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ТАЛАРХАЛ 

 

Дэлхийн тогтвортой хөгжлийн зорилт, Монгол Улсын тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлалыг 

үндэслэн Монгол Улсын Бүсчилсэн хөгжлийн бодлогыг шинээр боловсруулж буй энэ цаг үед 

Төвийн бүсийн Говийн дэд бүсийн хөгжлийн бодлогын баримт бичгийг боловсруулж, түүний 

хүрээнд орон нутгийн хөгжлийн төлөвлөлт, байршлын судалгааг хийж байгаа нь  бүсчилсэн 

хөгжлийн бодлого боловсруулах ажилд чухал хувь нэмэр оруулж байна. 

Тус ажлыг санаачилсан, санхүүжүүлсэн, судалгааны ажлыг удирдан зохион байгуулсан  

Үндэсний хөгжлийн газар, Оюутолгой компани, МУИС-ийн Эдийн Засгийн Хүрээлэнд  оюуны 

хөрөнгө оруулалт хийж хамтран ажилласанд судалгааны багийн хамт олны зүгээс талархсанаа 

илэрхийлж байна. 

Төвийн бүсийн Говийн дэд бүсийн аймгуудын удирдлагууд, судалгааны үр дүнг бодлого, 

шийдвэртээ тусган, хөгжлийн хөшүүрэг, хөтөч болгон орон нутгаа хөгжүүлнэ гэдэгт итгэлтэй 

байна. 

Судалгааг боловсруулахад идэвхи санаачлага гарган ажилласан судалгааны багийн эрдэмтэн, 

судлаач нартаа талархал илэрхийлж эрдэм шинжилгээ судалгааны ажилд нь өндөр амжилт хүсье. 

 

Судалгааны багийн Зөвлөх С.Намжилмаа (Монгол Улсын Зөвлөх Архитектор) 
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Товчилсон үгийн жагсаалт 

 

БХҮБ  Бүсчилсэн хөгжлийн үзэл баримтлал 

ТХҮБ 2030 Монгол Улсын Тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал 2030 

ТХЗ  Дэлхийн Тогтвортой хөгжлийн зорилт 

НҮБ    Нэгдсэн Үндэстний Байгууллага 

БНХАУ Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улс 

ГС   Говьсүмбэр 

ДО   Дорноговь 

ДУ   Дундговь 

ӨМ   Өмнөговь 

ОХУ   Оросын Холбооны Улс 

ШУТПарк  Шинжлэх Ухаан Технологийн Парк 

ИДС   Их, Дээд сургууль 

МУИС   Монгол Улсын Их Сургууль 

МСҮТ   Мэргэжлийн сургалт, үйлдвэрлэлийн төв 

ХАА   Хөдөө аж ахуй 

ШҮ   Шалгуур үзүүлэлт 

AHP   Analytic hierarchical process 

ХН   Харгалзах жин 
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Хүснэгтийн жагсаалт 

 

Хүснэгт 2.1.2 Бүсчилсэн хөгжлийн агуулгаар орон нутгийн хөгжлийн бодлогод             

                        шинжилгээ хийх шалгуур үзүүлэлт  

Хүснэгт 2.2.1 Бодлогын шинжилгээ хийсэн баримт бичгүүд 

Хүснэгт 2.2.2 Аймгуудын хөгжлийн бодлогын зорилт, дэд зорилтууд (салбараар) 

Хүснэгт 2.2.3 Аймгуудын хөгжлийн бодлогын шинжилгээ 

Хүснэгт 3.1.1 Хөгжлийн ирээдүй сайтай сум, хот, сууринг тодорхойлох  

                         шалгуур үзүүлэлт 

Хүснэгт 3.2.1 Төвийн бүсийн говийн дэд бүсийн сум тус бүрийн шалгуур үзүүлэлтэд   

                         харгалзах жин ба ижил эрэмбэтэй гэж үзэн нийт жингээр нь эрэмбэлсэн  

                         байдал 

Хүснэгт 1.2.2 Хөгжлийн ирээдүй сайтай сумдыг сонгох шалгуур үзүүлэлтүүдийг  

                         матрицаар эрэмбэлсэн байдал /AHP бодуулсан харгалзах жин/ 

Хүснэгт 3.2.3 Ижил жингийн болон шаталсан үнэлгээний аргачлалаар үнэлж гаргасан  

                         Төвийн бүсийн говийн дэд бүсийн хөгжлийн ирээдүй сайтай сумууд  

                         /аймаг бүрээр/ 

Хүснэгт 3.4.1 Улс, бүс нутаг, орон нутгийн хөгжлийн бодлогын баримт бичиг   

                         боловсруулахад өгөх санал 

 

 

Зургийн жагсаалт 

 

Зураг 2.1.1    Орон нутгийн хөгжлийн бодлогод шинжилгээ хийх аргачлалын үе шат 

Зураг 2.1.2.1 Орон нутгийн хөгжлийн бодлогод шинжилгээ хийх арга зүйн схем 

Зураг 2.1.2.2 Орон нутгийн хөгжлийн бодлогод шинжилгээ хийх шалгуур үзүүлэлтийн  

                       ангилал 

Зураг 2.2.1    Аймгуудын хөгжлийн бодлогын зорилт, дэд зорилтууд (салбараар,   

                       хувиар) 

Зураг 2.2.2    Говьсүмбэр аймгийн  XXI  зууны тогтвортой  хөгжлийн  хөтөлбөр (2003- 

                       2020) Говьсүмбэр аймгийн хөгжлийн цогц бодлого (2010-2021) 

Зураг 2.2.3    Дорноговь аймгийн бүсчилсэн хөгжлийн бодлого (2002-2020) Дорноговь   

                       аймгийн хөгжлийн мастер төлөвлөгөө /2011-2021/ 

Зураг 2.2.4    Дундговь аймгийн 2020 он хүртлэх хөгжлийн бодлого 

Зураг 2.2.5   “Байгалийн баялаг-Сайн засаглал-Хөгжсөн Өмнөговь” аймгийн хөгжлийн  

                        хөтөлбөр (2010-2020 он 

Зураг 3.2.1    Төвийн бүсийн говийн дэд бүсийн сумдыг  15 үзүүлэлтээр баллаар нэгтгэн  

                       үнэлсэн үзүүлэлтийн зураглал  

Зураг 3.2.2    Төвийн бүсийн говийн дэд бүсийн сумдыг  шаталсан дүн шинжилгээний  

                       аргаар нэгтгэн үнэлсэн үзүүлэлтийн зураглал 

Зураг 3.3.1    Монгол Улсын хүн амын нутагшилтын тогтолцоо /2002 он/ 

Зураг 3.3.2    Хот суурины төвлөрөл /2002 он/  

Зураг 3.3.3    Монгол Улсын хүн амын нутагшилтын тогтолцоо /2017 он/ 
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Зураг 3.3.4   Хот суурины төвлөрөл /2017 он/ 

Зураг 3.3.5   Хөдөө аж ахуйн газрын үнэлгээний тойрог /Засгийн газрын 2018 оны 182   

                      дугаар тогтоол/ 

Зураг 3.3.6  Төвийн бүсийн Говийн дэд бүсийн хүн амын нягтшил 

Зураг 3.3.7  Төвийн бүсийн Говийн дэд бүсийн нутаг дэвсгэрийн иж бүрэн үнэлгээ 

Зураг 3.4.1  Төвийн бүсийн Говийн дэд бүсийн хөгжлийн стратеги 

Зураг 3.4.2  Төвийн бүсийн Говийн дэд бүсийн хөгжлийн чиг хандлага 
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ХУРААНГУЙ  

Бүсчилсэн хөгжлийн бодлогыг шинээр боловсруулах явцад бүсчилсэн хөгжлийн үзэл 

баримтлалд өөрчлөлт орох магадлал байна. Тухайлбал, сүүлийн жилүүдэд Төвийн бүсийн өмнөд 

хэсэгт уул уурхай, хүнд үйлдвэр, археологи, палеонтологийн чиглэлийн тусгай сонирхлын аялал 

жуулчлал зэрэг улсын тэргүүлэх салбарууд хөгжиж, эрчимтэй хөгжлийн дэд бүс болон хөгжих  

нөхцөл бүрдээд байна. Иймээс Говьсүмбэр, Дорноговь, Дундговь, Өмнөговь аймгуудын нутаг 

дэвсгэрийг Төвийн бүсийн говийн дэд бүс болгон хөгжлийн бодлого, чиглэлийг тодорхойлох нь 

чухал ач холбогдолтой. Төвийн бүсийн Говийн дэд бүсийн хөгжлийн бодлогыг боловсруулахдаа 

дэд бүсийн аймгуудын одоогийн хөгжлийн бодлогын баримт бичгүүдэд шинжилгээ хийж, санал 

зөвлөмж өгч, хөгжлийн ирээдүй сайтай сум, хот, сууринг тодорхойлон, хөгжил, байршлын орон 

зайн төлөвлөлт, зураглалыг боловсруулах шаардлагатай. 

Түлхүүр үгс: Бүсчилсэн хөгжлийн бодлого, Төвийн бүсийн Говийн дэд бүс, Бодлогын 

шинжилгээ, Хөгжил, байршлын орон зайн төлөвлөлт, зураглал 
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НЭГ. УДИРТГАЛ 

1.1 Судалгааны үндэслэл, хэрэгцээ шаардлага 

Үндэслэл.  

Тус судалгааг Үндэсний хөгжлийн газрын захиалгаар хийж байгаа бөгөөд тус газар нь 

“Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн тухай” хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13.2 дахь заалтын дагуу 

“Бүсчилсэн хөгжлийн бодлого”-ыг боловсруулах ажлыг холбогдох төрийн захиргааны төв болон 

нутгийн захиргааны байгууллагаас ирүүлсэн саналд үндэслэн хамтран боловсруулах чиг 

үүрэгтэй. Мөн Улсын Их Хурлын Эдийн засгийн байнгын хорооны 2017 оны 15 дугаар 

тогтоолын 5 дугаар заалтад тус газарт Бүсчилсэн хөгжлийн үзэл баримтлалыг шинэчлэн 

боловсруулах талаар чиглэл өгсөн. 

Төвийн бүсийн говийн дэд бүсийн “Орон нутгийн хөгжлийн төлөвлөлт, байршлын судалгаа” нь 

“Бүсчилсэн хөгжлийн бодлого” боловсруулах ажлын хүрээнд хийгдэж байгаа бөгөөд судалгааны 

үр дүн, санал, зөвлөмжийг бүсчилсэн хөгжлийн болон тухайн бүсэд хамаарах Говьсүмбэр, 

Дорноговь, Дундговь, Өмнөговь аймгуудын хөгжлийн бодлогод тусган хэрэгжүүлэх боломжтой. 

Бүс нутгийн хүрээн дэх хэрэгцээ шаардлага 

Бүсчилсэн хөгжлийн үзэл баримтлалд үндэслэн боловсруулсан Монгол Улсын Баруун, Хангайн, 

Төвийн, Зүүн, Улаанбаатарын бүсийн хөгжлийн хөтөлбөрүүдийн хэрэгжих хугацаа (нэгдүгээр 

үе шат-2006-2010 он, хоёрдугаар үе шат-2011-2015он) дууссан. 

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 

шаардлагатай байна. 

Бүсчилсэн хөгжлийн үзэл баримтлалыг 2001 онд баталсан бөгөөд одоогийн Монгол Улсын 

нийгэм, эдийн засгийн хөгжлийн чиг хандлага, олон улсын харилцаа тухайн үеийн нөхцөл 

байдлаас  ихээхэн өөрчлөгдөөд байна.  

