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ТАНИЛЦУУЛГА

1. Төслийн зорилго
2. Үндэслэл 
3. Үнэлгээ дүгнэлт/ 2020 хэрэгжилт, 2040 суурь судалгаа/

ҮЗЭЛ БАРИМТЛАЛ /КОНЦЕПЦ/

1. Алсын хараа
2. Зорилго
3. Зорилт
4. Дэд зорилт

АРГА ЗҮЙ

1. Арга зүй
2. Шалгуур үзүүлэлт
3. Томсгосон зураглал

ҮЗЭЛ БАРИМТЛАЛ, ХҮРЭХ ҮР ДҮН

1. Нийгэм
2. Эдийн засаг
3. Байгаль орчин
4. Архитектур орон зайн төлөвлөлт
5. Зам тээврийн сүлжээ
6. Инженерийн дэд бүтцийн хангамж

ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГЫН

АГУУЛГА



Улаанбаатар хотын 2040 он хүртэлх хөгжлийн ерөнхий 

төлөвлөгөөний алсын хараа, зорилго, зорилт, тэргүүлэх чиглэлийг 

тодорхойлох

• АЛСЫН ХАРАА
• ЭРХЭМ ЗОРИЛГО
• ЗОРИЛТ
• ТЭРГҮҮЛЭХ ЧИГЛЭЛ

• Нийслэлийн Засаг даргын 2018 оны А/149, А/921 дугаар захирамж

• “Улаанбаатар хотыг 2020 он хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөөний 

тодотгол, 2030 он хүртэлх хөгжлийн чиг хандлага”-ыг дүгнэх, хот 

байгуулалтын үнэлгээний баримт бичиг;

• “Улаанбаатар хотыг 2040 он хүртэлх хөгжлийн ерөнхий 

төлөвлөгөөний Улаанбаатарын бүс, хот орчмын хот төлөвлөлтийн 

суурь судалгааны баримт бичиг;

• Улаанбаатар хотын 2040 он хүртэлх хөгжлийн ерөнхий 

төлөвлөгөөний концепц боловсруулах зургийн даалгавар 

УБХ2040ХХЕТ -ний концепц боловсруулахад дараах бодлого, төлөвлөлтийн 

баримт бичгүүд, тэдгээрийн үзэл баримтлалыг үндэслэл болгон ажилласан 

болно. Үүнд:

• “Тогтвортой хөгжлийн зорилтууд 2030” 

• “Хотжилтын шинэ хөтөлбөр”  (НҮБ-Хабитат – III хурал 2016 он)

• “Монгол улсын бүсчилсэн хөгжлийн үзэл баримтлал” (УИХ, 2001) 

• “Монгол улсын бүсчилсэн хөгжлийн бодлого” (төсөл,2019) 

• Монгол улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлого-2050 /төсөл/

• “Монгол улсын үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримтлал” (УИХ, 2010 

он)

• “Монгол улсын гадаад бодлогын үзэл баримтлал”       (УИХ 2011 он)

• “Ногоон хөгжлийн бодлого”  (УИХ, 43-р тогтоол, 2014 он)

• “Монгол улсын тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал - 2030” 

• “Гурван тулгуурт хөгжлийн бодлого”  (ЗГ,  2018 он)

• “Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагчийн 2016-

2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр” (НИТХ, 2016 он)

ТӨСЛИЙН
ЗОРИЛГО

БАРИМТ
БИЧГИЙН

ҮНДЭСЛЭЛ

ЭРХЗҮЙН
АКТУУДЫН

ҮНДЭСЛЭЛ



“УЛААНБААТАР ХОТЫГ 2020 ОН ХҮРТЭЛ ХӨГЖҮҮЛЭХ ХӨГЖҮҮЛЭХ 
ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ТОДОТГОЛ, 2030 ОН ХҮРТЭЛХ ХӨГЖЛИЙН 

ЧИГ ХАНДЛАГА”-ИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙН БАЙДАЛ

ЗОРИЛГО, ЗОРИЛТОД ТОДОТГОЛ ХИЙХ

НОРМ, ДҮРЭМ, ЖУРАМ, ХУУЛЬ ЭРХ ЗҮЙН 
ОРЧИН

ХЭРЭГЖИЛТЭНД ТОГТМОЛ МОНИТОРИНГИЙН 
ХИЙХ 

МОНИТОРИНГИЙН ҮР ДҮНГИЙН ДАГУУ 
ТОДОТГОЛ, ӨӨРЧЛӨЛТҮҮДИЙГ ХИЙХ  

ДАГУУЛ ХОТ, ТОСГОДЫН СТАТУСЫГ 
ТОДОРХОЙЛОХ

ХЭРЭГЖИХ ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙН ОРЧИНГ 
БОЛОВСРОНГҮЙ БОЛГОХ

ОРОЛЦОГЧ ТАЛУУДЫН УЯЛДААГ САЙЖРУУЛЖ, 
ХАРИУЦЛАГЫН ТОГТООЛЦООГ БИЙ БОЛГОХ 

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН БОДИТ ЭХ ҮҮСВЭРИЙГ 
ТООЦООЛЖ, ЗОРИЛТУУДЫГ АЧ ХОЛБОГДЛООР 
НЬ НАРИЙВЧЛАН ТОГТООХ

ТӨР ХУВИЙН ХЭВШЛИЙН ТҮНШЛЭЛИЙГ 
ТҮЛХҮҮ АШИГЛАХ

НИЙСЛЭЛИЙН БАЙРШЛЫГ ШИЛЖҮҮЛЭХ 
АСУУДЛЫГ ТОДОРХОЙ БОЛГОХ

ХЭРЭГЖИЛТИЙН 
ДУНДАЖ VНЭЛГЭЭ

БАЙГАЛЬ ОРЧИН - 18.0%

АРХИТЕКТУР ОРОН ЗАЙ - 18.0%

ЭДИЙН ЗАСАГ - 45.3%

ЗАМ ТЭЭВЭР - 34.7%

ИНЖЕНЕРИЙН ДЭД БVТЭЦ - 36.5%

НИЙГМИЙН ДЭД БVТЭЦ - 24.5%

29.6%

VНЭЛГЭЭ, ДVГНЭЛТ



“УЛААНБААТАР ХОТЫГ 2040 ОН ХҮРТЭЛ ХӨГЖҮҮЛЭХ ХӨГЖЛИЙН 
ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ УЛААНБААТАР БҮС, ХОТ

ОРЧМЫН СУУРЬ СУДАЛГАА

САНАЛ, ЗӨВЛӨМЖ

Усны нөөцийн судалгааг нарийвчлан тогтоож, Улаанбаатар хотын хэрэгцээг 
хангах боломжийг гаргаж, хотын хүн ам, барилгажилтын өсөлтийн 
хязгаарыг тогтоох; 

Улаанбаатар хотын нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд газар хөдлөлийн давтамж, 
чичирхийллийн үзүүлэлт нэмэгдэж байгаатай холбогдуулан, дахин 
төлөвлөж хөгжүүлэх нутаг дэвсгэрийг тодруулж, нягтлах; 

Богдхан уулыг тойрсон шинэ төмөр замын төлөвлөлттэй холбогдуулж ачаа 
тээврийн терминалийн байршлыг нягтлах;

 
Улаанбаатар хотын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөг хот орчмын нутаг 
дэвсгэрийн хэмжээнд тооцож боловсруулан, нутаг дэвсгэр, хил хязгаарыг 
тодотгон, шинэ суурьшлын бүсийг төлөвлөх; 

Нийслэлийн хэмжээнд нийгэм, эдийн засгийн нэгдсэн, нарийвчилсан 
төлөвлөлтийг ерөнхий төлөвлөгөөний баримт бичгийн хүрээнд 
боловсруулж, хөгжлийн тэргүүлэх чиглэлүүдийг тодотгох; 

Хотын төвлөрсөн инженерийн хангамжийн хүчин чадал, хамрах хүрээг 
нэмэгдүүлснээр барилгажсан нутаг дэвсгэрийг тэлж, гадаад, дотоодын 
хувийн хөрөнгө оруулалт хийх сонирхол, нөхцөл боломжийг сайжруулах; 

Улаанбаатарын бүс, хот орчмын зам тээврийн дэд бүтцийн хүртээмжийг 
нэмэгдүүлж, нийтийн болон ачаа тээвэр,логистикийг хөгжүүлэх; 

Шинэ хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөг хот орчмын нутаг дэвсгэрийн 
хэмжээнд шинэ суурьшлын бүс, таталцал нөлөөллийн бүсийн хил хязгаарыг      
тооцон нягталж шинэчлэх;  



2.  АРГА
 ЗVЙ

01. СУУРЬ СУДАЛГАА, 
ХЭРЭГЖИЛТИЙН БАЙДАЛ

02. КОНЦЕПЦ 
БОЛОВСРУУЛАХ
УРАЛДААН 

03. НЭМЭЛТ СУДАЛГАА,
ЧИГ ХАНДЛАГА

04. VЗЭЛ БАРИМТЛАЛ
/КОНЦЕПЦ/

Хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй хөгжлийн 
ерөнхий төлөвлөгөө, түүний хэрэгжилтийн 
баримт бичигт хийсэн дүн шинжилгээ, концепц 
боловсруулах уралдаанд оролцсон багуудын 
төслийн концепц-үзэл баримтлалын нийтлэг 
ойлголтыг тогтоох зорилгоор хийсэн харьцуулсан 
шинжилгээ, нэмэлт судалгаа гэсэн үндсэн 3 үе 
шатанд суурь судалгаа хийгдсэн. 

Суурь судалгааны баримт бичигт тулгуурлан 
Улаанбаатар хотын хэтийн төлөвийн таамаглал 
болон загваруудыг гаргаж, “УБ-2040” үзэл 
баримтлал/концепц/-ийг тодорхойллоо. 

