
“ Модны найр” 
Монгол оронд нийт 146 зүйлийн мод бутлаг ургамал ургадаг

бөгөөд үүнээс Улаанбаатар хотын бүсэд 50 гаруй зүйлийн

мод бутыг нутагшуулах боломжтой. Гэвч Улаанбаатар

хотын хувьд шар хайс, улиас, хайлааснаас өөр мод нүдэнд

өртөх нь ховор.

Бид Улаанбаатарчуудаа байгалийн сайхныг мэдэрч, эрүүл
мэнддээ ээлтэйгээр чөлөөт цагаа гэр бүл, найз нөхөдтэйгөө
зөв боловсон өнгөрөөх тааламжтай орон зайг бүрдүүлж уг
орон зайд амьдрах боломжийг олгох шаардлагатай.

Модны найр соёл амралтын хүрээлэнгийн хувьд төрөл
бүрийн мод сөөгийг ашиглан байгалийн тансаг болон баялаг
байдлыг хүмүүст танин мэдүүлэхийг зорьсон. Олон төрлийн

мод сөөг нь өөр өөр цаг хугацаанд өнгөө солих бөгөөд
хүмүүсийн мэдрэмжид үргэлж шинэлэг байх ба мөн

байгалийн хэмнэлийг хүмүүст таниулна.
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Open mic 
“Open mic” нь авьяаслаг залуучууд өөрийгөө нээх талбар

болохын сацуу эдгээр залуусын гайхалтай урлагийн
үзүүлбэрүүд нь Улаанбаатарчууд маань энэхүү соёл амралтын
хүрээлэнг ашиглах сэдлийг өдөөж өгнө.

Модтой замын төгсгөлд Монголчуудын түүхэн ой санамжид хоногшсон
Мөнгөн модноос сэдэвлэн ус цэвэршүүлэгч шүүлтүүр ашиглаж ундны
цэвэр усаар хангах боломжтой усан оргилуур төлөвлөж өгвөл бидэнд
өөриймсөг дотно мэдрэмжийг төрүүлэн ая тухтай байх орон зайг бий
болгоно.

Замыг муруй төлөвлөж өгвөл тодорхой хэмжээнд үзэгдэх орчин
хязгаарлагдсанаар хувийн орон зай үүсэх хэдий ч шулуун өргөн
зам төлөвлөж өгснөөр бүх хүмүүс уг замыг ашиглах учир тухайн

зам дээр маш олон төрлийн үйл явдал өрнөнө. Энэхүү өрнөж буй
үйл явдлуудаас суралцаж хөгжих боломж бий. Жнь:

- Эрүүл мэнддээ анхааран дасгал сургуулилалт, гүйлт хийж буй хүнийг
хараад бусад нь суралцах.
- Гэр бүлээрээ салхилж буй аж жаргалтай гэр бүлийн дүр төрхийг хараад
суралцах бусад нь суралцах.
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Тоглоомын талбайн төвд хүүхдүүд группээр тоглох боломжтой тоглоомууд болон элсэн
талбай, харин талбайн захаар тойрч буй саравчинд дүүжин ор болон амрах тавилга гэх мэт
зүйлсийг төлөвлөж өгсөн. Тоглоомын талбайн харагдацийн хувьд ганц харахад л
ойлгомжтой хэлбэртэй ба тоглоомын талбайн аль ч цэгээс хүүхдүүдийн харааны шугам
тоглоомын талбайн төв рүү чиглэж байхаар төлөвлөсөн. Ингэснээр Gen ! болон Gen Z

үеийн хүүхдүүдийн гэртээ ганцаараа компьютер болон утасны тоглоом тоглодог хэв
маягийг нь өөрчилж багаасаа идэвхтэйгээр нийгмийн харилцаанд оролцох талбарыг нээж
өгнө. Үүний үр дүнд нийгмийн харилцаанд шаардагдах soft skill - ийг өөрт төлөвшүүлнэ.

Education yard (Эдэлбэр газар 2)

Цэцгийн талбай нь эцэг, эх болон хүүхдүүд
хамтран цэцэг тарьж ургуулах, түүнийгээ арчлах
боломжийг олгоно. Энэ нь гэр бүлээрээ цагийг зөв
боловсноор өнгөрүүлэх мөн ургамал цаг минут
тутамд ургадаг учир олон дахин ирж усалж,
арчлах тусам улам бүр өнгө үзэмж нь сайжрах ба
түүнээс нь хийсэн ажлын ахиц амжилт нь
мэдэгдэнэ. Үүний үр дүнд хүүхдүүд нь байгальтай
харьцах түүнийг хайрлах, хамгаалахын зэрэгцээ
аливаа ажилдаа тэвчээртэй, тууштай байдалд
суралцана.

Bus sta�on

Барилга дотор гал тогоо, хүүхдүүдийг тоглосны
дараа гар , хөлийг нь угаах өрөө , ариун цэврийн
өрөө гэх мэт зориулалтыг төлөвлөсөн. N



Эдэлбэр газрын нэг тал нь үерийн усны далантай залгаж байсан учир
далантай талын үзэмжгүй байдлыг арилгахын тулд муруй шугам оруулан
уулын хаяалбарыг дуурайлгаж өгсөн нь хүмүүст байгалийн тогтоц адил

зөөлөн мэдрэмжийг өгнө. Мөн зэргэлдээх байршил болох 4-р эдэлбэр газарт
спортын цогцолбор төлөвлөсөн бөгөөд уг хөл хөдөлгөөнийг хуваалцах нам гүн

орчныг бий болгохыг зорьсон.

