэх ухааны ололтуудыг олж, 
нутагшуулан үйлдвэрлэлд нэвтрүүлнэ.

 »  Монгол улсын онцлог нөөцөд суурилсан шинэ технологи, 
бүтээгдэхүүнийг бодлогоор дэмжин дэлхийн түвшний брендийг 
бий болгоно.  

 »  Орчин үеийн, шинэлэг шийдэл бүхий аялал жуулчлалын болон 
спорт, соёлын томоохон цогцолборуудыг барьж байгуулна.

 » Нано, био технологид суурилсан тоног төхөөрөмж үйлдвэрлэх, 
үйлдвэрлэлд нэвтрүүлнэ. 

Орчин үеийн шаардлага хангасан судалгаа, лабораторийн 
хөгжлийн төв бүхий, олон улсын стандартын шаардлага хангасан  
барилга байгууламжтай “Шинжлэх ухааны парк”-цогцолборуудыг 
Улаанбаатар хот, хаяа дагуул хотуудад байгуулагдах их дээд 
сургуулиудтай хамт байгуулна. 
Ингэснээр  өндөр технологийн сургалт, судалгаа, үйлдвэрлэлийн үйл 
ажиллагааг цогцоор нь хэрэгжүүлэх, өндөр технологийн гарааны 
компаниудыг олноор нь дэмжин гаргах бололцоо гарна. 

2-3-2. ИННОВАЦИЙГ ДЭМЖИЖ, ҮЙЛДВЭРЛЭЛД НЭВТРҮҮЛЭХ:

20-р зуун үйлдвэрлэлийн хөгжлийн эрин байсан бөгөөд аж 
үйлдвэрийн үйлдвэрлэлийн өсөлт нь хүрээлэн буй орчинд сөргөөр 
нөлөөлж, хохиролыг дагуулж байв. Дэлхийн хэмжээнд цахилгаан 
эрчим хүчний хэрэглээний гуравны нэг, CO2 ялгаруулалтын тавны 
нэгээс илүү хувийг үйлдвэрлэлтэй холбож үздэг. 

Үйлдвэрлэл нь 1995 оноос хойш хөгжиж буй орнуудын эдийн 
засгийн нийт өсөлтийн гол хөдөлгөгч хүчин зүйл байсаар ирсэн. 
Үйлдвэрлэлийн салбарын сүүлийн үеийн хөгжилийн хандлага, 
байгальд ээлтэй ногоон техниологи руу чиглэж байна. 

Байгаль орчны бохирдолтой холбогдуулан сэргээгдэх эрчим хүчийг 
ашиглах, цахилгаан машин зэрэг дэвшилтэт технологиуд нэвтэрч 
байгаа энэ үед Улаанбаатар хот хөгжлийн дараагийн түвшинрүү 
шилжиж байгальд ухаалаг технологийн шийдэл бүхий өндөр 
бүтээмжит үйлдвэрийн салбарыг дэмжиж хөгжүүлэх нь ирээдүйн 
томоохон дэвшил рүү хөтөлнө.

Иймд дэвшилтэт технологи, инновацид суурилсан өндөр технологийг 
аж ахуйн эргэлтэд оруулах үйл ажиллагаа явуулж байгаа шинжлэх 
ухааны байгууллага, аж ахуйн нэгжийн үйл ажиллагааг бүх талаар 
дэмжих бодлого баримтална. 

 » Өндөр технологийн салбарын хүний нөөцийн бодлого, 
стратегийг боловсруулж хэрэгжүүлэх

 » Дэвшилтэт технологи, инновачид суурилсан өндөр технологийг 
аж ахуйн эргэлтэд оруулах үйл ажиллагаа явуулж байгаа 
шинжлэх ухааны байгууллага, аж ахуйн нэгжийн үйл ажиллагааг 
бүх талаар дэмжих

 » Дэвшилтэт технологи, инновачид суурилсан өндөр технологийн 
үйлдвэрлэл,  үйлчилгээний  дэд бүтцийг хөгжүүлэх

 » Дэвшилтэд технологийн шинэчлэл хийх, эко хүнс үйлдвэрлэх,

 » Дэвшилтэт технологи, инновачид суурилсан өндөр технологийг 
аж ахуйн эргэлтэд оруулах үйл ажиллагаа явуулж байгаа 
шинжлэх ухааны байгууллага, аж ахуйн нэгжийн үйл ажиллагааг 
дэмжих хөтөлбөр боловсруулж хэрэгжүүлэх 

 » Орчин үеийн шаардлага хангасан судалгаа, хөгжлийн төв, 
барилга байгууламж,лабораторийн цогцолборыг олон улсын 
стандартын дагуу барьж байгуулах;

 » Мэдээлэл, харилцаа холбооны технологийн бүтээгдэхүүний 
үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх, үндэсний тоон контент, программ 
хангамжийн үйлдвэрлэлийг дэмжих, үйлдвэрлэлийн үйл явц, 
удирдлага, хяналтад мэдээлэл, харилцаа холбооны технологийг 

2-3-1. ШИНЖЛЭХ УХААН ТЕХНОЛОГИЙН ПАРКИЙГ ХӨГЖҮҮЛЭХ:

Улаанбаатар хотын эдийн засгийн олон талт байдлыг бий болгохын 
зэрэгцээ мэдлэгт суурилсан эдийн засгийг бэхжүүлэх  эрдэм 
шинжилгээ, хөгжил, инновацийн зөв нөхцлийг бүрдүүлнэ. Эдийн 
засгийг идэвхжүүлэхийн тулд нь эрэлт хэрэгцээнд нийцсэн уян хатан 
ажиллах хүчийг бэлтгэх, эдийн засгийн кластерууд, инкубаторуудыг 
бий болгон хувийн салбарын хоорондын уялдаа холбоог сайжруулан, 
хөрөнгө оруулалтыг татах юм. 

Бүх нийтийн мэдээлэл, харилцаа холбооны үйлчилгээний өсөн 
нэмэгдэх хэрэгцээ, шаардлагыг хангах мэдээлэл, харилцаа холбооны 
үндэсний суурь сүлжээ, дэд бүтцийг төрийн дэмжлэг, хувийн 
хэвшлийн оролцоотойгоор байгуулна.

21-р зууны үед эдийн засгийн уламжлалт салбаруудаас судалгаа, 
хөгжлийн мэдлэгт чиглэсэн салбарууд руу шилжсэнээр дэлхийн 
инновацаар тэргүүлэгч ухаалаг хотууд шиг амжилтанд хүрч чадах 
юм. Хот нь боловсрол, судалгаа шинжилгээний ажилд олон улсын 
ач холбогдол өгөхүйц мэдлэгийг бий болгох мэдлэгийн төв болгох 
үүрэг бүхий шинжлэх ухааны парк байгуулж хөгжүүлнэ.
Мэдээлэл, харилцаа холбооны судалгаа-хөгжлийн үйл ажиллагааг 
эрчимжүүлэх, шинжлэх ухаан технологийн парк байгуулах бөгөөд  
эдгээр паркууд нь дараах чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулна. 

Үүнд: 
 » Боловсрол болон судалгааны салбарт мэдлэгийн эдийн засгийн 

сайн туршлага нэвтрүүлэх

 » Боловсролын салбарын франчэйзинг хийх 

 »  Мэдээллийн технологи, стратегийн чиглэлийн өндөр чадвар 
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нэвтрүүлэх замаар олон улсын зах зээлд өрсөлдөх чадавхийг 
нэмэгдүүлэх

 » Эцсийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх туршилтын үйлдвэр байгуулах, 
өндөр өртөгтэй, үр өгөөжтэй тоног төхөөрөмжийг суурилуулахад 
төр, хувийн хэвшлийн түншлэлд тулгуурлан хөрөнгө оруулалтад 
дэмжлэг үзүүлэх

 » Үндэсний ашиг сонирхлыг хамгаалах, төр, иргэн, байгууллагын 
мэдээллийн бүрэн бүтэн байдал, үнэн зөв, хамгаалалттай, 
хүртээмжтэй байдлыг баталгаажуулах замаар мэдээллийн 
аюулгүй байдлыг хангах.

 » Олон улсын зах зээлийн үнийн нөлөөлөлд бага өртдөг экологийн 
цэвэр, эко хүнсний бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх

зэрэг бодлого баримтална. 

ТОГТВОРТОЙ “ҮЙЛДВЭРЛЭЛ БА ХЭРЭГЛЭЭ” ДЭХ УРТ ХУГАЦААНЫ 
ӨӨРЧЛӨЛТҮҮД: (БҮТЭЭГДЭХҮҮН-ХЭРЭГЛЭЭ 2.0)

Ногоон технологи нь инновацийн хөдөлгөгч гол хүчин зүйл юм. 
“Өрсөлдөх чадварын зэрэглэлийг тэргүүлж буй улс орнууд тогтвортой 
байдлын хамгийн сайн гүйцэтгэгчид юм. Эдийн засгийн хөгжлийг 
нийгмийн оролцоо болон сайн засаглал, байгаль орчны үр дүнтэй 
менежменттэй тэнцвэржүүлэх эдийн засгийг хөгжүүлэх бодлого 
баримтална. 
Энэ бодлого зорилтын хүрээнд /2020-2040 онд/:

 » Тогтвортой бодлого ба үр дүнтэй хэрэгжүүлэлт нь Улаанбаатар 
хотын аж үйлдвэрийн ногоон шинэчлэлийн үйл явцыг дэмжсэн.

 » Урамшууллын иж бүрэн тогтолцоо нь аж үйлдвэрийн салбарт 
ногоон шинэчлэлийг авчирсан.

 » Төрийн худалдан авах ажиллагааны цаашдын оновчтой 
удирдамж, байгаль орчны стандарт хэрэгжүүлэх нь ногоон 
салбарт хувь нэмрээ оруулж ажлын байрыг ч нэмэгдүүлсэн.

 » Аж үйлдвэрийн салбар бүр ногоон орчин үеийн стратегийг 
боловсруулж, эрчим хүчний / нөөцийн үр ашиг, бүтээгдэхүүний 
инновацийн талаар стратегийн туршилтын хөтөлбөрүүдийг гол 
оролцогч талуудтай хамтран хэрэгжүүлж, бүс нутгийн болон 
дэлхийн ногоон инновацийн санаачлагыг хэрэгжүүлсэн.

 » Бизнес эрхлэгчидтэй харилцахдаа Монгол улсын засгийн газар 
үйлдвэрлэлийн гол хэсгүүдийг уур амьсгалын өөрчлөлтөд 
тэсвэртэй болгох, экологийн үйлдвэрлэлийн бүс байгуулах цогц 
арга замыг боловсруулсан.

 » Жагсаалтад хамрагдсан компаниудын 70% нь тогтвортой 
байдлын иж бүрэн тайланг нийтэлж, гадаадын хөрөнгө 
оруулалтын стандартыг дагаж мөрддөг.

2-3-3. ӨНДӨР МЭДЛЭГ ЧАДВАР БҮХИЙ ИНЖЕНЕР ТЕХНИКИЙН БОЛ 
БОЛОВСОН ХҮЧИН БЭЛТГЭХ: 

Нийслэл Улаанбаатар хотын эдийн засгийн бүтэц  2040 оны түвшинд 
өөрчлөгдөж, өндөр техник технологи, мэдлэгт суурилсан эдийн 
засагт шилжинэ. Иймд эдийн засгийг хөдөлгөх хүч болох өндөр  
мэдлэг чадвартай боловсон хүчний хэрэгцээ шаардлага нэмэгдэх 
тул түүнийг хангах шаардлага гарч байна. Төлөвлөлтийн хугацаанд 

шаардлагатай ажиллах хүчний хэрэгцээг тодорхойлж, мэргэжилтэй 
ажиллах хүчнийг бэлтгэх ажлыг үе шаттайгаар зохион байгуулна. 

Энэ ажлын хүрээнд: 
 » Өндөр технологийн салбарын хүний нөөцийн бодлого, 

стратегийг боловсруулж хэрэгжүүлэх;

 » Өндөр технологийн чиглэлээр магистрын болон докторын 
сургалтад суралцагчдыг тэтгэлэгт хөтөлбөрт тэргүүн ээлжинд 
хамруулах;

 » Өндөр технологийн аж үйлдвэрийн салбарт шаардлагатай 
өндөр мэргэшсэн боловсон хүчнийг гадаадаас урьж ажиллуулах 
таатай нөхцөлийг бүрдүүлэх;

 » Өндөр технологийн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл, борлуулалт, 
санхүүжилт, удирдлагын чиглэлээр боловсон хүчнийг гадаадын 
их сургуулиудад бэлтгэх, дотоодод сургалтын хөтөлбөр, арга 
хэмжээ авч хэрэгжүүлэх

 » Өндөр технологийн мэдлэгийг нийтэд хүртээх, түгээн дэлгэрүүлэх 
үүрэг бүхий мэдээллийн дэд бүтцийг байгуулж хөгжүүлэх.

 » Өндөр технологийн сургалт, судалгаа, үйлдвэрлэлийн үйл 
ажиллагааг цогцоор нь хэрэгжүүлэх, өндөр технологийн 
гарааны компаниудыг олноор нь дэмжин гаргах үүрэг бүхий 
шинжлэх ухааны парк байгуулж хөгжүүлэх

зэрэг арга хэмжээг авна. 

Улаанбаатар, Налайх, Багануур, Багахангай, Майдар хотууд, Хөдөө 
аж ахуйн /Жаргалант, Рашаантын орчим/ бүсэд их дээд сургуулийн 
хотхон /кампус/-ууд байгуулах бөгөөд эдгээрт үндэсний ИТА нарыг 
бэлтгэнэ. 
Их дээд сургуулийн хотхон нь сургалт, эрдэм шинжилгээ, судалгаа, 
лаборатори, багш, оюутны орон сууц, нийтийн хоол, эмнэлэг бүхий 
цогцолбор байдлаар төлөвлөгдөнө. Оюутны хотхоны ойролцоо 
ШУ-ны паркууд байгуулагдаж үйл ажиллагаа явуулна. Их дээд 
сургуулиудад гадаад дотоодын өндөр мэдлэгтэй багшлах боловсон 
хүчин ажиллана.  
Мэргэжилтэй ажилчдыг хотын хэмжээнд шинээр байгуулагдах 
мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төвүүдээр бэлтгэнэ. 

2-4.ГАДААД ДОТООДЫН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫГ ДЭМЖИХ, 
АЖЛЫН БАЙР НЭМЭГДҮҮЛЭХ ЗОРИЛТЫН ХҮРЭЭНД:

Нийслэл Улаанбаатар хотын эдийн засгийг хөгжүүлэх бодлогын 
хүрээнд гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтын орчинг сайжруулж, 
дэмжих бодлогыг  оновчтой болгоно. Бодлогын хүрээнд дараах арга 
хэмжээг үе шаттай хэрэгжүүлнэ. 

Үүнд: 
 » Хөрөнгө оруулалтын орчин болон засаглалын тогтолцоог 

сайжруулахад чиглэсэн хөтөлбөрийг боловсруулан хэрэгжүүлэх

 » Үндэсний хөрөнгө оруулагчдыг эхний хөрөнгө оруулалтаа 
нөхөх  хүртэл орлогын албан татвараас хөнгөлөх, чөлөөлөх

 » Тэргүүлэх  салбаруудад чиглэсэн хөрөнгө оруулагчдыг бүхий л 
талаар бодлогоор дэмжих

 » Хөрөнгө оруулалтын хууль, эрх зүйн орчны болон гадаадын 
хөрөнгө оруулалттай хуулийн этгээдийн бүртгэл, оноосон нэрийн 
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баталгаажуулалт, нэмэлт, өөрчлөлт, лавлагаа, тодорхойлолт, 
хөрөнгө оруулагчийн карт, бусад түүнтэй холбоотой дагалдах 
үйлчилгээ, зөвлөгөө

 » Татварын зөвлөгөө мэдээлэл, татвар төлөгчийн бүртгэл, тоон 
гарын үсэг олгох, лавлагаа, тодорхойлолт гаргаж өгөх, тайлан 
хүлээж авах, гадаад хөрөнгө оруулалттай компаниуд, хөрөнгө 
оруулагчдын авто тээврийн хэрэгслийн татвар хураах болон 
өрөнгө оруулалтын татварын болон татварын бус дэмжлэг, 
баталгааны зөвлөгөө, мэдээлэл;

 » Монгол Улсын виз, визийн зөвшөөрөл олгох, түр ирэгчийн 
бүртгэл, хасалт хийх болон оршин суух зөвшөөрөл олгох, 
сунгалт хийх болон гадаадын хөрөнгө оруулалттай хуулийн 
этгээдийн бүртгэл, оноосон нэрийн баталгаажуулалт, нэмэлт, 
өөрчлөлт, лавлагаа, тодорхойлолт, хөрөнгө оруулагчийн 
карт, бусад түүнтэй холбоотой дагалдах үйлчилгээ, нийгмийн 
даатгалын бүртгэл, тайлан хүлээж авах, лавлагаа,тодорхойлолт 
гаргах, зөвлөгөө мэдээлэл өгөх

 » Гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтыг дэмжих бодлогыг 
баримтлахдаа илүү болгоомжтой хандаж, зөвхөн нийт хэмжээг 
ихэсгэх бус зохистой түвшинд үр ашгийг өндөр байлгах,ажлын 
байрыг нэмэгдүүлэх бодлогыг баримтална. 

2-4-1. НИЙСЛЭЛИЙН НЭГ ЖИЛИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫГ 
НЭМЭГДҮҮЛЭХ:

ХОТЫН ТӨСВИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТӨСӨЛ АРГА 
ХЭМЖЭЭГ ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГМИЙН ҮР АШГААР ЭРЭМБЭЛЭН 
САНХҮҮЖҮҮЛЭХ БОДЛОГО БАРИТАЛНА. 

Нийслэл хотын 2040 он хүртэлх хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөний 
зорилго, зорилтыг хангахын тулд нийслэл хотын цэцэрлэгжилт, зам 
тээвэр, нийгмийн болон инженерийн дэд бүтцийн хүчин чадлыг 
нэмэгдүүлэхэд зориулж оруулах хөрөнгө оруулалтын хэмжээг үе 
шаттайгаар 1.5 их наяад төгрөгт хүргэнэ. Үүний тулд хотын эдийн 
засгийг бүх салбараар хөгжүүлэх сайтар бодож боловсруулсан 
менежментийг хэрэгжүүлэх явдал юм. Хувийн хэвшлийн санал 
санаачлагыг дэмжиж, хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэх бүхий л арга 
хэмжээг авна. 

Үүнд: 
 • Хотын эдийн засгийг төрөлжүүлэх
 • Шинэ бизнесийг эхлүүлэхэд чиглэсэн дотоод, гадаад 

санхүүгийн эх үүсвэрийг нэмэгдүүлэх
 • Боловсронгуй, чадварлаг санхүүгийн чадавхийг бүрдүүлэх

Нийслэлийн төсвийн орлогын бааз суурийг өргөжүүлэх зайршгүй 
шаардлагатай. Энэ зорилгоор хот байгуулалтын үйл ажиллагаатай 
холбогдох бие даасан татвар, хүрээлэн буй орчны бохирдлын 
татвар, хураамжын журам боловсруулж, хэрэгжүүлнэ.

 Үүнд: 
 • Бохирдуулагч иргэн, АНН-с хүрээлэн буй орчны 

бохирдолын татвар 
 • Нийслэлийн авто зам ашигласны татвар хүраамж
 • Авто зогсоол ашигласны төлбөр 

Нийслэлийн эрх зүйн байдлын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт 

оруулж,ашиглагдаагүй байгаа хөрөнгөд менежмент хийх замаар 
нийслэл хотын бие даасан санхүүгийн удирдлагын тогтолцоо-г 
бүрдүүлнэ. 

2-4-2. ЭРЭЛТЭД СУУРИЛСАН (DEMAND DRIVEN) ТӨЛӨВЛӨЛТИЙГ 
ХИЙХ ЗАМААР САНХҮҮЖҮҮЛЭХ БОЛОМЖТОЙ (BANKABLE) 
ТӨСӨЛ ХӨТӨЛБӨРҮҮДИЙГ БОЛОВСРУУЛЖ, ХУВИЙН ХЭВШИЛТЭЙ 
ХАМТРАН ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ::

Төлөвлөлтийн хугацаанд нийслэл хотод гадаад, дотоод хөрөнгө 
оруулалтыг дэмжиж ажиласнаар, хөрөнгө оруулалтын хэмжээг 2018 
оны суурь дүнгээс 2 дахин нэмэгдүүлж, ажлын байрыг нэмэгдүүлнэ. 
Томоохон хэрэгжүүлэх боломж бүхий төслүүдийн ТЭЗҮ боловсруулах, 
одоо хийгдсэн төслүүд дээр хөрөнгө оруулалт татахын тулд Нийслэлд 
нэн шаардлагатай ажлуудын хувийн хэвшлийн хөрөнгө оруулалтаар 
санхүүжүүлж, хамтарч ажиллана. Эрэлтэд суурилсан (Demand driven) 
төлөвлөлтүүдийн тоог нэмэгдүүлэх замаар санхүүжүүлэх боломжтой 
(bankable) төсөл, хөтөлбөрүүд боловсруулж хэрэгжүүлнэ.

Ажлын байр нэмэгдүүлж, хөдөлмөр эрхлэлтийн түвшинг эдийн 
засгийн идэвхтэй хүн амын 95% хүртэл нэмэгдүүлнэ. 
Ажлын байрны нийлүүлэлтийг тооцохдоо гурван хүчин зүйл байна 
гэж үзлээ. Эдийн засгийн өсөлтийн дүнд бий болох ажлын байр 
буюу салбаруудын өсөлтийн шууд ба шууд бус үржүүлэгчийг тооцон 
ажлын байрны өсөлтийг тооцож гаргалаа. 

 » Ажлын байрыг нэмэгдүүлэх түүн дотроо жижиг дунд үйлдвэрийг 
дэмжих замаар ажлыг байрыг шинээр бий болгох, импортыг 
орлох бүтээгдэхүүн, шинэ бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх, экспортын 
бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл, үйлчилгээг нэмэгдүүлэх чиглэлээр 
тусгайлсан бодлого арга хэмжээ авч хэрэгжүүлж, үр дүнд нь 
шинэ ажлын байр бий болно.

 » Эдийн засгийн тэргүүлэх чиглэлийг тодорхойлж хэрэгжүүлснээр 
тодорхой үйлдвэрлэл, үйлчилгээг хотын нутаг дэвсгэрт 
байршуулах, орон нутагт шилжүүлснээр ажлын байрын өсөлтөд 
нөлөө үзүүлнэ. Байгаль орчинд  ээлтэй, өндөр бүтээмжтэй 
жижиг, дунд үйлдвэрлэлийн салбарын ажлын байр нэмэгдүүлэх, 
орчин бүрдүүлэх, баялаг бүтээх салбаруудад 160 мянган ажлын 
байр шинээр бий болгоно. Энэ зорилтыг хэрэгжүүлэхийн тулд 
10 байршилд үйлдвэрлэлийн кластер байгуулж хөгжүүлнэ. 

 » Нийслэл  хотын хэмжээнд  төрөл бүрийн үйлдвэрлэл хөгжүүлэх 
бөгөөд хаяа  дагуул  хот  суурингуудад уул уурхай, арьс шир 
түүхий эд боловсруулах, мах, сүү, хүнс ногооны чиглэлийн 
үйлдвэрүүдийг, Улаанбаатар хотын хувьд эрчим хүч, хүнс, 
хөнгөн болон барилгын материалын үйлдвэрүүд, мэдээлэл 
технологийн чиглэлийн мэдлэгт суурилсан үйлдвэрүүд тус тус 
даганан хөгжинө.  

 » Хотын хүн амын хүнсний хангамжийн өсөн нэмэгдэх хэрэгцээний 
тодорхой хэсгийг Жаргалант, Рашаант, 361-ын гарам, Сонгино, 
Туул, Гацуурт, Өлзийт зэрэг Улаанбаатарын бүсийн тосгон 
суурингуудад  хөдөө аж ахуйн гаралтай эко бүтээгдэхүүн 
боловсруулах “Агропарк” байгуулж хөгжүүлнэ.  

 » Нийслэл хотын таталцал нөлөөллийн бүс, түүний бичил 
бүсүүдийн хүрээнд Төв аймгийн сум суурингуудад газар 
тариалан, мал аж ахуйн гаралтай түүхий эд боловсруулах, мах, 
сүүний үйлдвэрүүдийг хөгжүүлнэ

гэж тус тус тооцож үзлээ. 
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2-4-3. УРТ ХУГАЦААНЫ ТӨСЛҮҮДИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХЭД 
ШААРДЛАГАТАЙ ҮНЭТ ЦААС ГАРГАХ 

Орон сууц, инженерийн болон зам тээврийн дэд бүтэц зэрэг удаан 
хугацаанд хэрэгжиж, их хэмжээний хөрөнгө оруулалт шаардлагатай 
төслүүдийг бэлтгэн үнэт цаас гаргаж, гадаад, дотоодын хөрөнгө 
оруулалтын сан, банк санхүүгийн байгууллагуудад санал болгон 
санхүүжүүлнэ. Энэ нь нийслэлийн төсвийн богино хугацааны 
хөрөнгө оруулалтын дарамтыг бууруулах ач холбогдолтой арга 
хэмжээ болно. 

2-4-4. ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН САН БАЙГУУЛЖ, МЕНЕЖМЕНТИЙН 
ТОГТОЛЦООГ БҮРДҮҮЛЭХ

Нийслэл хотод хэрэгжүүлэх томоохон төсөл хөтөлбөрүүдийг 
санхүүжүүлэх зорилгоор, нийслэл хотын харьяанд хөрөнгө 
оруулалтын санг байгуулж, нийслэлийн хөрөнгө оруулалтын 
бодлогыг олон улсын түвшинд хүргэсэн менежментийн тогтолцоог 
бий болгоно.

2-4-5. ТАТВАРЫН ОЛОН ТӨРӨЛ, ОЛОН ТУЛГУУРТ ЭДИЙН ЗАСГИЙГ 
ХӨГЖҮҮЛЭХ

Татварын олон төрөл, тогтвортой, бие даасан санхүүгийн 
менежменттэй болгоно. Нийслэл Улаанбаатар хотын татварын 
төрлийг нэмэгдүүлэн хөрөнгө оруулалтын хэмжээг өсгөснөөр 
шаардлагатай бүтээн байгуулалт, засвар үйлчилгээг цаг тухайд 
нь чанартай хийх боломжтой болох юм. Нийслэл хотод хийгдэж 
буй  хөрөнгө оруулалтыг зөвхөн нийслэлийн төсвөөр хязгаарлах 
бус, гадны зээл тусламж, төр хувийн хэвшилийн түншлэл, хувийн 
хэвшил нийслэлийн хамтарч хэрэгжүүлж буй төслүүд, газар дэд 
бүтцэд оруулж буй хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэх мэдээллийн 
системийг сайжрууласнаар Улаанбаатар хотод хийгдэж буй хөрөнгө 
оруулалтын хэмжээг төлөвлөлтийн хугацаанд 1.5 их наяд төгрөгт 
хүргэнэ. Хот байгуулалт, хүрээлэн буй орчны бохирдлын татварыг 
тус тус шинээр бий болгоно.

Олон тулгуурт эдийн засгийг хөгжүүлэх: Улаанбаатар хот нь 
улсын хэмжээнд улс төр, эдийн çасаг, мэдлэгт суурилсан, өндөр 
технологийн үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаа, худалдаа үйлчилгээний 
гол төвийн үүргийг гүйцэтгэнэ. 
Умардаас өмнөд үрүү чиглэсэн төмөр çам, авто замын гол тэнхлэг 
болох эдийн засгийн өсөлтийн босоо тэнхлэг болон эдийн çасгийн 
хөгжлийн хэвтээ тэнхлэг (тээвэрлэлтийн гол çам )-дийн огтлолцол 
дээр орших давуу талаа ашиглан хөгжинө. 
УБ хот нь 2040 оны түвшинд төрөл бүрийн үйлдвэрлэл үйлчилгээ 
хослон хөгжсөн олон тулгуурт эдийн засагтай хот болон хөгжих 
бодлого баримтлана.
Улаанбаатар хот нь Монгол улсын хэмжээнд уул уурхайгаас орж 
ирэх баялгийн орлогоос үйлчилгээ, худалдааны чиглэлд нэмүү өртөг 
үйлдвэрлэсэн эдийн засагтай хот болон хөгжиж байна. Цаашид 
2040 оны түвшинд олон тулгуурт эдийн засгийг хөгжүүлэхийн тулд 
уул уурхайн бус мэдлэгт суурилсан, бүтээлч салбаруудыг дэмжсэн 
санхүүгийн бүтээгдэхүүн, дэд бүтэц, логистикийг бий болгох чиглэлд 
ажиллана.
Эдèéн засгèéн бүтэц: Нийслэл Улаанбаатар хотын эдийн засгийн 
бүтэц нь дараах хоёр хэсгээс бүрдэнэ. 

Үүнд: 

А. МОНГОЛ УЛСЫН ХӨГЖЛИЙН НИЙГЭМ ЭДИЙН ЗАСГИЙН 
БОДЛОГЫГ ТОДОРХОЙЛОН ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ҮҮРГЭЭ 
ГҮЙЦЭТГЭХЭД ШААРДЛАГАТАЙ ҮЙЛЧИЛГЭЭ:

 » Монгол Улсын геополитик болон байгалийн баялаг нөөцөд   
тулгуурласан үйлдвэрлэл, үйлчилгээ

 » Үндэсний болон Үндэстэн дамнасан корпорацуудын төвүүд

 » Олон улсын болон бүс нутгийн боловсролын төвүүд, эрүүл 
мэндийн судалгаа оношилгооны төвүүд,

 » Мэдлэгт суурилсан үйлдвэрлэл, үйлчилгээ

 » Шинэ технологийн нутагшуулан түгээх үйлчилгээ

 » Технологийн болон нийгэм эдийн çасгийн хөгжлийн судалгаа, 
шинжилгээБүс нутгийн болон улсын хөгжлийн бодлогыг 
боловсруулах, үнэлэлт дүгнэлт өгөх чадавхитай институт,

 » Олон улсад хүлээн çөвшөөрөгдөхүйц үнэлгээ, баталгаа гаргах 
эрх бүхий үйлчилгээУран барилга, хот байгуулалт, диçайны 
салбар

 » Олон улсын биçнес, маркетинг, çуучлалын үйлчилгээ 

 » Хотын байршлын онцлог дээр тулгуурласан үйлдвэрлэл, 
үйлчилгээ

 » Дэд бүтцийн хөгжилд суурилсан үйлдвэрлэл, үйлчилгээ,

 » Хүний нөөц, боловсрол, эрдэм шинжилгээ судалгааны 
байгууллагуудын нөөцөд суурилсан үйлдвэрлэл, үйлчилгээ,

 » Гадаад харилцаа, гадаадын байгууллагууд болон компаниудын 
төлөөлөл үçүүлэх үйлчилгээ,

 » Байгалийн нөөц, технологийн давуу талд суурилсан үйлдвэрлэл 
үйлчилгээ

Б. УЛААНБААТАР ХОТЫН ӨӨРӨӨ ОРШИН ТОГТНОХОД 
ШААРДЛАГАТАЙ ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ:

 » Хүнсний аюулгүй байдлыг хангасан үйлдвэрлэл, үйлчилгээ,

 » Хөнгөн болон барилгын материалын үйлдвэрлэл, үйлчилгээ

 » Эрчим хүч, харилцаа холбооны найдвартай байдлыг хангах 
үйлдвэрлэл үйлчилгээ,

 » Эрүүл мэнд, боловсролын үйлчилгээ,

 » Орон сууц, нийтийн ахуй үйлчилгээг хангах үйлчилгээ,

 » Худалдаа, тээвэр, ложистик үйлчилгээ

 » Дотоодын хөрөнгө оруулалтаар ажлын байрыг нэмэгдүүлэхийг 
бүх талаар дэмжих 

Улаанбаатар хотын хэмжээнд дараах үйлдвэрлэл үйлчилгээ 
явуулахыг хязгаарлах бодлого баримтална.  
Үүнд: 

 • Хуулиар хориглосон үйлдвэрлэл, үйлчилгээ
 • Мал аж ахуй, түүхий эдийн анхан шатны боловсруулалт
 • Бүсчилсэн хөгжлийн үçэл баримтлал, Үндэсний хөгжлийн 

бодлогын дагуу бусад бүсүүдэд байршуулахаар 
төлөвлөсөн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ
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Нийслэл хотод нэн шаардлагатай ажлуудын хувийн хэвшлийн 
хөрөнгө оруулалтаар санхүүжүүлж, хамтарч ажиллах арга хэмжээг 
цаашид өргөжүүлнэ. 

2-4-6. НИЙСЛЭЛ ХОТЫН ХЭМЖЭЭНД ЭДИЙН ЗАСГИЙН ЧӨЛӨӨТ 
БҮСИЙГ БАЙГУУЛЖ, ТҮҮНИЙ ЭРХ ЗҮЙН ОРЧИНГ БҮРДҮҮЛЭХ:

Одоогийн байдлаар Монгол улсын хилийн чөлөөт бүсийн хөтөлбөрт 
үзэл баримтлалын болон үйл ажиллагааны ноцтой сул талууд 
байгаа нь ажиглагдаж байна. Эдгээр нь бусад орнуудад хэрэгжсэн 
төслүүдийг амжилтгүй болгоход нөлөөлж байсан тул олон улсын 
туршлагаас сургамж авахыг чухалчлах нь зүйтэй юм. 
2015 онд УИХ-аар “Чөлөөт бүсийн тухай” хуулийн шинэчилсэн 
найруулгыг баталсан бөгөөд шинэчилсэн найруулгаар чөлөөт бүс 
байгуулах зарчим, хэрэгжүүлэхтэй холбогдсон харилцааг зохицуулах 
эрх зүйн орчныг бүрдүүлсэн байна. 

Улаанбаатар дэд бүсийн хэмжээнд эдийн засгийн чөлөөт бүсийг 
байгуулах замаар өндөр технологийн үйлдвэрүүдийг нутагшуулж, 
ажлын байр нэмэгдүүлж дэлхийн зах зээлд өрсөлдөх боломжтой 
юм. Иймд хууль эрх зүйн орчинг боловсронгуй болгох, нийслэл 
хотын нутаг дэвсгэрт чөлөөт бүсийг байгуулж, хөгжүүлэх ТЭЗҮ 
боловсруулж, үр ашгийг нь нарийн тооцож, бүтээн байгуулалтыг 
эхлүүлнэ.   

ЭДИЙН ЗАСГИЙН ЧӨЛӨӨТ БҮСИЙГ БАЙГУУЛАХ: 

Улаанбаатар хот нь зах зээл болон ажиллах хүчний хангалттай 
хэмжээний нөөцтэй, аж үйлдвэрийг  хөгжүүлэх тааламжтай орчин 
бүрдсэн давуу талаа ашиглан чөлөөт бүс-ийг байгуулж хөгжүүлнэ. 
Хөгжлийн үзэл баримтлалаар Улаанбаатар хотын  Олон улсын шинэ 
нисэх онгоцны буудал/Хөшигийн хөндий/-ыг ашиглалтад бүрэн 
оруулж, нисэх онгоцны буудлыг даган байгуулагдах Аэросити  хотод 
эдийн заснийн чөлөөт бүс байгуулна. Мөн тус хотод авто тээвэр, 
төмөр зам, агаарын тээврийг түшиглэн Зүүн хойд Азийн зорчигч, 
ачаа  тээвэрлэлтийн зангилаа нэгдсэн логистик төв бүхий “Хуурай 
боомт”  байгуулж хөгжүүлэхээр тооцоолж байна. 
Монгол улс дахь хилийн чөлөөт бүсийн хөтөлбөрийг олон улсын 
түвшинд өрсөлдөх чадвартай болгохын тулд эрх зүйн хүрээг нэлээд 
боловсронгуй болгох шаардлагатай. 

Тухайлбал:
 • Хилийн чөлөөт бүсийн тухай Монгол улсын хуулийг 

шинэчлэх (эрх зүйн хүрээ)
 •  Үйл ажиллагааны журам боловсруулж батлах 

(зохицуулалтын хүрээ)
 •  Үйл ажиллагааны стандарт журмыг боловсруулж батлах 

(SOPs)

2-5. ОЛОН УЛС, БҮС НУТГИЙН ХАМТЫН АЖИЛЛАГААГ ДЭМЖИН 
ХӨГЖҮҮЛЭХ ЗОРИЛТЫН ХҮРЭЭНД:

Нийслэл хот нь олон улс, бүс нутгийн эдийн засаг, худалдааны 
интеграцад нэгдэх замаар эдийн засгийн гадаад харилцааг 
эрс нэмэгдүүлэж, гадаадын хөрөнгө оруулалтыг татах бодлого 
баримтална. Энэ бодлогыг хэрэгжүүлэхийн тулд дараах зорилтуудыг 
тавьж хэрэгжүүлнэ. 

Үүнд: 
 » Зүүн хойд Азид хүлээн зөвшөөрөгдсөн соёл, шинжлэх ухааны 

төв болгон хөгжүүлэх

 » Хөрш улс орнуудтай гадаад харилцааны тэнцвэртэй хөгжлийн 
түвшинг хангах

 » Найрамдалт хотуудтай эдийн засгийн интеграцад нэгдэх замаар 
гадаад худалдааны шинэ боломжуудыг нээж, худалдааны шинэ 
сүлжээ бий болгох

 » Хөрш орнуудыг дамжсан эдийн засгийн коридорыг хөгжүүлэхэд 
идэвхтэй оролцох

 » Байгалийн хийн хоолойг барих асуудлын хүрээнд нийслэлийн 
эрх ашгийг тусгуулах

 » Үндэстэн дамнасан корпорац болон олон улсын байгууллагуудын 
салбаруудыг бий болгох

 » Олон улсын арга хэмжээ зохион байгуулах дэд бүтцийг цогцоор 
нь байгуулах 

 » Олон улс, тив дэлхийн томоохон слорт,соёл урлагын наадмуудыг 
зохион байгуулах боломж, нөхцлийг бүрдүүлэх

зэрэг болно. 

2-5-1. ОЛОН УЛСЫН АРГА ХЭМЖЭЭ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ДЭД 
БҮТЦИЙГ ЦОГЦООР НЬ БАЙГУУЛАХ 

Монгол улс, Улаанбаатар хотын олон улсын нэр хүндийг өсгөх, 
аялал жуулчлалыг хөгжүүлэхэд олон улсын нэр хүндтэй арга хэмжээ 
зохион байгуулах дэд бүтцийг хөгжүүлэх зайлшгүй шаардлага гарч 
байна. Эдгээр арга хэмжээ нь соёл урлаг, биеийн тамир спорт, олон 
улсын хурал зөвөлгөөн гэх мэт олон чиглэлээр төрөлжин явагдана. 
Иймд гадаад дотоодын зочин гийчдийг хүлээн авч байрлуулах, үйл 
ажиллагаа явуулах нөхцөл бололцоог хангах дэд бүтцийг байгуулна. 

ОЛОН УЛСЫН ТӨВ: 

Шинээр байгуулагдах “Их тойруу”, “Яармаг” төвүүдэд олон улсын 
чанартай ажил хэргийн төвүүдэд, олон улсын чанартай хурал 
чуулган, үзэсгэлэн, соёлын болон бизнес ажил хэргийн уулзалт 
арга хэмжээ зохион байгуулах зориулалттай цогцолборуудыг барьж 
байгуулна.  Эдгээр цогцолборуудын байршил, талбайн хэмжээг 
хөгжлийн ерөнхий төлөвлөлөгөө болон барилгажилтын төслийн 
шатанд, мөрдөгдөж буй ХЕТ-д тодотгол хийх замаар нарийвчлан 
тогтооно. Олон  улсын төвийн цогцолбор нь дараах барилга 
байгууламжуудаас бүрдэнэ. 
Үүнд: 

 •   Хуралдааны танхимууд
 •   Үзэсгэлэнгийн танхим
 •   Хэвлэл мэдээллийн төв 
 •   Соёл, урлагын төв
 •   Зочид буудал
 •   Өндөр зэрэглэлийн түрээсийн орон сууц
 •   Офиссын барилга
 •   Худалдаа, үйлчилгээний төв
 •   Спортын танхим
 •   Газар доорх томоохон авто зогсоол
 •   Ногоон байгууламж, усан толь 
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Олон улсын ажил хэргийн төв нь орчин үеийн архитектур, дизайны 
шийдэлтэй 4-25 давхар барилга байгууламжаас бүрдсэн цогцолбор 
байна. 

2-5-2. ОЛОН УЛС, ТИВ ДЭЛХИЙН ТОМООХОН НААДМУУДЫГ 
ХҮЛЭЭН АВЧ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ШААРДЛАГА ХАНГАСАН 
СПОРТЫН БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖ БАРИХ

Олон улсын нэр хүнд бүхий томоохон соёл урлаг, спортын арга хэмжээ 
зохион байгуулах нь манай оронд аялал жуулчлалын салбарыг 
хөгжүүлэхэд ихээхэн ач холбогдолтой арга хэмжээ болох юм. Аялал 
жуулчлал, спортыг хөгжүүлэх зорилгоор олон улс, тив, дэлхийн 
томоохон наадмууд, арга хэмжээнүүд хүлээн авч зохион байгуулах 
шаардлага хангасан спортын барилга байгууламж, цогцолборуудыг 
Хүй долоон худаг, Буянт-Ухаа-д тус тус барьж байгуулна. 

Биеийн тамир, спортын төв:  Олон улсын спортын өндөр зэрэглэлийн 
уралдаан тэмцээн хүлээн авч зохион байгуулах, боломжтой спортын 
төвийг “Хүй долоон худаг”, “Монгол наадам цогцолбор”-ын нутаг 
дэвсгэрт 11,4 мян. га талбайд байгуулах ба спортын төвийн цогцолбор 
нь дараах барилга байгууламжуудаас бүрдэнэ. 
Үүнд: 

 • Морин уралдааны зам
 •  5-10 мянган хүний суудалтай спортын хос танхим
 •  Тамирчдын байр, зочид буудал
 •  Худалдаа үйлчилгээ
 •  Спортын задгай талбай
 •  Усанд сэлэлтийн 50 м-ийн усан бассейн
 •  Бизнес төв 
 •  Бусад дагалдах спорт, сургалтын барилга байгууламжуудын 

хамт  
Мөн гадаад дотоодын зочид төлөөлөгч, аялагч жуулчдад зориулсан 
төрөл бүрийн зэрэглэлийн зочид буудал, үзвэр худалдаа,  
үйлчилгээний газрууд болон тээврийн хэрэгслийн түрээсийн 
газруудыг олноор байгуулна. 
Буянт-Ухаа-д байрлах одоогийн спортын шинэ ордонг 
түшиглэн нэмэлт спортын байгууламжуудыг барих бөгөөд  Тив 
дэлхийн аварга шалгаруулах тэмцээнүүд, томоохон спортын 
наадмуудыг зохион байгуулах шаардлага хангасан 30000-
40000 хүний суудалтай цэнгэлдэх хүрээлэнг барьж байгуулна. 
Төлөвлөж буй хотын төв дэд төвүүдэд Музей, театр, кинотеатр, 
концертын танхим үзвэрийн газруудыг шинэчлэн сайжруулах болон 
шинээр соёл урлагын цогцолбор төвийг ногоон байгууламжийн 
хамт, хотын төв хэсэг хуучин хүүхдийн паркийн нутаг дэвгэрт 20-30 
га талбайд байгуулна.   

ЗОРИЛГО-3: “ӨӨРЧЛӨЛТӨНД ДАСАН ЗОХИЦОХ 
ЧАДВАРТАЙ ХОТ” стратегийг хэрэгжүүлэхийн тулд дараах 
үндсэн 5 зорилгыг тавьж байна. 

3-1.  Уур амьсгалын өөрчлөлт, сорилтыг даван туулах, дасан  
  зохицох чадавхийг бэхжүүлэх 

3-2.  Байгалийн гамшгийн аюулаас хамгаалах, болзошгүй   
  эрсдлийг бууруулах 

3-3.  Онцгой байдал, гамшгийн менежментийн тогтолцоог  
  боловсронгуй болгон  хөгжүүлэх

3-4.  Хот төлөвлөлт, хот байгуулалтын үйл ажиллагааны иж  
  бүрэн тогтолцоог боловсронгуй болгох 

3-5.  Нийгэм, эдийн засгийн өөрчлөлтийг даван туулах   
  тогтолцоог бүрдүүлэх 

Нийслэл хотын хэмжээнд байгалийн болон нийгэм эдийн засгийн 
болзошгүй өөрчлөлтөнд дасан зохицох, хот цаашид хөгжих нөхцөл 
болоцоог хангах бүх талын арга хэмжээг байгалийн болон нийгэм 
эдийн засгийн чиглэлээр тус тус арга хэмжээ авна. 

 » Нийслэл хотын нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд нутаг дэсгэрийн эко 
системийн үнэ цэнэ, даацын тогтоох

 » Уур амьсгалын өөрчлөлтөнд дасан зохицох байгалийн нөөцийн 
тогтвортой менежментийг хэрэгжүүлэх 

 » Уур амьсгалын өөрчлөлтийн улмаас гарч болзошгүй, хохирлыг 
даван туулахад чиглэсэн захиргаа, удирдлагын бүтэц, зохион 
байгуулалтын тогтолцоог боловсронгуй болгож, хувь хүний 
чадавхийг бэхжүүлэх

 » Байгалийн аюул осол, гамшигтай тэмцэх, эрт илрүүлэх 
байгууллагуудын чадавхийг бэхжүүлэх

зэрэг зохион байгуулалтын цогц арга хэмжээ төлөвлөж, тэдгээрийг 
үе шатайгаар хэрэгжүүлнэ. 

3-1. УУР АМЬСГАЛЫН ӨӨРЧЛӨЛТ, СОРИЛТЫГ ДАВАН ТУУЛАХ 
ДАСАН ЗОХИЦОХ ЧАДАВХИЙГ БЭХЖҮҮЛЭХ ЗОРИЛТЫН 
ХҮРЭЭНД:

Улаанбаатар хот нь ирээдүйд тулгарч болзошгүй уур амьсгалын 
болон бусад бэрхшээл сорилтыг даван туулах чадвартай хот болно. 
Сүүлийн жилүүдэд дэлхий нийтэд уур амьсгалын өөрчлөлтийн 
асуудал хурцаар тавигдаж байгаа бөгөөд энэ асуудал Монгол орон, 
Улаанбаатар хот, хот орчмын нутаг дэвсгэрт ч хамаатай асуудал 
болж байна. Иймд ирээдүйд тулгарах бэрхшээлийг хохирол багатай 
даван туулах шаардлага тулгарч байна. Иймд хотын нутаг дэвсгэрийг 
дахин төлөвлөж хөгжүүлэх бодлого баримтална. 
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3-1-1. УУР АМЬСГАЛЫН ӨӨРЧЛӨЛТӨНД ДАСАН ЗОХИЦСОН 
БАЙГАЛИЙН НӨӨЦИЙН ТОГТВОРТОЙ МЕНЕЖМЕНТИЙГ 
ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ: 

Улаанбаатар хотын суурьшлын бүсийн хилийг дагуулан суурьшлыг
хязгаарлах ногоон бүсийг байгуулна.
Байгальд ээлтэй, дэвшилтэт техник, технологи нэвтрүүлэх замаар
бохирдлын бүх эх үүсвэрийг багасгаж, дахин ашиглах саармагжуулах
боломжийг бүрдүүлнэ. Хотын уур амьсгалын өөрчлөлтөд тэсвэртэй 
ойн экосистемийг бий болгох, ой хамгааллын тогтвортой 
менежментийг хэрэгжүүлэх, экосистемийн үйлчилгээний төлбөрийн 
системийг үе шаттайгаар нэвтрүүлнэ.

Хөрс хамгаалах, хөрсний бохирдлыг биологийн болон технологийн
аргаар нөхөн сэргээх, экологийн ач холбогдол бүхий байршлуудад
ойг нөхөн сэргээж таримал ойг улсын ойн санд худалдан авах
менежментийг хэрэгжүүлнэ.

3-1-2.  УУР АМЬСГАЛЫН ӨӨРЧЛӨЛТИЙГ ДАВАН ТУУЛАХ  
ТОГТОЛЦООГ БОЛОВСРОНГҮЙ БОЛГОХ: 

Хот суурин газрын экосистемийн үнэ цэнэ, экологийн даацыг
тогтоох, уур амьсгалын өөрчлөлтийн эмзэг байдал, эрсдэлийн
үнэлгээ хийх, гамшгийн эрсдэлийг бууруулах менежментийн
цогц тогтолцоог боловсронгуй болгон хөгжүүлэх, ногоон бүсийн
экологийн коридоруудыг байгуулах бөгөөд дараах арга хэмжээг үе 
шаттай авч хэрэгжүүлнэ. 
Үүнд:.

 » Орчны чанарын хяналт-шинжилгээний чадавхыг бэхжүүлж 
судалгаа, шинжилгээний ажлыг өргөжүүлж, лабораторийн 
хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх

 » Хамтын оролцоотой байгалийн нөөцийн тогтвортой 
менежментийг хэрэгжүүлэх

 » Уур амьсгалын өөрчлөлтөд тэсвэртэй ойн экосистемийг бий 
болгох, зэрэг болно. 

Ой хамгааллын болон нөхөн сэргээлтийн тогтвортой менежментийг
шинжлэх ухаан, технологийн шинэ ололтуудад тулгуурлан авч
хэрэгжүүлнэ.

3-1-3. БАЙГАЛИЙН ГАМШИГТАЙ ТЭМЦЭХ, ДАВАН ТУУЛАХ,  
ДАСАН ЗОХИЦОХ, ЭРТ ИЛРҮҮЛЭХ ИНСТИТУЦИЙН ЧАДАВХИЙГ 
БЭХЖҮҮЛЭХ: 

Байгалийн гамшиг, эрсдэлийн үед Улаанбаатар хотын хүн амыг 
нүүлгэн шилжүүлэх, түр байршуулах эмнэлгийн яаралтай тусламж 
үзүүлэх зэрэг арга хэмжээ авах бөгөөд “УБЕТ-2020/2030”-н үндсэн 
шийдэлд тусгагдсан арга хэмжээ хэвээр хадгалагдах бөгөөд 
тэдгээрийг хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалт, санхүүгийн асуудлыг төр 
засгаас бүрэн хариуцах шаардлагатай. Хотын хүн амыг болзошгүй 
байгалийн аюул гамшиг, эрсдэлээс хамгаалах дараах арга хэмжээг 
бүрэн авна. 

Үүнд:
 » Үерийн хамгаалалтын барилга байгууламжуудыг шинээр болон 

хуучныг нь шинэчлэн сайжруулж хүчин чадлыг нь нэмэгдүүлэх

 » Уруйн үер урсах байгалийн гуу жалгуудыг бэхлэж, хамгаалалтын 
зурвасыг мод тарьж цэцэрлэгжүүлэх 

 » Газар хөдлөлтийн хагарлын дагуу барилгажилтыг хязгаарлах, 
барилгажуулах тохиодолд сейсмикийн эсрэг арга хэмжээ 
авах  

 » Газар хөдлөлтөнд тэсвэргүй барилга байгууламжуудыг 
буулгаж дахин төлөвлөж барилгажуулах, бэхэлж хүчитгэх 
арга хэмжээний бодлого боловсруулж ажиллах ба санхүүгийн 
менежментийн тогтолцоог нэвтрүүлэх

 »  Гамшгийн үед хүн амыг нүүлгэн шилжүүлэх үйл эжиллагаа 
Туул, Сэлбэ, Улиастай, Толгойт, Баянлол, Тахилт голуудын 
хөндийн дагуу хатуу хучилттай авто замаар хойд, баруун, зүүн 
чиглэллүүдэд явагдаж хотоос гаргах

 » Дүүрэг тус бүрт, гамшгийн үед хүн ам түр цугларах байршлуудыг  
сул чөлөөтэй орон зай бүхий талбарууд, барилга байгууламжийг 
харгалзан тогтоох

 »  Шинээр төлөвлөж байгаа болон одоо байгаа сургууль, 
цэцэрлэг, эмнэлэг зэрэг нийгмийн үйлчилгээний барилга 
байгууламжуудад газар хөдлөлтийн эсрэг арга хэмжээг авах 
бөгөөд гамшгийн үед хүн амыг түр байршуулах түшиц болгон 
ашиглах

 »  Химийн хордолт, тэсэрч дэлбэрэх аюулыг дагуулж буй барилга 
байгууламжуудыг онцгой хяналтанд авч, эдгээр барилга 
байгууламжид тавигдах стандартын шаардлагуудыг чангатгаж, 
байнгын хяналтанд байлгах  

3-2. БАЙГАЛИЙН ГАМШГИЙН АЮУЛААС ХАМГААЛАХ, 
БОЛЗОШГҮЙ ЭРСДЛИЙГ БУУРУУЛАХ ЗОРИЛТЫН ХҮРЭЭНД:

3-2-1. ИНЖЕНЕРИЙН БЭЛТГЭЛ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ 
БАЙГУУЛАМЖУУДЫН ХҮЧИН ЧАДАЛ, НЭВТРҮҮЛЭХ ЧАДВАРЫГ 
НЭМЭГДҮҮЛЖ, ЦОГЦ АРГА ХЭМЖЭЭ АВАХ

Хотын оршин суугчдын аюулгүй байдлыг хангах, үер усны эрсдэлээс 
хамгаалах үндсэн нөхцөл нь хотын инженерийн бэлтгэл арга хэмжээг 
боловсронгуй болгон хөгжүүлэх явдал юм.  
Шинээр боловсруулагдах Улаанбаатар хотыг 2040 он хүртэл 
хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөөний дагуу хотын инженерийн бэлтгэл 
арга хэмжээний нарийвчилсан төлөвлөгөө боловсруулж хэрэгжүүлэх 
арга хэмжээ авах бөгөөд юуны түрүүн нийслэл хотын нутаг дэвсгэрийн 
хэмжээнд байр зүйн зургийг бүрэн хэмжээгээр захиалж хийлгэнэ.
2040 оны түвшинд Улаанбаатар хотын хэмжээнд инженерийн 
бэлтгэл арга хэмжээний дараах ажлууд хийгдэхээр тооцсон болно. 

Үүнд: 
 •  Уруйн үерээс хамгаалах 
 •  Зам талбайн усыг зайлуулах 
 •  Ховор тохиолдох үерээс /p=1% / хамгаалах 
 •  Хөрсний усанд автагдахаас хамгаалах 
 •  Жалга сайрыг бэхлэх, газрын эвдрэлийг багасгах 
 •  Мөнх цэвдэг ба овойдог хөрсөнд барилга барих нөхцөл 
 •  Газрын гадаргуугийн өндөржилт, төлөвлөлтийг хийх  
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УРУЙН ҮЕРЭЭС ХАМГААЛАХ

Уруйн үер нь байгалийн гамшигт үзэгдлүүдийн нэг юм. Уруйн 
үерийн үед гол сайраар үерийн ус урсаад зогсохгүй шороо чулууг 
их хэмжээгээр урсган замд тохиолдох гэр байшинг урсган орчин 
тойрныг нь лаг шавраар дарах, гүүр гарцыг угааж эвдлэх зэргээр 
хэмжээгүй их хохирлыг учруулдаг. 

2040 оны түвшинд Улаанбаатар хотын сайжруулсан сууцны 
хороолол бүхий уулархаг рельеф ихтэй хойт  хэсгэээр уруйн 
үерээс хамгаалах сувгуулыг шинээр байгуулах ба ашиглагдаж буй 
сувгуудыг шинэчлэн сайжруулна. 2040 оны түвшинд  шинээр 60,0 
км урт үерийн хамгаалалтын суваг болон хагшаас тогтоох далангийн 
хамт барьж байгуулна. Тэдгээрийн байршлыг хөгжлийн ерөнхий 
төлөвлөгөө боловсруулах шатанд газар дээрх судалгаанд тулгуурлан 
нарийвчлан тогтооно.  

Үерийн хамгаалалтьын далан сувгуудын хийц, хэмжээг тухайн 
барилга байгууламжийн ажлын зургийн шатанд нарийвчлан 
тооцож тодорхойлно. Суваг нь үерийн усыг өнгөрүүлэхийн зэрэгцээ 
тээврийн хэрэгсэл, явган зорчигчдын хөдөлгөөнд саад болохооргүй 
байх гудамж зам талбай, замын бэлчир зэрэгтэй огтлолцох нөхцөлд 
1%-ийн хангамжтай үерийн зарцуулгыг өнгөрүүлэх хоолой, гүүр 
гарцтай байх ёстой.
Үерийн усаар ирэх шороо чулууг тогтоож усыг нь үерийн сувагт 
нийлүүлэх ба харин үер бүрийн дараа тогтоосон түвшинд хүртэл 
хагшаасыг тогтмол цэвэрлэж байх шаардлагатай байх тул үерийн 
хамгаалалтын байгууламжийн ашиглалтын менежментийг 
боловсронгуй болгоно. 

Хотын нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд ургамлын бүрхэвч сийрэгжин 
жилээс жилд газрын хөрс талхлагдан доройтож байгаа нь уруйн 
үерийг идэвхжүүлж газрын эвдрэл угаагдлыг ихэсгэж байна.
Жалга бүрийг зүлэгжүүлж мод бут сөөг тарьж ногоон орчин болгохын 
зэрэгцээ хотын эргэн тойронд уулын нүцгэн энгэр налуу газрыг 
ойжуулна. Ингэсний үр дүнд уруйн усны хурд хүчийг сааруулж 
хөрсний эвдрэл угаагдлыг багасгах ба энэ нь цаашид хотын агаарын 
бохирдлыг бууруулахад чухал нөлөө үзүүлнэ.  Хур тунадас ихтэй 
үед уулнаас буух уснаас хамгаалахын тулд гидротехникийн болон 
биологийн цогцолбор арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ. 

Үүнд: 
 •  Байгаа зүлэг модыг тордож сайжруулах 
 •  Үер буух ус хагалбарын талбайн хэмжээнд мод бут сөөг 

тарих 
 •  Уулын суваг, хамгаалалтын шуудуу татах 
 •  Уруй буух ус урсдаг жалга сайрыг цэвэрлэх, бэхлэх 
 •  Уруйн усаар ирэх хатуу урсацыг / хагшаас / тогтоох 

далан барих 

Үерийн гуу жалга дагуу, гамшгийн эрсдэлтэй бүсэд амьдарч буй 
10 мянга гаруй айл өрх, 36,0 мянган хүн амыг нүүлгэн шилжүүлж, 
аюулгүй байдлыг хангана. Гуу жалгын ирмэгээс хоёр тийш 10м орчмыг 
газрыг суурьшлаас чөлөөлж, 155 га орчим талбайг цэцэрлэгжүүлэн 
ногоон байгууламж болгоно. 
Уруйн үерийн аюулаас хамгаалах зорилгоор гэр хорооллыг 
сувагжуулж хотын үерийн хамгаалалтын сүлжээтэй холбож өргөтгөх, 
одоо байгаа далан сувгуудийг засварлаж шинэчлэх.

3-2-1. ҮЕРИЙН ДАЛАН, БОРООНЫ УС  ЗАЙЛУУЛАХ ШУГАМ 
СҮЛЖЭЭНИЙ ХҮЧИН ЧАДЛЫГ 2 ДАХИН НЭМЭГДҮҮЛЭХ 

Ховор тохиох үерээс /p=1% / хамгаалах явдал Улаанбаатар хотын 
хувьд тулгамдаж буй асуудлын нэг юм. Сүүлийн жилүүдийн уур 
амьсгалын өөрчлөлтийг үндэслэн мэргэжлийн байгууллага дээрх 
хэмжээг 2000-2200 м3/сек гэж тооцоолж байна.Иймд инженерийн 
бэлтгэл ажлын дараах арга хэмжээнүүдийг авна. 
 Үүнд:

 » Үерийн эрсдэлийн бүсэд байгаа нийгмийн эд хөрөнгийг 
хамгаалах, бэлтгэл, бэлэн байдлыг хангах төлөвлөгөө гаргах, 
хэрэгжүүлэх;

 » Янз бүрийн хангамшилтай их үерийн эрсдэлээс хамгааалах, 
ашиглаж байгаа үерийн байгууламжийг шинэчлэлт хийж, 
засвар үйлчилгээг сайжруулах, 

 » Үерийн усыг гаргаж чадахгүй халилт үүсгэж байгаа голуудын ус 
гаргах чадварыг нэмэгдүүлэх, үерээс хамгаалах байгууламжийг 
шинээр барих, шинэчлэх

 » Үерийн байгууламжийн ашиглалтыг хариуцсан байгууллагын 
эрх зүйн чадамж,хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх, чадавхийг 
бэхжүүлэх

 » Үерийн эрсдэлийн менежментэд олон нийтийн оролцоог 
нэмэгдүүлэх гэх мэт 

Үерийн хамгаалалтын даланг цутгамал төмөр бетоноор гүйцэтгэх 
бөгөөд далангийн эргийг тохижуулан авто зам, дугуй, явган зам 
ногоон байгууламж  бүхий  амралт зугаалгын ногоон бүс болгон 
хотын ногоон бүс болгон хөгжүүлнэ. 

ТУУЛ ГОЛЫН ДАЛАН: 

Туул голын далангийн бэхэлгээ хугацааны явцад элэгдэж эвдэрсэн 
муудсан ба намссан. 2040 оны түвшинд Туул голын хойд эргийн 
даланг үе шаттайгаар шинэчлэн сайжруулах шаардлагатай. Далангийн 
дээгүүр хотын чанартай хурдтай зорчих автозам өнгөрүүлэхээр 
төлөвлөж байгаа учир далангийн өндрийг голын үерийн хамгийн 
их түвшнээс, өргөнийг автозамын ангиллаас хамааруулан техникийн 
төслийн шатанд тогтооно. Далангийн налууг бат бэх материалаар 
өнгө үзэмжтэй бэхлэхийн зэрэгцээ, ногоон байгууламж байгуулж 
тохижуулан оршин суугчлын хя тухтэй орон зайг бий болгоно.  
Далангийн гадна болон дотор хэсэгт голын гольдролын дагуу амралт 
зугаалгын ногоон бүс болгон хөгжүүлнэ. 
Туул голын үерийн хамгаалалтын далангийн дотор хот байгуулалтын 
аливаа үйл ажиллагаа явуулж, газар эзэмшиж, ашиглах зөвшөөрөл 
төрийн холбогдох байгууллагуудаас өгч барилгажуулж байгаа нь 
хууль зөрчсөн үйл ажиллагаа болж байна. Энэ байдал нь Туул голын 
экологид сөргөөр нөлөөлж, хотын нийт оршин суугчдын эрх ашигт 
сөргөөр нөлөөлж байна. Голын гольдролд баригдсан одоогийн 
орон сууц, олон нийтийн барилга байгууламжууд нь тодорхой 
давтамжтай тохиолддог үерийн гамшгийн нөхцөлд тухайн орчинд 
амьдарч буй иргэн оршин суугчдын амь нас, эд хөрөнгийн асар 
их хохиролд оруулах эрсдэлийг дагуулж байна. Иймд энэ асуудлыг 
зохицуулах хууль эрх зүйн арга хэмжээг төр засаг, нийслэлийн зүгээс 
авч хэрэгжүүлэх шаардлагатай.   
Бусад голуудын далан:  2040 оны ерөнхий төлөвлөгөөний хүрээнд 
хотын төв хэсгээр урсах Улиастай, Сэлбэ, Толгойт, Дунд гол, Баянгол 
зэрэг жижиг голуудын хоёр эргийн дагуу хамгаалалтын цутгамал 
төмөр бетон далан байгуулж, тохижуулан амралт зугаалгын ногоон 
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ӨНДРИЙН ТӨЛӨВЛӨЛТ: 

Ерөнхий төлөвлөгөөний шийдлийн түвшинд хотын нутаг дэвсгэрийн 
хэмжээнд газрын гадаргуугын өндрийн төлөвлөлтийг хийж, 
инженерийн бэлтгэл арга хэмжээг цогц байдлаар шийдвэрлэнэ. 
Гадаргуугийн ус зайлуулах шугам сүлжээг зөв сонгож хийснээр 
нийт хорооллын хэмжээнд авто зам, инженерийн хангамжийн 
шугам сүлжээ, барилга байгууламжуудыг барьж байгуулахад таатай 
нөхцөлүүд бүрдүүлэх ба үерийн эрсдэлийг бууруулж, хотын оршин 
суугчдын амьдралын таатай орчинг бүрдүүлэхэд чухал хувь нэмэр 
болно. Цаашид шинээр болон дахин төлөвлөж хөгжүүлэх нутаг 
дэвсгэрийн  төлөвлөлтийн тэмдэгтүүдийг, шинээр боловсруулах 
“УБЕТ-2040”-ийн өндрийн төлөвлөлттэй уялдуулах ба түүнд тавигдах 
хяналтын механизмыг бий болгоно.   

3-2-2. ГАЛ ТҮЙМРИЙН АЮУЛААС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ, 
БОЛЗОШГҮЙ ЭРСДЭЛИЙГ БУУРУУЛАХ: 

Гал түймэр, гамшиг, ослоос урьдчилан сэргийлэх, аюул тулгарсан 
тохиолдолд авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, зохион байгуулалтын 
талаар олон нийтийг мэдээлэл, заавар зөвлөмжөөр хангах, хүүхэд, 
залуучуудад эх оронч, байгаль орчноо хайрлан хамгаалах зөв 
хандлага төлөвшүүлэхэд чиглэсэн арга хэмжээг хэвлэл мэдээллийн 
болон иргэний нийгмийн байгууллагуудтай хамтран төлөвлөж, 
хэрэгжүүлэх арга хэмжээ авна. 

 » Гал түймрийн болзошгүй эрсдэлийг бууруулах, салбар 
хоорондын мэдээлэл харилцан солилцох, үйл ажиллагааг 
уялдуулан зохицуулах шуурхай удирдлагын төвийн чадавхыг 
сайжруулах

 » Гал түймэр, гамшиг ослоос урьдчилан сэргийлэх, учирч 
болзошгүй эрсдэлийг бууруулах, гамшгаас хамгаалах үйл 
ажиллагааны санхүүжилтийг бүрдүүлэх,

 » Гал унтраах, аврах анги, шуурхай бүлгийн бие бүрэлдэхүүний 
тоог нэмэгдүүлэх, эрсдэл нөхцөл байдлыг эрт илрүүлэх, эрэн 
хайх, аврах, яаралтай тусламж үзүүлэх нисэх нэгж байгуулах, 
удирдлага, зохион байгуулалтаар хангах

 » Гал түймэр, гамшиг ослоос урьдчилан сэргийлэх, эрэн хайх, 
аврах сэргээн босгох үйл ажиллагаанд хэрэглэж байгаа техник, 
тоног төхөөрөмж, багаж хэрэгслийг стандартын шаардлагад 
нийцүүлэх,

ОЙН ТҮЙМРЭЭС СЭРГИЙЛЭХ ЦОГЦ АРГА ХЭМЖЭЭ: 

Хот орчмын нутаг дэвсэрийн экологийн тэнцвэрт байдлыг хангах, ойн 
санг ойт хээоийн түймрээс сэргийлэх арга хэмжээнүүдийг цогцоор 
нь авна. Үүний тулд ойн санг хадгалж хамгаалах, гал түймрийн 
аюулаас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор хотын оршин суугч иргэдэд
зориулсан гамшгаас хамгаалах ухуулан таниулах үйл ажиллагааг 
түгээн дэлгэрүүлэх, гамшгаас сэргийлэх ухуулга суртачилгааг тогтмол 
зохион байгуулж, зөрчил гаргасан иргэдэд хариуцлага тооцож, 
ухамсарын түвшинг дээшлүүлнэ. 

Нийслэлийн байгаль орчныг хамгаалах газраас ойн менежментийг 
зүй зохистой хийх бөгөөд гамшгийн онцгой байдал тохиолдсон 
нөхцөлд авах хэмжээний төлөвлөгөө боловсруулж, байнгын дасгал 
сургуульлалт хийж бэлэн байдлыг хангана. Уулын гол горхины боох 

бүс болгон хөгжүүлнэ. Эдгээр голуудыг урсацыг сайжруулах, байнга 
урсацтай байлгах зорилгоор судалгаанд тулгуурлан гол тус бүрд 
боломжтой байрлалд орчны бичил чийглэг уур амьсгалыг бий 
болгох зорилгоор усан толио байгуулна. 
Үүнд: 

 •   Сэлбэ-Дунд голд - -2 
 •   Толгойт голын зүүн салаанд -1 
 •   Улиастайн голд -1 
 •   Баянголд -1 

ХӨРСНИЙ УСАНД АВТАГДАХААС ХАМГААЛАХ: 

Улаанбаатар хот нь Туул түүний цутгал голуудын хөндийгөөр 
байрлах учраас хотын нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд хөрсний 
усны түвшин дээшилж байдаг. Улаанбаатар хотын барилгажсан 
нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд хөрсний усны дээшилтээс хамгаалах 
зорилгоор нэн шаардлагатай хэсгүүдийг нарийвчлан тогтоож, 2040 
оны түвшинд 15 км-с багагүй хөрсний ус зайлуулах дренажны 
системыг холбогдох байгууламжуудын хамт цогцоор  байгуулна. 
Шүүрүүлийн байгууламжийн /дренаж/төрөл, хийц, хөрсний усны 
түвшин, зайлуулах усны хэмжээ, насосны станцын байрлал зэргийг 
техникийн төсөл, ажлын зургийн шатанд нарийвчлан тогтоох юм.  
Үүнд:

 »  Хотын нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд хөрсний усны түвшин өндөр 
хэсэгт одоо байгаа болон шинээр төлөвлөгдөж буй барилга 
байгууламжуулын зоорийн давхрыг хөрсний усны шүүрэлтээс 
хамгаалах арга хэмжээ авах 

 »  Хотын дэвсгэр нутгийн хэмжээнд газар доорх усны тогтоосон 
нөөцийг үндэслэн авч ашиглах , нөөцийг хамгаалах арга 
хэмжээг боловсруулах 

 »  Хөрсний устай орчинд баригдах хорооллуудын ерөнхий болон 
хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөнд шүүрүүлийн байгууламжийг 
төлөвлөж, барьж ашиглах 

 »  Газар доорх усны нөөц ихтэй газруудад хөрсний усыг усан 
оргилуур ажиллуулах ногоон байгууламжийг услах мөн цөөрөм 
байгуулах зэргээр ашиглах ажлыг үргэлжлүүлэх

ЗАМ ТАЛÁАЙН ÁОРООНЫ УСЫГ ЗАЙЛУУЛАХ: 

Хотын дэвсгэр нутгийн хэмжээнд гудамж замын чанарыг муутгаж, 
хугацаанаас өмнө эвдрэлд оруулж, чанарыг муутгаж буй үндсэн 
шалтгаан нь авто замын  гадаргуу дээр тогтсон борооны ус юм. 
Иймд энэ байдлаас гарах үндсэн арга бол авто замын дагуух 
борооны ус  зайлуулах шугам сүлжээ юм. 2040 оны түвшинд хотын 
гол гудамж замын борооны ус зайлуулах далд шугмын хүртээмжийг 
нэмэгдүүлж, ашиглаж буй шугам сүлжээг шинэчлэж, ашиглалтыг 
сайжруулна. Төлөвлөлтийн үе шатанд борооны ус зайлуулах шугам 
сүлжээний хүчин чадлыг одоо байгаа 32,4 км урт шугмыг 2,5 дахин 
нэмэгдүүлж 82,5 км-т хүргэнэ. Улаанбаатар хотыг 2040 он хүртэл 
хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөөний төлөвлөлтийн үндсэн шийдлийн 
дагуу хотын хэмжээнд авто замын болон гадаргуугын ус зайлуулах 
мастер төлөвлөгөө боловсруулж мөрдөнө. Мастер төлөвлөгөөнд 
инженерийн шийдлүүдийг нарийвчлан тусгах шаардлагатай. Эхний 
ээлжинд одоо байгаа болон төлөвлөж буй 1,2 зэргийн гудамж 
замын дагуу борооны ус зайлуулах ил, далд шугам сүлжээг барьж 
байгуулна. Мөн газрын гадаргын рельеф-с шалтгаалж өргөлтийн 
насосны станцуудыг мастер төлөвлөгөөний дагуу төлөвлөн барьж 
байгуулна.
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бороо цас, гадаргын усыг хуримтлуулах замаар тодорхой цэгүүдэд 
байгаль экологид хор нөлөөгүйгээр ойн  галын усан сангуудыг 
байгуулна.   

3-2-3. ГАЗАР ХӨДЛӨЛИЙН ЭСРЭГ АРГА ХЭМЖЭЭ АВАХ: 

Сүүлийн жилүүдэд нийслэл хотын нутаг дэвсгэрт газар хөдлөлтийн 
гамшгийн эрсдэл нэмэгдэж байна. Иймд 2040 оны түвшинд хотын 
нутаг дэвсгэрийн эрсдэлийг бууруулснаар оршин суугчдын аюулгүй 
амьдрах нөхцлийг болгох  юм. Улаанбаатар хотын газар хөдлөлийн 
мужлал /шинэчилсэн/-ын  дагуу Улаанбаатар хотын эрсдэлтэй 
газар нутгийн хилийн цэсийг тогтоох ба тухайн дэвсгэрт баригдах 
барилга байгууламжид газар хөдлөлийн эсрэг арга хэмжээ тооцох, 
судалгааны дагуу үлдээх шаардлагатай бартлгууламжуудыг хүчитгэх 
арга хэмжээг шат дараатай авна. Хотын нутагт орших нийт барилга 
байгууламжуудыг паслортжуулж хувийн хэрэгтэй болгоно.  
Улаанбаатар хотын нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд газар хөдлөлтийн 
эсрэг дараах арга хэмжээг цогцоор нь авна. 