КОНЦЕПЦ 
БОЛОВСРУУЛАХ 
УРАЛДААНЫ 
ТАНИЛЦУУЛГА

КОНЦЕПЦ 
БОЛОВСРУУЛАХ 
УРАЛДААНЫ 
ОЛОН НИЙТИЙН 
ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ

КОНЦЕПЦ 
БОЛОВСРУУЛАХ 
УРАЛДААНЫ 
ДҮНГИЙН ХУРАЛ



Концепц боловсруулах уралдаан

Хэлэлцүүлэг

Нээлттэй санал асуулга 

Хэтийн төлөвийн таамаглал

Хэтийн төлөвийн загварууд

Дүн шинжилгээ

Жишиг 
нийслэл хотуудын 

судалгаа

Сайн туршлагатай 
хотуудын 
судалгаа

МУ-ын хөгжлийн 
явц, цаашдын 
чиг хандлага

УБ хотын хөгжлийн 
явц, цаашдын 
чиг хандлага

Улаанбаатар хотыг 2020 он хүртэл хөгжүүлэх хөгжлийн ерөнхий 
төлөвлөгөөний тодотгол, 2030 он хүртэлх хөгжлийн чиг хандлага  

Улаанбаатар хотыг 2040 он хүртэл 
хөгжүүлэх хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөний  

Улаанбаатарын бүс, хот орчмын хот 
төлөвлөлтийн суурь судалгаа

Улаанбаатар хотыг 2020 он хүртэл хөгжүүлэх 
хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөөний тодотгол, 
2030 он хүртэлх хөгжлийн чиг хандлага”-ийн 

хэрэгжилтийн байдал   

“УБ-2040” 
VЗЭЛ БАРИМТЛАЛ 

/КОНЦЕПЦ/
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СУБЬЕКТИВ АРГА

ОБЬЕКТИВ АРГА
2040 оны хотын хөгжлийн ерөнхий 
төлөвлөгөөний үзэл баримтлалыг тодорхойлох 
зорилгоор Эдийн засаг, Нийгэм, Байгаль 
орчин, Засаглалын салбарын хүрээнд сүүлийн 
үеийн холбогдох мэдээллүүдийг шинжлэн 
дүгнэх аргаар Монгол Улс, Улаанбаатар хотын 
хөгжлийн явц, 2040 он хүртэлх цаашдын чиг 
хандлагыг тоймлон дүгнэв. 

ШАЛГУУР VЗVVЛЭЛТ“
Шалгуур үзүүлэлт

S.M.A.R.T criteria

S – Specific Тодорхой
M – Measurable Хэмжигдэх
A – Assignable Хариуцах эзэнтэй
R – Relevant Холбогдох, зайлшгүй
T – Time based Хугацаатай

01. 02. 04.03. 05.

НИЙГЭМ БАЙГАЛЬ ОРЧИН ХОТЖИЛТ ЭДИЙН ЗАСАГ ЗАСАГЛАЛ

Хүн ам
Эрүүл мэнд
Боловсрол

Хөдөлмөр эрхлэлт
Гадаад харилцаа
Шинжлэх ухаан, 

технологи

Агаарын хэм
Цөлжилт

Хуурайшилт
Ган 

Гол, газар доорх ус
Ойн нөөц

Хүлэмжийн хийн 
ялгарал

ХотжилтДНБ
Мөнгө, зээл, үнэт цаас

Хөрөнгийн зах зээл
Аж үйлдвэр

Хөдөө аж ахуй
Аялал жуулчлал
Гадаад худалдаа

Засаглалын тогтолцоо
Хууль эрх зүйн орчин

МОНГОЛ УЛС

“Монгол улсын тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал 2030”
“The New Urban Agen-

da – Habitat III”
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01. 02. 04.03. 05.

НИЙГЭМ БАЙГАЛЬ ОРЧИН ХОТ 
БАЙГУУЛАЛТ

ЭДИЙН ЗАСАГ ЗАСАГЛАЛ

Хүн ам
Эрүүл мэнд
Боловсрол

Хөдөлмөр эрхлэлт
Гадаад харилцаа
Шинжлэх ухаан, 

технологи

Агаарын хэм
Цөлжилт

Хуурайшилт
Ган

Гол, газар доорх ус
Ойн нөөц

Хүлэмжийн хийн 
ялгарал

Хүн амын нягтрал
Тээвэр

ДНБ
Мөнгө, зээл, үнэт цаас

Хөрөнгийн зах зээл
Аж үйлдвэр

Хөдөө аж ахуй
Аялал жуулчлал
Гадаад худалдаа

Засаглалын тогтолцоо
Хууль эрх зүйн орчин

УЛААНБААТАР ХОТ

“Монгол улсын тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал 2030” УБ 2020 ХХЕТ
УБ 2030 ХХЧХ

НЭГЖ

Шалгуур үзүүлэлт

S.M.A.R.T criteria

S – Specific Тодорхой
M – Measurable Хэмжигдэх
A – Assignable Хариуцах эзэнтэй
R – Relevant Холбогдох, зайлшгүй
T – Time based Хугацаатай

Дүн шинжилгээ

S.W.O.T analysis

S – Strengths Давуу тал
W – Weaknesses Сул тал
O – Opportunities Нөөц боломж
T – Threats Саад бэрхшээл

S.T.E.E.P analysis

S – Socio cultural Нийгэм, соёлын
T – Technological Технологийн
E – Economic Эдийн засгийн
E – Ecological Экологийн
P – Political Засаглалын

СИСТЕМ



ТОМ ЗУРАГЛАЛ /MIND MAP/

- Хотжилт тасралтгүй явагдана.

- Хувийн автомашины хэрэглээг 
хязгаарлах
- Нийтийн тээврийг нэмэгдүүлэх

Засаглал

Байгаль
 орчин

Эдийн
 засагНийгэм

Улаанбаатар 
Хот

Тулгамдаж 
буй 

асуудлууд

- Гэр хорооллын тэлэлт 
- Орон сууцны бодлого
- Авто хөдөлгөөний түгжрэл
- Зам тээврийн сүлжээ
- Хотын соёл
- Үйлчилгээнд суурилсан хэрэглэгч эдийн засаг
- Хүрээлэн буй орчны бохирдол / агаар хөрс, усны бохирдол/
- Хүн амын хэт төвлөрөл
- Хот байгуулалт болон газрын талаарх бодлогын уялдаагүй 
байдал 

- 4.5 сая хүн
- Голч нас 27.2
- 570 мян. ЕБС-ийн сурагч
- 162 мян. ажиллагсад
- Ажлын байр нэмэгдүүлэх
- Зүүн хойд Ази, Төв Ази

- Төмөр замын сүлжээ
- Аялал жуулчлал
- Худалдаа үйлчилгээ
- ЭШСудалгааны салбарыг 
нэмэгдүүлэх

- НХЛНБ 11’000 USD 
- Худалдаа
- Үл хөдлөх хөрөнгө
- Санхүү, даатгал
- Тээвэр ложистик

- Боловсрол
- Барилга
- Мэдээлэл холбоо
- Цахилгаан хий, уур агааржуулалт

- Нийт талбайн 90%-д цөлжилт илэрнэ.

- Хууль эрх зүйн орчинг 
боловсронгуй болгоно.
- Тогтвортой хэрэгжүүлэх 
төлөвлөлт

- 1.7 сая хүн
- Өрхийн ам бүлийн тоо 3.6-2.1
- 70 мян. ХБИ
- Хүний хөгжлийн индекс 1
-410 сүм хийд

- НХНДНБ 17мян. USD
- ДНБ улсын дүнд эзлэх 
хувийг бууруулах

Нийгэм

Байгаль
 орчин

Эдийн
 засаг

Монгол 
Улс

Засаглал

Хотжилт

Хот 
байгуулалт

Алсын хараанд тусгах агуулга:
- Иргэдийн боловсрол
- Иргэдийн оролцоо
- Тэгш эрх
- Ухаалаг байдал
- Бүтээлч байдал
- Ухаалаг технологи
- Эрүүл, аюулгүй, ногоон орчин
- Өрсөлдөх чадвар
- Логистикийн зангилаа
- Нээлттэй эдийн засаг
- Уламжлал
- Онцлог байдал
- Их, Метрополис, Мега хот
- Компакт – Цогц байдал

УБ2040
уралдаан

Цаашдын 
чиг 

хандлага

- Усны нөөц 120 сая м3/жил
- Агаарын урсгалаар утааг 
боломж бага

- Хот байгуулалт, хот 
төлөвлөлтийн салбарын 
реформ
- Тогтвортой хэрэгжүүлэх 
төлөвлөлт

Концепцид тусгах агуулга:
- Аглормерац
- Ложистикийн зангилаа

Хотуудын 
туршлага



Засаглал

ТехнологиНийгэм

УБ 2040
Vзэл 

баримтлал

/Концепц/

Бодлогын 
баримт
бичгvvд

Smart city

Smart growth

Smart growth

Walkable city

TOD

Garden
city

New 
Urbanism

Compact 
city

Хот 
байгуулалтын

зарчмууд

Санал
Шvvмж

УБ2040
уралдаан

Нээлттэй
Хэлэлцvvлэг

Алсын хараа
2030

Алсын хараа
2020

УБ 2020
УБ 2030

Тусгах боломжтой зарчмууд:
- Information city
- Intelligent city
- Creative city
- Learning city
- Humane city
- Knowledge city
Тусгах боломж бага зарчмууд:
- Digital city
- Virtual city
- Ubiquitous city
- Cognitive smart city

- Олон төрөл хэлбэр 
- Явган зорчилт
- Хүртээмжтэй нийтийн задгай орон зай
- Хүртээмжтэй нийгмийн дэд бүтэц 
- Түүх соёл, барилгын технологи, цаг уур, экологийн 
нөхцлүүдийг тусгах
- Хөрш орчин нь дамжин өнгөрөх нийтийн тээврийн 
сүлжээний зогсоол бүхий төвтэй байна.
- Сууцны олон төрөл хэлбэр
- Холимог газар ашиглалт
- Авто зогсоолын хязгаарлалт
- Оновчтой гудамж замын сүлжээ
- Ногоон зурвас бүхий харьцангуй нарийн гудамж

Тусгах агуулга:
- Олон зуунаар өртөөлөн шалгарч ирсэн уламжлалт нүүдлийн өв 
соёлын үнэт зүйлсдээ хүндэтгэлтэй хандан
- Хүнээ эрхэмлэн дээдэлсэн
- Газар нутгийнхаа онцлогт зохицсон
- Байгаль орчинд ээлтэй
- Монгол үндэстний хэв маяг, өвөрмөц дүр төрх бүхий
- Монгол улсын нийслэл хот болох
Хасах агуулга: 
- Дэлхийн зах зээлд өрсөлдөх чадвартай өндөр технологид 
суурилсан үйлдвэрлэл, эдийн засагтай

