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Удиртгал  

 

Үндэсний хөгжлийн газар нь “Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай” хуулийн 13 

дугаар зүйлийн 13.2 дахь заалтын хүрээнд “Бүсчилсэн хөгжлийн бодлого”-г боловсруулах 

хүрээнд УИХ – ын Эдийн засгийн байнгын хорооны 2017 оны 15 тогтоолын 5 заалтаар 

“Бүсчилсэн хөгжлийн үзэл баримтлалыг шинэчлэн боловсруулах” ажлыг эхлээд байна.  

Өмнөх “Бүсчилсэн хөгжлийн үзэл баримтлал”-ыг 2001 оны 6 сарын 14 ны өдрийн 

УИХ- ын 57 дугаар тогтоолоор баталсан бөгөөд даруй 17 жил өнгөрөөд байгаа юм. Монгол 

улс энэхүү баримт бичгийг баталсанаар нийгэм эдийн засгийн хөгжлийн урт хугацааны 

хөгжлийн бодлогын баримт бичигтэй болсон юм.  

1990-ээд оноос эхэлсэн нийгэм-эдийн засгийн шинэ харилцаанд шилжих шилжилт 

удааширч, төр засгаас явуулж буй нийгэм-эдийн засгийн бодлого, төлөвлөлт нь үр дүн 

муутай, хэрэгжилт удаан байсан зэргээс хөгжлийн чухал хүчин зүйл болох хүн ам зүйн, 

11.     

12.     

13.     
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үйлдвэрлэх хүчний байршлын, дэд бүтцийн хөгжлийн, газар нутгийн байршлаас хамаарсан 

асуудал орхигдож, нийгэм–эдийн засгийн болон байгаль экологийн сөрөг үзэгдэл хот, 

хөдөөгийн хаана ч өсөн нэмэгдэж байгаа нь хүн амын амьжиргааны түвшин болон чанарын 

ялгааг улам ихээр нэмэгдүүлсээр байна.   

Хүн амын болон үйлдвэрлэх хүчний зохисгүй төвлөрөл, агаарын бохирдол, 

экологийн сүйрэл, хүн амын амьжиргааны түвшний ялгааны өсөлт, сийрэг суурьшсан хүн 

амын хэрэгцээг хангахад тулгарч буй бэрхшээлүүд нь нутаг дэвсгэрээ эзэнтэй байлгах 

гэсэн үндэсний, уугуул нутагтаа тав тухтай амьдрах гэсэн иргэний, эх орныхоо аль 

дуртай газраа сонгон амьдрах гэсэн хүний эрхийг зөрчихөд хүргэж байгаа юм.  

 Дэлхийн өндөр хөгжилтэй улс орнуудын туршлагаас харахад ийм төсөөтэй ижил 

замыг бүгд туулсан бөгөөд энэхүү асуудлыг бүсчилсэн хөгжлийн бодлогоор зохицуулж 

байж даван туулсан байна. Аливаа улс орны хэрэгжүүлсэн бүс нутгийн хөгжлийн бодлого 

нь газар нутгийн байршлаас үл хамаарсан харьцануй жигд амьдралын нөхцөлийг бүрдүүлэх 

үндсэн зорилгод суурилдаг.  

 

Монгол Улсыг бүсчилэн хөгжүүлэх талаар шинжлэх ухааны үндэслэлтэй судалгаа 

шинжилгээний ажлыг ХХ дугаар зууны 60-аад оны эхнээс эхэлжээ. Монгол – Зөвлөлтийн 

эрдэмтэдийн хамтарсан судалгааны ажлын үр дүнд Монгол улсыг Өрнөд, Төв, Дорнод гэсэн 

гурван бүсээр хөгжүүлэх саналыг анх дэвшлүүж байжээ. Төвийн бүсэд төмөр замын  гол 

тэнхлэгийн ойролцоох есөн аймгийг, дорнод бүсэд зүүн гурван аймгийг, өрнөд бүсэд 

баруун зургаан аймгийг (Баянхонгорыг оруулан) тус тус хамруулан бүсчлэлийн анхны 

схемийг боловсруулж тухайн үеийн Улсын төлөвлөгөөний комисст шилжүүлсэн байна. Энэ 

судлагааны ажилд Монголын талаас манай нэрт эрдэмтэд Ч.Сэрээтэр, Д.Бадамжав, 

Ш.Цэгмид, Ц.Даваажамц, Ш.Баточир, С.Жадамба, Б.Гунгаадаш, Г.Сандагжав, 

С.Ичинхорлоо, Т.Норжмаа, Ш.Цэвэг, Х.Дашдоондов, Л.Гүржав, Т.Намжим зөвлөлтийн 

талаас эрдэмтэн П.М.Алампиев, В.В.Кистанов, М.В.Мазанова, А.А.Авраамов, 

Н.Т.Кузнецов, И.И.Горидько нар оролцсон байна.  

Энэ үеэс бүсчилсэн хөгжлийн бодлогын асуудлаар манай ахмад судлаачид болох 

Б.Гунгаадаш, Т.Намжим, Л.Гүржав, Б.Чадраа, П.Нэргүй, Х.Дашдондов, С.Нямзагд, 



6 

 

Л.Цэдэндамба, О.Сүхбаатар, Ч.Дуламсүрэн, Т.Энэбиш, Б.Лхагвадорж, Б.Батхишиг, 

Х.Маам, Д.Пүрэв, Д.Хайсамбуу, З.Олонбаяр, Л.Дүгэржав, Д.Тэрбиш, С.Намжилмаа, 

Д.Гантөмөр, Ц.Сүхбаатар, О.Батхишиг, Д.Сайн-Эр, Г.Жаргал, Р.Ренчинбазар, Ц.Далай, 

Л.Наранцэцэг, Л.Нямбат нарын эрдэмтдийн судалгаа, шинжилгээний бүтээлүүд хэвлэгдэх 

болсон юм. Мөн бүс нутаг болон салбарын эдийн засаг – математикийн загвараар Л.Гүржав, 

Т.Дорж, Д.Бямбасүрэн, С.Нямзагд, Н.Логи, Р.Энхбат, Н.Нарандэлгэр, Б.Энхбайгаль, 

Р.Ренчинбазар, Ц.Батсүх, Г.Орсоо нарын эрдэмтэд олон арван бүтээл туурвисан.   

Гэсэн хэдий ч Төр захиргааны байгууллагын зүгээс өнөөг хүртэл бүсчилсэн 

хөгжлийн бодлого, түүний хэрэгжилтэнд, тухайлбал бодлогын хэрэгжилтийн үр дүн, хууль 

эрх зүйн зохицуулалт, удирдлага зохион байгуулалтын хэрэгжилтийг ямар нэгэн байдлаар 

албан ёсоор үнэлж дүгнээгүй байгаа юм. Монгол улсын Засгийн газраас нэг талаас ирээдүйн 

нэгдмэл аж ахуйн системийн хөгжлийн гарцыг Бүсчилж хөгжүүлэх гэсэн арга хэрэгслээр 

харж байгаа явдал, нөгөө талаас манай газар нутгийн хэмжээнд хөгжлийн ялгаа улам ихсэж, 

хот руу шилжилт хөдөлгөөн түүний үр дүнд бий болж буй зах хязгаар нутаг эзэнгүйрэх, 

зохисгүй бөөгөнөрөл, нөөцийн үр ашиггүй байдал нэмэгдэх зэрэг үзэгдэл нь энэ асуудлыг 

дахин авч үзэх шаардлагыг бий болгож байна.  

Тогтвортой хөгжил, түүний үзэл баримтлалын хүрээнд тавигдаж буй зорилтууд нь 

хүн ардаа сайн сайхан аж байдалд хүргэх, ядууралгүй болох, мэдлэгийн, ногоон эдийн 

засгийг бий болгоход чиглэгдэж улмаар орон зайн зохистой аж ахуйн систем, тэдгээрийн 

хоорондын уялдааг мэдээллийн технологийн ололт амжилт дээр тулгуурлан хөгжүүлэх 

шаардлагыг бий болгож байга юм. Дэлхийн улс орнууд өнгөрсөн зууны хөгжлийн явцад аж 

үйлдвэрлэлд экстенсив өсөлтийг бий болгох, хөдөлмөр, капиталийн зардлыг нэмэгдүүлэхэд 

хэт тулгуурласан бодлого хэрэгжүүлж байсан бол ХХ зууны сүүл, XXI зууны эхнээс 

нөөцийн бөөгнөрөл, төвлөрөл, төрөлжилтөнд суурилсан эко системийн бодлогыг цөм 

болгож байна. Иймээс ч бүсчилж хөгжүүлэх асуудал нь нэгэн улс орны дотоод хөгжлийн 

ялгааг багасгах, жигд хөгжүүлэх гэсэн үзэл баримтлалаас давж бүс нутгаараа, дэлхийгээрээ 

хамтарч хөгжих тухай асуудал руу шилжиж, бүсчилж хөгжүүлэх арга хэрэгсэл ч шинэ 

шатанд тавигдаж агуулгын хувьд ч илүү боловсронгуй болсон юм.  
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НЭГ.  СУДАЛГААГ БОЛОВСРУУЛАХ ҮНДЭСЛЭЛ, ШААРДЛАГА 

Тус судалгаа нь Монгол Улсын “Бүсчилсэн хөгжлийн үзэл баримтлал”, “Эдийн 

засгийг бүсчлэн хөгжүүлэх, төвлөрөлийг сааруулах” бодлогыг үндэсний, салбарын, орон 

нутгийн бодлоготой уялдуулан боловсруулахад шаардлагатай бодлогын судалгаа юм.   

Бүс нутгийн хүрээн дэх үндэслэл, хэрэгцээ шаардлагыг дараах байдлаар Үндэсний 

хөгжлийн газраас ажлын даалгаварт тодорхойлж өгсөн байна. Үүнд: 

 Үндэсний хөгжлийн газар нь “Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай” хуулийн 13 

дугаар зүйлийн 13.2 дахь заалтын дагуу “ бүсчилсэн хөгжлийн бодлого”-г 

боловсруулах ажлыг төв болон орон нутгийн захиргааны байгууллагуудаас 

ирүүлсэн саналд үндэслэн хамтран боловсруулах;  

 УИХ-ын Эдийн засгийн байнгын хорооны 2017 оны 15 дугаар тогтоолын 5 дугаар 

заалтын дагуу Бүсчилсэн хөгжлийн үзэл баримтлалыг шинэчлэн боловсруулах 

талаар өгсөн чиглэлийн хүрээнд ажлын хэсгийг ажиллуулах; 

 Бүсчилсэн хөгжлийн үзэл баримтлал, бүсүүдийн хөгжлийн хөтөлбөрийг Дэлхийн 

тогтвортой хөгжлийн хөтөлбөр, “Монгол улсын Тогтвортой хөгжлийн үзэл 

баримтлал 2030”, “Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр” тэй 

уялдуулан шинээр боловсруулах шаардлага урган гарсан зэрэг; 

 Бүсчилсэн хөгжлийн удирдлага, зохицуулалтын тухай, Засаг захиргаа, нутаг 

дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай, Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн 

тухай, Нийслэлийн эрх зүйн байдлын тухай, Хот тосгоны эрх зүйн байдлын тухай, 

Чөлөөт бүсийн тухай, Үйлдвэрлэл технологийн паркийн эрх зүйн байдлын тухай 

хуулиудын уялдаа хангалтгүй, нутаг дэвсгэрийн нийгмийн харилцаа, орон зайн 

зохион байгуулалтыг оновчтой зохицуулдаг хуулийн нэгдмэл механизм болж 

чадахгүй байгаа тухай болон үндэсний, бүс нутгийн хэмжээний хөгжлийн 

асуудлыг орон нутаг, салбарын бодлогоор зохицуулах эрмэлзэлтэй байгаа зэрэг; 

 Даяаршлын нөхцөлд дэлхийн улсууд, түүний дотор хоёр хөрш орон орон болох 

ОХУ, БНХАУ -ын геополитик, геоэдийн засгийн чиг хандлага өөрчлөгдөж, байгаа 

зэрэг; 

нөхцөл байдлаас үүдэн Монгол улсын өргөн уудам газар нутаг, түүний дотор 

байгалийн баялаг, түүхий эдийн нөөцийг дотоод болон гадаад зах зээлд бүрэн 
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зохистой ашиглаж, үр өгөөжийг нь зөв хуваарилаж ирээгүйгээс ажилгүйдэл, ядуурал 

ихсэж, хүн амын амьдралын түвшин жигд дээшилж чадалгүй, Улаанбаатар, Дархан, 

Эрдэнэт зэрэг томоохон хот болон уул уурхайн цөөн тооны төв суурин газар луу 

шилжих хөдөлгөөн өрнөж, гадаад оронд гарч ажиллах явдал үргэлжилж байгааг 

онцолжээ. Мөн төвлөрөлийг сааруулах бодлого, Чөлөөт бүсүүд, аж үйлдвэрийн парк 

байгуулах, бүсийн тулгуур төвүүдийн төслүүд, улсын хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөр, 

төсөв санхүүгийн бодлого, арга хэмжээтэй уялдаж чадаагүйгээс үр дүн хангалтгүй, 

хэрэгжихгүй байгаа асуудал байсаар байгаа талаар авч үзсэн байна.  

Иймээс хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийг орон зайн зохистой түвшинд төлөвлөх 

асуудлыг онцгой авч үзэх шаардлага тавигдаж байна.  
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ХОЁР.  СУДАЛГААНЫ ЗОРИЛГО, ХАМРАХ ХҮРЭЭ. 

Үндэсний хөгжлийн газраас 2018 оны 04 сарын 18 ний өдрийн ҮХГ-ын даргын А-57 

дугаар тушаалаар батлагдсан “Ажлын даалагавар” нь тухайн судалгаанд оролцож буй 

судлаачдын гүйцэтгэх бодлогын судалгааны зорилго, хамрах хүрээ, үе шат тутамд хийх 

зорилтот судалгааг, түүнийг гүйцэтгэхэд шаардлагатай арга зүйн зөвлөмжийг өгсөн байна. 

 Тухайн ажил нь салбар бүрийн судлаачдын судлагааны урьдчилсан дүгнэлтүүд 

бөгөөд хийгдэж дууссаны дараа төр захиргааны болон олон нийтийн байгууллагуудаар 

хэлэлцэгдэж, засварлагдсан санал болон хувирах ёстой.  Учир нь бүсчилж хөгжүүлэх 

асуудал нь өнөөг хүртэл онол арга зүйн хувьд олон хувилбарт шийдлийг олон улсын 

түвшинд шаардсаар байгаа юм. Дэлхийн бүсчилж хөгжүүлэх асуудлыг тэргүүлэх бодлого 

болгон хэрэгжүүлж буй улс орнуудын хувьд ч бодлогын институцын хэлбэр, бодлогын 

чиглэмж, арга хэрэгсэлээ байнга үе шат бүрт нь өөрчилж илүү уян хатан байдлаар илүү үр 

ашигтай тогтолцоог бүрдүүлэх, үйл ажиллагааны үр ашгийг илүү сайн болгох тал дээр 

ажилласаар байгаа юм.  

ҮХГ-аас судалгааны зорилгыг дараах байдлаар томъёолж өгсөн байна. Үүнд: 

 

 ЗОРИЛГО:  

Монгол улсад тохирох эдийн засгийн загвар, онол арга зүй, орон зайн 

төлөвлөлтийн асуудлыг судлаж илэрхийлэхэд оршино. 

 “БҮСЧИЛСЭН ХӨГЖЛИЙН ҮЗЭЛ БАРИМТЛАЛ”, “ ЭДИЙН ЗАСГИЙГ БҮСЧИЛЖ 

ХӨГЖҮҮЛЭХ, ТӨВЛӨРИЙГ СААРУУЛАХ БОДЛОГО” -н хүрээнд эдийн засгийн онол арга зүй, 

орон зайн төлөвлөлтийн загварыг боловсруулж бодлогын баримт бичигт тусгах тухай 

зорилгоо тодорхойлсон байна.  

ХАМРАХ ХҮРЭЭ: 

Монгол улсын эдийн засгийг бүсчлэн хөгжүүлэх төвлөрөлийг сааруулах бодлогыг 

эдийн засгийн загвар, онол арга зүй, орон зайн төлөвлөлттэй уялдуулан асуудлыг улс 

үндэсний (олон улсын түвшинд), бүсийн (хөрш болон бүс нутгийн орнуудын хамтын 
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ажиллагааны хүрээг хамруулан) аймаг орон нутгийн түвшнээр харьцуулан судлаж 

шийдвэрлэх хувилбаруудыг тодорхойлно. 

 Улс үндэсний түвшинд (олон улсын түвшинд); 

 Бүсийн түвшинд (хөрш болон бүс нутгийн орнуудын хамтын ажиллагааны 

хүрээнд); 

 Аймаг орон нутгийн хүрээнд (улсын газар нутгийн бүсчлэлийн хүрээнд) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

 

ГУРАВ.  СУДАЛГААНД БАРИМТЛАХ ЕРӨНХИЙ АРГА ЗҮЙ 

Судалгаа нь бодлого судлалын арга зүйн зарчмыг баримталж, бодлогын өөрчлөлт 

хийхэд гарч болох үр нөлөөг таамаглахын зэрэгцээ тодорхой асуудлыг шйидвэрлэх 

бодлогын хувилбар боловсруулахад чиглэгдэнэ.  

Бодлогын судалгаа нь “Хөгжлийн баримт бичиг боловсруулах нийтлэг журам”-н 4 

-д заасан “нөхцөл байдлын дүн шинжилгээ”-г, шинжилгээ нь 5-д заасан “нөлөөллийн 

урьдчилсан үнэлгээ”-г хийхэд тус тус чиглэгдэнэ.  

Бодлогын судалгаа нь (бодит байдлын судлагаа)тус салбарын бодлогын 

хэрэгжилтийн үйл явцад үүссэн, шийдэх шаардлагатай асуудлыг тодорхойлж, нэгдсэн 

санал дүгнэлт зөвлөмж гаргах; 

Бодлогын шинжилгээ нь бодлогын судалгааны үндсэн дээр бодлогын боломжит 

хувилбаруудыг тогтоож, тэдгээрийн үр ашиг, хэтийн нөлөөллийг тооцоолон, оновчтой 

гэж үзсэн хувилбаруудыг санал болгох; 
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ДӨРӨВ.  ОРОН ЗАЙН ТӨЛӨВЛӨЛТӨНД МӨРДӨГДӨЖ БУЙ ХУУЛЬ, 

БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧГҮҮД, ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ 

ХЭРЭГЖИЛТИЙН УЯЛДАА 

 

Бүсчилж хөгжүүлэх бодлого, түүний хэрэгжилтэнд үнэлгээ өгөх шаардлага урган 

гарч байгаа нь цаашдын хийгдэх ажлын үр дүнг сайжруулах нэгэн арга хэмжээг эхлүүлж 

байгаагаар онцлогтой юм. Учир нь Төр засгийн бодлого, эрх зүйн орчин, бодлогыг 

хэрэгжүүлэгч институт, түүний үйл ажиллагааны зохицуулалт, хяналт хийх зарчимын 

асуудлыг, ач холбогдлыг тодруулан гаргах шаардлага өнөөг хүртэл тавигдсаар байна. 

Энэхүү бодлого нь монголын түүхэн хандлага, онцлогт суурилсан бүсчилж хөгжүүлэх олон 

улсын туршлага, боломж, арга зүйд тулгуурласан байх нь ойлгомжтой.  

Иймээс юуны өмнө бүсчилж хөгжүүлэх бодлогын хэрэгжилтийг хангах, удирдан 

зохион байгуулах, менежментийг нь хариуцах тогтолцоог бий болгохоос эхлэх ёстой юм. 

Эндээс өмнөх үзэл баримтлалын хүрээнд хийгдсэн хууль эрх зүйн орчин, институцын 

тогтолцоо, үйл ажиллагаа, үр дүнд дүгнэлт хийж үзье.  

МУҮХ-ийн дагуу УИХ өөрийн онцгой бүрэн эрхийн хүрээнд төрийн дотоод, гадаад 

бодлогын үндсийг тодорхойлж байна. Энэ хүрээнд 1996 оноос төрийн санхүү, зээл, албан 

татвар, мөнгөний бодлого, Улсын эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн үндсэн чиглэл (ҮЧ)-ийг 

тодорхойлж, Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр (ЗГҮАХ), улсын төсөв, түүний 

гүйцэтгэлийн тайланг баталж байна1. Төрийн гадаад, дотоод бодлогын үндэс болгон дараах 

баримт бичгүүдийг багтааж болохоор байгаа юм.  Үүнд:  

 Монгол Улсын Үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримтлал (УИХ-ын 1994 оны 56-р 

тогтоол) 

 Монгол Улсын Гадаад бодлогын үзэл баримтлал (УИХ-ын 1994 оны 56-р тогтоол) 

 Монгол Улсын хөгжлийн үзэл баримтлал (УИХ-ын 1996 оны 26-р тогтоол) 

 Монгол Улсын бүсчилсэн хөгжлийн үзэл баримтлал (УИХ-ын 2001 оны 57-р 

тогтоол) 

 Монгол Улсын Мянганы хөгжлийн зорилтууд (МУМХЗ) (УИХ-ын 2005 оны 25-р 

тогтоол) орж байна.  

                                                           
1 МУҮХ-ийн 25 дугаар зүйлийн 1 дэх хэсэг 
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 Монгол улсын Тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал 2030 

Эдгээр үзэл баримтлал нь хэрэгжих хугацааны хувьд байнгын болон урт хугацааны 

шинж чанартай байна. Монгол Улсын хөгжлийн үзэл баримтлал, Гадаад бодлогын үзэл 

баримтлал, Үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримтлалыг зарим судлаачид МУҮХ-ийн гол 

бүрэлдэхүүн хэсэг гэж авч үзсэн байдаг.2     

 Монгол улсын үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримтлал 

Үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримтлалыг 1994 онд УИХ -р баталсан бөгөөд 

тухайн баримт бичиг нь үндэсний аюулгүй байдал, үндэсний эрх ашгийг хангах төрийн 

бодлогын үндсэн зарчим, чиглэлүүдийг зааж өгөх зэрэг чухал үүрэг гүйцэтгэж, 

шилжилтийн үеийн бэрхшээлийг даван туулж тусгаар тогтнолоо баталгаажуулах, хөгжлийн 

суурийг тавихад чухал ач холбогдолтой баримт бичиг болсоэ юм.  

1994 онд батлагдсан Үзэл баримтлал ийнхүү түүхэн нэн чухал үүрэг гүйцэтгэсэн 

бөгөөд өдгөө манай улсын аюулгүй байдлын гадаад,  дотоод нөхцөл байдал өөрчлөгдөж, 

үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримтлалыг өнөөгийн нөхцөлд  нийцүүлэн 

шинэчлэх  шаардлага бий болсон юм.  

Энэ байдлыг үндэслэн 2009 оны 12-р сард Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 

захирамжаар ажлын хэсэг байгуулагдан ҮАБЗ-ийн Ажлын алба, төр, олон нийтийн 

байгууллагууд, иргэд, эрдэмтэн, судлаач, УИХ-ын гишүүдийн өргөн оролцоотойгоор үзэл 

баримтлалын төслийг боловсруулан батлуулсан юм.  

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн санаачилгаар шинэчлэгдсэн Үзэл баримтлал нь 

шинэлэг зарчим, номлол дээр суурилсан, төрийн нэгдмэл бодлогын залгамж холбоо, 

уламжлалыг хадгалсан, 1994 оны Үзэл баримтлалын органик үргэлжлэл юм.  

Үндэсний аюулгүй байдлын шинэ үзэл баримтлалыг 2010 оны 7-р сарын 15-ны өдөр 

УИХ баталсан билээ. Энэ Үзэл баримтлал нь үндэсний аюулгүй байдлыг хангах гол чиглэл, 

арга замыг тодорхойлсон төрийн бодлогын чухал баримт бичиг бөгөөд үүнээс үүдэлтэй 

аюулгүй байдлын салбар, эрх зүйн орчны өргөн хүрээтэй шинэтгэлийг эхлүүлж байна.   

                                                           
2 Лүндээжанцан, нар “Монгол Улсын Үндсэн хуулийн эрхзүй”, 1996 он 
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Үндэсний аюулгүй байдал гэдгийг өмнө нь уламжлалт улс төр, цэрэг, дайны 

заналхийлэлтэй холбон ойлгож, зөвхөн төр, түүний тусгай байгууллагуудын үүрэг хэмээн 

үзэж байсан бол шинэ нөхцөл байдалд өөрчлөгдөж аюулгүй байдлын тухай ойлголт, цар 

хүрээ, хангах арга замыг өргөтгөж, шинэчилсэн үзэл баримтлал нь хүн төвтэй, цогц, мэдлэгт 

суурилсан гэсэн суурь зарчмаар өөрчлөгдсөн. 

Аюулгүй байдалд хандах хандлага, шийдвэрлэх арга замуудыг шинээр томьёолж 

оршин тогтнохуйн аюулгүй байдал, эдийн засгийн аюулгүй байдал, дотоод аюулгүй байдал, 

хүний аюулгүй байдал, хүрээлэн буй орчны аюулгүй байдал, мэдээллийн аюулгүй байдал 

гэсэн зургаан чиглэлээр цогц, консайленс хэлбэрээр харилцан уялдаатай хангах, нийгэм, 

иргэдийн хамтын хүчээр хангах зарчим дээр тулгуурлах шаардлагатай болсон. Иймд төр 

үндсэн үүргээ гүйцэтгэхдээ иргэдтэйгээ хамтрах, санал, бодлыг нь сонсох, тэднийг шийдвэр 

гаргах, хяналт тавихад оролцох  боломжоор хангах арга хэмжээг авна.   

Хувь хүний аюулгүй, амгалан, эрүүл, хангалуун амьдрал нь нийгмийн тогтвортой 

байдал, хөгжил дэвшлийн сурвалж болж, энэ нь цаашлаад төр, улс, үндэсний аюулгүй 

байдлыг хангана. Мөн төр, нийгэм нь аюулгүй байж иргэнийхээ аюулгүй байдлыг хангана 

гэсэн хүн төвтэй аюулгүй байдлын үзэл. Тиймээс хүний амар амгалан, аюулгүй, эрүүл, 

хангалуун амьдрах, түүний хөгжих, хөдөлмөрлөх нөхцөл бүрдсэн, орлого, хүрээлэх орчин, 

хүнс нь аюулгүй байх цогц, бодитой, оновчтой шийдлийг тусгасан мэдлэгт суурилсан үзэл 

баримтлал юм. 

ҮАБ- ын үзэл баримтлал нь хүн өөрийн оршин суугаа нутаг усандаа энх амгалан, эрүүл, 

хангалуун амьдрах гэсэн бүсчилсэн хөгжлийн үзэл баримтлалын үндсэн санааг агуулсан 

мөн төр нь хүн төвтэй бодлого хэрэгжүүлж, иргэдтэйгээ хамтран шийдвэр гаргах, үйл 

ажиллагаандаа олон нийтийн хяналт тавих, төр засгийн бодлогыг олон нийтэд 

таниулан мэдүүлэх гэсэн агуулгатай хууль эрх зүйн баримт юм. 

 Монгол улсын Гадаад бодлогын үзэл баримтлал 

Монгол улс Үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримтлалын хамт УИХ-ын 1994 оны 

56-р тогтоолоор Гадаад бодлогын үзэл баримтлалаа баталсан юм. Энэхүү үзэл баримтлал 

нь Монгол улс “Үндэсний эрх ашгаа дээдэлсэн, бие даасан гадаад бодлогын тулгуур зарчим, 

чиглэлүүдийг томъёолсон” хөгжлийн хувьд цоо шинэ үзэгдэл болсон баримт бичиг юм. Уг 

үзэл баримтлал 2011 онд шинэчлэн батлагдсан бөгөөд дэлхий дахинд болон дотоодод 
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үүссэн бодлого, түүнд эерэгээр болоод сөргөөр нөлөөлж байгаа хүчин зүйлсийг эргэж 

харах, дахин нягтлан цэгнэх, хэрэгжилтийг нь дүгнэх бодит нөхцөл байдалтай уялдсан 

байдаг. Энэхүү үзэл баримтлалын хүрээнд энхийг эрхэмлэсэн, нээлттэй, бие даасан, олон 

тулгуурт гадаад бодлого явуулах мөн хөрш зэргэлдээ улс орнууд болон гуравдах хөршийн 

асуудлууд түншлэлийн олон хэлбэрүүд тусгагдсан нь өнөөгийн бидний хэрэгжүүлж буй 

бүсчилсэн хөгжлийн бодлоготой нягт уялдаа бүхий гадаад бодлогын үндсэн хууль юм. 

Энэхүү баримт бичиг нь хоёр хөрш, бүс нутаг, тив дэлхийн улс орнуудтай харилцах 

харилцааны тухай тунхаглал юм. Ялангуяа хурдтай хувьсан өөрчлөгдөж буй өнөөгийн 

нөхцөлд бусад улс оронтой шинэ үеийн, найрсаг, эрх тэгш харилцаа, харилцан ашигтай 

хамтын ажиллагаа тогтоон хөгжүүлэх бодлогын үндсийг тодорхойлсон байна. Түншлэлийн 

хүрээнд  Стратегийн түншлэлийн харилцаа (ОХУ, БНХАУ, Япон), Иж бүрэн түншлэлийн 

харилцаа (БНСУ, Энэтхэг, АНУ, ХБНГУ, Түрк), Өргөн хүрээтэй түншлэлийн харилцаа 

(Канад, Австрали, Казакстан), Түншлэлийн харилцаа (бусад орон) гэсэн 4 хэлбэрийг 

баримтлалд тусгасан байгаа нь эдийн засаг, гадаад худалдааны хүрээнд дэлхийн улс 

орнуудтай хэрхэн харилцахыг зааж өгсөн баримт бичиг юм.  

Энэхүү үзэл баримтлал нь өөрөө бүсчилсэн хөгжлийн бодлогын гадаадын улс 

орнуудтай төдийгүй дотоодын эдийн засгийн харилцаанд орох үндсэн баримт бичгийн 

нэг болж байгаа юм.  

 Монгол Улсын бүсчилсэн хөгжлийн үзэл баримтлал 

"Монгол Улсын Бүсчилсэн хөгжлийн үзэл баримтлал"-д Монгол Улсыг бүсчлэн 

хөгжүүлэх арга замыг боловсруулж, бүсчлэлээр дамжуулан нутаг дэвсгэрийн хөгжлийн 

тэнцвэрийг хангах төрийн байгуулалт, эдийн засаг, нийгэм соёл, хүн амын нутагшилт, хот 

байгуулалт,  гадаад хамтын ажиллагааны таатай орчныг бүрдүүлэх, эдийн засгийн 

бүсүүдийн хүрээнд бүс нутаг-хот байгуулалтын уялдааг хангах замаар аймаг, орон нутгийн 

хөгжлийг дэмжих төрийн бодлого, зохицуулалтын тогтолцоог бий болгох чиглэл, үйл 

ажиллагааны зарчмын үндсийг тодорхойлсон байна.  

Бүсчилсэн хөгжлийн үзэл баримтлалын зорилтыг хэрэгжүүлэхийн тулд улсын 

хэмжээнд, эдийн засгийн бүс,  бүс нутаг,  хот-хөдөөгийн хөгжлийн харилцан уялдсан 

нэгдмэл тогтолцоо, эдийн засгийн бүсүүдийн хэмжээнд, бүс нутаг, хот-хөдөөгийн 
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хөгжлийн харьцангуй бие даасан тогтолцоог  бүрдүүлэх шаардлагад тулгуурлан төрөөс 

нэгдсэн болон нутаг дэвсгэрийн ялгавартай бодлогоор дэмжин зохицуулах үзэл санаа 

тусгагдсан юм. Энэ хүрээнд хөгжлийн ирээдүй сайтай бүс нутаг, хот сууринг тэргүүн 

ээлжинд сонгон хөгжүүлж, түүнд ойр байгаа бусад нутгийг  таталцуулан хөгжүүлэх асуудал 

тусгагдсан байна. 

Эдийн засгийн бүсүүдийн хуваарийг тогтоохдоо,  

нэгдүгээрт: аймаг, орон нутгийн хүн амын аж байдлын түвшний ялгаа, түүнийг 

жигдрүүлэх асуудлыг тухайн бүсийн хүрээнд шийдвэрлэх дотоод, гадаад зах зээлийн болон 

төрийн зохицуулалтын боломж, газар, түүний баялгийг хамгаалах, ашиглах эзэмших 

зохимжит чиг хандлага зэргийг бодолцсон нийгэм, экологийн хүчин зүйлсийн;  

хоёрдугаарт: аймаг, сум, аж ахуйн нэгж, байгууллага хоорондын хоршил холбоонд 

түшиглэн тухайн бүсийн хүн амын хэрэгцээг хангах, байгаль орчныг хамгаалах шаардлагад 

зохицсон үйлдвэрлэл, үйлчилгээний зохистой бүтэц бүхий дотоод, гадаад зах зээлд 

өрсөлдөх чадвартай нэг буюу хэд хэдэн бүтээгдэхүүнээр улсын хэмжээнд төрөлжсөн, бүс 

нутгийн аж ахуйн бие даасан цогцолборууд бүрдэх ирээдүйн төлөвийг баримжаалсан эдийн 

засаг, зах зээлийн хүчин зүйлсийн;  

гуравдугаарт: хот, тосгоны зэрэглэл тогтоон, тэдгээрийн дотроос хөдөөгийн хүн 

амын амьдралыг бүс нутгийн дотоод, гадаад орчинтой дэд бүтцийн сүлжээгээр зохистой 

холбон зохион байгуулах боломжтой, ирээдүй сайтай байршсан хот, тосгоныг бүсийн, сум 

дундын буюу бүлэг суурингийн төв болгон сонгон хөгжүүлэх нөхцөлийг харгалзсан дэд 

бүтэц, хот байгуулалтын хүчин зүйлсийн аргуудыг хослон хэрэглэнэ гэж үзсэн байдаг.  

Энэхүү баримт бичиг нь Монгол улсыг бүсчилж хөгжүүлэх замаар орон нутгийн 

хөгжлийн бие даасан байдлыг улмаар өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэхэд чиглэгдсэн 

бодлогын тулгуур баримт бичиг юм.  

Энэхүү баримт бичгүүдтэй холбоотойгоор Чөлөөт бүсийн тухай хууль, Бүсчилсэн 

хөгжлийн удирдлага зохицуулалтын тухай хууль, зарим тодорхой чөлөөт бүсүүдийн тухай 

хуулиуд болон Бүсчилсэн хөгжлийн Үндэсний хорооны дүрэм, Бүсийн хөгжлийн сан, 

Бүсийн зөвлөлүүдийг байгуулах, Бүсийн хэлэлцээр байгуулах дүрэм журмууд зэрэг нь 

батлагдсан юм.  
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Бүсчилсэн хөгжилтэй холбогдох хууль, эрх зүйн баримт бичгүүдийн нэгтгэл 

Хүснэгт 1.1.  

Хуулиуд Батлагдсан 

хугацаа 

Зорилт Түлхүүр ойлголт 

Чөлөөт3 бүсийн 

тухай хууль 

2002 оны 06 – 

р сарын 26 

Чөлөөт бүс байгуулах, түүний 

хэлбэр, удирдлагын арга хэмжээ, 

хяналтын тогтолцоо, чөлөөт бүсэд 

мөрдөх татвар, гаалийн дэглэмийн 

эрх зүйн үндсийг тодорхойлж, 

хэрэгжүүлэхтэй холбогдсон 

харилцааг зохицуулахад оршино.  

“Чөлөөт бүс” гэж гаалийн болон бусад 

татварын хувьд гаалийн нутаг нутаг 

дэвсгэрийн гадна байгаад тооцогдох 

аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай 

дэглэм бүхий Монгол улсын нутаг 

дэвсгэрийн хэсэг 

“Алтанбулаг” 

худалдааны 

чөлөөт бүсийн 

эрх зүйн 

байдлын тухай 

хууль 

2002 оны 06 – 

р сарын 28 

“Алтанбулаг” худалдааны 

чөлөөт бүсийн эрх зүйн байдлыг 

тодорхойлж, хэрэгжүүлэхтэй 

холбогдсон харилцааг 

зохицуулахад оршино.  

Худалдааны чөлөөт бүсэд бараа, 

бүтээгдэхүүний мөн чанарыг нь 

алдагдуулахгүйгээр хадгалах, 

хамгаалах, түүний сав баглаа боодлыг 

сайжруулах, борлогдох чанарыг 

дээшлүүлэх, борлуулах үйл ажиллагаа 

эрхэлнэ. 

Бүсчилсэн 

хөгжлийн 

удирдлага 

зохицуулалтын 

тухай хууль 

2003 оны 05 – 

р сарын 30 

Монгол Улсын нийгэм, эдийн 

засгийн хөгжлийн тэнцлийг 

хангах үүднээс эдийн засгийг 

бүсчилэн хөгжүүлэх эрх зүйн 

үндсийг тодорхойлж, бүсчилсэн 

хөгжлийн удирдлага 

зохицуулалттай холбогдон үүсэх 

харилцааг зохицуулахад 

оршино. 

“Бүсийн хөгжлийн тулгуур төв” гэж 

тухайн бүсийг гадаад, дотоод зах зээлтэй 

холбоход байгаль, эдийн засгийн 

нөхцөлийн хувьд тохиромжтой байрласан 

улсын зэрэглэлтэй хотыг, 

“Орон нутгийн хөгжлийн төв” гэж тухайн 

бүс нутгийн хүн амын нийгэм, эдийн 

засгийн хөгжилд голлох үүрэгтэй 

үйлдвэрлэл, үйлчилгээний дэд бүтэц 

бүхий аймгийн зэрэглэлтэй хотыг 

“Замын - Үүд” 

эдийн засгийн 

чөлөөт бүсийн 

эрх зүйн 

байдлын тухай 

хууль 

2003 оны 06 – 

р сарын 20 

“Замын - Үүд” эдийн засгийн 

чөлөөт бүсийн эрх зүйн байдлыг 

тодорхойлж, хэрэгжүүлэхтэй 

холбогдсон харилцааг 

зохицуулахад оршино. 

Эдийн засгийн чөлөөт бүсэд 

худалдааны, үйлдвэрлэлийн, хөдөө аж 

ахуйн, аялал жуулчлал - үйлчилгээний 

чөлөөт бүсүүд хамаарна. 

“Цагаан нуур” 

худалдааны 

чөлөөт бүсийн 

эрх зүйн 

байдлын тухай 

хууль 

2003 оны 12 – 

р сарын 18 

“Цагаан нуур” худалдааны 

чөлөөт бүсийн эрх зүйн байдлыг 

тодорхойлж, хэрэгжүүлэхтэй 

холбогдсон харилцааг 

зохицуулахад оршино. 