Үүнд: 
 » Газар хөдлөлтийн гамшгаас урьдчилан сэргийлэх чадавхийг 

бэхжүүлэх, гамшгийн хохирлыг бууруулах  төлөвлөгөө 
боловсруулж 

 » МУ-н Засгийн газартай хамтарч хэрэгжүүлэхБарилга, дэд 
бүтцийг газар хөдлөлтөд тэсвэртэй болгох

 » Барилга байгууламжийн аюулгүй байдлыг магадлах

 » Газар хөдлөлтөд тэсвэргүй барилга байгууламжийн 
нарийвчилсан судалгаа гаргаж нийтэд мэдээлэх

 » Хуучин барилга байгууламжийг бэхлэх, хүчитгэх арга хэмжээг   
хувийн хэвшлийн оролцоотой гүйцэтгэх 

 » Хотын хэмжээнд барилга байгууламжийг паспортжуулах 
нэгдсэн  бодлого боловсруулж хэрэгжүүлэх 

 » Ашиглалтын шаардлага хангахгүй хуучин барилгыг буулгах, 
дахин төлөвлөж барилгажуулах ажлыг идэвхжүүлэх

 » Орчин үеийн шаардлага хангасан барилгын материалын 
судалгаа, шинжилгээний лаборатори байгуулж, үр ашигтай 
ажиллуулах 

 » Иргэдэд зориулсан газар хөдлөлтөөс хамгаалах ухуулан 
таниулах үйл ажиллагааг түгээн дэлгэрүүлэх

ГАЗАР ХӨДЛӨЛИЙН ЭСРЭГ АРГА ХЭМЖЭЭ АВАХ: 

Нийслэлийн хот байгуулалт, мэргэжлийн хяналт, онцгой байдлын 
асуудал хариуцсан байгууллагуудаас барилга байгууламжийн 
ашиглалтын байдалд өгсөн дүгнэлт, заавар, зөвлөмжийн дагуу 
авч үлдээх шаардлагатай барилга байгууламжийг бэхлэж хүчитгэх, 
ашиглалтын хугацаа дууссан, хуучирч муудсан барилгуудыг буулгаж, 
шинээр барилгажуулах арга хэмжээ авна.
Шинээр баригдах барилга байгууламжуудад газар хөдлөлийн эсрэг 
арга хэмжээг төлөвлөж, барилгын өндөрт хязгаар тогтооно.  
Улаанбаатар хотын хотжилтыг дэмжих нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд 
хөрсний инженер геологийн нарийвчлсан зураглалыг улсын төсвийн 
хөрөнгө оруулалтаар хийж гүйцэтгэх, тухайн мэдээлэлд тулгуурлан 
Улаанбаатар хотын хэмжээнд хот байгуулалтын үйл ажиллагааны 

төрлүүдийг тодорхойлно. 
Газар хөдлөлийн давтамж ойрхон, хүч өндөртэй, онцгой эрсдэлтэй 
газруудад барилгажилтыг хязгаарлаж, ногоон байгууламж бүхий  
оршин суугчдын амралт зугаалгын задгай орон зай болгоно.        

3-2-4. ХИМИЙН ОСЛООС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ, ЭРСДЭЛИЙГ 
БУУРУУЛАХ: 

Химийн ослоос урьдчилан сэргийлж эрсдэлийг бууруулах дараах 
арга хэмжээг үе шаттай авна. 
Үүнд: 

 » Химийн бодисын эрсдэлд суурилсан химийн ослын үеийн 
менежментийг боловсронгуй болгох

 » Химийн ослын үед ашиглах орчин системийг нэвтрүүлэх, ослын 
үед удирдлагын үйл ажиллагаанд цахим программ хангамжийг  
ашиглах

3-2-5. ГАМШГИЙН ЭРСДЭЛЭЭС ХАМГААЛАХ, БОЛЗОШГҮЙ 
ЭРСДЭЛИЙГ БУУРУУЛАХ ХОТ БАЙГУУЛАЛТ, УДИРДЛАГА ЗОХИОН 
БАЙГУУЛАЛТЫН ЦОГЦ ХӨТӨЛБӨР ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ 

Хот суурин газрын уур амьсгалын өөрчлөлтийн эсрэг авах хариу 
арга хэмжээний нэг нь уур амьсгалын өөрчлөлтөнд дасан зохицох 
асуудал юм. Уур амьсгалын өөрчлөлтийг сөрөг нөлөө багатай даван 
туулахын тулд түүнд тохирох арга хэмжээг зайлшгүй авч хэрэгжүүлэх 
шаардлагатай болдог. Уур амьсгалын өөрчлөлтөнд дасан зохицох 
гэдэг нь уур амьсгалын өөрчлөлтийн бодит болон болзошгүй сөрөг 
үр дагаварт байгаль, нийгмийн өртөх байдлыг бууруулах, эсвэл эерэг 
нөлөөлөл, аятай таатай нөхцлийг аль болох бүрэн дүүрэн ашиглахад 
чиглэсэн хүний үйл ажиллагаа, арга хэмжээ юм гэж заасан байна.
Иймээс Хот суурин газрын уур амьсгалын өөрчлөлт, сорилтыг 
даван туулах нөхцлийг бүрдүүлэхийн дараах үйл ажиллагаануудыг 
төлөвлөн хэрэгжүүлнэ. 
Үүнд:

 » Хүлэмжийн хийн тооллогод шаардлагатай дүн мэдээг 
нийслэлийн статистикийн мэдээлэлд бүрэн оруулж, хянах, 
тоолох, баталгаажуулах системийг нэвтрүүлж, хүний нөөцийн 
чадавхийг сайжруулах, уур амьсгалын өөрчлөлтийг даван 
туулах, дасан зохицох хөтөлбөр боловсруулах

 » Энэхүү ажлын хүрээнд хянах, тоолох, баталгаажуулах системийг 
нэвтрүүлж, хүлэмжийн хийн тооллогод шаардлагатай дүн 
мэдээг нийслэлийн статистикийн мэдээлэлд бүрэн оруулж, 
хүний нөөцийн чадавхийг сайжруулна. Хүний нийгмийн 
үйлдвэрлэл, хэрэглээ, үйлчилгээний үйл ажиллагаанаас болж 
агаарт ихээр ялгаран, хуримтлагдаж уур амьсгал өөрчлөгдөхөд 
хүргэж байгаа хүлэмжийн хийн ялгарлын хэмжээг тооцоолох, 
түүнийг бууруулах, улмаар арилгахад чиглэсэн арга хэмжээг: 

 • эрчим хүчний салбар; 
 • эрчим хүчний бус салбар гэж ялган авч үздэг. 

Учир нь эдгээрт хамаарах эдийн засгийн салбарууд нь хүлэмжийн 
хийг ялгаруулах, шингээх байдал, эдгээр салбарт авч хэрэгжүүлэх 
арга хэмжээ нь ихээхэн ялгаатай байдаг. Иймд Улаанбаатар хотын 
хувьд эрчим хүчний бус салбар буюу барилга, зам тээвэр, хог 
хаягдлын салбарт хүлэмжийн хийн ялгарлыг тооцоолох, хяналт тавих 
системийг бүрдүүлэх зорилгоор хотын хүний нөөцийг чадавхжуулах 
ажил хийгдэнэ.
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Дасан зохицох арга хэмжээний хувьд ерөнхий нөхцөл байдлаас 
нь хамааруулж тосгуулан (угтуулан) дасан зохицох, өөрөө дасан 
зохицох, төлөвлөгөөт дасан зохицох гэж 3 хувааж үзэх ба эдгээрийн 
аль аль нь чухал юм. Өнөөдрийн нөхцөлд төлөвлөгөөт дасан зохицох 
арга хэмжээ голлох үүрэгтэй боловч энэ нь дан ганц Засгийн газраас 
бус харин бүс нутаг, олон улсын байгууллага, хувийн хэвшил, 
иргэний нийгмийн байгууллага зэрэг холбогдох бүхий л талуудын 
идэвхитэй оролцооноос хамаарна.

Хотын уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох стратегийн гол 
зорилго нь уур амьсгалаас үүдэлтэй ирээдүйд учрах аюулаас 
урьдчилан сэргийлэх, бууруулахад арга хэмжээг хэрэгжүүлэхийн 
тулд  хотын аж ахуйг бүрэн дайчлах явдал юм. Үүнд бэлэн байх 
ёстой зүйл нь дэд бүтцийн чанар төдийгүй экосистемийн тогтвортой 
байдал, хотын иргэдийн эрүүл мэнд юм. Иймд эн тэргүүнд эрсдэлийн 
болон учирч болох аюулын үнэлгээг хийж, нийслэлийн тодорхой 
нутаг дэвсгэр болон салбаруудаар дасан зохицох арга хэмжээг 
тодорхойлон авч хэрэгжүүлэх явдал юм. Өнөө үед хот суурин газрын 
дасан зохицох арга хэмжээг доорх бүлэгт нэгтгэн авч үзэж байна.

 » Инженер-техникийн арга хэмжээ. Энэ нь хотод уур амьсгалын 
өөрчлөлтөөс үүсэх бүхий л эрсдэлийг бууруулахад шаардлагатай 
бөгөөд хэрэгжүүлэх хэлбэр нь газар бүрт янз бүр байдаг бөгөөд 
цаг үеийн болон нэгдсэн арга хэмжээ гэж ялгаж болно.

 » Барилга байгууламж-архитектуртай холбоотой арга хэмжээ. 
Энэ нь төлөвлөлтийг боловсронгуй болгоход чиглэгдэх ба урт 
удаан хугацааг шаардах боловч аажимдаа эерэг нөлөө үзүүлнэ

 » Эдийн засгийн арга хэмжээ. Энэ нь уур амьсгалын өөрчлөлтийн 
сөрөг үр дагавраас хотожсон орчны эмзэг байдлыг бууруулахад 
чухал үүрэг гүйцэтгэх ба үүссэн хохирлыг хурдан арилгахад үр 
ашигтай арга хэмжээ юм.

 » Зохион байгуулалтын арга хэмжээ.  Энэ нь хүн амын янз бүрийн 
давхаргад мэдээллийг хүргэхэд чухал үүрэг гүйцэтгэнэ

 » Хот суурин газрын уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицох 
арга хэмжээ нь цогц хэлбэрээр шат дараатай хэрэгжүүлэхэд 
чиглэгдэнэ. 

 » Геологи, барилга архитектур, механик, борлуулалт, түгээлт 
нийгэм, эдийн засаг, хууль эрх зүй, гамшгийн эмчилгээ сувилал, 
боловсролын салбар гэх мэт газар хөдлөлтийн нөлөөлөлд 
автаж болзошгүй салбаруудыг шинжлэх ухааны үндэстэйгээр 
хамруулсан гамшгаас хамгаалах нэгдсэн арга хэмжээ авна. 

 » Газар хөдлөлтийн гамшгаас сэргийлэх төлөвлөгөөнд тусгагдсан 
хотын гамшгаас сэргийлэх чадавхийг бэхжүүлэх зорилгоор, 
гамшгаас хамгаалагдсан хот төлөвлөлтийг боловсруулж, тухайн 
төлөвлөгөө болон хотын мастер төлөвлөгөөний уялдааг хангах

3-3. ОНЦГОЙ БАЙДАЛ, ГАМШГИЙН МЕНЕЖМЕНТИЙН 
ТОГТОЛЦООГ БОЛОВСРОНГУЙ БОЛГОН ХӨГЖҮҮЛЭХ ЗОРИЛГЫН 
ХҮРЭЭНД:

3-3-1. ГАМШГИЙН ҮЕИЙН НҮҮЛГЭН ШИЛЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭГ 
БОЛОВСРОНГУЙ БОЛГОХ

Гамшгийн менежмент нь хүний амь нас, эд хөрөнгийг эрдэлээс 
хамгаалах зорилготой билээ. Улаанбаатар хот нь газар хөдлөл, 
үерийн эрсдэлтэй байрлалд орших тул байгалийн гамшиг, эрсдэлийн 
үед Улаанбаатар хотын хүн амыг нүүлгэн шилжүүлэх, түр байршуулах 
эмнэлгийн яаралтай тусламж үзүүлэх зэрэг арга хэмжээ авна.  

ГАМШГИЙН ЭРСДЭЛЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ БОДЛОГО, 
ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН АРГА ХЭМЖЭЭ:

 »  Гамшгаас сэргийлэх төлөвлөгөө боловсруулах

 » Гамшгийн эрсдэлээс сэргийлэх холбогдох хууль журам 
боловсруулах

 » Гамшгаас сэргийлэх төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай 
хөрөнгийн эх үүсвэрийг шийдвэрлэх

 »  Гамшгийн үеийн харилцаа холбоо, мэдээллийн тогтолцоог 
боловсронгуй болгох

 »  Онцгой байдал, гамшгийн үеийн шуурхай арга хэмжээний 
тогтолцоог боловсронгуй болгох 

 » Хотын оршин суугч иргэдийг гамшгийн үед мэдээллээр хангах 
тогтолцоог бий болгоно 

ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН АРГА ХЭМЖЭЭ: 

 » Шинээр барилгажуулах, дахин төлөвлөж хөгжүүлэх 
төлөвлөгөөнд газар нутгийн ашиглалтыг сайжруулж, гамшгийн 
эсрэг цогц арга хэмжээг тусгаж хэрэгжилтэнд онцгой анхаарал 
тавина 

 » Гамшгийн эсрэг зам тээврийн дэд бүтцийг сайжруулж, хотоос 
нүүлгэн шилжүүлэх гол авто замудын сүлжээг байгуулна  

 »  Нүүлгэн шилжүүлэх үйл ажиллагаа Туул, Сэлбэ, Улиастай, 
Толгойт, Баянлол, Тахилт голуудын хөндийн дагуу хатуу 
хучилттай авто замаар хойд, баруун, зүүн чиглэлд явагдаж 
хотоос гаргана. Эдгээр чиглэлд улс, нийслэлийн хөрөнгө 
оруулалтаар 277,4 км урт хатуу хучилттай авто зам байгуулна. 

 » Дүүрэг тус бүрт, гамшгийн үед хүн ам түр цугларах байршлуудыг  
сул чөлөөтэй орон зай бүхий талбарууд, барилга байгууламжийг 
харгалзан тогтооно

 » Шинээр төлөвлөж байгаа болон одоо байгаа сургууль, 
цэцэрлэг, эмнэлэг зэрэг нийгмийн үйлчилгээний барилга 
байгууламжуудад газар хөдлөлтийн эсрэг арга хэмжээ хүчитгэн, 
гамшгийн үед хүн амыг түр байршуулах түшиц болгон ашиглана

 » Ногоон байгууламж, спортын байгууламж бүхий газруудыг 
гамшгийн үед хүн амыг түр байршуулах талбар болгон ашиглана

 » Химийн хордолт, тэсэрч дэлбэрэх аюулыг дагуулж буй барилга 
байгууламжуудыг онцгой хяналтанд авч, эдгээр барилга 
байгууламжид тавигдах стандартын шаардлагуудыг чангатгаж, 
байнгын хяналтанд байлгана 
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 » Гамшгийн үеийн мэдээлэл, харилцаа холбооны тогтолцоог 
боловсронгуй болгох арга хэмжээний хүрээнд мэдээлэл 
харилцаа холбооны шугам сүлжээний хүчин чадлыг нэмэгдүүлнэ. 
Энэ зорилгоор 300 орчим км урт шилэн кабелийг холбогдох 
байгууламжийн хамт байгуулна.   

3-3-2.  ГАМШГИЙН ҮЕИЙН МЭДЭЭЛЭЛ, ХАРИЛЦАА ХОЛБООНЫ 
ТОГТОЛЦООГ БОЛОВСРОНГУЙ БОЛГОХ

Гамшгийн үеийн нөхцөл байдалд Улаанбаатар хотыг бэлэн 
байдлыг хангах үндсэн нөхцөл нь мэдээллийг түргэн шуурхай 
дамжуулах явдал юм. Үүний тулд мэдээлэл харилцаа холбооны 
салбарыг хөгжүүлэх, шинээр мэдээлэл дамжуулах шугмын урт, 
тоног төхөөрөмж, байгууламжуудыг хүчин чадлыг нэмэгдүүлнэ. 
Шинээр төлөвлөж буй олон нийтийн төвүүдэд харилцаа холбооны 
салбаруудыг байгуулах бөгөөд тэдгээрийг хооронд нь хотын гудамж 
замын сүлжээний  дагуу кабелийн шугмаар холбоно.  Дэлгэрэнгүй 
мэдээлэл хотын инженерийн дэд бүтцийн хэсэгт тусгагдсан болно. 

 • Гамшгийн үеийн харилцаа холбооны системийг бүрдүүлэх
 • Гамшгаас сэргийлэх төлөвлөгөө боловсруулах, 

төлөвлөгөөг мэдээлэн түгээх
 • Гамшгийн үед шуурхай арга хэмжээ авах тогтолцоог 

бүрдүүлэх 

3-4. ХОТ ТӨЛӨВЛӨЛТ, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ 
ИЖ БҮРЭН ТОГТОЛЦОО БОЛОВСРОНГУЙ БОЛГОХ ЗОРИЛТЫН 
ХҮРЭЭНД:

3.4-1. ХОТ ТӨЛӨВЛӨЛТ, БАЙГУУЛАЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД 
ОРОЛЦОГЧ БАЙГУУЛЛАГУУДЫН БҮТЭЦ ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫГ 
БОЛОВСРОНГУЙ БОЛГОЖ, АЖЛЫН УЯЛДААГ САЙЖРУУЛАХ

ХОТ ТӨЛӨВЛӨЛТ, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ХУУЛЬ ЭРХ ЗҮЙН 
ОРЧИН, ТОГТОЛЦООГ ШИНЭЧИЛЖ  БОЛОВСРОНГУЙ БОЛГОХ:  

Хот төлөвлөлт байгуулалтын үйл ажиллагаа нь амьдарч буй нутаг 
дэвсгэрт иргэд олноор оршин суухдаа нийтийн эрх ашгийг дээдлэн, 
нийгмийн хэм хэмжэ, дүрэм журмыг даган мөрдүүлэх зорилготой 
байдаг.  Хотын нутаг дэвсгэрт хот байгуулалтын үйл ажиллагаа нь 
хуулийн үндэслэлтэй, сайтар бодож боловсруулсан институцийн 
тогтолцоогоор баталгаажина.
Цаашид Улаанбаатар хотын 2040 он хүртэлх ерөнхий төлөвлөгөөг 
хэрэгжүүлэхэд өнөөгийн зах зээлийн эдийн засгийн тогтолцоонд 
нийцсэн  хот төлөвлөлт, байгуулалтын хууль эрх зүйн ерөнхий 
тогтолцоог боловсронгуй болгоно. 
Хот байгуулалтын үйл ажиллагааг илүү амжилттай хэрэгжүүлэх 
зорилгоор  дараах төрлийн хууль эрх зүйн баримт бичгүүдийг 
шинэчлэн сайжруулан даган мөрдөх шаардлагатай. 
Үүнд: 

 • Хот байгуулалтын тухай хууль 
 • Газар ашиглалтын бүсчлэлийн хууль
 • Байгаль орчныг хамгаалах хууль
 • Усны тухай хууль 
 • Тээврийн тухай хууль

 • Түүх соёлын өвийг хадгалан хамгаалах хууль 
 • Авто замын тухай хууль 
 • Гамшгийн менежментийн тухай хууль 
 • Хотын инженерийн дэд бүтцийн засвар арчлалтын тухай 

хууль 
 • Замын хөдөлгөөний менежментийн тухай аууль

зэрэг салбарын хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй Монгол улсын хууль 
тогтоомжуудад нэмэлт өөрчлөлтүүд оруулж, боловсронгуй болгоно. 
Мөн одоогийн мөрдөгдөж буй хот төлөвлөлтийн баримт бичиг 
боловсруулах норм, дүрэм, хот төлөвлөлтийн  зураг төсөл 
боловсруулах аргачлалыг зах зээлийн орнуудад мөрдөгддөг 
олон улсын нийтлэг стандартад нийцүүлэн нэн даруй шинэчлэх  
шаардлагатай. 
Одоогийн мөрдөгдөж буй “Хот, тосгоны төлөвлөлт, барилгажилтын 
норм ба дүрэм БНбД 30.01.04” -нь гол төлөв шинэ хот барьж 
байгуулахад зориулагдсан, Улаанбаатар хотын хувьд дахин төлөвлөж 
хөгжүүлэхэд тулгамдаж буй асуудлуудад хариулт өгөх боломжгүй 
байх тул хот тосгодыг дахин төлөвлөж хөгжүүлэх норм норматив 
аргачлалыг шинээр боловсруулж мөрдүүлөх шаардлагатай. 
Шинээр Улаанбаатар хотыг 2040 хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий 
төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хангах, зорилгоор нэн тэргүүнд  дараах 
хотын дүрмүүдийг боловсруулж, хэрэгжилтыг шинэ хөгжлийн ЕТ-тэй 
уялдуулах шаардлагатай. 
Үүнд: 

 • Улаанбаатар хотын бүсчлэлийн дүрэм
 • Улаанбаатар хотын дизайны дүрэм 

3-4-2. ХОТ ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ТӨСЛҮҮДИЙГ БОЛОВСРУУЛАХ  
САНХҮҮЖИЛТЫН ТОГТОЛЦООГ  БОЛОВСРОНГУЙ БОЛГОЖ, ХОТ 
БАЙГУУЛАЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ДАГУУ 
ЯВАГДДАГ БОЛОХ

ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ЗОХИСТОЙ ЯВУУЛАХ:  

Нийслэл Улаанбаатар  хотын хэмжээнд бүрэлдэн бий болсон хотын 
системийг хадгалж, улам болосронгүй болгон хөгжүүлэх зорилт 
тулгарч байна. Үүий тулд нийслэл хотын хэмжээнд явагдах хот 
байгуулалтын үйл ажиллагаа нь дараах хот төлөвлөлт, байгуулалтын 
үгдсэн 4-н үйл ажиллагааг хослуулах шаардлага гарч байна. Хот 
тосгодын онцлогоос шалтгаалж үйл ажиллагааны хувь хэмжээ өөр 
өөр байна.. Хот төлөвлөлт, байгуулалтын үйл ажиллагаа нь бүсийн 
хот тосгодын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөнд заагдсан нутаг 
дэвсгэр, тэдгээрийн хилийн цэсийн хүрээнд явагдана. 

Нийслэл хотын хэмжээнд хот төлөвлөлт байгуулалтын үйл ажиллагааг 
дараах 4-н хэсэгт хувааж ойлгоно. 
Үүнд: 

 • Барилгажилтыг хэвээр хадгалж, хэсэгчилэн сэргээн 
засварлан хөгжүүлэх нутаг дэвсгэр 

 • Дахин төлөвлөж хөгжүүлэх нутаг дэвсгэр 
 • Амьдралын орчинг сайжруулж хөгжүүлэх нутаг дэвсгэр 
 • Шинэ суурьшил үүсгэн хөгжүүлэх нутаг дэвсгэр 

Барилгажилтыг хэвээр хадгалж, хэсэгчилэн сэргээн засварлан 
хөгжүүлэх нутаг дэвсгэр: Хот суурингуудын бий болсон түүхэн  
барилгажсан газар нутаг хамрагдах ба барилгажилт, гудамж 
замын сүлжээг хэвээр хадгалж, хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөний 
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төлөвлөлтийн шийдлийн нэг хэсэг болгоно. Түүхийн үнэт дурсгал 
бүхий барилга багууламжуудыг сэргээн засварлана. Ашиглалтын 
шаардлага хангахүй болсон хэсгүүдэд барилга байгууламжуудыг 
буулгаж хэсэгчлэн барилгажуулна. 

Дахин төлөвлөж хөгжүүлэх нутаг дэвсгэр: Ашиглалтын шаардлага 
хангахгүй, насжилт өндөртэй хуучирч муудсан өнгө үзэмжгүй барилга 
байгууламжууд, суурьшил бүхий нутаг дэвсгэрийг буулгаж шинээр 
барилгажуулна. Тухайн нутаг дэвсгэрт гудамж замын сүлжээг гол 
гудамж замуудтай уялдуулан, блок байдлаар төлөвлөж хөгжүүлнэ.  

Амьдралын орчинг сайжруулан хөгжүүлэх нутаг дэвсгэр:  Гэр 
хорооллын нутаг дэвсгэрийг оршин суугчдын оролцоотой амьдралыг 
орчинг сайжруулах төсөл боловсруулж хөгжүүлнэ. Төсөл арга 
хэмжээгээр хэсэгчилсэн инженерийн шугам сүлжээ, хатуу хучилттай 
гудамж замын сүлжээг байгуулж тохижуулах нийгмийн дэд бүтцийн 
барилга байгууламж бүхий олон нийтийн төвүүдийг байгуулна.  

Шинэ суурьшил үүсгэн хөгжүүлэх хөгжүүлэх нутаг дэвсгэр: 
Улаанбаатар хотын баруун болон баруун урд хэсэгт оршин 
барилгажаагүй сул чөлөөтэй нутаг дэвсгэрийг хууль эрх зүйн дагуу 
олгогдсон газрын зориулалтыг өөрчлөх, эргүүлэн татах замаар 
орон сууц, иргэний зориулалтын барилга байгууламжуудыг барьж 
байгуулна. 

3-4-3. ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН БАРИМТ БИЧИГ /ЕТ,ХЕТ Г.М/-Н 
ХЭРЭГЖИЛТЭНД ТАВИГДАХ ХЯНАЛТ/МОНИТОРИНГ/-ЫН 
СИСТЕМИЙГ БОЛОВСРОНГУЙ БОЛГОН ХӨГЖҮҮЛЭХ 

Хот байгуулалтын баримт бичиг боловсруулалтыг орчин үеийн олон 
улсын стандартын шаардлагад нийцүүлнэ. Монгол улсын Барилга хот 
байгуулалтын яамнаас хот байгуулалтын баримт бичиг боловсруулах 
үндэсний норм, дүрэм, аргачлалыг шинэчлэж мөрдүүлнэ.   
Үндэсний хот төлөвлөлтийн мэргэжилтэнгүүдийг бэлтгэх сургалтын 
системийг боловсронгуй болгоно.   

3-4-4. ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ҮЙЛ ЯВЦЫН ҮЕ ШАТЫГ ОЛОН НИЙТЭД 
МЭДЭЭЛЛЭХ

Хот төлөвлөлт, байгуулалтын үйл ажиллагаанд оршин суугч, 
олон нийтийг өргөнөөр татан оролцуулж, хот байгуулалтын үйл 
ажиллагааны ил тод байдлыг хангана. 
Хотын амьдралд шийдвэр гаргах түвшинд оршин суугч иргэд санал 
бодлоо илэрхийлэх оролцоог хангах бүх талын арга хэмжээ авна. 
Хотын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө болон бусад томоохон төсөл 
хөтөлбөрүүдийн талаарх мэдээллийг олон нийтийн мэдээллийн 
хэрэгслээр урьдчилан тарааж, санал бодлыг нь төслийн баримт 
бичигт тусгадаг эрх зүйн механизмыг боловсруулж мөрдүүлнэ. 
Олон нийтийн оролцоог хот байгуулалтын үйл эжиллагааны бүх 
түвшинд хангана. 
Олон нийтийн оролцогчид: 

 • Хотын оршин суугч, хувь иргэн
 • Салбарын эрдэмтэн мэргэд, мэргэжилтгүүд
 • Хувийн хэвшлийн хөрөнгө оруулагч бизнес эрхлэгчид 
 • Төрийн бодлого хэрэгжүүлэгчид байна. 

Үйл явц тулгарч буй асуудлуудаас хамаарч оролцогч талуудын 
оролцоо өөр өөр байна. Урт хугацааны өргөн хүрээтэй бодлого 

боловсруулах хэлэлцүүлэг, төлөвлөлтийн үйл явцад салбарын 
эрдэмтэн мэргэд, мэргэжилтнүүд, бизнес эрхлэгчидийг өргөнөөр 
оролцуулна. 
Хэрэгжилтийн үйл явцад төлөвлөлтийн эцсийн шийдэл гарах, төсөл 
хэрэгжүүлж дуусах хүртэл олон нийтийн зөвлөлдөх уулзалтуудад 
олон нийтийн төлөөлөл оролцож санал бодлоо солилцоно. 
Төлөвлөж буй төсөл хөтөлбөрүүдэд олон нийтийн санал бодлыг 
хэрхэн тусгасан талаарх “Олон нийтийн оролцоо”-ны талаарх заавал 
мөрдөх дүрэм журам гарган эрх зүйн талаар баталгаажуулна. Олон 
нийтийн оролцооны талаарх арга зүйн баримт бичигт 

 • Олон нийтийн хэлэлцүүлгийг хэрхэн зохион байгуулах  
 • Хэлэлцүүлгээр гарсан санал шүүмжийг баталгаажуулах
 • Олон нийтийн хяналтын бүртгэл хөтлөх аргачлал
 • Олон нийтийн төлөөллийг хэрхэн сонгох 
 • Олон нийтээс гаргасан санал зөвлөмжийг хэрэгжүүлж 

буй төслүүдэд хэрхэн тусгасан байдлыг шийдвэрлэх  

3-4-5. ХОТЫН БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ ПАСПОРТЖУУЛЖ, 
ЭРСДЭЛИЙН ЭСРЭГ АРГА ХЭМЖЭЭ АВАХ:

Улаанбаатар хот, хаяа дагуул хот тосгодын хэмжээнд ашиглагдаж 
буй барилга байгууламжуудад мэргэжлийн байгууллагуудаас 
барилга байгууламжийн чанар, ашиглалтын байдалд үзлэг хийж, 
тухайн барилга байгууламжид чанарын үнэлгээ өгнө. 

Үл хөдлөх хөрөнгө эзэмшигч нарт хувийн хэрэг /паспорт/нэг хувь 
байх бөгөөд эзэмшлийн барилга байгууламжийн чанарыг хөрөнгө 
эзэмшигч хариуцах тогтолцоог боловсронгуй болгож хөгжүүлнэ.  
Одоо үйл ажиллагаа явуулж буй нийслэлийн хот байгуулалтын 
мэдээллийн санг цаашид боловсронгуй болгон хөгжүүлж, 
Улаанбаатар хот, хаяа дагуул хот, суурингуудын нутаг дэвсгэрт 
орших барилга байгууламжуудыг дараах байдлаар бүртгэлжүүлнэ.  
Үүнд:

 • Орон сууц, олон нийт, үйлдвэр, аж ахуйн барилга
 • Инженерийн дэд бүтцийн байгууламж
 • Зам тээврийн байгууламж
 • Ногоон байгууламж
 • Тохижилт бүхий нутаг дэвсгэр   

3-5. НИЙГЭМ ЭДИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙГ ДАВАН ТУУЛАХ 
ТОГТОЛЦООГ БҮРДҮҮЛЭХ:

3-5-1. ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ, БИЗНЕСИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА   
ЯВУУЛАХ ТААТАЙ ОРЧИНГ БҮРДҮҮЛЭХ 

Улаанбаатар хот, хаяа дагуул хот суурингуудын хэмжээнд үйлдвэрлэл 
үйлчилгээ явуулах нөхцөл боломжийг төрийн зүгээс үзүүлнэ. 
Хот суурингуудын ерөнхий төлөвлөгөөгөөр дамжуулан үйлдвэр 
үйлчилгээний оновчтой байршлуудыг оновчтой төлөвлөж тогтооно. 
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3-5-2 НИЙГЭМ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ЭРСДЭЛИЙГ 
ДАВАН ТУУЛАХ ЭДИЙН ЗАСГИЙН НӨӨЦИЙГ БҮРДҮҮЛЭХ:

 » Бодит үйлдвэрлэлийн өсөлт болон эдийн засгийн нөөцийн үр 
дүнтэй хуваарилалтыг дэмжих

 » Санхүүгийн байгууллагуудын үйл ажиллагааг үнэн зөв, ил тод 
болгох

 » Хуримтлал, хөрөнгө оруулалтын эх үүсвэрийг бий болгох

 » Олон улсад өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэх

 » Зах зээлийн үр ашигтай ажиллах орчинг төгөлдөршүүлэх

 » Эдийн засгийн мөчлөгийн хэлбэлзлэлээс үл хамаарч хүний 
хөгжилд оруулах хөрөнгө оруулалтыг тогтмол нэмэгдүүлэх

 » Ажлын байрыг нэмэгдүүлэх, хувийн хэвшлийн хөгжлийг бүх 
талаар дэмжих

3-5-3. ЭДИЙН ЗАСГИЙН НӨӨЦИЙН ҮР ДҮНТЭЙ ХУВААРИЛАЛТЫГ 
ДЭМЖИХ, ТОГТВОРТОЙ САНХҮҮГИЙН ТОГТОЛЦООГ БИЙ БОЛГОХ 

Хувийн хэвшлийн хуримтлалыг урамшуулах замаар нийслэлийн 
санхүүгийн нөөцийг өсгөж, ЖДҮ-ийг бага хүүтэй зээлээр дэмжих 
тогтолцоог бий болгож, ажлын байрыг нэмэгдүүлнэ. Ингэснээр 
зээлийн хүртээмж нэмэгдэн хүү буурч,хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжинэ.   
Энэ нь цаашдаа ядуурлыг бууруулах эерэгээр нөлөөлж, дундаж 
давхрагыг бэхжүүлэх нийслэлийн хөгжлийн зорилтыг биелүүлэхэд 
голлох нөлөө үзүүлнэ.  

3-5-4. ХОТЫН ОРШИН СУУГЧДЫН ЭРСДЛИЙГ ДАВАН ТУУЛАХ 
ЧАДАВХИЙГ БЭХЖҮҮЛЭХ 

Зорилтот бүлэгт чиглүүлэн, хүн амд эдийн засгийн цочролын үзүүлэх 
нөлөөг багасгахад чиглэсэн хөтөлбөрүүдийг  хэрэгжүүлэх
Ядуу өрхийн орлогын эх үүсвэрийг нэмэгдүүлэх
Эмзэг бүлгийн өрхийн хүнсний хангамжийг сайжруулах
Иргэдийн эрсдэлд хариу үзүүлэх чадавхийг нэмэгдүүлэх

ЗОРИЛГО-4: “СУУРЬШЛЫН ОНОВЧТОЙ ТОГТОЛЦОО, 
ОРОН ЗАЙН БҮТЭЦТЭЙ ЦОГЦ ЦОМХОН ХОТ” 
стратегийг хэрэгжүүлэхийн тулд дараах үндсэн 4 зорилтуудыг 
тавьж байна. 

4-1.  Нийслэлийн таталцал нөлөөллийн бүсийг тогтоож   
  хөгжүүлэх 

4-2.  Хаяа дагуул хот, тосгодын хөгжлийг бүх талын бодлогоор  
  дэмжих 

4-3.  Хотын гадна тээвэр, логистикийг хөгжүүлэх  

4-4.  Улаанбаатар хотын одооийн хэв маягийг хадгалсан,   
  оновчтой  орон зайн  бүтэцтэй, олон төвт цомхон   
  хот болох

  Нийслэл Улаанбаатар хотыг 2040 оны түвшинд 2,2 сая хүн амтай, 
оновчтой газар ашиглалт, зохион байгуулалтай, байгаль орчинд 
ээлтэй, тогтвортой зам тээврийн дэд бүтцээр холбогдсон үйлдвэрлэл, 
үйлчилгээ, ХАА төрөлжин хөгжсөн дагуул хот суурингууд бүхий цогц 
хот болгон хөгжүүлнэ. 
Хаяа дагуул хот суурингуудыг хөгжлийн бодлогоор дэмжиж 
хөгжүүлснээр Улаанбаатар хот руу чиглэсэн шилжилт хөдөлгөөний 
урсгал, дарамтыг бууруулна.
 

4-1. НИЙСЛЭЛИЙН ТАТАЛЦАЛ НӨЛӨӨЛЛИЙН БҮСИЙГ ТОГТООЖ 
ХӨГЖҮҮЛЭХ ЗОРИЛТЫН ХҮРЭЭНД:

4-1-1. МОНГОЛ УЛСЫН БҮСЧИЛСЭН ХӨГЖЛИЙН ҮЗЭЛ БАРИМТЛАЛД 
ТУЛГУУРЛАХ

ЗОРИЛГО 

Бүсчилсэн хөгжлийн эрхэм зорилго нь үндэсний соёлоо
дээдэлсэн, хүн амын нутагшилт, суурьшлын тогтвортой тогтолцоотой, 
байгалийн унаган төрх, экосистемийн тэнцвэрт байдлыг хадгалан 
хойч үедээ өвлүүлсэн, эдийн засгийн төрөлжилт, дагналт, хоршилт 
бүхий ногоон үйлдвэрлэлийг хөгжүүлж, бүс нутгийн эдийн засгийн 
интеграцад нэгдсэн, өрсөлдөх чадвартай, харьцангуй тэнцвэртэй 
бүсүүдийг хөгжүүлэхэд оршино.
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Монгол Улсын бүсчилсэн хөгжлийн үзэл баримтлалыг шинэчлэн
боловсруулахдаа эдийн засгийн бүсчилсэн хөгжлийн төлөвлөлт,
хэрэгжүүлэх механизмыг боловсронгуй болгох, бүс нутаг, орон 
нутаг,салбар хоорондын уялдаа, холбоог нягтруулах, хөрш улсуудын 
болон бүс нутгийн онцлогтой эдийн засгийн хамтын ажиллагааг 
өргөжүүлэх,байгалийн нөөц, газар нутгийн даац, чадавхыг улс 
орны эдийн засгийн тогтвортой өсөлт, нутаг дэвсгэрийн харьцангуй 
тэнцвэрт хөгжлийг хангах зорилгод бүрэн, үр ашигтай ашиглах 
зарчим шалгуурыг үндэс болгоно.

Монгол Улсын эдийн засгийн макро бүсүүдийг шинэчлэн тогтоохдоо,
дараах хүчин зүйлийг харгалзан үзсэн болно. 
Үүнд:

 • Үндэсний аюулгүй байдал;
 • Эдийн засаг, нийгэм;
 • Улс төр, засаг захиргаа;
 • Түүх, нийгэм соёл;
 • Чиг үүргийн (функционал буюу үйлдвэрлэл, үйлчилгээний 

байршил, төрөлжилт);
 • Дэд бүтэц, орон зайн зохион байгуулалт гэх мэт 

Эдгээр шалгуур, үндэслэлд тулгуурлан эдийн засгийн зургаан бүсээр 
улс,орны нутаг дэвсгэрийн хөгжлийг төлөвлөн хэрэгжүүлэх санал 
боловсруулсан байна.

Монгол Улсын эдийн засгийн 83 микро бүсийн төв, түүний таталцлын
төвүүдийг тодорхойлоод байна. Эдгээр төвүүдийг тодорхойлсноор 
салбар хоорондын уялдаа, бүсүүдийн хоршилт, төрөлжилтийг 
дэмжих, бүс нутгийн эдийн засгийн хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх, 
байгалийн нөөц, чадавхыг эдийн засгийн өсөлт, нутаг дэвсгэрийн 
тэнцвэртэй хөгжлийг хангах, нэмүү өртгийн сүлжээ, кластер, 
үйлдвэрлэлийн бүсийг байгуулах, улсын дэд бүтцийн тэнхлэгийн 
үндсэн сүлжээ холбогдох тээвэр-логистикийн нэгдсэн сүлжээг 
бий болгох, ажилгүйдэл ядуурлыг бууруулах, амьдралын орчин 
нөхцөлийг сайжруулах, нийгмийн үйлчилгээний хангамжийг төрөөс 
үзүүлэх нийгмийн үйлчилгээний жишиг нормативт нийцүүлэн хангах, 
орон нутгийн хөрөнгө оруулалтын оновчтой төлөвлөлт хийх, хүн 
амын шилжилт хөдөлгөөнийг тогтворжуулж төвлөрлийг сааруулах 
юм.

БҮСЧИЛСЭН ХӨГЖЛИЙН ГОЛ ЗОРИЛТУУД

 » Дорнод Монголын эдийн засгийн хөгжлийн тэнхлэг, үйлдвэрлэл, 
аялал жуулчлал, ногоон хөгжлийн бүс   
ЗҮҮН БҮС /Хэнтий, Дорнод, Сүхбаатар аймаг/ 

 » Хариуцлагатай  уул уурхай, өнөдр технологид суурилсан 
үйлдвэрлэл, үйлчилгээ, палеонтологийн аялал жуулчлалын бүс 
 ГОВИЙН БҮС/Говь-Сүмбэр, Дорноговь, Дундговь, Өмнөговь 
аймаг/ 

 » Байгалийн нөөц, аялал жуулчлал, ногоон хөгжлийн бүс   
АЛТАЙН БҮС / Говь-Алтай, Баянхонгор, Өвөрхангай аймаг/ 

 » Өрнөд Монголын эдийн засгийн хөгжлийн тэнхлэг,Алтайн 
соёл, байгалийн нөөц, ногоон хөгжлийн бүс   
БАРУУН БҮС /Ховд, Баян*Өлгий, Увс аймаг/ 

 » Хангайн эрчимжсэн хөдөө аж ахуй, аялал жуулчлал, ногоон 
хөгжлийн бүс                  
ХАНГАЙН БҮС /Сэлэнгэ, Дархан-Уул,Орхон, Булган, Архангай, 
Хөвсгөл, Завхан аймаг/ 

 » Олон улсын шинжлэх ухаан, технологийн төв, тээврийн 
зангилаа, өнөдөр технологийн үйлдвэрлэл үйлчилгээний бүс 
ТӨВИЙН БҮС/Төв аймаг, Улаанбаатар хот/ 

4-1-2. МЭДЛЭГТ СУУРИЛСАН ЭДИЙН ЗАСАГ БҮХИЙ, ОЛОН УЛСЫН 
ТҮВШИНД ӨРСӨЛДӨХ ЧАДВАРТАЙ ТӨВИЙН  БҮСИЙГ ХӨГЖҮҮЛЭХ

Төвийн бүс нь Төв аймаг, нийслэл Улаанбаатар хот хамрагдах 
бөгөөд  Монгол улсыг тогтвортой хөгжлийн замд хөтлөх, тэнцвэртэй 
хөгжлийг дэмжих, бүс нутгийн тэгш бус байдал, байгаль орчны 
доройтлыг саармагжуулахад  чиглэнэ

Төвийн бүсийн үндсэн зорилго: Улаанбаатар хот, Төвийн бүсэд бий 
болсон хүн ам, нийгэм, эдийн засгийн төвлөрлийг төлөвлөлттэйгээр 
задлах, төв, дагуул хотуудын зохистой бүтцийг бүрдүүлж, мэдлэгт 
суурилсан эдийн засаг бүхий, олон улсын түвшинд өрсөлдөх 
чадвартай бүс нутаг болгон хөгжүүлнэ.
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Төвийн бүс нь хүн ам нутагшил, суурьшлын оновчтой тогтолцоонд 
тулгуурласан, эрчимтэй хөгжиж буй дагуул хотуудыг үйлдвэрлэл, 
үйлчилгээ логистик , хүнс хөдөө аж ахуйн чиглэлүүдээр дагнан 
хөгжүүлнэ. 

Зураг 11. Төвийн бүс

Бүсийн эдийн засгийн тэргүүлэх чиглэлүүд:
 • Хөнгөн үйлдвэрлэл
 • Тээвэр логистик
 • Эрчимжсэн хөдөө аж ахуй
 • Инноваци, шинэ стехнологи 

2040 оны түвшинд Төвийн бүсийн хүн ам 2,6 сая-д хүрэх бөгөөд 
малын тоо 7,86 сая, бүсийн Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн 93,14 
тэрбум төгрөг, нэг хүн оногдох ДНБ- 35,83 сая төгрөг болно.  

 » Улсын гол тэнхлэгий төмөр замыг өргөтгөж,хүчин чадлыг 
нэмэгдүүлэснээр МУ-ын хөгжлийг залах, 

 » Ази-Европын орнуудыг холбох зангилаа бүс нутаг болохын 
зэрэгцээ Зүүн Хойд Ази дахь эдийн засаг, соёл, байгаль орчны 
асуудлуудад чухал  үүрэг гүйцэтгэнэ.

 »  ХАА-н бүтээгдэхүүний тээвэр логистикийн төвүүдийг дагуул 
хот, бичил бүсийн төвүүдэд байгуулах 

 » Нийслэл хот нь бодлого боловсруулах, МУ хийгээд Төвийн бүс 
нутгийн эдийн засгийн өсөлт, уламжлалт соёл, орчин үеийн 
шинжлэх ухаан, технологийг хөгжүүлэх, өндөр чанартай хүний 
нөөцийг бүрдүүлэхэд тэргүүлэх байр суурь эзэлнэ.

 »  Эрчимжсэн мал аж ахуй, газар тариаланг хөгжүүлж,ҮТП 
байгуулах

 » Бүсийн Шинжлэх Төв аймаг ба Нийслэлийн хөгжлийн бодлогыг 
уялдуулах, Улаанбаатар хот дахь хүн ам ба нийгэм эдийн 
засгийн хэт төвлөрлийг сааруулах, тус бүс дэх бусад орон 
нутгуудтай үр дүнтэй хамтран ажиллаж. бүс нутгийн тэнцвэрт 
өсөлтийг хангана.

 » Бүсийн Шинжлэх ухаан, технологи, инновацын төвүүдийг 
байгуулах,хөгжүүлэх 

 » Улаанбаатар, хаяа дагуул хот суурингуудад их сургуулиудын 
хотхон, шинжлэх ухаан технологийн болон үйлдвэр технологийн 
паркуудыг үйлдвэрлэл үйлчилгээний чиглэлээр байгуулна.  
байгуулна. 

Зураг 12. Нийслэлийн эрчимтэй таталцал нөлөөлөл

САНАЛ БОЛГОЖ БУЙ СТРАТЕГИ

 » Нутагшил, суурьшлын оновчтой тогтолцоо бүрдүүлсэн бүс нутаг

 »  Байгаль хамгаалал, рекреаци-аяллыг зохистой хослуулсан бүс 
нутаг 

 »  Хүн амын хүнсний үйлдвэрлэл, нийлүүлэлтийн найдвартай 
орон зай бүрдүүлсэн бүс нутаг     

 »  Шинэ техник, технологи, инновацид суурилсан үйлдвэрлэл, 
үйлчилгээ хөгжүүлсэн бүс нутаг   

 » Сайн засаглал, хууль эрх зүйн орчин бүрдсэн бүс нутаг гэсэн 
5 стратегийн  хүрээнд дараах зорилтуудыг дэвшүүлж байна        
Тухайн стратегийн хүрээнд дараах 5 зорилгыг дэвшүүлж байна.

 »  Нийслэлийн эрчимтэй таталцал, нөлөөллийн хүрээнд хамрагдах 
хүн амын бүлэг суурингууд, хөгжлийн тулгуур төвүүдийг 
шинэчлэн тогтоох, 

 » Нийслэлийн эрчимтэй таталцал, нөлөөллийн орон зай дахь 
хот суурингууд, бүлэг суурингийн эдийн засаг, нийгэм, соёл 
ахуйн, орон зайн бүтцийн тогтолцоог бүрдүүлэх замаар бичил 
бүсүүдийн нийгмийн тулгуур төвүүдийн хөгжлийг дэмжих,

 » Улаанбаатар хотод үйл ажиллгаа явуулж байгаа болон шинээр 
төлөвлөгдөж буй үйлдвэрлэл аж ахуйн газруудыг дүүрэг, дагуул 
хот суурин, бичил бүсийн төвүүд рүү нүүлгэн шилжүүлэх, 

 »   Эрчимтэй таталцал нөлөөллийн бүсийн хүрээнд зам тээвэр, 
холбоо, эрчим хүч зэрэг инженерийн болон нийгмийн дэд 
бүтцийн хангамжийг сайжруулах, дээд зэрэглэлийн тээвэрлэлт 
/ ложистикийн коридорыг бий болгох
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 »  Дагуул хот тосгод, бичил бүсийн тулгуур төвүүдийн үүрэг 
бүтэц, хөгжлийн чиг хандлагыг тодорхойлох, Бичил бүсүүдийн 
төрөлжилтөнд тулгуурлан бүсийн хэмжээний интеграц, нийгэм, 
эдийн засгийн чиг, үүргийг тодорхойлох

ТӨВИЙН БҮСИЙГ ЭРЧИМТЭЙ ХӨГЖҮҮЛЭХ:  Тухайн стратегийн 
хүрээнд дараах 5 зорилгыг дэвшүүлж байна.

 » Төвийн бүсийн хэмжээнд хүн амын бүлэг суурингууд, хөгжлийн 
тулгуур төвүүдийг шинэчлэн тогтоох, 

 » Бүсийн орон зай дахь хот суурингууд, бүлэг суурингийн эдийн 
засаг, нийгэм, соёл ахуйн, орон зайн бүтцийн тогтолцоог 
бүрдүүлэх замаар бичил бүсүүдийн нийгмийн тулгуур төвүүдийн 
хөгжлийг дэмжих,

 » Улаанбаатар хотод үйл ажиллгаа явуулж байгаа болон шинээр 
төлөвлөгдөж буй үйлдвэрлэл аж ахуйн газруудыг дүүрэг, дагуул 
хот суурин, бичил бүсийн төвүүд рүү нүүлгэн шилжүүлэх, 

 »  Бүсийн хүрээнд зам тээвэр, холбоо, эрчим хүч зэрэг инженерийн 
болон нийгмийн дэд бүтцийн хангамжийг сайжруулах, дээд 
зэрэглэлийн тээвэрлэлт, логистикийн коридорыг бий болгох

 »  Хаяа дагуул хот суурингууд, бичил бүсийн тулгуур төвүүдийн 
үүрэг бүтэц, хөгжлийн чиг хандлагыг тодорхойлох, Бичил 
бүсүүдийн төрөлжилтөнд тулгуурлан бүсийн хэмжээний 
интеграц, нийгэм, эдийн засгийн чиг, үүргийг тодорхойлох

БИЧИЛ БҮСҮҮДИЙН ХӨГЖЛИЙГ ДЭМЖИХ: 

Төвийн бүс нь, нийслэл Улаанбаатар хот, Төв аймаг гэсэн үндсэн 
хоёр дэд бүсээс бүрдэх бөгөөд Төв аймгийг нутаг дэвсгэрийг 
Улаанбаатар хоттой харилцан таталцах нөлөөлөл, байгаль нутаг 
дэвсгэрийн онцлог, хөгжлийн одоогийн түвшин, ирээдүйн чиг 
хандлагыг харгалçан цаашид хөгжүүлэх чиг үүргийн ялгаатай, 4 
бичил бүсэд хувааж хөгжүүлнэ. 

Ýð÷èìæñýí õºäºº àæ àõóé, хүнсний үйлдвэрлэлийг дэмжих 
бичил á¿ñ: 

 » Эрчимжсэн мал аж ахуй, газар тариаланг хөгжүүлж, ҮТП 
байгуулах

 » ХАА-н бүтээгдэхүүний тээвэр логистикийн төвүүдийг дагуул 
хот, бичил бүсийн төвүүдэд байгуулах зорилт тавина.

Òºâ àéìãèéí Çààìàð, Áàÿíõàíãàé, Àðãàëàíò, Баянцогт, Баянчандмань, 
Угтаал, Цээл, Борнуур, Батсүмбэр çэрэг нийт 9 сум хамрагдана. Тус 
бүсэд тариалалтыг нэмэгдүүлж, газар тариалан, эрчимжсэн хөдөө 
аж ахуйг хөгжүүлснээр, Нийслэл хот болон Төв аймгийн нийт хүн 
амыг сүү, сүүн бүтээгдэхүүн, өндөг, нарийн ногоо, төмс хүнсний 
ногоогоор хангах чиг үүрэгтэй.

Бүсийн тулгуур төв нь Баянчандмань, Аргалант байх бөгөөд 
эдгээр төвүүдэд бичил бүсээс гадна Булган, Сэлэнгэ,Төв аймгуудын 
хэмжээнд тариалагдаж буй төмс хүнсний ногоо, хөдөө аж ахуйн 
бүтээгдэхүүний агуулах, бөөний худалдаа, хүнсний боловсруулах 
үйлдвэрүүд төвлөрөн хөгжинө.
 

Áàéãàëü õàìãààëàл, аялал жуулчлал-рекрехцийг дэмжих бичил 
á¿ñ: 
Аялал жуулчлалын дэд бүтцийг хөгжүүлэн,түүх, соёл, албан бизнес, 
шинжлэх ухаан, байгалийн, тусгай сонирхлын болон хил дамнасан 
аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх бодлого баримтална. 
Òºâ àéìãèéí Ýðäýíý, Ìºíãºíìîðüò ñóìä, Ãîðõè-Тэрэлжийн 
байгалийн цогцолборт гаçар үндсэндээ хамрагдана. Тус бүс нь 
тусгай хамгаалалттай гаçар нутаг болон нийслэлийн ундны усны 
эх, ойн санг хамгаалах үндсэн чиг үүрэгтэй бөгөөд үүний çэрэгцээ 
байгаль ашиглалт, хамгаалалтын хүрээнд эко-туриçм, рекреацийг 
хяçгаарлалттай хөгжүүлэх, экологийн хамгаалалттай бүс байна. 
Нутаг дэвсгэрийн байгалийн ландшафт, рекреаци-аялал жуулчлалын 
нөөцийг ашиглан, олон улс, улс, нийслэл, орон нутгийн чанартай 
аялал жуулчлалын бүсүүдийг тодорхойлж, хамгаалалт, ашиглалтын 
зохистой менежментийг боловсруулж хэрэгжүүлнэ.   

Àæ ¿éëäâýðèéí бичил á¿ñ: 
Төвийн бүсийн өсөн нэмэгдэж буй ЦЭХ-ний хэрэгцээг бүсийн эрчим 
хүчний үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх замаар хангаж, бүсийн хэмжээнд 
аж үйлдвэржилтийг дэмжих бодлого баримтална. 
Öààøèä ýíý á¿ñýä үйлдвэржилтийг дэмжих бөгөөд Багануурт 
нүүрс-хими, эрчим хүчний çэрэг хүнд үйлдвэрлэлийг, Багахангайд 
хүнс, хөнгөн үйлдвэр, ачаа тээврийн ложистик хөгжүүлэх бодлого 
баримтална. Мөн малын  тэжээл тариалалтыг нэмэгдүүлж 
махны чиглэлийн эрчимжсэн аж ахуйг хөгжүүлэх замаар махны 
үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлнэ.   Тºâ àéìãèéí Ñýðãýëýí, Áàÿí, 
Áàÿíæàðãàëàí, Àðõóñò, Áàÿíäýëãýð ñóìä, Íèéñëýëèéí Áàãàíóóð 
Áàãàõàíãàé ä¿¿ðã¿¿ä õàìðàãäàíà. Багануур, Багахангай хотууд нь 
бичил бүсийн тулгуур төвийн үүргийг давхар гүйцэтгэнэ. 

Óëàìæëàëò ìàë àæ àõóé, àÿëàë æóóë÷ëàë ýðõëýõ бичил á¿ñ: 
Òºâ àéìãèéí Ýðäýíýñàíò, ªíäºðøèðýýò, Àëòàíáóëàã, Äýëãýðõààí, 
Á¿ðýí, Áàÿí-Өнжүүл, Лүн çэрэг 7 сум õàìðàãäàõ áà óëàìæëàëò 
áýë÷ýýðèéí ìàë àæ àõóéã àÿëàë æóóë÷ëàëòàé õîñëóóëàí ýðõëýõ ãîë 
чиглэлтэй байхаас гадна экологид сөрөг нөлөөлөлгүй çарим хөнгөн 
үйлдвэрийг хөгжүүлэх бүс юм. 
Ýíý á¿ñийн òºâ íü Ë¿í ñóìûí òºâ áàéõ áà ÕÀÀ-í á¿òýýãäýõ¿¿íèéã 
áîëîâñðóóëàõ ¿éëäâýð, àãóóëàõ çýðãèéã òºëºâëºí õºãæ¿¿ëíý. Ë¿í 
ñóìûí òºâ íü Óëààíáààòàð õîò áîëîí òºâèéí çàðèì àéìãóóä, áàðóóí 
àéìãóóäûã õîëáîñîí ãîë çàìûн дагуу байрлалтай. 

БАЙГАЛЬ ХАМГААЛАЛ, РЕКРЕАЦИ - АЯЛЛЫГ ЗОХИСТОЙ 
ХОСЛУУЛСАН БҮС НУТАГ ЗОРИЛТЫН ХҮРЭЭНД ДАРААХ 4 
ЗОРИЛГЫГ ДЭВШҮҮЛЖ БАЙНА.

 » Улаанбаатар хотын өсөлтийн хил хязгаарыг тогтоож, 
нийслэлийн хилийн цэсийн хүрээнд хотжилтыг хязгаарлах, 
дэмжих ба хориглох, газрын менежментийн үндсэн бүсүүдийг 
ялган, нийслэлийн ногоон бүсийн эрх зүйн орчныг бүрдүүлэх

 » Нийслэлийн бүс нутгийн нийт нутаг дэвсгэрийн 1\4-ийг хамарч 
байгаа улсын тусгай хамгаалалттай газар нутагт рекреаци-аялал 
жуулчлалын нөөцийг харгалзан олон улс, улс, орон нутгийн 
чанартай аялал жуулчлалын бүс, “хүний эрүүл мэнд, соёл ба 
экологийн ач холбогдол бүхий олон зориулалтат коридор” 
хөгжүүлэх

 »  Аялал-рекреацийн бүс, “хүний эрүүл мэнд, соёл ба экологийн 
ач холбогдол бүхий олон зориулалттай коридор” байгуулах 
ажлыг Монгол улсын үндэстний хөгжлийн бодлого, нутагшил 
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суурьшлын ерөнхий схем,  газар зохион байгуулалт, хот 
байгуулалт, бүс, орон нутгийн хөгжлийн төлөвлөгөө болон 
байгаль орчин-аялал жуулчлал, түүх, соёл-биеийн тамир, 
спортын зэрэг салбарын төлөвлөгөө, ОНБ-ын төсөл хөтөлбөртэй 
нягт уялдуулах

 » Бүс нутаг ба орон нутгаас гарч буй хөгжлийн төлөвлөгөө, 
тодорхой үүсгэл санаачилга бүхий төсөл, хөтөлбөрүүдийг төр 
засгийн газраас дэмжих, аялал-рекреацийн бүс, “хүний эрүүл 
мэнд, соёл ба экологийн ач холбогдол бүхий олон зориулалттай 
коридор” байгуулж, хэрэгжүүлэх ажлыг удирдан, зохион 
байгуулах институцийн тогтолцоо, менежментийн системийг 
бүрдүүлэх, хувийн болон ОН-ийн байгууллага, оршин суугч, 
ард иргэдийн оролцоог өргөнөөр дэмжих, ХЭМСЭК-г дэмжих 
сан байгуулах зэрэг олон төрөл арга хэмжээг багтааж байгаа 
болно.

ХҮН АМЫН ХҮНСНИЙ ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, НИЙЛҮҮЛЭЛТИЙН 
НАЙДВАРТАЙ ОРОН ЗАЙ БҮРДҮҮЛСЭН БҮС НУТАГ     

 »  Нийслэл хүнсний том зах зээл бөгөөд мах, сүү, төмс хүнсний 
ногоо, үр тариа зэрэг хүнсний тодорхой нэр төрлийн 
бүтээгдэхүүний хангалтын байдал, тэдгээр бүтээгдэхүүний 
үйлдвэрлэл, нийлүүлэлтийн орон зайн бүтцийг төгөлдөржүүлэх 
үндсэн дээр нийслэлийн бүс нутгийн хүнсний найдвартай орон 
зай бүрэлдүүлэх, 

 »   Эрчимжсэн газар тариалан, мал аж ахуйг хөгжүүлж, хөдөө аж 
ахуйн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл, хадгалалт, боловсруулалт, 
дахин боловсруулалт, түгээлтийн орон зайн конверчилсон 
бүтэцлэг, тогтолцоог бүрдүүлэх, 

 » Бичил бүсийн төвүүдэд хүнс, хөнгөн үйлдвэрийн газруудыг 
байгуулах, агро үйлдвэрлэлийн цогцолборуудыг хөгжүүлэх 
асуудлыг бодлогоор дэмжих

ДЭВШИЛТЭТ ТЕХНОЛОГИ, ИННОВАЦИД СУУРИЛСАН 
ҮЙЛДВЭРЛЭЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭТЭЙ БҮС НУТАГ ЗОРИЛГЫН ХҮРЭЭНД 
ДАРААХ 4 ЗОРИЛТЫГ ДЭВШҮҮЛЖ БАЙНА.

 » Тэргүүний технологи, инновацид суурилсан үйлдвэрлэлийг, 
үйлдвэр технологийн парк хэлбэрээр зохион байгуулж хөгжүүлэх 

 » Үйлчилгээний салбарт ухаалаг системийг эрчимтэйгээр 
нэвтрүүлж, хотын амьдралын хэв маяг болгох 

 »  Улаанбаатар хотод үйл ажиллгаа явуулж байгаа технологийн 
хувьд хоцрогдсон болон байгаль орчинд сөргөөр нөлөөлдөг 
үйлдвэрлэл аж ахуйн газруудыг нүүлгэн шилжүүлэх, 

 »  Нийслэлийн эрчимтэй таталцлын бүсэд хамрагдаж байгаа 
зарим ашигт малтмал, байгалийн нөөцийг хуулийн хүрээнд 
ашиглах үйлдвэрлэлийг дэмжих, шат дараалан боловсруулах 
замаар үйлдвэрлэл технологийн кластер хөгжүүлэх

САЙН ЗАСАГЛАЛ, ХУУЛЬ ЭРХ ЗҮЙН ОРЧИНТОЙ БҮС НУТАГ 
ЗОРИЛГЫН ХҮРЭЭНД ДАРААХ 4 ЗОРИЛТЫГ ДЭВШҮҮЛЖ БАЙНА

 »  Бүсийн зохицуулах механизмыг бий болгох, орон нутгийн 
засаг захиргааны чадавхыг бэхжүүлэх, Бүс нутгийн зохицуулах 
зөвлөлийг байгуулах

 » Бүс нутгийн хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөрийг нэгтгэх, нэг 

төвийн зохицуулалтыг бий болгох

 »  Бүс нутгийн төлөвлөлтийн мэдээллийн сан, мэдээллийн 
системийг бий болгох

 » Хот, бүс нутгийн төлөвлөлтийн чадавхыг бэхжүүлэх, байнгын 
ажиллгаатай байгууллагуудыг бий болгох

  НИЙСЛЭЛИЙН ЭРЧИМТЭЙ ТАТАЛЦАЛ НӨЛӨӨЛЛИЙН БҮС 
ДЭХ БИЧИЛ БҮСҮҮДИЙГ ХӨГЖҮҮЛЭХ ТАЛААР БОДЛОГО, 

ТӨЛӨВЛӨЛТ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТААР ДЭМЖИХ АРГА 
ХЭМЖЭЭ АВАХ ШААРДЛАГАТАЙ.  

4-1-3. БИЧИЛ БҮСҮҮДИЙН ХӨГЖЛИЙГ ДЭМЖИХ: 

Төвийн бүсийг үүсгэж буй бичил бүсүүдийг байгаль орчин, цаашдын 
хөгжлийн чиг хандлагаар нь 4 -н бичил бүсэд хуваах бөгөөд бичил 
бүсүүд нь төвүүдтэй байна:
Нийслэлийн эрчимтэй таталцал нөлөөллийн бүс дэх бичил бүсүүдийг 
хөгжүүлэх талаар бодлого, төлөвлөлт хөрөнгө оруулалтаар дэмжиж, 
2040 оны түвшинд бичил бүсүүдийг хөгжүүлэх дараах арга 
хэмжээнүүдийг авна. 
Үүнд: 

 • Байгаль хамгаалал, ашиглалтыг хослуулан бичил 
бүсүүдийг хөгжүүлэх төлөвлөгөө боловсруулж хэрэгжүүлэх

 • Нийслэлийн эрчимтэй таталцал нөлөөллийн бүсийг 
бүсчлэн хувааж бичил бүсийн хөгжлийн төлөвлөгөөг 
боловсруулах

 • Бичил бүсийн хөгжлийн хөтөлбөртэй уялдуулан хот 
суурин гаçруудын ерөнхий төлөвлөгөөг боловсруулах

 • Улаанбаатар хотоос гаргах шаадлагатай үйлдвэр, аж 
ахуйн гаçруудыг бусад хот суурингуудад оновчтой 
байрлуулж, аж үйлдвэр, ажиллах хүчний хуваарилалтыг 
бүсийн хэмжээнд оновчтой болгох.

 • Бичил бүсийн төвүүдэд нэн тэргүүнд дэд бүтцийг 
хөгжүүлэх, бусад суурин гаçруудын дэд бүтцийн хүрэлцээ 
хангамжийг сайжруулах, шинэчлэх

 • Улаанбаатар хотын хаяа дагуул хот суурингуудад 
болон бичил бүсийн төвүүдэд орон сууцны хүрэлцээ, 
хангамжийг нэмэгдүүлэх, 2010 оны гаçрын нэгдмэл 
сангийн тайлангийн дүнгээр Төв аймгийн хэмжээнд нийт 
35000 га атаршсан талбай байгаа бөгөөд үүний 75 орчим 
хувийг эргэлтэнд оруулах

 • ХАА-г төрөлжүүлэн хөгжүүлж, бэлчээрийн ба эрчимжсэн 
мал аж ахуй эрхлэх бүсүүдийг тогтоож бэлчээрийн 
менежментийг сайжруулах, нэг малаас авах ашиг шимийг 
нэмэгдүүлэх.

 • Гаçар тариалан эрхлэх бүсэд малын тоог хяçгаарлах, 
гаçар тариалангийн үйлдвэрлэлийг хөгжүүлж, га-гаас 
авах ургацын хэмжээг нэмэгдүүлэх.

 • Ашиглагдаж байгаа хүнсний ногооны талбайг 100 хувь 
усалгаатай болгох, хүлэмжийн аж ахуйг хөгжүүлэх

 • Цөм сүрэг, сайн үүлдрийн малын тоо толгойг нэмэгдүүлж, 
уламжлалт МАА эрхлэлтээс эрчимжсэн мал аж ахуй 
эрхлэлт рүү шилжих боломжийг нэмэгдүүлж, тухайн 
чиглэлээр малчдыг дэмжих
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 • Малын тэжээлийн ургамал тариалалтыг нэмэгдүүлэх, 
тэжээл үйлдвэрлэх жижиг дунд үйлдвэрүүдийг хөгжүүлэх

 • Сүү, сүүн бүтээгдэхүүнийг боловсруулах үйлдвэрүүдийг 
Улаанбаатар хот, нийслэлийн бусад хот суурин руу түгээх 
цэгтэйгээр хослуулан байршуулах, сум суурин гаçар бүрт 
сүү боловсруулах жижиг үйлдвэр байгуулах

 • МАА-н гаралтай хүнсний бүтээгдэхүүний агуулах, 
түгээх борлуулах бөөний худалдааны төвүүдийг суурин 
гаçруудад бий болгох

 • Үр тарианы агуулахуудыг хот орчмын суурингуудад 
төлөвлөн хөгжүүлж, түүнтэй уялдуулан гурил болон 
тэжээлийг боловсруулах үйлдвэр хөгжүүлэх, түгээх, 
хадгалах тогтолцоог боловсронгуй болгох

4-2.  ХАЯА ДАГУУЛ ХОТ, ТОСГОДЫН ХӨГЖЛИЙГ БҮХ ТАЛЫН 
БОДЛОГООР ДЭМЖИХ ЗОРИЛГЫН ХҮРЭЭНД:

Нийслэлийн хаяа, дагуул хот суурингуудыг төрөлжсөн үйл 
ажиллагааны чиглэлээр хөгжүүлнэ. 

4-2-1. НИЙСЛЭЛ ХОТЫН НУТАГ ДЭВСГЭРИЙН ОНОВЧТОЙ 
ТОГТОЛЦООГ ХАНГАХ: 

Нийслэл Улаанбаатар хотын одоогийн статусыг хэвээр хадгалж, 3-н 
хэсэг нутаг дэвсгэр /Улаанбаатар хот орчим, Багануур, Багахангай 
дүүргүүд/-с бүрдсэн 470000 га  газар нутагтай, тархсан хот байхаар 
тооцно. Төв аймгийн нутагт харьяалагдах 61600 га талбай бүхий 
Аэросити, Майдар хотууд нь Улаанбаатар хот руу эрчимтэй 
таталцаж байгаа тул Улаанбаатар хотын хаяа хотууд болон хөгжинө. 
Улаанбаатар хот орчмын нутаг дэвсгэр /395000 га/-г 61600 га-р 
нэмэгдүүлж 456600,0 га буюу 4560,0 км2  га болгох бөгөөд шинээр 
нэмэгдэж буй газар нутаг нь Аэросити, Майдар хотуудын нутаг 
дэвсгэр байна. Шинээр үүсэх нутаг дэвсгэр нь Төвийн бүсэд хамрагдах 
ба засаг захиргааны хуваарилалт, статус хэвээр хадгалагдана. 2040 
оны хөгжлийн концепц-д  Нийслэл хотын нутаг дэвсгэрийн хэмжээг 
одоогийн 470 000 га талбайд байхаар тооцлоо. одоогийнхоос 
Нийслэл хотын бүтцээс гаргах нөхцөлд нэг дэвсгэр нутагтай цомхон 
нийслэл хот болон хөгжих боломжтой юм. 

Зураг 13.  Нийслэл хот буюу Улаанбаатарын бүс .

4-2-2 ХОТ ОРЧМЫН НУТАГ ДЭВСГЭРИЙН ЗОХИСТОЙ ЗОХИОН 
БАЙГУУЛАХ : 

Нийслэл хотын бие даан хөгжих боломж нөхцлийг дэмжин түргэтгэх 
зорилгоор нийслэл хотыг нийгэм эдийн засаг, хүрээлэн буй орчин, 
хот байгуулалтын чиглэлээр цогц байдлаар хөгжүүлэснээр оршин 
суугчдын амьдрах таатай орчинг бүрдүүлнэ.
Нийслэл хотын нутаг дэвсгэрийг ой мод, ан амьтан, ус, ургамал 
хосолсон ландшафтын өвөрмөц хийгээд үçэсгэлэнт байгаль нь 
нийслэл хотын хүн амын амарч алжаалаа тайлах тансаг орчинг 
бүрдүүлэх, байгалийн аялал жуулчлал хөгжүүлэх хангалттай 
нөөцтэй. Иймд нутаг дэвсгэрийг унаган төрхөөр нь байгаль орчинд 
ээлтэй, сөрөг нөлөөлөлгүй  хадгалж, зүй зохистой ашиглах арга çам 
“ногоон бүсийн төлөвлөлт” юм. Нийслэлийн хот байгуулалтын чиг 
хандлага нь ногоон бүсийн ойн газрын менежментийг чухалчлан 
хотжилтыг хязгаарлах ялангуяа үер усны болон газар хөдлөлтийн 
өндөр эрсдэлийг агуулсан хойт хэсэг, ундны усны нөөц бүхий зүүн 
хэсэг, Богдхан уулын Дархан цаазтай газар бүхий өмнөд хэсэгт 
газар ашиглалтын хориглосон болон хязгаарласан хүчин зүйлүүдийг 
тодорхойлон хатуу чанд хяналт тогтооно. Хотуудын нутаг дэвсгэрийн 
хяналтгүй тэлэлт нь нийслэлийн хүрээлэн буй орчинд олон сөрөг 
үр дагавар авчирч байх тул тэлэлтийг хязгаарлах дэлхийн олон улс 
орнуудад мөрдөгдөг “Ногоон бүсийн төлөвлөлт”-ийг нэвтрүүлэх 
дараах бодлогуудыг хэрэгжүүлнэ. 
Үүнд:   

 •  Ногоон бүс /Greenbelt/
 • Хотын үйлчилгээний хил /Urban service boundaries/ 
 • Хотын тэлэлтийн хил / Urban growth boundaries/  

ХОТ ОРЧМЫН НУТАГ ДЭВСГЭРИЙН ХЭМЖЭЭНД ХОТЖИЛТЫГ 
ДЭМЖИХ, ХЯЗГААРЛАХ, ХОРИГЛОХ БҮСҮҮДИЙГ ТОГТООХ:

Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт байгаль орчны тогтвортой хөгжлийг 
хангах, ногоон бүсийн төлөвлөлтийг дэмжих зорилгоор хот 
суурингуудыг тодорхой хилийн цэсийн хязгаарт хөгжүүлэснээр, 
тэдгээрийн хяналтгүй тэлэлтийг хязгаарлах хот байгуулалтын 
үндсэн арга хэмжээ болно. Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт орших 
хот суурингуудын хилийн цэсийг, тус бүрийн хөгжлийн ерөнхий 
төлөвлөгөөнд тулгуурлан НИТХ-ийн шийдвэрээр албажуулж 
баталгаажуулна. 
Нийслэлийн нутаг дэвсгэрийг үүрэг зориулалтаар нь дараах байдлаар 
бүсчилж хөгжүүлнэ.  
Үүнд: 

 • Хөдөө аж ахуйг хөгжүүлэх
 • Хот сууринг хөгжүүлэх 
 • Ногоон бүсийн ой бүхий хадгалж хамгаалах
 • Амралт зугаалга, байгалийн аялал жуулчлал хөгжүүлэх
 • Тусгай хамгаалалтын
 • Байгаль хамгаалах экологийн хязгаарлалтын  

зэрэг бүсүүдэд хувааж хөгжүүлнэ. 
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Эдгээр бүс тус бүрт зөвшөөрөгдөх, болзолтой зөвшөөрөгдөх, 
хориглох, үйл ажиллагаа явагдана. 

Зөвшөөрөгдөх үйл ажиллагаа: Тухайн бүсийн нутаг дэвсгэрийн
үүрэг зориулалтай зөрчилдөхгүй хот байгуулалтын үйл ажиллааг 
зөвшөөрч дэмжинэ. 
Болзолтой зөвшөөрөгдөх үйл ажиллагаа: Тодорхой нөхцөл, 
болзлыг хангасан, бүсийн үүрэг зориулалтыг ноцтой зөрчихгүй үйл 
ажиллагааг дэмжинэ.  
Хориглох үйл ажиллагаа: Бүсийн үүрэг, зориулалтыг зөрчсөн, 
байгаль экологи, амьдрах орчинд сөргөөр нөлөөлж, хор хохирол 
учруулах үйл ажиллагааг шууд хориглолно. 

 НИЙСЛЭЛИЙН НУТАГ ДЭВСГЭРИЙГ ХОТЖИЛТЫГ ХОРИГЛОХ, 
ХЯЗГААРЛАХ,ХОТЖИЛТЫГ ДЭМЖИХ ГЭСЭН ҮНДСЭН 3 
ЧИГЛЭЛЭЭР ХУВААЖ ХӨГЖҮҮЛНЭ. 