Даяаршлын нөхцөлд дэлхийн улсууд, түүний дотор хоёр хөрш орон болох ОХУ, БНХАУ-ын 

геополитик, геоэдийн засгийн бодлогын чиг хандлага мэдэгдэхүйц өөрчлөгдөж, ОХУ нь  Зүүн 

хойт Ази, Номхон далайн орнуудтай хамтын ажиллагаагаа идэвхжүүлэхийг зорих боллоо. 

БНХАУ нь Ази, Европыг холбож байсан торгоны замын худалдаа, эдийн засгийн харилцааг 

үндэслэн “Нэг бүс-Нэг зам” бодлогыг тодорхойлж, энэ чиглэлд татагдаж байсан бүх орон, 

түүний дотор  Хятад-Монгол-Орос гурван улсын хооронд эдийн засгийн коридор байгуулах 

хөтөлбөрийг батламжилж, хэрэгжүүлэхээр тохиролцоод байна.  

Орон нутгийн хүрээн дэх хэрэгцээ, шаардлага 

Монгол Улсын өргөн уудам газар нутаг, түүний газрын доорх болон дээрх нөөц баялагийг 

дотоод, гадаад зах зээлд бүрэн, 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 руу 

шилжин суурьших, гадаад оронд гарч ажиллах явдал үргэлжилж байна. 

Улаанбаатар хотын хүн ам, үйлдвэрлэл, үйлчилгээний төвлөрөл нь эдийн засгийн үр ашгийг 

тогтвортой нэмэгдүүдэх өсөлтийн хүчин зүйл болхоосоо илүү, хотын хүрээлэн буй орчны даац, 

чанарыг муутгаж, оршин суугчдын амьдрал, эрүүл мэндэд ноцтой нөлөөлсөн олон тооны сөрөг 

үр дагаврыг харуулж, үндэсний аюулгүй байдлын түвшинд хүрээд байна. 

Хүн амын төвлөрлийг сааруулах талаар хэрэгжүүлж байгаа бодлого, хөтөлбөр тухайлбал чөлөөт 

бүсүүд, аж үйлдвэрийн парк, бүсийн тулгуур төвүүдийн төслүүд улсын хөрөнгө оруулалтын 
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хөтөлбөр, төсөв санхүүгийн бодлого, арга хэмжээтэй уялдаж чадаагүйгээс үр дүн хангалтгүй 

хэрэгжихгүй байгаа асуудал байсаар байна. 

1.2 Судалгааны ажлын зорилго, зорилт  

Зорилго  

Төвийн бүсийн говийн дэд бүсийн “Орон нутгийн хөгжлийн төлөвлөлт, байршлын судалгаа”-ны 

зорилго нь тухайн дэд бүсэд байрлаж буй Говьсүмбэр, Дорноговь, Дундговь, Өмнөговь 

аймгуудын хөгжлийн өнөөгийн нөхцөл байдалд дүн шинжилгээ хийж, тулгамдаж буй асуудлыг 

тодорхойлж, учир шалтгааныг илрүүлж, шийдвэрлэх арга замыг тодорхойлоход оршино.  

Зорилт 

1) Бүсчилсэн хөгжлийн агуулгаар боловсруулсан шалгуур үзүүлэлтээр төвийн бүсийн говийн 

дэд бүсийн Говьсүмбэр, Дорноговь, Дундговь, Өмнөговь аймгуудын хөгжлийн бодлогод дүн 

шинжилгээ хийх  

2) Төвийн бүсийн говийн дэд бүсийн түвшинд хөгжлийн ирээдүй сайтай сум, сууринг 

тодорхойлж, дэд бүсийн хөгжил байршлын нэгдсэн төлөвлөлт, зураглалыг боловсруулж, улмаар 

Монгол Улсын “Бүсчилсэн хөгжлийн үзэл баримтлал”, “Эдийн засгийг бүсчлэн хөгжүүлэх, 

төвлөрлийг сааруулах” бодлогын баримт бичигт тусгах санал, зөвлөмж боловсруулах 

1.3 Судалгааны ажлын хамрах хүрээ  

Монгол Улсын Төвийн бүс, Төвийн бүсийн говийн дэд бүсийн Говьсүмбэр, Дорноговь, 

Дундговь, Өмнөговь аймгууд тэдгээртэй хил залгаа аймаг, хөрш улсын хүрээнд судалгааг 

хийсэн. 
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ХОЁР. БОДЛОГЫН ШИНЖИЛГЭЭ 

2.1 Орон нутгийн хөгжлийн бодлогод шинжилгээ хийх үе шат, аргачлал 

2.1.1 Хөгжлийн бодлогод шинжилгээ хийх үе шат 

Эдийн засгийг бүсчилэн хөгжүүлэх төвлөрлийг сааруулах агуулгаар аймгийн хөгжлийн бодлого, 

хөтөлбөрт бодлогын шинжилгээ хийж, дүгнэлт өгөхдөө дараахь үе шат, аргачлалын дагуу 

гүйцэтгэнэ.  

Схем 2.1.1 Орон нутгийн хөгжлийн бодлогод шинжилгээ хийх  

аргачлалын үе шат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эх сурвалж: Судалгааны баг 

 

2.1.2 Хөгжлийн бодлогод шинжилгээ хийх шалгуур үзүүлэлт тодорхойлох 

Бүсчилсэн хөгжлийн шалгуур үзүүлэлтийг дэлхийн Тогтвортой хөгжлийн шалгуур 

үзүүлэлтүүдийг хангах асуудалтай уялдуулан, тухайн улс орон бүр өөрийн онцлог, нөхцөлд 

тулгуурлан харилцан адилгүйгээр тодорхойлж байна.  

Орон нутгийн хөгжлийн бодлогод шинжилгээ хийх “шалгуур үзүүлэлт”-ийг тодорхойлохдоо,  

бодлогын баримт бичигт дэвшүүлсэн зорилт, арга хэмжээ нь бүсчилсэн хөгжлийн болон 

үндэсний түвшиний хөгжлийн бодлоготой уялдах дараахь агуулга, хэв шинжийг хамрах 

байдлаар тодорхойлно. Үүнд: 

- Тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлалд тулгуурлах;  

- Бүсчилсэн хөгжлийн үзэл баримтлалын гол агуулга, бодлогын зорилго, 

зорилтуудад тулгуурлах; 

- Доороос дээш: Аймаг орон нутаг нь бүс нутгийн болон үндэсний түвшний 

хөгжилд ямар үүрэг гүйцэтгэх талаарх бодлогын зорилтуудаа тодорхойлж, 

хөгжлийн бодлогын баримт бичигтээ тусгах; 

- Дээрээс доош: Аймаг орон нутгийн хөгжлийн бодлого нь бүс нутгийн, салбарын,  

үндэсний түвшний бодлого, хөтөлбөртэй уялдах;  

- Бүсчилсэн хөгжлийн онолын хандлага, үзэл санаатай хэр нийцэх; 

- Бодлогод орон зайн хөгжлийн хамаарал (нийгэм, эдийн засаг, байгаль орчин) –

ын хувьд хамтрах, өөр хоорондоо хоршин хөгжих зорилт тусгагдсан эсэх; 

- Орон нутгийн онцлог, хөгжлийн нөөц, боломжийг ашиглах; 

- Ижил төстэй бодлогын зорилтын давхцал байгаа эсэх; 

1. Шалгуур 
үзүүлэлтийг 
тодорхойлох

• Аймгуудын хөгжлийн 
бодлого, хөтөлбөрт 
бүсчилсэн хөгжлийн 
агуулгаар шинжилгээ 
хийх шалгуур 
үзүүлэлтийг 
тодорхойлох 

2. Шалгуур 
үзүүлэлтээр 
бодлогын 
шинжилгээ хийх

• Бүсчилсэн хөгжлийн 
агуулгаар 
тодлорхойлсон 
шалгуур үзүүлэлтээр 
аймгийн хөгжлийн 
бодлогод шинжилгээ 
хийх

3. Бодлогын 
шинжилгээний үр 
дүнг шинжлэх, 
дүгнэх

• Бодлогын 
шинжилгээний үр 
дүнг аймаг бүрээр 
зураглан харуулах, 
нэгтгэн дүгнэх
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Орон нутгийн хөгжлийн бодлогод шинжилгээ хийх “шалгуур үзүүлэлт”-ийг тодорхойлохдоо 

бүсчилсэн хөгжилтэй холбоотой дараахь суурь ойлголт (keystones)-ыг харгалзан үзэх 

шаардлагатай. Үүнд: 

- Бүс нутаг-хотжилт-хөдөө нутгийн нэгдмэл орчныг бий болгох;  

- Босоо ба хөндлөн тэнхлэгийн бүсчлэл; 

- Коридор /эдийн засгийн, тээвэр хөгжлийн, ногоон хөгжлийн г.м/; 

- Эдийн засгийн хөгжлийн бүс; 

- Эдийн засгийн зохицуулалтын нийтлэг болон ялгавартай бодлого;  

- Үйлдвэрлэл, үйлчилгээний хоршилт, төрөлжилт; 

- Бүс нутгийн зах зээлийн өрсөлдөөн, худалдаа, экспорт, импорт; 

- Кластер: Бүс нутгийн хөгжлийг өрсөлдөх чадвар сайтай хэд хэдэн кластерийн 

байршилд авч үзэх (Кластерийг нэмүү өртгийн сүлжээ бий болгоход хүчтэй 

хамтран оролцож буй судалгааны институт, аж үйлдвэрийн дэд бүтэц, хэрэглэгч, 

үйлдвэрлэгч, нийлүүлэгчдийн сүлжээ торлог хэлбэрээр авч үзэх); 

- Хөгжлийн ирээдүй сайтай бүс нутаг, хот, сууринг тэргүүн ээлжинд сонгох, 

хөгжүүлэх, хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэх; 

- Бүсийг ажлын байр бий болгох, суурь эдийн засгийн нөөцөд суурилсан салбар 

хоорондын хамтын ажиллагаа бүхий үйлдвэрлэл, нийгэм, шинжлэх ухаан,  

судалгааны байгууллагуудын нэгдэл хэлбэрээр авч үзэх;  

- Бүс нутгийн аж ахуйн бие даасан байдлыг хангах. 