Худалдааны чөлөөт бүсэд бараа, 

бүтээгдэхүүний мөн чанарыг нь 

алдагдуулахгүйгээр хадгалах, 

хамгаалах, түүний сав баглаа боодлыг 

сайжруулах, борлогдох чанарыг 

дээшлүүлэх, борлуулах үйл ажиллагаа 

эрхэлнэ. 

                                                           
3 Эдийн засгийн бүсийн онцгой төрөлжсөн хэлбэрүүдийг эдийн засгийн чөлөөт бүс гэсэн ойлголтод 

хамруулж өгсөн байна.  
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2003 онд УИХ – аар “Бүсчилсэн хөгжлийн удирдлага зохицуулалтын тухай хууль” 

батлагдан гарсан. Энэхүү хуулийн гол агуулга нь бүсчилсэн хөгжлийн удирдлага 

зохицуулалттай холбогдон үүсэх харилцааг зохицуулах явдал юм.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зураг 1.1 Бүсчилсэн хөгжлийн удирдлага зохицуулалтын зарчим,  

үйл ажиллагааны шалгуур  

Үндсэний эрх ашгийг эрхэмлэн 

дээдлэх  

 

Эдийн засгийн өсөлтийг 

хангахад голлох үүрэг бүхий 

бүс нутгийг түлхүү анхаарч 

хөгжүүлэх 

 

Бүс нутгийн хүрээнд засаг 

захиргаа, нутаг дэвсгэр, 

нэгжүүдийн хоорондын 

хамтын ажиллагаа, холбоог 

бэхжүүлж, тэдгээрийн бие 

даан хөгжих боломжийг 

хангах  

 

Нийгэм соёлын харьцангуй 

жигд хөгжлийг хангахад 

чиглэгдсэн эдийн засгийн 

нэгдмэл орчинг бүрдүүлэх 

 

Хүн амын нийгмийн хамгаалал, 

эрүүл мэнд, соёл, боловсролын 

үйлчилгээг тухайн бүсийн 

аймаг, орон нутгийн чадавхид 

түшиглэн цогцоор шийдвэрлэх 

 

Нутгийн өөрөө удирдах 

байгууллагын бүрэн эрхийг 

хүндэтгэх, тэдгээрийн онцгой 

бүрэн эрхэд хамаарах асуудалд 

хөндлөнгөөс үл оролцох  

 

Бүсчилсэн 

хөгжлийн  

удирдлага 

зохицуулалтын 

үндсэн зарчим 

 

Байгаль орчиндоо 

зохицсон эдийн 

засгийн оновчтой 

бүтэц 

Үйлдвэрлэл, 

үйлчилгээний 

тодорхой салбарыг 

тэргүүлэх чиглэлээр 

хөгжүүлэх  

 

Бүс нутаг хоорондоо 

болон дотоод, 

гадаад зах зээлтэй 

дэд бүтцийн босоо, 

хэвтээ тэнхлэгээр 

холбогдсон байх   

 

Бүсийн хөгжлийн 

тулгуур төвтэй 

байх 

 

Зохицуулах 

үйл 

ажиллагааны 

шалгуур 
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Бүсчилсэн хөгжлийн үзэл баримтлал болон бусад хуулиуд нь бүсүүдийн удирдлага 

зохион байгуулалтын бүтцийн болон үйл ажиллагааных нь чиглэлийг гаргаж өгсөн байна. 

Бүсчилсэн хөгжлийн удирдлага зохицуулалтын үндсэн зарчим “Бүсчилсэн хөгжлийн 

удирдлага зохицуулалтын тухай хууль” – ийн 4 – р зүйлд дээрх байдлаар илэрхийлэгдэж 

(Зураг 1.1.)  байна.  

“Бүсчилсэн хөгжлийн удирдлага зохицуулалтын тухай хууль” – ийн 2 – р бүлэгт 

удирдлага зохицуулалтын үйл ажиллагааг зохицуулах, бүсчилсэн хөгжлийн асуудлаарх 

Засгийн газрын ерөнхий стратегийг тодорхойлох байгууллага нь Ерөнхий сайдын дэргэдэх 

орон тооны бус Үндэсний хороо байхаар зааж уг хороонд асуудал эрхэлсэн засгийн газрын 

гишүүдийг хамруулсан байна. Үндэсний хорооны бүсийн бодлогыг хэрэгжүүлэгч 

байгууллага нь бүсийн зөвлөл байх бөгөөд үүнийг тухайн бүсийн зөвлөлийн дарга 

удирдана. Харин бүсийн Зөвлөлд тухайн бүсийн аймгуудын засаг дарга нар байхаар 

заагдсан. Бүсийн зөвлөлөөс гарсан шийдвэрийг хэрэгжүүлэгч этгээд нь Бүсийн хөгжлийн 

тулгуур төвийн захирагч байхаар зааж өгсөн байна.     

Үндэсний хорооны удирдлага зохион байгуулалтын бүтцийг дараах байдлаар (Зураг 

1.2.) тодорхойлж өгсөн байна.  

 

 

 

 

 

 

Зураг 1.2. Үндэсний хорооны удирдлага зохион байгуулалтын бүтэц 

Удирдлага зохицуулалтын харилцааг зохицуулах хууль эрх зүйн акт, баримт бичигтэй 

болж, бүсчилсэн хөгжлийн асуудлыг төрийн дээд түвшинд авч үзэж байгаа нь сайшаалтай 

юм. Гэвч үндэсний хорооны болон бүсийн зөвлөлийн эрх үүрэг оновчтой бус, бүсийн 

зөвлөлийн даргын ажлын функц, статус тодорхой бус, тулгуур төвийн захирагчийн эрх 

үүрэг тодорхойгүй зэрэг сул талууд байсаар байна4.   

 

 

                                                           
4 Австралийн PDP компанийн ажлын хэсгийн дүгнэлт 

Бүсийн 

зөвлөл 

Үндэсний хороо 

Бүсийн 

зөвлөл 

Бүсийн 

зөвлөл 

Бүсийн 

зөвлөл 

Бүсийн 

зөвлөл 

Засгийн газар 
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Зураг 1.3. Үндэсний хорооны бүрэлдэхүүн 

Тайлбар: *-  үндэсний хорооны гишүүд нь асуудал эрхэлсэн засгийн газрын гишүүд байна. 

**- дээрх яамдаас бусад яамдын төрийн нарийн бичгийн дарга нар байна. 

 Үндэсний хороо нь ажлын албатай байна. Ажлын албаны үүргийг шадар ажлын алба 

хэрэгжүүлнэ. Бүсийн зөвлөл бүс нутгийн хөгжлийг дэмжих талаар төрөөс баримтлах 

бодлогыг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах, бүсийн нийгэм, эдийн засгийн асуудлыг 

зохицуулах чиг үүрэг бүхий байгууллага юм. Бүсийн зөвлөлийн удирдлагын бүтэц дараахи 

байдлаар (зураг 1.4.) илэрхийлэгдэнэ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ажлын албадууд 

Аялал 

жуулчлал* 

Хот 
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Зураг 1.4. Бүсийн зөвлөлийн удирдлагын бүтэц 

Бүсийн зөвлөл бүс нутгийн хөгжлийг дэмжих талаар төрөөс баримтлах бодлогыг 

хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах, бүсийн нийгэм, эдийн засгийн асуудлыг зохицуулах 

чиг үүрэг бүхий байгууллага юм. Бүсийн зөвлөлийн удирдлагын бүтэц дээрх байдлаар 

(зураг 1.4.) илэрхийлэгдэнэ.  

Бүсчилж хөгжүүлэх бодлогыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, үйл ажиллагаанууд 

хэрэгжээгүй үндсэн шалтгаан нь төрийн байгууллагуудын оролцооны түвшин харилцан 

адилгүй, дэмжих бодлогоос илүүтэйгээр бий болж байсан тогтолцоог алдагдуулсан хэв 

шинж бүхий зохицуулалт, хуулийн нэмэлт өөрчлөлтүүдийн үр нөлөө нь эргээд “Бүсчилж 

хөгжүүлэх үзэл баримтлал”-д сөрөг үр дагаврыг бий болгосон байдаг.  

 

 Мянганы хөгжлийн зорилтод суурилсан үндэсний хөгжлийн цогц бодлого 

 

Монгол улсын МХЗ-д суурилсан Үндэсний хөгжлийн цог бодлогын зорилт нь 

хувийн хэвшил тэргүүлсэн эдийн засгийн эрчимтэй өсөлт, монгол хүний хөгжил, 

түүний дотор боловсрол, эрүүл мэнд, шинжлэх ухаан, технологи, байгаль орчны 

тогтвортой хөгжлийг нэн тэргүүлэх чиглэл болгож, хүнийг оюунжуулах, чадваржуулах 

замаар МХЗ-ын биелэлтийг хангах, нарийн технологи, байгаль орчинд халгүй үйлдвэрлэл, 

үйлчилгээг эрхэмлэн өсөлтөө хангадаг мэдлэгт суурилсан эдийн засагтай болох, 

иргэддээ үйлчилдэг, хүний эрх, эрх чөлөөг хангадаг, авлига, хүнд суртлаас ангид 

ардчилсан төр, засгийн тогтолцоог төлөвлшүүлэх замаар үндэсний бахархалыг дээдлэн 

Монгол улсын бүрэн эрхт байдлыг хамгаалан бэхжүүлж, дундаж хөгжилтэй улс болгоход 

оршино гэсэн байна.  

МХЗ -ын бүс нутгийн хөгжлийн асуудалд Ази тивийг хөгжлийн нэгэн тулгуур төв 

болох асуудлыг дурьдаад бүс нутгийн хамтын ажиллагаа, чөлөөт худалдааг хөгжүүлэх, бүс 

нутгийг хамарсан үйлчилгээний үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх, ажилгүйдлийг бууруулах 

зорилтыг хамтын хүчээр шийдвэрлэх, улс орнуудын дотоодын хөгжлийн ялгаа багасах 

зэрэг асуудлыг тусгажээ. 
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ТАВ. МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСАГ ЗАХИРГАА, БҮС НУТГИЙН ЗОХИОН 

БАЙГУУЛАЛТЫН ӨӨРЧЛӨЛТ, ШИНЭЧЛЭЛТИЙН ТҮҮХЭН ТОЙМ 

Манай улс түүхэн хөгжлийнхээ явцад засаг захиргаа газар нутгийн зохион 

байгуулалтын шинэчлэлийг олон удаа хийж байсан нь тухайн үеийнх нь нөхцөл байдлаас 

үүдэлтэй байжээ. Гэхдээ эдгээр өөрчлөлт нь нийгэм-эдийн засгийн хөгжил, нөхцөл байдалд 

өөр өөр нөлөө үзүүлж байсан нь ойлгомжтой. Манай зарим эрдэмтэд засаг захиргаа нутаг 

дэвсгэрийн хуваарийн үүслийг Чингис хаан 1206 онд Монголын эзэнт гүрнийг байгуулахад 

хүчин зүтгэсэн хөлөг баатрууд, гавъяат хүмүүстээ нутаг, харъяат албадуудын хамт таслан 

өгч шагнаж байсантай5 холбон тайлбарласан байна.6  

Мянгатын систем үүсэн байгуулагдаж тэр нь яваандаа зөвхөн цэргийн бус, засаг 

захиргаа нийгмийн байгууламж болжээ7. Сүүлдээ “мянгатын систем” нь олон шалтгааны 

улмаас задарч цаашид отгуудад хуваагдах болсон байна.  

Оросын эрдэмтэн В.Я. Владимирцов хошууг “отгийн цэрэг” байсан гэж үзсэн нь 17 

– р зууны сүүл хүртэл отог зонхилж байгаад дараа нь хошууны зохион байгуулалтанд 

шилжсэнтэй холбоотой болов уу. Энэ тухай академич Ш.Нацагдорж “мянгатын систем нь 

отгоор солигдсон бол отгийг хошууны систем халж орыг эзлэв” хэмээн дүгнэсэн. Манж нар 

отгийг бараг үгүй хийж хошууг цэрэг засаг захиргааны үндсэн нэгж болгосноор8 засаг 

захиргаа – нутаг дэвсгэрийн шинэ хуваарь бий болоход хүргэжээ.   

“ ... бэлчээрт шүтсэн нүүдлийн мал аж ахуйн оршин тогтнох гол нөхцөл болсон ус 

ба бэлчээрийг зохицуулан хуваарилах явдлыг төрийн зүгээс эрхлэх..., хангай, завсар, говийн 

бүсийг тэгшитгэн хуваарилах ...”9 зарчимд тулгуурлаж байв.  

XX зууны 20 – иод оноос 30 – аад оны эхэн үеийг хүртэлх хугацаанд “худалдааны 

бүс” гэсэн ойлголт бүрэлдэн тогтсон10. Тэр үед дамжуулан хуваарилах худалдааны хамгийн 

томоохон төв нь Нийслэл хүрээ байж Монголыг Хятад, Оростой холбосон гол зам дээр 

байрлаж байв. Үүгээр нийт гадаад худалдааны бараа эргэлтийн 3/4 нь явагдаж байжээ. 

Хэмжээний хувьд 2 – т орж байсан Улиастайн худалдааны төв нь барааг бөөнөөр 

                                                           
5 Монголын нууц товчоо. УБ. 1957 он  
6 Д. Базаргїр  “Монгол Улсын засаг захиргааны нэгжийн нутаг дэвсгэрийн хуваарийг оновчтой болгох газар 

зїйн асуудал” . Докторын зэрэг горилсон диссертаци. УБ 2000 он.  
7 Ш. Нацагдорж Сум хамжлага, шавь, ард. УБ. 1972 он  
8 В. Владимирцов. Общественный строй монголов “Кочевой феодализм” Ленинград. 1934. 
9 Ш. Нацагдорж Сум хамжлага, шавь, ард. УБ. 1972 он 
10 Н. Ишжамц Манжийн дарлал дахь Монгол. УБ. 1967. 1922 оноос эхэлж нутаг дэвсгэрийн хуваарьт дахин 

өөрчлөлт хийх болсон 
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хуваарилан хошуудад хүргэх үйл ажиллагааг хангадаг байв. Улиастайн хүрээнд хамрагдаж 

байсан нутаг дэвсгэр нь мал сүрэг олонтой байснаас ноос, ноолуур цуглуулах гол төв 

байсан. Худалдааны гурав дахь төв нь Ховд байжээ. Эдгээр томоохон төвүүдээс гадна 

Хиагт, Наймаачин, Вангийн хүрээ, Заяын хүрээ, Мөрөн хүрээ, Хатгал, Улаангом зэрэг 

харьцангуй бага төвүүд байв. Эдгээр төвүүдэд татагдаж байсан газар нутгийг худалдааны 

бүсүүд хэмээн томъёолон үзэж болох юм. Нийслэл хүрээнд татагдах газар нутагт Сэцэн хан, 

Түшээт хан аймгууд бүхэлдээ, Сайн ноён хан аймгийн зүүн хэсэг, Хөвсгөл нуур орчмын 

хэсэг хамаарч байв. Улиастайн бүсэд Засагт хан аймаг, Сайн ноён хан аймгийн баруун хэсэг, 

Ховдын хязгаарын хойт хэсэг хамарч байжээ. Ховдын бүсэд Ховдын хязгаарын үлдсэн 

хэсэг мөн Алтайн хязгаарын нутаг бүхэлдээ хамарч байсан.  

  1922 оноос 1929 оны хооронд орон нутгийн засаг захиргааны нэгж, нутаг 

дэвсгэрийн хуваарийг өөрчилж нэрийг нь сольж хуучин халх дөрвөн аймаг, шавь тавин 

газар болон хошуудыг уул усны нэрээр нэрлэн 10 гаруй хошууг шинээр байгуулсан.11  

Монгол улсын засаг захиргааны өөрчлөлт 

Хүснэгт 1.1.   

№ 1691 - 1922 оны үеийн аймгууд 1923 – 1929 он аймгуудын нэрийг 

өөрчилсөн байдал 

1 Түшээт хан аймаг Богд хан уулын аймаг 

2 Сэцэн хан аймаг Хан хэнтий уулын аймаг 

3 Сайн ноён хан аймаг Цэцэрлэг мандал уулын аймаг 

4 Засагт хан аймаг Хан тайшир уулын аймаг 

5 Дөрвөдийн далай ханы аймаг Төгс уулын аймаг 

6 Дөрвөдийн үнэн чин зоригт ханы аймаг Үнэн Зоригт ханы хошуу 

 1920 – иод оны сүүл 30 - аад оны эхээр хэвлэл мэдээлэлд бүсчлэлийн талаар 

дурдагдаж байсан бөгөөд 1930 он гэхэд худалдааны зургаа, мал аж ахуйн найман бүс 

бүрэлдсэн байжээ. Аймаг нутгуудын эдийн засаг, аж ахуйн байдлыг судлаж Дорнод бүсийн 

эдийн засгийн байдал, Улиастайн бүсийн, Доод Сэлэнгийн газар тариалангийн бүс зэрэг 

бүтээлүүд нийтлэгдэж байжээ.  

                                                           
11 Ц. Сономдагва БНМАУ- ын засаг захиргааны ардчилсан єєрчлєлтїїд УБ. 1967 
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 1931 оноос Монгол улсын тэр үеийн таван аймгийг татан буулгаж 13 аймаг шинээр 

байгуулаад “хошуу” гэсэн нэрийг “сум” гэж өөрчилсөн нь хуучин аймаг хошуудын засаг 

захиргаа, нутаг дэвсгэр (ЗЗНД) - ийн зохион байгуулалтыг феодалын байгуулал гэж үзэн 

аймгуудыг хүн ам, мал тариалангийн талаар тэгшитгэх бодлого барьсан байна. 12 

Монгол улсын 1931оны Засаг захиргааны хуваарийг хавсралтад үзүүлэв. Хавсралт 1.  

194О – 1942 онд дээрх аймаг сумуудын хүн ам, малын тоо, толгойг дахин тэгшитгэх 

зорилгоор Баян – Өлгий, Говь – Алтай, Баянхонгор, Дундговь, Сүхбаатар аймгийг тус тус 

байгуулав. 

1954 – 1959 онд зарим сумын багуудын айл өрх хэтэрхий цөөн болсоноор сум багуудыг 

нэгтгэх арга хэмжээ авахад хүргэж байсан байна. Ийнхүү 1921 – 1958 онуудад хийгдсэн 

ЗЗНД – ийн өөрчлөлтүүд нь улс төрийн учир шалтгаан өөрөөр хэлбэл феодалуудын эрх 

ямбыг эвдэх, хуучин засаг захиргааны хуваарийг өөрчилөх зэрэг зорилготой байлаа. Гэхдээ 

эдгээр засаг захиргааны хуваарилалтад Оросын төр, нам засгийн нөлөө их байж, үүнийг 

зарим улс төрчид “ оросуудын түүхий эд татан авахдаа тохируулан хийсэн хуваарь” мэтээр 

тайлбарласан байдаг.13  

Монгол улс (БНМАУ) –д 1961 оныг хүртэл аль нэг аймаг, бүс нутгийн зөвхөн эдийн 

засгийн газар зүйн тодорхойлолтыг өгч, ЗЗНД-ийн хуваарьт өөрчлөлт оруулж байснаас биш 

улс орныг нийтэд нь хамарсан эдийн засгийн иж бүрэн бүсчлэлийн асуудлыг хөндөж, 

бүсчилж хөгжлүүлэхтэй холбогдсон тусгайлсан бодлого хэрэгжүүлж байсангүй14.  

 Монгол улсын ШУА-ийн санаачлагаар Монгол, Зөвлөлтийн хэсэг эрдэмтэд 1961 онд 

хамтарсан судалгаа явуулж манай улсын нутаг дэвсгэр дээр Төв, Дорнод, Өрнөд гэсэн эдийн 

засгийн гурван бүс бүрдэх хандлагатай байна гэсэн дүгнэлтэд хүрсэн тэр үеэс эдийн засгийн 

бүсчлэлийн шинэ үе эхэлсэн гэж үзэж болохоор байна. Монголын талаас манай нэрт 

эрдэмтэд Ч.Сэрээтэр, Д.Бадамжав, Ш.Цэгмид, Ц.Даваажамц, Ш.Бат–Очир, С.Жадамбаа, 

Б.Гунгаадаш, Г.Сандагжав, С. Ичинхорлоо, Т. Норжмаа, Ш. Цэвэг, Х. Дашдондов, 

Л.Гүржав, Т.Намжим, зөвлөлтийн талаас эрдэмтэн П.М. Алампиев, В.В.Кистанов, М.В. 

Мазанова, Д.А. Чумичев, А.А. Авраамова, Н.Т. Кузнецов, И.И. Горидько нарын судлаачдын 

энэ хэсэг “Төв бүс”-эд төмөр замын гол тэнхлэгийн ойролцоох есөн аймгийг, “Дорнод бүс”-

                                                           
12 БНМАУ – ын Бага Хурлын Тэргїїлэгчдийн 5 – р зарлиг 1931 оны 2 – р сарын 7 – ны єдєр  
13 Б.Баабар “Алтан гурвалжин” УБ 2000 он 
14 Л. Цэдэндамба (1999) Бїсчилсэн хєгжлийн онол, практикийн асуудлууд. “Монгол улсын Єрнєд бїс”. 

Улаанбаатар. 
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эд зүүн гурван аймгийг, “Өрнөд бүс”-эд баруун зургаан аймгийг (Баянхонгорыг оруулан) 

тус тус хамруулсан бүсчлэлийн анхны схем (зураг 1)-ийг боловсруулж, бүс тус бүрийн аж 

ахуйн төрөлжилт, эдийн засгийн цогцолбор хөгжих төлөвийн талаар саналаа тоймлон 

Улсын Төлөвлөгөөний Комисст оруулсан байна.  Зөвлөлтийн эрдэмтэн И.Х. 

Овдиенко 1964 онд ХАА-н хөгжил байршлыг голлон анхаарч эдийн засгийн 4 бүсийн 

хувилбарыг санал болгосон байна [Овдиенко И.Х., (1964)]. 1967 онд профессор 

Б.Гунгаадаш нарын эрдэмтэд “БНМАУ-ын эдийн засгийн Төв муж” гэсэн нэгэн сэдэвт 

бүтээл нийтлүүлж, уул бүтээлдээ Баянхонгор аймгийг Өрнөд бүсээс Төв бүс рүү шилжүүлэн 

оруулах нь улс ардын аж ахуйн нутаг дэвсгэрийн зохион байгуулалт, төлөвлөлтийг 

боловсронгуй болгоход чухал ач холбогдолтой гэж үзжээ.  Үүний дараа мөн академич, 

доктор профессор Б.Гунгаадаш монгол, зөвлөлтийн эрдэмтдийн 1961 онд боловсруулсан 

эдийн засгийн бүсчлэлийн схемийг нарийвчилж Төв бүс (10 аймаг)-ийг дотор нь 4 дэд муж, 

Өрнөд бүс (баруун 5 аймаг)-ийг дотор нь 2 дэд муж болгох санал дэвшүүлж бүс, дэд 

мужуудын тодорхойлолтыг өгсөн юм [Гунгаадаш.Б., (1986)]  (Зураг 2). Профессор 

Б.Гунгаадашийн Төв бүсийг дотор нь 4 дэд мужид хуваах санал нь хүн ам цөөнтэйн зэрэгцээ 

бэлчээрийн мал аж ахуй эрхэлдэгтэй холбоотойгоор хүн амын ойролцоогоор гуравны хоёр 

нь ихээхэн таруу байршин нутагладаг манай оронд эдийн засгийн бүсчлэлд хандсан тухайн 

үедээ шинэлэг хандлага  байв.  

Улсын төлөвлөгөөний комисс ба Шинжлэх Ухааны Академийн хоёрдмол 

удирдлагатай “Үйлдвэрлэх хүчний хөгжил байршлын хүрээлэн” /эдийн засгийн хүрээлэн/ 

1990, 2000 он хүртэлх БНМАУ – ын хөгжил байршлын 2 удаагийн ерөнхий схемийг /ген 

схем/ боловсруулсан. Энэ үед эдийн засгийн ерөнхий бүсчлэлийн зэрэгцээ тээвэр эдийн 

засгийн бүсчлэл, түлш эрчим хүчний хангажмийн бүсчлэлийн асуудлууд нилээд үндэслэл 

сайтай тавигдсан байгаа юм. Энэ үед Монгол Улсын бүхий л салбар яамд, тусгай газруудын 

дэргэд тухайн салбарын хүрээний эрдэм шинжилгээ, зураг төслийн ажил гүйцэтгэдэг 

институт, хүрээлэнгүүдтэй, эдгээрт тухай салбарын хөгжил байршлыг асуудал хариуцан 

судлах “сектор” нэгжүүд ажиллаж байлаа. Энэ ажилд ЗСБНХУ –ын ижил төрлийн хүрээлэн, 

институтын эрдэмтэд оролцож байсан.  Бүс нутгийн дотоодын бүрдэлт, хоорондын уялдаа 

нь тээврийн – эдийн засгийн холбоогоор илэрдэг. Манай нэрт эрдэмтэн Т. Намжим Монгол 

оронд тээвэр – эдийн засгийн Баруун, Баруун Хойт, Төвийн, Зүүн гэсэн дөрвөн бүс байгаа 

тухай 1970 – аад оны бүтээлдээ тэмдэглэсэн байгаа юм. Аймаг хоорондын үйлдвэрлэл, 
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худалдаа хангамж, эдийн засгийн холбоог авч үзээд тээвэр эдийн засгийн бүсчлэл нь эдийн 

засгийн ерөнхий  бүсчлэлтэй тохирч байгаа тухай тодорхойлж тэмдэглэсэн байна.  

Л. Цэдэндамба, О.Сүхбаатар, Ч. Дуламсүрэн нар 1980 онд хамтран “БНМАУ-ын 

эдийн засгийн мужуудыг илрүүлэн тогтоох асуудалд” хэмээх эрдэм шинжилгээний өгүүлэл 

нийтлүүлж, түүндээ стратегийн төлөвлөлт, сургалтанд ашиглах зорилгоор 1961 онд 

Монгол, Зөвлөлтийн эрдэмтдийн боловсруулсан эдийн засгийн Өрнөд, Дорнод, Төв бүсийн 

хүрээнд 7 дэд бүс илрүүлэх саналыг дэвшүүлсэн байна [Цэдэндамба.Л. бусад., (1980)]. Мөн 

судлаач Т.Энэбиш, Б.Лхагвадорж нар 1985 онд “БНМАУ-ын эдийн засгийн мужлалт”  гэсэн 

өгүүлэл нийтлүүлсэн юм. Уул өгүүлэлд Төв бүсийг Хойд ба Говийн, Өрнөд бүсийг Завхан 

– Говь – Алтайн ба Ховд – Увсын гэсэн дэд мужид ангилах санал дэвшүүлжээ [Энэбиш. Т., 

Лхагвадорж. Б., (1985)]. Энд бас л 1961 онд монгол, зөвлөлтийн эрдэмтдийн боловсруулсан 

бүсчлэлийн схемийг үндэс болгосон байна.  

ХХ зууны 90- ээд оны эхээр зах зээлийн эдийн засагт суурилсан, хүний эрх, эрх 

чөлөөг дээдэлсэн ардчилсан тогтолцоонд шилжин орсноор Монгол улсад хүн амын 

амьдралын түвшний хот, хөдөөгийн болон бүс нутаг хоорондын хэт ялгааг хөгжлийн жам 

ёсны хандлагад нийцүүлэн багасгаж улмаар арилган, иргэн бүр төрж өссөн нутагтаа ая 

тухтай ажиллаж, амьдрах таатай орчинг бий болгоход чиглэсэн бүсчилсэн хөгжлийн дунд, 

урт хугацааны төрийн бодлого боловсруулан хэрэгжүүлэх шаардлага зүй ёсоор тавигджээ. 

Монгол улсад олон жилийн өмнөөс ярьж бичиж, судалж ирсэн эдийн засаг – нийгмийн 

бүсчлэл15, бүс нутаг16, байршил, хотжилтын асуудлыг тэр үеэс төрийн бодлогын түвшинд 

бодит үйл ажиллагаа болгож хэрэгжүүлэх эхлэл бий болсон.  

Энэ бүсчилсэн хөгжлийн гол санаа нь хүн, байгаль, аж ахуйн орон зай, цаг хугацааны 

шүтэлцээнд үндэслэн нүүдлийн уламжлалт аж ахуй, соёл дэвшилтэй бүхнийг орчин үеийн 

суурин соёл иргэншлийн ололттой хослуулан Монгол маягийн хөгжлийн өвөрмөц загварыг 

бий болгоход чиглэгдэж байгаа юм.  

                                                           
15 “Эдийн засгийн бїсчлэл” гэж бїсчилсэн хєгжлийн зорилгод нийцїїлэх Монгол улсын нутаг дэвсгэрийг дотоод зах зээл 

хєгжих, гадаад зах зээлтэй зохистой холбох газар зїйн байрлалын боломж, аймаг сумдын аж ахуй, соёлын уламжлалт 

харилцаа холбоо, эдийн засаг, нийгмийн хєгжлийн зорилтын нийтлэг байдал, байгаль, тїїхий эдийн нєєц, оюуны чадавхийг 

засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж болон салбар хоорондын хамтын ажиллагааны хїрээгээр бїрэн зохистой хоршин 

ашиглах боломж зэргээр нь эдийн засгийн бїсїїд болгон зохион байгуулж, эдийн засаг дэд бїтцийн хєгжлийг уг бїсїїдээр 

зохицуулах їйл ажиллагааг; 
16 “Бїс нутаг” гэж аймаг, сум, нийслэл, дїїрэг, хот, тосгоны хоорондын нийгэм, эдийн засгийн харилцаа холбоо, тусгай 

хамгаалалттай газар нутаг, тэдгээрийн орчны бїс, хїн амын нутагшилт, хєдєє аж ахуй, аялал жуулчлал болон аж ахуйн 

бусад салбар /Салбар хоорондын/ -ын уялдаа холбооны орон зайн хєгжил, байршлын хїрээг хамарсан Монгол улсын нутаг 

дэвсгэрийн тодорхой хэсэг буюу эдийн засаг, нийгмийн цогцолборыг; 
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Монгол улсын Засгийн газрын 1999 оны 138 дугаар тогтоолоор “Монгол улсын 

эдийн засаг, нийгмийн тогтвортой хөгжлийн шинжлэх ухааны үндэслэлийг судлан 

боловсруулах” чиг үүрэг бүхий Үндэсний хөгжлийн хүрээлэнг  ШУА-ийн харъяанд 

байгуулсан нь төр засгаас гаргасан оновчтой шийдвэр болсон гэж үзэж байна17. 

Монгол Улсын Үндсэн Хуулийн 38 – р зүйлийн 2 болон 3 – р хэсэгт “...салбар болон 

салбар хоорондын, бүс нутгийн хөгжлийн асуудлаар арга хэмжээ боловсруулж 

хэрэгжүүлэх...” гэсэн заалт байдаг.  

Дээрх заалтыг үндэслэн 2001 оны 6 – р сарын 14 – ний МУ – ын Их Хурлын 57 – р 

тогтоолоор “Монгол улсын бүсчилсэн хөгжлийн үзэл баримтлал” – ыг баталжээ. Энэ үзэл 

баримтлалаар Баруун, Хангайн, Төвийн, Зүүн, Улаанбаатарын гэсэн 5 бүсэд Монголын 

нийт газар нутгийг хуваасан. Бүс бүрт хамаарах аймгуудын хөгжлийн ерөнхий хуваарийг 

тогтоож, нөхцөл байдлаас хамааран уян хатан байхаар зааж өгсөн байна.  

Манай улсын бүсчилсэн хөгжлийн үзэл баримтлалын эрхэм зорилго нь тус улсын 

газар, түүний баялаг газар тариалан, мал аж ахуйн гаралтай түүхий эдийн нөөц, оюуны 

чадавхийг байгаль орчны даацад зохицуулан оновчтой  ашиглах үндсэн дээр хүн ам, 

үйлдвэрлэлийн өнөөгийн зохисгүй бөөгнөрлийг задалж, хот, хөдөөгийн хөгжлийн ялгаа,  

аймаг, бүс нутаг хоорондын тэгш бус, тэнцвэргүй байдлыг багасгаж хөгжлийн түвшинг 

ойртуулах, үндэсний эдийн засаг,  нийгмийн дэвшлийг түргэтгэх  дотоод, гадаад таатай 

орчныг бүрдүүлэхэд оршино гэж дэвшүүлсэн.  

Манай улсын бүсчилсэн хөгжлийн үзэл баримтлалын гол зорилго, зорилтыг хангах 

үндсэн арга зам нь Монгол улсад эдийн засгийн бүсчлэл тогтоож түүгээр дамжуулан бүс 

нутаг, хот хөдөөгийн хөгжлийн нэгдмэл болон харьцангуй бие даасан тогтолцоонд 

суурилсан бүс нутгийн эдийн засаг нийгмийн цогцолборуудыг бүрдүүлэх явдал гэж заасан 

байна.18 

Энэхүү цогцолборыг бүрдүүлэх хэмээх ойлголтонд эдийн засгийн бүсчлэл хийх 

улмаар харьцангуй эдийн засгийн бие даасан эрх бүхий эдийн засгийн бүсүүдийг байгуулж 

өгсөн билээ. Эдийн засгийн бүсчлэлийн үндсэн зорилго нь бүс нутгийн дотоод зах зээлийг 

                                                           
17 2003, 2005 онд Монгол улсын хөгжлийн тулгуур асуудлуудтай холбогдсон судалгааг шинжлэх ухааны үндэслэлтэй 

гүйцэтгүүлж байх зорилгоор Санхүү, Эдийн засгийн яам, ШУА-ийн хамтын ажиллагааны гэрээний дагуу тус хоёр 

байгууллагын удирдлагын хамтарсан тушаалаар тус хүрээлэнд бүтцийн өөрчлөлт хийж, судалгааны чиглэлүүдийг 

өргөтгөх арга хэмжээ авчээ. 2006 онд тус хүрээлэнг Монгол улсын Ерөнхийлөгчийн Тамгын Газар, Шинжлэх Ухааны 

Академийн давхар харъяанд ажиллуулахаар шийдвэрлэжээ. Энэ хүрээлэнд Бүс нутгийн хөгжлийн бодлогын судалгааны 

сектор гэсэн бие даасан сектор байдаг. 
18 Бїсчилсэн хєгжлийн їзэл баримтлал. 2001 – 6 – 14. МУ –н Их хурлын №57- р тогтоол.  
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хөгжүүлэх, гадаад зах зээл рүү гарц бий болгох, эдийн засгийн нөөцүүдийн зохистой 

ашиглах боломжийг бүрдүүлж, тухайн бүсийн нийгэм – эдийн засгийн, дэд бүтцийн 

хөгжлийг бүсүүдээр зохицуулах үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхэд оршиж байгаа юм.  

 Мөн энэ үзэл баримтлалаар бүсүүдийн хөгжлийг түргэсгэх, жигд хөгжлийг бий 

болгох замаар бүсүүдэд жигд хөгжүүлэх салбар болон эдийн засгийн нөөцийн харилцан 

уялдаа бүхий салбарын хөгжлийн үндсэн хандлагыг тодорхойлж өгсөн.   

Монгол улсын бүсчилж хөгжүүлэх бодлогын түүхэн хөгжлийн явц, судлагдсан байдлын 

шинжилгээний хүснэгтийг Хавсралт 5. үзүүлэв. 
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ЗУРГАА.  БҮС НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН ТӨЛӨВЛӨЛТ БА УДИРДЛАГЫН 

ТОГТОЛЦОО ХООРОНДЫН УЯЛДАА 

 

Монгол Улс 2001 онд УИХ-аас баталсан Бүсчилсэн хөгжлийн үзэл баримтлалын 

дагуу бүс нутгуудын хөгжлийн стратегийн тэргүүлэх чиглэлүүдийг тодорхойлон, бүс 

нутгийн хөгжлийг дэмжих хууль эрх зүйн орчинг бүрдүүлж, бүсийн банк, санхүү, дэд 

бүтцийн сүлжээг сайжруулах, улмаар бүс нутгийн нийгэм, эдийн засаг, соёлын харьцангуй 

жигд хөгжлийг хангах, бүс нутгийн хүрээнд засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгжүүдийн 

бие даан хөгжих боломжийг хангах бодлого баримтлаж ажилласан. 

Бүсчилсэн хөгжлийн үзэл баримтлалыг хэрэгжүүлэх Бүс нутгийн хөгжлийг дэмжих 

бодлого нь УИХ-ыг сонгох 2004, 2008 оны сонгуулийн үр дүнгээр байгуулагдсан шинэ 

Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт тусгагдан хэрэгжсэн боловч тодорхой үр дүн 

харагдахгүй байна. Үүний учир шалтгааныг эдийн засгийн зохицуулалтын арга хэрэгсэл 

хангалтгүй байгаатай холбон тайлбарлах нь зүйтэй гэж үзэж байна. 

Монгол улсын Улсын Их Хурлаас бүсүүдийн хөгжлийн дунд хугацааны стратеги батлах 

тухай тогтоол гаргаж “Монгол Улсын бүсүүдийн хөгжлийн дунд хугацааны стратегид 

үндэслэн бүс бүрийн хөгжлийн хөтөлбөрийг тухайн бүсэд багтах аймгуудын оролцоотой 

2003 оноос эхлэн боловсруулж, холбогдох төсөл арга хэмжээг жил бүрийн үндсэн чиглэл, 

улсын төсөвт тусган дэс дараатай хэрэгжүүлэхийг Засгийн газарт…” даалгасан юм. 

Монгол улсын хувьд бүс нутгийн хөгжлийн асуудлаар Ерөнхийлөгчийн Тамгын газрын 

дэргэдэх “Үндэсний хөгжлийн хүрээлэн” ихээхэн судалгаа, шинжилгээний ажил хийж 

бүсүүдийн хөгжлийн хөтөлбөрийг боловсруулахад дэмжлэг үзүүлж байсан. Гэсэн хэдий ч 

практик дээр эдгээр хөтөлбөрийн хэрэгжилт хангалтгүй байдаг.  

Бүсийн институцийг харьцангуй бие даасан хэлбэрт оруулж, бодлого, түүнийг 

хэрэгжүүлэх институцийн бүрдэлтийн, чадавхийн шинжилгээг хийх хэрэгтэй байна.  

Бүсийн тулгуур төвүүдийг сонгосон үндэслэл ямар онол дээр суурилсан болон бүс 

нутгийг нээлттэй системийн хувьд авч үзэхэд системийн хандлагын шинжилгээ өнөөг 

хүртэл хийгдээгүй байгаа зэргээс бүсийн тулгуур төвүүд цаашдаа тулгуур төвийнхөө 

үүргийг гүйцэтгэж чадахгүйд хүрэхээр байна.   