- “Тогтвортой хөгжлийн зорилтууд 2030”
- Хабитат-III “Хотжилтын шинэ хөтөлбөр”
- Монгол улсын үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримтлал
- Монгол улсын бүсчилсэн хөгжлийн үзэл баримтлал
- Монгол улсын тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал-2030
- Ногоон хөгжлийн бодлого
- Гурван тулгуурт хөгжлийн бодлого
- Төрөөс баримтлах дунд болон урт хугацааны бодлого

Тусгах агуулга:
- Газар зохион байгуулалт болон хотын хөгжлийн зохистой бодлого   
  тодорхойлох
- Эрүүл аюулгүй хүрээлэн буй орчин, хүчирхэг нийгмийн тогтолцоо, 
дэвшилттэй хууль эрх зүйн орчин бүрдүүлэх
- Хариуцлагатай, үр ашигтай нийгмийн удирдах тогтолцоог бүрдүүлж 
нийгмийн үйлчилгээнд иргэд, хувийн хэвшлийг оролцуулах
Хасах агуулга: 
- Дэлхийн хэмжээний бизнессийн хот болох
- Азийн идэвхтэй аялал жуулчлалын төв болох 

Цаашдын 
чиг 

хандлага

Дэлхий 
дахин

- Усны нөөц 120 сая м3/жил
- Агаарын урсгалаар утааг 
боломж бага - 9 тэрбум хүн

- Хүн амын насжилт нэмэгдэнэ
- Мянганыхан ба Z үеийнхэн

- Эрчим хүчний хэмнэлт
- Сэргээгдэх эрчим хүч
- Хосмог хөдөлгүүртэй автомашин
- Хиймэл оюун ухаан
- Цахим технологи- Хот байгуулалт, хот 

төлөвлөлтийн салбарын 
реформ
- Тогтвортой хэрэгжүүлэх 
төлөвлөлт

Концепцид тусгах агуулга:
- Аглормерац
- Ложистикийн зангилаа

Sustainable
city

Хотуудын 
туршлага



ХОТЫН 
ХӨГЖЛИЙН
ЗАГВАР

ТУЛГАМДАЖ 
БУЙ
АСУУДЛУУД

САНАЛ,
ШҮҮМЖ

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

Хүн ам: ~ 1.6 сая(УБ хот, 35206га)
Хоногийн ундны усны хэрэглээ: 82.1 л/х
Эдийн засаг: Бүтээгч эдийн засаг
НХНДНБ: 12000 USD
ДНБ улсын дүнд эзлэх хувь: 60%
Зүүн хойд Азийн аялал жуулчлалын төв
2 төв, 5 дэд төв, 26 олон нийтийн төв

Хүн амын хэт төвлөрөл
Үйлчилгээнд суурилсан, хэрэглэгч эдийн засаг
Нутаг дэвсгэрийн хяналгүй тэлэлт
Агаарын бохирдол
Тоосонцрын бохирдол
Хөрсний бохирдол
Усны бохирдол
Замын хөдөлгөөний түгжрэл
Амьдрах орчны доройтол
Засаглал, хууль эрх зүйн орчин
Хотын соёл – уламжлал ба шинэчлэл

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

1. ТОГТВОРТОЙ

2. ИДЭВХТЭЙ

3. ДАСАН ЗОХИЦОХ

4. ЦОГЦ ЦОМХОН

5. ХҮРТЭЭМЖТЭЙ

6. ХЭМНЭЛТТЭЙ

1. Алсын хараа
2. Эрхэм зорилго
3. Зорилго
4. Дэд зорилго3. VЗЭЛ БАРИМТЛАЛ

/КОНЦЕПЦ/



АМЬДРАХ ТААТАЙ 
ОРЧИН БVРДСЭН ХОТ

СОРИЛТУУД 
ТУЛГАРЧ БУЙ ХОТ АМЬДРАХ ТААТАЙ 

ОРЧИН БҮРДСЭН ХОТ
/LIVEABLE CITY/

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

АЛСЫН ХАРАА

VЗЭЛ БАРИМТЛАЛ

Оршин суугчдын эрүүл, аюулгүй, таатай орчинд амьдрах эрхийг бүрэн 

хангасан, байгаль орчинд ээлтэй тэргүүний технологид суурилсан, олон 

улсад байр сууриа эзэлсэн эдийн засагтай, Монгол улсын хөгжлийн 

хөтөч, иргэн төвтэй нийслэл хот болгох

ТОГТВОРТОЙ

ИДЭВХТЭЙ 

ДАСАН ЗОХИЦОХ

ЦОГЦ, ЦОМХОН

ХVРТЭЭМЖТЭЙ 

ХЭМНЭЛТТЭЙ 

НИЙГЭМ

ЭДИЙН ЗАСАГ

БАЙГАЛЬ ОРЧИН

АРХИТЕКТУР ОРОН ЗАЙ

ЗАМ ТЭЭВЭР,ДЭД БVТЭЦ

НӨӨЦ

КОНЦЕПЦ САЛБАР ХӨГЖЛИЙН ҮЗЭЛ БАРИМТЛАЛ

01.    ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖИЛТЭЙ ХОТ

02.    ИДЭВХТЭЙ ХОТ

03.    ДАСАН ЗОХИЦОХ ЧАДВАРТАЙ ХОТ

04.    ЦОГЦ, ЦОМХОН ХОТ

05.    ХҮРТЭЭМЖТЭЙ ХОТ

06.    ХЭМНЭЛТТЭЙ ХОТ



31
ЗОРИЛТ

111
ДЭД ЗОРИЛТ

Улаанбаатар хотын 2040 он хүртэлх хөгжлийн 
ерөнхий төлөвлөгөөг  “Монгол улсын хот 
байгуулалтын тухай” хууль, Хот тосгоны 
төлөвлөлт, барилгажилтын норм ба дүрэм БНбД 
30,01,04-н 1 дүгээр бүлгийн 6 дугаар зүйлд 
заасны дагуу төлөвлөлтийн урт, дунд, богино 
хугацаанд хэрэгжүүлэхээр тодорхойлсон. Үүнд:

• Урт хугацаа: 2020-2040он      / 20 жил /
• Дунд хугацаа: 2020-2030он    / 10 жил /
• Богино хугацаа: 2020-2025он  / 5 жил /

Хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд 
2025, 2030, 2035, 2040 онуудад хяналт тавина. 

ХЭРЭГЖVVЛЭХ ХУГАЦАА

ХӨГЖЛИЙН 
ҮЗЭЛ БАРИМТЛАЛ

ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖИЛТЭЙ ХОТ

ИДЭВХТЭЙ ХОТ

ДАСАН ЗОХИЦОХ ЧАДВАРТАЙ ХОТ

ЦОГЦ ХОТ

ХҮРТЭЭМЖТЭЙ ХОТ

ХЭМНЭЛТТЭЙ ХОТ

01.

04.

02.

05.

03.

06.



ЗОРИЛТ, ДЭД ЗОРИЛТУУД

ТОГТВОРТОЙ 
ХӨГЖИЛТЭЙ 

ХОТ

01.

ЗОРИЛТУУД:

01. Байгаль орчны бохирдлыг 
бууруулж, арилгах: 

02. Байгалийн унаган төрхийг 
хадгалж, экологийн тэнцвэрт 
байдлыг хангах: 

03. Иргэндээ ээлтэй, эрсдэл 
аюулгүй, нийгмийн үйлчилгээний 
тэгш орчинд амьдрах таатай  
нөхцлийг бүрдүүлэх  

04. Хүний хөгжлийг дэмжиж, 
эрүүл чийрэг ёс суртахуунтай, 
бүтээлч иргэнийг төлөвшүүлэх

05. Сайн засаглал, хууль эрх зүйн 
тогтвортой орчинг бүрдүүлэх 
 

ХӨГЖЛИЙН ҮЗЭЛ БАРИМТЛАЛ: 01

ДЭД  ЗОРИЛТУУД:

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

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

3-1. Нийгмийн тэгш хүртээмжтэй таатай орчин бүрдүүлэх
   а. ЕБС, цэцэрлэгийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэх
    б. Насан туршийн боловсролын системийг нэвтрүүлж, 
МСҮТ-ийг олноор байгуулах 
  в. .Эрүүл мэндийн үйлчилгээний чанарыг сайжруулж, 
хүртээмжийг нэмэгдүүлэх 
3-2. Хүн төвтэй хөгжлийн бодлогыг хэрэгжүүлж,боловсон, 
соёлтой өндөр мэдлэг чадвартай, ёс суртахуунтай, 
хариуцлагатай иргэнийг төлөвшүүлэх
   а. Ядуурлын түвшинг бууруулах 
   б. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг нийгэмд саадгүй
     амьдрах орчин бүрдүүлж, хөдөлмөр эрхлэлтийг 
     дэмжих
   в. Хотын нэгдсэн стандартыг боловсруулж,   
      хэрэгжүүлэх 

4-1. Хотын оршин суугчдад үйлчлэх спортын барилга 
байгууламжуудын хүртээмжийг нэмэгдүүлэх 
4-2. Соёл урлагын барилга байгууламжуудыг шинээр 
болон хуучныг шинэчлэн сайжруулах замаар олон 
нийтийн төвүүдэд байгуулж, үйлчилгээний хүртээмжийг 
нэмэгдүүлэх  

5-1. Хот төлөвлөлт, хот байгуулалтын салбарын хууль, 
тогтоомжийг шинэчлэн сайжруулснаар, хот байгуулалтын 
тогтолцоог боловсронгуй болгох
5-2, Олон нийтийн оролцоог хот төлөвлөлт, хот 
байгуулалтын үйл ажиллагаанд татан оролцуулах 
нөхцөлийг хангах 
5-3. Хотын бие даан хөгжих, хууль, эрхзүйн орчныг 
бүрдүүлж, хотын багц дүрэмтэй болох
5-4. Шинжлэх ухааны үндэслэлтэй, хот төлөвлөлтийн 
орчин үеийн бодлогыг тусгасан, хөрөнгө оруулалтын 
оновчтой тооцоололтой хот байгуулалтын баримт 
бичигтэй болох 
5-5. Хаяа, дагуул хот суурингуудад үйлдвэрлэл 
үйлчилгээ явуулах татварын болон бизнесийн үйл 
ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэхүйц хууль эрх зүйн багц 
баримт бичиг боловсруулах



ИДЭВХТЭЙ 
ХОТ

02.