 

Хүснэгт 2.1.2 Бүсчилсэн хөгжлийн агуулгаар орон нутгийн хөгжлийн бодлогод 

шинжилгээ хийх шалгуур үзүүлэлт 

 

№ Шалгуур үзүүлэлт 

Шалгуур үзүүлэлтийн 

үндэслэл, холбоотой 

бодлого, хөтөлбөрийн 

зорилт 

Шалгуур үзүүлэлтээр бодлогын шинжилгээ 

хийх баримт бичиг 

Үндэсний болон бүс 

нутгийн түвшинд 

Орон нутгийн 

түвшинд 

1 Бүсийн түвшинд аймаг, хот, 

тосгон, сум голлон эрхлэх аж 

ахуйн чиглэлээ тогтоож,  өөр 

хоорондоо хоршин хөгжих, 

хамтын ажиллагааг 

өргөжүүлэх зорилт, арга 

хэмжээ 

- БХҮБ-ын 2.3.2, 

4.7.1.е, 4.7.1.ж 

- ТХҮБ 2030-ын 

2.1.1-ын зорилт 4 

 аймгийн 

хөгжлийн 

хэтийн зорилт 

(бодлого, 

хөтөлбөр) 

2 Бүсийн түвшинд өөр 

хоорондоо хоршин хөгжих 

бизнесийн орчныг бүрдүүлэх, 

дэмжих, дотоод, гадаад зах 

зээлтэй холбох зорилт, арга 

хэмжээ 

- БХҮБ-ын 2.3.2, 

4.7.2.г, 4.7.2.д, 3.14 

- ТХҮБ 2030-ын 

2.1.1-ын зорилт 2 

 аймгийн 

хөгжлийн 

хэтийн зорилт 

(бодлого, 

хөтөлбөр) 

3 Хүн ам тухайн нутагтаа 

тогтвор, суурьшилтай 

ажиллаж, амьдрах, шилжилт 

хөдөлгөөнийг бууруулах 

зорилт, арга хэмжээ 

- БХҮБ-ын 2.3.2 

- Төвлөрлийг 

сааруулах төрөөс 

баримтлах бодлого 

- Төвлөрлийг сааруулах 

төрөөс баримтлах 

бодлого1 

- Төрөөс хүн амын 

хөгжлийн талаар 

баримтлах бодлого2 

аймгийн 

хөгжлийн 

хэтийн зорилт 

(бодлого, 

хөтөлбөр) 

                                                           
1 Засгийн газрын 2018 оны 36 дугаар тогтоол. “Үйлдвэржилт 21:100” үндэсний хөтөлбөр.  
2 Засгийн газрын 2018 оны 47 дугаар тогтоол. Ноолуур хөтөлбөр (2018-2021).  
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4 Бүсийн хүрээнд байгалийн 

баялгийн нөөц ашигласны 

эцсийн үр өгөөжийг тухайн 

бүсийн аймаг, сумд адил 

тэнцүү хүртэх орлого 

хуваарилалтын зохистой 

тогтолцоог бүрдүүлэх зорилт, 

арга хэмжээ 

- БХҮБ-ын 2.3.4, 

4.7.3.е 

- НҮБ-ын ТХЗ-ын 10 

 

- Ногоон хөгжлийн 

бодлого3 

 

5 Бүсүүдэд Их, дээд сургууль, 

эрдэм шинжилгээ, судалгааны 

төв (ШУТПарк, R&D, 

инноваци г.м)-үүдийг 

байгуулахыг дэмжих, тухайн 

бүс нутгийн хөгжлийн 

чиглэлтэй уялдсан сургалт, 

судалгааны тогтолцоог 

бүрдүүлэх зорилт, арга 

хэмжээ 

- БХҮБ-ын 4.7.4.а. 

- НҮБ-ын ТХЗ-ын 4 

- ТХҮБ 2030-ын 

2.1.3-ын зорилт 4, 5 

- Төрөөс инновацийн 

талаар баримтлах 

бодлого4 

- Төрөөс шинжлэх 

ухаан, технологийн 

талаар баримтлах 

бодлого5 

- Судалгаанд суурилсан 

их их сургуулийг 

хөгжүүлэх Үндэсний 

хөтөлбөр6 

 

6 Бүсийн оношлогоо, 

эмчилгээнийн төв байгуулах, 

сум дундын эмнэлгийн 

үйлчилгээний чанар, 

хүртээмжийг дээшлүүлэхэд 

чиглэсэн зорилт, арга хэмжээ 

- БХҮБ-ын 4.7.4.б. 

- НҮБ-ын ТХЗ-ын 3 

- ТХҮБ 2030-ын 

2.2.2-ын зорилт 1 

-  аймгийн 

хөгжлийн 

хэтийн зорилт 

(бодлого, 

хөтөлбөр) 

7 Бүс нутгийн хэмжээнд хот, 

тосгон, хөдөөгийн хүн амын 

нутагшилт, суурьшлын 

харилцан уялдсан тогтолцоог 

бий болгох бүс нутаг- 

хотжилтын  нэгдмэл орчныг 

бий болгох зорилт, арга 

хэмжээ 

- БХҮБ-ын 2.3.5 

- НҮБ-ын ТХЗ-ын 11 

- ТХҮБ 2030-ын 

2.1.5-ын зорилт 5, 6 

-  аймгийн 

хөгжлийн 

хэтийн зорилт 

(бодлого, 

хөтөлбөр) 

8 Эдийн засаг, тээврийн 

коридорын дагуух бүс 

нутгуудыг олон улсын 

худалдаа-эдийн засгийн 

сүлжээнд зохистой холбож, 

гадаад харилцааны 

боломжийг бүрэн дүүрэн 

ашиглах нөхцөлийг хангах 

зорилт, арга хэмжээ 

- БХҮБ-ын 2.3.6 

- НҮБ-ын ТХЗ-ын 17 

 

- МУ-ын эдийн засгийн 

гадаад харилцааны 

хөтөлбөр7 

- Монгол-Орос-Хятадын 

эдийн засгийн коридор 

байгуулах хөтөлбөр 

- Монгол улсын засгийн 

газрын 2016-2020 оны 

үйл ажиллагааны 

хөтөлбөр8 

- “Хөгжлийн зам” 

Үндэсний хөтөлбөр9 

аймгийн 

хөгжлийн 

хэтийн зорилт 

(бодлого, 

хөтөлбөр) 

9 Бүс нутгийн түвшинд эдийн 

засгийг төрөөс зохицуулах 

нийтлэг болон ялгавартай 

- БХҮБ-ын 3.2.1, 

3.2.2 

 

- Монгол улсын засгийн 

газрын 2016-2020 оны 

аймгийн 

хөгжлийн 

хэтийн зорилт 

                                                           
3 УИХ-ын 2015 оны 104 дүгээр тогтоол. Төрөөс хүнс, хөдөө аж ахуйн талаар баримтлах бодлого.  
4 Засгийн газрын 2016 оны 350 дугаар тогтоол. Төвлөрлийг сааруулах төрөөс баримтлах бодлого.  
5 Засгийн газрын 2016 оны 261 дүгээр тогтоол. Төрөөс хүн амын хөгжлийн талаар баримтлах бодлого. 
6 УИХ-ын 2014 оны 43 дугаар тогтоол. Ногоон хөгжлийн бодлого.  
7 Засгийн газрын 2015 оны 474 дүгээр тогтоол. МУ-ын эдийн засгийн гадаад харилцааны хөтөлбөр.  
8 УИХ-ын 2016 оны 45 дугаар тогтоол. Монгол Улсын Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр.  
9 Засгийн газрын 2017 оны 142 дугаар тогтоол. “Хөгжлийн зам” Үндэсний хөтөлбөр.  
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бодлого явуулах зорилт, арга 

хэмжээ 

үйл ажиллагааны 

хөтөлбөр10 

(бодлого, 

хөтөлбөр) 

10 Бүсийн онцлог, давуу талд 

тулгуурлан төсөв, татвар, 

хөрөнгө оруулалт, мөнгө 

зээлийн харилцан адилгүй, 

явгавартай бодлогоор дэмжих 

зорилт, арга хэмжээ 

- БХҮБ-ын 4.7.1.в, 

4.7.1.г.  

- ТХҮБ 2030-ын 

2.1.1-ын зорилт 4 

- Төсвийн тухай хууль 

- Монгол Улсын 2018-

2021 оны хөрөнгө 

оруулалтын хөтөлбөр11 

аймгийн 

хөгжлийн 

хэтийн зорилт 

(бодлого, 

хөтөлбөр) 

11 Бүс нутгийн хөгжилд 

гадаадын хөрөнгө 

оруулагчдын оролцоог 

дэмжих, татах зорилт, арга 

хэмжээ 

- БХҮБ-ын 4.7.1.д - Монгол Улсын 2018-

2021 оны хөрөнгө 

оруулалтын хөтөлбөр12 

аймгийн 

хөгжлийн 

хэтийн зорилт 

(бодлого, 

хөтөлбөр) 

12 Үндэсний болон бүс нутгийн 

түвшинд эдийн засгийн 

тогтвортой өсөлтийг хангахад 

гол нөлөөтэй, хөгжлийн 

ирээдүй сайтай бүс нутаг, хот, 

сум сууринг тодорхойлох, 

тэргүүн ээлжинд сонгон 

хөгжүүлэх арга хэмжээ 

- БХҮБ-ын 3.5, 3.8 

 

- Монгол улсын засгийн 

газрын 2016-2020 оны 

үйл ажиллагааны 

хөтөлбөр13 

-  

аймгийн 

хөгжлийн 

хэтийн зорилт 

(бодлого, 

хөтөлбөр) 

13 Бүсийн түвшинд аймаг, хот, 

тосгон, сум хоорондын 

хамтын ажиллагааг 

өргөжүүлэх зорилт, арга 

хэмжээ 

- БХҮБ-ын 4.7.1.е, 

4.7.1.ж 

 

-  аймгийн 

хөгжлийн 

хэтийн зорилт 

(бодлого, 

хөтөлбөр) 

14 Бүсийн түвшинд салбар болон 

бизнес эрхлэгч хоорондын аж 

ахуйн хоршилт, хослолыг 

дэмжин хөгжүүлэх зорилт, 

арга хэмжээ 

- БХҮБ-ын 4.7.2.г, 

4.7.2.д, 3.14 

- ТХҮБ 2030-ын 

2.1.1-ын зорилт 2 

- ТХҮБ 2030-ын 

2.1.1-ын зорилт 4 

- Төрөөс аж үйлдвэрийн 

талаар баримтлах 

бодлого14 

аймгийн 

хөгжлийн 

хэтийн зорилт 

(бодлого, 

хөтөлбөр) 

15 Бүс нутаг, хот байгуулалтын 

судалгаа, шинжилгээ, 

сургалтын үйл ажиллагааг 

өргөжүүлэх зорилт, арга 

хэмжээ 

- БХҮБ-ын 4.7.1.з. -  аймгийн 

хөгжлийн 

хэтийн зорилт 

(бодлого, 

хөтөлбөр) 

16 Бүс нутгийн түвшинд орон 

нутгийн хүн амын хөдөлмөр 

эрхлэлтийн чадавхийг 

нэмэгдүүлж, жижиг дунд 

үйлдвэрлэлийн сүлжээг 

нэмэгдүүлэх зорилт, арга 

хэмжээ 

- БХҮБ-ын 4.7.2.а. -  аймгийн 

хөгжлийн 

хэтийн зорилт 

(бодлого, 

хөтөлбөр) 

17 Гадаад, дотоод хэрэгцээг 

харгалзан бүсийн түвшинд 

импортыг орлох бүтээгдэхүүн 

- БХҮБ-ын 4.7.2.б. 

- ТХҮБ 2030-ын 

2.1.1-ын зорилт 2 

- Төрөөс аж үйлдвэрийн 

талаар баримтлах 

бодлого15 

аймгийн 

хөгжлийн 

хэтийн зорилт 

                                                           
10 УИХ-ын 2016 оны 45 дугаар тогтоол. Монгол Улсын Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр.  
11 Засгийн газрын 2018 оны 140 дүгээр тогтоол. Монгол Улсын 2018-2021 оны хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөр.  
12 Засгийн газрын 2018 оны 140 дүгээр тогтоол. Монгол Улсын 2018-2021 оны хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөр.  

 

 
14 УИХ-ийн 2015 оны 62 дугаар тогтоол. Төрөөс аж үйлдвэрийн талаар баримтлах бодлого.  
15 УИХ-ийн 2015 оны 62 дугаар тогтоол. Төрөөс аж үйлдвэрийн талаар баримтлах бодлого.  
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үйлдвэрлэл, үйлчилгээг 

дэмжин хөгжүүлэх зорилт, 

арга хэмжээ 

(бодлого, 

хөтөлбөр) 

18 Бүсийн түвшинд гадаадын 

хөрөнгө оруулалтыг татах, 

дотоод, гадаадын аж ахуйн 

нэгж, байгууллага шинээр 

байгуулах буюу өөрийн 

салбар, нэгжээ байгуулж 

ажиллахыг хөхүүлэн дэмжих 

зорилт, арга хэмжээ 

- БХҮБ-ын 4.7.2.е. 