Бүсийн нутгийн хөгжлийг дэмжих бодлого нь Засгийн газрын үйл ажиллагааны 

хөтөлбөрүүдэд тусгалаа олдог хэдий боловч тодорхой үр дүн нь мөн л харагдахгүй байсаар 
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байна. Өнөөгийн энэ тогтолцоонд бүсийн хөгжлийн хөтөлбөрүүд батлагдаж байгаа боловч 

бүсийн эдийн засгийн зохицуулалтын арга хэрэгслүүд өнөөг хүртэл бүрдээгүй байна. 

Үндэсний хорооноос, төдийгүй бүсийн зөвлөлөөс гаргасан тодорхой төлөвлөлт байхгүй 

байгаа учраас бүсийн захирагч, бүсийн хөгжлийн тулгуур төвийн үндсэн функц 

тодорхойгүй байна.  Бүсийн хөгжлийн төлөвлөлт нь өнөөгийн хууль эрх зүйн хүрээнд 

салбар дундын хөгжлийг зохицуулах байдлаар хийгдэж чадахгүй байгаа учраас бүсийн 

онцлогт нийцсэн төлөвлөлт оновчтой болж чадахгүй байгаа юм.  

Төлөвлөлтийг бүсчилж хийх эрх зүйн үндэс бүрдээгүй нь бүсийн хөгжлийн хөтөлбөр 

хэрэгжихэд ихээхэн саад болж байна. Өөрөөр хэлбэл, бүсийн төлөвлөлтийг хийдэг 

институцийг бүрдүүлэх шаардлагатай байна. Бүсийн хөгжлийн асуудлыг тусгайлан 

хариуцдаг судалгааны институт шаардлагатай байна. Энэ байгууллагын чиг үүрэг нь 

бүсийн нийгэм эдийн засгийн позитив шинжилгээний үндсэн дээр хэрэгжүүлэх үйл 

ажиллгааны прогнозыг хийдэг байх ёстой. Бүс нутгийн нийгэм-эдийн засгийн орчинг зөв 

үнэлэх нь тухайн бүсийн өрсөлдөх чадварын үнэлгээ, бүсийн хөгжлийг тэргүүлэх чиглэл 

тодорхойлогдох ач холбогдолтой. Бүсүүдийн хөгжлийн стратегийг бүсийн төсвийн 

хүрээний дунд хугацааны мэдэгдэлтэй холбож, хэрэгжих боломжтой үйл ажиллагаа болгон 

хувиргах шаардлагтай байна. Мөн төлөвлөлтийн процесс нь бүсийн төсвийн бүрдүүлэлттэй 

байнга хамт шийдэгдэж байхад ихээхэн анхаарах хэрэгтэй. “Үр дүнд чиглэгдсэн төсвийн 

бүрдүүлэлтийн систем” ба “Үр дүнд чиглэгдсэн удирдлагын систем” загварыг хувийн 

бизнесийн секторын үйл ажиллагааны туршлагад тулгуурлах бөгөөд шинэлэг зүйл нь 

тухайн зорилгыг хэрэгжүүлэхийн тулд зарцуулагдаж буй төсөв нь төвлөрсөн байж, харин 

түүнд хүрэх аргууд нь төвлөрсөн бус байдалтай байдагт оршино. Манай улсын бүсчилж 

хөгжүүлэх бодлогод энэ системийг ашигласнаар “зардлын санхүүжилт“– ээс салж зорилго 

ба зорилтыг хангах зардлын тэргүүлэх чиглэлийг тодорхойлох зарчмыг бий болгох юм19. 

Зарчим нь бизнесийн байгуулагууд бага хүүтэй зээл авах боломжоор хангагдагт оршино. 

Бүс бүрд дэд бүтцийн, хотын хөгжлийн, үйлдвэрлэлийн, байгаль орчны зэрэг олон салбарын 

асуудал хамаарч тэр бүрт салбарын “биет” төлөвлөлт хийгдэж байдаг. Энэ нь ч ойлгомжтой. 

Учир нь эдгээр салбаруудад төрийн болон нийгмийн хяналт ихээхэн тавигдаж байдагтай 

                                                           
19 “Монголын Эдийн засгийн форум 2011” чуулга уулзалтын үеэр төр засгаас зайлшгүй анхаарал хандуулах 

ёстой бодлогын асуудлын тоонд хувийн хэвшлийн байгууллагын оролцоотойгоор бүс нутгийн төлөвлөлтийг 

хийх, төрийн зарим чиг үүргийг хувийн хэвшилд үүрүүлэх асуудлыг авч үзсэн юм.    
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холбоотой. Манай бүс нутгийн хөгжлийн төлөвлөлт нь өнөөгийн хууль эрхзүйн хүрээнд 

салбар дундын асуудлыг зохицуулах байдлаар хийгдэж чадаж байна уу? гэсэн асуулт нэн 

түрүүнд урган гарч ирж байна. 

Салбарын төлөвлөлтийн зарчмаар ажиллаж байгаа энэ үед орон нутаг, бүсийн 

онцлогт нийцсэн төлөвлөлт төдийлөн оновчтой болж чадахгүй байна. Үүнийг Бүсүүдийн 

хөгжлийн дунд хугацааны стратегийн хэрэгжилтийн явцад хийсэн судалгаа, шинжилгээний 

үр дүн харуулж байна. Бүсчилсэн хөгжлийн удирдлага, зохицуулалтын тухай хуулиар 

өнөөгийн Бүсийн зөвлөлүүд нь бүсийн төлөвлөлт хийх эрх зүйн үндэс бүрдээгүй байна. 

Менежментийн онолоор төлөвлөлт нь тухайн бүсийн өмнөө тавьсан зорилгодоо хамгийн 

оновчтой байдлаар хүрэх арга замыг тодорхойлох менежментийн үндсэн чиг үүрэг юм. 

Иймээс бүс нутгийн хөгжлийг төлөвлөх шууд эрхийг Бүсийн зөвлөлд олгох нь илүү үр 

дүнтэй байх болов уу. Иймээс Төсвийн байгууллагын удирдлага, санхүүжилтийн тухай 

хууль болон бусад холбогдох хуулийг бүсчлэн хөгжүүлэх бодлоготой уялдуулж байж сая 

бид бүс нутгийн төлөвлөлтийн асуудлыг ярих учиртай.  

Манайд бүс нутгийн асуудлыг тусгайлан хариуцах яам, нэгж байхгүй Шадар сайдын 

эрхлэх асуудалд давхар хариуцуулж байгаа нь төрийн бодлогын түвшинд нэгтгэн төлөвлөх 

ба зорилтыг нарийвчлан тодорхойлох, үйл ажиллагааны зохион байгуулалтыг оновчтой 

хийх, хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай хөрөнгийн эх үүсвэрийг тооцох, бүрдүүлэх зэрэг  ажил 

сулрахад хүргэж байна. 

Улс үндэстний хөгжлийн ерөнхий концепцид нийцүүлэн тухайн бүсийн онцлогийг 

харгалзан урт, дунд, богино хугацааны төлөвлөлт хийхийн тулд позитив шинжилгээ хийж, 

таамаглалын хувилбаруудыг боловсруулах шаардлага урган гарна. Таамаглалын 

хувилбаруудыг боловсруулахад өнөөгийн бүс нутгийн эдийн засгийн онолд өргөн 

ашиглагдах болсон төрөл бүрийн оновчлолын, байршлын, үндэсний эдийн засгийн бүс 

хоорондын загваруудыг өргөн ашиглах шаардлагатай болдог.  Гэвч загвар ашиглана гэдэг 

нь бүсийн талаар бүрэн дүүрэн мэдээллийг шаарддаг. Бүсийн мэдээллийг бүрдүүлэхэд төр 

захиргааны болон хууль эрх зүйн байгууллагаас гадна эрдэм шинжилгээ - судалгааны, 

төслийн зөвлөлгөө өгөх зэрэг байгууллагууд ихээхэн үүрэг гүйцэтгэж байдаг байна.  

Манайд энэ асуудлыг Үндэсний хөгжлийн хүрээлэн нэг хэсэг нуруундаа үүрч явсан 

бол өнөө үед Үндэсний хөгжлийн газар үргэлжлүүлэн авч яваа юм. Бүсүүдийн удирдлагын 

институтын үйл ажиллагаа сул байгаа нь, мөн мэдээллийн сан хангалтгүй байгаа зэрэг нь 
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бүсийн хөгжлийн хөтөлбөрийн амьдрах чадварыг сулруулж байгаа нэг нөхцөл болж байгаа 

юм.    

Мөн манай бүсийн хөгжлийн санхүүжилтийн асуудал бүрхэг хэвээр байна. 

Салбарын санхүүжилт дээр суурилсан орон нутгийн санхүүжилтийн эх үүсвэр аймаг, 

дүүрэг, сумдад хуваарилагдаж буй энэ нөхцөлд бүсийн нэгдсэн бодлогын асуудал орхигдож 

байгаа юм. Яам, салбарын төлөвлөлт уялдаа холбоо муутай байгаа энэ нөхцөлд санхүүжилт 

хийгдэж байгаа агуулга нь хөгжлийн гэхээсээ илүүтэйгээр орон нутгийн намын бодлогыг 

дэмжсэн хэлбэртэй болоод байна.   

Гадаад улс орнуудын туршлагаас харахад эдийн засгийн хөгжлийн урт, дунд 

хугацааны төлөвлөлт дээр үндэслэн санхүүгийн төлөвлөгөө хийгддэг. Түүнчлэн төсвийн 

доороос-дээш төсөвлөдөг аргаа халж, дээрээс доош маш нарийн тооцоолж төсөвлөдөг 

болсон байна20. Манай улсын хувьд доороос дээш төдийгүй, төлөвлөлт төсөвлөлтийн 

хооронд уялдаа холбоогүй гэж үздэг байна21.  

 Бүс нутгийн нийгэм – эдийн засгийн орчинг зөв үнэлсэнээс тухайн бүсийн өрсөлдөх 

чадварын үнэлгээ, бүсийн хөгжлийн тэргүүлэх чиглэл /байгалийн баялаг дээр суурилсан 

бус/ зөв тодорхойлогдох юм.     

Улс орнуудын бүс нутгийн төлөвлөлтийн зорилго, зорилтуудыг судалж үзэхэд 

бүсүүдийг нийгэм эдийн засгийн хөгжлийн түвшингээр нь жигдрүүлэх гэсэн зорилгоос сул 

хөгжилтэй бүсүүдийн өндөр хөгжилтэй бүсүүдээс хоцорсон хоцрогдлын хэмжээг 

багасгах гэсэн зорилтуудыг дэвшүүлэх болсон нь манай улсын хувьд ч мөн сонирхолтой 

асуудал юм. Түүнчлэн бүсүүдийн хөгжлийг дэмжих төрийн бодлого нь төсвийн хэрэгцээг 

хангах зорилго бүхий санхүүгийн дэмжлэг өгөхөөс илүүтэйгээр бүсийн эдийн засгийн 

хөгжлийг түргэтгэхэд чиглэгдэж байвал илүү болов уу.   

Бизнест ногдуулах татварын хэмжээ болон зээлийн хүүгийн түвшинг бууруулах, 

тээврийн хөнгөлттэй нөхцөлийг бий болгох, орон нутгийн төсвийн хуваарилалтыг 

боловсронгуй болгох зэрэг макро эдийн засгийн арга хэрэгслүүдийг ашиглах талаар бүс 

нутгийн хөгжлийн баримт бичгүүдэд ихээхэн тусгагдсан байдаг. Гэтэл зарим улс орнууд 

                                                           
20 Г. Баттүвшин нар. “Монгол Улсын төлөвлөлтийн чадавхийг үнэлэх нь” УБ, 2008 он. НҮБХХ – ийн захиалгат 

ажил.    
21 Хеллен Тилли, А.Энхбат, Дунд болон богино хугацааны төсвийн төлөвлөлтийг сайжруулах төслийн хоёр 

дахь тайлан, 2007 
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макро эдийн засгийн арга хэрэгслээс илүүтэйгээр микро эдийн засгийн арга хэрэгслүүдийг 

ашиглах болсон. Микро эдийн засгийн арга хэрэгсэл нь бүс нутгийн эдийн засгийн 

субьектуудын үйл ажиллагаанд шууд нөлөөлөх байдлаар хийгддэг. Бүс нутгийн 

төлөвлөлтийн явцад тодорхойлогдсон бүсийн тэргүүлэх чиглэлийн салбарт, тодорхой 

ялангуяа экспортын бүтээгдэхүүний баримжаатай үйлдвэрлэлд хийгдэх хөрөнгө 

оруулалтыг дэмжих шаардлагатай байна. Мөн хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлэх үүднээс 

төр засаг, бүсийн удирдлагын байгууллагууд хамтарч зарим нэгэн үйлдвэрүүдийг хүн ам 

олноор суурьшсан төв суурийн газарт барих болон өргөтгөхийг хорьж сул хөгжилтэй, 

ажилгүйдэл ихтэй бичил бүсүүдэд чиглүүлэх хэрэгтэй байна.  

Манай орны хөгжлийн стратеги төлөвлөлт захирамжлалын шинжтэй, нарийн 

тооцсон судалгаа, шинжилгээ муутай, салбар яамд ялангуяа бүс, орон нутгийн 

түвшинд мэргэжилтний төлөвлөлтийн чадамж сул зэрэг нь өнөөгийн бүс нутгийн 

хөгжлийн явцад сөргөөр нөлөөлж байна22.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
22 Г. Баттүвшин нар. “Монгол Улсын төлөвлөлтийн чадвахийг үнэлэх нь” УБ, 2008 он. НҮБХХ – ийн захиалгат 

ажил. 
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Дүгнэлт 

1. Монгол улсын Үндсэний аюулгүй байдлын шинэ үзэл баримтлалд хүний амар 

амгалан, аюулгүй, эрүүл, хангалуун амьдрах, түүний хөгжих, хөдөлмөрлөх нөхцөл 

бүрдсэн, орлого, хүрээлэх орчин, хүнс нь аюулгүй байх цогц, бодитой, оновчтой 

шийдлийг тусгасан мэдлэгт суурилсан нийгэм эдийн засагтай байх гэсэн асуудал нь 

бүсчилж хөгжүүлэх бодлогын эрх зүйн зохицуулалтын үндэс болох юм. 

2. Гадаад бодлогын үзэл баримтлалд энхийг эрхэмлэсэн, нээлттэй, бие даасан, олон 

тулгуурт гадаад бодлого явуулах мөн хөрш зэргэлдээ улс орнууд болон гуравдах 

хөршийн асуудлууд түншлэлийн олон хэлбэрүүд тусгагдсан нь бусад улс орнуудтай 

шинэ үеийн, найрсаг, эрх тэгш харилцаа, харилцан ашигтай хамтын ажиллагаа 

тогтоон хөгжүүлэх бүсчилж хөгжүүлэх гадаад бодлогын үндсийг тодорхойлсон 

байна.  Гэхдээ зарим заалтууд тухайлбал, ОХУ, БНХАУ-тай бүхэлдээ тэнцвэртэй 

харилцана. Чингэхдээ энэ хоѐр оронтой харилцаж ирсэн уламжлал, эдийн засгийн 

хамтын ажиллагааны өвөрмөц онцлогийг харгалзана гэж тодорхой улс орнуудын нэр 

заасан явдал нь улс орнуудыг алагчлан үзсэнтэй адил хэмээн шүүмжлэл дагуулдаг 

байна. Мөн тухайн баримт бичгийн хамгийн том дутагдал нь түүний хэрэгжилтэд 

хяналт тавих механизмыг зааж өгөөгүй явдал гэж зарим судлаачид үздэг байна. 

(Гадаад бодлогын үзэл баримтлал батлгадсаны 20 жилийн ойн ЭШБХ – ын 

материалаас. Улаанбаатар хот. 2014 он) 

3. Бүсчилсэн хөгжлийн бодлогын эрх зүйн зохицуулалтын тал дээр олон хууль, үзэл 

баримтлалуудыг дурьдаж болох ч яг энэ асуудлыг тусгайлан хариуцах институт, 

түүний эрх, үүрэг нь тодорхой бус, төсвийн зарцуулалт, хөрөнгө оруулалт, татварын 

бодлого, хөдөлмөрийн болон халамжийн бодлого зэрэг нь бүсийн хөгжлийг дэмжих 

хэлбэрээр бус харин хот, аймаг, дүүрэг сумдын хүрээнд тавигддаг хэлбэрээ хэвээр 

хадгалсан нь хөгжлийн энэ загварын амьдрах боломжийг бууруулсан юм.  

4. Мөн дараа дараагийн засгийн газар үндсэн үзэл баримтлалаа алдагдуулсан бодлого 

хэрэгжүүлж улмаар төлөвлөлт нь салбарын болон нэгэн аймаг, орон нутгийн 

хэмжээнд хийгдэж байсан нь тухайн асуудлын ач холбогдлыг бууруулсан байна. 

5. Бүс нутгийн хөгжлийн стратегийн баримт бичгүүд 2003 оноос батлагдаж ирсэн 

боловч үүнийг дэмжих тогтолцоо сул, орон нутгийн төлөвлөлтийн чадавхи сул, 

бүсүүдийн хөгжлийн хөтөлбөрт тусгагдсан үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх нэгдсэн 
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бодлого дутагдсан зэрэг олон шалтгаан нь  улмаар Засгийн газар нэгдсэн бодлогоор 

хангахаа больж тухайн ажлыг хариуцаж байсан байгууллага, мэргэжилтнүүдийн үйл 

ажиллагаа дэмжлэггүй үлдсэн юм.  

6. Чөлөөт бүсүүдийн үйл ажиллагааны хувьд ЗГ-н хувьд ч, аймаг орон нутгийн хувьд 

ч хэрхэн хэрэгжүүлэх талаар нэгдсэн бодлого байхгүй байсан нь чөлөөт бүсийн 

захиргаа, бүсийн хашсан талбайн хүрээнээс хэтрээгүй үр дүнтэй байна. Учир нь олон 

улсын стандартад нийцсэн дэд бүтцийг бий болгох хөрөнгө оруулалтын ялангуяа 

гадаадын хөрнгө оруулагчдыг татах бодлого өнөөдөр хүртэл алга байна. Чөлөөт 

бүсийг байгуулах бодлого нь хүний нөөцийн, хөдөлмөрийн зах зээлийн бодлоготой 

салшгүй холбоотой гэвч энэ тал дээр засаг төрөөс тусгайлан явуулсан бодлого мөн 

байхгүй байна.   

7. Бүс нутгийн хөгжлийн асуудалд Төр засаг-Хувийн хэвшил-Эрдэм шинжилгээ 

судлагааны байгууллагын хамтын үйл ажиллагаа, үүнийг дэмжих төрийн 

институцын оролцоо сул байгаа юм. Энэ нөхцөл байдал нь нэгдсэн орон зайн 

төлөвлөлт хийгдэх чадамж, судалгаа шинжилгээний нэгдсэн систем бий болох, 

хамтын ажиллагааны тэргүүлэх чиглэлүүдийг тогтоох зэрэгт сөрөг нөлөө үзүүлсэн 

юм.   

8. Үндэсний хороо, бүсийн зөвлөлийн эрх үүрэг оновчтой бус, бүсийн зөвлөлийн дарга, 

аймгийн засаг дарга нарын ажил үүргийн хуваарь, захирах захирагдах ёс нь 

тодорхойгүй, бүсийн захирагч бүсийн зөвлөлөөс гарсан шийдвэрийг биелүүлэх 

тохиолдолд гарах асуудлыг хэрхэн шийдвэрлэх нь тодорхой бус зэрэг сул талууд мөн 

нөлөөлсөн гэж үзэж байна. 

9. Бүсийн зөвлөл нь Үндэсний хорооны бүрэлдэхүүн нэгж гэж тодорхойлогдсон боловч 

үндсэндээ Үндэсний хороо нь ч, Бүсийн зөвлөл нь ч мэдлэг, мэргэжлийн чадвар сул 

байсан явдал, нөгөө талаас сонгуулийн үр дүнд бүрэлдсэн төв болон орон нутгийн 

удирдах засаг захиргааны байгууллагуудын бодлогын залгамж халаа байхгүй байсан 

зэрэг нь бүсчилж хөгжүүлэх бодлого хэрэгжээгүй нэгэн шалтгаан юм. Өөрөөр хэлбэл 

УИХ – ын сонгуулийг бүсийн хэмжээнд явуулдаг болбол эргээд сонгогдсон гишүүд 

нь бүсийн нэгдсэн орон зайн хүрээний асуудлыг илүү анхаарч үзнэ гэж бодож байна.  

10. Бүсчилж хөгжүүлэх бодлогыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, үйл ажиллагаанууд 

хэрэгжээгүй үндсэн шалтгаан нь төрийн байгууллагуудын оролцооны түвшин 
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харилцан адилгүй, дэмжих бодлогоос илүүтэйгээр бий болж байсан тогтолцоог 

алдагдуулсан хэв шинж бүхий зохицуулалт, хуулийн нэмэлт өөрчлөлтүүдийн үр 

нөлөө нь эргээд “Бүсчилж хөгжүүлэх үзэл баримтлал”-д сөрөг үр дагаврыг бий 

болгосон байдаг.  
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САНАЛ, ЗӨВЛӨМЖ 

 

1. Бүс нутгийн хөгжлийн стратегийг  тодорхойлох байгууллага нь Ерөнхий сайдын 

дэргэдэх орон тооны бус Үндэсний хороо байхаар зааж уг хороонд асуудал эрхэлсэн 

засгийн гишүүд байхаар зааж өгсөн. Хэрэв энэ заалтын хүрээнд асуудлыг 

тодорхойлох шаардлагатай гэж үзвэл Бүс нутгийн хөгжлийн асуудлыг эрхэлсэн 

яамдуудын бодлогыг бүс нутаг, орон зайд нэгтгэн зангидах, бодлогын стратегийнх 

нь нэгдмэл байдалд үнэлгээ, залруулга хийх, улс орны нэгдсэн бодлогыг 

боловсруулах улмаар яамдад нэгдсэн бодлогын стратегийг танилцуулж, хөгжлийн 

хамтын ажиллагааг хянах, мониторинг хийх, үнэлгээ өгөх төрийн байгууллагын бие 

даасан институци байх нь зохимжтой гэж үзэж байна. Жишээ нь: Бүс нутаг 

төлөвлөлтийн асуудлыг эрхэлсэн яам, Нэгдсэн төлөвлөлт, бодлого боловсруулах 

газар гэх мэт.  

2. Нэгдсэн төлөвлөлтийн хүрээнд тусгагдсан бодлогууд нь улс орны хөгжилд үзүүлэх 

нөлөөлөл, үзэл баримтлал, зарчим, үйл ажиллагаа, хяналт, үр дүнгийн үнэлгээ, ил 

тодорхой байх, мэдээллэгддэг байх зэрэг нь нэгэн нэгдсэн бодлогод суурилж, нэгэн 

институц дээр зангидагдахгүй бол (төрийн оролцоо ихтэй), үүнийг бие даасан 

институци хэрэгжүүлэхгүй бол бүхэл бүтэн нэгдсэн системийг удирдах нь хэцүү 

байх нь ойлгомжтой. Төлөвлөлт, бодлогын институцийн тогтолцоог дараах байдлаар 

харж байна. Үүнд: 

 

 

 

 

 

 

 

3. Бүсийн зөвлөлд тухайн бүсийн нийт нутаг дэвсгэрт хаярьяалагдах амйгин засаг дарга 

нараас гадна бүсийн салбарын болон салбар хоорондын уялдаа, төлөвлөлтийн 

бодлогыг боловсруулж байгаа судалгаа шинжилгээний байгууллага, хувийн 

хэвшлийн болон олон нийтийн байгууллагын төлөөлөл оролцох байдлаар “нээлттэй 

Үндэсний хороо Нэгдсэн төлөвлөлт бодлого 

боловсруулах институци 

Бүсийн зөвлөл Бүсийн зөвлөл Бүсийн зөвлөл Бүсийн зөвлөл Бүсийн зөвлөл 
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төлөвлөлт” хийгдэж байвал илүү үр дүнтэй байна гэж үзэж байна. Бүсийн зөвлөлийн 

стратегийн удирдлага дараах байдлаар ажиллах нь оновчтой байна.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стратеги, 
баримтлал, 

зарчим

Үндэсний аюулгүй байдлын үзэл 
баримтлал 

Гадаад бодлогын үзэл 
баримтлал 

Монгол улсыг бүсчилж 
хөгжүүлэх үзэл баримтлал

Баритлалын хүрээнд хийгдсэн 

стратегийн удирдлагын болон 

судалгаа, шинжилгээний  

тэргүүлэх чиглэлийг зааж өгч 

буй үйл ажиллагааны мөрдлөг  

Нийгэм-эдийн засгийн нэгдмэл 

системийн хөгжлийн нөхцөл 

байдалд олон талт шинжилгээ 

хийсний нөхцөлд хөрш 

зэргэлдээ орны болон бүс 

нутгийн хамтаар хөгжих 

зорилгонд нийцэх бодлогыг 

тодорхойлж, хэрэгжүүлэх;   

СТРАТЕГИЙН УДИРДЛАГЫН ҮЗЭЛ САНАА 

Баримтлал Зарчим 

Хөгжлийн ирээдүйн 

төсөөлөл, төлөвлөлт 

Бүс нутгийн өрсөлдөх 

чадварыг бий болгох 

Тогтвортой хөгжил 

Тэргүүлэх чиглэлийн 

стратеги төлөвлөлт 

Гадаад орчин, зах зээлийн 

эрэлтийн өөрчлөлтөнд зохицсон 

урт хугацааны хөгжлийн загвар 

боловсруулах 

Өрсөлдөөний дэд бүтэц, нөөцийг 

хөгжүүлэх, оновчтой аж ахуйн 

системийг бүрдүүлэх  

Дунд болон богино хугацааны 

хөгжлийн тэргүүлэх чиглэлүүдэд 

суурилсан бизнесийн загварын 

хөгжүүлэлт, нэвтрүүлэлт  

Бүс нутгийн хөгжлийн стратеги 

хэрэгжих явцад үүсэх шинэ 

нөхцөл байдалд тохирсон шинэ 

шийдлийг хурдан гаргах, хүний 

нөөцийг тасралтгүй хөгжүүлэх   

Улс орны уламжлалт соёл, 

шинэ зууны хөгжлийн 

хандлага, орон зайн эдийн 

засгийн онолын болон бусад 

шинжлэх ухааны ололтонд 

суурилсан менежментийн 

зохистой шийдэл;  
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Бүсчилж хөгжүүлэх стратеги үндсэн гурван тулгуур хөгжлийн үзэл баримтлалд суурилах 

ёстой. 

Бүсүүдийн хөгжлийн бодлогын тавилыг хийхдээ анхнаасаа бүсийн хөгжил, нийгэм эдийн 

засгийн салбаруудын хөгжлийг нэгдмэл байдлын хүрээнд нь тавьж өгөхгүй бол өнгөрсөн 

үеийн туршлага шиг бүсийн нэгдсэн орон зайн гэхээсээ салбар яамдууд, аймаг орон нутгийн 

задгай үйл ажиллагааны хөтөлбөрүүд хэрэгжиж эхлэх аюултай. Иймээс төлөвлөлтийг 

хийхдээ гадаад улс орнуудын эдийн засгийн зохицуулалтын туршлагаас хээргжүүлж болох 

юм. Үүнд: 

 Прогноз болон төлөвлөлт/ Хөгжлийн ирээдүйн төсөөлөл, төлөвлөлт 

 Төсөв – татварын систем 

 Зохицуулалтын бусад арга хэрэгслэлүүд 

 

ПРОГНОЗ БА ТӨЛӨВЛӨЛТ 

Монгол улсын хувьд нэгдсэн бодлого төлөвлөлт хариуцсан институци нь бүхий л шатны 

байгууллагуудын болон иргэний нийгэм, бизнесийн, шинжлэх ухаан судалгаа 

шинжилгээний байгууллагуудын хамтын оролцоотойгоор хийгдэх юм. Улмаар бүсийн 

эдийн засгийн орон зай, экосистемд турлгуурлаж нэгдсэн төлөвлөлт хийгдэх учраас тухайн 

төлөвлөлтөнд суугаагүй асуудлууд тулгарах, хувийн бизнесийн хөрөнгө оруулалт, үйл 

ажиллагааны тэлэлтийн шийдлийг хараагүй гэх асуудал гарахгүй юм. Энэ нэг талаасаа 

эдийн засаг-нийгмийн орон зайн мэдээллийн сан бүрдүүлэх, үйлдвэрлэл, тээвэр, эрчим хүч 

зэрэг дэд системүүдийн зохистой хамтын үйл ажиллагааг бүрдүүлэх, нөгөө талаас төв – 

суурин системийг оновчтой зохион байгуулах боломжийг нээж өгөх юм. Ингэснээр 

үйлдвэрлэлийн хуучин бүсүүдийг шинэчлэх, жижиг дунд үйлдвэрлэлийн төвлөрөлийг бий 

болгох, газар тарилангийн бүсийг үйлдвэржүүлэх, шинэ технологи, инноваци нэвтрүүлэх, 

кластер байгуулах боломжийг нээж өгөх юм. “Төр засаг – бүс нутаг – хот байгуулалт – 

суурин газрын хөгжил” гэсэн газар нутгийн зохион байгуулалт, эко систем, эдийн засгийн 

орон зайн бодлого нь төвлөрсөн – бүсийн – орон нутгийн гэсэн төсвийн зохицуулалтын, 

мөн зохистой орон зайг бий болгох газар олголт, хөрөнгө оруулалтын зэрэг бусад арга 

хэрэгслүүдээр хэрэгжих юм.  

Хөгжлийн ирээдүйн төсөөлөл, төлөвлөлт нь дараах матриц, схемийн хүрээнд хийгдэж 

болох юм.  
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Нэгдсэн төлөвлөлт боловсруулах 

бодлогын институци 

Газар нутгийн зохион 

байгуулалтын институци 

 

Барилга болон байршлын 

төлвлөлтийн олон нийтийн 

байгууллага 

Бүсийн нийгэм эдийн засгийн 

хөгжлийн судалгаа 

шинжилгээний хүрээлэн  

Бүс 1 Бүс 2 Бүс 3 Бүс 4 Бүс 5 

Бүс нутгийн 

хөгжлийн загвар 

боловсруулалт 

Газар нутгийн 

зохион байгуулалт 

дэд бүтэц 

Бүсийн хөгжил сан, 

санхүүжилтийн эх 

үүсвэр 

Үйлдвэр, ХАА, 

үйлчилгээ, аялал 

жуулчлал тэргүүлэх 

чиглэл  

Хүний хөгжил, 

боловсролын сан 

Бүсийн хөгжил сан, 

санхүүжилтийн эх 

үүсвэр 

Төсөл, хөтөлбөрүүд 

хэрэгжүүлэхэд 

туслалцаа үзүүлэх 

нээлттэй хабууд    
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4. Бүсийн зөвлөл, захирагч дунд болон богино хугацааны нээлттэй төлөвлөлтөнд 

суурилсан үйл ажиллагааны хэрэгжилтийн хөтөлбөр гаргах, түүнийг хэрэгжүүлэх, 

хяналт тавих, үнэлгээ өгөх зэрэг шуурхай үйл ажиллагаанд суурилсан захиргааны 

бүтэцтэй байх ёстой.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн шинэ хууль гарсан өнөөгийн нөхцөлд төр, иргэний 

нийгэм цаашилбал, Triple HiLex зарчимд суурилсан бодлогыг төлөвлөх шатнаас нь, 

хэрэгжүүлэх шатанд уялдуулах нэгдсэн үнэлгээ, мониторингийн менежментийг бүрдүүлэх 

шаардлагатай болж байна. 

 

 

 

 

 

Бүсийн хөгжил 

хариуцсан нэгж 

Бүсийн санхүүжилт 

хариуцсан нэгж 

Бүсийн захирагч  

Бүсийн гадаад 

харилцааны нэгж  

ОХУ- ын хамтын 

ажиллагаа  

Хятадын хамтын 

ажиллагаа  

Дотоод бүсүүдийн 

хамтын ажиллагаа 

Япон, Солонгосын 

хамтын ажиллагаа  

Донор 

байгууллагын 

хамтын ажиллагаа  

Бүсийн хөгжлийн 

сан хариуцсан  

Бүсийн төсөв 

хариуцсан 

Хувийн хөрнгө 

оруулалтыг дэмжих  

Хөрөнгө 

оруулалтын 

мэдээллийн сан  

Хот байгуулалт 

 Дэд бүтцийн  

 

Үйлдвэрлэл, 

үйлчилгээ, ХАА   

Хүний хөгжил 

Байгаль орчин, 

Усны менежмент 

Инноваци 

технологийн  

Олон нийтийн 

хяналт, үнэлгээний 

байгууллага  
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ДОЛОО.   БҮСЧИЛСЭН ХӨГЖЛИЙН ОНОЛЫН ЗАГВАРУУД, 

  ОРОН ЗАЙН ХӨГЖЛИЙН ОНОЛ, АРГА ЗҮЙН СУДАЛГАА 

 

7.1. БАЙРШЛЫН ОНОЛЫН СУРГУУЛИУДЫН ХӨГЖЛИЙН ТҮҮХЭН ЯВЦ 

Бүс нутгийн онолын сургуулиудын хөгжлийн түүхэн явцыг авч үзэхэд XIX зууны 

Германы эрдэмтдийн бүтээлүүд онцгой байр суурь эзэлдэг23. XIX зууны 60 – 70 – аад оны 

үед бий болсон шинэ сонгодог онолын урсгалын төлөөлөгчид эрэлтийн хэмжээ, бүтэц, 

хэрэглэгчийн үйл хөдлөл, зах зээлийн механизмын үйлчлэл, үйлдвэрлэлийн хүчин зүйлс 

дээр тулгуурлан бизнесийн эдийн засгийн орон зайн судалгаа хийсэн байна.  

Манай эдийн засагчид сонгодог онолын энэ хандлагыг “байршлын онол” гэсэн нэр 

томъёонд хамааруулан авч үздэг24. Колумбын Их сургуулийн философийн доктор М. Блауг 

өөрийн бүтээлдээ “spatial economics” буюу “орон зайн эдийн засаг” гэсэн нэр томъёог 

ашигласан байдаг бөгөөд түүний өгүүлэлд орон зайн онол, байршлын онол гэсэн 

ойлголтуудыг ижил ойлголт хэмээсэн нь горилогч миний хувьд зөв зүйтэй дүгнэлт гэж үзэж 

байна. 

 Эдийн засгийн орон зай25 -н тухай асуудал нь XIX зууны германы эрдэмтдийн 

судалгаа, шинжилгээний ажлынх нь тэргүүлэх чиглэл болж байжээ. Энэ талаар М.Блауг 

өөрийн “Орон зайн онол дахь Германы манлайлал: эдийн засгийн сургаалийн түүхэн дэх 

оньсого” өгүүлэлдээ бусад улс орнуудын эдийн засагчид  орон зайн асуудлыг бараг л 

сонирхохгүй байхад яагаад германы эрдэмтэд энэ асуудалд ихээхэн анхаарал хандуулж 

байсан тухайн эргэцүүлсэн байдаг. Гэхдээ л эдийн засгийн орон зайн асуудалд 1950 -иад 

оны дунд үеийг хүртэл германы эдийн засагчдын сэтгэлгээ давамгайлах байр суурьтай 

байсан гэсэн дүгнэлттэй горилогч миний бие санал нэгдэж байгаа юм. Германы эдийн 

засагч Й.Тюнен26 1826 онд өөрийн “Тусгаар улс” бүтээлийнхээ нэгдүгээр хэсгийг хэвлүүлж, 

түүндээ орон зай - н онолын буюу Standorts theoris27 – н үндсийг тавьсан байна.   

                                                           
23 Blaug.M. The Germany hegemony of location theory: a puzzle in the history of economic thought - 1979. Хуудас21 
24 Оросын эрдэмтдийн бүтээлд “Теория размещения” гэж орчуулсан байсныг    
25 Германы эрдэмтдийн бүтээлийг эс тооцбол сонгодог болон шинэ сонгодог онолын эрдэмтдийн хувьд эдийн 

засгийн орон зайг төдийлөн авч үзэлгүй, цэг мэтээр ойлгогдож байсан гэж У. Айзард үзсэн байдаг.  
26 Й. Тюнен энэхүү бүтээлээр хойч үеийн эрдэмтэд энэ асуудалд анхаарах үндсийг тавьсан хэдий боловч 

түүнийг эх оронд нь ч, бусад улс оронд ч хүлээн зөвшөөрөөгүй байна. Учир нь тэр ямар нэгэн их сургуулийн 

судлаач байгаагүй, мөн ямар нэгэн шинжлэх ухааны зэрэггүй байсан,  мөн либерал үзэлтэйгээс гадна Ньютоны 

хуулийг байгалийн болон нийгмийн бүх л шинжлэх ухаанд бүрэн ашиглагдах боломжтой гэсэн үзэл бодол нь 

дэмжигдээгүйгээс болдог.  
27 Штандорт – (гер. standort) местоположение, байгаа газар, оршин буй газар 
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 Үйлдвэрийн байршлын анхдагч онолууд буюу XIX зууны II хагасын орон зайн 

эдийн засгийн сэтгэлгээ 

 Эдийн засгийн орон зайн асуудал нь эдийн засгийн ухааныг үндэслэгч Адам Смит 

болон улс төрийн эдийн засгийн ухааны суут төлөөлөгч Давид Рикардо нарын бүтээлүүдэд, 

ялангуяа Рикардогийн бүс хоорондын худалдааны харьцангуй давуу талын онол, рентийн 

онолд тусгагдаж гарч ирсэн хэдий ч XIX зууны хагас хүртэл энэ асуудал мөн л эрдэмтэд, 

судлаачдын анхаарлын гадна оршсоор байсан байна. Харин XIX зууны II хасагт Й.Тюнений 

бүтээл хэвлэгдэн гарснаар орон зайн онолын эхлэл тавигдсан гэж үзэж болох юм. Й. Тюнен 

болон түүний дараа үеийн эдийн засгийн төлөөгчдийн эдийн засгийн сэтгэлгээг үндсэн 

гурван хэсэгт хуваан (Зураг1.2.) авч үзэж болохоор байна.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зураг 1.2. Байршлын онолын хөгжлийн чиг хандлага 

ЦЭВЭР ОНОЛЫН ХАНДЛАГА: Цэвэр онолын буюу XIX зууны 60 – 70 – аад оны үеэс 

эхлэх шинэ сонгодог онолын урсгалын төлөөлөгчид эрэлтийн хэмжээ, бүтэц, хэрэглэгчийн 

Объектын геометр байршлыг тодорхойлох буюу эдийн засгийн үйл 

хөдлөл тогтмол байхаар хийгдсэн загварууд 

Анхдагч онолуудын хандлагыг баяжуулсан, үйлдвэрлэх хүчний 

байршилд нөлөөлөх хүчин зүйлсийг нэмэгдүүлсэн, зардал хамгийн 

байх байх гэсэн нөхцөлөөс ашиг, орлого хамгийн их байх нөхцөл, 

үнийн өөрчлөлтийг агуулсан зах зээлийн нөхцөл байдал, рентийн 

орлого, эрэлт, нийлүүлэлтийн функцийг авч үзсэн  

БАЙРШЛЫН ОНОЛЫН ХӨГЖЛИЙН ЧИГ ХАНДЛАГА 

ЦЭВЭР ОНОЛЫН 

ЕРӨНХИЙ ОНОЛЫН 

БАЙРШЛЫН ЕРӨНХИЙ 

ОНОЛЫН 

Үйлдвэрлэлийн, хүн амын суурьшлын, тээврийн сүлжээний 

зохистой байршил, бүс нутгийн зах зээлийн, бүс нутаг хоорондын 

худалдаа арилжааны, хүн амын шилжилт хөдөлгөөний нөхцөлийг 

бүрдүүлэх,  үйлдвэрлэлийн хүчин зүйлсийн ба бүтээгдэхүүний үнэ 

бүрдэлтийн зэрэг олон асуудлыг хамруулсан математик илэрхийлэл 

бүхий байршлын төрөл бүрийн онолуудын нийлбэр цогц загвар 
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үйл хөдлөл, зах зээлийн механизмын үйлчлэл, үйлдвэрлэлийн хүчин зүйлс дээр тулгуурлан 

бизнесийн эдийн засгийн орон зайн судалгаа хийсэн байна.  

