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2 БХҮБ Бүсчилсэн хөгжлийн үзэл баримтлал 

3 ДНБ Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн 

4 ДХТХ Дунд хугацааны төсвийн хүрээ 

5 УИХ Улсын их хурал 
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БҮСЧИЛСЭН ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГЫН ТӨСӨЛ 

 

1 

I. МОНГОЛ УЛСЫН БҮСЧИЛСЭН ХӨГЖЛИЙН ҮЙЛ ЯВЦ, ХАНДЛАГА, 

ӨНӨӨГИЙН БАЙДАЛ 

1.1.  Бүсчилсэн хөгжлийн онол, арга зүйн асуудлууд 

1.1.1. Бүс нутгийн асуудлыг судлах үндэслэл, шаардлага 

Бүсчилсэн хөгжил зохицуулалаар эдийн засгийн орон зайн хүрээнд бодлогын судалгаа 

явуулах үндэслэлийг дор дурдсан нөхцөлөөр тодорхойлж байна. Үүнд: 

Монгол Улсын өргөн уудам газар нутаг,түүний байгалийн  баялаг, үзэсгэлэнт газар,түүх 

соёлын их өв,  мал аж ахуйн  түүхий эдийн нөөцийг дотоод, гадаад зах зээлд бүрэн, зохистой  

ашиглаж, үр өгөөжийг нь тэгш шударга хуваарьлаж ирээгүйгээс хүн амын аж байдлын 

түвшин  жигд дээшилж чадаагүй, ажилгүйдэл, ядуурал ихсэж, хүн ам нийслэл, Дархан, 

Эрдэнэт хот, уул уурхайн цөөн тооны төвүүд рүү шилжин суурьшиж,  гадаад оронд гарч 

ажиллах явдал үргэлжилсээр байна.  

Улаанбаатар хотын хүн ам, үйлдвэрлэл, үйлчилгээний бөөгнөрөл, байршилт нь эдийн 

засгийн үр ашгийг тогтвортой нэмэгдүүдэх өсөлтийн хүчин зүйл болж чадаагүй харин ч 

хүрээлэх орчны  даац, чанарыг  муутгаж, оршин суугчдын аж байдал, эрүүл мэндэд  ноцтой 

нөлөөлсөн олон тооны сөрөг үр дагаварыг бий болгосоор байна. Өнөөдөр энэ асуудал 

үндэсний аюулгүй байдлын түвшинд дэвшигдэж байна. 

Эдийн засгийн бүсүүд, аймаг, орон нутаг, хот суринг хөгжүүлэх, төвлөрлийг сааруулах  

талаар өнөөг  хүртэл баримталж ирсэн бодлого, хөтөлбөрүүд, чөлөөт бүсүүд ба хот 

суурингийн хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөнүүд өөр хоорондоо болон бүсчилсэн хөгжлийн 

нэгдсэн  үзэл баримтлал, үндэсний эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн үндсэн чиглэл, улсын 

хөрөнгө оруулалтын дунд хугацааны хөтөлбөр, жил бүрийн төсөв санхүүгийн хөөц, 

хуваарьлалт, аж ахуйн салбарууд, гадаадын  хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээтэй  

тухай бүр уялдаж чадаагүйгээс  үр дүн нь хангалтгүй байгаа юм. Тэдгээр нь мөн даян 

дэлхийн болон Монгол Улсын тогтвортой хөгжлийн стратеги,  байгаль орчны хамгаалах 

шаардлагыг хангах нийтлэг зорилгод   

Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай, Нийслэлийн болон 

хот, тосгоны эрх зүйн байдлын тухай, Бүсчилсэн хөгжлийн удирдлага зохицуулалтын тухай, 

Чөлөөт бүсийн тухай хуулиудын  боловсруулалт, хэрэгжилтийн шатны уялдаа хангалтгүй, 

тэдгээрт тодорхойлогдсон  эрх зүйн  хэм хэмжээ, заалтууд  тус улсын  нутаг дэвсгэрийн 

нийгмийн харилцаа, орон зайн зохион байгуулалтыг оновчтой  зохицуулдаг хуулийн 

нэгдмэл мехаиизм болж үйлчлээгүй, хүмүүсийн нийтээр дагаж мөрддөг ёс зүй,  үзэл санаа, 

дадал, заншлыг ч бүрэн тусгаж чадаагүй байгаа юм. Үүнээс шалтгаалж, бүс нутгийн  

үндэсний хэмжээний хөгжлийн нийтлэг асуудлыг гол төлөв орон нутаг - салбарын 

бодлогоор зохицуулахыг эрмэлзэж ирэв.  

Даяаршлын нөхцөлд. дэлхийн улсууд, ялангуяа хөрш хоёр орны геополитик, геоэдийн 

засгийн чиг хандлага мэдэгдэхүйц өөрчлөгдөж байна. Тухайлбал, ОХУ Сибирь, Алс Дорнод 

руу чиглэсэн хөгжлийн бодлогоо шинэчилж, Зүүн хойт Ази, Номхон далайн оруудтай 

хамтын ажиллагаагаа идэвхжүүлэхийг зорих боллоо. БНХАУ ч  Ази, Европыг холбож 

байсан торгоны замын худалдаа – эдийн засгийн харилцааг үндэслэн “Нэг бүс - нэг зам” –

ын  шинэлэг бодлогыг тодорхойлж, энэ чиглэлд татагдаж байсан бүх орон, түүний дотор  

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

хөтөлбөрийг батламжилж, хэрэгжүүлэхээр тохиролцоод байна.  

Дээр дурдсан дотоод нөхцөл байдал, гадаад орчны өөрчлөлт нь бүс нутгийг хөгжүүлэх, 

төвлөрлийг сааруулах талаар өнөөдрийг хүртэл баримталж байгаа үзэл бодлыг нягтлан 

өөрчилж, амьдралд хэрэгжих боломжтой, ирээдүйг угтан харсан бүсчилсэн хөгжлийн 

шинэчилсэн бодлогыг тодорхойлоход хүргэж байна. Ийм бодлого тодорхойлж, уялдаатай 

хэрэгжүүлэх  эрх зүйн орчин, бодлогын үндэс тавигдлаа. Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн 

тухай Монгол Улсын хууль батлагдаж, энэ дагуу Монгол Улсын Тогтвортой хөгжлийн  

2030 он хүртэлх үзэл баримтлалыг боловсруулан мөрдөж байна. Эдгээр бодлого, үзэл 

баримтлалд эдийн засгийг бүсчлэн хөгжүүлэх, төвлөрлийг сааруулах бодлогын мөн 

чанарыг шинэчлэн ойлгох хуулийн нэр томъёо, түүнийг үндэсний болон орон нутаг, 

салбарын бодлоготой уялдаатай боловсруулж, хэрэгжүүлэх эрх зүйн болон зохион 

байгуулалтын нийтлэг хэм хэмжээ тусгагдсан болно. 

1.1.2. Бүс нутаг, түүнийг судлах онол арга зүй 

Бүс нутаг нь байгаль, аж ахуй, нийгэм эдийн засгийн нутаг дэвсгэрийн систем бөгөөд 

тухайн системийг бүрдүүлэг хүчин зүйлсийн харилцан нөлөөнд бий болдог бодлого, 

төлөвлөлтийн нэгж юм (Базарханд Ц., 2016). 

Бүс нутаг буюу “Бүсийн шинжлэх ухаан” гэсэн нэр томьёог анх АНУ–ийн эдийн засагч 

Уолтер Айзард хэрэглэж тодорхойлолтыг нь дэвшүүлсэн. Түүний тодорхойлсноор бүсийн 

шинжлэх ухааны судлах зүйл нь орон зай, бүс, тэдгээрийн байршил гэж авч үзсэн. Уг 

тодорхойлолтыг дэлгэрүүлбэл судлах зүйл нь байгаль нийгмийн юмс үзэгдэл, тэдгээрийн 

нөхцөл, нөөцийн орон зайн тархалт, байршил буюу нутаг дэвсгэрийн системүүдийн 

харилцан хамаарал орон зай цаг хугацааны өөрчлөлт, тэдгээрийн ашиглалт, хөгжил 

төлөвлөлт, гэсэн өргөн хүрээг хамарна. Байгаль орчин физик газарзүйн нөхцөл, нөөцийн 

ялгаат байдлаас хамааран аж ахуй эрхлэлтийн хэв маяг үүсэн бүрэлдсэний үр дүнд орон 

зайн төлөвлөлт бодлогын үндсэн нэгж болох нутаг дэвсгэрийн систем бүрэлдэнэ. Нутаг 

дэвсгэрийн системийн нэгжийн нэг хэлбэр нь бүс нутаг юм (Ринчинбазар Р., 2004). 

Бүс нутаг гэх тодорхойлолтыг олон янз байдлаар авч үздэг. Америкийн газарзүйч 

Х.Т.Одум болон Х.Е.Мор нар 1930 аад онд бүс нутгийн 41 өөр тодорхойлолтыг авч үзсэн 

нь бүс нутгийн тухай ойлголтыг олон талаас нь авч үзэж, судлах судлагдахуун бөгөөд өөр 

хоорондоо зарим талаар төстэй ч ялгаатай ойлголтууд бас байгааг харуулж байна.  

А.Лёшын тодорхойлсноор “Бүс нутаг нь хот тосгодуудаас том хэмжээтэй ба олон улсын, 

үндэсний, үндэсний дэд нэгжүүдэд шатлан хуваагддаг макро эдийн засгийн нэг хэсэг юм” 

гэж авч үзсэн нь бүс нутгийн хэмжээний ойлголтыг анхлан дурдсан төдийгүй хот, хотын 

системийг өөртөө багтаасан, шаталсан эрэмбэтэй бүс нутгууд байхыг тодорхойлсон.                                                                                                                                                           

Орчин үеийн судлаачдаас Х.Хервиг “Бүс нутаг нь байгаль орчин, газарзүй, нийгэм, 

эдийн засаг, улс төрийн хүчин зүйлсийн нөлөөгөөр бий болдог хил хязгаар нь улсын хил 

шиг хатуу тогтоогдсон биш цаг хугацааны явцад өөрчлөгдөж болдгоороо онцлогтой байна” 

хэмээн үзсэн бол А.Г.Гранберг “Бүс нутаг нь харилцан уялдаатай нэгжүүдээс бүрддэг нутаг 

дэвсгэрийн тодорхой хэсэг юм” гэж тодорхойлсон.  

Харин манай орны эрдэмтэд “Бүс нутаг “ гэсэн ойлголтыг эдийн засаг болон газарзүйн 

талаас нь гол төлөв авч үзсэн байдаг. Үүний учир шалтгаан нь өргөн уудам нутаг дэвсгэртэй, 
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хүн ам харьцангуй цөөн, нутаг дэвсгэрийн газарзүйн нөхцөл, нөөцийн ялгаа ихтэй зэрэгтэй 

холбоотой. 

Доктор П.Очирбат (2001) “бүс нутаг нь засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн, эдийн засаг, 

нийгмийн хэд хэдэн цогцолборыг нэгтгэсэн үйлдвэрлэх хүчний байршлын томруулсан нэгж 

юм” гэж авч үзсэн бол судлаач Л.Наранцэцэг “Бүс нутаг гэдэг нь нийгэм эдийн засаг, улс 

төр, газарзүй, экологийн хүчин зүйлсийн харилцан нөлөөллийн үндсэн дээр бий болсон 

засаг захиргааны нэгжүүдээс бүрдэж, тэдгээрийн хоорондын нийгэм эдийн засгийн 

харилцаа холбоо, газарзүйн байршлын хүрээгээр хязгаарлагдсан нутаг дэвсгэрийн тодорхой 

хэсэг юм” гэж үзсэн нь засаг захиргаа, удирдлага хөгжлийн асуудлыг илүүтэй харгалзсан 

нь харагдаж байна. 

 Судлаач Г.Пүрэвсүрэн “Бүс нутаг нь улс үндэстний дотоод дахь засаг захиргааны хэд 

хэдэн нэгж, байгаль, цаг уурын бүс, бүслүүрийг дамнасан бие даасан эдийн засгийн 

цогцолбор буюу түүнийг бүрэлдүүлэх эдийн засгийн харилцааны тогтолцоог агуулсан 

ойлголт юм” гэсэн нь эдийн засаг, нутаг дэвсгэрийн нийгэм, эдийн засгийн хүчин зүйлс, 

газарзүйн нөхцөл, зэргийг багтаан нэлээд өргөн цар хүрээтэй авч үзжээ.  

Бүс нутгийн талаарх ойлголт, дүгнэлтүүдийг харьцуулан дүгнэхэд тодорхойлолтууд нь 

олон янз байдлаар гарч, илэрхийлэгдэж байгаа хэдий ч бүс нутгийг бүрдүүлж буй систем, 

түүний газарзүй, нутаг дэвсгэр, улс төр, эдийн засаг, экологийн нөхцөл нөөц харилцааны 

нэгдсэн систем болох нь харагдаж байна. 

1.2 Бүсчлэлийн зарчим, нөлөөлөх хүчин зүйл, хэлбэр, шалгуур 

1.2.1 Бүсчлэлийн зарчим 

Улс, орнууд нутаг дэвсгэрийнхээ хүрээнд бүсчлэл тогтооход баримталж ирсэн хэд 

хэдэн нийтлэг зарчим байдаг. Үүнд:  

Бүс нутгийг улсын эдийн засгийн нэгдмэл орон зайн төрөлжсөн хэсэг гэж үзэхийг эдийн 

засгийн зарчим гэдэг. Энэ зарчмын дагуу бүсийн төрөлжилтийг тодорхойлогч салбарын 

хувьд үйлдвэрлэх нэгж бүтээгдэхүүний материал, хөдөлмөрийн зарцуулалт, хэрэглэгчдэд 

хүргэх зардал аль болох бага байх учиртай. Төрөлжилтийн үнэлгээ нэг талаас нийгмийн 

хөдөлмөрийн хуваарьт хамгийн их үр ашигтай байх, нөгөө талаас бүс нутгийн нөөц 

бололцоог дээд зэргээр ашиглах шаардлагыг хангасан байх ёстой ажээ. Түүнчлэн байгалийн 

баялаг, хөдөлмөрийн нөөцийг үндэсний болон бүс нутгуудын аль алиных нь ашиг 

сонирхолд нийцүүлэн эдийн засгийг нийт нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд удирдан хөтлөх 

боломжийг бүрдүүлэх явдал болно.  

Засаг захиргааны зарчим нь эдийн засгийн бүсчлэл хийгээд засаг захиргааны 

нэгжүүдийн уялдааг хангахад оршино. Энэ зарчим бүс нутгийг бие даалган хөгжүүлэх, 

нутаг дэвсгэрийн хөдөлмөрийн хуваарьт түүний үүргийг нэмэгдүүлэх нөхцөлийг бүрдүүлэх 

агуулгатай. Бүсийн засаг захиргаа гэж байдаг бол түүний удирдлагын бүтэц, эрх, үүргийг 

төв Засгийн газрын болон нутгийн захиргааны удирдлагын статустай уялдуулах, зааг ялгааг 

нарийвчлан тогтоох явдал онцгой ач холбогдолтой. Нэг зүйлийг онцлон хэлэхэд, аль ч орны 

засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн хуваарь он удаан жилээр уламжилж тогтсон, харьцангуй 

тогтвортой тогтолцоо бөгөөд ойр ойрхон өөрчлөөд байх боломж бага, харин бүсчлэл бол 

илүү уян хатан механизм юм.  

Удирдлагын зарчим нэгд, төвлөрлийг сааруулан нутгийн өөрөө удирдах ёсыг дэмжиж, 

эрх мэдлийг төвөөс орон нутагт шилжүүлэх, хоёрт, засаг захиргааны хэт жижгэрсэн 

тогтолцоог өөрчлөн хэд хэдэн нэгжийг хамарсан эдийн засгийн бүс байгуулах, байгалийн 

баялаг, дэд бүтэц, хүн ам, хөдөлмөрийн нөөцийг нэгтгэж, нэгдсэн зах зээл болгох, гуравт, 

бүсийн эдийн засгийн нэгдмэл байдал, үр ашгийг дээшлүүлэн бүс нутгийн хөгжлийн 

стратегийг тодорхойлж, урт хугацааны зорилтот хөтөлбөр хэрэгжүүлэх зохион 

байгуулалтын механизм, институцыг бий болгохыг  шаарддаг.  

Эрх зүйн зарчим нь бүс нутаг, түүний хил хязгаар, санхүүгийн эх үүсвэрийг бүрдүүлэх 

асуудлыг нарийвчлан тогтоох, тулгуур төв цэг (хот), удирдлага, зохицуулалтын механизм, 

тухайн бүсэд багтаж байгаа засаг захиргааны нэгжүүдийн эрх, үүргийг хуульчлан тогтооход 

оршино.   

Үндэстний зарчим нь тухайн бүс нутгийн хүн амын бүтэц, бүрэлдэхүүн, ахуйн болон 

ажил хөдөлмөрийн онцлог, уламжлал, ёс заншлыг тооцон улс орны эв нэгдэл, нутаг 

дэвсгэрийн  бүрэн бүтэн байдлыг хангах зорилгыг агуулдаг. 

1.2.3 Бүсчлэлд нөлөөлөх хүчин зүйл 

Нутаг дэвсгэрээ бүсчлэн хуваахад байгаль, нийгэм, эдийн засгийн цогц хүчин зүйлсийг 

харгалзана. Тухайлбал, шинээр тогтоох бүс нутгийн газарзүйн байрлал, үйлдвэрлэлийн 

харилцаа, үйлдвэрлэх хүчний хөгжил, байршил, эдийн засгийн орон зайн бүтэц, төрөлжилт, 

зохион байгуулалтын хэлбэр, нутаг дэвсгэрийн хөдөлмөрийн хуваарь, дэд бүтцийн 

хөгжлийн түвшин зэрэг эдийн засаг-нийгмийн хүчин зүйлс голлох нөлөөтэй. Бүсчлэл 

тогтооход тооцох ёстой бас нэг чухал зүйл бол хүн ам, хөдөлмөрийн нөөцийг байршил юм. 

Байгалийн нөхцөл, нөөцийн зэрэгцээ энэ нь тухайн нутаг дэвсгэрийн эдийн засгийн голлох 

салбар, үйлдвэрлэх хүчний хөгжлийн түвшнийг тодорхойлно. Түүнчлэн үндэстний онцлог, 

улс орны нийгэм-улс төрийн нөхцөл, хөрш болон бусад оронтой харилцах бодлого, 

геополитикийн байдал бүсчлэлд нөлөөлнө.  

Бүсчлэлд нөлөөлөх үндсэн хүчин зүйлсийг шинжилж, тайлбарладаг нутаг дэвсгэрийн 

зохион байгуулалтын буюу байршлын онолын дагуу эдийн засгийн үйл ажиллагааны явцад 

орон зайн давуу байдал илрэн гардаг. Энэ нь тухайн бүс нутгийн онцлогоос шалтгаалж, 

түүхий эдийн арвин нөөц, харьцангуй давуу хөгжсөн үйлдвэрлэлийн хүчин зүйл, эсвэл 

төвлөрсөн зах зээлд ойр байршил зэрэг өөр өөр хэлбэртэй байж болно. Энэ давуу байдал нь 

бүс нутгийн үйлдвэрлэл, бизнесийн төрөлжилтийн үндэс юм. Түүнээс гадна суурьшил, 

төвлөрөл, үйлдвэрлэлийн хоршилтын зүй тогтол бүсчлэлийн нэг хүчин зүйл мөн. Жишээ 

нь, түүхий эд, материалын нөөцөөс хамааралтай үйлдвэрлэл тэдгээрийг олборлодог газарт 

ойр байрлах зүй тогтолтой бөгөөд металлургийн завод гэхэд төмрийн хүдэр, коксын 

уурхайд татагдах ба нийтийн хэрэглээний барааны үйлдвэрлэл борлуулах зах зээлдээ ойр 

байдаг.  

Томоохон хотын хувьд нэмэлт хэмнэлт, эдийн засгийн үр ашиг түүний орчин тойронд 

үйл ажиллагаа явуулж буй үйлдвэрлэлтэй холбоотой үүсдэг. Ийнхүү үйлдвэрлэлийн 

бөөгнөрөл нэмэлт хэмнэлт гаргадаг нь суурьшлын эерэг тал юм. Том хотын үйлдвэрлэлийн 

нийт зардал тухайн хотын гадна ганц нэгээр байрлах үйлдвэрлэлүүдийн зардлын 

нийлбэрээс бага байдаг. Түүнчлэн том хотын хөгжлийн нэмэлт чадавх музей, театр, 

эмнэлгийн төрөлжсөн үйлчилгээ зэрэг зарим төрлийн өндөр мэргэжлийн үйл ажиллагааг 

зөвхөн энд үр ашигтай явуулах боломжтой холбоотойгоор үүсдэг.  

1.2.4 Бүсчлэлийн хэлбэр  

Түгээмэл бус ч зарим оронд хэрэглэж ирсэн хэлбэр бол засаг захиргааны бүсчлэл юм. 

Мөн чанар нь хүчин төгөлдөр байгаа засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн хуваарийг ашиглана 

гэсэн үг. Бүсчлэлийн ийм аргыг хэрэглэж ирсэн нь хэд хэдэн учир шалтгаантай. Нэгд, 
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ихэнхдээ тухайн нутаг дэвсгэрийн нэгжийн төв нь тэр хавьдаа хамгийн том хот, тээврийн 

зангилаа, дэд бүтцийн цөм байж эдийн засгийн дотоод нэгдмэл байдлыг хангаж байдаг. 

Хоёрт, засаг захиргааны хуваарь төрийн байгууламжийн нэг хэсэг болохын хувьд 

бүсчлэлээс үл хамааран тэрхүү тогтолцоогоор дамжин төрийн алба, төрийн үйлчилгээ 

хэрэгждэг. Харин зарим оронд засаг захиргааны хуваарийг бүс гэж нэрлэх тохиолдол бий.   

Төлөвлөлтийн бүсчлэл гэдэг нь засаг захиргааны хуваарийг өөрчлөхгүйгээр шинэ 

бүсүүд бий болгохыг хэлнэ. Энэ үед засаг захиргааны хэд хэдэн нэгжийг төлөвлөлтийн нэг 

бүсэд нэгтгэх буюу бүсчлэлийн системийн давхардлыг хадгална. Англи, Франц, АНУ, Чили 

болон бусад оронд бүсчлэлийн ийм хэлбэрийг ашигласан байдаг. Давхардлын зарчмыг 

хадгалах (засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн хэд хэдэн нэгжийг нэг бүсэд багтаах) нь 

бүсчлэлийн хоёрдмол шинж чанараас үүдэн гардаг зөрчлийг ямар нэг хэмжээгээр багасгах 

бололцоо олгодог байна. Төлөвлөлтийн бүсүүд байгуулах арга нутаг дэвсгэрийн 

нэгжүүдийн хилийг өөрчилснөөр нийгэм, улс төрийн ихээхэн сөрөг үр дагаварт хүргэх 

эрсдэлтэй орнуудын хувьд хамгийн түгээмэл хэрэглэгддэг.  

Функционал буюу “чиг үүргийн” бүсчлэл нь бусад хэлбэрийг хэрэгжүүлэх эдийн засаг, 

нийгэм-улс төрийн нөхцөл бүрдээгүй, бүсийн төлөвлөлтийн эхний алхам хийж буй оронд 

нэн тохиромжтой хэлбэр юм. Өөрөөр хэлбэл, шууд бүсийг бус түүний ирээдүйн үр хөврөл 

болох нутаг дэвсгэрийг (Этиопи) эсвэл хотууд түүний ойр орчмын эсвэл аж үйлдвэрийн 

болон усжуулалтын томоохон төсөл хэрэгжүүлэх нутгийг (Малави) зааглан авч үзсэн ажээ. 

Нэг үгээр, тодорхой нутаг дэвсгэрийг ашиглах үндсэн зориулалтыг заагаад бусад талаар 

хязгаарлалт тогтооно гэсэн үг. Бодлого, төлөвлөлтийн чадавх сул, хөрөнгө нөөц хомсдолтой 

нөхцөлд тухайлбал, манай улсад аялал жуулчлалын, уул уурхайн, түүхэн дурсгалт газрын, 

газар тариалангийн, ойн нөөцийн, мах, ноолуур бэлтгэлийн, аж үйлдвэрийн бүс гэх мэтээр 

зааглан тогтоож, төрийн бодлогоор дэмжих гарц байсан. Одоо ч гэсэн макро бүс дотор эсвэл 

бүсүүд дамнуулан ийм төлөвлөлт хэрэгжүүлэх боломж бий. Энэ нь ядаж л газар нутгаа 

экологийн доройтлоос сэргийлж, хойч үедээ бүрэн бүтэн үлдээх ач холбогдолтой юм.  

Эдийн засгийн бүсчлэл гэдэг нь нутаг дэвсгэрийн хөгжлийн тэнцвэрийг хангах 

зорилгоор үндэсний хэмжээнд эдийн засгийг төрөөс зохицуулах нийтлэг болон ялгавартай 

бодлого явуулах шаардлагыг харгалзан тогтоосон нутаг дэвсгэрийн зааг хүрээг хэлнэ. 

Зорилго нь тив, дэлхийн болон тодорхой улс орны нутаг дэвсгэрийн хөдөлмөрийн 

хуваарийн онцлог, түүний үр дүнд үүссэн хөгжиж буй бүс нутгууд, тэдгээрийн төрөл 

хэлбэрүүд, нөлөөлөх хүчин зүйлс, орон зай, цаг хугацааны харилцаа, хамаарлыг илрүүлэн 

нийгмийн амьдралд гүйцэтгэх үүрэг, эзлэх байр суурийг нь ангилан тогтоож, нийгмийн 

тэнцвэртэй (тогтвортой) хөгжлийг хангах үүднээс энэ үйл явцыг бүхэлд нь уялдуулан 

чиглүүлэхэд оршдог.  Товчоор хэлбэл, эдийн засгийн бүсчлэл нь эдийн засгийн орон зайд 

хөгжил дэвшлийн тулгуур буй болгох үйл ажиллагааны хүрээ гэж ойлгож болох юм.  

Бүсчлэлийн энэ хэлбэрийг 1960-аад оны эхээр Африкийн орнууд (Конго, Мавритани, 

Гана, Мали, Сенегал) өргөн хэрэглэсэн байдаг. Тэгээд ч колонийн дарамтаас чөлөөлөгдөж, 

хөгжлийн шинэ замыг сонгох эргэлтийн үе байсан учраас асуудлыг аль ч хувилбараар 

шийдэх боломж эдгээр оронд илүү байсан нь ойлгомжтой. Мэдээжээр ийнхүү бүсчлэл 

тогтоосноор тухайн нутаг дэвсгэр шууд л “төгс төгөлдөр” эдийн засгийн орон зай 

болчихгүй авч асуудлыг судалгаа тооцоо, шинжлэх ухааны үндэслэл сайтай шийдвэрлэсэн 

нөхцөлд цаашид өсөлт, хөгжил зөв голдирлоор урагшлах, төрийн зохицуулалтын 

механизмыг оновчтой хэрэгжүүлэх үндэс суурь тавигддаг байна. Энэ чиглэлээр хөгжиж буй 

орнуудын дотроос хамгийн их амжилт олсон нь Энэтхэг улс гэдгийг судлаачид тэмдэглэжээ. 

Эдийн засгийн бүсчлэл тогтооход газарзүйн байрлал, байгалийн нөөц, тээврийн болон 

бусад дэд бүтцийн хөгжлийн түвшин, эдийн засгийн голлох салбарууд, тэдгээрийн 

төрөлжилт, хөдөлмөрийн нөөцийг сайтар тооцох шаардлагатай.   

Монгол Улс нутаг дэвсгэрээ бүсчлэн хөгжүүлэх бодлогын аль ч үе шатанд энэ 

хэлбэрийг ашиглаж ирсэн ба эдийн засгийн бүсчлэл гэж нутаг дэвсгэрийг дотоод зах зээл 

хөгжих, гадаад зах зээлтэй холбох газарзүйн байрлалын боломж, аймаг, сумдын аж ахуй, 

соёлын уламжлалт харилцаа холбоо, эдийн засаг,  нийгмийн хөгжлийн зорилтын нийтлэг 

байдал, байгаль, түүхий эдийн нөөц, оюуны чадавхыг засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж 

болон салбар хоорондын хамтын ажиллагааны хүрээгээр бүрэн зохистой  хоршин ашиглах 

боломж зэргээр нь бүсүүд болгон зохион байгуулж, эдийн засаг, дэд бүтцийн хөгжлийг энэ 

хүрээгээр зохицуулах үйл ажиллагааг ойлгож байна.   

Эдийн засгийн бүсчлэлийг газарзүйн онцлогтой уялдуулах нь чухал ач холбогдолтой. 

Монгол орон хойноосоо урагш ойт хээр, хээр, говь, цөлийн гэсэн өргөргийн дөрвөн бүс, 

тайгын болон тагийн хоёр бүслүүртэй. Энэхүү байгалийн бүс, бүслүүр, гадаргын байдлаас 

хамаараад Хангай, Хэнтий, Алтайн уулархаг, Дорнодын талархаг, Говийн цөлөрхөг дөрвөн 

их мужид хуваагддаг. Өнөөг хүртэл эдийн засгийн бүсчлэлийн аль ч системд эдгээр бүс, 

бүслүүрийг багтааж ирсэн. Үүний ач холбогдол уур амьсгалын өөрчлөлт, хур тунадас, 

хадлан бэлчээрийн ургацын байдалд аж ахуйг уян хатан зохицуулах боломж олгодогт 

оршиж байв. 

Нэг зүйлийг онцлон тэмдэглэхэд, эдийн засгийн бүсчлэл нь функционал бүсчлэлтэй 

ямарваа зөрчилгүй төдийгүй, харин ч эдгээрийг хослон хэрэгжүүлэх нь илүү үр дүнд 

хүргэдэг нь бусад орны туршлагаас харагдаж байна. Өөрөөр хэлбэл, функционал бүсчлэл 

эдийн засгийн нэг бүс дотор эсвэл бүсүүд дамнасан, тэр ч атугай хамтын ажиллагааны 

хүрээнд хөрш улсуудын хил залгаа нутаг дэвсгэрийг хамарсан (ялангуяа аялал, жуулчлалын 

бодлогоор) байж болно. 

“Хийсвэр” буюу тусгай зориулалтын бүсчлэл. Агуулга нь заавал хуульчлан 

тогтоохгүйгээр судалгаа, зохицуулалт, төлөвлөлтийн зорилгоор ашиглах схем 

боловсруулах явдал юм. Үүнийг зарим эрдэмтэн судлах зүйлээ системчлэн ангилж, онцлог 

талыг нь харуулах үүднээс хийж буй үйл ажиллагаа гэж үзсэн байдаг. Үүнтэй холбогдуулан 

тэмдэглэхэд, барууны эрдэмтэд, Орос-Зөвлөлт (мөн ЭЗХТЗ-ийн гишүүн байсан зарим орон, 

онцлон Польш)-ийн эрдэмтдийн гол маргаан бол бүсчлэл бодит агуулгатай юу эсвэл оюун 

санааны хийсвэр үйлдэл үү гэдэг үзэл санааны хүрээнд явагдаж иржээ. Бүсчлэлийн гол 

объект болох “бүс нутаг” нь үйлдвэрлэх хүчний хөгжил, байршил, хөдөлмөрийн нутаг 

дэвсгэрийн хуваарийн зүй тогтолт үйл явцын үр дүн учир эдийн засгийн бүсчлэл нь бодит 

агуулгатай гэж Орос-Зөвлөлтийн (эдүгээ Хятадын) эрдэмтэд үзэж, энэхүү үзэл санааг өнөөг 

хүртэл баримталсаар байгаа билээ. Хойно энэ талаар тодруулан Франц, Монгол, 

Австралийн жишээг татах болно.  

Бүсчлэлийн зарим онцгой хэлбэр буюу онцгой статустай нутаг дэвсгэр болох эдийн 

засгийн ба худалдааны чөлөөт бүс, хаалттай бүс, аж үйлдвэрийн парк, оффшор бүс, 

шинжлэх ухааны хотхон, технополис гэх мэт олон янз. Жишээлбэл, ОХУ-ын атомын ба 

цэрэг-аж үйлдвэрлэлийн цогцолборууд, Хятадын эдийн засгийн онцгой районыг нэрлэж 

болно. Оффшор бүс гэдэг нэр томьёог 1950-аад оноос хэрэглэх болсон бөгөөд эргийн гадна, 

хилийн чанад (анх Их Британаас ангид гэх утгаар үүссэн) гэсэн утгатай үг. Энгийнээр их 
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хэмжээний мөнгийг маш бага татвартайгаар найдвартай хадгалах газрыг хэлэх ба сүүлдээ 

мөнгө угаах зорилгоор ашиглах явдал түгээмэл болжээ. Гэхдээ бүгд ийм биш, нэр хүндтэй 

оффшор бүсүүд гэж бий. Харин OECD, FAFT (Financial Action Task Force) зэрэг 

байгууллагын “хар”, “саарал” жагсаалтад багтсан бол асуудалтайд тооцогдоно.    

1.2.4 Эдийн засгийн бүс нутгуудыг тодорхойлох шалгуур   

Энэтхэгийн газарзүйч Ражив Нигам “тодорхой шалгуурын үндсэн дээр бусдаас нь 

зааглан тогтооход бүрэн бэлэн байх” нутаг дэвсгэрийг бүс нутаг хэмээн тодорхойлжээ. 

Үүнийг имманент1 зарчим гэж нэрлэдэг. НҮБ-аас гаргасан зөвлөмжид газарзүйн байрлал, 

байгалийн нөөц, зам, харилцааны хөгжлийн түвшин, хөдөлмөрийн нөөц, дэд бүтцийн 

хангамж дээр нэмээд тухайн нутаг дэвсгэрийн хөгжилд голлон нөлөөлөх салбарууд, 

тэдгээрийн төрөлжилтийн түвшин зэрэг үзүүлэлтийг бүсчлэлийн 7 ерөнхий шалгуур гэж 

дурдсан байна.     

Улс, орнууд нутаг дэвсгэрээ бүсчлэн хөгжүүлэх асуудалд онцгой анхаарч эхэлсэн 

өнгөрсөн зууны дунд үед бүсүүдийг өндөр хөгжилтэй, буурай хөгжилтэй гэж хуваах явдал 

түгээмэл байв. Тухайлбал, дайны дараах Германд улсын оролцоогүйгээр нийгэм, эдийн 

засгийн асуудлаа шийдэх боломжгүй, ажилгүйдлийн түвшин өндөр, эдийн засгийн өсөлт 

дорой зэрэг онцгой хүндрэл үүссэн “ядуу бүсүүдийг” онцлон үзэж, зарим оронд 

“тусламжийн район” гэсэн нэр томьёо хэрэглэн онцгой анхаарал хандуулж, тусгай 

хөтөлбөр хэрэгжүүлсэн байдаг. Тэгвэл энэ нь үндсэндээ хөгжлийн ганц нэгхэн төвөөс хэт 

хамааралтай, бусад нутаг дэвсгэр нь ихээхэн хоцрогдсон буурай хөгжилтэй орнуудын хувьд 

шинэ зуунд ч тулгамдсан асуудал болж байна.  

Орчин үед буурай хөгжилтэй бүс нутгийг дэмжих ийм бодлогын зэрэгцээ өсөлтийн төв 

болох дүр зураг нь тодорсон эдийн засгийн болон худалдааны чөлөөт бүс, шинжлэх ухаан, 

технологийн хотхон зэргийг онцгойлон авч үзэж хөрөнгө, нөөцийг төвлөрүүлснээр эргээд 

энэ нь улс орны хөгжилд түлхэц үзүүлнэ гэж үзэх хандлага зонхилох болов.  

Ийнхүү арга зүй, зорилго, зорилт, шалгуураас хамаарч зарим оронд бүсчлэл нь нутаг 

дэвсгэрийн нэгжүүдийн хөгжлийн түвшнийг дээшлүүлэх замаар тэдгээрийн нийт үндэсний 

хөгжил дэвшилд оруулах хувь нэмрийг нэмэгдүүлэх явдал гэж үздэг байхад нэг хэсэг нь бүс 

нутаг бүрийг бие даан хөгжих чадвартай болгож, эдийн засаг, нийгмийн дэд бүтцийг жигд 

хөгжүүлснээр үйлдвэрлэлийн томоохон төвүүд дэх бөөгнөрөл, хүн амын хэт нягтралыг 

багасгах боломж бүрдэнэ гэж тооцож байна. 

Бүс нутгуудыг тодорхойлох, хил хязгаарыг нь тогтооход эдийн засгийн бүтэц, 

төрөлжилтийн үүднээс ямар зориулалтаар тухайн бүс нутгийг ашиглах, хөгжүүлэх зорилго 

нэн чухал ба үүнээс хамаарч янз бүрийн хувилбараас сонголт хийх шаардлага гардаг. 

Монгол Улсын тухайд бүсчилсэн хөгжлийн гол зорилго нь хот, хөдөөгийн ялгааг багасгах, 

улсын эдийн засгийн өсөлтийг түргэтгэх, нийгмийн дэвшлийг дэмжсэн орон зайн таатай 

орчин бүрдүүлэхэд оршиж байна. 

Австралийн PDP компанийн боловсруулсан бүс нутгийг тодорхойлох, хил хязгаарыг 

тогтоох шалгууруудыг 1.1-р хүснэгтэд харуулав (“Бүс нутгийн хөгжлийн нэгдсэн 

төлөвлөлтийн чадавхыг бүрдүүлэх нь”., 2004). Энэ баримт бичигт “нийгмийн янз бүрийн 

бүлгүүд өөр өөрийн эрх ашгийн эрэмбэтэй, жишээ нь хөдөөгийн хүн амын сонирхол том 

                                                           
1 Аливаа үзэгдлийн мөн чанарт оршдог түүнээс салгаж үл болох чанарыг заасан философийн категори 

хотын хүн амынхаас өөр байх нь тодорхой учраас эдгээр шалгууруудыг ач холбогдлоор нь 

зэрэглэх амаргүй” гэдгийг дурдсан ч эхний 11 шалгуур нь бүс нутгийн хөгжлийн бодлого, 

төлөвлөлтөд илүү ач холбогдолтой гэж үзсэн байна. Тэгээд эдгээрийг Монголын 

бүсчлэлийн загвартай харьцуулж судлаад тохирно (1), зарим талаар тохирно (2), тохирохгүй 

(3), тодорхойлох боломжгүй (тб) гэдгийг тэмдэглэжээ.  