 

 

 аймгийн 

хөгжлийн 

хэтийн зорилт 

(бодлого, 

хөтөлбөр) 

19 Бүсийн түвшинд хүн амын 

ядуурлыг бууруулах, 

хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих 

бүс, аймаг, сум дундын 

санхүүгийн механизм бий 

болгох зорилт, арга хэмжээ 

- БХҮБ-ын 4.7.4.д. 

- НҮБ-ын ТХЗ-ын 1 

- ТХҮБ 2030-ын 

2.2.1-ын зорилт 1, 2 

Төрөөс хүн амын 

хөгжлийн талаар 

баримтлах бодлого16 

аймгийн 

хөгжлийн 

хэтийн зорилт 

(бодлого, 

хөтөлбөр) 

20 Хил орчмын болон алслагдсан 

бүс нутагт ажлын байр бий 

болгох, хөрөнгө оруулалтыг 

татах, урамшуулах зорилт, 

арга хэмжээ 

- БХҮБ-ын 4.7.4.д.  аймгийн 

хөгжлийн 

хэтийн зорилт 

(бодлого, 

хөтөлбөр) 

21 Бүсийн түвшинд аж 

үйлдвэрийг дэвшилтэт 

техник, технологи, инновацид 

суурилан хөгжүүлэх зорилт, 

арга хэмжээ 

- ТХҮБ 2030-ын 

2.1.3-ын зорилт 1 

Төрөөс аж үйлдвэрийн 

талаар баримтлах 

бодлого17 

аймгийн 

хөгжлийн 

хэтийн зорилт 

(бодлого, 

хөтөлбөр) 

22 Бүсийн хэмжээнд ХАА болон 

үйлдвэрлэл, технологийн парк 

байгуулах зорилт, арга 

хэмжээ 

аймгийн 

хөгжлийн 

хэтийн зорилт 

(бодлого, 

хөтөлбөр) 

23 Бүс нутгийн өрсөлдөх 

чадавхийг нэмэгдүүлэх 

үйлдвэрлэл-кластер 

хөгжүүлэх зорилт, арга 

хэмжээ 

аймгийн 

хөгжлийн 

хэтийн зорилт 

(бодлого, 

хөтөлбөр) 

24 Бүсийн түвшинд 

боловсруулах жижиг, дунд 

үйлдвэрүүдийг хөгжүүлэх 

зорилт, арга хэмжээ 

аймгийн 

хөгжлийн 

хэтийн зорилт 

(бодлого, 

хөтөлбөр) 

25 Бүсийн түвшинд аялал 

жуулчлалыг нэгдсэн зохион 

байгуулалттайгаар хөгжүүлэх 

зорилт, арга хэмжээ 

- ТХҮБ 2030-ын 

2.1.2-ын зорилт 1 

Аялал жуулчлалыг 

хөгжүүлэх үндэсний 

хөтөлбөр18 

аймгийн 

хөгжлийн 

хэтийн зорилт 

(бодлого, 

хөтөлбөр) 

26 Бүсийн түвшинд зам, тээвэр, 

ложистикийн сүлжээг 

- ТХҮБ 2030-ын 

2.1.5-ын зорилт 3 

“Хөгжлийн зам” 

Үндэсний хөтөлбөр19 

аймгийн 

хөгжлийн 

хэтийн зорилт 

                                                           
16  Засгийн газрын 2016 оны 261 дүгээр тогтоол. Төрөөс хүн амын хөгжлийн талаар баримтлах бодлого.  
17 УИХ-ийн 2015 оны 62 дугаар тогтоол. Төрөөс аж үйлдвэрийн талаар баримтлах бодлого.  
18 Засгийн газрын 2015 оны 324 дүгээр тогтоол. Аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх үндэсний хөтөлбөр.  
19 Засгийн газрын 2017 оны 142 дугаар тогтоол. “Хөгжлийн зам” Үндэсний хөтөлбөр.  
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хөгжүүлэх зорилт, арга 

хэмжээ 

(бодлого, 

хөтөлбөр) 

 

Эх сурвалж: М.Алтанбагана. 2018.  

 

Схем 2.1.2.1 Орон нутгийн хөгжлийн бодлогод шинжилгээ хийх  

арга зүйн схем 

Эх сурвалж: Судалгааны баг 

 

Схем 2.1.2.2 Орон нутгийн хөгжлийн бодлогод шинжилгээ хийх 

 шалгуур үзүүлэлтийн ангилал 

 

 

 

Эх сурвалж: Судалгааны баг 

 

Бүсчилсэн хөгжлийн агуулгаар тодорхойлсон 25 шалгуур 

үзүүлэлтээр бодлогын шинжилгээ хийх

Аймгийн хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн баримт бичигт тусгасан 

хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны чиглэл

Төрийн 

байгуулалт 

GOV.01-03

Эдийн 

засаг 

ECO.01-11

Нийгэм 

SOC.01-04

Байгаль

орчин

ENV.01

Хүн амын 

нутагшилт, 

хот 

байгуулалт 

HU.01-02

Гадаад 

хамтын 

ажилллагаа 

REG.01-04

ДҮН ШИНЖИЛГЭЭ
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2.2 Төвийн бүсийн говийн дэд бүсийн Өмнөговь, Дундговь, Дорноговь, 

Говьсүмбэр аймгуудын хөгжлийн бодлогод хийсэн шинжилгээ 

 

Бүсчилсэн хөгжлийн агуулгаар боловсруулсан 26 чанарын шалгуур үзүүлэлтээр Төвийн бүсийн 

говийн дэд бүсийн Говьсүмбэр, Дорноговь, Дундговь, Өмнөговь аймгуудын хөгжлийн бодлого, 

хөтөлбөрийн орчинд бодлогын шинжилгээ хийлээ.  

 

Хүснэгт 2.2.1 Бодлогын шинжилгээ хийсэн баримт бичгүүд 

 

Д.д 
Хөгжлийн бодлогын 

баримт бичгийн нэр 
Аймаг 

Хэрэгжих 

хугацаа 

ГС1 
Говьсүмбэр аймгийн XXI зууны тогтвортой 

хөгжлийн хөтөлбөр 
Говьсүмбэр 2003-2020 

ГС2 Говьсүмбэр аймгийн хөгжлийн цогц бодлого Говьсүмбэр 2010-2021 

ДО1 
Дорноговь аймгийн бүсчилсэн хөгжлийн 

бодлого 
Дорноговь 2002-2020 

ДО2 
Дорноговь аймгийн хөгжлийн мастер 

төлөвлөгөө 
Дорноговь 2011-2021 

ДУ1 
Дундговь аймгийн 2020 он хүртлэх хөгжлийн 

бодлого 
Дундговь 2003-2020 

ӨМ1 
“Байгалийн баялаг-Сайн засаглал-Хөгжсөн 

Өмнөговь” аймгийн хөгжлийн хөтөлбөр 
Өмнөговь 2010-2020 

 

  



17 

 

Хүснэгт 2.2.2 Аймгуудын хөгжлийн бодлогын зорилт, дэд зорилтууд 

(салбараар) 

 

№ Аймаг 
Хөгжлийн баримт 

бичгийн нэр 

З
о

р
и

л
ту

у
д

  

Нийгмийн 

хөгжлийн 

бодлого 

Эдийн 

засгийн 

өсөлт, 

хөгжлийн 

бодлого 

Байгаль 

орчны 

бодлого 

Нутгийн 

удирдлага, 

нийгмийн 

оролцоо, 

түншлэлийг 

хангах 

бодлого 

Нийт 

С
тр

ат
ег

и
й

н
 

зо
р

и
л
т 

Д
эд

 з
о

р
и

л
т 

С
тр

ат
ег

и
й

н
 

зо
р

и
л
т 

Д
эд

 з
о

р
и

л
т 

С
тр

ат
ег

и
й

н
 

зо
р

и
л
т 

Д
эд

 з
о

р
и

л
т 

С
тр

ат
ег

и
й

н
 

зо
р

и
л
т 

Д
эд

 з
о

р
и

л
т 

С
тр

ат
ег

и
й

н
 

зо
р

и
л
т 

 

Д
эд

 з
о

р
и

л
т 

1 Говьсүмбэр 

Говьсүмбэр 

аймгийн хөгжлийн 

цогц бодлого 

(2010-2021) 

тоо 20 212 27 174 5 39 4 29 

56 454 

хувь 35.7 46.7 48.2 38.3 8.9 8.6 7.2 6.3 

2 Дорноговь 

Дорноговь 

аймгийн хөгжлийн 

мастер төлөвлөгөө  

(2011-2021) 

тоо 27 124 72 371 7 73 9 56 

115 624 

хувь 23.5 19.9 62.6 59.5 6.1 11.7 7.8 8.9 

3 Дундговь 

Дундговь аймгийн 

2020 он хүртэлх 

хөгжлийн бодлого 

тоо 26 194 18 180 1 17 0 0 

45 391 

хувь 57.8 49.6 40.0 46.0 2.2 4.3 0 0 

4 Өмнөговь 

“Байгалийн 

баялаг-Сайн 

засаглал-Хөгжсөн 

Өмнөговь” 

аймгийн хөгжлийн 

хөтөлбөр (2010-

2020 он) 

тоо 17 134 28 135 50 67 0 0 

95 336 

хувь 17.9 39.9 29.5 39.8 52.6 20.3 0 0 

Нийт 

тоо 90 664 145 860 63 196 13 85 

311 1805 

хувь 28.9 36.8 46.6 47.6 20.3 10.9 4.2 4.7 

 

Эх сурвалж: Судалгааны баг 

 

Төвийн бүсийн говийн дэд бүсийн Говьсүмбэр, Дорноговь, Дундговь, Өмнөговь аймгуудын дунд  

хугацааны бодлого төлөвлөлтөнд нийт 311 стратегийн зорилт, 1805 дэд зорилт, арга хэмжээг 

тусгасан байна.  