 Й. Тюнен “Хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийн байршлын загвар”  

Энэ онолын хандлагын эхлэлийг Германы эдийн засагч Й.Тюнены “Тусгаар улс ба 

түүний хөдөө аж ахуй, үндэсний эдийн засагт хандах хандлага” хэмээх бүтээлтэй холбон  

авч үздэг. Энэ суурь бүтээлийн гол агуулга нь хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийн байршлын зүй 

тогтол-ыг гаргах асуудал байв. 

Тэрбээр Й.Тюнен “тусгаар улсуудын” хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүнээ борлуулах зах 

зээл ба үйлдвэрлэлийн бүтээгдэхүүнээр хангагдах ганц эх үндэс нь төв, суурин хот газрууд 

гэж үзжээ. Эдийн засгийн орон зайн аль нэг цэгт байрлах ямар ч бүтээгдэхүүний үнэ, тухайн 

хотын үнээс ялгагдах ба энэ ялгаа нь ачааны жин ба тээвэрлэлтийн зайнаас хамаарах 

тээвэрлэлтийн зардлын түвшингээр тодорхойлогдоно гэж үзсэн байдаг.  

Төв суурин газар нь тээврийн зардал хамгийн бага байх тухайн газруудад хөдөө аж 

ахуйн үйлдвэрийг байрлуулах нь оновчтой гэсэн шийдвэрт хүрсэн.  

 В. Лаунхардт “Үйлдвэрийн газрын оновчтой байршил” 

  Германы эрдэмтэн В.Лаунхардт “Die Bestimmung des Zweckmдssigsten 

Standortes einer Gewerblichen Anlage, Zeitschrift des Vereines Deutscher Ingenieure” /1882/ 

бүтээлээр үйлдвэрийн газрын оновчтой байршлыг тодорхойлох аргыг боловсруулсан нь 

түүний гол нээлт болжээ. Тэрбээр үйлдвэрийн газрын оновчтой байршлыг тухайн 

үйлдвэрийн бүтээгдэхүүний борлуулалтын зах зээл, мөн тухайн бүтээгдэхүүнд шаардагдах 

түүхий эд, нөөцүүдийн байршлаас хамааруулан тодорхойлдог.  

 Үйлдвэрийн газрын оновчтой байршил нь тээвэрлэгдэх ачаа болон зайны хоорондын 

харьцаанаас хамаардаг болохыг тогтоожээ. Энэхүү асуудлыг шийдвэрлэхийн тулд 

Лаунхардт нь гурвалжингийн жингийн арга -ыг боловсруулсан байдаг. Энэхүү арга нь 

үйлдвэрлэлийн нөөц, зах зээл зэргээс хамааруулан үйлдвэрлэлийг хамгийн бага тээврийн 

зардалтай байхаар байршуулахад чиглэгдсэн байна.   

 А. Веберийн штандортын цэвэр онол 

Германы эдийн засагч А.Веберийн 1909 онд хэвлэгдсэн “Үйлдвэрийн байршлын тухай: 

штандортын цэвэр онол” бүтээлдээ өөрийн онолын хандлагыг гаргаж тавьжээ. Тюнен, 

Лаунхардт нарын үзэл баримтлалтай харьцуулахад түүний онолын шинжилгээ нь зөвхөн 
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тээврийн бус, үйлдвэрлэлийн нийт зардлыг хамгийн бага хэмжээнд хүргэх оновчлолыг бий 

болгох гэсэн хандлага нь түүний онолын давуу тал байсан28.  

А.Вебер байршилд нөлөөлөх хүчин зүйлсийг тэдгээрийн нөлөөллийн хүч болон 

илрэлээр нь ангилал хийсэн байна.  

Эдийн засгийн ашиг гэсэн ойлголтон дор байршлын хүчин зүйлсийг авч үзэн, аливаа 

бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэх, борлуулахад гарах зардал бусад өөр газар үйлдвэрлэснээс 

илүү нэг л газар хамгийн бага байх нөхцөл бүрдэнэ. 

 А.Вебер нь үйлдвэрлэлийн зардлын 3 төрөл болох түүхий эд ба нөөцийн, ажиллах 

хүчний, тээврийн гэсэн 3 зардлыг (зураг 1.3) тодорхойлсон. Гэхдээ нөөцийн зардлын 

ялгааг тухайн нөөцийн тээврийн зардлын ялгаагаар авч үзээд, энэхүү нөөцийн шинжилгээг 

орхигдуулсан байна. Мөн үйлдвэрийн байршилд нөлөөлөх бусад нөхцөл ба хүчин зүйлсийг 

нэгтгэн түүнийгээ штандорт29-ын гурав дахь хүчин зүйл буюу “агломераци30”- ийн хүчин 

зүйл хэмээн авч үзсэн байгаа юм.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зураг1.3. Байршилд нөлөөлөх хүчин зүйлсийн хандлагын судалгааны схем  

 Ингэснээр тээврийн, ажиллах хүчний, агломерацийн гэсэн гурван хүчин зүйлсийн 

шинжилгээг хийж, агломерацийн хүчин зүйлсийг буюу олон хүчин зүйлсийн нөлөөллийг 

тусгасан байна. 

 Ялгаварал хамгийн бага байх зарчим31 

                                                           
28 www.zakaz.prompter.ru/glava_3__teorii_razmescheniya_regional'nogo_proizvodstva.htm 
29 Штандорт – (standort) местоположение, байгаа газар, оршин буй газар 
30 Лат.agglomerare -  присоединнёный, накопленный – бїлэглэсэн, нэгтгэгдсэн, хуримтлагдсан, холбогдсон. 
31 Америкийн эрдэмтэн Кеннет Боулдинг /1910 – 1993/ Хоттелингийн онолыг ийнхүү нэрлэсэн байна. Кеннет 

Боулдингийн үзлээр өрсөлдөгч барааны төдийгүй, өрсөлдөгч намуудын хөтөлбөрийн ижил төсөөтэй байдлын 

мөн чанарыг Хоттелинг  тайлбарласан гэж үзжээ. Америкийн эдийн засгийн нийгэмлэгийн тэргүүн, 

Байршилд нөлөөлөх хүчин зүйлс 

Тээврийн – Тээврийн зардлын 

хэмжээ нь тээвэрлэж буй ачааны 

жин, тээвэрлэлтийн зайнаас 

хамаарна. Хэрэглэгч, түүхий эд 

нь ойр байх ба тээврийн зардал 

хамгийн бага байх газарт 

үйлдвэрийг байршуулна. Энэ 

газрыг тээврийн штандорт гэнэ.  

Ажиллах хүчний – Ажиллах 

хүчний зардал хамгийн бага  байх 

тэрхүү газарт байрших. Ажиллах 

хүчний энэ орчин нь үйлдвэрийг 

өөртөө татах бөгөөд ажиллах 

хүчний зардлаас бий болох 

хэмнэлт нь тээврийн зардлыг 

нөхөж байвал үйлдвэр тухайн 

орчин руу шилжиж байрлана.   

Агломерацийн -  Тээврийн, 

ажиллах хүчний хандлага 

дээр суурилсан 

үйлдвэрлэлийн оновчтой 

байршлын нэгдэл, 

агломерацчлагдах үйл 

ажиллагааны үзүүлэх үр 

нөлөө. 
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Г. Хоттелинг 1929 онд эдийн засгийн сэтгүүлд “Өрсөлдөөний тогтвортой байдал” 

гэсэн жижиг өгүүлэл хэвлүүлсэнээр өрсөлдөгч үйлдвэрлэгчдийн оновчтой үйл хөдлөлийн 

зарчимын үндсийг тавьсан. Энэхүү өгүүллээрээ өрсөлдөгч дуополи пүүсүүд газар зүйн 

байршлаараа ашиг олох гэсэн эрмэлзлэл нь тэднийг өөр хоорондоо ойрхон байрших үндэс 

болдог гэж үзсэн байдаг.  

 Төв байршлын онол 

Зах зээлийн орон зай дах хүн амын оршин суурьшсан /Төв байршилтын онол/ суурин 

газрын онолыг В.Кристаллер “Өмнөд Германы төв байршил” 32/1933/ хэмээх бүтээлдээ анх 

гаргаж тавьсан байна. Төв байршил нь өөрийгөө болон өөрийн орчны оршин суугчдыг 

таваар ба үйлчилгээгээр хангах чадвар бүхий эдийн засгийн төв юм гэж В.Кристаллер 

тодорхойлсон байна. Түүний үзлээр бол үйлчилгээний болон борлуулалтын хүрээ нь тэгш 

зургаан өнцөгт хэлбэртэй байна. Үүнийг Кристаллерийн тор гэж нэрлэсэн.           

   В.Кристаллерийн онол нь зарим таваар ба үйлчилгээ /анхдагч хэрэглээний зүйлс/ бүх 

л хүн ам оршин суудаг газруудад, энгийн хэрэглээний хувцас, ахуйн үйлчилгээний үндсэн 

төрлүүд г.м. нь хүн амын дундаж суурьшмал газруудад, хүн ам ихээр суурьшсан том 

хотуудад театр, музей, үзэсгэлэн, чамин эдлэлийн үйлдвэрлэл байх ёстой гэж үзсэн. Ямар 

нэгэн төв өөрт нь хамааралтайгаар оршин тогтнох дараагийн шатны төвүүдийг татаж 

байдаг байна.  

 Харин засаг захиргааны нэгдсэн удирдлагад тухайн бүсийн бүхий л төв суурин 

газрууд багтаж, эдгээр нь өөр өөрийн нөлөөлийн радиус, таталцах хүчтэй байхаас гадна 

суурьшлын чиг үүргүүд мөн өөр байна. В. Кристаллер хүн амын суурьших газар нутгийн 

бүтцээр нь зах зээлийн, тээврийн, засаг захиргааны гэж 3 ангилсан.   

 Үнийн орон зайн онол 

Микро эдийн засгийн онолоор эрэлт ба нийлүүлэлтийн харилцан үйлчлэлийн дүнд зах зээл 

дээр тэнцвэрт үнэ ба хэмжээ буй болдог гэж үздэг. Эрэлт нийлүүлэлтийн загварт зах зээлийг 

цэг хэлбэрээр үзүүлдэг нь учир дутагдалтай гэж Францын нэрт эдийн засагч, математикч 

О.Курно 1838 онд тэмдэглэсэн байдаг33.  

                                                           
32 Christaller, W.  1933. Central Places in Southern Germany, English translation by C.W. Baskin, 1966, London: 

Prentice – Hall.   
33 http://wikipedia.org Исследование математических принципов теории богатства «Recherches sur les 

principes mathйmatiques de la thйorie des richesses» (Париж, 1838) 

http://wikipedia.org/
http://ru.wikipedia.org/wiki/1838
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Курно эдийн засгийн орон зайн асуудлын судалгаандаа бүс тус бүрд дээрх (цэгэн) 

эрэлт нийлүүлэлтийн тэнцвэрт байдал үүснэ гэж үздэг.  

Байршлын цэвэр онолын төлөөгчдийн дэвшүүлж байсан асуудлыг дараах байдлаар 

(Зураг1.4.)хуваан авч үзэж болно.  

 

Зураг 1.4. Цэвэр онолын төлөөлөгчдийн сэтгэлгээний хөгжлийн чиг хандлага 

 

 XIX зууны эхэн үеэс – ХХ зууны эхэн үе хүртэлх цэвэр онолын төлөөлөгчдийн 

сэтгэлгээний хөгжлийг судалгааны чиглэл, бүтээлээс нь хамааруулан ангилж (Зураг 1.5.) 

үзэж болох юм.   
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Зураг 1.5. Байршлын цэвэр онолын хөгжлийн үе шат,  

судалгааны чиглэл 

ЕРӨНХИЙ ОНОЛЫН ХАНДЛАГА:  Энэ онолын хандлагын төлөөлөгчид байршлын 

онолыг илүү баяжуулан, өргөжүүлж тусгаарлагдсан хэлбэрээр бизнесийн байгууллагыг авч 

үзэхээс татгалзан хоорондоо харилцан уялдаа бүхий аж ахуйг авч үзэх болсон. Ингэснээр 

аж үйлдвэрийн болон хөдөө аж ахуйн штандортын онолыг нэгтгэн авч үзэх болжээ. 

А.Прёдель, Вайгман нар эдийн засгийн орон зайн ерөнхий загварыг бий болгох анхны 

оролдлогыг хийсэн боловч эдийн засгийн орон зайн тэнцвэрийн ерөнхий онолыг үндэслэгч 

нь Август Лёш гэж эдийн засгийн онолын судлаачид үздэг байна.   

Гэсэн хэдий ч XIX зууны 20 – д оны сүүл 30 – д оны эхээр германы орон зайн онолын 

сургаалийн эрдэмтэд О.Энглендер, Х. Ритчл, шведийн эрдэмтэн Т. Паландер Э. Гувер нар 

үйлдвэрийн байршил, хөгжлийн асуудлыг үйлдвэрлэлийн түүхий эд, борлуулах зах 

зээлийн хүчин зүйлстэй хамааруулан авч үзсэн байна. Ингэснээр хөдөө аж ахуйн болон 

үйлдвэрлэлийн байршлын асуудлыг нэгтгэн авч үзэх болсон34.  

О. Энглендер “Таваарын эргэлтийн ба татварын хэмжээний онол” /1924/ бүтээлдээ 

Веберийн судалгааг эрэлт нийлүүлэлтийн онолоор баяжуулан хэрэглэгчийн суурьшиж 

байгаа газар нутгийн буюу зах зээлийн эргэн тойронд үйлдвэрлэлийг байршуулах 

хэрэгтэй гэж үзсэн.     

                                                           
34 W. Brain Arthur “Urban Systems and Historical Path – Dependence “, Stanford University. Paper number 0012.  

Food research Institute, Encina hall, Stanford. page.3 

Эхэн үеийн 

• хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийн геометр байршлыг тодорхойлох, 

• эдийн засгийн үйл хөдлөлийн дүрмийг тодорхойлох

Дунд үеийн

• Үйлдвэрлэлийн байршлын оновчлолыг тээврийн төдийгүй бусад 
үйлдвэрлэлийн зардал хамгийн бага байхад суурилсан загвараар 
тодорхойлох

Сүүлийн 
үеийн 

• Өрсөлдөөний нөхцөлд орших үйлдвэрүүдийн оновчтой байршлыг 
тодорхойлох 

• Эдийн засгийн орон зайн төвийн чиг үүргийг тодорхойлох
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Түүний дараа Шведийн эрдэмтэн Т.Паландер “ерөнхий” буюу “салбарын” штандортын 

онолыг нэгтгэх оролдлого хийсэн юм. Паландер өөрийн онолдоо нэгдүгээрт: бүсийн болон 

улс орны хувьд, хоёрдугаарт: салбарын болон салбарын үйлдвэрлэлийн байршлын 

асуудлыг авч үзсэн байна. Түүний үйлдвэрлэлийн байршлын асуудлыг зах зээлийн орон 

зайн шинжилгээтэй холбох гэсэн ородлого нь “Байршлын онолын бүтээлүүд” /1935/ 35- д нь 

тусгагдсан байгаа юм. Ингэснээр Паландер байршлын онолын дараа үеийн урсгалын чиг 

хандлагын эрдэмтдийн анхдагч болсон байна. 

Дээрх эрдэмтдийн зэрэгцээ германы залуу эрдэмтэн А. Лёшын “Аж ахуйн газар зүйн 

байршил”/1940/ бүтээл хэвлэгдэн гарсан нь орон зайн эдийн засгийн онолын асуудлаар 

хийгдсэн томоохон бүтээл болсон. 

 В. Кристаллерийн онолыг цаашид хөгжүүлж А.Лёш36 өөрийн бодлогын тавилтыг 

хийсэн байдаг.  

 Аж ахуйн орон зайн онол. 

 А. Лёш пүүсүүд кристаллерийн торны орой дээр байрлах бөгөөд пүүс бүр өөрийн тэгш 

зургаан талтын хэрэглэгчидэд үйлчлэх ёстой гэж үзсэн. Энд Лёш үйлдвэрлэлийн байршлын 

асуудлыг авч үзэхдээ гол анхаарлаа үйлдвэрлэгдсэн бүтээгдэхүүний борлуулалтын зах 

зээлийг асуудлын цөм болгон тавьсан байна. Бүхий л таваар өөрийн борлуулагдах орон 

зайтай байх ёстой гэж үзээд энэ зайнаас цааш гарах тохиолдолд тухайн таваар ашиггүй 

болж хувирна гэж үзсэн байна.  

Лёш “Эдийн засгийн бүс” - ийг бүс хоорондын өрсөлдөөнд суурилсан тодорхой хил 

хязгаар бүхий зах зээл гэж үзсэн. Бүс нутгийн хамгийн зөв хэлбэр нь тэгш зөв зургаан 

өнцөгтийн хэлбэр гэж үзэж байв. Тэрбээр өөрийн онолдоо пүүсүүд байршлаа сонгох явдал 

нь зөвхөн тэдний хамгийн их ашиг олох гэсэн эрмэлзлэл бус мөн зах зээлийн орон зайг 

дүүргэх гэсэн эрмэлзлэл юм гэж өрсөлдөөний нөхцөлийг оруулж өгсөн. Эдгээр пүүсүүд нь 

зөв зургаан өнцөгтийн орой дээр байрлахад хамгийн оновчтой болохыг баталсан. Мөн 

эдийн засгийн бүс тус бүр улс орнуудын нэгэн адил өөрийн гол хот, төвтэй байх ёстой 

гэж үзсэн. Тэр хот л бүсийн төв зангилаа байх юм гэж үзсэн.  

                                                           
35  Palander.T. “Bietrage zur Standortsthierie”, Almqwist and Wicksell. 
36 1940 онд  Август Лёш (A.Lősch)  "Die rumliche Ordnung der Wirtschaft" (Аж ахуйн газар зүйн байршлын 

онол)  бүтээлээ хэвлүүлсэн.   
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А. Лёшын тэнцвэрийн математик загварын үндсэн элементүүд нь эрэлт ба зардал 

байдаг бөгөөд энд эдийн засгийн бүхий л хувьсагчид ямар нэгэн орон зайн цэг дээр 

тусгагдсан байна. Тухайлбал, тэнцвэрт байдал бий болох дараах нөхцөлүүдийг А.Лёш 

гаргаж тавьсан. Үүнд: 

1. Пүүс бүрийн байршил хэрэглэгч ба үйлдвэрлэгчийн хувьд боломжит 

хамгийн их давуулаг талуудыг хангасан байна. 

2. Пүүсүүд нь тухайн нутаг дэвсгэр бүрэн ашиглагдаж байхаар байршсан 

байна. 

3. Үнийн ба зардлын тэнцвэрт байдал (илүүдэл орлогогүй)  

4. Зах зээлийн бүсүүд нь хамгийн бага хэмжээтэй (зургаан талт хэлбэртэй) 

байна. 

5. Зах зээлийн талбайн хил хязгаарууд нь нэгэн ялгаагүйн шугам дээгүүр 

дайрсан байх нь А. Лёшийн хувьд, бий болсон тэнцвэрийг хадгална гэж үзэж 

байв. 

Лёшын загварт тэгшитгэлийн тоо нь үл мэдэгдэгчийнхээ тоотой тэнцүү байна. Гэсэн хэдий 

ч Лёш загвартаа олон зүйлийг хэт хялбарчилсан37 гэж үзсэн байдаг. Газар нутгийн 

хөдөлмөрийн хуваарилалт үүсэхэд зайлшгүй бөгөөд хүрэлцээтэй нөхцөл нь ямар байх вэ? 

гэсэн асуудал тавьсан. Лёшийн загвар Тюнен, Вебер нарын адил газар нутаг нэгэн төрлийн 

буюу “хоосон” гэж үздэг.  

   Энэ онолын хандлагын эрдэмтэд онолын хандлага нь зардлын 

минимумчлалаас орлогын болон ашгийн максимумчлалд шилжих шилжилтийн үе байсан 

байна. Эдгээр эрдэмтэд тээврийн болон үйлдвэрлэлийн зардлын асуудлаас рент, үнэ зэрэг 

хувьсагч үзүүлэлтээс гадна эрэлт, нийлүүлэлтийн онолд суурилан эдийн засгийн орон зайг 

тодорхойлох оролдлого (зураг 1.6.) хийсэн юм38.   

 

                                                           
37 А.Гранберг “Основы региональной экономики” Москва 2000 он. 64 -66 тал 
38 О. И Бияков “Теория экономического пространства: Методологический и региональный аспекты”  

Издательство Томского университета, 2004г, 151стр, 7хуудас.  
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Зураг 1.6. Эдийн засгийн орон зайн ба оновчлолын 

хөгжлийн чиг хандлага 

 

БАЙРШЛЫН ЕРӨНХИЙ ОНОЛЫН ХАНДЛАГА:  Энэ үеэс эхлэн эдийн засгийн орон 

зайн хандлагын төлөөлөгчидийн бүтээлд шинэ сонгодог онолын асуудлууд ихээхэн нэвчиж, 

судалгааны хүрээ нэгдэж эхэлсэн байна. Байршлын онолын хөгжлийн энэ чиг хандлагын 

шинжлэх ухааны суурь ойлголт нь Л. Вальрасын эдийн засгийн ерөнхий тэнцвэрийн загвар 

болсон гэж үздэг. Тийм ч учраас байршлын буюу эдийн засгийн орон зайн онолын асуудал 

эдийн засгийн ерөнхий онолын нэг салбар болж хөгжиж эхэлсэн байна. Гэхдээ эдийн 

засгийн орон зайн ерөнхий тэнцвэрийн загвар нь байршлын бүхий л хэсэгчилсэн 

загваруудын нэгдэл гэдэг утгаараа ихээхэн хүнд тавил бүхий бодлого болох юм. Ийм загвар 

үйлдвэрлэл, хүн ам, тээврийн сүлжээ, бүс нутгийн зах зээлийн бүрдэлт, бүс хоорондын 

худалдаа, хүн амын шилжилт хөдөлгөөн, өөр өөр нөхцөл дэх бүтээгдэхүүний болон 
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үйлдвэрлэлийн хүчин зүйлсийн үнэ бүрдэлтийн асуудал зэрэг олон зүйлсийн нөхцөлийг 

агуулсан байх нь ойлгомжтой.  

 1950 -иад оны дунд үеэс У. Айзард, М. Грийнхат39, Л. Лефебер зэрэг эрдэмтдийн 

судалгаа, шинжилгээний ажлын үр дүнд байршлын ерөнхий онол буюу эдийн засгийн орон 

зайн ерөнхий загварууд боловсруулагджээ 

Герман гаралтай, АНУ–н эрдэмтэн У. Айзард /1919 – 2010/ өмнөх үеийн байршлын 

онолын Тюнен, Лаунхардт, Вебер, Лёш зэрэг эрдэмтдийн бүтээлийг нэгтгэн дүгнэж 

үйлдвэрлэлийн байршлын сонгодог онолыг эдийн засгийн ерөнхий онолтой нэгтгэж чадсан 

юм.  

Айзард өөрийн “Location and Space-economy” /1956/ бүтээлдээ үйлдвэрлэлийн 

байршлын онол болон тухайн үеийн эдийн засгийн ерөнхий онол хоорондын ялгааг арилгах 

үндсэн зорилго тавьж40энэхүү бүтээлдээ ерөнхий онолын тулгуур хуулийг 

боловсруулсан. Хоёр өөр газраас /бүсээс/ зөөвөрлөж буй таваарын тээврийн зардлын 

орлуулалтын ахиуц харьцаа тэдгээрийн тээвэрлэлтийн үнийн урвуу харьцаатай тэнцүү байх 

нөхцөлд байрлаж буй үед л пүүсүүдийн ашигаа “мах” байлгаж чадна. Ашиг “мах” байх 

энэхүү нэгдүгээр эрэмбийн нөхцөлөөс Тюнен, Лаунхардт, Вебер нарын байршлын онолын 

гаргалгааг хийж болно гэж үзсэн. 41  

У.Айзард макро эдийн засгийн онолын хандлага дээр суурилан бүс хоорондын 

таваарын болон санхүүгийн урсгалын асуудлыг судлаад “дурын улс орны хувьд нэгдсэн 

зах зээл бус зах зээлийн иерархи байдаг” гэж үзсэн байна. Төрөл бүрийн таваарын 

тээвэрлэх зай, тээвэрлэлтийн хэмжээ зэргээс хамаарч эдгээр таваарын аль нь орон нутгийн, 

бүсийн, үндэсний түвшний болох нь тодорхойлогдоно гэж үзсэн. Эдгээр зах зээлүүдэд 

нэвтрэн орох үйл явц нь эдийн засгийн, улс төрийн нийгмийн хүчин зүйлүүдээс хамаарсан 

хүндрэлүүдийг дагуулна. Айзард дээрх үндэслэл дээр тулгуурлан таваар болон зах зээлийн 

ангилалыг хийсэн байгаа юм. У. Айзардын “Бүс нутгийн шинжилгээний аргууд” /1960/ 

                                                           
39

 Мелвин Л. Грийнхат “Plant Location in Theory and Practice” /1956/ бүтээлдээ үйлдвэрийн байршилд зах 

зээлийн хэмжээ болон тээврийн зардлын хэмжээ хэрхэн нөлөөлөх талаар судалгаа хийсэн.  
40 W. Isard.  Location and Space-economy; a General Theory Relating to Industrial Location, Market Areas, Land 

Use, Trade, and Urban Structure. Cambridge: Published jointly by the Technology Press of Massachusetts Institute 

of Technology and Wiley. 1956,  

Айзард энэ бүтээлдээ эдийн засгийн сонгодог болон шинэ сонгодог онолын эрдэмтдийн ажлыг орон зайн 

асуудлыг орхигдуулсан, хэт хялбарчилсан гэж шүүмжлээд, мөн өмнөх байршлын сонгодог онолын 

эрдэмтдийн бүтээлийг хүн ойлгоход хэцүү, хэт хуучны үг хэллэгтэй хэмээн шүүмжилсэн байдаг.   
41 Мөн тэндээс  
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бүтээл42 нь “Бүс нутгийн эдийн засгийн шинжлэх ухааны үндсийг тавьсан” гэж үздэг 

байна.  

Айзард болон энэ хандлагын эрдэмтэн судлаачид эдийн засгийн орон зайн 

цаашилбал бүс нутгийн, агломерацийн  асуудлыг эдийн засгийн цар хүрээний асуудалтай  

ихээхэн холбон тайлбарласан юм43.  “Цар хүрээний үр ашгийн асуудал” нь маршаллын 

онолын хандлага дээр суурилдаг бөгөөд дараах гурван шалтгаанаас хамааран 

үйлдвэрлэгчид өөрийн үйлдвэрийн газрыг тэр төрлийн салбарын бусад үйлдвэрийн 

байгуулагуудтай ойрхон байршуулах эрмэлзлэлтэй байдаг гэж үздэг. 

Нэгдүгээр шалтгаан нь: орон нутгийн үйлдвэрлэгчдийн газар зүйн төвлөрөл нь 

үйлдвэрлэлийн хүчин зүйлсийн байршлаас хамаардаг. 

Хоёрдугаарт:  хөдөлмөрийн зах зээл нэгдэх, ажиллагчид ажилгүй үлдэх боломж 

багатай, үйлдвэрлэгчид өөрт хэрэгтэй ажилтанг бага зардлаар олох боломжтой 

Гуравдугаарт: технологийн мэдээлэл хурдан шилжих боломжтой. 

Маршаллын энэ хандлагаар эдийн засгийн орон зайн асуудал буюу байршлын 

асуудлыг авч үзэхэд ихээхэн хүндрэлтэй юм.  

1960 -аад оны дунд үеэс байршлын ерөнхий онол хөгжил дээд шатандаа гарсан гэж 

үздэг. Энэ нь дараа дараагийн үеийн эрдэмтдийн судалгаа, шинжилгээний шинэ шинэ 

хандлагыг бий болгоход ихээхэн нөлөөлсөн гэж үздэг44.  

   

 

 

 

 

 

 

                                                           
42 Isard, Walter. 1960. Methods of Regional Analysis; an Introduction to Regional Science. Cambridge: Published 

jointly by the Technology Press of the Massachusetts Institute of Technology and Wiley, New York.  
43 Isard, Walter. 1959. Industrial Complex Analysis and Regional Development; a Case Study of Refinery-

petrochemical-synthetic-fiber Complexes and Puerto Rico. Cambridge: Technology Press of the Massachusetts 

Institute of Technology.  
44 М. Блауг.  “Экономическая мысль в ретроспективе” М, Дело, 1994, с 583.  
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7.2 БҮСЧИЛЖ ХӨГЖҮҮЛЭХ ТУХАЙ ОРЧИН ҮЕИЙН АСУУДЛУУД, ХӨГЖЛИЙН ЧИГ 

ХАНДЛАГА 

XX зууны 60 -аад оны дунд үеэс эдийн засгийн орон зайн /бүс нутгийн/ асуудлаарх эрдэм 

шинжилгээний ажлуудын дийлэнх нь хотын буюу хотын агломерацийн сэдвээр хийгдсэн 

байна.   

 Хотын системийн онол ба гадаад худалдаа  

  Шинэ газар зүйн онолын эрдэмтэд 60-аад оны сүүлээр хот, суурин газруудад 

бий болж байсан ихээхэн өөрчлөлтүүд нь энэ чиглэлийн судлаачдын анхаарлыг хотын 

болон хотын орон зайн бүтцийн асуудалд хандуулахад хүргэсэн байна. Энэ чиглэлийн 

судалгааны ажлын эхлэлийг William Alonso/1964/, Edwin Mills/1962,1972/, Richard Muth 

/1969/ нар тавьсан байна. Алонсо өөрийн “Location and Land Use: Toward a General Theory 

of Land Rent”/ 1964/ бүтээлдээ хотын газрын ашиглалтын асуудлыг хотын хүн ам зүйн 

асуудал, шилжилт хөдөлгөөнтэй хамааруулан авч үзсэн. Muth, Mills нэр Алонсогийн газрын 

шууд хэрэглээний асуудлаас хальж газрыг хэрэглээний эцсийн бүтээгдэхүүн гэдэг тал руу 

мөн хот, хүн ам ихтэй суурин газруудын бүрэлдэх шалтгаан, хотын үүрэг, хөгжлийн 

асуудалд ихээхэн анхаарал хандуулсан байна. Эдгээр эрдэмтдийн бий болгосон моно төв 

бүхий хотын загвар нь хотын эдийн засаг, агломерацийн асуудлыг судалдаг томоохон 

шинжлэх ухааны судлалын эхлэл болсон юм. Дараа үеийн эрдэмтдийн томоохон судалгаанд 

Dixit /1973/ хотын эдийн засгийн хөгжилд хотын хэмжээ45 -ний нөлөөллийн асуудал, J. 

Vernon Henderson /1974/ хотын системийн загварын асуудлыг авч үздэг. Тэрбээр хотын 

хэмжээ янз бүр байж болох боловч хот бүр нэг болон хэд хэдэн салбараар төрөлжсөн байх 

ёстой гэж үзсэн. Харин хотын оновчтой хэмжээ тухайн хотын салбарын төрөлжилтөөс46 

хамаарна. Хотын харъяат иргэдийн аж байдал тэдгээрийн мэргэжлээс үл хамааран жигд 

байхаар хотын таваарын үнэ тогтсон байх ёстой гэж үзсэн байна47.   

                                                           
45 Dixit, A., (1973), "The Optimum Factory Town", The Bell Journal of Economics and Management Science 4, 
46 Марк Скаузэн “ Эдийн засгийн эдүгээчлэгдсэн замнал” УБ, 2003он. Бүлэг 1, х. 26 - 27 

Бүс нутгийн төрөлжилтийн асуудлыг Адам Смит анх судалсан. Смитийн үзлээр улс бүр өөрт байгаа туйлын 

давуу тал дээр тулгуурлан тэрхїї үйлдвэрлэлээрээ төрөлжих ёстой гэсэн байдаг.   ”улс орны баялагаа 

бүрдүүлэх хөгжлийн гол хүчин зүйл нь үйлдвэрлэл, арилжаа солилцоог дээд хэмжээгээр нэмэгдүүлэх явдал 

юм. Хүмүүст жам ёсны эрх чөлөөг олгосноор тэд чөлөөт зах зээлээр дамжин баялаг, хөгжил цэцэглэлтийг 

өөрийгөө зохицуулах системээр бүтээн байгуулах болно”.  
47 Henderson, J V, 1974. "Optimum City Size: The External Diseconomy Question," Journal of Political Economy, 

University of Chicago Press, vol. 82(2), pages 373-88, Part I, M. 

http://ideas.repec.org/a/ucp/jpolec/v82y1974i2p373-88.html
http://ideas.repec.org/s/ucp/jpolec.html
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 Хотын эдийн засгийн онолын эрдэмтэдийг эдийн засгийн газар зүйн шинэ онолын 

түрүү үеийн төлөөлөгчид гэж үздэг. Гэхдээ бүс нутгийн эдийн засгийн онолын шинжлэх 

ухааны орчин үеийн чиглэл болох газар зүйн шинэ онол, бүс нутгийн эдийн засгийн 

өсөлтийн шинэ онолууд, худалдааны шинэ онолын хөгжлийн асуудлыг А.Смит, Давид48 

Рикардо нарын худалдааны онолд суурилсан орон зайн онолын хөгжлийн явц гэж үзэж 

болно. Хүн төрөлхтөний нийгмийн хөгжлийн явцад шинэ шинэ асуудлууд эрдэмтдийн өмнө 

тулгарч, тэдгээр асуудлуудыг шийдвэрлэх, шинэ гарцыг нээх гэсэн эрмэлзлэл эдийн засгийн 

онолын асуудлыг улам баяжуулсаар байх юм.  

 XX  зууны 80 - аад оноос  эдийн засгийн онолын ухаанд эдийн засгийн буюу бүс 

нутгийн шинэ онолууд загварууд бий болж улмаар эдийн засгийн хөгжлийн загварууд 

үндсэн гурван онолын загварт бүлэглэгдсэн (Зураг 1.7.) гэж үзэж болохоор байна.  

 Орчин үеийн бүс нутгийн эдийн засгийн онолын гол төлөөлөгчид нь П. Кругман, М. 

Фуджита, Т. Мори, Э. Венаблес, Д. Пуго, Дж Харрис, А. Пред, А. Гильберт, Дж.Галлер, Дж. 

Эллисон, Е. Глейзер, Д. Дэвис, Д. Вайнштайн, А. Диксит, Г. Мюрдаль, Ф. Перрокс, Ж.Р. 

Будвиль, П.Потье, Д. Фридман, Т. Хегерстранд, Х.Гирш, П.Хаггет, Р.Барро, Х. Сала- 

Мартин нар юм.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
48 Ricardo David 1951. On the Principles of Political Econоmy and Taxation. Ed. Piero Sraffa Cambridge University 

Press. 

Д.Рикардо Смитын худалдааны онолыг цаашид хөгжүүлж туйлын давуу тал нь оновчтой хөдөлмөр 

хуваарилалтын зарчмын нэг л тохиолдол гэж үзэн, гол нь туйлын бус харьцангуй давуу талтай байхад оршино 

гэж үзжээ. Д.Рикардо өөр өөр үндэстэн хоорондын хамгийн үр ашигтай, хамгийн илүү хэмнэлттэй 

хөдөлмөрийн хуваарийг хэрэгжүүлэх зарчим болсон таваарын үйлдвэрлэлийн төрөлжилтөөс, солилцооноос, 

зардлын зөрүүгээс ашиг олох боломж байдгийг харуулсан. 

 



53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зураг1.7. Бүс нутгийн хөгжлийн загвар, онолын хөгжлийн хандлага  
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 Эдийн засгийн газар зүйн шинэ онол  

 Эдийн засгийн газар зүйн онолын суурь загвар нь Дж. Харрисын “ зах зээлийн 

чадамж” – н49, А. Предийн бүс нутгийн орлогын “Суурь үржүүлэгч” – ийн онол50 мөн 

Дж.Харрис, А.Пред – П. Кругманы нэгдсэн онол гэж үздэг.  

 Харрисын онол нь “зах зээлийн чадамж”– н үзүүлэлтээр нутаг дэвсгэрийн эдийн 

засгийн хөгжлийн хамаарлыг илэрхийлдэг. Энэхүү үзүүлэлт нь эдийн засгийн субъектууд 

болох үйлдвэрийн газар, хэрэглэгч зэргийн хувьд тухайн нутаг дэвсгэр дахь зах зээлийн 

хүрэлцээний түвшингээр илэрхийлэгддэг гэж үздэг. Нутаг дэвсгэрийн эдийн засгийн 

хөгжилд нэг талаас үйлдвэрлэл зах зээлийг хангахуйц байршилд төвлөрсөн байх, нөгөө 

талаас зах зээлийн дэд бүтэц болон зах зээлд нэвтрэх боломж үйлдвэрлэл төвлөрөх хүчин 

зүйл байх гэсэн өнцгөөс энэхүү хандлага тайлбарлагддаг.  