Хүснэгт 1. Бүс нутгууд, тэдгээрийн хил хязгаарыг тодорхойлоход ашиглах шалгуурууд 

 

№ 

 

Шалгуур 

Монголд тохирох 

эсэх 

1 Бүс нутгуудад хот, хөдөөгийн ялгааг багасгах 3 

2 Бүс нутгуудын хүн амын ахуй амьдралыг сайжруулах 2 

3 Хүн амын төвлөрлийг багасгах 3 

4 Хөгжлийн түвшнээр ойролцоо бүс нутгуудыг тодорхойлоход 

ижил төстэй үзүүлэлт, хөгжлийн индексийг ашиглах 

3 

5 Нийгмийн үйлчилгээ, ялангуяа эрүүл мэнд, боловсролын 

үйлчилгээг үр бүтээлтэй, үр ашигтай хүргэхэд дэмжлэг үзүүлж 

чадахуйц газар нутгууд (“салбарын бүс нутгууд”) 

3 

6 Эдийн засаг, нийгмийн үр өгөөж өгөхүйц төлөвлөлт, хөгжлийн 

стратегийг дэмжих чадавх бүхий газар нутгууд 

3 

7 Ач холбогдолгүй жижиг эсвэл ач холбогдолгүй том буюу 

удирдах боломжгүй нутаг дэвсгэрүүд 

3 

8 Бүс нутгийн төлөвлөлт, бодлогод шаардагдах тоо, мэдээллийг 

гаргах боломжтой орон нутгийн засаг захиргааны буюу аймгийн 

хил хязгаарын хуваарь 

1 

9 “Сонирхлын бүлгүүд” байж болох газар нутгууд  2(УБ) 

10 Засгийн газрын нэгдсэн үйл ажиллагааг хангасан төлөвлөлт, 

хөгжлийн чиг хандлага  

2 

11 Том хот, суурин газрууд ба түүний захын хороолол (“хүн амын 

кластер”) 

1 (УБ) 

12 Бүс нутгуудыг тодорхойлоход уламжлал, түүхэн нөхцөл, байдлыг 

харгалзах 

1 

13 “Үндэстэн байгуулах”-ад тулгуур болох бүс нутгууд 3 

14 Цаг уурын болон газарзүйн ижил төстэй байдал, жишээ нь, эрс 

тэс цаг агаар эсвэл халуун орны зөөлөн уур амьсгал г.м.  

3 

15 Хөрсний төрөл: ой мод, чийг, намаг, цөл 3 

16 Уул нурууд, өндөрлөг газар, тал хөндий зэрэг топографын нөхцөл 

байдал 

3 

17 Гол мөрөн, тэдгээрийн бэлчир, нуур г.м.  тб 

18 Зарим аж үйлдвэрийн кластер г.м. эдийн засгийн сүлжээ 3 

19 Институц, соёл, шашин, түүх, уламжлал, зан заншлыг харгалзах 2 

20 Орлогын харилцан хамааралтай нутаг дэвсгэрүүд 2(УБ) 

21 Өмчийн эрх мэдэл, улсын болон хувийн салбарын шийдвэр 

гаргах, мэдээлэл солилцох чиглэлээр хөгжлийн төв, тулгуур 

төвүүд, нөлөө үзүүлж болох газар нутгууд 

2(УБ) 
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22 Орон нутгийнхны ахуй амьдралд нөлөөлөхүйц бодлогын 

шийдвэр гаргахад олон түмний оролцох боломжийг бүрдүүлэх, 

шийдвэрийг аль болох доод түвшинд гаргуулах 

2 

23 Эдийн засгийн чадавх болон шийдвэр гаргах үйл ажиллагааны 

төвлөрлийг сааруулах 

3 

24 Орон нутаг өөрийн асуудлыг өөрсдөө шийдвэрлэх, шийдвэр 

гаргахдаа оролцооны аргыг хэрэглэх, ардчилсан засаглал зэрэг 

зарчимд түлхүү анхаарсан улс төрийн жижиг дэд хэсэгт 

тулгуурласан төлөвлөлт 

3 

25 Орон нутгийн түвшинд хэрэгжихүйц стратегийн хөгжлийн нөөц 

бололцоо, боломжийг сурвалжлах 

3 

26 Технологи нь бүс нутгуудыг тодорхойлох шалгуур байх (жишээ 

нь, Цахиурын хөндий зэрэг) 

тб 

27 Төр, иргэний нийгэм, хувийн хэвшлийн хамтын ажиллагааг 

дэмжсэн засаг захиргаа, удирдлагын бүтэц 

3 

Ийнхүү таван макро бүс нутаг, найман тулгуур төв бүхий бүтэцтэй Монголын 

бүсчлэлийн загвар олон улсын туршлагад үндэслэн боловсруулсан нийтлэг шалгууруудтай 

төдийлөн нийцэхгүй байна гэсэн дүгнэлт хийжээ. Засгийн газрын 2018 оны 20 дугаар 

тогтоолоор батлагдсан “Орон нутгийн хөгжлийн индексийг тооцох аргачлал”-аар бодож 

гаргасан аймаг, бүс нутгуудын  хөгжлийн индексүүд ч энэ дүгнэлтийг баталж байна. 

Судалгаа явуулсан 2004 оны үед гэхэд бодит байдал нэгэнт ийм байсан учраас дээр 

дурдсан бодлогын баримт бичигт Монгол Улсын хэмжээнд эдийн засгийн бүсчлэл 

тогтооход дараах шалгуурууд голлох ач холбогдолтой гэдгийг зөвлөмж болгож байсан 

билээ. Үүнд: 

- хөдөө, хотын ялгааг багасгах;  

- ядуурлыг бууруулах;  

- ажилгүйдэл ихтэй, хүндрэлтэй газар нутагт ажлын байр шинээр бий болгох, 

хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлэх; 

- хөдөө, орон нутгийн хүн амд үзүүлэх нийгмийн үйлчилгээний чанарыг сайжруулах 

зэрэг болно.  

Эдгээр нь хүн амын аж амьдралын гол асуудлуудыг хөндөж байгаа бөгөөд дээрх 

зорилтуудыг зах зээлийн зарчмаар хангах боломжгүй учраас Засгийн газар гарцаагүй 

оролцож, хариуцан шийдвэрлэх шаардлагатай болдог. Тодруулж хэлбэл, нутаг дэвсгэрээ 

бүсчлэх, бүсчилсэн хөгжлийн бодлого хэрэгжүүлэхэд ядаж эхний шатанд төрийн үүрэг 

оролцоо нэн чухал нөлөөтэй байх учиртайг харуулж байна.  

Харин аль ч орон өвөрмөц онцлогоо харгалзан эдийн засгийн бүс нутгуудыг ямар арга 

шалгуураар хэрхэн тодорхойлох, түүнийг хуульчлан тогтоох уу эсвэл “хийсвэр” 

бүсчлэлийн хэлбэрийг ашиглах уу, хэдий хугацааны дараа энэ системээ эргэж харах вэ гэдэг 

нь тухайн цаг үеийн сонголт болохоос төрийн бүсчилсэн хөгжлийн бодлогын хамгийн гол 

асуудал биш юм.  

1.2.5 Хөгжлийн онол сургаал 

Орчин үед хөгжил гэдгийн доор хүмүүсийн амьдрал ахуйгаа авч явах чадвар, нийгмийн 

зохион байгуулалт, харилцааг сайжруулж, эдийн засгийн өсөлтийг хурдасгах, тэнцвэрт бус 

байдлыг бууруулах, ажилгүйдлийг багасгах зэрэг олон талт үйл явцыг ойлгох болсны сацуу 

судалгааны обьектын хувьд хүний хөгжил, нийгмийн хөгжил, эдийн засгийн хөгжил, 

тогтвортой хөгжил хэмээн зааглан үзэх болов.  

Эдийн засгийн бүсчилэл, бүс нутгийн төлөвлөлт гэдэг нь угтаа орон зайн төлөвлөлтийн 

тодорхой хэлбэрүүд бөгөөд эдгээр нь  тухайн  нутаг дэвсгэрийн онцлогт нийцсэн 

стратегийн дагуу салбарын бодлогуудыг орон зайн хувьд нэгтгэн зохицуулах үйл ажилгаа 

юм.  

Орон зайн төлөвлөлт нь эдийн засгийн хөгжил, байгаль орчин болон нийгмийн  асуудал 

зэрэг салбарын бодлогуудын хоорондын эсрэг тэсрэг байдал, зөрчилийг сааруулж, 

зохицуулах замаар тухайн нутаг дэвсгэрийн тогтвортой хөгжлийг хангах үндсэн тэнцвэрт 

харьцааг бүрдүүлэх зорилготой.  

Эдийн засгийг бүсчилэн хөгжүүлэх  төлөвлөлтийн судалгааны үндсэн агуулгыг дараах 

байдлаар тодорхойлж болно: Үүнд 

1. Бүс нутгийн тухайн үеийн байдал ба өөрчлөлтийн хэтийн төлөв;  

2. Бүс нутгийн хөгжлийн үндсэн үзэл баримтлал, ирээдүйн дүр зураг 

3. Бүс нутгийн орон зайн бүтцийн өөрчлөн байгуулалт 

4. Бүс нутгийг тэнцвэртэй хөгжүүлэх, бүс нутгийн үйлдвэрлэлийг дэмжих бодлого; 

5. Бүс нутгийн үнэмлэхүй ба харьцангуй давуу  байдалд нийцсэн салбарын зохистой 

бүтэц бүрдүүлэх 

6. Байгалын нөөц баялагийн үр дүнтэй ашиглалт ба менежмент;  

7. Амьдралын чанарыг сайжруулах; 

8. Байгалийн элдэв гамшигаас урьдчилан сэргийлэх эдгээр болно. 

Бүс нутгийн хөгжлийн концепц боловсруулахад хөгжлийн талаарх дараах онол, үзэл 

баримтлалыг үндэслэл болгон ашигласан болно. Үүнд: 
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Хүснэгт 2. Бүс нутгийн онол, сургааль  Эдгээр онол сургаалийг нэгтгэн дүгнэж үзвэл бүс нутгийг төлөвлөн хөгжүүлэх үзэл 

баримтлалд харгалзах шаардлагатай дараах чухал үндэслэлүүд гарч байна. Үүнд: 

1. Өмнийн говийн бүсийн  хүрээнд бүлэг суурингийн эдийн засаг, нийгэм, соёл ахуйн, 

орон зайн бүтэцлэг тогтолцоог бүрдүүлж, үйлдвэржилтийг дэмжих 

2. Суурь инновацууд, технологийн дэвшилийг нутагшуулж, хөгжлийн туйл болсон 

эдийн засгийн хөгжлийн төвүүдийг үүсгэн байгуулах 

3. Бүс нутгийн хэмээнд эдийн засгийн бүтцийн єєрчлєлт (анхдагч, хоёрдогч, гуравдагч 

салбар) хийх, кластерийн зохион байгуулалтад шилжих 

4. Бүс нутгийн хэмжээнд орон нутгийн үүрэг хариуцлагыг өндөржүүлэх үндсэн дээр 

хүмүүний нэмүү эрчим хүчийг бий болгох, институтуудын үр ашигтай үйл 

ажилгааны систем бүрдүүлэх 

5. Хүчин зүйлсийн чөлөөтэй урсгалыг хөгжлөөр хоцрогдсон орон нутгийн хөгжилд 

түлхүү үр дүнтэй ашиглах 

6. Бүс нутгийн хүрээн дэх төв ба дагуул хот суурингууд дахь төвлөрлийн дотоод гадаад  

хэмнэлтийн зохистой харьцаа, аж ахуй эдийн засгийн чиг үүргийг  тогтоох зэрэг 

болно.   

1.2.6 Бүс нутаг төлөвлөлтийн тухай ойлголт 

“Бүс нутаг төлөвлөлт” гэдэг нь улс орон, олон улсын хэмжээнд төлөвлөлтийг 

гүйцэтгэхээс гадна нэг хот, муж мужаар нь бус орон зайн хамааралтай газар орон, хот 

суурингуудыг нэг бүсэд багтаан хоорондын хамаарлаар нь хөгжүүлэх үйл ажиллагаа гэж 

тодорхойлж болно (Базарханд, 2016). Өөрөөр хэлбэл улс орон бүр хөгжлийг төлөвлөж 

байсан ч илүү үр дүнтэй практик ач холбогдолтой төлөвлөлтийг гүйцэтгэж чадахгүй байсан 

үеэс бүсчилсэн гэдэг санаа хэлбэрээ олж төлөвшсөн. Бүсийн хөгжлийг төлөвлөн хөгжүүлэх 

нь орон зайн хуваарилалт, зохион байгуулалтыг оновчтой болгох үндсэн зорилготой 

(Батхишиг, 2004). Тарнер орон зайн хуваарилалт хэр чухлыг тодорхойлсны үндсэн дээр 

харгалзах үндсэн элементүүдийг дурдсан байна. Үүнд :  

- Хүний нөөцийн хуваарилалт, тархалт  

- Дэд бүтэц  

- Аж үйлдвэрлэлийн байршил, эдийн засгийн үр өгөөжтэй газрын байршил  

- Менежмент хийх чадвар  

- Хүн амын нутагшил суурьшил  

Эдгээрээс гадна тухайн бүс нутгийн онцлог нөхцөл хүчин зүйлс нөлөөлнө. Орон зай, 

газарзүйн онцлог нөхцөл байдлууд нь тухайн бүс нутагт давуу тал бий болгож байгаа эсэх 

нь чухал асуудал бөгөөд үүнийг олон янзаар тогтоодог байна. Дээрх үндсэн элементүүдийг 

орон зайд зөв төлөвлөн тухайн бүсийн газарзүйн нөхцөл, байдлыг харгалзан бүс нутгийн 

цаашлаад улс орны хөгжлийн бодлогыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ нь бүс нутаг төлөвлөлт 

гэж тайлбарлаж болно .  

Хот суурин газрууд  нь орон зайд тодорхой эрэмбэтэй төвийн үүрэг гүйцэтгэж байгаа 

учир ойр орших, дээд эрэмбийн төврүүгээ татагдах онолын дагуу бүлэг суурингийн 

тогтолцоонуудад хуваагдана.  Бүлэг суурингийн тогтолцоо нь дэд бүс, бичил бүсийг 

тогтоох нэг үндэслэл болно. Бүлэг суурингийн тогтолцоог тодорхойлохын тулд төв суурин 

газруудын эрэмбийг нэн тэргүүнд авч үзэх шаардлагатай. 

 

дд Сургаал Онол Таамаглал Төлөөлөгчид 

1 

Эдийн засгийн 

түүхийн онол, 

сургаал 

хөгжлийн үе 

шатны онол 

 

Эдийн засгийн хөгжил (бүтээмж, 

хөрөнгө оруулалтын өсөлт гэх мэт) 

-ийг S хэлбэрийн муруйн үе шатаар 

тодорхойлж болно 

W.W.Rostow 

бүтцийн 

хөгжлийн онол 

эдийн засгийн бүтцийн єєрчлєлтөөр 

нөхцөлдсөн хөгжил (анхдагч, 

хоёрдогч, гуравдагч салбар) 

C.Clark 

J.Fourastié 

Шинэчлэлийн 

онол  

Хөгжил үйлдвэрлэлийн жингээр 

тодорхойлогдоно 
J.Friedmann 

хувьслын онол 

evolution theory 

40-60 жил тутамд бий болсон суурь 

инновациуд эдийн засгийн 

хөгжлийг үсрэнгүй түргэсгэдэг 

J.Schumpeter 

2. 

Социологи, 

улс төрийн 

шинжлэх 

ухааны онол, 

сургаал 

Протестант ёс зүй  
Пуританы зан үйл нь хөгжлийн гол 

хүчин зүйл юм 
M.Weber 

Ангигүй 

нийгмийн онол 

Мөлжлөгийг устгах нь хөгжлийг 

бий болгоно 

H.Babek 

K.Marx 

орон нутгийн 

онцлогийн онол  

орон нутгийн үүрэг хариуцлага 

хүмүүний нэмүү эрчим хүчийг бий 

болгодог 

S.Kopátsy 

3. 

Эдийн засгийн 

онол сургаал 

 

институтчилэлийн 

онол  

институтуудын үр ашигтай үйл 

ажилгааны систем нь хөгжлийг бий 

болгодог 

D.North 

шинэ сонгодог 

тэнцвэрийн онол  

Хүчин зүйлсийн чөлөөтэй урсгал нь 

хөгжлийн доод түвшний бүс 

нутгийн хөгжилд тусалдаг 

R.Solow 

туйлшрал (төв-

хязгаар)-ын онол  

үйлдвэрлэлийн үр ашиг ба өргөжин 

буй гадаад  хэмнэлтийн харьцаа 

хөгжилд хүргэдэг 

J.Friedmann 

I.Wallerstein 

Бөөгнөрөлийн давуу тал нь 

хөгжлийг өдөөдөг (шинэ 

хүмүүнлэгийн газарзүй) 

P.Krugman 

экспортод 

суурилсан онол 

 

гадаад  хэмнэлтийн харьцаа 

хөгжлийг өдөөдөг 

D.North 

G.Myrdal 

эндоген хөгжлийн 

онол 

 

Технологийн дэвшил нь гадаад 

боломж биш, харин хөгжлийн 

загварыг тодорхойлох хүчин зүйл 

юм 

P.Romer 

өсөлтийн туйлын 

онол 

 

Туйлууд нь эдийн засгийн 

хөгжлийн төвүүд юм 

F.Perroux J.R. 

Boudville J.R. 

Lausen 
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1.2.7 Бүсийн шалгуур үзүүлэлт 

Нутаг дэвсгэрийн заагласан хэсэг бүр бүс нутгийн үүргийг гүйцэтгэж чадахгүй бөгөөд 

түүнийг тодорхойлоход зайлшгүй хангасан байх шалгууруудыг авч үздэг. Р.Ринчинбазар 

бүсчлэлийн бодлогыг хэрэгжүүлж буй улс орнуудын туршлагыг судлан үзээд дараах гол 

шалгууруудыг түгээмэл баримталж байна гэж тодорхойлжээ: 

- Хүн амын амьдралын түвшин  

- Аж үйлдвэрийн бүтэц  

- Нийгэм, эдийн засгийн хөгжлийн ерөнхий түвшин  

- Хүн ам зүйн байдал 

- Байгалийн нөхцөл нөөц  

- Газарзүйн байрлал  

Бүс нутгийг тодорхойлох шалгуур нь улс орон бүрт өөр өөр байдаг нь тухайн орны 

байгалийн нөхцөл нөөц, нутаг дэвсгэрийн системийн зохион байгуулалт, нийгэм эдийн 

засгийн хөгжлийн түвшинтэй хамааралтай байдаг. Өргөн уудам нутаг дэвсгэртэй, хүн ам 

цөөтэй орны хувьд байгалийн нөхцөл, нөөцийг харгалзан хөдөлмөр ба аж ахуй эрхлэлт 

зэргийг хамруулсан нь үр дүнтэй бөгөөд газар нутаг бага хүн амын тоо болон нягтшил 

өндөртэй орны хувьд нийгэм эдийн засгийн нөхцөлийг гол шалгуур болгон харгалзах нь 

зүйтэй (Базарханд Ц., 2016). 

1.2.8 Олон улсын бүсчилсэн хөгжлийн  онолын чиг хандлага  

Дэлхийн улс орнуудын туршлагаас үзвэл, монголын нөхцөлд, бүс нутгийн онолын орчин 

үеийн хөгжлийн дор дурдсан 4 үндсэн чиг хандлагыг аль нь илүүтэй тохирохыг судлан 

тогтоох нь зүйтэй байгаа юм. Үүнд: 

1. Бүсийн байршилтын онопын хандлага. Энэхүү хандлага нь хөдөө аж ахуй, аж 

үйлдвэр, үйлчилгээний хүрээнд байршилтыг тогтоох (байршилтын сонголт) эсвэл 

тодорхой бүсийн хүрээнд тэдгээрийг оновчтой байршуулах зэрэг асуудлыг 

шийдвэрлэхэд чиглэгддэг ажээ.  

2. Бүс нутгийн эдийн засгийн бүтцийн хөрвөх чадварын онолын хандлага. Уг хандлага 

нь бүсийн үйлдвэрлэлийн хүчин зүйлс ( байгалийн нөөцөөс илүүгээр хүний 

хөдөлмөрийн бүтээмж,  нийгмийн капитал, технологи, мэдлэг чадвар ) болон бараа 

бүтээгдэхүүний хөрвөх чадвар, тэдгээрийн идэвхжилт болон үзүүлэх нөлөөллийг, 

өөрөөр хэлбэл бүс нутаг хоорондын бараа бүгээгдэхүүн ба үйлдвэрлэлийн хүчин 

зүйлсийн/байршилтын/ хөдөлгөөн, тэдгээрийн нэг нэгнээ нөхөхчадвар, үр дагаварыг 

авч үздэг бөгөөд харин хөрвөх чадварыг улсын болон бүсийн эдийн засгийн 

өсөлтийн хэрэгцээтэй уялдуулдагаараа онцлогтой байна.  

3. Эдийн засгийн өсөлтийн туйлуудад үндэслэсэн бүсийн тогтвортой өсөлт,  хөгжлийн 

онолын хандлага. Энэ хүрээнд өөр хоорондоо зарчмын ялгаатай онол, үзэл 

баримтлалууд хамрагддаг. Энэ онолын цаад санаа нь капитал бүрдүүлэлт, ажил 

эрхлэлтийн өсөлт, байгалийн нөөц баялгийн ашиглалтын эрчимжүүлэлтээр эн 

түрүүнд зах зээлд ашигтай байрласан дотоод чадавхи сайтай бүс нутгийг 

түрүүлэнгүй хөгжүүлж, энэ үндсэн дээр улс орон, бусад бүс нутгийн хөгжлийг 

дэмжих эдийн засгийн өсөлт, хуримтлал,  нийгмийн бүтээмжийн чадавхийг 

дээшлүүлж болно гэж үзэж байна. 

4. Эдийн засгийн газар зүйн ба бүс нутгийн хөгжлийн  шинэ онолын хандлага. Энэ нь 

нэлээд өргөн хүрээтэй бөгөөд дотроо хэд хэдэн томоохон чиглэлтэй. Гэхдээ 

байршилт, төрөлжилтийн болон бүсийн өсөлт, хөгжлийн онолд тулгуурлах бөгөөд 

бүсийн өвөрмөц онцлогийг харгалзан үйлдвэрлэлийн хүчин зүйлсийг оновчтой 

ашигпах замаар аж үйлдвэржсэн нийгмээс мэдлэг оюун, соёлын үнэ цэнийг 

шингээсэн нийгэмд шилжих нөхцөл боломжийг  голлон авч үзэж байна. 

Дээр дурдсан онолын нийтлэг чиг хандлагууд нь улс орнуудын бүс нутгийг хөгжүүлэх 

практик үйл ажиллагаанд харилцан адилгүй ялгаатай байдлаар тусгагдан хэрэглэгдэж ирсэн 

байна. Энэ нь тухайн улс орны нийгэм, эдийн засгийн хөгжлийн түвшин, эдийн засаг, аж 

ахуй, түүх, соёлын уламжлал, газарзүйн байрлал, байгаль, эдийн засгийн нөөц чадавхийн 

хүрэлцээ, хангамж зэрэгтэй холбоотой юм.  

Тэдгээрийг арга зүйн талаас нь дор дурдсан гурван гол хандлагаар тоймлон авч үзэж 

болох байна: 

- Төвлөрч хөгжүүлэх хандлага 

- Хослуулан хөгжүүлэх хандлага 

- Жигд хөгжүүлэх хандлага 

1. Төвлөрч хөгжүүлэх хандлага. Энэ нь нэг буюу хоёр төв /хот суурин/-д төвлөрөн 

хөгжүүлэх чиглэлийг баримталдаг бөгөөд эдийн засгийн чадавхи султай буурай хөгжилтэй 

орнууд зонхилон баримталж иржээ. Учир нь эдгээр орнуудад бүс нутаг бүрийг нэгэн зэрэг 

хөгжүүлэх боломж хомс байдагтай холбоотой юм. 

 
Зураг 1.1 Төвлөрч хөгжүүлэх хандлага  . 

Энэхүү хандлагад бүсийн төвлөрөл ба төвийн онол, өсөлтийн ба гадаад худалдааны шинэ 

онолууд багтана. 

2. Хослуулан хөгжүүлэх хандлага. Энэхүү хандлагаар хэд хэдэн томоохон төвийг бий 

болгон тэдгээрт хүн ам, үйлдвэрлэлээ төвлөрүүлж бүс нутгийг хөгжүүлдэг. Сул, буурай 

хөгжилтэй улс орнууд нэг төвд чиглэсэн хөгжлийн үзэл баримтлапаас хэд хэдэн төвүүдэд 

төвлөрөн хөгжих арга замыг сонгож ирсэн байна. Уг хандлага нь жигдрүүлэн хөгжүүлэх ба 

төвлөрүүлэн хөгжүүлэх хандлагуудын тодорхой шинжүүдийг агуулдаг бөгөөд завсрын үе 

шат гэж үзэж болох талтай.  
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Зураг 1.2 Хослуулан хөгжүүлэх хандлага 

3. Жигдрүүлэн хөгжүүлэх хандлага. Энэхүү хандлагаар улс орнууд өөрийн бүс 

нутгуудыг жигд, тэнцвэртэй хөгжүүлэх чиглэл, бодпогыг баримтапдаг бөгөөд өнөөгийн 

өндөр хөгжилтэй, жижиг газар нутагтай /бид заримыг нь хот улс ч гэдэг/ улс орнууд гол 

төлөв баримталж байна. Учир нь тэдгээр орон бүсүүдийнхээ нийгэм, эдийн засгийн 

хөгжлийн асуудлуудыг жигд анхааран шийдвэрлэх эдийн засгийн чадамж бүрдсэн 

байдагтай холбоотой.  

 
Зураг 1.3. Жигдрүүлэн хөгжүүлэх хандлага 

Энэхүү хандлагад бүсийн байршилтын онолын хандлагууд болон шинэ сонгодог, 

посткейнс, зкспортын суурь онолууд хамаарч байна. Эдүгээ томоохон газар нутагтай 

хөгжингүй орнууд байгаль, түүхий эдийн нөөц, хатуу дэд бүтцэд түшиглэж ирсэн 

харьцангуйн онолоос илүү зах зээлийн  өрсөлдөөнд үндэсний болон бүс нутаг бүрийн давуу 

тал, түүнийг тодорхойлогч хүчин зүйлүүдийг илрүүлэх, бүрдүүлэх, ашиглах зах зээлийн 

эрэлт хэрэгцээ, тэдгээрийн өөрчлөлт, чиг хандлага, банк, санхүү, зээл, даатгал, хөрөнгийн 

бирж зэрэг уян дэд бүтцийн өөрчлөлтийг  соргог мэдэрч тусгах нь бүс нутгуудыг эдийн 

засгийн хувьд бие даалган хөгжүүлэхэдд бизнесийн оролцоо, дэмжлэгийг хангаж, төрийн 

оролцоо, зохицуулалтыг аль болох бага байлгаснаар амжилт олох нэг гол нөхцөл гэж үздэг 

болсон байна.  

Бүс нутгуудын хүрээнд үйлдвэрлэл, үйлчилгээний хоршилт, төрөлжилтийг хөгжүүлж, 

нэмүү өртөг бүхий бүтээгдэхүүнийг боловсруулж, борлуулах зах зээлийн сувгуудыг бий 

болгох төр, хувийн хэвшлийн аль аль талын ашиг сонирхолыг хослох нэг гол үндэс ч чухам 

үүнд оршиж  болохоор байна.  

1.3 Үйлдвэрлэлийн байршлын зүй тогтол, зарчим, хүчин зүйл, сонголт  

Байршлын аливаа онолыг практикт хэрэглэх урьдач нөхцөл, мэдээллийн бааз суурь нь 

үйлдвэрлэх хүчнийг байршуулах зүй тогтол, зарчим, хүчин зүйлсийг нарийвчлан тооцож, 

байршлын сонголтод голлон нөлөөлөх үзүүлэлтүүдийг илрүүлэн тогтоож замаар 

салбаруудын ангилалд тулгуурлан тоон ба чанарын шинжилгээ хийх явдал юм.  

1.3.1 Аж үйлдвэрийн салбарын ангилал  

Салбаруудын ангиллыг нэлээд ерөнхий байдлаар бүлэглэн харуулья. Үүнд: 

- Нөөцийн эх үүсвэрт татагдсан, энэ үүднээсээ материал, түүхий эд, бусад нөөцийн 

байршлаас шууд хамааралтай салбарууд. Энэ бүлэгт түүхий эдийг тээвэрлэхээс бэлэн 

бүтээгдэхүүн зөөх нь хямд зардалтай байдаг бөгөөд түүхий эдийг их хэмжээгээр 

боловсруулдаг үйлдвэрүүд багтана; 

- Түлш, эрчим хүчний эх үүсвэрт татагдах салбарууд. Энэ бүлэгт эрчим хүчний өндөр 

хэрэглээтэй, нэгж бүтээгдэхүүний өртөгт нь түлш, цахилгааны зарцуулалт голлох 

жин дардаг үйлдвэрүүд орно; 

- Хөдөлмөрийн нөөц төвлөрсөн бүс нутагт татагдах салбарууд. Хөдөлмөрийн 

багтаамж ихтэй үйлдвэрүүд энд хамаарах ба ажилчид, албан хаагчдын цалин, нийтлэг 

үйлчилгээний зардал болон бусад нөхцөл бараа бүтээгдэхүүний үнэнд гол нөлөө 

үзүүлж байдаг.  

- Бүтээгдэхүүний хэрэглээнд татагдах салбарууд. Адил зайд түүхий эд, түлш, 

шатахуун тээвэрлэх зардал нь бэлэн бүтээгдэхүүнийг хэрэглэгчдэд хүргэх зардлаас 

өндөр байдаг үйлдвэрүүд энд багтана. Мөн овор багатай юмуу хурдан муудах 

бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл хамаарна.  

Гэхдээ дээр дурдсан шинж чанаруудын аль нь ч давамгайлах нөлөө үзүүлэхгүй тийм 

салбар байдгийг үгүйсгэх аргагүй.  

1.3.2 Үйлдвэрлэх хүчнийг байршуулах зүй тогтол  

Нутаг дэвсгэрийн хөдөлмөрийн хуваарийн нөлөөллөөр үйлдвэрлэл, хэрэглээнд бүс 

хоорондын тэнцвэр бий болж, холбоо харилцаа, тээвэр хөгжиж байдаг жамтай. Үйлдвэрлэх 

хүчнийг байршуулах бодит зүй тогтол нь:  

- Улсын хэмжээнд үйлдвэрлэлийг төлөвлөлттэй, оновчтой байршуулах,  

- Нийгмийн хөдөлмөрийн нутаг дэвсгэрийн хуваарь зүй зохистой байх,  

- Бүс нутгуудын хөгжлийг дэмжих замаар эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн түвшнийг 

нь ойртуулахад чиглэх учиртай.   

Үйлдвэрлэх хүчнийг байршуулах стратегийн үүднээс эдгээр зүй тогтлыг норматив 

шаардлага буюу хүсэж буй хандлага гэж үзэж болох ба бодит байдалд хэрэгжихгүй байх 

талтай (жишээ нь, хөгжлийн түвшнийг жигдрүүлэх г.м) юм.  
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1.3.3 Үйлдвэрлэх хүчнийг байршуулах зарчим  

Байршлын зарчим гэдэг нь эдийн засгийн хөгжлийн тодорхой үе шатан дахь 

үйлдвэрлэлийн орон зайн тархалтын бодит илрэл болой. Зүй тогтол байршлын бодит 

байдлыг илэрхийлдэг бол зарчим эдийн засгийн бодлогод зүй тогтлыг хэрхэн тусгаж 

байгааг харуулдаг субьектив ойлголт юм.  

Иймд зарчим гэдэг нь аж ахуй эрхлэх арга гэж үзэж болно. Зах зээлийн харилцааны 

нөхцөлд байршлын зарчмууд үйлдвэрлэх хүчнийг зохистой байршуулах, бүс хоорондын 

эдийн засгийн харилцаа, худалдаа, хөдөлмөрийн хуваарийг гүнзгийрүүлэхэд бодитой нөлөө 

үзүүлж байх ёстой.  

Ерөнхий зарчмуудыг дурдвал:  

- Үйлдвэрлэлийг эрчим хүч, түлш, түүхий эдийн эх үүсвэр хийгээд бүтээгдэхүүний 

хэрэглээний бүс нутагт ойртуулах; 

- Байгалийн нөөцийн хамгийн үр ашигтай төрлүүдийг эхний ээлжинд ухаалгаар 

ашиглах; 

- Улс, орны нутаг дэвсгэрт үйлдвэрлэх хүчнийг оновчтой байршуулах;  

- Үйлдвэрлэх хүчнийг байршуулах, хөгжүүлэхэд олон улсын хөдөлмөрийн хуваарийн 

эдийн засгийн үр ашиг, давуу талыг ашиглах явдал болно.  

Гэхдээ аль ч зарчим тус тусдаа зохих ач холбогдолтой хэдий ч бүхэлд нь харвал 

хоорондоо нийцгүй байж болно. Жишээ нь, ямар нэг үйлдвэрийг түүхий эд, эрчим хүч эс 

бөгөөс бүтээгдэхүүнийг нь хэрэглэх зах зээлийн аль алинд нь ойр байгуулах боломж нэгэн 

зэрэг бүрдэнэ гэдэг маш ховор тохиолдол юм. Бас үйлдвэрлэлийн төрөлжилт нэмэгдэхийн 

хэрээр нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд тэдгээрийн байршил жигд бус тархалттай болж эхэлдэг 

нийтлэг зүй тогтол үйлчилдэг ажээ.  

1.3.4 Үйлдвэрлэлийг байршуулахад нөлөөлөх хүчин зүйл  

Өнөө цагт байршилд нөлөөлөх хүчин зүйлсийг хуучин ба шинэ (ингэж ангилах нь 

хатуу тогтсон зүйл биш бөгөөд хуучин гэдэг нь ач холбогдлоо алдсан гэсэн үг биш) 

хэмээн хувааж байна. Эхнийх нь эртнээс хэрэглэгдэж ирсэн бол шинэ гэдэг нь шинжлэх 

ухаан, технологийн хувьсгалын эрин үед үүссэн юм.  

a. Хуучин хүчин зүйлс 

Нутаг дэвсгэр. Хэмжээ нь том байхын хэрээр төрөл бүрийн байгалийн баялгийн 

нөөцөөр арвин төдийгүй үйлдвэрлэл, хүн амыг байршуулах сонголтын олон боломжийг 

агуулна. Энэ нь юуны өмнө ОХУ, Хятад, Канад, АНУ, Бразил, Австрали, Энэтхэг зэрэг 

улсад хамааралтай. Нөгөө талаас багахан газар нутагтай орнуудын хувьд дэд бүтцийн 

хөрөнгө оруулалт бага, алсын тээвэр гэх мэт “зовлон” үгүй боловч орчин үед ихэнх нь газар 

нутгийн хомсдолд орсон юм.  

Эдийн засаг-газарзүйн байршил. Энэ бол нэн чухал хүчин зүйл болно.  “Хүний тавилан 

хүмүүжлээсээ, улсын тавилан байршлаасаа” гэсэн эртний үг бий. Тэгвэл байршил гэдэг 

ухагдахуун газарзүйн хувьд тухайн улс дэлхийн бөмбөрцгийн аль хагаст, ямар өргөрөг, 

уртрагт оршиж хэр зэрэг орон зай эзэлж байгаагаар, байгалийн хувьд уур амьсгал, 

байгалийн аль бүс, бүслүүрийг хамран далай тэнгисээс хэр зэрэг алслагдаж, эсвэл 

хүрээлэгдэж, ямар нөөц боломжийг эзэмшиж буйгаар, эдийн засгийн хувьд ямар чадавхтай 

улс, орнуудтай хиллэдэг, олон улсын чанартай зам харилцаа, хот суурин, далайн боомт, 

хөдөлмөрийн хуваарьт хэрхэн татагдах бололцоотой, улс хоорондын байнгын болон 

улирлын чанартай хилийн гарц, боомт хэр олонтой зэргээр тодорхойлогдоно.  

Монгол мэтийн цөөн орон далай тэнгисээс ихээхэн алслагдсан байхад Хонконг, 

Сингапур худалдааны маш их ач холбогдолтой далайн тээврийн боомт, Панамын суваг 

1890-ээд онд ашиглалтанд орсноор Панам улс стратегийн үүднээс нэн ашигтай бүс нутаг 

болж хувирсан билээ. Ер нь эртнээс наааш улс, орнуудын хөгжилд хамгийн их түлхэц 

үзүүлсэн нь далайд гарцтай байх явдал байсаар ирсэн. Ийм учраас “далай дагасан 

хотжилт” гэдэг нэр томьёо хүртэл үүссэн юм. Австрали, Вьетнам, Португал зэрэг олон 

орны хүн амын нутагшил, суурьшлаас энэ дүр зураг илүү тод харагддаг. 

Байгалийн нөөц. Аж үйлдвэржилтийн эхэн үед байгалийн нөөц, ялангуяа тэргүүн 

ээлжинд ашигт малтмалын ордууд хүнд үйлдвэрийн байршлыг тодорхойлж байв. Орчин 

үед нөлөө нь багасаж байгаа хэдий ч олборлох салбарын хувьд гол хүчин зүйл хэвээр байна. 

Дэлхийн бөмбөрцгийн умард хэсэгт Евро-Азийн уудам газрыг эзлэн орших ОХУ нефть, 

байгалийн хийн асар их нөөцтэй. Үнэлгээ нь дэлхийд тэргүүлэх энэ их баялгийг нээж 

ашиглахад ихээхэн хөрөнгө оруулалт шаардахаас гадна энэ улсын ихэнх компанийн 

хоцрогдсон техник, технологи, ялангуяа сүүлийн үед эрс нэмэгдэж буй модны экспорт нь 

ирээдүйд хүрээлэн буй орчинд асар их хохирол учруулж мэдэх юм.  