Хүн амын эрүүл мэнд нь тухайн улсын ажиллах хүчтэй шууд хамааралтай
байдаг учир хөгжингүй орнуудын хувьд спортоор хичээллэдэг иргэдийнхээ
тоог ихэсгэх, хүн амынхаа эрүүл мэндийг дээшлүүлэх зорилгоор янз бүрийн

үйл ажиллагаа болон бодлого чиглэлийг хэрэгжүүлсээр байгаа. Жишээ нь
Япон улсын хувьд бүх шатны боловсролын байгууллагууд нь биеийн

тамирын хичээлийг төгсөн төгстлөө жил болгон үзэж байхаар тогтоож өгсөн
байдаг. Гэтэл 1.6 сая хүн амтай Улаанбаатар хотын хувьд спортын
байгууламжийн хомс байдал нь томоохон асуудал юм.

Тиймээс эдэлбэр газар 4-т сагсан бөмбөг, гар бөмбөг, талбайн теннис,
цана, хөл бөмбөг, скэйтбордын талбайгаас бүрдсэн цогц спортын
байгууламжийг төлөвлөсөн. Уг талбай нь тэгш, өргөн учир спортын талбай

төлөвлөхөд маш тохиромжтой.

-Улаан өнгөөр зурсан талбай нь 400м периметртэй стандарт
тэшүүрийн талбай юм. Өвлийн улиралд тэшүүрийн зам,
харин зуны үед роллик, скүүтэр болон гүйлтийн замын
зориулалтаар ч ашиглаж болно
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- Талбайн моджуулалт нь сийрэг, барилга байгууламж хооронд 
зайтай төлөвлөсөн учир өвлийн улиралд цанын спортын 
анхлан суралцагчдын хэрэгцээг хангахыг зорьсон.

“Модны найр” соёл амралтын хүрээлэн нь хүмүүсийн
оролцоотойгоор орон зайн мөн чанар илэрч гарч ирэх ба цаг
хугацаа өнгөрөхийн хэрээр айраг исэх адил улам бүр хүмүүсийн
амьдралын салшгүй нэг хэсэг болж хайрлагдана.



Орчны хувьд судлан үзхэд дараах шалтгаануудад үндэслэн Ногоон байгууламж
түлхүү төлөвлөхөөр болсон. Үүнд:
• МУ-ын хүн амын өсөлт маш эрчимтэй байгаа бөгөөд нийт хүн амын 50-70 орчим

% нь Улаанбаатар хотод оршин суудаг ба ОУ-ын стандартын дагуу нэг сая хүн
амтай хотод нэг хүнд 24 м2 ногоон байгууламж ноогдож байх шаардлагатай байдаг

бөгөөд Улаанбаатар хотын хувьд нэг хүнд дундажаар 6 м2 ногоон байгууламж
оногдож байгаа нь ОУ-ын стандарт хэмжээнээс 4 дахин бага үзүүлэлт юм.

• Улаанбаатар хотын орчмын нутаг дэвсгэрийн хувьд хүний хүчин зүйлсийн
нөлөөллөөс шалтгаалсан бохирдлын хэмжээ өндөр байна.Тухайлбал: Агаарын
бохирдол, Хөрсний бохирдол, Усны бохирдол

• Агаарын чанар \ Утаа бол байгаль орчны гол тулгамдсан асуудлын нэг бөгөөд
нийтийн эрүүл мэндийн ноцтой асуудал болоод байна. Агаар дахь нарийн
тоосонцрын хэмжээ PM 2.5 ба PM 10 буюу хоёулаа зөвшөөрөгдөх дээд хэмжээнээс
өндөр байна

• Барилга, нүүрсэнд суурилсан эрчим хүч үйлдвэрлэл, тээвэр зэргээс үүдсэн уур

амьсгалын өөрчлөлт их байгаа бөгөөд хүлэмжийн хийн ялгаралтыг ихээр өдөөдөг

Ногоон байгууламжийн хувьд дараах ач холбогдолтой
• 1га талбай дахь мод, сөөг нь 18 сая м3 агаарыг цэвэршүүлнэ. Агаарын бохирдлын

30-35 %-ийг өөртөө шингээдэг.
• Навчит мод нь машин техникийн болон бусад дуу чимээний 26%-г замхруулж, тоос

шороог 21-76% хүртэл өөртөө барьж хэт халалт ба хөрөлтийг 2-3 хэмээр
бууруулдаг

Орчны тойм

Эдэлбэр газар 1
Уг хэсгээр голын түрц нь намуухан бөгөөд гүехэн байна. Тиймээс шууд голтой
шүргэлцсэн зам төлөвлөх боломжтой. Мөн доорх зурагт туссанчлан сайт

дундуур үерийн усны цооног дайран өнгөрч байна.

Эдэлбэр газар 2
Уг сайт нь газрын тэгшилгээ хийсэн мөн машин замтай залгагдаж байгаа
бөгөөд ойр орчимд өндөр барилга байгууламж байхгүй

Эдэлбэр газар 3
Машин зам болон үерийн далангаар хавчигдсан урт нарийн сунаж тогтсон
хэлбэртэй. Төлөвлөлт хийх явцад далангийн түвшний зөрүү болон үзэмжийн
тал дээр онцгойлон анхаарах нь зүйтэй.

Эдэлбэр газар 4
Өргөн тэгш газрын гадаргатай ойр орчимд нь өндөр барилга байгууламж
байхгүй. Машин замтай нэг талаараа залгагдаж байгаа бөгөөд 2 гүүрний дунд
байрласан тул тээврийн хэрэгслийн дуу чимээ ихтэй.

Одоогийн байдал