 Эдийн засгийн газар зүйн шинэ онолын өөр нэг хандлага нь  А. Предийн  /бүс 

нутгийн орлогын суурь үржүүлэгчийн онол/ аливаа газар нутгийн эдийн засгийн хөгжил 

нь тодорхой үзүүлэлтүүд жишээ нь: экспорт, импорт, эдийн засгийн үйл ажиллагааны 

орлого зэрэгт суурилсан үржүүлэгчийн нөлөөгөөр бий болдог гэсэн онол юм. Энэхүү 

үржүүлэгчийн үр дүнгээр эдийн засгийн хөгжлийн түвшний гаргалгааг хийж болно гэж 

үздэг.  

 Эдийн засаг газар зүйн шинэ нэгдмэл онолын гаргалгааг Пол Кругман Харрис – 

Предийн онолыг нэгтгэснээр (Зураг 1.8.) гаргаж авсан байна.  

 П. Кругманы эдийн засгийн хөгжлийн загвар нь хоёр бүс нутаг болон хоёр салбарын 

харилцан үйлчлэлийн талаас авч үзсэн загвар юм. Загварт төгс өрсөлдөөнт хөдөө аж ахуйн 

салбар, төгс бус өрсөлдөөнт аж үйлдвэрийн салбаруудын харилцан үйлчлэлийн үндсэн хэв 

шинжийг дараах байдлаар тодорхойлсон. Үүнд: хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүний туйлын 

хөдөлгөөнгүй байдал, аж үйлдвэрийн газрын хүний нөөцийн нутаг дэвсгэрийн хүрээн дэх 

хөдөлгөөнт байдал гэсэн нөхцөлийг авч үзсэн. Эдгээр хэв шинж дээр суурилж аж 

үйлдвэрийн байгууллагуудын бөөгнөрөх шалтгааныг тайлбарласан. Тээврийн зардал, 

үйлдвэрлэлийн нөөцийн хөдөлгөөнт байдал нь үйлдвэрүүдийг, борлуулах зах 

                                                           
49 Harris, Chauncy D., “The Market as a Factor in the Localization of Industry in the U.S.,” Annals of the Association 

of American Geographers, 44, 1954, 315-348. 
50 Allen Pred. “The Spatial Dynamics of US Urban Industrial Growth 1800-1914”, (1966) 
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зээлийнхээ /цар хүрээний үр дүнгээс хамааран/ мөн нийлүүлэгчидтэйгээ /тээврийн 

зардлаас хамааран/ ойр байршихад хүргэнэ гэсэн байна.  

 

Зураг 1.8. Эдийн засаг, газар зүйн шинэ онолын үүсэл, гол төлөөлөгчид 

Кругманы дэвшүүлсэн онол51 нь бүс нутгийн агломерацийн  зүй тогтолын үүслийг (Зураг 

1.8.) гаргаж тавьсан юм.  

                                                           
51  Krugman.P “Increasing Returns and Economic Geography” Journal of Political Economy. 1991. Vol. 99. No 3. х. 

483 - 499 
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 Бүс нутгийн агломераци бий болоход үйлдвэрлэлийн цар хэмжээний үр дүн, 

тээврийн зардал, үйлдвэрлэлийн хүчин зүйлсийн шилжих чанар зэргээс илүүтэйгээр зах 

зээлийн багтаамж, зах зээлд орох боломж илүү нөлөө үзүүлдэг (Зураг1.9.) гэж дүгнэсэн 

байна.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зураг 1.9. Бүс нутгийн агломераци үүсэх зүй тогтол -  

газар нутагт хөгжил бий болох гол нөхцөл 

 

 Бүс нутгийн буюу орон зайн эдийн засгийн өсөлтийн шинэ онолууд: 

Кумулятив онолын загварууд 

Бүс нутгийн орчин үеийн шинэ хандлага материаллаг хүчин зүйлсийн байршлын 

онолоос материаллаг бус хүчин зүйлсийн байршлын онол руу чиглэгдэх болсон. Өнөө 
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үеийн бүс нутгийн хөгжлийн хандлага нь макро эдийн засгийн ерөнхий тэнцвэрийн онолоос 

хальж, Г.Мюрдалийн/1972/52 “харилцан болон кумулятив нөхцөлдүүлэх” хандлагад 

суурилсан бүс нутгийн хөгжлийн кумулятив хандлагаар үзэх шаардлагатай. Кумулятив 

хөгжлийн хандлагаар бүсийн хөгжлийн суурийг бий болгож дараа дараагийн хөгжил энэ 

суурь дээр хөгжин үргэлжлэх үйл явцыг илэрхийлдэг53.    

 Кумулятив өсөлтийн онолын гол төлөөгчид нь Г.Мюрдаль, А.Хиршман, Ф.Перру, 

Х.Ричардсон, Ж.Фридман, Т.Хегерстранд, Ж.Будвиль, П.Потье, Х.Р.Ласуэн, Х.Гриш нар 

юм. 

 Г.Мюрдалийн судалгааны үр дүнгээр бүс нутгуудын эдийн засгийн өсөлт жигд бус 

явагдаж, ялгаа нь улам ихэсдэг тухай өөрийн онолыг гарган тавьсан байна. Г.Мюрдалийн 

нэгэн адил А.Хиршман/1958/54 өөрийн “шууд болон урвуу хамаарал” –ын онолдоо улс орны 

эдийн засгийн орон зайн өсөлт жигд явагддагүй талаар дурдаж, эцсийн дүнд бүс нутгуудын 

эдийн засгийн хөгжлийн түвшин ойртож болох боловч харин жигдэрдэггүй тухай дүгнэлтэд 

хүрсэн байна. 

Францын эдийн засагч Ф.Перру/1950-аад он/ анх удаа эдийн засгийн өсөлтийн 

туйлын хандлагыг гаргаж ирж тавьсан байна.Кристаллерийн төв байршлын онол нь эдийн 

засгийн орон зайн “Өсөлтийн туйлын онол” – ын үндэс болсон. Энэ онолын үндэс нь 

/Ф.Перру/юуны өмнө шинэ таваар бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг эдийн засгийн тэргүүлэх 

салбарын үүрэгт тулгуурладаг. Тэргүүлэх салбар байрласан тэр орон зай л үйлдвэрлэлийн 

хүчин зүйлсийг татах туйлын орчин болсон байдаг. Учир нь энэ орчин хүчин зүйлсийг илүү 

үр ашигтай ашиглах боломжит цөм болсон байна. Иймээс энэ орчин эдийн засгийн 

өсөлтийн туйл болж, энд үйлдвэрлэлүүдийн бөөгнөрөл бий болно гэж үздэг. 

 Энэ онолын өөр нэг урсгалыг Ж.Будвил55 гаргаж тавьсан. Түүний тодорхойлсноор 

бүсийн өсөлтийн туйл нь өөрийн бүс нутгийн бүхий л хэсэгт эдийн засгийн үйл 

ажиллагааны цаашдын хөгжлийг дагуулах хөгжин тэлэх боломжтой салбаруудын 

нэгтгэл бүхий суурин газар болно гэж үзсэн.  

                                                           
52 Мюрдаль Г. Современные проблемы «третьего мира». - М., Прогресс, 1972. Гл. 12. 
53 Ю.А. Гаджиев.,В.И.Акопов и др. “Макро экономическая динамика северных регионов Росии” Сыктывкар, 

2009.стр. 336. РАН. Уральское отделение Коми научный центр. 16 –р хуудас.   
54 The Strategy of Economic Development, 1958. 
55 Ю.А. Гаджиев.,В.И.Акопов и др. “Макро экономическая динамика северных регионов Росии” Сыктывкар, 

2009.стр. 336. РАН. Уральское отделение Коми научный центр. 18 –р хуудас.   
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Өсөлтийн туйлын онолын цаашдын хөгжил П.Потье – н хөгжлийн тэнхлэгтэй 

хамааруулан авч үздэг. Гол үзэл санаа нь өсөлтийн туйлуудын хооронд орших газар нутаг 

ачаа тээвэрлэлтийн хэмжээ, инновацийн тархалт, дэд бүтцийн хөгжлийн үр дүнд өсөлтийн 

нэмэгдэл импулсийг /түлхэцийг/ авч байдаг. Иймээс энэ нь өсөлтийн туйлын хамт эдийн 

засгийн өсөлтийн  хэлхээг бий болгож улмаар “хөгжлийн хонгил” болж өгдөг гэж үзсэн.  

Харин Х.Р.Ласуэн56 өсөлтийн туйл нь бүсийн экспортод чиглэгдсэн үйлдвэрүүдийг 

агуулсан төв гэж үзсэн. Х. Ричардсон, Тонро нар төр, засгийн газраас үндэсний эдийн 

засгийг дэмжих аливаа нөөцийн хуваарилалтын талаар Зах зээлийн нөлөө, төрийн хөрөнгө 

оруулалт бүсүүдийн тэгш бус байдлыг багасгах бус харин улам ихэсгэнэ гэж үзсэн. Мөн 

Х.Ричардсоны/1973/ хотын агломерацийн онолоор хотуудын үйлдвэрлэлийн үйл 

ажиллагааны нягтрал нь нэгэн төрлийн хөгжлийн туйл болж техникийн дэвшил болон 

хөдөлмөрийн бүтээмжийн өсөлтийг бий болгоно гэж үзсэн.  

Хотын хөгжлийн асуудал нь энэ урсгалын төлөөлөгч Дж. Фридманы/1973/ “төв  - 

орон нутаг” онолоор хөгжсөн. Фридманы онолоор эдийн засгийн өсөлт хотуудаар төвлөрч, 

харин энэхүү хотуудын төвлөрөл нь 4 үе шатаар (Хүснэгт 1.) явагдана гэж үзсэн.  

Өсөлтийн төв /цөм/ бүрэлдэлтийн дөрвөн үе шат 

Хүснэгт 1. 

 Үе шатууд Нөлөөллийн шинж 

1 Олон тооны нутгийн цөм үүсэх Эргэн тойрны нутаг дэвсгэртээ бага нөлөө үзүүлэх 

2 Нэг хүчтэй том цөм үүссэнээр 

өсөлтийн туйл бүрэлдэх 

Өргөн нутаг дэвсгэрт нөлөөллөх 

3 Хэд хэдэн цөм зэрэг хөгжих Өсөлтийн туйлын хэд хэдэн идэвхитэй нөлөөлөл 

бүхий төвийн бүтэц бүрэлдэх 

4 Цөмүүд бие биендээ уусах Орон нутгийн хот маягийн хүчтэй төв бүрэлдэх  

 

Бүс нутгийн орчин үеийн хөгжлийн хандлагад Т.Хегерстрандын/1968/ “Диффузийн 

онол” томоохон байр суурийг эзэлж байна. Энэ онолын үндэс нь инновацийн үүсэх ба 

тархах үйл явцын шинжилгээнд (Зураг 1.11.) суурилдаг.  

 

                                                           
56 Ласуэн Х. Р. Урбанизация и экономическое развитие: временное взаимодействие между географическими 

и отраслевыми кластерами // Пространственная экономика.2010. № 1. 
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Зураг 1.14 Диффузийн төрлүүд 

 

Зураг 1.11. Хегерстрандын нэвчилтийн онол, түүний төрлүүд 

Нэвчилтийн онол нь “бүсийн амьдралын мөчлөгийн онол”-той салшгүй холбоотой. Энэ 

онол нь бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийн үйл явцыг хэд хэдэн үе шаттайгаар авч үздэг. 

Таваар үйлдвэрлэлийн үйл явц нь хэд хэдэн үе шаттайгаар (Зураг 1.12.) явагддаг.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Зураг 1.12. Таваар үйлдвэрлэлийн амьдралын мөчлөг 

 Инноваци байрших хамгийн боломжит байршил нь том хотууд болж, харин 

үйлдвэрлэлийн идэвхтэй үйл ажиллагаа нь дагуул хотуудад байрших нь зөв гэж үздэг.  

ИННОВАЦИЙН НЭВЧИЛТИЙН ОНОЛ 

 

ЭДИЙН ЗАСГИЙН ТӨРӨЛ БҮРИЙН ИННОВАЦИЙГ /БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ 

ШИНЭ НЭР ТӨРӨЛ, ТЕХНОЛОГИ, МЕНЕЖМЕНТИЙН ТУРШЛАГА ЗЭРЭГ/ 

НУТАГ ДЭВСГЭРЭЭР ТҮГЭЭХ, ТАРХААХ, НЭВТРҮҮЛЭХ БУЮУ ДИФФУЗ 

ХИЙХ /НЭВЧҮҮЛЭХ/ 

НЭВЧИЛТИЙН ТӨРЛҮҮД 

ӨРГӨЖҮҮЛЭХ НЭВЧИЛТ – 

инноваци нь үүссэн цэгээсээ 

бүхий л зүгт жигд тархах 

ШИЛЖИХ НЭВЧИЛТ – 

инноваци нь тодорхой чиглэл рүү 

тархах 

ХОЛИМОГ НЭВЧИЛТ 

Шинэ бүтээгдэхүүн 

бий болох 

Үйлдвэрлэлийн 

өсөлтийн үе 

Зах зээл ханах 

Бүтээгдэхүүн 

үйлдвэрлэл буурах 
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Жижиг хотуудад эрсдэл бий болох магадлалтай. Учир нь тухайн хотын үйлдвэрлэж 

буй бүтээгдэхүүний зах зээл ханах үед, томоохон хотуудад инноваци бий болж амьдралын 

мөчлөгийг уртасгах (Зураг 1.13.) боломжгүй үед жижиг хотын үйлдвэрлэл унах юм.  

 

 

 

 

 

 

                                                                                             

 

 

 

Зураг 1.13. Шинэ бүтээгдэхүүний орчил 

Х. Гиршийн “галт уул” – ын загвар57 нь өмнөх онолуудын давуу талууд дээр 

суурилсан загвар юм. Аж үйлдвэрийн өндөр хөгжилтэй, шинжлэх ухааны бааз сайтай 

томоохон хотын агломераци нь тухайн хотын нэг хүн амд ногдох орлогын өндөр түвшинг 

хангаж, инновацийн үйл ажиллагааны түлхэц болно. Шинэчлэлийн дэлбэрэлтээс үүсэн 

хайлмаг нь “өсөлтийн туйл” – аас хязгаар нутаг руу аажим урсаж орсноор хоцрогдсон 

бүсүүдийн сайн сайхан аж байдлын түвшинг дээшлүүлнэ гэж үзсэн.   

Хэгерстрандын онолоос Гиршийн онолын давуу тал нь шинэчлэлийн давтагдах 

чанарыг авч үзэн, нэгэн цагт маш идэвхтэй байсан галт уул нь сөнөж, тэргүүлэгч төвүүд аж 

үйлдвэрийн хоцрогдсон төв болж, шинээр төвүүд хаа нэгтээ дахин бий болно гэжээ.  

 Бүс нутгийн кумулятив өсөлтийн онолын давуу тал нь бүс нутгийн бодит хүчин 

зүйлсийн авч үзэхээс гадна, ялангуяа үйлдвэрлэх хүчний байршлын хүчин зүйлсийг, бүс 

нутгийн хөгжлийн үндсэн хүчин зүйл болох инновацийн тархалт, ашиглалт, тархалтын 

сувгуудыг авч үзэж байгаа юм. Мөн аж үйлдвэрийг хөгжүүлснээр болон шинэчлэлийн 

нэвчилтийн тусламжтайгаар бүсүүдийн эдийн засгийн хөгжлийг ойртуулах асуудал, 

                                                           
57 Ю.А. Гаджиев.,В.И.Акопов и др. “Макро экономическая динамика северных регионов Росии” Сыктывкар, 

2009.стр. 336. РАН. Уральское отделение Коми научный центр. 21 –р хуудас.   
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Том хотууд 

Үйлдвэрлэлийн 

өсөлтийн үе 

Дагуул хотууд 

Бүтээгдэхүүн 

үйлдвэрлэл буурах 

Дагуул хотууд 

Зах зээл ханах 

Нийт зах зээл 



61 

 

инновацийг үйлдвэрт нэвтрүүлэх боломж болон эдийн засгийн тогтвортой байдал нь цаг 

хугацааны, тогтмол бус үзэгдэл болох тухай энэ онол авч үздэг нь онолын давуу тал юм.   

 1980 –д оноос эдийн засаг - газар зүйн шинэ онолын судлаачдын онолын болон 

эмперик судалгаанд бүс нутгийн өсөлтийн шинэ онол загварууд (Зураг1.14.) ашиглагдах 

болсон байна. Эдгээр онолууд нь шинэ сонгодог онол, кумулятив өсөлтийн онолд суурилж 

институционал онолын зарим санааны синтез хэлбэрээр тавигдсан байна. Өсөлтийн шинэ 

онолын эрдэмтдийн бүтээлүүд нь цар хүрээний үр өгөөж, тээврийн зардал, үйлдвэрлэлийн 

хүчин зүйлсийн шилжилт, агломераци, орон зайн цаг хугацааны хоцрогдол, эдийн засгийн 

хүчин зүйлсийн олон төрлийн үр дүнг тусгадаг. Хавсралт 1а - в. 

 Мөн олон эдийн засагчид болон эдийн засгийн газар зүйчид буюу “Аж үйлдвэрийн 

газар нутгийн зохион байгуулалтын шинэ онол” – н хандлагыг баримтлагчид аж 

үйлдвэрийн болон бүс нутгийн кластер, value chain58, үндэсний, бүсийн инновацийн 

системийн сургалтын эдийн засгийн асуудалд ихээхэн анхаарал хандуулах болсон59.  

 Онолын судалгааны үр дүнд суурилан “Бүсийн буюу орон зайн эдийн засгийн 

онолын хөгжлийн цаг хугацааны хэлхээ” г хийлээ. Хавсралт 2. 

 

                                                           
58 Өртгийг нэмэгдүүлэх гинжин холбоо-  энэ нь нийлүүлэгчээс ба худалдан авагч, түүхий эдээс эцсийн 

бүтээгдэхүүн гарган авах хүртэлх үйл явцад өртөг хэрхэн нэмэгдэж байгааг илэрхийлэх нэгэн төрлийн 

загвар юм. Энэхүү шинжилгээ нь компаний үйл ажиллагааны шат тус бүрт өртөг хэрхэн бий болох, гол үйл 

явцыг, түүний үр ашгийг шинжлэх боломж олгоно. 
59 Ю.А. Гаджиев.,В.И.Акопов и др. “Макро экономическая динамика северных регионов Росии” Сыктывкар, 

2009.стр. 336. РАН. Уральское отделение Коми научный центр. 33 –р хуудас.   
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П. Кругман, Фужита, _ 

Худалдааны шинэ 

онол 

П. Кругман, А. Диксит, Дж. Стиглиц 

 А. Лёш /1906 – 1945/ 

Аж ахуйн орон зайн зохион 

байгуулалтын онол 

Байршлын ерөнхий онол 

   У. Айзард , Т. Райнер, Ж. Паэлинк, П. Нийкэмп  

Бүсийн өсөлтийн 

туйлын онол 

Ф. Перру, Ж. Будвиль, П.Потье, Х.Ласуэн  

“Тєв – хязгаар нутаг”- 
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НАЙМ. ГАДААД УЛС ОРНУУДЫН БҮСЧИЛЖ ХӨГЖҮҮЛЭХ БОДЛОГЫН 

ОНЦЛОГУУД ТУЛГАМДАЖ БУЙ АСУУДАЛ, ХҮНДРЭЛ, БЭРХШЭЭЛ 

 

1. ГЕРМАН: БҮС НУТГИЙН ТОГТВОРТОЙ ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО/ 

ТӨВЛӨРСӨН ХОЛБООНЫ БОДЛОГО 

 

ЗОРИЛГО: БҮХ НУТАГ ДЭВСГЭР ДЭЭР ИЖИЛ ТЭГШ АМЬДРАЛЫН 

НӨХЦӨЛИЙГ БҮРДҮҮЛЭХ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АРГА ХЭРЭГСЭЛ: 

“ХАМТЫН ЗОРИЛГО” 

 

 

 

ЭДИЙН ЗАСГИЙН 

ЯАМ 
САНГИЙН ЯАМ 

ГАЗАР НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН 

ЗОХИЦУУЛАЛТЫН АРГА 

ТӨСВИЙН 

ЗОХИЦУУЛАЛТ 

БҮСЧИЛЖ 

ХӨГЖҮҮЛЭХ 

БОДЛОГО 

БҮС НУТГИЙН 

ТӨЛӨВЛӨЛТ 

 ТАТВАРЫН БОСОО 

ХУВААРИЛАЛТ 

 ТАТВАРЫН ХЭВТЭЭ 

ХУВААРИЛАЛТ 

 ГАЗРЫН ТӨСВИЙН 

ОРЛОГЫГ 

ЖИГДРҮҮЛЭХ 

 ХОЛБООНЫ ТӨСВӨӨС 

НЭМЭЛТ САНХҮҮЖИЛТ 

ТЭРГҮҮЛЭХ ЧИГЛЭЛ: 

 Жижиг, дунд 

үйлдвэрийн хөгжил 

 Технологи, инновацийн 

хөгжил 

 ХАА 

 

ОРОН ЗАЙН СОНГОЛТ: 

 

 Хөдөлмөрийн зах 

зээлийн шилжилт, 

 Хөдөлмөрийн з.з.-ийн 

бүтцийн интеграл 

үзүүлэлтийн шинжилгээ 

ХОЛБООНЫ БАРИЛГА, 

БҮС НУТГИЙН 

ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ГАЗАР 
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2. ИТАЛИ: ЕВРОПЫН СТАНДАРТ БУЮУ ТӨВЛӨРСӨН БУС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ИСПАНИ: ИНСТИТУЦИЙН ЗӨРӨЛДӨӨН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХӨГЖЛИЙН БОЛОН БОДЛОГЫН 

ОНЦЛОГ 

ЖИГД БУС 

ХӨГЖЛИЙН ЗАГВАР 

ЕХ – НЫ БҮСЧИЛЖ 

ХӨГЖҮҮЛЭХ БОДЛОГОД 

СУУРИЛСАН ҮНДЭСНИЙ 

БОДЛОГО 

ҮНДЭСНИЙ ХЭМЖЭЭН ДЭХ 

БҮС НУТГИЙН БОДЛОГЫН 

ИНСТИТУТ 

 ҮНДЭСНИЙ, БҮС НУТГИЙН, ОРОН НУТГИЙН УЛИРДЛАГЫН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН 

ЭРХ МЭДЛИЙН ХЯЗГААРЛАЛТ 

 БҮС НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНХҮҮЖИЛТИЙН ҮНДСЭН АРГА ХЭРЭГСЭЛ НЬ 

БҮСИЙН САН. 

 ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ХЯНАХ – ҮНДСЭНИЙ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ҮНЭЛГЭЭ, 

МОНИТОРИНГИЙН СИСТЕМ 

 БҮСЧИЛСЭН ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГЫН НЭГДСЭН ӨГӨГДЛИЙН СҮЛЖЭЭГ 

ҮНДСЭНИЙ ТООЦООНЫ ТӨВ ТҮШИГЛҮҮЛЭН БАЙГУУЛСАН 

БИЕ ДААСАН 

ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО 

ТӨВ БОЛОН ОРОН НУТГИЙН ХООРОНД 

ҮЛ ОЙЛГОЛЦОЛЫГ НЭМЭГДҮҮЛЭХ 

НЭГЭН ОРОН ЗАЙ ГЭХЭЭСЭЭ ӨӨР 

ХООРОНДОО ӨРСӨЛДӨХ БОЛСОН  
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4. АНУ: ТӨВЛӨРСӨН БУС ХОЛБООНЫ БҮС НУТГИЙН БОДЛОГО 

 

 

Холбооны нутаг дэвсгэр дээрх бүс нутгийн хөгжлийн бодлого – УДИРДЛАГА, ТӨСВИЙН 

ГАЗАР (Office of Management and Budget) хэрэгжүүлнэ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АМЕРИКИЙН НЭГДСЭН 

УЛСЫН НИЙГЭМ – ЭДИЙН 

ЗАСГИЙН БОДЛОГО 

БОЛОВСРОЛЫН 

ЯАМ 

  

ХАА –Н ЯАМ 

ХӨДӨЛМӨРИЙН 

ЯАМ 

ХОТЫН ХӨГЖИЛ, ОРОН 

СУУЦНЫ БАРИЛГЫН ЯАМ 

ХАЛАГДСАН ЦЭРГҮҮДИЙН 

ХЭРГИЙГ ЭРХЛЭХ ХОЛБООНЫ 

ЯАМ 

ЭРҮҮЛ МЭНД 

НИЙГМИЙН 

ХАЛАМЖИЙН ЯАМ 

ХӨТӨЛБӨРИЙН САНХҮҮГИЙН 

АСУУДЛЫГ ХАРИУЦСАН 

АГЕНТЛАГ

ХӨТӨЛБӨРИЙН 

ХЭРЭГЖИЛТИЙГ 

ХАРИУЦСАН АГЕНТЛАГ

ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН 

ҮНЭЛГЭЭНИЙ АГЕНТЛАГ

  ХӨГЖЛИЙН СУДАЛГААНЫ НЭГЖҮҮД ХЭДЭН МЯНГАН 

ИНДИКАТОР ҮЗҮҮЛЭЛТ СУДАЛГАА ШИНЖИЛГЭЭ ХИЙЖ ОРОН 

НУТГИЙН БАЙГУУЛЛАГУУДТАЙ ХАМТРАН АЖИЛЛАНА

ТӨВЛӨРСӨН 

/БҮГД НАЙРАМДАХ/ 

ТӨВЛӨРСӨН БУС 

/ЛИБЕРАЛЬ/ 

ХЭД ХЭДЭН ШТАТЫН НУТАГ ДЭВСГЭР ДЭЭР ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХӨГЖЛИЙН НЭГДСЭН 

ОРОН ЗАЙ, БҮС БАЙГУУЛАХ ҮНДЭСЛЭЛ: 

 Ажилгүйдлийн түвшин үндэсний дунджаас дээгүүр байх  

 Өрхийн орлого үндэсний дунджаас доогуур байх 

 Орон сууц, эрүүл мэндийн болон боловсролын байгууллагын үйлчилгээ хангалтгүй байх 

 Бүс нутгийн эдийн засаг удаан хугацаанд хөгжил нь саарсан 1-2 салбараас хамаардаг байх 

 Бүс нутгаас хөдөлмөрийн болон капиталын нөөц хүчтэй урсах түвшинд 

 Бүс нутгийн эдийн засгийн бүтцэд сөрөг өөрчлөлт орох 

 Бүс нутгийн аж үйлдвэрийн хөгжил удаашрах 
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ХЯТАД: “ЛОКОМОТИВ” ХАНДЛАГААС БҮСИЙН ХОЦРОГДОЖ БУЙ ОРОН ЗАЙГ 

ДЭМЖИХ ЧИГЛЭЛД 
 

1 –Р ШАТ: ЗҮҮН БҮСИЙГ ХӨГЖЛИЙН ЛОКОМОТИВ БОЛГОН БУСАД ОРОН ЗАЙГ 

ДАГУУЛЖ ХӨГЖИХ  

2-Р ШАТ: БҮС НУТАГ ХООРОНДЫН ЯЛГААГ БУУРУУЛАХ, ХӨГЖЛИЙГ 

ЖИГДРҮҮЛЭХ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НЭГДҮГЭЭР ШАТНЫ ДАРАА 

ХӨГЖЛИЙН ЯЛГАА УЛАМ 

ИХЭЭР НЭМЭГДСЭН 

БУУРУУЛАХ АРГА ХЭРЭГСЭЛ 

ДЭД БҮТЦИЙГ ХӨГЖҮҮЛЭХ 

МЕГА ТӨСЛҮҮДИЙН 

САНХҮҮЖИЛТ 

ГШХО-Г ТАТАХ ТААТАЙ 

НӨХЦӨЛ БҮРДҮҮЛЭХ 

ТАТВАРЫН  ОНЦГОЙ 

БОДЛОГО 

 ХЯТАДЫН ЗҮҮН БҮС МАШ ХУРДТАЙ 

ХӨГЖСӨН  

ХҮЛЭЭГДЭЖ БУЙ ҮР ДҮН: ЭКСПОРТЫН ЧИГЛЭМЖТЭЙ ЭДИЙН ЗАСГААС 

ДОТООДЫН ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ЭРЭЛТЭНД ЧИГЛЭСЭН ХӨГЖЛИЙН ЗАГВАР ЛУУ  

 ХӨГЖЛИЙН ЯЛГАА  ИХЭССЭН 

ХАРЬЦАНГУЙ УДААН Ч БҮСҮҮДИЙН 

ХӨГЖЛИЙН ЯЛГАА БАГАСАХ 

1-Р ШАТ 

2-Р ШАТ 

АРГА ХЭРЭГСЭЛ: 

 Стратегийн салбарыг хөгжүүлэх, Үүнд: 

1. Улс орны аюулгүй байдалд нөлөөлж байвал 

2. Ажлын байрыг бий болгож байвал 

3. Шинэ технологи нэвтэрч байвал 

4. Үндэсний эдийн засгийн өрсөлдөх чадвар нэмэгдвэл 

 

ХОТЖИЛТ 

Эдийн засгийн өсөлтийн дотоод 

хэрэглээний эрэлтэнд чиглэсэн 

загварыг бий болгох боломж олгоно 

 

ЧӨЛӨӨТ БҮС 

Өндөр технологи, ажлын байр бий 

болгох арга механизм 

БҮСЧИЛЖ ХӨГЖЛИЙН ҮНДСЭН ХАНДЛАГА 
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ЕВРОПЫН ХОЛБООНЫ НЭГДСЭН ОРОН ЗАЙН ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Европын холбооны 

бүсчилсэн хөгжлийн 

бодлого 

Хөгжлийн хурдцыг 

нэмэгдүүлэх 

Бүсүүд хоорондын 

ялгааг бууруулах 

Мэдлэг, инновацийн хөгжлийн 

туйл, шинжлэх ухааны агууламж 

ихтэй үйлдвэрлэл  

 Хөгжлийг хурдасгах 

санхүүжилт 

 Ажил эрхлэлтийг нэмэгдүүлэх 

 Хөрөнгө оруулалтыг 

идэвхжүүлэх 

Бүс нутгийн хөгжлийн 

тэргүүлэх чиглэлийг 

хөгжүүлэх Нэгдсэн орон зайн 

хөгжил 

Үйлдвэрлэлийн төвлөрөл 

бий болох 

Эдийн засгийн үр ашиг  

нэмэгдэх 

Хөгжлийн түвшин 

ойртох 

 

Бүс, орон зайн өрсөлдөх 

чадвар нэмэгдэх 

Бүс нутгийн 

орон зайн 

идэвхжил 

ЗҮҮН ХОЙД 

ХЯТАД 

ЗҮҮН 

ХЯТАД 

ТӨВ 

ХЯТАД 

БАРУУН 

ХЯТАД 
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ДҮГНЭЛТ 

 

Дэлхийн улс орнуудын хөгжлийн хандлагад бүсчилж хөгжүүлэх, улмаар хүн ам 

суурьшсан газар нутгийн хөгжлийн түвшний ялгааг ойртуулах, хүн ам оршин суугаа газраа 

өөрийн хэрэгцээг хангасан амьдралын орчинг бүрдүүлэх, амьдарч буй нутаг усандаа сайхан 

амьдрах гэсэн хүсэл эрмэлзлэлийн дүнд бүсчилэн хөгжүүлэх үзэл санаа үүссэнээс 

улбаатайгаар олон арван жилийн турш дэлхийн ихэнх орнуудад туршигдан байгаа юм. 

Гадаал улс орнуудын туршлагаас харахад бүсчилсэн хөгжлийн бодлогын үндсэн 

чиглэл болон түүнийгээ хэрэгжүүлэхэд ашиглаж буй механизм, арга хэрэгсэл нь тухайн улс 

орны хувьд тулгамдаж буй асуудал, газар нутгийн онцлогоос хамааран өөр өөрийн онцлог 

бүхий загварууд байгаа юм.  

Жишээ нь Европын улс орнуудын хувьд хөгжлийн хоцронгуй байгаа бүс нутгууд, 

тэдгээрийн хөгжлийн хандлага нь харьцангуй төстэй тул ашиглагдаж буй арга хэрэгслүүд 

нь ихээхэн ижил төсөөтэй хэв шинжтэй байна. Ажилгүйдлийг бууруулах, хөрөнгө 

оруулалтыг нэмэгдүүлэх, хөгжлийг хурдасгах бодлого нь бүсийн нэгдсэн орон зайн хувьд 

тавигддаг нь  Европын бүс гэсэн ойлголтыг бий болгож байгаа юм. Европын олон орнууд 

үндэсний тулгамдсан асуудлаасаа бүс нутгийн тулгамдаж буй асуудлыг бодлогын 

хүрээндээ тусгаж өгч буй байдал нь өнөөгийн өндөр хөгжилтэй нэгдсэн орон зайг бий 

болгосон байж болох юм. Ихэнх улс орнууд бүс нутгийнхаа асуудлаар өөрийн орны 

тулгамдсан асуудлыг шийдвэрлэж чадсан байдаг. Өнгөрсөн зууны 90 ээд оноос эхлэлтэй 

Нэгдсэн Европын бүсийн газар нутгын хөгжлийн нэгдсэн бодлого нь хөгжлийн 

хоцрогдонгуй байсан орон зайг хөгжлийн томоохон туйлууд болгон хөгжүүлэхэд 

чиглэгдэж байна. Тухайлбал, хөгжлийн харьцангуй чадавхи сайтай бүсүүддээ шинжлэх 

ухаан, оюуны агууламж ихтэй үйлдвэрлэлийг хөгжүүлж, ХАА н бүс нутгуудаараа аж 

үйлдвэрийн кластерийг хөгжүүлэх бодлогыг хэрэгжүүлж байна.  

Герман улс нь өөрийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөө бүс нутгийн асуудалд түлхүү 

шилжүүлснээр ЕХ – ны хөгжлийн туйл болсон гэж үздэг. Иймээс ч Герман улсын хувьд бүс 

нутгуудын хөгжлийг ялгааг багасгах, арилгах гэхээсээ илүүтэйгээр Хөгжлийн туйлд 

тулгамдаж буй асуудалд бусад орон зайг хэрхэн тохируулан хөгжүүлэх гэсэн бодлого 

хэрэгжүүлдэг.  
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Харин Францын хувьд асуудал харьцангуй өөрөөр тавигдаж байдаг. Олон зууны 

туршийн хөгжил нь төв, суурин газар болон бусад орон нутгийн хөгжлийн ялгааг ихээхэн 

гүнзгийрүүлсэн нь энэ улсын хувьд шинэ төрлийн асуудлыг үүсгэж байдаг. (ОХУ – ын 

хувьд асуудал мөн адил гэж үзэж байна).  

Иймээс төв, суурин газар, нутаг дэвсгэрийнхээ хэмжээний хөгжлийн ялгааг 

ойртуулахын тулд хязгаарлалтын болон идэвхжүүлэлтийн бодлогуудыг  үндсэн арга 

хэрэгслээ болгон хэрэгжүүлж байна. Үүнд: 

Хязгаарлалтыг идэвхжил ихтэй орон зайг болон үйлдвэрлэлийн төвлөрөлийг 

бууруулахад ашиглаж харин урамшуулах, идэвхжүүлэх арга хэрэгслүүдийг сул хөгжилтэй 

нутаг давсгэрийн татах чадварыг нэмэгдүүлэх, өөрийн төдийгүй бүсийн өрсөлдөх чадварыг 

дээшлүүлэхэд ашиглаж байна.   

Мөн бүс нутгийн эдийн засгийн идэвхтэй үйл ажиллагааг дэмжих болон хязгаарлах 

арга хэрэгсэл болгон татварын тогтолцоог ашиглаж байна. Хэт төвлөрсөн буюу зохисгүй 

төвлөрөл, өрсөлдөөнийг бууруулахын тулд тухайн орон зайд үйл ажиллагаа явуулж 

буй бизнесийн байгууллагуудад нэмүү татварын хэмжээг олгож, харин өрсөлдөөн 

султай, тухайн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ шаардагдах орон зайд шинээр үйлчилгээ, 

үйлдвэрлэлийн орон зайгаа тэлж буй компаниудад татварын хөнгөлөлттэй бодлого 

хэрэгжүүлдэг. Энэхүү аргыг бусад олон улс орнууд ч өргөнөөр ашиглаж байгаа юм.  

Тогтвортой ажлын байр бий болгосон бизнесийг татварын хөнгөлөлтөнд 

хамруулахаас гадна нийгмийн үйлчилгээний арга хэрэгслүүдээр дэмжих, төрийн зүгээс 

гадаадын хөрөнгө оруулалт татахад нь хамтран ажиллаж байна. Ийм төрийн оролцоотой 

зохицуулалтын болон төрөл бүрийн дэмжлэг үзүүлдэг байгууллагууд  байгуулагдсан нь 

бизнесийн орчинд олон компани, жижиг дунд үйлдвэрийн үйл ажиллагаа нь тогтвортой, үр 

ашигтай байх нөхцөлийг бүрдүүлж байна.  

Мөн бүсчилж хөгжүүлэх бодлогын хүрээнл Франц улсын засгийн газраас авч 

амжилттай хэрэгжүүлж буй нэгэн арга хэрэгсэл нь асуудалтай байгаа бүс нутгуудад үйл 

ажиллагаа нь явагдаж байгаа болон шинээр эхлүүлэх бизнест олгодог засгийн газрын 

буцалтгүй санхүүжилтийн дэмжлэг юм. Энэхүү буцалтгүй санхүүжилтийн дэмжлэг нь 

бүс нутгуудын тулгамдсан асуудал дээр судалгаа, шинжилгээ хийж байгаа эрдэм 

шинжилгээний байгууллагуудад сүүлийн жилүүдэд ихээхэн олгогдох болсон. Бүс нутгийн 

онцлогт суурилсан хөгжлийн бодит хэрэгжих загварууд, түүнийг хөгжүүлж буй сулалгааны 
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байгууллагуудад (Think Tank) олгох санхүүжилтийн дэмжлэгийг Францын засгийн газраас 

бүх нутаг дэвсгэрийн хүрээнд хэрэгжүүлэх болсон нь ихээхэн үр дүнтэй байгаа юм.. 