Тээвэр. Олон зууны турш үйлдвэрлэлийн байршилд нөлөөлөх хамгийн гол хүчин зүйл 

төрөл бүрийн тээвэр байсаар иржээ. БАМ (Байкало-Амурская магистраль)-ын бүтээн 

байгуулалт нь ЗХУ шинэ нөөцийг эзэмших бодлого байсан бол Канадад “Нөөцөд хүрэх зам” 

нэртэй томоохон төсөл хэрэгжүүлж байв. Орчин үед зам харилцаа, тээврийн хэрэгсэл 

хөгжихийн хэрээр зардал ихээхэн буурсан ч далайн тээвэр хамгийн хямд хэвээр байгаа 

хийгээд бизнест цаг хугацаа нэн чухал гэдгийг харуулах нэгэн жишээ бол БНСУ-ын 

төмөрлөгийн үйлдвэрүүд (Posco, Dongkuk Steel Mill зэрэг) Монголын хямд хайлуур 

жоншийг бус цаг хожих үүднээс Бразил, Перу, Мексикээс авч байгаа явдал юм.  

Хөдөлмөрийн нөөц. Энэ хүчин зүйл нутаг дэвсгэрийн эдийн засгийн зохион байгуулалт, 

үйлдвэрлэх хүчний байршилд ямагт гол нөлөөтэй байсаар ирсэн цаашид ч хэвээр байх биз. 

Ялангуяа хөдөлмөрийн багтаамж ихтэй салбарууд сул чөлөөтэй ажиллах хүчийг ямагт 

өөртөө “татаж” байдаг. Орчин үеийн шинжлэх ухаан, технологийн дэвшил энэ хүчин 

зүйлийн нөлөөг хоёрдмол хандлагатай болгож байна. Нэг талаас үйлдвэрлэл, үйлчилгээ 

өргөжихийн хэрээр өөр орноос нэмэлт ажиллах хүч авах шаардлага гарч байдаг бол нөгөө 

талаас  хямд ажиллах хүчтэй газарт үйлдвэрлэлийг шилжүүлэн байршуулах нь ашигтай юм.   

Төвлөрөл. Үйлдвэрлэлийн төвлөрөл эдийн засгийн өндөр үр ашиг өгдөг ч хүн ам болон 

үйлдвэрлэлийн хэт бөөгнөрөл зэрэг олон сөрөг үзэгдлийг дагуулах болсон ба нэн ялангуяа 

хүрээлэн буй орчинд сөргөөр нөлөөлж байна.  

Б. Шинэ хүчин зүйлс 

Өндөр технологи. Шинжлэх ухааны ололтыг ашиглах чадавх, түүнийг дэмжих дэд 

бүтэц үйлдвэрлэлийн байршилд улам бүр нөлөөлөх болов. Юуны өмнө энэ нь өндөр 

технологийн салбарт хамаатай ба оюуны потенциал голлон төвлөрсөн том агломерац давуу 

талтай. Орчин үед “шинжлэх ухааны хотхон”, “үйлдвэрлэл, технологийн парк”, 

“технополис” зэрэг нэр томьёо өргөн хэрэглэгдэх болов. Технополис гэдэг нь инновацын 

шинэ технологи боловсруулах, мэдлэгт суурилсан үйлдвэрлэл хөгжүүлэх, өндөр 

мэргэжлийн судлаачид, инженерүүдийг бэлтгэх зорилгоор тусгайлан байгуулсан шинжлэх 

ухаан-үйлдвэрлэлийн цогцолборыг хэлнэ. Технополисын санаа анх Японд үүссэн бөгөөд 

1950-аад онд байгуулагдсан АНУ-ын “Цахиурын хөндий” эдүгээ ч дэлхийн технологийн 

хөгжлийн өлгий хэвээр байна. Орчин үеийн хамгийн том технополис бол Бельгийн “Левен-
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ла-Нев”, Швед-Данийн “Зэсийн хөндий”, Японы Цукуба болон Өмнөд Солонгосын Тэжон 

хот, Францын “София-Антиполис”, Италийн “Новус Ортус”, Энэтхэгийн “Цахиурын 

хөндий”, Хятадын “Жун Гуань Чунь” юм. 

 Экологи. Энэ хүчин зүйлийг урьд нь ямар нэг байдлаар тооцдог байсан ч орчин үед 

онцгой ач холбогдолтой болов. Газар, усны нөөцийн хомсдол, аж үйлдвэрийн хог хаягдлыг 

зайлуулах, цэвэрлэх өндөр зардал, аж үйлдвэржилт, хотжилт төвлөрсөн бүс нутгуудын 

хүрээлэн буй орчны доройтол цаашид эдгээрийн үйлдвэрлэлийн бөөгнөрлийг задлах, хүн 

амын төвлөрлийг сааруулах шаардлагыг бий болгож байна. Иймээс ихэнх орон хуучин 

үйлдвэрээ шинэчлэх, шилжүүлэх, татан буулгах болсны нэг жишээ нь Германы аж 

үйлдвэрийн зүрх гэж нэрлэгдэж байсан Рурын үйлдвэрлэлийн район дэлхийн II дайны өмнө 

ч, хойно ч Европын хамгийн их бохирдсон газарт тооцогдож байсан бол Засгийн газар нь 

онцгой анхаарал хандуулж, “Рурын дээгүүр цэнхэр тэнгэр” нэртэй тусгай хөтөлбөр 

хэрэгжүүлэн олон үйлдвэр, заводыг нэг бол орчин үеийн шаардлагад нийцүүлэн шинэчилж, 

эсвэл бүр нураан зайлуулснаар одоо энэ нутагт экологийн төлөв байдал хэвийн болсон ажээ.  

1.3.4 Үйлдвэрлэлийг байршуулахад дэд бүтцийн хүчин зүйлийг тооцох  

Аливаа нутаг дэвсгэр, хот суурин газарт шинэ үйлдвэр байгуулахад тооцох үндсэн 

шалгуурын нэг нь төрөл бүрийн дэд бүтцийн хөгжлийн түвшин юм. Дэд бүтцийн хөгжлийг 

үнэлэхэд дараах томьёогоор тодорхойлогдох бүтцийн индексийн аргыг ашигладаг.  
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Энд j - хот, суурин газрын зэрэглэлийн дугаар, r - дэд бүтцийн төрөл, Kij нь  j-р 

зэрэглэлийн хотууд дахь r-р төрлийн дэд бүтцийн хөгжлийн тухайн (хувийн) индекс, Ir - 

сүүлийн таван жилээр тооцсоноор төрөл бүрийн эх үүсвэрээс (улсын, хувийн болон 

гадаадын) r-р төрлийн дэд бүтцийг хөгжүүлэхэд оруулсан хөрөнгийн хэмжээ юм.   

Нөгөө талаас аж үйлдвэрийг байршуулах эдийн засгийн үр ашгийг тооцох 

шаардлагатай. Арга зүйн хувьд янз бүрийн зэрэглэлийн хот, суурин газарт үйлдвэрлэлийг 

эдийн засгийн хувьд үр ашигтай байршуулах бодлогын шинжилгээг салбаруудын бүтцийн 

онцлогийг тооцсон индексүүдийн тусламжтайгаар гүйцэтгэх нь зохистой гэж үздэг. Үүнд:   
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зэрэг үзүүлэлт чухал ач холбогдолтой болно. Эдгээр томьёонд j-р зэрэглэлийн хотын i-р аж 

үйлдвэрийн салбарын хувьд 1

ijP  - ажиллагчдын тоо, 2

ijP  - үйлдвэрлэлийн үндсэн фондын 

өртөг, Tij - үйлдвэрийн ажлын цагийн ээлжийн коэффициентийг тус тус тэмдэглэв.  

1.4 Үйлдвэрлэлийн байршлын сонголт   

Үнэмшил багатай санагдах ч өнөө цагт үйлдвэрлэлийн байршлыг сонгох нь маш 

төвөгтэй асуудал хэвээр байна. Ямар ч сонголт хийсэн тэр байршил нь байгалийн нөхцөл, 

уур амьсгал, хөдөлмөрийн болон борлуулалтын зах зээл, өрсөлдөөн гээд өөр өөрийн 

өвөрмөц онцлогийг агуулж байдаг. Энэ бүгд тухайн үйлдвэрийн ашгийг ч, эрсдэлийг ч 

нөхцөлдүүлэх болно. Иймд үйлдвэрлэлийг байршуулах сонголт хийх, хөрөнгө оруулалтын 

үр ашгийг дээшлүүлэх, цаашид ашигтай ажиллах нөхцөлийг хангахад нөлөөлөх хүчин 

зүйлсийг сайтар тооцон судалгаа, дүгнэлт хийх нь нэн чухал асуудал юм. Үйлдвэрлэлийг 

шинээр байршуулах судалгаа хийхэд хэдэн зуу, тэр ч атугай хэдэн мянган хүчин зүйлийг 

тооцох шаардлага гардаг байна. Тухайлбал, 1965 онд Америкийн “Industrial Development” 

сэтгүүлд “Байршлын 700 хүчин зүйл” нэртэй өгүүлэл хэвлэгдэж, 1970 онд Миссури муж 

улс өндөр хүчин чадалтай тооцоолох техник ашиглан үйлдвэрлэлийн байршилд нөлөөлөх 

25000 хүчин зүйлийг харьцуулан судалж байсан ажээ (Чорли Дж. Р, Хаггет П., 1971).  

Практикт хэрэглэхэд тохиромжтой өөр нэг судалгааг АНЭУ-ын эрдэмтэн Масуд Аль 

Бадри хийсэн юм (Masood A.Badri., 2007). Тэрээр үйлдвэрлэлийг байршуулах шийдвэр 

гаргахад чухал нөлөөтэй 14 бүлэг хүчин зүйлсийн ач холбогдлыг тодруулахын тулд 2004-

2006 оны хооронд 23 улсын 2125 пүүс,  компанийн удирдлагуудын дунд санал асуулга 

явуулжээ (2.3-р хүснэгт). Хүчин зүйлсийг сонгохдоо Тюнинээс эхлээд энэ чиглэлээр 

судалгаа хийсэн үе үеийн эрдэмтдийн бүтээлийг ашигласан агаад санал асуулгын дүн 

аливаа хүчин зүйл бүхэн ямар нэг хэмжээгээр ач холбогдолтой болохыг харуулсан байна.  

Энэхүү судалгаа зорилтот салбаруудыг хөгжүүлэх нөхцөл бүрдүүлэхийн тулд тус 

улсын долоон эмиратын нэгнийх нь захиалгаар хийгдсэн тул зөвхөн арга зүйг нь нээлттэй 

хэвлэсэн бөгөөд ерөнхийд нь дүгнэвэл үйлдвэрлэлийн чиглэл (гадаад/дотоод зах зээл), 

түүнчлэн үйлдвэрлэлийн хүчин чадал, хөгжлийн үе шат, өмчийн хэлбэрээс хамаараад ач 

холбогдол нь өөр өөр салбарт ялгаатай байгааг хэлж болохоор байна. Түүнээс гадна нөлөө 

нь ялихгүй мэт санагдах гадаад хэлээр сургалт явуулдаг сургууль үйлдвэрлэлийн байршилд 

хэр ойр байх нь ч тун учир холбогдолтой болдог ажээ. Яагаад гэвэл тухайн үйлдвэрийг 
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удирдах гадаад менежерүүдийн ажиллах орчин, амьдрах нөхцөл шинэ үйлдвэрийн зардлын 

нэг хэсэг болдог юм.  

Улс, орнуудын олон жилийн туршлагаар ажиглагдсан нэг зүйл бол “Үйлдвэрлэлийн 

байршлын сонголтонд ямар хүчин зүйлс чухал болох тухай менежерүүдээс асуугаад 

зогсохгүй тэд юу хийж байгааг харах ёстой” гэсэн үг байдаг. Энэ мэтээр шинэ үйлдвэрийн 

болон сонгож тогтоосон байршлын тухайд боломжтой бүх мэдээлэл, төрөл бүрийн үзүүлэлт, 

тоо баримтыг цуглуулсны дараа эконометрик загварчлалын арга ашиглан нөлөөлөх хүчин 

зүйлсийн талаарх таамаглалуудыг судлах боломжтой болдог байна. 

Хүснэгт 3. Үйлдвэрлийн байршлыг сонгох хүчин зүйлс (Масуд А.Бадри) 

№ Тооцох шаардлагатай хүчин зүйлс 

1. Тээвэр 

1 Агаарын тээвэр  

2 Авто зам 

3 Төмөр зам  

4 Ачаа, тээврийн үйлчилгээ 

5 Усан замын тээвэр  

6 Дамжуулах хоолой  

7 Түүхий эд тээвэрлэх өртөг  

8 Эцсийн бүтээгдэхүүнийг тээвэрлэх өртөг 

9 Шуудангийн үйлчилгээний хүртээмж  

2. Ажиллах хүч 

10 Мэргэжил шаардах ажлын байр 

11 Цалин, хөлсний хэмжээ 

12 Мэргэжил шаардахгүй ажлын байр  

13 Үйлдвэрчний эвлэлийн байгууллага байдаг эсэх   

14 Ажиллах хүчний боловсролын түвшин 

15 Ажлын байрны тогтвортой байдал  

16 Эрэгтэй ажиллах хүч  

17 Эмэгтэй ажиллах хүч 

18 Амьжиргааны доод түвшин (орон сууцны нөхцөл) 

19 Ажилтнуудын тогтвор суурьшил 

3. Түүхий эд, материал  

20 Түүхий эдийн хүрэлцээ 

21 Төрөл бүрийн материал, дагалдах эд зүйлсийн хангамж, хүрэлцээ 

22 Агуулах байгууламжийн хүртээмж  

23 Ханган нийлүүлэгчдийн байршил 

24 Тээврийн зардал 

4. Зах зээл 

25 Өргөн хэрэглээний бараа бүтээгдэхүүний зах зээлд ойр дөт байдал 

26 Бараа бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгчдийн зах зээлд хэр ойр байх  

27 Зах зээлийн өсөлтийн хүлээлт  

28 Бараа бүтээгдэхүүнийг зах зээлд хүргэх зардал  

29 Маркетингийн үйлчилгээ 

30 Өрсөлдөх чадвар сайтай байрлалтай эсэх 

31 Хүн амын орлогын өөрчлөлтийн хандлага 

32 Хүн ам зүйн хандлага  

33 Хэрэглээний шинж чанар, төлөв хандлага  

34 Өрсөлдөгчдийн байршил   

35 Ирээдүйд өргөжих боломж 

36 Зах зээлийн багтаамж 

5. Үйлдвэрлэл явуулах орчин нөхцөл 

37 Үйлдвэрлэлийн зориулалтаар ашиглах газрын төлбөр  

38 Аж үйлдвэрийн парк байгуулах өртөг 

39 Шаардлагатай талбай (га.) 

40 Өргөтгөл хийх газартай эсэх  

41 Даатгалын нөхцөл, хураамжийн хэмжээ  

42 Санхүүгийн үйлчилгээний хүртээмж 

43 Бусад үйлдвэрлэгчтэй хэр ойрхон байрлах  

6. Нийтийн аж ахуй 

44 Усны хангамж 

45 Усны чанар  

46 Ус ашигласны төлбөрийн хэмжээ 

47 Үйлдвэрлэлийн хог хаягдлыг зайлуулах үйлчилгээ  

48 Түлш, шатахууны хангамж 

49 Түлш, шатахууны үнэ тариф 

50 Эрчим хүчний хангамж 

51 Эрчим хүчний үнэ тариф 

52 Ариутгах татуургын системийн хангамж  

7. Засгийн газрын байр суурь  

53 Газар ашиглах, барилга байгууламж барихад мөрдөх дүрэм, журам  

54 Нөхөн төлбөрийн тухай хууль тогтоомж 

55 Даатгалын хууль тогтоомж  

56 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдлын хяналт  

57 Ус бохирдуулах зөрчлийн талаарх хууль, тогтоомж 

8. Татварын тогтолцоо  

58 Татварын суурь  

59 Үл хөдлөх хөрөнгийн татварын хувь хэмжээ 

60 Аж ахуйн нэгжийн татварын хувь хэмжээ  

61 Татвар үл ноогдуулах гүйлгээ 

62 Худалдааны татвар  

9. Уур амьсгал 

63 Экологийн төлөв байдал  

64 Харьцангуй чийгшил 

65 Сарын дундаж агаарын температур 

66 Агаарын бохирдол 

10. Нийгмийн дэд бүтэц 

67 Бага, дунд, дээд сургууль  

68 Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллага  

69 Сүм хийд 

70 Номын сан 

71 Амралт, зугаалгын газрууд 
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72 Орон нутгийн удирдлагын харилцаа, хандлага  

73 Эмнэлгийн үйлчилгээний хүртээмж, чанар  

74 Худалдааны төвүүд  

75 Зочид буудлын үйлчилгээ 

76 Банк, зээлийн байгууллагууд 

77 Ирээдүйд үйлдвэрлэлийг өргөтгөх тухайд олон нийтийн байр суурь 

11. Улс төрийн нөхцөл   

78 Төр, засгийн тогтвортой байдал 

79 Эд хөрөнгийг хураахаас хамгаалсан хууль тогтоомж 

80 Гэрээ хэлэлцээрийн төрлүүд 

81 Цэргийн эвсэл, холбоонд багтдаг эсэх   

82 Гадаадын хөрөнгө оруулалтын талаарх Засгийн газрын байр суурь 

12. Улс хоорондын өрсөлдөөн ба тэсэж үлдэх асуудал  

83 Түүхий эд, материал, ажиллах хүчний хүрэлцээ 

84 Зах зээлийн боломжууд  

85 Хөрөнгө, нөөцийн хүртээмж 

86 Гадаад зах зээлд ойр эсэх 

13. Төрийн зохицуулалт  

87 Хамтарсан хөрөнгө оруулалтын тухай хуулийн ил тод байдал  

88 Хамтарсан үйлдвэрийн газар, компаниуд нэгдэн нийлэхийг зохицуулах журам 

89 Орлогын гадагшаа урсгалыг зохицуулах журам  

90 Гадаадын хөрөнгө оруулалттай компанид ноогдуулах татвар 

91 Гадаад улсын өмчийн тухай хууль, тогтоомж 

92 Гадаадын ажилчдад үзүүлэх хөнгөлөлт  

93 Төрийн албаны хүнд суртал, авилга   

94 Үнэ тогтворжуулах бодлого  

95 Орон нутагт компани байгуулахад тавигдах шаардлага  

14. Эдийн засгийн хүчин зүйл  

96 Амьдралын түвшин  

97 Нэг хүнд ноогдох орлого  

98 Үндэсний мөнгөн тэмдэгтийн ханшийн тогтвортой байдал  

99 Төлбөрийн тэнцлийн байдал  

100 Улсаас үзүүлэх тусламжийн хэлбэр 

Эдгээрийг дотор нь нарийвчилж үзвэл тоймгүй олон үзүүлэлт гарах магадлалтай. 

Жишээ нь, байгаль орчны төлөв байдлыг үнэлнэ гэхэд экологийн паспорт гэх ойлголт гарч 

ирэх ба үүнд аливаа үйлдвэрлэлийн хүрээлэн буй орчинд үзүүлэх нөлөө, байгалийн баялаг 

ашиглах болон хог хаягдлыг зайлуулах, устгах норм, норматив, төлбөр, торгууль, 

дэвшилтэт технологи нэвтрүүлэхэд үзүүлэх хөнгөлөлт, урамшуулал, экологийн хяналт 

шалгалт, удирдлагын тогтолцоо зэрэг олон нөхцөл, шаардлага тусгагддаг.  

Энэ бүхнээс шалтгаалан бүх мэдээллийг цуглуулах нь нэлээд төвөгтэй, бас хугацаа их 

шаардах учраас практикт мэдээлэл, өгөгдлүүдийг бүлэглэж, нэгтгэн эконометрикийн 

шинжилгээний арга ашиглах явдал түгээмэл. Үүнээс үүдэн эмпирик аргаар гаргаж, 

бүлэглэж нэгтгэсэн, ангиллын шинжтэй зарим хүчин зүйлийг тоймлон дурдая.  

I. Зах зээлийн хүчин зүйл  

А. Эрэлт 

- Зах зээлд ойр байх; 

- Борлуулалтын зах зээлийг өргөтгөх боломж; 

II. Үйлдвэрлэлийн зардалд нөлөөлөх хүчин зүйлүүд  

Б. Ажиллах хүч 

- Ажиллагчдын мэргэжлийн чадвар, боловсролын түвшин; 

- Цалин, хөдөлмөрийн хөлсний хэмжээ; 

- Хөдөлмөрийн бүтээмж; 

- Хөдөлмөр, цалин хөлсний талаарх хууль тогтоомж; 

- Ажиллах хүчний хүрэлцээ; 

- Бусад бүсээс ажиллах хүч авах боломж; 

В. Материал, түүхий эд, түлш, эрчим хүч 

- Түүхий эд, түлш эрчим хүчний үнэ, тариф; 

- Тээврийн зардал; 

- Орон нутгаас түүхий эд бэлтгэх, эрчим хүч нийлүүлэх чадавх; 

- Усны хангамж; 

Г. Бусад зардал  

- Зээлийн хүүний хувь; 

- Хөрөнгийн зардал; 

- Эцсийн бүтээгдэхүүнийг тээвэрлэх тариф; 

- Үйлдвэрлэлийн хаягдлыг зайлуулах зардал; 

- Уур амьсгал, цаг агаарын нөхцөлөөс хамаарах нэмэлт зардал;  

Д. Орон нутгийн нөхцөл 

- Нийгмийн дэд бүтэц;  

- Тухайн обьектын талаар орон нутгийн иргэдийн санаа бодол; 

- Татварын тогтолцоо, бүтэц, түвшин; 

- Орон нутгийн засаг захиргааны дэмжлэг; 

- Хил, гаалийн дэглэм, бүтээгдэхүүнээ тухайн бүс нутгаас гадагш нийлүүлэх 

боломж; 

III. Субьектив хүчин зүйлс 

- Байгаль, цаг уурын тааламжтай байдал; 

- Эдийн засгийн шинжтэй хувийн хуримтлал; 

- Эдийн засгийн бус шинжтэй хувийн хуримтлал; 

IY. Бусад хүчин зүйлс  

Бусад гэдэг нь хөрөнгө оруулагч өөрөө тооцох ёстой дотоод асуудал болно.  

ОХУ-ын зарим эрдэмтэн тус улсын бүс нутгуудад гадаадын шууд хөрөнгө оруулалттай 

үйлдвэр байгуулахад чухал ач холбогдолтой зах зээлийн хэмжээ, саяас дээш хүн амтай хот, 

далайн боомт, нүүрс устөрөгчийн (нефть) нөөц болон улс төрийн эрсдэл зэрэг хүчин 

зүйлсийг гол үзүүлэлт болгон ашигласан байдаг.  

Өөр нэг онцлог бол үйлдвэрлэлийн байршлын хүчин зүйлсийг үнэлэхэд агломерацын 

үр ашиг онцгой нөлөөтэй юм. Өмнө авч үзсэн байршлын сонгодог онолууд нэг газарт 

агломерац буюу үйлдвэрлэл бөөгнөрөх үзэгдлийг ямар нэг өнцгөөс тайлбарлахыг оролдсон 

байдаг. Тэгээд ч энэ үзэгдлийн шалтгааныг тогтоох нь яагаад чухал байсан бэ? гэвэл бодит 

амьдрал дээр үнэхээр л тулгамдсан асуудал болж байсанд оршино. Сонирхолтой нь цаг 

хугацааны явцад пүүс, компани үүсэх, татан буугдах, үйлдвэр завод шинээр байгуулагдах, 
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шинэ техник, технологи нэвтрэх гэх мэт олон үйл явдал болж өнгөрсөн байхад харин 

газарзүйн төвлөрлийн дүр зураг маш удаан өөрчлөгдөж иржээ. Тухайлбал, АНУ-д 1972 онд 

ажиллаж байсан үйлдвэрүүдийн 73 хувь нь дараагийн 20 жилийн дотор хаагдаж, 1992 он 

гэхэд 1972 онд огт сураггүй байсан үйлдвэрүүдэд нийт ажилчдын 55 хувь ажилладаг болсон 

нь 20 жилийн хугацаанд тус улсын аж үйлдвэрлэлийн бараг бүхий л салбарт газарзүйн 

төвлөрлийн түвшин маш удаан буурч ирснийг харуулж байна.   

ОХУ-ын судлаачдын тэмдэглэснээр тус улсад ийм нарийвчилсан мэдээлэл үгүй боловч 

бүс нутгуудад нь үйлдвэрлэлийн төвлөрлийн түвшин хэрхэн өөрчлөгдсөнийг харуулсан 

судалгаа байдаг аж. Тэдний үзэж буйгаар төвлөрсөн төлөвлөгөөт тогтолцооны үед дийлэнх 

салбарын газарзүйн төвлөрөл эдийн засгийн хувьд зохистой хэмжээнээс өндөр, олон 

үйлдвэр, завод хэт томорсон байжээ.  

Зах зээлд огцом шилжиж, гадаад худалдаа харьцангуй нээлттэй болсон учраас ийм 

компаниудын бараа, бүтээгдэхүүний эрэлт эрс унаж, олонх үйлдвэр нэг бол хаагдах эсвэл 

хуваагдах, ажиллагсдын тоог цомхотгох, зардлаа багасгах, үйлдвэрлэлээ зах зээлийн 

шаардлагад нийцүүлэх гэх мэт олон сорилттой тулгарсан байна. Энэ улсад орчин үеийн 

үйлдвэрлэлийг жинхэнэ ёсоор бий болгох үйл явц нь одоог хүртэл дуусаагүй, өөрөөр хэлбэл 

техник, технологи нь шинэчлэгдээгүй олон үйлдвэр байсаар байгаа ажээ.  

Одоо бид асуудлыг хэрхэн шийдвэрлэсэн талаар зарим орны жишээг авч үзье.  

АНУ-д үйлдвэрлэлийн хөгжил, байршлыг эдийн засгийн дөрвөн макро бүсээр (Зүүн 

хойд, Дундад баруун, Баруун, Өмнөд) төлөвлөн хэрэгжүүлж иржээ. Зүүн хойд бүсийг 

эртнээс “Үндэстний дарханы газар” (Workshop of the nation) гэж нэрлэж ирсэн агаад эдийн 

засаг, газарзүйн ашигтай байршил (ЭЗГАБ), чулуун нүүрсний нөөцийн ачаар чухам анх энд 

аж үйлдвэрийн голлох төвлөрөл үүссэн аж. Нью-Йорк, Вашингтон зэрэг мегаполис хотууд 

энэ бүс нутаг дахь үйлдвэрлэлийн байршлын гол төвлөрөл болж байна.  

 
Зураг 1.5. АНУ-ын эдийн засгийн макро бүсүүд 

Аж үйлдвэрийн нийслэл Нью-Йоркт хүнд үйлдвэрлэл төвлөрөхийн сацуу далайн том 

боомт хот учраас нефть-химийн болон өнгөт металлургийн үйлдвэрүүдийг өөртөө татаж, 

ажиллах хүч, хэрэглэгчдэд чиглэсэн үйлдвэрийн салбарууд, тухайлбал, машин, тоног 

төхөөрөмж, оёдол, хөнгөн үйлдвэрлэл өндөр хөгжжээ. Нийслэл Вашингтон хот шинжлэх 

ухаан, соёлын төв, Питтсбург “металлургийн нийслэл”, харин Пенсильванийн баруун хэсэг 

“Америкийн Рур” хэмээн нэрлэгддэг. Дундад баруун бүсийн тохиромжтой байршил, түүхий 

эд, түлшний нөөцөд түшиглэн Чикаго, Детройт, Кливленд зэрэг үйлдвэрлэлийн 

бөөгнөрлүүд үүссэн агаад үржил шимтэй хөрс, байгаль цаг агаарын тааламжтай нөхцөлийн 

ачаар энэ бүс нутагт АНУ-ын хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүний 50 хувийг үйлдвэрлэж байна.  

Хүснэгт 4. Үйлдвэрлэлийн хүчин зүйлс, салбаруудын төрөлжилтийн хамаарал ба тэдгээрийн 

байршил (АНУ) 

Үйлдвэрлэлийн 

төрөлжсөн салбарууд 

Үйлдвэрлэлийн хүчин зүйл Байршил 

Боловсруулах аж 

үйлдвэр  

Эдийн засаг, 

газарзүйн ашигтай 

байршил, Ашигт 

малтмалын нөөц 

(нүүрс, өнгөт 

металл)  

Дэд бүтэц 

(боомт хот) 

 

 

 

 

Нью-Йорк 

Хөнгөн аж үйлдвэр 

(оёдлын, хүнсний, 

хэвлэлийн)  

Ажиллах хүч ба 

хэрэглэгч   

Машин, тоног 

төхөөрөмж  

Ажиллах хүч 

Нүүрс олборлолт  Нөөц, ажиллах хүч  Пенсильванийн баруун хэсэг  

Хар болон өнгөт 

металлург  

Түүхий эд, эрчим хүчний нөөц  Питсбург  

Нүүрс олборлолт, хар 

металлург  

Түүхий эд, түлшний нөөц  Чикаго, Детройт, Кливленд  

ХАА: эрдэнэ шиш, 

сүү, сүүн 

бүтээгдэхүүний  

үйлдвэрлэл  

Уур амьсгал, хөрс  Дундад-Баруун (Сүүний ба 

эрдэнэ шишийн бүс)  

Нефть, хийн 

олборлолт, нефть-

химийн үйлдвэр   

Түүхий эд, дэд бүтэц  Өмнөд (Галфын сав газар)  

Хөвөнгийн үйлдвэрлэл  ХАА-н цаг уурын нөхцөл  Өмнөд (хөвөнгийн бүс) 

Сансрын техникийн 

үйлдвэрлэл 

Дэд бүтэц, шинжлэх ухаан, 

технологийн дэвшил (ШУТД), 

хөдөлмөрийн нөөц 

Өмнөд 

Аялал жуулчлал  ЭЗГАБ, дэд бүтэц Флорида, Хавай  

Мал аж ахуй (үхрийн) ЭЗГАБ Алс баруун нутаг  

Өнгөт металлург  Түүхий эд, түлш  Уулархаг баруун нутаг 

Өндөр технологи, 

цэрэг-аж үйлдвэрийн 

цогцолбор  

ШУТД, хөдөлмөрийн нөөц Калифорн  

ХАА (жимс, 

жимсгэний  

үйлдвэрлэл)  

ЭЗГАБ  

Лос-Анжелес  
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Нисэх онгоц, пуужин 

үйлдвэрлэл  

ШУТД, хөдөлмөрийн нөөц 

Өндөр технологийн 

үйлдвэрлэл  

ШУТД, хөдөлмөрийн нөөц Сан-Франциско (Цахиурын 

хөндий)  

Өмнөд бүсэд төрөл бүрийн салбарын үйлдвэрлэл нэлээд жигд хөгжсөн, тухайлбал, 

хөвөн-даавууны үйлдвэрлэлийн район, сансрын техник, нефть-химийн болон нүүрсний 

үйлдвэрлэлтэй зэрэгцэн орших ба амралт, сувиллын төв Флорида энэ бүсэд  байдаг. 

Баруун бүс нутгийг мал ахуйгаар төрөлжсөн Алс Баруун, зэс, молибден, уран, алтны 

арвин нөөцөд тулгуурлан өнгөт металлургийн үйлдвэрлэл өндөр хөгжсөн Уулархаг баруун 

нутаг гэж хуваадаг. Калифорн муж 2  улс бол АНУ-ын шинжлэх ухаан, цэрэг-аж 

үйлдвэрлэлийн гол түшиц газар бөгөөд өндөр технологийн үйлдвэрлэл тус мужийн 

Цахиурын хөндийд төвлөрчээ. Эндээс тодорхой хүчин зүйлс тэдгээрт тулгуурлах 

салбаруудын хөгжилд шууд нөлөөлдөг болохыг харж болно. Жишээ нь, байгалийн хүчин 

зүйл олборлох, боловсруулах үйлдвэрлэлд, харин шинжлэх ухаан техникийн дэвшил, 

хөдөлмөрийн нөөц, зах зээлийн дэд бүтэц өндөр технологийн салбаруудын хөгжилд гол 

түлхэц болдог байна.  

Одоо Японд аж үйлдвэрлэлийн байршлын асуудлыг хэрхэн шийдвэрлэсэн талаар 

өгүүлье. Ашигт малтмалын нөөцөөр тун хомс учраас түүхий эдийг ихэвчлэн импортоор 

авдаг энэ орны аж үйлдвэрийн голлох төвүүд  Номхон далайн эргийн дагуу төвлөрсөн 

байдаг онцлогтой3.  

Хүснэгт 5. Японы үйлдвэрлэлийн салбарууд, тэдгээрт нөлөөлөх хүчин зүйлсийн бүтэц, хамаарал 

ба үйлдвэрлэлийн байршил 

Үйлдвэрлэлийн төрөлжсөн 

салбарууд 

Үйлдвэрлэлийн хүчин зүйл Байршил 

Хар металлург  Эдийн засаг, газарзүйн байршил,  

боомт хотууд (түүхий эд, 

импортын түлш)  

Осака, Токио, 

Фужияма  

Машин, тоног төхөөрөмж 

(электроник, электротехник, 

тээврийн машин байгууламж, 

хөлөг онгоц үйлдвэрлэл)  

ШУТД, хөдөлмөрийн нөөц Йокохама, Нагасаки, 

Кобе  

Авто машины үйлдвэрлэл  ШУТД, хөдөлмөрийн нөөц Тоёота, Йокохама, 

Хирошима  

Автомат суурь машин, аж 

үйлдвэрийн роботын  

үйлдвэрлэл  

ШУТД, хөдөлмөрийн нөөц Токиогийн район  

Загас агнуур Эдийн засаг, газарзүйн байршил, 

нөөц, худалдааны боомт 

Номхон далайн эрэг  

Эндээс харахад үндсэн хүчин зүйлс нь эдийн засаг, газарзүйн байршил, хөдөлмөрийн 

нөөц, шинжлэх ухаан техникийн дэвшил бөгөөд үүгээрээ АНУ-аас нэлээд ялгаатай байна. 

Засгийн газраас нь дэвшүүлсэн XXI зууны Японы хөгжлийн концепцыг ганц өгүүлбэрээр 

                                                           
2 Энэ мужийн ДНБ-ий хэмжээ 2017 онд 2.7 их наяд доллар байсан нь дэлхийд эхний тавд (АНУ, 

Хятад, Япон, Германы дараа) орох үзүүлэлт юм. Бас нэг сонирхолтой тоо баримт бол “агуу” Орос 

орны ДНБ-ий хэмжээ Нью-Йорк муж улсынхаас ч бага байгаа билээ. 

илэрхийлбэл энэ улс “Хүн төрөлхтний түүхэнд хуримтлагдсан бүх мэдлэгийг нэгтгэн 

боловсруулж, төгөлдөржүүлэх замаар хамгийн дэвшилтэт, өндөр технологи бүтээж, 

түүндээ түшиглэн экологийн баримжаатай орчин үеийн үйлдвэрлэл явуулахын зэрэгцээ 

хамгийн гол нь эдгээр технологийг худалдаж борлуулах явдал” ажээ. 

Өнөөгийн байдлаар ДНБ-ий үйлдвэрлэлээр ХБНГУ дэлхийд гуравт орж байна. 

Германы эдийн засгийн гол хөдөлгөгч хүч нь өндөр хөгжсөн дэд бүтэц, нарийн мэргэшсэн 

ажиллах хүч, тэдний ажлын үр дүнг үнэлэх оновчтой тогтолцоо юм. Энэ улсад аж 

үйлдвэрийн аль ч салбарын хөгжил өндөр түвшинд хүрсэн бөгөөд ялангуяа электроник, 

агаарын болон сансрын техник, химийн ба эмийн бүтээгдэхүүн, төрөл бүрийн зориулалтын 

машин, тоног төхөөрөмжийн үйлдвэрлэл, тэр дундаа “Фольксваген”, “Мерседес-Бенц”, 

“БМВ”, “Порше”, “Ауди” зэрэг автомашин нэн алдартай билээ.  

Тус улсын аж үйлдвэрлэлийн байршлын онцлогийн талаар зарим жишээ дурдвал, 

калийн давсны үйлдвэр нефтээс шууд хамааралтай ч түүний нөөц бага учраас нефть-химийн 

үйлдвэрүүд Хамбург, Бохум, Вильгельмсхафен зэрэг боомт хотуудад төвлөрч байна. Харин  

Рур, Саарт голлон төвлөрч 200-аад жил энэ орны эдийн засагт жинтэй байр суурь эзэлж 

байсан чулуун нүүрсний салбарыг 2019 оноос хаажээ. Учир нь, хэт их гүнээс олборлолт 

хийхэд зардал ихээхэн нэмэгдсэн төдийгүй байгаль орчин сөрөг нөлөө үзүүлэх болсон тул 

коксжсон нүүрсийг АНУ, ӨАБНУ, Австрали, Польшоос импортоор авах нь хавьгүй хямд 

байгаа ажээ. Харин Кельнийн сав газрын ил уурхайнуудаас хүрэн нүүрс олборлож байгаа 

бөгөөд хар металлургийн үйлдвэрлэл төмрийн хүдрийн нөөцөд ойр Дуйсбург, Дортмунд, 

Зальцгитгерт буй.  

Шинжлэх ухааны төв Мюнхен хотын Изар-Велли технопаркийг (Германы цахиурын 

хөндий) түшиглэн электроникийн үйлдвэрлэл өндөр түвшинд хүрчээ. Улс орон хөгжихийн 

хэрээр үйлчилгээний салбар голлох үүрэгтэй болдог зүй тогтол энэ улсын хувьд нэн тод 

ажиглагдаж (ДНБ-д 70 хувь) буй нь хэдий хүчирхэг аж үйлдвэрийн орон боловч энэ салбар 

ДНБ-д дөнгөж 30 хүрэхгүй хувийг эзэлж байгаагаас харагдаж байна. 

Эцэст нь тэмдэглэхэд, үндэсний эдийн засгийн тодорхой салбаруудын хувьд 

үйлдвэрлэх хүчнийг байршуулах өөр өөрийн онцлог, түүнчлэн нөлөөлөх хүчин зүйлс, 

тэдгээрийн илрэлийн өвөрмөц шинж чанар ялгаатай байх нь мэдээж. Ижил хүчин зүйлс янз 

бүрийн нутаг дэвсгэрт харилцан адилгүй нөлөөтэй, тухайлбал, зарим салбарт ямар нэгэн 

хүчин зүйл шийдвэрлэх ач холбогдолтой байхад өөр салбарт онцын нөлөөгүй байж болно. 

Үүнийг ч дээр дурдсан орнуудын жишээ харуулж байна.   