Стратегийн зорилтын 28.9 хувь нь нийгмийн, 46.6 хувь нь эдийн засгийн, 20.3 хувь нь байгаль 

орчины, 4.2 хувь нь нутгийн удирдлага, нийгмийн оролцоо, түншлэлийн бодлогын хүрээнд 

хамаарч байна. Харин дэд зорилтын 36.8 хувь нь нийгмийн, 47.6 хувь нь эдийн засгийн, 10.9 

хувь нь байгаль орчины, 4.7 хувь нь нутгийн удирдлага, нийгмийн оролцоо, түншлэлийн 

бодлогын хүрээнд хамаарч байна.  
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Зураг 2.2.1 Аймгуудын хөгжлийн бодлогын зорилт, дэд зорилтууд  

(салбараар, хувиар) 

 

 

 

Эх сурвалж: Судалгааны баг 
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Зураг 2.2.2 Говьсүмбэр аймгийн  XXI  зууны тогтвортой  хөгжлийн  хөтөлбөр (2003-2020) 

Говьсүмбэр аймгийн хөгжлийн цогц бодлого (2010-2021) 

 
 

Зураг 2.2.3 Дорноговь аймгийн бүсчилсэн хөгжлийн бодлого (2002-2020) 

Дорноговь аймгийн хөгжлийн мастер төлөвлөгөө /2011-2021/ 

 

Зураг 2.2.4 Дундговь аймгийн 2020 он хүртлэх хөгжлийн бодлого 

 
 

Зураг 2.2.5 “Байгалийн баялаг-Сайн засаглал-Хөгжсөн Өмнөговь” аймгийн  

хөгжлийн хөтөлбөр (2010-2020 он 

Эх сурвалж: Судалгааны баг 
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Хүснэгт 2.2.3 Аймгуудын хөгжлийн бодлогын шинжилгээ 

 

№ Шалгуур үзүүлэлт Хөгжлийн бодлогын зорилт, дэд зорилтуудын график 

 

1 Бүсийн түвшинд аймаг, хот, тосгон, сум 

голлон эрхлэх аж ахуйн чиглэлээ тогтоож,  

өөр хоорондоо хоршин хөгжих, хамтын 

ажиллагааг өргөжүүлэх зорилт, арга хэмжээ 

 

2 Бүсийн түвшинд өөр хоорондоо хоршин 

хөгжих бизнесийн орчныг бүрдүүлэх, 

дэмжих, дотоод, гадаад зах зээлтэй холбох 

зорилт, арга хэмжээ 

 
 

3 Хүн ам тухайн нутагтаа тогтвор, 

суурьшилтай ажиллаж, амьдрах, шилжилт 

хөдөлгөөнийг бууруулах зорилт, арга хэмжээ  

4 Бүсийн хүрээнд байгалийн баялгийн нөөц 

ашигласны эцсийн үр өгөөжийг тухайн 

бүсийн аймаг, сумд адил тэнцүү хүртэх 

орлого хуваарилалтын зохистой тогтолцоог 

бүрдүүлэх зорилт, арга хэмжээ 

 

5 Бүсүүдэд Их, дээд сургууль, эрдэм 

шинжилгээ, судалгааны төв (ШУТПарк, 

R&D, инноваци г.м)-үүдийг байгуулахыг 

дэмжих, тухайн бүс нутгийн хөгжлийн 

чиглэлтэй уялдсан сургалт, судалгааны 

тогтолцоог бүрдүүлэх зорилт, арга хэмжээ 

 

6 Бүсийн оношлогоо, эмчилгээнийн төв 

байгуулах, сум дундын эмнэлгийн 

үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг 

дээшлүүлэхэд чиглэсэн зорилт, арга хэмжээ 

 

7 Бүс нутгийн хэмжээнд хот, тосгон, 

хөдөөгийн хүн амын нутагшилт, суурьшлын 

харилцан уялдсан тогтолцоог бий болгох бүс 

нутаг- хотжилтын  нэгдмэл орчныг бий 

болгох зорилт, арга хэмжээ 

 

8 Эдийн засаг, тээврийн коридорын дагуух бүс 

нутгуудыг олон улсын худалдаа-эдийн 

засгийн сүлжээнд зохистой холбож, гадаад 

харилцааны боломжийг бүрэн дүүрэн 

ашиглах нөхцөлийг хангах зорилт, арга 

хэмжээ 

 

9 Бүс нутгийн түвшинд эдийн засгийг төрөөс 

зохицуулах нийтлэг болон ялгавартай 

бодлого явуулах зорилт, арга хэмжээ 

 

10 Бүсийн онцлог, давуу талд тулгуурлан төсөв, 

татвар, хөрөнгө оруулалт, мөнгө зээлийн 

харилцан адилгүй, явгавартай бодлогоор 

дэмжих зорилт, арга хэмжээ 

 

11 Бүс нутгийн хөгжилд гадаадын хөрөнгө 

оруулагчдын оролцоог дэмжих, татах зорилт, 

арга хэмжээ 
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12 Үндэсний болон бүс нутгийн түвшинд эдийн 

засгийн тогтвортой өсөлтийг хангахад гол 

нөлөөтэй, хөгжлийн ирээдүй сайтай бүс 

нутаг, хот, сум сууринг тодорхойлох, 

тэргүүн ээлжинд сонгон хөгжүүлэх арга 

хэмжээ 

 

13 Бүсийн түвшинд аймаг, хот, тосгон, сум 

хоорондын хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх 

зорилт, арга хэмжээ 

 

14 Бүсийн түвшинд салбар болон бизнес 

эрхлэгч хоорондын аж ахуйн хоршилт, 

хослолыг дэмжин хөгжүүлэх зорилт, арга 

хэмжээ 

 

15 Бүс нутаг, хот байгуулалтын судалгаа, 

шинжилгээ, сургалтын үйл ажиллагааг 

өргөжүүлэх зорилт, арга хэмжээ 

 

16 Бүс нутгийн түвшинд орон нутгийн хүн 

амын хөдөлмөр эрхлэлтийн чадавхийг 

нэмэгдүүлж, жижиг дунд үйлдвэрлэлийн 

сүлжээг нэмэгдүүлэх зорилт, арга хэмжээ 

 

17 Гадаад, дотоод хэрэгцээг харгалзан бүсийн 

түвшинд импортыг орлох бүтээгдэхүүн 

үйлдвэрлэл, үйлчилгээг дэмжин хөгжүүлэх 

зорилт, арга хэмжээ 

 

18 Бүсийн түвшинд гадаадын хөрөнгө 

оруулалтыг татах, дотоод, гадаадын аж 

ахуйн нэгж, байгууллага шинээр байгуулах 

буюу өөрийн салбар, нэгжээ байгуулж 

ажиллахыг хөхүүлэн дэмжих зорилт, арга 

хэмжээ 

 

19 Бүсийн түвшинд хүн амын ядуурлыг 

бууруулах, хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих 

бүс, аймаг, сум дундын санхүүгийн 

механизм бий болгох зорилт, арга хэмжээ 

 

20 Хил орчмын болон алслагдсан бүс нутагт 

ажлын байр бий болгох, хөрөнгө оруулалтыг 

татах, урамшуулах зорилт, арга хэмжээ 

 

21 Бүсийн түвшинд аж үйлдвэрийг дэвшилтэт 

техник, технологи, инновацид суурилан 

хөгжүүлэх зорилт, арга хэмжээ 

 

22 Бүсийн хэмжээнд ХАА болон үйлдвэрлэл, 

технологийн парк байгуулах зорилт, арга 

хэмжээ 

 

23 Бүс нутгийн өрсөлдөх чадавхийг 

нэмэгдүүлэх үйлдвэрлэл-кластер хөгжүүлэх 

зорилт, арга хэмжээ 

 

24 Бүсийн түвшинд боловсруулах жижиг, дунд 

үйлдвэрүүдийг хөгжүүлэх зорилт, арга 

хэмжээ 

 

25 Бүсийн түвшинд аялал жуулчлалыг нэгдсэн 

зохион байгуулалттайгаар хөгжүүлэх зорилт, 

арга хэмжээ 

 

26 Бүсийн түвшинд зам, тээвэр, ложистикийн 

сүлжээг хөгжүүлэх зорилт, арга хэмжээ 
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Эх сурвалж: Судалгааны баг 

 

ГУРАВ. ХӨГЖИЛ, БАЙРШЛЫН ОРОН ЗАЙН ТӨЛӨВЛӨЛТ, ЗУРАГЛАЛ 

Төвийн бүсийн говийн дэд бүсийн хүрээнд орон нутгийн түвшинд хөгжлийн ирээдүй сайтай 

сум, сууринг тодорхойлж, дэд бүсийн хөгжил байршлын нэгдсэн төлөвлөлт, зураглалыг 

боловсруулж, үр дүнг  Монгол Улсын “Бүсчилсэн хөгжлийн үзэл баримтлал”, “Эдийн засгийг 

бүсчлэн хөгжүүлэх, төвлөрлийг сааруулах” бодлогын баримт бичигт тусгах санал 

боловсруулах нь судалгааны ажлын нэг зорилт юм. 

3.1 Хөгжлийн ирээдүй сайтай сум, хот, сууринг тодорхойлох арга зүй, шалгуур 

үзүүлэлт 

Төвийн бүсийн говийн дэд бүсийн хөгжлийн ирээдүй сайтай сумдыг хүн ам, эдийн засгийн нөөц, 

дэд бүтэц, нийгмийн үйлчилгээ, газарзүйн байршил гэсэн 5 салбарын нийт 15 үзүүлэлтээр  

тодорхойллоо.  

15 үзүүлэлт бүр ижил эрэмбэтэй гэж үзэн харгалзах жингийн нийлбэрээр хөгжлийн ирээдүй 

сайтай сумыг сонгох, хоёр дахь арга салбаруудыг эрэмбэлэх замаар нийт жинг тодорхойлох, 

гурав дахь арга нь AHP /Analytic hierarchical process/ аргаар 15 үзүүлэлтийг эрэмбэлэн аль 

үзүүлэлт нь илүү нөлөөтэй болохыг оноох замаар харгалзах жинг тодорхойлно.  

Хүснэгт 3.1.1 Хөгжлийн ирээдүй сайтай сум, хот, сууринг тодорхойлох  

шалгуур үзүүлэлт 

№ 
Салбар, 

чиглэл 
Шалгуур үзүүлэлт 

Шалгуур үзүүлэлтийн ангилал ба харгалзах жин 

Код 1 /ХН Бага/ 2 /ХН Дунд/ 3 /ХН Сайн/ 

0 /балл/ 0.5 /балл/ 1 /балл/ 

1 

Хүн ам 

Хүн амын тоо 3000 хүртэл 3000-5000 5000 дээш F1 

2 Хүн амын өсөлт Буурсан  Хэвийн өссөн Механик өссөн F2 

3 Хүн амын ачаалал 51 дээш 47-51 47 доош F3 

4 
Эдийн 

засгийн 

нөөц 

Уул уурхайн нөөц Илрээгүй Ордтой 
Стратегийн орд 

(15+39) 
F4 

5 Малын тоо /хонин толгой/ 300000 500000 500000 -аас олон F5 

6 Аялал жуулчлалын нөөц Сул чадавхитай,  
Дунд 

чадавхитай, 

Өндөр 

чадавхитай  
F6 

7 

Дэд бүтэц 

Автозам Зам дайраагүй Төлөвлөгдсөн Замд холбогдсон F7 

8 Төмөр зам Зам дайраагүй Төлөвлөгдсөн Замд холбогдсон F8 

9 Эрчим хүч 6 кВт 15 кВт 15 кВт дээш F9 

10 

Нийгмийн 

үйлчилгээ 

Боловсролын үйлчилгээ 

/Сургуулийн төрөл, ИДС, 

коллеж, МСҮТ ороогүй/ 

Бага сургууль 
Дунд 

сургуультай 

Ахлах 

сургуультай 
F10 

11 Хамран сургалт 80% хүртэл 80-100% 100% дээш F11 

12 

Эрүүл мэндийн үйлчилгээ 

/Эмнэлгийн төрөл, нэгдсэн 

эмнэлэг ороогүй/  

Өрхийн эмнэлэг Сумын эмнэлэг 
Сум дундын 

эмнэлэг 
F12 

13 
Хэвтэн эмчлүүлэгчдийн 

хувь 
10% 10-15% 15% дээш F13 
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Эх сурвалж: М.Алтанбагана. 2018.  

3.2 Хөгжлийн ирээдүй сайтай сум, хот, сууринг тодорхойлсон үр дүн 

Ижил эрэмбээр нэгтгэсэн үр дүн. Энэ аргаар нэгтгэхийн давуу тал нь нийт шалгуур үзүүлэлтээр 

аль сум хамгийн их жин авч байгааг ялган харах боломжтой. Хүснэгт 3.2.1-д 15 шалгуур 

үзүүлэлт тус бүрийн утгад 1, 2, 3 гэсэн харгалзах жинг оноож нэгтгэсэн үр дүнг харууллаа. 