ЗОРИЛТУУД:

01. Аялал жуулчлалын салбарын 
олон төрлийн бүтээгдэхүүнийг 
хослуулан хөгжүүлэх

02. Хэрэглэгч хотоос Бүтээгч хот 
болох

03. Мэдлэгт тулгуурласан эдийн 
засаг хөгжүүлэх

04. Гадаад дотоодын хөрөнгө 
оруулалтыг дэмжиж, ажлын 
байрыг нэмэгдүүлэх

05. Олон улс, бүс нутгийн хамтын 
ажиллагааг дэмжин хөгжүүлэх  

ХӨГЖЛИЙН ҮЗЭЛ БАРИМТЛАЛ: 02

ДЭД  ЗОРИЛТУУД:

1-1. Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт төрөлжсөн аялал 
жуулчлалын бүсүүдийг хөгжүүлэх
1-2. Хотын түүх соёлын үл хөдлөх, өв, дурсгал 
уламжлалыг хадгалан хамгаалах, сэргээн засварлах 
1-3. Улаанбаатар хотын түүх, уламжлалт соёл 
иргэншлийн онцлогийг харуулсан бүтээн байгуулалтыг 
бий болгох
1-4. Орон нутгийн хамгаалалттай газруудад аялал 
жуулчлалыг хөгжүүлэх, олон нийтийн нээлттэй 
паркуудыг байгуулах  
1-5 Эрүүл мэндийн аялал жуулчлал хөгжүүлэх

2-1. Улаанбаатар хотын дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд 
аж үйлдвэрийн салбарын эзлэх хувийг нэмэгдүүлэх 
2-2. Аж үйлдвэрийн бүсүүдийг салбар, чиглэлээр 
кластер байдлаар хөгжүүлж, хөрөнгө оруулалтыг татах 
2-3.Хөнгөн, хүнс, барилгын материалын үйлдвэрүүдийн 
парк байгуулж, төрөлжүүлэн хөгжүүлэх
2-4. Нийслэл хотын хэмжээнд эдийн засгийн чөлөөт 
бүс байгуулах  

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

4-1. Нийслэлийн нэг жилийн хөрөнгө оруулалтын 
хэмжээг нэмэгдүүлэх 
4-2. Эрэлтэд суурилсан / DEMAND DRIVEN/ 
төлөвлөлтийг боловсруулж, санхүүжүүлэх боломжтой 
/bankable/ төсөл хөтөлбөрүүдийг боловсруулж, 
хувийн хэвшилтэй хамтран хэрэгжүүлэх 
4-3. Урт хугацааны төслүүдийг хэрэгжүүлэх үнэт цаас 
гаргах 
4-4. Хөрөнгө оруулалтын сан байгуулж, менежментийн 
тогтолцоог бүрдүүлэх   
4-5. Татварын олон төрөл, олон тулгуурт эдийн засгийг 
хөгжүүлэх 
4-6. Нийслэл хотын хэмжээнд эдийн засгийн чөлөөт 
бүс байгуулах          

5-1. Олон улсын арга хэмжээ зохион байгуулах дэд 
бүтцийг цогцоор нь байгуулах
5-2. Олон улс, тив дэлхийн томоохон спорт, урлагын 
наадмуудыг зохион байгуулах нөхцлийг бүрдүүлэх 



ДАСАН ЗОХИЦОХ 
ЧАДВАРТАЙ ХОТ

03.

ЗОРИЛТУУД:

01. Уур амьсгалын өөрчлөлт, 
сорилтыг даван туулах, дасан 
зохицох чадавхийг бэхжүүлэх  

02.Байгалийн гамшгийн аюулаас 
хамгаалах, болзошгүй эрсдлийг 
бууруулах 

03. Онцгой байдал, гамшгийн 
менежментийн тогтолцоог 
боловсронгуй болгон хөгжүүлэх

04. Хот төлөвлөлт, байгуулалтын 
үйл ажиллагааны иж бүрэн 
тогтолцоог боловсронгүй болгон 
хөгжүүлэх  

05. Нийгэм эдийн засгийн 
өөрчлөлтийг даван туулах 
тогтолцоог бүрдүүлэх 

ХӨГЖЛИЙН ҮЗЭЛ БАРИМТЛАЛ: 03

ДЭД  ЗОРИЛТУУД:

1-1. Уур амьсгалын өөрчлөлтөнд дасан зохицсон байгалийн 
нөөцийн тогтвортой менежментийг хэрэгжүүлэх 
1-2. Уур амьсгалын өөрчлөлтийг даван туулах тогтолцоог 
боловсронгүй болгох 
1-3. Байгалийн гамшигтай тэмцэх, даван туулах, дасан 
зохицох, эрт илрүүлэх институцийн чадавхийг бэхжүүлэх 

2-1. Хотын инженерийн бэлтгэл арга хэмжээний 
байгууламжуудын хүчин чадал, нэвтрүүлэх чадварыг 
нэмэгдүүлэх 
2-2 Үерийн далан, борооны ус зайлуулах шугам сүлжээний 
хүчин чадлыг 2 дахин нэмэгдүүлэх
2-3 Гал түймрийн аюулаас урьдчилан сэргийлж, болзошгүй 
эрсдэлийг бууруулах 
2-4. Хотын нутаг дэвсгэрт газар хөдлөлтийн эсрэг арга 
хэмжээ авах 
2-5.Химийн ослоос урьдчилан сэргийлж, эрсдэлийг 
бууруулах 
2-6. Гамшгийн эрсдэлээс хамгаалах, болзошгүй эрсдэлийг 
бууруулж урьдчилан сэргийлэх хот байгуулалт, удирдлага 
зохион байгуулалтын цогц хөтөлбөр хэрэгжүүлэх 

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

4-1. Хот төлөвлөлт, байгуулалтын үйл ажиллагаанд 
оролцогч байгууллагуудын бүтэц зохион байгуулалтыг 
боловсронгүй болгож, ажлын уялдааг сайжруулах 
4-2. Хот төлөвлөлтийн төслүүдийг боловсруулах  
санхүүжилтын тогтолцоог  боловсронгүй болгож, хот 
байгуулалтын үйл ажиллагаа төлөвлөлтийн дагуу явагддаг 
болох
4-3. Хот байгуулалтын баримт бичиг /ЕТ,ХЕТ г.м/-н 
хэрэгжилтэнд тавигдах хяналт/мониторинг/-ын системийг 
боловсронгүй болгон хөгжүүлэх  
4-4. Хот байгуулалтын үйл явцыг олон нийтэд мэдээллэх
4-5.Хотын барилга байгууламжийг паспортжуулж, 
эрсдэлийн бууруулах  арга хэмжээ авах 
 
5-1.Үйлдвэрлэл, үйлчилгээ, бизнесийн үйл ажиллагаа 
явуулах таатай орчинг бүрдүүлэх 
5-2. .Нийгэм эдийн засгийн эрсдэлийг даван туулах 
нөөцийг бүрдүүлэх 
5-3Эдийн засгийн нөөцийн үр дүнтэй хуваарилалтыг 
дэмжих, тогтвортой санхүүгийн тогтолцоог бий болгох 
5-4 . Хотын оршин суугч иргэдийн тэгш бус байдлыг 
даван туулах чадварыг сайжруулах 



ЦОГЦ, ЦОМХОН
ХОТ

04.

ЗОРИЛТУУД:

01. Нийслэлийн таталцал 
нөлөөллийн бүсийг тогтоож, 
хөгжүүлэх

02. Хаяа дагуул хот суурингуудын 
хөгжлийг бүх талын бодлогоор 
дэмжих

03 Хотын гадна тээвэр, 
логистикийг хөгжүүлэх

04. Улаанбаатар хотын одоогийн 
хэв маягийг хадгалсан оновчтой 
орон зайн бүтэцтэй олон төвт 
цомхон хот болгон хөгжүүлэх

ХӨГЖЛИЙН ҮЗЭЛ БАРИМТЛАЛ: 04

ДЭД  ЗОРИЛТУУД:
Нийслэлийн эрчимтэй таталцал, нөлөөллийн бүс
1-1. Монгол улсын бүсчилсэн хөгжлийн үзэл 
баримтлалыг боловсронгүй болгох 
1-2. Мэдлэгт суурилсан эдийн засаг бүхий, олон 
улсын түвшинд өрсөлдөх чадвартай төвийн бүсийг 
хөгжүүлэх 
Хаяа, дагуул хот суурингуудыг төрөлжсөн 
чиглэлээр хөгжүүлэх 
2-1. Нийслэл хотын нутаг дэвсгэрийн оновчтой 
тогтолцоог хангах  
2-2. Хот орчмын нутаг дэвсгэрийг зохистой зохион 
байгуулах
2-3.Нийслэл хотыг, оновчтой, төлөвлөлттэй цогц хот 
болгон хөгжүүлэх 
2-4.Хаяа дагуул хот суурингуудыг хөгжүүлэх стратеги  
төлөвлөгөө боловсруулж, хэрэгжүүлэх
2-5. Хаяа дагуул хот суурингуудыг төрөлжүүлэн 
хөгжүүлсэнээр Улаанбаатар хотын төвлөрлийг 
бууруулах  
2-6. Улаанбаатар хот, орон нутгаас шилжин ирэгсдийг 
хаяа дагуул хот суурингуудад суурьших нөхцөлийг 
бүрдүүлж, бодлогоор дэмжих
2-7. Улаанбаатар хотоос зарим үйлдвэр аж ахуйн   
газруудыг нүүлгэн шилжүүлэх нэгдсэн бодлого 
боловсруулж, хэрэгжүүлэх
2-8. Их дээд сургуулиудыг мэргэжлийн чиглэл, 
салбараар нь хаяа дагуул хотуудад, хотхон/кампус/
байгуулах замаар нүүлгэн шилжүүлэх 

3-1.Хаяа, дагуул хот суурингуудыг Улаанбаатар хоттой 
холбосон зам тээврийн сүлжээг хөгжүүлэх
3-2.Олон төрлийн тээврийг тэнцвэртэй хөгжүүлэх
3-3.Тээврийн сүлжээний зангилааг түшиглэж, тээвэр 
логистикийг хөгжүүлэх 
3-4. Хүнсний төрөлжсөн томоохон агуулахын аж 
ахуйг байгуулах

Олон төвт хотын тогтолцоонд шилжих 
4-1. Нутаг дэвсгэрийн хяналтгүй тэлэлтийг хязгаарлах
4-2. Олон төвт хотын тогтолцоонд шилжих
4-3. Оновчтой орон зайн бүтэцтэй хот болох 
4-4.Хот байгуулалтын үйл ажиллагааг оновчтой 
хөгжүүлэх 
4-5.Нийтийн тээвэр, явган алхалтыг дэмжин хөгжүүлэх
4-6.Нийтийн тээврийн тэнхлэгт тулгуурласан хөгжлийн 
загвар (TOD – Transit oriented development) төлөвлөж 
үе шаттай хэрэгжүүлэх 
4-7.Газрын доорх орон зайг оновчтой ашиглах 

 



 01. Нийгмийн тэгш хүртээмжтэй 
 байдлыг хангах.
     