Хотжилтыг дэмжих нутаг дэвсгэр: Нийслэлийн нутаг дэвсгэрийн 
хэмжээнд 2040 он хүртэлх хөгжлийн концепц-д ногоон бүсийн газар 
ашиглалтыг зохистой менежмент, харьцааг хадгалах, бүсийн доторх 
дагуул хот тосгодыг хилийн цэсийн хүрээнд хотжилтыг дэмжих нутаг 
дэвсгэрт тооцон хөгжүүлнэ.
2003 онд Монгол улсын Их хурлын хуралдаанаар батлагдсан 
“Монгол улсын бүсчилсэн хөгжлийн үзэл баримтлал”-д Монгол 
улсыг Баруун, Хангайн, Төвийн, Зүүн гэсэн 4 бүсээр хөгжүүлэхийн 
зэрэгцээ Улаанбаатар хотыг бие даасан бүс нутгийн статусаар 
хөгжүүлэхээр шийдвэрлэсэн байдаг. Монгол улсын түвшинд 
бүсүүдийн тулгуур төв хотуудыг хөгжүүлж, стратегийн томоохон 
орд газрууд, аж үйлдвэрийн цогцолборуудын хөгжлийг дагасан 
шилжилт, суурьшлаар төвлөрлийг сааруулна хэмээн тооцож байна. 
Монгол улсын үндэсний аюулгүй байдал, хүн амын ундны усны 
нөөц, байгаль экологийн тэнцвэрт байдлыг хадгалах зорилгоор 
Нийслэлийн хүн амыг 2040 оны түвшинд, 2,20 сая хүн ам байхаар 
тооцож байна. Хотжилтыг дэмжих нутаг дэвсгэрт Хот суурин 
хөгжүүлэх бүс хамаарагдана.  Тухайн бүсэд Улаанбаатар хот, түүний 
хаяа дагуул хот суурингууд хамрагдана. 

Хот суурин хөгжүүлэх бүс: Улаанбаатарын бүсийн хот суурингууд 
нь нутаг дэвсгэрийн хилийн цэсийн хэмжээнд үйлдвэрлэл үйлчилгээ, 
хөдөө аж ахуй, аялал жуулчлал,  чиглэлээр түлхүү хөгжих ба 
Улаанбаатар хот руу чиглэсэн шилжилт хөдөлгөөнийг сааруулах, 
суурьшлын хяналтгүй тэлэлтийг хязгаарлахад онцгой үүрэгтэй. 

Зөвшөөрөгдөх үйл ажиллагаа:
 • ХАА-н үйлдвэрлэлийн барилга байгууламж 
 • Орон сууц, олон нийтийн барилгажилт 
 • Төрөл бүрийн үйлдвэрлэл үйлчилгээ
 • Агуулахын аж ахуй
 • Тээвэр, логистикийн үйлчилгээ 
 • Зам тээврийн сүлжээ
 • Цэцэрлэгжилт ногоон байгууламж байгуулах 

Хориглох үйл ажиллагаа: 
 • Газрын зориулалтыг зөвшөөрөлгүй өөрчилж ашиглах 
 • Газрын хөрсийг эвдэх, бохирдуулах 
 • Гол, горхи, булаг, шандын усыг бохирдуулах
 • Химийн хортой бодисыг хадгалах, булах дарах
 • Гаçрын хэвлийг дур мэдэн ашиглах
 • Зөвшөөрөлгүйгээр барилга байгууламж барих

Хот сууриннуудын хяналтгүй тэлэлтийг хязгаарласан хилийн цэсийг 
нарийвчлан тогтоох бөгөөд тусгаарлалтын ногоон зурвастай байна. 
Хилийн цэс нь хотын үйлчилгээний болон тэлэлтийг хянах үүргийг
давхар гүйцэтгэнэ.
Хилийн цэсийн гадна орших айл өрхөд хотын нийгмийн болон 
инженерийн дэд бүтцийн үйлчилгээ хүрэхгүй тул, хотын нутаг 
дэвсгэрийн дотор амьдарч, үйл ажиллагаа явуулах боломжийг бий 
болгож, нүүлгэн шилжүүлэх арга хэмжээн тухайн хот суурингийн 
захиргаа авна.   

Хотжилтыг хязгаарлах нутаг дэвсгэр: Хотжилтыг хязгаарлах нутаг 
дэвсгэрийг дотор нь үйл ажиллагааны хүчин зүйлсээс хамаарч, 
хотжилтыг хориглох, хотжилтыг хязгаарлах гэсэн хоёр хэсэгт хувааж 
үзлээ. Учир нь энэхүү 2 ойлголт нэг утга агуулгыг илэрхийлэх боловч 
хэрэгжилтийн механизм нь хатуу, аядуу гэсэн утга агуулж байгаа 
юм. 
Хотжилтыг хязгаарлах нутаг дэвсгэрт дараах бүсүүд хамрагдана. 

 • Хөдөө аж ахуйн 
 • Ногоон бүсийн ой бүхий хадгалж хамгаалалт
 • Амралт зугаалга, байгалийн аялал жуулчлал
 • Тусгай хамгаалалт
 • Байгаль хамгаалах экологийн хязгаарлалт

Хөдөө аж ахуйн бүс: Нийслэлийн хөдөө аж ахуйн бүс нь чиг 
үүргийн хувьд хотын хүн амын хүнсний хэрэгцээг хангах, эрүүл 
аюулгүй хүнсний бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх çориулалт бүхий гаçар 
тариалан, эрчимт болон хагас эрчимт, хосолсон мал аж ахуй эрхлэх 
бүс байна.
Зөвшөөрөгдөх газар ашиглалт:

 • Мал аж ахуй 
 • Mалын тэжээл, төмс хүнсний ногоо тариалалт 
 • Усалгаатай болон усалгаагүй гаçар тариалан, хүлэмжийн 

аж ахуй
 • Олон наст ургамлын үрийн тариалалт 
 • Хөрсний элэгдэл эвдрэлээс хамгаалах, үржил шимийг 

дээшлүүлэх агротехникийн арга хэмжээ 
 • Хадлан хадах
 • Хориглох үйл ажиллагаа
 • Бэлчээрийн даац хэтрүүлэх
 • Гол, горхи, булаг, шандын усыг бохирдуулах
 • Химийн хортой бодисыг хадгалах, булах дарах
 • Гаçрын хэвлийг дур мэдэн ашиглах
 • Зөвшөөрөлгүйгээр, çориулалтын бус барилга байгууламж 

барих
 • Гаçрын хөрсийг эвдэх

Ногоон бүсийн ой бүхий хадгалж хамгаалалтын бүс: Нийслэл хотын 
байгаль орчны тэнцэл, хүн амын эрүүл ахуйн нөхцөлийг хангах 
çорилгоор хот, тосгоны эргэн тойрны ойд ногоон бүс тогтооно.

Зөвшөөрөгдөх үйл ажиллагаа:
 • Зам, гүүр барих, ус, эрчим хүч, холбооны шугам татах
 • Түймрээс хамгаалах шороон çурвас гаргах
 • Ойн хэвийн өсөлт, нөхөн сэргээлтийг дэмжи арга хэмжээ 
 • Ойн дагалт баялаг ашиглах
 • Амралт çугаалгаар явах үйл ажиллагаа 
 • Хориглох үйл ажиллагаа
 • Ой, бүх төрлийн өсвөр модыг огтлох, хугалж гэмтээх
 • Зөвшөөрөлгүйгээр ойгоос хуш, гацуур, хайлаасыг бэлтгэх, 

ашиглах
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 • Ойг хавтгайруулан огтлох аргаар мод бэлтгэх
 • Ойн сан бүхий гаçарт çөвшөөрөлгүйгээр өвс хадлан авах
 • Тарьц суулгац ургуулсан талбайд мод бэлтгэх, мал 

бэлчээх
 • Барилга байгууламж барих, шинэчлэх, өргөтгөх, 

çасварлах
 • Түймрийн аюултай үед зөвшөөрөлгзүй ойгоос мод 

бэлтгэх, ойн дагалт нөөц ашиглах, аялал, çугаалгаар явах
 • Ашигт малтмал хайх, олборлох

Амралт зугаалга, байгалийн аялал жуулчлалын бүс:: Ñ¿¿ëèéí ¿åä 
óëñ îðíû õºãæëèéí àíõààðàë òàòñàí олон асуудлын нэг бол Монгол 
орны түүхийн дурсгалт болон байгалийн үçэсгэлэнт гаçруудад 
түшиглэн аялал жуулчлал хөгжүүлэх явдал юм.

Зөвшөөрөгдөх үйл ажиллагаа:
 • Аялал жуулчлалын маршрутын дагуух çарим авто çам 

барих, сайжруулах, 
 • Түүх соёлын ховор нандин дурсгал, үçэсгэлэнт байгаль, 

соёлын дурсгалт çүйл, хөшөө, ард түмний соёл çан үйлтэй 
танилцуулах, аялал жуулчлалын үйл ажиллагаа явуулах 

 • Эмчилгээ, сувиллын үйл ажиллагаа явуулах
 • Аялал, жуулчлал, амралтын барилга байгууламж 

байгуулах  
 • Аялалын тогтоосон чиглэл \Маршрут\ гаргах 

Хориглох үйл ажиллагаа:
 • Бэлчээрийн даац хэтрүүлэх
 • Гол, горхи, булаг, шандын усыг бохирдуулах
 • Химийн хортой бодисыг хадгалах, булах дарах
 • Гаçрын хэвлийг дур мэдэн ашиглах
 • Зөвшөөрөлгүйгээр, çориулалтын бус барилга байгууламж 

барих
 • Гаçрын хөрсийг эвдэх

Зураг 14. Нийслэлийн газар зохион байгуулалт

Тусгай хамгаалалт: Хотжилтыг хориглох бүс нь нийслэлийн тусгай 
хамгаалалттай нутаг дэвсгэр байна. Нийслэлийн ногоон бүсийн 
нутаг дэвсгэрт улсын тусгай хамгаалалттай “Богдхан уулын Дархан 
цааçат гаçар”, “Горхи-Тэрэлжийн байгалийн цогцолборт гаçар” 
оршихын çэрэгцээ нийслэлийн тусгай хамгаалалттай “Баянçүрхийн 
байгалийн цогцолборт гаçар”, “Баянголын байгалийн цогцолборт 
гаçар”, Нийслэлийн ИТХ-ын тэргүүлэгчдийн 2003 оны 11 дүгээр 
сарын 27-ны өдрийн “Нийслэлийн ундны усны эх үүсвэрүүдийг 
тусгай хамгаалалтанд авах тухай” 169 дугаар тогтоолоор батлагдсан, 
Нийслэл Улаанбаатар хотын ундны усны эх үүсвэрийг хамгаалах 
çорилготой Туул голын çарим хэсэг, түүний цутгал Улиастай, Гачуурт, 
Дэнжийн голуудын хөндийн ус хураах талбайг хамарсан 11630 га 
гаçар нутаг бүхий “Туул голын байгалийн нөөц гаçар” оршино.
Нийслэлийн нутаг дэвсгэрийн хүрээн дэх улсын болон орон нутгийн 
тусгай хамгаалалттай гаçар нутгийн гаçар ашиглалт, хамгаалалтын 
дэглэмийг Тусгай хамгаалалттай гаçар нутгийн тухай хууль, бусад 
эрх çүйн баримт бичгээр çохицуулна. Тухайн нутаг дэвсгэрт аливаа 
хот байгуулалтын аливаа үйл ажиллагааг хориглоно. 

4-2-3. НИЙСЛЭЛ ХОТЫГ ОНОВЧТОЙ ТӨЛӨВЛӨЛТТЭЙ ЦОГЦ ХОТ 
БОЛГОН ХӨГЖҮҮЛЭХ: 

Нийслэл Улаанбаатар хотыг олон улсын шинжлэх ухаан, технологийн 
төв, тээврийн зангилаа, өндөр технологийн үйлдвэрлэл, үйлчилгээний 
бүс нутаг болох бөгөөд улс, бүс нутгийн хөгжилтэй уялдсан, орон 
зайн оновчтой төлөвлөлт, суурьшлын зөв тогтолцоотой цогц хот 
байдлаар хөгжинө.
Нийслэлийн нутаг дэвсгэрийн хотжилтыг хязгаарлах, хотжилтыг 
дэмжих бүсийг шинэчлэн тогтоож, хот суурингуудын хилийн цэсийг 
нарийвчлан тогтоож,  “Ногоон бүсийн төлөвлөлт”-ийг нэвтрүүлэх
Нийслэл хотын нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд байгаль орчны нөхцөл 
байдалд сөрөг нөлөө үзүүлэхгүй, байгалийн унаган төрхийг 
хамгаалах, байгалийн тэнцвэрт байдлыг хадгалах нь тулгамдаж буй 
томоохон асуудал болж байна. Иймд энэ асуудлыг хаяа дагуул хот, 
суурингуудын хяналтгүй тэлэлтийг хязгаарлах өсөлтийн болон хотын 
нутаг дэвсгэрийн тэлэлтийн менежментийг авч хэрэгжүүлснээр 
шийдвэрлэнэ. Нийслэлийн нутагт орших хот суурингуудын хилийн 
цэсийг шинээр боловсруулагдах, тодотгол шинэчлэл хийх, хөгжлийн 
ЕТ-дэд заагдсан хилийн цэсийн тогтоож баталгаажуулна.  

Нийслэл хотыг оновчтой төлөвлөлттэй амралт аялал жуулчлал, 
эрчимжсэн хөдөө аж ахуй, орчин үеийн аж үйлдвэр, ачаа тээвэр, 
логистик хөгжсөн цогц хот болгон хөгжүүлэхийн тулд нутаг дэвсгэрийн 
хэмжээнд юуны түрүүн дараах зорилтуудыг тавьж хэрэгжүүлнэ. 
Үүнд:

 » Хот байгуулалт, төлөвлөлтийн хууль эрх зүйн орчинг сайжруулж, 
боловсронгуй болгох

 »  Улс, бүс нутгийн хөгжилтэй уялдсан, орон зайн оновчтой 
төлөвлөлт бүхий суурьшлын зөв тогтолцоог бий болгож, 
хөгжүүлэх

 » Хот байгуулалтын бүсчлэлийн тогтолцоог нэвтрүүлж, мөрдөж 
хэвшүүлэх

 » Газрын болон үл хөдлөх хөрөнгийн үнэлгээний тогтолцоог 
боловсронгуй болгон орчин еийн шаардлагад нийцүүлэх

 » Хотын тогтвортой хөгжлийг дэмжих зорилгоор мэдлэг 
туршлагатай байгууллага болон хотын менежментийн 
тогтолцоог бүрдүүлэх
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Хөгжлийн тэнхлэг: Нийслэл Улаанбаатар хотын хот орчмын 
нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд Улаанбаатар хотын баруун болон урд 
хэсгээр  авто зам, төмөр зам дагасан хэвтээ болон босоо тэнхлэгийн 
коридоруудын дагуу хот суурингууд хөгжинө. 

Босоо тэнхлэг: Шинээр төлөвлөж буй Мандал-Багахангай 
чиглэлийн төмөр зам, Азийн хурдны АН-3 авто зам дагуу Хүй-7-н 
худаг- Аргалант-Эмээлт-Туул- Аэро сити-Багахангай  чиглэл  

Хэвтээ тэнхлэг: Улсын чанартай А0301, А0101, А0501 авто замын 
дагуу Хүй-7-н худаг - Аргалант-Эмээлт-Улаанбаатар- Налайх- 
Багануур болон Аэросити -Зуунмод- Майдар хот- Налайх чиглэл 
гэсэн чиглэлүүдээр нийслэл хотын хөгжлийн тэнхлэгүүд үүснэ.  
Хөгжлийн тэнхлэгийн дагуу одоо байгаа тосгон суурингууд өргөжин 
тэлж хот, тосгод болон хөгжинө.  Төлөвлөж буй хөгжлийн тэнхлэгт 
2040 оны түвшинд 600 мянган оршин суух бөгөөд төрөл бүрийн 
үйлдвэрлэл үйлчилгээ хөгжсөн суурьшил бий болж, Улаанбаатар 
хотод бий болсон төвлөрлийг задлах үндсэн эерэг нөхцөл болно. 

4-2-4. ХАЯА ДАГУУЛ ХОТ СУУРИНГУУДЫГ ХӨГЖҮҮЛЭХ 
ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БОЛОВСРУУЛЖ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ:

Нийслэл Улаанбаатар хотын хэмжээнд хаяа дагуул хот тосгодыг жигд 
тэнцвэртэй  эрчимтэй хөгжүүлэх. стратеги төлөвлөгөө боловсруулж 
шат дараатай хэрэгжүүлэх арга хэмжээг нийслэлийн удирдлагын 
зүгээс авна. 

НИТХ-с нийслэл хотын хөгжлийг хариуцсан “Нийслэлийн зөвлөл” 
-ийг байгуулах шаардлагатай бөгөөд тус байгууллага нь бүсийн 
доторх хот тосгодын хөгжлийн асуудлыг нэгтгэн зангидаж, хөгжлийн 
бодлого, стратегти төлөвлөгөөг боловсруулж хэрэгжүүлэх үндсэн 
үүрэг зорилготой байна. Мөн нийслэлийн хот суурингуудыг бие 
даан хөгжих нөхцөл бололцоог хангахын тулд тэдгээрийн статусыг 
тодорхой болгож, Улаанбаатар хотын засаг захиргааны нэгжийн 
хуваарилалтанд өөрчлөлт оруулах зайлшгүй шаардлага гарч байна.
Нийслэл хот цогц байдлаар хөгжүүлэх дараах зорилтуудыг тавьж үе 
шаттайгаар хэрэгжүүлнэ. 
Үүнд: 

 » Хөрөнгө оруулалтын шинэ боломж бүрдүүлж, дагуул шинэ 
хотуудын бүтээн байгуулалтын ажлыг эрчимжүүлэх

 » Дагуул, хаяа хот тосгодод хөгжлийн шинэ төвүүдийг үүсгэн, 
үйлдвэрлэл үйлчилгээг  төрөлжүүлэн эрчимтэй хөгжүүлэх 

 » Улаанбаатар бүсийн хэмжээнд эдийн засгийн чөлөөт 
бүсийг байгуулах замаар өндөр  технологийн үйлдвэрүүдийг 
нутагшуулж, ажлын байр нэмэгдүүлж дэлхийн зах зээлд 
өрсөлдөх боломжтой тул хууль эрх зүйн орчинг бүрдүүлж, 
чөлөөт бүсийг байгуулах ажлыг эхлүүлэх

 » Хотуудын өсөлтийн болон хотын нутаг дэвсгэрийн тэлэлтийн 
менежментийг авч хэрэгжүүлэх

 » Шинэ техник технологи, инноваци шингэсэн үйлдвэрлэл, 
үйлчилгээг дагуул хаяа хот  суурингуудад хөгжүүлэх

Хаяа дагуул хот суурингуудыг хөгжүүлэх дараах бодлогын арга 
хэмжээ авч хэрэгжүүлнэ.
Үүнд:

 » Хот суурингуудын одоогийн нөхцөл байдалд эдийн засгийн 
нарийвчилсан судалгаа хийж дүгнэлт хийж цаашид авах арга 
хэмжээг тодорхойлох 

 » Судалгаа, дүгнэлтэнд тулгуурлан хот тосгодыг хөгжүүлэх эдийн 
засгийн стратеги төлөвлөгөө  боловсруулах 

 » Хот суурингуудын хөгжлийн ерөнхий төлөвлгөөг эдийн засгийн 
стратегид тулгуурлан боловсруулж, хэрэгжүүлэх ажиллагаанд 
хяналт тавих

 » Хот тосгодындын хөгжлийн ЕТ-үүдийн хэрэгжилтийг хангах  
хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөг боловсруулж, төсөл арга хэмжээний 
эрэмбэ, шаардлагатай хөрөнгө оруулалтыг тооцох 

 » Үйлдвэрлэл үйлчилгээ явуулах хөнгөлөлттэй нөхцлүүдийг 
тодорхойлж, эрх зүйн орчноор баталгаажуулах 

 » Улс, нийслэлийн төсөвт дагуул хот тосгодын хөгжлийг дэмжих 
бүтээн байгуулалтын ажлын хөрөнгө оруулалтын эх үүсвэрийг 
тусгадаг болох  

 »  Хот суурингуудын нийгмийн дэд бүтцийн хүртээмжийг 
нэмэгдүүлж, амьдралын орчинг сайжруулахад төвлөрсөн 
төсвөөс оруулах хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэх 

 » Хот суурингуудын зам тээврийн дэд бүтцийг шинэчлэн 
сайжруулах  

 » Гадаад дотоодын хөрөнгө оруулалтыг татах чиглэлээр идэвхтэй 
үйл ажиллагаа явуулах 

 » Улаанбаатар хотод байх шаардлагагүй үйлдвэрлэл үйлчилгээний 
нарийвчилсан жагсаалт гаргаж, тэдгээрийн үйл ажиллагааг 
дагуул хот тосгодод явуулах бодлого боловсруулах 

 » Бүсийн нутаг дэвсгэрт хэрэгжүүлэх томоохон төслүүдийн ТЭЗҮ 
боловсруулж, дүгнэлт өгсний дараа хэрэгжүүлэх тогтолцооэд 
шилжих 

 » Хот төлөвлөлтийн төсөл хөтөлбөрүүдийг санхүүжилтын эх 
үүсвэртэй болох

 » Хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх хууль эрх зүйн 
орчинг боловсронгуй болгоно.

   
Мөрдөгдөж буй “Хот тосгоны төлөвлөлт, барилгажилтын норм 
ба дүрэм БНбД 30.01.04-д тусгагдсаны дагуу нийслэлийн хот 
суурингуудыг хүн амын тоогоор хот, тосгон гэж ангилж хөгжүүлнэ. 
Нийслэлийн хэмжээнд Налайх, Хонхор, Майдар, Багануур, 
Багахангай, Аэросити, Аргалант-Эмээлтийг хаяа, дагуул хотууд, 
Туул-Сонгино, 361-ын Гарам, Рашаант, Жаргалант, Гацуурт, Тэрэлж, 
Монгол наадам, Өлзийт зэрэг бусад хүн ам төвлөрсөн суурингуудыг 
хаяа хот маягийн тосгон, суурин болгон эрчимтэй хөгжүүлэх арга 
хэмжээ авна. Улаанбаатар хотын хилийн цэсийн гадна байрших 
зуслангийн бүсийг түр суурьшлын бүс болгон хөгжүүлнэ. 
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Зураг 15. Дагуул хот, суурингуудын суурьшлын тогтолцоо 

4-2-5. ХАЯА ДАГУУЛ ХОТ, СУУРИНГУУДЫГ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ 
ЧИГЛЭЛЭЭР ТӨРӨЛЖҮҮЛЭН ХӨГЖҮҮЛСНЭЭР, УЛААНБААТАР 
ХОТЫН ТӨВЛӨРЛИЙГ СААРУУЛАХ:

Улаанбаатар хотын өмнө тулгарч хүндрэлтэй асуудал бол хүн амын 
өндөр нягтрал түүнийг даган гарч ирсэн замын хөдөлгөөний түгжрэл 
юм. Үүнийг даван туулах үндсэн арга бол нийслэлийн нутаг дэвсгэрт 
орших Улаанбаатар хотын дагуул хот суурингуудыг хөгжүүлэх явдал 
юм. Хаяа дагуул хот суурингуудыг хөгжүүлснээр Улаанбаатар хотод 
ирж буй хүн амын шилжилт хөдөлгөөн, төвлөрлийн ачааллыг 
сааруулах үндсэн арга нөхцөл болох юм.
Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт орших хот суурингуудыг алслагдсан 
байдлаар хаяа, дагуул хот суурингууд гэсэн тодорхойлолтоор, нутаг 
дэвсгэрийн байршил, үүссэн суурьшил, давамгайлсан үйлдвэрлэл 
үйлчилгээний төрлийг харгалзан хөгжүүлнэ.       

 Хаяа хот, суурин: Энэ ойлголтонд Улаанбаатар хот орчмын нутаг 
дэвсгэрт байрших хот суурингуудыг хамруулна. Улаанбаатар хот 
нь хаяа хот, суурингуудтай хатуу хучилттай автозамаар холбогдог 
тул цаашид авто тээврийн нэгдсэн вокзал, терминаль автотээврийн 
зангилаа болж хөгжинө. Үйлдвэрлэл, үйлчилгээ хөгжиж ажлын 
байр нэмэгдэхийн зэрэгцээ, мэргэжилтэй боловсон хүчний хэрэгцээ 
шаардлага нэмэгдэх тул сургалт үйлдвэрлэлийн төв, болон хөдөө 
аж ахуй, батлан хамгааллын чиглэлийн их дээд сургуулийн 
цогцолбор байгуулна. Үйлдвэрлэлийн салбарыг Улаанбаатар хотоос 
төмөрлөгийн үйлдвэр зарим түүхий эдийн боловсруулах үйлдвэрлэл, 
агуулахын аж ахуйг нүүлгэн шилжүүлэх замаар эхлүүлнэ.

Юуны түрүүн хаяа хот суурингуудын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө 
боловсруулж түүнийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээг авч эхэлнэ. Шинээр 
боловсруулагдах тус нийслэл Улаанбаатар хотын хөгжлийн ЕТ-д хотын 
доторх гудамж замын сүлжээг оновчтой төлөвлөж хүн амын эрүүл 

мэндийн хамгаалалтын чанарыг сайжруулах зорилгоор эмчилгээ 
оношилгооны цогцолбор, соёл боловсрол, спорт,сургалтын бусад 
худалдаа үйлчилгээний байгууламжуудыг, зам тээвэр, инженерийн 
дэд бүтцийн хамт төлөвлөх юм.

Дагуул хот, суурин:  Улаанбаатар хотоос 90-130 км зайд орших   
Багануур, Багахангай дүүргүүдийн нутаг дэвсгэрт байрлах хот 
суурингууд багтана.   Нийслэлийн дагуул хот, суурингуудыг 
хөгжүүлснээр хөгжлийн шинэ төвүүдийг үүсгэн үйлдвэрлэл үйлчилгээг 
төрөлжүүлэн хөгжүүлнэ. 2040 оны түвшинд хаяа дагуул хот 
тосгодын хүн амыг өнөөгийн түвшнээс  3,5-4,0-5 дахин нэмэгдүүлж, 
Улаанбаатар хотыйн ачааллыг 27% хүртэл бууруулна.  
Хаяа дагуул хот, суурингуудад 600,0 мянган хүн суурьшуулж, аялал 
жуулчлал, тээвэр логистик, үйлдвэрлэл, үйлчилгээ, боловсрол, 
төрийн үйлчилгээ захиргаа чиг үүрэгтэйгээр жигд тэнцвэртэйгээр  
хөгжүүлнэ. 
Үүнд:

Хаяа хотууд: Улаанбаатар хот, хот орчмын нутаг дэвсгэрт байрлах 
хотуудыг хаяа хотуудад тооцно. 

 »  Налайх хот Хөнгөн үйлдвэрлэл, худалдаа үйлчилгээ, бөөний 
худалдааны үйлчилгээ, боловсрол 

 » Майдар хот - Төр захиргаа, бизнес, аялал жуулчлал, соёл 
боловсрол 

 » Аэросити хот - Агаарын тээвэр, хуурай боомт /тээвэр логистик/, 
чөлөөт бүс 

 » Аргалант-Эмээлт хот - Үйлдвэрлэл, бөөний худалдаа, агуулахын 
аж ахуй, тээвэр логистик 

 » Хонхор хот - Шинэ суурьшил, үйлдвэрлэл үйлчилгээ

Дагуул хотууд: Байршил, нутаг дэвсгэрийн хувьд алслагдсан 
дүүргүүдийн төв хотуудыг дагуул хотуудад тооцно. 

 »   Багануур хот - Уул уурхай, хүнд үйлдвэрлэл, худалдаа үйлчилгээ, 
боловсрол 

 »   Багахангай хот - Хөнгөн үйлдвэр, худалдаа үйлчилгээ, тэсрэх 
бодисын агуулах, хог хаягдалын үйлдвэр, боловсрол 

 » Хаяа тосгон, суурингууд:

 »   Туул-Сонгино, Өлзийт - Биотехнологи, хүлэмжийн аж ахуй, 
хүнс, ХАА-н үйлдвэрлэл, эрчимжсэн аж ахуй, хүнсний ногооны 
өрхийн үйлдвэрлэл

 »   Монгол наадам - Үндэсний спорт, Аялал жуулчлал

 »   Гацуурт, Тэрэлж - Амралт сувилал, аялал жуулчлал

 »   361-ын Гарам, Рашаант, Жаргалант - ХАА-н үйлдвэрлэл, 
эрчимжсэн аж ахуй, туслах аж ахуй, боловсрол

 »   Зуслангийн бүс - Хотын захын түр суурьшил 

Хаяа дагуул хот, суурингуудын хүн амын тоог тухайн хот суурингуудын 
хөгжлийн ЕТ боловсруулах түвшинд нарийвчлан тооцож гаргана.   
Монгол улсын иргэнд газар өмчлүүлэх МУ-ын ИХ-ын  2002 онд 
батлагдсан хуулийн дагуу Улаанбаатар хот орчмын нутаг дэвсгэрт 
шинээр үүсэх 52 байршилд хот маягийн тосгон хэлбэрээр жижиг 
суурьшлын бүсүүдийг үүсгэн, хэсэгчилсэн инженерийн болон 
нийгмийн дэд бүтцийн хамт байгуулах бөгөөд хаяа хот, суурингуудад 
харьяалуулж хөгжүүлнэ. 
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НАЛАЙХ ХОТ:

Налайх хот нь 2040 оны түвшинд аж үйлдвэр, үйлчилгээ, аялал 
жуулчлал, соёл боловсрол, барилгын материалын үйлдвэрлэл, 
технологийн парк эрчимтэй хөгжсөн хаяа хот болж хөгжинө. 
Налайх хотод барилгын материал үйлдвэрлэлийн салбарт шинжлэх 
ухааны ололт, дэвшилтэт технологийг нэвтрүүлэх, импортыг орлох 
бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх зорилгоор “Налайх” 
барилгын материалын үйлдвэрлэл, технологийн парк байгуулна. 
Барилгын материалын салбарт шинжлэх ухааны ололт, дэвшилтэт 
техник технологийг нэвтрүүлэх, орчин үеийн үйлдвэрийн дэд 
бүтэц, бизнесийн таатай орчинг бүрдүүлсэн “Налайхын Барилгын 
материалын үйлдвэрлэл, технологийн парк”-ийг Налайх дүүрэгт 
байгуулах

Тус хотод төлөвлөлтийн хугацаанд хүн ам одоогийнхоос 2,5-3.0 дахин 
нэмэгдэнэ. Хүн ам, нутаг дэвсгэрийн хэмжээ, суурьшлын дундаж 
нягтралыг  тус тус хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөний төлөвлөлтийн 
шатанд нарийвчлан тооцож гаргана. Налайх хотод ажлын байр 
олноор бий болгож, Улаанбаатар хот, хөдөө орон нутгаас шилжин 
ирэгсдээр  хүн амын өсөлтийг хангана. 

Зураг 16. Налайх хотын ерөнхий төлөвлөгөө

 
Тус хотод дараах чиглэлийн үйлдвэрлэл үйлчилгээ түлхүү хөгжинө.       
Үүнд:

 • Хүнс, хөнгөн үйлдвэрлэл. /Өөрийн хотын хэрэгцээг бүрэн 
хангах /

 • Технологи нутагшуулах парк
 • Аялал жуулчлалын салбар
 • Жижиг дунд үйлдвэрлэл 
 • Тээвэр ложистик, томоохон аүуулахын аж ахуй  
 • Барилгын материалын үйлдвэрлэл, бөөний худалдаа
 • Утаагүй түлшний үйлдвэрлэл
 • Их сургууль, Мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төв
 • Шинэ технологи нутагшуулах парк
 • Улсын чанартай томоохон эмнэлгийн цогцолбор 
 • Өрхийн аж ахуй / тенент парк / жижиг дунд үйлдвэрлэл

Налайх хот нь хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөний дагуу хөгжих 

бөгөөд Улаанбаатар хот, бүсийн бусад хот суурингуудтай авто 
тээвэр, хот хоорондын төмөр замын тээврээр холбогдоно. Тус хот 
нь зам тээвэр, нийгмийн болон төвлөрсөн инженерийн дэд бүтцийн 
хангамжтай байх бөгөөд гадаад, дотоодын хөрөнгө оруулалтыг 
татах бүхий л нөхцлийг хангасан байна. 

МАЙДАР ХОТ:  

Улаанбаатар хотын баруун урд талд, Богдхан уулын өвөрт шинээр 
баригдах хот. Энэ хот нь “Ирээдүйн хот” буюу экологийн үндсэн 
зарчмуудыг баримтлан тогтвортой, нүүрстөрөгчийн ялгарал багатай, 
байгаль орчинд ээлтэй, нийгмйин сайн сайхныг дээдэлсэн аялал 
жуулчлалын төв хот байна. Тус хот нь дараах үүрэг зориулалттаар 
түлхүү хөгжинө. 
Үүнд: 

 • Төр захиргаа
 • Ажил хэрэг, худалдаа үйлчилгээ
 • Соёл боловсрол,
 • Их сургуулийн хотхон, өндөр технологи 
 • Аялал жуулчлал 

Тус хотын хүн амыг 200 орчим мянга байхаар тооцох бөгөөд нутаг 
дэвсгэрийн хэмжээ, суурьшлын дундаж нягтралыг хотын хөгжлийн 
ерөнхий төлөвлөгөөнд тулгуурлан нарийвчлан тооцно.

Майдар Эко хотын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөг,Төв аймгийн 
Сэргэлэн сумын нутагт байгуулахаар манай үндэсний баг, Германы 
эко хотын төлөвлөлтөөр мэргэшсэн төлөвлөлтийн багтай хамтран 
2012 онос төлөвлөлтийн ажлаа эхлэн хот байгуулалт, нийгэм, эдийн 
засаг, байгаль орчны судалгааг явуулж “боломжтой” гэдэг дүгнэлт, 
2019 оны байдлаар боловсруулсан ТЭЗҮ-д тулгуурлан боловсруулна.  
Хотын нутаг дэвсгэрийг МУ-ын Засгийн газрын 2018 оны 273 дугаар 
тогтоолоор Майдар Эко хотын бүтээн байгуулалтад зориулан 12000 
га газрыг улсын тусгай хэрэгцээнд авсан нутаг дэвсгэрт боловсруулна.

Зураг 17. Майдар хот төслийн Барилгажилтын 1-р үе шат. 2020-
2025 он

Эх үүсвэр. “Майдар Эко сити” төслийн баг

Барилга байгууламжаа, дэд бүтэцтэйгээ зэрэг барих хосолсон бүтээн 
байгуулалттай байна. Зөвхөн барилгын салбарт л 15 мянган хүний 
ажлын байр гарна. Шууд бусаар олон мянган хүний ажлын байр 
гарах юм. Хотод дан ганц орон сууцны хороолол баригдахгүй бөгөөд 
сургууль, цэцэрлэг, үйлчилгээний төв, эмнэлэг, аж үйлдвэрүүд 
баригдана. Майдар эко хотод таваас дээш давхартай орон сууц 
баригдахгүй. Тухайн хотод амьдрах иргэдэд амины авто машины 
шаардлага байхгүй. “Майдар хот” төсөл нь эдийн засгийн хөгжлийн 
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хувьд тогтвортой, нийгмийн эрэлт хэрэгцээнд тулгуурласан хүрээлэн 
буй орчиндоо ээлтэй, байгалийн нөөц баялагт хэмнэлттэй хот болох 
зорилготой юм.
Монгол туургатны  өв соёлыг хамгаалан хөгжүүлсэн, “Спорт-
соёл-амралт-аялал жуулчлалын цогцолбор” бүхий “Майдар” сити 
Эко шинэ хотын бүтээн байгуулалтыг эхлүүлж инженерийн шугам 
сүлжээнд бүрэн холбох, орон сууцжуулах ажлыг эрчимжүүлнэ.

Зураг 18. Майдар хот төслийн бүтээн байгуулалтын 1-р үе шат 
харагдах байдал

МАЙДАР ХОТЫН БҮТЦИЙН ЕРӨНХИЙ ЗАРЧМУУД НЬ:

 »  Их Майдар бурханы цогцолбор газар нь шинэ хотын төвийг 
бүрдүүлнэ. 

 »  Худалдаа үйлчилгээ, амралт үзвэрийн газар болон ажлын 
байрыг хамарсан цогц ашиглалттай хот байх нь оршин суугчдад 
өдөр тутмын ажил, үйлчилгээндээ чирэгдэл багатай богино 
замаар хүрэх боломжийг бүрдүүлэнэ. 

 »  Нийтийн эзэмшлийн чөлөөт цагаа өнгөрүүлэх газар, амралт 
зугаалга, спортын зориулалттай байгууламж, цэцэрлэгт 
хүрээлэнгүүдийг түлхүү бий болгоно.

 Хотын төвийн бүсэд олон төрлийн үйлчилгээ, үйл ажиллагааг 
хамарсан соёл урлаг, засаг захиргаа, амралт чөлөөт цагаа өнгөрүүлэх 
боломжийг цогцоор нь бий болгосноор цаг зав хэмнэх буюу эдгээр 
нь харилцан үйл ажиллагаагаа дэмжин хөгжих боломжоор хангагдах 
юм. 
 Хотын дүүрэг бүрт өөрийн гэсэн өвөрмөц дүр төрх, нүүр царайг 
харуулсан төв талбайтай байх бөгөөд тТээврийн хэрэгслийг үр 
ашигтайгаар холбосон зам тээврийн систем нэвтрүүлнэ. Оршин 
суугчдад нийтийн болон бусад тээврийн хэрэгслүүдээр түргэн 
шуурхай, тав тухтай үйлчлүүлэх боломжийг хангана. 
 Хотын төв хэсгээр явган зорчигчид давуу эрх бүхий “автомашин 
болон явган хүний хамтын хэрэглээний талбай” болох бүсүүдийг 
бий болгоно.  

 »  Үйл ажиллагааны хуваарилалтын гол онцлог нь хотын төвд 
байрлах дэлгүүр, хоолны газрууд, албан болон худалдааны 
байгууллагуудыг холбосон, хотын төв замууд юм. Төв замууд нь 
хотыг торлосон сүлжээ үүсгэх бөгөөд дүүрэг бүрт бүх төрлийн 
үйлчилгээг хүргэнэ. 

 »  Эко хотын үндсэн зарчмын дагуух үйл ажиллагааны хуваарилалт 
нь байгууллагууд төвлөрсөн, ойрхон зайтай байх шаардлагыг 
хангана. Хотын бүх хэсгүүд нь оршин суугчиддаа 1 км-ээс 
хэтрэхгүй зайнд бүхий л үйлчилгээгээ авах боломжийг хангах 
ба өдөр тутмын амьдралд хэрэглэгдэх үйлчилгээ, албан 
байгууллагууд ойролцоогоор 400 метрийн хүрээнд явган очих 
боломжтой байна. 

Энэхүү хот нь “Ирээдүйн хот” буюу экологийн хотын үндсэн 
зарчмуудыг баримталсан тогтвортой, нүүрстөрөгчийн ялгарал 
багатай, байгаль орчинд ээлтэй, нийгмийн сайн сайхны төлөө “Эко” 
хот болох бөгөөд хот баригдсанаар:  

 • Улаанбаатар хотын зохисгүй хэт төвлөрөлийг бууруулах  
 • Шинээр ажлын байр бий болох
 • Гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт нэмэгдэх
 • Аялал жуулчлалын салбар хөгжих

АЭРОСИТИ: 

Хөшигийн хөндийн олон улсын нисэх онгоцны буудлыг түшиглэн 
байгуулагдах шинэ хот байх бөгөөд одоогийн шинэчлэн батлагдсан 
хөгжлийн ерөний төлөвлөгөөний дагуу хөгжинө.

 » Улаанбаатар хотын олон улсын нисэх онгоцны шинэ 
буудлыг даган хөгжих “Аэросити” шинэ хотыг зорчигч, ачаа 
тээвэрлэлтийн холимог тээврийн зангилаа нэгдсэн логистик төв 
болгон хөгжүүлэх

 » УБ хотын Олон улсын шинэ нисэх онгоцны буудлыг ашиглалтад 
бүрэн оруулж, Хойд Азийн зорчигч, ачаа тээвэрлэлтийн 
зангилаа нэгдсэн логистик төв болгон хөгжүүлэх

 » Аэросити шинэ хотыг Мэдээлэл технологи (IT), Био технологи 
(BT), Нано технологи (NT) чиглэлийн үйлдвэрлэлийг хөгжүүлж, 
дэлхийд өрсөлдөх экспортын бараа, бүтээгдэхүүнийг 
нэмэгдүүлэх өндөр технологийн инновацийн кластерын бүс/
Чөлөөт бүс/-ийг байгуулан хөгжүүлэх

 2040 оны түвшинд 34-40 орчим мянган хүн амтай, агаарын тээвэр, 
төмөр замын тээвэр, авто тээврийн зангилаа “Хуурай боомт“ болон 
хөгжих бөгөөд дараах үйл ажиллагаа явагдана. 
Үүнд:

 • Тээвэр логистик, ачаа тээвэр 
 • Мэдээллийн технологи
 • Аялал жуулчлал
 • Чөлөөт худалдаа үйлчилгээ 
 • Агаарын тээвэр түүнийг дагалдах засвар үйлчилгээ 

Тус хот нь Улаанбаатар хоттой хурдны авто замаар холбогдоно.
Улаанбаатар хотын олон улсын нисэх онгоцны шинэ буудлыг даган 
хөгжих Шинэ хот /Аэросити/-ын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө 
боловсруулагдаж Засгийн газрын 2019 оны 29 дугаар тогтоолоор 
батлагдсан. Тус хот нь 34 мянган хүн амтай байх бөгөөд 39 мянган 
ажлын байрыг бий болгоно. Шинэ хотын хөгжлийн ерөнхий 
төлөвлөгөө хэрэгжсэнээр Улаанбаатар хотын хүн амын нягтралыг 
задлах, шинээр ажлын байр нэмэгдүүлэх, шинэ техник технологийг 
нутагшуулах зэрэг олон талын ач холбогдолтой юм. Мөн төлөвлөлтийн 
хугацаанд 960 хүүхдийн 7 сургууль, 280 хүүхдийн 12 цэцэрлэг, 670 
хүүхдийн 1 МСҮТ, 330 ортой нэгдсэн эмнэлэг шаардлагатай байх 
тооцоолол гарсан. Шинэ хотын бүтээн байгуулалтын үйл явцыг 4 үе 
шатанд хувааж 20 жилд багтаан хэрэгжүүлнэ.
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Зураг 19. Шинэ хот /Аэросити/-ын нутаг дэвсгэрийн бүсчлэл

эх сурвалж: Шинэ хот /Аэросити/-ын хөгжлийн ерөнхий 
төлөвлөгөө 

Улаанбаатар хотын Олон улсын шинэ нисэх онгоцны буудлыг 
ашиглалтад бүрэн оруулж, “Аэро сити” шинэ хотын бүтээн байгуулалт 
эхлүүлж инженерийн шугам сүлжээнд бүрэн холбох, орон сууцжуулах 
ажлуудыг тус хотын батлагдсан хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөний 
дагуу хэрэгжүүлэх ажлыг эрчимжүүлнэ. Ингэснээр 2040 оны түвшинд 
Улаанбаатар хотын нэг шинэ хаяа хот бий болсноор Монгол улсын 
нийгэм эдийн засагт хөгжилд томоохон үүрэг гүйцэтгэнэ.  
Шинэ хот /Аэросити/ нь дараах үндсэн зорилтуудын хүрээнд 
бодлого, үйл ажиллагаагаа чиглүүлж хөгжинө.

Зураг 20. Nomadic city

NOMADIC CITY буюу Монгол туургатны бахархал, олон үндэстний 
эв нэгдлийг баталгаажуулсан хот болон хөгжих, FREE ZONE буюу 
Нисэх онгоцны шинэ буудлыг түшиглэсэн тусгай бүсийг байгуулах 
замаар дотоод, гадаадын хөрөнгө оруулагч, аялагчдын сонирхлыг 
татсан эдийн засгийн чөлөөт бүсийг байгуулан хөгжих, HUB буюу 
Хойд Азийн зорчигч, ачаа тээвэрлэлтийн нэгдсэн зангилаа төвийг 
байгуулан хөгжих, IT.BT.NT буюу Мэдээлэл технологи (IT), Био 

технологи (BT), Нано технологи (NT) чиглэлийн үйлдвэрлэлийг 
хөгжүүлж дэлхийд өрсөлдөх экспортын бараа, бүтээгдэхүүнийг 
нэмэгдүүлэх өндөр технологийн инновацийн кластерын бүсийг 
байгуулан хөгжүүлэх SMART CITY буюу Хотын орон зайн түвшинд 
автоматжуулалт, сэргээгдэх эрчим хүчний хэрэглээг дэмжиж, ухаалаг 
тээврийн сүлжээг нэвтрүүлсэн хот болгоно. 

эх сурвалж: Шинэ хот /Аэросити/-ын хөгжлийн ерөнхий 
төлөвлөгөө

Шинэ хотын суурьшлын бүсийн бий болгохын тулд эхний ээлжид 
нисэхийн болон нисэхийн үйлчилгээ дагасан ажилчдын орон 
сууцны бүтээн байгуулалтыг хийнэ. Эхний ээлжийн барилгажилтын 
төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу дунд давхрын орон сууцны бүсийн 
бүтээн байгуулалтыг эхлүүлэх бөгөөд хамгийн сүүлд нам давхрын 
тансаг зэрэглэлийн таун хаус хэлбэрийн эдлэн газар бүхий орон 
сууцны хорооллыг байгуулахаар төлөвлөлтөд тусгав. Орон сууцны 
хороолол барих нийт 58 төсөл байгаа бөгөөд бүтээн байгуулалт 
хийх хөрөнгө оруулагч компанийн хүчин чадлын хүрээнд хэд хэдэн 
блок газрын бүтээн байгуулалтыг зэрэг хийх боломжтой.
•  Нийгмийн дэд бүтцийн бүтээн байгуулалтын ажлыг эхлүүлнэ.
Хүн амыг эрүүл, аюулгүй орчинд ажиллаж, амьдрах, амрах орчин 
нөхцлийг бүрдүүлэх зорилгоор сургууль, цэцэрлэг, эмнэлгийн бүтээн 
байгуулалтыг эхлүүлнэ. Нийгмийн дэд бүтцийн хангамжийн 24 төсөл 
байгаа бөгөөд суурьшлын бүсийн хүн амын тоотой уялдуулж бүтээн 
байгуулалтыг хийх шаардлагатай.

АРГАЛАНТ-ЭМЭЭЛТ: 

Аргалант-Эмээлт хотыг ложистик, худалдаа үйлчилгээ, агуулахын 
аж ахуй хөгжсөн, ачаа тээврийн терминаль, хөнгөн үйлдвэрлэл, 
технологийн парк бүхий аж үйлдвэр, худалдааны дагуул шинэ хот 
болгон хөгжүүлнэ. 
Арьс шир, ноос ноолуур, зэрэг хөнгөн үйлдвэрийн чиглэлээр 
ОУ-ын жишигт нийцүүлэн кластераар хөгжүүлэх “Эмээлт” хөнгөн 
үйлдвэрлэл, технологийн паркийг Хан-уул дүүргийн 13 хорооны 
нутаг дэвсгэрт Аргалант-Эмээлтэд байгуулах
Аргалант-Эмээлтэд арьс шир, ноос ноолуур, зэрэг хөнгөн үйлдвэрийн 
чиглэлээр ОУ-ын жишигт нийцүүлэн кластераар хөгжүүлэх чиглэлээр 
“Эмээлт” хөнгөн үйлдвэрийн парк байгуулна.
Тус хотод арьс ширний үйлдвэрийн технологийн парк, ачаа тээврийн 
терминаль, томоохон хэмжээний бөөний жижиглэнгийн худалдааны 
төвүүд /outlet/ байрших бөгөөд дагалдах төрөл бүрийн бизнес, 
үйлчилгээ хөгжинө. 
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Үүнд: 
 • Арьс ширний анхан шатны боловсруулалт, бүтээгдэхүүний   

үйлдвэрлэл, хөнгөн үйлдвэр  
 • Худалдаа, үйлчилгээ  
 • Бөөний худалдаа, агуулахын аж ахуй
 • Хот хоорондын зорчигч, ачаа тээвэрлэлт 
 • Хүнсний үйлдвэрлэл 
 • Малын түүхий бирж, худалдаа 
 • Жижиг дунд үйлдвэрлэл 
 • Аргалант-Эмээлт хот нь баруун чиглэлийн аймгуудтай 

хийгдэх худалдааны гол зангилаа, тээвэр логистикийн 
төв болж хөгжинө. 

Зураг 21. Аргалант-Эмээлт хаяа хотын ерөнхий төлөвлөгөө

Аргалант-Эмээлт хот нь малын түүхий эдийн анхан шатны 
боловсруулах үйлдвэр агуулах, тээвэр логистик, бөөний худалдаа 
зэрэг хөгжлийн тэргүүлэх чиглэлтэйгээр Улаанбаатар хотын хаяа хот 
болон хөгжинө.

Тус хотын хүн амыг одоогийнхоос 7 дахин нэмэгдүүлж, 2040 оны 
түвшинд 30,0 орчим мянга-д байх бөгөөд нутаг дэвсгэрийн хэмжээ 
5000 га байна. Тус хот нь халуу хучилттай авто замаар Улаанбаатар 
хот болон бүсийн хот суурингуудтай холбогдоно.  

ХОНХОР: 

Монгол улсын Онцгой обьект болох радио нэвтрүүлэх станц 
байрласан, стратегийн ач холбогдолтой, Улаанбаатар хотын шинэ 
суурьшлын бүс буюу шинэ хот болон хөгжинө. Тус хотын одоогийн 
мөрдөгдөж буй ерөнхий төлөвлөгөөнд тодотгол хийж шинээр 
боловсруулах “УБЕТ-2040”-тэй уялдуулна.  
Хонхор хотын хүн ам нь 2040 оны түвшинд одоогийнхоос 4 

дахин нэмэгдэж 50,0 мянгад хүрэх бөгөөд 2000 га орчим талбайд 
инженерийн хангамжтай дунд, нам давхрын орон сууц бүхий шинэ 
суурьшил хөгжих ба тухайн суурьшлын нутаг дэвсгэрт байрших 
одоогийн гэр хороолол, аж ахуйг дахин төлөвлөж, сайжруулсан 
сууцны хороолол болгон хөгжүүлнэ.   

 • Худалдаа, үйлчилгээний цогцолбор
 • Түгээлтийн үйлчилгээ
 • Аялал жуулчлал 
 • Жижиг дунд үйлдвэрлэл 
 • Одон орон судалгааны төв, эрдэм шинжилгээ 

Хонхор хот нь Улаанбаатар холттой шинээр төлөвлөж төлөвлөж 
буй Туулын эргийн дэгуух хурдны зам, шинэчлэгдэн сайжруулсан 
Улаанбаатар- Налайхын улсын чанартай авто замаар холбогдоно.  
 

БАГАНУУР: 

Багануур хотыг уул уурхай эрчим хүчний салбарын хөгжилд 
тулгуурласан, үйлдвэрлэл түлхүү хөгжсөн аж үйлдвэрлэл, технологийн 
парк бүхий аж үйлдвэрийн дагуул хот болгон хөгжүүлэх
Улаанбаатар хотын 2040 оны хөгжлийн чиг хандлагаар 110.0 
орчим мянган хүн амтай уул уурхай, эрчим хүч, хими технологи, 
барилгын материалын үйлдвэрлэл түлхүү хөгжсөн аж үйлдвэрийн 
хот, дүүргийн төв болгон хөгжүүлнэ. Тус хотын нутаг дэвсгэрийг тус 
хотын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөний дагуу тооцож авна. 
Багануур хотод байгальд ээлтэй шинэ дэвшилтэт техник технологийг 
нэвтрүүлэх зорилгоор, хүнс, хөнгөн үйлдвэрлэл болон хүнд 
үйлдвэрлэл, ургамал, нанобиотехнологийн үйлдвэрлэлийн бүс 
бүхий Хүнд, Хөнгөн, Хүнсний үйлдвэрлэлийн бүсүүд болон Ургамал-
нанобиотехнологийн цогцолбор гэсэн 4 үндсэн чиглэлээр “Багануур” 
үйлдвэрлэл, технологийн паркийг  Багануур дүүрэгт байгуулах
“Багануур” үйлдвэрлэл, технологийн парк байгуулж хөгжүүлнэ.

Багануур хот нь Улаанбаатар хоттой автозам, төмөр замаар 
холбогддог давуу талыг цаашид улам хөгжүүлэн сайжруулах бөгөөд. 
дараах үйлдвэрлэлийг түлхүү хөгжүүлнэ. 
Үүнд:

 • Түлш эрчим хүчний үйлдвэрлэл
 • Нүүрс боловсруулах / баяжуулах /, утаагүй түлшний 

үйлдвэрлэл
 • Шатдаг хий, шингэрүүлсэн түлшний үйлдвэрлэл
 • Бордооны үйлдвэрлэл /ургамлын бордоо, газар тариалан,   

зүлэгжүүлэх г.м/
 • Химийн үйлдвэрийн түүхий эд, анхан шатны бүтээгдэхүүн 

болох давирхай гаргах
 • Шүүлтүүрийн нүүрсний үйлдвэрлэл
 • Барилгын ханын материалын үйлдвэрлэл /хөнгөн блок/ 

болон түүхий эдийн үйлдвэрлэл / хайрга ангилан ялгах /
 • Төмөрлөгийн үйлдвэрлэл / төрөл бүрийн арматур /
 • Жонш байжуулах үйлдвэрлэл
 • Нано-биотехнологийн үйлдвэрлэл
 • Мал аж ахуйн гаралтай түүхий эдийг бүрэн боловсруулж,  

экспортын баримжаатай эцсийн бүтээгдэхүүний 
үйлдвэрлэл
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Зураг 22. Багануур хотын ерөнхий төлөвлөгөө, Багануур дахь их 
сургуулиудын хотхоны хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө

Улаанбаатар хотоос зарим хүнд болон боловсруулах үйлдвэрүүдийг 
шилжүүлж байрлуулах ба үндсэн үйлдвэрлэлээс гадна хотын өөрийн 
хэрэгцээг хангах хөнгөн хүнсний үйлдвэрүүд, төрөл бүрийн жижиг 
дунд үйлдвэрлэл, худалдаа үйлчилгээг хөгжүүлнэ. Тус хот өргөжин 
тэлж, үйлдвэрлэл хөгжиж ажлын байр нэмэгдэхийн зэргэцээ 
мэргэжилтэй боловсон хүчний хэрэгцээ шаардлага нэмэгдэх тул 
төрөл бүрийн сургалт, боловсролын байгууллагууд байрлана. 
Үүнд:

 • Уул уурхайн чиглэлийн сургалт бүхий их сургуулийн 
оюутны хотхон

 • Мэргэжлийн сургалт, үйлдвэрлэлийн төв
 • Улсын чанартай эрүүл мэндийн оношилгоо, эмчилгээний 

цогцолбор
Багануур хот эрчимтэй хөгжиснөөр таталцлыг үүсгэж, Улаанбаатар 
хот, хөдөө орон нутгаас шилжилт хөдөлгөөнийг тодорхой хэмжээгээр 
сааруулна. 

БАГАХАНГАЙ: 

Улаанбаатар хотын, 2040 оны хөгжлийн чиг хандлагаар Багахангай 
тосгоныг 16 орчим мянган хүн амтай захын дүүргийн төв, Улаанбаатар 
хотын үйлдвэрлэл худалдаа хөгжсөн дагуул хот болгон хөгжүүлнэ. 
Хотын нутаг дэвсгэрийг одоо мөрдөгдөж буй ерөнхий төлөвлөгөөнд 
тодотгол хийснээр шинэчлэн тогтооно.
Багахангайг тээвэр логистик, бөөний худалдаа, хүнс, хүнд болон 
хөнгөн үйлдвэрлэл, хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлүүдийг хөгжүүлсэн, 
хөнгөн үйлдвэрийн үйлдвэрлэл, технологийн парк бүхий дагуул 
шинэ хот болгон хөгжүүлнэ. 
Барилгын материалын эрдэс түүхий эдийн нөөцтэй дэд бүтэц 
харьцангуй сайн хөгжсөн, мөн Богд Хаан төмөр замыг Багахангай 
өртөөнөөс салаалхаар төлөвлөгдсөн зэрэг давуу талуудыг 
ашиглан тээвэр логистик, бөөний худалдаа, хүнс, хүнд болон 
хөнгөн үйлдвэрлэл, хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлүүдийг хөгжүүлэх 
“Багахангай” үйлдвэрлэл, технологийн парк-ийг Багахангай хотод  
байгуулна.

Зураг 23. Багахангай хотын хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө

Багахангай дүүрэг нь: тээвэр ложистик, тэсрэх аюултай бодисын 
агуулах шатах материал, хөнгөн хүнсний үйлдвэрлэл, төмрийн 
үйлдвэрлэл, жижиг оврын онгоцны агаарын  тээвэр, барилгын 
материалын үйлдвэрлэл, бөөний худалдаа, онцгой байдлын 
нөөцийн агуулах, хог хаягдал боловсруулах үйлдвэр бүхий 16000 
хүн амтай Улаанбаатар хотын дагуул хот болон хөгжинө.
Багахангай хотод мах боловсруулах үйлдвэр, нүүрс, барилгын 
материалын эрдэс түүхийн эдийн нөөцтэй, дэд бүтцийн харьцангүй 
сайн хөгжсөн давуу талыг ашиглан дараах чиглэлийн үйлдвэрлэл 
үйлчилгээ хөгжүүлнэ. 
Үүнд:

 • Тээвэр ложистик
 • Бөөний худалдаа
 • Хүнс, хөнгөн үйлдвэрлэл
 • Хүнд үйлдвэрлэл
 • Малын түүхий эдийн анхан шатны боловсруулах 

үйлдвэрлэл
 • Хог хаягдал боловсруулах үйлдвэрлэл
 • Тэсрэх аюултай бодисын агуулах
 • Барилгын материалын үйлдвэрлэл
 • Төрөл бүрийн үйлдвэрлэлийн чиглэл бүхий жижиг дунд 

үйлдвэрүүд
 • Хүнс ногооны агуулах, зоорь

2040 оны хөгжлийн чиг хандлагаар тус хотын хүн амын өсөлтийг 
Улаанбаатар хот, бүсийн нутаг, хөдөө орон нутгаас шилжин 
ирэгчдийг суурьших нөхцөлийг бүрдүүлэх замаар механик өсөлтийг 
нэмэгдүүлэх бодлого баримтална. 

ХАЯА СУУРИНГУУД:  

Хот орчмын нутаг дэвсгэт орших хаяа  суурингуудыг хүнс, ХАА-н 
үйлдвэрлэл, хүлэмжийн аж ахуй, амралт сувилал, аялал жуулчлал 
зэрэг чиглэлээр төрөлжүүлэн хөгжүүлнэ.
Улаанбаатар хотын хүнсний аюулгүй байдлыг хангах үүднээс хөдөө 
аж ахуйг хөгжүүлэх замаар Жаргалант, 361-ийн гарам, Рашаант 
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тосгодын, эрчимжсэн мал аж ахуйг хөгжүүлэх замаар Био-Сонгино, 
Туул-Шувуу, Өлзийт тосгодыг төлөвлөлтийг хэрэгжүүлнэ.
Нийслэлийн хүн амын хүнсний эрүүл аюулгүй бүтээгдэхүүний 
хангамжийг тогтворжуулж, сайжруулах зорилгоор хөдөө аж ахуйн 
чиглэлээр Жаргалант, Рашаант, 361 гарам дагуул тосгод, эрчимжсэн 
мал аж ахуйн чиглэлээр Био-Сонгино, Туул-Шувуу, Өлзийт 
тосгодыг хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулж, хэрэгжүүлэх 
шаардлагатай. 

Зураг 24. Хөдөө аж ахуй, мал аж ахуйн тэргүүлэх чиглэл бүхий 
дагуул тосгод

Хүнс хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэл, туслах аж ахуй, эрчимжсэн мал аж 
ахуй, өрхийн үйлдвэрлэл бүхий тэргүүлэх чиглэлээр хөгжүүлэх тосгод 
байх бөгөөд ерөнхий төлөвлөгөөгөөр хүн ам, газар нутгийн хэмжээг 
тодорхойлж, одоогийн төмөр зам дагуух суурьшилд тулгуурлан хот 
байгуулалтын бодлого, төлөвлөлттэйгээр хэрэгжүүлэх, түүний үе 
шат, хөрөнгө оруулалтын томсгосон тооцоог гаргаж, хөгжих боломж 
бүрдэнэ. 

ЖАРГАЛАНТ: 

Нийслэл хотыг хүнсний бүтээгдэхүүнээр хангах,ХАА-н үйлдвэрлэл 
хөгжсөн суурин болгоно.  2040 оны түвшинд  10.0-15.0 мянга орчим 
байна. Шинээр тус тосгоны ерөнхий төлөвлөгөөг боловсруулж, 
нутаг дэвсгэрийн хэмжээг  тодотгоно. Тосгонд дараах чиглэлээр үйл 
ажиллагаа явуулна. 

 • Эрчимжсэн мал аж ахуй
 • Сүү, сүү боловсруулах үйлдвэр
 • Мах, мах боловсруулах үйлдвэр
 • Хүнсний жижиг дунд үйлдвэр
 • Хүлэмжийн аж ахуй

РАШААНТ: 

Төмөр замын 0442 өртөө буюу Рашаантыг хөдөөгийн тосгон 
хэлбэрээр хөгжүүлэх бөгөөд 2040 оны түвшинд 4-4.5 мянган 
хүн амтай, төмөр зам дагасан орон нутгийн чанартай агуулахын 
аж ахуй, ХАА-н үйлдвэрлэл хөгжсөн, хөдөөгийн тосгон болгон 
хөгжүүлнэ. Тосгоны хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөг боловсруулж, 
нутаг дэвсгэрийн хэмжээг тодорхойлох бөгөөд дараах чиглэлийн 
үйлдвэрлэл үйлчилгээг хөгжүүлнэ. 
Үүнд:  

 • Эрчимжсэн мал аж ахуй
 • Фермерийн аж ахуй
 • ХАА-н чиглэлийн жижиг дунд үйлдвэрлэл
 • Өрхийн аж ахуй 
 • Агуулахын аж ахуй 

361-Н ГАРАМ: 

2040 онд 5.5 мянган хүн амтай, 2421.4 га нутаг дэвсгэртэй, туслах аж 
ахуй хөгжсөн тосгон болно.
Туслах аж ахуй
Эдгээр сууринг одоогийн байгаа суурьшлыг түшиглэн дахин төлөвлөж 
хөгжүүлэх çамаар Улаанбаатар хотын хаяа тосгон болгон хөгжүүлнэ. 
Тосгодыг хөгжүүлэхэд çайлшгүй шаардлагатай хөрөнгө оруулалтыг 
татах сонирхлыг бий болгох бүхий л арга хэмжээг төр çасгаас авна. 
Юуны түрүүн дээрх суурингуудын ерөнхий төлөвлөгөөг, УБ хотын 
2030 оны хөгжлийн чиг хандлагатай уялдуулан холбогдох судалгаа, 
тооцоог үндэслэн боловсруулна. Эхний ээлжинд улс, нийслэлийн 
хөрөнгө оруулалтаар авто çам, бие даасан инженерийн дэд бүтэц 
барьж байгуулах шаардлагатай. Улаанбаатар хоттой нийтийн тээвэр, 
орчин үеийн холбоо, мэдээллийн найдвартай сүлжээгээр холбоно.
  

СОНГИНО: 

Улаанбаатарын бүсийн 2040 оны хөгжлийн үçэл баримтлалаар 10 
орчим мянган хүн амтай, Улаанбаатар хотын дагуул тосгон болгон 
хөгжүүлнэ. Тус тосгоныг хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөөний дагуу, 
тосгоныг одоогийн суурин дээр тулгуурлаж, дахин төлөвлөлт хийх 
çамаар хөгжүүлнэ.
Тус тосгоны одоогийн байгаа үйлдвэрлэл үйлчилгээний бааç суурин 
дээр тулгуурлан  дараах чиглэлийн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ хөгжүүлнэ. 
Үүнд:

 • Малын эм бэлдмэлийн үйлдвэрлэл /хими, биобэлдмэл/
 • Амралт сувилал, аялал жуулчлал
 • Нано- биотехнологи 
 • Хүнсний жижиг дунд үйлдвэрлэл

ТУУЛ:

Улаанбаатарын бүсийн чиг хандлагын дагуу 2040 онд 10.0 мянган 
хүн ам, 2812,3 га нутаг дэвсгэр бүхий хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэл, 
аялал жуулчлал хөгжсөн, Улаанбаатар хотын дагуул тосгон болон 
хөгжинө. Хүн амын дундаж нягтрал төлөвлөлтийн хугацаанд 4 хүн/
га болно.
Хүн амын төвлөрөл бий болохтой холбогдуулж шинээр тосгоны 
ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулж түүний дагуу хөгжинө. Оршин 
суугчдын амьдралын тохилог орчинг бүрдүүлэх çорилгоор тосгоны 
дотор инженерийн хэсэгчилсэн шугам сүлжээ, инженерийн 
хангамжийн эх үүсвэрүүдийг сэргээн шинэчлэх болон шинээр 
байгуулж орон сууц, олон нийт, үйлдвэр аж ахуйн гаçруудыг 
холбоно. Уламжлалт хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийг 
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çонхилон хөгжүүлэхээс гадна сав баглаа боодол, агуулахын
аж ахуй, хөдөө аж ахуйн боловсруулах дараах үйлдвэрлэл мөн Ван 
хан Тоорлын “Туулын Хар Түнийн ордны туурь” дурсгалт гаçрыг 
түшиглэн түүх-соёл, аялал жуулчлалын хотхон байгуулж хөгжүүлнэ. 
Үүнд: 

 • Гахай, шувууны эрчимжсэн аж ахуй 
 • Хүнсний нарийн ногооны хүлэмжийн аж ахуй
 • Сав баглаа боодлын үйлчилгээ
 • Хүнсний бүтээгдэхүүний боловсруулах үйлдвэр
 • Хүнсний бүтээгдэхүүний хөргөгчтэй агуулах
 • Өрхийн үйлдвэрлэл
 • Хүнсний жижиг дунд үйлдвэрлэл

Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2015 
оны 198 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Биокомбинат, Туул-Шувуун 
фабрик орчмыг хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөө” /3210 га/-ний дагуу  
тосгон байхаар хөгжүүлнэ. 

ӨЛЗИЙТ: 

Өлзийт тосгоныг 2040 оны хөгжлийн түвшинд 5.0-7.0 орчим мянган 
байнгын оршин суугчтай Улаанбаатар хотын дагуул тосгон болгон 
хөгжүүлнэ. Тосгоныг хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөөг шинэчлэн 
боловсруулах бөгөөд инженерийн дэд бүтэц, гудамж çамын сүлжээ 
бүхий орчин үеийн суурьшлыг бий болгоно.

Зураг 25. Био-Сонгино орчмын ерөнхий төлөвлөгөө

Тосгонд дараах чиглэлээр хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэл үйлчилгээ 
түлхүү хөгжүүлнэ.  
Үүнд:

 • Төмс хүнсний ногоо
 • Жимс жимсгэнэ
 • Хүнсний нарийн ногооны хүлэмжийн аж ахуй
 • Хүнсний жижиг дунд үйлдвэрлэл

 • Өрхийн аж ахуй
 • Хотын иргэдийн çуслан, амралт çугаалг

Өрхийн үйлдвэрлэл, жижиг дунд үйлдвэрлэл, хүлэмжийн аж ахуй 
бүхий тэргүүлэх чиглэлээр хөгжүүлэх тосгон байх бөгөөд ерөнхий 
төлөвлөгөөгөөр хүн ам, газар нутгийн хэмжээг тодорхойлж, хот 
байгуулалтын бодлого, төлөвлөлттэйгээр хэрэгжүүлэх, түүний үе 
шат, хөрөнгө оруулалтын томсгосон тооцоог гаргаж, хөгжих боломж 
бүрдэнэ. 

Зураг 26. Туул-Шувуу орчмын ерөнхий төлөвлөгөө

Эх үүсвэр. Тухайн тосгодын хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө

ГАЦУУРТ: 

Гаçар нутгийн байршлын онцлогоос шалтгаалж цаашид тус тосгоны 
тэлэлтийг хяçгаарлана. Улаанбаатар хотын 2040 он хүртэлх хөгжлийн 
чиг хандлагын хүрээнд Гачуурт тосгоныг 10.0 мянган орчим хүн амтай 
Улаанбаатар хотын дагуул тосгон болгож хөгжүүлнэ. Тосгоны нутаг 
дэвсгэрийг шинээр боловсруулах хөгжлийн ЕТ-н дагуу тогтооно. 
Тосгоныг дараах үйл ажиллагааны чиглэлээр хөгжүүлнэ. Үүнд:

 • Амралт çугаалга
 • Улаанбаатар хотын иргэдийн çуслан /түр суурьшил/
 • Байгалийн аялал жуулчлал

Туул голын хамгаалалтын çурваст орсон голын эргийн дагуух 
суурьшлыг хяçгаарлах, шаардлагатай гаçруудыг чөлөөлөх арга 
хэмжээ авч ашиглалтын горим тогтооно
2016 оны байдлаар 6500 хүн амтай бөгөөд газар нутгийн байршлын 
(усны эх үүсвэрийн хамгаалалтай бүс) онцлогоос шалтгаалж 
цаашид тус тосгоны өсөлт тэлэлтийг хязгаарлах, барилгажилтын 
хил хязгаарыг тогтоож, суурьшлыг хязгаарлах арга хэмжээ авах 
шаардлагатай. “Гачуурт” тосгоны хүн амын эрүүл, аюулгүй амьдрах 
нөхцөлийг хангасан суурьшил, зуслангийн бүс, байгалийн онцлогт 
тулгуурласан ногоон байгууламж, амралт, аялал жуулчлалын бүс 
болон сүүний чиглэлийг эрчимжсэн мал аж ахуй бүхий хаяа тосгон 
болгон хөгжүүлнэ.



120 УЛААНБААТАР  2040

У
Л
А

А
Н

Б
А

А
ТА

Р 
Х
О

ТЫ
Н

 Х
Ө

ГЖ
Л
И

Й
Н

 Ү
ЗЭ

Л
 Б

А
РИ

М
ТЛ

А
Л

Зураг 27. Гачуурт тосгоны бүсчлэлийн төлөвлөлт

Эх үүсвэр. Гачуурт тосгоны хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө
паркуудын төлөвлөлт

ТЭРЭЛЖ: 

Тэрэлж тосгоныг одоогийн байршилд амралт аялал жуулчлал 
хөгжсөн тосгон болгон хөгжүүлнэ. Тосгоны нутаг дэвсгэрт үйл 
ажиллагааны үндсэн чиглэл нь аялал жуулчлалын үйлчилгээний 
салбар байх 2040 оны хугацаанд тосгоны хүн ам 5.0 мянга болно. 
Тосгоны хэмжээнд барилгажуулах талбайн хэмжээг буюу суурьших 
газар нутгийн хэмжээг ерөнхий төлөвлөгөөний дагуу тогтооно. 
2025 он 3450 хүн амтай болох ба одоо байгаа аялал жуулчлалын 
бүтээгдэхүүн үйлчилгээний чанар стандарт нэр төрлийг олшруулан 
аялал жуулчлалын төлөвлөлтөд тусгагдсаны дагуу хөгжүүлнэ. Одоо 
байгаа амралт, сувиллын үйлчилгээг жилийн турш явуулдаг болох 
дотоод, гадаадын сувилагч, амрагчдын тоог нэмэгдүүлнэ. Тэрэлж 
тосгонд суурин амьдарч байгаа хүмүүсийн хөдөлмөрийн насны 
хүн амыг тогтмол ажлын байраар хангаж аялал жуулчлалын бэлэг 
дурсгалын үйлдвэр байгуулна.

Зураг 28. Тэрэлж тосгоны газар зохион байгуулалтын төлөвлөлт

МОНГОЛ НААДАМ-ЭКО ХОТ:

Монгол туургатны өв соёлыг хамгаалан хөгжүүлсэн, “Спорт-соёл-
амралт-аялал жуулчлалын цогцолбор” бүхий эко хотыг бүтээн 
байгуулалтын эхний үе шатны ажлыг хэрэгжүүлнэ. Үүнд: 

 •  Монгол үндэсний их баяр наадмын үйл ажиллагааг нэг 
дор зохион байгуулах орчин бүрдүүлнэ.

 • Жилийн дөрвөн улиралд гадаад дотоодын жуулчдын 
сонирхлыг татсан Аялал жуулчлалын цогцолбор болгон 
хөгжүүлэх эхний үе шатны ажлыг хэрэгжүүлнэ

 •  Олон улсын чанартай, спорт, соёлын арга хэмжээ зохион 
байгуулах хүчин чадал бүхий цогцолборыг байгуулах 
эхний үе шатны ажлыг хэрэгжүүлнэ

 • Байгаль орчинд ээлтэй, дэвшилтэд технологи нэвтрүүлнэ.
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Зураг 29.  Монгол үндэсний их баяр наадмын үйл ажиллагааг нэг 
дор зохион байгуулах орчин

ЗУСЛАНГИЙН БҮС: 

Улаанбаатар хот орчмын нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд хотын оршин 
суугчдын амралт зугаалгын зориулалттай  түр суурьшил бүхий 
зуслангийн бүсийг хэвээр хадгалан хөгжүүлнэ. Зуслангийн бүсийг 
хөгжүүлэх ЕТ,ХЕТ -ийг боловсруулж, үе шаттайгаар хөгжүүлнэ. Тухайн 
бүсийн нутаг дэвсгэрт тавигдах байгаль экологийн шаардлагыг хатуу 
мөрдүүлснээр хүрээлэн буй орчинд сөрөг нөлөө үзүүлэхгүй байх 
нөхцлийг хангана. 
Зусланг нийслэлийн оршин суугчдын амралтын ногоон бүс болгоно. 
Бүсийн хөгжлийн чиг хандлагаар 2040 онд çуслангийн бүсэд 15.0 
мянган хүн байнга оршин сууна. Бүсийн суурьшлыг 6189.6 га талбайд 
байршуулах ба хөдөлмөрчдийн амьдралын ая тухтай нөхцөлийг 
хангах çорилгоор гудамж çамын сүлжээ, худалдаа үйлчилгээ, 
хэсэгчилсэн инженерийн хангамжтай байна. Хог хаягдлал, ус 
хангамж, ариутгах татуургын менежментийг боловсронгуй болгоно. 
Байгаль экологийн эмçэг байдал, түүнийг хүний үйл ажиллагааны 
сөрөг үр дагавраас хамгаалж ногоон бүсийн журмыг боловсруулж, 
даган мөрдүүлнэ.
Зуслангийн бүсэд ойн хамгаалалтын, усны хамгаалалтын болон 
суурьшихад тохиромжгүй, аюултай бүсүүдийн хил хяçгаарыг тогтоож, 
суурьшлыг хяçгаарлана. Гол хамгаалалтын çурвасын дагуу ногоон 
байгууламж, нийтийн амралтын парк цэцэрлэг бүхий экосистемийг 
байгуулна.   