Монгол улсын хувьд Испаний бүсчилж хөгжүүлэх бодлого илүү анхаарал татах 

байх, Учир нь Испани улс бидний нэгэн адил засгийн газар нь төвлөрсөн төлөвлөгөөт 

бодлоготой байж хэрэгжилтийн үр дүнд нь бүсүүдийн орон зайн хөгжлийн ялгаа ихээхэн 

нэмэгдсэн, бүс нутгуудын хөгжлийн санхүүжилтийн асуудал нь харьцангуй тогтвортой бус 

тухайн үеийн төр засгийн эх баригч намын бодлогоор хэрэгждэг улс орон юм.  

Испаний засгийн газар төсвийн бодлогоор бүс нутгийг хөгжлийг жигдрүүлэх 

гэсэн оролдлого нь эцэстээ бүс нутгийн хөгжлийн ялгааг улам нэмэгдүүлсэн. Учир нь улс 

орныхоо хилийн доторхи газар нутгийн нийгэм – эдийн засгийн хөгжлийн үзүүлэлтүүдийн 

ялгааг ойртуулах гэсэн бодлого байлаа.  

Мөн бүс нутгийн 70-аад оны үед явуулсан бодлого нь хэт орон нутгийн болон бүс 

нутгийн өөрөө удирдах байгууллагад эрх өгч холбооны оролцооны эрх мэдлийг 

бууруулсан нь эцэстээ улсын хэмжээний төдийгүй бүс доторхи орон зайн хөгжлийн 

ялгааг улам ихээр нэмэгдүүлсэн байна.  Учир нь хэт бие даасан байдлын нөлөөгөөр бүс 

нутгийг хөгжүүлэх бус, төсөв татварын бодлогод ямар харьцаагаар орон нутаг өөрийн 

төсвийг зарцуулах, засгийн газрын болон орон нутгийн төсвийн орлогын оновчтой харьцааг 

тогтоох асуудал хөгжлийн бодлогоос илүү гол асуудал болж хувирсан байна.  

Эдгээр алдаанаасаа Испани улс өөрийн өнөө үед хэрэгжүүлж буй бодлогыг 

тодорхойлж гаргасан юм. Энэ бодлого нь орчин үеийн хөгжлийн зарчим болсон хүн болон 

түүний боловсролд зарцуулах хөрөнгө нь бүсийн хөгжлийн ялгааг багасгах үндсэн арга 

хэрэгсэл гэж тодорхойлсон. Орчин үеийн эдийн засгийн хөгжлийн гол дуудлага болсон 

чадварлаг мэргэжилтэн бэлтгэх асуудал нь бүс нутгийн хөгжлийн гол асуудал болоод байна.  

Үүний нэг илрэл нь өнөө үед дэлхийн ихэнх улс орнуудад өндөр технологийг 

хөгжүүлэх, технологийн паркуудыг байгуулах, их сургуулиудыг түшиглэсэн технологийн 

хөгжүүлэлт, жижиг дунд үйлдвэрүүдийг хөгжүүлэх, их сургууль, бизнесийн 

байгууллагуудын хамтын ажиллагааг дэмжсэн бодлогууд нь бүс нутгийн хөдөлмөрийн 

харилцааг цоо шинэ түвшинд гарган тавьж байгаа юм. 

Төвлөрсөн төлөвлөгөөт эдийн засгийн үед, мөн хэт төрийн оролцоотой эдийн засагт 

бүс нутгийн хөгжлийн асуудлыг төрөл бүрийн төрийн тэтгэмж, субсид, хөрөнгө 

оруулалтын аргаар шийдвэрлэхийг оролдож бүс нутгийн хөгжлийн ялгааг бууруулах, 
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хөгжүүлэх асуудлыг тавьдаг байсан бол өнөө үед бүс нутгийн хөдөлмөрийн хуваарилалт, 

инновацид суурилсан, хөрвөх чадвар сайтай жижиг, дунд үйлдвэрийг дэмжих замаар 

шийдвэрлэх болсон.  

Америкийн нэгдсэн улсад бүс нутгийн хөгжлийн ялгааг багасгах хамгийн гол арга 

хэрэгсэл нь судалгаа шинжилгээний байгууллагууд, их дээд сургуулиуд, бизнесийн 

байгууллагууд, антерпренеруудын хамтын ажиллагааны үр дүн болсон байна.  

Их дээд сургуулиуд дээр болон бизнесийн орчинд нь шинжлэх ухаан технологийн 

лаб байгуулах замаар хоцрогдсон бүс нутагт шаардлагатай Start Up –ийн хөгжүүлэлтийг 

хийж (инкубаторт бойжуулж) гаргаснаар орон зайн хөгжлийн асуудлыг шийдвэрлэж байна.  

Энэ нь бүсчилсэн хөгжлийн бодлогод төрийн оролцоо үгүйсгэгдэж байна гэсэн үг 

биш юм. Сул хөгжилтэй бүсүүдэд төрийн корпорацийн тусламжтайгаар хувийн болон 

гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт бүхий том төслүүд хэрэгжиж бүсчилсэн хөгжлийн 

асуудлыг шийдвэрлэж байна.    

 Энэ хүрээнд төрийн корпорациуд нь гадны болон дотоодын хөрөнгө оруулалтаар 

шинжлэх ухааны байгууллагууд, хувийн хэвшилтэй хамтран шинэ технологи, орон зайн 

хөгжлийн шинэ загварууд дээр ажиллах болсон байна.  

 

СУРГАМЖ: 

 Аливаа тулгамдаж буй асуудлыг өөрийн улс орны хүрээнд шийдэх гэхээсээ 

илүүтэйгээр хөрш зэргэлдээ бүсүүдийг хамарсан том орон зайн асуудал болгон 

шийдвэрлэх 

 Үндэстний асуудлыг бүс нутгийн хэмжээнд тавих нь нэгдүгээрт зардлын үр 

өгөөжийг нэмэгдүүлэх, хоёрдугаарт, бүс нутгийн хэмжээнд шийдвэрлэгдсэн асуудал 

нь үндэстний бие даан хөгжих орон зай болон хувирах 

 Татварын идэвхжүүлэлтийн болон хязгаарлалтын арга хэрэгслүүд нь сул хөгжилтэй 

орон зайг хөгжүүлэх, төвлөрөлийг сааруулах боломжийг олгох.  

 Бүс нутгийн хөгжлийн асуудлыг хөгжил султай орон зайд салбарын хөгжлийг 

санхүүжүүлэх хэлбэрээр төлөвлөлт хийж, кластерийн аргаар шийдэх шаардлага 

тавигдах 

 Өөрөөр хэлбэл бүсүүдийн нөөцөд суурилсан хөгжлийн болон бизнесийн 

загваруудыг хөгжүүлэх, түүнийгээ тархаах нь амжилтынх нь гол үндэс.  



72 

 

 Орон нутгийн өөрөө удирдах байгууллагад хэт их бие даасан эрх олгох нь хөгжлийн 

ялгааг улам ихээр нэмэгдүүлэх 

 Засгийн газар болон орон нутийн төр засгаас бүс нутгийн тулгамдсан асуудлыг 

шийдвэрлэхэд бизнесийн байгууллага, шинжлэх ухааны байгууллагатай хамтран 

ажиллаж, ГШХО –ыг татахад нь дэмжлэг туслалцаа үзүүлэх 

 Бүсчилсэн хөгжлийн нэгэн арга хэрэгсэл нь  хөдөлмөрийн зах зээл, боловсролын 

түвшинд зарцуулах хөрөнгийн асуудлаар шийдэгдэх ба аливаа орон нутагт амьдарч 

буй хүний хөгжил бүс нутгийн хөгжлийн ялгааг багасгах гол арга хэрэгсэл гэж үзэх 

 Бүс нутгийн хөдөлмөрийн хуваарилалт, инновацид суурилсан, хөрвөх чадвар сайтай 

жижиг, дунд үйлдвэрийг дэмжих, хамтын ажиллагааны нөхөрлөлийн хэлбэрийг бий 

болгох, нөхөрлөлийн өмчид суурилсан сангуудын үйл ажиллагааг лэмжих 

 Хөгжлийн хоцронгуй, сул хөгжилтэй бүсүүдэд эрдэм шинжилгээ, судалгааны 

байгууллагуудыг төрийн санхүүгийн дэмжлэгтэйгээр байгуулах, ихэвчлэн их 

сургуулиудыг түшиглэн байгуулах 
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ЕС. МОНГОЛ УЛСЫГ БҮСЧИЛЖ ХӨГЖЛҮҮЛЭХ БОДЛОГЫН ПРАКТИКТ  

ХЭРЭГЛЭГДЭЖ БАЙГАА АРГА ЗҮЙ 

Бүсийн эдийн засгийн болон нийгмийн бодлогыг шинжлэх, хэтийн хөгжлийг 

тодорхойлоход чиглэгдсэн загварын асуудлыг 200 – гаад жилийн тэртээгээс эрдэмтэн, 

судлаачид, эдийн засагчид ихээхэн анхаарч ирсэн байдаг. Хэдийгээр бүс нутгийн хөгжлийн 

судалгаа, боловсруулалтад макро эдийн засгийн онолын судалгааны арга хэрэгслүүдийг 

ашиглах боломжтой хэдий ч бүсийн онцлог, бүсийн үйлдвэрлэх хүчний байршил, хот 

төлөвлөлт, бүсийн газар зүйн байршлыг тодорхойлох өөрийн онцлог бүхий арга 

хэрэгслүүдийг судлаачид ихээхэн ашиглах болсон байна. Бүс нутгийн хөгжилд маш олон 

хүчин зүйлс нөлөөлөх нь ойлгомжтой. Тухайлбал, тухайн бүсийн эдийн засаг газар зүйн 

байрлал, байгалийн нөхцөл байдал, байгалийн нөөц, хүн ам зүйн хүчин зүйлс, бүсийн аж 

ахуйн бүтэц, банк санхүүгийн институцийн хөгжил, үйлдвэрлэгдсэн бүтээгдэхүүний зах 

зээл, дэд бүтцийн хөгжил, түүнчлэн бүсийн, үндэсний, дэлхийн нөөцийн зах зээлийн нөхцөл 

байдал гэх мэт. 

Бүсийн хөгжлийн төлөвлөлт, прогнозчлол, боловсруулалтын аливаа асуудал нь аж 

ахуйн нэгдмэл систем болохын хувьд бүсийн бүхий л үйл ажиллагааг бүхэлд нь шинжлэх, 

олон хүчин зүйлсийн харилцан үйлчлэлийн нөлөөг авч үзэх шаардлагыг судлаачдын өмнө 

дэвшүүлэн тавьдаг. Иймээс бүс нутгийн шинжлэх ухаанд ч  эдийн засгийн бодит үзэгдлийг 

илэрхийлэх загварчлалын аргууд ихээхэн ач холбогдолтой юм. Загвар нь харилцан 

хамаарал бүхий математик хамаарлуудын олонлог юм.  Загвар нь судлаачдад шаардлагатай 

мэдээллийг баяжуулж өгөх боловч, нөгөө талаас субъектив шинж чанараас хамааран бодит 

байдалд нөлөөлдөг олон хүчин зүйлсийг орхигдуулдаг хийсвэрлэлийн үр дүн юм. Аливаа 

загвар нь өнгөрсөн үеийн мэдээллийн баазад суурилан хийгддэг болохын учир ирээдүйн 

нөхцөл байдал яг ямар болохыг төгс шийдэж чаддаггүй нь ойлгомжтой.  Орчин үед 

математик загварыг хэрэглэж байгаа:  

1. Онол арга зүйг гүнзгийрүүлэн хөгжүүлэх 

2. Практик зорилтыг шийдвэрлэх үндсэн хоёр чиглэл байна гэж судлаачид үзсэн 

байдаг60. 

Эдийн засгийн олонхи загварын нэг чухал чанар нь зөвхөн нэг үйлдвэр аж ахуй, газар нутагт 

төдийгүй нийгэм-эдийн засгийн өөр өөр системтэй улс орнуудад явагдах юмс үзэгдэл үйл 

                                                           
60 Sc.D Р. Ренчинбазар 
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явдлын зүй тогтол, харилцан уялдаа холбоо, бүтцийг нээн харуулах чадвар гэж үзсэн 

байдаг61. Манай улсын хувьд аливаа эдийн засгийн загварчлал амьдрах боломж муутай 

байдаг. Энд нь мэдээллийн бааз хангалтгүй, бизнесийн байгууллагуудын мэдээллийн 

систем сул, далд эдийн засгийн хувь өндөр, байгаа мэдээлэл нь эх үүсвэрүүдээсээ хамааран 

зөрөөтэй, эдийн засгийн өөрчлөлтийн хандлага нь тогтворгүй, бодлогын залгамж чанар 

муутай зэргээс хамаардаг. Бүсүүд нь өөр хоорондоо буюу төвтэй аж ахуйн олон талын 

уялдаа холбоо, хамааралтай байдаг боловч тэдгээрийн урсгалын мэдээлэл байхгүй буюу 

дутмагаас орон зайн хамаарлыг тооцоход хүндрэлтэй байдаг.   

Манай улсын хувьд бүс нутгийн судалгаа, шинжилгээний аргуудаас хамгийн өргөн 

ашиглагдаж байгаа аргын нэг нь Эдийн засаг- математикийн загварчлал болно.   

Тухайлбал, эдийн засгийн шинжилгээнд математик-статистикийн аргуудаас хоёр хүчин 

зүйлийн болон олон хүчин зүйлсийн корреляци шинжилгээний арга хамгийн өргөн 

ашиглагдаж байна. Мөн эдийн засаг, математик, статистикийн синтез болох 

эконометрикийн аргуудыг эдийн засгийн үзэгдэл, үйл хөдлөлийн системчлэгдсэн ойлголт 

авахад өргөн хэрэглэж байна. Тухайлбал, “зардал – гарц” загвар. Энэ нь салбар бүрийн 

үйлдвэрлэж байгаа бүтээгдэхүүний тоо хэмжээ ба нийт хэрэгцээ хоорондын тэнцвэрийг 

илэрхийлсэн шатрын схем бүхий математик загварчлалын матриц юм. Мөн математик 

програмчлалын, юуны өмнө шугаман программчлалын арга нь үйлдвэрлэл – аж ахуйн үйл 

ажиллагааны оновчлолын бодлогыг бодоход хамгийн өргөн ашиглагдаж байна.  

Харин эдийн засгийн кибернетикийн арга хэрэгслүүдийг эдийн засгийн аливаа үзэгдэл 

юмсыг удирдлагын механизм, мэдээллийн урсгал, эдийн засгийн хуулиудыг хамруулсан 

хүнд том систмемийн шинжилгээнд өргөн ашиглаж байна.  

Бүс нутгийн эдийн засгийн судлагдахууны хүрээ хэт том, хүндрэлтэй байдал зэрэг нь 

эдийн засаг болон газар зүйн шинжлэх ухааны загваруудыг ашиглахад илүү тохиромжтой 

юм гэсэн дүгнэлтэнд хүргэж байна62.  

Гэсэн хэдий ч математик аргуудыг эдийн засгийн бүхий л салбар шинжлэх ухаан, газар 

зүй шинжлэх ухаанд ихээхэн хэрэглэх болж өнөөгийн онол, практикийн, үүний дотроос 

физик–газар зүйн, эдийн засгийн-газар зүйн үзэгдлүүд, үйл явцыг судлахад, байгалийн 

                                                           
61 Р. Ринчинбазар “Монголын бїс нутгийн хєгжлийн эдийн засаг – математикийн загварчлалын асуудал” ЭЗ- 

ын шинжлэх ухааны докторын зэрэг горилсон бїтээлээс. 64 тал 
62 Гранберг А. Г. “ Основы региональной экономики”. М,, 2000. ГУ, Высшая школа экономики, 133 хуудас 
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нөөцийн ашиглалтын практик үйл ажиллагаанд, муж район, бүс, хотын төлөвлөлт, 

байршлын асуудалд  өргөн ашиглаж байгаа юм. 

 Олон орны эрдэмтдийн судалгаа шинжилгээний ажлыг судлах явцад салбарын 

шинжилгээнд математик аргуудыг хэрэглэж байгаа байдлаар нь дараах байдлаар авч үзэж 

болох юм гэсэн дүгнэлтэнд хүрлээ. Үүнд: 

1. Вариацын хуулийг хүн ам зүйн, аж ахуйн, нөөцийн байршлыг илэрхийлэх 

үзүүлэлтүүдийг шинжлэхэд, жишээ нь: судалж буй үзэгдлийн нягтшилийн шинжилгээ 

/Кларк63 -н хууль/ 

Аливаа нягтшилын шинжилгээг энгийн загварын тусламжтайгаар хийх боломжтой. 

Бүсийн шинжилгээнд брутто, нетто64 нягтшилыг ихээхэн тооцдог. “Брутто” нягтшил 

нь тухайн үзүүлэлтийн олонлог нь нийт талбайд яаж ногдож байна гэсэн  хэлбэрээр 

илэрхийлэгддэг бол “нетто” нь тухайлсан судлагдаж буй үзүүлэлт нийт талбайд хэрхэн 

ногдож байгааг тооцдог юм. жиш: брутто нь бүсийн нийт хүн амын бүсийн нийт 

талбайд ногдож буйг тусган харуулдаг бол, нетто нь хүн амын суурьшсан талбай 

бүсийн нийт талбайд хэр ногдож байна гэдгийг тооцож буй байдал юм.  

Нэг төв бүхий хотын хувьд хот тэлэх тутам хүн амын нягтшил жигд буурдаг тухай 

Кларкийн нягтшилийн зүй тогтол өгүүлдэг.  

 braeaD br   exp  

D – нягтшил, r – хотын төвөөс алслагдах зай, а- хотын төвийн нягтшил, b- хотын төвөөс 

зах хязгаар хоорондын зай нэмэгдэх үеийн хүн амын нягтшилын бууралтын 

хурдац/хот бүрийн хувьд нэгэн төрлийн тогтмол/. 

2. Статистик- математикийн аргууд. Эдгээр аргууд нь судлагдаж буй юмс үзэгдэл, 

үзүүлэлтүүдийн харилцан хамаарал, хамаарлын шинжийг тодорхойлоход түгээмэл 

ашиглагддаг. Бүс нутгийн болон эдийн засгийн газар зүйд орон зайн, цаг хугацааны 

цувааны үзүүлэлт хоорондын корреляци хамаарлыг тооцох нь их чухал байдаг. 

Ингэснээр улс орон, муж, бүс нутаг, хүн ам суурьшсан газруудын үзүүлэлтүүдийг өөр 

                                                           
63 Кларк Грант Колин /1905 – 1989/ Английн эдийн засагч, статистикч. Үндэсний эдийн засгийн үзүүлэлтийг 

тооцоход анх ҮНБ гэсэн ойлголтыг оруулж ирсэн. Дж.М. Кейнс түүний тухай ” Кларк бол миний урьд 

дайралдаж байсан эдийн засгийн статистикчдын дунд жинхэнээсээ хамгийн мундаг нь, тэр бага зэрэг сод 

ухаантан” гэж үнэлсэн байдаг.Кларкийн хуулийг Мут, Миллз, Р. Бюссьер зэрэг олон эрдэмтэд өөрийн 

бүтээлдээ ашиглаж байна.  
64 Савлагдсан, даршлагдсан зүйлд энэхүү үзүүлэлтийг ихэвчлэн хэрэглэдэг. “Брутто” жин нь бохир жин, 

“нетто” жин нь савгүй буюу цэвэр жин юм.  
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хооронд нь харьцуулж үзэх боломжтой болдог. Жишээ нь: өндөр хөгжилтэй болон 

хөгжиж буй улс орнуудын нэгж хүнд ногдох үндэсний орлого, хүн амын шилжилт 

хөдөлгөөний үзүүлэлт хоорондын корреляци хамаарал маш хүчтэй байдаг. Энэ нь хүн 

амын тээврийн хөдөлгөөн болон хөгжлийн түвшин хооронд маш хүчтэй хамаарал 

байдгыг гэрчилж байгаа юм. Мөн олон хүчин зүйлсийн шинжилгээнд өргөн 

ашиглагддаг. Шинжилгээний энэ арга нь өөр өөр бүс, орон нутаг дахь ялгааг, мөн 

ерөнхий хэв шинж, нөхцөл байдлыг гаргаж өгдөг онцлогтой. Жишээ нь: Б.Берри65 95 

улс орны эдийн засгийн хөгжлийн 43 үзүүлэлтийг 4 үндсэн аспектад хөрвүүлсэн 

шинжилгээ хийж, энэ ажлын үр дүнгээр “Berry’s geographic matrix” –г боловсруулсан 

байна66. 

3. Функционал эмперик хамаарлын шинжилгээний аргууд. Судалж буй юмс үзэгдэл, үйл 

явцын тоон үзүүлэлтийн хоорондын харьцааг илэрхийлсэн математик функц 

хэлбэртэй байна. Функц нь аналитик хэлбэрээр болон график дүрслэлээр өгөгдөж 

болно. Жишээ нь: бус нутагт бизнес эрхлэх үйл ажиллагааны хөгжилд эдийн засаг 

газар зүйн байршил, байгалийн нөхцөл байдал, байгалийн нөөц, хүн ам зүйн хүчин 

зүйлс, банк санхүүгийн байгууллагын хөгжил г.м.  Бүс нутгийн хөгжлийн 

төлөвлөлтийг хийхдээ ирээдүйд эдийн засгийн нөхцөл байдалд нөлөөлөх хүчин 

зүйлсийн зүй тогтлыг тооцох хэрэгтэй. Хүчин зүйлсийн ирээдүйн таамаглалыг 

тооцоход урд оны үзүүлэлтүүдийг ашиглана гэж үзье. Үүнд:  

Уt – буюу  у -  үзүүлэлтийн t  оны утга (жиш. хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийн хэмжээ) 

нь өмнөх жилүүдийн тухайн утгаас хамаарна гэж үзвэл:   

ktkttt yyyy    2211  

- ty
- t оны у үзүүлэлтийн онолын утга; 

- kttt yyy  ...., 21  -  урд жилүүдийн бодит үзүүлэлтүүд; 

- k 21,  - хамгийн бага квадратын утгаар тооцогдох коэффициентууд; 

m хугацааны хазайлтын квадрат утга нь (m>2k): 

                                                           
65 Berry B.J.L 1964 “Approaches to regional analysis: A synthesis. Annals of the Association of American 

Geographers, 54, pp. 2-11 
66 http://geoman.ru/geography/item/f00/s10/e0010449/index.shtml 



77 

 

;)( 2

2211

1

tktktt

m

kt

yyyyL  



   

ittktktt

m

kti

yyyyy
L









 )(2 2211

1




 

Дээрх тэгшитгэлд хувиргалт хийснээр: 

itt

m

kt

itkt

m

kt

kitt

m

kt

itt

m

kt

yyyyyyyy 















 
11

2

1

21

1

1    ki ;1  

Хэрэв уt утга өмнөх жилийн 1ty утгаас, мөн t оны  nttt xxx ,..., 21 утгуудаас 

хамаарч байвал энэхүү хамаарлыг дараах байдлаар бичиж болно. Үүнд: 

 knttttt xxxfyy  ,...,;,...,, 2,1211      

k ,...,, 21 утгуудыг хамгийн бага квадратын аргаар тооцно.  

4. Бүсийн болон эдийн засгийн газар зүйн загварчлал. Физик болон бусад шинжлэх 

ухааны ойлголт, математик хэрэгслийн тусламжтайгаар үзэгдэл, үйл явцыг 

тайлбарлах. Жишээ нь: үнэ ба өртөгийн газар зүйн ялгааг загварчлах. Орон зайн 

системийн хөгжлийн судалгаанд таталцалын хууль67, чадамжийн загвар, орон зайн 

харилцан үйлчлэлийн загварууд өргөн ашиглагддаг. Таталцалын төрлийн олон 

загваруудыг Зипф, Райвенштейн, Стюарт нар санал болгож байсан боловч өнөөгийн 

судалгаа шинжилгээнд хамгийн өргөн ашиглагддаг загвар нь Стюартын таталцалын 

загвар юм. Ньютоны ертөнцийн таталцалын хуульд суурилан Стюарт Хүн ам зүйн хүч 

гэдэг нь таталцалын хүч, Хүн амын энерги гэдэг ойлголт нь таталтын энерги, Хүн ам 

зүйн чадамж гэдэг ойлголт нь таталцалын чадамж68 гурван төрлийн ойлголтыг орон 

зайн эдийн засагт оруулсан байдаг. Энгийн таталцалын загвар дараах хэлбэртэй байна. 

Үүнд: 

2

ij

ji

ij
d

pp
kM   

энд:  Мij – хүн амын шилжилт хөдөлгөөний хамаарлын үзүүлэлт; 

 р – хүн амын тоо; 

                                                           
67 И.Ньютоны таталцалын хууль, Кулоны цахилгаан цэнэгийн харилцан үйлчлэлийн хуулиуд үндсэн загвар 

болон ашиглагддаг. У. Айзард бүсийн хүн амын шилжилт хөдөлгөөнд  мөн ашиглаж байжээ.  
68 Stewart J Q. Potential of Population and Its Relationship to Marketing, "Theory in Marketing",Illinois.1950. 
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 d2ij – орон нутгуудын хоорондын зай 

 к - тогтмол 

Мөн зорчигчийн болон ачааны урсгалд Ньютон, Кулоны хуулиуд өргөн 

ашиглагддаг.   

5. Эдийн засаг- газар зүйн үзэгдлийг матрицын загварын хэлбэрээр илэрхийлэх. 

Хамгийн өргөн ашиглагддаг матрицын загвар нь  салбар хоорондын балансын эдийн 

засаг математикийн загвар юм. Балансын загварын схемийн дээд хэсэгт i салбарт 

үйлдвэрлэгдсэн j салбарт ашиглагддаг үндсэн фондын эргэлтийн бус хөрөнгийн 

өртгийг илэрхийлэх ijf элементийн квадрат матрицыг авч үздэг. Салбарын 

үйлдвэрлэлийн хүчин чадал нь дараах тэнцвэрээр илэрхийлэгдэнэ. Үүнд: 





n

i

ijj fF
1

;  



n

i

ijj fF
1

'  

 )(' jiFF ij  ;    



n

i

i

n

j

j FF
11

'  

: jF  - j пүүсийн эргэлтийн бус хөрөнгийн өртөг  

 iF '  -  i пүүсийн үйлдвэрлэсэн үндсэн фондын өртөг 

ijf  -квадрат матрицын эхний квадрантад салбаруудад үзүүлж буй хөдөлмөрийн 

хэрэгсэлийн ба үйлдвэрлэлийн үйлчилгээний урсгалыг үзүүлсэн.  ijX утга бүр j

салбарт ашиглагддаг i салбарын үйлдвэрлэсэн хөдөлмөрийн хэрэгслийн өртгийг 

илэрхийлнэ. Энэхүү квадрантын хувьд дараах балансын харьцаа биелэгдэнэ. Үүнд: 

 
  


n

i

n

j

n

i

ij

n

j

ij XX
1 1 11

 буюу   

       
 


n

i

n

j

ji XX
1 1

'*  

Хоёр дах квадрантад эцсийн бүтээгдэхүүнийг үзүүлж байна.  

i салбарын эцсийн бүтээгдэхүүний хэмжээг iY  гэвэл дараах нийлбэрээр 

илэрхийлэгдэнэ. Үүнд: 

iiii ESCY   

- i салбарын эцсийн бүтээгдэхүүн нь iii ESC ,,  зэрэг хэрэглээний, хуримтлалын ба 

бүсийн экспортын фондоос бүрдэнэ.  

 



79 

 

 1 2 … j  … n Нийлбэр    

1 

ijf  
'

iF  

   

…    

n    

Дүн 
jF  




n

i

i

n

j

j FF
11

'  

   

   

i  
j  Нийлбэр  

Х
эр

эг
л
ээ

н
и

й
 

ф
о

н
д

  

Х
ө

р
ө

н
гө

 

о
р

у
у

л
ал

т 

Э
к
сп

о
р

т 
 

1 2 ... j  ... n     

1 

1 

ijX  

*

iX  

2 

iC  

 

iI  

 

iE  

... 

... 

n 

Дүн jX '   
 


n

i

n

j

ij XX
1 1

*'

 


n

i

iC
1

 


n

i

iI
1

 


n

i

iE
1

 

 1 2  j   n 

 jjU  
4 

)(CU  

 
)( IU  

 
)(EU  U    

3 

jU  
 

D    jD    jj D  )(CD  
)(ID  

)(ED  

W    jW    jjW  )(CW  
)( IW  

)(EW  

П    jП    jjП  )(CП  
)(IП  

)(EП  

…                

Дүн    jX    jj X  C  I  E  

1 

  ijk   
*

iK  

   

...    

n    

Дүн   jK   
*

iijj KK    
   

Дүн   jj KF    jjj KF      

 



80 

 

          

          

 

Нийлбэр 

 
Экспортлогч бүсүүд 

 

 

 

 
 1 2 … n Нийлбэр  

 

 

iY  iee  
'

iE  

 

 

 

 

 




n

i

iY
1

 eE   
 


n

i

n

i

ie EE
1 1

'

  

 

 

U  

1 2  j   n Нийлбэр 

 

    

)(E

jU  

  

)(EU  

 

 D      

)(E

jD    
)(ED  

 W  
    

)(E

jW    
)(EW  

 
П  

    

)(E

jП  
  

)(EП  

 

      
 

  
 

 

 

EIC     

 

 

   E

j

E

j

E

j

E

jr

U

W

DY
j





1

 
 

 

   

   EE

EE

E

jrj

UEU

W

DY





 1

 
 

 



81 

 

Бүсийн үйлдвэрлэж буй эцсийн бүтээгдэхүүний нийт өртөг нь дараах байдлаар 

илэрхийлэгдэж байна. Үүнд: 

 



n

i

iii ESC
1

 

Харин i салбарын үйлдвэрлэлийн нийт хэмжээ нь : 





n

i

iiiijiii ESCXYXX
1

*

 

Гуравдугаар квадрантад бүсийн jU - j  салбарт ашиглагдах импортын 

бүтээгдэхүүний өртөг, jD  - элэгдэл хорогдлын нийт хэмжээ, jW - цалин хөлсний 

хэмжээ, jП - цэвэр орлого буюу тухайн бүсийн захиран зарцуулах ашгийн хэмжээ 

зэргийг авч үзсэн.  

Дөрөвдүгээр квадрантад эцсийн бүтээгдэхүүнийг хэрэглээний, хуримтлалын, 

экспортын фондуудад дахин хуваарилалт хийгдэж байгааг авч үзнэ.  

j салбарт үйлдвэрлэгдсэн бүтээгдэхүүний нийлбэр дараах хэлбэрээр 

илэрхийлэгдэнэ. Үүнд: 

Jjjjjj ПWDUXX  '
 

Хэрэв ij   гэвэл 
ij XX   байна.  

Гурав ба дөрөвдүгээр квадрантын доор байрлах ijk матрицын элементүүд нь j  

салбарт хөрөнгө оруулалт хэлбэрээр ашиглагдах i салбарын бүтээгдэхүүний тоо 

хэмжээг илэрхийлнэ.  

Харин iee  матрицын элементүүд нь i  салбарын бүтээгдэхүүнийг бусад бүсүүдэд 

ne ,1  хэрхэн хуваарилагдаж байгаа талаар мэдээлэл өгнө.  

Үүний хэрхэн хуваарилагдаж байгаа талаар мэдээлэл өгнө j  салбарын хувьд авч 

үзсэн69.  

                                                           
69 Градов А.П., Кузин Б.И. и др. “Региональная экономика” СПб.: Питер,2003. с. 222. 161 – 164 хуудас.    
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6. Математик программчлалын аргууд. Энэ аргууд эдийн засаг газар зүйн төрөл бүрийн 

бодлогод юуны өмнө газар зүйн байршлын оновчлол, тээврийн бодлогод маш өргөн 

ашиглагддаг. Жиш: зардлын хамгийн бага байх бодлого.  

Бүс нь олон төрлийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг бөгөөд үүндээ олон төрлийн түүхий 

эдийг ашигладаг харин өөрийн хэрэглэгчдийн эрэлтийг хамгийн бага зардалтайгаар 

(тээврийн болон үйлдвэрлэлийн) хангахыг зорьдог.  

Үүнийг дараах бодлогын жишээн дээр авч үзье. 

Тухайн бүс i , ( mi ...1 )- төрлийн нөөц буюу түүхий эдтэй бөгөөд тухайн нөөцийг 

ашигладаг nj ,...1  төрлийн үйлдвэрлэл нь jRr ,...1
 - төрлийн бүтээгдэхүүн 

үйлдвэрлэдэг гэж үзье. 

Эндээс дараах нөхцөлүүд биелэгдэх ёстой. Үүнд: 

1. Үйлдвэрлэлийн объектуудыг түүхий эд, нөөцөөр хангах нөхцөл: 


 


n

j

R

r

ijrijr

j

Sza
1 1   

 mi ,..1
 

- ijra
 - i  төрлийн нөөцийн зарцуулалтын хэмжээ. 

- 
jrz

 - r – бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг j - үйлдвэрлэлийн объектийн хүчин чадал 

- iS
 - тухайн бүсийн эдийн засгийн нөөцийн хэмжээ. 

 

2. Тодорхой төрлийн бүтээгдэхүүний хэрэгцээ бүрэн хангагдсан байх ёстой. 





n

j

kijki Px
1   

 ;,...1;...2,1 1 mmiKk 
 

- kiP
 - k – суурин газрын i бүтээгдэхүүний эрэлт 

- jkix
 - j үйлдвэрээс I төрлийн бүтээгдэхүүнийг к хэрэглээний пунктэд хүргэх 

хэрэгцээтэй бүтээгдэхүүний хэмжээ  

Бүх хувсагч үзүүлэлтүүд эерэг тоо байна. 

,0irz
   

,0jkix
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Дээрх нөхцөлүүдийг ашиглан үйлдвэрлэлийн ба тээврийн зардлын хамгийн бага 

байх буюу оновчтой бодлогыг бичвэл: 

 
    


n

j

R

r

n

j

K

k

m

mi

jkijkijrijr

j

xcza
1 1 1 1 1

min

 

7.  Орон зайн судалгаа шинжилгээнд локал коэффициент, 1 хүнд ногдох үйлдвэрлэлийн 

коэффициент, бүсийн зах зээлийн төрөлжилтийн коэффициент зэрэг нь хамгийн өргөн 

ашиглагддаг үзүүлэлтүүд юм.  

 Локал коэффициент:  

100:100
secsec


tottot

reg

reg

L
GDP

GDP

gdp

gdp
K  

Тухайн бүсийн газар нутаг дээрх KL  - нь бүсийн үйлдвэрлэлийн бүтэц дэх тухайн 

салбарын эзлэх хувь хэмжээ болон улс орны тухайн салбарын нийт үйлдвэрлэлийн 

хэмжээнд эзлэх хувь хэмжээний харьцаагаар илэрхийлэгдэнэ.  

Тооцоолсон утга буюу локал коэффициент нь тухайн бүс дэх тухайн салбарын 

төрөлжилтийн, төвлөрөлийн түвшинг илэрхийлдэг. Тооцоологдсон утга нэг болон 

түүнээс их байх тохиолдолд тухайн салбарыг бүсийн “төрөлжсөн салбар” гэж үздэг. 

 1 хүнд ногдох үйлдвэрлэлийн коэффицицент:  

100:100
sec

sec


tot

regreg

h
Pop

pop

GDP

gdp
K

[5]
 

Kh – коэффициент нь бүсийн тухайн салбарын үзүүлэлтийг улсын тухайн салбарын 

нийт үзүүлэлтэд эзлэх хувийг, бүсийн хүн амыг нийт хүн амд эзлэх хувьд 

харьцуулсан харьцаа юм.    

 Бүсийн зах зээл дэх салбарын төрөлжилтийг:
 

100:100
sec

sec 
GDP

gdp

GDP

gdp
R

reg

S  

Энэ тооцогдсон утга бүсийн үйл ажиллагааны төрөлжилтийг илэрхийлнэ70.  

 

                                                           
70 Эдгээр коэффициентийн утгууд нэг болон түүнээс дээш байх тохиолдолд кластер үүссэн буюу үүсэх 

боломжтой гэж үздэг 



84 

 

АРАВ.  ҮХГ-С БҮСЧИЛЖ ХӨГЖҮҮЛЭХ БОДЛОГЫН ХҮРЭЭНД ХИЙГДЭЖ БУЙ 

НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН ЗАРИМ ТАЙЛАНГУУДЫН НЭГТГЭЛ 

Өнөөгийн түвшинд Монгол улсын ҮХГ-н эксперт шинжээчдийн нөхцөл байдлын 

тайланг нэгтгэн дүгнэх шаардлага нь бүсчилж хөгжүүлэх бодлого, хэрэгжилтийн үр 

дүнгийн таамаглалыг тодорхойлоход ихээхэн чухал гэж судлаач миний бие үзэж байгаа юм. 

Иймээс энэхүү нэгтгэлийг дараах суурь зарчим дээр үндэслэн хийхийг оролдов. Зураг55555  

  

1. Байгаль газар зүй, геоэкологийн орчны судалгаа /Доктор(Ph.D) Я.Баасандорж, 

Газар зүй, Геоэкологийн хүрээлэнгийн Салбарын эрхлэгч/  

Бүсчилж хөгжүүлэх бодлого нь “Тогтвортой хөгжил 2030” – д суурилах аваас бид онолын 

үндсэн хандлагыг “Экосистем” гэсэн системийн хүрээнд авч үзэх нь илүү ач холбогдолтой 

байх юм. 

Иймээс “Уур амьсгалын өөрчлөлт, нийгэм, эдийн засгийн хөгжил, байгалийн нөөц 

баялагийн хомсдол зэрэг нь байгаль орчинд таагүй үйлдвэрлэл, хэрээс хэтэрсэн үрэлгэн 

хэрэглээг бууруулж, амьдралын хэв маягийг өөрчилөх, байгальдаа илүү ээлтэй, ногоон 

хөгжлийг эрхэмлэх шаардлагыг бий болгож байна. 2012 онд НҮБ-ын тогтвортой хөгжлийн 

бага хурлаас “Бидний хүсч буй ирээдүй” бодлогын баримт бичгийг баталж, өнөө болон 

ирээдүй үеийнхний тогтвортой ирээдүйг хангахын тулд эдийн засаг, нийгэм, байгаль орчны 

харилцан уялдаа, нөлөөллийг цогцоор авч үзэхийг онцолж, тогтвортой хөгжилд хүрэх, 

ядуурлыг бууруулах гол арга хэрэгсэл болох ногоон эдийн засгийг өөрийн орны онцлогт 

тохируулан хөгжүүлэхийг зөвлөсөн” юм. (Я. Баасандорж докторын /ШУА-ийн Газар зүй-

геоэкологийн хүрээлэнгийн салбарын эрхлэгч/ тайлангаас)  

Судлаач нь өнөөгийн хотжилт, үйлдвэрлэлийн салбарын хөгжил, ялангуяа олборлох 

салбарын нөхцөл байдалтай холбоотойгоор бэлчээрийн доройтол, цөлжилт зэрэг байгаль 

цаг уурын нөлөө, хүний үйл ажиллагаатай холбоотой тулгамдаж буй асуудлуудыг хөндөж 

тавьсан байна. Сүүлийн 70 жилийн хугацаанд агаарын дундаж температур 2,1 хувиар 

нэмэгдэж, хур тунадас, мөстлөгийн талбай буурч байгаа болон байгалийн гамшигт үзэгдэл 

сүүлийн 5 жилд 1,5 дахин нэмэгдэх болсон гэж дүгнэсэн байна.  