 02. Төрийн үйлчилгээний 
 хүртээмжийг нэмэгдүүлэх  

 03. Нийгмийн дэд бүтцийн 
 хүртээмжийг нэмэгдүүлэх

     04. Стандартын шаардлага 
        хангасан баталгаат орон 
        сууцны хэрэглээг нэмэгдүүлэх 

 05. Зам тээврийн дэд бүтцийн 
 хангамжийг нэмэгдүүлэх  

 06. Инженерийн дэд бүтцийн 
 хүчин чадал хүртээмжийг 
 нэмэгдүүлэх 
 
 07. Хотын цэцэрлэгжилт,
    ногоон байгууламжийн 
    хүртээмжийг нэмэгдүүлэх 
 

ХҮРТЭЭМЖТЭЙ
ХОТ

05.

ЗОРИЛТУУД:

ХӨГЖЛИЙН ҮЗЭЛ БАРИМТЛАЛ: 05

ДЭД  ЗОРИЛТУУД:

1-1. Ахмад настан хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд 
нийгмийн үйлчилгээг тэгш хүртэх боломж, нөхцлийг 
бий болгох 
1-2. Хотын төв, дэд төв, олон нийтийн төвүүдийг 
хөгжүүлснээр    нийгмийн үйлчилгээний хүртээмжийг 
нэмэгдүүлж ажлын байрыг олноор бий болгох:   

2-1. Олон нийтийн төвүүдээр төрийн үйлчилгээг хүргэх
2-2. Төрийн үйлчилгээний ухаалаг систем нэвтрүүлэх

3-1. Эрүүл мэндийн үйлчилгээний чанар, стандартыг 
сайжруулж, тэгш хүртээмжийг хангах
3-2. Боловсролын чанар, стандарт, сургалтын   орчин 
нөхцлийг сайжруулж, тэгш хүртээмжийг хангах
3-3. Соёл, урлаг, спорт, нийтийн биеийн тамирын 
үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлэх
4-1. Олон төрлийн орон сууцны хангамжийг 
нэмэгдүүлэх 
4-2. Өрх гэр бүлийн төлбөрийн чадварт нийцсэн орон 
сууцаар хангах  
4-3. Сэргээгдэх эрчим хүчний хэрглээтэй орон сууцны 
хангамжийг нэмэгдүүлэх  
5-1. Хотын гудамж замын сүлжээг боловсронгүй 
болгож,үе шаттай хөгжүүлэх
5-2. Нийтийн тээврийн сүлжээг хөгжүүлж, цахим 
ухаалаг систем нэвтрүүлснээр нийт зорчилт эргэлтийн 
60%-ийг нийтийн тээврээр гүйцэтгэх
5-3. Хөдөлгөөн зохион байгуулалтын оновчтой систем 
ITS-г нэвтрүүлэснээр замын түгжрэлийг бууруулах
5-4. Хотын авто зогсоолын менежментийн 
боловсронгуй тогтолцоог бий болгох 

6-1. Дулаан хангамжийн хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх
6-2. Цахилгаан хангамжийн шугам, станцуудын хүчин 
чадлыг нэмэгдүүлэх
6-3. Улаанбаатар хотын усан хангамжийн системийг 
боловсронгүй болгон хөгжүүлэх
6-4 Улаанбаатар хотын ариутгах татуургын системийн 
шинэчлэлт хийж хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх
6-5.Улаанбаатар хотын нутаг дэвсгэрт саарал усны 
байгууламж, шугам сүлжээ байгуулах
6-6.  Инженерийн шугам сүлжээг хонгилын систем 
(туннель)-ийг нэвтрүүлэх
6-7 WDM-PON буюу GPON технологийг ашиглан 
утасгүй холболтын сүлжээ мэдээллийн технологи 
ашиглах
7-1. Нийслэл хотын нэг хүнд оногдох ногоон 
байгууламжийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэх 
7-2.Хотын хэмжээнд ногоон байгууламжийн коридор 
бүхий сүлжээ байгуулах 



ХЭМНЭЛТТЭЙ 
ХОТ

06.

ЗОРИЛТУУД:

01. Байгалийн шавхагдах нөөц 
баялгийг хэмнэлттэй, үр ашигтай 
ашиглах 

02. Сэргээгдэх эрчим хүчний 
нөөцийг ашиглах

03. “Ухаалаг технологи, 
системийн хэрэглээг нэмэгдүүлэх

04. Моторт бус тээврийн 
хэргслийн хэрэглээг нэмэгдүүлэх 

05. Дэвшилтэт технологи, 
инновацид суурилсан үйлдвэрлэл, 
үйлчилгээг хөгжүүлэх

ХӨГЖЛИЙН ҮЗЭЛ БАРИМТЛАЛ: 06

ДЭД  ЗОРИЛТУУД:

1-1. Усны нөөцийн хомстлоос сэргийлж, хуримтлуулан, 
хэрэгцээг хүртээмжтэй хангах нөхцлийг бүрдүүлэх 
1-1 а. Усны үнэ цэнийг нэмэгдүүлж зохистой хэрэглээг 
эдийн засгийн аргаар хэрэгжүүлэх 
1-1 б.Гадаргын усыг хуримтлуулах цөөрөм, усан сан 
байгуулах замаар эргүүлэн ашиглах 
1-1 в. Хаягдал усыг дахин боловсруулж, саарал усыг 
хэрэглээнд нэвтрүүлэх 

1-2. Эрчим хүчийг үр ашигтай хэмнэлттэй ашиглах 
1-2 а. Эрчим хүчний хэмнэлттэй барилга байгууламж, 
үйлдвэрлэл, хэрэглээг бүх талаар дэмжих
1-3. Газрыг зүй зохистой ашиглах 
1-3.а Хот байгуулалтын бүсчлэлийн тогтолцоог 
нэвтрүүлж хөгжүүлэх 
1-3.б Газар ашиглалтын тогтолцоог боловсронгүй 
болгох
1-3 в Эвдрэлд орсон, бохирдсон газрыг нөхөн сэргээж, 
аж ахуйн эргэлтэнд оруулах 
1-3.г Түгээмэл тархацтай ашигт малтмалыг эрүүл 
мэнд, байгаль орчинд сөрөг нөлөөгүй хэмнэлттэй үр 
ашигтай ашиглах 
1-4. Ой ашиглалтын менежментийг боловсронгүй 
болгон хөгжүүлэх

2-1. Сэргээгдэх эрчим хүчний хөтөлбөр боловсруулж, 
нар, салхины эрчим хүчний хэрэглээг нэмэгдүүлэх 

3-1. Хотын нэгдсэн мэдээллийн санд тулгуурлан хот 
байгуулалтын үйл ажиллагаа явуулах
3-2. Хотын үйлчилгээнд удирдлага мэдээллийн болон 
цахим төлбөрийн системийг нэвтрүүлэх
3-3. Зам тээвэр, дэд бүтэц, байгаль орчин, нийтийн 
үйлчилгээнд ухаалаг системийг нэвтрүүлэх

4-1. Стандартын шаардлага хангасан унадаг дугуйн 
замыг хөгжүүлэх 
4-2. Явган хөдөлгөөнийг бүхий л талаар дэмжих

5-1. Хотын үйлддвэрлэл үйлчилгээний салбарт шинэ 
техник технологийг өргөнөөр нэвтрүүлэх үе шаттай 
арга хэмжээ авах 
5-2. Өндөр технологи, инновацид суурилсан 
үйлдвэрлэлийг дэмжиж хөгжүүлэх 



ҮЗЭЛ БАРИМТЛАЛ,
ХҮРЭХ ҮР ДҮН

Нийгэм
Эдийн засаг
Байгаль орчин
Архитектур орон зайн төлөвлөлт
Зам тээврийн сүлжээ
Инженерийн дэд бүтцийн хангамж

4



НИЙГЭМ: СУУРЬШЛЫН ТӨСӨӨЛӨЛ

ХАЯА ХОТ

Хүн ам:               30’000
Өрх:                 8’000
Ажлын байр:               13’500
Хөдөлмөр насны хүн ам:     16’500

АРГАЛАНТ-ЭМЭЭЛТ

Хүн ам:               50’000
Өрх:               10’000
Ажлын байр:              15’000
Хөдөлмөр насны хүн ам:     18’700

АЭРОСИТИ

Хүн ам:              200’000
Өрх:               60’000
Ажлын байр:              93’000
Хөдөлмөр насны хүн ам:    113’000
Оюутны хотхон:  9’000

МАЙДАР

Хүн ам:             130’000
Өрх:              35’000
Ажлын байр:             58’500
Хөдөлмөр насны хүн ам:    71’600
Оюутны хотхон:  7’500

НАЛАЙХ-ХОНХОР

ХАЯА ХОТ, СУУРИН

Хүн ам:               15’000
Өрх:                5’500
Ажлын байр:               6’700
Хөдөлмөр насны хүн ам:     8’300

ГАЧУУРТ-ТЭРЭЛЖ

Хүн ам:              25’000
Өрх:                7’000
Ажлын байр:              10’500
Хөдөлмөр насны хүн ам:    13’800
Оюутны хотхон:            10’000

ЖАРГАЛАНТ-РАШААНТ- 361 ГАРАМ

Хүн ам:              25’000
Өрх:                7’000
Ажлын байр:              11’300
Хөдөлмөр насны хүн ам:    13’800

ТУУЛ-СОНГИНО- ӨЛЗИЙТ

Хүн ам:               15’000
Өрх:                4’000
Ажлын байр:               6000

ЗУСЛАН

Хүн ам:               16’000
Өрх:                4’500
Ажлын байр:               7’500
Хөдөлмөр насны хүн ам:     8’800

БАГАХАНГАЙ

Хүн ам:              110’000
Өрх:              30’000
Ажлын байр:             48’000
Хөдөлмөр насны хүн ам:   60’500
Оюутны хотхон:  7’500