1.4 Эдийн засгийн коридорын үзэл санааг хэрэгжүүлж буй зарим жишээ  

Францын эрдэмтэн Перру, Потье анх дэвшүүлж байсан өсөлтийн туйлын болон 

хөгжлийн тэнхлэгийн онолууд (I бүлэгт товч дурдсан) орчин үед хөгжлийн коридорын үзэл 

санаатай хоршин уялдахын хэрээр хэрэглэгдэх цар хүрээний хувьд аливаа өөдрөг 

төсөөллөөс ч давж гарсан юм. Тийм ч учраас Японы профессор Ивао Охаши “Дэлхий тэр 

чигээрээ эдийн засгийн коридороор амьсгалж байна” хэмээсэн буй заа.  

Өсөлтийн туйлын газарзүйн байршил болох өсөлтийн төвүүд хөгжлийн тэнхлэгийн 

нөлөөгөөр дэд бүтцийн нэгдсэн сүлжээ (авто ба төмөр зам, боомт)-нд холбогдож, улмаар 

3 Энэ талаар өмнө дурдсан. 
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тодорхой хэмжээний нутаг дэвсгэрийг хамарсан өсөлтийн бүс, бүслүүр (хөгжлийн коридор) 

буюу орон зайн хөгжлийн тогтолцоо үүсгэн өргөжих зүй тогтол үйлчилдэг (1.5-р зураг).  

 
Зураг 2. Бүс нутгийн орон зайн хөгжлийн төлөвшлийн үйл явц 

 (Өсөлтийн төв → Өсөлтийн шугам → Өсөлтийн бүслүүр) 

Хөгжлийн коридор эдийн засгийн, аж үйлдвэрийн, худалдааны, тээврийн, дамжин 

өнгөрүүлэх гэх мэт олон хэлбэртэй байдаг ба өргөжин тэлэхийн хэрээр илүү дээд эрэмбэд 

шилжих болно. Түүнээс гадна дамжин өнгөрүүлэх коридор л гэхэд боомтын онцлогоос 

шалтгаалж дотроо ландбриж (landbridge), минибриж (minibridge), микробриж (microbridge) 

гэж гурав хуваагддаг.  

 
Зураг 1.6 Меконг мөрний сав газрын эдийн засгийн коридорууд 

АХБ-наас 1998 онд Меконг мөрний сав газрын бүс нутгийг хөгжүүлэх программ 

боловсруулах явцдаа “эдийн засгийн коридор” гэдэг нэр томьёог анх  ашиглажээ. Энэхүү 

бодлогын дагуу Камбож, Мьянмар, Лаос, Тайланд, Вьетнам зэрэг Зүүн өмнөд Азийн таван 

орон, түүнчлэн Хятадын баруун өмнөд хил орчмын зарим нутаг дэвсгэр (Юньнань муж, 

Гуанши-Жуаны өөртөө засах орон)-ийг нэгдмэл коридорт хамруулсан бөгөөд хөтөлбөрийн 

зорилго нь эдгээр нутаг дэвсгэрийн харилцаа, хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх, хөрөнгө 

оруулалт татах, дэлхийн зах зээлд өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэхэд оршиж байв. 

Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангах үндэслэл нь энэ бүс нутгийн эдийн засгийн орон зайн 

зохион байгуулалтын гол арга хэрэгсэл эдийн засгийн коридор байх болно гэж тооцсон 

явдал юм. Ийм үзэл санааны үүднээс АХБ-ны мэргэжилтнүүд Умард-Өмнөд, Баруун-Зүүн, 

Өмнөд гэсэн гурван коридор байгуулах санал дэвшүүлсэн нь одоо үндсэндээ бүрэн 

хэрэгжсэн байна (2.18-р зураг).  
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Дээрх орнуудын нутаг дэвсгэрийг дайран өнгөрдөг Меконг мөрөн 4500 орчим км 

урттай бөгөөд түүний сав дагуух газарт 320 гаруй сая хүн оршин амьдардаг учраас ач 

холбогдлоор нэн өндөр энэ төслийн нийт өртөг 15 тэрбум доллар байв. Төслийн эхний 

шатны хөрөнгө оруулалт тээврийг хөгжүүлэхэд зориулагдаж байсан бол дараагийн шатанд 

төрөл бүрийн логистикийн барилга, байгууламж  (хуурай газрын боомт, хилийн эдийн 

засгийн чөлөөт бүс, агуулах, замын сүлжээ), гурав дахь шатанд хотын хөгжлийн 

коридоруудыг (хотуудын эрчим хүч, усны хангамж, нийтийн тээвэр) бүтээн байгуулжээ.  

Ийнхүү өнөө үед тухайн нэг улсын дотоодод төдийгүй тив дамнасан олон том төсөл хаа 

сайгүй хэлэлцэгдэж, хэрэгжиж байгаа билээ.  

1.4.1 Энэтхэгийн том амбиц  

Өөр нэг жишээ бол Энэтхэгийн Дели-Мумбайн аж үйлдвэрийн коридор юм. Өндөр 

хөгжсөн аж үйлдвэр, дэд бүтэц, санхүүгийн зах зээлтэй, сайтар мэргэшсэн ажиллах хүчний 

ихээхэн нөөцтэй, гадаадын маш олон компани байрлах Дели, Мумбай мегаполис хотуудыг 

1483 км урттай, өндөр хурдны төмөр замаар холбож, замаас хоёр тийш 150 км зурвасыг 

бүхэлд нь аж үйлдвэрийн коридор хэмээн нэрлэж байна. Төр-хувийн хэвшлийн түншлэлд 

тулгуурласан, 100 тэрбум ам. долларын өртгөөр босох энэхүү бүтээн байгуулалт орчин 

үеийн Энэтхэгийн аж үйлдвэржилт, хотжилтын хамгийн өргөн далайцтай төсөл бөгөөд 

коридорын нөлөөний бүс тус улсын нутаг дэвсгэрийн 14 хувь, хүн амын 17 хувийг (172 сая) 

хамарна. Төслийн үр дүнд дээрх хотуудын хооронд орших 6 муж улсад аж үйлдвэрийн 7 

шинэ төв, үйлдвэрлэлийн дэд бүтцийн олон арван барилга, байгууламж бий болох ажээ. 

2013 онд энэ төслийг санхүүжүүлэх сан байгуулагдаж, Энэтхэг 175 тэрбум рупи (нэг доллар 

60 рупитэй тэнцэнэ), гол түнш Япон 4.5 тэрбум ам. долларын  хувь нийлүүлсэн байна.   

Техник-эдийн засгийн үндэслэлээр гаргасан тооцоогоор 9 жилийн дараа тус улсын 

экспорт дөрөв дахин нэмэгдэж 720 тэрбум ам. доллар, үйлдвэрлэлийн нийт хэмжээ гурав 

дахин өсөж, 3.3 их наяд долларт хүрэх ба харин долоон жилийн дараа гэхэд 25.5 сая ажлын 

байр шинээр бий болох гэнэ.  

 
Зураг 1,7. Энэтхэгийн Дели-Мумбай аж үйлдвэрийн коридор(  төмөр замын маршрут,  

хөрөнгө оруулах нутаг дэвсгэр,  аж үйлдвэрийн бүс) 

1.4.2 Хятадын агуу зорилт  

БНХАУ-ын дэвшүүлсэн “Зууны төсөл” хэмээн нэрлэгдэж буй “Нэг бүс - нэг зам” 

санаачилга Торгоны замын эдийн засгийн бүс, XXI зууны далайн торгоны замын бүсэд 

хамаарах хөгжлийн стратеги бөгөөд зорилго нь Eвразийн худалдаа-эдийн засгийн нэгдмэл 

орон зай, тив дамнасан тээврийн коридор буй болгох явдал юм.  

Энэ зорилтыг хэрэгжүүлэх үүднээс Хятадыг Ази, Европ, Африктай таван чиглэлээр 

холбох Торгоны зам, Далайн торгоны зам болон дараах эдийн засгийн зургаан 

коридор  байгуулахаар төлөвлөж байна (1.8-р зураг). Эдгээр нь: 

1. Шинэ Еврази ландбриж; 

2. Хятад-Монгол-ОХУ; 

3. Хятад-Төв Ази-Баруун Ази; 

4. Хятад-Хятадын хойг; 

5. Хятад-Пакистан; 

6. Бангладеш-Хятад-Энэтхэг-Мьянмар гэсэн чиглэлтэй. 

  
Зураг 1.9. “Нэг бүс - нэг зам” санаачилгын хүрээн дэх стратегийн үндсэн коридор, торгоны замын 

маршрут 

1.4.3 Хятадын хөгжлийн тэнхлэг 

Хятад улс ийнхүү дэлхийн хэмжээний мега төсөл хэрэгжүүлэхийн зэрэгцээ “2050 он 

гэхэд улс орны хүчин чадал, гадаад ертөнцөд үзүүлэх нөлөөгөөр дэлхийн тэргүүлэгч гүрэн 

болно” гэсэн зорилтынхоо хүрээнд ирэх 10 жилд дотооддоо дараах хөгжлийн 

тэнхлэгүүдийг байгуулах ажээ. 

  
  

Зураг 1.10. Хөгжлийн стратегийн тэнхлэгүүдийн схем   Зураг 3. Эдгээр тэнхлэгийн дагуух өсөлтийн 

төвүүд 
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1.4.4 ОХУ-ын тээврийн коридор 

Европт “дөрвөн эрх чөлөөний зарчим” буюу бараа таваар, үйлчилгээ, катитал, иргэд 

чөлөөтэй шилжих ёстой гэсэн үзлийг баримталдаг бол Азид тээврийн нэгдсэн чөлөөт орон 

зай (Seamless Asia) буй болгох үзэл санаа давамгайлж байна. Тэгвэл хоёр тивийг дамнах 

орших ОХУ-ын хувьд аль аль нь үйлчлэх учиртай ажээ. Нэг үгээр, тус улс энэ бүс нутгийн 

бараг бүх орон хамрагдсан тээвэр, эдийн засгийн коридорын гадна үлдэх ёсгүй хэмээн үзэж, 

олон улсын интеграцид нэгдэх асуудлыг шийдвэрлэж байна. Ингээд эхний ээлжинд Европ, 

Зүүн Азийг холбосон Транс-Евроазийн дамжин өнгөрүүлэх коридор 4  байгуулж, Өмнөд 

Ази, Ойрхи Дорнодын  эдийн засгийн орон зайд тус улсын оролцоог хангах нь тэргүүлэх 

зорилт хэмээн тооцож байгаа ажээ.  

Энэхүү бодлогын үр ашгийг Европоос Зүүн Азид нийлүүлэх орчин үеийн техник, 

технологи, тоног төхөөрөмж, Оросын түүхий эд, нефтийн экспорт, нөгөө талаас Зүүн Ази, 

ялангуяа Хятадын хямд үнэтэй аж үйлдвэрийн бүтээгдэхүүнийг Европт гаргах сонирхолтой 

холбон үзэж байна. Гэхдээ ийнхүү ОХУ-ын нутаг дэвсгэрт дамжин өнгөрүүлэх коридор 

эрчимтэй хөгжин Ази, Европын хооронд нэмэгдсэн өртөг шингэсэн технологи, бараа 

бүтээгдэхүүний солилцоо хурдацтай өсөж, үүний улмаас тус улсын түүхий эдийн экспорт 

нэмэгдэхийн хэрээр Оросын эдийн засгийг гадаад хүчин зүйлсийн нөлөөнөөс илүү 

хамааралтай болгох эрсдэл байгааг ч тус улсын эрдэмтэд сануулж байна.   

 
Зураг 1.11. ОХУ-ын тээврийн коридорууд 

(Төмөр зам:  одоо байгаа  2025 он хүртэл эхний ээлжинд байгуулах 2025 он хүртэл 

хоёр дахь ээлжинд байгуулах  умард тэнгисийн тээврийн зам) 

1.4.5 Мозамбикийн худалдааны коридор 

                                                           
4  Энэ коридор нь эдийн засгийн дотоод коридоруудын сүлжээтэй нийлээд Транс-Евразийн 

хөгжлийн бүслүүр (ТЕПР) болно гэж тооцож байна.  

Африкийн зүүн өмнөд буланд Энэтхэгийн далайн эрэгт орших энэ улсын худалдааны 

коридорууд ӨАБНУ, Замби, Зимбабве, Танзани зэрэг хөрш орнуудын ашиг сонирхлыг 

давхар илэрхийлж байдаг бөгөөд эдүгээ үндсэндээ Хятадын зах зээлд эрдэс, түүхий эдээ 

(өнгөт ба хар металлын хүдэр, тэдгээрийн баяжмал гэх мэт) нийлүүлэх зориулалттай. 

Үүнээс үүдээд коридорын зохион байгуулалт нь зөвхөн “орд газар - боомт” гэсэн таталцлын 

хоёр туйлыг холбодог хэдий ч орон нутгийн фермерүүд дотоодын зах зээлд бүтээгдэхүүн 

нийлүүлэхэд ихээхэн дэмжлэг болдог байна. Ерөөс Португалийн колони байх үеийнх нь 

тээврийн сүлжээ Зимбабве болон Өмнөд Африкийн байгалийн нөөцийг далайд хүргэх 

зориулалттай байгуулагдсан агаад Мозамбикийн тухайд гол баялаг болох хөнгөн цагаан, 

нүүрсээ экспортлох боломж олгодог энэ дэд бүтэц өнөөдөр тус улсын төсвийн орлогын 40 

хувийг бүрдүүлж байна.  

 
Зураг 4.12 Мозамбикийн худалдааны гурван үндсэн коридор (Бейра, Сена, Накала ) 

Харин эдгээр коридорын дэд бүтэц 1976-1992 оны хооронд үргэлжилсэн иргэний 

дайны хөлд ихээхэн нэрвэгдсэн тул сэргээн босгох, шинэчлэх ажлыг  сүүлийн жилүүдэд 

энэ бүс нутагт нөлөө нь эрс өсөж байгаа Хятадын техник, тоног төхөөрөмж, хөрөнгө 

оруулалт, хүн хүчний тусламжтайгаар гүйцэтгэж байна. 2018 онд Бээжинд хуралдсан 

“Хятад-Африкийн хамтын ажиллагааны форум”-ын нээлт дээр БНХАУ-ын дарга Ши Жин 

Пин ойрын жилүүдэд тус тивийн орнуудад 60 тэрбум долларын хөрөнгө оруулалт хийх 

тухай мэдэгдсэн билээ. Тэгвэл хамгийн найрсаг харилцаатай Мозамбик үүнээс нэлээдгүй  

хувь хүртэх нь мэдээж.  

Эцэст нь, нэгэн зүйлийг онцлон хэлэхэд энэ улсын худалдааны коридорууд эдийн 

засгийн коридор болох цаг хугацаа тун ч тодорхойгүй байгаа ажээ.   
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1.2. Монгол улсын бүсчилсэн хөгжлийн түүхэн үйл явц 

1.2.1. Социализмын үеийн бодлого  

Монгол Улсын үйлдвэрлэх хүчний нутаг дэвсгэрийн байршил, харилцаа хамаарлыг 

судлах ажилд 1950-аад оны сүүлчээр нэлээд ахиц гарч “Умард Монголын төв хэсгийн эдийн 

засгийн газарзүйн тодорхойлолт” (1957), “Монголын Дорнод хэсгийн эдийн засгийн 

газарзүйн тодорхойлолт” (1958), “БНМАУ-ын Хангайн мужийн эдийн засгийн газарзүйн 

тодорхойлолт” (1960) зэрэг бүтээлүүд хэвлэгджээ. Гэвч тэдгээр нь аль нэг бүс нутгийн 

эдийн засгийн газарзүйн тодорхойлолт өгөх оролдлого байснаас биш улс орны хэмжээнд 

эдийн засгийн бүсчлэлийн асуудлыг хөндөөгүй юм. Ийнхүү Монгол Улсад 1960-аад оныг 

хүртэл аймаг, бүс нутгийн эдийн засгийн газарзүйн тодорхойлолт өгч ЗЗНДН-ийн хуваарьт 

өөрчлөлт оруулж байсан ч улс орныг нийтэд нь хамарсан бүсчлэлийн асуудлыг хөндөж, 

тусгайлсан бодлого хэрэгжүүлж байгаагүй билээ. Харин эдийн засгаа бүсчлэлийн 

тогтолцоонд тулгуурлан хөгжүүлэх асуудлыг энэ үеэс тууштай анхааран судалж эхэлжээ. 

 
Зураг 1.5. Бүс нутгууд, тэдгээрийн хил хязгаарыг тодорхойлоход ашиглах шалгуурууд 

Монгол, Зөвлөлтийн эрдэмтэд (монголын талаас Б.Гунгаадаш, Ч.Сэрээтэр, Ш.Бат-Очир, 

Д.Бадамжав, С.Жадамбаа, Ш.Цэгмид, Ц.Даваажамц, Ш.Цэвэг, Г.Сандагжав, Л.Гүржав, 

С.Ичинхорлоо, Т.Норжмаа, Х.Дашдондов, Т.Намжим, зөвлөлтийн талаас П.М.Алампиев, 

В.В.Кистанов, М.Б.Мазанова, Д.А.Чумичев, А.А.Авраамова, Н.Т.Кузнецов, И.И.Гордиенко 

нар оролцсон) 1961 оноос хамтарсан судалгаа явуулж, манай улсын нутаг дэвсгэрт Төв, 

Дорнод, Өрнөд гэсэн гурван бүс (1.13-р зураг) тогтоох үндэслэл боловсруулсан нь энэ 

чиглэлийн судалгааны анхны томоохон үр дүн байсан ба энэ схемийг 1990-ээд он хүртэл 

бүсчилсэн хөгжлийн төлөвлөлтөнд хэрэглэж байв (Алампиев П.М. и др). Тухайлбал, 

БНМАУ-ын Үйлдвэрлэх хүчний хөгжил, байршлын 1990, 2000 он хүртэлх ерөнхий схем, 

хэд хэдэн удаагийн таван жилийн төлөвлөгөө хийхэд эдийн засаг, нийгмийг бүс нутгаар 

төлөвлөн хөгжүүлэх үндэслэл болгон ашигласан. Энэ бодлого цаашид тууштай хэрэгжиж 

чадаагүй шалтгаан нь бүсчлэлийн системийг хуульчлан батлаагүй, удирдлага зохион 

байгуулалт, эрх зүйн механизм тогтоогоогүй, бүсийн эдийн засгийн асуудлууд 

шийдэгдээгүй байсан зэрэгтэй холбоотой гэж үзэх хүмүүс бий.  

Энэ дүгнэлттэй зарим талаар санал нийлэх боловч асуудлыг өөр өнцгөөс тухайлбал, 

эерэг талаас нь харвал арга зүйн хувьд мөнөөх “хийсвэр” буюу тусгай зориулалтын 

бүсчлэлийн хэлбэрийг ашигласан нь тухайн үедээ сургалт, судалгаа, танин мэдэхүйн ач 

холбогдолтой төдийгүй орон зайн төлөвлөлтийн гол суурь дэвсгэр болж байв. 

Социализмын үед хэрэгжүүлсэн бодлогыг нэгтгэн дүгнэвэл: 

1. Эдийн засгийн төрөлжсөн бүс нутаг үүсэх нөхцөл бүрдээгүй, улс орон бүхэлдээ 

бэлчээрийн мал аж ахуй, нүүдэлч малчдын ахуй, соёл голлосон орон зайн нэг төрлийн 

бүтэц, зохион байгуулалттай байсан 1961 оныг хүртэлх үе. Энэ үед ерөнхийдөө танин 

мэдэхүйн болон судалгааны ач холбогдолтой ХАА, байгаль, газар зүйн мужлал 

голлон хийгдэж байв. 

2. Улаанбаатарын зэрэгцээ шинээр байгуулагдсан Дархан хот, аймгийн төвүүдэд 

хөнгөн, хүнсний үйлдвэрүүд хөгжсөн үйлдвэржилтийн эхэн буюу 1961-1990 он 

хүртэлх үе. Энэ хугацаанд эдийн засгийн бүсчлэл нь үйлдвэрлэх хүчнийг хөгжүүлж, 

байршуулах асуудлыг орон нутгийн түүхий эдийн бааз, хүн амын хэрэглээнд 

нийцүүлэн зүй зохистой төлөвлөн шийдэх арга хэрэглүүр болж ирсэн. Бүсчлэлийн 

схем боловсруулах тухайд 1990-ээд оныг хүртэлх судлаачдын бүтээлд голчлон 1961 

оны схемийг нарийвчлах чиглэлээр зарим санал дэвшүүлж байв.  

Харин 1990-ээд оноос социализмын үеийн төлөвлөлтийн бодлого шинэ нөхцөлд 

тохирохгүй болов. Өмнөх нийгмийн үеийн аж үйлдвэрийн газруудын хэт хуучирсан техник, 

технологи, түүхий эд бэлтгэл, бүтээгдэхүүний тээврийн өндөр зардал, дэд бүтцийн сул 

хөгжлөөс үүдэн алслагдсан бүс нутгуудын тулгамдсан асуудлууд хэвээр үлдэж, шинэ 

сорилтууд тулгарсан билээ.  

Зах зээлийн харилцаанд шилжих үйл явц, түүнчлэн шинэ Үндсэн хуулиар иргэд 

ажиллах, амьдрах газраа чөлөөтэй сонгох эрхээр хангагдсантай холбоотойгоор хүн ам 

хөдөөнөөс хот, суурин газарт олноор шилжин суурьшиж эхэлснийг нутаг орондоо амьдрах 

сонирхол буурч, бүс нутгийн хөгжлийн нөөц хомсдсон гэдгээр тайлбарлах нь оновчтой бус 

бөгөөд харин төр, засгийн бодлого дутсанаас нийслэл болон хөдөөгийн эдийн засгийн 

хөгжил, нийгмийн үйлчилгээний хүрээнд хэтэрхий тэгш бус байдал үүссэнтэй холбож үзвэл 

үнэнд ойртох биз ээ. Иймээс нутаг дэвсгэрийн орон зайн зохион байгуулалтын шинэ 

тогтолцоог хуулиар баталгаажуулж, орчин үеийн зам тээвэр, эрчим хүчний сүлжээ, аялал 

жуулчлал, үйлдвэр, уул уурхайн бүс нутаг болон зах зээлийн бусад дэд бүтцээр бэхжүүлэх 

шаардлагатай болсон.  

Даяаршлын эринд бүсчилсэн хөгжлийн үзэл баримтлал нь эдийн засгийн харилцааны 

цоо шинэ агуулгад тулгуурласан геоэдийн засгийн шинэ орчныг эзэмших зарчим болов. 

Монгол Улс хувийн өмч тэргүүлэх үүрэгтэй, зах зээлийн тогтолцоонд шилжсэнтэй уялдан 

хөгжлийн шинэ үзэл баримтлал, бодлого боловсруулан хэрэгжүүлэх шаардлага мөн 

тулгарсан билээ.  

Нутаг дэвсгэрээ эзэнтэй байлгах үндэсний эрх ашиг, уугуул нутагтаа тав тухтай 

амьдрах иргэний эрх ашиг, эх орныхоо аль дуртай газраа сонгон амьдрах хүний эрх гэж бий. 

Энэ гурван эрх ашгийг зах зээлийн эдийн засгийн нөхцөлд хэрхэн яаж хангах нь шинэ зууны 

тулгамдсан асуудал юм. Үүнийг шийдвэрлэх гол зарчим нь нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд 

амьдралын харьцангуй ойролцоо нөхцөл бүрдүүлэх явдал бөгөөд хэрэгжүүлэх нэг арга нь 

эдийн засгийн бүсчлэл болох нь улс орнуудын туршлагаар нотлогдож байна.  
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Монгол орны хөгжилд газарзүй, байр зүй, хүн ам зүйн хүчин зүйлс нэн чухал нөлөөтэй. 

Алслагдсан зах хязгаар нутаг зам харилцаа муутай, ганц төвөөсөө холдох тусам бараа 

бүтээгдэхүүний үнэ өндөр байдаг нь газарзүйн байршил иргэдийн амьжиргааны өртгийг 

тодорхойлогч гол хүчин зүйл болж, сийрэг суурьшсан хүн амд нийгмийн үйлчилгээг 

хүргэж, дэд бүтцээр хангах нь ихээхэн хүндрэлтэй асуудал байсан, одоо ч хэвээр байна. 

Ийнхүү нийгэм, эдийн засгийн шинэ харилцаанд шилжиж эхэлснээс хойш үүссэн олон хурц 

асуудал, хүндрэл бэрхшээл шинэ тогтолцоонд нийцсэн бүсчлэлийн бодлого боловсруулж, 

хэрэгжүүлэх шаардлагыг бий болгов.  

Шинэ Үндсэн хуульд “...бүс нутгийн хөгжлийн асуудлаар арга хэмжээ боловсруулж, 

хэрэгжүүлэх...” гэж заасан нь нийгэм-эдийн засгийн шинэ харилцааны нөхцөлд төрөөс 

баримтлах бодлогын эрх зүйн үндэс болсон юм.  

Бүсчилсэн хөгжлийн бодлогын асуудлаар 1990-ээд оноос хойш хийгдсэн олон төрлийн 

судалгааны санал дүгнэлт, зураглал, схем, нутаг дэвсгэрийн төлөвлөлт, прогнозчиллын 

туршлага сургамжийг нэгтгэн Санхүү, эдийн засгийн яам 2000 онд эдийн засгийг бүсчлэн 

хөгжүүлэх үзэл баримтлалын саналыг Барилга, хот байгуулалтын яамны “Хүн амын 

нутагшилт, хөгжлийн ерөнхий төсөл”-ийн багтай хамтран боловсруулж, УИХ, Засгийн 

газар, яам, агентлагийн албан тушаалтнууд, бодлого боловсруулагчид, эрдэмтэд, 

судлаачдын өргөн бүрэлдэхүүнтэй онол-практикийн бага хурлаар хэлэлцүүлсэн байна. Бага 

хурлаас гаргасан зөвлөмжийн дагуу УИХ, Засгийн газрын ажлын хэсэг (ахлагч нь УИХ-ын 

гишүүн Н.Тогтох) байгуулагдан ажиллаж, үндсэндээ дөрвөн парламентын нүүр үзсэн 

“Монгол Улсын бүсчилсэн хөгжлийн үзэл баримтлал”-ыг УИХ-аар 2001 онд батлуулжээ.  

1.2.2. Нийгэм эдийн засгийн шинэ харилцаанд шилжсэн үеийн бодлого  

Дээрх үзэл баримтлалд Монгол Улсын төрөөс бүсчилсэн хөгжлийн үндсэн чиглэлийг 

тодорхойлсны зэрэгцээ улс, орны эдийн засгийн хөгжлийг Баруун (Баян-Өлгий, Говь-Алтай, 

Завхан, Увс, Ховд), Хангайн (Архангай, Баянхонгор, Булган, Орхон, Өвөрхангай, Хөвсгөл), 

Төвийн (Говьсүмбэр, Дархан-Уул, Дорноговь, Дундговь, Өмнөговь, Сэлэнгэ, Төв), Зүүн 

(Дорнод, Сүхбаатар, Хэнтий), Улаанбаатарын бүс (нийслэл хот, түүний дүүргүүдийн 

нутаг дэвсгэр, хот орчмын бүсийн дагуул хотууд) гэсэн таван бүсээр төлөвлөж, 

зохицуулахаар тусгасан билээ (1.14-р зураг).  

 
Зураг 1.14. Эдийн засгийн макро бүсүүд, 2001 

Энд анх удаа нийслэлийг тусад нь бүс болгосон нь судалгаа, төлөвлөлтийн арга зүйн 

талаас чухал алхам болсныг тэмдэглэе. Ерөөс метрополитан хотууд өөрийн нөлөөний 

хүрээгээр бие даасан нутаг дэвсгэрийн систем буюу бүс нутаг болон хөгжих зүй тогтол 

үйлчилдэг бөгөөд үүнийг хот-бүс нутаг (city region) гэдэг. Энэ нэр томьёог 1950-аад оноос 

олон улсын практикт хэрэглэж иржээ. 

Ийнхүү бүсчилсэн хөгжлийн үзэл баримтлалыг баталж, макро бүсүүдийг тогтоосны 

дараа ч энэ схемийг эргэж харах, өөрчлөн тогтоох талаар янз бүрийн санал гарсаар ирсэн. 

Тухайлбал, Монгол Улсын эдийн засгийн бүсчлэлийн асуудлаар судалгаа явуулсан АХБ-

ны ажлын хэсэг улс, орнуудад ихээхэн түгээмэл хэрэглэж буй функционал бүс нутгуудыг 

илрүүлэн тогтоох аргаар найман бүсийн схемийг санал болгож байв (1.15-р зураг).  

Тэд функционал бүс нутаг гэдэг нь дэд хэсгүүдийн нэгдмэл чанар, харилцан хамаарлыг 

тооцон сонгож, тохиролцсон шалгууруудыг хангасан газарзүйн нутаг дэвсгэр юм хэмээн 

тодорхойлжээ (Бүс нутгийн хөгжлийн нэгдсэн төлөвлөлтийн чадавхыг бэхжүүлэх нь, 2004). 

Мөн эдийн засгийн бүс нутаг, түүний хил хязгаарыг тогтоох шалгууруудыг ашиглан 

“Дөрвөн бүс + Улаанбаатар” гэсэн бүтэц бүс нутгийн хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн 

зорилттой тэр бүр нийцэхгүй байна гэж дүгнэсэн байдаг. Түүнчлэн “Хүн амдаа тэгш 

шударга хандах нь бүс нутгийн хөгжлийн бодлогын анхаарлын төвд байнга байдаг асуудал 

боловч Монголын баримталж байгаа өнөөгийн чиг хандлага энэ шалгуурыг хангах боломж 

муутай, магадгүй хот, хөдөөгийн ялгаа нэмэгдэж, хөдөөгийн хөгжил улам хоцорч 

болзошгүй юм. Үүний нэг үндэслэл нь бүс нутгууд хэт том, иймээс үйлчилгээг дөрвөн 

бүсээр хүн амд тэгш шударга, үр ашигтай хүргэх, үйлчилгээний чанарыг сайжруулах нь 

зайн дарамт, тархай суурьшсан хүн ам зэрэг Монголын онцлог байдлаас хамаарч хэрэгжих 

боломж муутай” гэжээ.  

Гэхдээ өөрсдийн дэвшүүлсэн бүсчлэлийн системийг зөвхөн нэг л санал гэдгийг 

тэмдэглээд нэмэлт судалгаа хийсний үндсэн дээр эцсийн байдлаар тодорхойлох 

шаардлагатайг дурдсан байдаг. 

 

Зураг 1.15. Функционал бүс нутгуудад хуваасан схем, 2003 
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1.2.3. Эдийн засгийн макро бүс тогтоох саналын хувилбарууд  

Доктор Н.Тогтох, инженер Д.Пүрэвбаяр нар өдгөө бүрэлдэн буй болж буй эдийн засаг, 

тээврийн коридорууд, дэд бүтцийн суурь дээр буюу хөндлөн тэнхлэгийн гол магистраль зам, 

босоо таван тэнхлэгт тулгуурлан нүүдлийн болон суурин соёл иргэншлийн орон зайг 

зохистой хослуулж, нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд амьдралын адил тэнцүү орчин бүрдүүлэх 

зорилгоор эрт дээрээс уламжилж ирсэн ерөнхий зарчмаа хадгалан бүсчлэл тогтоох нь 

зүйтэй гэж үзэж байна.  

Тэд “Монголын нутаг дэвсгэрийг геометрийн дүрсэд шилжүүлбэл эллипс болох ба нэг 

фокусын цэг нь Улиастай орчимд, нөгөө нь Хэнтий орчимд, төв нь Орхон-Тамирын хөндийд 

байрлалтай” (1.16-р зураг) гээд эллипсийн төвийн орчимд шинэ нийслэл байгуулах санал 

дэвшүүлсэн нь өнөөгийн ганц төвийн (Улаанбаатарын) хамааралтай хүчний нөхцөлд хүн 

амын шилжилт хөдөлгөөний голлох шалтгаан болсон Баруун бүсийн аймгуудын алслалтын 

хүчин зүйлийг арилгах үүднээс бүсүүдэд нэмэлт чиг үүрэгтэй төв хот байх тухай анх 

Хөгжлийн үзэл баримтлал (1996)-д тусгаж байсан санаандаа үндэслэсэн ажээ. 

 
Зураг 1.16. Хөгжлийн стратегийн төв хотуудын байршил 

Одоогоос 20-оод жилийн өмнө хөндлөн тэнхлэгийн гол магистраль замыг бүсийн дэд 

бүтцийн босоо таван тэнхлэгийн замын хамт “Мянганы зам” нэртэйгээр 2001 онд УИХ-ын 

9-р тогтоолоор анх баталсан байдаг.  

Үүнд: Босоо тэнхлэгүүд 1) Их нууруудын хотгорт Ховд-Улаангом, 2) Хангайн нурууны 

баруун талаар Алтай-Улиастай-Мөрөн, 3) Хангайн нурууны зүүн талаар Булган-Хархорин-

Арвайхээр-Баянхонгор, 4) Хэнтийн нурууны баруун талаар Сүхбаатар-Дархан-

Улаанбаатар-Сайншанд, Чойр-Мандалговь-Таван толгой-Даланзадгад, 5) Зүүн бүсэд 

Чойбалсан-Баруун-Урт гэсэн чиглэлээр харгалзах боомтуудын хамт багтаж байна (1.14-р 

зураг).  Хэвтээ тэнхлэгийн 1362 км гол магистралын 865 км баригдсан ба цаашид хот 

хоорондын замаас хасагдсан  200 км хатуу хучилттай замыг үргэлжлүүлж, Өгийнуурын 

гүүрээр гарган Түвшрүүлэхийн чиглэлээр 71км зам тавьж Архангайн  замд холбох, Мянгад-

Загастайн 426 км замыг барих, Орхон гол дээр гүүр барьж, Батцэнгэл-Ихтамирын 145км, 

Өлзийт-Хайрхан-Эрдэнэмандалын 130 км замыг түдгэлзүүлэх шаардлагатай.    

Ийнхүү Монгол Улсыг үйлчилгээний хүрээгээр хуваасан босоо тэнхлэгүүд болон 

хөндлөн гол тэнхлэг (эрчим хүч, авто болон төмөр зам, шилэн кабелийн сүлжээ) дэд 

бүтцийн үндсэн сүлжээг бүрдүүлж, 21 аймгийг нийслэлтэй хамгийн дөтөөр холбоно. 

Хөндлөн тэнхлэг хүн амын 80, хот, суурин газрын 72 хувийг хамран үйлчлэх ба түүнийг 

дагасан эрчим хүчний гол магистраль шугамыг байгуулснаар сэргээгдэх эрчим хүчний эх 

үүсвэрүүд (ус, нар, салхи) нэгдэн ажиллах нөхцөл хангагдана гэж үзжээ.  

Энэ үүднээс Баруун (Баян-Өлгий, Ховд, Увс), Баруун хойд (Говь-Алтай, Завхан, 

Хөвсгөл), Төв (Булган, Архангай, Өвөрхангай, Баянхонгор, Орхон), Зүүн өмнөд (Сэлэнгэ, 

Дархан-Уул, Төв, Говьсүмбэр, Дундговь, Дорноговь, Өмнөговь), Улаанбаатарын (Нийслэл, 

захын дүүргүүдийн хамт), Зүүн (Хэнтий, Дорнод, Сүхбаатар) гэсэн нутаг дэвсгэрийн таван 

бүс, нэг хот-бүсэд хуваах санал боловсруулжээ (1.17-р зураг).  

 
Зураг 1.17. Дэд бүтцийн үндсэн тэнхлэгүүд 

Төвийн бүс гэж нэрлэсэн үндэслэл нь ойрын ирээдүйд улсын нийслэлийг Орхон-

Тамирын бэлчирт шилжүүлэх санааг давхар агуулж байгаа болно.  

 
Зураг 1.18. Дэд бүтцийн сүлжээнд суурилсан бүсчлэл, 2019 



БҮСЧИЛСЭН ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГЫН ТӨСӨЛ 

 

21 

Зөвлөх архитектор С.Намжилмаа, төлөвлөгч архитектор Х.Билгүүн нар өөрсдийн 

боловсруулсан хүн амын нутагшилт, суурьшлын шинэ схемд (1.19, 1.20-р зураг) тулгуурлан 

нутаг дэвсгэрийг бүсчлэх санал дэвшүүлсэн.  

 
Зураг 1.19. Монгол Улсын хүн амын нутагшилт, суурьшлын тогтолцоо 

 
Зураг 1.20. Хүн амын нутагшилт, суурьшлын тогтолцооны хүрээн дэх хот, суурины төвлөрөл, 

таталцал 
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Бүсчлэлийн энэ схемийн шалгуур, үндэслэл нь босоо төв тэнхлэгийн дагуу технополис 

төвүүд, хэвтээ, босоо тэнхлэгүүдэд таталцсан ногоон хотуудын сүлжээ, цэвэр технологи 

бүхий аж үйлдвэрт тулгуурласан өсөлтийн төвүүд үүсгэн тэдгээрт түшиглэсэн бүсийн 

үйлдвэрлэлийн кластеруудыг хөгжүүлж, Монгол орны нутаг усны уламжлалт нэршил, 

угсаатны хэл, соёлоо хадгалан Азийн нүүдлийн соёл иргэншил, түүхэн аялал жуулчлалын 

төв болж, иргэд ая тухтай амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлэх явдал ажээ.  

Зураг 1.21. Хүн амын нутагшил, суурьшлын тогтолцоонд тулгуурлсан бүсчлэл, 2019 

Энэ нь Их нууруудын (Баян-Өлгий, Ховд, Увс,), Завхан-Бигэрийн (Завхан, Говь-Алтай), 

Хангайн (Хөвсгөл, Архангай, Булган, Орхон), Алтай-Говийн (Баянхонгор, Өвөрхангай, 

Өмнөговь), Төв тэнхлэгийн (Дундговь, Дорноговь, Говьсүмбэр, Төв, Сэлэнгэ, Дархан-Уул 

аймаг, Улаанбаатар хот), Хэнтий- Дорнод талын (Хэнтий, Дорнод, Сүхбаатар) гэсэн 6 бүс 

юм (1.21-р зураг).  

 

                                                           
5 Энэ нь Төв аймгийн нутгийг нийслэлд өгөх, тухай асуудал биш. Харин харилцан бие биенээ 

дэмжин хөгжүүлж, том агломерацын үр ашгийг хүртэх тухай ярьж байгаа юм. 