“УБЕТ-2020/2030” -д тусгагдсан Улаанбаатар хотын хаяа дагуул 
хот суурингуудыг жигд тэнцвэртэй хөгжүүлж, Улаанбаатар хотын 
доторх зүй төвлөрлийг задлах, хот төлөвлөлтийн бодлого хэвээр 
хадгалагдана.

4-2-6. УЛААНБААТАР ХОТ, ОРОН НУТГААС ШИЛЖИН ИРЭГСДИЙГ 
ХАЯА, ДАГУУЛ ХОТ СУУРИНГУУДАД СУУРЬШИХ НӨХЦЛИЙГ  
БҮРДҮҮЛЖ, БОДЛОГООР ДЭМЖИХ:

Улаанбаатар хотын гэр хорооллын өсөлтийг бууруулах, хотын доторх 
хэт төврлийг хязгаарлах арга хэмжээний хүрээнд гэр хорооллын айл 
өрхүүдийг дагуул хот суурингууд руу нүүлгэн шилжүүлэх бодлого 
боловсруулж үе шаттай хэрэгжүүлэх дараах арга хэмжээ авна. 
Үүнд: 

 » Хаяа дагуул хот суурингуудыг хөгжүүлэх бодлого боловсруулж,  
ээлж дараатай хөрөнгө оруулалтын арга хэмжээ авна

 » Хот суурингуудын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөг шинээр болон 
шинэчлэн тодотгол хийн боловсруулж, хэрэгжүүлэх гаргах

 » Нийгмийн дэд бүтцийн болон насан туршийн боловсролын 
төвүүдийг байгуулах 

 » Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх зорилгоор үйлдвэрлэл, 
үйлчилгээний түрээсийн барилгуудыг барьж байгуулна 

 » Үйлдвэрлэл үйлчилгээ эрхлэх нөхцлийг бүрдүүлэх зорилгоор зам 
тээвэр, инженерийн дэд бүтцийн барилга байгууламжуудыг улс, 
орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар барьж байгуулах 

 » Хаяа дагуул хот суурингуудыг Улаанбаатар хоттой холбосон 
гадна зам тээврийн сүлжээг хөгжүүлэх 

4-2-7. УЛААНБААТАР ХОТЫН БАЙГАЛЬ ОРЧИНД СӨРӨГ НӨЛӨӨ 
ҮЗҮҮЛЖ БУЙ ҮЙЛДВЭР АЖ АХУЙН НЭГЖИЙГ ХОТООС НҮҮЛГЭН 
ШИЛЖҮҮЛЭХ НЭГДСЭН БОДЛОГО БОЛОВСРУУЛЖ, ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ:

Улаанбаатар хотын байгаль экологийн нөхцөл байдалд сөргөөр 
нөлөөлж буй бохирдуулагч эх үүсвэр болсон зарим үйлдвэрийн 
газруудыг Улаанбаатар хотоос гаргах бодлого баримтална.Тэргүүн 
ээлжинд Туул голын усны бохирдолд голлогч хүчин зүйл болсон арьс 
ширний анхан шатны боловсруулах үйлдвэрүүдийг ажиллагсдын 
хамт шинээр байгуулагдах “Аргалант-Эмээлтийн Арьс ширний 
хөнгөн үйлдвэрийн үйлдвэрлэл, технологийн парк”руу нүүлгэн 
шилжүүлэх арга хэмжээ авна. Тухайн паркийг байгуулснаар улс, 
нийслэлийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар Аргалант-Эмээлт хотын 
зам тээвэр, инженерийн дэд бүтэц байгуулах бүтээн байгуулалтын 
ажилд хөрөнгө оруулалт орж, ажлын байр олноор бий болж, 
амьдралын орчин бүрдэнэ. 

Мөн Улаанбаатар хот, Туул голын доод хэсгээр байрших хайрга 
олборолт, бетон зуурмагийн болон байгаль орчны бохирдол үүсгэгч 
бусад барилгын материалын үйлдвэрүүдийг Улаанбаатар хотоос 
гаргаж “Налайхын барилгын материалын үйлдвэрийн үйлдвэрлэл, 
технологийн парк”- руу шилжүүлэх бодлого баримтална.

Төр засгийн зүгээс нүүлгэн шилжүүлэх үйл ажиллагаанд оролцож 
буй аж ахуйн нэгжүүдэд төрөл бүрийн дэмжлэг үзүүлэх арга хэмжээ 
авах бөгөөд чөлөөлөгдсөн нутаг дэвсгэрт дахин төлөвлөлт хийж 
холимог бүс болгон ашиглана.  

ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ЯВУУЛАХ ХУУЛЬ ЭРХ ЗҮЙ, ТАТВАРЫН 
ХӨНГӨЛӨЛТТЭЙ ТААТАЙ ОРЧИН БҮРДҮҮЛЭХ АЖЛЫН ХҮРЭЭНД:

Бодлого боловсруулахад тогтвортой хөгжлийн гол амин сүнс буюу 
эдийн засгийн, нийгмийн болон байгаль орчны хэмжээсүүдэд 
(хэвтээ уялдаа холбоо) тэнцвэртэй хандлагаар хандахыг шаардаж 
байна. Энэ нь салбарын явцуу бодлогоос зайлсхийж, илүү системтэй, 
нарийн төвөгтэй харилцаа холбоос (жишээ нь, ус-эрчим хүч-хүнс 
гэсэн гинжин холбоо гэх мэт), бүсийн зохицуулалтын харилцан 
нөлөөлөл, мөн янз бүрийн бодлогын түвшиндэх зөрчилдөөнийг 
харгалзан зөвшилцөн зохицуулах нэгдсэн арга барил баримтлахыг 
шаардаж байна. 

Салбар хоорондын бодлогын зорилтууд нь өөр хоорондоо давхцаж, 
бие биентэйгээ харилцан үйлчилж байгаа тул нэг зорилтын хүрээнд 
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(жишээ нь, орон сууцжуулах)  гаргаж буй ахиц дэвшил нь бусад 
зорилтын (жишээлбэл, ядуурал, агаарын бохирдол, эсвэл эрүүл 
мэнд) чиглэлээр мөн адил амжилтанд хүрэхэд хувь нэмрээ оруулах 
тул бодлогын уялдаа холбоо голлох үүрэг гүйцэтгэнэ.

 Амьжиргааны түвшиний хэлбэлзэхээс зайлсхийхийн тулд бизнесийн 
бодит боломжуудыг хөгжүүлэх, ажлын байр, хөдөлмөр эрхлэлтийн 
тогтвортой эх үүсвэрийг нэмэгдүүлэх хэрэгтэй байх тул эдийн засгийн 
тогтвортой орчин шаардлагатай. Мөн эдийн засгийн нөхцөл байдлын 
өөрчлөлттэй (жишээ нь уналт) уялдуулж хэрэгжүүлэх илүү уян 
хатан нийгмийн механизм шаардлагатай бөгөөд хүн амын бүлгийн 
ерөнхий шинж чанарт (тухайлбал хүүхдийн мөнгө) тулгуурлаж бус 
харин хөрөнгө мөнгөний чадал чинээ, хэрэгцээнд нь тулгуурлан 
тогтоосон хүн амын бүлэгт нийгмийн шилжүүлгийг олгох нь зүйтэй. 
Үүний тулд орон нутгийн бодлогыг төрийн бодлоготой уялдуулах, 
нийслэлийн бодлогыг салбарын бодлоготой уялдах холбоосыг  улам 
сайжруулах шаардлага гарч байна.

Хотын хөгжлийн стратеги нь нэмүү өртөг шингэсэн, өндөр өгөөжтэй 
үйлдвэрлэл, үйлчилгээтэй, бизнесийг татахад анхаарал төвлөрүүлж 
байна. Энэ нь хотын эдийн засгийн ирээдүйн тогтвортой байдлыг 
хангах, өрсөлдөх давуу талыг хөгжүүлэн өргөжүүлэхэд туйлын ач 
холбогдолтой юм. 

Улсын хөрөнгө оруулалт, олон улсын санхүүгийн байгууллага, 
гадаад орны зээл тусламж, хувийн бизнесийн хөрөнгө оруулалт, төр 
болон хувийн хэвшлийн түншлэлийн хүрээнд хотын өмнө тулгарсан 
олон асуудлыг шийдэж байгаа боловч энэ нь өнөөдөр Нийслэл 
хотын өмнө тулгарч буй бэрхшээлүүдийг даван туулах, цаашилбал 
тавигдаж буй тогтвортой хөгжлийн зорилтуудыг хэрэгжүүлэхэд 
чамлалттай байгаа нь тодорхой харагдаж байна. 

Хүн амын талаас илүү хэсэг нь амьдарч ажиллаж, улсын эдийн 
засгийн хүчин чадал, шинээр бий болж буй нэмүү өртгийн 79.2 
хувийг бүтээн гаргаж буй Улаанбаатар хотод цаад агуулгаараа 
өөрийн хэрэгцээ, хөгжлийн зорилтоо Улсын төсвөөс төдийлөн 
хамаарахгүйгээр шийдвэрлэх нөөц боломжтой. Улаанбаатар хотын 
төсвийн тэнцвэржилт төдийлөн сайнгүй, хотын орон нутгийн 
татварын хууль эрх зүйн орчин болон бусад нэмэгдэл эх үүсвэрийн 
асуудлыг хөндөхгүйгээр хотын өмнө тулгарч буй шийдэл нэхсэн 
асуудлууд, хөгжлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх боломж бага байгаа юм.   
Улаанбаатар хотод Монгол улсын эдийн засгийн үйл ажиллагааны 
талаас илүү хувь нь явагддаг ч Монгол улсын татварын орлого 
бүрдүүлэх төвлөрсөн тогтолцоо нь Улаанбаатар хот, төвлөрүүлж 
болох татварын орлогодоо түшиглэн төрийн үйлчилгээний 
хангамжийг бие даан санхүүжүүлэх бололцоог хязгаарлаж байна. 

Тус зорилтын хүрээнд хотын эдийн засаг, нийгэм, байгаль орчин 
зэрэг салбар хоорондын бодлогын тэнцвэртэй байдлыг хангасан, 
нэмүү өртөг шингэсэн, өндөр өгөөжтэй үйлдвэрлэл, үйлчилгээтэй, 
бизнесийг хөгжүүлэх, татахад анхаарал төвлөрүүлсэн үр нөлөө бүхий 
бодлогын баримт бичиг боловсруулж,  хэрэгжилтыг хангах замаар  
(1) бизнесийн орчины бодит боломжуудыг хөгжүүлж, ажлын байр, 
хөдөлмөр эрхлэлтийн тогтвортой эх үүсвэрийг нэмэгдүүлэх, (2) хүн 
амын хэт төвлөрлөөс үүдэлтэй ядуурал, цахилгаан, эрчим хүч болон 
цэвэр усны хүрэлцээгүй байдал, агаар, хөрсний бохирдол, замын 
түгжрэл зэрэг бэрхшээлүүдийг шийдвэрлэх гарцыг тодорхойлж 
асуудлуудыг шийдвэрлэж  эхэлсэн байна. 

Одоогийн үүссэн нөхцөл байдлаас гарахын тулд Улаанбаатар хот 
руу чиглэсэн шилжилт хөдөлгөөнийг хаяа дагуул хот суурингуудад 
тараан байршуулах, тэдгээр хот суурингуудын хөгжлийг, хөгжлийн 
бодлогоор дэмжинэ. Ингэснээр бүсийн хаяа дагуул хот суурингуудад 
үйлдвэр үйлчилгээг хөгжүүлж, хөрөнгө оруулалтыг татах нөхцлийг 
бүрдүүлнэ.   

МУ-ын Засгийн газар, нийслэл Улаанбаатар хотын хэмжээнд 
Улаанбаатар хотын хаяа дагуул хот, суурингуудыг хөгжүүлэх төсөл 
арга хэмжээг боловсруулж, үе шаттайгаар хэрэгжүүлнэ. 

 » МУ-ын ЗГ болон НИТХ-с нийслэл хот буюу Улаанбаатарын  
бүсийн хөгжлийг    хариуцсан “Улаанбаатарын бүсийн 
зөвлөл”-ийг албан ёсоор байгуулах 

 » Хаяа дагуул хот тосгодын статусыг хууль эрх зүйн хүрээнд   
баталгаажуулж, бие дааж хөгжих нөхцөл бололцоог хангах  

 » НИТХ -ын шийдвэрээр Улаанбаатар хотын засаг зархиргааны   
нэгжийн хуваарилалтанд өөрчлөлт оруулж, захын хороод буюу 
хаяа хот тосгод болгон хөгжүүлэх суурингуудыг Улаанбаатар  
хотын засаг захиргааны нэгжээс гаргах 

 »  Хот тосгодыг хөгжүүлэх хот байгуулалтын бодлогын баримт 
бичиг боловсруулах шаардлагатай хөрөнгийг улс, нийслэлийн 
төвлөрсөн төсвийн хөрөнгөөр хангалттай санхүүжилтээр 
дэмжих

 » Хот байгуулалтын зураг төслийг тасралтгүй санхүүжүүлэх 
зорилготой “Нийслэлийн хот байгуулалтын сан” -г байгуулж, 
сангийн эх үүсвэрийг бүрдүүлэх, гйл ажиллагааг нь зохицуулсан 
хууль эрх зүйн баримт бичиг гаргаж мөрдөх 

 » Хаяа дагуул хот тосгодод үйл ажиллагаа явуулах, хөрөнгө 
оруулж ажлыг байр бий болгож буй иргэн ААН-д татварын 
төрөл бүрийн хөрөнгө нөхцлүүдийг эрх зүйн хүрээнд бий болгох 

 » Улаанбаатар хотын барилгажилт, хотжилтыг дэмжих нутаг 
дэвсгэрийн гадна орших суурьшлуудыг хотын үйлчилгээнээс 
тасалж хаяа дагуул хот тосгод руу нүүлгэн шилжүүлэх бүхий л 
арга хэмжээг хууль эрх зүйн хүрээнд хийх   

ИННОВАЦИ ТЕХНОЛОГИ ШИНГЭСЭН БҮТЭЭГДЭХҮҮН 
ҮЙЛЧИЛГЭЭГ ЗАХ ЗЭЭЛД НЭВТРҮҮЛЭХ: 

 » Үйлдвэрлэл технологийн парк бүхий дагуул, 
хаяа хотын төлөвлөлтийг хэрэгжүүлж эхэлнэ.  

 » Багануур, Налайх, Аргалант-Эмээлт, Багахангай дагуул, хаяа 
хотуудын хөгжлийг дэмжих үүднээс шинээр ажлын байр бий 
болох үйлдвэрлэл, технологийн паркуудын бүтээн байгуулалтыг 
хийнэ.

 » Үйлдвэрлэл технологийн парк бүхий дагуул, хаяа хотууд болох 
Налайх, Багануур, Багахангай, Аргалант-Эмээлт хотуудад эхний 
ээлжинд оршин суугчдын ая тухтай байдлыг бий болгох үүднээс 
нийгмийн дэд бүтэц буюу цэцэрлэг, сургууль, эмнэлгийг барьж 
байгуулах ажлуудыг эхлүүлнэ.
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4-2-8 ЗАРИМ ИХ ДЭЭД СУРГУУЛИУДЫГ МЭРГЭЖЛИЙН ЧИГЛЭЛ, 
САЛБАРААР НЬ ХАЯА ДАГУУЛ ХОТУУДАД ОЮУТНЫ КАМПУС 
БАЙГУУЛЖ  НҮҮЛГЭН ШИЛЖҮҮЛЭХ:

Улаанбаатар хотын төвлөрлийг сааруулах, хаяа дагуул хот 
суурингуудыг хөгжүүлэх зорилгоор, хотын нутаг дэвсгэрт үйл 
ажиллагаа явуулж буй зарим их дээд сургуулиудыг мэргэжлийн 
чиглэлийг харгалзан салбараар нь Налайх, Багануур, Майдар, 
Багахангай, Жаргалант-Рашаантын бүс зэрэг хаяа дагуул хотуудад 
кампус байгуулж шилжүүлж байршуулна.

Зураг 30. Кампус байгуулах төсөөлөл

Улаанбаатар хотоос нийт 45 мянган оюутныг эдгээр кампуст 
байршуулна. Оюутны хотхон буюу кампусууд нь хичээлийн байр, 
оюутны дотуур байр, багш нарын орон сууц, хоолны газар, спортын 
заал, спорт талбай ногоон байгууламж, зам талбай, тохижилт бүхий 
орчин үеийн барилга-байгууламж бүхий цогцолбор байна. Их дээд 
сургуулиудыг дараах чиглэлээр байршуулна. 
Үүнд:

 »      Уул-уурхайн чиглэл                       - Багануур

 »      Барилга-барилгын материал           - Налайх

 »      Аялал жуулчлал                            - Майдар

 »      Батлан хамгаалах Хууль эрх зүй      - Багахангай

 »      Хөдөө аж ахуй                             - Жаргалант-Рашаант

4-3. ХОТЫН ГАДНА ТЭЭВЭР, ЛОГИСТИКИЙГ ХӨГЖҮҮЛЭХ: 

Тээврийн гол сүлжээ нь аливаа хотын орон зайн төлөвшлийг 
тодорхойлохын зэрэгцээ газар ашиглалтын төлөв, нийгэм эдийн 
засгийн үйл ажиллагаа,  улмаар байгаль орчны төлөв байдалд ямар 
нэг хэлбэрээр нөлөөлдөг. Хүн ам нь өсөн нэмэгдэж буй нийслэл 
Улаанбаатар хотын хувьд тээврийн гол сүлжээг газар ашиглалт, 
хот төлөвлөлттэй цогц уялдаатай байгуулахын тулд   төлөвлөлтийг 
тогтвортой өсөлтийг дэмжихүйц нийтийн хэрэгцээний хязгаарлагдмал 
орон зайг дээд зэргийн үр ашигтай ашиглах байдлаар төлөвлөх нь 
нэн тэргүүний асуудал болж байна. 

Нийслэл хотыг Монгол орны өнцөг бүрт, дэлхийн зах зээлд хүрсэн, зам 
тээврийн сүлжээгээр найдвартай холбох нь чухал ач холбогдолтой 
бөгөөд хөгжлийн 2040 оны түвшинд өсөн нэмэгдэх хэрэгцээг хангах 
зам тээврийн дэд бүтцийг жигд тэнцвэртэй хөгжүүлэх бодлого 
баримтална. 
Дагуул хот, тосгодтой, хүн амын нутагшилт, суурьшлын зохистой 
харилцаанд суурилсан хотын хөгжлийг дэмжсэн гадна зам тээврийн 
оновчтой сүлжээг байгуулах
Хаяа дагуул хот, суурингуудыг Улаанбаатар хоттой холбосон зам 
тээврийн сүлжээг хөгжүүлэх:
Хаяа дагуул хот суурингуудын хөгжлийг дэмжих нэг гол асуудал бол 

Улаанбаатар хотыг нийслэлийн нутаг дэвсгэрт орших хаяа дагуул 
хот суурингуудтай зам тээврийн найдвартай, өндөр хүчин чадалтай 
сүлжээгээр холбох явдал юм.  
Хамгаалалттай аюулгүй тогтвортой хотыг төлөвлөж хөгжүүлэхийн 
тулд аюулгүй, төлбөрийн чадварт нийцсэн, хүртээмжтэй, ялангуяа 
нийтийн тээврийг өргөжүүлсэн эмэгтэйчүүд, хүүхдүүд хөгжлийн 
бэрхшээлтэй өндөр настангуудад анхаарал хандуулсан байх 
шаардлагатай.
Хотыг тээвэртэй холбож хөгжүүлснээр улсаас оруулсан хөрөнгө 
оруулалтыг эргэн төлөлт, урт хугацааны санхүүгийн тогтвортой 
байдлыг хангах юм. Нийслэл Улаанбаатар хотын хөгжлийн 2040 оны 
түвшинд автомашинд суурилсан хотоос нийтийн тээвэрт суурилсан 
хот болон хөгжих бодлого баримтална. Нийслэл хотын хувьд 
тээврийн гол чиглэл нь автобус, төмөр зам, холимог тээвэр байна.
Нийслэл хотын хэмжээнд нийт зорчигч тээвэрлэлтийн 60%-ийг 
нийтийн тээвэрээр гүйцэтгэх чиглэл баримтална. Юуны түрүүн хаяа 
дагуул хот суурингуудыг өөр хооронд нь болон Улаанбаатар хоттой 
зам тээврийн боловсронгуй сүлжээгээр холбоно. 

Энэ арга хэмжээний хүрээнд зам тээврийн дэд бүтцийг нийслэл хотын 
хэмжээнд хөгжүүлж, одоо ашиглагдаж буй авто замыг өргөтгөн 
шинэчлэх, шинээр авто зам барьж, нийслэл хотын хэмжээнд авто 
замын сүлжээг 2040 оны түвшинд 2150.0 км-т хүргэнэ.  

Нийтийн тээврээр зорчигчдын тоог давхардсан тоогоор 300,5 сая-д 
хүргэж, тээврийн хэрэгслийн тоог 15,0 мянга хүртэл нэгжид хүргэнэ. 
Улс, нийслэлийн зүгээс тээврийг хөгжүүлэхийн хөгжүүлэх бодлогын 
баримт бичиг боловсруулж, нийтийн тээврийн парк шинэчлэлд 
оруулах хөрөнгө оруулалтыг тогтмол нэмэгдүүлж, багтаамж ихтэй 
нийтийн тээврийг нэвтрүүлэх арга хэмжээ авна. Нийтийн тээрийн 
менежментийг боловсронгуй болгон хөгжүүлэх бөгөөд тухайн 
салбарт оруулах хувийн хэвшлийн сонирхол, хөрөнгө оруулалтыг 
нэмэгдүүлэх бодлого баримтална. 

4-3-1. ХАЯА, ДАГУУЛ ХОТ СУУРИНГУУДЫГ УЛААНБААТАР ХОТТОЙ 
ХОЛБОСОН ЗАМ ТЭЭВРИЙН СҮЛЖЭЭГ ХӨГЖҮҮЛЭХ 

Нийслэл Улаанбаатар хотын 2040 он хүртэлх хөгжлийн ерөнхий 
төлөвлөгөөг боловсруулж, батлагдсаны дараа нийслэл хотын 
хэмжээнд зам тээврийн хөгжлийн мастер төлөвлөгөөг боловсруулж, 
үе шаттайгаар хэрэгжүүлэх арга хэмжээ авна. Мастер төлөвлөгөө нь 
авто зам, төмөр зам, нийтийн зорчигч, логистик гэсэн чиглэлүүдээр 
нарийвчлагдан боловсруулагдана. 
Мастер төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөг 
хөрөнгө оруулалтын арга хэмжээний төлөвлөгөөг боловсруулж, 
хэрэгжүүлэх төсөл хөтөлбөрүүдийн эрэмбэ дарааллыг нарийвчлан 
тогтоож, хөрөнгийн эх үүсвэрүүдийг тодорхойлж,тогтоосон байна.  

4-3-2. ОЛОН ТӨРЛИЙН ТЭЭВРИЙГ ТЭНЦВЭРТЭЙ ХӨГЖҮҮЛЭХ:

Нийслэл хотын гадна тээвэр нь  агаарын болон төмөр зам, авто 
тээвэр гэсэн одоогийн 3 төрлийг хэвээр хадгалж цаашид улам 
боловсронгуй болон шинэчлэгдэн хөгжинө. 
Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт суурьшлын тэнцвэргүй төвлөрлийг 
зогсоож бууруулахын тулд хаяа дагуул хот суурингуудыг Улаанбаатар 
хоттой холбосон зам тээврийн сүлжээг боловсронгуй болгон 
хөгжүүлнэ. Газар нутгийн онцлог /З-н хэсэг нутаг дэвсгэрээс бүрддэг/ 
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байдлыг харгалзан зам тээврийн сүлжээг цаашид боловсронгуй 
болгон хөгжүүлэх ба төлөвлөлтийн хугацаанд /2040 оны түвшинд/ 
нийслэлийн нутаг дэвсгэрт авто болон төмөр замын тээврээр ачаа, 
зорчигч урсгалыг гүйцэтгэнэ. 

Юуны түрүүн төлөвлөлөгдөж буй нийслэлийн нутаг дэвсгэрээр 
дайран өнгөрөх Азийн хурдны зам /АН-3/ -г барьж ашиглалтанд 
оруулснаар олон улсын зорчигч, ачаа тээврийн урсгал/ Улаанбаатар 
хотоор дайруулан гаргахгүйгээр/- ыг нэмэгдүүлэх, нийслэлийн авто 
замын сүлжээний нэг хэсэг болгон хөгжүүлэх боломжтой болно.  
Одоогийн ашиглагдаж буй зам тээврийн сүлжээний дэд бүтцийг 
хэвээр хадгалж, шинэчлэн сайжруулан хүчин чадлыг нэмэгдүүлсэнээр 
нийслэл хотын хэмжээнд ачаа, зорчигч урсгалыг  нэмэгдүүлнэ.

Хаяа, дагуул хот тосгод, алслагдсан 
дүүргийн нэр 

Замын урт, км 

Гацуурт   20.0
Хонхор 24.0
Налайх 35.0
Багахангай 82.0
Багануур 13.0
Зуунмод (Төв аймгийн төв) 45.0
Өлзийт 25.0
Туул-Шувуу 38.0
Био-Сонгино 22.0
Аргалант-Эмээлт 27.0
361-н гарам 35.0
Рашаант 45.0
Жаргалант 53.0
Тэрэлж 63.0

Улаанбаатар хотын гадна зам тээврийн сүлжээг хөгжүүлснээр хаяа 
дагуул хот суурингууд хөгжин, оршин суугчдын тоо нэмэгдэж, 
зорчилтын хугацаа буурч, хурд нэмэгдэх бөгөөд Улаанбаатар хотын 
доторх хүн амын хэт төвлөрөл буурна.
Нийслэл хот нь хэвтээ тэнхлэгийн баруун-зүүн аймгийн, босоо 
тэнхлэгийн Алтанбулаг–Замын-Үүдийг холбосон улсын чанартай 
авто замууд, шинээр төлөвлөгдөх цагираг зам дагуу  хөгжинө. 
Нийслэлийн авто замын сүлжээ нь  одоогийн 470.0 мянган га нутаг 
дэвсгэрт улсын чанартай замаар хаяа дагуул хот суурингуудыг 
холбодоно.
Дагуул хаяа, хот тосгодыг Улаанбаатар хоттой холбосон авто замын 
сүлжээг сайжруулан өргөтгөл, шинэчлэлт хийгдсэн байна.

Зураг 31. Бүсийн нийтийн тээвэр

АВТО ТЭЭВЭР: 

Нийслэлийн таталцал нөлөөллийн бүсийн түвшинд, бичил бүсүүдийн 
тулгуур төвүүд, Улаанбаатар хотын хаяа дагуул хот суурингуудыг 
Улаанбаатар хоттой холбосон зам тээврийн сүлжээг шинэчлэн 
сайжруулж, боловсронгуй болгон хүртээмж, хүчин чадлыг нь 
нэмэгдүүлж хөгжүүлнэ. Нийслэлийн хэмжээнд авто замын сүлжээ 
нь хэвтээ, босоо, цагираг гэсэн 3-н тэнхлэгээс бүрдсэн сүлжээний 
цогц систем байх ба одоо байгаа болон шинээр байгуулагдах авто 
замаас бүрдэнэ.
 Дагуул, хаяа хот толгодыг холбосон хурдны тойрог зам барьж 
байгуулна.

Зураг 32.   Бүсийн авто замын сүлжээ. 
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Босоо тэнхлэг: Улаанбаатар хотын баруун талаар Алтанбулаг- 
Замын-Үүд чиглэлийн олон улсын чанартай хурдны зам /шинээр 
бариглах/ Алтан булаг-Чойр- Замын-Үүд чиглэлийн улсын чанартай/ 
одоо байгаа, өргөтгөл шинэчлэлт хийх/ авто замууд байна. 
Жаргалант- Рашаант-361-н гарам-Аргалант-Эмээлт- Туул-Өлзийт- 
Аэросити чиглэлд том оврын автобусны үйлчилгээ байх бөгөөд 
чиглэлийн урт 146,5 км.

Хэвтээ тэнхлэг: Улаанбаатар хот дундуур хөндлөн гарах, баруун-зүүн 
аймгуудыг холбосон АН-2 байх бөгөөд засвар шинэчлэлт нэвтрүүлэх 
хүчин чадлыг нь нэмэгдүүлнэ.
Хүй 7-н худаг-Улаанбаатар-Хонхор-Налайх- Багануурын чиглэлд 
том оврын автобусны үйлчилгээ байх ба чиглэлийн урт 206,8 км 
байна. 

Цагираг зам: Босоо, хөндлөн тэнхлэгүүдийг холбосон тойруу /2 
ширх./ авто замуудыг шинээр болон одоо байгаа авто замуудыг 
өргөтгөл шинэчлэл хийх замаар байгуулна. Улаанбаатар хотыг 
тойрсон цагираг замыг хотын хойд, урд хэсгүүдээр шинээр,  Дагуул 
хот суурингуудыг Улаанбаатар хоттой холбосон автозамын сүлжээг 
сайжруулан шинэчлэж, хүчин чадлыг нь нэмэгдүүлэх бөгөөд 
хотын баруун хэсгээр шинээр Азийн хурдны зам /АН-3/ -г  хотыг 
дайруулалгүйгээр Богд уулын урд талаар гаргаж шинэ нисэх онгоцны 
буудлыг дайруулан Замын-Үүд чиглэлд байгуулна. Хаяа дагуул хот 
суурингуудын доторх гудамж замын сүлжээг шинээр болон шинэчлэн 
сайжруулж хүчин чадлыг нь нэмэгдүүлнэ. Дамжин өнгөрөх ачаа 
тээврийн урсгалыг Улаанбаатар хот дундуур гаргахгүйгээр шинээр 
цагираг шугмыг байгуулах бөгөөд 2040 оны түвшинд нийслэлийн 
хэмжээнд боловсронгуй хучилттай авто замын сүлжээг 2150 км 
болгож одоогийнхоос /1050,0 км/ 2 дахин нэмэгдүүлнэ. 
Богдхан уулыг тойрсон Улаанбаатар- Хонгор-Налайх-Майдар хот- 
Зуунмод- Аэросити-Улаанбаатар чиглэлд хөнгөн  галт тэрэг /LRT/
том оврын автобусны хос чиглэл байх бөгөөд чиглэлийн урт 118,0 
км байна.

ТӨМӨР ЗАМЫН ТЭЭВЭР: 

Улаанбаатар хотын дундуур гарах төмөр замын ачааллыг бууруулах 
зорилгоор ачаа тээвэрлэлтийг Улаанбаатар хотын баруун, Богдхан 
уулын урд талаар төмөр замын Мандал, Багахангай өртөөнүүдийг 
холбосон 170,0 км урт шинэ төмөр зам барьж байгуулна. Монгол 
-Орос-Хятад 3-н улсын эдийн засгийн коридорын дагуу төмөр замын 
ачаа эргэлтийг 80-100 сая тонн болгох зорилтын хүрээнд замын 
нэвтрүүлэх чадварыг нэмэгдүүлэх /хос зам тавьж,цахилгаанжуулах  
зэрэг/  төмөр замын дэд бүтцийг хөгжүүлнэ. Хотын дундуур гарах 
замын дэд бүтцийг хот хоорондын болон хотын доторх багтаамж 
ихтэй нийтийн тээвэр/цахилгаан галт тэрэг/-ний үйлчилгээнд 
ашиглана.  
Төмөр замын дагуух томоохон өртөөнүүдийг үе шаттайгаар шинэчлэх 
бөгөөд Улаанбаатар хотын доторх Төв вокзал, Амгалан, Толгойт 
өртөөнүүдийг өргөтгөн шинэчлэн, орчин үеийн зорчигч тээврийн 
терминал болгож хөгжүүлнэ.  

АГААРЫН ТЭЭВЭР: 

Улаанбаатар хотын 2040 оны хөгжлийн чиг хандлагаар аялал 
жуулчлалын хот болгохоор зорьж байгаа тул агаарын тээврийг 
хөгжүүлж, зорчигчдын тоог нэмэгдүүлнэ.Хөшигийн хөндий шинэ 
нисэх  онгоцны буудал байгуулснаар зорчигч хүлээн авах хүчин 

чадал одоогийнхоос /900,0 мян. зорч/жил /3 дахин нэмэгдүүлж 
жилд 3,00 сая зорчигч хүлээн авах хүчин чадалтай болно. Уг нисэх 
онгоцны буудлын хүчин чадал 2040 он хүртэл, Монгол улсын 
хэрэгцээг  бүрэн хангах тул шинээр нисэх буудал барих шаардлагагүй 
гэж үзэж байна.”Хөшигийн хөндий”-н олон улсын нисэх буудлыг 
түшиглэн Аэросити хот -ыг шинээр барьж байгуулах бөгөөд аялал 
жуулчлал, логистик  хөгжүүлнэ. Тус хот нь төмөр зам, агаарын 
тээвэр, авто тээврийн зангилаа, аялал жуулчлал, бизнес төвлөрсөн 
хуурай боомт болно.“Чингисхаан” нисэх буудлыг дотоодын зорчигч 
тээврийн болон бага оврын агаарын тээврийн үйлчилгээ үзүүлэх 
зорилгоор ашиглана.  

4-3-3. ТЭЭВРИЙН СҮЛЖЭЭНИЙ ЗАНГИЛААГ ТҮШИГЛЭЖ ТЭЭВЭР 
ЛОГИСТИКИЙГ ХӨГЖҮҮЛЭХ

Монгол улсад тээврийн дэд салбар бүрийн (автозам, авто тээврийн 
үйлчилгээ /зорчигч болон ачаа тээвэр/, төмөр зам, иргэний агаарын 
тээвэр, хотын тээвэр болон усан замын тээвэр) үйл ажиллагааг 
нэг нэгнээс нь салангид удирдан зохион байгуулж байгаа бөгөөд 
тээврийн төрөл тус бүр Мастер төлөвлөгөө гарган ажиллаж байна. 
Харин системийн үйл ажиллагааг бүхэлд нь уялдуулан холбоход 
төр засгаас анхаарал  хандуулахгүй байна. Харин төмөр замын 
ачаа болон зорчигч тээврийн үйлчилгээ үр дүнтэй уялдсан болно.  
Төмөр зам, автозамыг хослуулсан (хаалганаас хаалга хүртэл үйлчлэх 
гэх мэт) үйлчилгээний үр ашгийг дээшлүүлэх талаар ямарч зүйл 
одоогоор хийгдэхгүй байна, Ачаа тээврийн хувьд ийм хосолмол 
үйлчилгээ үр дүнтэй байдаг. Тээврийн бүхий л төрлүүдээр харилцан 
уялдаатай тээврийн үйлчилгээ гүйцэтгэхэд логистик% дистрибютер 
төвийн үүрэг роль чухал байдаг.  

Тээврийн бүх салбарыг хамрах гол зорилтуудад холимог тээврийн 
терминал ба логистикийн төвүүдийг байгуулах болон транзит 
хөдөлгөөнийг зорчуулах Монгол улсын тээврийн дэд бүтцийн хүчин 
чадлыг нэмэгдүүлэх зэрэг багтана. Тээврийн бүх төрлүүд харилцан 
уялдаатай байснаар холимог тээврийн хөгжил бодитой болох тул 
дараах бодлого баримтална. 
Үүнд: 

 » Ачаа тээврийн логистикийн төвүүдийг барьж байгуулах

 » Хотын төв, дэд төвүүдийг  түшиглэн түгээлтийн төв байгуулах

 » Хүнд даацын том оврын тээврээр ачаа тээвэрлэлт хийх 
нөхцөлийг бүрдүүлэх зэрэг болно. 

 АЧАА ТЭЭВЭР: 

Хот хоорондын ачаа тээвэрлэлтийг Улаанбаатар хотын гадна 
байрших Аргалант-Эмээлт, Аэросити, Налайхын логистикийн 
нэгдсэн төвүүдээс хөдөө, орон нутаг руу, хотын доторх түгээлтийн 
төвүүд рүү болон томоохон хэрэглэгч, үйлдвэрлэгч рүү чиглэсэн 
маршрутын дагуу ачаа тээврийг үйл ажиллагаа явагдах бөгөөд 
хүнд даацын тээврийн хэрэгсэл зорчих зориулалттай тусгай замыг 
байгуулна. Тусгай зам нь гол трассын дагуу авто замын нэг эгнээг 
4,00 м-н өргөнтэй байх бөгөөд хүчитгэсэн суурьтай байна.  
2040 оны Улаанбаатар хотод нийт 210,0 /УБЕТ 2020/2030-172,0 
км/- км урт ачаа тээврийн зориулалт бүхий  тусгай авто зам барьж 
байгуулна. Аюултай, хортой, тээвэрлэлт, хадгалалтын онцгой горим 
шаардах, бараа бүтээгдэхүүнийг хүн амын төвлөрлөөс зайдуу, 
аюулгүй ажиллагааны шаардлага, технологийн дагууу тээвэрлэх 
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нөхцөлийг бүрдүүлнэ. 
Ачаа тээврийн үйл ажиллагаа эрхлэгч байгууллага, ААН –д нь 
төлөвлөж буй түгээлтийн төвүүдтэй хамт, зориулалтын тээврийн 
хэрэгсэл, тэдгээрийг хадгалах гараж, барилга байгууламжтай байна. 
Улаанбаатар хотын нутагт ачаа тээврийн үйл ажиллагааг оройн 
22,00 цагаас өглөөний 06,00 цаг –н хооронд гүйцэтгэдэг болно.

Нийслэл хотод 3 логистик төв, 9 дистрибютер төв, 3 төрөлжсөн 
агуулах барьж байгуулах нь оновчтой болох юм..Логистик төвийг 
ачаа урсгал, ачаа үүсгэгч цэгээс хамааруулан Аргалант-Эмээлт, 
Хөшигийн хөндий, Налайх-д тус тус байгуулна. Логистик төвийг 
барих газрыг тодорхойлох, хувилбаруудад үнэлгээ өгөхийн тулд 
тухайн байгууламжийн ерөнхий тодорхойлолтыг тогтоосон.

Үүнд: 
 » Логистикийн төв нь Гаалийн бүрдүүлэлт хийх, Хорио цээрийн 

хяналт хийхэд хангалттай том талбайтай байх

 » Энэ нь гаалийн бүрдүүлэлт, тээвэр жуучлал, агуулах, ачаа 
барааг савлах, баглах, шошгожуулах, ялгах, дугаарлах зэрэг 
логистикийн үйл ажиллагаатай холбоотой ажилбарыг зохион 
байгуулах, холимог тээврийн чингэлгийн боловсруулалт /
чингэлгийг ачих, буулгах, зөөх, дүүргэх, суллах/ хийхэд 
хангалттай талбайтай байх ёстой

 »   Цахилгаан хэрэгсэл, хувцас, махан бүтээгдэхүүн зэргийг дахин 
савлах, угсрах зэрэг нэмүү өртөг шингэсэн хөнгөн үйлдвэрлэл 
хөгжүүлэхэд байгууламжийн дотор болон хажууд хангалттай 
байр талбайтай байх

 »   Зохих хашаа, хамгаалалт бүхий хаалттай байгууламж бий 
болгоход тохиромжтой байх

 » Хотын төвд аль болохоор ойр байх

 »   Төмөр замтай болон авто замтай холбогдсон байх 

 »   Цаашид өргөтгөх боломж бүхий газар талбайтай байх

 » Байгаль орчинд нөхөж баршгүй сөрөг нөлөөлөл үзүүлэхгүй 
байхын зэрэгцээ аль болох газрыг зохистой ашиглах болон 
шилжин суурьшилт багатай байх 

Шинээр төлөвлөж буй логистикийн төвүүдэд төмөр зам, авто 
болон агаарын тээврээр нийлүүлэлт хийгдсэн бараа, түүхий эдэд  
боловсруулалт хийж, хөдөө орон нутаг, томоохон үйлдвэр аж 
ахуйн газар, Улаанбаатар хотод байрлах түгээлтийн төвүүдэд, бараа 
бүтээгдэхүүн, түүхий эдийн түгээлтийг зориулалтын авто тээврийн 
хэрэгслээр гүйцэтгэх юм.   

Логистикийн нэгдсэн төвүүд нь ачаа барааг ачиж буулгах, шилжүүлэн 
ачих тоног төхөөрөмжүүдтэй байхаас гадна бараа материал хадгалах 
зориулалтын томоохон агуулахууд, саравч, задгай талбай, авто 
зогсоолууд, оффиссын барилга, байгууламжтай, цахим систем-р 
холбогдоно. 

Зураг 33. Логистикийн төв 

 Нэгдсэн логистикийн төвүүдээс ирэх бараа материалыг хүлээн авч 
хотын дотор бөөний болон жижиглэнгийн худалдаа, үйлдвэр аж 
ахуйн газруудад түгээлт хийх зориулалт бүхий нэгдсэн түгээлтийн 
/дистриьютр/ 9 -н төвүүдийг шинээр төлөвлөж буй хотын дэд төв, 
олон нийтийн төвүүдийн орчинд үйлчилгээний радиусын харгалзан 
байгуулна. 

 » Хотын барилгажилтыг дэмжих бүсэд дэд төвүүдийг түшиглэн 
түгээлтийн төвүүдийг байгуулах

 » Ачаа тээврийн логистикийн төвүүдийг барьж байгуулах

 » Хотын төв, дэд төвүүдийг  түшиглэн түгээлтийн төв байгуулах

 » Хүнд даацын том оврын тээврээр ачаа тээвэрлэлт хийх 
нөхцөлийг бүрдүүлэх

 » Ачаа тээврийн логистикийн төвүүдийг барьж байгуулах ба 
хотын дэд төвүүдийг  түшиглэн түгээлтийн төв байгуулах, 
логистикийн төвөөс түгээлтийн төв рүү хотын захын гол 
замуудаар хүнд даацын том оврын тээврээр тээвэрлэлт хийх 
нөхцөлийг бүрдүүлэх.

ДИСТРИБЬЮТЕР ТӨВ

Орон зай, хэрэглэгчийн болон, үйлдвэрлэгчийн зах зээлийн өнөөгийн 
төлөв байдал, төлөвлөлтийн ерөнхий концепцийн шийдэлд 
тулгуурлан, хүн ам, үйлчилгээний төвлөрөл ихтэй байршлуудад 
хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөний шатанд нарийвчилсан судлагааг 
үндэслэн, байршлыг оновчтой тогтооно. Дистрибютер төв нь 
үйлдвэрлэлийн цэгээс хэрэглэгчийн эсвэл худалдааны цэг хүртэл 
бараа бүтээгдэхүүнийг аваачих чиглэл. 
Үүнд:

 •   Захиалга авах, 
 •   Хадгалалт,  тээвэрлэлт багтдаг.
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 •  Дистрибьютер нь бүтээгдэхүүний урсгалыг хамгийн бага 
зардлаар зохицуулах, хэрэглэгчийн хүлээлт, хэрэгцээ 
шаардлагыг хангахад чиглэгдэнэ.

 •  Зөвхөн урт хугацааны уламжлалт хадгалалтын систем 
бус  Нэмүү өртөг шингэсэн олон үйл ажиллагааг бий 
болгодог

 • Кросс Доккинг 
 • Электрон худалдааны үйл ажиллагаа
 •  Дистрибютерийн харилцаа холбоонд хурд, үр ашигтай 

зохицуулалт 2-уулаа чухал. 
 •  Гар ажиллагааг аль болох бага байх, тоног төхөөрөмжийг  

сайжруулах, нөөцийг багасгах зэрэг давуу талуудтай

НИЙЛҮҮЛЭЛТИЙН ГИНЖИН ХЭЛХЭЭ ДЭХ ДИСТРИБЬЮТЕРИЙН 
ҮҮРЭГ НЬ: 

 • Эрэлт, нийлүүлэлтийг тэнцвэржүүлэх үүднээс нөөц 
хуримтлуулах 

 • Тодорхойгүй байдлаас сэргийлэх зорилгоор нөөцийг 
хадгалдаг

 • Бүтээгдэхүүнийг зах зээлд ойрхон байлгах
 • Их хэмжээний худалдан авалтад хямдрал авах боломжтой 
 • Үйлдвэрлэлийн шаардлагад дэмжлэг болдог /Support 

production requirements/. 
 • Тээврийн  хувьд хэмнэлттэй  зэрэг байна. 

Зураг 34. Дистрибьютер төвийн үндсэн үйл ажиллагаа

4-3-4. ХҮНСНИЙ ТӨРӨЛЖСӨН ТОМООХОН АГУУЛАХЫН АЖ АХУЙГ 
БАЙГУУЛАХ:  

Нийслэл хотын хэмжээнд хүнсний бүтээгдэхүүний төрөлжсөн 
бөөний агуулахууд хотын 3-н хэсэгт байгуулна. Бөөний агуулахууд 
нь зориулалтын дагуу төхөөрөмжлөгдсөн, олон улсын стандарт 
шаардлагыг хангасан байна. Бөөний агуулахуудаас хэрэглэгчид рүү 
түүхий эд, бүтээгдэхүүний таталтыг зориулалтын тээврийн хэрэгслээр, 
хатуу хучилттай авто замаар гүйцэтгэнэ. 
Махны, дайвар бүтээгдэхүүний төрөлжсөн агуулахыг Багахангай, 
Налайхад, хүнсний ногоо, үр тарианы төрөлжсөн агуулахыг Эмээлтэд 

байршуулахаар төлөвлөж байна. 
Ачаа тээвэр логистикийн үйл ажиллагаа хөгжихийн зэрэгцээ одоо 
үйл ажиллагаа явуулж буй үйлчилгээний стандарт, шаардлага 
хангахгүй төвүүдийг үе шаттайгаар хаах арга хэмжээ авна.

Зураг 35. Бөөний агуулахын схем

4-4.  УЛААНБААТАР ХОТЫН ОДООГИЙН ХЭВ МАЯГИЙГ 
ХАДГАЛСАН, ОНОВЧТОЙ ОРОН ЗАЙН БҮТЭЦТЭЙ, ОЛОН ТӨВТ 
ЦОМХОН ХОТ БОЛОХ ЗОРИЛТЫН ХҮРЭЭНД:

Улаанбаатар хот нь газар зүй байдал, газрын гадаргын өвөрмөц
хэв маягийг хадгалсан,Туул голын хөндий даган сунаж тогтсон, нэг 
төвтэй шугаман хот билээ. Улаанбаатар хотын 2040 оны хөгжлийн 
концепц нь хотын  орон зайн бүтцийн одоогийн хэв маягийг хэвээр  
хадгалж, сайжруулан шинэчлэн, дахин төлөвлөж хөгжүүлснээр нэг 
төв хотоос олон төвт цомхон, шугаман хот болон хөгжинө. 

Хотын хөгжлийн 2040 оны түвшинд олон төвт хотын тогтолцоог 
бүрэн утгаар нь нэвтрүүлнэ. Энэ нь хотын нутаг дэвсгэрт бий болсон 
суурьшлын жигд биш нягтрал, зүй бус төвлөрлийг задалж, хотын 
тэнцвэртэй хөгжлийг хангаж, оршин суугчдын амьдралын орчинг 
сайжруулснаар илэрхийлэгдэнэ.
Үүнд: 

 » Хотын нутаг дэвсгэрийн хяналтгүй тэлэлтийг хязгаарлах 

 » Олон төвт хотын тогтолцоонд шилжих 

 » Оновчтой орон зайн бүтэцтэй хот болгох 

 » Хот байгуулалтын үйл ажиллагааг оновчтой хөгжүүлэх

 » Хот байгуулалтын бүсчлэлийн тогтолцоог нэвтрүүлж хөгжүүлэх

 » Нийтийн тээврийн тэнхлэгт тулгуурласан хөгжлийн загвар 
/ТОD-Transit оriented development / төлөвлөж үе шаттай 
хэрэгжүүлэх  

 » Өндөр технологийн үйлдвэрүүдийг нутагшуулж, ажлын байр 
нэмэгдүүлж дэлхийн зах зээлд өрсөлдөх боломжтой эдийн 
засгийн чөлөөт бүсийг байгуулах ажлыг эхлүүлэх
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Зураг 36. Улаанбаатар хотын орон зайн бүтэц 
  

4-4-1. ХОТЫН НУТАГ ДЭВСГЭРИЙН ХЯНАЛТГҮЙ ТЭЛЭЛТИЙГ 
ХЯЗГААРЛАХ:

    
Аливаа хотуудын нутаг дэвсгэрийн газар ашиглалтыг сайжруулах. 
оновчтой болгох, хяналтгүй тэлэлтийг хязгаарлах үндсэн арга 
хэрэгсэл нь хотжилтыг дэмжих нутаг дэвсгэр буюу хотын хилийн 
цэсийг тогтоох явдал билээ.

 Улаанбаатар хотын оршин суугчдын амьдралын орчинг сайжруулж, 
байгаль орчинд ээлтэй ногоон хот болох зорилтын хүрээнд 
байгалийн задгай  орон зайг нэмэгдүүлэх шаардлагатай гэж үзэж 
байна. Иймд өнөөгийн мөрдөгдөж буй нутаг дэвсгэрийн хэмжээг 
“УБЕТ-2020/2030”-д тодорхойлогдсон 35206 га талбайг   11084,0 
га -р нэмэгдүүлэж 46290,0 га-д хүргэх бөгөөд 462,9 км2 болгож 
нэмэгдүүлнэ. Шинээр нэмэгдэх нутаг дэвсгэрийг хотын ландшафт 
амралт зугаалгын задгай ногоон орон зай болгон ашиглана. 
Барилгажих нутаг дэвсгэр буюу хотжилтыг дэмжих нутаг дэвсгэрийг 
одоогийн түвшинд /35206,0 га/ хэвээр хадгална.
Улаанбаатар хотын хувьд оновчтой орон зайн бүтэц нь оршин 
суугчдын амьдралын орчинг сайжруулах үндсэн нөхцөл болно. 

Хотын хөгжлийн 2040 оны түвшинд Улаанбаатар хотын 46290,0 
га нутаг дэвсгэрт 1600 мянган хүн байнга оршин сууна. Хүн амын 
суурьшлын дундаж нягтрал 34,6 хүн/га байх бөгөөд суурьшлын 
төрөл, байршлаас хамаарч суурьшлын нягтрал харилцан адилгүй 
байна. 
 

ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН БҮС: 

Улаанбаатар хотын хотжилтыг дэмжих нутаг дэвсгэр  буюу 
барилгажилтын хязгаарт “УБЕТ-2020/2030” -д тусгагдсан 
төлөвлөлтийн бүсийн тогтолцоог хэвээр хадгалж мөрдүүлэх бөгөөд 
харин тоог цөөруулж, 7-н бүс болгон хувааж хил хязгаарыг тодотгож 
хөгжүүлнэ. Бүс болгон өөрийн төвүүдтнй байна. Үүнд: 

 • Төвийн бүс
 • Зүүн бүс
 • Баруун бүс
 • Баруун өмнөд бүс
 • Баруун хойд бүс
 • Хойд бүс
 • Шинэ бүс 

Зураг 37. Төлөвлөлтийн бүс

Төвийн áүс – Хотын түүхэн хэсэг, засаг захиргаа, санхүү 
бизнесийн төв байрлах дунд, олон давхар, олон нийт, орон сууцны 
зориулалттай барилгажилттай хорооллуудаас бүрдэх хотын хуучин 
төв, сэргээн засварлаж, дахин төлөвлөж сайжруулан хөгжүүлэх 
голлох суурьшлын бүс байна.

Зүүн áүс - Хотын дэд төв, өндөр технологийн үйлдвэр, оюуны төв 
байрлах орон сууц, олон нийтийн болон байгаль орчинд сөрөг 
нөлөөгүй үйлдвэрийн зориулалттай хорооллуудаас бүрдэх дахин 
төлөвлөж хөгжүүлэх хэсэг голлох холимог бүс байна. 

Баруун áүс - Хотын дэд төв байрлах үйлдвэр, олон нийт, орон сууцны 
хорооллуудаас бүрдэх, нам,дунд, өндөр давхар барилгажилттай,  
дахин төлөвлөж хөгжүүлэх үйлдвэрлэлийн холимог бүс байна.   

Баруун өмнөд áүс - Олон улсын бизнесийн болон засаг 
захиргааны төв бүхий хотын шинэ төв байрлах олон нийт, орон 
сууцны барилгажилттай  хорооллуудаас бүрдэх шинээр болон дахин 
төлөвлөж барилгажуулах голлох суурьшлын шинэ бүс байна. 

Баруун хойд áүс - Хотын дэд төв байрлах гэр сууц болон дунд, нам 
давхар барилгажилттай, олон нийт, орон сууцны хорооллуудтай, 
сайжруулсан болон дахин төлөвлөж хөгжүүлэх тохилог гэр сууцны 
хорооллын бүс байна. 
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Хойд áүс - Хотын дэд төв байрлах гэр сууц болон дунд, нам 
давхар барилгажилттай, олон нийт,орон сууцны хорооллуудтай,  
сайжруулсан болон дахин төлөвлөж хөгжүүлэх тохилог гэр сууцны 
хорооллын бүс байна. 

Шинэ áүс - Хотын дэд төв байрлах дунд, нам давхрын 
барилгажилттай   олон нийт, орон сууц, үйлдвэрийн хорооллууд 
болон гэр сууцны хорооллуудтай, шинээр болон дахин төлөвлөж 
хөгжүүлэх, амьдралын орчинг сайжруулсан холимог бүс байна.
Төлөвлөлтийн бүсүүдийг хотын гол гудамж замын дагуу ногоон 
байгууламж бүхий коридороор зааглана. 

ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН НЭГЖ ТАЛБАР    

 »  Төлөвлөлтийн бүсүүд нь орон сууц олон нийт, гэр сууцны 
хороолол, үйлдвэрийн гэсэн үндсэн 3 үүрэг зориулалт бүхий 
орон сууц олон нийтийн-62, гэр сууцны-43, үйлдвэр-12 нийт 117 
нэгж талбаруудад хуваагдана.

 »  Хотын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хангах, 
хот байгуулалтын үйл ажиллагаанд аль болох олон хөрөнгө 
оруулагчдыг татах зорилгоор төлөвлөлтийн нэгж талбаруудын 
хэмжээг багасгаж тоог олшруулсан болно. Энэ нь хөрөнгө 
оруулагчдын хариуцлагыг нэмэгдүүлэх бөгөөд нэгж талбаруудын 
хилийн цэсийг тодорхой болгох юм. Нэгж хорооллуудын 
гудамж замын сүлжээний төлөвлөлтийг одоо байгаа хотын гол 
замуудын трасстай уялдуулна.

 »  Орон сууц олон нийтийн нэгж талбаруудад байршлаас хамаарч 
шинээр болон дахин төлөвлөж хөгжүүлэх төсөл арга хэмжээний 
дагуу орон сууцны хорооллуудыг нийгмийн дэд бүтцийн хамт 
барьж байгуулах ба олон нийтийн барилга байгууламжуудыг 
хэсэгчилсэн байдлаар барина. 

 »  Гэр сууцны талбаруудад гол төлөв оршин суугчдын оролцоотой 
амьдралын орчныг сайжруулах төсөл хэрэгжүүлэх бөгөөд 
хэсэгчилсэн инженерийн хангамж, олон нийтийн төвүүдийг 
байгуулна. 

 » Үйлдвэрийн нэгж талбаруудыг гол төлөв дахин төлөвлөж, 
үйлдвэрийн парк, кластер хэлбэрээр даганасан болон холимог 
хэлбэрээр хөгжүүлнэ.   

Зураг 38. Төлөвлөлтийн нэгж талбарууд

 Улаанбаатар хотын хүн амын төвлөрлийг жигд тараан байршуулах 
зорилгоор нэг төвөөс олон төвт хот болох тогтолцоонд шилжиж, гэр 
хорооллын амьдралын орчинг сайжруулах үүднээс гэр хорооллын 
бүсүүдэд олон нийтийн төв, инженерийн  хэсэгчилсэн болон бие 
даасан эх үүсвэрүүдийг байгуулж, сайжруулсан сууцны хороолол 
болгон хөгжүүлж,  хүн амын амьдарлын хэв маягт тохирсон спорт, 
олон нийт, ажил хэрэг бизнесийн төвүүдийг шинээр бий болгож, 
хотын ногоон байгууламж, ногоон бүсүүдийг нэмэгдүүлэн, голын 
хөндийн тохижилтыг сайжруулсан эрүүл аюулгүй ногоон хот болно. 
Хувийн хэвшлийн хөрөнгө оруулалтыг татах, хотын нутаг дэвсгэрийн 
хэмжээнд  2040 оны түвшинд 24200 га буюу 242,0 км2 нутаг дэвсгэрт 
хотжилтын үйл явагдана.
Төлөвлөлтийн хугацаанд Улаанбаатар хотын нутаг дэвсгэрт төвлөрсөн 
инженерийн дэд бүтцийн хангамжтай барилгажсан, хэсэгчилсэн 
болон бие даасан инженерийн дэд бүтцийн хангамжтай гэр сууцны 
хороолол бүхий суурьшлын хоёр төрөл хэвээр хадгалагдана. 
Хотжилтыг дэмжих бүсийг одоогийн 35206,0 га-д хэвээр хадгалах 
бөгөөд барилгажилтыг дэмжиж, гэр сууцны хорооллын хэмжээг үе 
шаттай  бууруулснаар хотын оршин суугчдын амьдралын орчинг 
сайжруулна.

4-4-2. ОЛОН ТӨВТ, ХОТЫН ТОГТОЛЦООНД ШИЛЖИХ

Улаанбаатар хотын доторх зүй бус төвлөрлийг задалж, олон төвт 
хотын тогтолцоог нэвтрүүлэх зорилгоор:

 » Улаанбаатар хотод Хотын шинэ төв, дэд төвүүдийг үүсгэн 
байгуулж, тэдгээрийг холбосон хөгжлийн коридорыг бий 
болгох

 » Төрөлжсөн төв, хорооллын олон нийтийн төвүүдийг шинээр 
байгуулж, олон төвт хотын  тогтолцоо цогцоор бүрдүүлэх

арга хэмжээ авна. 
Одоогийн гэр хорооллыг иргэд оршин суугчдын идэвхтэй 
оролцоотойгоор сайжруулсан сууцны хороолол болгон хөгжүүлнэ. 
Тухайн хорооллуудад оршин суугчдын амьдралын орчинг 
сайжруулах зорилготой шинээр олон нийтийн төвүүдийг шинээр 
байгуулах ба тэдгээрийн байршлыг ЕТ-ний шатанд нарийвчлан 
тогтооно. Шаталсан олон нийтийн төвүүдийн тогтолцоог хөгжүүлнэ. 
Төвүүд нь өөрийн үйл ажиллагааны цар хүрээ, ач холбогдлоор 
дараах байдлаар ангилагдана. 
Үүнд: 

 • Хотын төв - Их тойруу, Яармаг 
 • Хотын дэд төв - .Амгалан, Сэлбэ, Баянхошуу,Сонсголон, 

Шинэ хот
 • Олон нийтийн төв - Одоогийн гэр хороололд 
 • Төрөлжсөн төвүүд - Улиастай, Хүй-7 худаг, Авто 

худалдааны цогцолбор, Скайресорт 
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Зураг 39. Олон төвт хот тогтолцоо 

Шинээр үйлчилгээ төрөлжсөн төвүүдийг байгуулах бөгөөд тухайн 
төвүүд нь спорт, худалдаа үйлчилгээ, эрүүл мэндийн болон амралт 
зугаалгын чиглэлээр дагнан хөгжинө. Байршлыг одоогийн байршилд 
тулгуурлах болон ЕТ -н шатанд шинээр сонголт хийж тодорхойлно.  
Олон нийтийн төвүүдийг шинээр суурьшил үүсгэх болон дахин 
төлөвлөж хөгжүүлэх зарчмаар байгуулна.   
Олон нийтийн төвүүд нь гудамж зам, нийтийн тээврийн сүлжээгээр 
хоорондоо холбогдох бөгөөд Баянхошуу, Сэлбэ, Шинэ хот дэд 
төвүүд болон сайжруулсан сууцны хорооллууд болон төрөлжсөн 
төвүүд нь хэсэгчилсэн инженерийн дэд бүтцийн хангамжтай байна.
Их тойруу, Яармаг, Сонсголон, Амгалан төв, дэд төвүүд нь 
төвлөрсөн инженерийн хангамжтай байна. 2040 он хүртэл дараах 
хот байгуулалтын үйл ажиллагаа явагдана. 
Үүнд:   

 » Хотын “Яармаг” шинэ төвийг байгуулах

 » Хотын “Баянхошуу дэд төв”, “Сэлбэ дэд төв”-ийн бүтээн 
байгуулалтын ажлыг эрчимжүүлэх

 » “Толгойт”, “Сонсголон”, “Амгалан” дэд төвүүдийн бүтээн 
байгуулалтын ажлыг эхлүүлэх

 » Худалдаа, спорт, аялал жуулчлал, эрүүл мэндийн чиглэлээр 
дагнасан үйлчилгээ үзүүлэх төрөлжсөн төвүүдийг байгуулах

Сайжруулсан  сууцны болон орон сууцны хорооллуудад бичил олон 
нийтийн төвийг байгуулах

4-4-3. ОНОВЧТОЙ ОРОН ЗАЙН БҮТЭЦТЭЙ ХОТ БОЛОХ:  

Улаанбаатар хотын орон зайн оновчтой бүтцийг бий болгон 
хөгжүүлэх зорилт тавьж хэрэгжүүлнэ. 
Улаанбаатар хотын 2040 оны хөгжлийн үзэл баримтлал/концепц/ 
нь хотын  орон зайн бүтцийн одоогийн хэв маягийг хэвээр  хадгалж, 
сайжруулан шинэчлэн, дахин төлөвлөж хөгжүүлснээр нэг төв хотоос 
олон төвт цомхон, шугаман хот болон хөгжинө. 
 Хотын хөгжлийн 2040 оны түвшинд олон төвт хотын тогтолцоог 
бүрэн утгаар нь нэвтрүүлэх бөгөөд хотын нутаг дэвсгэрт бий болсон 
суурьшлын жигд биш нягтрал, зүй бус төвлөрлийг задалж, хотын 
тэнцвэртэй хөгжлийг хангаж, оршин суугчдын амьдралын орчинг 
сайжруулснаар илэрхийлэгдэнэ.   

Зураг 40. Хүн амын суурьшлын нягтрал

 

 Улаанбаатар хотын хувьд оновчтой орон зайн бүтэц нь оршин 
суугчдын амьдралын орчинг сайжруулах үндсэн нөхцөл болно. 
Төлөвлөлтийн хугацаанд хотын нутаг дэвсгэрт хүн амын тэнцвэргүй 
тархалтыг жигдлэх зорилго тавьж, хот байгуулалтын арга хэмжээ 
авна.  Барилгажилтын хязгаарт хот төлөвлөлтийн бүсчлэлийн 
тогтолцоог боловсруулж мөрдүүлэх бөгөөд хотыг цогц систем 
болохынх нь хувьд, үйл ажиллагаагаа хэвийн явуулж хөгжих 
нөхцөлийг нь хангахуйцаар: 

 »   Хотын бүтцийг зохион байгуулах

 »   Нийтийн аж ахуйн барилга, байгууламжуудыг барьж байгуулах, 
түүнийг сайжруулах

 »   Газар ашиглалтыг зохистой болгох

 »   Хотын оршин суугчдын эрүүл ахуй, амьдрах орчны нөхцөлийг 
сайжруулах ажлуудыг төлөвлөн хэрэгжүүлнэ.  

Улаанбаатар хотын доторх, инженерийн дэд бүтцийн төвлөрсөн 
хангамжтай барилгажсан, хэсэгчилсэн болон бие даасан инженерийн 
хангамжтай сайжруулсан сууцны гэсэн суурьшлын хоёр хэлбэр хэвээр 
хадгалагдаж, боловсронгуй болон хөгжинө. Улаанбаатар хотод төр 
захиргаа, худалдаа үйлчилгээ,банк, санхүү соёл боловсрол, шинжлэх 
ухаан технологи,  орчин үеийн төрөл бүрийн үйлдвэрлэл үйлчилгээг 
хөгжүүлнэ.

 Түүхий эдийн анхан шатны боловсруулах үйлдвэрүүд болон зарим 
төрлийн үйлдвэрүүд, бөөний худалдаа, агуулахын аж ахуйнуудыг 
хаяа дагуул хотуудад шилжүүлж байршуулах бодлого баримтална. 
Одоогийн үүссэн суурьшлын жигд бус тархалтыг тарааж, зүй бус 
төвлөрлийг сарниулах зорилгоор дахин төлөвлөж хөгжүүлэх   аргаар 
хотын орон зайн бүтцийг боловсронгуй болгоно. 2040 он хүртэл 
хотын нутаг дэвсгэрийн хилийн цэс дотор барилгажилтыг дэмжих 
нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд нягтралыг оновчтой болгох бодлогын 
хүрээнд явагдана. 
Улаанбаатар хотын нутаг дэвсгэрийг үүрэг зориулалтаар нь 7-н 
хэсэгт хувааж хөгжүүлнэ. 



131УЛААНБААТАР  2040

У
Л
А

А
Н

Б
А

А
ТА

Р 
Х
О

ТЫ
Н

 Х
Ө

ГЖ
Л
И

Й
Н

 Ү
ЗЭ

Л
 Б

А
РИ

М
ТЛ

А
Л

Орон сууц, олон нийтийн бүс: Тухайн бүс нь суурьшлын хэлбэрээс 
хамаарч барилгажсан, сайжруулсан сууцны гэсэн 2 хэсгээс бүрдэнэ.  

Барилгажсан нутаг дэвсгэр: Орон сууц, олон нийтийн бүс нь 
суурьшлын төрлөөр барилгажсан болон сайжруулсан сууцны гэсэн 
2 хэсэгт хуваагдаж хөгжинө. 

 Барилгажилтын орон зайн төлөвлөлт: Инженерийн төвлөрсөн 
хангамжтай  барилгажсан талбайн хэмжээг одоогийн байгаагаас 50 
гаруй хувиар нэмэгдүүлэх бодлого барьснаар  13901,2 га талбайд 
хүргэнэ. Ашиглалтын шаардлага хангахгүй барилга байгууламжийг 
ээлж дараатай буулган дахин төлөвлөж хөгжүүлэх аргаар хотын 
барилгажилт, орон зайн төлөвлөлт, амьдралын орчинг сайжруулна. 
Хотын нутаг дэвсгэрийн 18,5 % /5250,0 га/ -г дахин төлөвлөж 
барилгажуулна.  Барилгажсан нутаг дэвсгэрт суурьшлын цэвэр 
нягтралыг 80,6 хүн/га –д хүргэх ба нийт нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд 
дундаж нягтрал 36,0 хүн/га байлгахаар тооцож байна 
Хотын барилгажилтанд хяналт тавих “Бүсчлэлийн дүрэм”, “Хотын 
дизайн”-ны дүрмүүдийг боловсруулж батлуулан хэрэгжүүлсэнээр 
хотын барилгажилтанд тавих хяналтыг сайжруулна. 

Барилгажилтын орон зайн, хотын дизайныг боловсронгуй болгох: 
Хотын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулагдасаны дараа 
хэрэгжилтийг хангах зорилгоор МУ-ын Хот байгуулалтын хуулинд 
заагдсаны дагуу хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулна. 
Хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөнд төлөвлөлтийн суурь асуудлууд 
болох эрүүл мэнд, аюулгүй ажиллагаа, тохижилт, нийгмийн болон 
инженерийн дэд бүтцийн хангамжийн асуудлууд зэрэг нийтлэг 
хэрэглээний шаардлагыг хангасан төлөвлөлтийн шийдлүүд буюу 
хотын нийт оршин суугчдад зориулагдсан “Нийтлэг дизайн” -г 
гаргана.       

Хотын барилгажилтын орон зайг хотын гудамж замын сүлжээ, 
барилгажилт зэрэг одоо үүсэн бий болсон нөхцөл байдалд 
тулгуурлан үе шаттайгаар боловсронгуй болгож хөгжүүлнэ.  
Улаанбаатар хотын хувьд шинээр барилгажуулж хөгжүүлэх нөөц, 
сул чөлөөтэй талбай хязгаарлагдмал байх тул шинээр суурьшил 
үүсгэх боломж багассан.  Улаанбаатар хотыг 2040 оны түвшинд 
дахин төлөвлөлт хийж хөгжүүлэх замаар хотын барилгажилтын 
орон зайг боловсронгуй болгож, оршин суугчдад амьдралын тухтай 
орчинг бүрдүүлнэ. Хэсэгчилсэн байдлаар дахин төлөвлөлтийг хийж, 
хэрэгжүүлснээр, суурьшлын нягтралыг жигдрүүлнэ. Барилгажилтын 
орон зайг мөрдөгдөж буй хот төлөвлөлтийн норм стандартад 
нийцүүлэн төлөвлөнө. Барилгажилтын талбайг блокчилсон байдлаар  
Төлөвлөлтөөр байгаль орчинд үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг багасгасан, 
иргэдийн явган хөдөлгөөнийг дэмжсэн, барилга байгууламжийн 
зохистой харьцааг хадгалсан, холимог газар ашиглалттай, цомхон 
төлөвлөлттэй байна. 

Хотын дизайн, түүний элементүүд: Хот нь нутаг дэвсгэрийн 
ерөнхий төрх байдлыг илэрхийлсэн өвөрмөц архитектур  дизайны 
шийдэлтэй болно. Тухайн шийдлийг хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөг 
хэрэгжүүлэх арга хэмжээний хүрээнд  хот төлөвлөлтийн бүс, 
төлөвлөлтийн талбаруудын хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө, 
барилгажилтын төслийн шатанд нарийвчлан гаргах юм.
Хотын дизайны шийдэл нь хотын оршин суугчдын эрүүл мэнд, 
нийгмийн үйлчилгээ, аюулгүй байдал, орон сууцны болон ногоон 
байгууламжийн хангамж гэх мэт  нийгмийн суурь болсон асуудлуудыг 
хотын гоо үзэмжтэй холбоно. Мөн түүнчлэн байгаль, түүх соёлын  

үнэт өвийг хадгалж хамгаалах чухал үүрэгтэй.

Хотын дизайны элементүүд хөгжлийн тэнхлэгүүд, барилга 
байгууламж, гудамж зам, тэдгээрийн уулзварууд, улаан шугам  
доторх замын  байгууламжууд, хотын тохижилт, архитектур орон 
зайн гол онцлох цэгүүд, төлөвлөлтийн талбар /блок/ тэдгээрийн 
шийдлүүд байх юм. 

Зураг 41. Барилгажсан нутаг дэвсгэр

 Барилгажсан нутаг дэвсгэр нь инженерийн төвлөрсөн хангамжтай 
орон сууц, олон нийтийн зориулалттын барилгажилттай байна.  
Барилгажилт нь гол гудамж замуудын трасс-р хязгаарлагдсан байх 
бөгөөд барилгажилтыг хадгалах, ашиглалтын шаардлага хангахгүй 
хуучин барилгуудыг буулгах, төвийн хэсгийн гэр хорооллыг дахин 
төлөвлөж хөгжүүлэх замаар бий болно. Дахин төлөвлөж хөгжүүлэх 
талбарт ХЕТ боловсруулж, замын сүлжээг блок үүсгэн төлөвлөж, гол 
замуудтай холбоно. Дахин болон шинээр барилгажих нутаг дэвсгэрт 
нийгмийн дэд бүтцийн хамт цогц байдлаар төлөвлөгдөж хөгжинө. 
2040 оны түвшинд барилгажсан нутаг дэвсгэрийн хэмжээг 
нэмэгдүүлж, тэлэх бодлого барих бөгөөд барилгажилтыг 9991.2 га-д 
хүргэх, хотын хүн амын 70%, 1120,0 мянган оршин суугчийг  тухайн 
нутаг дэвсгэрт суурьшуулна. Суурьшлын нягтралыг дунджаар 119 
хүн/га-д хүргэх зорилго тавина.  

Барилгажсан хэсэгт орон сууцны хорооллууд, худалдаа үйлчилгээ, соёл 
боловсрол, биеийн тамирын барилга байгууламжууд, парк цэцэрлэгт 
хүрээлэн зэрэг нийтийн эзэмшлийн ногоон байгууламжуудтай 
байна. Улаанбаатар хотын одоогийн хилийн цэсийн хүрээнд сул 
чөлөөтэй нутаг дэвсгэр хомс байх тул шинэ суурьшлын хэмжээ 
харьцангүй бага байна. Барилгажсан хэсэгт байрших насжилт өндөр, 
ашиглалтын шаардлага хангахгүй барилга байгууламжуудыг үе 
шаттайгаар буулгаж, дахин төлөвлөж хөгжүүлнэ. Бусдын эзэмшил, 
ашиглалтанд байгаа газрыг зориулалтыг нь өөрчилж, хууль журмын 
дагуу хугацаанаас нь өмнө чөлөөлж, дахин төлөвлөж хөгжүүлснээр 
газрын ашиглалтыг сайжруулж, барилгажилт, суурьшлын нягтралыг 
оновчтой болгох бодлого барина. Барилгажсан нутаг дэвсгэрийг 
тэлж гэр суурьшлын нутаг дэвсгэрийн хэмжээг бууруулах бодлого 
баримтална. 
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Сайжруулсан сууцны хороолол: 
Гэр хороолол нь цаашид Улаанбаатар хотын суурьшлын нэг хэлбэр 
хэвээр байх ба сайжруулсан сууцны хороолол болгон хөгжүүлнэ. 
Гэр сууцны хороолол хөгжиснөөр оршин суугчдын амьдралын 
орчин өөрчлөгдөж сайжирна. Төлөвлөлтийн хугацаанд сайжруулсан 
сууцны хороолол нь хотын хойт хэсгээр 5238,2 га талбайг хамрана. 
Сайжруулсан сууцны хороололд 2040 оны түвшинд хотын хүн амын 
30% -нь буюу 480 мянган хүн оршин суух ба суурьшлын нягтрал 
дунджаар 54,8 хүн/га байна. 

Зураг 42. Улаанбаатар хотын сайжруулсан сууцны хороолол

Гэр хорооллын газрыг  оршин суугчдын оролцоотой дахин зохион 
байгуулж, амьдралын орчинг шинэчлэн сайжруулах төсөл арга 
хэмжээг үе шаттайгаар авах замаар сайжруулсан сууцны хороолол 
болгон хөгжүүлнэ. Улс нийслэлийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 
боловсронгуй хучилттай гудамж замын сүлжээ, хэсэгчилсэн 
инженерийн шугам сүлжээ, эх үүсвэрүүдийн хамт сайжруулсан 
сууцны хороололд барьж байгуулна.