БАГАНУУР

ДАГУУЛ ХОТ

Хүн ам:             1’648’000
Өрх:               500’000
Ажлын байр:              780’000
Хөдөлмөр насны хүн ам:    906’400

УЛААНБААТАР ХОТ



3.3
ӨРХИЙН ДУНДАЖ

АМ БҮЛ

3%
АЖИЛГҮЙДЭЛ

600 мян
ХАЯА ДАГУУЛ ХОТ 
СУУРИНГУУДЫН 

ХҮН АМ

ДУНДАЖ
НАСЛАЛТ

~80

НИЙСЛЭЛИЙН
ХҮН АМ

2.2 сая

ӨРХИЙН 
ТОО

670 мян

УЛСЫН ИРЭЭДҮЙН 
ЦӨМ БОЛСОН ХҮН 

ХӨГЖҮҮЛЭХ

2040 оны
  тvвшинд

Амьдралын таатай орчноор хүрээлэгдсэн, 
өндөр боловсрол, идэвхтэй амьдралын 
хэв маягтай, “УЛСЫН ИРЭЭДҮЙН 
ЦӨМ БОЛСОН ХҮНИЙГ
ХӨГЖҮҮЛЭХ”



НИЙСЛЭЛ

2018он

1460
мянга  

2018он

380
мянга  

2040он

2248
мянга  

2040он

700
мянга  

ХҮН АМ

ӨРХ

УЛААНБААТАР ХОТ

2018он

1200
мянга  

2018он

300
мянга  

2040он

1648
мянга  

2040он

500
мянга  

ХҮН АМ

ӨРХ

ХАЯА, ДАГУУЛ ХОТ 

СУУРИН

2018он

260
мянга  

2018он

80
мянга  

2040он

600
мянга  

2040он

170
мянга  

ХҮН АМ

ӨРХ

АЗ ЖАРГАЛЫН ИНДЕКСЭЭР ЭХНИЙ 10 ОРНЫ ТООНД БАГТАХАД ЧИГЛЭСЭН 
ХӨГЖЛИЙГ БИЙ БОЛГОХ

2040 оны  тvвшинд:

СӨБ-ын хамрагдалт 100%-д хүргэх ба 1 ангид суралцах сурагчийн тоог 35-с хэтрүүлэхгүй

ЕБС-ын хамрагдалт 100%, анги дүүргэлтийг 30-д хүргэх

Дахин боловсрол эзэмшилт, МСҮТ-д хамрагдагсадын тоог жилд 50 мянгад хүргэж,  
хөдөлмөрийн зах зээлийг чадавхижуулах

Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг сайжруулж хотын хүн амын дундаж наслалтыг 80-д 
хүргэх

Төрөл бүрийн амралт, сувилалын газруудыг хаяа дагуул хотууудад байршуулах

Орчин үеийн өндөр технологийн эрүүл мэндийн томоохон цогцолбор эмнэлгүүдийг 
шинээр байгуулж, эрүүл мэндийн үйлчилгээний хүртээмжийг 2 дахин нэмэгдүүлж, чанарыг  
сайжруулах

Төр хувийн хэвшлийн түншлэлээр нийгмийн дэд бүтцийн хангамжийг хамтарч сайжруулах 
бодлого баримтлах

01.

04.

02.

05.

03.

06.

07.

НИЙГЭМ: НИЙГМИЙН ХӨГЖЛИЙН ТӨСӨӨЛӨЛ

ХҮНИЙ ХӨГЖЛИЙН
ИНДЕКС

0.9
ЖИНИ 

ИНДЕКС

0.3
ШИНЭЭР БАЙГУУЛАХ

ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН 
СУРГУУЛЬ

290 
ШИНЭЭР БАЙГУУЛАХ
СУРГУУЛИЙН ӨМНӨХ 

НАСНЫ БОЛОВСРОЛЫН 
БАЙГУУЛЛАГА

538 
ШИНЭЭР БАЙГУУЛАХ

ЭМНЭЛЭГ

330 



НИЙГЭМ: ОРОН СУУЦНЫ ХАНГАМЖ

ОРОН СУУЦНЫ ТОО

Багануур
Багахангай
Налайх
Био Сонгино-Туул
Эмээлт
Жаргалант-361 гарам
Аэросити
Хонхор
Гачуурт
Тэрэлж
Зуслан
Улаанбаатар
Майдар

30’000
4’500

20’500
7’000
8’000
7’000

10’000
14’500
3’000
1’500
4’000

500’000
60’000

НИЙСЛЭЛ
НИЙТ СУУЦ

670’000
ТӨВЛӨРСӨН ХАНГАМЖ (75%)

505’000
ХЭСЭГЧИЛСЭН  ХАНГАМЖ (25%)

165’000

УЛААНБААТАР
(74.6%) НИЙТ СУУЦ

500’000
ТӨВЛӨРСӨН ХАНГАМЖ (75%)

350’000
ХЭСЭГЧИЛСЭН  ХАНГАМЖ (25%)

150’000

ХАЯА, ДАГУУЛ ХОТ
(25.4%) НИЙТ СУУЦ

170’000
ТӨВЛӨРСӨН ХАНГАМЖ (75%)

155’000
ХЭСЭГЧИЛСЭН  ХАНГАМЖ (25%)

15’000

2040 оны  тvвшинд:

Олон төрлийн /орлогод нийцсэн, түрээсийн, ногоон/ орон сууцны 
хангамжийг нэмэгдүүлж, орон сууцны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлнэ. 

Төвлөрсөн болон хэсэгчилсэн инженерийн дэд бүтцийн 
хангамжтай, олон төрлийн тохилог орон сууц бүхий суурьшлын 
хэлбэрийг хөгжүүлнэ. 
Нийслэл хотын хэмжээнд орон сууцны хангамжийг одоогийнхоос 
3.8 дахин нэмэгдүүлж 670.0 мянгад хүргэнэ. 
      Улаанбаатар хотод :                    500 мянга  
      Дагуул, хаяа хот суурингуудад:     170 мянга 
Шинээр 495 мянган ИДБ-н хангамжтай орон сууцыг барьж 
ашиглалтанд оруулна.

0

500

1000

1500

2000

2500

0

100

200

300

400

500

600

700

800

A
xi

s 
Ti

tl
e

Суурьшлын байдал

хүн ам

нийт өрх

ОС

ГХ



ЭДИЙН ЗАСГИЙН ТЭРГҮҮЛЭХ ЧИГЛЭЛ

ДНБ-ЫН БҮТЭЦ, ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ОНООР

ХӨДӨӨ 
АЖ АХУЙ

ҮЙЛДВЭРЛЭЛ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

2018 он: 0.5%

2030 он: 0.5%

2040 он: 0.5%

2018 он: 41,1%

2030 он: 45%

2040 он: 40%

2018 он: 58.2%

2030 он: 54.5%

2040 он: 59.5%

80%
ДУНДАЖ ДАВХАРГЫН 

ӨРХ

12’000$
НЭГ ХҮНД НОГДОХ 

ДНБ

27 тэрбум$
НИЙСЛЭЛ ХОТЫН 

ДНБ

   4 сая ₮
ДУНДАЖ ЦАЛИН

5.4%
ЭДИЙН ЗАСГИЙН 

ӨСӨЛТ

Дэвшилтэт технологи, инновацийг хөгжүүлсэн ҮТП-ууд 
байгуулах замаар экспортын үйлдвэрлэлийг дэмжинэ

Хотын ба байгалийн реакраци, чөлөөт бүсэд тулгуурласан 
аялал жуулчлалын хөгжлийг дэмжинэ

Импортыг орлох үйлдвэрлэлийг үргэлжлүүлэн дэмжинэ

Ажилгүйдэл ядуурлыг бууруулах жижиг дунд 
үйлдвэрлэлийг дэмжинэ

Контентийн үйлдвэрлэлийг урамшуулах замаар шинэ 
эдийн засгийг бий болгоно

ТЭРГVVЛЭХ 
ЧИГЛЭЛ



ХОТЫН ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

ХОТЫН ЭДИЙН ЗАСАГ

ЗАСГИЙН ГАЗАР 

ТОВАРЫН 
САН

ХОТОД
ҮЙЛЧЛЭГЧИД

ТӨРИЙН
 ХУРИМТЛАЛ

ОРОН
 НУТАГ

БУСАД
ОРОН

ХОТЫН 
ҮЙЛЧИЛГЭЭ

ХОТ 
БҮРДҮҮЛЭГЧИД 

ЭКСПОРТТЭТГЭВЭР

ИДЭВХГҮЙ
ХҮН АМ

ХОТЫН 
ХӨДӨӨ АЖ 

АХУЙ

ХОТЫН 
ҮЙЛДВЭРЛЭЛ

ХУРИМЛАЛТЫН
САН 

БАНК
САНХҮҮ

БАРИЛГЫН
СЕКТОР 

Хотын эдийн засаг нь хот 
бүрдүүлэгч ба хотод үйлчлэгч 
гэсэн 2 хэсгээс бүрдэнэ. Хот 
бүрдүүлэгчид нь голлох орлогыг 
бий болгож, хотын эдийн засагт 
чирэгчийн үүрэг гүйцэтгэдэг бол 
хотод үйлчлэгч нь энэхүү баялаг 
бүтээгчдийн орлогоос санхүүжиж 
дагах чиг үүрэгтэй байна.



ХОТЫН ЭДИЙН ЗАСАГ: 2040 ОНЫ ТӨСӨӨЛӨЛ

Хот бүрдүүлэгч хүн амын ажлын байр болох 
хөгжлийн төвүүдийг  дагуул, хаяа хот, тосгодод 
байршуулах замаар өнөөгийн эдийн засгийн 
бөөгнөрөлийг задлаж өсөлтийг дэмжинэ.