Зураг 1.22. Олон аспектад үндэслэсэн бүсчлэл, 2019 

Проф. Б.Чинбат бэлчээрийн мал аж ахуйн экологийн зохистой нутаг, цэнгэг усны нөөц 

бүрэлдэх ай сав, ойт хээр, хээр, говь цөл, тайгын болон тагийн бүс, бүслүүрийг бүхэлд нь 

хамарсан онгон дагшин байгаль, экосистемийн тэнцвэрт байдлыг хадгалж үлдэх, үүндээ 

зохицсон үйлдвэрлэл, үйлчилгээг хөгжүүлэх, эрүүл мэнд, аялал жуулчлал, рекреацийг 

коридоруудыг үүсгэх үзэл санааг үндэс болгож, бүсчлэлийн өөр нэг схемийг санал болгосон. 

Эдгээр нь Баруун (Баян-Өлгий, Ховд, Увс, Завхан, Говь-Алтай), Умард (Хөвсгөл, Архангай, 

Булган, Орхон, Сэлэнгэ, Дархан-Уул), Өмнөд (Баянхонгор, Өвөрхангай, Өмнөговь, 

Дундговь, Дорноговь, Говьсүмбэр), Улаанбаатарын (Нийслэл, Төв аймаг), Дорнод 

(Хэнтий, Дорнод, Сүхбаатар) гэсэн таван бүс юм (1.22-р зураг).  

Энэ схемд Улаанбаатарын бүсэд Төв аймгийг багтаасан5 үндэслэл нь өнөөгийн нийслэл 

цаашдаа ч орчин тойрондоо хөгжлийн импульс дамжуулж байдаг том агломерац, төв хот 

хэвээр үлдэх нь тодорхой тул түүний таталцлын радиус буюу тус аймгийн нутаг дэвсгэрийн 

хүрээгээр нутагшил, суурьшлын оновчтой тогтолцоо, хүн амын хүнсний үйлдвэрлэл, 

нийлүүлэлтийн найдвартай орон зай бүрдүүлэн, байгаль хамгаалал, рекреац-аялал 

жуулчлалыг зохистой хослуулж, шинэ технологи, инновацид суурилсан үйлдвэрлэл, 

үйлчилгээ хөгжүүлсэн мезо бүсүүд үүсгэх үзэл санаанд тулгуурлаж байна (1.23-р зураг).  

 
Зураг 1.23. Улаанбаатарын мезо бүсүүд 
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Зураг 1.24. Монголыг хөрш орнуудтай холбох боломжтой коридорууд 

 
Зураг 1.25. Стратегийн ордууд ба Монголын хөрш орнуудын коридоруудын байршил 

Бүсчилсэн хөгжил, хүн амын нутагшил, суурьшлын асуудлаар судалгаа явуулж буй 

JICA-гийн төслийн багаас урьдчилсан байдлаар саналын түвшинд боловсруулсан 

бүсчлэлийн хэд хэдэн хувилбараас нэгийг сонирхуулья.  

 
Зураг 1.26. Нутаг дэвсгэрийн орон зайн зохион байгуулалтын төсөөлөл (JICA), 2019 

Тэд бусад орны туршлага, орон зайн төлөвлөлтийн чиг хандлага, Монгол Улс хөрш 

орнуудтай дэд бүтцийн сүлжээгээр холбогдох коридорууд (1.24-р зураг), манай орны 

стратегийн ач холбогдолтой орд газруудын байршил (1.25-р зураг), эдийн засгийн аливаа 

үйл ажиллагаанд уур амьсгал, газар нутгийн онцлог, хүн амын суурьшлын үзүүлэх 

нөлөөллийг харгалзан Монгол Улсын нутаг дэвсгэрийг Баруун (Баян-Өлгий, Ховд, Увс, 

Завхан), Говь-Алтайн (Говь-Алтай, Баянхонгор, Өвөрхангай, Өмнөговь), Хойд (Хөвсгөл, 

Архангай, Булган, Сэлэнгэ, Орхон, Дархан-Уул), Улаанбаатарын (Нийслэл, Төв аймаг), 

Өмнөд (Дундговь, Дорноговь, Говьсүмбэр), Зүүн (Хэнтий, Дорнод, Сүхбаатар) гэсэн 

зургаан бүсээр хуваах санал дэвшүүлсэн юм (1.26-р зураг).  

Энэ зурагт бүсийн тулгуур төв хотыг улаан, орон нутгийн өсөлтийн төвийг цагаан, орон 

нутгийн үйлчилгээний төвийг цэнхэр тойргоор тэмдэглэжээ.  

JICA-гийн төслийн багийн энэхүү схем хэдийгээр арга зүйн өөр өөр үндэслэлд 

тулгуурлан хоорондоо хамааралгүй, цаг хугацааны хувьд зэрэгцэн хийгдсэн боловч дээр 

дурдсан бидний саналтай тун ойролцоо байгаа юм.  

Бүсчилсэн хөгжлийн бодлогыг эргэж харах, эдийн засгийн бүсчлэлийн шинэ схем 

боловсруулах асуудал судлаачдын анхаарлын төвд нэгэнт орж, олон хувилбар дэвшүүлж 

байгаагийн нэг жишээ бол проф. Ц.Батсүхийн дэвшүүлж буй санаа юм.  

Тэрээр эдийн засгийн бүсүүд тогтоохдоо нэгд, бүсчилсэн хөгжлийн үзэл баримтлалыг 

тэнхлэгээр хөгжүүлэх үзэл санаатай хослуулах, хоёрт, бүсүүдийн газар зүйн онцлог, 

байгалийн баялаг, хүн амын нутагшилт, суурьшил, мал сүргийн тархац, бүсийн гол хот 

суурингийн зайг харгалзах, гуравт, орон зайн алслалт, замын дэд бүтцийг тооцон гол 

тэнхлэгээс бусад бүсэд гурваас илүүгүй аймаг хамруулах, дөрөвт, нэг бүсийн аймгуудыг 

сонгохдоо эдийн засгийн таталцлын буюу гравитацын хуулийг ашиглажээ.  
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Зураг 1.27. Бүсчлэлийн нэгдүгээр хувилбар 

 
Зураг 1.28. Бүсчлэлийн хоёрдугаар хувилбар 

Гравитацын загвараа “хоёр аймгийн хоорондын эдийн засгийн үйл ажиллагааны 

таталцлын хүч тухайн хоёр аймгийн нэг хүнд ноогдох орлогын үржвэрт шууд, харин зайн 

квадратад урвуу хамааралтай байна” гэж томьёолон нийслэл хот болон аймгуудын эдийн 

засгийн таталцлын хүчийг тооцож гаргасан байна (Батсүх Ц., 2019). Энэхүү тооцоондоо 

үндэслэн “Нийслэлтэй нэг бүсэд байх аймгууд нь одоогийн байгаа болоод ойрын хугацаанд 

тавигдах төмөр замын дагуу байрлах Дорноговь, Өмнөговь, Говьсүмбэр, Сэлэнгэ, Дархан-

Уул, Орхон юм. Энд зайн мэдрэмжийг шугаман урвуу байдлаар тооцсон. Энэ зургаан аймаг 

дээр нийслэл нэмэгдэн 7 засаг захиргааны нэгж бүхий босоо тэнхлэгийн “долоон бурхан” 

од үүсгэх ба Дорноговь, Өмнөговь, Говьсүмбэр аймгууд бүхий говийн өмнөд дэд бүс, 

Сэлэнгэ, Дархан-Уул, Орхон аймгаас тогтох Хангайн хойд дэд бүсэд хуваагдаж, гол 

холбогч нь нийслэл хот байх болно. Архангай аймаг Баянхонгор, Булгантай эсвэл Хөвсгөл, 

Булгантай хосолсон бүс үүсгэж болохоор байна. Мөн Баян-Өлгий аймаг Ховд, Увстай, 

Говь-Алтай аймаг Завхан, Хөвсгөл эсвэл Завхан, Баянхонгортой нэг бүс,  Дорнод аймаг 

Сүхбаатар, Хэнтийтэй, Дундговь аймаг Төв, Өвөрхангайтай нэг бүс болох юм. Эдгээр 

гурвалуудыг бид “гурван марал” хэмээн нэрлэв. Бусад бүсүүд нэг утгатай тогтоогдож 

байгаа бол Завхан-Говь-Алтайн хослол Баянхонгор, Хөвсгөлийн аль нэгтэй нь гурвал 

үүсгэснээс хамаарч Архангай-Булганы хослол Хөвсгөл, Баянхонгорын аль нэгтэй гурвал 

үүсгэх хоёр боломж бий. “Долоон бурхан” босоо тэнхлэгийн хоёр дэд гурвалыг 

оролцуулбал долоон “гурван марал” болох ба энэхүү долоон гурвалыг “солонгын гурвалууд” 

хэмээн нэрлэсэн ч болох юм. Тиймээс бид “гурван марал”-уудыг солонгын долоон өнгөөр 

ялгаж дүрслэв” гэжээ (1.27, 1.28-р зураг). 

Тэгээд цааш нь “I хувилбар нь өнөөгийн байдлаар илүү тохиромжтой юм. Учир нь 

одоогийн авто замын сүлжээгээр аймгууд илүү сайн холболттой байгаа нь харилцаа холбоо, 

зам тээврийн давуу талыг үүсгэх болно. Харин “Мянганы зам” төслийн дагуу авто замын 

сүлжээ бүрдсэн бол II хувилбар тохиромжтой болох байв. Мөн II хувилбар Манж чин 

гүрний үеийн Ар Монголын болон Богд хаант Монгол Улсын засаг захиргааны хуваарьтай 

төстэй байна” гэж бичжээ. 

Ийнхүү цаашид ч янз бүрийн хувилбар, санал дэвшигдэн гарах биз ээ. Гэхдээ 

бүсчлэлийн систем тогтоох нь нэг талаас ганц хариутай математикийн бодлоготой адилхан 

зүйл биш, нөгөө талаас зөв, буруу гэдэг нь ч харьцангуй ойлголт бөгөөд бүс нутгийн 

шинжлэх ухааны онол, арга зүйг өндөр хөгжүүлсэн ОХУ-ын эрдэмтэд өнөө ч нэгдсэн байр 

суурьт хүрч чадаагүйг өмнө дурдсан.  

Монголын хувьд нэн чухал нь бүсчлэлийн мөн чанарыг зөв ухааран ойлгож, орон зайн 

хөгжлийн үүднээс тулгамдаж буй зорилго, зорилтыг оновчтой тодорхойлон нөлөөлөх 

хүчин зүйлс, хэрэгжүүлэх зарчим, голлох шалгууруудыг онолын үндэслэлтэй сонгон 

тогтоох замаар үндэстэн угсаатнуудын ахуй, соёлын уламжлал, экологи-газар зүйн 

нутагшлын ай савд амьдарч ирсэн нийтлэг сонирхлыг хадгалан хөгжүүлж чадвал шинээр 

тогтоосон бүсүүд хоорондоо зах зээлийн олон шижмээр холбогдон, харилцан нягт уялдаа 

хамааралтай газарзүйн тодорхой бүлэглэл үүсгэх дэвсгэр суурь болж хөгжих үндэстэй.  

1.3. Эдийн засгийн макро бүсүүдийн өнөөгийн байдал  

Монгол Улс эдийн засгийн орон зайн үүднээс Баруун, Хангайн, Төвийн, Зүүн гэсэн 

таван макро бүсэд хуваагдаж, хоорондын харилцаа нь сумдыг аймагтай, аймгийг 

нийслэлтэй холбосон засмал ба сайжруулсан зам, мэдээлэл холбоо, эрчим хүчний шугам 

сүлжээгээр хэрэгжиж байна. Мөн хоёр хөрш орон, тэдгээрээр дамжин дэлхийн бусад улстай 

Улаанбаатар-Алтанбулаг, Улаанбаатар-Замын-Үүд чиглэлийн төмөр ба хатуу хучилттай 

авто зам, хилийн 40 гаруй боомтоор холбогддог.  

Аймгууд, бүсүүдийн хооронд аж үйлдвэрийн, аж ахуйн салбар хоорондын чанартай 

боловсруулах үйлдвэрлэлийн байнгын хоршилт холбоо хөгжөөгүй, гол төлөв түүхий эд 

татан авалт, нийлүүлэлт, худалдаа наймаа, эрүүл мэнд, боловсрол, соёлын үйлчилгээ авах 

хүн амын шилжих хөдөлгөөн зонхилж байгаа юм. Энэ нь аймаг, сумд аж ахуйн адил 

төрлийн бүтэц, чиглэлтэй, нэг нэгнээ нөхөн хангадаг эдийн засгийн бүтэц, төрөлжилт 

хөгжөөгүй байгаатай холбоотой байна.  

Бүс нутаг хоорондын, салбар хоорондын уялдаа холбоо нь гол төлөв сум-аймаг, аймаг-

Улаанбаатар, Улаанбаатар-аймаг, аймаг-сум гэсэн чиглэл, эрчимээр явагдаж байна. 2014 
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оноос Эдийн засгийн бодлого, өрсөлдөх чадварын судалгааны төв ТББ, ҮСХ, МХАҮТ-аас 

аймаг, бүсүүдийн өрсөлдөх чадварыг тооцох үзүүлэлтүүдийг гаргаж, албан ёсны болон 

хараат бус судалгаа хийж, мэдээлэл солилцон хөрьцуулсан үнэлгээ хийж байна. Энэ нь 

аймаг, сумдын хөгжлийн түвшин, түүнийг цаашид ахиулах чадавх боломжийг бодитой 

үнэлж, орон нутгийн засаглалын санаачлагыг идэвхжүүлж, дайчилахад түлхэц өгч байна. 

Гэвч байгаль газарзүйн бүс бүслүүрийн дотоод ялгаа ихтэй, нутаг, нутгийн хүн амын аж 

ахуй, соёлын онцлог зэрэгтэй холбоотой тус орны нөхцөлд эрдсийн баялаг, түүхий эдийн 

чадавх, түүний ашиглах дэд бүтэц сайтай, дотоод, гадаад зах зээлд ойр дөт байрласан аймаг 

орон нутаг түлхүү хөгжиж, өрсөлдөх чадвараар илүү байх боломжтой. Мөн экологийн эмзэг 

орчинтой учир байгалийн баялаг ашиглахад хаяагүй нэмэлт зардал гардаг манй улсад уул 

уурхай хөгжиж байгаа газар /аймаг, сумд / байгаль орчны шалгуур үзүүлэлтээр доогуур 

гарах магадлалтай юм.  

Иймд өрсөлдөх чадварын үзүүлэлтүүдийг орон нутгийн засаглал ба ААНБ /мөн тэнд 

үйл ажиллагаа явуулж буй толгойлогч компаниудын/ -ын хооронд ялган зааглаж, дүгнэх нь 

зүйтэй байна. Тухайлбал, аймгуудын тухайд тухайн   байгаль, эдийн засгийн байгаа нөөц 

боломжоо тухайн бүс дотроо хоорондоо  хоршин ашиглах, эдийн засгаа төрөлжүүлж бие 

даалгах, орон нутгийн хүн амын аж байдлыг дээшлүүлэхэд иргэд, ААНБ хамтын оролцоог 

хангаж гаргасан  ахиц өөрчлөлтүүд, энэ талаар хэрэгжүүлсэн удирдлага зохион 

байгуулалтын арга хэмжээ, хөтөлбөр төслүүдийн үр дүнг гол үндэс болгож болох юм. 

Хөдөлмөрийн нутаг дэвсгэрийн хуваарь нарийн хөгжөөгүй, аж ахуй эрхлэлт, 

байршилтын  ерөнхий нэг хэв шинжийн  загвартай байгаа манай өнөөгийн нөхцөлд, бүс 

нутгийн эдийн засгийн бие даасан байдал, хоршилт, төрөлжилтийг нарийвчлан тооцож, 

задлан шинжилгээ хийх  бодит нөхцөл,  шаардлага хараахан бүрдээгүй байгаа гэж хэлж 

болно. Иймд цаашид энэхүү өргөн уудам орон зайд хүн амынхаа аж байдлыг дээшлүүлэх, 

тэдэнд аль ч аймаг, бүс нутагт очиж тав тухтай ажиллаж, амьдрах чөлөөт сонголтыг хаана, 

хэдийд, хэрхэн бүрдүүлж болох вэ гэдэг үүднээс  бий болсон нөхцөл байдал, гарах арга 

замыг чанарын талаас нь харьцуулан үнэлж, дүгнэж болох байна.  

1.3.1. Макро бүсүүдийн байгаль,  нийгэм, эдийн засгийн товч тойм 

Эдийн засгийн бүсүүдийн хувьд илэрхий тод ялгарах онцлог багатай, нийтлэг шинж 

давамгайлж байгаа ч тус бүртээ өвөрмөц харьцангуй давуу болон сул тал, хүндрэл 

бэрхшээл, ойрын ирээдүйд тулгарч болзошгүй эрсдлийг агуулж байгаа юм. Бодлого, 

төлөвлөлтийн баримт бичигт тодорхойлсон зорилтуудтай давхардуулахгүйгээр үзүүлэлт, 

тоо баримтыг дурдая.   

Баруун бүс  

Бүрэлдэхүүн: Баян-Өлгий, Говь-Алтай, Завхан, Увс, Ховд  

Нутаг дэвсгэр: 415.245 км2 

Хүн ам: 414.5 мян. (400.7)6 

Энэ бүс хойд өргөрөгийн 44o-50о, зүүн уртрагийн 88o-96о-ийн хооронд далайн түвшнээс 

800-3500 метр өндөрт өргөгдсөн, газар нутаг нь нийт нутаг дэвсгэрийн 26.52 хувийг эзэлнэ. 

Үүнээс бэлчээрийн 35391.4, тариалангийн 110.9 мян. га талбайтай. Усны нөөц нь 7908 сая 

м3 ба улсын дүнгийн 22.9 хувь болно. Навчит болон шилмүүст ойн нөөцийн 6.4 хувь байдаг. 

2003 онд энэ бүсэд ДНБ-ий 6.3, аж үйлдвэрийн бүтээгдэхүүний борлуулалтын 1.6, үйл 

                                                           
6 Өмнөх нь 2003 оны, хаалтанд буй нь 2017 оны тоо болно.  

ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгж, байгууллагын 9.1, эрчим хүч үйлдвэрлэлийн 3.9, 

эдийн засгийн идэвхтэй хүн амын 18.2 хувь ноогдож байсан бол 2016 онд ДНБ-ий 6.0, аж 

үйлдвэрийн бүтээгдэхүүний борлуулалтын 1.4, аж ахуйн нэгж, байгууллагын 8.9 хувь 

ноогдож, улсын төсвөөс 52.9 тэрбум төгрөгийн татаас авчээ.  

Тус бүсийн хөгжилд нөлөөлөх эерэг, сөрөг нөхцөлүүд: 

Боломж 

- төрөл бүрийн зориулалтаар эзэмшиж, ашиглах өргөн уудам газар нутаг; 

- усны эрчим хүчний нөөц;  

- бүсийн дотоод, гадаад холбоог хангах дэд бүтцийн босоо тэнхлэг, хилийн 

худалдааны гарц бүрдэн хөгжиж буй байдал;  

- Ховд, Улиастайн таталцлын төвд түшиглэн хөгжлийг тэтгэх боломж;  

- экологийн зохистой нутгийг хамгаалж, нүүдэлчдийн ахуй соёл, уламжлалыг хадгалан 

мал аж ахуйн түүхий эд бэлтгэх ихээхэн нөөц, нутгийн шилмэл омгийн малын ашиг 

шимийг нэмэгдүүлэх боломж;  

- хөдөлмөрийн зохих нөөц;  

- үндэстэн, угсаатны хэл, соёл, ёс заншлын түүхэн уламжлал; 

- боловсрол, эмнэлэг, соёлын үйлчилгээ үзүүлэх төрөлжсөн байгууллагууд хөгжих 

үндэс тавигдсан.  

Сул тал 

- эрчим хүчний тогтвортой, хямд эх үүсвэр байхгүй;  

- замын сүлжээний хангамж хамгийн доогуур үзүүлэлттэй; 

- ашиглах ойн нөөц үлэмж бага, зарим нутаг түлшээр гачигдаж буй;  

- тариаланд тохиромжтой талбай, хадлангийн нөөц бага, цөлжилт эрчимжиж байгаа;  

- ашигт малтмал олборлох уул, геологийн нөхцөл хүнд, ихэнх нутаг геологийн хувьд 

судлагдаагүй;  

- хувийн хэвшлийн түшиц, суурь болохуйц аж ахуйн нэгж  хөгжөөгүй;  

- бүсийн эдийн засгийг тэтгэх эрчимжиж, төрөлжсөн өсөлтийн төв  тодроогүй.  

Бэрхшээл, эрсдэл 

- хүн амын нийгмийн үйлчилгээний хангамж, орлогын хэмжээ бусад бүсээс доогуур, 

дотоод ялгаа ихтэй;  

- баруун гурван аймаг импортын эрчим хүчнээс хараат учраас өр байнга 

хуримтлагдаж, үйлдвэрлэл үйлчилгээ хөгжихөд саад тотгор болдог;  

- хил орчмын зарим нутгаар малын хулгай их байдгаас шалтгаалж ард иргэд идээшин 

амьдарч ирсэн нутаг орноосоо дайжих хандлагатай;  

- зах зээл хөгжсөн төвөөс алслагдсан, тээврийн зардал өндөр байгаа нь ард иргэдийн 

амьдралд ихээхэн дарамт учруулдаг;   

- төрөлтийн түвшин бусад бүсүүдээс өндөр учраас хүн ам зүйн ачаалал их; 

- улсын хэмжээнд хамгийн өндөр байгаа ядуурлын хамрах хүрээ улам нэмэгдэж 

болзошгүй;  

- бүсийн аймгуудаас төвийг чиглэсэн шилжих хөдөлгөөн өндөр байгаа нь цаашид 

хэвээр хадгалагдах аваас хүн ам цөөрч нутаг орон эзэнгүйрэх нөхцөлийг бүрдүүлэх 

магадлалтай.  

Ховд, Увс, Баян-Өлгий аймаг ОХУ-аас эрчим хүч авдаг, Говь-Алтай, Завхан төвлөрсөн 

системд холбогдоогүй учраас түлш эрчим хүчний найдвартай эх үүсвэр бий болгох нь 

бүсийн хөгжилд тэргүүлэх ач холбогдолтой зорилт юм. Зарим газар УЦС барьсан боловч 

асуудлыг бүрэн шийдэхгүй учраас нэг хэсэгтээ өндөр үнэтэй импортын цахилгаан 
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хэрэглэхээс аргагүй. Гэтэл төвийн эрчим хүчний систем оргил ачааллын үедээ 200 орчим 

мегаватт эрчим хүчийг хэрэгцээнээс илүү үйлдвэрлэж, буцаагаад ОХУ-д үнэгүй нийлүүлж 

байна.  

Энэ бүсэд геологи, хайгуулын иж бүрэн судалгаа хийгдээгүй, эрдсийн нөөц нь бүрэн 

тогтоогдоогүй. Дэд бүтцийн хөгжил доройгоос тогтоосон нөөцийг ашиглах боломж бага. 

Энэ байдал бүсийн хөгжилд зохих хэмжээгээр нөлөөлж ирсэн бөгөөд одоо ч байдал хэвээр 

байна. Аль ч аймаг нь эдийн засгийн хувьд ХАА давамгайлсан бүтэцтэй учраас МАА-н 

гаралтай түүхий эд боловсруулах жижиг үйлдвэрүүд байгуулж, эцсийн бүтээгдэхүүн 

үйлдвэрлэх хүчин чадлыг бий болгох, улмаар бүтээгдэхүүнийг нь дотоодын хэрэгцээнд 

ашиглахаас гадна экспортод гаргах боломжийг нэмэгдүүлэх арга хэмжээ авах 

шаардлагатай.   

Баян-Өлгий, Ховд, Увс аймаг ОХУ-ын Тува, Алтайн хязгаартай эртнээс нөхөрсөг 

харьцаатай явж ирсэн. Харин Туватай хил залгаа боловч Завхан аймгийн гадаад холбоо 

харилцаа хамгийн доогуур түвшинд байна. Төвөөс алслагдсан энэ бүс нутгийн хувьд хил 

орчмын мужуудтай харилцаагаа өргөжүүлэх нь чухал ач холбогдолтой юм.  

Социализмын үед баруун аймгуудад үзүүлэх Зөвлөлтийн тусламжийг хүргэж байсан 

Бийск-Ховдыг холбох алдарт Чуйн зам хоёр улсын харилцаанд өнөө ч ач холбогдолтой. 

Монгол Улсын Алтай, Туватай хийсэн худалдааны хэмжээ 2017 оны байдлаар 10 орчим сая 

ам. доллар болсон. ОХУ-ын талаас Алтайн хязгаар болон баруун аймгуудыг дайруулан 

БНХАУ-д хийн хоолой татах техникийн боломжийг судалж байсан боловч Монголыг 

тойрсон билээ. Мөн Баян-Өлгий ба Алтайн хязгаарын Кош-Агач районы хооронд чөлөөт 

худалдааны бүс байгуулах асуудал яригдаж байгаад мартагдсан болно.  

Энэ бүс нутагт ойр орших Красноярскийн хязгаар, Кемерово, Новосибирск муж, Тува, 

Халимагийн бүгд найрамдах улсууд Монголын зах зээлтэй холбогдох сонирхолтой байдаг 

нь үйлдвэрлэгчид тэр тусмаа Баруун бүс нутгийнханд бизнесийн боломж байгааг харуулж 

байна. Ажил хэргийн харилцаа, бизнесийн түншлэлийг өргөжүүлэхэд хоёр улсын Засгийн 

газар хоорондын комисс, нэн ялангуяа бүсийн болон хилийн хамтын ажиллагааг 

зохицуулах үүрэгтэй дэд комиссын үйл ажиллагааг сайжруулах шаардлагатай.  

Хоёр улсын худалдааны эргэлтийн 70 хувь зөвхөн Сибирийн тойрогт багтдаг Буриад, 

Эрхүү мужид оногдож байгаа нь бүсийн аспектаар тооцвол худалдаа-эдийн засгийн 

харилцаа жигд биш байгааг харуулж байна. Гэтэл ОХУ-д нийлүүлэх бараа, бүтээгдэхүүний 

хэмжээг чухамхүү хилийн худалдааны боломжийг бүрэн ашигласнаар бодитой нэмэгдүүлэх 

бололцоо нээгдэнэ.  

АХБ-ны захирлуудын зөвлөлийн хурлаас 2005 онд Төв Азийн бүсийн эдийн засгийн 

хамтын ажиллагааны хөтөлбөрийн (ТАБЭЗХАХ) шинэчилсэн стратегийг баталж, 952 сая 

ам. долларын санхүүжилт хийхээр төлөвлөж байв. Энэ программ нь Афганистан, 

Азербайжан, БНХАУ, Казахстан, Киргизстан, Монгол, Тажикстан, Узбекстан зэрэг 8 орон, 

АХБ, Европын шинэчлэл, хөгжлийн банк, ОУВС, Исламын хөгжлийн банк, НҮБХХ, 

Дэлхийн банк зэрэг олон улсын зургаан байгууллагыг нэгтгэдэг.  

ТАБЭЗХАХ-ийн зорилго нь энэ бүс нутгийн орнуудын эдийн засгийн хамтын 

ажиллагааг дэмжих замаар эдийн засгийн өсөлтийг хурдасгах, хүн амын амьжиргааны 

түвшнийг дээшлүүлэх явдал бөгөөд тээврийн салбарт 2006-2008 онд төлөвлөсөн зорилтод  

“…Монголын баруун бүсийн замыг хөгжүүлэх…” гэж заасан боловч манай талаас 

санаачилга дутсаны улмаас бодитой ажил хэрэг болж чадаагүй юм (ОХУ-ын REGNUM 

агентлагийн мэдээлснээр). Мөн босоо тэнхлэгийн Ярант-Ховд-Хандгайт болон Бургастай-

Улиастай-Ханх чиглэлийн авто зам байгуулж, Баруун бүсийг гадаад зах зээлтэй холбох,  

Цагаан нуурт худалдааны чөлөөт бүс байгуулах зорилт ч олигтой хэрэгжсэнгүй.  

Хэдийгээр баруун бүсийн аймгуудад бараа бүтээгдэхүүн үнэтэй, нийслэлд ирж очих, 

бараа түүхий эд тээвэрлэх зардал бусад бүсээс хавьгүй өндөр байгаа боловч үүнийг ямар 

нэг байдлаар нөхөх механизм үгүй байна. Иймээс өмнөх системд хэрэглэж байсан тээврийн 

татаас байхгүй болсон нөхцөлд ядаж улирлын чанартай импортын татварын хөнгөлөлт 

үзүүлэх арга хэмжээг хэрэгжүүлэх  хэрэгтэй.   

Хангайн бүс  

Бүрэлдэхүүн: Архангай, Баянхонгор, Булган, Орхон, Өвөрхангай, Хөвсгөл  

Нутаг дэвсгэр: 329.068 км2  

Хүн ам: 414.5 мян. (593.6) 

Тус бүс нь хойд өргөргийн 44о-50о, зүүн уртрагийн 98о-104о-ийн хооронд далайн 

түвшнээс 800-2800 метр өндөрт өргөгдсөн, манай орны нутаг дэвсгэрийн 24.59 хувь нь энэ 

бүсэд ноогдоно. Үүний 29559.7 мян. га нь хөдөө аж  ахуйн эдэлбэр газар, үүнээс 29053.3 

мян. га талбайг  бэлчээр, 239.0 мян. га талбайг хадлан, 107258.1 га талбайг тариалан эзэлдэг. 

Энэ бүсэд манай орны гадаргын усны 33.2, ашиглаж болох гадаргын усны 31.7, газрын 

доорхи ул хөрсний усны 35.4, ашиглах боломжит газрын доорх усны 50.5% тус тус ноогдож 

байна.  

Навчит болон шилмүүст ойн нөөцийн 52.2 хувь энэ бүсэд байдаг. 2003 онд ДНБ-ний 

16.6, аж үйлдвэрийн бүтээгдэхүүний борлуулалтын 29.3, үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж 

ахуйн нэгж, байгууллагын 11.3, эрчим хүч үйлдвэрлэлийн 7.1, төмөр замын 2.2, эдийн 

засгийн идэвхтэй хүн амын 24.5 хувь тус бүсэд ноогдож байв. 2017 онд ДНБ-ний 12.3, аж 

үйлдвэрийн бүтээгдэхүүний борлуулалтын 29.3, үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн 

нэгж, байгууллагын 10.9 хувь энэ бүсэд ноогдож, улсын төсвөөс 55.9 тэрбум төгрөгийн 

татаас авчээ.  

Боломж  

- Хангай, Хөвсгөлийн уулархаг ойт хээр зонхилсон, хүн ам суурьшилд 

тохиромжтой газар нутаг;  

- аялал жуулчлал өргөжих боломжтой, бүсийн төрөлжилт, хоршилтыг хөгжүүлэх 

боловсруулах үйлдвэрийн түүхий эдийн нөөц;  

- ой, ус, ан агнуур, байгалийн дагалдах баялгийн нөөц;  

- үр тарианы үйлдвэрлэлийг эрчимтэй хөгжүүлэх бололцоо;  

- шилмэл омгийн цөм сүрэг бүрдүүлж, малын ашиг шимийг нэмэгдүүлэх,  малын 

гаралтай түүхий эд бэлтгэх ихээхэн нөөц;  

- Эрдэнэтийн үйлдвэржилт, хотжилтын үр нөлөөг бүсийн эдийн засгийн чадавхыг 

нэмэгдүүлэх, нийгмийн дэвшлийг түргэтгэх зорилгод зохистой ашиглах боломж;  

- ойрын ирээдүйд дэлхийд агаарын тээвэр ихээхэн ноёлж, хойд мөсөн далай 

дээгүүр нисэж эхлэх хандлагатай, тэр үед өрнө, дорныг холбосон хамгийн дөт 

зам Монголоор дайрах тул ашигтай байрлалыг үр дүнтэй ашиглах, тодруулбал, 

Хөшигтийн хөндий эсвэл Хархорин агаарын тээврийн томоохон боомт болж 

хувирах боломж бий.  

Сул тал  

- хөрсний бүтцээс шалтгаалж зам, барилга байгууламж барихад нэмэлт зардал 

шаардагддаг,  
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- бүсийн эдийн засгийг дотоод, гадаад зах зээлтэй холбох дэд бүтцийн сүлжээ, 

хойд, урд хөрштэй тогтмол харьцах хилийн боомт, гарц цөөн; ой мод ашиглах, 

ашигт малтмал олборлох уул-геологи, уул-техникийн  нөхцөл хүнд, төмрийн 

хүдэр, алтны үндсэн орд, үнэт металл, графит, асбестийн нөөц ихтэй боловч 

тэдгээрийг үйлдвэрт бэлтгэх нарийвчилсан эрэл хайгуул, үнэлгээний ажил 

хийгдээгүй; Хөвсгөл, Булганы гурилын үйлдвэрийг эс тооцвол Эрдэнэт 

үйлдвэрээс өөр аж үйлдвэрийн бааз үндсэндээ байхгүй;  

- Энэ бүс нь уртрагийн дагуу ихээхэн өргөн уудам нутгийг хамарч байгаа ч дэд 

бүтцийн босоо тэнхлэггүй тул алслагдсан аймгууд хоорондоо аж ахуйн 

харилцаагүй явж ирсэн. Гэвч дотоодод нь мезо бүсүүд үүсгэж, харилцаа хамтын  

ажиллагааг нь дэмжих механизмыг ашиглаж чадаагүй. 

Бэрхшээл, эрсдэл 

- говийн аймгуудын усны хангамж, чанар, стандарт хангалтгүй; 

- үйлдвэрлэл хөгжөөгүй, эдийн засгийн бүтэц оновчтой биш, үр ашиг багатай;    

- ойн нөөц багасаж байгаа боловч бэлтгэх модны хэмжээ нэмэгдэхийн зэрэгцээ 

түймэр, хортон шавьжийн нөлөөгөөр ойн экосистемд ноцтой өөрчлөлт орсон, 

цөлжилтийн хамрах хүрээ улам нэмэгдэж ойрын 10 жилийн дотор нийт нутгийн 

70 хүртэл хувийг хамарч болзошгүй;    

- алт олборлолтын нөлөөгөөр томоохон хэдэн гол, булаг шанд, рашаан ус  

бохирдох, ширгэх аюул нүүрлэсэн;    

- ажилгүйдлийн түвшин улсын дунджаас 1.6 дахин өндөр, үүний улмаас ядуурал 

ихтэй;   

- бүсийн аймгуудын сонирхлыг үндэсний хөгжлийн нэгдмэл бодлого, зорилгод 

нэгтгэн зангидах, зохицуулах институционал чадавх  бүрдүүлэхэд харьцангуй 

урт хугацаа шаардагдах магадлалтай. 

3543 км үргэлжлэх Монгол-Оросын хилийн дагуух 29 шалган нэвтрүүлэх боомтын 4 нь 

олон улсын, 9 нь хоёр талын, 9 нь түр, 7 нь транзит зориулалттай юм. Эндээс Хөвсгөлийн 

Ханх, Булганы Тэшиг, Бага-Илэнхийн боомт Хангайн бүсэд байршилтай. Эрхүү мужийн 

Аялал жуулчлалын газраас Байгалийн бүс нутаг болон Монголыг дэлхийн экотуризмын нэг 

чухал нэгдмэл орон зай болгох төлөвлөгөө боловсруулсан нь сонирхол татаж байна 

(www.ecotour.ru/news).  

Энэ бодлогын хүрээнд эдгээрийн аль нэгэнд ирсэн гадаадын жуулчин ямарваа 

хүндрэлгүйгээр нөгөөд очих боломжийг хангах, өөрөөр хэлбэл, Монгол-Оросын хилийг 

нэвтрэх хялбаршуулсан горимыг бий болгох шаардлагатай.  

Төвийн эрчим хүчний системийн хүрээнд нэгэнт бий болсон хүчин чадлыг оновчтой 

ашиглахын зэрэгцээ нүүрс, усны эрчим хүчийг хослох замаар бүс нутгийн эрчим хүчний 

хангамжийг сайжруулах боломжтой. Эрдэнэт үйлдвэрт импортоор авдаг зарим 

бүтээгдэхүүн, тоног төхөөрөмжийг нийлүүлэх туслах үйлдвэрлэлийг Архангай, Булган, 

Хөвсгөл аймагт бий болгох бодлогоор хамтарсан үйлдвэрийн ашгийн тодорхой хувийг 

зарцуулж болно. Ингэснээр бүс нутгийн ард иргэд том үйлдвэрийн мультпликатив үр 

ашгаас хүртэх бололцоо нээгдэнэ. Нөөц нь судлагдсан Сайхан голын төмөр-манганы орд, 

Дөшийн гол, Өвөр мараатын хөнгөн цагааны ордыг эдийн засгийн үр ашигтай гэж тооцож 

байгаа боловч тэргүүн ээлжинд экологийн үр дагаварыг харгалзах учиртай.   

Төвийн бүс  

Бүрэлдэхүүн: Говьсүмбэр, Дархан-Уул, Дорноговь, Дундговь, Өмнөговь, Сэлэнгэ, Төв  

Нутаг дэвсгэр: 473.620 км2  

Хүн ам: 442.3 мян. (504.3) 

Тус бүс нь хойд өргөрөгийн 44о-50о, зүүн уртрагийн 106о-108о-ийн хооронд далайн 

түвшнээс 800-2000 метр өндөрт өргөгдсөн.  Нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд бэлчээр 37097.8 

мян. га, тариалан 513.4 мян. га, хадлан 269.1 мян. га талбайг  эзэлнэ. Усны нийт нөөц нь 

6196.4 сая м3. Гадаргын усны  15.5, ашиглаж болох гадаргын усны 39.8, газрын доорх ус, 

хөрсний усны 13.9, ашиглах боломжит газрын доорх усны 10.9 хувь тус бүсэд байна. Мөн 

навчит болон шилмүүст ойн нөөцийн 27.9 хувь энэ бүсэд байдаг. 2003 онд ДНБ-ий 12.4, аж 

үйлдвэрийн бүтээгдэхүүний борлуулалтын 19.1, үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн 

нэгж, байгууллагын 15.0, эрчим хүч үйлдвэрлэлийн 7.1, төмөр замын 78.0, эдийн засгийн 

идэвхтэй хүн амын 19.0 хувь тус бүсэд ноогдож байсан бол 2016 онд ДНБ-ий 10.1, аж 

үйлдвэрийн бүтээгдэхүүний борлуулалтын 19.1, үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн 

нэгж, байгууллагын 10.4 хувь ноогдож, улсын төсвөөс 18.9 тэрбум төгрөгийн татаас авчээ.  