Хүснэгт 3.2.1 Төвийн бүсийн говийн дэд бүсийн сум тус бүрийн шалгуур үзүүлэлтэд 

харгалзах жин ба ижил эрэмбэтэй гэж үзэн нийт жингээр нь эрэмбэлсэн байдал 
№ Аймаг Сум F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 F15 Нийт 

1 Дундговь Адаацаг 1 1 2 1 3 1 1 1 2 2 1 2 1 1 2 22 

2 Дорноговь Дэлгэрэх 1 2 1 1 2 1 1 2 2 2 1 2 1 1 3 23 

3 Дундговь Сайхан-Овоо 1 1 2 1 2 1 1 1 3 2 1 2 1 1 3 23 

4 Дундговь Гурвансайхан 1 1 2 1 2 2 1 1 3 2 1 2 1 1 2 23 

5 Дундговь Дэрэн 1 1 1 2 2 1 3 1 1 2 1 2 2 1 2 23 

6 Өмнөговь Булган 1 1 3 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 1 2 23 

7 Дундговь Дэлгэрцогт 1 1 1 1 2 1 3 1 3 2 1 2 2 1 2 24 

8 Дундговь Цагаандэлгэр 1 2 2 1 1 1 1 1 3 2 1 2 3 1 2 24 

9 Өмнөговь Манлай 1 2 2 1 2 1 1 2 3 2 1 2 1 1 3 25 

10 Дорноговь Сайхандулаан 1 2 1 3 2 1 1 2 2 2 1 2 2 1 2 25 

11 Дундговь Баянжаргалан 1 2 1 3 1 1 1 1 3 2 1 2 3 1 2 25 

12 Дундговь Өлзийт 1 1 3 1 3 3 1 1 2 2 1 2 1 1 2 25 

13 Дорноговь Хөвсгөл 1 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 3 26 

14 Дундговь Дэлгэрхангай 1 1 1 3 2 1 1 1 2 3 3 2 1 1 3 26 

15 Өмнөговь Мандал-Овоо 1 1 3 2 3 1 1 1 2 2 1 2 2 1 3 26 

16 Өмнөговь Номгон 1 1 3 2 3 1 1 1 2 2 1 2 1 2 3 26 

17 Дундговь Луус 1 1 2 1 2 3 3 1 3 2 1 2 1 1 2 26 

18 Дорноговь Улаанбадрах 1 1 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 3 27 

19 Өмнөговь Сэврэй 1 1 3 1 2 3 2 1 2 2 1 2 2 1 3 27 

20 Дорноговь Эрдэнэ 1 1 1 1 2 3 3 3 2 2 1 2 1 2 2 27 

21 Дундговь Говь-Угтаал 1 1 2 2 2 3 1 1 3 2 1 3 2 1 2 27 

22 Дундговь Хулд 1 2 2 2 3 1 3 1 3 2 1 2 1 1 2 27 

23 Өмнөговь Хүрмэн 1 1 3 2 2 1 1 2 3 2 1 2 2 2 2 27 

24 Дорноговь Мандах 1 2 2 3 2 2 1 2 1 2 2 2 2 1 3 28 

25 Дорноговь Хатанбулаг 1 1 2 3 3 2 1 2 1 2 1 2 1 3 3 28 

26 Дорноговь Иххэт 1 1 2 2 2 2 1 1 3 3 2 2 2 1 3 28 

27 Дундговь Өндөршил 1 1 3 3 1 3 1 1 2 2 2 2 2 1 3 28 

28 Өмнөговь Цогт-Овоо 1 2 1 1 2 3 3 1 2 2 1 2 3 1 3 28 

29 Говьсүмбэр Баянтал 1 3 1 2 1 1 3 3 3 2 1 2 3 1 1 28 

30 Өмнөговь Ханхонгор 1 1 3 2 3 3 3 2 1 3 1 2 1 1 1 28 

31 Өмнөговь Ноён 1 2 2 2 1 1 1 2 3 2 1 3 3 2 3 29 

32 Дорноговь Алтанширээ 1 2 3 1 1 1 3 3 3 2 1 2 3 1 2 29 

33 Дорноговь Даланжаргалан 1 2 1 3 2 3 3 3 3 2 1 2 1 1 2 30 

34 Дорноговь Өргөн 1 2 3 2 1 2 3 3 3 2 1 2 1 2 2 30 

35 Өмнөговь Баяндалай 1 1 3 2 2 3 2 2 1 3 2 2 2 2 2 30 

36 Дундговь Эрдэнэдалай 3 1 1 2 3 1 1 1 3 3 3 3 2 1 3 31 

37 Өмнөговь Баян-Овоо 1 2 3 2 2 3 3 1 3 2 1 2 2 2 3 32 

38 Дорноговь Айраг 2 2 2 3 1 1 3 3 3 3 3 2 1 1 2 32 

39 Говьсүмбэр Шивээговь 2 3 1 3 1 1 3 3 3 3 3 2 3 1 1 33 

40 Өмнөговь Даланзадгад 3 3 1 1 1 2 3 2 3 3 3 3 3 1 1 33 

14 
Газарзүйн 

байршил 

Хил орчмын сумд Бусад сум 
Хилийн бүсийн 

сум /боомтгүй/ 
Боомттой F14 

15 
Аймгийн төвөөс 

алслагдсан байдал 
40 км 100 км 100 км дээш F15 



24 

 

41 Өмнөговь Гурвантэс 2 3 1 3 2 3 2 2 3 3 2 2 1 3 3 35 

42 Дорноговь Замын-Үүд 3 3 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 3 2 36 

43 Өмнөговь Цогтцэций 3 3 1 3 1 3 3 2 3 3 3 3 2 1 2 36 

44 Говьсүмбэр Сүмбэр 3 3 1 1 3 2 3 3 3 3 3 3 3 1 1 36 

45 Дорноговь Сайншанд 3 3 1 2 1 3 3 3 3 3 3 3 3 1 1 36 

46 Дундговь Сайнцагаан 3 3 1 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 1 1 37 

47 Өмнөговь Ханбогд 3 3 3 3 3 1 3 2 3 3 2 3 1 3 3 39 

Эх сурвалж: М.Алтанбагана. 2018. 

 

Зураг 3.2.1 Төвийн бүсийн говийн дэд бүсийн сумдыг   

15 үзүүлэлтээр баллаар нэгтгэн үнэлсэн  

үзүүлэлтийн зураглал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эх сурвалж: С.Намжилмаа, Х.Билгүүн 

 

Энд 32-38 хооронд их жин авсан нийт 9 сум, 24-32 хооронд дунд жингийн 15 сум, 22-27 хооронд 

бага жин авсан 23 сум байна. Өмнөговь аймагт 4 сум их, 6 сум дунд 5 сум бага жин авсан бол 

Дорноговь аймагт 5 сум их, 7 сум дунд, 2 сум бага ангилалд орж байна. Харин Дундговь аймгийн 

11 сум бага, 2 сум дунд, 1 сум их ангилд, Говьсүмбэр аймгаас 2 сум их, 1 сум дунд ангилалд орж 

байна.  

Analytic Hierarchy Process (АHP)  ашигласан үр дүн. Тус арга нь нь шалгуур үзүүлэлтийн 

эцсийн үр дүнг нэгтгэхийн тулд харгалзах жинг шалгуур үзүүлэлтүүдийн хооронд хэр их ач 

холбогдолтой вэ гэдгээр нь оноо өгөх замаар тооцдог.  

Ижил жингийн аргаар тооцсон 30-аас дээш жинтэй нийт 12 сумдаас Дундговь аймгийн 

Эрдэнэдалай, Сайнцагаан сум, Дорноговь аймгаас Даланжаргалан, Айраг, Замын-Үүд, 
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Сайншанд сум, Өмнөговь аймгаас Баян-Овоо, Даланзадгад, Гурвантэс, Цогтцэций, Ханбогд сум, 

Говьсүмбэр аймгаас Сүмбэр, Шивээговь сумууд илүү жинтэй байна.  

Шаталсан дүн шинжилгээний аргаар (AHP) нэгтгэсэн үр дүнгээр 2-оос дээш жин авсан 10 сум 

байна. Энд Говьсүмбэр аймгийн Шивээговь, Сүмбэр сум, Дундговь аймгийн Сайнцагаан, 

Дорноговь аймгийн Даланжаргалан, Айраг, Замын-Үүд, Сайншанд сум, Өмнөговь аймгийн 

Даланзадгад, Гурвантэс, Цогтцэций, Ханбогд сумууд байна. Эдгээр сумууд нь хүн амын тоо 

ихтэй, уул уурхайн түүхий эдийн нөөцтэй, тээврийн дэд бүтцэд холбогдсон болон холбогдохоор 

төлөвлөгдсөн, 2 талын байнгийн ажиллагаатай боомттой сумууд байна. 



 

Хүснэгт 2.2.2 Хөгжлийн ирээдүй сайтай сумдыг сонгох шалгуур үзүүлэлтүүдийг матрицаар эрэмбэлсэн байдал  

/AHP бодуулсан харгалзах жин/ 

 

№ CR:0.06 
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Жин 

1 Хүн амын тоо 1 1 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 17.683 

2 Хүн амын өсөлт 1 1 3 3 3 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 17.683 

3 Уул уурхайн нөөц 0.333 0.333 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 7.581 

4 Малын тоо /хонин толгой/ 0.333 0.333 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 7.581 

5 Аялал жуулчлалын нөөц 0.333 0.333 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 7.581 

6 Автозам 0.333 0.333 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 7.581 

7 Эрчим хүч 0.333 0.333 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 7.581 

8 Төмөр зам 0.333 0.333 1 1 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 3 7.581 

9 Хүн амын ачаалал 0.2 0.2 0.333 0.333 0.333 0.333 0.333 0.333 1 1 1 1 1 1 1 2.735 

10 АТ алслагдсан байдал 0.2 0.2 0.333 0.333 0.333 0.333 0.333 0.333 1 1 1 1 1 1 1 2.735 

11 ЕБС төрөл 0.2 0.2 0.333 0.333 0.333 0.333 0.333 0.333 1 1 1 1 1 1 1 2.735 

12 Хамран сургалт 0.2 0.2 0.333 0.333 0.333 0.333 0.333 0.333 1 1 1 1 1 1 1 2.735 

13 Эмнэлгийн шатлал 0.2 0.2 0.333 0.333 0.333 0.333 0.333 0.333 1 1 1 1 1 1 1 2.735 

14 

Хэвтэн эмчлүүлэгчдийн 

хувь 
0.2 0.2 0.333 0.333 0.333 0.333 0.333 0.333 1 1 1 1 1 1 1 

2.735 

15 Хил орчмын сумд 0.2 0.2 0.333 0.333 0.333 0.333 0.333 0.333 1 1 1 1 1 1 1 2.735 

                                  99.997 

 

Эх сурвалж: М.Алтанбагана. 2018.



 

Зураг 3.2.2 Төвийн бүсийн говийн дэд бүсийн сумдыг   

шаталсан дүн шинжилгээний аргаар нэгтгэн үнэлсэн  

үзүүлэлтийн зураглал 

 

 

 

Эх сурвалж: С.Намжилмаа, Х.Билгүүн 

 

Хүснэгт 3.2.3-т Төвийн бүсийн говийн дэд бүсийн хөгжлийн ирээдүй сайтай сумдыг ижил 

жингийн болон шаталсан үнэлгээний аргачлалаар үнэлж нэгтгэн харууллаа.  