ХОТ 
БҮРДҮҮЛЭГЧ 
СЕКТОРУУДЫГ 

ХОТООС
 ГАРГАХ

ОДООГИЙН 
ХОТЫН ЭДИЙН 

ЗАСГИЙН
БҮТЭЦ

ХОТ 
БҮРДҮҮЛЭГЧ 
СЕКТОРУУДЫГ 

ШИНЭЭР 
БАЙГУУЛАХ

АЖЛЫН БАЙР
Нийслэл:   1,050,000
Улаанбаатар хот: 780,000
Дагуул, хаяа хот: 270,000

ХОТ БҮРДҮҮЛЭГЧ ХҮН АМ
Нийслэл:   786,800
Улаанбаатар хот: 576,800
Дагуул, хаяа хот: 210,000

ХОТОД ҮЙЛЧЛЭГЧ ХҮН АМ
Нийслэл:   263,200
Улаанбаатар хот: 203,200
Дагуул, хаяа хот: 60,000

2040 ОНЫ

ХОТЫН ЭДИЙН 
ЗАСГИЙН

ТӨСӨӨЛӨЛ

“
Хаяа дагуул суурингуудад шинээр хот бүрдүүлэгч 120 мянган ажлын байрыг бий 

болгох замаар эдгээр хотуудын эдийн засгийн суурийг бэхжүүлнэ  

Экспортын үйлдвэрүүдийг ҮТП хэлбэрээр зохион байгуулж хаяа дагуул хот 

суурингуудад байршуулна,

Аялал жуулчлалын үйлдвэрлэлийн бүсийг Аэросити, Майдар, Горхи-Тэрэлжийн 

нутаг дэвсгэрт байгуулна,

45000 оуютантай ИДС-ыг УБ хотоос гаргаж хаяа дагуул хотуудад байршуулна,

Нийслэлийн хаяа дагуул хот суурингуудад эрчимжсэн аж ахуй, хүлэмжийн аж 

ахуйн үйлдвэрлэлийг дэмжинэ,

Ачаа тээвэр, логистикийн төвүүдийг нийслэлийн хаяа дагуул хот суурингуудад 

байршуулах замаар агуулахын аж ахуй, бөөний ттөвүүдийг Улаанбаатар хотоос 

нүүлгэн шилжүүлж, төвлөрлийг сааруулна 



БАЙГАЛЬ ОРЧИН

Усны нөөцийн 
менежментийн 

тогтолцоог 
нэвтрүүлж, усны зүй 
зохистой хэрэглээг 

бий болгох

Газар хөдлөлтийн 
эрсдэлээс урьдчилан 

сэргийлэх  

Ан амьтны чөлөөтэй 
нүүдэллэх экологийн 

гарцууд гаргах

Хот орчмын 
нутаг дэвсгэрийн 
байгалийн унаган 
төрхөөр байгаа  

газар нутгийг хэвээр 
хадгалж хамгаалах 



УЛААНБААТАР ХОТЫН НОГООН 
БАЙГУУЛАМЖ

Улаанбаатар хотын суурьшлын хилийг дагуулан 
50м-н өргөнтэй суурьшлыг хязгаарлах ногоон бүс 
байгуулна. Мөн одоогийн байгалийн унаган төрхөөр 
байгаа газруудад болон төлөвлөсөн дэд төвүүдэд 
цэцэрлэгт хүрээлэн байгуулна. 

БАЙГАЛЬ ОРЧИН:
УЛААНБААТАР ХОТ

35-40 хvн/м2
НЭГ ХҮНД НОГДОХ НОГООН 

БАЙГУУЛАМЖ



АРХИТЕКТУР ОРОН ЗАЙН ТӨЛӨВЛӨЛТ:
ТАТАЛЦАЛ НӨЛӨӨЛӨЛ - БИЧИЛ БҮС 

“Аэросити”, “Майдар” хотуудыг Улаанбаатар хотын дагуул хотууд 
болгон Улаанбаатарын бүсэд хамруулна. 

Хот орчмын нутаг дэвсгэр   456024га буюу 4560,2км2 
Улаанбаатарын бүс    532043га буюу 5320,4 км2

Нийслэл Улаанбаатар хотын нутаг дэвсгэрийг  61600 га-р нэмэгдүүлнэ.  

Уламжлалт МАА, 
реакраци,

 аялал жуулчлал

Байгаль хамгаалал, 
Аялал жуулчлал

Эрчимжсэн ХАА, 
хүнсний үйлдвэрлэл

Үйлдвэржилтийг 
дэмжих

Төв аймгийн 
20 сум

5643.0 мян.га

НИЙСЛЭЛ 
УЛААНБААТАР 

ХОТ БУЮУ 
УЛААНБААТАРЫН 

БҮС



АРХИТЕКТУР ОРОН ЗАЙН ТӨЛӨВЛӨЛТ:
УЛААНБААТАРЫН БҮС - 2040 КОНЦЕПЦ

Үндэсний онцлог бүхий аялал жуулчлал, соёлын үйлчилгээ, үйлдвэрлэлийг бий болгосон, 
Зүүн хойд Азийн тээвэр, логистикийн болон олон улсын харилцааны зангилаа төв болсон 
ДАГУУЛ ХОТУУД-ыг хөгжүүлнэ.



АРХИТЕКТУР ОРОН ЗАЙН ТӨЛӨВЛӨЛТ:
УЛААНБААТАРЫН БҮС-СУУРЬШЛЫН ТОГТОЛЦОО

ХАЯА, ДАГУУЛ ХОТ, СУУРИНГУУДЫН ХӨГЖЛИЙН ЧИГЛЭЛ : 

À. Хîòóóä: 

 
Á. Сóóðèíãóóä:

1. Налайх хот  
 
2. Багануур хот 
  
3. Майдар хот 
  
4. Аэросити хот    
5. Аргалант-Эмээлт хот

• Үйлдвэрлэл, худалдаа үйлчилгээ, боловсрол, агуулахын аж ахуй 
• Уул уурхай эрчим хүч, хүнс хөнгөн үйлдвэрлэл 
• Аялал жуулчлал, соёл боловсрол, төрийн үйлчилгээ, боловсрол 
• Агаарын тээвэр, логистик, аялал жуулчлал, худалдаа бизнес   
• Боловсруулах үйлдвэрлэл, худалдаа  үйлчилгээ, тээвэр логистик , 

агуулахын аж ахуй
• Үйлдвэрлэл үйлчилгээ, тээвэр логистик  
• Худалдаа үйлчилгээ, шинэ суурьшлын бүс 
•  

1. Туул 
2. Сонгино 
3. Монгол наадам 
4. Өлзийт 
5. 361-ын гарам 
6. Рашаант
7. Жаргалант 
8. Гацуурт 
9. Тэрэлж 
10. Зуслангийн бүс 

• Хүнс, ХАА-ын үйлдвэрлэл хүлэмжийн аж ахуй, 
• Хүнс, ХАА-н үйлдвэрлэл
• Үндэсний спорт, Аялал жуулчлал 
• Өрхийн үйлдвэрлэл, ЖДҮ, хүлэмжийн аж ахуй  
• Туслах аж ахуй, өрхийн үйлдвэрлэл 
• Үндэсний спорт, Аялал  жуулчлал
• Хүнс ХАА-ын үйлдвэрлэл 
• Амралт сувилал, байгалийн аялал жуулчлал  
• Амралт, сувилал, аялал   жуулчлал
• Амралт, түр суурьшлын бүс



АРХИТЕКТУР ОРОН ЗАЙН ТӨЛӨВЛӨЛТ:
УЛААНБААТАР ХОТ - 2040 КОНЦЕПЦ

Улаанбаатар хотын төвлөрөл, суурьшсан нутаг дэвсгэрийн тэлэлт, хязгаарлалт, газар 
зохион байгуулалт, авто замын сүлжээ, нийтийн тээвэр, газар доорх орон зай гэх 
мэт шаардлагатай төлөвлөлтийг тооцон хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөг боловсруулж 
мэдээллийн нэгдсэн системд холбон хот байгуулалтын үйл ажиллагааг хэрэгжүүлнэ. 



1343.3 га
БАРИЛГАЖИЛТЫГ ХЭВЭЭР 

ХАДГАЛАХ

9603.8 га
ДАХИН ТӨЛӨВЛӨЖ 

ХӨГЖҮҮЛЭХ

5238.2 га
АМЬДРАЛЫН ОРЧИНГ 

САЙЖРУУЛАХ

2955 га
ШИНЭЭР 

БАРИЛГАЖУУЛАХ

ОЛОН ТӨВТ ХОТЫН ТОГТОЛЦОО

Улаанбаатар хотыг төвлөрсөн инженерийн 
хангамжтай барилгажсан, хэсэгчилсэн, бие даасан 
инженерийн хангамжтай сайжруулсан сууцны 
гэсэн  суурьшлын 2 төрөлтэй, 4 ангилал бүхий олон 
нийтийн төвүүдтэй, олон төвт хотын тогтолцоонд 
шилжүүлсэнээр хотын доторх зүй бус төвлөрлийг 
задална.  

2

6
5

26

ХОТЫН ТӨВ

ДЭД ТӨВ

ТӨРӨЛЖСӨН ТӨВ

ОЛОН НИЙТИЙН ТӨВ

АРХИТЕКТУР ОРОН ЗАЙН ТӨЛӨВЛӨЛТ:
УЛААНБААТАР ХОТ



ЗАМ ТЭЭВРИЙН СҮЛЖЭЭ:
УЛААНБААТАРЫН БҮС

• Богдхан уулын баруун урд талаар 170км урт төмөр зам 
байгуулагдаж, транзит ачаа тээвэр хийгдэнэ – Энэ 
нь логистик төвүүдийг үүсгэх үндсэн  нөхцөл болох 
бөгөөд Аеросити хотод хуурай боомт байгуулна.

• Зорчигч тээврийн Богд уулыг тойрох 60км төмөр 
замыг шинээр барьж байгуулна. 

• Улаанбаатар  хот дундуур зорчигч тээврийн урсгалыг 
нэвтрүүлнэ.

• Одоогийн хотыг төмөр замыг зөвхөн зорчигч тээвэр 
ашиглана.

• Богд уулыг тойрох LRT хөнгөн галт тэрэг ашиглана.



НИЙТИЙН 
ТЭЭВЭР

ЗОРЧИГЧ ЭРЭЛТ

НТ-ИЙН ХЭРЭГСЛИЙН ТОО

ЗОРЧИГЧ

2040он

980
сая 

2040он

300.6
сая 

2040он

3-3.5
мян 

ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛИЙН ТӨРӨЛ

СҮЛЖЭЭНИЙ УРТ

Автобус

Хөнгөн галт 
тэрэг

2040он

6500
км 

• Улаанбаатар хотын гудамж сүлжээний нэвтрүүлэх 
хүчин чадлыг 2 дахин нэмэгдүүлэх бөгөөд сүлжээний 
уртыг  1450,0 км, нягтралыг 4,0 км/км2-т хүргэнэ. 