Байгаль орчны хамгаалал, нөөц баялгын ашиглалтыг бүсчлэн зохицуулах, эдийн засгийн 

бүсчлэлийн хүрээнд байгаль орчин бүс нутгийн хөгжлийн хамтын менежментийн 



85 

 

тогтолцоог бүрдүүлэх замаар бүсчилж хөгжүүлэх бодлогыг хэрэгжүүлэх санал дэвшүүлсэн 

байна.  

Тогтвортой хөгжлийн бодлого 2030-д Ногоон хөгжлийн бодлогоор дамжуулан 

/Барилга, хот байгуулалт, Хөдөө аж ахуй, Уул уурхай, Хүнд болон хөнгөн үйлдвэр, Эрчим 

хүч, зам тээвэр /зэрэг салбаруудад цэвэр технологи нэвтрүүлэх, бүсчилсэн хөгжлийн 

бодлогыг байгаль орчны бодлого, даац багтаамжтай уялдуулан хэрэгжүүлэх гэсэн зорилтыг 

тусгаж өгсөн байна. (“Тогтвортой хөгжлийн бодлого 2030” - аас) 

Байгаль цаг уурын нөлөөлөл бүсчилж хөгжүүлэх бодлогод хэрхэн нөлөөлж байгааг усны 

хомсдол, ууршилт, цэвдгийн бүслүүрээр авч үзсэн байна.  

Монгол орны цөлжилт, газрын доройтлыг байгаль, уур амьсгал, нийгмийн гол 

үзүүлэлтүүд бүхий хүчин зүйлүүдэд тулгуурлан хийсэн үнэлгээгээр 2015 оны байдлаар 

нийт нутаг дэвсгэрийн 76.9 хувь нь цөлжилт, газрын доройтолд өртөөд байгааг тогтоосон 

бөгөөд үүнээс сул 24.1%, дунд зэрэг 29.7%, хүчтэй 17.0%, нэн хүчтэй зэрэглэлээр доройтсон 

газар 6.1%-ийг тус тус эзэлж байна.  

Цөлжилт газрын доройтолд их нууруудын хотгор, нууруудын хөндий, өмнийн болон 

дорнын говь нутаг хамрагдаж байсан өмнөх судалгааны үр дүн бас л хэвээр хадгалагдан 

үлдэж байгаагийн зэрэгцээ өмнөх үеийн судалгаагаар тогтоогдсон Орхон-Сэлэнгийн сав 

нутаг, Хэрлэн голын сав, дорнод монголын хээрийн муж, төв халхын тэгш өндөрлөгийн 

хэмжээнд доройтлын үйл нэмэгдсэн дүнтэй байна гэж судлаач үзсэн байна.  

Судлаач өөрийн нөхцөл байдлын дүн шинжилгээний тайлангаа: 

1. Монгол орны байгаль газар зүйн онцлог 

2. Геоэкологийн орчны судалгаа 

3. Монгол орны экологийн доройтол гэсэн бүлэг 3 асуудлын хүрээнд хөндөж тавьсан. 

Эдгээр үзүүлэлтээр бүсүүдийн зураглалыг хийж үзье. Хүснэгт55555555 
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Зураг      БҮСЧИЛЖ ХӨГЖҮҮЛЭХ БОДЛОГЫН АРГА ЗҮЙН ШИНЖИЛГЭЭНИЙ СУУРЬ ЗАРЧИМ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хотжилтын хандлага 

Хөгжлийн туйл 

Төвлөрөл 

Төрөлжилт 

Кластерийн хандлага 

Газар нутгийн зохион 

байгуулалт 

Глобал бизнесийн хөгжил 

Экосистем,  

Тогтвортой 

хөгжил 

Байгаль орчин, газар зүйн, геоэкологийн орчин 

Хүнс, хөдөө аж ахуй, үйлдвэрлэл 

Хот байгуулалт 

Эрчим хүч, зам тээвэр, харилцаа холбоо 

Хөдөлмөр нийгэм, эрүүл мэнд, 

боловсрол 

Аялал жуулчлал 

Х
у

у
л
ь
 э

р
х

 з
ү

й
н

 о
р

ч
и

н
 

Онол арга зүйн үндэс 

Байршлын анхдагч 

онолууд 

Бүс нутгийн болон 

орон зайн онолын 

хандлага 

Бүсчилсэн 

хөгжлийн туршлага 

Гадаад улс орнуудын бүсчилсэн 

хөгжлийн бодлогын 

хэрэгжилтийн тойм, тулгамдаж 

буй асуудал 

Монгол улсын бүсчилсэн 

хөгжлийн бодлогын 

хэрэгжилтийн тойм, асуудал 

Бүсчилж хөгжүүлэх 

онол арга зүйн 

шинэ хандлага 

Нөхцөл байдлын 

шинжилгээ 
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Байгаль газар зүй, геоэкологийн орчны судалгаа 

Бүс нутгууд Байгаль, газар зүйн онцлог 

Газар зүйн бүс, 

бүслүүр 

Усны ай сав Газрын нөөцийн 

ашиглалт 

Баруун бүс  Өндөр уулын 

бүслүүр* нийт газар 

нутгийн (56394 км2)  

:  

Алтайн нуруунд 

(1,9хувь) Хангайн 

нурууны (0.9хувь) 

хэсэг;  

Ойт хээрийн бүс***; 

Хээрийн бүс****; 

Говийн бүс*****; 

Цөлийн бүс******; 

- Хяргас нуур -завхан 

голийн савII; 

- Увс нуур – тэсийн голын 

сав газарIII; 

- Орхон-Чулуут голын 

савIV; 

- Дэлгэрмөрөн-Шишхэд 

голын сав газар VIII; 

- Алтайн Өвөр Говийн сав 

газарXI; 

- Идэр голын сав газарXIII; 

- Хүйсийн говь-Цэцэг 

нуурын сав газарXV; 

- Бөөнцагаан-Орог нуурын 

сав газар; 

- Үенч-Бодонч-Булган 

голын сав газарXIX; 

 

Хангайн бүс  Хөвсгөлийн уулс 

(0,8хувь), 

Хангайн нурууны 

(0.9хувь) хэсэг; 

Уул тайгын 

бүслүүр** -

Хөвсгөлийн уулс 

(3,0 хувь); 

Ойт хээрийн бүсийн 

хэсэг; 

Хээрийн бүс; 

Говийн бүс; 

- Туул голын ай савI; 

- Орхон-Чулуут голын 

савIV; 

- Хөвсгөл нуур-Эгийн голын 

сав газарVII; 

- Дэлгэрмөрөн-Шишхэд 

голын сав газар; 

- Алтайн Өвөр Говийн сав 

газар; 

- Идэр голын сав газар; 

Бөөнцагаан-Орог нуурын 

сав газарXVII; 

 

Төвийн бүс  Уул тайгын бүслүүр 

-Хэнтийн нурууны 

хэсэг; 

Хээрийн бүс; 

Говийн бүс; 

Цөлийн бүс; 

- Туул голын ай сав; 

- Орхон-Чулуут голын 

савIV; 

- Хараа-Ерөө голын савV;  

- Сэлэнгэ голын сав 

газарVI; 

- Хэрлэн голын сав газарIX 

- Галба-Өөш-Долоодын 

говийн сав газарХ; 

- Алтайн Өвөр Говийн сав 

газар 

 



88 

 

- Умард Говийн гүвээт 

халхын дундад талын сав 

газар; 

Хануй голын сав газарXIV; 

 

Зүүн бүс Уул тайгын бүслүүр 

-Хэнтийн нуруу (1,5 

хувь); 

Ойт хээрийн бүсийн 

хэсэг; 

Хээрийн бүс; 

- Хэрлэн голын сав газарIX; 

- Галба-Өөш-Долоодын 

говийн сав газар; 

- Буйр нуур-Мэнэнгийн 

талын сав газарXVI; 

- Онон-Улз голын сав газарXVIII; 

 

 

Улаанбаатарын 

бүс 

 - Туул голын ай сав; 

- Хараа-Ерөө голын савV; 

Умард Говийн гүвээт 

халхын дундад талын сав 

газар 

 

*- Өндөр уулсын бүслүүрт байнгын хүйтэн, сэрүүн салхитай, Хөвсгөлийн 

уулсад уулын тундр, Алтайн нуруунд цас, мөс, ян сарьдаг давамгайлна.  

**- уулын тайгын бүслүүр нь уур амьсгалын хувьд хүйтэн чийглэг, жилд унах 

хур тунадасны хэмжээ их 400-500 мм, дулааны хангамжийн дутагдалаас 

ургамлын ургах хугцаа харвцангуй бага. 

***- Манай орны ойт хээр нь өргөргийн бүс ба өндрийн бүсчлэлийн аль 

алиныг үүсгэх ландшафтын хувьд ой-уулын хээрийн хослолоос бүтэх 

өвөрмөц нутаг.Ойт хээрийн (хангайн) бүсэд тус орны нийт нутаг дэвсгэрийн 

15.2% буюу 238108.0км2 талбай хамрагдах ба түүний 7.3%-ийг өргөргийн 

бүс, 7.9%-ийг өндрийн бүсчлэл бүхий нутаг тус тус эзэлнэ. 

****- Хээрийн бүс нь дотроо нугат хээр, жинхэнэ хээр, хуурай хээр гэсэн 3 

дэд бүсээс бүрдэх бөгөөд энэхүү дэд бүсийн ялгаа нь монголын дорнот талаас 

баруун тийш Хангайн нурууны зүүн үзүүр хүртэл тод илэрнэ. Түүнээс баруун 

тийш Ханхөхийн нуруу хүртэл хэсэгт нугат хээр огт үгүй болж хуурай хээр 

давамгайлна. Иймд хээрийн бүс нь бусад бүсүүдээс хамгийн их буюу нийт 

нутгийн 34.2%-ийг эзлэх ба түүний 4.3% нь нугат хээр, 10.1% нь жинхэнэ 

хээрт, 14.3% нь хуурай хээрт, 5.5% хувь нь уулын хээрт тус тус ноогдоно. 

*****- Говийн бүс нь нийт нутгийн 23.4% буюу 366561.0км2 талбайг хамрах 

бөгөөд дэд бүсүүдээр авч үзвэл цөлжүү хээр 9.1%, заримдаг цөл 14.3%2-ийн 

харьцаатай байна. Уур амьсгалын хувьд хуурай, гандуу жилдээ 100-200 мм 

хур тунадас унана. Хөрсөн бүрхэвч нимгэн, амьтан, ургамлын зүйлийн тоо 

бусад бүсээс харьцангуй цөөн. 

****** - Цөлийн бүс нь дотроо хээржүү цөл, жинхэнэ цөл, хэт гандуу цөл 

гэсэн 3 дэд бүсээс бүрдэх бөгөөд үндсэндээ х.ө.-ийн 44º 30' –аас урагш улсын 
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хил хүртэлх нутаг хамрагдана. Цөлийн бүсийн зүүн зах нь Гурван баяны 

хоолой дагуу нутгийн гүн рүү түрж улмаар энд Хянганы нуруунаас зүүн тийш 

тод илрэх уртрагийн бүсчлэлийн нөлөөнд ордог. Талбайн хувьд цөлийн бүс 

нь нийт нутгийн 19.1% буюу 299201.5км2 нутаг дэвсгэрийг хамрах ба үүний 

6.2%-ийг хээржүү цөл, 9.2%-ийг жинхэнэ цөл 3.7%-ийг хэт гандуу цөл тус 

тус эзэлнэ. 

Цөлийн бүсийн уур амьсгал нэн эрс тэс, жилд дунджаар 50-100 мм, хааяа 

түүнээс ч бага тунадас унана. Бэлэрхэг дундаж, нам уулс, цав толгод, ухаа 

гүвээ, шал тойром, хөндий хотгор ээлжлэн солигдсон эртний амьтан, 

ургамлын олдворыг агуулсан нэн өвөрмөц тогтоцтой. 

 

I - Туул голын сав газарт - Улаанбаатар хотын газар нутгийн 66.4%, Төв аймгийн 

39.8%, Булган аймгийн 21.0%, Өвөрхангай аймгийн 5.8%, Архангай аймгийн 

4.4%, Сэлэнгэ аймгийн 2% нь тус сав газарт хамрагдана. Сав газрын нийт ус 

хурах талбай 49774.3 км2, голын урт 717 км.  
- II - Хяргас нуур - завхан голын сав газар нь Монгол Улсын баруун бүсэд, Хангайн 

нурууны хойд ба баруун хойд хэсэг, Их нууруудын хотгорын төв хэсэг, 

Ханхөхийн нурууны өмнөд хэсгийг хамарч 120706.9 км2 талбайг эзлэн оршино. 

Монгол орны томоохон сав газрын нэг юм. Хяргас нуурын урт 75 км, өргөн нь 

дундажаар 19 км, гүн нь 80 м юм. Завхан голын урт 808 км, Хангайн нурууны 

баруун хажууг хормойлон урсаж, Айраг нуураар дамжин Хяргас нуурт цутгадаг. 

- III - Увс нуур – тэсийн голын сав газар нь Монгол Улсын хамгийн баруун хойд 

хэсэгт оршдог. Нийт газар нутгийн 68.91% нь Увс аймагт, 15.83% нь Завхан 

аймагт, 15.26% нь Хөвсгөл аймагт хамрагдана. Нуурын усан талбайг оруулбал 

нийт 71742 км2 талбайтай. Үүнээс 71.8% нь Монгол орны нутаг дэсгэрт 

хамрагдана. Тэс голын урт 806 км, ус хурах талбай 34947 км2, хэвгий 0.0029, ус 

хурах талбайн 57%, голын уртын 73.6% буюу 594 км нь Монгол оронд багтана.  

- IV - Орхон-Чулуут голын сав газарт Хангай, Баруун бүсийн 10 аймгийн 60 гаруй 

сумын 73864.9 км2 нутаг дэвсгэр хамрагддаг. Орхон голын урт 1149 км учраас 

Монгол орны 2 дахь урт гол болно. Чулуут гол нь 19787 км2 ус хурах талбайтай, 

479 км урт, 0.0036 дундаж хэвгийтэй.  

- V - Хараа-Ерөө голын сав нь нийтдээ 39974.5 км2 талбайг эзэлдэг. Хараа голын ус 

хурах 14388 км2, 353 км урт, Орхон голтой нийлж Байгаль нуурт цутгадаг 

томоохон гол юм. Ерөө гол нь Хэнтий нурууны баруун хойд салбар уулсын 

дундуур урсдаг Хонгын гол, Шарлан голын бэлчрээс эх авдаг. Голын ус хурах 

талбай 10896.1 км2, 388 км урт, 0.0040 хэвгийтэй, Орхон голд цутгана. 

- VI - Сэлэнгэ голын сав газарт 5 аймаг, 24 сумын 31395,0 км2 нутаг дэвсгэр 

хамрагдана. Сэлэнгэ гол нь Байгаль нуурт цутгах бөгөөд 447060 км2 ус хурах 
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талбайтай, голын нийт урт 1500 км. Сэлэнгэ гол нь манай улсын хил хүртэл дунд 

зэргийн өндөр уулс дундуур, ихээхэн хэрчигдсэн гадарга бүхий нутгаар урсана.  

- VII - Хөвсгөл нуур-Эгийн голын сав газар  2 аймгийн 11 сум хамрагдах бөгөөд нийт талбайн 

хэмжээ 41679.92 км2 байгаагаас Хөвсгөл аймгийн газар нутаг 33303.83 км2 буюу 

79.9%, Булган аймгийн газар нутгийн 8376.09 км2 буюу 20.1% тус тус эзлэж байна. 

Монгол орны нуурын усны эзлэхүүн 500 орчим км3 бөгөөд уүнээс 380.7 м3 нь 

зөвхөн Хөвсгөл нуурт агуулагдах бөгеөд цэнгэг уст нуур юм. 

- VIII - Дэлгэрмөрөн-Шишхэд голын сав газар 2 аймгийн 16 сумын 43421.8 км2 нутаг 

дэвсгэрийг хамрах бөгөөд сав газрын 99.18% нь Хөвсгөп аймаг, 0.82% нь Завхан 

аймгийн нутаг юм. Дэлгэрмөрөн гол нь доод Тайгас нурууны өврөөс эх авах ба 440 

км урт, нийт ус хурах талбайн хэмжээ 2051 1 . 2  км2, 0.0035 хэвгийтэй. 

- IX – Хэрлэн голын сав газарт 6 аймгийн 42 сум, Улаанбаатар хотын 1 дүүргийн нутаг 

дэвсгэрийн нийт 107906 км2 талбайг хамардаг. Монгол орны нутагт 94629 км2 

талбайгаас усжих бөгөөд Хэрлэн голын нийт урт 1382 км үүнээс Монгол оронд 

1163 км байна. Иймээс Монгол орны хамгийн урт гол болно. Хэрлэн голын онцлог 

бол сав газрынхаа дөнгөж 8 орчим хувьд урсац нь бүрдэнэ. Голын уртын дагуу 

татмын ой, бургас, нугын экосистемийг тэжээн тэтгэж, газрын доорх усны 

нөөцийг сэлбэдэг. 

- X - Галба-Өөш-Долоодын говийн сав газар нь Монгол орны өмнед хэсэгт орших 

бөгөөд Монгол Улсын газар нутгийн 9 орчим хувийг хамардаг, 142,287 км2 нутаг 

дэсвгэрт үйл ажиллагаа явүулдаг, гадаргын ус ховор, гүний усаар хэрэглээгээ 

хангадаг говь цөл хээрийн бүс зонхилсон газар нутагтай. Сав газрын нутаг 

дэвсгэрийн 35 хувь нь Өмнөговь аймаг, 50 хувь нь Дорноговь аймаг, 15 хувийг 

Сүхбаатар аймаг эзэлж байна. Ус хурах дундаж талбай 25.6 км2. 
- XI - Алтайн Өвөр Говийн сав газар нь Алтайн нурууны салбар уүлс Тахийн шар 

нуруунаас Өмнөговь оймгийн Говь Гурван Сайхан уулын Хөрхийн нуруу хүртэл 

4 аймгийн 22 сумын газар нутгийн 221,156,0 км2 талбайг хамрах бөгөөд сав 

газруудаас хамгийн том ус хурах талбай бүхий байгаль экологи, стратегийн 

онцгой ач холбогдол бүхий нутаг юм. Сав газар нь Өмнөговь аймгийн нийт 

нутгийн 51.9 хувь, Боянхонгор аймгийн 46.4 хувь, Говь-Алтай аймгийн 54.6 хувь, 

Өвөрхангай аймгийн 7 хувь тус тус хамрагдана. Тус сав газарт 1 эрэмбийн сайр горхи 

291, тэдгээрийн дундаж урт 4.6 км, дундаж ус хурах талбай 12.3 км2, 2 дугаар 

эрэмбийн горхи 38, 3 дугаар эрэмбийн Цагаан зэрэг 19 гол, 4 дүгээр эрэмбийн 

гол 2 байна.  

- XII – Умард Говийн гүвээт халхын дундад талын сав газар 8 аймгийн 59 сум, 

Улаанбаатар хотын 1 дүүргийн нутаг дэвсгэрийг хамран, нийт 178172.2 км2 

талбайтай буюу Монгол орны газар нутгийн 11.3 хувийг эзэлдэг. Сав газарт Багахангай 
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дүүрэг болон аймгийн төв 3, сумын төв 37 багтана. Энд 1 дүгээр эрэмбийн сайр горхи 

174, тэдгээрийн дундаж урт 2.2 км, дундаж ус хурах талбай 27.4 км2, 2 дугаар 

эрэмбийн горхи 16 ба Жаргалант хэмээх 3 дугаар эрэмбийн гол байна. Жаргалант голын 

ус хурах талбай 473 км2, урт нь 34 км, дундаж хэвгий 0.0116 байна. 

- XIII - Идэр голын сав газар нь 3 аймгийн 16 сумын нутаг дэвсгэрийг хамран, нийтдээ 

23061.0 км2 талбайг эзэлдэг. Сав газрын газар нутгийн дийлэнх нь буюу 65.2 хувь нь 

Завхан аймгийн, үлдсэн 31.8 хувь нь Хөвсгөл аймгийн нутаг дэвсгэрийг хамардаг. Идэр 

голын ус хурах талбай 22420 км2, голын урт 466 км, 0.0047 дундаж хэвгийтэй. Тус сав 

газарт 1 дүгээр эрэмбийн сайр горхи 2426, тэдгээрийн дундаж урт 1.9 км, ус хурах 

дундаж талбай 3.9 км2, 2 дугаар эрэмбийн горхи 683, 3 дугаар эрэмбийн гол 151, 4 дүгээр 

эрэмбийн гол 29, 5 дугаар эрэмбийн гол 9, 6 дугаар эрэмбийн гол 2 бойна. Ус хурах 

талбайн эх, адагт навчит ой, дунд хэсэгт хээрийн ургамал зонхилно. 

- XIV- Хануй голын сав газар Хануй гол нь Сэлэнгэ мөрөнд цутгах 5 дугаар эрэмбийн 

гол бөгөөд голын ус хурах талбай 150537 км2, урт нь 400 км, хэвгий 0.0024. Тус 

сав газарт төвийн бусийн 3 аймгийн 14 сумын 15755 км2 нутаг дэвсгэр хамарч байна. 

Хануй голын сав газрын 22.7 хувь нь Булган аймгийн, 0.1 хувь нь Хөвстөл аймгийн, 77.1 хувь 

нь Архангай аймгийн нутаг дэвсгэр юм. 

- XV – Хүйсийн говь-Цэцэг нуурын сав газар Ховд, Говь-Алтай аймгийн 18 сумын нутаг 

дэвсгэрийг хамарч, нийг 42459.9 км2 талбайг эзэлдэг бөгөөд Ховд аймгийн газар 

нутгийн 12.1 хувь, Говь-Алтай аймгийн 15.7 хүвийг хамаарна. Цэцэг нуурын хотгорын 

захын туугдас хурдаснаас ундрах булгуудаас эх авах олон горхи Цэцэг нуурыг 

тэжээнэ. Нуурын ус хурах талбой 5025 км2 голын сүлжээний нягт нэн бага 0.03 км/км2 

байна. 

- XVI - Буйр нуур-Мэнэнгийн тадын сав газар Монгол орны Дорнод талын 

нууруудын дотроос усны талбай, эзэлхүүнээр хамгийн том нь бөгөөд физик 

газарзүй, усны горим, биологийн хувьд нэн өвөрмөц юм. Буйр нуурны усны 

түвшний опон жилийн хэлбэлзэлтэй уялдан түүний усан толио ажиглалтын 

хамгийн бага устай жилийн түвшинд 601.475 ам км, эзэлхүүн 3.489 шоо км, 

дундаж гүн 5.73 м хүртэл буурч байхад их устай жилийи хамгийн их түвшний 

үед талбай 616.183 ам км, дундаж гүн 6,91 м, эзэлхүүн нь 4.258 шоо км хүрч 

нэмэгддэг ажээ. 
- XVII - Бөөнцагаан-Орог нуурын сав газар нь 4 аймгийн 26 сумын 97 багийн нутаг 

дэвсгэрийг хамран, нийтдээ 53123 км2 талбайг эзэлдэг. Орог нуур нь тектоник 

гаралтай. Далайн түвшнээс дээш 1217 метрт байрлана. Орог нуурын талбайн хэмжээ 

135 ам дөрвөлжин км, урт нь 28-32км, өргөн нь 7.7км, эргийн шугамын урт 75 км, 

хамгийн гүн 7м, ус хураах талбайн хэмжээ 10500 ам дөрвөлжин км гадагшаа 

урсгалгүй шаравтар саарал өнгөтэй.  

- XVIII - Онон-Улз голын сав газар нь 3 аймгийн 17 сумын нутаг дэвсгэрийн 66196.7 км2 талбайг 

эзэлдэг. Ус хурах талбай Монгол Улсын хилийн шугамаас дээш 41875 км2, үүний 

28355.6 км2 талбай, 517 км урт хэсэг нь Монгол Улсын нутагт оршино. Онон голын эхэнд 
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ОХУ-ын нутгаас Ашинга, Балж, Хэрээ, Тэрэн зэрэг олон гол цутгана. Улз голын ус 

хурах талбай нь 23380,3 км2, 522 км урт үүнээс Монгол Улсын нутагт ус хурах талбай 

23258 км2, урт нь 507 км, дундаж хэвгий 0,0009. 

- XIX - Үенч-Бодонч-Булган голын сав газар нь Монгол орны баруун өмнөд хэсэгт 

орших бөгөөд Монгол Улсын нийт газар нутгийн 3 орчим хувь, 3 аймгийн 14 

сумын нутаг дэвсгэрийг хамран, нийтдээ 44646.0 км2 талбайг эзэлдэг. Үүнээс Баян-

Өлгий аймгийн 5140.7 км2, Говь-Алтай аймгийн 7673.1 км2, Ховд аймгийн 31832.2 

км2 газар хамрагдана.  

 

2. Хот байгуулалт, газар зохион байгуулалтын төлөвлөлтийн судалгаа 

/Архитектурын доктор, Профессор, Академич. Барилга Архитектур 

Корпорацийн захирал/ 

Эдийн засгийн бүсчлэл нь Улс орныг бүс нутгийн зохион байгуулалтаар хөгжүүлэх 

бодлого нь Газар зохион байгуулалт нутаг дэвсгэрийн газарзүйн байрлал, байгаль, эдийн 

засаг, оюуны нөөц, чадавхийг бүс нутгийн зохион байгуулалтаар бүрэн, үр өгөөжтэй 

ашиглах эдийн засаг эрх зүй орчныг бүрдүүлэх үндсэн дээр аймаг, хот суурин тухайн бүс 

дотроо аж ахуйн бие даасан байдлаа дээшлүүлж нийгэм, соёлын хөгжлийн төвшинөөр өөр 

хоорондоо ойртон жигдэрч хүн, ам нутаг усандаа ая тухтай амьдрах нөхцөлийг хангахад 

чиглэгдэнэ. Энэ үүднээс Үндэсний хөгжлийн газраас Эдийн засгийн бүсчлэлийн санал 

гаргасан нь цаг үеэ олсон асуудал юм. (Д. Хайсамбуу сулаачийн тайлангаас) 

Хотын болон хотжилтын эдийн засаг, орон зайн онолоор аливаа улс орны хөгжлийг 

“Хот” авч явах болсон.  

Эдийн засгийн бүсчилсэн хөгжлийн үзэл баримтлал нь бүс нутгийн зохион 

байгуулалтаар хөгжих Хот суурин, газар зохион байгуулалтын бодлогыг хэрэгжүүлэх үйл 

ажиллагааны хөтөлбөр байна. Эдийн засгийн бүсчлэлийг хэрэгжүүлэхдээ эдийн засаг нь 

Газар зохион байгуулалт, хот суурины нийгмийн дэвшлийн тулгуур үзүүлэлт бөгөөд 

түүнийг бүрдүүлэгч үйлдвэрлэл, үйлчилгээний салбаруудыг аймаг, Хот суурин, орон 

нутгийн нийгэм, экологийн шаардлагад нийцүүлэн тогтвортой хөгжүүлж улс орны 

хэмжээнд харилцан бие биенээ тэтгэн аж ахуйн талаар харьцангуй биеэ даах чадвартай Хот 

суурин, бүс нутаг хоорондын нийгмийн цогцолборууд байна. (Д. Хайсамбуу сулаачийн 

тайлангаас) 
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Хот байгуулалт, Газар зохион байгуулалтын төлөвлөлтийн судалгаа 

Бүсүүд Хүн амын 

нутагшилтын 

тогтолцоо, 

мужлал 

Хот 

байгуулалтанд 

нөлөөлөх 

байгалийн хүчин 

зүйлсийн 

үнэлгээ 

Бүлэг 

суурингийн 

тогтолцоо 

 

Баруун бүс  Аймаг сумдын 

нөлөө ихтэй, 

бөөгнөрөх 

хандлагатай 

нутагшилтын бүс 

II-Б; 

Аймаг сумдын 

нөлөөлөлтэй 

таруу 

нутагшилтын бүс 

III-Б 

Аймаг сумдын 

нөлөөлөл сул 

таруу 

нутагшилтын бүс 

IV-В 

Дунд зэрэг 

чадавхитай бүс: 

Монгол алтайн 

дэд бүс – IIA1, 

IIA2; 

Хангайн дэд 

бүтэц -IIБ2; 

Сул чадавхитай 

бүс – IVA1; 

Маш сул 

чадавхитай бүс - 

VA1, VA2, VA3; 

 

 7 хот  

 14 хоторхуу 

тосгон  

 100 орчим 

жижиг суурин 

бүхий  

 Ховд, 

Улиастай,  
Мөрөн, Алтай, 

Улаангом, 

Өлгий төвтэй 

бүлэг 

суурингийн 

тогтолцоо 

 

Хангайн бүс Аймаг сумдын 

нөлөө ихтэй, 

бөөгнөрөх 

хандлагатай 

нутагшилтын бүс 

II-A; 

Аймаг сумдын 

нөлөөлөлтэй 

таруу 

нутагшилтын бүс 

III-Б 

Аймаг сумдын 

нөлөөлөл сул 

таруу 

нутагшилтын бүс 

IV-В; IV-Г 

 

Харьцангуй өндөр 

чадавхитай бүс: 

Орхон, Сэлэнгийн 

дэд бүс – IA2, IA3; 

Дунд зэрэг 

чадавхитай бүс: 

Хөвсгөлийн дэд 

бүтэц- IIГ1, IIГ2; 

 Хангайн дэд 

бүтэц:  

IIБ1, IIВ3; 

Сулавтар 

чадавхитай бүс: 

Нууруудын 

хөндийн дэд бүс – 

IIIБ;  

Сул чадавхитай 

бүс: Алтай өвөр 

говийн дэд бүтэц - 

IVA1; 

 6 хот,  

 10 орчим 

тосгон 

 90 шахам 

жижиг суурин  

 Хархорин, 

Эрдэнэт, 

Арвайхээр, 

Цэцэрлэг 

төвтэй бүлэг 

суурингийн 

тогтолцоо, 

 

Төвийн бүс    
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Нийслэл хот, 

аймгийн төв, 

төмөр замын 

дагуух суурин 

газруудын 

нөлөөлөл ихтэй, 

бөөгнөрсөн 

нутагшилтын бүс 

I-A; I-Б 

Аймаг сумдын 

нөлөө ихтэй, 

бөөгнөрөх 

хандлагатай 

нутагшилтын бүс 

II-A; 

Аймаг сумдын 

нөлөөлөлтэй 

таруу 

нутагшилтын бүс 

III-А; 

Аймаг сумдын 

нөлөөлөл сул 

таруу 

нутагшилтын бүс 

IV-Б; 

Харьцангуй өндөр 

чадавхитай бүс: 

Орхон, Сэлэнгийн 

дэд бүс – IA1, IA2; 

Дунд зэрэг 

чадавхитай бүс: 

Хангайн дэд 

бүтэц -IIБ1; 

Хэнтийн дэд бүс – 

IIД1,IIД3; 

Сулавтар 

чадавхитай бүс: 

Төв монголын 

өндөрлөг талын 

дэд бүс – 

IIIA1,IIIA2, IIIA3,  

Сул чадавхитай 

бүс: Алтай өвөр 

говийн дэд бүтэц 

– IVA2; 

Дорноговийн дэд 

бүс – IVБ1, IVБ2; 

 30 шахам нь 

хоторхуу 

тосгон,  

 60 гаруй 

хөдөөгийн 

жижиг суурин 

тосгоноос 

бүрдсэн 

 Дархан, 

Сүхбаатар, 

Даланзадгад, 

Мандалговь, 

Сайншанд, 

Чойр төвтэй 

бүлэг 

суурингийн 
тогтолцоо, 

 

Зүүн бүс Аймаг сумдын 

нөлөөлөлтэй 

таруу 

нутагшилтын бүс 

III-А 

Аймаг сумдын 

нөлөөлөл сул 

таруу 

нутагшилтын бүс 

IV-A 

Харьцангуй өндөр 

чадавхитай бүс: 

Дорнод талын дэд 

бүс – IБ1,IБ2; 

Дунд зэрэг 

чадавхитай бүс: 

Хэнтийн дэд бүс – 

IIД1,IIД2; 

Сулавтар 

чадавхитай бүс: 

Төв монголын 

өндөрлөг талын 

дэд бүс – IIIA2, 

IIIA3,  

Дорноговийн дэд 

бүс – IVБ1, IVБ2; 

 5 хот,  

 7 хоторхуу 

тосгон,  

 40 шахам 

жижиг суурин 

тосгоноос 

бүрдсэн бүлэг 

суурингийн 

тогтолцоо 

 

Улаанбаатарын 

бүс  

Нийслэл хот, 

аймгийн төв, 

төмөр замын 

дагуух суурин 

газруудын 

Харьцангуй өндөр 

чадавхитай бүс: 

Орхон, Сэлэнгийн 

дэд бүс – IA1,IA2; 
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нөлөөлөл ихтэй, 

бөөгнөрсөн 

нутагшилтын бүс 

I-A; 

Аймаг сумдын 

нөлөөлөлтэй 

таруу 

нутагшилтын бүс 

III-А 
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 ХОТЖИЛТОНД СУУРИЛСАН ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО 

Дэлхийн нийгэм эдийн засгийн хөгжлийн шинэ эринд бүс нутгийн шинжлэх ухаан 

буюу орон зайн эдийн засгийн ухааны хөгжлийн шинэ хандлагууд бий болж байгаа нь 

“төвлөрөл”, “төрөлжилт”, “хотжилт”, “хөгжлийн туйл”, “хөгжлийн хонгил” зэрэг маш олон 

шинэ ойлголтуудаар илэрхийлэгдэх болсон.  

Эдгээрийн дотроос судлаач миний бие “urbanization”, “urban ecosystem” зэрэгт гол 

анхаарал хандуулж байгаа юм. Учир нь дэлхийн улс орнуудын хөгжлийн туршлагаас 

харахад нөөцийн бөөгнөрөл, төвлөрөлийг бий болгох замаар эдийн засгийн тэлэх үр өгөөж 

улмаар эдийн засгийн үр ашигтай байх зашварт суурилсан бодлого хэрэгжүүлэх болсон 

байна.  

Өмнө дурьдсанаар дэлхийн нийгэм эдийн засагт “Улсын хөгжилөөс – Хотын хөгжил 

рүү” гэсэн ойлголт өнөөдөр давамгайлах болжээ.  

 

Түүнчлэн аливаа улс орны хэмжээнд орон зайн эдийн засгийн бодлогод өөр 

хоорондоо холбоотой хотуудын нэгдсэн системийн (Ципфийн хууль) тухай ойлголт 

давамгайлах болсон юм. Хотуудын эдийн засгийн бусад орон зайд хэрхэн нөлөөлж байгааг 

тооцох, хотын хөгжлийн загвараа зөв тодорхойлох асуудал л аль ч улс орны хөгжлийн гол 

түлхүүр зарчим болж хувирсан байна.   

 Орон зайн эдийн засагт сүүлийн жилүүдэд “Хотын хувьсгал” гэсэн ойлголт гарч 

ирсэн нь үүнийг гэрчилнэ. Монгол улс мөн адил хот болон хөгжлийн туйл, төрөлжсөн хот, 
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суурин гэдэг ойлголтын хүрээнд хөгжих шаардлагатай гэж үзэж байна. Бид хот гэдэг нь 

өөрийн татах чадварын хүрээнд авъяасын таталцалыг бий болгож, эдгээр хүн амын динамик 

өсөлтөөр улс орны хөгжлийш авч явах болсон байна. 

Хөгжиж буй болон өндөр хөгжилтэй бүсүүдийн хотын хүн ам болон хөдөө орон 

нутгийн хүн амын үзүүлэлтийг авч үзэхэд дараах байдалтай байна.  

 

 

XXI зуунд “Хот нь - эдийн засаг, шинжлэх ухаан, технологи соёлын хөгжлийн 

гол хүчин зүйл” болсон байна. Өндөр хөгжилтэй улс орнуудын статистик үзүүлэлтээс 

харахад хот нь үндэсний баялгын үйлдвэрлэл, инновацийн үндсэн үүсгүүр болж ДНБ – ий 

85 орчим хувийг бүрдүүлж байна.  

 

Монгол улсын засгийн газар дэлхийн бусад улс орнуудын нэгэн адил улс орноо 

бүсчилэн хөгжүүлэх бодлогыг шинээр гарган тавьж өнөөгийн нөхцөл байдалд “улс орныхоо 

нийт нутаг давсгэрийн хүрээнд хотуудын нэгдсэн систмеийг хэрхэн бий болгох вэ” гэдэг 

асуултанд хариулах шаардлагатай байна.  

Эдийн засаг 

Соёлын харилцаа  
Таатай байдал 
Хүрээлэн буй орчин 

Хүртээмжит байдал  

R&D 
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“Тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал–2030” -д тулгуурласан бодлого нь биднийг 

хотын антропотехноген системийг судлах, бий болгоход өдөөж байна.  

“Хот – экосистем” – загвар нь орон зайн – байгальтехногенийн хязгаарлагдсан систем 

юм. Энэ нь харилцан хамаарал бүхий зүйлсийн болон бие даасан амьд биетүүдийн энергийн 

солилцоо юм. Хүний амьдралын тухайлбал, биологийн, сэтгэл зүйн, угсаатны, 

хөдөлмөрийн, эдийн засгийн, нийгмийн хэрэгцээг хангах хотын орчины абиотик71 

элементүүдийн цогц юм.  Энэхүү систем нь харилцан хамаарал бүхий болон харилцан 

нэвчих дэд системүүдээс бүрдэнэ. Үүнд: 

 Квази байгалийн 

 Ландшафт-архитектурын 

 Нийгэм-эдийн засгийн 

 Нийгэм-аж үйлдвэрлэлийн  

Эдгээрийн хамаарал маш хүчтэй байдаг нь нь бие биенээсээ тусдаа өөр өөрсдийн чиг 

үүргийг гүйцэтгэж чаддагүйд оршино.  