Оршин суугчдын нийгмийн үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлж, 
амьдралын орчинг сайжруулах  зорилгоор сургууль, цэцэрлэг, эмнэлэг, 
халуун ус, соёл урлаг, биеийн тамирын барилга байгууламжуудыг, 
сайжруулсан сууцны хорооллуудын олон нийтийн төвүүдэд барьж 
байгуулах бөгөөд мөн нийтийн эзэмшлийн парк, цэцэрлэг зэрэг 
ногоон байгууламж, тохижилт бүхий задгай талбайтай байна. Олон 
нийтийн төвүүд байгуулах байршлыг үйлчилгээний хүртээмж болон 
хот төлөвлөлтөнд тавигдах стандартын шаардлагуудад нийцүүлэн 
сонгох бөгөөд дахин төлөвлөлт хийж хөгжүүлнэ. Тухайн хороололд 
оршин суугчид нь өөрийн хөрөнгөөр орон сууцны нөхцлөө 
сайжруулах бөгөөд энэ арга хэмжээнд зориулж улс, нийслэлийн 
зүгээс хөнгөлөлттэй орон сууцны зээлийн бодлогоор дэмжинэ.
Төсөлд хамрагдаж буй айл өрх заавал тухайн орчинд баригдах 
хэсэгчилсэн инженерийн шугам сүлжээнд холбогдоно. 

Сайжруулсан сууцны хороололд байрших амины орон сууц нь 
1-2-н давхар, техникийн шаардлага хангасан, өмчлөгдсөн эдэлбэр 
газартай байх ба ногоон байгууламж бүхий тохижилттой байна. 
Амралт, спорт тоглоомын болон цэцэрлэгт талбайг улс нийслэлийн 
хөрөнгө оруулалтаар  байгуулна.  

 Мөн котедж, таун хаус, загварын орон сууц, 2-3 давхар, цөөн 

айлын нам, дунд давхрын нийтийн орон сууцны бичил хотхонууд 
байгуулна.  Гэр сууцны хороололд хотын чанартай Баянхошуу, Сэлбэ 
дэд төвүүд байх ба 26 олон нийтийн төвүүдийг байгуулах бөгөөд 
2-5 давхар орон сууц, хэсэгчилсэн инженерийн хангамжтай, орон 
сууц, олон нийтйин барилгажилттай байна. 

Үйлдвэр, агуулах, аж ахуйн бүс: 
Улаанбаатар хотын баруун урд хэсэгт байрлах үйлдвэрийн бүсийг 
дахин төлөвлөх замаар үйлдвэрийн агуулахын бүсийг нийт 3910,9 
орчим га талбайд хөгжүүлнэ. Тухайн нутаг дэвсгэрт байгаль орчинд 
ээлтэй, орчин үеийн техник технологи бүхий үйлдвэрлэлийн 
парк, кластеруудыг цогц байдлаар хөгжүүлнэ. Цаашид үйлдвэр 
агуулахын бүсийг тодорхой хэмжээний  худалдаа үйлчилгээ, ногоон 
байгууламжтай, орон сууцны суурьшил бүхий холимог бүс болгон 
хөгжүүлнэ.  

Зураг 43.  Үйлдвар, агуулах аж ахуйн нутаг дэвсгэр  

Улаанбаатар хотын нутаг дэвсгэрт байгаль орчинд сөрөг нөлөөлөл 
өндөртэй, үйлдвэрлэлүүдийг хориглох бөгөөд одоо байгаа ийм 
төрлийн үйлдвэрүүдийг дагуул Багануур, Багахангай, Налайх, 
Аргалант-Эмээлт   хотууд руу нүүлгэн шилжүүлнэ. 

Үйлдвэрийн бүсэд хотын төвлөрсөн инженерийн хангамжийн эх 
үүсвэрүүд болох ДЦС-ны 2,3,4, Амгалан станц, болон төв цэвэрлэх 
байгууламж, шинээр ус боловсруулах үйлдвэр байрлах бөгөөд, 
тэдгээрийн өргөтгөл шинэчлэлтийг одоогийн эдэлбэр гэзрын 
хэмжээнд технологийн шинэчлэлт хийх замаар хүчин чадлыг 
нэмэгдүүлнэ.    

Хамгаалалтын зурвас. 
 Монгол улсын “Хот байгуулалтын хууль”-нд заагдсаны 
дагуу  Улаанбаатар хотын нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд зам тээвэр, 
инженерийн дэд бүтцийн болон байгаль экологийн хамгаалалтын 
зурвас нутаг дэвсгэрийг тогтооно. Хамгаалалтын зурвас газар нутагт, 
хот байгуулалтын хуулинд заагдсаны дагуу аливаа хот байгуулалтын 
үйл ажиллагааг хориглоно.  
Хотын нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд төлөвлөлтийн норм, дүрэм, 
стандартад заагдсаны дагуу завто зам, инженерийн дэд бүтцийн 
байгууламжийн хамгаалалтын зурвасыг хөгжлийн ерөнхий 
төлөвлөгөөний шийдлийн дагуу тогтоож, нутаг дэвсгэрийн хэмжээг 
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нарийвчлан тогтооно. Хамгаалалтын зурвас нь зам тээврийн 
болон инженерийн дэд бүтцийн байгууламжийн ашиглалтын 
аюулгүй байдал, өргөтгөл, засвар шинэчлэлтийн ажлыг саадгүй 
явуулах нөхцөл байдлыг хангах зорилготой. Тухайн нутаг дэвсгэрт 
барилгажилтын болон зориулалтын бус үйл ажиллагааг бүрэн 
хориглоно.

Байгаль экологийн хамгаалалтын зурвас:  
Улаанбаатар хот, хот орчмын нутаг дэвсгэрийн байгаль орчны 
нөхцөл байдлыг хадгалж хамгаалах, байгалийн өөрийгөө нөхөн 
сэргээх бололцоог хангах, ундны усыг бохирдлоос хамгаалж нөөцийг 
нэмэгдүүлэх зорилгоор Туул, Сэлбэ, Улиастай, Баянгол, Толгойт, 
Тахилт голуудын хөндий дагуу усны хамгаалалтын ногоон бүсүүдийг 
байгуулна. Хамгаалалт бүхий нутаг дэвсгэрийг цэцэрлэгжүүлж, хотын 
оршин суугчдын амралт, чөлөөт цагаа өнгөрөөх ногоон бүс болгон 
ашиглана. Хотын хойд хэсэг Чингэлтэй, Сонгинохайрхан уулсын 
гуу, жалгуудын эргийг бэхэлж, уруйн үерийн хамгаалалтын бүсийг 
шинээр тогтоож, цэцэрлэгжүүлэх бөгөөд тухайн орчинд амьдарч буй 
155 га талбайг чөлөөлж, 11000 орчим талбарт орших айл өрхүүдийг 
нүүлгэн шилжүүлэх арга хэмжээ авна. 

Тусгай зориулалтын бүс: 
Хотын нутагт дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж буй цэргийн анги, 
оршуулгын газар, хог хаягдлын газруудын ашиглаж буй тусгай 
зориулалт бүхий нутаг дэвсгэрийн хэмжээ хэвээр хадгалагдах бөгөөд 
цаашид шинэ техник технологи нэвтрүүлснээр газар ашиглалтыг 
оновчтой болгоно. Тусгай зориулалт бүхий нутаг дэвсгэрийн эргэн 
тойронд ногоон зурвас байгуулах бөгөөд хамрах талбайн хэмжээг 
хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулах шатанд нарийвчлан 
тогтооно.  

4-4-4. ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ БОЛОВСРОНГУЙ 
БОЛГОН ХӨГЖҮҮЛЭХ:

Улаанбаатар хотын нутаг нутаг дэвсгэрт 2040 он хүртэлх хугацаанд 4 
төрлийн хот байгуулалтын үйл ажиллагаа явагдах бөгөөд эдгээр үйл 
ажиллагаа нь эзлэх хэмжээгээр харилцан адилгүй байна. 
Хотын нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд хот байгуулалтын хяналт, 
зохицуулалтын тогтолцоо бүрэлдээгүйгээс  газар олголт, 
барилгажилтын үйл явц хэт замбараагүй, төлөвлөлөлтгүй явагдаж 
байна. Үүний үр дүнд төвлөрсөн инженерийн хангамжтай хэсэгт 
барилгажилтын болон суурьшлын нягтрал нэмэгдэж, оршин 
суугчдын амьдралын орчин муутгаж байна. 

Хотын барилгажих нутаг дэвсгэрийн хилийн цэсийн хүрээнд оршин 
суугчдын амьдралын орчныг сайжруулах,  хотын архитектур орон 
зайн зохион байгуулалтыг боловсронгуй болгох зорилгоор нийт 
19140,3 га нутаг дэвсгэрт дараах хот байгуулалтын арга хэмжээг шат 
дараатай авч хэрэгжүүлнэ. 
Үүнд:

 »   Хэвээр хадгалж, сэргээн засварлах:              1343,3 га /7,0%/

 »   Дахин төлөвлөж хөгжүүлэх:                        9603,8 га/50,2%/

 »   Шинэ суурьшил үүсгэх барилгажуулах:         2955,0 га/15,4%/

 »   Амьдралын орчинг сайжруулж, хөгжүүлэх:    5238,2 га/27,4%/

Хэвээр хадгалж, сэргээн засварлах: Хотын одоогийн төвийн хэсгийн 
нутаг дэвсгэрт 1343.3 га орчим талбайд явагдана. Төвийн хэсгийн 
архитектур орон зайн төлөвлөлтийг хэвээр хадгалах , түүх соёлын 
дурсгал бүхий шаардлагатай хэсгүүдэд шинэчлэн сайжруулах, 
барилга байгууламжуудыг бэхлэх ба буулгаж хэсэгчилсэн дахин 
төлөвлөлт хийж хөгжүүлнэ. 

Дахин төлөвлөж хөгжүүлэх: Хотыг дахин төлөвлөж хөгжүүлэх үйл 
ажиллагаа нь 9603.8 га талбайд хийгдэх бөгөөд хотын эдийн засгийн 
чадавхи, хөрөнгө оруулалтын нөхцлөөс шалтгаалж, хамрагдах 
талбайн хэмжээ хөгжлийн ЕТ-ний түвшинд тодорхойлогдоно.  
Барилгажихад тохиромжтой /0-10% хүртэл налуутай/ нийт нутаг 
дэвсгэрт суурьшил үүсэн, газрын бүртгэлд орж газар эзэмшиж, 
ашиглаж байна. Шинээр төлөвлөж буй олон нийтийн төвүүдийг нутаг 
дэвсгэрийг дахин төлөвлөж хөгжүүлнэ. Тухайн талбайд ашиглалтын 
шаардлага хангахгүй болсон барилга байгууламжууд, мөрдөгдөж 
буй “УБЕТ-2020/2030” -д тусгагдсанаас өөр зориулалтаар эзэмшиж, 
ашиглагдаж буй газар,болон зөвшөөрөлгүй ашиглаж буй газруудыг 
хуулийн дагуу чөлөөлж, тухайн талбарт нутаг дэвсгэрийг дахин 
төлөвлөж хөгжүүлнэ. Чөлөөлөгдсөн нутаг дэвсгэрт гудамж замын 
сүлжээг шинээр оновчтой, хайрцагласан/блокчилсон/ хэлбэрээр 
төлөвлөж одоогийн гол замуудтай холбоно. Шинээр байгуулагдах 
гудамж замын сүлжээний дагуу одоо байгаа болон шинээр баригдах 
барилгуудыг хоршуулж, өөрийн онцлог хэв маягийг илэрхийлсэн 
систем үүсгэнэ. Хайрцагласан хэсгүүдийн хүн амын суурьшлын 
нягтрал харилцан адилгүй байна. Орон сууц давамгайлсан 
төлөвлөлтийн хайрцаг /блок/- уудад нийгмийн үйлчилгээ, ногоон 
байгууламж, бүхий  амьдралын таатай орчин бүрдүүлсэн төлөвлөлт 
хийгдэнэ.

Дахин төлөвлөж хөгжүүлэх үйл ажиллагааг МУ-ын “Хот суурин 
газрыг дахин төлөвлөж хөгжүүлэх тухай” хуулийн дагуу дараах үйл 
ажиллагааны төрөлтэй байна. 
Үүнд:

 » Хот төлөвлөлтийн шаардлага хангахгүй барилгажсан хэсгийг   
дахин төлөвлөж барилгажуулах 

 » Ашиглалтын шаардлага хангахгүй барилга байгууламжийг 
буулган шинээр барилгажуулах 

 » Гэр хорооллын газрыг дахин төлөвлөн барилгажуулах 

Гэр хорооллын дахин төлөвлөлт: Улаанбаатар хотын өмнө тулгарч 
буй хүндрэлтэй асуудал болох агаарын бохирдолыг арилгах үндсэн 
арга бол гэр хорооллыг дахин төлөвлөж орон сууцны хороолол 
болгох явдал бөгөөд энэ ажлыг эрчимжүүлэх явдал юм. Үүний тулд 
дараах арга хэмжээг үе шаттай авна. 
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Үүнд: 
 » Гэр хороололд  дахин төлөвлөж барилгажуулж шаардлагатай 

дэд бүтцийг барьж, байгуулах

 » Гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн үйл ажиллагаанд иргэд, 
оршин суугчдын оролцоог ханган нэмэгдүүлэх

 » Орон сууцны ипотекийн хөнгөлөлттэй зээлийн хөтөлбөрийг 
хэрэгжүүлж, зээлийн цар хүрээ, хүртээмжийг нэмэгдүүлэх

Шинэ суурьшил үүсгэн барилгажуулах: Хотын баруун болон баруун 
өмнөд хэсгүүдэд байх сул чөлөөтэй орон зайг шинээр гудамж замын 
сүлжээ байгуулж, орон сууц, худалдаа үйлчилгээ. нийгмийн дэд 
бүтцийн зориулалттай олон нийтийн барилга байгууламжуудаар 
барилгажуулан шинэ суурьшил үүсгэнэ.  Шинээр барилгажуулж 
буй талбаруудад ХЕТ-н дагуу гудамж замын сүлжээг блокчилсон 
байдлаар төлөвлөж гол гудамж замуудтай холбох ба төвлөрсөн 
инженерийн дэд бүтцийн хангамжтай байхаар тооцож хөгжүүлнэ. 
Шинэ суурьшлын бүсүүдийг байгуулахдаа дараах зорилтуудыг 
тавьж хэрэгжүүлэх арга хэмжээ авна. 

Үүнд: 
 » Шинэ суурьшлын бүсийг барьж, байгуулж, орлогод нийцсэн 

орон сууц, түрээсийн орон сууцыг хөгжүүлэх, залуу гэр бүлийг 
орон сууцжуулах

 » Шинэ суурьшлын бүсүүдийг эхний ээлжинд инженерийн дэд 
бүтцээр хангах төсөл хэрэгжүүлэх

 » Шинэ суурьшлын бүсэд орон сууцны хорооллуудыг сургууль, 
цэцэрлэг, эмнэлэг, худалдаа, үйлчилгээ, соёлын төв зэрэг 
нийгмийн дэд бүтэц, зам талбай, ногоон байгууламж болон 
инженерийн дэд бүтцийн хамт иж бүрэн жишиг цогцолбор бий 
болгоно. 

Амьдралын орчинг сайжруулан хөгжүүлэх: Амьдралын орчинг 
сайжруулан хөгжүүлэх үйл ажиллагаа нь хотын одоогийн гэр 
хорооллын 5238.2 га нутаг дэвсгэрт, МУ-ын “Хот суурин газрыг 
дахин хөгжүүлэх тухай” хуулинд заагдсан дараах үйл ажиллагааны 
төрлүүд хамаарагдана. 

Үүнд: 
 » Гэр хорооллын дахин зохион байгуулах

 » Нийтийн эдэлбэр газрыг төлөвлөн байгуулах  

Хотын нутаг дэвсгэрийн хойд  хэсгээр гол төлөв байрлах гэр 
хорооллын нутаг дэвсгэрийг сайжруулсан сууцны хороолол болгон 
амьдралын хэв маягийг хэвээр хадгалж, оршин суугчдын оролцоотой 
амьдралын орчинг сайжруулж хөгжүүлнэ. Тухайн орчинд амьдарч 
буй иргэдийн оролцоотойгоор боловсронгуй хучилттай авто зам 
бүхий гудамж замын сүлжээ байгуулах, хэсэгчилсэн инженерийн 
хангамжтай болох, цэцэрлэгжилт,ногоон байгууламж байгуулж 
орчныг тохижуулах, худалдаа болон нийгмийн үйлчилгээний 
хүртээмжтэй олон нийтийн төвүүдийг шинээр байгуулж хөгжүүлнэ. 
Улаанбаатар хотын барилгажилтыг дэмжих нутаг дэвсгэрийн 
хэмжээнд нэгэнт суурьшил үүссэн учир 2040 он хүртэлх хөгжлийн 
чиг хандлагад газар нутгийг дахин төлөвлөж хөгжүүлэх үйл явц 
давамгайлах ба хот байгуулалтын үйл ажиллагааны өртөг зардал, 
газар чөлөөлөлтийн арга зардлаас хамаарч өндөр байна.  

Амьдралын орчин нөхцлийг сайжруулах хот байгуулалтын 
арга хэмжээ: Улаанбаатар хотын оршин суугчдын амьдралыг 
орчин нөхцлийг сайжруулахад хотын хэмжээнд баримтлах хот 
байгуулалтын цэгцтэй бодлого чухал ач холбогдолтой. Тухайн 
бодлогын илэрхийлэл нь “Улаанбатар хотыг 2040 он хүртэл 
хөгжүүлэх хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө” -ний баримт бичиг юм. 
Хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөнд хотын хөгжлийн хэтийн төлвийг 
2040 оны түвшинд, хотын өмнө тулгамдаж буй асуудлуудыг хэрхэн 
шийдэх, болон цаашдын хөгжлийн хандлагыг хотын амьдралын 
бүхий л салбаруудын хэмжээнд цогц байдлаар тодорхойлно.
Төвлөрсөн дэд бүтцийн системд холбогдох боломжгүй гэр хороололд 
хэсэгчилсэн инженерийн хангамжийг нэвтрүүлэх дэд бүтцийн төв 
барьж байгуулна. Амьдралын орчныг сайжруулах арга хэмжээний 
хүрээнд дараах үйл ажиллагаа явуулна. 

Үүнд: 

 » Байгальд ээлтэй, бие даасан инженерийн хангамжийн 
дэвшилтэт технологийг нэвтрүүлэх

 » “Ногоон хувийн орон сууц” загвар төслийг үе шаттайгаар 
хэрэгжүүлэх

 » Олон нийтийн төвүүдийг хэсэгчилсэн инженерийн хангамж, 
нийгмийн дэд бүтцийн барилга байгууламж, парк цэцэрлэг , 
зам тээврийн дэд бүтцийн хамт барьж байгуулах

 
2040 оны түвшинд хотын суурьшлын нутаг дэвсгэрийн төлөвлөлт, 
зохион байгуулалтыг хотыг дахин төлөвлөж хөгжүүлэх зарчмаар 
төлөвлөн, хэрэгжүүлэснээр амьдралын орчин нөхцлийг сайжруулна. 
Хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх хот байгуулалтын арга 
хэмжээ авснаар хотын орон зайн төлөвлөлттэй шууд хамааралтай 
үүсч буй хөдөлгөөний зүй бус төвлөрөл, хотын агаар, ус, хөрсний 
бохирдол зэрэг тулгамдаж буй хүндрэлтэй  олон асуудлуудыг  
шийдвэрлэнэ. Тухайн арга хэмжээний үндсэн зорилго нь хотын нутаг 
дэвсгэрт үүссэн суурьшлын зүй бус төвлөрлийг задлах, хүн амыг 
нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд жигд тараан байршуулах явдал юм.     
Хот байгуулалтын арга хэмжээ нь хотын төлөвлөлтийн хилийн 
цэсийн дотор 35206,0 га газар нутагт явагдана.  

 4-4-5. НИЙТИЙН ТЭЭВЭР ЯВГАН АЛХАЛТЫГ ДЭМЖИН ХӨГЖҮҮЛЭХ 

Улаанбаатар хотын 2040 оны хөгжлийн түвшинд хүн амын амьдралын 
чанартай орон зайг бий болгох нь нэн чухал асуудал юм. Үүнийг 
шийдвэрлэх нэг гол арга зам нь хотын нийтийн тээврийг хөгжүүлэх, 
оршин сүүугчдын явган алхалтыг дэмжих, аюулгүй байдлыг хангах 
явдал юм. Нийтийн тээвэр, явган алхалтыг дэмжсэнээр тээврийн 
хэрэгслийн хэрэглээг багасгаж, хотын доторх замын хөдөлгөөний 
түгжрэл, хотын агаарын бохирдолыг тодорхой хэмжээнд бууруулах 
сайн талтай. 
Төлөвлөлтийн хугацаанд байгаль орчинд ээлтэй /цахилгаан 
тээвэр, шатахуун бага зарцуулдаг/ нийтийн тээврийг хөгжүүлэх, 
унадаг дугуй, цахилгаан скутер, явган алхалтыг дэмжих бодлого 
баримтална. Дугуйн болон явган хүний замуудыг орчин үеийн 
стандартад нийцүүлэн барьж байгуулж,  дараах бүтээн байгуулалтын 
арга хэмжээ авна. 
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Үүнд: 
 » Явган хүний болон унадаг дугуйн зам барьж байгуулах, 

өргөтгөх, нүхэн, гүүрэн гарцыг нэмэгдүүлж хяналтын системийг 
бий болгоно.

 » Олон төрөлт, ухаалаг нийтийн тээврийг хэрэглээнд нэвтрүүлнэ. 
Т- усгай замын автобусны сүлжээг байгуулна.

 » Зорчигч урсгалаас хамааруулан хаяа дагуул хотуудыг холбосон 
багтаамж ихтэй тээврийг нэвтрүүлнэ.

 » Зорчигч урсгал ихтэй томоохон коридор дагуу багтаамж ихтэй 
”Цахилгаан соронзон тээвэр”-ийг нэвтрүүлнэ.

4-4-6.  НИЙТИЙН ТЭЭВРИЙН ТЭНХЛЭГТ ТУЛГУУРАЛСАН ХӨГЖЛИЙН 
ЗАГВАР (TOD – TRANSIT ORIENTED DEVELOPMENT)-Г ТӨЛӨВЛӨЖ  
ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ

Ирээдүйн иргэдийн амьдралын таатай орчин бүрдсэн хот болох 
алс хэтийн зорилгын хүрээнд нийслэл Улаанбаатар хотыг оновчтой 
төлөвлөлт, байгаль орчинд ээлтэй, өндөр хүчин чадалтай нийтийн 
тээвэрт тулгуурлан хөгжүүлнэ. 
Хотын хүн амын суурьшлын тархалтыг жигд болгох, шинээр бий 
болох суурьшил, дахин төлөвлөж хөгжүүлэх үйл ажиллагааны 
хүрээнд голлох тээврийн тэнхлэгийн дагуу: 

 » Хотын шинэ төв, дэд төвүүдийг байгуулж, тэдгээрийг холбосон 
хөгжлийн коридорыг бий болгох

 » Зорчигч урсгал ихтэй томоохон коридор дагуу багтаамж ихтэй 
зорчигч тээврийн төрлийг нэвтрүүлэх бодлого баримтална. 

Зураг 44. Нийтийн тээврийн тэнхлэгт 

Хотын төв, дэд төвүүд, олон нийтийн болон төрөлжсөн төвүүд нь 
нийтийн тээврийн тэнхлэгүүд, тэдгээрийн огтлолцлууд дээр байршина. 
Олон нийтийн төвүүдийг холбоос- хөгжлийн коридоруудад орон 
сууц, олон нийтийн барилга байгууламжууд баригдаж, хотын 
доторх хүн амын зорчилт урсгалыг задалж, хөдөлгөөний зорилго 
чиглэлүүдийн давхцалыг арилгана.
Одоогийн үүссэн нөхцөл байдлыг харгалзан, хотыг дахин төлөвлөж 
хөгжүүлэх замаар нийтийн тээврийн гол тэнхлэгүүдэд тулгуурласан, 
хотын хөгжлийн коридорууд үүсэж бий болно. 
Хөгжлийн тэнхлэг буюу коридорууд нь хотын суурьшлын тогтолцоог    

оновчтой болгож, оршин суугчдын амьдралын тав тухтай орчинг 
хангана. 
Шинээр бий болох нийтийн тээврийн тэнхлэгүүдээр  олон төрөлт, 
ухаалаг нийтийн тээврийг хэрэглээнд нэвтрүүлэх бөгөөд огтлолцлууд 
дамжин өнгөрөх терминалиудыг байгуулна. 

4-4-7. ГАЗАР ДООРХ ОРОН ЗАЙГ ОНОВЧТОЙ АШИГЛАХ:

Улаанбаатар хотын газар доорх орон зайг ашиглах шинэ бодлогыг 
тодорхойлж, хэрэгжүүлэх нь хот байгуулалтыг дэлхийн улс орнуудын 
чиг хандлагад нийцүүлж, газар ашиглалтыг сайжруулах, Улаанбаатар 
хотын онцлог, эрс тэс уур амьсгалд тохирсон, иргэдийн амьдралын 
хэмнэлийг зүй зохистой хангах, нийтийн тээвэр, замын түгжрэл, 
аюулгүй байдал, агаарын бохирдол зэрэг тулгамдсан асуудлыг 
шийдвэрлэхэд чухал ач холбогдолтой үйл ажиллагаа болно. 

2040 оны түвшинд Улаанбаатар хотын газар доорх орон зайг ашиглах, 
шинэ бодлогыг тодорхойлж, хууль тогтоомж, барилгын стандарт, 
норм ба дүрмийг боловсруулах, газар доорх байгууламжийн 
барилгажилтын төсөл боловсруулж хэрэгжүүлэх арга хэмжээг авна. 
Юуны түрүүн хотын нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд Газар доорх орон 
зайг оновчтой ашиглаж зам, тээвэр, инженерийн шугам сүлжээнд  
ашиглах бодлого баримталж хэрэгжүүлнэ.  
Газар доорх орон зайн сүлжээний гарцуудыг хотын гудамж замын 
ачаалалтай хэсгүүдэд хоёр түвшний огтлолцол, явган хүний газар 
доогуурх гарц, инженерийн шугам сүлжээний хонгилын/туннель/
систем нэвтрүүлэхэд чиглэгдэнэ. 
Газар доорх орон зайг оновчтой ашигласнаар хотын замын 
хөдөлгөөний эрчмийг нэмэгдүүлж, явган зорчигчийн аюулгүй 
байдлыг хангах, хотын оршин суугчдын амьдралын ая тухтай орчинг 
бүрдүүлэхэд түлхэц үзүүлнэ. 
Газар доорх байгууламжуудыг дараах чиглэлээр байгуулна. 

Үүнд:    
 » Хотын гол гудамж замын дагуу хөдөлгөөний ачаалал ихтэй 

цэгүүдэд явган зорчигчийн газар доорх гарцуудыг байгуулах 

 » Хотын төвийн хэсгүүдэд ачаалал ихтэй гол гудамж замуудын 
уулзваруудын 2 түвшин/туннель/-ний огтлолцлуудыг ТЭЗҮ-г 
үндэслэн төлөвлөж, барьж байгуулан замын хөдөлгөөний 
түгжрэлийг бууруулах  

 » Хүн амын суурьшлын нягтрал өндөр байршлуудад орон сууцны 
хороолол, худалдаа үйлчилгээний төвүүд зэрэг төвлөрөл 
ихтэй хотын төв, дэд төвүүдөд газар доорх авто зогсоолуудыг 
байгуулах 

 » Хотын төвлөрсөн инженерийн хангамжийн гол шугам сүлжээний 
хонгилийн систем байгуулах 
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ЗОРИЛТ-5: “АМЬДРАЛЫН ТЭГШ ХҮРТЭЭМЖТЭЙ 
ХОТ” стратегийг хэрэгжүүлэхийн тулд дараах үндсэн 7 зорилгыг 
тавьж байна. 

5-1.  Нийгмийн тэгш хүртээмжтэй байдлыг хангах

5-2.  Төрийн үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэх

5-3.  Олон төрлийн орон сууцны хангамжийг нэмэгдүүлэх

5-4.  Нийгмийн дэд бүтцийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэх

5-5.  Зам тээврийн дэд бүтцийн хангамжийг нэмэгдүүлэх

5-6.  Инженерийн дэд бүтцийн хүчин чадал, хүртээмжийг   
  нэмэгдүүлэх

5-7.  Хотын цэцэрлэгжилт, ногоон байгууламжийн    
  хүртээмжийг нэмэгдүүлэх

5-1. НИЙГМИЙН ТЭГШ БАЙДЛЫГ ХАНГАХ ЗОРИЛГЫН ХҮРЭЭНД:

Улаанбаатар хотын иргэд оршин суугчдын амьдралын түвшин, 
орлогоос үл хамааран нийгмийн хүртээмжийг тэгш авах нөхцлийг 
хангах гол зорилгыг агуулна. Хотын аль ч хэсэгт амьдарч буй иргэд 
оршин суугчид амьдарч буй орчиндоо нийгмийн  бүхий л төрлийн 
үйлчилгээг жигд авах нөхцөл бололцоог хангана.
Судалгаагаар 2040 оны түвшинд хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн 
тоо 2 дахин нэмэгдэж 75000 хүрэх тооцоо гарч буй тул эдгээр 
иргэдийн тэгш байдлыг хангах асуудал ч хамааралтай. 2040 оны 
түвшинд нийслэл хотын хэмжээнд нийгмийн тэгш байдлыг хангахын 
тулд дараах дэд зорилтуудыг дэвшүүлж хэрэгжүүлнэ. 
Үүнд: 

 » Бүх нийтийг нийгмийн хамгааллын тогтолцоо, арга хэмжээнд 
хамруулах

 » Ахмад настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд нийгмийн үйлчилгээ 
тэгш хүртэх боломж,  нөхцлийг бий болгох

 » Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах

 » Нийгмийн хамгааллыг өргөжүүлж,  хөдөлмөр эрхлэлтийг 
дэмжих зэрэг болно.

5-1-1. АХМАД НАСТАН, ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ИРГЭД 
НИЙГМИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭГ ТЭГШ ХҮРТЭХ БОЛОМЖ, НӨХЦЛИЙГ 
БИЙ БОЛГОХ: 

Бүх нийтийг нийгмийн хамгааллын тогтолцоо, арга хэмжээнд 
хамруулах: Хотын оршин суугчдын нийгмийн хамгааллын арга 
хэмжээг төрийн зүгээс авч, оршин суугчдын нийгмийн үйлчилгээний 
барилга байгууламжийг нэмж барьж байгуулах замаар хүртээмжийг 
стандартын түвшинд хүргэж, чанарыг сайжруулна.  

Ахмад настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд нийгмийн үйлчилгээ 
тэгш хүртэх боломж, нөхцлийг бий болгох: Хотын оршин суугч  
ахмад настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд нийгмийн үйлчилгээ тэгш 
хүртэх боломж, нөхцлийг бий болгох зорилгоор нийтийн 
үйлчилгээний барилга байгууламж, гудамж замын уулзваруудад 
зориулалтын тоног төхөөрөмжүүдийг байршуулах, ахмад настан, 
хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд ээлтэй орчинг бий болгоно. Оршин 
суугчдын нийгмийн хамгааллыг өргөжүүлж,  хөдөлмөр эрхлэлтийг 
дэмжиж, жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах арга хэмжээнүүдийг 
шат дараатай авч хэрэгжүүлнэ. 

5-1-2 ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТ, ГАРААНЫ БИЗНЕСИЙГ ДЭМЖИХ НЬ:  

Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих, бизнес эрхлэх арга, ур чадварыг
хөгжүүлж, жижиг, дунд бизнес эрхлэлтийн өрсөлдөх чадварыг 
дээшлүүлнэ.
Үндэсний экспортлогч томоохон компаниудад үйл ажиллагаагаа 
өргөтгөх орон зай, орон нутгаас түүхий эд, бүтээгдэхүүнийг 
тогтвортой бэлтгэн нийлүүлэх сүлжээ, тогтолцоог бий болгож, үйл 
ажиллагааг нь эдийн засгийн болон санхүүгийн дэмжлэг, хөнгөлөлт, 
урамшууллын бодлогоор дэмжинэ. 
Энэ арга хэмжээний хүрээнд Улаанбаатар хотын дахин төлөвлөлтөнд 
хамрагдах нутаг дэвсгэрт, орчин үеийн үйлдвэрлэлийг үйлдвэрийн 
парк, кластер хэлбэрээр зохион байгуулж хөгжүүлнэ. Одоогийн 
үйл ажиллагаа явуулж буй томоохон үйлдвэр аж ахуйн газруудыг 
хэвээр хадгалах бодлого баримтлах ба харин малын түүхий эдийн 
анхан шатны боловсруулах үйлдвэрүүдийг хаяа дагуул хотуудад 
байршуулж, үйл ажиллагааг нь дэмжинэ.   

Хөдөлмөр эрхлэлт, энтерпрайзинг хандлага болон ур чадварыг 
хөгжүүлэн дэмжих, аж ахуй эрхлэлтийг дэмжсэн үйл ажиллагааг 
эрчимжүүлэх арга хэмжээний хүрээнд: 

 » Залуучуудад бизнес эрхлэх зорилгодоо хүрэхэд шаардлагатай 
бүх төрлийн дэмжлэг, туслалцаа үзүүлэх, орчин нөхцөл 
бүрдүүлэх

 » Бичил, жижиг, дунд бизнесийг дэмжих орчныг бэхжүүлж, 
төлөвшүүлэх

 » Жижиг, дунд бизнес эрхлэлтийн өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэх: 

 » Инноваци, технологи нэвтрүүлэх, мэдлэг хуваалцах чиглэлээр 
төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн нөхцөлийг бүрдүүлж, 
экспортын чиг баримжаатай бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг бий 
болгох, экспортын зах зээлд нэвтрэхэд дэмжлэг үзүүлж, бичил, 
жижиг, дунд бизнес олон улсад өрсөлдөх боломж нөхцөлөөр 
хангах 

зэрэг тус тус болно. 

Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих хөтөлбөр боловсруулж хэрэгжүүлэх: 
Оршин суугчдад үйлчилгээний хүртээмжийг ойртуулах, хөдөлмөр 
эрхлэлтийг дэмжих зорилгоор төвлөрсөн олон нийтийн буюу 
төрөлжсөн төвүүдийг оновчтой байршлуудад байгуулж хөгжүүлнэ. 
Эдгээр төвүүдэд төрийн болон худалдаа үйлчилгээ, сургууль,цэцэрлэг, 
эмнэлэг гэх зэрэг нийгмийн    үйлчилгээний байгууллагууд төвлөрөн 
байрлана. Олон нийтийн төвүүдийн байршлыг “УБЕТ-2040” 
боловсруулах шатанд нарийвчлан тогтоож, төрөл бүрийн ангиллын 
олон нийтийн төвүүдийг байгуулна.  



137УЛААНБААТАР  2040

У
Л
А

А
Н

Б
А

А
ТА

Р 
Х
О

ТЫ
Н

 Х
Ө

ГЖ
Л
И

Й
Н

 Ү
ЗЭ

Л
 Б

А
РИ

М
ТЛ

А
Л

Зураг 45. Хотын төв, дэд төвүүдийн байршил 
 

   
  

5-1-3. ХОТЫН ТӨВ, ДЭД ТӨВ, ОЛОН НИЙТИЙН ТӨВҮҮДИЙГ 
ХӨГЖҮҮЛСНЭЭР НИЙГМИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХҮРТЭЭМЖИЙГ 
НЭМЭГДҮҮЛЭХ 

Хүн амын төвлөрөл үүсгэх хотын олон нийтийн төвүүдэд төрийн 
үйлчилгээ, сургууль цэцэрлэг, эмнэлэг, биеийн тамир спортын 
зэрэг нийгмийн үйлчилгээний болон томоохон худалдаа үйлчилгээ, 
банк санхүү бизнесийн байгууллагууд, ЖДҮ үйл ажиллагаа явуулж, 
ажлын байрыг олноор бий болгоно.  
Олон нийтийн төвүүдийг олноор байгуулснаар, үйлчлэх хүрээг богино   
болгож, оршин суугчид нийгмийн үйлчилгээг иж бүрнээр авах 
нөхцөл бололцоог сайжруулж, хотын доторх зорчилт хөдөлгөөний 
урсгалыг задална. 

Хот санхүүгийн хувьд бие даан, асуудлуудаа шийдвэрлэх боломжит 
суурь орчинг бий болгохын тулд Улаанбаатар хотын хөгжлийн 
санхүүжилтийн орчинг сайжруулах, хөрөнгө оруулалтын эх үүсвэрийг 
босгох, хөрөнгө оруулалтын төслийн удирдлага, менежментийг 
сайжруулах, үр ашгийг дээшлүүлэхэд Улаанбаатар хотын хууль эрх 
зүйн орчинг өнөөгийн шаардлагад нийцүүлэн шинэчлэнэ. 

Жижиг дунд бичил бизнесийг дэмжих төр хувийн хэвшлийн 
санхүүгийн менежментийн арга хэмжээг үе шаттайгаар авна. 
Хотын хөгжлийн санхүүжилтийн эх үүсвэр босгох, барилга, хот 
байгуулалт, цахилгаан эрчим хүч, дулаан, зам тээвэр гэх мэт олон 
чухал асуудлаар төр засаг, хувийн хэвшлийн,дэмжлэг, оролцоотой  
хийж гүйцэтгэнэ. 

Хотын хөгжлийн асуудлаар, нэн ялангуяа санхүүжилтийн эх үүсвэр 
босгох, барилга, хот байгуулалт, цахилгаан эрчим хүч, дулаан, зам 
тээвэр гэх мэт олон чухал асуудлаар Улаанбаатар хот дангаараа 
шийдвэр гаргах, түүнийгээ хэрэгжүүлэх, гүйцэтгэх боломж 
хязгаарлагдмал байгаа юм.

Өнөөдрийн төсвийн тогтолцоогоор Улаанбаатар хот аймгуудтай, 
дүүргүүд сумдуудтай статусын хувьд нэг түвшинд байгаа билээ. Гэтэл 
хүн ам, эдийн засгийн боломжоороо дүүргүүд нь аймгуудаас ч том, 
хороод нь сумдуудын хэмжээнд, тэр бүү хэл зарим аймгаас ч том 
хороо байгааг зайлшгүй тооцож үзэх шаардлага бодит амьдралаас 
урган гарч байгаа билээ. Үүнтэй холбогдуулан иргэдэд үзүүлэх 
төрийн үйлчилгээг аль түвшинд шийдэж байх, ямар төсөл, хөрөнгө 
оруулалтыг хот, дүүрэг, хороодын хэн нь шийдэж, хэрэгжүүлж, 
хариуцаж байх, татвар болон төсвийн санхүүжилтийг хэрхэн үүнд 
нийцүүлэх талаар хууль эрх зүйн хүрээнд тодорхой зааж шийдвэрлэх 
шаардлагатай болж байна.  Хотын эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 
төсөл сүүлийн 10-аад жил нилээд яригдаж байгаа боловч тодорхой 
үр дүн өнөөг хүртэл гарахгүй байна. Энэ хуулийн төслийг ойрын 
хугацаанд хэлэлцүүлэх, батлуулах, энэ хүрээнд Засаг захиргааны 
нэгжийн тухай хуулинд дагалдах өөрчлөлтүүдийг оруулахад 
анхаарал хандуулах нь зүйтэй.

Залуучуудад бизнес эрхлэх зорилгодоо хүрэх хүрэхэд шаардлагатай 
бүх дэмжлэг туслалцаа үзүүлэх: 

 » Энтерпрайзинг хүсэл тэмүүллийг дэмжих үр нөлөө бүхий 
экосистемийг дэмжих бодлого хэрэгжүүлнэ.

 » Хүн амын энтерпрайзинг хандлага, ур чадвар, зан үйл болон үйл 
ажиллагааг нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн зан үйлийн интервенцийг 
хэрэгжүүлнэ.

 » Залуу энтрепренершип үндэсний хөтөлбөр боловсруулж, 
хэрэгжүүлнэ.

 » Гарааны бизнес эрхлэгч залууст бизнесээ тэлэх, эрчимжүүлэхэд 
шаардлагатай мэдлэг, ур чадвар олгох цогц арга хэмжээг 
хэрэгжүүлэх, дэд бүтцийг хөгжүүлнэ. /хурдасгуур хөтөлбөр, 
менторшип, coworking space, түрээсийн хөнгөлөлт/

 » Гарааны бизнес эрхлэгчдэд зориулсан орчин үеийн 
санхүүжилтийн хэлбэрүүдийг нэвтрүүлэх (angel investment, 
venture capital fund), санхүүгийн үр ашигтай тогтолцоог 
бүрдүүлнэ
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5-1-4.  БИЧИЛ, ЖИЖИГ ДУНД БИЗНЕСИЙГ ДЭМЖИХ ОРЧИНГ 
БЭХЖҮҮЛЖ, ТӨЛӨВШҮҮЛЭХ ЧИГЛЭЛЭЭР: 

Хотын оршин суугчдын орлогыг нэмэгдүүлж, ажлын байраар 
хангахын тулд төлөвлөж буй олон нийтийн төвүүдэд бичил, жижиг 
дунд бизнесийн төвүүдийг байгуулна. Эдгээр төвүүдэд хямд 
түрээсийн үйлчилгээг нэвтрүүлснээр жижиг дунд, үйлдвэрлэл эрхлэгч 
аж ахуйн нэгж, иргэдийг дэмжиж, ажлын байрыг нэмэгдүүлэх үйл 
ажиллагаа болно.

Жижиг дунд бичил бизнесийг дэмжих төр хувийн хэвшлийн 
санхүүгийн менежментийн арга хэмжээг үе шаттайгаар авна. 
Үүнд:

 » Үндэсний томоохон аж ахуйн нэгж, гадаадын хөрөнгө 
оруулалттай ААН-ийг бичил, жижиг, дунд бизнестэй холбох 
ханган нийлүүлэлтийг хөгжүүлэх хөтөлбөр боловсруулж, 
хэрэгжүүлнэ.

 » Төрийн худалдан авалтаар бичил, жижиг, дунд бизнесийг 
дэмжих, шаардлагатай түүхий эд, тоног төхөөрөмжөөр хангах, 
хэрэгцээтэй хүний нөөц бэлтгэх, мэргэжилтэй ажилчдын 
мэдээллийн санг бүрдүүлнэ.

 » Томоохон ААН, төрийн худалдан авалтын гэрээг үндэслэн бичил, 
жижиг, дунд бизнесийг зээлийн барьцаа шаардахгүйгээр зээл 
олгох нөхцөл бүрдүүлнэ.

 » Зээлийн батлан даалтын санг сурталчлах, үйл ажиллагааг нь 
өргөжүүлж сайжруулна. 

 » Бичил, жижиг, дунд бизнест чиглэсэн санхүүгийн урамшууллыг 
өргөжүүлнэ.

 » Санхүүгийн байгууллагын нийлүүлж буй зээлийн бүтээгдэхүүнийг 
бизнес эрхлэгчдэд хүртээмжтэй ба нийцэмжтэй болгох талаар 
санхүүгийн салбарынхантай хамтран ажиллана.

 » Бизнесийн үйл ажиллагааг албан хэлбэрт шилжүүлэхэд дэмжлэг 
болох үйлчилгээний хүртээмж, чанарыг сайжруулна.

 » Экспорт, импортын зах зээлтэй холбоотой мэдээллийг 
цахимжуулж, экспортын зах зээлд нэвтрэх ур чадварыг 
нэмэгдүүлэхэд дэмжлэг үзүүлнэ.

2011-2012 онуудад Сангийн яам ба олон улсын нэр хүндтэй 
байгууллагуудын зүгээс МУ-ын эдийн засгийг 10-20%-ийн 
өсөлттэйгөөр төсөөлж байсан ч уул уурхайн салбарын уналтаас 
шалтгаалан макро эдийн засгийн уналт улсын хэмжээгээр бий 
болж татвар ба хөрөнгө оруулалтын төсөөлсөн тооцооллууд биелэх 
боломжгүй болсон. Энэ нь дагуул хотуудыг төлөвлөж, хөгжлийн 
ерөнхий төлөвлөгөөг боловсруулахдаа дэд бүтцийн санхүүжилтийг 
шийдвэрлэх аргуудыг олон хувилбараар гаргах шаардлагатайг 
баталж байна. 
Тус баримт бичгийн хүрээнд Улаанбаатар хотын дагуу 15 дагуул 
хаяа хот, тосгон байгуулахаар төлөвлөж байна. Жишээ болгож Япон 
улсын Засгийн газрын хөнгөлөлттэй зээлийн хүрээнд Төв аймгийн 
Сэргэлэн сумын нутаг дэвсгэрт байгуулахаар төлөвлөж байгаа Шинэ 
нисэх онгоцны буудлыг түшиглэн байгуулагдах Аэроситигийн дэд 
бүтцийн хөрөнгө оруулалтыг шийдвэрлэх боломжийг авч үзье. 
Аэросити хот нь мега төсөл учир Улаанбаатар хот орон нутгийн 
бонд гаргах замаар санхүүжүүлэх боломжтой. БНСУ-ын жишээнээс 
харахад хот байгуулалтыг санхүүжүүлэх зориулалтаар бонд 

гаргадаг ба худалдан авсан хүн, хуулийн этгээд эргээд тухайн 
бүтээн байгуулалтаас үл хөдлөх хөрөнгө худалдан авах зэрэг 
хэлбэрээр эргэн төлөлтөө шийдвэрлэсэн байдаг. Ийм байдлаар 
бизгесийн ашигтай байршил бүхий бүтээн байгуулалтуудын дэд 
бүтцийг бондоор санхүүжүүлэх боломжтой бөгөөд төлбөрийг газар 
болон бүтээн байгуулсан байгууламжийн борлуулалтын орлогоор 
эргэн төлөхөөр зохицуулалт хийх боломжтой юм. Харин сургууль, 
цэцэрлэг, эмнэлэг зэрэг төсвөөс санхүүждэг нийгмийн чиглэлийн 
бүтээн байгуулалтын дэд бүтцийн санхүүжилтийн эргэн төлөлтийг 
улс, орон нутгийн төсөв болон хөгжлийн албан ёсны тусламжийн 
хүрээнд шийдвэрлэх шаардлагатай.

5-2. ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХҮРТЭЭМЖИЙГ НЭМЭГДҮҮЛЭХ 
ЗОРИЛТЫН ХҮРЭЭНД:

Хотын оршин суугчдад төрийн үйлчилгээг ойртуулах зорилгоор 
дараах бодлого, хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа явуулна.
 

 » Нийслэлийн цахим мэдээллийн нэгдсэн сан, дэд бүтэц бий 
болгож хөгжүүлэх

 » Иргэдэд төрийн үйлчилгээг цахимаар цогц байдлаар хүргэх 
тогтолцоог  хэрэгжүүлэх

 » Иргэн, төр, бизнесийн байгууллагуудыг мэдээлэл солилцооны 
үүлэн технологид шилжүүлж, ил тод төрийн албаны тогтолцоог 
бэхжүүлэх

 »  Мэдээллийг цахимжуулж, иргэдэд төрийн үйлчилгээг цахимаар 
цогц байдлаар хүргэх  тогтолцоог бий болгон хэрэгжүүлэх

 »  Хотын байгууллагуудын ажилтнуудын хүний нөөцийн 
менежментийг сайжруулан чадавхжуулна.

Төлөвлөж буй хотын төв, дэд төвүүд болон олон нийтийн төвүүдэд 
төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төвүүдийг байгуулж, үйлчилгээг 
цахимжуулна. Хэрэгжилтийг хангахын тулд Улаанбаатар хотын 
холбоо мэдээллийн сүлжээний хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх бөгөөд 
олон нийтийн төвүүдийг холбосон гудамж замын дагуу 302,7 км урт 
шилэн кабелийн  шугмыг холбогдох байгууламжуудын хамт барьж 
байгуулна. 
Төрийн үйлчилгээг хүртээмжтэй, ил тод, үр ашигтай хүргэх 
механизм-нэг цэгийн  үйлчилгээг боловсронгуй болгон хөгжүүлэх 
 Төрийн үйлчилгээг илүү хялбаршуулах, төрийн байгууллагууд 
хоорондын хамтын ажиллагааг дэмжих бодлого баримтална. 

5-2-1. ОЛОН НИЙТИЙН ТӨВҮҮДЭЭР ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХҮРГЭХ

Хотын мэдээллийн нэгдсэн санг хэрэгжүүлэхэд цахим мэдээллийн 
сангийн өгөгдлийн баазыг шинэчлэх, хөгжүүлж нийслэлийн бүх 
харьяа агентлагуудыг дундын мэдээллийн санд холбож мэдээллийн 
нэг эх үүсвэртэй болно.
Нийслэлийн  нутаг дэвсгэр, гудамж зам талбай, барилга байгууламж, 
инженерийн шугам сүлжээ бүхий 3D мэдээллийн сантай болгон 
хэрэгжүүлэх. Мөн нийслэлд мэдээллийн хадгалалт, түүний аюулгүй 
байдал, иргэн аж, ахуй нэгж байгууллагын гол хөдөлгөгч хүч болсон 
технологийн зогсолтгүй, найдвартай үйл ажиллагааг хангах дата 
төвийг байгуулна.
Хотын оршин суугчдын өдөр дутмын амьдралд тохиолдож нэг гол 
асуудал бол төрийн үйлчилгээг авах асуудал байдаг. Төлөвлөлтийн 
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хугацаанд төрийн үйлчилгээг хүртээмжтэй, ил тод, үр ашигтай , 
хурдан шуурхай авах, хүргэх асуудлыг оновчтой шийдсэнээр хотын 
доторх хөдөлгөөний түгжрэлийг бууруулж, үйлчилгээг хөнгөн 
шуурхай болгож, оршин суугчдын ая тухтай амьдралын нөхцлийг 
бүрдүүлэх нэг хүчин зүйл болно. 

Үүний тулд бүх шатны үйлчилгээ үзүүлэгч төрийн байгууллагуудын 
ажлын уялдаа холбоог сайжруулах, хамтын ажиллагааг дэмжих 
бүтэц зохион байгуулалтын арга хэмжээг авах бөгөөд төлөвлөж 
буй олон нийтийн төвүүдэд төрийн байгууллагуудыг байршуулж, 
үйлчилгээг оршин суугчдад ойртуулна. 
Олон нийтийн төвүүдэд төрийн үйлчилгээг хялбаршуулах 
зорилгоор төрийн “нэг цэгийн үйлчилгээ”-г төгөлдөржүүлэх, төрийн 
үйлчилгээний төв-үүдийг байгуулна. 

Зураг 46. Мэдээллийн нэгдсэн сан

Нийслэлийн 34 харьяа агентлаг, газар нэгжүүд үйл ажилланаа 
бүтээж, үр ашгийг нэмэгдүүлэх хүнд сурталгүй, ил тод байдлыг 
нэвтрүүлж иргэн аж ахуй нэгжүүдэд мэдээлэл технологийн тэргүүн 
туршлагуудыг ашиглан хурдан шуурхай төрийн үйлчилгээг үзүүлнэ.

5-2-2. ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЦАХИМ УХААЛАГ СИСТЕМ 
НЭВТРҮҮЛЭХ

Шинэ зууны хотуудын хөгжлийн чиг хандлагыг ерөнхийд нь 
тодорхойлбол технологийн дэвшил, иргэдийн хүсэл шаардлага, 
бизнесийн орчны өөрчлөлт зэргийг оновчтой шийдвэрлэх захиргааны 
цомхон бүтэцтэй, ойлгомжтой дүрэм журамтай, соёлтой шуурхай 
үйлчилгээтэй, технологижсон, ажиллаж амьдрахад таатай, аюулгүй, 
олон улсын түвшинд хотын өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэх чиг 
хандлагатай байна. 

Цахим засаглалын загвар нь иргэдтэй эргэх холбоонд суурилсан 
систем байна. Энэхүү загвар нь дараах бүтэцтэй байна. Цахим 
засаглал E-Government; Цахим бизнесийн орчин E-Business; 
Институцийн чиг үүргийг хангах цахим ажил хэргийн орчин нь 
E-Society- д үл хамаарах засаглал ба бизнес байна.
Тоон технологи нь “Ухаалаг хот”-ын хамгийн тулгамдсан асуудлуудыг 
шийдвэрлэхэд хувьсгал хийж байна. Ухаалаг хотууд нь тулгамдаад 
буй бэрхшээлийг шийдвэрлэхийн тулд мэдээллийн технологийн 
дэвшлийг ашигладаг.

Төрийн үйл ажиллагааны инновацийг дэмжих замаар цахим 
засаглалыг хөгжүүлж, иргэд ил тод нээлттэй, хүнд суртал, 
чирэгдэлгүйгээр төрийн үйлчилгээг авах боломж бүрдэнэ. Мэдлэгийн 
эдийн засаг, инноваци хөгжих эрх зүйн зохицуулалтын таатай орчинг 
бүрдүүлснээр мэдээллийг цахимжуулж, иргэдэд төрийн үйлчилгээг 
цахимаар цогц байдлаар хүргэх тогтолцоог бий болгож хөгжүүлнэ. 
Хүний хөгжлийг дэмжсэн үр дүн, үр нөлөөтэй цахим засаглалыг 
төлөвлшүүлэх бөгөөд төрийн байгууллагууд иргэдэд ил тод  нээлттэй 
мэдээллийн санг үйл ажиллагааны чиглэл тус бүрээр байгуулна.
Хотын өнөөгийн тулгамдсан асуудлуудыг оновчтой зөв шийдвэрлэсэн 
иргэдийн ажиллаж, амьдрах таатай орчин таатай орчинг бүрдүүлсэн 
олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдөхүйц төрийн “ухаалаг” үйлчилгээтэй 
хотын засаглалыг бий болгоно.

5-3. ХҮН АМ, НИЙГМИЙН ДЭД БҮТЦИЙН ХҮРТЭЭМЖИЙГ 
НЭМЭГДҮҮЛЭХ ЗОРИЛТЫН ХҮРЭЭНД:

ХҮН АМ: 

Нийслэл Улаанбаатар хотын хүн амын хэтийн төлөвийн тооцооллыг  
МУҮСХ-ноос гаргасан  “Хүн амын 2015-2045 оны шинэчилсэн хэтийн 
тооцоо” сэдэвчилсэн судалгааны арга аргачлал, судалгааны дүнг 
үндэслэн тооцож гаргалаа. Монгол Улсын хүн ам 1962 онд 1 сая, 
1988 онд 2 сая, 2015 онд 3 сая хүрч байсан бол 2031 онд 4 сая, 2045 
онд 5 сая хүрнэ гэж тооцоологдож байна.
Хотын нийт хүн амын өсөлт: 2040 оны УБ хотын хүн амыг 2,2 
сая байхаар таамаглаж байна. Хүн амын өсөлтийг насны бүлгээр 
дэвшүүлэн тооцох аргачлалыг хэрэглэсэн.
2040 оны түвшинд нийслэл Улаанбаатар хотын хүн ам 2,2 сая болох 
ба Улаанбаатар хотын барилгажих нутаг дэвсгэрт 1,6 сая, хаяа дагуул 
хот суурингуууд 600,0 мянган хүн оршин сууна. 
Төлөвлөлтийн хугацаанд Улаанбаатар хотын хүн амыг цэвэр 
өсөлтөөр дагуул хот суурингуудын өсөлтийг механик өсөлтөөр 
хангана. Улаанбаатар хотын хэмжээнд механик өсөлтийг хязгаарлах 
бодлого баримтална.  

Зураг 47. Хүн амын насны бүлэг 1963-2045

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1963 1969 1979 1989 2000 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045

Хүн амын насны бүлэг 1963-2045

0-14 15-64 65+

ЗАХИРГААНЫ АРГА

 »   Хотод бүртгэлгүйгээр хотын орон сууц болон бусад үл хөдлөх 
хөрөнгийг эзэмшихэд зарим хязгаарлалт тавих 

 »   Бүртгэлгүйгээр 6 сараас дээш хугацаагаар түр оршин суухыг 
хориглох зэрэг арга хэмжээг төлөвлөнө авч хэрэгжүүлнэ.
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Хүн амын насны бүлэг:  Манай улсын нийт хүн амд 65, түүнээс 
дээш насныхны эзлэх хувийн жин 2015 онд 3.86 хувь байсан бол 
энэ үзүүлэлт 2045 онд 8.97 болох төлөвтэй байна. Одоогоор манай 
улсын хүн ам зүйн цонх үе нээгдээд байгаа бөгөөд 2040 он гэхэд 
тэтгэврийн насныхны тоо одоогийнхоос нэлээд хувиар нэмэгдэхээр 
байна. Төрөлтийн хувьд тогтвортой өссөөр байх төлөвтэй байна.

Улаанбаатар хотыг амьдралын таатай орчин, тэгш хүртээмжтэй хот 
болгох зорилгын нэн чухал хэсэг нь оршин суугч иргэдэд ээлтэй 
нийгмийн орчинг бүрдүүлэх явдал юм. Энэ зорилгоор дараах арга 
хэмжээ авна.  
Үүнд:

 »   Хотын хүн амын зохисгүй төвлөрлийг задалж, нийгмийн 
үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэх

 »   Хотын оршин суугчдын хоорондын амьд харьцааг дэмжих 
амралт, зугаалгын орон зайг байгуулах  

 »   Төвлөрсөн инженерийн дэд бүтцийн хангамжтай орон сууцны 
хэрэглээг нэмэгдүүлэх 

 » Хотын хэмжээнд оршин суугчдын нийгмийн дэд бүтцийн 
хангамжийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, тухайн салбарт 
зарцуулагдах хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэх 

 » Төр хувийн хэвшлийн түншлэлийг хөгжүүлэх 

 » Сайжруулсан сууцны хорооллын оршин суугчдын амьдралын 
орчин нөхцлийг сайжруулах 

Зохисгүй төвлөрлийг задлах: 2040 оны түвшинд хотын хэмжээнд 
олон төвт хотын тогтолцоонд шилжих хот байгуулалтын арга 
хэмжээ авч олон нийтийн төвүүдийг байгуулах ба тухайн төвүүдэд 
бүх төрлийн нийгмийн болон худалдаа үйлчилгээний барилга 
байгууламжуудыг стандарт шаардалгад нийцсэн хүртээмжтэйгээр 
байгуулж, тохилог  орчинг бий болгоно. 

 » Оршин суугчдын хоорондын харьцааг дэмжих: Хотын оршин 
суугчид цугларах, чөлөөт цагаа өнгөрөөх хоорондоо харьцах 
задгай чөлөөтэй орон зайг парк цэцэрлэг, задгай тохижилт 
бүхий задгай талбайг шинээр төлөвлөж буй хотын төв, дэд төв, 
олон нийтийн төвүүдэд байгуулна. 

 » Төвлөрсөн инженерийн хангамжтай орон сууцны хангамжийг 
хангамжийг  хэрэглээг нэмэгдүүлэх: Төвлөрсөн инженерийн 
хангамжтай орон сууцны хорооллуудыг нийгмийн дэд бүтцийн 
хамт байгуулах бөгөөд барилгажилтын талбайг нэмэгдүүлж, 
хотын оршин суугчдын 70% орчим нь амьдрахаар тооцож 
хөгжүүлнэ. Тохилог орон сууцны хорооллууд нь орчин үеийн 
төлөвлөлтийн стандарт шаардлага хангасан байна. 

 » Нийгмийн дэд бүтцийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэх:  Оршин 
суугчдад үзүүлэх нийгмийн үйлчилгээний хүртээмжийг 
нэмэгдүүлж, чанарыг сайжруулах зорилгоор тухайн 
салбарын дэд бүтэц, хүний нөөцийг нэмэгдүүлэх, чадавхжийг 
сайжруулахад зарцуулагдах улс, нийслэлийн төсвийн хөрөнгө 
оруулалтыг үе шаттайгаар нэмэгдүүлнэ. 

 » Төр хувийн хэвшлийн түншлэлийг хөгжүүлэх: Хотын оршин 
суугчдад ээлтэй нийгмийн орчин бүрдүүлэхэд хувийн 
хэвшлийн санал санаачлага, хөрөнгө оруулалтыг татах, бүтээн 
байгуулалтын ажлыг хамтран гүйцэтгэх арга механизмыг 
боловсронгуй болгоно. 

 » Сайжруулсан сууцны хорооллын оршин суугчдын амьдралын 
орчинг сайжруулах: Тухайн хорооллын олон нийтийн 
төвүүдэд нийгмйн болон худалдаа үйлчилгээний барилга 
байгууламжуудыг зам тээврийн дэд бүтцийг барьж байгуулна. 
Хорооллын чанартай бичил цэцэрлэгт хүрээлэн, амралт 
зугаалгын задгай талбай, биеийн тамирын болон тоглоомын 
талбайн гэрэлтүүлэг, тохижилтын хамт барьж байгуулна. 

Нийгмийн дэд бүтцийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэх: 
2040 оны түвшинд Улаанбаатар хот нь “Чанартай амьдралын 
баталгаа бүхий нийгмийн хамгаалалтай,эрүүл энх, аз жаргалтай 
гэр бүлийн орчинд, улс орны хөгжлийн суурь болсон эрүүл, 
боловсролтой нийгмийн идэвхтэй МОНГОЛ ХҮН-ийг хөгжүүлж, 
Хүний хөгжлийн индексийг 2030 онд 0,8, 2040 оны түвшинд 0.85-д 
хүргэж, аз жаргалын индексээр эхний 15 орны тоонд багтах болно.
Энэ зорилтын хүрээнд 2040 оны түвшинд нийгмийн дэд бүтцийн 
хангамжийг сайжруулах арга хэмжээ авна.

 » Бүх түвшний суралцагчдад хүртээмжтэй, чанартай, хэрэгцээнд 
нь нийцсэн боловсрол эзэмшүүлэх, орчин нөхцөлийг бүрдүүлэх;

 » Нийгмийн эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний чанар, тэгш, 
хүртээмжтэй байдлыг хангах;

 »  Олон улсын шаардлага, стандартад нийцсэн орчинд нийтийн 
биеийн тамир, спортын  үйлчилгээ үзүүлэх, хүртээмжийг 
нэмэгдүүлэх орчин, нөхцөл бүрдүүлэх

 » “Монгол туургатны хэл, соёл, уламжлалыг хадгалж хөгжүүлэх” 
хөтөлбөр хэрэгжүүлж, соёл, урлагийн үйлчилгээний хүртээмжийг 
нэмэгдүүлэх 

5-3-1. ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЧАНАР, СТАНДАРТЫГ 
САЙЖРУУЛЖ ТЭГШ ХҮРТЭЭМЖИЙГ ХАНГАХ:

Эрүүл дадал хэвшилтэй, идэвхтэй амьдралын хэв маягтай иргэн 
төлөвшүүлэн эрүүл мэндийн чанар, хүртээмж, үр дүнтэй тогтолцоог 
хөгжүүлнэ.
2040 оны түвшинд нийслэлийн хүн амын эрүүл мэндийг хамгаалах, 
асуудал тэргүүн зэрэгт тавигдах бөгөөд эмнэлгийн үйлчилгээний 
чанар, стандартыг сайжруулж, тэгш хүртээмжийг хангах асуудлыг 
иж бүрэн шийдвэрлэнэ. 
Үүний тулд: 

 » Эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээний нэгдсэн зохицуулалттай, 
бүсчилсэн сүлжээг байгуулж, тогтвортой үйл ажиллагааг хангана

 » Дүүргийн эрүүл мэндийн төвийг нэгдсэн эмнэлэг, дүүргийн 
нийгмийн эрүүл мэндийн төв болгон хөгжүүлэх ба оношилгоо, 
эмчилгээний чадавхыг сайжруулах, ерөнхий мэс засал, 
дурангийн мэс засал, хавдар, хөнгөвчлөх, сэргээн засах 
тусламж, үйлчилгээг үе шаттай хөгжүүлнэ

 » Өрхийн эрүүл мэндийн төвд үзүүлэх эмнэлгийн анхан шатлалын 
тусламж, үйлчилгээнд шинэ дэвшилтэт арга технологийг 
нэвтрүүлэх, хурдавчилсан оношилгоо, өдрийн, сэргээн засах, 
гэрээр үзүүлэх тусламжийг бэхжүүлнэ

 » Эрүүл мэндийн байгууллагын барилга байгууламжийг шинээр 
болон засварлах, өргөтгөж, хүчин чадал, үйлчилгээний 
хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, стандартын шаардлага хангасан 
тохижилт, үйлчилгээний орчин бүрдүүлэх, орны тоог 



141УЛААНБААТАР  2040

У
Л
А

А
Н

Б
А

А
ТА

Р 
Х
О

ТЫ
Н

 Х
Ө

ГЖ
Л
И

Й
Н

 Ү
ЗЭ

Л
 Б

А
РИ

М
ТЛ

А
Л

нэмэгдүүлэх, дүүргийн жишиг эрүүл мэндийн төвийн барилгыг 
шинээр барина

 » Шинжлэх ухааны дэвшилтэт технологи, инновацийг нэвтрүүлэх, 
өндөр хөгжилтэй орны эмч, эмнэлгийн мэргэжилтнийг 
багаар нь урьж ажиллуулах, үндэсний мэргэжилтнийг сургаж 
чадавхжуулах замаар өндөр технологи, ур чадвар шаардсан 
тусламж, үйлчилгээг эх орондоо үзүүлдэг болно

 » Оношилгоо, эмчилгээний орчин үеийн дэвшилтэт технологийг 
нэвтрүүлж, иргэд эх орондоо цогц оношлуулж, эмчлэгдэх, 
гадны иргэдийг татан ирүүлж оношлох, эмчлэх зорилгоор олон 
улсын жишигт нийцсэн төвүүдийг байгуулах

зэрэг зорилтуудыг тавьж хэрэгжүүлэх бөгөөд шинээр 330 орчим төрөл 
бүрийн шатлалын эмнэлгийг барьж байгуулан, эмч мэргэжилтнээр 
ханган шаардлагатай.   

2040 оны түвшинд нийслэл Улаанбаатар хотын эрүүл мэндийн 
үйлчилгээний хүртээмжийг 50%-р нэмэгдүүлэх шат дараатай арга 
хэмжээ авна.  Нийтдээ 77 мянган үзлэг өдөр , 19.8 мянган эмнэлгийн 
ор, 220 ширхэг түргэний машины хэрэгцээ байна. Одоогийн хүчин 
чадлыг 2040 он хүртэл 60 мянган үзлэг өдөр, 7.5 мянган эмнэлгийн 
ор, 63 ширхэг түргэний машинаар нэмэгдүүлэх шаардлагатай.

 » А. Бүх шатны эрүүл мэндийн үйлчилгээний газруудыг нийтийн 
тээврийн сүлжээний хангамжтай уялдуулан хөгжүүлж, тоог 2018 
оны суурь тоо хэмжээнээс 1,5 дахин нэмэгдүүлэх 

 » Б. 3-р шатлалын эмнэлгийн тоог 2 дахин нэмэгдүүлэх: Үйлчлэх 
хүрээнд тохируулан сонгосон байршлуудад өндөр технологийн 
эмнэлгийн үйлчилгээ үзүүлэх 3-р шатлалын эмнэлгүүдийг 
Баянхошуу,  Сэлбэ, Сонсголон дэд төвүүдийн орчинд байгуулна. 

 » В. Улаанбаатар хотод эрүүл мэндийн аялал жуулчлалыг 
хөгжүүлэх, өөрийн орны эрүүл мэндийн байгууллагуудын 
үйлчилгээний чанарыг сайжруулж, олон улсад өндөр 
технологийн эмнэлгийн үйлчилгээ үзүүлэх зорилгоор Улиастайд 
олон улсын стандартын шаардлага хангасан 800-1000 ортой 
олон улсын клиникийн эмнэлэг, оношлогоо сургалтын төв 
бүхий эрүүл мэндийн цогцолбор байгуулна. 

5-3-2. БОЛОВСРОЛЫН ЧАНАР, СТАНДАРТ, СУРГАЛТЫН СИСТЕМИЙГ 
САЙЖРУУЛЖ, ТЭГШ ХҮРТЭЭМЖИЙГ ХАНГАХ: 

Хүн бүрд чанартай боловсрол эзэмших тэгш боломж бүрдүүлж,
боловсролыг хувь хүний хөгжил, гэр бүлийн амьдралын баталгаа, 
улс орны хөгжлийн суурь болгон насан туршдаа суралцахуйн 
тогтолцоог бэхжүүлнэ.

Сургуулийн өмнөх боловсрол: Сургуулийн өмнөх боловсрол 
нь хүүхдийн төлөвшил, хөгжлийн суурь үе хэмээн үзэж хүүхдийн 
цэцэрлэгийн үйлчилгээний болон сургалтын чанарыг сайжруулахад 
чиглэсэн цогц үйл ажиллагаа зохион байгуулна.
Сургуулийн өмнөх боловсролыг бага насны хүүхдэд хүртээмжтэй 
хүргэх зорилгоор цэцэрлэгийн барилга, байгууламж, хүүхдийн орны 
тоог эрэлт, хэрэгцээнд нийцүүлэн үе шаттай нэмж, бүлэг дүүргэлтийг 
норматив хэмжээнд барих, орчны стандартын дагуу хүүхэд бүрд 
ээлтэй, эрүүл, аюулгүй орчинг бий болгон тохижуулна. 
Бага дунд боловсрол: Сургуулийн барилга, байгууламж, суудлын 
тоог эрэлт, хэрэгцээнд нийцүүлэн үе шаттай нэмэгдүүлж бүлэг 

дүүргэлтийг норматив хэмжээнд барих, орчны стандартын дагуу 
хүүхэд бүрд ээлтэй, эрүүл,аюулгүй орчныг бүрдүүлэх тохижуулна. 
Хэрэгцээг БНбД-30-01-04 нормын дагуу тооцоолж үзэхэд 2040 
оны түвшинд нийтдээ 440 мянган сургуулийн насны хүүхэд, 220 
мянган цэцэрлэгийн насны хүүхдийн хэрэгцээ байгаа бөгөөд хүчин 
чадлыг хэтрүүлэхгүй 2 ээлжээр хичээллүүлнэ. 2040 оны түвшинд 627 
сургууль, 2115 ширхэг цэцэрлэгийн хэрэгцээ гарч байна. 
Боловсролын салбарт дараах үндсэн зорилтуудыг дэвшүүлж байна. 
Үүнд:

 »   Бүх түвшний суралцагчдад хүртээмжтэй, чанартай, хэрэгцээнд 
нь нийцсэн боловсрол эзэмшүүлэх, орчин нөхцөлийг бүрдүүлэх; 

 »   Боловсролын стандарт, сургалтын хөтөлбөрийг суралцагчдын 
хүсэл, сонирхол, нийгмийн хөгжлийн шаардлагад нийцүүлэн, 
олон улсын жишигт хүргэх; 

Эдгээр үндсэн зорилтуудыг хэрэгжүүлэхийн тулд дараах зорилтуудыг 
тавьж хэрэгжүүлнэ. 

 »  Боловсролын стандарт, сургалтын хөтөлбөрийг суралцагчдын 
хүсэл, сонирхол, нийгмийн хөгжлийн шаардлагад нийцүүлэн, 
олон улсын жишигт хүргэх; 

 » Багшийн мэргэжил, арга зүйн хөгжил болон цалин, урамшуулал, 
нийгмийн хамгааллын асуудлыг цогцоор нь шийдвэрлэж, 
хөрөнгө оруулалтын хэмжээ, үр өгөөжийг нэмэгдүүлэх:

Бүх түвшний суралцагчдад хүртээмжтэй, чанартай, хэрэгцээнд 
нь нийцсэн боловсрол эзэмшүүлэх, орчин нөхцөлийг бүрдүүлэх 
зорилгоор дараах үйл ажиллагааг авч хэрэгжүүлнэ. 
Үүнд: 

 » Шинээр барьж байгуулах боловсролын байгууллагуудын 
байршлыг оновчтой тогтоож, газар чөлөөлөх асуудлыг 
шийдвэрлэх

 » Хотын хэмжээнд сул чөлөөтэй газрын хүртээмж хангалтгүй 
байх тул сургууль цэцэрлэгийн барилгын төлөвлөлтийн норм, 
стандартад өөрчлөлт оруулах 

 » Хотын захад ахлах сургуулийн болон тусгай мэргэжлийн чиг   
баримжаа олгох дунд сургуулийн хотхон байгуулж, тусгай 
унаагаар үйлчилдэг систем шилжих

 » Санхүүгийн системд оруулах хөрөнгө оруулалт, санхүүжилтыг  
нэмэгдүүлэх 

 » Шинээр төлөвлөж буй орон сууцны хорооллуудад сургууль,   
цэцэрлэг, эмнэлэг зэрэг нийгмийн бүтцийг заавал төлөвлөдөг 
журмыг хэвшүүлэх хууль эрх зүйн арга хэмжээ авах  

 » “Хотын бүс, хөршлөлийн хууль” -ийг шинээр боловсруулж 
түүнд шинээр төлөвлөж буй 50 мянгаас дээш хүн оршин суух, 
хөрш хороололд нь сургуулийн хангамж хүрэлцээг нэмэгдүүлэх 
боломжгүй бол сургууль, цэцэрлэгийн барилгыг зураг төсөлд 
нь заавал суулгадаг байх заалтыг тусгах 

 » Сургууль дундын биеийн тамир спортын цогцолборуурдыг 3-4   
сургуулийн дунд 1 байхаар тооцож төлөвлөх. 

 » Сургуулийн дотуур байр, ногоон хөгжлийн байгууламж, 
спортын болон урлагийн заал, цайны газар мэдээлэл зүйн 
сургалтын танхимыг стандартын дагуу тохижуулж сургалтын 
байгууллагын орчны стандартыг хангах, хөгжлийн бэрхшээлтэй 
суралцагчдад зориулсан тохируулгат орчин бүрдүүлж, цэвэр 
ус, ариун цэврийн байгууламжийг хүүхэд, хэрэглэгчдэд ээлтэй 
болгох ажлыг үе шаттайгаар төлөвлөж хэрэгжүүлнэ.
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Төлөвлөлтийн хугацаа буюу 2040 оны түвшинд нийслэл хотын 
хэмжээнпд 290 ерөнхий боловсролын сургууль, 538 сургуулийн 
өмнөх боловсролын байгууллагуудыг шинээр барьж, өсөн нэмэгдэж 
буй хэрэгцээг хангана.