• Авто зогсоолын хүчин чадлыг 50%-р нэмэгдүүлнэ.
• Зорчих урсгалын  60 хүртэлх %-г нийтийн тээврээр 

гүйцэтгэнэ.

ЗАМ ТЭЭВРИЙН СҮЛЖЭЭ:
УЛААНБААТАР ХОТ



ИНЖЕНЕРИЙН ДЭД БҮТЦИЙН ХАНГАМЖ:
УЛААНБААТАРЫН БҮС /ХАЯА, ДАГУУЛ ХОТ/

ОДООГИЙН БАЙДАЛ
Хаяа дагуул хотуудын инженерийн хангамж нь дулаан 
хангамжийн  бие даасан,  цахилгаан хангамж төвлөрсөн, 
ус  хангамж, ариутгах татуургын байгууламжийн хувьд 
төвлөрсөн болон бие даасан  системээс хангагдаж байна.

ТӨСӨӨЛӨЛ
Инженерийн дэд бүтцийн хангамжийг сайжруулсанаар 
хүн амыг ажиллаж, амьдрах ая тухтай,  таатай  
нөхцлийг бүрдүүлэх бөгөөд хаяа дагуул хот 
суурингуудад 600 мянган хүн оршин сууна.
Хаяа дагуул хот, тосгодын хүн амын 70% -ийг 
шинээр барьж байгуулах төвлөрсөн дулаан 
хангамжаас, 30%  нь хэсэгчилсэн болон бие даасан 
хийн зуух, дулааны насос, дулааны хуримтлуур 
болон сэргээгдэх эрчим хүч-/газрын гүн, агаар, 
усны дулаан/ -ийг ашиглан дулаанаар хангана.  

Хүн амын өсөн нэмэгдэж буй дулааны хэрэглээг 
нэмэгдүүлэхийн тулд:
• Дулааны эрчим хүчийг хэмнэх бодлого явуулах. 

/холбогдох норм дүрэм, стандартыг шинэчлэх, 
хэрэгжүүлэх.

• Дулааны эх үүсвэрийн төрлийг нэмэгдүүлэх, 
төвлөрсөн, хэсэгчилсэн болон бие даасан эх 
үүсвэрийг хөгжүүлэх. 

• Шинэ техник технологи, сэргээгдэх эрчим хүчний 
хэрэглээг нэвтрүүлж дулаан хангамжийн системийг 
ухаалаг болгох, 

• Орон сууцны барилгуудын ахуйн хэрэглээний 
халаалт, дулаан, хэрэгцээний халуун усны 
хэрэглээний төлбөр тооцоог хэрэглээнд тулгуурлан 
хийдэг болгох. Ахуйн хэрэглээний төлбөр тооцооны 
тарифыг шинэчлэх дулаалах.

Усны хэрэглээ: Нийтдээ 122,25мян.м3/хон байх 
ба усны эх үүсвэр нь төвлөрсөн болон бие даасан 
гүний, гадаргын, цэвэршүүлсэн усаар хангагдана.  

Ариутгах татуурга: Бие даасан нано болон 
био цэвэрлэх байгууламжуудаар хангана. 

Цахилгаан хангамж:  Шаардлагатай 222,3МВт-г 
эх үүсвэрүүд болон шугам сүлжээг өргөтгөн шинэчилж, 
эрчим хүчний хүрэлцээгүй хэсгүүдэд бие даасан эх 
үүсвэрээр шийднэ.

Дулаан хангамж

Цахилгаан хангамж

Ус хангамж

Ариутгах татуурга

ОДООГИЙН БАЙДАЛ 2040 ОНЫ ТӨСӨӨЛӨЛ

Дулаан хангамж

Цахилгаан хангамж

Ус хангамж

Ариутгах татуурга

267.3Гкал/ц

87.76МВт

24.6мян.м3/хон

24.6мян.м3/хон

1403.0Гкал/ц

310МВт

122.25 мян.м3/хон

122.25 мян.м3/хон



ХАЯА ХОТ

ДАГУУЛ ХОТ

ХАЯА 
ТОСГОД, 
СУУРИН

ОДООГИЙН БАЙДАЛ ТӨСӨӨЛӨЛ

Дулаан хангамж:     35.0Гкал/ц
Цахилгаан хангамж:        7.5МВт
Ус хангамж:      2.25 мян.м3/хон

Дулаан хангамж:     29.18Гкал/ц
Цахилгаан хангамж:       3.56МВт
Ус хангамж: 1.0 мян.м3/хон

ГАЧУУРТ-ТЭРЭЛЖГАЧУУРТ-ТЭРЭЛЖ

ЖАРГАЛАНТ-РАШААНТ- 361 ГАРАМЖАРГАЛАНТ-РАШААНТ- 361 ГАРАМ

ТУУЛ-СОНГИНО- ӨЛЗИЙТТУУЛ-СОНГИНО- ӨЛЗИЙТ

Дулаан хангамж:      60.0Гкал/ц
Цахилгаан хангамж:        12.5МВт
Ус хангамж:        37.5мян.м3/хон

Дулаан хангамж:     18.82Гкал/ц
Цахилгаан хангамж:         2.6МВт
Ус хангамж: 1.2 мян.м3/хон

Дулаан хангамж:      75.0Гкал/ц
Цахилгаан хангамж:          15МВт
Ус хангамж:        4.5 мян.м3/хон

Дулаан хангамж:     44.23Гкал/ц
Цахилгаан хангамж:         6.5МВт
Ус хангамж: 1.1 мян.м3/хон

БАГАНУУРБАГАНУУР

БАГАХАНГАЙБАГАХАНГАЙ

Дулаан хангамж:    258.0 Гкал/ц
Цахилгаан хангамж:          55МВт
Ус хангамж:        16.5 мян.м3/хон

Дулаан хангамж:        99 Гкал/ц
Цахилгаан хангамж:        33.1МВт
Ус хангамж:         5.5 мян.м3/хон

Дулаан хангамж:        40 Гкал/ц
Цахилгаан хангамж:            8МВт
Ус хангамж:         2.4 мян.м3/хон

Дулаан хангамж:      9.57Гкал/ц
Цахилгаан хангамж:         3.4МВт
Ус хангамж:         0.9 мян.м3/хон

АРГАЛАНТ-ЭМЭЭЛТАРГАЛАНТ-ЭМЭЭЛТ

АЭРОСИТИАЭРОСИТИ

МАЙДАРМАЙДАР

НАЛАЙХ-ХОНХОРНАЛАЙХ-ХОНХОР

Дулаан хангамж:       75.0Гкал/ц
Цахилгаан хангамж:           15МВт
Ус хангамж:         4.5 мян.м3/хон

Дулаан хангамж:      9.46Гкал/ц
Цахилгаан хангамж:          1.3МВт
Ус хангамж: 1.0 мян.м3/хон

Дулаан хангамж:      
Цахилгаан хангамж:         
Ус хангамж: 

Дулаан хангамж:   305.0 Гкал/ц
Цахилгаан хангамж:        80МВт
Ус хангамж:        19.5 мян.м3/хон

Дулаан хангамж:     57.02Гкал/ц
Цахилгаан хангамж:        36.1МВт
Ус хангамж:         9.3 мян.м3/хон

Дулаан хангамж:      85.0Гкал/ц
Цахилгаан хангамж:          17 МВт
Ус хангамж:         5.1 мян.м3/хон

Дулаан хангамж:     400.0Гкал/ц
Цахилгаан хангамж:        100 МВт
Ус хангамж:         30 мян.м3/хон

Дулаан хангамж:      
Цахилгаан хангамж:          1.2МВт
Ус хангамж:         4.6 мян.м3/хон



ИНЖЕНЕРИЙН ДЭД БҮТЦИЙН ХАНГАМЖ:
УЛААНБААТАР ХОТ

2040 он (тооцоогоор): 3800 Гкал/цаг2019 он:  2519 Гкал/цаг 

ДУЛААН 
ХАНГАМЖ

ЦАХИЛГААН 
ХАНГАМЖ

2040 он (тооцоогоор): 
Цахилгааны ачаалал 1219.04МВт
Цахилгааны хэрэглээ 5853.83 сая.кВтц 
ДЦС- 2   (24)+300МВт
ДЦС – 3   (198)+325МВт
ДЦС – 4    (703)+90МВт
Багануур                   700МВт
Амгалан дулааны станц   50МВт

2018 он: 
Цахилгааны ачаалал 748МВт
Цахилгааны хэрэглээ 2660.9 сая.кВтц
ДЦС-2  24МВт
ДЦС-3  198МВт
ДЦС-4  703МВт



МЭДЭЭЛЭЛ
 ХОЛБОО

2040 онд авто замын сүлжээ 1500.0 км  урт, 5000.0 км шилэн кабель  авто зам дагасан 
холбооны сувагчлал байгуулах.
Тоон технологид суурилсан цахим үйлчилгээг  бүхий л салбарт нэвтрүүлэх, 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 антенн цамхаг байгуулахаар 
төлөвлөж байна.

УС ХАНГАМЖ,
АРИУТГАХ 
ТАТУУРГА

Ариутгах татуурга:
ТЦБ:    160 000м3/хоног 
ШИНЭ ЦБ:   250 000м3/хоног 
НИСЭХ ЯАРМАГ:    20000 м3/хоног 
Баянхошуу:     40000м3/хоног 

Одоогийн унд ахуйн усны хэрэглээ:
148,000-160,000м3/хон

2040 оны унд ахуйн усны хэрэглээ:
УБ хот:  200,000м3/хон
Нийт ус хэрэглээ:  555 100м3/хон 
Гүний ус:   50%
Гадаргын ус:  25%
Цэвэршүүлсэн ус:  25%



НИЙТИЙН ЭЗЭМШЛИЙН ЗАДГАЙ ОРОН ЗАЙ

ОЛОН НИЙТИЙН ТӨВ

ХОТЫН ТӨВ

ХОТЫН ХӨГЖЛИЙН ТӨСӨӨЛӨЛ:
УЛААНБААТАР ХОТ - 2040 КОНЦЕПЦ



МОНГОЛ НААДАМ ЦОГЦОЛБОР

УРЛАГ, СОЁЛ

ЦЭЦЭРЛЭГТ ХҮРЭЭЛЭН



Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дvvрэг 1-р хороо, Бага тойруу, Хангарди ордон 
10, 12 давхар

(976)-11-320769,
www.upri.gov.mn, info@upri.gov.mn