                    

Хот гэдэг нь антропоэкологийн систем юм. Энэхүү системд аж эрхлэх үйл явцын хүрээнд 

бий болсон хүмүүсийн хамтын үйл ажиллагаа, хамтын ажиллагааны хүрээнд эзэмшсэн 

газар нутаг гэж ойлгож болох юм. Мөн хот нь байгаль – антропогенийн систем юм. 

Системийг бүрэлдүүлэгч үндсэн хүчин зүйлс нь: 

 Хүн (хүн болон хотын нутаг дэвсгэрт багтах хүний бүхий л үйл ажиллагаа) 

 Байгаль орчин (газрын тогтоц, геологи, цаг уур, ус г.м.) 

Эдгээр хүчин зүйлсийн харилцан хамаарал нь өөрийн онцлог бүхий хотын систем болон 

өөрийн онцлог бүхий байгаль-антропогенийн хотын орчинг бүрдүүлнэ. Экосистемийн 

                                                           
71 Байгаль орчины абиотик бүрэлдэхүүнд амьд байгаль орчин оршин байх агаар, хөрс, ус, нарны энерги, 

цацраг туяа, электро соронзон болон дулааны зэрэг хүрээлэн буй орчны бүхий л нөхцөл хангагдсан, амьд 

организм үүсч хөгжих, оршин байх боломж бүхий нөхцөл багтана. 
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хувьд хот нь тогтвортой бүтэц, чиг үүрэгтэй байх зайлшгүй ба хүрэлцээт нөхцөлтэй байна. 

Үүнд: 

 Хүн ам 

 Газар зүйн орчин 

 Хотын орчин гэсэн эдгээр дэд системүүд нь хотын зайлшгүй ба хүрэлцээт нөхцөл 

юм. 

Хотын чиг үүргүүдийн тогтвортой байдал нь хотын газар зүйн байршлаар, олдмол болон 

үүсмэл нөөцийн хэмжээгээр, аж үйлдвэрийн хөгжлөөр, нийгмийн дэд бүтцээр, хүн амын 

оюуны чадавхиар, байгаль орчны нөхцөлөөр, ажил эрхлэлтийн хэмжээгээр гэх мэт 

үзүүлэлтээр хэмжигдэх юм.  

   Хүрээлэн буй орчин атропогенны хүчин зүйлс их нөлөөлж байгаа тохиолдолд өнөөгийн 

нөхцөл байдлын тухай, тэдгээрийн нөлөөллийн тухай байнгын үнэлгээ хийх шаардлагатай 

юм. Хотын хөгжлийг урт хугацаанд төлөвлөх явцад системийн хандлагын өгөгдөл дээр 

суурилсан шинжилгээ хийгдэж байх юм. Эко системийн хувьд хот өөрөө дэд систем болж 

хувирах бөгөөд хотын хувьд дахин дэд системүүдэд хуваан авч үзэж болох юм. Эдгээр дэд 

системүүд нь өөр хоорондоо шууд болон урвуу хамааралтай байхаас гадна бусад томоохон 

дэд системүүдтэйгээ харилцан хамааралтай байх юм.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хотыг квазибайгалийн болон техногенийн дэд системүүдийн харилцан үйлчлэл гэж үзье. 

Аливаа хотын нутаг дэвсгэр, түүн дээрх барилга байгууламж, хүний үйл ажиллагаатай 

Хүний үйл ажиллагаа 

Экосистемийн нөлөөлөл 

Нутаг 

дэвсгэр   

Институци  Дэд бүтэц    

Барилга 

байгууламж    Үйлдвэрлэл     

Газар зүйн 

тогтоц  

Цаг уур 

Ус 

Ургамал, 

амьтан 

Агаар  

Хөрс 

Геологи  

Энерги   

Зураг 1. Хотын экосистем /антропоэко систем/  
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холбоотой дэд систем  нь хүний оролцоотой квазибайгалийн функц гэж үзвэл дараах 

байдлаар харагдана. Зураг 1. 

 Дээрх нөхцөл байдлаас авч үзвэл Хайсамбуу академичийн “Хүн амын нягтшил, 

томоохон хот суурины байршил”, “Хүн амын нутагшилтын тогтолцоо, мужлал” гэсэн 

өгөгдөлүүдээс Монгол улсын Томоохон хот суурины хөгжилд суурилсан бодлого дараах 

загваруудаар явагдах боломжтой. Үүнд:  

 I ЗАГВАР: 

Эдийн засгийн хөгжилд “Хотын хэмжээ” ний нөлөөлөл (Dixit), “Төв орон нутаг 

загвар” (Фридман), “Location and Land Use: Toward a General Theory of Land Rent”( William 

Alonso) нарын онолд суурилан манай улсын хот суурины хөгжил нь газрын шууд 

хэрэглээний асуудлаас хальж хүн ам зүйн болон шилжилт хөдөлгөөний асуудлыг ихээхэн 

дагуулах болсон нь нэг талаас зах зээлийн таталцал, агломерацийн нөлөөллөөр явагдсан 

байна гэж үзлээ.  

- Иймээс Баруун бүсэд “Олон тооны бүсийн цөм” үүссэн нь эргэн тойрныхоо 

нутаг дэвсгэрт бага нөлөө үзүүлэх, засаг захиргаа орон нутгийн засаглалд 

суурилсан  (Фридман) цөмүүд болж хувирсан. Хэдийгээр аймаг сумдын 

нөлөөлөл ихтэй бөөгнөрөх хандлагтай суурьшихад харьцангуй тохиромжтой 

бүслүүр гэдэг ангилалд орж буй боловч энэ бүс нутагт эдийн засгийн өндөр үр 

ашиг бүхий инновацлаг аж үйлдвэрийн салбар бий болгох боломж дутагдалтай 

байна. Зах зээлийн бүтээгдэхүүнийх нь амьдралын мөчлөг илүү таталцалын 

хүчтэй хангай болон төвийн бүсээс хамаарч байгаа тул амиа аргацаасан аж ахуйд 

голлон суурилсан хэвээр байна. Иймээс хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүний туйлын 

болон сул хөдөлгөөнт байдал давамгайлсан бүс нутаг болж хувирсан байна. Төр 

засгаас зөв бодлого, менежмент хийж “Хэд хэдэн цөм зэрэг хөгжих” загвараар 

хөгжүүлэх аваас “Конвергенцийн буюу ижил төсөөтэй байх зарчмын онол” – ийн 

төлөөлөгчдийн капитал өндөр хөгжилтэй бүсээс сул хөгжилтэй бүс рүү ашгийн 

хэмжээ багаас хамаарч, харин хөдөлмөр сул хөгжилтэй бүсээс өндөр хөгжилтэй 

бүс рүү цалингийн түвшний ялгаанаас хамаарах шилжилтийг бий болгож болох 

юм. Эдгээр нөөцийн эсрэг шилжилтийн үр дүнд бүсүүдийн нийт орлогын хэмжээ 

ойртож улмаар эдийн засгийн хөгжлийн ялгаа багасдаг гэж үздэг.   

- Хангайн бүсэд “Хэд хэдэн цөм зэрэг хөгжих” загварын хэв шинж ажиглагдаж 

байгаа юм. Өсөлтийн туйлын хэд хэдэн идэвхитэй нөлөөлөл бүхий төвийн бүтэц 
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бүрэлдсэн (Архангай, Өвөрхангай, Баянхонгор) гэж үзэж болно. Эдгээр 

цөмүүдийг бие биенд нь уусгах замаар орон нутгийн Хот мяагийн нэгэн хүчтэй 

цөм бүрэлдүүлэх боломжтой. Энэ тохиолдолд зам тээврийн сүлжээний 

таталцалын нөлөөгөөр хотын “чадавхийн нөлөөлөл” -н орон зайг үүсгэж 

нөлөөллийн орон зай тэлэх боломж үүснэ. Аливаа улс орны дотоод бүсүүдийн 

үйлдвэрлэлийн нөөц харьцангуй ижил, хөгжлийн түвшин мөн харьцангуй ижил 

байгаа зэрэг нь эдгээр цөмүүдийн хөгжилд сөргөөр нөлөөлнө. Нэгэн төрлийн 

таваарыг импортлох болон экспортлох тохиолдолд худалдааны ашиг тэг рүү 

тэмүүлдэг тул эдгээр цөмүүдийг төрөлжүүлэн хөгжүүлэхэд төр засаг онцгой 

анхаарал хандуулах хэрэгтэй. 

- Төвийн бүсэд бизнес үйл ажиллагааны идэвхтэй төвлөрөл бий болж байгаа нь 

бусад бүсийн идэвхжилийг сулруулж байгаа юм. Төвийн бүс нь үйлдвэрлэл 

болон хэрэглэгчийн орон зайн байршил болон таваарын урсгал (Кругман) -н 

давуу талаас хамаарч үйлдэрийн ажиллагчидын шилжилтийг татах орон зай 

болон хувирч байна. Иймээс тухайн бүсийг аж үйлдвэрийн төрөлжсөн орон зай 

болгон хувиргах хэрэгтэй гэж үзэж байгаа юм. Агломерацийг өдөөх физик 

үзэгдэл нь төв рүү тэмүүлэх буюу үйлдвэрлэлийн нөөцийн шилжилт 

хөдөлгөөнийг бий болгож байгаа явдал юм. Иймээс төвийн бүсэд материаллаг 

хүчин зүйлсийн бөөгнөрөл том зургаар нь харвал төвийн бүсийг Улаанбаатарын 

бүсийн дагуул, хөгжлийг дагуулах хөгжин тэлэх боломжтой салбаруудын 

нэгтгэл бүхий орон зай (Ж.Будвил) болж хөгжих боломж үүснэ. Улмаар төвийн 

бүсийн үндсэн үүрэг нь үйлдвэрлэлүүдийн бөөгнөрөлийг агуулсан хөгжлийн 

туйл болох гэж үзэж байна. Төвийн бүс нэг талаас хөгжлийн туйлын үүрэгтэй 

байж, нөгөө талаасаа өсөлтийн туйлуудын хооронд орших газар нутаг ачаа 

тээвэрлэлтийн хэмжээ, инновацийн тархалт, дэд бүтцийн хөгжлийн үр дүнд 

өсөлтийн нэмэгдэл импулсийг /түлхэцийг/ авч байдаг хөгжлийн хонгил болж 

хөгжих болно.  

- Зүүн бүс - эргэн тойрныхоо нутаг дэвсгэрт бага нөлөө үзүүлэх, засаг захиргаа 

орон нутгийн засаглалд суурилсан  (Фридман) цөмүүд. Төр засгаас зөв бодлого, 

менежмент хийж “Хэд хэдэн цөм зэрэг хөгжих” загвараар, төрөлжүүлэн 

хөгжүүлэх шаардалагатай. Харьцангуй нэгэн төрлийн үйл ажиллагааны 
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чиглэлээс “Салбарын загвар” – т суурилсан хотуудыг бий болгох боломжтой гэж 

үзэж байна. 

- Улаанбаатарын бүс – монгол улсын хөгжил дэвшлийг бий болгогч бүс нутгаар 

хөгжих. Эдийн засаг, шинжлэх ухаан, технологи, соёлыг төв болж авъяасын 

төвлөрөл, нийгэм- эдийн засгийн инновацийн үүсгүүр болох юм. Хот өөрийн 

нутаг дэвсгэр дээр байрлах материаллаг үйлдвэрлэлүүдийг дагуул хот дагуул 

бүсүүдэд гаргаж “ялгарал”-н хэв шинж бүхий хөгжлийн гол хүч болох 

боломжтой.  

Бүс нутгийн хөгжлийг хотын хөгжлийн бодлогоор тодорхойлж үзвэл хот байгуулалтыг 

байгалийн хүчин зүйлсийн үнэлгээгээр (Д.Хайсамбуу) дунд зэрэг чадавхитай бүс, болон 

харьцангуй өндөр чадавхитай бүсүүдэд төвлөрүүлэхээр харагдаж байна. Хот байгуулалтанд 

нөлөөлөх байгалийн өөрийгөө цэвэршүүлэх чадавхи сул болон маш сул бүсүүд нь байгаль 

экологийн нөлөөллийн судалгаагаар (Я. Баасандорж)газрын доройтолд ихээхэн нэрвэгдэж 

байгаа болон цөлжилт хүчтэй явагдаж байгаа говийн болон цөлийн бүсүүд хамаарч байгаа 

нь бүсийн хөгжлийг бий болгох хот байгуулах боломжгүй орон зай гэж үзэхэд хүргэж 

байна.  

II ЗАГВАР: 

Хотын хөгжилд суурилсан бүс нутгийн хөгжлийн орон зайг “Орон нутгийн хөгжлийн 

бодлогын судлагаа” (М.Алтанбагана /доктор дэд профессор, ГГХ- ийн Нийгэм эдийн 

засгийн газар зүйн салбарын дарга)-р хөгжлийн ирээдүйтэй хот сууринг тодорхойлсон 

байдлаар Алтай, Хангай, Хэнтийн уулархаг нутгаар болон дорнодын нутгаар байршихаар 

байна. (Судлаач М.Алтанбаганын боловсруулсан зургийг ашиглав.) 

 

I 

II 

III 

IV 
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Баруун бүсийн I хөгжлийн хэд хэдэн төрөлжсөн төвүүдийн орон зай нь хэдийгээр 

хэвтээ тэнхлэгийн нэгдсэн сүлжээнд багтаж нэмүү өртгийн гинжин холбоог үүсгэх нэг орон 

зай болж буй хэдий ч төрөлжих нөөцийн дутагдалтай үед төвийн бүс, зах зээлийн 

төвлөрөлийн хувьд “өртгөөр өрсөлдөх – сул өрсөлдөөн”-ийг бий болгож буй тул (зайн 

дарамтын коэффициент бусад төвүүдтэй харьцуулахад их) учир завсрын бүтээгдэхүүн 

үйлдвэрлэлийн төрөлжилт бий болох магадлалтай. Гэхдээ аж үйлдвэрийн бүтээгдэхүүний 

тээврийн зардлыг бууруулах гэсэн оролдлого нь улмаар бүсийг “хөдөө аж ахуй”-н хязгаар 

болгох магдлал өндөр байна. (Хятадын жишээ, И.Лунгэний загвар) Иймээс баруун бүсийн 

хувьд Хятад болон ОХУ-ын зах зээл рүү хандсан инноваци, технологийн ялгагдах шинжтэй 

таваарын үйлдвэрлэлд илүү анхаарах хэрэгтэй юм.  

Хангайн бүсийн II хөгжлийн цөм хотуудын хувьд төвийн бүсийн нэгдсэн кластерийн 

сүлжээнд орох жижиг дунд үйлдвэрүүдийн харилцаанд тогтох хэрэгтэй. Зах зээлийн хувьд 

төвийн болон Улаанбаатарын бүсэд ойр орших тул Үнийн өрсөлдөөн гэхээсээ “quality-

competitive” үйлдвэрүүдийг бий болгоход анхаарч бүтээгдэхүүний “үйлдвэрлэлийн өсөлт” 

- ийн дагуул орон зайн хөгжил рүү тэмүүлэх боломжтой.  

Төвийн бүсийн III хөгжлийн хотууд нь Төв байршлыг дагасан “хөгжлийг дагуулах 

хөгжин тэлэх боломжтой хотуудын нэгдэл”  бүхий өрсөлдөх чадвараа нэмэгдүүлэх 

зорилготой “Learning economy” (Б.Лундваль, Б.Ионсан) бүсийн хэв шинжийг бүрдүүлэх 

боломжтой. Хот суурин болгонд тэргүүлэх чиглэл бүхий ядаж нэг техник эдийн засгийн 

парадигм байна. Парадигм бүр улс орны аж ахуйн цаашдын хөгжилд зайлшгүй шаардагдах 

технологийн мэдлэгийн сэргэлт ба уналтын мөчлөгийг агуулна. (К.Фримэн)  

Төвийн бүс нь хөгжлийн коридорын үүргийг гүйцэтгэх хамгийн боломжтой орон 

зай. Өсөлтийн туйлуудын хооронд орших газар нутаг ачаа тээвэрлэлтийн хэмжээ, 

инновацийн тархалт, дэд бүтцийн хөгжлийн үр дүнд өсөлтийн нэмэгдэл импулсийг 

/түлхэцийг/ авах юм. Иймээс төвийн бүсийн цөмүүд нь өсөлтийн туйлын хамт эдийн 

засгийн өсөлтийн  хэлхээг бий болгож улмаар “хөгжлийн хонгил” болох боложмтой. 

Зүүн бүсийн IV – нэмүү өртгийн гинжин хэлхээний хүрээнд үйл ажиллагааны 

төрөлжсөн хөгжлийн хонгил, салбарын загварт суурилсан цөмүүд болох боломжтой.  

Улаанбаатарын бүс нь мэдлэг, инноваци, технологийн гол хөдөлгөгч хүч, соёлын 

амралтын төв байхаар “Олон цөмт загвар”-н хэв шинжээр хөгжих боломжтой. 

Улаанбаатарын дагуул хотууд нь төрөлжсөн болон үйлдвэрлэлийн төрөлжсөн хэлбэрээр, 
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харин Улаанбаатар хот болон хангайн бүсийн Эрдэнэт, Төвийн бүсийн Дархан зэрэг хотууд 

нь ялгарах хэв шинжээр хөгжих юм. 

 

ГАЗАР ЗҮЙН ШИНЭ ХАНДЛАГАД СУУРИЛСАН ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО 

   

Манай улсын хувьд үр ашиг бүхий бүсчилсэн бодлого нь байгалийн, 

геополитикийн, нийгэм эдийн засгийн, соёл уламжлалын зэрэг бүхий л нөхцөлд нь 

тохирсон эдийн засгийн нэгдсэн орон зайн болгон хөгжүүлэх үндсэн зорилгын хүрээнд 

тавигдах нь зөв гэж үзэж байна. Энэхүү орон зайг улс доторхи бүсүүдийн болон олон улсын 

нийгэм эдийн засгийн хамтын ажиллагааны нээлттэй орон зай гэж үзнэ. (Европын улс 

орнуудын туршлага) 

Шинжилгээний арга зүйн суурийг бүс нутгийг автономит гэж үзэхээсээ 

илүүтэйгээр босоо харилцан үйлчлэл болох төв - суурин (Дж.Фридман), хэвтээ харилцан 

үйлчлэл (бүс хоорондын) бүхий олон талт чиг үүрэг бүхий амьд организм гэдгээр нь авч 

үзэх хэрэгтэй байна. Өмнөх Бүсчилсэн хөгжлийн үзэл баримтлалд бүсүүдийг хэт автономит 

хэлбэртэй буюу орон нутгийн хил хязгаараар хязгаарлаж өгсөн нь эдийн засгийн орон зай 

гэх ухагдахуунаас хэлбийж олон бие даасан аймгуудын нэгдэл бий болгосон нь хоорондын 

амьд организм байх нөхцөлийг хангаж өгч чадаагүй юм. Эдгээр эдийн засгийн орон зай нь 

хөрш зэргэлдээ бүсүүд болон дэлхийн аж ахуй системтэй нэгдсэн бодлоготой байх 

(Герман, Японы жишээ), хууль эрх зүйн орчин, засаг захиргааны оновчтой бүтэц, 

менежментийн арга хэрэгсэл нь зах зээлийн зарчим дээр суурилагдсан байх юм. Гэхдээ 

нутаг дэвсгэрийн хөгжлийн хандлага, судалгаа, шинжилгээ нь улс орныхоо хөгжлийн 

нэгдсэн стратегитай уялдсан байх нь ойлгомжтой. Улс орны хөгжлийн нэгдсэн стратеги нь 

бүсүүдийн орон зайн хөгжлийн стратегийн зохистой нэгдэл байх юм.  

Бүс нутгийн хөгжлийн стратеги нь юуны өмнө мэдлэгийн, технологийн, 

хөдөлмөрийн хуваарилалтанд тулгуурлаж улмаар бүсүүд хоорондын амьжиргааны 

түвшин болон амьдралын нөхцөлийн ялгааг бууруулахад чиглэгдэнэ. Бүсийн бодлого эдийн 

засгийн өсөлтийн үндсэн векторыг тодорхойлоход оршино гэж үзэж болно. Бүсийн орон 

зайг төрөлжүүлэн хөгжүүлэхэд шаардагдах үзүүлэлтүүдийн системийг дараах байдлаар 

илэрхийлж болох юм. Үүнд: 

 Бүсийн орон зайг төрөлжүүлэн 

хөгжүүлэхэд шаардагдах үзүүлэлтүүд 

Амьдрах болон бизнес эрхлэх 

байгаль цаг уурын ялгаа 

Амьдралын чанар - байгаль цаг уурын нөлөө, орлого, 

боловсрол, эрүүл мэнд, хот байгуулалт, дэд бүтэц, төрийн 
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Бүсчилж хөгжүүлэх, төрөлжүүлж хөгжүүлэх бодлогын үндсэн зорилт нь 

бүсийн эдийн засгийн чиглэлийг тогтоох, түүнчлэн түүний улс орны аж ахуйн нэгдсэн 

систем дэх чиг үүрэг, оролцоог нь илэрхийлж өгөх, эцэст нь бүсийн хөгжлийн үндсэн 

чиглэлийг тогтоож өгөх явдал юм.  
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Гэвч бүс нутгийг экологи-нийгмийн-эдийн засгийн нэгдмэл системийн хувьд нь 

өөрөө өөрийгөө зохицуулдаг систем гэж үзэж болохгүй юм. Учир нь зах зээлийн гадаад 

болон дотоодын шокын нөлөөнд байнгын өөрөө өөрийгөө зохицуулах чадваргүй байдал, 

зах зээлийн хараат байдал, уналт зэрэг гадаад орчны нөлөөллийн үр дүн, зах зээлийн 

хөгжлийн сул байдал, трансакцийн зардалын нөлөө, мэдлэгийн хүрэлцээгүй байдал, 

технологи, инновацийн орчны хөгжил сул, экологийн нөхцөл, сүйрэл зэрэг олон асуудлууд 

макро зохицуулалтыг шаардана. Иймээс аливаа бүсийн хөгжлийн асуудлыг зөвхөн зах 

зээлийн механизмд найдах бус эдийн засаг, нийгэм, экологийн макро зохицуулалтыг мөн 

хэрэгжүүлж байх шаардлагатай.  

Аливаа бүс бие даан хөгжих гэдгээсээ бус бүсүүдийн хоорондын харилцан үйлчлэлийг 

өөрийн бүсүүдийн хөгжилд хэрхэн ашиглах, арга хэрэгсэл болгон хувиргахад байгаа юм. 

(Европын, АНУ-н жишээнүүд) 

Бүс хоорондын харилцан үйлчлэлийн хэлбэрүүдийг дараах логик загвараар дүрсэлж 

харуулж болно. Үүнд: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бүс нутгийн түвшин дэх нийгэм эдийн засгийн системийг хөгжүүлэх үнэлэх асуудал нь 

тодорхой цаг хугацааны динамик бүхий тоон болон чанарын үзүүлэлтэнд суурилна. 

Чанарын зарим гол үзүүлэлтүүд нь системийн тухай мэдээлэл, түүний хүртээмж, нөөцийн 

Бүс А Бүс В 

ТАВААР, ҮЙЛЧИЛГЭЭ, МЭДЭЭЛЭЛ, 

МЭДЛЭГИЙН СОЛИЛЦОО, 

САНХҮҮГИЙН НӨӨЦИЙН УРСГАЛ, 

ХҮН АМЫН ШИЛЖИЛТ ХӨДӨЛГӨӨН 

ХАМТЫН ОРОЛЦОО, ШИЙДЭЛ  

ҮР ДҮН, ҮНЭЛГЭЭ 

 Бүсийн дотоод хэрэглээ 

 Бүсийн өрсөлдөх чадвар 

 Бүс хоорондын орц гарцын урсгал 

 Экспорт ба импорт 
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хуваарилалтын зарчим, нөөцийг ашиглахад үүсэх хязгаарлалтын үзүүлэлтүүд, гадаад 

хамаарал, хүн амын үйл хөдлөл, уламжлалын нөлөө зэргийг дурдаж болно.  

Бүсчилж хөгжүүлэх асуудлын хүрээнд International Science and Technology Centre 

(ISTC)  байгууллагын аргачлалд суурилсан бүсчилсэн хөгжлийн онол арга зүйн загварыг 

судлаачийн зүгээс санал болгож байгаа юм.  

 Арга зүйн онцлог  

Бүсийн нийт нутаг дэвсгэр (өөрийн болон түүнд нөлөөлөх гадаад орнуудын газар нутаг 

дэвсгэр) – ийг хэд хэдэн томоохон болон дундаж нутаг дэвсгэрүүдэд хувааж авч үзэхээс 

эхэлнэ.  Эдгээр бүсүүдийг Downside, Gondwana, Middle Earth, Somewhere, Nowhere, Pangea, 

Upside, Vulcan гэж ангилж байгаа юм.  

Энэ арга зүйн үндэс нь Vulcan буюу орон зайн эдийн засгийн орчин үеийн хандлагаар 

“Хөгжлийн төв”,  Downside буюу “Өсөлтийн туйл”,  Pangea буюу “Хөгжлийн коридор” 

гэсэн гурван бүсэд үндсэн анхаарал хандуулах сценарид суурилна.  

Vulcan нь тогтвортой хөгжлийн орон зай юм. Гадны хөрөнгө оруулалтыг хүчтэй татах 

чадвар бүхий технологи, инновацийн хөгжлийг бий болгох авъяастнуудын бөөгнөрөл, 

төвлөрөл. Хөгжлийн цөм, төв учраас дагуул суурингууд, орон зайд аж үйлдвэрийн 

интенсив хөгжлийг хангахад голлон анхаарч нээлттэй инновацийн зарчимд суурилсан 

технологийг хөгжүүлдэг байх юм. Соёлын насан туршын тогтолцоо бий болсон гэж үзэх 

боломжтой 

Downside нь шинжлэх ухаан – техникийн ололтонд суурилсан экспортын чиглэмжтэй 

бодлогыг хэрэгжүүлэгч. Авъяасыг татах бодлогын хүрээнд төрөл бүрийн татах 

боломжуудыг нээх, өндөр рейтинг бүхий эрдэм шинжилгээний байгууллага, их 

сургуулиудыг бий болгох тал дээр ихээхэн хүчин чармайлтыг бий болгож буй орон зай. 

Тухайн улсын эдийн засагт нилээн томоохон тоглогч болдог хэдий ч өөрийн зах зээлийн 

багтаамж харьцангуй бага. Бүс хоорондын худалдаа, хөрөнгө оруулалтын татах чадвараа 

нэмэгдүүлэхийг ихээхэн хичээж буй бодлоготой.  

Pangea нь бусад хөршүүдийн эдийн засгийн орон зайн хамтын ажиллагаанаас ихээхэн 

хамаардаг, логистикийн болон кластерийн системийн нөөцийн, баялгын шилжилтийн орон 

зай юм. Тухайн бүсийн бизнес эрхлэгчид нь хөршүүдийн бизнест татагдах боловч бие даан 

бизнесийн хөгжлийг бий болгох боломжгүй.  
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 Middle Earth, Gondwana нь нутаг дэвсгэрийн нэг зурвас хэсэг нь л хөгжлийн бодлогын 

ерөнхий төлөвлөгөөнд тусгагдаж бусад талаараа Pangea-н зарим нэг үүргийг гүйцэтгэх 

эдийн засгийн орон зай гэхээсээ илүүтэйгээр хязгаарын газар нутаг болох.  

Nowhere нь эдийн засгийн нөөцөөр харьцангуй сул бусад орон зайн хөрөнгө оруулалт, 

үйлчилгээний хүртээмжээс ихээхэн хамааралтай. Гэхдээ байршлын онцлогоосоо хамааран 

хөгжлийн коридор, туйлын нэг хэсэгт багтах боломжтой. Уламжлалт ХАА нь орон нутгийн 

нийт үйлдвэрлэлийн үндсэн хэсэг болдог.  

Upside нь өмнөх нөхцөл байдлаас нь аваад үзвэл өөрийн гэсэн соёл бүрдсэн, мөн ХАА, 

боловсруулах үйлдвэрүүд байсан боловч эдийн засгийн зарим нэг шалтгаанаар харьцангуй 

зогсонги байдалд орсон, өнөөгийн нөхцөлд үйлчилгээний салбар нь тэргүүлэх чиглэлтэй 

болсон орон зай.  

Дээрх арга хэрэгсэл дээр суурилан төвийн болон зүүн бүсийн газар нутагт дараах арга 

хэрэгсэлүүд хэрхэн буухыг авч үзье. Үүнд:  

 International Science and Technology Centre-н аргачлал, 

 Бүс нутгийн үйлдвэрлэл зохион байгуулалтын арга зүй 

 Газар зүйн шинэ хандлагууд 

 Үрчин үеийн байршлын онол, арга зүй 

 

                      

Олон улсын шинжлэх ухаан, технологийн арга зүйгээр дээрх газар нутгийн хэсгийг 

зкураглаж үзвэл дараах байдлаар харагдаж байна.  
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Вулкан нь:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Даунсайд: 

 

Улаанбаатарын бүс буюу хотжилтын үйл явц хамгийн их явагдсан орон зай. Энэ орон зайд 

хүн амын шилжилт хөдөлгөөний орох урсгал хамгийн их байгаа бөгөөд шинжлэх ухаан, 

авъяас, инноваци, технологийн бөөгнөрөл нэг цөмтэй хөгжлийн, хотын агломераци 

хамгийн их явагдсан орон зай. Энэхүү орон зай нь: 

- Зах зээлийн /уламжлалт тогтолцооны нөлөөгөөр/ багтаамж хамгийн их 

- Зах зээлд нэвтрэх боломж сайтай 

- Үйлдвэрлэлийн хүчин зүйлсийн хөдөлгөөнт байдлыг татах чадвар маш их 

- Үйлдвэрлэлийн цар хүрээний үр өгөөж өндөр 

- Тээврийн болон бусад дэд бүтцийн хөгжил сайн тул зардал харьцангуй багатай 

Иймээс энэ бүсийн дагуул хотуудыг хөгжлийг дагуулах хөгжин тэлэх боломжтой 

салбаруудын нэгтгэл хэлбэрээр хөгжүүлэх шаардлагатай. Төвөөс зугтаах хүч буюу 

хөгжингүй бүсээс капиталыг шилжүүлэх менежментийг энэ орон зайд хэрэгжүүлэх 

боломжтой. нэг хүчтэй цөм нь өргөн уудам нутагт үйлчлэх – өсөлтийн хүчтэй туйл. 

 

Энэ бүс нутаг нь Дархан- Эрдэнэтийн хэд хэдэн цөм зэрэг хөгжих Улаанбаатарын бүсээс 

болон өөр хоорондоо диффузийн нөлөөнл их орох орон зай. Инноваци нь үүсэн чиглэлээсээ 

бүх зүгт жигд тархах буюу тодорхой чиглэлд тархах боломж бүхий нутаг дэвсгэр. Шинэ 

инноваци, технологи бий болсон Хөгжлийн цөмөөс үйлдвэрлэл технологийн шинэ 

бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх “үйлдвэрлэлийн өсөлт”-ийн шатыг бий болгох бүсийн өрсөлдөх 

чадварт хамгийн их нөлөө бүхий аж үйлдвэрийн газар нутгийн зохион байгуулалтын хэлбэр 
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Пангеа:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Самвере: 

 

Бусад эдийн засгийн орон зайнуудын хамтын ажиллагаанаас ихээхэн хамаардаг, 

логистикийн болон кластерийн системийн нөөцийн, баялгын шилжилтийн орон зай юм. Энэ 

орон зайд ихэвчлэн төрөл бүрийн тээвэр, логистик, мэдээлэл, мэдээллийн технологийн 

платформууд орших бөгөөд үндэсэндээ орон зайн зуучлагчийн үүргийг гүйцэтгэнэ. Тухайн 

бүсийн хэмжээн дэх үйлдвэрлэл нь ялгарах хэв шинж үгүй бол томоохон бүсүүдэд татагдаж 

улмаар хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэл давамгайлах болно. 

Иймээс тухайн бүсийн хөгжил үндсэндээ: 

- Транзит тээвэрлэлтийн хэмжээ 

- Логистикийн терминалын чадамж 

- Инновацийн тархалтыг нэвтрүүлэх чадвар 

- Дэд бүтцийн хөгжлийн түвшингээс хамаарна. 

Бүсүүд хоорондын харилцааны сувгийг баяжуулах нь тухайн бүсийн тэргүүлэх бодлого 

байх ёстой. Бүс нутгийн кластер нь зөвхөн харилцан хамаарал бүхий үйлдвэрүүдийн газар 

нутаг дахь төвлөрөл биш, жижиг, дунд үйлдвэрүүдийн харилцаа холбоо, transaction 

сувагтай байх ёстой. 

 

Өөрийн эрдэс баялаг, ашигт малтмалын нөөц, эдийн засгийн чадавхи зэрэгт суурилан 

тухайн нөхцөл байдалд Вулкан,  Даунсайд нартай өрсөлдөж байгаа орон зай юм. Бүсийн 

болон улс орны хэмжээнд түүний амбици их боловч энэ нь өрөөсгөл. Зарим тал дээрээ 

давуулаг тал бий болгох боловч соёл, шинжлэх ухааны суурь нөхцөл сул тул болбомж сул.  

Эрдэс баялгын шокын нөлөө нь аж үйлдвэрийн төвлөрөлийг бий болгох бөгөөд энэ 

төвлөрөл нь маш том болон дундаж үйлдвэрүүдийн хэмжээ нэмэгдэхэд хүргэнэ. Нэгэн 

салбарын аж үйлдвэрийн бөөгнөрөл болон үйлдвэрлэлийн дундаж хэмжээ хооронд эерэг 
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Gondwana: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pangea, Middle Earth бүсүүд нь транзитын орон зай бөгөөд хөгжлийн хонгилын орон зайн 

үүргийг гүйцэтгэх бүсүүд юм. Эдгээр бүсүүд нь санхүүгийн болон мэрэгжлийн боловсон 

хүчний асуудал дээр харьцангуй сул орон зай юм. Эдгээр бүсүүдэд уламжлалт хөдөө аж 

ахуй салбар дээр суурилсан эдийн засгийн тогтолцоо зонхилж харин хөгжлийг бий 

болгохын тулд төр засгаас нь дараах бодлогын хүрээнд илүү анхаарал хандуулах 

шаардлагтай байдаг. Үйлдвэрлэлийн нэгдсэн орон зайн сүлжээ бий болгох (хөдөө аж ахуй 

хоршилт), жижиг дунд үйлдвэрлэлийн хөгжлийн загваруудыг бий болгоход анхаарах нь  

чухал юм.  

 

Бүс нутгийн хөгжлийн асуудлыг эдийн засгийн орон зай, нутаг дэвсгэрийн оновчтой 

байдал талаас, ялангуяа  Кругманы агломерацийн онол дээр суурилж бүс нутгийн хөгжлийн 

Энэ орон зай нь Vulcan, Somewhere бүсүүдийн бодлогын аль алийг дэмжихээс гадна мөн 

Upside–ийн эдийн засгийн нөлөөллөөс ихээхэн хамаардаг байна. Эдгээр бүсүүдэд ажиллах 

хүчний шилжих хөдөлгөөн түүнийг дагалдах бусад эдийн засгийн нөөцүүдээс ихээхэн 

хамааралтай байх бөгөөд шилжин ирэгсдийн таатай нөхцөл байдалд ихээхэн анхаарал 

хандуулах үүрэгтэй. Энэ бүс нь аж үйлдвэрийн кластерийн давуу талыг дэмжих нь чухал. 

Төрөлжсөн аж үйлдвэрлэлийг бий болгохоос гадна харилцан бие биенээ нөхөх чадвартай, аж 

ахуйн сүлжээг бий болгож байж хөгжлийн давуу талыг бий болгоно. 

Хөгжлийн давуу талыг өдөөх гурван хүчин зүйл нь:  

1.   Хөдөлмөрийн бүтээмж, үйлдвэрлэлийн үр ашиг; 

 2.   Шинэлэг зүйлийг санаачлах өдөөлт бий болох 

3.   Мэдлэг худалдаалагдах 
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асуудлыг авч үзэх нь оновчтой. Энэ онолын үндсэн суурь нь хаана агломераци бий болно 

тэнд хөгжил бий болно гэсэн ойлголт дээр суурилна. Өнөөгийн бүсүүдийн тулгуур 

төвүүдийн хүн амын агломерацийг гурван үеийн цаг хугацааны хэлхээнд авч үзэхэд хүн 

амын өсөлт бараг ганц Улаанбаатар хотод ногдож байна. Өөрөөр хэлбэл бүсүүдийн суурин 

хүн ам, ялангуяа тулгуур төвүүдийн хүн ам буурах хандлагатай байгаа нь тулгуур 

төвүүдийн асуудлыг дахин авч үзэх шаардлагыг бий болгож байгаа юм. Тулгуур төвүүд 

эдийн засгийн шилжих нөөцүүдийн гаж шилжилтийг тогтоох, өөрийн бүсийн нийгэм эдийн 

засгийн хүчин зүйлсийг алдахгүй байх нөхцөлийг давхар хариуцдаг байх ёстой.     

Энэ байдлаас хамааруулан бүсийн нөлөөллийн чадавхи гэсэн ойлголтыг оруулж ирж 

байгаа юм. Бүс бүрт өөрийн шилжих болон үл шилжих нөөцүүд байх бөгөөд шилжих 

нөөцийг өөртөө хадгалах нь нутаг орноо эзэнтэй байлгах гэсэн төрийн бодлоготой уялдаж 

байгаа юм. Судлаачийн үзэж байгаагаар орон зайн хүчин зүйлс буюу тээвэрлэлтийн 

зардлын хэмжээнээс хамаарч том болон бага орлогоо татдаг. Том үйлдвэрлэлийг дагаж 

жижиг үйлдвэрлэл хөгжиж, том хотыг дагаж жижиг суурин газар, томоохон сууринг дагаж 

дагуул хотууд үүсэх байдлаар хүний анхдагч хэрэгцээг бий болгох суурин газрууд хөгжих 

болно.  Энэхүү судалгааны ажлын хүрээнд хийгдсэн өгөдлүүд, шйидлүүд дээр сурилан 

дараах ажлыг ҮХГ- хийх хэрэгтэй байна. Үүнд: 

- Судлагаа тус бүрийн шийдлийг бүс нутаг тус бүр дээр нь буулгах; 

- Бүс нутгуудын нэгдсэн дүр зургаар нь хөгжлийн онол арга зүйн сонголтоо хийх  

- Бүс нутаг тус бүрийн хөгжлийн болон аж ахуй зохион байгуулалтын зураглалыг 

гаргаж хэлэлцүүлэх; 
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