Тус үнэлгээгээр аймгийн төвийн сумдыг эс тооцвол Өмнөговь аймагт 5 сум, Дорноговь аймагт 

5 сум, Дундговь, Говьсүмбэр аймагт тус тус 2 сум хөгжлийн ирээдүй сайтай байна.  

Төмөр зам, авто зам, эрчим хүчний нэгдсэн сүлжээнд холбогдсон, уул уурхайн нөөцтэй сумууд 

хамгийн өндөр үнэлгээтэй байна.  

  



 

 

 

 

Хүснэгт 3.2.3 Ижил жингийн болон шаталсан үнэлгээний аргачлалаар үнэлж гаргасан  

Төвийн бүсийн говийн дэд бүсийн хөгжлийн ирээдүй сайтай сумууд 

/аймаг бүрээр/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эх сурвалж: Судалгааны баг 

 

  

№ Аймаг Сум Ижил эрэмбэ AHP 

1 

Говьсүмбэр 

Баянтал 28 1.96635 

2 Шивээговь 33 2.30104 

3 Сүмбэр 36 2.58103 

4 

Дорноговь 

Алтанширээ 29 1.74106 

5 Өргөн 30 1.86533 

6 Даланжаргалан 30 2.06541 

7 Айраг 32 2.09686 

8 Замын-Үүд 36 2.43565 

9 Сайншанд 36 2.58103 

10 

Дундговь 

Хулд 27 1.76217 

11 Эрдэнэдалай 31 1.95148 

12 Сайнцагаан 37 2.65684 

13 

Өмнөговь 

Баяндалай 30 1.61893 

14 Баян-Овоо 32 1.92003 

15 Даланзадгад 33 2.3536 

16 Гурвантэс 35 2.4042 

17 Цогтцэций 36 2.58103 

18 Ханбогд 39 2.60838 



 

 

 

 

3.3 Төвийн бүсийн Говийн дэд бүсийн хүн амын нутагшилт, суурьшил, хот 

байгуулалтын өнөөгийн байдал 

 

Төвийн бүсийн Говийн дэд бүс нь 2002 оны хүн амын нутагшилт, суурьшлын тогтолцоогоор 

ихэнх сумд нь IV-Б бүс буюу аймаг, сумдын нөлөөлөл ихтэй, хуурай хээр, говь цөлийн таруу 

нутагшилтын бүсэд, Дорноговь, Говьсүмбэр аймгийн цөөн сумд I-Б буюу аймгийн төв, төмөр 

замын дагуух суурин газруудын нөлөөлөл ихтэй, хуурай хээр, говийн бүсийн бөөгнөрсөн 

нутагшилтын бүсэд хамаарч байсан. 

 

Зураг 3.3.1 Монгол Улсын хүн амын нутагшилтын тогтолцоо /2002 он/ 

 

Эх сурвалж: Л.Цэдэндамба, Д.Хайсамбуу, С.Намжилмаа 

 

 



 

 

 

Хот, суурины төвлөрлийн хувьд Дорноговь аймгийн Сайншанд, Говьсүмбэр аймгийн Чойр 

хотууд аймгийн хүн амын төвлөрлийг татаж бусад аймгийн төв хотууд хүн амаа нийслэл хот руу 

алдах хандлагатай байсан. 

 

Зураг 3.3.2 Хот суурины төвлөрөл /2002 он/  

 

 

Эх сурвалж: С.Намжилмаа, Х.Билгүүн 

Төвийн бүсийн Говийн дэд бүсийн 2017 оны хүн амын нутагшилт, суурьшлын тогтолцоог 

харахад 2002 оныхоос эрс ялгаатай болсон байна. Тухайлбал 2002 оны хүн амын нутагшилт, 

суурьшлын тогтолцоогоор ихэнх сумд нь IV-Б бүс буюу аймаг, сумдын нөлөөлөл ихтэй, хуурай 

хээр, говь цөлийн таруу нутагшилтын бүсэд хамаарч байсан Өмнөговь аймгийн нийт сумдууд 

2017 оны  хүн амын нутагшилт, суурьшлын тогтолцоогоор II-Б буюу улсын хилд ойр, олон 

улсын болон улсын чанартай авто замд холбогдсон, аймгийн төв хотууд, сумын төвийн нөлөөлөл 

ихтэй, хээр, говийн нягтаршил ихсэж буй нутагшилтын бүсэд хамаарч байна. 

Мөн 2002 оны IV-Б бүс буюу аймаг, сумдын нөлөөлөл ихтэй, хуурай хээр, говь цөлийн таруу 

нутагшилтын бүсэд хамаарч байсан Дундговь аймгийн ихэнх сумд 2017 оны хүн амын 

нутагшилт, суурьшлын тогтолцоогоор III-Б буюу нэг ангиллаар ахисан байна. 

Хот, суурины төвлөрлийн хувьд аймгийн төв хотуудаас гадна Өмнөговь аймгийн уул уурхайн 

үйлдвэрлэлд түшиглэсэн Цогтцэций, Ханбогд, Гурвантэс, Дорноговь аймгийн хилийн боомт, 

ачаа тээвэр логистикийн төв Замын-Үүд, Говьсүмбэр аймгийн уул уурхайд түшиглэсэн 

Шивээговь, Дундговь аймгийн хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлд түшиглэсэн Эрдэнэдалай сумын 

төвүүд хөгжлийн таталцлын төв болон хөгжиж эхлээд байна. 



 

 

Зураг 3.3.3 Монгол Улсын хүн амын нутагшилтын тогтолцоо /2017 он/ 

 

Эх сурвалж: С.Намжилмаа, Х.Билгүүн 

Зураг 3.3.4 Хот суурины төвлөрөл /2017 он/ 

Эх сурвалж: С.Намжилмаа, Х.Билгүүн 



 

 

Засгийн газрын 2018 оны 182 дугаар тогтоолоор батлагдсан Монгол Улсын Газар зохион 

байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөөний хүрээнд “Газрын үнэлгээний тойрог”-ийг шинээр 

баталсан. Төвийн бүсийн Говийн дэд бүс нь Хөдөө аж ахуйн газрын үнэлгээний Г-6, Г-9, Г-10 

дугаар тойргуудад хамаарагдаж байгаа бөгөөд тус бүс нь бэлчээр, тариалан, хадлангийн 

ашиглалтын зориулалтын талбайн бага үнэлгээтэй тойрогт хамаарч байна.  

 

Зураг 3.3.5 Хөдөө аж ахуйн газрын үнэлгээний тойрог 

/Засгийн газрын 2018 оны 182 дугаар тогтоол/ 

 

 

Эх сурвалж: Х.Билгүүн 

 

3.3.6 Төвийн бүсийн Говийн дэд бүсийн хүн амын нягтшил 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эх сурвалж: Х.Билгүүн 



 

 

 

 

3.3.7 Төвийн бүсийн Говийн дэд бүсийн нутаг дэвсгэрийн иж бүрэн үнэлгээ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эх сурвалж: “Говийн бүсийн Тавантолгой, Оюутолгой,  

Цагаан суваргын уул уурхайн орд газрыг түшиглэсэн  

бүс нутгийн хөгжлийн стратеги, хот байгуулалтын  

төлөвлөгөө” БХБЯ, “Шинэ хотжилт” ХХК. 2008 он. 

  



 

 

 

3.4 ДҮГНЭЛТ 

“Орон нутгийн хөгжлийн төлөвлөлт, байршлын судалгаа”-г үндэслэн Төвийн бүсийн Говийн дэд 

бүсийн хөгжлийн стратегийн схемийг боловсрууллаа. 

 

 

 Схем 3.4.1 Төвийн бүсийн Говийн дэд бүсийн хөгжлийн стратеги 

 

Эх сурвалж: С.Намжилмаа 

Төвийн бүсийн Говийн дэд бүсийн хөгжлийн стратеги нь бүс нутгийн хөгжлийн бодлого болон 

хүн амын нутагшилт, суурьшил, хот байгуулалтын бодлогын нэгдмэл харилцан уялдаатай 

бодлогын хүрээнд тодорхойлогдоно. 



 

 

Тус бүс нутаг нь Төвийн бүсийн өмнөд хэсгийн Говьсүмбэр, Дорноговь, Дундговь, Өмнөговь 

аймгийг багтаасан говийн дэд бүс бөгөөд тус бүс нутагт Монгол Улсын ашигт малтмалын 

Тавантолгой, Оюутолгой, Цагаансуваргын стратегийн ач холбогдолтой том ордууд байршиж 

байгаагаараа онцлогтой бөгөөд энэ онцлог байдал нь тухайн бүсийн хөгжлийн ирээдүйд 

нөлөөлөх хандлагатай байна. Энэ утгаараа тухайн бүс нутгийн хүн амын нутагшилт, суурьшил, 

хот байгуулалтын дүр төрх нь баялаг олон янз бөгөөд бүсийн төв хот, орон нутгийн хот, бүлэг 

суурингийн төв, хоторхуу суурин, хөдөөгийн суурингийн олон хэв маяг зэрэгцэн орших онцлог 

байдал ажиглагдаж байна. 

Судалгааны үр дүнд тус бүсийн стратегийг боловсруулахад Нутаг дэвсгэрийн иж бүрэн үнэлгээ 

хийх шаардлагатай болох нь харагдаж байна. Тухайлбал, тус бүсийн аймгууд хөгжлийн 

бодлогын баримт бичгийг боловсруулахдаа байгаль экологийн хүчин зүйлсийн үнэлгээг 

тодорхой төслүүдийг хүрээнд хийж байгаа боловч нийт аймгийн нутаг дэвсгэрийн хүрээнд 

хийгээгүй байна.  

Байгалийн нөхцөл нөөцийн үнэлгээ хийх ажлын хүрээнд Эрсдэлийн хүчин зүйлсийн үнэлгээг 

хийхгүй байна. 

Мөн аймгууд Хот байгуулалтын нэгдсэн үнэлгээг аймгийн төвийн хөгжлийн ерөнхий 

төлөвлөгөөг боловсруулах хүрээнд хийж байгаа боловч бүс нутгийн хэмжээнд Хот 

байгуулалтын нэгдсэн үнэлгээг хийхгүй байна. Аймгийн төвийн хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөг 

боловсруулах хүрээнд нийгэм, эдийн засгийн хүчин зүйлсийн үнэлгээг хийж байгаа боловч 

Архитектур орон зайн төлөвлөлт, ландшафтын хүчин зүйлсийн үнэлгээг хийхгүй орхигдуулж 

байна. Мөн Төвийн бүсийн Говийн дэд бүсийн хүрээнд Мэдээллийн нэгдсэн сан, төлөвлөлтийн 

нэгдсэн шийдэлд хүрч, бүс нутгийн хөгжлийн чиг хандлагыг тодорхойлох нь чухал байна.  