Боломж 

- Орхон, Сэлэнгийн ай савын чийглэг нам доор газарт тариалангийн үйлдвэрлэл 

эрхэлж ирсэн арга технологи, дадлага туршлага;  

- Ази, Европыг дамжсан олон улсын худалдаа-эдийн засгийн харилцааны гол гарц 

болж буй Сүхбаатар, Алтанбулаг, Замын-Үүдийн олон улсын хилийн боомт, улсын 

эдийн засгийг гадаад зах зээлтэй холбосон босоо тэнхлэгийн төмөр болон авто замын 

сүлжээг ашиглан Сибирийн байгалийн баялгийг БНХАУ-д нийлүүлэх тээвэрлэлтээс 

олж болох ашиг;   

- Дэд бүтэц, хот, тосгоны голлох сүлжээнд байршсан хүн ам, үйлдвэрлэл, 

үйлчилгээний чадавх;  

- Сэлэнгэ, Төв, Дарханы бүсэд саалийн болон махны чиглэлийн үхэр, нарийн, 

нарийвтар ноост хонь зэрэг шилмэл малын генфонд сайтай;  

- төмрийн хүдэр, нүүрс, газрын ховор элемент, хайлуур жоншны балансын нөөц, 

үйлдвэрлэлийн хүчин чадлыг ашиглан Хятадын зах зээлд эрдсийн баялаг, түлш, 

эрчим хүч нийлүүлэх боломж; 

- бүсийн өмнөд хагаст нарны гэрэл, дулааны хуримтлал сайтай зэрэг тааламжтай 

нөхцөлтэй. 

Сул тал  

- түүхий эдийн нөөц хомсдсон, техник, технологийн шинэчлэл хийгдээгүй зэргээс мод 

бэлтгэх, барилгын материалын үйлдвэрүүдийг түшиглэн амьдарч ирсэн хүмүүсийн 

амьдрал доройтож байгаа;  

- цөлжилт говийн аймгууд төдийгүй хамгийн хойд талын Сэлэнгийг хүртэл хамрах 

хандлагатай, хүн, малын ундны усны нөөц, чанар муудаж, түлш ховордсон, элсний 

нүүлт, цөлжилт идэвхжсэнээс мал аж ахуй эрхлэх боломжтой нутаг хумигдсан зэрэг 

шалтгаанаар зарим нутагт хүн ам цаашид тогтвортой суурьших боломж 

хязгаарлагдаж байгаа;  

- нийслэлийг зорьсон мал бүхий иргэд экологийн даацыг нэмэгдүүлснээс бэлчээр, хөрс 

их хэмжээгээр талхлагдсан;  

Бэрхшээл, эрсдэл 

- тариалангийн талбайн 47 хувь ямар нэгэн хэмжээгээр элэгдэлд орсон; 

- говийн аймгуудын нэг хүнд ноогдох усны нөөц 1-3 м3 буюу дэлхийн дунджаас 10 

дахин бага; 

- алт, барилгын материал олборлолт, арьс ширний үйлдвэрлэлийн улмаас байгаль 

орчин доройтож, Хараа, Туул голын ай сав ихэд бохирдсон;  

- хүний зохисгүй үйл ажиллагааны нөлөөгөөр ой мод ихээр сүйтгэгдэж, зарим нутгийн 

ой байгалийн аясаар нөхөн сэргээгдэх боломжгүй болсон;  

- байгалийн гамшигт үзэгдлийн давтамж ихсэж байгаа;  

http://www.ecotour.ru/news
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- элсний нүүдлийг зогсоох, цөлжилтийг сааруулах нь бүс нутгийн өмнөд хэсгийн хувьд 

байгаль хамгааллын хамгийн тулгамдсан асуудал болсон.  

Төвийн бүсэд зам тээвэр, эрчим хүч, холбоо харилцаа давуу хөгжсөн учраас хөрөнгө 

оруулалт татах, шинэ технологи  нэвтрүүлэх боломжоор ч илүү юм. Энэ бүс нутагт 

Ерөөгийн Хуст уулын төмрийн хүдрийн уурхай, Төмөртэйн уурхай, Оюутолгойн дэлхийд 

томоохонд тооцогдох орд, Тавантолгойн нүүрсний уурхай,  Дорноговийн Цагаан суваргын 

зэсийн хүдэр олборлох үйлдвэр, түүнчлэн газрын тосны нэлээд нөөц бий. Энэ бүс нутаг 

төдийгүй Монгол Улс газрын баялгаасаа хэр ашиг олох нь төр засгийн бодлогоос хамаарна. 

Гэхдээ энд байгаль экологийн тэнцвэрийг хадгалах нь юунаас ч илүү чухал билээ. 

Мэргэжилтнүүдийн санал болгож байгаа зарим голын урсгалыг салаалан нутгийн өмнөд 

хэсэг уруу урсгах төсөл гүний усыг хайр гамгүй ашиглаж, нөхөж барахгүй экологийн 

гамшигт хүргэх аюулаас сэргийлэх гарц ч байж болох юм.  

Онцолж дурдахад, Тавантолгойн нүүрсийг гадаадын зах зээлд нийлүүлэх төмөр зам, 

авто замын зэрэгцээ эрчим хүчний найдвартай эх үүсвэр чухал. Энэ эх үүсвэр нь уг ордыг 

түшиглэн байгуулах ДЦС байж болох ба дотоодын хэрэгцээнд төдийгүй урд хөршид эрчим 

хүч нийлүүлэх боломжийг ч тооцох ёстой. Дэд бүтцийн сүлжээг бусад томоохон ордыг 

ашиглах чиглэлээр байгуулах нь ирээдүйд үр ашгаа өгнө. Тухайлбал, Тавантолгой, 

Оюутолгой, Цагаан суваргын ордуудыг эзэмшихтэй холбогдуулан төмөр зам, авто зам 

барих шаардлага зүй ёсоор гарна.  

Төв, Сэлэнгэ аймагт газар тариалангийн үйлдвэрлэлийг сэргээн хөгжүүлэх, техник, 

технологийн шинэчлэл хийх, услалтын систем ашиглах, аж ахуй эрхлэх менежментийн ур 

чадварыг дээшлүүлэх, өөрчлөгдөж буй уур амьсгалын нөхцөлд дасан зохицсон шинэ сортыг 

бий болгох үндсэн дээр нэгж талбайн ургацыг нэмэгдүүлэх нь үр тариа, хүнсний ногооны 

хэрэгцээг дотоодын үйлдвэрлэлээр хангахад чухал түлхэц үзүүлнэ. Мөн Дарханы 

үйлдвэрлэлийн бааз, Сайншанд, Чойрын дэд бүтцийг ашиглан хүнд, хөнгөн болон хүнсний 

үйлдвэрлэл хөгжүүлэх бололцоотой.  

Зүүн бүс 

Бүрэлдэхүүн: Дорнод, Сүхбаатар, Хэнтий  

Нутаг дэвсгэр: 286.225 км2  

Хүн ам: 216.2 мян. (216.3) 

Хойд өргөрөгийн 44о-50о, зүүн уртрагийн 110о-118о-ийн хооронд далайн түвшнээс 600-

1800 м өндөрт өргөгдсөн нутаг дэвсгэртэй. Үүнээс 26690.5 мян. га газар нутаг хөдөө аж  

ахуйн эдэлбэр газар бөгөөд үүнээс 25110.2 мян. га талбайг  бэлчээр, 1377.2 мян. га талбайг 

хадлан, 91.5 мян. га талбайг тариалан эзэлж байна. Усны нийт нөөц нь 8340.0 сая м3 ба 

улсын нөөцийн 24.1% хувь болно. Навчит болон шилмүүст ойн нөөцийн 13.5 хувь энэ бүсэд 

байдаг.  

2003 онд ДНБ-ий 5.5, аж үйлдвэрийн бүтээгдэхүүний борлуулалтын 1.0, үйл ажиллагаа 

явуулж байгаа аж ахуйн нэгж, байгууллагын 4.3, эрчим хүч үйлдвэрлэлийн 1.3 хувь, улсын 

чанартай авто замын 17.8 хувь, төмөр замын 13.6 хувь, эдийн засгийн идэвхтэй хүн амын 

7.5 хувь тус бүсэд ноогдож байсан бол 2016 онд ДНБ-ий 5.6, аж үйлдвэрийн бүтээгдэхүүний 

борлуулалтын 1.5, үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгж, байгууллагын 4.3 хувь 

ноогдож, улсын төсвөөс 18.3 тэрбум төгрөгийн татаас авчээ.  

Боломж  

- газар нутгийн хувьд бэлчээр, хадлан, тариаланд тохиромжтой;  

- түүх дурсгалын үнэт өв соёл, унаган төрхөөр нь хадгалж үлдсэн газарт түшиглэн  

аялал  жуулчлал хөгжүүлэх өргөн боломж;  

- малын ашиг шим, үүлдэр угсааг дээшлүүлэх замаар малчид орлогоо нэмэгдүүлэх 

бололцоо;  

- Монгол Улсыг Зүүн хойд Азийн бүс нутгийн орнуудтай холбох газарзүйн ойр дөт 

байрлал, үүнд түшиглэн Монгол Улс, ОХУ, БНХАУ, БНСУ, Япон улсын хамтран 

ажиллах сонирхол идэвхжиж буй нөхцөл;  

- “Түмэн гол” хамтын ажиллагааны хөтөлбөрт Монгол Улсын оролцох чиглэл, түүний 

дотор зүүн бүсийг тэргүүн ээлжинд холбон хөгжүүлэх байр сууриа тодорхойлсон;  

- ОХУ-тай Эрээнцав-Боржийн хилийн боомтоор төмөр замаар, БНХАУ-тай Хавирга-

Улаан хот (Манжуур), Сүмбэр-Рашаантын хилийн гол гарцаар авто болон төмөр 

замаар холбож, улс хоорондын худалдаа, эдийн засгийн хамтын ажиллагааг 

хөгжүүлэх ирээдүй;  

- Чойбалсан хотын зах зээлд таталцан Хэнтий, Дорнод, Сүхбаатар аймаг засаг 

захиргаа, аж ахуй, соёлын талаар харьцангуй бие даасан бүс болж, энэ хандлага 

тогтвортой хадгалагдаж ирсэн;  

- эрдсийн түүхий эдийн нөөц, уран, газрын тосны орд илэрцүүдтэй.  

Сул тал  

- цөөн хүн амтай (1 км
2
-д 0.7), хүн амын өсөлт бага;  

- ихэнх газар нутаг (Хэнтий, Дорнодын хойт хэсгээс бусад) нь усны нөөц, чийгшилт 

бага, хөрсний механик бүтэц муу, ус, салхины эвдрэлд амархан өртөмтгий;  

- байгалийн гамшгийн (хүчтэй шороон ба цасан шуурга, түймэр) давтамж ойртож, 

хуурайшилт эрчимжиж байгаа;  

- бэлчээр, хадлангийн талбайн гуравны хоёр нь талхлагдаж, тариалангийн талбайн 50 

хувь атаршин тариалалтын технологи үндсэндээ алдагдсан;  

- бүсийн дотоод зах зээлийн багтаамж нэн бага;  

- уугуул хүн ам нь нэлээд тогтвор, суурьшилтай ч хөдөлмөрийн идэвхжил багатай;  

- Зүүн бүсэд ажиллаж байсан хөнгөн, хүнсний үйлдвэрүүдийн хүч чадлын ашиглалт 

20-30 хувь болж, техник, технологи нь  хоцрогдож, нэлээд нь сул зогссоноос хот 

суурин газруудад ажилгүйдэл нэмэгдсэн;  

- байгалийн болон эдийн засгийн нөөц боломжийг бүрэн ашиглаагүй цаг хугацаа 

алдсанаас хүн амын нийгэм, соёл, ахуйн үйлчилгээний түвшин бусад бүсээс хоцорч 

аймгуудын аж ахуйгаа бие даан хөтлөх чадавх доройтох болсон зэрэг тааламжгүй 

нөхцөлтэй. 

Бэрхшээл, эрсдэл 

- бүсийн аймгууд бараг бүхэлдээ төмөр, фтор ихтэй ус хэрэглэдэг; 

- өмнөх үед бий болгосон Чойбалсангийн үйлдвэрлэлийн бааз хоцрогдож, үндсэндээ 

буцаан сэргээх боломжгүй болсон.   

Зүүн хойд Азийн хөгжлөөр харьцангуй дорой Сибирь, Алс Дорнод, Монголд  эдийн 

засгийн чадавх, хүн ам, цэрэг-зэвсгээр тэргүүлэх гүрнүүдийн ашиг сонирхол огтолцож 

байгаа билээ. Тухайлбал, энэ бүс нутагт харьяалагдах Сахалины арал, Дорнод Сибирьт 

байгалийн асар их баялаг, газрын тос бий. Үүнийгээ ОХУ ашиглая гэвч хөрөнгө, техник, 

технологийн хувьд хүндрэлтэй, гэтэл эдгээр нь Япон, Өмнөд Солонгост байдаг. Энэ их 

баялгийг хэрэглэгч болж болох Хятад, Өмнөд Солонгос, Япон, Энэтхэг гээд асар том зах 

зээл ойрхон, тээврийн хувьд дөт зам нь Монгол, Хойд Солонгосыг дайрах явдал гэх зэргээр 

төрөл бүрийн ашиг сонирхол энэ бүсэд бий. Гол нь үүнээс манай улс хувь хүртэх хэрэгцээ 

байна. Монголын эдийн засгийг энэ бүс нутгийн зах зээлтэй  холбож (Чойбалсан-Хөөт-

Бичигт-Зүүн хатавч (Өвөр Монголын Шилийн гол аймаг), Чойбалсангаас Улаанбаатарын 
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чиглэлд төмөр замын шинэ сүлжээ бий болгох г.м.), бүс нутгийн орнуудтай хийх 

худалдаанаас ашиг олох эдийн засгийн орчныг бий болгох стратеги боловсруулах нь Зүүн 

бүсийн төдийгүй үндэсний эрх ашгийн чухал асуудал юм. Гэхдээ Монголын зах зээлийн 

хэмжээ хэт бага байгаа нь Чита мужийн гадаад худалдааны эргэлтэд манай улс дөнгөж 1.3 

хувь эзэлж байгаагаас харагдаж байна (Окунев В., 2005).  

Энэ чиглэлээр Зүүн Хойд Азийн орнуудтай иж бүрэн яриа хэлэлцээр хийх, тээврийн 

зардлыг бууруулахад хөгжлийн албан ёсны тусламжийг ашиглах, хувийн хэвшил 

санхүүжүүлэх сонирхолгүй үндсэн дэд бүтцийг хөдөөд бий болгох, худалдаа, хөрөнгө 

оруулалт, боловсруулах үйлдвэрийг хөгжүүлэхэд хувийн хэвшлийг дэмжих, улс-хувийн 

хэвшлийн хамтын ажиллагааны механизм бий болгох, санхүүгийн зах зээл, худалдаа, 

хөрөнгө оруулалтыг дэмжих үйлчилгээг сайжруулах зэрэг арга хэмжээ хэрэгжүүлэх 

шаардлагатай.  

Энэ үүднээс Монгол Улсын хөгжлийн ирээдүйн нэг гол чиглэл нь Зүүн бүс нутаг бөгөөд 

ийм хандлага ч ажиглагдаж байна. Чойбалсан хотын олон улсын нисэх онгоцны буудал, 

Багануур-Өндөрхаан-Чойбалсан чиглэлийн авто зам, аймгуудыг холбосон шилэн кабелийн 

сүлжээ гээд энэ бүсэд дэд бүтцийг хөгжүүлэх нэлээд арга хэмжээ хэрэгжсэн.  

Хэвтээ тэнхлэгийн дагуу Азийн орнуудын авто болон төмөр замын сүлжээнд 

холбогдож, Ази-Номхон далайн орнуудтай харилцах гарцыг нээх нь стратегийн чухал ач 

холбогдолтой зорилт мөн. Олон судлаач Зүүн хойд Азид Европын холбоо маягийн хамтын 

нийгэмлэг бий болох хэтийн ирээдүйтэй, энэ нь ACEAN-тай жишихүйц эдийн засгийн эвсэл 

байх болно гэж үздэг боловч ойрын ирээдүйд үүнийг хэрэгжүүлэхэд сөргөөр нөлөөлөх 

хүчин зүйлүүд байгааг бодолцох учиртай. Энэ нь ШХАБ-ын бодлого, ОХУ, Японы 

хоорондын санал зөрөлдөөнтэй, хоёр Солонгосын харилцааны хэтийн төлөв тодорхойгүй, 

Сибирь, Хойд Хятад, Монголын зүүн хэсгийн дэд бүтцийн хөгжил дорой байгаа зэрэг олон 

шалтгаантай юм.  

Энэ бүсийн нүүрс-ус төрөгчийн нөөц 538 мянган км2 талбайг хамарсан 3-6 тэрбум 

баррель, түүний 85 хувь нь газрын тос, 15 хувь нь байгалийн хий гэсэн таамаглал бий. Одоо 

хэрэгжиж буй гэрээний нөхцөл манайд хохиролтой төдийгүй удахгүй экологийн сүйрэлд 

хүргэх магадлалтай. Тиймээс зөвхөн уул уурхайд дулдуйдаж, энд тэндгүй газраа сэндийчих 

бус, ашиглахдаа хүрээлэн буй орчинд хамгийн хал багатай технологи мөрдөх, ашиглалтын 

лицензтэй гадаад, дотоодын аль ч компанид дэд бүтэц, байгаль хамгааллын асуудлыг 

гэрээний гол нөхцөл болгон тавих, ингэж чадахгүй аваас тогтоогдсон нөөцийг консервацид 

авч хойч үедээ хадгалах учиртай. Хайлуур жоншны хувьд зах зээл байгаа боловч гол 

бэрхшээл тээврийн асуудал гэдгийг дээр дурдсан.  

Улаанбаатарын бүс  

Бүрэлдэхүүн: Нийслэл хот, түүний дүүргүүдийн нутаг дэвсгэр, хот орчмын бүсийн 

дагуул хотууд  

Нутаг дэвсгэр: 4.704 км2  

Хүн ам: 893.4 (1462.9) 

1639 онд Ширээт Цагаан нуур (Өвөрхангайн Бүрд сумын нутаг)-т анх шав тавьснаас 

хойш 1936-1706 онд Өргөө, 1706-1911 онд Их хүрээ, 1911-1923 онд Нийслэл хүрээ, 1924 

оноос Улаанбаатар гэж нэрлэгдэн энэ газар суурьших хүртэл 29 удаа нутаг сэлгэжээ. Далайн 

түвшнээс дээш 1350 м өргөгдсөн 4.7 мян. км2 нутаг дэвсгэртэй (үүнээс төв хэсэг 3.9 мян. 

км2), нэг км2 талбайд 311 хүн оногдох ба засаг захиргааны 9 дүүрэг, 121 хороонд хуваагдана. 

Төвийн 6 дүүрэгт хүн амын 90 хувь төвлөрсөн. Нутаг дэвсгэрийн 277.8 мян. га нь хөдөө аж 

ахуйн эдэлбэр газар юм. Хот, тосгон бусад суурин газар 27.8 мян. га, ойн сан 76.2 мян. га, 

усан сан бүхий газар 4.1 мян. га, дархан цаазат болон тусгай хамгаалалттай газар 76.6 мян. 

га талбайг эзэлж, төвийн дүүргүүд үндсэндээ газрын нөөцгүй болсон. Үнэмлэхүй бага 

температур -490С, үнэмлэхүй их температур 38.60С хүрч, жилд дунджаар 242.7 мм хур 

тундас буудаг. Агаарын тоос, угаарын хий, хүхрийн ба азотын давхар ислийн агууламж 

зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс 2-5 дахин хэтэрсэн. Дараах хүснэгтээс харахад газар нутгийн 

ердөө 0.3 хувийг эзэлдэг нийслэл хотод хүн амын 46.1, ДНБ-ий 65.9, орон сууцны 89.1, 

иргэдийн хадгаламжийн 80.6, их, дээд сургуульд суралцагчдын 92.8 хувь ноогдож байгаа 

нь нийслэл болон хөдөө орон нутгийн хооронд эдийн засгийн хөгжил, нийгмийн 

үйлчилгээний хүрээнд хэтэрхий тэгш бус байдал үүссэний тод илрэл юм.  

Хүснэгт  6. 

Нийслэл  хот дахь бөөгнөрөл  

Эдийн засаг, нийгмийн 

зарим  үзүүлэлтүүд 

Улсын дүн Улаанбаатар Төвлөрлийн индекс, 

% 

2004 2017 2004 2017 2004 2017 

Нутаг дэвсгэрийн хэмжээ, 

мян. км2 

1564.1 4.7 0.3 

Хүн амын тоо, мян. 2533.1 3119.9 928.5 1440.4 36.6 46.1 

Ажиллагсдын тоо, мян. 950.5  322.7  33.9 41.9 

ДНБ, тэрбум  төг.  1808.0 23935.9 979.1 15766.3 54.2 65.9 

Аж үйлдвэрийн 

бүтээгдэхүүний 

борлуулалт, тэрбум төг.   

1175.9 11067.0 604.1 7686.4 51.4 69.4 

Үйл ажиллагаа явуулж буй 

аж ахуйн нэгж, 

байгууллагын тоо 

25356 78585 15286 50467 32.3 30.3 

ЕБС-ийн тоо 710 798 178 238 25.1 29.8 

ЕБС-д суралцагчдын тоо, 

мян. 

557.5 572.8 185.6 248.1 33.3 43.3 

Их, дээд сургууль, коллеж 185 109 150 91 81.1 83.5 

Эдгээрт суралцагчид, мян. 98.0 155.2 84.0 144.1 85.7 92.8 

Эмнэлгийн орны тоо, мян  18.7 22.9 7.8 11.8 41.9 51.5 

Их эмчийн тоо 6590 10000 3904 5986 59.2 59.8 

Автомашины тоо, мян. 120.4 536.4 67.4 365.8 56.0 68.2 

Үүрэн телефон хэрэглэгч, 

сая хүн 

- 4.227.4 - 2.294.9 - 54.3 

Кабелийн телевиз  

хэрэглэгчид  

88.1* 360.9 72.0 302.4 81.7 88.7 

Ашиглалтанд оруулсан 

орон сууцны талбай 

- 1441.7 - 1284.4 - 89.1 

Иргэдийн хадгаламжийн 

үлдэгдэл, тэрбум төг. 

497.8 7446.1 431.0 6002.1 86.6 80.6 

Төвлөрсөн төлөвлөлтийн бодлогоор нийслэл 2000 онд 600 мянган хүнтэй байхаар 

тооцож байсан ч өдгөө энэ тоо хоёр илүү дахин нэмэгдсэн. Шилжилт хөдөлгөөн олон 
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тулгамдсан асуудлыг бий үүсгэж байгаа учраас хүн амын төвлөрлийг сааруулах, бүлэг 

суурингийн оновчтой тогтолцоо бүрдүүлэн дагуул хот, сууринг хөгжүүлэх, газар нутгийн 

үүрэг зориулалт болон хот байгуулалтын бүсчлэлийн систем тогтоох шаардлагатай бөгөөд 

энэ үүднээс “Улаанбаатар хотыг 2020 он хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөө” 2002 онд 

Засгийн газрын 28-р тогтоолоор батлагдсанаас хойш 17 жил өнгөрч байгаа ч хэрэгжилтийн 

явц туйлын хангалтгүй байгаад хэд хэдэн үндсэн шалтгаан бий. Үүнд:  

Нэгдүгээрт, нийслэлийн хүн амын хэт өсөлтийг зохицуулж чадсангүй. Төлөвлөгөө 

батлагдсанаас хойшхи зөвхөн 10 жилийн дотор нийслэлийн хүн ам 488.0 мянгаар нэмэгдэж, 

үүний 308.2 мянга нь  орон нутгаас шилжин иржээ. Шилжин ирэгсдийн тоо нь Өвөрхангай, 

Булган, Говьсүмбэр, Сүхбаатар, Говь-Алтай, Дундговь аймгийн хүн амыг нийлүүлсэнтэй 

тэнцэж байна. Хүн амын огцом механик өсөлт бий болсноор гэр хорооллын талбай хоёр 

дахин нэмэгдэн суурьшлын бүсийн нутаг дэвсгэрийн 59.2 хувийг эзэлж, хотын байгаль-

экологид сөргөөр нөлөөлж байна. 

Хоёрдугаарт, зах зээлийн харилцаанд хот байгуулалтын үйл ажиллагааг зохицуулах 

эрх зүйн тогтолцоо бүрдүүлж чадсангүй. Газрын тухай, Хот байгуулалтын тухай, Барилгын 

тухай болон Орон сууцны тухай хуулиуд хоорондоо уялдаа холбоогүй, шаардлагатай зарим 

зохицуулалт орхигдсоноос эдгээр  хуулийн хэрэгжилт хангалтгүй байна.  

Гуравдугаарт, шийдвэр гаргах бүх түвшинд ерөнхий төлөвлөгөөний үндсэн чиглэл, 

төлөвлөлтийн шийдлийг зөрчин эмх замбараагүй барилгажих 7 , хөрөнгө оруулалтыг үр 

ашиггүй зарах нөхцөл болж байна. Үүний улмаас нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийн болон 

инженерийн дэд бүтэц, авто зам, нийтийн тээвэр өсөн нэмэгдэж буй хүн амын үйлчилгээг 

хангаж чадахгүйд хүрэв. Улаанбаатар хотын нутаг дэвсгэр олон өмчлөгч эзэнтэй болсноос 

байгаль экологи сүйрэлд хүрч, хот байгуулалтын бодлого алдагдсан. Тухайлбал, тусгай 

хамгаалалттай газар нутаг Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамны мэдэлд, байгалийн 

түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын асуудал Барилга, хот байгуулалтын яамны мэдэлд, 

инженерийн шугам сүлжээгүй газар дүүргийн Засаг даргын мэдэлд, шинэ хот, хорооллын 

барилгажилтын асуудал газрын албаны эрх мэдэлд, усны ашиглалт, түүний нөөцийг 

хамгаалах асуудал дөрвөн байгууллагын дунд гэх мэтээр тарамдсан нь хариуцлагыг 

эзэнгүйдүүлж байна. 

Дөрөвдүгээрт, Төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай хөрөнгө оруулалт 

хийгдсэнгүй. Гэтэл ерөнхий төлөвлөгөөний шинэ бүтээн байгуулалтыг хэрэгжүүлэхэд жилд 

хамгийн багадаа нэг их наяд төгрөг шаардлагатай юм. 

Эдгээр шалтгааны улмаас хотын хүн ам зохицуулалтгүй өсөхийн хэрээр “багтаан 

байршуулах биш”, улс орны үндэсний аюулгүй байдал, газар нутгийн багтаамж, байгаль-

экологийн даацад нийцсэн, хотын иргэдийн амьдрах аюулгүй, таатай орчныг “жигд” 

бүрдүүлэхэд чиглэсэн бодлого баримталж, хот төлөвлөлтийн долоон үндсэн бүс, 20 дэд 

бүсийн хэмжээнд хөгжүүлэх, тэдгээрийн газар ашиглалтыг боловсронгуй болгож, тухайн 

бүсэд зөвшөөрөгдөх үйл ажиллагааны үндсэн чиглэл, барилгажилтын нягтрал, 

барилгажуулах хувийг тогтоон  нийслэлийн хүн амыг 2030 онд 1.7 саяас хэтрүүлэхгүй 

байхаар тооцож дээрх төлөвлөгөөнд тодотгол хийсэн ч хэдэн жилийн дараа бас л 

хэрэгжсэнгүй гээд сууж байхад гайхах зүйлгүй.  

                                                           
7 Улсын төсөв, гадаадын хөрөнгө оруулалтаар баригдсан орон сууц бараг байхгүйг бодолцвол эзэнгүй шахам 

энэ олон барилгын санхүүжилт мөнгө угаах нэг хэлбэр байж болзошгүй.  

Энэ бүхнээс ямар дүгнэлт хийж болох вэ? 

Эдийн засгийн бүс бүрт өөрийн харьцангуй давуу тал, нөөц боломж, мөн хүндрэл 

бэрхшээл, цаашид учирч болох эрсдэл аль нь байгаа бөгөөд эдгээрийг хэрхэн шийдвэрлэх 

нь орон нутгаас бус төр засгийн бодлого, түүнчлэн манай улсын геополитикийн орчноос 

илүү хамааралтай юм.  

Дүгнэж хэлэхэд, нэг бол бүсийн нөөц боломжид түшиглэн өсөлтийн төвүүд бий 

болгосноор эдгээр нь үндэсний эдийн засгийг тэтгэх локомотив болох, эсвэл бүсүүд төвөөс 

шууд хамааралтай, эдийн засгийн чадавхгүй байнгын тусламж дэмжлэгт дулдуйдсан 

хэвээр үлдэх хоёр л сонголт байна.   

Иймээс нэгдүгээрт, засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн хуваарь, УИХ-ын болон орон 

нутгийн сонгуулийн системийг өөрчилж, засаглалын оновчтой тогтолцоо бүрдүүлэх 

хүрээнд бүсчлэлийг засаг захиргааны томсгосон тогтолцоонд нийцүүлэх,  өөрөөр хэлбэл, 

эрх хэмжээг нь хуулиар тогтоосон субьект болгох шаардлагатай гэж зарим судлаач үзэж 

байна.  Энэ үүднээс эрх зүйн хувьд юуны өмнө орон нутаг гэж юу вэ, аймаг, сум, баг, хот, 

дүүрэг, хорооны чухам аль нь орон нутаг (бие даасан эрх зүйн субъект), аль нь орон 

нутгийн, аль нь үндэсний дэд бүтэц болох, нийтийн болон тусгай эрх зүйн системд орон 

нутаг бүрэн эрхийг хэрэгжүүлэгч, иргэдийнхээ нэрийн өмнөөс эрх зүйн хариуцлага хүлээх 

эсвэл хариуцлага нэхэх хуулийн этгээд мөн үү, хэрэв тийм бол энэхүү хуулийн этгээд чухам 

ямар эрх эдэлж, үүрэг хүлээх гэх мэт олон асуудлыг тодорхой болгохгүйгээр төвлөрлийг 

сааруулах тухай яриад нэмэргүй. Төсөв санхүү, зохион байгуулалт, гүйцэтгэх үүргийн 

хувьд орон нутгийн бие даасан байдлыг хангаж, Төв засгийн газрын өнгөлзлөгөөс 

хамгаалах, иргэд, нийгэм, улсын өмнө хүлээсэн үүргээ биелүүлж байгаа эсэхэд хяналт тавих 

гэх мэт асуудлыг цогцоор нь шийдэхгүйгээр дээрх зорилгыг хангах боломжгүй. Түүнчлэн 

төрийн удирдлагыг нутгийн удирдлагатай хэрхэн зөв хослуулах тухай асуудал ч гарцаагүй 

хөндөгдөнө.  

Хоёр дахь хандлагын тухайд бодлогын дорвитой өөрчлөлт гарахгүй, өнөөгийн эрх зүйн 

орчин, зохицуулалт хэвээр хадгалагдаж дээр нь бусад тааламжгүй нөхцөлүүд нэрмээс болох 

аваас алслагдсан нутгийн иргэдийн амьдрал улам доройтож, ядуурал нэмэгдэн шилжилт 

хөдөлгөөний нөлөөгөөр нийслэлийн ачаалал хэрээс хэтэрч, нэмэлт хүндрэл бэрхшээл улам 

хуримтлагдан бүсчлэн хөгжүүлэх талаар авч хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн арга хэмжээ, 

стратеги, хөтөлбөрт дэвшүүлсэн зорилтууд цаасан дээр үлдэж болзошгүй.  

1.3.2. Бүс хоорондын харилцаа  

Бүсүүдийн бараа, үйлчилгээний нийлүүлэлтийн тэнцэл ашигтай юмуу алдагдалтай 

байх нь эдийн засгийн бүтэц, чадавхыг илтгэх үндсэн үзүүлэлт болдог.  

Тэгвэл Баруун бүсийн тэнцэл 59.6 тэрбум төгрөгийн алдагдалтай байсан байна (5.1-р 

хүснэгт). Энэ бүс 64.0 тэрбум төгрөгийн бүтээгдэхүүнийг бусад бүсэд нийлүүлж, 47.1 

тэрбум төгрөгийн бараа бүтээгдэхүүнийг бусад бүсээс авсан байх ба энэ зөрүү нь үндсэндээ 

бүсээс гадагш мал аж ахуйн бүтээгдэхүүн борлуулсны орлого юм. Дийлэнх хэсгийг 

Улаанбаатараас болон импортоор авч хэрэглэсэн бараа, үйлчилгээний 36.0 хувь эх орны 

үйлдвэрийн, үлдэх хэсэг нь импортын бараа байв. Бүтээгдэхүүний төрлөөр авч үзвэл 

гурилын хэрэгцээг бараг бүхэлд нь, хүнсний бүтээгдэхүүний 36.7-52.8 хувь, хөнгөн 
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үйлдвэрийн болон барилгын материалын 95.4 хувь, эрчим хүчний 61.8 хувийг гаднаас 

авчээ. Хангайн бүсийн дотоодын бараа үйлчилгээний тэнцэл 39.9 тэрбум төгрөгийн 

алдагдалтай атал ерөнхий тэнцэл 57.3 тэрбум төгрөгийн ашигтай гарч байгаад 230.7 тэрбум 

төгрөгийн экспорт нөлөөлсөн байна. Ийнхүү энэ бүсийн гадаад зах зээлийн эргэлт мал аж 

ахуй голлосон бүсүүдтэй харьцуулахад ихээхэн давуу талтай боловч хэрэгцээгээ өөрийн 

үйлдвэрлэлээр хангах чадавх мөн л адил доогуур түвшинд байна.  Төвийн бүс Хангайн 

бүстэй харьцуулахад дотоод бараа үйлчилгээний тэнцэл нь 2.4 тэрбум төгрөгийн ашигтай 

гарсан ч экспортоос ихээхэн давсан импортын улмаас бүсийн нийт тэнцэл 79.6 тэрбум 

төгрөгийн алдагдалтай байв. Энэ бүсэд газар тариалан, аж үйлдвэрийн зарим салбар 

хөгжсөн учраас бусад бүсээс давуу тал нь өөрийн хэрэгцээнийхээ нэлээд хэсгийг өөрийн 

үйлдвэрлэлээр хангасан онцлог харагдаж байна. Зүүн бүсийн экспорт 75.2, импорт 82.7 

тэрбум төгрөг буюу тэнцэл 7.5 тэрбум төгрөгийн алдагдалтай байв. Мал аж ахуйн 

бүтээгдэхүүний 69.7, ой, ан агнуурын бүтээгдэхүүний 26.3, олборлосон нүүрсний 30.8 

хувийг бусад бүсэд нийлүүлжээ. Бусад бүсээс болон импортоор авч хэрэглэсэн бараа, 

үйлчилгээний 48.8 хувь эх орны үйлдвэрийн үлдэх хэсэг нь импортын бараа байв. 

Бүтээгдэхүүний төрлөөр авч үзвэл хэвлэлийн 89.2, эм, эмнэлгийн тоног төхөөрөмжийн 95.0, 

худалдаа үйлчилгээний 37.5, тээвэр, холбооны үйлчилгээний 81.2 хувийг гаднаас авчээ.   

Хэдийгээр эдгээр нь нэлээд хэдэн жилийн өмнөх тоо баримт боловч өдгөө нийт дүн нь 

нэмэгдсэн атлаа бүсүүд хоорондын харилцааны ерөнхий дүр зураг үндсэндээ хэвээр, тэр ч 

атугай пропорц нь дордсон, өөрөөр хэлбэл, эдийн засгийн чадавх муудсан байгаа нь 

хөгжлөөр дорой бүс нутгуудын хувьд олигтой эерэг өөрчлөлт гараагүйг илтгэж байна.  

Хүснэгт 7.   Бүс хоорондын худалдаа үйлчилгээ, сая төг. 

Баруун  

Салбарууд 

Бусад бүсэд 

гаргасан 

Бусад бүсээс 

оруулсан Экспорт Импорт 

ХАА, уул уурхайн 

олборлох  63957.0 4397.3 5687.6 9071.0 

Боловсруулах  48.0 23970.0 3349.6 58709.0 

Үйлчилгээний  0.0 18768.0 505.78 16210.0 

Бүгд 64005 47135.0 9543.0 83990.0 

Хангай 

Салбарууд 

Бусад бүсэд 

гаргасан 

Бусад бүсээс 

оруулсан Экспорт Импорт 

ХАА, уул уурхайн 

олборлох  89353.0 13479.0 137528.0 14431.0 

Боловсруулах  8085.7 67801.0 80994.0 93401.0 

Үйлчилгээний  0.0 56034.0 12230.0 25789.0 

Бүгд 97438.0 137314.0 230752.0 133621.0 

Төв 

Салбарууд 

Бусад бүсэд 

гаргасан 

Бусад бүсээс 

оруулсан Экспорт Импорт 

ХАА, уул уурхайн 

олборлох 50084.0 0.0 25606.0 13503.0 

Боловсруулах 21780.0 30197.0 15080.0 87397.0 

Үйлчилгээ 3684.6 42897.0 2277.0 24131.0 

Бүгд 75548.0 73094.0 42963.0 125031.0 

Зүүн  

Салбарууд 

Бусад бүсэд 

гаргасан 

Бусад бүсээс 

оруулсан Экспорт Импорт 

ХАА, уул уурхайн 

олборлох 37971.8 1809.1 22168.3 4571.9 

Боловсруулах 48.0 19902.7 13055.5 29590.3 

Үйлчилгээ 0.0 18673.3 1971.3 8170.2 

Бүгд 38019.8 40385.1 37195.1 42332.4 

Харин 2018 оны байдлаар Орхон, Дархан-Уул аймгийг тооцохгүйгээр эдийн засгийн 

макро бүсүүдийн нийт бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлд ойролцоогоор 70 гаруй хувь ХАА-н 

салбарт, 7 хувь худалдаа үйлчилгээний салбарт, 3 хувь аж үйлдвэрийн салбарт, 2 орчим 

хувь тээвэр холбооны салбарт, 0.5 хувь барилгын салбарт, 3.9 хувь бусад салбарт тус тус 

ноогдож байна. ХАА-н салбарт байгалиас хараат бэлчээрийн мал аж ахуй тэргүүлэх 

үүрэгтэй байгаа өнөөгийн нөхцөл байдлыг тооцвол бүс нутгуудын эдийн засгийн бүтэц 

оновчтой биш хэвээр байгаа юм. Эдийн засгийн өсөлт бага, бүтцийн өөрчлөлт удаан байгаа 

нь бүсүүдийн (тухайн бүсэд багтах аймгуудын) төсвийн  зарлагад орлогын эзлэх хувь хэт 

бага байх нөхцөлийг бий болгож байна.  