Мэргэжлийн, техникийн болон дээд боловсрол:  
Судалгааны их сургууль байгуулан Ази тив, бүс нутагтаа бусдаас
ялгарах давуу тал бүхий хөтөлбөрүүдээ төрөөс дэмжиж геологи,
палеонтологи, монгол судлалаар хүний нөөцийг бэлтгэх ба эдийн
засгийн тэргүүлэх чиглэлүүд болох уул уурхай, хөдөө аж, ахуй,хүнс, 
хөнгөн үйлдвэр, эрчим хүч, бүтээлч аж үйлдвэр, мэдээллийн 
технологийн салбарын хүний нөөцийг үе шаттай бэлтгэнэ. 
Их дээд сургууль, МСҮТ, ЕБС-ийг хүний хөгжлийн төв болгон 
хөгжүүлж насан туршийн боловсролын тогтолцоог бэхжүүлэх ба 
бүх насны иргэд, нийгмийн салбар бүрийг хамарсан насан туршийн 
боловсролын нээлттэй, уян хатан тогтолцоог бэхжүүлж, хүртээмжийг 
нэмэгдүүлэх бөгөөд боловсролын төвүүдийг боловсролын 
байгууллагуудыг хүн амын суурьшлын нягтрал ихтэй газруудад 
байгуулна. 

5-3-3 СОЁЛ УРЛАГ, СПОРТ, НИЙТИЙН БИЕИЙН ТАМИРЫН 
ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ  ХҮРТЭЭМЖИЙГ НЭМЭГДҮҮЛЭХ: 

Монгол туургатны хэл, соёл, уламжлалыг хадгалж хөгжүүлэх” 
хөтөлбөр хэрэгжүүлж, хүний нас, хөгжлийн онцлогт тохирсон эрүүл 
мэнд, соёл урлаг, боловсролын цогц уялдаатай үйлчилгээг тэгш 
хүртээмжтэй үзүүлэх бодлогыг соёл урлагын салбарт баримтална.  
Соёл урлагийн байгууллагын  барилга байгууламжуудыг шинээр 
болон өргөтгөж, хүчин чадал, үйлчилгээний хүртээмжийг үе 
шаттайгаар нэмэгдүүлнэ.

Дүүрэг бүрд олон улсын стандартад нийцсэн соёлын ордон, зарим
бүсэд мэргэжлийн урлагийн байгууллагыг шинээр байгуулна.
Хүн төвтэй хөгжлийн бодлогыг хэрэгжүүлж,  эрүүл чийрэг иргэнийг 
төлөвшүүлэх, нийтийн биеийн тамирыг бүх нийтийн хөдөлгөөн 
болгох, иргэн, гэр бүлийн хэрэгцээнд нийцсэн идэвхтэй амьдралын 
дадал хэвшил төлөвшүүлэх бодлого баримтална. Үүний тулд 
Улаанбаатар хот, хаяа дагуул хот суурингуудад биеийн тамир, 
спортын барилга байгууламжийн хүчин чадал, хүртээмжийг 
нэмэгдүүлнэ. 

2040 оны түвшинд биеийн тамирын байгууламжийн шалны 
талбай 154 мянган м2, концертын танхим 11 мянган суудал, музей 
үзэсгэлэнгийн танхимын шалны талбай 44 мянган м2, номын сангийн 
суудлын хэрэгцээ 6600 суудлын хэрэгцээ тус тус үүсэхээр байх тул 
дараах төлөвлөлтийн арга хэмжээ авна.

 » Дэд төвүүдэд номын сан, соёлын төв, музей, олон нийтийн төв 
байгуулах;

 » Сууцны бүсүүдэд спорт, нийтийн биеийн тамирын үйлчилгээний 
газрууд байгуулж тоог 2018 оны суурь тоо хэмжээнээс 2 дахин 
нэмэгдүүлэх

 » Үндэсний спортын цогцолбор “Хүй-7-н худагт байгуулах 

 » Баянхошуу, Буянт-Ухаа-д спортын төв байгуулах 

Хүснэгт 3. 2040 оны нийгмийн дэд бүтцийн хэрэгцээ

Хот, тосгодын 
нэр

Улаанбаатар 
хот

Хаяа хот, 
тосгод

Дагуул 
хот, 

тосгод

Улаанбаатарын 
бүсийн нийт

С у р г у у л ь 
хэрэгцээ /
сурагч/

324,200 43,204 72,596 440,000

Ц э ц э р л э г 
хэрэгцээ /
хүүхэд/

162,100 21,602 36,298 220,000

Э м н э л э г и й н 
орны тоо

14,589 1,944 3,267 19,800

Үзлэг өдөр 56,735 7,561 12,704 77,000
Т ү р г э н 
т у с л а м ж и й н 
станц (машин)

162 22 36 220

Биеийн тамир /
талбайн м2/

113,470 15,121 25,409 154,000

К о н ц е р т ы н 
танхим /суудал/

8,105 1,080 1,815 11,000

М у з е й 
үзэсгэлэнгийн 
танхим /м2/

32,420 4,320 7,260 44,000

Номын сан /
суудал/

4,863 648 1,089 6,600

5-4. СТАНДАРТЫН ШААРДЛАГА ХАНГАСАН БАТАЛГААТ ОРОН 
СУУЦНЫ ХЭРЭГЛЭЭГ НЭМЭГДҮҮЛЭХ ЗОРИЛТЫН ХҮРЭЭНД: 

Өрх, гэр бүлийн худалдан авах чадварт нийцсэн өртөгтэй, эрэлт 
хэрэгцээнд нийцсэн байр сууцаар хангах нөхцөлийг бүрдүүлнэ.
Хотын оршин суугчдын амьдралын ая тухтай орчин нөхцлийн нэг 
гол үзүүлэлт нь   тохилог орон сууцны хангамж юм. Нийслэл хотын 
хүн амыг 2040 оны түвшинд норм, стандартын шаардлага хангасан 
баталгаат, тохилог орон сууцаар хангана.

ТОХИЛОГ, АМЬДАЛЫН ТААТАЙ ОРЧИН БҮРДҮҮЛСЭН, ОРОН 
СУУЦНЫ ХОТХОН, ХОРООЛЛЫН ТӨЛӨВЛӨЛТИЙГ ОЛОН УЛСЫН 
СТАНДАРТ, ШААРДЛАГАД НИЙЦҮҮЛЭН ХОГ ХАЯГДЛЫН 
ЗОХИСТОЙ МЕНЕЖМЕНТТЭЙ ХОСЛУУЛАН ХӨГЖҮҮЛНЭ.

Үүний тулд дараах үйл ажиллагааг хэрэгжүүлнэ.
 » Орон сууцны төлөвлөлтөд оршин суугчид амрах, чөлөөт цагаа 

өнгөрүүлэх нийгмийн дэд бүтэц, ногоон байгууламж, усан 
сан, биеийн тамирын талбай бүхий тохилог орчин бүрдүүлэх 
стандарт хэрэгжүүлэх  

 » Орон сууцны нэг ногдох талбайг нэмэгдүүлэн дэлхийн жишигт 
ойртуулах

 » Орон сууцны чанар стандартыг ханган, гал түймэр, газар 
хөдлөлт зэрэг байгалийн гамшигт үзэгдэлд тэсвэртэй байх 
нөхцлийг хангах 

 » Бүх төрлийн орон сууцыг инженерийн шугам сүлжээнд холбох

 » Амины орон сууцны хэрэглээ хэмжээг нэмэгдүүлэх   

 » Орон сууцны халаалт эрчим хүчний эх үүсвэрийг сэргээгдэх 
эрчим хүчээр хангах үе шаттай хангах
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Эдгээр үйл ажиллагааг хэргэжүүлэх арга хэмжээний хүрээнд:
 • Улаанбаатар хот, хаяа дагуул хотуудын гэр хорооллыг 

иргэдийн оролцоотойгоор дахин төлөвлөх, төвлөрсөн, 
хэсэгчилсэн, бие даасан инженерийн дэд бүтцэд 
холбогдсон орон сууцны хороолол болгон хөгжүүлэх   

 •  Гэр хорооллын газар нутгийг дахин төлөвлөн 
барилгажуулах замаар иргэдийг тохилог орон сууцаар 
хангамжийг нэмэгдүүлэх 

 • Шинэ суурьшлыг бий болгох замаар иргэдийг орон 
сууцжуулах

 • Оршин суугчдын амьдралын орлого,  төлбөрийн 
чадварт нийцсэн орон сууцны хангамж, нийлүүлэлтийг 
нэмэгдүүлэх

 • Төлбөрийн чадварт нийцсэн орон сууцны санхүүжилтийн 
тогтвортой механизмыг бий болгох.

 • Төрийн болон хувийн хэвшлийн дэмжлэгийг үр дүнтэйгээр 
зохицуулах орон сууцны асуудал хариуцсан байгууллагын 
бүтэц болон хууль эрх зүйн орчинг боловсронгуй болгох

 • Түрээсийн орон сууцыг хөгжүүлэн нийгмийн зорилтот 
бүлгийн иргэдийг орон сууцаар хангах;

 • Халамжийн орон сууцны тогтолцоог бий болгох
зэрэг арга хэмжээг авч хэрэгжүүлнэ. 

Хотын барилгажилтанд орон сууц нь онцгой том байр суурь эзлэх 
бөгөөд газар ашиглалтын хамгийн том төрөл байх бөгөөд хотын хүн 
амын 70% нь төвөлөрсөн инженерийн дэд бүтцийн хангамжтай орон 
сууцанд, 30% нь хэсэгчилсэн, бие даасан орон сууцанд аэмьдарна.  
2040 оны түвшинд инженерийн шугам сүлжээний төвлөрсөн 
хангамжтай нийтийн орон сууцнуудыг нийгмийн үйлчилгээ, худалдаа 
үйлчилгээний зориулалттай олон нийтийн барилга байгууламж, 
зам талбай, олон нийтийн ногоон байгууламжтайгаар хороолол 
хэлбэрээр цогцоор байгуулах бодлого үргэлжилнэ. 

5-4-1. ОЛОН ТӨРЛИЙН ОРОН СУУЦНЫ ХАНГАМЖИЙГ НЭМЭГДҮҮЛЭХ 
ЗОРИЛТЫН ХҮРЭЭНД: 

Орон сууцны төрөл, оршин суух хүн ам, айл өрхийн тоонд 
тулгуурлан төлөвлөлтийн бүс, талбаруудад шаардагдах газрын 
хэмжээ жигд бус байна. Суурьшлын дундаж нягтрал орон сууцны 
төрлөөс хамаарч харилцан адилгүй байх бөгөөд 2040 оны түвшинд 
дунджаар сайжруулсан сууцны хороололд 61,0 хүн/га,барилгажсан 
хэсэггт 95.4 хүн/га тус тус байна. Төлөвлөлтийн нэгж талбаруудад, 
суурьшлын нягтрал байршлаас хамаарч харилцан адилгүй байна. 
Улаанбаатар хотын 2040 оны хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөний 
түвшинд хотын хүн амын 70% нь буюу 1280,0 мянган хүн, 270 мянга 
орчим айл өрх тохилог орон сууцаар хангагдана. Хүн амын орон 
сууцны хүртээмжийг нэмэгдүүлэхийн тулд сууцны 1,0 м2 талбайн 
үнийг хямдруулах бодлогын арга хэмжээг төр засгийн зүгээс 
авах шаардлагатай. Шинэ техник, технологийг барилгын салбарт 
өргөнөөр нэвтрүүлнэ.  
Хүн амын амьжиргааны түвшин, орлогын хэмжээнээс шалтгаалж 
орон сууцны хэлбэр төрөл олон янз байна. 

ОРОН СУУЦНУУД НЬ БАЙРШЛААС ХАМААРЧ ТӨВЛӨРСӨН БОЛОН 
ХЭСЭГЧИЛСЭН, БИЕ ДААСАН ИНЖЕНЕРИЙН ХАНГАМЖТАЙ 
БАЙНА. 

Нийтийн орон сууц:  Төвлөрсөн инженерийн хангамжтай нийтийн 
орон сууцнууд нь дунд болон түүнээс дээш давхар, орон сууцны 
хороолол, хотхон хэлбэрээр нийгмийн дэд бүтцийн барилга 
байгууламжийн хамт төлөвлөгдөж баригдана. Нийтийн орон сууцыг  
хотын барилгажсан хэсэгт болон төвийн гэр хорооллын нутаг дэвсгэрт, 
шинээр, дахин төлөвлөж хөгжүүлэх байдлаар барьж байгуулна.
Барилгажсан хэсэгт хот төлөвлөлтийн болон ашиглалтын шаардлага 
хангахгүй барилгажсан хэсгийг дахин төлөвлөж хөгжүүлнэ.     
Одоогийн оршин суугчдын орлогын түвшин доогуур байгаагаас 
орон сууц худалдан авах боломж, чадвар муу байх ба борлогдоогүй 
орон сууцны үлдэгдэл ч их байна. Цаашид энэ байдлаас гарахын 
тулд төлбөрийн чадварт нийцсэн нийтийн орон сууцны стандарт 
загварыг боловсруулж, хэрэгжүүлнэ.  

Нам давхрын орон сууц: Тухайн төрлийн орон сууцнууд нь эдэлбэр 
газартай болон нийтийн эзэмшлийн талбайтай 2-3 давхар байх ба 
гол төлөв хэсэгчилсэн, бие даасан инженерийн хангамжтай, хотын 
дундын ба захын сайжруулсан сууцны хорооллуудад байршина. 
Нам давхрын сууцыг нийгмийн дэд бүтцийн байгууламжийн хамт 
бичил хороолол хэлбэрээр төлөвлөнө.  
Амины сууц: Сайжруулсан сууцны хорооллын нийтлэг орон сууц 
байх бөгөөд гол төлөв нэг давхар, оршин суугчдын өөрийн хүч 
хөрөнгөөр барьсан, өөрийн өмчлөлийн эдэлбэр газартай орон сууц 
юм. Эдгээр орон сууцнуудыг хэсэгчилсэн инженерийн хангамжинд 
холбож, орон сууцаа дулаалж гадна өнгө үзэмжийг сайжруулах арга 
хэмжээ авагдана. 
Сайжруулсан сууцны хороолол бүхий нутаг дэвсгэрт оршин суугчдын 
оролцоотой гэр хорооллын газрыг дахин зохион байгуулах, нийтийн 
эдэлбэр газрыг дахин төлөвлөн зохион байгуулан дахин хөгжүүлэх 
үйл ажиллагаа явагдаж, холбогдох төсөл хөтөлбөрүүдийг төр хувийн 
хэвшлийн түншлэлийн хүрээнд хэрэгжүүлнэ. 
Улс нийслэлийн төвлөрсөн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хатуу 
хучилттай гудамж зам, гэрэлтүүлэг, цэцэрлэгжилт  ногоон байгууламж 
болон нийгмийн үйлчилгээний барилга байгууламжууд, түүнчлэн 
инженерийн хэсэгчилсэн хангамжийн гол шугмуудыг эх үүсвэрийн 
хамт барьж байгуулна. Хувийн хэвшил, иргэд оршин суугчдын 
хөрөнгөөр орон сууцыг барих, сайжруулж шинэчлэх, дэд бүтцэд 
холбох ажлууд хийгдэнэ. 

Урд өмнө улс, нийслэлийн зүгээс Улаанбаатар хотын нутаг дэвсгэрт 
оршин суугчдын орон сууцны хангамжийг нэмэгдүүлэх зорилготой 
хэрэгжүүлж байсан болон хэрэгжүүлэхээр төлөвлөж буй  төсөл 
хөтөлбөрүүдийг үргэлжүүлнэ. 
Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн 2017 
оны 167 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Нийслэлийн орон сууцны 
хөтөлбөр”-ийн дагуу дараах шинэ суурьшлын бүсүүдэд: 
Үүнд:

 • Морингийн даваа 
 • Яармагийн спорт цогцолборын орчим 
 • Био-Сонгино орчим  
 • Авто худалдааны төв орчим С

зэрэг газруудад орон сууцны барилгажилт явагдана. 
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Зураг 48. Шинэ суурьшлын бүсүүдийн байршил

Эх үүсвэр. Шинэ суурьшлын бүсийн хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө

Дээрх шинэ суурьшлын бүсүүдийн хэсэгчилсэн ерөнхий 
төлөвлөгөөний дагуу бүтээн байгуулалтын ажлыг төр, хувийн 
хэвшлийн оролцоотойгоор үргэлжлүүлнэ.

Зураг 49. Шинэ суурьшлын бүсүүдийн хүн ам, орон сууц, 
ажиллах хүчний төлөвлөлт

Эх үүсвэр. Шинэ суурьшлын бүсийн хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө

5-4-2.  ӨРХ, ГЭР БҮЛИЙН ТӨЛБӨРИЙН ЧАДВАРТ НИЙЦСЭН 
ӨРТӨГТЭЙ СУУЦААР ХАНГАХ: 

Худалдан авах чадварт нийцсэн өртөг бүхий орон сууцны зураг 
төслийг боловсруулж, норм, стандарт, холбогдох хууль эрхзүйн 
орчныг боловсронгуй болгоно. Улаанбаатар хот, түүний дагуул, хаяа 
хот, суурингуудад хүн амын орлогод нийцсэн, ногоон хөгжлийн 
загварт тохирсон орон сууц нийлүүлэлтийг нэмэгдүүлэх арга хэмжээг 
төр засгийн бодлогоор дэмжинэ.Үүнд:

 » Нийслэл, түүний дагуул, хаяа хот, тосгон, орон нутагт, хүн амын 
орлогод нийцсэн, ногоон хөгжлийн загварт тохирсон орон сууц 
нийлүүлэлтийг бодлогоор дэмжих

 » Худалдан авах чадварт нийцсэн өртөг бүхий орон сууцны зураг 
төслийг боловсруулж, норм, стандарт, холбогдох хууль эрхзүйн 
орчныг боловсронгуй болгох

 » Хот, суурины хөгжлийн төлөвлөлтийн дагуу орон сууцжуулах 
хөтөлбөр, төслийг үе шаттай хэрэгжүүлж, иргэдийг орлогод 
нийцсэн аюулгүй, ая тухтай орон байртай болоход дэмжлэг 
үзүүлнэ. (монгол гэр төсөл, амины болон нийтийн орон сууц 
барих төсөл, түрээсийн орон сууц төсөл болон бусад).

 » Төр, орон нутаг, хэвийн хэвшлийн оролцоотой “Түрээсийн орон 
сууц” хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх

 » Хот, суурин газрын гэр хорооллыг иргэдийн оролцоотойгоор 
дахин төлөвлөх, төвлөрсөн, хэсэгчилсэн, бие даасан 
инженерийн дэд бүтцэд холбогдсон орон сууцны хороолол 
болгон хөгжүүлэх

Орон сууцны төсөл хэрэгжүүлэгч аж ахуйн нэгжүүдэд татварын болон 
санхүүгийн дэмжлэг /хөнгөлөлттэй зээл болон бусад/ үзүүлэх замаар 
тухайн орон сууцны тодорхой хувийг бага, дунд орлоготой иргэдэд 
түрээслүүлэх, хямд үнээр борлуулах замаар орлогод нийцсэн орон 
сууцаар хангана. Зайлшгүй орон байраар хангагдах шаардлагатай 
зорилтод/орлогогүй/ бүлгийн иргэдийг төрийн өмчийн халамжийн 
түр орон сууцаар хангадаг байх тогтолцоог нэвтрүүлнэ.

Нийслэл хотын хэмжээнд орон сууцны хангамжийг нэмэгдүүлэх 
арга хэмжээний хүрээнд Монгол Улсын Засгийн газрын 2019 оны 
202 дугаар тогтоолоор батлагдсан “150 мянган айл – Орон сууц” 
үндэсний хөтөлбөрт “Шинэ суурьшил, дагуул, хаяа хот, тосгодыг 
хөгжүүлэх” хүрээнд шинээр 16512 айлын орон сууцыг ашиглалтад 
оруулахаар тусгагдсаны дагуу хаяа дагуул хот, суурингуудад орон 
сууцжуулах бодлогыг хэрэгжүүлнэ. 

Хүснэгт 4. Ерөнхий төлөвлөгөөгөөр төлөвлөсөн орон сууцны тоо

№ Дагуул хот, тосгодууд Төлөвлөсөн орон сууц
1 Багануур хот 5448
2 Налайх хот 11195
3 Багахангай 1123
4 Био-Сонгино орчим-Туул-Шувуу 845
5 Аргалант-Эмээлт хот 1107
6 Тэрэлж тосгон 675
7 Гачуурт тосгон 1000
8 Хонхор хот 8239
9 Аэросити хот 9478

Дүн 39110
Эх үүсвэр. Тухайн хот, тосгодын хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө

“150 мянган айл – Орон сууц” үндэснний хөтөлбөрийн хэрэгжүүлэх 
хугацаа нь 2019 оноос 2023 он бөгөөд дээрх ерөнхий төлөвлөгөө 
нь боловсруулагдаж батлагдсан Улаанбаатар хотын 9 дагуул хот, 
тосгодод төлөвлөлтийн хугацаанд буюу 2030 оны түвшинд нийт 
39110 айлын орон сууц барихаар төлөвлөгдсөн байна. Үндэсний 
хөтөлбөрт тусгагдсан 16512 айлын орон сууц нь нийт төлөвлөгдсөн 
орон сууцны 42.2% байна.
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Зураг 50. Эхний ээлжийн орон сууцжуулах бодлогыг хэрэгжүүлэх 
хот, тосгод

Эх үүсвэр: Хот байгуулалт, хөгжлийн газар

Орон сууцжуулах ажлыг Аэросити шинэ хот, Налайх, Хонхор, 
Багануур, Багахангай, Аргалант-Эмээлт, Био-Сонгионо, Туул-Шувуу 
зэрэг ерөнхий төлөвлөгөө нь батлагдсан Улаанбаатар хотын 8 дагуул 
хот, тосгодод эхлэн хэрэгжүүлж эхэлнэ.

5-4-3. СЭРГЭЭГДЭХ ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ХЭРЭГЛЭЭТЭЙ ОРОН СУУЦНЫ 
ХАНГАМЖИЙГ НЭМЭГДҮҮЛЭХ

Улаанбаатар хот дагуул хаяа хэмжээнд хөгжлийн чиг хандлагатай 
уялдуулан сэргээгдэх эрчим хүч үйлдвэрлэх бодлого чиглэлийг 
тодорхойлсон хөтөлбөрийн дагуу  өрх бүр сэргээгдэх эрчим хүчний 
үйлдвэрлэгч болж, илүүдэл эрчим хүчийг сүлжээнд нийлүүлэх 
бодлого барьж,  шаардлагатай дэд бүтцийг байгуулна.
Орон сууцны эрчим хүчний хангамжид нарны эрчим хүчийг түлхүү 
ашиглах бөгөөд гол төлөв хотын хойд хэсгээр байрлах сайжруулсан 
сууны хорооллын нам давхрын нийтийн болон амины орон 
сууцнуудад өргөнөөр ашиглана. Тухайн суурьшилд байрлах олон 
нийтийн төвүүдийн барилга байгууламжийг сэргээгдэх эрчим хүчээр 
хангах бодлого баримтална.   

5-5. ЗАМ ТЭЭВРИЙН ДЭД БҮТЦИЙН ХАНГАМЖИЙГ 
НЭМЭГДҮҮЛЭХ ЗОРИЛТЫН ХҮРЭЭНД: 

Улаанбаатар хотын гудамж замын сүлжээний системийг хэвээр 
хадгалж, дахин төлөвлөлтийн аргаар боловсронгуй болгон 
хөгжүүлнэ.Хотын гудамж замын сүлжээний үндсэн гол замуудыг 
юуны түрүүн шинэчлэн сайжруулах, шинээр  барьж байгуулан  түүнд 
тулгуурлан туслах гудамж замуудыг дахин төлөвлөлтийн аргаар 
төлөвлөж хөгжүүлнэ.

 » Авто үйлчилгээний бүртгэл, мэдээллийн нэгдсэн сан байгуулж, 
авто үйлчилгээний салбарт баталгаат үйлчилгээний тогтолцоог 
сайжруулах

 » “Агаарын дүүжин замын тээвэр”-ийг нэвтрүүлж, зориулалтын 
зогсоол, дэд бүтцийг барьж байгуулах

 » Зорчигч урсгал ихтэй томоохон коридор дагуу багтаамж ихтэй 
”Цахилгаан соронзон тээвэр”-ийг нэвтрүүлэх

 » Зорчигч урсгалаас хамааруулан хаяа дагуул хотуудыг холбосон 

багтаамж ихтэй тээврийг нэвтрүүлэх

 » Нийтийн тээврийн удирдлага, мэдээллийн болон хяналтын 
төвийг шинэчлэн замын сүлжээнд ухаалаг системийг бүрэн 
нэвтрүүлэх

 » Тээврийн хэрэгслийг цахилгаан болон хийн эх үүсвэрээр 
цэнэглэх сүлжээг байгуулах

 » Хотын хэвтээ, босоо, тойрог чиглэлийн авто замын сүлжээ, 
дагуул  хаяа хотын авто замын сүлжээг барьж байгуулах ажлыг 
үе шаттай хэрэгжүүлэх 

 » Тээврийн хэрэгслийг цахилгаан болон хийн эх үүсвэрээр 
цэнэглэх сүлжээг байгуулна.

 » Тусгай замын автобусны сүлжээг байгуулах

 » Зорчигч тээврийн үйлчилгээний дамжин суулт хийх терминал 
болон зогсоолуудыг нэгдсэн уялдаатайгаар барьж байгуулах 

зэрэг бодлогыг авч хэрэгжүүлнэ. 

5-5-1  ХОТЫН ГУДАМЖ ЗАМЫН СҮЛЖЭЭГ БОЛОВСРОНГУЙ БОЛГОЖ, 
ҮЕ ШАТТАЙ ХӨГЖҮҮЛЭХ: 

ХОТЫН ЗАМЫН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ НЯГТРАЛЫГ САРНИУЛЖ, 
АЧААЛЛЫГ ЖИГД ТАРААСАН  АВТО ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛИЙН 
ХӨДӨЛГӨӨНИЙ ЗҮЙ ТОГТОЛД НИЙЦСЭН ГУДАМЖ ЗАМЫН 
СҮЛЖЭЭГ ХӨГЖҮҮЛНЭ. 

Улаанбаатар хотын хэмжээнд гудамж замын сүлжээг боловсронгуй 
болгон сайжруулж, замын нягтралыг нэмэгдүүлэх ба 2040 оны 
түвшинд дараах зорилтуудыг тавьж хэрэгжүүлнэ. 
 Үүнд:

 » Хаяа дагуул хот, суурингуудыг холбосон  замын сүлжээний 
хүчин чадлыг үе шаттай нэмэгдүүлэх

 » Хотын хэвтээ, босоо, тойрог чиглэлийн авто замын сүлжээг үе 
шаттайгаар барьж, хүчин чадал, хүртээмжийг нэмэгдүүлэх 

 » Сайжруулсан сууцны хорооллын гудамж замын сүлжээг  
тсайжруулж, чанар, хүртээмжийг нэмэгдүүлэх

Хотын гудамж замын сүлжээний хэлхээс нь замын хөдөлгөөнийг 
түргэн шуурхай нэвтрүүлэх цагираг, хэвтээ, босоо тэнхлэгүүд бүхий 
боловсронгуй систем болно. Гудамж замын сүлжээний нэвтрүүлэх 
хүчин чадлыг нэмэгдүүлж,  замын хөдөлгөөн зохион байгуулалт, 
менежментийг хөгжүүлснээр гудамж замын эрчим, нэвтрүүлэх 
чадварын харьцаа VCR-н дундаж утгыг 1,28—1,10 –д хүргэх бөгөөд 
энэ үзүүлэлт нь одоогийнхоос 60%-иар бууруулна. 
Гудамж замын сүлжээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэх бүтээн 
байгуулалтын арга хэмжээг үе шаттайгаар авснаар нэвтрүүлэх хүчин 
чадлыг одоогийнхоос  дунджаар 2 дахин нэмэгдүүлж, сүлжээний 
уртыг 1450 км-т хүргэх бөгөөд хэрэгжилтийг хангахын тулд:

 • Шинэ авто зам барих
 • Хуучин замуудад өргөтгөл, шинэчлэлт хийж хөдөлгөөний 

эрчмийг нэмэгдүүлэх 
 • Гудамж замын уулзваруудад шинэчлэлт хийж, нэвтрүүлэх 

чадварыг нэмэгдүүлэх 
 • Олон түвшний уулзваруудыг /ОТО/ оновчтой байрлалд 

байгуулах
 • Явган хүний 2 түвшний гарцуудыг байгуулах 
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 • Гүүр, гүүрийн байгууламжуудыг олноор байгуулах 
 • Гудамж зам дагуу дуу чимээ шингээх ногоон 

байгууламжийг нэмэгдүүлэх
 • Авто зогсоолын хүртээмжийг нэмэгдүүлэх
 • Сайжруулсан сууцны хорооллуудад хатуу хучилттай 

гудамж замын сүлжээ байгуулж, хотын сүлжээний нэг 
хэсэг болгох  

 • Замын хөдөлгөөн зохион байгуулалтын оновчтой арга 
хэмжээ авах

 • Нийслэлийн авто замын сүлжээг 2040 он хүртэл хөгжүүлэх 
төлөвлөгөөг “Нийслэлийн авто замын сүлжээг 2030 
он хүртэл хөгжүүлэх мастер төлөвлөгөө” -ний үндсэн 
шийдэлд тулгуурлан боловсруулж хэрэгжүүлэх       

Улаанбаатар хот болон хот орчмын нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд зам 
тээврийн салбарыг цогц байдлаар хөгжүүлснээр хүртээмж, аюулгүй 
байдлыг хангана.  

Хотын хэвтээ чиглэл, босоо чиглэл, тойрог чиглэлийн авто 
замын сүлжээг үе шаттай хэрэгжүүлэх: Улаанбаатар хотын 
нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд Улаанбаатар хотын дотор үүссэн зүй 
бус төвлөрлийг задлах зорилгоор нэг төвт хотоос олон төвт хотын 
хэв маягт шилжих хот байгуулалтын арга хэмжээний хэрэгжилтийг  
хотын гудамж замын сүлжээний зөв төлөвлөлтөөр дэмжинэ. 
Улаанбаатар хотын авто замын сүлжээний ачааллыг тэнцвэржүүлэх 
зорилгоор хөдөлгөөний эрчмийн загварчлалыг хэд хэдэн 
хувилбараар боловсруулж, харьцуулалт хийсэн үр дүнд тулгуурлан 
боловсруулагдсан төсөл хөтөлбөрүүдэд суурилан, шинээр 
боловсруулах “УБЕТ-2040” баримт бичгийн агууллагад нийцүүлнэ.  
Үүний тулд 2040 оны түвшинд шинээр бий болох хотын төв, дэд 
төв, олон нийтийн төвүүдийг суурьшил, үйлдвэрийн холимог бүсүүд 
болон хотын нийтийн эзэмшлийн ногоон байгууламжтай оновчтой 
холбосон гудамж замын сүлжээг бий болгоно. 
Хэвтээ чиглэл: Улаанбаатар хотын газар зүйн байршил, төлөвлөлтийн 
онцлог байдлаас шалтгаалж тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөний 
урсгал хэвтээ чиглэлд давамгайлсан хэвээр байх тул хэвтээ чиглэлд 
6 гол авто зам байна. Энхтайваны гудамжны ачааллыг бууруулах 
зорилгоор тус гудамжны урд, хойд хэсгээр болон шинээр авто зам 
хэвтээ чиглэлд барьж байгуулна. Хэвтээ 6-н чиглэлд, 193,0 км урт 
авто зам байх ба шинээр 4-н чиглэлд 96,6 км авто зам байгуулж, 
96,4 км гудамж замыг өргөтгөн шинэчлэнэ.

Зураг 51. Улаанбаатар хотын Гудамж замын сүлжээний бүтэц 

Босоо чиглэл: Босоо чиглэлийн гудамж замууд нь хотын босоо 
болон хэвтээ тэнхлэгүүдийн дагуу байрших суурьшлуудыг холбогч 
замын үүргийг гүйцэтгэнэ. Одоогийн бий болсон авто замуудыг 
өргөтгөж, шинэчлэн сайжруулах ба шинээр барьж байгуулна. 
Төлөвлөлтийн хугацаанд босоо тэнхлэгийн автозамын трасс нийт 
9-н чиглэлд 223,1 км урт гудамж замуудтай байх ба босоо чиглэлийг 
бүрэн хүчин чадлаар нь ажлуулахын тулд шинээр 100,6 км авто зам 
барьж, 123,1 км гудамж замыг өргөтгөн шинэчлэнэ.

Тойрог зам: Хэвтээ, босоо чиглэлийн хөдөлгөөнд хялбар шилжих 
нөхцөл бололцоог олгох зорилгоор цагираг системийг хөгжүүлнэ. 
Одоогоор бий болсон Бага тойруу, Их тойруу гэсэн 2 цагираг зэам 
дээр шинээр 2 том цагираг зам үүсгэж, нийт 4-н цагираг замтай 
байх 143.6км урт авто зам барина. Цагираг замууд нь хэвтээ, босоо 
чиглэлийн хөдөлгөөнүүдийг тарааж хуваарилах үүрэгтэй ба зарим 
хэсгүүдэд босоо, хэвтээ чиглэлийн үүргийг давхар гүйцэтгэнэ. 

5-5-2.НИЙТИЙН ТЭЭВРИЙН СҮЛЖЭЭГ ХӨГЖҮҮЛЖ, ЦАХИМ 
УХААЛАГ СИСТЕМ НЭВТРҮҮЛСНЭЭР НИЙТ ЗОРЧИЛТ ЭРГЭЛТИЙН 
60-С ДООШГҮЙ ХУВИЙГ НИЙТИЙН ТЭЭВРЭЭР ГҮЙЦЭТГЭХ: 

Нийслэл Улаанбаатар хотын хэмжээнд тээврийн хэрэгслийн 
тоо, хэрэглээг бууруулах зорилгоор нийтийн тээврийн хэрэглээг 
нэмэгдүүлнэ. Нийт зорчилт эргэлтийн 60-с багагүй хувийг нийтийн 
тээврээр гүйцэтгэх бодлого баримтлах бөгөөд дараах зорилтуудыг 
дэвшүүлж, хэрэгжүүлнэ.

 » Зорчигчийн урсгалаас хамааруулан хаяа дагуул хотуудыг 
холбосон их багтаамжийн тээврийг нэвтрүүлнэ.

 » Бүс нутгийг Улаанбаатар хоттой холбосон тусгай замын өндөр 
хурдтай тээврийг нэвтрүүлнэ.

 » Нийтийн тээврийн удирдлага, мэдээллийн болон хяналтын 
төвийг шинэчлэн замын сүлжээнд ухаалаг системийг бүрэн 
нэвтрүүлнэ. 

 » Зорчигч тээврийн үйлчилгээний дамжин суулт хийх нэгдсэн 
терминал болон зогсоолуудыг нэгдсэн уялдаатайгаар барьж 
байгуулна.

 » Нийслэл хотын хэмжээнд тээврийн хэрэгслээс ялгарах хорт 
утааны хэмжээг бууруулахын тулд дараах арга хэмжээг авна. 
Үүнд : 

 » Хөдөлгөөнд оролцож буй тээврийн хэрэгслээс нэгж км тутамд 
ялгарах нүүрсхүчлийн хийн хэмжээг тооцож татвар авах

 » Насжилт өндөр утаа тортог их ялгаруулдаг тээврийн хэрэгслийг 
хөдөлгөөнд оруулахыг хориглох 

 » Хийн түлшээр ажиллах тээврийн хэрэгслийн хэрэглээг дэмжих

Шинээр боловсруулагдах “УБЕТ-2040” төлөвлөлтийн үндсэн 
шийдлийн дагуу нийслэл хотын хэмжээнд нийтийн тээврийн сүлжээ 
төлөвлөлтийг оновчтой болгон хөгжүүлэх шат дараатай арга хэмжээ 
авна. Хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөнд тулгуурлан, нийслэлийн 
нийтийн тээврийг 2040 он хүртэл хөгжүүлэх мастер төлөвлөгөөг 
боловсруулж, үе шаттай хэрэгжүүлнэ. Мастер төлөвлөгөөг 
Улаанбаатар хотын авто замын сүлжээг хөгжүүлэх мастер 
төлөвлөгөөтэй уялдуулан, хотын нийтийн тээврийн төрөл, маршрутыг 
оновчтой тооцож, чиглэлийн давхцалыг арилгаж, нийтийн тээврийн 
зорчилтын хугацаа богиносгох, зорчих хурдыг нэмэгдүүлэх зэрэг 
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хотын өмнө тулгамдаж буй асуудлуудыг шийдвэрлэх арга хэмжээг 
тусгана.
Улаанбаатар хотын нийтийн тээвэрт уламжлалт, автобус, такси 
тээврээс гадна багтаамж ихтэй нийтийн тээврийг ачаалал ихтэй 
чиглэлүүдэд нэвтрүүлнэ. Багтаамж ихтэй нийтийн тээврийн төрлийн 
сонголт, чиглэлийг төрөл тус бүрд ТЭЗҮ боловсруулж сонголт хийнэ.  

БАГТААМЖ ИХТЭЙ НИЙТИЙН ТЭЭВЭР:

 • Тусгай замын автобус /BRT/-ны сүлжээ байгуулах 
 • Хөнгөн галт тэрэг (LRT),-ний шугам байгуулах 

Эдгээр багтаамж ихтэй нийтийн тээврийг дэд бүтцийн хамт барьж 
байгуулна. 
Дэд бүтэц: 

 • Зорчигч тээврийн үйлчилгээний дамжин суулт хийх 
терминал болон зогсоолуудыг нэгдсэн уялдаатайгаар 
барьж байгуулах

 • Тээврийн хэрэгслийг цахилгаан болон хийн эх үүсвэрээр 
цэнэглэх сүлжээг байгуулах

Нийтийн тээврийн үйлчилгээнд тээврийн шинэ төрөл, дэвшилтэт 
техник, технологийг нэвтрүүлж, үр ашиг, ашиглалт үйлчилгээг 
сайжруулах арга хэмжээ авна. 

 • “Агаарын дүүжин замын тээвэр”-ийг нэвтүүлж, 
зориулалтын зогсоол, дэд бүтцийг барьж байгуулах

 • Цахилгаан тээврийн хэрэгслийн хэрэглээг дэмжих 
 • Сургуулийн хүүхдэд зориулсан тээврийн үйлчилгээг 

хөгжүүлэх
Нийтийн тээврийн менежментийг боловсронгуй болгон хөгжүүлэх 
арга хэмжээг авч хэрэгжүүлнэ. 
Үүнд:  

 • Нийтийн тээврийн удирдлага, мэдээллийн болон 
хяналтын төвийг шинэчлэн замын сүлжээнд ухаалаг 
системийг бүрэн нэвтрүүлэх

 • Авто үйлчилгээний бүртгэл, мэдээллийн нэгдсэн 
сан байгуулж, авто үйлчилгээний салбарт баталгаат 
үйлчилгээний тогтолцоог сайжруулнах

 • Зорчигч урсгалаас хамааруулан хаяа дагуул хотуудыг 
холбосон багтаамж ихтэй тээврийг нэвтрүүлэх

 

НИЙТИЙН ТЭЭВРИЙН СҮЛЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨЛТ:  

Хотын нийтийн тээврийн сүлжээ нь оршин суугчдын тав тухтай зорчих 
нөхцлийг хангасан, хотын эдийн засгийн тогтвортой өсөлт, хүрээлэн 
буй орчны тогтвортой байдлыг хангана. Тус төлөвлөгөөгөөр нийтийн 
тээврийн сүжлээний хүчин чадлыг нэмэгдүүлэн, үйлчилгээний 
маршрутыг оновчтой, боловсронгуй болгож, дамжиж зорчих 
үйлчилгээг сайжруулна.Нийтийн тээврийн үйлчилгээнд ухаалаг 
системийн хэрэглээг нэвтрүүлэх бөгөөд том оврын автобусны парк 
шинэчлэл хийж, хүчин чадлыг нэмэгдүүлнэ. Хотын нийтийн тээврийн  
хөгжлийн ерөнхий зарчмыг дараах байдлаар тодорхойлж байна.
Үүнд: 

 » Хотын ерөнхий төлөвлөгөөний үндсэн шийдлийн дагуу дунд, 
өндөр нягтралтай Зүүнээс- Баруун, Хойноос -Урагш чиглэлүүдэд 
багтаамж ихтэй нийтийн тээврийн тэнхлэгүүдийг бий болгох. 
Багтаамж ихтэй нийтийн тээврийн төрлүүдийг ТЭЗҮ-нд 
тулгуурлан сонголт хийнэ. 

 » Зүүнээс-Баруун хэвтээ чиглэлийн тээврийн тэнхлэгийг бий 
болгоно.Хэвтээ тэнхлэгийн дагуу 3 багтаамж ихтэй болон төм 
оврын авто бусны паралель чиглэлүүд байна. 

 » Хойноос-Урагш босоо чиглэлийн хэд хэдэн том, дунд оврын 
автобусны холбоос чиглэлүүдийг үүсгэнэ. 

 » Хотын төв хэсэг, шинээр үүсэх дэд төвүүдтйг холбосон цагираг 
буюу Тойруу чиглэлүүдийг бий болгоно.      

Хотын нийтийн тээврийг хөгжүүлэх үндсэн зарчмуудад тулгуурлан 
дараах чиглэлээр арга хэмжээ авч хэрэгжүүлнэ. 

 •  Нийтийн тээврийн сүлжээг оновчтой, боловсронгуй 
болгож хөгжүүлэх 

 •  Багтаамж ихтэй нийтийн тээвэр /Хөнгөн галт тэрэг (LRT), 
тусгай замын автобус/RM/ -ийн төрлийг нэвтрүүлэх. 

 • Хотын дундуур гарах төмөр замыг ашиглан хот хоорондын 
галт тэрэгний үйлчилгээ нэвтрүүлэх

 • Нийтийн тээвэрт том оврын автобусны парк шинэчлэл 
хийх

 •  Таксины үйлчилгээг орчин үеийн шаардлагад нийцүүлэн 
хөгжүүлэх   

 •  Нийтийн тээврийн үйлчилгээнд орчин үеийн дэвшилтэт 
мэдээллийн техник, технологийг нэвтрүүлэх. 

 •  Нийтийн тээврийн байгууллагуудын чадавхыг сайжруулах.
 •  Хотын оршин суугч, иргэдийг бүх төрлийн нийтийн 

тээврийн хэрэгслийг ашиглан богино хугацаанд хурдан 
хүрэх нөхцөлийг бүрдүүлэх 

 •  Нийтийн тээврийг хотын замын хөдөлгөөнд давуу эрхтэй 
оролцох нөхцөлийг бүрдүүлэх

Зураг 52. Нийтийн зорчигч тээврийн сүлжээний тойм

Багтаамж ихтэй нийтийн тээврийг гол төлөв хэвтээ болон босоо гол 
/Авто худалдааны төв-Амгалан, Долоон буудал- Нисэх/ чиглэлийн 
дагуу, том оврын автобусны үйлчилгээг босоо, хэвтээ, цагираг 
чиглэлүүдээр үйлчилгээг хөгжүүлэх үндсэн зарчим баримтална. 
Багтаамж ихтэй нийтийн тээврийн болон том оврын автобусны 
огтлолцлуудад дамжин өнгөрөх зогсоолуудыг байгуулна. Нийтийн 
тээврийн замналын дагуу зогсоолуудыг байгууламжийн хамт иж 
бүрнээр нь стандартын шаардлагын дагуу барьж байгуулна. 
Мөн хотын тээвэрт таксины үйлчилгээг хөгжүүлэх төсөл, 
хөтөлбөрүүдийг боловсруулж, хэрэгжүүлэх ба хувийн хэвшлийн аж 
ахуйн нэгж, хувь иргэдийг татан оролцуулах бодлого баримтална.    
Төлөвлөлтийн хугацаанд нийтийн тээврийн үйлчилгээний чиглэлийн 
уртыг 6500 км болгож, хүртээмжийг одоогийнхоос 60.% -иар 
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нэмэгдүүлнэ. Мөн хугацаанд нийтийн тээврийн зорчигч эргэлт 980 
сая хүн/км /2018 оны байдлаар 607,6 сая хүн/км/ болох бөгөөд 
2018 оны байдалтай харьцуулахад   65 %-р нэмэгдэнэ. 2040 оны 
түвшинд нийтийн тээврээр зорчигчдын тоо 300,6 сая хүн/жил -д 
хүрэх ба  Улаанбаатар хотын хэмжээнд зорчигч тээврийн 70%-г /
АХБ-ны судалгаагаар 2016 онд энэ үзүүлэлт 51% байсан/ нийтийн 
тээврээр гүйцэтгэнэ. Өдөрт үйлчилгээнд гарах нийтийн тээврийн 
хэрэгслийн тоог 3000-3500 ширх./том оврын автобус/ -т хүргэж, 
хүчин чадлыг 3-3.5 дахин /2018 оны байдлаар 963 автобус/ 
нэмэгдүүлнэ.
Нийтийн тээврийн үйлчилгээ эрхлэгч ААН-ийн үйлдвэрлэлийн бааз, 
хөдлөх бүрэлдэхүүний парк шинэчлэлт хийж, хүчин чадал, чадавхыг   
үе шаттайгаар нэмэгдүүлнэ. Улаанбаатар хотын хэмжээнд нийтийн 
тээврийн үйлчилгээнд удирдлагын систем /Bus management system/, 
Тээврийн хэрэгслийн мэдээллийн систем /Bus information system/, 
Цахим төлбөр тооцооны систем / Automated fare collection/  зэрэг 
ухаалаг системийг нэвтрүүлж, нутагшуулна.   
    

УЛААНБААТАР ХОТЫН ХЭМЖЭЭНД ОЛОН ТӨРЛИЙН НИЙТИЙН 
ТЭЭВРИЙГ ХӨГЖҮҮЛЭХ: 

Төлөвлөлтийн хугацаа, 2040 оны түвшинд Улаанбаатар хотын 
хэмжээнд зочигч эргэлтийн 70-80%-ийг нийтийн тээврээр 
гүйцэтгэснээр, тээврийн хэрэгслээс агаарт ялгарах хорт утааг 
тодорхой хувиар бууруулна. Нийтийн тээврийн хэрэглээг өндөр 
болгохын тулд гудамж замын 1-р эгнээг зөвхөн нийтийн тээвэрт 
зориулах бөгөөд тусгай өнгөөр будаж ялгана. Нийтийн тээврийн 
зорчих зурвасаар өөр төрлийн тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөнийг 
хязгаарлана. Нийтийн тээврийн парк шинэчлэлт, хүчин чадлыг 
нэмэгдүүлэн, үйлчилгээнд ухаалаг цахим системийг өргөнөөр 
нэвтрүүлснээр зорчилтын хугацааг богиносгож, зорчих ая тухтай 
нөхцлийг бүрдүүлнэ. Хотын нийт зорчилт эргэлтийн 60%-с багагүй 
нийтийн тээврээр гүйцэтгэнэ.
Замын хөдөлгөөнд оролцож буй тээврийн хэрэгслийн тоог 
бууруулахын тулд такси үйлчилгээ, болон тээврийн хэрэгслийн 
түрээсийн үйлчилгээг хөгжүүлнэ.          

Улаанбаатар хотын нийтийн тээвэрт багтаамж ихтэй нийтийн 
тээврийг нэвтрүүлэх: Улаанбаатар хотын нийтийн тээврийн 
үйлчилгээг оновчтой, орчин үеийн тувшинд хүргэх зорилгоор 
багтаамж ихтэй нийтийн тээврийг хэвтээ чиглэлийн дагуу болон 
босоо чиглэлийн  гол тэнхлэгийн дагуу ашиглахаар тооцно. 
Зорчилтын ачаалал ихтэй чиглэлүүдэд багтаамж ихтэй нийтийн 
тээврийг ашиглах бодлого баримтална. Багтаамж ихтэй нийтийн 
тээврийн төрлийн сонголтыг ТЭЗҮ-г үндэслэн хийнэ. 
Улаанбаатар хотын нутаг дэвсгэрийн байршлын онцлогоос 
шалтгаалж, зорчигчийн урсгал ихтэй хэвтээ чиглэлд багтаамж ихтэй 
нийтийн тээвэр, босоо чиглэлд том оврын автобусны үйлчилгээг 
нэвтрүүлэх бодлого барина. Нийтийн тээврийн дамжин суух 
зогсоолуудыг гол чиглэлүүдийн дагуу байгуулна. 

 » Улаанбаатар бүсийн нутаг дэвсгэрт 169,83 км урт, 2 чиглэлийн 
багтаамж ихтэй нийтийн тээврийн шугам, дэд бүтэц байгуулах 

 » Нийтийн тээврийн сүжлээний дамжиж зорчих үйлчилгээг 
сайжруулах; нийтийн тээврийн үйлчилгээний маршрутыг 
оновчтой болгож шинэчлэх

 » Нийтийн тээврийн том оврын автобусны парк шинэчлэл хийх  

5-5-3. ХӨДӨЛГӨӨН ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН ОНОВЧТОЙ СИСТЕМ 
ITS-Г НЭВТРҮҮЛЭСНЭЭР ЗАМЫН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ ТҮГЖРЭЛИЙГ 
БУУРУУЛАХ

Хотын төвлөрлийг сарниулах, хөдөлгөөнд оролцогчдын зорчилтын 
хугацааг богиносгох, гудамж замын ачааллыг жигдлэх, замын 
хөдөлгөөний түгжрэлийг бууруулах, хөдөлгөөний чиглэлийн 
давхцалыг багасгах зорилгоор нэг төвт хотоос олон төвт хот болгох 
төлөвлөлтийн арга хэмжээ авна. Энэ арга хэмжээний хүрээнд: 

 » Замын хөдөлгөөнийг оновчтой зохион байгуулах

 » Авто замын түгжрэлийг бууруулах ажлыг зохион байгуулах

 » Авто замын байгууламжийг сайжруулах

 » Тээврийн хэрэгслийн тооны өсөлтийг хязгаарлаж, чанаржуулах  
бодлого баримтлах

 » Хөдөлгөөн зохицуулалтын менежментийг боловсронгуй 
болгож,  тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөний хязгаарлалтын 
бүсүүдийг тогтоох

 » Нийтийн тээврийн бүх төрлийг эрчимтэй хөгжүүлэх

 » Нийтийн тээврийн сүлжээг оновчтой зохион байгуулах

 » Явган ба дугуйтай иргэдийг аюулгүй зорчих боломжоор хангах 

 » Хотын доторх логистикийн /түгээлт/ асуудлыг оновчтой 
шийдвэрлэх

 » Хотын хэмжээнд авто зогсоолын ашиглалтын менежментийн 
арга  хэмжээ авах

2040 оны түвшинд тээврийн хэрэгслийн хэрэглээний хязгаарлалтыг 
үе шаттай хийснээр 2040 оны түвшинд нийслэл хотын хэмжээнд 
400-450 орчим мянган нэгж байхаар тооцож тооны өсөлтөнд 
хязгаарлалт хийнэ. Энэ арга хэмжээний хүрээнд: 

 » Ашиглагдаж байсан тээврийн хэрэгслийн импортод төрөл 
бүрийн татварын хязгаарлалт хийх

 » Баруун талын жолооны хүрдтэй тээврийн хэрэгслийн тоог  
бууруулж, эзлэх хэмжээг 10-20%-с хэтрүүлэхгүй байлгах бүх  
төрлийн хязгаарлалтын арга хэмжээг хууль эрх зүйн хүрээнд 
авах

 » Хэрэглээнд Монгол улсын замын хөдөлгөөний хуулинд нийцсэн  
шинэ, насжилт бага тээврийн хэрэгсэл ашиглахыг бүх талаар  
дэмжих.

 » Хөдөлгөөн зохицуулалтын менежментийг боловсронгуй болгох 
зорилгоор:

 » Тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөний хязгаарлалтын бүсүүдийг  
тогтоох

 » Дугаарын сүүлчийн тоогоор хөдөлгөөнд оролцох

 » Замын хөдөлгөөнийг оновчтой зохион байгуулахын тулд зам 
тээврийн оновчтой систем ITS-г өргөнөөр нэвтрүүлэх. 

Төлөвлөлтийн бүс, нэгж хорооллууд,хотын төв, дэд төв, олон 
нийтийн төвүүд зэрэг хүн амын төвлөрөл ихтэй газруудын 
орчинд төрөл бүрийн  уудыг олноор байгуулах ба тэдгээрийн үйл 
ажиллагаа 24 цагийн турш явагдахаар тооцно. Хотын хэмжээнд авто 
зогсоолуудыг төлбөртэй байхаар тооцож, ашиглалтын менежментийг 
боловсруулж ажиллана. Хотын төв, дэд төвүүдэд байрлах нийтийн 
эзэмшлийн авто зогсоолуудыг нэгдсэн удирдлагын болон дор цаг, 
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хоногийн бүрэн автоматжуулсан төлбөрийн системд тус тус оруулна. 
Хотын гол гудамж замуудын шаардлагатай хэсгүүдэд ил зогсоолыг 
туслах зам дагуу байгуулна.  Удирдлагын систем нь тухайн газарт 
байгаа сул чөлөөтэй зогсоолуудын тухай мэдээллийг тээврийн 
хэрэгслийн жолоочид мэдээлнэ. Хотын нийтийн тээврийн томоохон 
зогсоолуудын ойролцоо автозогсоолуудыг байгуулж, нийтийн 
тээврийн хэрэглээг өндөр болгох арга хэмжээ авна. Авто зогсоолыг 
ил, газар доорх, газар дээрх гэсэн гурван төрөл байхаар тооцож, 
байршуулан төлөвлөнө.

Иймд замын хөдөлгөөний менежментийг оновчтойгоор зохион 
байгуулж, шинэ техник, технологийг нэвтрүүлнэ. Хотын авто замын 
хөдөлгөөний менежментийг боловсронгуй болгосноор замын 
түгжрэл 40 хүртэл хувиар бууруулна. Авто замын ашиглалтын 
түвшин, ачаалал жигдэрч, хотын замын хөдөлгөөний дундаж хурд 
нэмэгдэж, зорчилтын хугацаа багасна

Зам тээврийн ослын хэмжээг үе шаттайгаар бууруулах: Зам 
тээврийн осол, гэмтэл үүсэхэд нөлөөлж байгаа гол хүчин зүйл нь 
хурд хэтрүүлэх, согтууруулах ундаа хэрэглэх зөрчил болж байгаагаас 
гадна хот төлөвлөлт шаардлага хангахгүй, замын хөдөлгөөний 
аюулгүй байдлыг зохицуулж байгаа хууль, дүрэм, журам, стандартын 
биелэлт хангалтгүй, тээврийн хэрэгслийн парк хэт хуучирсан, 
хөдөлгөөнд оролцогчдын соёл муу байдагтай холбоотой юм.
Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангаж, зам тээврийн ослыг 
дараах байдлаар бууруулна. 

 » Замын дэд бүтэц, байгууламжууд нь замын хөдөлгөөний аюулгүй 
байдлыг хангасан хэвийн найдвартай үйл ажиллагаатай байх

 »  Замын хөдөлгөөний удирдлага, зохицуулалтыг орчин үеийн 
дэвшилтэт техник, технологи ашиглан оновчтойгоор зохион 
байгуулах

 » Зам тээврийн осол их гардаг (хар цэг) цэгүүдийг судлан ослын 
шалтгаан, нөхцөлийг тодорхойлж шаардлагатай арга хэмжээг 
авах

 » Бүрэн бүтэн байдлыг хангасан тээврийн хэрэгслээр замын 
хөдөлгөөнд оролцох

 »  Баруун талдаа жолооны хүрдтэй болон насжилт өндөртэй 
тээврийн хэрэгслийг үе шаттайгаар бууруулах, хязгаарлалт 
тавих

 » Ачаа, зорчигч тээвэрлэлтийг тээвэрлэлтийн үйл ажиллагааг 
оновчтой зохион байгуулах

 »  Замын хөдөлгөөнд оролцогчдод зориулсан замын хөдөлгөөний 
аюулгүй байдлын талаарх мэдлэг, боловсролыг дээшлүүлэх 
арга хэмжээ, сургалтыг жолооч, зорчигч, явган зорчигч, хүүхэд 
чиглэсэн байдлаар үе шаттайгаар тогтмол зохион байгуулах, 
аюулгүй байгууламж, тоноглолоор хангах

 »  Жолооч болгох шалгалтын тестийн агуулагыг олон улсын буюу 
ОХУ, Европын жишигт хүргэх 

 » Хөдөлгөөний ачаалал ихтэй гол цэгүүд дээр тээврийн 
хэрэгслийн болон явган зорчигчийн хөдөлгөөнийг хоёр 
төвшинд огтлолцуулах 

5-5-4.  ХОТЫН АВТО ЗОГСООЛЫН МЕНЕЖМЕНТИЙН БОЛОВСРОНГУЙ 
ТОГТОЛЦООГ БИЙ БОЛГОХ: 

АВТО ЗОГСООЛЫН МЕНЕЖМЕНТИЙГ ХӨГЖҮҮЛЭХ: 

2040 оны түвшинд Улаанбаатар хотын хэмжээнд нийтийн 
тээврийг хөгжүүлж, тээврийн хэрэгслийн насжилт, агаар орчны 
бохирдуулалтын хэмжээ, зэрэглэлийг тогтоож, хяналтын тогтолцоог 
нэвтрүүлснээр хотын хэмжээнд хувийн тээврийн хэрэгслийн хэрэглээ, 
тоог бууруулж, чанарыг сайжруулах бодлого баримталж, нийт 400,0 
-480.0 орчим мянган тээврийн хэрэгсэл байхаар тооцно. 
Төлөвлөлтийн хугацаанд тээврийн хэрэгслийн зогсоолын эрэлт, 
нийлүүлэлтийн зөрүүг арилгах арга хэмжээг авах бөгөөд одоогийн 
ашиглагдаж буй 3 төрлийн авто зогсоолын хэлбэрийг хэвээр хадгалж, 
цаашид улам боловсронгуй болгон хөгжүүлнэ. Тээврийн хэрэгслийн 
зогсоолын хүртээмжийн асуудлыг зохистой шийдвэрлэхийн тулд авто 
зогсоолын хүчин чадлыг ирээдүйд бий болох тээврийн хэрэгслийн 
тоотой уялдуулна. Хүн ам, худалдаа, үйлчилгээний төвлөрөл ихтэй 
цэгүүдэд авто зогсоолуудыг түлхүү байгуулж, ашиглаж буй хуучин 
зогсоолуудыг орчин үеийн стандартын шаардлагад нийцүүлэн 
шинэчлэж, тоноглох юм. Автозогсоолуудыг амралт зугаалга, ногоон 
бүсийн орчим, нийтийн тээврийн эцсийн буудал, зорчигч болон ачаа 
тээврийн терминалиуд, худалдаа үйлчилгээ, үзвэр үйлчилгээний 
газрууд гэх мэт хүн ам ихээр цуглардаг газруудын орчим, газрын 
байршил, орон зайн багтаамжид тулгуурлан авто зогсоолын төрөл, 
хүчин чадлыг тооцож тогтооно.   

Хотын нутаг дэвсгэрт авто зогсоолын менежментийг нэврүүлснээр 
авто зогсоолын ашиглалтыг эрс сайжруулна. Авто зогсоолын 
хүртээмжийг нэмэгдүүлэхийн зэрэгцээ ашиглалтыг сайжруулах нь 
менежментийн гол зорилго орших юм. 

Улаанбаатар хотын нутаг дэвсгэрт авто зогсоолын талаар баримтлах 
бодлого, стратегийг боловсруулж үе шаттайгаар хэрэгжүүлэх ба 
энэ арга хэмжээний хүрээнд Нийслэл хотын зүгээс зогсоолуудыг 
төлбөртэй болгох эрх зүйн баримт бичгүүдийг боловсруулж, 
хэрэгжүүлснээр хотын нийт нутаг дэвсгэрт ашиглагдаж буй бүх авто 
зогсоолуудыг 100% төлбөрийн системд хамруулж, төлбөрөөс олох 
орлогыг “Нийслэлийн замын сан”-д төвлөрүүлнэ. Авто зогсоолуудыг 
шинэ технологи нэвтрүүлж, төхөөрөмжлөх ба нэг автомашин 
хадгалах хадгалах талбайг байршлын нөхцөл байдлаас шалтгаалж 
15-18 м2 /2,5х5,0/ байхаар тооцно.

ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ИРГЭДИЙН ЗОГСООЛ, АВТОМАШИНЫ 
ЗОГСООЛЫН ТЭМДЭГЛЭГЭЭ, ТӨЛБӨРИЙН СИСТЕМ

Хотын хэмжээнд хөгжлийн бэрхшээлтэй 34246 иргэн байх ба 
судалгаагаар энэ үзүүлэлт 2040 оны түвшинд хоёр дахин нэмэгдэх 
магадлалтай байна. Хөгжлийн бэрхшээлтэй  иргэдийн 1% нь авто 
машин барьдаг гэж үзвэл хотын хэмжээнд худалдаа үйлчилгээ болон 
олон нийтийн хэсэгт хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд зориулсан 
зогсоолын хүртээмжийг нэмэгдүүлэх шаардлага гарч байна. 
Одоогийн байдлаар хотын хэмжээнд, төвийн 6 дүүрэгт нийт 190 
га талбайд 61697 авто машины зогсоол байна. Цаашид хотын 
хөгжлийн явцад 2025 он хүртэл 7600 автомашины, 2025 -с 2030 
оны хооронд 15500 авто машины, 2030-2040 онуудад 25000, нийт  
48100 автомашины зогсоолуудыг шинээр 135,0 га талбайд барьж 
байгуулна. Улаанбаатар хотод 2040 оны түвшинд гурван төрлийн 
109800 авто машины зогсоолтой болж,хүчин чадлыг одоогийнхоос 
78% -р нэмэгдүүлж, чанарыг сайжруулна. 
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Авто зогсоолуудыг төлөвлөлтийн 7 үндсэн бүс, хотын төв, дэд 
төвүүд, сайжруулсан хорооллын олон нийтийн төвүүд, төрөлжсөн 
төвүүд зэрэг хүн амын төвлөрөл ихтэй газруудад байршлыг 
хөгжлийн ЕТ, ХЕТ, барилгажилтын төслүүдийн шатанд нарийвчлан 
тогтоосны үндсэн дээр барьж байгуулна.    

ИЛ ЗОГСООЛ: 

Төвлөрсөн ил зогсоолуудыг орон сууцны хороолол, хүн амын 
төвлөрөл ихтэй  худалдаа үйлчилгээ, нийгмийн дэд бүтцийн 
барилга байгууламжууд, үзвэр үйлчилгээний газруудын орчинд 
үйлчилгээний хязгаарыг тооцон байгуулна. 2040 оны түвшинд 
Улаанбаатар хотын хэмжээнд шинээр 70 орчим га талбайд 20000 
тээврийн хэрэгслийн зогсоол шинээр байгуулна. Нэг суудлын 
автомашинд оногдох зогсоолын талбайг 15,0 м2-с багагүй 
байхаар тооцно   Хотын нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд сул чөлөөтэй 
талбай ховор байдгийг харгалзан ил зогсоолуудын байршлыг 
ХЕТ болон техникийн төслийн шатанд нарийвчлан тогтооно. 
Төлөвлөж буй зогсоолуудыг төхөөрөмжилж, орчны талбайг 
цэцэрлэгжүүлэн тохижуулна  Одоо ашиглагдаж буй тээврийн 
хэрэгслийн зогсоолуудыг үе шаттай шинэчлэн сайжруулна. 

Зураг 53.  Ил зогсоол 

Ил зогсоолуудын орчинд мэдээллийн самбар, бусад 
төхөөрөмжүүдийг байрлуулж, зогсоол ашиглагчдын ашиглалтын 
нөхцөлийг сайжруулах ба ухаалаг төлбөрийн систем гэх мэт шинэ 
техник технологи нэвтрүүлнэ. 

Зураг 54. Авто зогсоолын тэмдэглэгээ

Мөн шаардлагатай хэсгүүдэд гудамж замын дагуу зорчих хэсгийн 
хоёр талд төлөвлөлтийн норм, стандартын шаардлага хангасан 

төлөвлөлт, тэмдэг, тэмдэглэгээ бүхий зогсоолуудыг байгуулна. 

ГАЗАР ДООРХ ЗОГСООЛ: 

Хотын нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд газар доорх орон зайн ашиглалт 
нэн хангалтгүй байна. Иймд 2040 оны түвшинд хэсэгчилсэн 
дахин төлөвлөлтөөр, шинээр барилгажуулах газар нутгийн 
хэмжээнд газар доорх орон зайг үйлчилгээний төв, авто зогсоол, 
явган гарц болгон ашиглах төлөвлөлтийн бодлого баримтална. 
Шинээр төлөвлөж буй хүн амын төвлөрөл ихтэй хотын төв, дэд 
төвүүдэд газар доорх орон зайг худалдаа үйлчилгээний төвүүд, 
нийтийн тээврийн зогсоолууд, авто зогсоол зэрэг дэд бүтцийн 
байгууламжуудыг байршуулна. 
Цаашид газар доорх зогсоолуудыг өргөнөөр ашиглана. Шинээр 
төлөвлөгдөж баригдах орон сууцны хорооллуудад газар доорх 
зогсоолуудыг өргөнөөр төлөвлөж, газар дээрх талбайг амралт, 
зугаалга, тоглоомын болон биеийн тамирын талбай, цэцэрлэгт 
ногоон байгууламж байхаар тооцож, нэг оршин суугчид оногдох 
задгай ногоон орон зайг нэмэгдүүлэх бодлого барина.
Шинээр болон дахин төлөвлөж хөгжүүлэх талбаруудад баригдах  
орон сууц, олон нийтийн барилга байгууламжуудын зоорийн 
давхруудыг мөрдөгдөж буй төлөвлөлтийн норм, техникийн 
болон  стандартын шаардлагуудыг хангасан авто зогсоолтой 
байхаар тооцож төлөвлөнө. 

Зураг 55. Газар доорх зогсоол

Одоогийн ашиглагдаж буй газар доорх зогсоолуудыг хэвээр 
хадгалах ба хуучин орон сууцны хорооллуудын дотор, хүүхдийн 
тоглоомын талбай доор байгуулна. 
Төлөвлөлтийн хугацаа 2040 оны түвшинд нийт 8200 тээврийн 
хэрэгслийн зогсоолыг 23,88 га талбайд барина.
Газар доорх авто зогсоолуудыг нэг болон олон түвшинт 
хувилбараар барьж байгуулан хүртээмжийг нэмэгдүүлнэ. 

ОЛОН ДАВХАР ЗОГСООЛ:  

Барилгажилтын болон суурьшлын нягтрал өндөр болж чөлөөтэй 
орон зай ховордсон өнөөгийн нөхцөлд олон давхар зогсоол нь 
авто зогсоолын асуудлыг шийдэх оновчтой арга зам юм. Иймд 
2040 оны түвшинд олон давхар авто зогсоолуудыг хотын төв, 
дэд төвүүд, олон нийтийн төвүүд, орон сууцны хорооллууд 
болон бусад хүн амын төвлөрөл ихээр үүсэх байршлуудад барьж 
байгуулна. Төлөвлөж буй олон давхар зогсоолууд нь өөрийн 
явалтаар /налуу зам/, механикжсан /лифт/ гэсэн  хоёр төрөл 
байх бөгөөд байршлаас шалтгаалж 2-9 давхар, тухайлсан зураг 
төслөөр баригдана. 
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Зураг 56. Олон давхар зогсоол

Барилгажилтын нягтрал, чөлөөт орон зайн хомсдолоос хамаарч 
эхний ээлжинд  шинээр төлөвлөж буй хотын төв, дэд төвүүд, орон 
сууцны хорооллууд зэрэг  хотын барилгажсан хэсгүүдэд түлхүү барьж 
байгуулна. Хотын 2040 он хүртэлх хөгжлийн   ерөнхий төлөвлөгөөний 
хэрэгжилтийн шатанд олон давхар тээврийн хэрэгслийн зогсоолын 
хүртээмжийг үе шаттайгаар нэмэгдүүлнэ. Олон давхар зогсоолын 
хүчин чадлыг нэмэгдүүлснээр газар ашиглалтыг зохистой түвшинд 
хүргэж, зогсоолын хүртээмжийг нэмэгдүүлнэ.  5271 тээврийн 
хэрэгслийн зогсоолыг 15,46 га талбайд байгуулна.

Зураг 57. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн авто зогсоолын 
хүртээмж

Иймд 2040 оны түвшинд нийт авто зогсоолуудын 2-с багагүй 
%-г хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд зориулж тусгай тоноглож, 
тухай иргэдийн хэрэглээнд зориулна. Орон сууц хорооллын авто 
машины ил зогсоол, ахуйн үйлчилгээ соёлын газар, амралт сувилал, 
худалдааны төв, спортын байгууламж зэргийн ойролцоо хөгжлийн 
бэрхшээлтэй иргэдэд зориулсан авто машины зогсоолыг тусгайлан 
төлөвлөж, төхөөрөмжилнө. 

5-6. ИНЖЕНЕРИЙН ДЭД БҮТЦИЙН ХҮЧИН ЧАДАЛ, ХҮРТЭЭМЖИЙГ  
НЭМЭГДҮҮЛЭХ  ЗОРИЛТЫН ХҮРЭЭНД: 

УЛААНБААТАР, ХАЯА ДАГУУЛ ХОТ, СУУРИН ГАЗРЫН ХӨГЖЛИЙН 
ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ДАГУУ 2040 ОН ГЭХЭД БҮХ 
ТӨРЛИЙН ОРОН СУУЦЫГ ИНЖЕНЕРИЙН ШУГАМ СҮЛЖЭЭТЭЙ 
БОЛГОНО.

2040 оны түвшинд Улаанбаатар хот нь төвлөрсөн болон хэсэгчилсэн 
инженерийн хангамжтай, суурьшлын 2 төрөлтэй байна. Хотын 
хүн амын 30%-ийг хэсэгчилсэн, 70%-ийг төвлөрсөн инженерийн 
дэд бүтцийн хангамжтай амины сууц болон нийтийн орон сууцны 
хангамжтай байна.      

 »   ИШС-ний эх үүсвэрийн хүчин чадлыг өсөн нэмэгдэж буй 
хэрэгцээ, шаардлагын хэмжээнд хүртэл барьж байгуулах, 

 »   Дэд бүтцийн хангамжинд сэргээгдэх эрчим хүч, төвлөрсөн буюу 
хэсэгчилсэн тогтолцоог хослуулан хэрэглэх, 

 »   Хуучирч ашиглалтын хугацаа дууссан байгууламж, шугам 
сүлжээг шинэчлэн засварлах 

 »   Үнэ тарифын менежментийн тогтолцоог сайжруулах

 »   Эрчим хүчний хэмнэлттэй, дэвшилтэд техник, технологи, 
хэрэгслийн хэрэглээг дэмжих, 

 »   Сэргээгдэх эрчим хүчийг нэмэгдүүлэх, өндөр технологи, 
цэвэр хөгжлийн механизмыг хөгжүүлж, ногоон эдийн засгийн 
туршлагыг өргөн нэвтрүүлэх

Хотын нутаг дэвсгэрийн байршилын онцлогоос шалтгаалж, хотын 
хойд хэсгийн рельеф ихтэй, өндөрлөг газруудад оршин сууж буй 
төвлөрсөн болон хэсэгчилсэн инженерийн дэд бүтцэд холбогдох 
боломжгүй айл өрхүүдийг бие даасан эх үүсвэрээр хангана. 
Эдгээр эх үүсвэрүүд нь байгаль орчинд ээлтэй шинэ технологи бүхий 
сэргээгдэх эрчим хүч/нарны зай хураагуур, цахилгаан халаалтын 
зуух, шингэрүүлсэн болон хийн түлш, сайжруулсан түлш, болон 
бичил цэвэрлэх байгууламжууд байна. 
Ундны ус, цахилгаан эрчим хүчний хэрэглээг төвлөрсөн эх үүсвэрээс 
хангана.  

Зураг 58. 2040 оны Улаанбаатар хотын инженерийн дэд бүтцийн 
хангамж
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5-6-1. ДУЛААН ХАНГАМЖИЙН ХҮЧИН ЧАДЛЫГ НЭМЭГДҮҮЛЭХ

Улаанбаатар хотын өсөн нэмэгдэж буй дулааны хэрэгцээг хангахын 
тулд дараах зорилтыг тавьж хэрэгжүүлнэ.  

 » Дулаан хангамжийн хүчин чадлыг нэмэгдүүлж, шинэ технологийг 
нэвтрүүлэн, хангамж, хүртээмжийн суурь түвшинг нэмэгдүүлэх

 » Төвлөрсөн дулаан хангамжийн системд холбогдох боломжгүй 
бүсүүдэд байгаль орчинд ээлтэй дэвшилтэт технологи бүхий 
хэсэгчилсэн, бие даасан эх үүсвэрүүд (сэргээгдэх эрчим хүч, 
цахилгаан, шингэрүүлсэн болон хийн түлш)-ээр хангах

 » Сайжруулсан түлшний чанарыг сайжруулж, хэрэглээг 
нэмэгдүүлэх

Óëààíáààòàð õîòын хүн ам  2040 îíы түвшинд 1621000 болж өсөх 
ба үүнээс 1134700 хүн òºâëºðñºí äóëаàí õàíãàìæийн системтэй орон 
сууцанд амьдарна. Өсөн нэмэгдэж буй хүн амын орон сууц, олон 
нийтийн барилгыг төвлөрсөн дулаанаар хангахад дулааны ачаалал 
нь 3800 Гкал/цаг болно.

Монгол Улсын Их Хурлын 2018 оны 10 дугаар сарын 24-ний 
өдрийн 325 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Төрөөс эрчим хүчний 
талаар баримтлах бодлогыг хэрэгжүүлэх дунд хугацааны үндсэний 
хөтөлбөр” (2018-2023) хэрэгжсэнээр: 

 • Дулааны цахилгаан станц - 2-ыг 340 Гкал/цаг
 • Дулааны цахилгаан станц - 3-ыг 970 Гкал/цаг 
 • Амгалангийн дулааны станцын хүчин чадлыг нэмэгдүүлж 

405 Гкал/цаг болгосноор төвлөрсөн дулаан хангамжийн 
чадал 3269 Гкал/цаг болно. 

Энэ хугацаанд хуучин дулаан алдалт ихтэй угсармал орон сууцны 
барилгуудыг дулаалсанаар 60 Гкал/цагийн нөөц гарна. 