Схем 3.4.2 Төвийн бүсийн Говийн дэд бүсийн хөгжлийн чиг хандлага 

 

Эх сурвалж: С.Намжилмаа 



 

 

Хүснэгт 3.4.1 Улс, бүс нутаг, орон нутгийн хөгжлийн бодлогын баримт бичиг 

боловсруулахад өгөх санал 

 

Аймгийн хөгжлийн 

хөтөлбөрийг ялгаатай 

боловсруулахад өгөх  

санал 

 Орон нутгийн төв, бүлэг суурингийн төв, хөдөөгийн сууринг түүх, соёлын 

өвд тулгуурлан өөрийн онцлог дүр төрхтэйгээр төлөвлөж, эрүүл ногоон 

хотын зарчмаар хөгжүүлэх  

 Тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал, Бүсчилсэн хөгжлийн үзэл 

баримтлалын гол агуулга, бодлогын зорилтуудад чиглэсэн бүс нутгийн 

түвшинд хамтран хөгжих, бүс нутгийн хэмжээн дэх хоршсон үйлдвэрлэл, 

кластер хөгжүүлэх агуулгатай зорилтуудыг тодорхойлж, хэрэгжүүлэх 

 Аймгууд тогтвортой хөгжлийн ирээдүй сайтай сум, хот суурингаа тэргүүн 

ээлжинд сонгон хөгжүүлж, хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэх, түүнд ойр 

байгаа бусад бүс нутгийг таталцуулан хөгжүүлэхдээ дараах хүчин зүйлийг 

харгалзах. Үүнд: 

1). газарзүйн оновчтой байршил  

2). бүсчилсэн хөгжлийн бодлого, дэд бүтцийн босоо болон хэвтээ 

тэнхлэгийн зангилаа, төвүүдийн хөгжлийн төлөвлөлт  

3). бүс нутгийн эдийн засгийн интеграци, эдийн засгийн коридорын 

тэгш, хүртээмжтэй төлөвлөлт  

4). хот байгуулж хөгжих орчин үеийн хөгжлийн чиг хандлагатай 

уялдуулан хүн амын хэт төвлөрлийг сааруулж, улмаар бүс нутгийн 

түвшинд томоохон хотыг бий болгож  хүн амын тогтвортой, 

тэнцвэртэй суурьшлийг дэмжих  

5). хөрөнгө оруулалт, татвар, санхүүгийн хөнгөлөлттэй, 

урамшуулалтай механизм, эрхзүйн орчинг бүрдүүлж, улмаар тээвэр, 

худалдаа, ложистикийн томоохон төвлөрөл бий болгох  

6). нийгэм, эдийн засаг, соёл, үйлчилгээний хувьд Улаанбаатар хоттой 

өрсөлдөхүйц Улсын зэрэглэлтэй хотуудыг бий болгож бүс нутгийг 

хөгжүүлэх, төвлөрлийг сааруулах 

Төвийн бүсийн говийн 

дэд бүсийн хөгжлийн 

хөтөлбөрт тусгах санал 

 Төвийн бүсийн говийн дэд бүсийн газар нутгийн хэмжээнд “нутаг 

дэвсгэрийн иж бүрэн үнэлгээ” хийх 

  Төвийн бүсийн говийн дэд бүсийн газар нутгийн хэмжээнд “эрсдлийн 

хүчин зүйлсийн үнэлгээ” хийх 

  Төвийн бүсийн говийн дэд бүсийн газар нутгийн хэмжээнд “хот 

байгуулалтын нэгдсэн үнэлгээ” /архитектур орон зайн төлөвлөлт, 

ландшафтын хүчин зүйлсийн үнэлгээ орно/ хийх 

 “Мэдээллийн нэгдсэн сан” платформ үүсгэж, төвийн бүсийн болон 

үндэсний мэдээллийн сантай нэгтгэх 

 “Түүх, соёлын биет болон биет бус өвийн судалгаа” хийж, хөгжил 

байршлын зураглал боловсруулах 

Бүсчилсэн хөгжлийн 

бодлогод тусгах зарчмын 

санал 

 Хүн амын нутагшилт, суурьшил, хот байгуулалтын хөгжлийн стратегийн 

хүрээнд “Түүх, соёлын өв, байгаль орчны онцлогт тулгуурласан 

архитектур, хот байгуулалт, орон зайн төлөвлөлтийн оновчтой бүтэц 

бүхий бүс нутаг” болгон хөгжүүлэх 

 1. Өөрийн нөөц боломж, үүрэг, онцлог дүр төрхтэй хэд хэдэн 

төвүүдэд таталцсан, хоршин хөгжих орон зайн төлөвлөлттэй, зохистой, 

хэмнэлттэй газар зохион байгуулалт бүхий бүс нутаг болох 



 

 

 2. Эдийн засгийн чөлөөт бүс, хилийн боомтууд, уул уурхай, 

хүнд  үйлдвэр түшиглэсэн шинэ хот сууринг олон улсын стандартын 

дагуу төлөвлөж, эдийн засгийн хөгжлийн коридоруудтай таталцуулан 

хөгжүүлэх 

 3. Орон нутгийн төв, бүлэг суурингийн төв, хөдөөгийн сууринг 

түүх, соёлын өвд тулгуурлан  өөрийн онцлог дүр төрхтэйгээр 

төлөвлөж, эрүүл ногоон хотын зарчмаар хөгжүүлэх 

 Эдийн засгийн хөгжлийн стратегийн хүрээнд: 

 1. Хариуцлагатай уул уурхай, экологид ээлтэй технологи бүхий 

хүнд үйлдвэр хөгжсөн, зам тээвэр логистикийн төв, эдийн засгийн 

эрчимтэй хөгжлийн бүс болгон хөгжүүлэх 

 2. Хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрлэлийн кластер /үрийн аж 

ахуй, хүлэмжийн аж ахуй,  эмийн  үйлдвэрлэл/ хөгжсөн 

экспортын бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн төв болох 

 3. Түүх, археологи, палеонтологи, нүүдлийн өв соёлд 

тулгуурлсасан тогтвортой аялал жуулчлал хөгжсөн бүс нутаг болох 

 4. Монгол-Орос-Хятадын эдийн засгийн коридор байгуулах 

хөтөлбөрт төмөр замын  баруун  болон зүүн коридорыг “судалж, эдийн 

засгийн үндэслэлтэй тохиолдолд хэрэгжүүлж эхлэх”  гэж 

тусгасан. Иймд Монгол-Орос-Хятадын эдийн засгийн коридорын 

 баруун болон зүүн коридорыг Бүсчилсэн хөгжлийн бодлого, 

орон нутгийн хөгжлийн асуудалтай уялдуулан судлах, түүнийг хүрээнд 

хөгжих сум, орон нутгийн хот тосгоны хөгжлийн бодлогыг тодорхойлох 

 

Эх сурвалж: Судалгааны баг 

 

  



 

 

Ашигласан эх сурвалж 

a) Монгол Улсын Бүсчилсэн хөгжлийн үзэл баримтлал. УИХ-ын 2001 оны 57 дугаар 

тогтоол. УБ. 

b) “Бүс нутгийн онцлогт тохирсон хот байгуулалтын бодлого, барилгын архитектур 

төлөвлөлтийн үндсэн зарчим”. БАК. 2001 он. 

c) Дорноговь аймгийн бүсчилсэн хөгжлийн бодлого. Аймгийн ИТХ-ын 2002 оны 18 дугаар 

тогтоол. Сайншанд. 

d) Монгол Улсын бүсүүдийн хөгжлийн дунд хугацааны стратеги. УИХ-ын 2003 оны 24 

дүгээр тогтоол. УБ. 

e) Дундговь аймгийн 2020 он хүртлэх хөгжлийн бодлого.  

f) Бүсийн тулгуур төв хот тогтоох тухай. УИХ-ын 2003 оны 01 дүгээр тогтоол. 

Улаанбаатар. 

g) Зүүн, Баруун, Төвийн, Хангайн бүсийн хөгжлийн хөтөлбөр (2006-2015). Засгийн газрын 

2005 оны 202 дугаар тогтоол. УБ. 

h) Улаанбаатар бүсийн хөгжлийн хөтөлбөр (2006-2015). Засгийн газрын 2005 оны 45 дугаар 

тогтоол. УБ. 

i) “Шинэ бүтээн байгуулалт” дунд хугацааны зорилтот хөтөлбөр. УИХ-ын 2010 оны 36 

дугаар тогтоол. УБ. 

j) “Монгол Улсын засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгжийн хуваарийг шинэчлэх онол 

аргазүйн үндэслэл, боломжит хувилбар” эрдэм шинжилгээний тайлан. Газарзүйн 

хүрээлэн. 2006 он. УБ 

k) Тодорхой ордыг стратегийн ач холбогдол бүхий ашигт малтмалын ордод хамааруулах 

тухай. Монгол Улсын Их хурлын 2007 оны 27-р тогтоол. УБ. 

l) Үндэсний статистикийн хороо. Хүн амын статистикийн үндсэн үзүүлэлт тооцох 

аргачлал. Үндэсний статистикийн хорооны даргын 2009 оны 01/152 тоот тушаалын 

хавсралт. УБ. 

m) Монгол Улсын Үндэсний атлас. Газарзүйн хүрээлэн. 2009 он. УБ. 

n) “Байгалийн баялаг-Сайн засаглал-Хөгжсөн Өмнөговь” аймгийн хөгжлийн хөтөлбөр 

(2010-2020 он). Аймгийн ИТХ-ын 2009 оны 5/11 дүгээр тогтоол. Даланзадгад.   

o) Дорноговь аймгийн хөгжлийн мастер төлөвлөгөө /2011-2021/. Аймгийн ИТХ-ын 2011 

оны 26 дугаар тогтоол. Сайншанд.  

p) Говьсүмбэр аймгийн хөгжлийн цогц бодлого. Аймгийн ИТХ-ын 2011 оны 3 дугаар 

тогтоол. Говьсүмбэр. 

q) Монгол Улсын “Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай” хууль. Монгол Улсын Их хурал 

2015 оны 11 дүгээр сарын 26. УБ. 

r) М.Алтанбагана, Б.Хэрлэнбаяр. 2015. “Экологийн эмзэг байдал шилжилт хөдөлгөөн, 

ядууралд нөлөөлөх нь”. Нийгэм эдийн засгийн хөгжилд байгалийн нөхцөл, нутаг 

дэсвгэрийн онцлогийг харгалзан үзэх нь сэдэвт олон улсын эрдэм шинжилгээний 3-р 

бага хурал. УБ. 

s) Төрөөс аж үйлдвэрийн талаар баримтлах бодлого. Монгол Улсын Их хурлын 2015 оны 

62-р тогтоол. УБ. 



 

 

t) Төрөөс эрчим хүчний талаар баримтлах бодлого (2015-2030 он). Монгол Улсын Их 

хурлын 2015 оны 62-р тогтоол. УБ. 

u) Аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх үндэсний хөтөлбөр. Монгол Улсын Засгийн газрын 2015 

оны 324-р тогтоол. УБ. 

v) M.Altanbagana et al. 2016. Consulting on “National Report of Urban Development of 

Mongolia for UN HABITAT III” and “Current Assessment for Regional and Human 

Settlements Development in Mongolia”. Funding by Ministry of Construction and Urban 

Development and UNDP and Introduced to the United Nations Conference on Housing and 

Sustainable Urban Development in Quito, Ecuador, from 17-20 October, 2016. 

w) Хөгжлийн зам үндэсний хөтөлбөр. Монгол Улсын Засгийн газрын 2017 оны 142-р 

тогтоол. УБ. 

x) Гурван тулгуурт хөгжлийн бодлого. Засгийн газрын 2018 оны 42 дугаар тогтоол. УБ. 

y) M.Altanbagana. 2018.03.10. “Sustainable Development Vision 2030 and Challenges in 

Mongolia: Zud Impact on Social-Economic Issues”. Symposium on “Changing Environment 

and People's life of Mongolia” in Tottori University. Japan 

z) Уул уурхайн салбарын өрхийн амжиргаанд үзүүлэх нөлөө урьдчилсан тайлан. Эдийн 

засгийн судалгаа эрдэм шинжилгээний хүрээлэн. 2018 он. УБ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