1.3.3. Нийгмийн зарим асуудал  

Шилжилт хөдөлгөөн   

Хүн амын шилжилт хөдөлгөөн нийгэм, эдийн засаг, хүн ам зүйн олон бэрхшээл, 

хүндрэл үүсгэж байна. Төвийг чиглэсэн их нүүдлийн улмаас 1990-2000 онд хооронд 78 

сумын (нийт сумын 23%),  2000-2010 онд 252 сумын (74%) хүн ам буурчээ. Увс, Завхан 

аймаг зэрэг Баруун бүсийн Алтай, Хангайн нурууны хооронд орших нутагт хүн ам буурсан 

сумын тоо хамгийн олон байгаа бөгөөд шилжих хөдөлгөөнд Баруун бүс 31.7, Хангайн бүс 

43.3, Төвийн бүс 27.6, Зүүн бүс 19.4 хувийг эзэлж байна. Нэг үе нийслэлд жилд дунджаар 

40 орчим мянган хүн шилжин ирж байсны улмаас 1990 онд Улаанбаатарт нийт хүн амын 

27.3 хувь амьдарч байсан бол 2017 онд 46.0 болжээ.  

Шилжигсдийн дийлэнх нь үндсэндээ эдийн засгийн шалтгаанаар буюу амьдралын 

нөхцөлөө сайжруулах зорилгоор төв, суурин барааддаг болохыг судалгаа харуулж байна. 

Түүнчлэн чанартай боловсрол, эрүүл мэндийн сайн үйлчилгээнд татагдах, гэр бүлийн 

гишүүдээ дэмжих зэрэг нь дотоодын шилжилт хөдөлгөөний гол хөдөлгөгч хүчин зүйл болж 

байгааг тэмдэглэжээ (Монгол Улс: Хүн амын дотоод шилжих хөдөлгөөний судалгаа., 2018). 

Харин JICA илүү нарийвчлан судалж, монголчууд нийслэлдээ төвлөрсөн шалтгаанд 20 

гаруй хүчин зүйл нөлөөлснийг дурдсан байдаг.  
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Хүснэгт 8. Хүн амын шилжилт хөдөлгөөн 

Үзүүлэлт Бүс 1990 1995 2000 2005 2010 2015 

Шилжин 

явсан 

Улсын дүн 29.713 49.752 49.440 39.850 70.592 53.684 

Баруун 5.099 12.244 16.216 9.123 18.127 8.329 

Хангай 8.281 10.952 10.729 10.371 16.063 13.038 

Төв 8.316 14.348 13.533 13.546 15.726 15.905 

Зүүн  1.425 7.615 6.620 3.989 6.129 4.710 

Улаанбаатар 6.592 4.593 2.342 2.821 14.547 11.702 

Шилжин 

ирсэн 

Улсын дүн 37.933 43.094 47.224 41.665 76.395 53.912 

Баруун  5.614 8.821 5.149 6.112 6.506 2.564 

Хангай 11.433 9.867 9.369 3.468 9.827 6.351 

Төв 8.372 9.288 8.473 6.734 17.102 11.194 

Зүүн  1.287 2.848 2.522 2.644 3.259 3.506 

Улаанбаатар 11.227 12.270 21.711 30.207 39.701 30.297 

Харин Сэлэнгэ аймгийн ОХУ-тай хиллэдэг хэсэг, Говьсүмбэр аймгийн Сүмбэр сум, 

Өмнөговь аймгийн Оюутолгой, Тавантолгой зэрэг уурхай орчим хүн ам эрс өссөн байна. 

Үүнээс гадна төмөр замын тэнхлэг, хилийн боомтын дагуух сум, суурин газруудын хүн ам 

ихээхэн нэмэгдсэн. Тухайлбал, Замын-Үүд сумын хүн ам 1989 онд 1463 байсан бол 18241 

болж, 12.5 дахин өссөн байна.  

Хүснэгт 9. Уул уурхай бүхий сумдын хүн амын өсөлт  

 Сум Уул уурхайн 

орд 

Хүн амын тоо Өсөлт 

1989 2004 2010 2017 2017/1989 

1 Өмнөговь 

Гурвантэс 

Овоот толгойн 

нүүрс 

2.721 3.389 4.243 4.869 1.8 дахин 

2 Ханбогд Оюутолгой  1.892 2.577 3.522 6.978 3.7 

3 Цогтцэций Тавантолгой 1.967 2.102 3.366 7.422 3.8 

4 Орхон  

Баян-Өндөр 

Эрдэнэтийн 

УБҮ 

52.900 80.858 85.783 97.814 1.8 

5 Сүхбаатар 

Баруун-Урт 

Төмөртэйн цайр 16.547 13.934 16.734 21.051 1.3 

6 Улаанбаатар 

Налайх 

Нүүрс 22.833 25.694 31.422 36.911 1.6 

7 Багануур Нүүрс 13.669 24.606 26.905 28.787 2.1 

8 Говьсүмбэр 

Шивээговь 

Шивээ-

Овоогийн нүүрс 

 2.628 2.947 3.449  

9 Дорнод, 

Матад 

Тамсагбулагийн 

газрын тос 

2.190 2.409 2.494 2.622 1.2 

10 Өвөрхангай 

Бат-Өлзий 

Алтны шороон 

орд 

4.042 5.932 6.381 7.499 1.8 

11 Уянга -“- 5.832 10.003 9.659 9.512 1.6 

12 Баянхонгор 

Бөмбөгөр 

-“- 2.033 2.508 2.767 3.248 1.6 

13 Төв, Заамар -“- 3.494 5.519 5.084 5.836 1.7 

Улс орнуудын туршлагаас үзэхэд шилжих хөдөлгөөнийг хязгаарлах, зогсоох; шилжих 

хөдөлгөөнөөс урьдчилан сэргийлэх; шилжих хөдөлгөөнийг удирдан чиглүүлэх; шилжих 

хөдөлгөөний сөрөг үр дагаварыг арилгах гэсэн үндсэн дөрвөн чиглэлээр бодлого 

хэрэгжүүлж иржээ.  

Асуудлыг захиргаадан шийдэх боломжгүй, ардчилал өндөр хөгжсөн, хүний эрхийг 

дээдэлдэг орнууд шилжих хөдөлгөөнийг сааруулж, хөдөө орон нутагт ажиллаж, амьдарч 

байгаа хүмүүсийг тэнд нь тогтвортой суурьшуулахын тулд эдийн засаг, нийгэм, соёлын 

төрөл бүрийн арга хэмжээ авч үүнд асар их хөрөнгө оруулдаг ажээ. Япон улс гэхэд ийм 

төрлийн олон үйл ажиллагаа явуулахын сацуу Токио хотын хүн амын нягтралыг багасгахын 

тулд нийслэлээс нүүсэн иргэддээ нэлээдгүй хэмжээний нөхөн төлбөр олгох тухай яригдаж 

байх жишээтэй.  

Асуудлын нөгөө тал буюу хүн амын шилжилт ердийн үзэгдэл учраас захиргаадан 

шийдэх биш харин сул хөгжилтэй алслагдсан бүс нутагт хөгжил бий болгох, тэнд оршин 

суугчдын ая тухтай амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлэх, бүс нутгуудыг тэнцвэртэй хөгжүүлэх нь 

зохицуулах хамгийн үр дүнтэй арга гэж үздэг хандага бий. Иймээс манай орны тухайд 

шилжих хөдөлгөөний шалтгаан, шилжин ирсэн болон уугуул иргэдэд тохиолдож буй 

бэрхшээлийг шийдвэрлэх, даван туулах арга зам, энэ үзэгдлийн нийгэм, эдийн засгийн үр 

дагаварыг сайтар судлах, эерэг, сөрөг нөлөөллийг нь үнэлэх шаардлагатай байгаа билээ.    

 

Ажилгүйдэл   

Ажилгүйдлийг үүссэн шалтгаанаас нь хамааруулан бүтцийн, завсрын, мөчлөгийн гэж 

ангилдаг. Үүнд:  

- бүтцийн ажилгүйдэл ажилчны мэдлэг чадвар хоцрогдож, ажлын байраа орхихоос өөр 

аргагүй болохыг хэлнэ. Энэ төрлийн ажилгүйдэлд өртсөн хүн ажилд орохын тулд 

шинэ мэдлэг чадвар эзэмших хэрэгтэй болно.  

- мөчлөгийн ажилгүйдэл эдийн засгийн хүндрэлээс үйлдвэрүүд хаалгаа барьснаар 

цомхотголд өртөхийг хэлнэ. 

- завсрын ажилгүйдэл нь хүмүүс өөрийн хүслээр ажлаа солих, дуртай ажлаа хайх 

замаар нэг ажлаас нөгөө ажилд шилжих үеийг хэлнэ.  

Харин хэлбэрээр авч үзвэл ажилгүйдлийг бий болгогч гол шалтгаанууд: 

- муу засаглал, шударга бус байдал; 

- төрийн буруу бодлого, менежмент, цагийг нь олоогүй хувьчлал; 

- хөдөлмөрийн зах зээлийн сул хөгжил; 

- чанаргүй боловсрол; 

- бэлэнчлэх сэтгэлгээ, залхуурал; 

- эдийн засгийн хямрал болно.  

Ер нь аль ч нийгэмд хэзээ ч бүрэн ажил эрхлэлт байдаггүй бөгөөд зах зээлийн эдийн 

засгийн тогтолцооны зайлшгүй хэсэг юм. Ажилгүйдэл байхгүй бол эдийн засагт сөрөг 

нөлөө үзүүлдэг ба ажилгүйчүүд ажилтай хүмүүст ажлаа сайн хийх дохио өгч байдаг. 2016 

оны эцсийн байдлаар ажилгүйдлийн түвшин улсын хэмжээнд 10 хувь, 2009 онд хамгийн 

өндөр буюу 12.2 хувь байв. Олон улсын жишгээр ажилгүйдлийн түвшин 4-5 хувьтай байхыг 

хэвийн, харин хоёр оронтой тоо руу ороод ирэхээр өндөр гэж үздэг. Ажилгүйдэл өндөр 

түвшинд байх нь нийгэм, эдийн засгийн хувьд ихээхэн хор уршигтай. Тэгээд ч ажилгүйдэл, 

ядуурал хоёр шууд хамааралтай ухагдахуун тул ажилгүй байна гэдэг наад захын хэрэгцээт 

зүйлсээ авах орлогогүй болж, ядууралд орж байна гэсэн үг. Мөн ажилгүйгээс болж 

нийгмийн хэв журам зөрчсөн үйлдэл хийхэд хүргэх зэрэг олон асуудал бий. 
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Хүснэгт 10.  Ажилгүйдэл, 2016 он 

Үзүүлэлтүүд 
Бүсийн ангилал Улсын 

дүн Баруун Хангай  Төв Зүүн Улаанбаатар 

15 ба түүнээс дээш насны 

ажилгүй иргэдийн тоо 
21826 29028 19856 10629 46418 

127808 

Бүртгэлтэй ажилгүй иргэд 5494 8423 5711 2796 11988 34412 

Ажилгүйдлийн түвшин 12.1 10.6 9.2 11.4 9.1 10.0 

Аливаа улс макро эдийн засгийн бодлогоор өсөлтийг дэмжих, ажилгүйдэл, инфляцыг 

бууруулах, гадаад худалдааны тэнцлийг барих зорилт тавьдаг. Эдгээрээс ажилгүйдэл 

бусаддаа шууд ба шууд бусаар нөлөөлж байдаг учраас түүнийг багасгах нь үйлдвэрлэлийг 

дэмжиж, эргээд үйлдвэр хөгжиж байвал ажлын байр нэмэгдэх гинжин холбоотой. Бараа, 

үйлчилгээ үйлдвэрлээд ажилчинд хөдөлмөрийн хөлс төлөх нь хэдийгээр инфляцид 

нөлөөлөх боловч үйлдвэрлэл эрэлтийг хангаж байгаа нөхцөлд инфляц эдийн засагт хор 

хохирол учруулахуйц хэмжээнд хүрдэггүй. Иймээс ажилгүйдлийг бууруулах шат дараалсан 

арга хэмжээ авах шаардлагатай. Шууд хэлэхэд, олсон жаахан мөнгөө сонгуулийн амлалтаар 

тараадаг халамжийн бодлого хүмүүсийг амар хялбар амьдрах зуршилд сургаж, бэлэнчлэх 

сэтгэлгээг өөгшүүлж байна. Газар доороо их баялагтай ч энэ нь иргэдэд хүртээмж багатай, 

цөөн хүний баяжих хэрэгсэл болов. Гадаад валютын орлогын дийлэнхийг бүрдүүлж буй 

ашигт малтмалын үнэ унах юмуу экспорт буурахад цаашид хэрхэх бодлого үндсэндээ алга.    

Ядуурал 

Ядуурал хувь хүний аж байдлын доройтол, хомсдолыг илэрхийлэх бөгөөд эрүүл мэнд, 

боловсрол, оюуны болон биеийн чадавх доройтох, хоол тэжээлийн дутагдалд орох, 

үйлчилгээний хүртээмж хязгаарлагдмал, шашин шүтлэг, үзэл бодлоо илэрхийлэх чадваргүй 

болох зэргээр илэрдэг. Хүн амын амьжиргааны түвшнийг тогтоох судалгааг анх 1995 онд 

олон улсын байгуулагын дэмжлэгээр гүйцэтгэхэд манай улсын хүн амын 36.3 хувь ядуу 

амьдралтай байна гэсэн дүн гарсан ба 2010 онд хамгийн өндөр буюу 38.8 хувь байв. Гэхдээ 

ядуурлыг хэмжих аргачлал өнөө хэр маргаантай, бас Монголд ядуу гэх ойлголт бусад 

орноос ялгаатай,  өвөрмөц онцлогтой гэдгийг тэмдэглэх нь зүй. 

Хүснэгт 11. Ядуурлын түвшин 

Бүс 2002 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2014 2016 

Баруун 51.1 38.7 36.7 47.1 48.7 52.7 40.5 32.3 26.0 36.0 

Хангай 38.7 37.7 35 46.6 55.2 51.9 49.1 38.5 25.3 33.6 

Төв 34.4 34 30.4 30.7 29.3 29.9 28.1 28.2 22.2 26.8 

Зүүн 34.5 36.5 44.1 46.7 43.8 42.3 40 33.4 31.4 43.9 

Улаанбаатар 27.3 20.4 17.1 21.9 26.7 31.2 25.8 19.9 16.4 24.8 

Улсын дүн 36.1 32.2 29.3 35.2 38.7 38.8 33.7 27.4 21.6 29.6 

Хүснэгт 12.  Ядуурлын  түвшний нутаг дэвсгэрийн ялгаа 

Байршлаар 2002 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2014 

Улаанбаатар 27.3 20.4 17.1 21.9 26.7 31.2 25.8 19.9 16.4 

Аймгийн 

төв 
33.9 36.1 34.2 34.9 37.0 37.3 34.6 30.4 23.8 

Сумын төв 44.5 37.3 33.8 42.0 42.6 39.7 35.8 27.5 24.7 

Хөдөө 42.7 36.8 37.6 49.7 53.2 56.1 47.2 39.6 27.9 

Сүүлийн 20 жилд ядуурлыг бууруулах чиглэлээр олон арга хэмжээ хэрэгжүүлсэн ч 

ядуурал, ажилгүйдэл дорвитой буурахгүй, орлогын тэгш бус байдал улам нэмэгдсээр байгаа 

нь эдийн засгийн өсөлтийн үр шим ард иргэдэд хүртээлгүй байгааг харуулж байна. Орон 

нутагт ядуурал харьцангуй их байгаа нь нийгмийн үйлчилгээний хүртээмж, чанар, ажлын 

байрны хомсдол, орлогын түвшний хүрээнд бүс нутгуудын хооронд бий болсон тэгш бус 

байдал, ойр ойрхон тохиолдох болсон ган, зуд, цөлжилт зэрэг байгалийн гамшигт 

үзэгдлүүдийн нөлөө, банк санхүүгийн сул тогтолцоо, худалдааны болон түүхий эд бэлтгэн 

нийлүүлэх нэгдсэн сүлжээ байхгүй зэрэг хэд хэдэн үндсэн шалтгаантай.  

Амьжиргааны түвшнийг оролцооны аргаар үнэлэх судалгаанаас харахад, 1992-1995 онд 

баян, ядуу хүмүүсийн орлогын хэт ялгаа шинээр үүсэж, түүнээс хойш хоорондын зөрүү нь 

улам нэмэгджээ. Хүн амын хэрэглээний тэнцүү бус хуваарилалтыг илэрхийлдэг, утга нь (0-

1) интервалд өөрчлөгдөх үзүүлэлтийг жини коэффициент гэдэг. Нэгд ойртох тутам 

хэрэглээний тэнцүү биш байдал өндөр байгааг илтгэнэ. Энэ үзүүлэлт 1995 онд 0.31, 1998 

онд 0.35, 2002 онд хамгийн өндөр буюу 0.44, харин 2018 онд 0.33 байв.  

Монголд ядуурлын төлөв байдал ч олон шинж, агуулгатай байна. Үүнээс  үүдэлтэй 

архидалт, гэмт хэрэг, гэр бүлийн хүчирхийлэл зэрэг олон сөрөг үзэгдэл гарах болов. 

Үйлдвэр, үйлчилгээний газар, зах, худалдааны цэгүүд ихэвчлэн нийслэлд төвлөрч орон 

нутагт амьжиргааны гол эх үүсвэр үндсэндээ мал аж ахуй байна. Малчид орлогынхоо 98.0 

орчим хувийг малаасаа, тодруулбал 62.0 хувийг ноос, ноолуураас, 29.0 хувийг мал зарж 

олдог аж.  Нэг малчин 100 толгой малтай бол бүрэн ажилтайд тооцно гэсэн судалгаа бий. 

Энэ шалгуураар авч үзвэл өнөөдрийн малчин өрхийн 85.0 хувь нь 200-аас доош, 63.0 хувь 

нь 100 хүрэхгүй малтай байгаа нь эдгээр өрхийн 338 мянган хүн ямар нэгэн түвшинд далд 

ажилгүйчүүдийн эгнээнд ороход бэлэн байгааг харуулах баримт юм.  Хөдөөд зах зээл 

хөгжөөгүйгээс түүхий эдээ явуулын наймаачдад бага үнээр худалдах буюу бараагаар 

солилцож, эсвэл хот руу тээвэрлэхийн тулд ихээхэн зардал гаргадаг нь малчдыг эдийн 

засгийн хувьд улам бүр тусгаарлагдмал, эмзэг байдалд оруулж байна. Худалдаа наймаа 

болон түр зуурын ажил эрхлэлт нь улирлын чанартай, найдвартай бус юм. Ийнхүү 

амьжиргааны тогтмол орлогын эх үүсвэргүй байдал нь ядуурал гүнзгийрэх, байгалийн 

нөөц, ан амьтныг хайр найргүй сүйтгэх, устгах шалтгаан болсоор байна.   

1.3.4. Хөгжлийн ялгаа, тулгамдаж буй зорилт   

Монгол Улс зах зээлийн харилцаанд шилжсэнээс хойшхи 30-аад жилийн хугацаанд 

суурин соёл иргэншил хийгээд алслагдсан хязгаар нутгийн хоорондох ялгаа улам 

гүнзгийрэх хандлагатай болов. Ийм нөхцөлд үндэсний, нийгмийн, хүний эрх ашгийг тэгш 

хангах нөхцөл бүрдэхгүй юм. Үүнийг шийдвэрлэх гол зарчим нь Монгол Улсын нийт нутаг 

дэвсгэрийн хэмжээнд амьдралын харьцангуй ойролцоо нөхцөл бүрдүүлэх явдал бөгөөд 

хэрэгжүүлэх нэг арга нь бүсчилсэн хөгжлийн арга мөн болох нь дэлхийн бусад орнуудын 

хөгжлийн туршлагаар нотлогдож байна.  

Монгол орны хөгжилд газарзүй, байр зүй, хүн ам зүйн хүчин зүйлс нэн чухал нөлөөтэй. 

Зах хязгаар нутаг зам харилцаа муутай, хотоос холдох тусам бараа бүтээгдэхүүний үнэ 

өндөр байдаг нь газарзүйн байршил нь хүн амын амьжиргааны өртгийг тодорхойлогч гол 

хүчин зүйл болж, сийрэг тархан суурьшсан хүн амд нийгмийн үйлчилгээг хүргэж, дэд 

бүтцээр хангах нь ихээхэн хүндрэлтэй асуудал хэвээр байна. Бүсчлэн хөгжүүлэх бодлогын 

зорилт нь тухайн бүс нутгийн боломж, чадавхтай уялдуулан эдийн засгийн өсөлтийг хангах, 

боловсрол, эрүүл мэндийн үйлчилгээг сайжруулах замаар хөдөөд иргэд суурьшин амьдрах 
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таатай нөхцөлийг бүрдүүлэх явдал билээ. Бүс нутгийн хөгжлийн нөөц, үйлдвэрлэх хүчний 

байршил, түүнчлэн геополитикийн хүчин зүйлийн цаашдын чиг хандлагыг шинжлэх нь 

бодлого зөв тодорхойлох үндэс болно.  

Хөгжлийн ялгаатай байдлаас төвийг чиглэсэн их нүүдэл үргэлжилж зах хязгаар нутаг 

эзгүйрэх хандлагатай байгаа нь 1995-2000 онд нийслэлд 95.4 мян. хүн хүлээн авсан бол 

түүнээс хойш жил бүр 30-40 мян. хүн шилжин ирж, 2004 онд 928.5 мян, 2017 онд 1.3 сая, 

бүртгэлгүй хүмүүсийг тооцвол 1.6 сая хүнтэй болсноос харагдана. Шилжин ирэгсдийн 80 

хувь гэр хороололд амьдарч (энд 110 мян. байшин, 90 мян. гэр бий), тэдэнд үзүүлэх 

нийгмийн үйлчилгээ нийслэлийн хувьд нэмэлт ачаалал үүсгэхээс гадна өөрсдөд нь ажил 

олдохгүйн улмаас орлогын эх үүсвэргүй болж ядуурах зэрэг олон бэрхшээлтэй тулгарч 

байна.  

Ийнхүү өнөөдөр манай орны тухайд нийслэл болон хөдөөгийн эдийн засгийн хөгжил, 

нийгмийн үйлчилгээний хүрээнд хэтэрхий тэгш бус байдал үүссэнийг олон тоо баримт 

тодорхой харуулж байна. Бусад орны практикаас үзэхэд иймэрхүү бөөгнөрөл хоёр үр 

дагавартай юм. Нэг талаас төвлөрлийг үр ашигтай зохион байгуулж, төвлөрүүлэх 

механизмыг зөв сонгон үр дүнг нь хоцрогдсон бүс нутгаа өөд татахад ашиглах боломжтой, 

нөгөө талаас урсгалд нь орхих аваас  төвлөрөл үүссэн газар нь  бэрхшээл улам нэмэгдэж, 

бусад бүс нутгийн хоцрогдлыг улам гүнгийрүүлдэг ажээ. 

Монголын өнөөгийн энэхүү бодит байдал ямар үр дагавар авчрахыг шууд тодорхойлох 

боломжгүй ч илэрхий ажиглагдаж байгаа зүйл бол нийслэлийн төвлөрөл үндэсний эдийн 

засгийг ч, өөрийгөө ч, бусад бүсийг ч хөгжүүлэхэд дорвитой нөлөөлсөнгүй. Түүгээр ч үл 

барам агаар, орчны бохирдол, замын түгжрэл гэх мэт маш олон сөрөг үзэгдлийг дагуулж 

байна.  

Аймгуудын харилцаа холбоо хөгжлийн чухал хүчин зүйл боловч нийслэл хот, Дархан-

Уул, Орхон, Говьсүмбэрээс бусад нь нийгэм, эдийн засгийн хамтын ажиллагаа нэн сул 

байна. Аймгууд мал аж ахуйн түүхий эдийг нийслэл болон хилийн боомтууд уруу 

нийлүүлэх, оронд нь гол төлөв өргөн хэрэглээний бараа татах үйлчилгээ эрхэлж байна. Мал 

оторлох, хадлан тэжээл бэлтгэх зэрэг цөөн төрлийн үйл ажиллагаанаас өөр аж ахуйн 

харилцаа байхгүй юм. Үнэн хэрэгтээ бизнесийн ашиг, хэрэглээний үнийн түвшнийг хилийн 

худалдаа арилжаа, нийслэлийн бөөний худалдааны хэдхэн цэг тодорхойлж байгаа билээ.   

ХАА-н нэгдлүүд 1950-аад оны сүүлчээр байгуулагдаж, хөдөлмөрөө хорших болсон. 

Хөдөөд жижиг суурин, тосгон үүсэж, үйлдвэр, барилга, худалдаа, нийтийн ахуй, соёл, 

боловсрол, эрүүл мэндийн үйлчилгээний төрлүүд бий болж, мал аж ахуй, тариаланг дэмжин 

хосолсон хөдөлмөрийн хуваарь нэлээд хөгжиж ирсэн. Мөн Чойбалсан, Ховд, Мөрөн, 

Сайншанд зэрэг голлох бүс нутагт мах, гурилын үйлдвэрийг бодлоготойгоор барьж 

байгуулахаар оролдсон ч социализм нуран унасанаар ЗХУ-ын дэмжлэг зогсож, гадаад 

худалдаа хумигдан, олигтой хөгжиж амжаагүй байсан аж үйлдвэрлэлийн салбарыг 

уналтанд оруулснаар эдийн засгийн хямрал нүүрлэсэн билээ.  

ХАА, үйлчилгээ, үйлдвэрлэлийн салбарт 1990-ээд оноос зах зээлийн харилцаа нэвтэрч 

эхэлсэн ч өмнөх үеийн тогтолцоо амь бөхтэй оршсоор байсан тул шинэтгэлийн үйл явцыг 

удаашруулсан юм. Мал аж ахуйд түшиглэсэн үйлдвэрлэлийн бүтэц нь газарзүйн талаасаа 

төв суурин болон түүний эргэн тойрон хэмээх тогтолцоог бий болгосон гэж хэлж болно.  

Иргэдэд үзүүлэх үйлчилгээ, зах зээлийн эрэлт нэмэгдэхийн хэрээр хөдөө нутаг дахь 

суурин газрын эдийн засаг хөгжин тэлж, хот суурин аяндаа өргөжин томрох боломжтой. 

Хотжих үйл явцыг зөв төлөвлөж чадвал улс орон бүхэлдээ үр ашгийг нь хүртэнэ. Хот, 

суурин газар нь хүний хөгжлийг дэмжих таатай орчин бүрдүүлж чадах боловсрол, инновац, 

технологийн дэвшил, нийгмийн үйлчилгээ болон санхүүгийн бүхий л нөхцөлийг 

шийдвэрлэсэн цогц төв гэдэг өнцгөөс харж хотжилт нь хөгжилд хүргэх зам гэдгийг ойлгох 

нь чухал.  

Монгол Улсын хотжилт 

Он 1956 1963 1970 1980 1990 2000 2010 2014 2017 

Хот суурингийн 

хүн ам (хувиар)  

 

22 

 

40 

 

44 

 

51 

 

57 

 

57 

 

69 

 

66 

 

68 

Гэтэл хөдөөгийн нийгмийн өнөөгийн байдал нь боловсролын түвшин, эрүүл мэндийн 

үйлчилгээ зэргийг эс тооцвол ялангуяа аж ахуй эрхлэлтийн хувьд XX зууны эхэн үеийнхтэй 

төстэй натурал аж ахуй эрхэлж, малчид малаа бараагаар сольж алслагдсан нутагт “таваарыг-

таваараар” гэсэн харилцаа ноёрхож байна. Бодит байдал ийм байгаа учраас хот, хөдөөгийн 

тэгш бус байдлыг багасгахын тулд ядуурлыг бууруулахад чиглэсэн өсөлтийг дэмжих, 

тэнцвэртэй хөгжлийг хангах, төвлөрлийг сааруулах, хүний хөгжлийг санхүүжүүлэх гэсэн 

дөрвөн чиглэлд онцгой анхаарал тавих шаардлагатай. 

Иргэдийн амьдралын нөхцөл, чанарыг харуулах зарим үзүүлэлт 

Хүснэгт 13. 

Цэвэрлэх байгууламж, ариутгах татуургын шугам сүлжээний хангамж, 2010 

Бүс Нийт өрхийн 

тоо 

Холбогдсон 

өрхийн тоо 

Хувь Холбогдоогүй 

өрхийн тоо 

Хувь 

Баруун 96.489 3.834 4.3 86.112 95.7 

Хангай  158.480 13.040 8.8 134.344 91.2 

Төв 102.051 28.857 22.9 97.164 77.1 

Зүүн 58.209 7.527 14.4 44.660 85.6 

Улаанбаатар 294.416 116.113 38.4 186.129 61.6 

Улсын дүн 742.242 165.371 23.2 548.409 76.8 

Хүснэгт 1.14. 

Цахилгаан эрчим хүчний хамгамж, өрхөөр, 2010 

 

Бүс 

Төвлөрсөн 

систем 

Дизель 

станц 

Сэргээгдэх эрчим 

хүчний 

төхөөрөмж 

Бага оврын 

цахилгаан 

үүсгүүр 

Цахилгааны 

эх үүсвэргүй 

Баруун 33.841 15.780 34.193 2.050 4.082 

Хангай  90.451 280 43.606 4.538 8.509 

Төв 91.677 2.496 19.506 3.680 4.662 

Зүүн 35.350 349 12.169 1.269 3.050 

Улаанбаатар 297.198 0 726 1.011 3.307 

Улсын дүн 548.517 18.905 11.0200 12.548 23.610 

 

 

 



БҮСЧИЛСЭН ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГЫН ТӨСӨЛ 

 

35 

Хүснэгт 15. 

Айл өрхийн амьдрах нөхцөл, 2010 

 

Бүс 

Төвлөрсөн болон бие даасан 

инженерийн 

хангамжтай орон сууц 

 

Гэр 

 

Байшин 

 

Зориулалтын 

бус 

 

Бусад 

Баруун  3.232 56.765 32.819 354 8 

Хангай 11.331 94.900 51.791 680 13 

Төв 19.929 56.015 64.676 1.310 20 

Зүүн 5.747 27.619 22.926 1.632 10 

Улаанбаатар 98.306 87.537 210.596 4.088 21 

Дүн 138.545 322.836 382.808 8.064 72 

Хүснэгт 16. 

Усны хангамжийн төрөл, өрхөөр, 2010 

 

Бүс 

Төвлөрсөн 

систем 

Хамгаалагд-

сан худаг 

Хамгаалагдсан 

булаг шанд 

Зөөврийн 

ус 

Гол, горхи, 

булаг шанд 

Баруун  4.067 25.159 817 6.859 50.415 

Хангай 13.093 31.527 2.610 13.390 57.771 

Төв 25.325 31.943 747 12.416 28.380 

Зүүн 7.782 14.418 943 3.540 14.698 

Улаанбаатар 116.233 14.070 378 8.733 1.729 

Дүн 166.500 117.117 5495 44.938 152.993 

1.3.5. Хөгжлийн түвшний үнэлгээ  

Монгол Улсын ДНБ 2001 онд 1.391.8 тэрбум төгрөг байсан бол 2017 онд 27.895.3 

тэрбум болж, энэ хугацаанд улсын эдийн засаг 20 дахин тэлжээ. Гэвч ДНБ-ний 64.7 хувийг 

нийслэл, 6.2 хувийг Орхон аймаг, 2.6 хувийг Өмнөговь аймаг бүрдүүлж, үлдсэн 26.5 хувь 

бусад 19 аймагт ноогдож байна. Нэг хүнд ноогдох ДНБ Орхон аймагт 16.996.0, Өмнөговьд 

11.126.4, Дорнодод 10.256.6 мян. төг буюу хамгийн өндөр, харин Өвөрхангайд 3547.6, Баян-

Өлгийд 3.279.3, Ховдод 3.835.5, Увсад 3.914.6 мян. төг буюу хамгийн бага байна. Энэ 

үзүүлэлт Орхоноос бусад аймагт улсын дунджаас 20.5-41.3 хувь доогуур, өрхийн орлого 

хөдөөд хотоос 30 гаруй хувь бага байгаа нь улс орны эдийн засаг үндсэндээ зөвхөн нийслэл 

хотоос хамааралтай болсныг харуулж байна.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

График.1. Нэг хүнд ноогдох дотоодын нийт бүтээгдэхүүн (мян. төг) 

 

Эх сурвалж: Монгол Улсын статистикийн эмхэтгэл-2002,2018.  

Аймаг тус бүрийн ДНБ-ний бүтцийг харахад ихэнх аймагт ХАА голлох салбар болж 

байна. Тухайлбал, Төв, Булган, Дорноговь, Хэнтий аймагт ХАА-н салбар нийт ДНБ-ний 60-

65% эзэлж байна. Харин үйлдвэр, барилгын салбар голлож байгаа нь Орхон (86%), 

Өмнөговь (59.5%), Дорнод (58.5%), Сэлэнгэ (43.6%), Говьсүмбэр (42.4%),  Дархан-Уул 

(39.7%) аймаг юм. 

Эдийн засгийн бодлого, өрсөлдөх чадварын судалгааны төвөөс 7 дахь жилдээ 

аймгуудын өрсөлдөх чадварын тайланг гаргаж байна. Судалгааны зорилго нь аймгуудын 

хөгжлийн өнөөгийн түвшнийг харьцуулан үнэлэх, өрсөлдөх чадварыг цогц байдлаар 

тодорхойлоход орших ба аймаг бүрийн хөгжлийн давуу ба сул талыг тодорхойлж, өрсөлдөх 

чадварын боломж, чадавхыг үнэлэн тогтвортой, урт хугацааны хөгжлийн бодлого 

боловсруулахад ашиглах мэдээллийн сан бүрдүүлэх явдал юм.   

Нэг хүнд ноогдох аж үйлдвэрийн бүтээгдэхүүний борлуулалтыг 2002 болон 2016 оны 

дүнгээр тооцож дараах графикт харуулав. 2002 онд Баруун болон Зүүн бүсийн энэ үзүүлэлт 

улсын дунджаас 4-10 дахин доогуур байв. Харин 2016 онд ерөнхий дүнгээр ихээхэн 

өсөлттэй, тухайлбал, бүсүүдийн тухайд 7-23 дахин нэмэгдсэн боловч өмнөх харьцаа 

үндсэндээ хадгалагдсан хэвээр байна.  
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2017, Баруун, 
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2017, Төв, 5841.8
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График.3. Нэг хүнд ноогдох аж үйлдвэрийн бүтээгдэхүүн (мян. төг) 

 

Эх сурвалж: Монгол Улсын статистикийн эмхэтгэл-2003, 2017. 

Бүс нутгийн хөгжлийн түвшнийг тухайн бүсийн ДНБ болон хүн амын үзүүлэлтээр 

тодорхойлдог аргачлал бий. Тухайлбал, JDPR - тухайн бүсийн ДНБ-ий улсын дүнд эзлэх 

хувь, PR - бүсийн хүн ам нийт хүн амд эзлэх хувь гэж тэмдэглэе. Тэгвэл JDPR /PR харьцаа 

хөгжлийн түвшнийг харуулах коэффициент болох бөгөөд улсын хувьд энэ нь нэгтэй тэнцүү 

байна. Нэгээс хоёр тийш хазайх хазайлтаар тухайн бүсийн хөгжлийн түвшний индекс 

тодорхойлогдох юм. Гэхдээ энэ нь зөвхөн нэг талын шалгуур гэдгийг тэмдэглэх нь зүйтэй 

ба харьцангуй иж бүрэн хандлагаар гаргасан үнэлгээг доор үзүүлэх болно.  

Хүснэгт 17. Бүсүүдийн ДНБ 

Бүс 
JDPR PR JDPR /PR 

2001 2016 2001 2016 2001 2016 

Баруун 10.1 6.04 17.3 12.60 0.58 0.48 

Хангай 15.5 12.33 22.9 16.76 0.67 0.73 

Төв 14.5 10.16 18.3 15.78 0.79 0.64 

Зүүн 5.0 5.59 8.3 6.76 0.60 0.82 

Улаанбаатар 54.9 65.87 33.2 46.17 1.65 1.43 

Улсын дүн 100.0 100.0 100.0 100.0 1.00 1.00 

Нэг хүнд ноогдох ДНБ, боловсролын байдал, хүн амын дундаж наслалт, ажилгүйдлийн 

түвшин, эрчим хүчний хангамж, төрөл бүрийн замын сүлжээний хангамжийн коэффициент, 

хүний хөгжлийн индекс зэрэг хөгжлийн үзүүлэлтүүдийг тооцон бүсүүдийн эдийн засаг, 

нийгмийн хөгжлийн түвшний нэгдсэн үнэлгээг боловсруулсан үр дүнг дараах графикт 

харуулав.  

 

 

 

 

График.4. Бүсүүдийн хөгжлийн түвшний ерөнхий коффициент 

 

Эндээс дүгнэж үзвэл Монгол Улс бүсчилсэн хөгжлийн бодлогоо 10 жилээр төлөвлөж 

батлаад тус хөтөлбөрийн хугацаа  дуусаж  байхад бүс нутгууд хөгжлийн түвшнээр одоо ч 

ихээхэн ялгаатай, нийслэл гэсэн ганц хөгжлийн төвтэй, өнгөрсөн хугацаанд бүсчилсэн 

хөгжлийн бодлого төлөвлөлт, авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний үр дүн, ахиц дэвшил гэхээр 

зүйл харагдахгүй байна. Чухам ийм учраас бодлогоо эргэж харах, бүсчилсэн хөгжлийн 

шинэ үзэл баримтлал, хөтөлбөр боловсруулах цаг нэгэнт болсон байна.    

1.4. Хууль тогтоомжийн хэрэгжилт, нөхцөл байдлын шинжилгээ 

Нэг. Үндсэн мэдээлэл 

1.4.1. Судалгааны үндэслэл, зорилго зорилт: 

Үндэсний хөгжлийн газар “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 УИХ-ын Эдийн засгийн байнгын 

хорооны 2017 оны 15 дугаар тогтоолын 5 дугаар заалтад тус газарт Бүсчилсэн хөгжлийн 

үзэл баримтлалыг шинэчлэн боловсруулах талаар чиглэл өгсөн. 