2040 оны төлөвлөлтийн хугацаанд өсөн нэмэгдэх буй  дулааны 
хэрэглээг “Төрөөс эрчим хүчний талаар баримтлах бодлого”-д 
дэвшүүлсэн зорилго, зорилтыг хэрэгжүүлэхийн тулд баримт бичигт 
тусгасны дагуу Дулааны эрчим хүчний чадлын нөөцийг 15 хувьд 
байлгахын тулд дулааны эх үүсвэрийн чадлын хэмжээ  3800х1,15=4370 
Гкал/цаг байх хэрэгтэй байна. Энэ чадлыг хангахын тулд төвлөрсөн 
дулаан хангамжийн эх үүсвэрийн хүчин чадлыг нэмэгдүүлэхийн тулд 
дараах арга хэмжээг авна.
Үүнд:  

 •  Дулааны цахилгаан станц - 2-ыг 650 Гкал/цаг
 •  Амгалан дулааны станцыг - 650 Гкал/цагийн дулааны 

чадалтай болгож өргөтгөх
 • Дулааны цахилгаан станц – 3 -  970 Гкал/цаг
 • Дулааны цахилгаан станц – 4 - 1554 Гкал/цаг чадалтай 

болгоно 
 • Угсармал барилгыг дулаалсанаар гарах чадлын нөөц 60 

Гкал/цаг
 •  Дулаан хангамжийн системийн үр ашгийг дээшлүүлэх, 

шинэ техник технологи нэвтрүүлсэнээр болон бусад орон 
сууц, олон нийтийн барилгыг дулаалсанаар 5 хувийн 
хэмнэлт бий болгоно гэвэл  190 Гкал/цагийн чадлын 
нөөц бий болно. 

Дутагдаж буй 300 орчим Гкал/цагийн чадлыг дараах хувилбаруудаар 
хангах боломжтой. 
Үүнд: 

 • Норм дүрэмд өөрчлөлт оруулсанаар одоогийн нормоор 
тооцсон хэрэглэгчийн чадлыг багасгах,

 • ДЦС-4, Амгалан станцын чадлыг нэмэгдүүлэх
 • Шинээр 5 дахь эх үүсвэр барих 

2040 оны түвшинд сайжруулсан сууцны хороололд 486300 хүн ам 
амьдрах бөгөөд нийт дулааны ачаалал урьдчилсан тооцоогоор 535,7 
Гкал/ц болно. Үүнээс орон сууц, олон нийтийн барилгад хүн амын 
30 хувь нь амьдрах ба 145890 хүн ам амьдарч, хэсэгчилсэн дулаан 
хангамжаас хангагдана. Хэсэгчилсэн дулаан хангамжийн ачаалал  
160,71 Ãêàë/öàã болж байна.

Зураг 59. Улаанбаатар хотын дулаан хангамж

Сайжруулсан сууцны хорооллын дулааны хэрэглэгчдийг хэсэгчилсэн 
болон бие даасан эх үүсвэрээр хангана. Дулааны эх үүсвэрүүд нь 
байгаль экологид сөрөг нөлөөгүй АҮК 75% аас дээш, орчин үеийн 
дэвшилтэт техник технологид суурилсан бага, дунд чадлын зуухнууд 
байна. Дулааны эх үүсвэрүүд нь сэргээгдэх эрчим хүчтэй хосолмол, 
төрөл бүрийн сайжруулсан түлш болон байгаль экологид сөрөг 
нөлөөгүй, утааны бохирдолгүй түлшээр хангана. Хорооллын оршин 
суугчид нь гэр, орон сууцаа дулаалах, шинээр барих амины орон 
сууцыг дулааны хэмнэлттэй төлөвлөж барьсанаар  дулааны эрчим 
хүчний хэрэглээг багасгахаас гадна тухайн барилгын ашиглалтын 
хугацааг уртасгана. 

Хэсэгчилсэн  болон бие даасан дулаан хангамжтай хорооллуудыг 
сайжруулсан түлш ашиглах, байгаль орчинд ээлтэй хатуу түлшний 
зуух, хийн зуух, дулааны насос, дулааны хуримтлуур болон 
сэргээгдэх эрчим хүч /газрын гүн, агаар, усны дулаан/ -ийг ашиглан 
дулаанаар хангана.  
Мөн Улаанбаатар хотын дэд төвүүдээс Сэлбэ дэд төв өөрийн 
дулааны станцаас хангагдахаар ажлын зураг хийгдсэн ба угсралтын 
ажил эхэлсэн байна. Дулааны чадал нь тус бүр 21Гкал/цаг, 26Гкал/
цаг  2 эх үүсвэртэй. 
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Энэхүү баригдаж буй эх үүсвэрийн чадлыг үр ашигтай ашиглахын 
тулд тухайн орчны гэр хорооллыг дахин төлөвлөж, одоо байгаа 
барилгыг дулаалах, шинээр эрчим хүчний үр ашигтай барилга 
байгууламж барьж сайжруулсан сууцны хороолол болгоно. 

Улаанбаатар хотын хэрэглэгчдийг дулаанаар найдвартай, тасралтгүй 
хангахын тулд эх үүсвэрийн хүчин чадлыг нэмэгдүүлэхээс гадна 
одоо байгаа 1997 оны норм гарахаас өмнө баригдсан барилгуудыг 
дулаалах, халаалт, хэрэгцээний халуун ус, агаар сэлгэлтийн системийг 
тохируулах боломжтой болгох, төлбөр тооцоогоо хэрэглээгээрээ 
төлдөг болгохоос гадна дулааны эх үүсвэрийн төрлийг нэмэгдүүлэх 
/сэргээгдэх эх үүсвэр, дулаан нөөцлөх ., гэх мэт/ дулааны сүлжээний 
нэвтрүүлэх чадварыг сайжруулах зэрэг арга хэмжээг авна.    

Хүснэгт 5. 2017-2040 оны Улаанбаатар хотын дулаан хангамжийн 
ачаалал

Нэр

Хэмжих 
нэгж

Одоогийн 
байдал

2020-2030 
оны Ерөнхий 
төлөвлөлтөөр

Төлөвлөлт

2017 он 2020 он 2030 он 2040 он

ДЦС-2 Гкал/ц 55 255 555 340+255

ДЦС-3 Гкал/ц 610 610 610 970

ДЦС-4 Гкал/ц 1554 1554 1554 1554

Амгалан ДС Гкал/ц 300 200 400 405+245

ДЦС-5 Гкал/ц 1101 1101

Нийт дулааны эх 
үүсвэрийн хүчин 
чадал

Гкал/ц 2519 3415 4170 3824

Төвлөрсөн дулаан 
хангамжийн 
хэрэглээ

Гкал/ц 2255,17 2807,89 3402 3783,24

Хэсэгчилсэн 
дулаан хангамжийн 
хүчин чадал

Гкал/ц 43,98 1108,76 1037,21 160,71

5-6-2. ЦАХИЛГААН ХАНГАМЖИЙН ШУГАМ СТАНЦУУДЫН ХҮЧИН 
ЧАДЛЫГ НЭМЭГДҮҮЛЭХ

Улаанбаатар хотын түвшинд цахилгааны эрчим хүчний 2040 он 
хүртэл өсөн нэмэгдэх хэрэгцээг хангахын тулд дараах зорилтуудыг 
тавьж хэрэгжүүлэх бодлого баримтална. 
Үүнд:

 » Шинэ техник технологийг нэвтрүүлэн, цахилгаан хангамжийн 
эх үүсвэрийн хүчин чадлыг нэмэгдүүлж, хангамж, хүртээмжийн 
суурь түвшинг нэмэгдүүлэх

 » Одоо байгаа ДЦС-ийн хүчин чадлыг нэмэгдүүлж өргөтгөх

 » Дэд станцууд болон цахилгаан дамжуулах шугамуудын 
өргөтгөл, шинэчлэлийг хийж хүртээмжийг нэмэгдүүлэх

Өнөө үед хот суурин газрын макро үзүүлэлтүүдийн хэтийн төлөвийн 
даацыг тодорхойлохдоо сүүлийн жилүүдэд өгөгдсөн статистик  
үзүүлэлтүүдийн жилийн дундаж өсөлтийг ашиглаж тодорхойлдог 
практик арга нь шинжлэх ухааны үндэслэл байхгүй бөгөөд 
ойролцоолсон ерөнхий таамаглалын хүрээнд авч байгаа нь учир 
дутагдалтай болно.

Иймд орчин үеийн математик статистик аргыг  ашиглаж байгуулсан 
загварын үнэмшлийг шалгадаг онолын шинжүүрүүдээр шалгасан 
хугацаанаас хамаарсан регрессийн загварыг байгуулж улмаар эдгээр 
загваруудаар авч үзэж буй макро үзүүлэлтийг тодорхой хугацааны 
завсарт тодорхойлох нь илүү үнэмшилтэй (нарийвчлалтай) болно.
Улаанбаатар хотын цахилгааны макро үзүүлэлтүүдийн хугацаанаас 
хамаарсан регрессийн загварыг ашиглаж 2020, 2025, 2030, 2035, 
2040 онуудаар төлөвлөж гаргасан. 

Хотын дээрх үзүүлэлтүүдийг регрессын загварчлалаас хамаарч тав 
таван жилээр төлөвлөв. 

Хүснэгт 6. Улаанбаатар хотын цахилгааны макро үзүүлэлт 

Он Их ачаалал Pmax 
МВт

ЦЭХ-ний хэрэглээ 
Wцах сая.кВтц

Хүн ам
мян.хүн

2020 811.13 2956.0 1515.39

2025 956.83 3684.95 1674.67

2030 1073.38 4410.9 1822.25

2035 1160.78 5133.86 1958.14

2040 1219.04 5853.83 2082.34

Зураг 60. Цахилгааны их ачаалалын төлөвлөлт

2020 он 2025 он 2030 он 2035 он 2040 он
УБ хот, Pmax 811.13 956.83 1073.38 1160.78 1219.04
Өсөлт,% 7.7% 15.2% 10.8% 7.5% 4.7%

811.13

956.83
1073.38

1160.78
1219.04

7.7%

15.2%
10.8%

7.5%
4.7%

Зураг 61. Цахилгааны хэрэглээ төлөвлөлт

2020 он 2025 он 2030 он 2035 он 2040 он
УБ хот, Wхэр 2956 3684.95 4410.9 5133.86 5853.83
Өсөлт,% 9.9% 19.7% 16.4% 14.1% 12.3%

2956

3684.95

4410.9

5133.86

5853.83

9.9%

19.7%
16.4%

14.1% 12.3%
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ЭХ ҮҮСВЭРИЙН ТӨЛӨВЛӨЛТ: 

Төрөөс эрчим хүчний талаар баримтлах бодлогыг хэрэгжүүлэх дунд 
хугацааны үндэсний хөтөлбөр (2018-2023) Засгийн газрын 2018 оны 
10-р сарын 17 хуралдаанаар батласан.
Одоо байгаа Дулааны цахилгаан станцыг өргөтгөх, хүчин чадлыг 
нэмэгдүүлэх

 » Дулааны цахилгаан станц (ДЦС) 3-ийн хүчин чадлыг 75МВт  
нэмэгдүүлэх мөн 250МВт-өөр өргөтгөл шинэчлэл 

 » Дулааны цахилгаан станц (ДЦС) 4-ийн №1-4 турбингенераторыг 
90МВт шинэчлэх

 » Амгалан дулааны станцыг (AДС) –ийг 50МВт-ийн цахилгаан, 
дулаан хослон үйлдвэрлэх станц болгон өргөтгөл 

Тус ажил хэрэгжсэнээр суурилагдсан хүчин чадал 465МВт-аар 
нэмэгдэнэ.  Дулааны цахилгаан станц (ДЦС) 2-ийн 300МВт-аар 
өргөтгөх ажлын ТЭЗҮ батлагдсан. Санхүүжилт шийдвэрлээгүй байна.

Зураг 62. Улаанбаатар хот дахь эх үүсвэрүүдийн төлөвлөлт

Төвийн бүсийн эрчим хүчний хэрэглээний өсөлтийг хангах зорилгоор 
Багануурын 700МВт ЦС-н төслийг нэгдсэн системийн тогтвортой, 
найдвартай ажиллагааг хангах техник, технологийн шийдлийг 
гарган эхлүүлнэ. Мөн Хөшигтийн хөндийд нарны цахилгаан станц 
НЦС баригдаж байна.

Хотын цахилгаан хангамжийн ачаалал 2040 оны төлөвлөлтөд 
1219,04 МВт, цахилгаан хэрэглээ 5853,83 сая.кВтц болно. Засгийн 
газрын хуралдаанаар батлагдсан “Эрчим хүчний талаар баримтлах 
бодлогыг хэрэгжүүлэх дунд хугацааны хөтөлбөр”  хэрэгжсэнээр 2040 
оны төлөвлөлтийн цахилгаан хангамжийн ачааллыг бүрэн хангах 
боломжтой болно. 

5-6-3. УЛААНБААТАР ХОТЫН УСАН ХАНГАМЖИЙН СИСТЕМИЙГ 
БОЛОВСРОНГУЙ БОЛГОН ХӨГЖҮҮЛЭХ: 

 » Ус хангамжийн эх үүсвэрийн барилга байгууламжийг өргөтгөх, 
шинээр барьж, баталгаат ундны усаар хүн амыг ханган 
хүртээмжийг нэмэгдүүлэх

 » Улаанбаатар хотын хурдацтай өсөлт, шинжлэх ухаан, техникийн 
шинэ ололт амжилтад зайлшгүй тулгуурлаж, баталгаат ундны 
усаар ирээдүйн эрэлтийг нийгмийн давхаржилтын анги, 
бүлгүүдийг жигд, хүртээмжтэй хангах, үндэслэл, тулгуурлах 
технологи, хэрэгжүүлэх арга зам болон тогтолцоог шинэчлэх

 » Улаанбаатар хотын ус хангамжийн баруун доод эх үүсвэр, ус 
цэвэршүүлэх үйлдвэр, дамжуулах шугам барьж ашиглалтад 
оруулах

Улаанбаатар хотын хүн ам 2040 оны түвшинд 1 621 000 болж хүн 
амын унд ахуйн усны хэрэглээ 200 мян.м3/хон, нийт ус хэрэглээ 
555.1 мян.м3/хон болох ба дараах эх үүсвэрүүдээс хангагдана. Үүнд: 

Гүний ус: Нийт усны хэрэглээний 50 хувийг хотын хүн амын 
унд-ахуйн хэрэглээнд зориулж гүний усаар хангахаар тусгалаа. Дээд, 
Төвийн эх үүсвэрийн гүний усыг унд ахуйн ба хүнсний салбарын 
усны хэрэглээнд ашиглах ба одоо ашиглагдаж байгаа дулааны 
цахилгаан станц ДЦС-2,3,4 болон үйлдвэр, комбинатын гүний усны 
нөөцийг ирээдүйн хэрэглээний нөөц болгон авч үлдээхээр тусгасан 
болно. Үүнд: Хүн амын унд-ахуй, төмөр зам, усалгаатай тариалан, 
хүнсний ба хүнсний бус, хөнгөн үйлдвэр гэх мэт.

Гадаргын ус: Улаанбаатар хот нь гадаргын усны нөөцийг ашиглах 
бүрэн боломжтой хот юм. Үүнд Туул, Сэлбэ, Толгойт, Улиастайн 
голыг түшиглэн усан цөөрөм барьж байгуулан унд- ахуйн ус, ногоон 
байгууламж зэрэгт ашиглах боломжтой юм. Нийт усны хэрэглээний 
25 хувийг гадаргын усаар хангахаар тусгасан болно. Үүнд: Ногоон 
байгууламжууд, хүнсний бус үйлдвэрлэл, хүн амын унд-ахуйд г.м.

Цэвэршүүлсэн ус: Шинээр төлөвлөх өндөр /нано, био/ технологитой 
цэвэрлэх байгууламжаас гарах цэвэршүүлсэн усыг саарал ус болгон 
ашиглахаар төлөвлөсөн ба нийт усны хэрэглээний 25 хувийг 
цэвэршүүлсэн усаар хангахаар тусгалаа. Үүнд: Цахилгаан станцууд, 
барилгын материал, хөнгөн үйлдвэр, хүнсний бус үйлдвэрүүд, хүн 
амын ахуйн хэрэглээнд гэх мэт.

АНУ-ын Мянганы Сорилтын Сангийн II-р компакт гэрээний хүрээнд 
Улаанбаатар хотын ус хангамжийг нэмэгдүүлэх, сайжруулах, хаягдал 
усыг дахин боловсруулж, үйлдвэрийн зориулалтаар ашиглах, усны 
салбарын тогтвортой байдлыг хангах үйл ажиллагааг хэрэгжүүлж, 
усны салбарт цогц өөрчлөлт хийх чиглэлээр 350 сая ам долларын 
гэрээ хийгдэж байна. Төслөөр Биокомбинат, Шувуун фабрик 
орчимд одоогийн Төв цэвэрлэх байгууламжаас үүдэлтэй бохирдсон 
хөрснөөс доош хэсгээс 50 сая.м3/жил хүчин чадал бүхий 50 орчим 
шинэ гүний худаг гаргах, түүнийг дагасан дэд бүтэц, олон шатлал 
бүхий ус цэвэршүүлэх байгууламж барина. Мөн Улаанбаатар хотын 
Төв цэвэрлэх байгууламжаас гарсан усыг дахин боловсруулж 
ДЦС-3,4-н хөргөх системд ашиглана. Ингэснээр Улаанбаатар хотын 
цэвэр усны хангамж одоогийнхоос 68 сая шоо метрээр нэмэгдэх ба 
энэ хэрээр хот баруун тийш тэлэх дэд бүтцийн боломж бүрдэнэ.
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Зураг 63. Улаанбаатар хотын усан хангамжийн сүлжээ

5-6-4. УЛААНБААТАР ХОТЫН АРИУТГАХ ТАТУУРГЫН СИСТЕМИЙН 
ШИНЭЧЛЭЛТ ХИЙЖ ХҮЧИН ЧАДЛЫГ НЭМЭГДҮҮЛЭХ

 » Цэвэрлэх байгууламж, ариутгах татуургын хүчин чадлыг 

 » нэмэгдүүлж, шинэ технологийг нэвтрүүлэн, хангамж, 
хүртээмжийн суурь түвшинг нэмэгдүүлэх

 » Улаанбаатар хотын Төв цэвэрлэх байгууламжийг шинэчлэн 
барьж ашиглалтад оруулах

 » Сайжруулсан сууцны хорооллыг шаардлага хангасан ариун 
цэврийн байгууламжаар бүрэн хангах

Улаанбаатар хотын бохир усыг ариутгах татуургын нэгдсэн шугам 
сүлжээгээр төв цэвэрлэх байгууламжид цуглуулж цэвэрлэдэг. 
БНХАУ-ын 300 сая ам.долларын хөнгөлөлттэй зээлээр Төв цэвэрлэх 
байгууламжийг шинэчлэх ажил хэрэгжүүлж байна. Цэвэрлэх 
байгууламжийг Францын “Артилло” компанийн ТЭЗҮ-д тулгуурлан 
барьж, 2020 онд ашиглалтад оруулна. Орчин үеийн дэвшилтэт 
технологи бүхий тус байгууламж ашиглалтад орсноор хоногт 250 
мянган шоо метр буюу одоогийн цэвэрлэх байгууламжаас хоёр 
дахин илүү бохир усыг цэвэршүүлэх боломжтой болно. Цэвэрлэх 
байгууламжийн лагийг боловсруулан гаргаж авсан метан хийгээр 
байгууламжийн цахилгаан эрчим хүчний хэрэглээг хангаж, 
цэвэршүүлсэн бохир усыг нь үйлдвэрлэлд буюу ДЦС-3, ДЦС-4-н 
хөргүүрт ашиглаад зогсохгүй зүүн бүсийн усны хэрэгцээнд ашиглана.
Өнөөгийн байдлаар Улаанбаатарын нийт усны хэрэглээний тавны 
нэг орчим хувийг станцууд хоёрдогч хэрэгцээндээ ашиглаж байгаа 
ба шинэ баригдах цэвэрлэх байгууламжийг ашиглалтад оруулснаар 
цэвэрлэгээнээс жилд гарах 15 сая.м3 усыг өндөр технологиор 
цэвэршүүлж, цахилгаан станцуудад, хүнсний бус үйлдвэр, 
үйлчилгээнд, ногоон байгууламж зэрэгт нийлүүлж, цахилгаан 
станцуудын хэрэгцээнд одоо ашиглаж буй 100 000м3 гүний усыг 
хоногт хүн амын унд-ахуй, хүнсний хэрэглээнд ашиглах боломжтой.
Улаанбаатар хотын усан хангамж, ариутгах татуургын салбарт 
ихээхэн хэмжээний хөрөнгө оруулалтуудыг хийх шаардлагатай 

байна. Улаанбаатар хотын усан хангамж, ариутгах татуургын шугам 
сүлжээний системийг сайжруулахад төсөл хөтөлбөрүүдийн жагсаалт:

 » Гадаргын усыг хуримтлуулах усан сангуудыг Улаанбаатар хотод 
3-ийг барих, мөн Туул гол дээр 1 усан далан /боомт/ барьж 
байгуулах. “Туул-Улаанбаатар” төсөл 2013 онд боловсруулагдсан 
боловч одоогийн байдлаар хэрэгжээгүй байна. Тус төсөл Туул 
голын гадаргын усны олон жилийн дундаж нөөцийг 1.49 км3/
жил гэж тооцсон. 

 » V=500-3000м3-ийн багтаамжтай усан сан 14-ийг шинээр 
барих.

 » Ус хэмнэх эрэлтийн менежментийг нэвтрүүлэх, усны үнэ 
тарифыг шинэчлэн тогтоох. 2012 оноос хойш усны үргүй 
зардал, ашиггүй хэрэглээг багасгах зорилгоор айл өрх, хувийн 
хэвшил, үйлдвэрүүдийг тоолууржуулах ажил эрчимтэй явагдсан 
бөгөөд Байгаль орчин, ногоон хөгжлийн сайдын 2013 оны 5-р 
сарын 16-ны А-156 тоот тушаалаар “Ус ашиглалт, хэрэглээг 
тоолууржуулах журам” батлагдсан. 2016 оны байдлаар 
төвлөрсөн шугамд холбогдсон айл өрхүүдийн 67%-ийг 
тоолууржуулсан ба тоолууртай өрхийн нэг хүний хоногийн 
усны хэрэглээ 140л байна. Эдгээр ажлуудын үр дүнд одоогийн 
байдаар Улаанбаатар хотын түвшинд усны нийт хэрэглээ хоногт 
148 000- 160 000м3/хон байгаа нь төлөвлөлтөд тусгасан 
тооцооноос даруй 2 дахин бага байгаа юм.

 » УБ хотын Төв цэвэрлэх байгууламжид бохир ус цэвэршүүлэх 
өндөр /био, нано/ технологийг хэрэглэж техник технологийн 
шинэчлэлт хийх. Шинэ Цэвэрлэх Байгууламжийг хугацаанд нь 
ашиглалтад оруулах.

 » Мөн “Харгиа” цэвэрлэх байгууламжид техник технологийн 
шинэчлэлт хийх. 

Зураг 64. Улаанбаатар хотын ариутгах татуургын сүлжээ 

 » Шинээр баригдах орон сууцны хороолол, үйлдвэр технологийн 
паркийн /хүнсний бус үйлдвэр, барилгын материалын үйлдвэр, 
ногоон байгууламж, цахилгаан станц, хөнгөн үйлдвэр, 
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усалгаатай тариалан/ усны хэрэгцээнд газар доорх инженерийн 
шугам сүлжээний хонгилын системийг нэвтрүүлэх, цэвэршүүлсэн 
ус ашиглах төлөвлөлт, төсөл хөтөлбөрүүдийг боловсруулна.

5-6-5. УЛААНБААТАР ХОТЫН НУТАГ ДЭВСГЭРТ СААРАЛ УСНЫ 
БАЙГУУЛАМЖ, ШУГАМ СҮЛЖЭЭ БАЙГУУЛАХ: 

Хаяагдал  усыг боловсруулах, цэвэрлэсэн усыг ашиглах үйл 
ажиллагааг дэмжих бөгөөд  цэвэрлэсэн усыг дахин ашиглах 
технологийг бүсийн хэмжээнд хэрэгжүүлэх зорилгоор Улаанбаатар 
хот, хаяа дагуул хот суурингуудад эх үүсвэр, шугам сүлжээний 
барилга байгууламж барьж, үйлдвэрлэл, техникийн усны хэрэглээг 
хангана. 
Саарал усыг үйлдвэр техникийн зориулалтаар ашиглах стандартын 
шаардлага, төлөвлөлтийн норм дүрмийг шинэчлэн боловсруулна. 
Төв цэвэрлэх байгууламжийн хүчин чадлыг нэмэгдүүлж, цэвэрлэгдсэн 
усыг дахин боловсруулах үйлдвэр байгуулна. Улаанбаатар хотын 
цэвэршүүлсэн ус/саарал ус/-ны шугам сүлжээг барьж, ашигласанаар 
үйлдвэрлэл, техникийн зориулалтаар саарал усыг ашигладаг горимд 
орно. 
Улаанбаатар хотын ус хангамжийн баруун доод эх үүсвэр, ус
цэвэршүүлэх үйлдвэр, дамжуулах шугам барьж ашиглалтад оруулна.

5-6-6 ИНЖЕНЕРИЙН ШУГАМ СҮЛЖЭЭГ ХОНГИЛЫН СИСТЕМ 
(ТУННЕЛЬ)-ИЙГ НЭВТРҮҮЛЭХ

Улаанбаатар хотын хэмжээнд хот байгуулалтын бүтээн байгуулалтын 
ажлын хөрөнгө оруулалтын үр ашгийг оновчтой болгох арга 
хэмжээний хүрээнд инженерийн хангамжийн гол шугам сүлжээг үе 
шаттай хонгилын системд оруулна.
Хонгилын системийг хотын дахин төлөвлөж хөгжүүлэх талбаруудаас 
үе шаттайгаар нэвтрүүлж эхэлнэ. Инженерийн хангамжийн шугам 
сүлжээний хонгилд:.

 • Дулаан хангамж 
 • Ус хангамж
 • Цахилгаан хангамж
 • Шинээр төлөвлөх саарал ус дамжуулах шугам
 • Холбоо, мэдээллийн шугам сүлжээ 

хамрагдах ба хэсэгчилсэн байдлаар бохир ус дамжуулах 
шугам хамрагдана. Хонгилын трассыг хотын хөгжлийн ерөнхий 
төлөвлөгөөний шатанд тооцож гаргана. Шугам сүлжээ дамжуулах 
хонгил нь цутгамал төмөр бетон, 2,5х 3,0 м-н хэмжээтэй, хяналт-
үйлчилгээний худгуудтай инженерийн байгууламж болно.       

5-6-7. WDM-PON БУЮУ GPON ТЕХНОЛОГИЙГ АШИГЛАН УТАСГҮЙ 
ХОЛБОЛТЫН СҮЛЖЭЭ МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИ АШИГЛАХ

Мэдээлэл харилцаа холбооны үндсэн салбар болох суурин утас, 
кабелын телевиз, интернетийн үйлчилгээг “интернет протоколд 
суурилсан” хэлбэрээр WDM-PON буюу  GPON зэрэг технологийг 
ашиглан албан байгууллага, айл өрх хүртэл шилэн кабель ашиглан, 
хотын гудамж талбай, шаардлагатай газар, хэсэг бүрт  утасгүй 
холболтын сүлжээ үүсгэн мэдээллийн технологи ашиглах зорилтыг 
дэвшүүлж байна.  

Үүнд:
 »  Улаанбаатар хотыг 2040 он хүртэлх хөгжлийн ерөнхий 

төлөвлөгөөний концепцын хүрээнд төлөвлөгдөж буй гол болон 
салбар авто замыг дагуулан мэдээлэл холбооны салбарын 
үндсэн дэд бүтэц болох сувагчлалын байгууламжийг хамтад 
нь байгуулах, хотын төв, дэд төв бүрт “Мэдээлэл холбооны 
нэгдсэн үйлчилгээний төв” байгуулна.

 »  Өндөр хурдны өргөн зурвасын үндэсний хөтөлбөр”-ийн хүрээнд 
Улаанбаатар хотын хэмжээнд Мэдээлэл холбооны томоохон 
станцуудыг холбосон их багтаамжийн цагираг сүлжээ үүсгэх 
зорилгоор 1500 км шилэн кабелын сүлжээ байгуулна.

 »  Тоон технологид суурилсан цахим үйлчилгээг  бүхий л салбарт 
нэвтрүүлэх бөгөөд концепцын хүрээнд төлөвлөгдөж буй 
Майдар сити хот, Хөшигийн хөндийн шинэ суурьшлын бүс 
нутгийг хамрах зориулалтаар мэдээллийн баазыг хадгалах 
“ДАТА  ЦЕНТР”-ийг эдгээр бүсийн дунд нэмж байгуулах

 »  Тоон технологид суурилсан радио өргөн нэвтрүүлгийн бүх 
төрлийн үйлчилгээг нэг дороос үйлчлэх тоон нягтруулгын 
систем байгуулж, нэвтрүүлэх болон хүлээн авах ачааллыг жигд 
хүртээх үүднээс Улаанбаатар хотын 3 хэсэгт шинээр антен 
цамхаг байгуулахаар төлөвлөж байна. Үүнд:

 »  Хотын шинэ төв болох Яармаг орчим Богд ууланд ТВ цамхаг 
байгуулах

 »  Хотын зүүн бүсийн чиглэлд Ургах наран хорооллын харалдаа 
урд талд цамхаг байгуулах

 »  Баруун чиглэлд Баянхошуу дэд төвийг хамарсан Хамбын овоо 
орчимд цамхаг байгуулах

 » Хотын дэд төвүүд буюу дагуул хотуудын хэмжээнд:

 »  Хотын дагуул хотууд хоорондоо болон Улаанбаатарын дэд 
төвүүдтэй өндөр хурдны шилэн кабелын сүлжээгээр цагираг 
хэлбэрээр иж бүрэн холбогдож, мэдээллийг дамжуулах 
найдвартай сүлжээтэй байна.

 »  Дагуул хот бүрт “Мэдээлэл холбооны нэгдсэн үйлчилгээний 
төв” байгуулна.

Зураг 65. Мэдээлэл харилцаа холбооны хөгжлийн чиг хандлага
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Дэд төвүүдийн ерөнхий  төлөвлөгөөний хүрээнд “интернет протоколд 
суурилсан” тоон технологийг хүргэх үүднээс мэдээлэл холбооны 
салбарын үндсэн дэд бүтэц болох худаг, сувагчлалын байгууламж, 
шилэн кабелын сүлжээ байгуулан албан байгууллага, айл өрх хүртэл 
мэдээллийн сүлжээ хүргэх,  хотын гудамж талбай, шаардлагатай 
газар, хэсэг бүрт  утасгүй холболтын сүлжээ үүсгэн мэдээллийн 
технологи ашиглах зорилтыг дэвшүүлж байна. 
 Үүрэн телефон холбоо, утасгүй тоон технологийн сүлжээний хүчин 
чадлыг нэмэгдүүлэх, мэдээллийг бүрэн дамжуулах үүднээс дагуул 
хот бүрт өндөр хүчин чадлын суурин бааз станц байгуулна. 

 ХОТЫН ДЭД ТӨВҮҮД БУЮУ ДАГУУЛ ХОТУУДЫН ХЭМЖЭЭНД:

 » Улаанбаатарын бүсийн хот суурин газрууд өөр хоорондоо болон 
Улаанбаатарын хотын төв, дэд төвүүдтэй өндөр хурдны шилэн 
кабелын сүлжээгээр цагираг хэлбэрээр иж бүрэн холбогдож, 
мэдээллийг дамжуулах найдвартай сүлжээтэй байна.

 »  Дагуул хот бүрт “Мэдээлэл холбооны нэгдсэн үйлчилгээний 
төв” байгуулна.

 » Дэд төвүүдийн ерөнхий  төлөвлөгөөний хүрээнд “интернет 
протоколд суурилсан” тоон технологийг хүргэх үүднээс 
мэдээлэл холбооны салбарын үндсэн дэд бүтэц болох худаг, 
сувагчлалын байгууламж, шилэн кабелын сүлжээ байгуулан 
албан байгууллага, айл өрх хүртэл мэдээллийн сүлжээ хүргэх,  
хотын гудамж талбай, шаардлагатай газар, хэсэг бүрт  утасгүй 
холболтын сүлжээ үүсгэн мэдээллийн технологи ашиглах 
зорилтыг дэвшүүлж байна. 

 » Үүрэн телефон холбоо, утасгүй тоон технологийн сүлжээний 
хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх, мэдээллийг бүрэн дамжуулах 
үүднээс дагуул хот бүрт өндөр хүчин чадлын суурин бааз станц 
байгуулна

5-7. ХОТЫН ЦЭЦЭРЛЭГЖИЛТ, НОГООН БАЙГУУЛАМЖИЙН 
ХҮРТЭЭМЖИЙГ НЭМЭГДҮҮЛЭХ ЗОРИЛГЫН ХҮРЭЭНД: 

Улаанбаатар хот нь 2040 оны түвшинд эко системийн тэнцвэрт 
байдлыг хангасан ногоон технологи бүхий амьдрах таатай орчин 
бүрдсэн ногоон хот болно. 
Улаанбатар хот түүний орчмын нутагт дэвсгэрт  ногоон бүс, томоохон 
болон бичил цэцэрлэгт хүрээлэн байгуулах, нэг хүнд ногдох 
цэцэрлэгжсэн талбайн хэмжээг нэмэгдүүлэх замаар Улаанбаатар 
хот, хаяа дагуул хот суурингуудын ногоон байгууламжийн хэмжээг 
дэлхийн стандартад нийцүүлнэ. 
Үүний тулд: 

 » Хот орчмын нутаг дэвсгэрийн ойн доройтол, хомстлыг 
бууруулах, нөхөн сэргээх цогц арга хэмжээг хэрэгжүүлж ойн 
хэвийн өсөлтийг хангах

 » Нийслэл хотын нэг хүнд ногдох ногоон байгууламжийг үе 
шаттайгаар нэмэгдүүлж, дэлхийн жишигт хүргэх 

 » Улаанбаатар хотын хэмжээнд ногоон байгууламжийн  

 » коридор бүхий сүлжээ байгуулах

 » Хотын ногоон байгууламжийг хамгаалах, нэмэгдүүлэх, хотын 
соёлыг бүрдүүлэхэд иргэдийн оролцоотой хяналтын тогтолцоог 
бэхжүүлнэ.

 » Улаанбаатар хотын ногоон байгууламжийн талбайн хэмжээг

 » нэмэгдүүлэх, хотыг цэцэрлэгжүүлэх үйл ажиллагааг идэвхжүүлж, 
дэмжих санхүүжилт, татвар, зээл, урамшууллын оновчтой 
хөшүүргийг бий болгох

 » Мод үржүүлгийн газрын үйл ажиллагааг олон улсын жишиг 
хүргэж, ногоон байгууламжид ашиглах суулгацын чанарыг 
дээшлүүлж, ашигт ургамлын төрөл зүйлийг нэмэгдүүлэх

5-7-1. НИЙСЛЭЛ ХОТЫН НЭГ ХҮНД НОГДОХ НОГООН 
БАЙГУУЛАМЖИЙГ ҮЕ ШАТТАЙГААР НЭМЭГДҮҮЛЖ ДЭЛХИЙН 
ЖИШИГТ ХҮРГЭХ:

Нийслэлийн иргэд, иргэний нийгмийн оролцоотойгоор ногоон 
байгууламжийг хамгаалж, орчин нөхцлийг нь сайжруулах зохион 
байгуулалтын болон нийтийн зориулалттай шинэ талбаруудыг 
тохижуулж, цэцэрлэгжүүлэх ажлын менежментийг боловсронгуй 
болгон хөгжүүлнэ.Энэ арга хэмжээний хүрээнд:  

 » Хотын ногоон байгууламжийг хамгаалж, ногоон дэд бүтцийг 
шинээр байгуулах орчин нөхцлийг бүрдүүлэх

 » Ногоон байгууламжийн арчилгаа, хамгаалалт, нөхөн сэргээх 
ажлыг стандартын дагуу тасралтгүй явуулах тогтолцоог 
бүрдүүлэх

 » Ногоон байгууламжийн усалгаанд хур тунадасны болон саарал 
усыг бүрэн ашиглах нөхцлийг бүрдүүлэх 

Нийслэл Улаанбаатар хотыг 2040 оны түвшинд ногоон хот болох 
цогц арга хэмжээг авах ба хот цэцэрлэгжүүлэлтийн оновчтой 
менежментийг хэрэгжүүлснээр хотын нэг хүнд оногдох ногоон 
байгууламжийн хэмжээг 2040 оны түвшинд 35-40 м2 хүргэнэ. 
Хот орчмын нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд байгалийн төрх байдлыг 
хэвээр хадгалж, нөхөн сэргээх бодлого баримтлэх бөгөөд энэ арга 
хэмжээний хүрээнд ойн санг нөхөн сэргээх, хотын ундны усны эх 
үүсвэрүүдийг ойжуулна. 
Нийслэл хотын ногоон байгууламж нь байгалийн ландшафт бүхий 
задгай ногоон орон зай, хүний гараар бүтсэн цэцэрлэгжүүлсэн 
ногоон байгууламж гэсэн бүтэцтэйгээр хөгжинө. 
 

ХОТЫН НОГООН БАЙГУУЛАМЖИЙН ХЭМЖЭЭГ ШИНЭЭР 
БАЙГУУЛАХ ЗАМААР НЭМЭГДҮҮЛНЭ. 

 » Улаанбаатар хот болон бусад хот суурингуудын хувьд нийтийн 
эзэмшлийн парк цэцэрлэг бүхий ногоон байгууламжийг шинээр  
түлхүү байгуулж ногоон байгууламжийн хэмжээг нэмэгдүүлнэ.  

 » Хотын   төлөвлөж буй.нутаг дэвсгэрт орох, хотын хойд хэсгээр 
байрлах уулархаг хэсгийг задгай ногоон байгууламж бүхий 
орон зай  болгон ногоон байгууламжийн үндсэн сүлжээнд 
холбоно. 

 » Хотын дахин төлөвлөлтөөр парк цэцэрлэг бүхий ногоон 
байгууламжийн хэмжээг нэмэгдүүлнэ. Шинээр төлөвлөж буй 
олон нийтийн төвүүдэд төвлөрсөн ногоон байгууламж бүхий 
шинээр орон зайг байгуулна. 

 » Улаанбаатар хотын барилгажсан болон сайжруулсан сууцны 
хорооллын нутаг дэвсгэрт томоохон хэмжээний парк цэцэрлэгт 
хүрээлэнг дүүрэг болгонд байгуулна. 

 » Барилгажсан нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд 8000 га -д, 
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Сайжруулсан сууцны хороололд 1920.0 га талбайд 
Улаанбаатар хотын нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд нийт 2720.0 
га талбайд цэцэрлэгжилт ногоон байгууламжийг байгуулах 
бөгөөд одоогийн ашиглагдаж буй нийтийн эзэмшлийн парк 
цэцэрлэгүүдийг шинэчлэн сайжруулна. Улаанбаатар хотыг 2040 
он хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөөний шатанд байршил, 
тоо хэмжээг тодотгон нарийвчилна.

 » Мөрдөгдөж буй Улаанбаатар хотын цэцэрлэгжилтийн 2030 
хүртэлх мастер төлөвлөгөөнд тодотгол хийж, үргэлжлүүлэн 
хэрэгжүүлэх  бөгөөд 2040 он хүртэлх хугацаанд хүртээмжийг 
нэмэгдүүлэх бүх төрлийн арга хэмжээг авна.

 

НОГООН БАЙГУУЛАМЖИЙН АРЧИЛГАА, ХАМГААЛАЛТ, НӨХӨН 
СЭРГЭЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТОГТОЛЦООГ БОЛОВСРОНГУЙ 
БОЛГОХ:

Хотын ногоон байгууламжийн ашиглалт, хамгаалалтын үйл ажиллагаа 
стандартын дагуу тасралтгүй явагдах бөгөөд цэцэрлэгжилт, ногоон 
байгууламжийн менежментийн тогтолцоог боловсронгуй болгон 
хөгжүүлнэ.Энэ үйл ажиллагааны хүрээнд:

 » Нийслэлийн нутаг дэвсгэрийн Улаанбаатар хот, хаяа дагуул 
хот суурингуудын цэцэрлэгжилтйин мастер төлөвлөгөө 
боловсруулж, хэрэгжүүлэх 

 » Хотын нутаг дэвсгэрт хийгдэх дахин хөгжүүлэх нутаг дэвсгэрийн 
хэмжээнд шинээр парк, цэцэрлэг, байгуулах нутаг дэвсгэрийг 
газар чөлөөлөх арга гаргаж авах 

 » Шинээр болон ногоон байгууламжийн арчилгаа, хамгаалалт, 
нөхөн сэргээлтэд зарцуулагдах хөрөнгийн эх үүсвэрийг МУ-ын 
Засгийн газар хот орон нутгийн зүгээс нэмэгдүүлэх

 » Хөрс сэргээж сайжруулах агротехникийн шинэ технологийг  
өргөнөөр нэвтрүүлэх,

 » Цэцэрлэгжилтийн ажилд оролцогч мэргэжлийн байгууллагуудын 
хүчин чадал, материаллаг бааз, ур чадварыг сайжруулах    

 » Шинжлэх ухааны оролцоог цэцэрлэгжилтийн ажилд нэмэгдүүлэх   
Хотын ногоон байгууламжийн ашиглалтын тогтолцоог 
боловсронгуй болгож, хяналтын системийг нэвтрүүлснээр 
ногоон байгууламжийг сүйтгэж гэмтээсэн нөхцөлд оногдох 
хариуцлагын тогтолцоог хууль эрх зүйн баримт бичгээр 
баталгаажуулах 

 » Цэцэрлэгжилтэд ашиглах төрөл бүрийн  мод, суулгацыг 
нийлүүлэх мод үржүүлгийн газруудыг бүсийн гадна үржил 
шимтэй газруудад байгуулах 

Бүсийн нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд үржил шимтэй хар шорооны 
нөөц хомсдолтой байх тул цэцэрлэгжилтийн ажилд шаардагдах 
хар шорооны нөөцийг олж тогтоох, түүнийг орлуулах судалгаа 
шинжилгээ хийж үр дүнг нь нэвтрүүлнэ.

НОГООН БАЙГУУЛАМЖИЙН УСАЛГААНД ХУР ТУНАДАСНЫ 
БОЛОН СААРАЛ УСЫГ БҮРЭН АШИГЛАХ НӨХЦЛИЙГ БҮРДҮҮЛЭХ

Хотын нэг оршин суугчид ногдох ногоон байгууламжийн хэмжээ 
нэмэгдсэнээр нийт ногоон байгууламжийн эзлэх талбайн хэмжээг 
томроно. Ногоон байгууламжийн арчилгаанд зарцуулагдах усыг 
дан ганц гүний усаар хангах боломжгүй тул усалгаанд  зөвхөн хур 

тунадасны болон боловсруулсан саарал ус ашигладаг болно. Үүний 
тулд дараах арга хэмжээг үе шаттай авна. 
Үүнд:  

 » Хотын инженерийн бэлтгэл арга хэмжээний байгууламжуудын 
орчинд гадаргын ус хуримтлуулах усан сангуудыг дэд бүтцийн 
хамт байгуулна

 » Хотын төв цэвэрлэх байгууламжийн орчинд ус дахин 
боловсруулах үйлдвэрийг саарал усны шугам сүлжээний хамт 
шинээр байгуулах 

ХОТЫН ХЭМЖЭЭНД НОГООН БАЙГУУЛАМЖИЙН УСАЛГААНЫ 
СИСТЕМИЙГ ШИНЭЭР БАЙГУУЛЖ, СААРАЛ УСНЫ ШУГАМ 
СҮЛЖЭЭНД ХОЛБОНО.      

Зураг 66. Цэцэрлэгжилт, ногоон байгууламж 

5-7-2.  УЛААНБААТАР ХОТЫН ХЭМЖЭЭНД НОГООН 
БАЙГУУЛАМЖИЙН КОРИДОР БҮХИЙ СҮЛЖЭЭ БАЙГУУЛАХ

Улаанбаатар хотын иргэд оршин суугчдын амьдралын орчинг 
ая тухтай орчинг бүрдүүлэх нэг чухал үзүүлэлт бол чөлөөт цагаа 
өнгөрүүлэх таатай орчинг бүрдүүлэх явдал юм. Хот, хот орчмын 
нутаг дэвсгэрийн хүрээнд амарч зугаалах, биеийн тамир спортоор 
хичээллэх орон зай бүхий нийтйн эзэмшлийн парк цэцэрлэг бүхий 
ногоон орон зайг нэмэгдүүлнэ. 
Улаанбаатар хотын ногоон байгууламжийн сүлжээ байдлаар 
хөгжүүлнэ.Ногоон сүлжээг байгалийн унаган төрхөө хэвээр хадгалсан 
задгай ногоон орон зайг хотын дундуур урсах  Туул, Сэлбэ, Улиастай, 
Баянгол, Тахилт, Толгойтын голуудын хөндийг цэцэрлэгжүүлж,  
ногоон байгууламжийн коридор бүхий үндсэн сүлжээг үүсгэнэ. 
Ногоон коридор нь хотын доторх нийтийн эзэмшлийн болон 
хязгаарлагдмал, тусгай зориулалтын ногоон байгууламжуудтай 
холбогдож цогц систем үүсгэнэ. 
Туул голын хөндийг дагуулан 16 км урт усны хамгаалалтын бүсэд 
мөрдөгдөж буй хууль дүрэм зөрчихгүйгээр томоохон амралт 
зугаалгын ногоон бүсийг 1000 орчим га талбайд байгуулна. Мөн 
Улиастай голын хөндийд 500-600 га талбайд амралт зугаалгын парк 
байгуулна.
Шинээр санал болгож буй Улаанбаатар хотын хилийн цэсийн болон 
барилгажилтыг дэмжих нутаг дэвсгэрийн хилийн цэсийг 50 м 
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өргөнтэй ойжуулсан  ногоон зурвас байгуулж тодотгоно. 
Тухайн нутаг дэвсгэр нь хотын барилгажих болон барилгажилтыг 
хориглосон нутаг нутаг дэвсгэрийг тусгаарласан буфер бүсийн 
гүйцэтгэнэ. 

Шинээр хотын нутаг дэвсгэрт хамрагдах 5-н хэсэг газар нь нийт 
10000 орчим га талбайг хамрах бөгөөд аливаа төрлийн суурьшлыг 
хориглох бөгөөд байгалийн нөхөн сэргээлт хийж, тохижуулж, 
амралт, зугаалгын зориулалтаар ашиглагдана. 
Улаанбаатар хотын ногоон байгууламжийн сүлжээ нь:

 • Амралт зугаалгын задгай ногоон орон зай 
 • Гол усны хөндийг дагасан холбоос ногоон коридор
 • Хотын болон дүүргийн чанартай цэцэрлэгт хүрээлэн 

бүхий нийтийн эзэмшлийн ногоон байгууламж
 • Хязгаарлагдмал ногоон байгууламж
 • Тусгай зориулалтын ногоон байгууламж бүхий холбоос, 

зэргээс тус тус бүрдэнэ. 
 •

Задгай ногоон орон зай:  Хотын ногоон байгууламжийн нэг 
томоохон нэгэн нь байгалийн ландшафт бүхий задгай ногоон орон 
зай байна. Цаашид Улаанбаатар хотын доторх цэцэрлэгжилтийг 
нийтийн эзэмшлийн, хязгаарлагдмал болон тусгай зориулалтын 
гэсэн үндсэн  3 ангиллаар хөгжүүлнэ.
Хотын гудамж зам дагуу цэцэрлэгжилтийг идэвхтэй хийж, хот, 
дүүргийн чанартай ногоон байгууламжуудыг холбосон ногоон 
коридоруудыг үүсгэнэ.   
Барилгажсан болон гэр сууцны хорооллын нутаг дэвсгэрт газар 
дахин төлөвлөх аргаар бичил парк, цэцэрлэгүүдийг байгуулна. Парк 
цэцэрлэгүүдийг бага насны хүүхдийн тоглоомын талбай, амралт 
зугаалгын зам талбай болон спорт тоглоомын талбай, явган, дугуйн 
замууд төрөл бүрийн мод, бут сөөг ургамал бүхий ландшафтын 
төлөвлөлтийн шийдэлтэй ногоон орон зай байна. 

Дахин төлөвлөлт хийж хөгүүлэх талбаруудад барилга 
байгууламжуудыг амралтын болон хүүхдийн тоглоомын орон 
зайтай байхаар төлөвлөж барилгажуулна. Хотын нутаг дэвсгэрийн 
хэмжээнд хэсэгчилсэн байдлаар олон нийтийн төвүүдэд соёл урлаг, 
спортын төвүүдийг худалдаа үйлчилгээ нийтийн эзэмшлийн парк 
цэцэрлэг бүхий ногоон байгууламжтайгаар төлөвлөнө.  

Гол усны хөндий: Туул, Сэлбэ, Улиастай, Баянгол, Тахилт, 
Толгойтын голуудын хөндийг цэцэрлэгжүүлж, тохижуулан амралт 
зугаалгын зам, талбай бүхий ногоон бүс болгох бөгөөд хотын ногоон 
сүлжээний холбоос үүрэг гүйцэтгэнэ. 
Нийтийн эзэмшлийн ногоон байгууламж: Хотын болон дүүргийн 
чанартай олон нийтийн парк цэцэрлэг, орон сууц, үйлдвэрийн 
хорооллын чанартай цэцэрлэгт гудамж талбай, зүлэгжүүлсэн талбай 
орно.
Хязгаарлагдмал зориулалтын ногоон байгууламж: Нийгмийн 
дэд бүтцийн болон орон сууц, олон нийт, бизнесийн байгууллагын 
эдэлбэр газрын доторх цэцэрлэгжүүлэлт орно. 
Тусгай зориулалтын ногоон байнууламж: Хотын нутаг дэвсгэр, 
суурьшил болон үйлдвэрийн бүс,ийг тусгаарласан хамгаалалтын 
зурвас, хотын гудамж замын цэцэрлэгжүүлэлт, гуу жалга зэрэг 
хөрсний эвдрэлээс хамгаалсан ногоон байгууламж, гол, горхины 
эргийн хамгаалалтын ногоон зурвас байна.    

ЗОРИЛГО-6: “НӨӨЦИЙГ АРИГ ГАМТАЙ, ҮР ДҮНТЭЙ 
АШИГЛАСАН, УХААЛАГ ХЭМНЭЛТТЭЙ ХОТ” стратегийг 
хэрэгжүүлэхийн тулд дараах үндсэн 5 зорилгыг тавьж байна. 

6-1.  Байгалийн шавхагдах нөөц баялгийг хэмнэлттэй, үр   
  ашигтай ашиглах

6-2.  Сэргээгдэх эрчим хүчний нөөцийг ашиглах 

6-3.  Ухаалаг, технологи, системийн хэрэглээг нэвтрүүлэх

6-4.  Моторт бус тээврийн хэрэгслийн хэрэглээг нэмэгдүүлэх

6-5.  Дэвшилтэт технологи, инновацид суурилсан үйлдвэрлэл,  
  үйлчилгээг хөгжүүлэх 

6-1. БАЙГАЛИЙН ШАВХАГДАХ НӨӨЦ БАЯЛГИЙГ ХЭМНЭЛТТЭЙ, 
ҮР АШИГТАЙ АШИГЛАХ ЗОРИЛГЫН ХҮРЭЭНД:

6-1-1. УСНЫ НӨӨЦИЙН ХОМСДЛООС СЭРГИЙЛЖ ХУРИМТЛУУЛАН, 
ХЭРЭГЦЭЭГ ХҮРТЭЭМЖТЭЙ ХАНГАХ НӨХЦЛИЙГ БҮРДҮҮЛЭХ : 

Усны салбарын удирдлага, зохион байгуулалтыг боловсронгуй 
болгон нийслэл хотын усны албыг байгуулж, байгууллагуудын 
чадавхийг сайжруулах шат дараатай арга хэмжээ авна. 
Үүнд: 

 » Усыг хайрлан хамгаалах, зүй зохистой ашиглах уламжлалт зан 
үйл, ёс суртахууны хэм хэмжээг орчин үеийн шинжлэх ухааны 
мэдлэг, дэвшилтэт арга, технологиор баяжуулан өсвөр, залуу 
үе, нийт иргэдэд сурталчлан таниулах ажлыг явуулах, усны зүй 
зохистой, зөв хэрэглээг хэвшүүлэх

 » Усны нөөцийг ариг гамтай ашиглах шаардлага, ус хангамжийн 
нэгдсэн бодлого, төлөвлөлт хэрэгжүүлэх, саарал ус ашиглах 
хууль эрх зүйн орчин бүрдүүлэх, хотын газар доорхи шугам 
сүлжээг шинэчлэн цэгцлэх, саарал усны шугам оруулах 
стандартыг одооноос эхлэн нэвтрүүлэх санаачлагыг гаргах

 » Усны нөөцийн зохистой хэрэглээний цогц хөтөлбөр хэрэгжүүлж, 
хотын нийт усны хэрэглээний 50%-ийг газрын доорх усаар, 
25%-г гадаргын, 25%-г цэвэршүүлсэн усаар хангах

 » Газрын доорх усны нөөцийг экологийн хязгаар дотор, зохистой 
түвшинд хязгаарлан, ус хэрэглээ – ашиглалтыг улирлын горимд 
тохируулан хяналт тавьж ашиглан, хамгаалах

зэрэг бодлого боловсруулж хэрэгжүүлнэ. 
2040 оны түвшинд Улаанбаатар хотын хүн амын өсөлтөөс хамаарч 
усны хэрэглээ 272,5 мянган /м3 болно.                                                                 
Үйлдвэрлэл, техникийн усны талаар төлөвлөлтийн дараах шийдлийг 
гаргаж байна. 
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 Үүнд: 
 »  Улаанбаатар хотын гүний усны батлагдсан нөөцийг хадгалж, 

хамгаалах, зохистой ашиглах, нөхөн сэргээх нөөцийн 
менежментэд, орчин үеийн өндөр технологи нэвтрүүлэх

 »   Улаанбаатар хотын хурдацтай өсөлт, шинжлэх ухаан, техникийн 
шинэ ололт амжилтад зайлшгүй тулгуурлаж, баталгаат ундны 
усаар ирээдүйн эрэлтийг нийгмийн давхаржилтын анги, 
бүлгүүдийг жигд, хүртээмжтэй хангах, үндэслэл, тулгуурлах 
технологи, хэрэгжүүлэх арга зам болон тогтолцоог шинэчлэх. 

 »   Цэвэр усны батлагдсан нөөц болон ан цавын цэвэр усыг 
зөвхөн унд-хүнсний хэрэгцээнд хэрэглэж, өндөр технологиор 
цэвэршүүлсэн ус, хур тунадасны ус болон гадаргын усаар 
цөөрөм байгуулж, бусад хэрэглээнд ашиглах асуудлыг өрх айл, 
ААНБ бүхэн бүх нийтээрээ заавал хэрэгжүүлж байж нийслэлийн 
иргэн болдог, нийслэлд үйл ажиллагаа явуулах аж ахуйн нэгж 
байгуулахад тавигдах нэг шалгуур үзүүлэлт болгох 

Улаанбаатар хотын усны хэрэглээг 2040 оны түвшинд дараах эх 
үүсвэрүүдээс хангагдана.     
Үүнд: 

 •   Гэзрын доорх ус 
 •   Гадаргын ус 
 •   Саарал ус 

Хүн амын унд ахуйн одоогийн эх үүсвэрүүдийг хамгаалж, зохистой 
ашиглах талаар анхаарч ажиллах шаардлагатай бөгөөд 2018 оны 
байдлаар эх үүсвэрүүдийн цэвэр усны нийт 258,9 /сая м3/ нөөцтэй 
байна.

Зураг 67. Цэвэр усны нөөц, сая. м3

Байгаль орчин, аялал жуулчлалын сайд, барилга, хот байгуулалтын 
сайдын 2018 оны 1 дүгээр сарын 3-ны өдрийн А/02/01 дугаар 
тушаалаар Улаанбаатар хотын ус хангамжийн эх үүсвэрийн эрүүл 
ахуйн бүс, тэжээгдлийн мужийн заагийг тогтоосон.

УСНЫ ҮНЭ ЦЭНИЙГ НЭМЭГДҮҮЛЖ ЗОХИСТОЙ ХЭРЭГЛЭЭГ 
ЭДИЙН ЗАСГИЙН АРГААР ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ:

Усны нөөцийн үнэ тарифыг шатлан өсгөх зарчмыг тогтоож, 
ус ашиглалтыг төлбөрттэй болгон хэмнэлттэй хэрэглээ, дахин 
ашиглалалтыг нэмэгдүүлэх бодлого чиглэл баримтална. Энэ арга 
хэмжээний хүрээнд үйл ажиллагааг төлөвлөнө. 

Үүнд:
 » Усны хэрэглээг бүрэн тоолууржуулж, ус ашиглалтын  үр ашиг, 

хэмнэлтийг сайжруулна  

 » Усны нөөц ашигласны төлбөрийг хэрэглээний хэмжээнээс 
хамаарсан шатлан өсгөх зарчимд суурилж тогтоох, төлбөрийн 
орлогыг дахин хуваарилах эрх зүйн зохицуулалтыг бүрдүүлж 
хэрэгжүүлнэ

 » Ус бохирдуулсны төлбөр, зөвшөөрлийн механизмаар 
дамжуулан үйлдвэрийн усны дахин ашиглалт, үр ашигийг 
нэмэгдүүлж, усны ул мөрийг бууруулна  

 » Хаягдал ус дахин боловсруулах, цэвэр усыг дахин ашиглах үйл 
ажиллагааг дэмжин хөгжүүлнэ 

УСАН САН БҮХИЙ ГАЗРЫН ХАМГААЛАЛТЫН БҮС, УС 
ХАНГАМЖИЙН ЭХ ҮҮСВЭРИЙН ЭРҮҮЛ АХУЙН БҮСИЙН 
ДЭГЛЭМИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙГ САЙЖРУУЛЖ, УСНЫ НӨӨЦИЙН 
БОХИРДОЛ, ХОМСТОЛЫГ БУУРУУЛАХ ЧИГЛЭЛ БАРИМТАЛНА. 

Энэ арга хэмжээг хэрэгжүүлэх дараах үйл ажиллагааг хэрэгжүүлнэ.
Үүнд: 

 » Усны хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг чангатгаж, нийслэл 
хотын хэмжээнд Улаанбаатар хот, хаяа дагуул хот суурингуудын 
ус хангамжийн эх үүсвэрүүдийн эрүүл ахуйн бүсийн дэглэмийн 
хэрэгжилтийг хангаж, газар чөлөөлөн усны нөөц бохирдож, 
хомстохоос сэргийлэх арга хэмжээг хэрэгжүүлнэ 

 » Туул, Сэлбэ, Улиастай, Толгойтын голуудын сав газрын усны 
нөөцийн нэгдсэн менежментийн төлөвлөгөө хэрэгжүүлж, усны 
аюулгүй байдлыг хангана 

 » Эдгээр гол усны газрын доорх усны нөөц баялгийг бүртгэлжүүлж 
ашиглалтын зохистой менежмент явуулах, усны нөөцийн 
өөрчлөлт, ашиглалтын талаарх бодит мэдээллийг бий болгох 
зорилгоор гадаргын усны харуулын тоо болон газрын доорх 
усны хэмжилтийн цэгийг нэмэгдүүлнэ 

Байгалийн тогтоц, голын татамд хур тунадас, хайлсан цас мөсний 
усыг хуримтлуулах хөв цөөрөм, далд усан сангууд байгуулж, 
томоохон голууд дээр урсцын тохируулгатай, олон зориулалтаар 
ашиглах усан байгуулах бодлого чиглэл баритална. 

 » Улаанбаатар хот орчмын нутаг дэвсгэрт газрын тогтоц, голын 
голдрилийн хэв шинжийг ашиглан хур тунадас, хайлсан цас, 
мөсний усыг хуримтлуулах цувраа цөөрөм, далд усан сан 
байгуулах ТЭЗҮ боловсруулж, хэрэгжүүлнэ 

 » Аж ахуйн нэгж, байгууллагын байгаль орчин, нийгмийн 
хариуцлагын хүрээнд газрын доорх усны ордыг хур тундасны 
усаар арвижуулж нөхөн сэргээх поактикийг хэвшүүлнэ. 

ХОТЫН ХҮН АМЫГ СТАНДАРТЫН ШААРДЛАГАД НИЙЦСЭН 
УНДНЫ УСААР ХАНГАХ, УСНЫ НӨӨЦИЙН ЭРЭЛ, ХАЙГУУЛ, 
ЗУРАГЛАЛЫН АЖЛЫГ ЭРЧИМЖҮҮЛЖ НӨӨЦ БАЯЛГИЙН 
МЭДЭЭЛЛИЙН БААЗ СУУРИЙГ ӨРГӨЖҮҮЛЖ, ТӨЛӨВЛӨЛТ, 
МЕНЕЖМЕНТ ХИЙХ НӨХЦӨЛИЙГ БҮРДҮҮЛНЭ. 
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 » - Нийслэл хотын нутаг дэвсгэрт орших хот суурингуудын хүн 
амын усан хангамжийн эх үүсвэрийн эрэл, хайгуулын ажлыг 
хийж нөөцийг тогтоон, гидрогеологийн дунд масштабын 
зураглал хийж баталгаажуулна. 

 » - Нийслэл хотын усан хангамжийн эх үүсвэрийн барилга 
байгууламжийг өргөтгөж шинэчлэх, шинээр барих замаар 
ундны усны хангамжийг нэмэгдүүлнэ.      

ГАДАРГЫН УСЫГ ХУРИМТЛУУЛАХ ЦӨӨРӨМ, УСАН САН 
БАЙГУУЛАХ ЗАМААР ЭРГҮҮЛЭН АШИГЛАХ:

Ногоон байгууламж, зам талбайн усалгааны системд байгаль орчинд 
ээлтэй технологийг нутагшуулж, холбогдох эрх зүйн зохицуулалтыг 
гүйцэтгэнэ.  
Хөрсний болон гадаргуугийн ус, зам талбайн усыг хуримтлуулах усан 
сангууд, хөв цөөрөм байгуулснаар усыг дахин ашиглах цэвэршүүлэх 
технологи ашиглан хотын ногоон байгууламжийн усалгаанд хэрэглэх 
дэд бүтцийг барьж эхлүүлнэ.
Улаанбаатар хотын усан хангамжийн хэрэгцээг, байгаль орчинд 
сөрөг нөлөөгүй хангахын тулд гадаргын усыг хэрэглээнд өргөн 
ашиглана. Үүний тулд цөөрөм, урсацын тохируулгатай усан сан, ус 
нөөцлөх, дамжуулах далд систем байгуулах ажлыг эрчимжүүлж усны 
хуримтлалыг үүсгэн усны нөөцийг нэмэгдүүлнэ. Энэ арга хэмжээний 
хүрээнд: 

 • Туул гол дээр “Усан сан”-гийн цогцолбор барих төслийг 
эцэслэн боловсруулах

 • Сэлбэ, Улиастай, Толгойт  зэрэг голууд дээр хаврын 
шар усны болон зуны хур борооны үерийн их урсацыг 
хуримтлуулах урсацын тохируулга бүхий төрөл 
бүрийн усан сан, гидротехникийн цогцолбор барилга, 
байгууламж барих

 • Байнгын ундрагатай бүх булгийг хамгаалж, шаардлагатай 
байрлалуудад гадаргын усыг хуримтлуулах хөвийг 
байгуулах 

 • Хотын хойд  уулархаг хэсгийн гуу жалгын усыг 
хуримтлуулах, ашиглах бичил гидро техникийн 
байгууламжууд байгуулна. 

ХАЯГДАЛ УСЫГ ДАХИН БОЛОВСРУУЛЖ, СААРАЛ УСЫГ 
ХЭРЭГЛЭЭНД НЭВТРҮҮЛЭХ:

Усыг зүй зохистой хэрэглэх, үр ашигтай ашиглах, бохирдлыг 
бууруулах, цэвэршүүлэх чиглэлээр Улаанбаатар хотын хэмжээнд 
техникийн зориулалтаар хаягдал усыг цэвэршүүлэн эргүүлэн 
ашиглах бөгөөд хотын нийт усны хэрэглээний 25%-г саарал усаар 
хангана. Улаанбаатар хот нь шинээр төлөвлөх өндөр /нано, био/ 
технологитой цэвэрлэх байгууламжуудаас гарах цэвэршүүлсэн усыг 
саарал ус болгон ашиглана. Техникийн хэрэглээний саарал усыг 
дэлхий нийтэд хэрэглэж байгаа дэвшилтэт технологийг өөрийн 
хотын нөхцөлд нийцүүлэн боловсруулна. Энэ арга хэмжээний 
хүрээнд дараах үйл ажиллагаа явагдана. 

 » Улаанбаатар хотын төв цэвэрлэх байгууламж болон хаяа дагуул 
хот суурингуудад ариутгах татуургын байгууламж, үйлдвэрийн 
бүсийн цэвэрлэх байгууламжуудыг орчин үеийн байгаль орчинд 
ээлтэй дэвшилтэд техник, технологиор өргөтгөн шинэчлэх

 » Улаанбаатар хотын төв цэвэрлэх байгууламжийн орчинд 
шинээр ус дахин боловсруулах үйлдвэр байгуулах 

 » Улаанбаатар хотын нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд саарал усны 
шугам сүлжээ байгуулах, ашиглах стандарт, эрх зүйн болон 
төлөвлөлтийн баримт бичгүүд боловсруулж мөрдүүлөх 

 » Улаанбаатар хотын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөнд саарал 
усны шугам сүлжээг шинээр төлөвлөж, хэрэгжүүлж эхлэх 

6-1-2 ЭРЧИМ ХҮЧИЙГ ҮР АШИГТАЙ ХЭМНЭЛТТЭЙ АШИГЛАХ 

Хотын хэмжээнд эрчим хүчийг үр ашигтай хэмнэлттэй ашиглах 
дараах арга хэмжээг авна.
Үүнд: 

 » Эрчим хүчний хэмнэлттэй барилга байгууламж барих, машин, 
тоног төхөөрөмж, бараа бүтээгдэхүүн, материал үйлдвэрлэх, 
импортлох

 » Эрчим хүчний хэмнэлттэй барилга байгууламжийн зураг төсөл 
хийх, барьж байгуулах, үйлдвэрлэл үйл ажиллагааны үр ашгийг 
дээшлүүлэх чиглэлээр холбогдох инженер, техникийн ажилтныг 
чадавхжуулах.

 » Эрчим хүч хэмнэлт, үр ашигтай хэрэглээний талаар хэрэглэгчдэд 
зориулсан сургалтын хөтөлбөрийг боловсруулан явуулж, зөв 
хэрэглээг хэвшүүлэх.

 » Эрчим хүч үйлдвэрлэх, дамжуулах, түгээх, хангах, диспетчерийн 
зохицуулалт хийх үйл ажиллагааны үр ашгийг дээшлүүлэх 

ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ХЭМНЭЛТТЭЙ БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖ, 
ҮЙЛДВЭРЛЭЛ ХЭРЭГЛЭЭГ БҮХ ТАЛААР ДЭМЖИХ 

6-1-3 ГАЗРЫГ ЗҮЙ ЗОХИСТОЙ АШИГЛАХ 

ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН БҮСЧЛЭЛИЙН ТОГТОЛЦООГ НЭВТРҮҮЛЖ 
ХӨГЖҮҮЛЭХ: 

Хот төлөвлөлтийн үр ашигтай арга хэмжээнүүдийг авч явуулахын 
тулд зохион байгуулалттай хотын бүсүүдийг /зонинг/ байгуулна.. 
Хот төлөвлөлт нь хотын хөгжлийг удирдах зорилго бүхий газрыг 
үр ашигтай, хяналт зохицуулалттайгаар ашиглах өргөн хэмжээтэй 
төлөвлөлтийн үйл ажиллагаа бөгөөд дараах гуован үндсэн үүрэгтэй.  
Үүнд: 

 »  Хууль эрх зүйн хүчин төгөлдөр газар ашиглалтын ангилал, 
системчлэлийг бий болгох 

 »  Ангилал, системчлэлийн дагуу хотын барилгажсан газар нутагт 
газар ашиглалтын төлөвлөгөө хийх 

 »  Хотын чанартай байгууламжуудыг төлөвлөж, барьж байгуулах, 
газрыг нь хамгаалах, хот төлөвлөлтийн төслүүдийг жигд 
хэрэгжүүлэх 

Хот төлөвлөлтийн бүсчлэл нь улс орны эдийн засгийн хөгжлийн 
түвшин, хотжилтын үйл явцын онцлог, үл хөдлөх хөрөнгийн зах зээл 
зэргээс шалтгаалан улс бүрт өөр өөрийн онцлог ялгаатай байдаг.  
Орон нутгийн засаг захиргааны бүрэн эрхийн хүрээнд хотууд өөр 
өөрийн онцлогт тохируулан “Хот төлөвлөлтийн бүсчлэлийн хууль” /
Zoning Code/ -ийг гаргаж, хотын газар нутгийг бүсүүдэд хуваагддаг.
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Зураг 68. Улаанбаатар хотын хот байгуулалтын бүсчлэлийн тойм 

Эх үүсвэр. Нийслэлийн Зураг Төслийн Хүрээлэн, Улаанбаатар хотын нутаг дэвсгэрийн 
“Хот байгуулалтын бүсчлэлийн дүрэм” –ийн төсөл

   
Хот төлөвлөлтийн стандарт хяналт зохицуулалтын механизм, болох 
хот төлөвлөлтийн бүсчлэлийн системийг хуульчлан хэрэгжүүлнэ. 
“Хот байгуулалтын тухай” Монгол улсын хуулийн 13.1-д заасны дагуу 
үндсэн 7 бүс, шинээр дэд бүсийг 20 байхаар тооцно:

 •   Орон сууц, олон нийтийн бүс 
 •   Үйлдвэрийн бүс
 •   Инженерийн шугам сүлжээ болон зам тээврийн бүс
 •   Ногоон байгууламж, амралт, аялал жуулчлалын бүс
 •    Хөдөө аж ахуй
 •    Зуслан, 
 •   Тусгай зориулалтын бүс

Хот төлөвлөлтийн үндсэн үүргүүдийн нэг болох хотын газар 
ашиглалтын ангилал, хот байгуулалтын тогтолцоог нийгэм, эдийн 
засгийн шинэ нөхцөлд нийцүүлэн шинэчлэн боловсруулж, хуульчлан 
баталгаажуулна. 
Монгол Улсын хот байгуулалтын бүсчлэлийн тогтолцоог өөрийн 
орны өвөрмөц онцлогт тохируулан эцэслэн боловсруулж, батлан 
мөрдөнө. Улаанбаатар хот болон хаяа, дагуул хот, тосгод тус бүр 
нь өөрийн онцлогт тохирсон хот байгуулалтын үйл ажиллагааны 
хэрэгжилтийг хянан зохицуулах удирдлага, зохион байгуулалтын 
багаж хэрэгсэл болох Хот байгуулалтын бүсчлэлийн дүрмээ 
боловсруулан хот, тосгодын нутаг дэвсгэр, орон зайн төлөвлөлт, 
түүнийг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаандаа чанд мөрдөж хэвшинэ.
Тухайн баримт бичигт хот байгуулалтын үйл ажиллагаанд оролцогсод 
бүх нийтээр заавал биелүүлэх, хотын нутаг дэвсгэрийн газрын үүрэг 
зориулалт, ашиглалтын төрөл, барилгажуулалтын үндсэн нөхцлийг 
нарийвчлан тогтооно.
Хот байгуулалтын регламентуудын дагуу үл хөдлөх хөрөнгийг 
ашиглах хамгийн үр ашигтай төрлүүдийг сонгох боломжийг хөрөнгө 
оруулагчид ба үл хөдлөх хөрөнгийн хууль ёсны эзэдэд олгох замаар 
барилга ба үл хөдлөх хөрөнгө барьж байгуулах, хөгжүүлэхэд 
хөрөнгө оруулалтыг татах таатай орчин бий болгоно.  
Мөн тусгай хамгаалалттай газар нутгийн дэд бүтэц, материаллаг 
баазыг бэхжүүлж, хамгааллын зохистой менежментийг хэрэгжүүлнэ.
Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө, түүний хэрэгжилтийг олон 
нийтэд нээлттэй болгоно.
Газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөө, байгаль орчны менежментийн 
төлөвлөгөөгөөр дамжуулан газрыг зохистой ашиглах, нөхөн сэргээх 
бодлогыг хэрэгжүүлнэ

ГАЗАР АШИГЛАЛТЫГ ТОГТОЛЦООГ БОЛОВСРОНГУЙ БОЛГОХ

Улаанбаатар хот, хаяа хот, суурингуудын газар нутгийн хэмжээнд  
газар ашиглалтын ангиллуудыг улам тодорхой болгон нэгдсэн 
стандартад оруулж, хот байгуулалтын бүсчлэлийн дүрмээ 
боловсруулж, хэрэгжүүлнэ. 
Бүсчлэлийн дүрмээр газар ашиглалтын тогтолцоог хэрэгжүүлнэ.  
. Үүнд:

 »  Газар эзэмшигч, өмчлөгчдөд газраа ашиглах, хөгжүүлэхэд нь 
зориулж илүү өргөн сонголт хийх боломж олгох

 »  Газар эзэмшигч, өмчлөгчдөд өөрсдийн нэгж талбарын газрын 
ашиглалт, барилгажилтын талаарх тодорхой, цогц дүрэм 
журамтай болох

 »  Тохиромжгүй ашиглалт болон хот байгуулалтын үйл ажиллагааг 
явуулах боломжгүй байх нөхцөлийг баталгаажуулснаар 
нийгмийн болон олон нийтийн эрх ашгийг хамгаалах

 »  Үр ашигтай газар ашиглалтын хэв хэмжээг баталгаажуулж, 
өндөр чанартай хот байгуулалтын үйл ажиллагааг дэмжсэнээр 
нийгмийн эрх ашгийг дэмжин тэтгэх

 »  Иргэдийг хотын төлөвлөлт, хот байгуулалтын үйл ажиллагаанд 
татан оруулах

 »  Хотын нутаг дэвсгэрийн хөгжлийн төлөвлөгөөнүүд болон  
хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэх, инженерийн, тээврийн системийн 
ба нийгмийн үйлчилгээний хангамжийг хангах, байгалийн ба 
түүх-соёлын орчныг хамгаалан хөгжүүлэх нөхцөлийг хангах

 »  Эзэд нь үл хөдлөх хөрөнгөө ашиглах, түүндээ барилгын 
өөрчлөлт хийх ба өмч, үл хөдлөх хөрөнгө олж авах, эзэмших 
ашиглах болон нэгж хэсэг газар, бусад үл хөдлөх хөрөнгийн 
объектуудыг захиран зарцуулах эрхийг олж авах хүсэлтэй 
байгаа этгээдүүдийн хууль цаазны/хууль эрх зүйн/ баталгааг 
тогтоох

Хот байгуулалтын бүсчлэлийн тогтолцоог нэвтрүүлж, хотын газар 
ашиглалт, барилгажилтын дүрмийг мөрдүүлж, хэвшүүлэснээр хотын 
нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд барилгын давхар талбайн харьцаа 
(FAR), барилгын бүрхэцийн харьцаа (BCR), барилгын өндөр зэрэг 
барилгажилтын хяналтыг бий болгож, нягтралыг нэмэгдүүлнэ.  

Эвдрэлд орсон, бохирдсон газрыг нөхөн сэргээж, эргэлтэнд 
оруулах:
Нийслэлийн газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөөг 
шинэчлэн боловсруулж, хот орчмын газар нутгийн дэвсгэрийн 
хэмжээнд эвдрэлд орсон болон бохирдож доройтсон газрыг нөхөн 
сэргээж аж ахуйн эргэлтэнд оруулах үе шаттай арга хэмжээ авна. 

Уул уурхай, элс, хайрганы олборлолтын улмаас эвдрэлд орсон, 
бохирдож доройтсон газрыг нөхөн сэргээх:
Улаанбаатар хотын баруун урд хэсэгт Туул голын гольдролд 
байрших хайрганы карьеруудын үйл ажиллагааг зогсоож, эвдрэлд 
орж доройтсон газарт байгаль орчны нөхөн сэргээлт хийнэ.
Хот орчмын нутаг дэвсгэрт барилгын материалын түүхийн эдийн 
олборлолт хийх талбайг хайгуул судалгааг үндэслэн шинэчлэн 
тогтооно.  
Эвдрэлд орсон, бохирдож доройтсон газрыг нөхөн сэргээж, аж 
ахуйн эргэлтэд оруулах:  
Хотын хойт хэсэгт байрлах эвдэрсэн талбар/хаягдаж, эвдэрсэн/-ууд 



163УЛААНБААТАР  2040

У
Л
А

А
Н

Б
А

А
ТА

Р 
Х
О

ТЫ
Н

 Х
Ө

ГЖ
Л
И

Й
Н

 Ү
ЗЭ

Л
 Б

А
РИ

М
ТЛ

А
Л

болон Цагаан даваа, Нарангийн хогын цэг бүхий бохирдсон 
газруудыг нөхөн сэргээж байгалийн задгай ногоон байгууламж 
болгон ашиглана. Туул, Сэлбэ, Улиастай, Толгойтын голуудын 
гольдролын дагуу байгаль экологийн унаган төрхийг сэргээж, 
ногоон байгууламж бүхий амралт зугаалгын бүс болгоно. 
Хотын барилгажсан, гэр хорооллын нутагт орших бохирдож 
доройтсон, ашиглалтгүй талбаруудыг нөхөн сэргээж, тодорхой 
хугацаанд газрын нөхөн сэргээх чадавхийг дээшлүүлсний дараа  
шинээр барилгажуулан аж ахуйн эргэлтэнд оруулна.
 

6-1-4. ТҮГЭЭМЭЛ ТАРХАЦТАЙ АШИГТ МАЛТМАЛЫГ ЭРҮҮЛ МЭНД, 
БАЙГАЛЬ ОРЧИНД СӨРӨГ НӨЛӨӨГҮЙ ХЭМНЭЛТТЭЙ ҮР АШИГТАЙ 
АШИГЛАХ

БАЙГАЛИЙН БАЯЛГИЙГ ЗОХИСТОЙ АШИГЛАХ ШИНЖЛЭХ 
УХААНЫ ҮНДЭСЛЭЛТЭЙ БОДЛОГО ХЭРЭГЖҮҮЛЖ  
ДОРОЙТСОН ОРЧНЫГ НӨХӨН СЭРГЭЭЖ, НӨӨЦИЙН ХОМСДОЛЫГ 
БУУРУУЛЖ, АШИГЛАЛТЫН НӨӨЦ БИЙ БОЛГОНО.

Нийслэл хотын нутаг дэвсгэрийн хүрээнд бүтээн байгуулалтын 
ажлын зориулагдах барилгын материалын гол түүхий  эд болох элс, 
хайрга, байгалийн чулуу зэрэг түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын 
орд газруудын нөөцийг тогтоож, ашиглалтыг оршин суугчдын эрүүл 
мэнд, байгаль орчинд сөрөг нөлөөгүйгээр үр ашигтай ашиглах 
нөхцлийг бүрдүүлнэ.   

Геологи хайгуулын судалгаагаар тогтоогдсон орд газруудын 
ашиглалтыг орчин үеийн технологийн дагуу хийж гүйцэтгэнэ.  
Оршин суугчдын эрүүл мэнд, орчны байгальд хор нөлөө үзүүлэхгүй 
ашиглалт явуулахын тулд дараах нөхцлийг бүрдүүлнэ. 

 • Тоосонцрын бохирдлоос сэргийлэх 
 • Зохистой хэмжээнд ашиглана. 

  

6-1-5. ОЙН АШИГЛАЛТЫН МЕНЕЖМЕНТИЙГ БОЛОВСРОНГУЙ 
БОЛГОХ

Ойн сан, ургамлын нөөцийг хамгаалах нөхөн сэргээх бодлого, 
төлөвлөлтийн хүрээнд дараах арга хэмжээ төлөвлөж хэрэгжүүлнэ. 
Хот орчмын нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд хот орон нутгийн түвшинд 
хамтын îðîëöîîòîé îéí ìåíåæìåíòèéã áèé áîëãîõ, îéã õàìãààëàõ, 
çîõèñòîé àøèãëàõ íºõºí ñýðãýýõ àæèëä íóòãèéí èðãýäèéí îðîëöîîã 
äýýøë¿¿ëýõ, ¿ð àøãèéã ñàéæðóóëàõ ÷èãëýëýýð дараах áîäëîãо, арга 
хэмжээг авна. 
¯¿íä:

 » Îðîí íóòãèéí ò¿âøèíä õàìòûí ýçýìøëèéí îé áèé áîëãîõ, àæ 
àõóéí íýãæ áàéãóóëëàãàä îéí ñàíã ãýðýýãýýð ýçýìø¿¿ëýõ çàìààð 
îéã õàìãààëàõ, çîõèñòîé àøèãëàõ íºõºí ñýðãýýõ àæèëä á¿õ 
íèéòèéí îðîëöîîã äýýøë¿¿ëæ, ò¿¿íèé ¿ð àøãèéã ñàéæðóóëàõ,

 » Ойн сан эзэмшигч хàìòëàãèéí ¿éë àæèëëàãààíä òºâ, îðîí 
íóòãèéí çàõèðãàà îëîí óëñûí áîëîí òºðèéí áóñ áàéãóóëëàãààñ 
ñàíõ¿¿ãèéí äýìæëýã ¿ç¿¿ëýõ çýðýã àðãà õýìæýýã òºëºâëºí 
õýðýãæ¿¿ëýõ 

Íèéñëýëèéí íîãîîí á¿ñèéí îé åðºíõèéäºº áàéãàëèéí àÿñààðàà 
áàéñààð áàéãàëèéí áîëöûí íàñàíäàà õ¿ð÷ ºòºëæ õºãøèðñºí îé 
çîíõèëîí øèíý çàëóó îéãîîð ñîëèãäîõ ïðîöåññ èõ óäààøðàëòàé 
áàéãààãààñ îéí àæ àõóéí àðãà õýìæýýã ìýðãýæëèéí ò¿âøèíä ÿâóóëàí 
íàñíû çºâ á¿òýö á¿õèé îéã áèé áîëãîí áàéãàëü ýêîëîãèä ã¿éöýòãýõ à÷ 
õîëáîãäëûã àëäàãäóóëàõã¿éãýýð òàñðàëòã¿é, ç¿é çîõèñòîé àøèãëàõ, 
õàìãààëàõ øààðäëàãàòàé. 
¯¿íèé òóëä äîîðõ ¿íäñýí ÷èãëýëèéã áàðüæ àæèëëàõ øààðäëàãàòàé

 » Íèéñëýëèéí íîãîîí á¿ñèéí îéí ñàí çàì õàðèëöàà ñàéí, áàðòàà 
ñààä áàãàòàé äýä á¿òýö ñàéí çýðýã äàâóó òàëóóäàà àøèãëàí îéí 
àæ àõóéã õºòëºí ÿâóóëàõ áîëîëöîîòîé ó÷èð õàìòûí îðîëöîîòîé 
îéí ìåíåæìåíòèéí á¿òöèéã áèé áîëãîõ. 

 » Îéä îéí àæ àõóéí àðãà õýìæýýã òºëºâëºõ, îéã ç¿é çîõèñòîé 
àøèãëàõ, õàìãààëàõ, íºõºí ñýðãýýõ àæëûã øèíæëýõ óõààíû 
¿íäýñòýéãýýð ÿâóóëàõûí òóëä îéí ìåíåæìåíòèéí òºñºëä 
тулгуурлан “Ойн менежментийн төлөвлөгөө”-ã íàðèéâ÷ëàí 
áîëîâñðóóëàõ

 » Íèéñëýëèéí íîãîîí á¿ñ îéí íººö èõòýé òóë îéí ñàíä õýðýãæèõ 
îéí àðãà õýìæýýã òóóøòàé çºâ õýëáýðýýð àâ÷ ÿâóóëàõ ÷àäâàð 
á¿õèé ìýðãýæëèéí áîëîâñîí õ¿÷íýýð õàíãàãäñàí îéí àíãèéã 
áàéãóóëàõ

 » Íèéñëýëèéí õ¿í àìûí óñíû ýõ ¿¿ñâýð áîëîõ Òóóë ãîëûí öóòãàë 
îëîí ãîë ãîðõè íü îéí ñàâ ãàçðààñ ýõòýé òóë ãîë ãîðõèíû ýõèéã 
õàìãààëàëòàíä àâ÷ áîõèðäëîîñ ñýðãèéëýõ

 » Îéí ò¿éìýð, õºíººëò øàâæèéí òàëààðõ ìýäýýëëèéã îëîí íèéòýä 
òàíèóëæ ñóðòàë÷ëàõ, нэгэнт гарсан түймрийг цаг алдалгүй 
унтрааж түймрийн тархалтыг хяçгаарлаж, учруулах õîõèðëûã 
áàãàñãàõ

 » Õýò øèã¿¿ çàëóó, äóíä íàñíû îéä àð÷èëãàà õèéñíýýð íàñíû çºâ 
á¿òýöòýé îéã áèé áîëãîæ, ìîäíû òàâààðëàã ãàðöûã íýìýãä¿¿ëýõ

 » Áàéãàëü õàìãààëàã÷äûí мэдлэг боловсролыг дээшлүүлж, 
тогтвортой ажиллах нөхцлийг хангах

 » Îéí ñàí á¿õèé ãàçàðò îðøèí ñóóã÷èä èõýýð òºâëºðñºí, ялангуяа 
зуслангийн бүсэд òóõàéí îð÷èíã õàðèóöàõ ýçýíòýé áîëãîí 
ýçýìø¿¿ëæ áàéãàëü õàìãààëàã÷, îðøèí ñóóã÷, ýçýìøèã÷äèéí 
íÿãò óÿëäààòàé õàìòûí àæèëëàãàà á¿ðä¿¿ëæ àæèëëóóëàõ

 » Хууль бусаар мод тайрч, бут сөөгийг устгаж байшин барилга 
барьж байгааг таслан çогсоож õàðèóöëàãà òîîöîí òóõàéí ãàçðûã 
íºõºí ñýðãýýëãýõ àæëûã çîõèîí áàéãóóëàõ

 » Îéí ñàíã õàìòëàã íºõºðëºë¿¿äýä õàðèóöóóëàí àæèëëàñíààð 
áàéãàëü õàìãààëàõ, ò¿¿íèéã çºâ çîõèñòîé àøèãëàõ àæèëä àõèö 
äýâøèë ãàðãàõ
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6-2. СЭРГЭЭГДЭХ ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ НӨӨЦИЙГ АШИГЛАХ 
ЗОРИЛГЫН ХҮРЭЭНД: 

Улаанбаатар хот орчим, хаяа дагуул хот суурингуудын нутаг 
дэвсгэрт  сэргээгдэх эрчим хүчийг өргөнөөр ашиглах дараах бодлого 
баримтална. 
Үүнд:  

 » Салхины эрчим хүийг ашиглах хэрэглээг нэмэгдүүлэх  

 » Усны эрчим хүч болон бусад сэргээгдэх эрчим хүчийг ашиглах 
боломжийг турших

 » Хот орчмын нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд нарны эрчим хүчийг 
ашиглах, шинэ технологи ашиглах нэвтрүүлж ажиллах бөгөөд 
нийслэл хотын хэмжээнд сэргээгдэх эрчим хүчний хэрэглээг 
нэмэгдүүлэх.  

 » Бага, дунд чадлын нарны  станцуудыг барьж байгуулан нарны 
эрчим хүчийг ашиглах, хэрэглээг нэмэгдүүлэх  

6.2.1 СЭРГЭЭГДЭХ ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ХӨТӨЛБӨР БОЛОВСРУУЛАХ:

Монгол улсын Засгийн газрын 2017 оны 274 дүгээр тогтоолоор 
“Эрчим хүч хэмнэх үндэсний хөтөлбөр баталсан. Хэдийгээр тус 
хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн хугацаа дуусгавар болж байгаа боловч 
сэргээгдэх эрчим хүчийг ашиглах арга хэмжээг үргэлжлүүлнэ. 
Манай орны нөхцөлд сэргээгдэх эрчим хүчийг хамгийн үр дүнтэй 
ашиглах нөхцөл бололцоог эрэн хайх, төрөл бүрийн судалгаа, төсөл 
хөтөлбөр, ТЭЗҮ боловсруулах ажлуудыг хийнэ. Цаашид 2040 оны 
түвшинд
Улаанбаатар хотод ахуйн хэрэглээний тодорхой хувийг сэргээгдэх 
эрчим хүчээр хангахаар тооцно. Нийслэл хотын хэмжээнд нар, 
салхины эрчим хүчийг түлхүү ашиглах бодлого баримтална.
Нийслэлийн нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд усны эрчим хүчийг ашиглах 
нөөц бололцоо, эдийн засгийн үр ашиг хангалтгүй гэж үзэж байна.  

НАРНЫ ЭРЧИМ ХҮЧИЙГ АШИГЛАХ: 

 Хаяа дагуул хот суурингуудад бага, дунд оврын нарны цахилгаан 
станцуудыг дагуул хот суурингуудад байгуулах бодлого баримтлана.  
Хотын хэмжээнд бага оврын орчин үеийн нарны зай хураагуурыг 
ахуйн хэрэглээнд өргөнөөр ашиглахыг бодлогоор дэмжинэ. 
Төр засгийн зүгээс дунд, бага оврын нарны цахилгаан эх үүсвэр 
импортоор оруулахыг гааль татварыг хөнгөлэөлт үзүүлэх бодлого 
баримтална.  
Улаанбаатар хотын сайжруулсан сууцны хорооллуудын айл 
өрхүүдийг ахуйн хэрэглээнд нарны эрчим  хүчийг ашиглах үйл 
явцыг бүх талаар дэмжиж ажиллана. Улаанбаатар хотын хойд хэсэгт 
газрын гадаргуугын нарийвчилсан судалгаа, ТЭЗҮ боловсруулж бага 
оврын нарны станцууд байрлуулах боломжит газруудын сонголт, 
хийж үр ашгийг тооцож байгуулна. 

Сайжруулсан сууцны хорооллын айл өрхүүдэд нарны зайг 
өргөнөөр ашиглах нөхцөл бололцоогоор хангах бөгөөд хотын 
нийтийн эзэмшлийн гудамж зам талбайд эрчим хүчний хэмнэлттэй 
технологийг нэвтрүүлж нарны эрчим хүч ашигласан гэрэлтүүлэг 
бүхий гудамж зам талбайн хамжээг нэмэгдүүлэх зорилт тавьж 
хэрэгжүүлнэ.

САЛХИНЫ ЭРЧИМ ХҮЧИЙГ АШИГЛАХ:

Сэргээгдэх эрчим хүчний нэг төрөл болох салхины эрчим хүчийг 
ашиглах үйл явцыг үргэлжлүүлэн хэрэгжүүлэх бөгөөд цаашид салхин 
цахилгаан станцыг шинээр байгуулах боломж нөөц бололцоог 
судалгаа шинжилгээний ажилд тулгуурлан тооцоо судалгаанд 
үндэслэн тогтооно. 
Шинээр энэ төрлийн станц барих асуудлыг ТЭЗҮ -г үндэслэн тогтоох 
бөгөөд байршлыг “УБЕТ-2040” боловсруулах шатанд тогтооно. 
Хотын цахилгаан эрчим хүчний хэрэглээнд салхины эрчим хүчний 
оногдох хэмжээг нэмэгдүүлэх бодлого баримтална. 

6-3. УХААЛАГ ТЕХНОЛОГИ, СИСТЕМИЙН ХЭРЭГЛЭЭГ 
НЭМЭГДҮҮЛЭХ ЗОРИЛГЫН ХҮРЭЭНД: 

6-3-1. ХОТЫН НЭГДСЭН МЭДЭЭЛЛИЙН САНД ТУЛГУУРЛАН ХОТ 
БАЙГУУЛАЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЯВУУЛАХ:

Улаанбаатар хотын “Хот байгуулалтын нэгдсэн мэдээллийн сан”-г 
орчин үеийн шаардлага, олон улсын стандартад нийцүүлэн, одоогийн 
байдлаар эхлэл төдий байгаа үйлчиллагааг боловсронгуй болгон 
хөгжүүлнэ. Мэдээллийн сангийн баяжилтыг, хот байгуулалтын 
салбар бүрээр тогтмол хийж, байх бөгөөд мэдээллийн сан нь хотын 
хөгжлийн салбар, чиглэл бүрээр өргөн хүрээтэй, сүүлийн үеийн 
мэдээллийг агуулна. 

Хотын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө, хэсэгчилсэн ерөнхий 
төлөвлөгөө болон бусад хот байгуулалтын баримт бичиг 
боловсруулахад, төлөвлөлтийн талбаоын талаарх судалгаанд 
зориулагдсан шаардлага хангасан мэдээллийг нэгдсэн байдлаар 
тус сангаас авч ашиглах нөхцөл бололцоог хангана. Нийслэл хотын 
хэмжээнд хот байгуулалтын үйл явцад оролцогч байгууллагуудын 
хоорондын ажлын уялдааг хангах, тус санд нэвтрэх эрх зүйн 
зохицуулалттай байна.
Хот байгуулалтын мэдээллийн санд дараах чиглэлийн мэдээллүүд 
цахим хэлбэрээр хадгалагдана. 
Үүнд:

 » Улаанбаатар хот, дагуул хот суурингуудын байр зүйн зураглал    

 » Улаанбаатар хот, дагуул хот суурингуудын инженер геологийн 
нөхцөл байдлын талаарх мэдээллүүд 

 » Нийслэл хотын хүн ам, нийгэм эдийн засгийн талаарх 
дэлгэрэнгүй мэдээллүүд 

 » Инженерийн дэд бүтцийн хангамжийн талаарх мэдээллүүд

 » Зам тээврийн дэд бүтцийн/гудамж зам, нийтийн тээвэр, 
логистик/-н талаарх мэдээллүүд 

 » Нийслэл хот, хот орчмын хүрээлэн буй орчны талаарх 
мэдээллүүд

 » Нийслэл хотын нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд боловсруулагдсан 
боловсруулагдаж буй хот байгуулалтын баримт бичиг, төсөл 
хөтөлбөрүүд

 » Улаанбаатар хот, хаяа дагуул хот суурингуудын нутаг дэвсгэрт 
орших барилга байгууламжийн мэдээллүүд

 » Хотын нийтийн үйлчилгээ, тохижилтын талаарх мэдээллүүд /
гудамж замын гэрэлтүүлэг, тохижилт, ногоон байгууламж г.м/
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 » Нийслэлийн хотын байгуулалтын үйл ажиллагаанд оролцогч 
байгууллагуудын ажилтнуудын хүний нөөцийн менежментийг 
сайжруулан, чадавхжуулах

 » Хот төлөвлөлт судалгааны хүрээлэнгийн үйл ажиллагааг 
дэмжиж, менежментийг хөгжүүлж, чадавхийг бэхжүүлэх 

6-3-2. ХОТЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭНД УДИРДЛАГА МЭДЭЭЛЛИЙН БОЛОН 
ЦАХИМ ТӨЛБӨРИЙН СИСТЕМИЙГ НЭМЭГДҮҮЛЭХ

Хотын амьдралд ухаалаг удирдлага, мэдээлэл, төлбөрийн 
системийг өргөнөөр нэвтрүүлснээр оршин суугчдын амьдралын ая 
тухтай орчинг бий болгоно. Цахим ухаалаг системийн хэрэглээг 
хотын амьдралд нэн тэргүүнд шийдвэрлэх тулгамдсан салбаруудад 
өргөнөөр хэрэглэж ашиглана.  

6-3-3. ЗАМ, ТЭЭВЭР, ДЭД БҮТЭЦ, БАЙГАЛЬ ОРЧИН, НИЙТИЙН 
ҮЙЛЧИЛГЭЭНД УХААЛАГ СИСТЕМИЙГ НЭВТРҮҮЛЭХ 

ЗАМЫН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ МЕНЕЖМЕНТИЙГ БОЛОВСРОНГУЙ 
БОЛГОХ: 

Улаанбаатар хот, хаяа дагуул хот суурингуудын гудамж замын 
уулзваруудын ухаалаг удирдлагын ситемд оруулна. Энэ арга 
хэмжээний хүрээнд Улаанбаатар хотын замын хөдөлгөөний 
удирдлагын нэгдсэн системийн үйл ажиллагааг шат дараатай 
өргөтгөн хөгжүүлсэнээр нийт авто замын сүлжээний 70-80%-ийг 
зам тээврийн ухаалаг системд хамруулна Хотын хэмжээнд авто 
зогсоолын ухаалаг менежментийг хэрэгжүүлнэ. 
Нийтийн тээвэр:   Нийтийн тээвэрт цахим хяналтын системийг 
нэвтрүүлэснээр үйлчилгээний чанарыг сайжруулна.    
Оршин суугчдын боловсролын түвшинг дээшлүүлж системийн 
хэрэглээг амьдралын хэв маяг болгох чадвар, чадамжийг үе 
шаттай нэмэгдүүлэх насан туршын боловсролын тогтолцоог 
хэвшүүлнэ. Хот орчмын хот суурингуудын амьдралын түвшинг 
сайжруулж, Улаанбаатар хоттой нийтийн тээврийн сүлжээгээр 
холбосноор Улаанбаатар хот руу чиглэсэн шилжилт хөдөлгөөний 
урсгалыг сааруулна.  
Байгаль орчны салбарт:  Агаар, орчны чанарын хяналт-
шинжилгээний чадавхыг олон улсын түвшинд хүргэнэ. 

 » Хот орчмын тусгай хамгаалалттай нутаг дэвсгэрт байгаль 
орчны хяналтын цэгүүдийг цахимжуулж ухаалаг систем 
нэвтрүүлэх  

 » Хотын гудамж зам, амралт зугаалгын талбайн гэрэлтүүлэгт 
эрчим хүчний хэмнэлттэй, нарны зай хураагуугаар ажиллах    
гэрэлтүүлэгчийг өргөнөөр ашиглах 

Нийтийн үйлчилгээний салбарт:  Оршин суугчдын аюулгүй 
байдлыг эрсдэлээс хамгаалах зорилгоор парк цэцэрлэг, олон 
нийтийн төвүүд томоохон худалдаа үйлчилгээний газруудыг 
хяналтын камержуулж, нэгдсэн хяналтын тогтолцоотой болгоно.

 »  Худалдаа үйлчилгээнд цахим худалдааг хөгжүүлэх 

 » Цахим төрийн болон банкны үйлчилгээний хамрах хүрээг 
нэмэгдүүлэх     

Төрийн үйлчилгээний хөнгөн шуурхай чирэгдэлгүй байлгах 
зорилгоор төрийн нэгдсэн төвүүдийг төлөвлөж буй хотын дэд 
төв, олон нийтийн төвүүдэд байгуулж ухаалаг цахим үйлчилгээг 
нэвтрүүлнэ.

6-4. МОТОРТ БУС ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛИЙН ХЭРЭГЛЭЭГ 
НЭМЭГДҮҮЛЭХ ЗОРИЛГЫН ХҮРЭЭНД:

Улаанбаатар хот нь 2040 оны түвшинд байгаль орчинд ээлтэй, 
амьдралын тохилог, таатай орчин бүрдсэн хот болохын тулд моторт 
бус тээврийн хэрэгслийн хэрэглээг бүх талаар дэмжинэ. Энэ арга 
хэмжээний хүрээнд явган хөдөлгөөн, унадаг дугуйн хэрэглээг 
үе шаттай дэд бүтцийг нь хөгжүүлэх бодлогоор дэмжих бөгөөд 
тээврийн хэрэгслийн хэрэглээг 10 хүртэл хувиар бууруулна. Моторт 
бус тээврийн хэрэглээг нэмэгдүүлэх зорилгоор:

 » Явган хүний зам, унадаг дугуйн зам шинээр барих, хуучныг  
өргөтгөх, шинэчлэх зэрэг ажлуудыг олон улсын стандарт 
шаардлагад нийцүүлэн хийж гүйцэтгэх  

 » Явган хөдөлгөөний аюулгүй орчныг хангах зорилгоор нүхэн, 
гүүрэн гарцын тоог нэмэгдүүлэх,

 » Унадаг дугуйн зогсоолыг төрөлжүүлэх, хяналтын системийг бий 
болгох 

 » Гэрэлтүүлэг, ногоон байгууламж, амралт, тохижилттой байх 

зэрэг арга хэмжээнүүдийг үе шаттай авна. 
Явган болон дугуйн зам төлөвлөлтийг замын хөдөлгөөнийг үүсгэдэг 
гол хүчин зүйлс нь амралт, зугаалгын газар, олон нийт, ажил 
хэргийн төвүүд бөгөөд эдгээр газруудыг холбож иргэдэд чөлөөтэй 
зорчих нөхцөлийг бүрдүүлэх зорилгоор урт хугацааны орон зайн 
төлөвлөлтийг хийнэ.  
Улаанбаатар хот, хаяа дагуул хот суурингуудын нутаг дэвсгэрт 
шинээр баригдах гудамж замыг явган зам, дугуйн зам, ногоон 
байгууламжтай хамт цогцоор  төлөвлөж барьж байгуулна. Ингэснээр 
байгаль орчинд ээлтэй, эрүүл амьдрал орчин нөцөлийг бүрдүүлж, 
тээврийн хэрэгслийн хэрэглээг бууруулахад бодитой арга хэмжээ 
болно. 

ЯВГАН ХӨДӨЛГӨӨН, УНАДАГ ДУГУЙН ХЭРЭГЛЭЭГ НЭМЭГДҮҮЛЖ, 
ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛИЙН ХЭРЭГЛЭЭГ 10 ХҮРТЭЛ-ИАР БУУРУУЛНА.

6-4-1.  СТАНДАРТЫН ШААРДЛАГА ХАНГАСАН ДУГУЙН ЗАМЫГ 
ХӨГЖҮҮЛЭХ

Монгол орны байгаль цаг агаарын онцлого, дугуйн замын дэд бүтэц 
хөгжөөгүй зэргээс шалтгаалж,жилийн 4-н улиралд унадаг дугуйн 
хэрэглээ жигд бус байна. 
Нийслэл хотын  хэмжээнд 2040 онын түвшинд  дугуйн хэрэглээг 
нэмэгдүүлж, тээврийн хэрэгслийн хэрэглээг үе шаттай бууруулах хот 
байгуулалтын бодлого баримтална. 
Унадаг дугуйн хэрэглээг нэмэгдүүлэхийн тулд дэд бүтцийг цогц 
байдлаар хөгжүүлэх бөгөөд  хотын тогтвортой хөгжил болон хотын 
зорчилтын түвшин, байгаль орчинд эерэг ээлтэй, эрүүл амьдралын 
орчинг бүрдүүлнэ.  
Дэд бүтцийг хөгжүүлэх: Оршин суугчдын дунд эрүүл, аюулгүй, 
байгаль орчинд ээлтэй орчинг бүрдүүлсэн дугуйн замыг мөрдөгдөж 
буй төлөвлөлтийн норм, стандартын шаардлагын дагуу төлөөвлөж, 
зорчих орчинг үе шаттайгаар бүрдүүлнэ. Дугуйн хэрэглээг хотын 
унадаг дугуйн замын сүлжээний ерөнхий төлөвлөгөөг боловсруулж, 
үе шаттай хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа явуулна. Унадаг дугуйн замыг 
төлөвлөхдөө хотын зохион байгуулалт,  тээврийн хэрэгсэл, нийтийн 
тээвэр, явган зорчигч, аюулгүй байдлыг бүрэн хангасан харилцан 
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уялдаатай төлөвлөнө.
Хотын дугуйн замын сүлжээ нь хотын гудамж замын сүлжээний нэг 
хэсэг болох бөгөөд төлөвлөж буй хотын төв, дэд төвүүд зэрэг соёл 
урлаг, боловсрол, худалдаа үйлчилгээ, ажлын байрны төвлөрөл 
ихтэй цэгүүдийг өөр хооронд нь болон орон сууц суурьшлын 
бүсүүдтэй холбоно. 

Зураг 69. Дугуйн замын схем

Дугуйн хэрэглээний  менежментийг сайжруулах бүхий л боломжит 
арга хэмжээг авна. Унадаг дугуйн замыг хотын зохион байгуулалт,  
тээврийн хэрэгсэл, нийтийн тээвэр, явган зорчигч, аюулгүй байдлыг 
хангасан харилцан уялдаатай төлөвлөлт хийнэ.  
Улаанбаатар хот нь 2040 оны түвшинд нийт дугуйн замын хүчин 
чадлыг 704.7 км урт болгоно. Үүнээс 340.2км-н Улаанбаатар хотын 
төвийн хэсэгт 162.3км унадаг дугуйн зам, Сэлбэ, Туул, Дунд гол, 
Хөлийн голуудын дагуу дугуйн зам, 202.2 км гудамж зам дагуух 
дугуйн зам байна.
Иргэдийн аюулгүй, найдвартай орчинг бүрдүүлэх мөн дугуйн 
хэрэглээг нэмэгдүүлэхийн тулд дараах хүчин зүйлсүүдийг үзнэ. 
Үүнд:

 •  Цогц шийдэл - Унадаг дугуйн замыг төлөвлөхөд, хашлага, 
зогсоол, засвар үйлчилгээний цэг, дугуйн түрээс, сургалт, 
тэмдэг тэмдэглэгээ зэрэг зүйлсийг анхаарч цогцоор нь 
шийдсэнээр дугуйн хэрэглээг нэмэгдүүлэх 

 • Унадаг дугуйн замын өргөн - Дугуйн замын өргөнийг 1.5 
метр-с багагүй байх 

 •  Унадаг дугуйн замын хучилт - Унадаг дугуйн зам нь 
стандартад нийцсэн тэгш, хучилтын гадаргуугын өнгө нь 
бусдаас ялгаатай байдаг. 

 •  Унадаг дугуйн засвар үйлчилгээ 
 •  Унадаг дугуйн түрээсийн үйлчилгээг хөгжүүлэх   
 • Унадаг дугуйн аюулгүйн ажиллагааны сургалт явуулах 
 • Хулгайн гэм хэргээс урьдчилан сэргийлэх - Иргэдэд 

байнга тулгарч байдаг нэг асуудал бол дугуйн хулгайн 
асуудал байдаг тул дараах байдлаар аюулгүй, найдвартай 
орчинг бүрдүүлнэ

 • Дугуйн locker
 •  Дугуй хадгалах граж /зогсоол/ 
 • Камержуулалт
 •  Унадаг дугуйн дохиолол
 •  Унадаг дугуйн замын тэмдэг, тэмдэглэгээ, гэрлэн дохио

 • Унадаг дугуйн эгнээг заагласан тэмдэглэл
 • Унадаг дугуйн эгнээ/өнгө/
 • Унадаг дугуйн замын тэмдэг
 • Тэмдгийн хуулбар дүрсэн тэмдэглэл
 • Зорчих хэсэгтэй огтлолцсон бэлчрийн тэмдэглэл
 • Анхааруулах тэмдэг

Унадаг дугуйн замын төлөвлөлтийг хотын зохион байгуулалт,  
тээврийн хэрэгсэл, нийтийн тээвэр, явган зорчигч, аюулгүй байдлыг 
харилцан уялдуулан нарийвчилсан техникийн төслүүд боловсруулж, 
хэрэгжүүлнэ

 Улаанбаатар хотын дугуйн зам, явган замын төлөвлөлтийг 
сайжруулснаар Аюулгүй, тав тухтай нөхцөлийг стандарт, нормын 
дагуу бүрдүүлэх, явган зорчигчийн урсгал хөдөлгөөнийг нэмэгдүүлэх, 
нийслэл хотын өнгө үзэмж, хүрээлэн буй орчин, хөдөлгөөнийг соёлд 
эерэг нөлөө үзүүлэх зэрэг  асуудлуудыг шийдвэрлэх боломжтой. 
Шинээр баригдах авто замыг явган зам, дугуйн зам, ногоон 
байгууламжтай хамт цогцоор  төлөвлөж барьж байгуулна. Ингэснээр 
байгаль орчинд ээлтэй, эрүүүл амьдрал орчин нөцлийг бүрдүүлж, 
тээврийн хэрэгслийн хэрэглээг бууруулахад бодитой арга хэмжээ 
болно. Унадаг дугуйн замын төлөвлөлтийг хотын зохион байгуулалт,  
тээврийн хэрэгсэл, нийтийн тээвэр, явган зорчигч, аюулгүй байдлыг 
харилцан уялдуулан нарийвчилсан техникийн төслүүд боловсруулж, 
хэрэгжүүлэх юм.

6-4-2.ЯВГАН ХӨДӨЛГӨӨНИЙГ БҮХИЙ Л ТАЛААР  ДЭМЖИХ: 

АХБ-ны судалгаагаар Улаанбаатар хотод өдөрт 650000-700000 хүн 
өдөрт зорчилт хийж байх бөгөөд үүний зөвхөн 2 хувийг явган хүний 
зорчилт эзэлж байна. 
Явган замын хүртээмж, чанар хангалтгүй, явган зам дагуух  орчин, 
үзэгдэх байдал, аюулгүй зорчих байдал дутагдалтай байгаагаас 
хүмүүс тээврийн хэрэгслээр зорчилт хийдэг. Энэ байдал нь 
хөдөлгөөнд оролцох тээврийн хэрэгслийн тоог нэмэгдүүлж, 
хөдөлгөөний түгжрэл үүсгэх үндсэн нөхцөл болж байна. 

Дэлхийн нийтээр мөрдөж буй тогтвортой  тээврийн 10-н зарчмын 
хүрээнд явган хөдөлгөөнийг өргөнөөр дэмжих бодлого баримтална. 
2040 оны түвшинд явган хөдөлгөөнийг дэмжих бодлогын хүрээнд 
явган замыг замын байгууламжийн нэг хэсэг болохын хувьд нь 
авто замын зорчих хэсгийн хоёр талаар, гудамж замын ангилал, 
орчны барилгажилтын байдлаас хамаарч ногоон байгууламжаар 
тусгаарлагдсан болон тусгаарлалтгүй зорчих хэсгийн дагуу байдлаар 
төлөвлөж барьж байгуулна. Хотын 2040 он хүртэлх хөгжлийн 
ерөнхий төлөвлөгөөний төлөвлөлтийн шийдэлд явган замыг 
хотын гудамж замын сүлжээний байгууламжийн нэг хэсэг байхаар 
бодож хөгжүүлнэ. Явган зорчигчийн хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг 
хангах зорилгоор, тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөний тусгаарлалтыг 
оновчтой зохион байгуулна. замын хөдөлгөөний аюултай цэгүүдэд  
явган зорчигчдын аюулгүй байдлыг хангасан, байгууламжууд болох 
газар дээрх болон газар доорх гарцуудыг оновчтой байршилд 
барьж байгуулна.  

Явган замыг гудамж зам дагуух, худалдаа үйлчилгээ, ажил хэргийн 
бүсийн доторх, үйлдвэр аж ахуйн бүсийн болон нийтийн тээврийн 
уулзвар, зангилаа орчмын болон спорт, амралт, зугаалга, сургууль 
цэцэрлэгийн орчмын, орон сууцны хорооллын доторх явган зам 
гэх зэргээр ангилж хөгжүүлнэ. Явган замын төлөвлөлт нь иргэдийн 
аюулгүй байдал, ая тухыг хангасан хүрэх газраа очих хүртэл 
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гэрэлтүүлэг, ногоон байгууламж, амрах талбай, тохижилт, олон 
нийтийн газар зэрэг хүчин зүйлүүдтэй уялдуулна. 
Ялангуяа хүүхэд багачуудын аюулгүй байдлыг хангах зорилгоор 
сургууль, цэцэрлэгийн орчны явган хөдөлгөөнийг зохицуулсан явган 
замын төлөвлөлтөнд онцгой анхаарна. Явган замуудыг иж бүрэн 
тохижилттой орчин цагийн стандартын шаардлагад нийцүүлэн 
барьж байгуулна.

Зураг 70. Явган хүний замын төлөвлөлт

Одоогийн байдлаар хотын хэмжээнд явган зам нь авто замын зорчих 
хэсгийн хоёр талаар, ногоон байгууламжаар тусгаарлан байрших 
бөгөөд хотын гол гудамж зам дагуу нийт 328.6 км урттай байна. 
2040 оны түвшинд Улаанбаатар хотын хэмжээнд явган замын уртыг 
2-3 дахин нэмэгдүүлэх бөгөөд  явган зам нь норм, стандартын 
шаарлага,  хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангасан байна.     
Явган замын орчинг бүрдүүлэхэд дараах нөхцлүүдийг хангах 
шаардлагатай. 
Үүнд:

 »   Материал - Замын гадаргууг явган зорчиход тохиромжтой 
зориулалтын материал сонгох /товгор чулуун хавтан 
тохиромжгүй/, мөн хэт гялгар чулуун хавтан/материал 
сонгохгүй байх

 »   Өвөл зуны аль ч үед цэвэрлэхэд тохиромжтой байх

 »   Хөдөлгөөнд шууд саад болох элдэв биет сурталчилгаа самбар, 
тэмдэг, гэрэлтүүлэг шон гэх мэт зүйл байрлуулахгүй

 »   Хараагүй иргэдэд зориулсан хөтчийг зохих журмын дагуу 
байршуулах 

 »   Явган гарц, анхааруулах тэмдэг, гэрлэн дохио, хурд сааруулагч, 
харагдах орчинд саад болохгүйц зүйлс байршуулах байх, гарц 
хоорондын зай зэрэг хүчин зүйлүүдийг тусгах

 »  Тохижилт - Сандал, хогийн сав, гэрэлтүүлэг, мод, бут, тэмдэг 
тэмдэглэгээг стандартын дагуу хийх 

ЯВГАН ЗОРЧИГЧИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫГ ХАНГАХ БҮХ ТАЛЫН 
АРГА ХЭМЖЭЭГ ҮЕ ШАТТАЙ АВЧ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ: 

Хотын босоо, хэвтээ чиглэлд саадгүй зорчих нөхцөлийг бүрдүүлж 
эхэлсэн байна Газар доорх хотын сүлжээг багтаамж ихтэй тээврийн 
төрөл болох метро болон зам тээврийн сүлжээнд ашиглах эхлэлийг 
тавина.  

УЛААНБААТАР ХОТЫН ХЭМЖЭЭНД СТАНДАРТ ХАНГАСАН 
ЯВГАН ЗАМЫН УРТЫГ НЭМЭГДҮҮЛЭХ

Улаанбаатар хотод одоогийн байдлаар авто замтай өөр түвшинд 
огтлолцсон 5 явган хүний гүүрэн гарц, 3 нүхэн гарц баригдсан 
байдаг. 
Явган хүний гүүрэн гарц нүхэн гарцыг авто замтай өөр түвшинд 
огтлолцуулан барьсанаар авто замын хөдөлгөөний түгжрэлийг 
бууруулах, хөдөлгөөний аюулгүй байдлыгсайжруулах, явган 
зорчигчдыг зам тээврийн ослоос сэргийлэх чухал ач холбогдолтой 
юм. 

Зураг 71. Явган хүнд зориулсан гүүрэн гарц

Иймд 2030 оны ерөнхий төлөвлөгөөнд гол гудамж зам-1,2, туслах-1-р 
ангиллын замууд дээр явган зорчигчийг өөртүвшинд огтлолцуулж 
гаргах зорилгоор явган хүнд зориулсан нүхэн болон гүүрэнгарцыг 
худалдаа үйлчилгээний байгууламжийн хамт шинээр байгуулна.
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Зураг 72. Явган хүнд зориулсан нүхэн гарц

Төлөвлөлтийн хугацаанд шинээр Энхтайваны, Ард Аюушийн, Нарны 
зам, Нисэх-Яармаг, Чингисийн өргөн чөлөө, ,Долоон буудлын зам 
гэх мэт гудамж замын дагуу,хүн ам, тээврийн хөдөлгөөн ихтэй 
цэгүүдэд шинээр олон түвшинт явган хүний гарц байгуулна.
Эдгээр гүүрэн гарцуудыг хүн амын суурьшил, явган хүний 
хөдөлгөөний эрчмийгүндэслэн шаардлагатай цагт нь барих 
хэрэгтэй. Мөн хүүхдийн байгууллагуудцэцэрлэг, сургуулийн орчны 
хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах зориулалтааргүүрэн барих 
шаардлагатай.

Улаанбаатар хотын Сургууль, цэцэрлэгийн орчны авто замын 
хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах үүднээс жил болгон 
Нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр сургууль, цэцэрлэг орчмын авто 
замд тэмдэг, тэмдэглэгээ, гэрэлтүүлэг болон хурд сааруулагч 
хийж тодорхой арга хэмжээ авч байгаа боловч энэ нь сургууль, 
цэцэрлэгийн хүүхдүүдийн аюулгүй байдал, эрүүл орчинд амьдрах 
нөхцөлийг бүрэн хангасан гэсэн ойлголт биш юм.Улаанбаатар хотын 
хувьд сургууль, цэцэрлэгүүд төв замтай хэт ойрхон төлөвлөгдсөн, 
ногоон байгууламж дутмаг байгаа нь хүүхдүүдийн эрүүл орчинд 
амьдрах нөхцөлийг хязгаарлаж байна.

Гаднын орнуудад сургууль, цэцэрлэгийн бүс нь хотын төв болон гол, 
туслах гудамж замаас зайтай өөрийн гэсэн орон зайтай хөдөлгөөний 
эрчим багатай авто замын хөдөлгөөний тэмдэг тэмдэглэгээнүүд 
хангалттай байдаг.
Сургууль, цэцэрлэгийн хүүхдүүдийн аюулгүй байдлыг бүрэн хангахын  
тулд тухайн орчны дэд бүтцийн асуудлыг бүрэн шийдвэрлэх 
шаардлагатай бөгөөд аль болох сургууль, цэцэрлэгийг хөдөлгөөний 

эрчим ихтэй гол болон туслах гудамж замуудаас зайтай барьж 
байгуулах шаардлагатай.

Явган зам нь зорчигчийн аюулгүй, тав тухтай нөхцөлийг стандарт, 
нормын дагуу хангах дараах нөхцлийг биелүүлсэн байна. 
Үүнд: 

 » Хучилт - Замын гадаргууг явган зорчиход тохиромжтой 
зориулалтын материал сонгох /товгор чулуун хавтан 
тохиромжгүй/, мөн хэт гялгар чулуун хавтан/материал 
сонгохгүй байх

 » Өвөл зуны аль ч үед цэвэрлэхэд тохиромжтой байх

 » Хөдөлгөөнд шууд саад болох элдэв биет сурталчилгаа самбар, 
тэмдэг, гэрэлтүүлэг шон гэх мэт зүйл байрлуулахгүй

 » Хараагүй иргэдэд зориулсан хөтчийг зохих журмын дагуу 
байршуулах 

 » Явган гарц, анхааруулах тэмдэг, гэрлэн дохио, хурд сааруулагч, 
харагдах орчинд саад болохуйц зүйлс байршуулах байх, гарц 
хоорондын зай зэрэг хүчин зүйлүүдийг тусгах

 » Тохижилт - Сандал, хогийн сав, гэрэлтүүлэг, мод, бут, тэмдэг 
тэмдэглэгээг стандартын дагуу хийх

Явган замыг төлөвлөхөд мөрдөгдөж буй төлөвлөлтийн норм, 
стандартын шаардлагыг хангах бөгөөд  өргөнийг нэг хүнд 0.75 
метр байхаар тооцно. Төлөвлөлтийн шатанд гудамж зам болгонд 
суурьшлын нягтрал, хөдөлгөөний урсгалаас шалтгаалж, өргөнийг 
нарийвчлан тогтоох шаардлагатай.  

6-5. ДЭВШИЛТЭТ ТЕХНОЛОГИ, ИННОВАЦИД СУУРИЛСАН 
ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХӨГЖҮҮЛЭХ ЗОРИЛТЫН ХҮРЭЭНД: 

6-5-1. ХОТЫН ҮЙЛДВЭРЛЭЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ САЛБАРТ ШИНЭ 
ТЕХНИК ТЕХНОЛОГИЙГ ӨРГӨНӨӨР НЭВТРҮҮЛЭХ, ҮЕ ШАТТАЙ АРГА 
ХЭМЖЭЭ АВАХ:  

Дэлхийн улс орнууд шинжлэх ухаан, технологийн инновацийг 
онцолж, түүнд оруулж буй хөрөнгө оруулалт, шинжлэх ухааны үр 
дүнд бий болсон шинэ мэдлэгийг эдийн засгийн эргэлтэд оруулан, 
мэдлэгийг баялаг болгон хувиргаж буй чадамжаараа өрсөлдөж 
байна. Мэдлэгт суурилсан эдийн засгийн тогтолцоонд шилжих замаар 
улс орны хөгжлийг хурдасгаж, нийгэм эдийн засгийн тогтвортой 
байдлыг хангах нь Монгол улсын хөгжлийн чиг хандлага бөгөөд 
Монгол Улсын дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 65,4 хувийг бүрдүүлж, 
нийт хүн амын 45 хувь нь ажиллаж амьдарч буй Нийслэл хотод, 
хотын онцлог, өрсөлдөх чадвар, боломж бололцоог харуулахуйц 
бүсчилсэн хөгжил, орон нутгийн тулгамдсан асуудлыг шийдвэрлэхэд 
чиглэгдсэн инновацийн цогц үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх замаар 
мэдлэгийн эдийн засгийн үндсийг тавих нь чухал байна.
  
  Шинжлэх ухаан-үйлдвэрлэл, төр-хувийн хэвшлийн хамтын 
ажиллагаанд түшиглэн нийслэл хотын үйлдвэрлэл, үйлчилгээ, дэд 
бүтэц, байгаль хүрээлэн буй орчны тулгамдсан асуудлыг орчин 
үеийн дэвшилтэт технологи, шинэ мэдлэгийг ашиглан шийдвэрлэх, 
дотоод, гадаадын зах зээлд өндөр технологи, мэдлэг шингэсэн 
инновацийн шинэ бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг гаргах, инновацийн 
гарааны компаниудыг хөгжүүлэх замаар Нийслэлийн өрсөлдөх 
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чадварыг олон улсад дээшлүүлнэ. 
Үүний тулд: 

 »   Нийслэлд тулгамдаж буй асуудлуудыг шийдвэрлэхэд чиглэсэн 
инновацийн төслийг дэмжиж хэрэгжүүлнэ 

 »   Инновацийн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг хөрөнгө оруулалт, санхүү, 
зээл, татварын бодлогоор дэмжиж, бизнесийн таатай орчинг 
бий болгоно

 »   Инноваци хөгжлийн төв, дундын оффис, лаборатори, 
технологийн инкубатор, технологи дамжуулах төв, үйлдвэрлэл-
технологийн парк зэрэг инновацийн дэд бүтцийг хөгжүүлнэ.

 »   Мэдлэг, өндөр технологи шингэсэн инновацийн бүтээгдэхүүн, 
үйлчилгээг бий болгож дотоод гадаадын зах зээлд шинээр 
гаргах, экспортлоход дэмжлэг үзүүлнэ.

 »   Инновацийн үйл ажиллагаанд оролцогч талуудын тогтвортой 
үр ашигтай хамтын ажиллагааг хөгжүүлнэ.

 »   Инновацийн үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгж, 
инновацийн хөгжлийн асуудлаар холбогдох мэргэжилтэнүүд, 
хүний нөөцийн чадавхийг дээшлүүлэхэд дэмжлэг үзүүлнэ.

 »   Инновацийн талаарх ойлголт, мэдлэгийг олон нийт, хүүхэд 
залуучдуудын дунд түгээн дэлгэрүүлэх, сурталчлах ажлыг 
зохион байгуулна.

Инновацийн тухай хууль болон шинэчилсэн найруулгын хүрээнд 
доорх ажлуудыг төлөвлөнө. Инновацийн төрлүүд тэдгээр тус бүрт төр 
болон хувийн хэвшлийн хамтын ажиллагааны үр дүнд инновацид 
суурилсан бизнесүүдийг дэмжинэ. 
 

 БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ИННОВАЦИЙН ЧИГЛЭЛЭЭР

Үйлдвэрлэл, үйлчилгээний салбарт дэвшилтэт технологи, инноваци 
нэвтрүүлж хөгжүүлэх Эмээлт, Налайх, Багануур, Багахангай 
дүүргүүдэд үйлдвэрлэл, технологийн парк байгуулах

 ПРОЦЕССИЙН ИННОВАЦИИЙН ЧИГЛЭЛЭЭР

 • Нийслэлийн дотоод харьяа байгууллага хоорондын 
процессийг цахимжуулах чиглэлээр

 • Нийслэлээс иргэдэд үзүүлж буй үйлчилгээг цахимжуулах 
чиглэлээр

 • УБ хотын төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалт, мэдээллийг 
цахимжуулах чиглэлээр

 • Дэд бүтэц, газарын мэдээллийг цахимжуулах чиглэлээр

 БИЗНЕС ЗАГВАРЫН ИННОВАЦИЙН ЧИГЛЭЛЭЭР

 • УБ хотын такси үйлчилгээний загварыг боловсруулж 
нэвтрүүлэх

 • Түгжрэлийн татварын загварыг боловсруулж нэвтрүүлэх 
 • Бусад хотууудад ашиглагдаж буй сайн загварыг 

нэвтрүүлэх чиглэлээр

6-5-2. ӨНДӨР ТЕХНОЛОГИ, ИННОВАЦИД СУУРИЛСАН 
ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙГ ДЭМЖИН ХӨГЖҮҮЛЭХ

2040 оны Улаанбаатар хотыг өндөр технологи, мэдлэгт суурилсан 
үйлдвэрлэл хөгжсөн хот болгон хөгжүүлэхийн тулд өндөр 
технологийн үйлдвэрлэл үйлчилгээг түлхүү дэмжиж хөгжүүлэх 
бодлого баримтлана. Үүний тулд Монгол улсын Засгийн газар, 
Нийслэл хотын зүгээс дараах зорилтуудыг тавьж хэрэгжүүлнэ. 
Үүнд: 

 » Өндөр технологи, инновацид суурилсан үйлдвэрлэл, 
үйлчилгээний хүний нөөцийг бэлтгэх 

 » Өндөр технологи, инновацид суурилсан үйлдвэрлэл, үйлчилгээг 
хөгжүүлэх дэд бүтцийг  хөгжүүлэх

 »  Өндөр технологи, инновацид суурилсан үйлдвэрлэл, 
үйлчилгээний үйлдвэрлэл, борлуулалтыг дэмжих, санхүүжилтын 
тогтолцооог хөгжүүлэх

 » Өндөр технологийн гарааны компаниудыг олноор нь дэмжин 
гаргах үүрэг бүхий шинжлэх ухааны паркуудыг байгуулж 
хөгжүүлэх

 » Өндөр технологийн сургалт, судалгаа, үйлдвэрлэлийн үйл 
ажиллагааг цогцоор нь хэрэгжүүлэх

 » Өндөр технологийн мэдлэгийг нийтэд хүртээх, түгээн дэлгэрүүлэх 
үүрэг бүхий мэдээллийн дэд бүтцийг байгуулж хөгжүүлэх.

 » Өндөр технологийн салбарын хүний нөөцийг бэлтгэх хөтөлбөр 
боловсруулж хэрэгжүүлэх;

 » Өндөр технологийн аж үйлдвэрийн салбарт шаардлагатай 
өндөр мэргэшсэн боловсон хүчнийг гадаадаас урьж ажиллуулах

 » Өндөр технологийн салбарт үйл ажиллагаа эрхэлж байгаа 
дотоодын аж ахуйн нэгжийг, энэ чиглэлээр гадаадад сурч, 
ажиллаж байгаа монгол иргэдтэй холбоо тогтоох, хамтран 
ажиллах үйл ажиллагааг зохион байгуулж,гадаадад өндөр 
технологийн мэргэжлээр суралцаж төгсөгчдөд эх орондоо 
судалгаа, бизнесийн үйл ажиллагаа эрхлэхэд нь бүх талын 
дэмжлэг үзүүлэх

 » Өндөр технологийн үйл ажиллагааг хувийн болон төр, хувийн 
хэвшлийн хамтарсан хөрөнгө оруулалтаар дэмжих эрх зүй, 
санхүүжилтын таатай орчныг бүрдүүлэх

 » Өндөр технологийг аж ахуйн эргэлтэд оруулах үйл ажиллагаа 
явуулж байгаа шинжлэх ухааны байгууллага, аж ахуйн нэгжийн 
хоорондын хамтын ажиллагааг бүх талаар дэмжих

 » Эрдэм шинжилгээ, судалгаа, үйлдвэрлэл, борлуулалт, 
санхүүжилтээрээ дэлхийн зах зээлд бүтээгдэхүүн нийлүүлэхүйц 
үндэстэн дамнасан үндэсний корпорациудыг үүсгэн байгуулахад 
төрөөс дэмжлэг үзүүлэх
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2.4 УЛААНБААТАР ХОТЫН 2040 ОН 
ХҮРТЭЛХ ХӨГЖЛИЙН ТӨСӨӨЛӨЛ
Монгол улсын урт хугацааны хөгжлийн үзэл бримтлалаар Олон 
улсын шинжлэх ухаан, технологийнг төв, тээврийн зангилаа, өндөр 
технологийн үйлдвэрлэл, үйлчилгээний бүс-Төвийн бүсийн дэд бүс 
болж хөгжинө. 
Улаанбаатар хот, түүний орчимд бий болсон хүн ам нийгэм эдийн 
засгийн бөөгөнөрөл, төвлөрлийг задалж, төв дагуул хот тосгоны 
зохистой бүтэц, харьцаас тогтсон, мэдлэгт суурилсан эдийн засаг, 
олон улсын түвшинд өрсөлдөх чадвартай бүс нутаг болж хөгжинө.  

Зураг 73. Улаанбаатар хотын 2040 он хүртэлх хөгжлийн төсөөлөл 

Нийслэл хот нь Улаанбаатар хот орчмын нутаг, Багануур, Багахангай 
дүүргүүд гэсэн гурван хэсэг газар нутгаас бүрдэнэ.  Нийслэл хот нь 
байгаль орчинд ээлтэй, аялал жуулчлал үйлдвэрлэл, үйлчилгээ, 
логистик, хүнс, хөдөө аж ахуй чиглэлүүдээр дагнан хөгжсөн, зам 
тээврийн сүлжээгээр холбогдсон, оршин суугчдын амьдралын 
чанарын үзүүлэлтүүд бүрэн хангагдсан, гадаад дотоодын хөрөнгө 
оруулалтыг татах нөхцөл бүрдсэн хаяа дагуул хот суурингуудтай, хот 
байгуулалтын цогц систем болж хөгжинө. 

Зураг 74. Хөгжлийн төсөөлөл схем- 2

Улаанбаатар хот, хаяа дагуул хот суурингуудыг, нутаг дэвсгэрийн 
хяналтгүй тэлэлтийг хязгаарлах, байгаль орчны доройтлоос 
сэргийлэх зорилгоор тодорхой нутаг дэвсгэрийн хилийн цэсийн 
хүрээнд хөгжүүлнэ. 

Хот орчмын нутаг дэвсгэрт, Улаанбаатар хотыг тойрсон суурьшилууд 
нь хаяа дагуул хот тосгод болон өргөжин хөгжинө. Хот орчмын 
нутаг дэвсгэрт орших суурьшлууд нь хаяа, алслагдсан дүүрэгт орших 
суурьшлууд дагуул хот суурингууд гэж тус тус ангилагдана. 

Зураг 75. Хөгжлийн төсөөлөл схем- 3

Улаанбаатар хот нь Туул голын хөндий даган баруун, баруун өмнөд 
болон зүүн өмнөд хэсгүүдэд орон сууц, олон нийт, худалдаа үйлчилгээ 
бүхий барилгажсан суурьшил бий болно. Хотын барилгажилт нь 
хотжилтыг дэмжих, тогтсон нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд явагдана.  

Улаанбаатар хотын нутаг дэвсгэрийг газар зохион байгуулалтын 
цогц арга хэмжээгээр дэмжин, дэд бүтэц, ногоон байгууламж, орон 
сууц, ажлын байрны хангамжтай, ухаалаг шийдэл, инновацлаг 
төлөвлөлттэй, өндөр технологид суурилсан үйлдвэрлэл, үйчилгээ, 
бизнес хөгжсөн, улс төр, нийгэм эдийн засгийн улсын нийслэл,  хот 
болгон хөгжүүлнэ. 

Зураг 76. Хотын хуучин төвийн бүтээн байгуулалтын төсөөлөл

Хотын шинэ ба хуучин төвүүд: Их тойруу. Яармаг орчинд хотын 
шинэ ба хуучин төвүүд байрлана.  
Хотын хуучин төв нь одоогийн “Их тойруу” орчимд хэвээр хадгалагдах 
ба Улаанбаатар хотын одоогийн төв хэсэг, Бага тойруугийн гудамж 
дотор хэсгийн барилгажилт, бүтээн байгуулалтын хэв шинжийг 
аль болох хэвээр үргэлжлүүлэн хөгжүүлэх, нийтийн тээвэр, явган 
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алхалтыг дэмжисэн орчин болгож хөгжүүлэх, мөн одоогийн нөхцлийг 
эрс өөрчилсөн өндөр барилгажилтын масс, хүн амын нягтрал үүсэх 
нөхцлийг бодлого, төлөвлөлтийн нарийвчилсан баримт бичиг, арга 
механизмуудаар хязгаарлана.

Хотын төвийг шинэ, хуучин төв гэж нэг түвшингийн хоёр төв байхаар 
төлөвлөв. Эдгээр төвүүд нь хотын бусад дэд, дүүрэг хорооллын, гэр 
хорооллын олон нийтийн төвүүд, болон хэсгүүдтэй гудамж çамын 
болон хотын дотор тээврийн сүлжээгээр холбогдоно. Хотын хуучин 
төв нь одоогийн байршилд байх ба шинэ төв нь шинээр төлөвлөгдөж 
буй Шинэ Яармаг хороололд байхаар төлөвлөв. 
Хотын төвүүдэд дараах чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулна. Үүнд:

 • Төрийн төв çахиргааны байгууллагууд /УИХ, 
Ерөнхийлөгчийн тамгын гаçар, МУ-ын ЗГ/

 • Соёл урлаг, боловсрол, шинжлэх ухааны г.м байгууллагууд
 • Олон нийтийн байгууллагууд
 • Олон улсын байгууллагууд
 • Биçнесийн болон бусад байгууллагууд
 • Худалдаа үйлчилгээний томоохон байгууллагууд
 • Зарим томоохон эмнэлгийн цогцолбор

Улаанбаатар хотын одоогийн төв хэсгийн 1950, 1960-аад онд 
баригдсан орон сууцны барилга, байгууламжуудыг сэргээн засварлаж 
авч үлдвэл 2040 онд 80 – 90 жилийн насжилттай болох тул тэдгээр 
барилга, байгууламжуудыг дахин сэргээн засварлах, хүчитгэх, 
хэрэв зайлшгүй тохиолдолд буулгаж шинэ барилга, байгууламж 
байгуулах үед тэдгээртэй ижил овор хэмжээтэй барилгажилтын 
масс үүсгэх замаар худалдаа, үйлчилгээний газар, ажлын байр, 
зочид буудал, гэр ажлын байр - SOHO (small office home office) 
гэх мэт ашиглалтын хэлбэрээр ашиглаж үл хөдлөх хөрөнгийн зах 
зээлийн арилжаанд оруулан хотын эдийн засагт дэмжлэг үзүүлэх 
үзэл баримтлал дэвшүүлж байна.

Зураг 77. Хотын төвийн худалдаа, үйлчилгээ, гэр - ажлын байр 
байгуулах төсөөлөл

Ашиглалтгүй болсон хуучин газар нутаг, барилга байгууламжуудыг 
буулгаж шинээр байгуулахаас илүүтэй сэргээн засварлаж олон улс, 
бүс нутаг, дотоодын урлаг, соёлын арга хэмжээ зохион байгуулах 
орон зай бүрдүүлэх, тэдгээр орон зайн хүртээмжийг нэмэгдүүлэх 
үзэл баримтлал дэвшүүлж байна.

Зураг 78. Олон улсын хурал цуглаан, үзэсгэлэн яармагийн төвүүд 
байгуулах төсөөлөл

Улаанбаатар хотын шинэ хуучин төвүүдэд олон улсын хурал 
зөвөлгөөн, үзэсгэлэн, зохион байгуулах төвийг байгуулснаар олон 
улс, бүс нутгийн хэмжээний хурал цуглаан, үзэсгэлэн яармагийн 
үйл ажиллагаануудыг уламжлал болгон зохион байгуулдаг нөөц, 
чадвартай болох, тэдгээр үйл ажиллагаануудын шууд болон 
шууд бус үр дагавараар Улаанбаатар хотын эдийн засаг, соёл, өв 
уламжлалыг хөгжүүлэх үйл ажиллагаануудад дэмжлэг үзүүлэх үзэл 
баримтлал дэвшүүлж байна.

Хотын дэд төвүүд: Төлөвлөлтийн бүсүүдэд хотын  5 дэд төвүүдийг 
шинээр байгуулах бөгөөд 2 дэд төв нь сайжруулсан сууцны 
хороололд, 3-нь барилгажсан хэсэгт тус тус байршина.  

Зураг 79. Урлаг, соёлын төвүүд байгуулах төсөөлөл

Хотын иргэд, оршин суугчид төдийгүй зэргэлдээ суурин газруудын 
иргэд цаг үеийн давтамжтай үйлчлүүлдэг худалдааны газруудыг 
хотын дэд төв тус бүрд байгуулна.
Хотын дэд төвүүд нь шинээр төлөвлөгдөж буй төлөвлөлтийн 
бүсийн төвийн үүргийг давхар гүйцэтгэнэ. Дэд төвүүдэд дараах 
байгууллагууд үйл ажиллагаа явуулна. Үүнд:

 • Монгол улсын дээд шүүх, харьяа байгууллагууд
 • Монгол улсын прокурорын болон харьяа байгууллагууд
 • Агентлагууд
 • Дүүргийн төрийн çахиргааны байгууллагууд,
 • Соёл урлаг, спортын үйлчилгээ 
 • Худалдаа үйлчилгээний нэгдсэн төв  
 • Жижиг, дунд биçнесийн байгууллагууд
 • 3-р шатлалын эмнэлэг 
 • Орон сууц бүхий худалдаа үйлчилгээ
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Зураг 80. Нийтийн эзэмшлийн задгай орон зайг нэмэгдүүлэх 
төсөөлөл

Хотын хойд хэсгийн рельеф ихтэй уулархаг газрууд үерийн далан, 
шуудуу зэрэг ашиглалт багатай задгай орон зайн үндсэн ашиглалтанд 
саад учруулахгүйгээр нэмэлт ашиглалт үүсгэн хөгжүүлж бүх насны 
хэрэглэгчид болон хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд хүртээмжтэй 
нийтийн эзэмшлийн задгай орон зайн хэлбэрээр ашиглана. 

Худалдааны төвүүд: Хүн ам олноор цуглардаг дэд төв, олон 
нийтийн төвүүдэд томоохон худалдаа үйлчилгээний томоохон 
төвүүдийг байгуулснаар хүн амын төвлөрлийг задлаж, зорчилтын 
чиглэл, хугацаа хэмнэсэн дорвитой арга хэмжээ болно. 

Зураг 81. Цаг үеийн давтамжтай үйлчлүүлдэг худалдааны 
газруудыг хөгжүүлэх төсөөлөл

Сайжруулсан сууцны хорооллын олон нийтийн төвүүд: 
Сайжруулсан сууцны хорооллын оршин суугчдын амьдралын орчинг 
сайжруулах, нийгмийн үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлж, тэгш 
байдлыг хангах олон нийтийн төвүүдийг 26 байршилд байгуулна.

Зураг 82. Сайжруулсан суурьшилд бие даасан дэд бүтэц 
нэмэгдүүлэх төсөөлөл

Олон нийтийн төвүүд нь бие даасан инженерийн дэд бүтцийн 
хангамжтай байх ба бүх төрлийн үйлчилгээг оршин суугчдад үзүүлэх 
боломжтой. Олон нийтийн төвүүдэд дараах барилга байгууламжууд 
байна. 

 • Ерөнхий боловсролын сургууль
 • Цэцэрлэг 
 • Хэсгийн эмнэлэг
 • Худалдаа, үйлчилгээний төв 
 • Соёлын төв 
 • Төрийн үйлчилүээ /Хороо захиргаа/ 
 • Олон нийтийн ногоон байгууламж /парк, цэцэрлэг/ 
 • Дэд бүтцийн төв 

болон тохижилт бүхий зам талбай, гэрэлтүүлэгтэй байна. Сайжруулсан 
сууцны хорооллуудын олон нийтийн төвүүдийн байршлыг хөгжлийн 
ЕТ боловсруулах шатанд нарийвчлан тогтооно. 

Нийслэлийн төсвийн болон хувийн хэвшлийн хөрөнгө оруулалтыг 
оршин суугч, иргэдийн оролцоотой уялдуулсан арга механизмаар 
Улаанбаатар хотын нутаг дэвсгэрийн хойд хэсгээр олон нийтийн 
цэцэрлэгт хүрээлэн, нийтийн эзэмшлийн задгай орон зайн бүтээн 
байгуулж тоо, талбайг нэмэгдүүлэх, тэдгээр цэцэрлэгт хүрээлэн, 
задгай орон зайг холбосон ногоон бүсийн сүлжээ үүсгэх үзэл 
баримтлал дэвшүүлж байна.

Төрөлжсөн төвүүд: Төвлөрлийг задлах арга хэмжээний хүрээнд 
төрөлжсөн үйлчилгээний төвүүдийг байгуулна. Тухайн төвүүд нь 
дараах чиглэлээр төрөлжиж үйл ажиллагаа явуулна. 
Үүнд: 

 • Үндэсний спорт, аялал жуулчлал
 • Өвлийн спорт
 • Авто худалдаа
 • Эрүүл мэнд
 • Төрөл бүрийн худалдаа
 • Их сургуулиудын хотхон 
 • Тээвэр логистик

Зураг 83. Төрөлжсөн төвүүд  

Үндэсний спорт, хялал жуулчлалын төв: Техник, технологийн 
хөгжил, даяарчлалын эрин үед Монгол үндэсний өв уламжлалыг 
орчин үеийн хэрэгцээтэй уялдуулан хөгжүүлэх, авч үлдэх, сэргээж 
өвлүүлэхэд соёл, спортын үйл ажиллагаа нэн чухал нөлөөтэй болох 
тул Хүй долоон худаг орчимд үндэсний соёл, өв уламжлал, спорт, 
амралт зугаалгын “Монгол наадам” нэгдсэн цогцолбор байгуулах 
төслийг үрэлжлүүлэн хэрэгжүүлнэ.
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Зураг 84. Монгол наадам нэгдсэн цогцолбор байгуулах төсөөлөл

Өвлийн спортын төв: Богдхан уулын Хүрэл тогоотын аманд 
байрлахж үйл ажиллагаа явуулж буй “Скай ресорс” өвлийн спортын 
төвийг түшиглэн хүчин чадлыг нэмэгдүүлэн үргэлжлүүлэн хөгжүүлнэ. 
Хүй долоон худагт өвлийн слортыг хөгжүүлэх хот төлөвлөлтийн төсөл 
хөтөлбөрүүдийг боловсруулж, үе шаттайгаар хэрэгжүүлснээр “Монгол 
наадам цогцолбор”-ыг  жилийн 4-н улирлын үйл ажиллагаатай 
болгоно. Өвлийн спортын төвүүдөд зориулалтын спортын барилга 
байгууламжууд, тоног төхөөрамжүүдийг байршуулна.    

Авто худалдааны төв.  Сонгинохайрхан дүүргийн нутаг дэвсгэрт 
орших авто худалдааны төвийг боловсронгуй болгон хөгжүүлнэ. 
Шинээр авто машин худалдааны үзэсгэлэнгийн болон бусад 
дагалдах үйлчилгээний барилга байгууламжуудыг барьж байгуулан 
тохижуулна.  

Зураг 85. Авто худалдааны төвийн байршил  

Эрүүл мэндийн төв. Эрүүл мэндийн аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх 
арга хэмжээний хүрээнд Улиастай голын хөндий дагуу Сайрын 
аманд гадаад дотоодын үйлчлүүлэгчдэд орчин үеийн эрүүл мэндийн 
цогцолборыг 53,7 га талбайд байгуулна. 

Цогцолбор нь 53,7 га талбайд олон улсын эмнэлэг, оношлогооны 
төв, лаборатори, гадаад дотоодын эмч, ажилчдын нийтийн дунд, 
давхрын орон сууц, эмнэлгийн ажилчдын мэргэжил дээшлүүлэх 
сургалтын төв,   эмчилгээний дараах сэргээн засах эмчилгээ, гэр 
бүл, эх нялхсын сувилал, гудамж зам талбай, нийтийн болон 
хязгаарлагдмал зориулалтын парк, цэцэрлэг бүхий ногоон 
байгууламжтай байна

Зураг 86. Эрүүл мэндийн цогцолбор  

Худалдааны төв: Томоохон худалдаа үйлчилгээний томоохон 
нэгдсэн хоёр  төвийг Улиастай,Аргалант-Эмээлт,хотод байгуулна. 
Улаанбаатар хот, бүсийн хэмжээний томоохон худалдаа үйлчилгээ /
аутлет/ төвлөрнө. Улаанбаатар хотоос хүнс барааны бөөний болон 
жижиглэнгийн томоохон захуудыг шилжүүлэн байршуулах бөгөөд 
худалдаа үйлчилгээний нэгдсэн төв нь өдөрт 10000-с доошгүй хүнд 
үйлчлэх ба 3000 ажиллагсадтай, нийт 73,2 га талбайд төлөвлөлтийн 
13 –н нэгж талбарт байрлана. Орчинд нь 3000-4000 машины газар 
дээр болон доорх төвлөрсөн зогсоолууд, хатуу хучилттай зам талбай, 
ногоон байгууламж, урд, хойд хэсэгт орон нутгийн чиглэлийн 
үйлчилгээний автовокзалтай байна. 

Зураг 87. Худалдааны төвийн байршил

Их, дээд сургуулиудын хотхон: Улаанбаатар хотоос их дээд 
сургуулиудын зарим хэсгийг сургалтын чиглэлээр: 

 • Багануур 
 • Налайх 
 • Майдар хот
 • Аргалант-Эмээлт 
 • 361-ын гарам-Жаргалант орчинд
 • Багахангай

зэрэг хаяа дагуул хотуудад “Их сургуулийн хотхон“ байгуулах замаар 
нүүлгэн шилжүүлэн байршуулна. 
Улаанбаатар хотын хэмжээнд нарийвчилсан судалгааг үндэслэн их 
дээд сургуулиудын хотхон байгуулах гэзрын байршлыг тогтоож, 
ажлыг үе шаттайгаар барьж байгуулна.
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Зураг 88. Их сургуулиудын хотхон 

Тээвэр логистикийн төв: Цаашид цахим худалдаа арилжаа улам 
нэмэгдэхийн хэрээр иргэд, аж ахуйн нэгжүүдийн худалдааны эрэлт, 
хэрэгцээ тасралтгүй нэмэгдэх хандлага байгаа тул тээвэр логистикийн 
3 том төв, 2 газарт томоохон төвлөрсөн агуулахууд байгуулна. 
Суурьшлын нутаг дэвсгэрүүдэд бараа таваар түгээлтийн төвүүд 
байгуулах үзэл баримтлал дэвшүүлж байна. Улаанбаатар хотын 
нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд ерөнхий төлөвлөгөөний төлөвлөлтийг 
шийдэлд үндэслэн түгээлтийн төвүүдийг, үйлчилгээний радиусыг 
харгалзан байгуулна. Шинээр байгуулагдах түгээлтийн төвүүд нь 
олон улсын стандартын шаардлагад нийцсэн техник технологи-р үйл 
ажиллагаа явуулна. Мөн хотын үйлдвэрийн дүүргийн нутаг дэвсгэрт 
үйл ажиллагаа явуулж буй аж ахуйн газрууд нь цаашид өөрийн 
үүрэг зориулалтыг хадгалан хөгжинө. 

Зураг 89. Тээвэр, логистик, түгээлтийн төвүүдийн байгуулах 
төсөөлөл

Хотын нутагт, одоогийн ашиглагдаж буй цэргийн анги, оршуулгын 
газар, хог хаягдлын газруудын ашиглаж буй тусгай зориулалт бүхий 
нутаг дэвсгэрийн хэмжээ хэвээр хадгалагдах бөгөөд шинэ техник 
технологи нэвтрүүлснээр газар ашиглалтыг оновчтой болгоно. 
Эдгээр нутаг дэвсгэрийн эргэн тойронд тусгай зориулалтын ногоон 
байгууламж байгуулж эргэн тойрны орчноос тусгаарлана.    
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