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 байгаатай холбогдуулан дараах байдлаар тоймлож 

болно. Үүнд:  

Хууль, эрх зүйн үндэслэл:  

- Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13.2-т 

“Бүсчилсэн хөгжлийн бодлого боловсруулах ажлыг холбогдох төрийн захиргааны 

төв болон нутгийн захиргааны байгууллагаас ирүүлсэн саналд үндэслэн 

боловсруулах” чиг үүргийг Засгийн газрын тохируулагч агентлаг Үндэсний 

хөгжлийн газарт хүлээлгэсэн,  

- Бүсчилсэн хөгжлийн үзэл баримтлалд үндэслэн боловсруулсан МУ-н Баруун, 

Хангайн, Төвийн, Зүүн, Улаанбаатарын бүсийн хөгжлийн хөтөлбөрүүдийн хэрэгжих 

хугацаа дууссан,  

- УИХ-н 2016 оны 19 дүгээр тогтоолоор “Тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал-2030” 

батлагдсан,  

2002, Баруун, 25.4
2002, Хангай, 355.62002, Төв, 288.2

2002, Зүүн, 34.8

2002, УБ, 392.22002, Дундаж, 273.8
2016, Баруун, 393.1

2016, Хангай, 

2664.7

2016, Төв, 3047.1

2016, Зүүн, 816.3

2016, УБ, 5336.1

2016, Дундаж, 

3547.2
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2016

Series1, 

Баруун, 1

Series1, 

Хангай, 2.4

Series1, Төв, 

2.8

Series1, Зүүн, 

1.5

Series1, УБ, 

7.5
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- Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөртэй уялдуулах зэрэг 

үндэслэлүүд болно.  

Практик хэрэгцээ, шаардлага: 8 

- Бүсүүдийн тулгуур төвөөр тогтоосон 8 хотын тусгайлсан ерөнхий төлөвлөгөө  

үндсэндээ хэрэгжээгүй, 

- Бүсчилсэн хөгжилд гол түлхэц үзүүлэхээр төлөвлөсөн Аж үйлдвэрийн  парк, чөлөөт 

бүсүүдийг хөгжүүлэх  үндсэн чиглэл хэрэгжээгүй, тээвэр хөгжлийн улс хоорондын  

коридорууд эхлэлтийн байдалтай байгаа,  

- Улаанбаатар, Дархан, Эрдэнэт зэрэг  томоохон хотууд руу чиглэсэн шилжилт 

хөдөлгөөний урсгал хэвээр байгаа,  

- Зах хязгаар болон  хөдөө орон нутгууд эзэнгүйрч байгаа, 

- Орон нутгийн байгаль, түүхий эдийн баялагийг зах зээлд бүрэн өгөөжтэй ашиглаж 

чадахгүй байгаа зэрэг үндэслэлүүд болно.  

1.4.2. Бүсчилсэн хөгжлийн хууль эрх зүйн үндэслэл, тойм: 

“Улс орны хөгжлийг жигд  хангах, орлогын зөрүүг багасгах, төвийг чиглэсэн 

шилжилт, төвд үүссэн хүн амын өсөлтийг тархаахад бүсчилсэн хөгжлийн бодлогыг 

хэрэгжүүлж, бүс нутгийн төвүүд болон тэдгээрийн дагуул хотуудын хөгжлийг дэмжих нь 

Засгийн газрын үйл ажиллагааны тулгамдсан зорилт мөн” гэж 1996 онд Стамбул хотноо 

болсон НҮБ-н 2 дугаар бага хурлаас тодорхойлсон байна.9 

Монгол улс энэ асуудлыг Үндсэн хуульдаа “Төр нь үндэсний аюулгүй байдал, аж 

ахуйн олон хэвшлийн  болон хүн амын  нийгмийн хөгжлийг  хангах зорилгод нийцүүлэн  

эдийн засгийг зохицуулна”,“Хүн эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах, орчны бохирдол, 

байгалийн тэнцэл алдагдахаас хамгаалуулах, амрах эрхтэй” хэмээн тодорхой зааж 

оруулсан бөгөөд үүнийг хэрэгжүүлэх, улс орны хөгжлийг тодорхойлоход бүсчилсэн 

хөгжлийн бодлогод анхаарлаа хандуулах нь төр засгийн үүрэг юм.  

Өнгөрсөн хугацаанд төр засгийн зүгээс бүсчилсэн хөгжлийн эрх зүйн орчныг 

бүрдүүлэх, хэрэгжилтийг хангах, хөгжлийн тэнцвэрт байдлыг бий болгох чиглэлээр батлан 

гаргасан гол гол эрх зүйн баримт бичгүүдийг он дарааллаар нь эрх зүйн мэдээллийн нэгдсэн 

сангаас хүчинтэй болон хүчингүй төлвөөр хайлт хийн жагсаавал:10 

1. Монгол Улсын Үндсэн хууль-1992 он  

2. Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэр нэгж түүний удирдлагын тухай хууль-1992/2006 

3. Хот, тосгоны эрх зүйн байдлын тухай хууль-1993 он  

4. Эдийн засгийн чөлөөт бүс байгуулах үзэл баримтлал-1995 он  

5. МУ-н  хөгжлийн үзэл баримтлал-1996 он  

6. Төрөөс хөдөөгийн талаар  баримтлах бодлогын үндсэн чиглэл батлах тухай-1996 

он 

7. XXI зууны Тогтвортой хөгжлийн стратеги хөтөлбөр /1998-2021/-1998 он  

8. Хот байгуулалтын тухай хууль -1998/2008 он 

                                                           
8 Захиалагчийн болон судлаачийн тодорхойлсноор  
9 UN-HABITAT’s Strategy for the implementation of the MDG 
10 www.legalinfo.mn 
11 Хүчингүй  болсон 

9. Ховд аймгийн Алтайн чанад дахь бүс нутгийн хөгжлийн талаар авах арга 

хэмжээний тухай-1999 он  

10. Баруун аймгуудын талаар авах зарим арга хэмжээний тухай -Засгийн газрын 

тогтоол 2000 он  

11. Бүсчилсэн хөгжлийн үзэл баримтлал-2001 он  

12. Төсвийн байгууллагын удирдлага санхүүжилтийн тухай хууль-2002 он 

13. Чөлөөт бүсийн тухай хууль- 2002/2015 он  

14. Алтанбулаг ХЧБ-н эрх зүйн байдлын тухай хууль-2002 он11  

15. Цагааннуур ХЧБ-н эрх зүйн байдлын тухай хууль-2003 он12 

16. Замын-Үүд ЭЗБЧ-н эрх зүйн байдлын тухай хууль-2003 он13 

17. Бүсчилсэн хөгжлийн удирдлага зохицуулалтын тухай хууль -2003 он  

18. Бүсүүдийн  хөгжлийн дунд хугацааны стратеги /2010 он хүртэл/-2003 он  

19. Зарим бүсийн  хөгжлийн хөтөлбөр  батлах тухай-2005 он 

20. МУ-г хөгжүүлэх сангийн тухай хууль-2007/2009 он14 

21. Мянганы хөгжлийн зорилтод суурилсан үндэсний хөгжлийн цогц бодлого-2008 

22. Үйлдвэрлэл, технологийн паркийн эрх зүйн байдлын тухай хууль-2009 он  

23. Ногоон хөгжлийн бодлого /2014-2030/-2014 он  

24. Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай хууль -2015 он  

25. Тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал-2030 батлах тухай-2016 он 

26. Төрөөс хүн амын хөгжлийн талаар баримтлах бодлого-2016 он  

27. Хөгжлийн зам хөтөлбөр-2017 он  

28. Нийгэм, эдийн засгийг хөгжүүлэх чиглэл /жил бүрийн/-Засгийн газрын тогтоол  

29. Гурван тулгуурт хөгжлийн бодлого-2018 он зэрэг болно.  

Бүсчилсэн хөгжлийн талаарх зохицуулалтыг хэрэгжүүлж байсан  болон одоо 

хэрэгжиж байгаа холбогдох хууль тогтоомж, эрх зүйн актын жагсаалтыг  I хавсралтаас 

дэлгэрүүлж үзнэ үү.  

Судалгааны ажлын  хүрээнд эрх зүйн баримт бичгүүдийн зорилго, зорилт, эрх зүйн 

чадамж, салбарын хөгжилд үзүүлэх нөлөөлөл зэргийг харгалзан дараах эрх зүйн 

актуудыг Бүсчилсэн хөгжлийн хууль тогтоомжид хамруулан үзэх болно. Үүнд:  

1. Үндсэн хууль 

2. Засгийн газрын тухай хууль  

3. Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай  

4. Бүсчилсэн хөгжлийн үзэл баримтлал  

5. Бүсчилсэн хөгжлийн удирдлага зохицуулалтын тухай хууль  

6. Хот байгуулалтын тухай хууль  

7. Хот тосгоны эрх зүйн байдлын тухай хууль 

8. Чөлөөт бүсийн тухай хууль 

9. Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай хууль 

12 Хүчингүй болсон. 
13 Хүчингүй болсон. 
14 Хүчингүй болсон.  
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10. Хөгжлийн бодлогын баримт бичиг боловсруулах нийтлэг журам /Цаашид “БХХТ” 

гэх/ 

1.4.3. Хууль тогтоомжийн хэрэгжилт, үр дагаварыг үнэлэх эрх зүйн үндэслэл, түүний 

ач холбогдол: 

“Хууль тогтоомжийн тухай” хуулийн 15  51 дүгээр зүйлийн 51.3-т “...хуульд өөрөөр 

заагаагүй бол хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийн үр дагаварт хийх үнэлгээг тухайн хууль 

тогтоомжийг дагаж мөрдөснөөс хойш 5 жил тутамд  хийнэ” гэж хуульчилсан. 

 Үнэлгээг гүйцэтгэхдээ Бүсчилсэн хөгжлийн хууль тогтоомжийн хүрээнд “Хууль 

тогтоомжийн тухай” хуулийн 12 дугаар зүйлийн 12.1.6 дахь заалт болон Засгийн  газрын 

2016 оны 59 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийн үр дагаварт 

үнэлгээ хийх аргачлал”, “Хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэд хяналт-шинжилгээ хийх 

аргачлал” 

Үнэлгээ хийх ажлын зорилт нь  хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийн явц дахь ололтыг 

бататгах, түүний хэрэгжилтийн бодит байдалд дүн шинжилгээ хийж, гарч буй хүндрэл,  

бэрхшээлтэй асуудал, нийгэмд үзүүлж буй эерэг, сөрөг нөлөөллийг илрүүлэх, цаашид 

зохистой, үр дүнтэй,  хэрэгжих, хэрэгжүүлэх  боломжит хувилбарыг тодорхойлоход оршино.  

Хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийн үр дагаварын үнэлгээ хийхийн ач холбогдол: 16 

- Энэ хууль тогтоомж  үйлчилж чадаж байна уу? /үйлчилж байгаа зохицуулалт нь  

хуулиар тавьсан зорилгоо хангаж байгаа эсэх/; 

- Хуулийг хэрэгжүүлэх явцад  ямар хүндрэл үүссэн? /ямар зүйл, заалт нь хэрэгжихгүй 

байна, ямар хүндрэл байна, эдгээр нь ямар шалтгаан, хүчин зүйлтэй холбоотой 

байгааг олж тогтоох/; 

- Хууль тогтоомжийн зохицуулалт нь практикад нийцэж байгаа эсэх, хүлээн 

зөвшөөрөгдсөн эсэх?  

- Тухайн зохицуулалтад нэмэлт, өөрчлөлт оруулах, хүчингүй болгох шаардлага байгаа 

юу? гэсэн  шалгах асуултад хариулт авах зорилготой. 

1.4.4. Хууль тогтоомжийн хэрэгжилт, үр дагаварыг үнэлэх эрх зүйн үндэслэл, түүний 

ач холбогдол: 

Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн  тухай17 хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13.6-т “Төрийн 

захиргааны төв болон нутгийн захиргааны байгууллага бүсчилсэн хөгжлийн бодлогын 

хэрэгжилтийн явцад хоёр жил тутам хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийж, дөрвөн жил тутам 

хөндлөнгийн үнэлгээ хийлгэх ажлыг зохион байгуулж, тайлан тус бүрийг Засгийн газарт 

хүргүүлнэ.”, мөн хуулийн 20 дугаар зүйлийн 20.1-т “Хөгжлийн бодлогын баримт бичгийг 

хэрэгжүүлэгч байгууллага нь бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилтийн явцад хөндлөнгийн 

үнэлгээ хийх ажлыг жилийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөндөө тусгаж, шаардагдах зардлыг 

улсын болон орон нутгийн төсвийн багцад тусгаж, батлуулсан байна.” гэж тус тус 

хуульчилсан. 

Үнэлгээг гүйцэтгэхдээ  Засгийн газрын 2017 оны 89 дүгээр тогтоолоор баталсан 

“Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт,  захиргааны  байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-

шинжилгээ, үнэлгээ хийх нийтлэг журам”-ыг баримтлана.  

                                                           
15 2015 оны 5 дугаар сарын 29-ний өдөр батлагдсан. 
16 Хууль тогтоомжийн тухай хууль-аргачлал, гарын авлага УБ-2016 он, 301-р тал  
17 www.legalinfo.mn 

Үнэлгээний зорилт нь бодлогын баримт бичгийн зорилго, зорилтын хэрэгжилтийг  

төлөвлөсөн зорилтот түвшинд хүрсэн эсэх, бодлогын баримт бичиг хэрэгжиж дууссаны 

дараа хэрэгжилтийг үнэлэх бол  үр дүн, үр ашиг, үр нөлөөг тодорхойлоход оршино.  

Бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилтийн үнэлгээ хийхийн ач холбогдол нь:  

- Цаашид тухайн чиглэлээр  бодлого боловсруулах хэрэгжүүлэх, эсхүл зогсоох талаар 

дүгнэлт зөвлөмж гаргах ач холбогдолтой.  

Хоёр. Бүсчилсэн хөгжлийн хууль тогтоомжийн 

 хэрэгжилт 

1.4.5. Бүсчилсэн хөгжлийн хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийн үнэлгээний тойм: 

Үнэлэх гэж буй хууль тогтоомжийн  хувьд хамгийн чухал ач холбогдолтой, нөлөөлөл 

үзүүлэх хэсгийг сонгон, түүний эерэг, сөрөг нөхцөл байдал, хүндрэл бэрхшээл, тулгамдсан 

асуудал, үр дагаварыг  илрүүлэх зорилготой. Үнэлгээний хүрээг хууль тогтоомжийг бүхэлд 

нь эсхүл дээрх шалгуурыг хангасан  зүйл, хэсэг,  заалтыг сонгон  хийж болно.18  

Бүсчилсэн хөгжлийн талаарх хууль тогтоомж батлагдаж, хэрэгжиснээс хойш даруй 17 

жил өнгөрсөн, 2-9 удаа  нэмэлт, өөрчлөлт орсон, олон нийтийн дунд шилжилт хөдөлгөөн, 

хүн амын хэт төвлөрөл, ядуурал, ажилгүйдэл, боловсрол, эрүүл мэндийн үйлчилгээний 

чанар, хүртээмж муудсан, газрын доройтол, усны нөөц,  байгаль орчны бохирдол, орлогын 

зөрүү, алслагдсан бүс нутгууд эзэнгүйрч байгаа, эдийн засгийн өсөлт удааширсан, чөлөөт 

бүс гэж хэрэгждэггүй  “хоосон хашаа” мөрөөдлийн жагсаалт хэвээр үлдлээ, аж үйлдвэрийн  

парк байгуулах санал санаачлага зогссон, улс орны зах хязгаар нутгууд эзэнгүйрч байна гэх 

мэтээр бүсчилсэн хөгжлийн талаарх шүүмжлэл нийгэмд маш их байна. 

Судалгааны зорилтын хүрээнд: 

1. Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хууль, 

2. Бүсчилсэн хөгжлийн удирдлага зохицуулалтын тухай хуулиудыг  сонгон, уг 

хуулиудаас: 

- Тухайн хууль тогтоомжийн зорилго, зорилтыг шууд илэрхийлэхүйц,  

- Зорилго, зорилтын зохицуулалтын хэрэгжих байдал, судалгааны ач холбогдол 

- Хоорондын харилцан хамаарал, үр дагавар зэрэг практик хэрэгцээ шаардлагын 

үзүүлэлтээр болон  

- хуулийг хэрэгжүүлэх явцад түүний зохицуулалт нь бодит байдалтай нийцэхгүй 

байх,  

- нийгмийн харилцааны өөрчлөлт, хөгжлөөс хоцорсон байх магадлалтай бүлэг, зүйл, 

заалтыг түүвэрлэн тухайн хууль тогтоомжийн зохицуулалтын хэрэгжилтийг 

шалгаж чадахуйц, хэмжих боломжтой  үр дүнд хүргэх үнэлгээний шалгуур 

үзүүлэлтийн хүрээнд үнэлэв.  

1.4.6. Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын тухай хуулийн 

хэрэгжилтийн үнэлгээний тойм: 

Хуулийн хэрэгжилтийг үнэлэхэд заавал бүхэлд нь үнэлэх шаардлагагүй бөгөөд тухайн 

хууль тогтоомжийн зорилго, зорилтыг шууд илэрхийлэхүйц, зорилго, зорилтын 

зохицуулалтын хэрэгжих байдал, судалгааны ач холбогдол,Хоорондын харилцан хамаарал, 

18 Хууль тогтоомжийн  хэрэгжилтийн үр дагаварт  үнэлгээ хийх аргачлалын гарын авлага, 

Улаанбаатар, 2016, 306-р тал 
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үр дагавар зэрэг практик хэрэгцээ шаардлагын үзүүлэлтээр болон хуулийг хэрэгжүүлэх 

явцад түүний зохицуулалт нь бодит байдалтай нийцэхгүй байх, нийгмийн харилцааны 

өөрчлөлт, хөгжлөөс хоцорсон байх магадлалтай бүлэг, зүйл, заалтыг түүвэрлэн үнэлгээ 

хийж болох бөгөөд уг хуулиас дараах зүйлийг түүвэрлэн үнэлгээ хийв. 

Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, 

түүний удирдлагын тухай хууль: 

Үнэлгээний шалгуур үзүүлэлт: “Практикад нийцэж байгаа байдал”-шалгуур 

үзүүлэлтээр тухайн хууль тогтоомжийн зохицуулалт хэрхэн хэрэгжиж байгаа, түүний эерэг 

болон сөрөг үр дагавар, хэрэгжүүлэхэд  гарч буй хүндрэл байгаа эсэхийг тодорхойлно. 

Шалгуур үзүүлэлтийн хүрээнд дээрх үнэлгээний хүрээнээс хамааруулан харьцуулах 

хэлбэрийг  хууль батлагдахаас өмнө, хууль батлагдаснаас хойш гэсэн хэлбэрийг сонгосон. 

Харьцуулах хэлбэр:  

Хууль батлагдсанаас хойш: Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж түүний удирдлагын 

тухай хууль  анх 1992 он батлагдан 2006 онд шинэчилсэн найруулга батлагдан 

хэрэгжиснээс хойш 9 удаа нэмэлт, өөрчлөлт орсон байна.  

Үнэлгээний хүрээ болох засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгжийг байгуулах, өөрчлөх, 

татан буулгах зохицуулалтад 2012 онд нэмэлт орж  “ээлжит сонгуулийн жил шинээр баг, 

хороо, дүүрэг байгуулах, татан буулгахыг хориглож“ байжээ. Харин энэ нэмэлтэд аймаг 

гэсэн ойлголтыг хамруулаагүй байна. 

Үндсэн хуулийн 57 дугаар зүйлийн 3-т “засаг захиргааны  нэгжийг өөрчлөх 

асуудлыг ...иргэдийн саналыг үндэслэн шийдвэрлэнэ” гэж заасан. Мөн тэнд “хурлын санал 

бол иргэдийн санал биш” гэсэн нэг зарчмын  сонин санаа суусан байна.19  

Эдгээр нь Үндсэн хуулийн агуулгын асуудал бөгөөд хот тосгоны хөгжил,төлөвлөлтийн 

асуудлыг дан ганц дээрээс эсвэл  дороос шийдэх гэж хүчлэн оролдох  нь Үндсэн хуулийн  

үзэл санаанд харш үйлдэл болж мэдэх тул “орон нутагтай зөвшилцөх” санааг оруулж ирэх 

нь  зүйтэй юм.  

Үндсэн хуулийн 58 дугаар зүйлийн 1-т “ аймаг, нийслэл,  сум дүүрэг бол  хуулиар 

тусгайлан олгосон чиг үүрэг,  өөрийн удирдлага бүхий  засаг захиргаа, нутаг дэвсгэр, эдийн 

засаг, нийгмийн цогцолбор мөн”, 57 дугаар зүйлийн 1-т “аймаг нь суманд, нийслэл нь 

дүүрэгт хуваагдана” гэсэн үзэл санаа  нь сум-дүүрэг хоёрын статусыг адилтгаж байгаа шууд 

хэлбэр юм.  

                                                           
19 Хотжилтын бодлогын эрх зүйн орчны шинжилгээ- Улаанбаатар хот 2010 он  
20 www.nso.gov.mn 

Тухайлбал Хан уул дүүрэг- ойролцоогоор 169000 хүн амтай, Увс аймгийн Улаангом 

сум -  ойролцоогоор 30500 хүн амтай 20 гэтэл эдгээд дүүрэг, сумын нийгэм, эдийн засгийн 

хөгжлийн зөрүү асар их байхад  цалин хөлсний систем адил байх жишээтэй. /Төрийн 

үйлчилгээ, төрийн захиргаа, төрийн тусгай албан хаагчдын/  

Энэ тохиолдолд Хан-Уул дүүрэг хүн амын байршил, эдийн засгийн чадавх, газар зүйн 

байршил, зам харилцааны нөхцөл зэргээ харгалзан статусаа дээшлүүлэх/ улсын зэрэгтэй хот 

болоход тавигдах хүн амын тооны шалгуур нь 50000/ саналыг иргэд нь  эсвэл ИХТ хурал 

нь гаргахад Засгийн газар түүнийг УИХ-д өргөн барих үндэслэлтэй болж байна гэсэн 

агуулга харагдаж байгаа боловч  бодит байдал болон Үндсэн хуулийн үзэл санаатай 

зөрчилдөх агуулга  харагдаж байгаа тул дээрх хууль тогтоомж амьдрал дээр хэрэгжиж 

байгаа эсэх, түүний эерэг сөрөг үр дагавар, хэрэгжүүлэхэд гарч буй хүндрэл бэрхшээл 

зэргийг харгалзан практикт нийцэхгүй байна гэж үнэллээ. 

Түүнчлэн уг зохицуулалтаар засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгжийг өөрчлөх 

шийдвэр гаргах субьектыг аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн хувьд Улсын их хурал, баг 

хорооны хувьд аймаг, нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурал байхаар ялгаатай 

зохицуулсаныг эс тооцвол Үндсэн хуулийн /57.3/ заалтыг дэлгэрүүлэн засаг захиргааны 

хуваарийг тогтоох, өөрчлөх шалгуур үзүүлэлт, шийдвэрлэх процедур агуулсан заалт, 

гүнзгийрүүлсэн зохицуулалт байхгүй байна.  

1.4.7. Бүсчилсэн хөгжлийн  удирдлага зохицуулалтын тухай хуулийн хэрэгжилтийн 

үнэлгээний тойм: 

 Бүсчилсэн хөгжлийн удирдага зохицуулалтын тухай хууль: 

Үнэлгээний шалгуур үзүүлэлт: “Зорилгод хүрсэн түвшин”-шалгуур үзүүлэлтээр  анх 

шинээр хууль боловсруулахдаа ямар зорилт тавьж байсан,  хууль баталж, хэрэгжүүлсэнээр 

тавьсан зорилгодоо хүрсэн эсэхийг тодорхойлон харах боломжтой.21 

ЗХТ- шалгуур үзүүлэлтийн хүрээнд  дээрх үнэлгээний хүрээнээс хамааруулан 

харьцуулах хэлбэрийг  хууль батлагдахаас өмнө,  хууль батлагдасанаас хойш гэсэн  

хэлбэрийг сонгосон. 

Эдийн засгийн бүсчлэлийг судлах зүйлсийн дотор үйлдвэрлэх хүчний бүсчилсэн 

байршлын нийгэм-эдийн засгийн хөгжил, түүний эдийн засгийн салбаруудын хөгжил, бүс 

нутгийн хүн ам, экологийн өвөрмөц онцлог, бүсийн доторхи, бүс хоорондын болон гадаад 

эдийн засгийн судлах гол зүйл нь нийгмийн нөхөн үйлдвэрлэлийг орон зайн талаас судлах 

явдал юм. 

Бүс нутаг гэж засаг захиргаа, нутаг дэвсгэр, эдийн засаг нийгмийн хэд хэдэн 

цогцолборыг нэгтгэсэн үйлдвэрлэх хүчний байршлын томруулсан нэгжийг хэлнэ. 

21 Хууль тогтоомжийн  хэрэгжилтийн үр дагаварт  үнэлгээ хийх аргачлалын гарын авлага, 

Улаанбаатар хот 2016, 310-р тал 

4 дүгээр зүйл. Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгжийг  байгуулах, өөрчлөх, 

татан буулгах.  

4.1. Аймаг, сум, дүүрэг байгуулах, өөрчлөх, татан буулгах асуудлыг тухайн нутаг 

дэвсгэрт оршин суугаа иргэд болон Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаас гаргасан 

саналыг үндэслэн  хүн амын байршил, эдийн засгийн чадавхи, газар зүйн байршил, 

зам харилцааны нөхцөлийг  харгалзан Засгийн газрын өргөн мэдүүлсэнээр  УИХ 

шийдвэрлэнэ.  

5 дугаар зүйл. Эдийн засгийг  бүсчилэн зохицуулах үйл ажиллагааны шалгуур 

5.1.Энэ хуульд заасны дагуу  бүс нутгийг  зохион байгуулахдаа дор дурдсан 

шаардлагыг үнэс болгоно.  

5.1.2.Үйлдвэрлэл, үйлчилгээний тодорхой салбарыг тэргүүлэх чиглэлээр хөгжүүлсэн 

байх. 
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Эдийн засгийг бүсчлэн хөгжүүлэх гэдэг нь бүс нутгийг бүрдүүлэгч цогцолборуудын 

боломж чадавхийг нэгтгэн иж бүрэн, үр ашигтай ашиглах замаар ард түмний эрэлт 

хэрэгцээг хангаж, амьжиргааны чанарыг дээшлүүлэх нөхцлийг бүрдүүлнэ гэсэн үг. 

Бүсчлэл гэдэг бол юуны өмнө нутаг дэвсгэрийн тухай ойлголт. Нутаг дэвсгэрийн 

хуваарилалт байгаа учраас түүнийг түшиж эдийн засгийн бүсчлэл үүснэ. Тодорхой нутаг 

дэвсгэрт байгаа байгалийн нөөц, хүн амын нягтрал, аж ахуйн хэвшил, дэд бүтцийн хөгжил, 

экологийн даац зэрэг нутгийн дотоод хүчин зүйлүүд эдийн засгийн бүсчлэл үүсэж 

бүрэлдэхэд шийдвэрлэгч хүч болох онолын үндэслэл байдаг байна. 

Эдийн засгийн бүсчлэлийн тулгуур асуудлын нэг бол бүс нутгийн үйлдвэрлэх хүчний 

байршлын зүй тогтол, зарчмыг зөв тодорхойлох явдал юм. 

Зах зээлийн нөхцөлд үйлдвэрлэлийн байршуулах гол зүй тогтлуудыг дараах байдлаар 

тодорхойлж болдог байна. Үүнд: 

- Үйлдвэрлэлийг аль болох оновчтой, үр ашигтай байршуулах, /үйлдвэрлэл 

хэрэглэгчийн хоорондын тээврийн зай хамгийн ойр байхаар бодож үйлдвэрийг 

байршуулах нь зардал хэмнэх үр ашгийн гол үзүүлэлт байдаг/ 

- Эдийн засгийн бүсүүдийн  аж ахуйг  цогцолбороор хөгжүүлэх, /өргөн хэрэгцээний 

барааны үйлдвэрлэлийг дэд бүтэцтэй хамтад нь/ 

- Бүс хоорондын болон бүсийн доторхи хөдөлмөрийн хуваарь, үйлдвэрлэлийн 

кластерийг зөв  хоршуулах, 

- Бүсүүдийн  нийгэм, эдийн засгийн хөгжлийн түвшинг жигдрүүлэх/ хөгжил, 

шинэтгэлийн үндсэн зорилт, энэ зорилтыг бүрэн хэрэгжүүлж байж  хот, хөдөөгийн 

хөгжлийн түвшин ойртох,  орлогын зөрүү багасах үндэслэл юм.Зах зээлийн эдийн 

засгийн нөхцөлд үйлдвэрлэлийг байршуулах дээрх зүй тогтлууд нь төрийн эдийн 

засгийн бодлогодоо баримталдаг шинжлэх ухааны зарчим юм.22 

Харьцуулалтын хэлбэр:  

Хууль батлагдахаас өмнөх: хугацаанд Дотоод зах зээлийн багтаамж бага, далайд 

гарцгүй, худалдааны гол түнш орнуудын гаалийн татвар өндөр, мөн татварын бус 

хязгаарлалттай байдаг, дэд бүтцийн хөгжил сул, тээврийн зардал өндөр, боловсон хүчний 

мэдлэг чадвар хангалттай бус, санхүүгийн нөөц хязгаарлагдмал, техник, технологийн 

хөгжил сул зэрэг хүчин зүйлүүд нь Монгол Улсын дотоодын аж үйлдвэрийн хөгжилд саад 

болж байна.23 

Хууль батлагдаснаас хойших:хугацаанд 2009 онд Засгийн газраас эхний ээлжинд 

хэрэгжүүлэх  тэргүүлэх чиглэлийн томоохон төслүүдийн нэршил, “МУ-г үйлдвэржүүлэх  

хөтөлбөр”, 2015 онд “Төрөөс аж үйлдвэрийг хөгжүүлэх бодлого”, “Үйлдвэрлэлийг дэмжих 

тухай” хуулиуд тус тус батлагдан гарсан байна.  

Дээрх эрх зүйн баримт бичгүүдийн хэрэгжилтэд үнэлгээ хийх, үр дүнг тооцох эрх зүйн 

үндэслэл нь Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай хууль болон Бодлогын  баримт бичгийн 

хэрэгжилт, захиргааны  байгууллагын  үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх 

нийтлэг журмаар зохицуулагдах бөгөөд өнөөдрийн байдлаар хэрэгжилтийн үнэлэх хугацаа 

болоогүй,  эсвэл хугацаа болсон ч хяналт-шинжилгээ, үнэлгээг хэрэгжүүлэх чиг үүргийн 

тодорхой бус хуваарилалтын улмаас хэрэгжилт хангалтгүй байна. 24 

                                                           
22 МУ-н Бүсчилсэн  хөгжлийн асуудал -илтгэл П.Очирбат -2016 он  
23 Үйлдвэрлэлийн нэмүү өртгийн шинжилгээ, МУ-г үйлдвэржүүлэх хөтөлбөр-2009 он  

Өнөөдөр бодит байдал дээр уул уурхай, олборлох аж үйлдвэрийн салбарын өсөлт 

томоохон мега төслүүдийн хүрээнд говийн бүсэд төвлөрсөн,  боловсруулах аж үйлдвэрийн 

салбар болон  цахилгаан, дулаан эрчим хүч, усан хангамжийн салбарын өсөлт Улаанбаатар 

болон Дархан,Орхон аймгуудад төвлөрсөн дүр зураг хэвээр байгаад үндэслэж зорилгод 

хүрэх түвшиний шалгуур үзүүлэлтийн хүрээнд анх хуулиар дэвшүүлсэн, төлөвлөсөн 

зорилтоо хүрээгүй байна гэж дүгнэж байна.  

Гурав. Бүсчилсэн хөгжлийн үзэл баримтлал, 

Бүсүүдийн хөгжлийн хөтөлбөрийн хэрэгжилт 

1.4.8. Бүсчилсэн хөгжлийн үзэл баримтлалын хэрэгжилтийн үнэлгээ: 

3.1.1.Бүсчилсэн хөгжлийн үзэл баримтлалын хэрэгжилтийг үнэлэх үндэслэл:  

Дэлгэрэнгүйг судалгааны тайлангийн 1.1 дэх хэсгээс дэлгэрүүлж үзнэ үү.  

3.1.2. Бүсчилсэн хөгжлийн үзэл баримтлалын хэрэгжилтийг үнэлсэн арга, шалгуур 

Засгийн газрын 2017 оны 89 дүгээр тогтоолоор батлагдсан “Бодлогын  баримт бичгийн 

хэрэгжилт, захиргааны байгууллагын  үйл ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх 

нийтлэг журам”-ын 6 дугаар зүйл 6.2.1.-т “Бодлогын  баримт бичгийн зорилт, арга 

хэмжээний хэрэгжилтийн  үнэлгээг дараах аргачлалаар тооцно”  

Бодлогын баримт бичгийг үнэлгээний аргачлал 

Хүснэгт 18. Бодлогын баримт бичгийг үнэлгээний аргачлал 

д/д Үнэлгээ Тайлбар /тэмдэглэгээ/ 

Үнэлгээ Хувиар % 

1 Үр дүнтэй 90-100 Зорилт, арга хэмжээ нь оновчтой тодорхойлогдсон, 

шалгуур үзүүлэлт, зорилтот түвшиндээ бүрэн хүрсэн, 

удирдлага зохион байгуулалт сайн, үр дүн гарсан; 

2 Тодорхой үр 

дүнд хүрсэн 

60-89 Зорилт, арга хэмжээ нь шалгуур үзүүлэлт, зорилтот 

түвшиндээ бүрэн хүрээгүй, тодорхой үр дүн гарч эхэлж 

байгаа, хэрэгжилт, үр дүнг нэмэгдүүлэх шаардлагатай 

бол;  

3 Эрчимжүүлэх 

шаардлагатай 

31-59 Зорилт, арга хэмжээ нь шалгуур үзүүлэлт, зорилтот 

түвшиндээ хүрээгүй, удирдлага, зохион байгуулалт, 

хариуцлагыг сайжруулж, үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх 

шаардлагатай бол; 

4 Үр дүнгүй 0-30 Зорилго, зорилт, арга хэмжээг илүү сайн тодорхойлох 

шаардлагатай, шалгуур үзүүлэлт, зорилтот түвшиндээ 

хүрээгүй, төсөв хөрөнгийг үр дүнтэй зарцуулж 

чадаагүй, удирдлага зохион байгуулалт хангалтгүй бол; 

5 Үнэлэх 

боломжгүй 

 Зорилго нь тодорхойгүй, шалгуур үзүүлэлт нь 

шаардлага хангаагүй, эсхүл шалгуур үзүүлэлттэй 

боловч гүйцэтгэлийг үнэлэхэд хангалттай мэдээлэл 

24 www.audit.mn https://www.audit.mn/wp-content/uploads/2018/03/hbtthh-NIITSELAUDIT.pdf 

http://www.audit.mn/
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байхгүй, төсөв хөрөнгө тодорхойгүй, гадаад хүчин 

зүйлээс шалтгаалсан зэргийг баримтаар нотолсон бол; 

 

Мөн уг журмын 1 дүгээр хавсралтад зааснаар Бүсчилсэн хөгжлийн бодлогын баримт 

бичгийн хэрэгжилтийг Үндэсний хөгжлийн газар жил бүр, төрийн захиргааны төв 

байгууллага болон аймаг, нийслэл  2 жил тутамд, хөндлөнгийн үнэлгээг 4 жил тутамд хийж 

Засгийн газрын хуралдаанд танилцуулах  үүрэгтэй боловч дээрх байгууллагагуудын цахим 

хаяг болон бусад нээлттэй мэдээлийн эх сурвалжид дурдагдсан үнэлгээний тайлан байхгүй 

байна.  

3.1.3.Бүсчилсэн хөгжлийн үзэл баримтлалын хэрэгжилтийн үнэлгээ:  

Бүсчилсэн хөгжлийн үзэл баримтлалын бүтэц: 

Хүснэгт 19. Бүсчилсэн хөгжлийн үзэл баримтлалын бүтэц 

д/д               Зорилго, зорилт  Бодлогын 

чиглэл 

Стратегийн 

зорилт  

1 Төрийн байгуулалтын хүрээнд  3 9 

2 Эдийн засгийн байгуулалтын хүрээнд  5 8 

3 Байгаль орчныг хамгаалах хүрээнд  7 8 

4 Нийгэм, соёлын хүрээнд  2 8 

5 Хүн амын нутагшил, хот байгуулалтын хүрээнд  2 6 

6 Гадаад хамтын ажиллагааны хүрээнд  2 5 

 Нийт  21 44 

 

 

Бүсчилсэн хөгжлийн стратегийн 44 зорилтын хэрэгжилтийг нэгтгэн үнэлбэл:  

- Стратегийн 2 зорилт Үр дүнтэй буюу 4.5 хувь  

- Стратегийн зорилт 13 Тодорхой үр дүнд хүрсэн буюу 29.5 хувь 

- Стратегиийн 16 зорилт Эрчимжүүлэх шаардлагатай буюу 36.3 хувь  

- Стратегийн 11  зорилт Үр дүнгүй буюу 25 хувь 

- Стратегийн 2 зорилт Үнэлэх боломжгүй буюу 4.5 хувийг тус тус эзэлж байна. 

Үр дүнтэй: 2 стратегийн зорилт байгаа эрх зүй, төрийн байгууллагын бодлогын 

чиглэлд хамаатай эрх зүй, бодлого зохицуулалт, хөтөлбөрийн шинжтэй зорилтууд байна. 

Тухайлбал:  

- Бүсчилсэн хөгжлийг төрөөс дэмжих эрх зүйн зохицуулалтыг бүрдүүлэх; 

- Бүсийн болон  бүс нутгийн хөгжлийн стратегийг тодорхойлох гм. 

Тодорхой үр дүнд хүрсэн: 13 стратегийн зорилт байгаагаас ихэнх нь зорилтот 

түвшиндээ бүрэн хүрээгүй, тодорхой үр дүн гарч эхэлж байгаа, хэрэгжилт, үр дүнг 

нэмэгдүүлэх шаардлагатай зорилтууд байна. Тухайлбал:  

- бүсийн төвүүдийг хооронд нь болон бусад хот, тосгонтой холбосон эрчим хүч, зам 

барилга,холбоо мэдээллийн  технологийн дэд бүтэц, сум дундын  бөөний 

худалдааны сүлжээ байгуулах ажлыг төрөөс дэмжих; 

- Чөлөөт бүсүүдийг байгуулж, хөрөнгө оруулагч ашигтай, хамтран ажиллах 

бизнесийн орчин бүрдүүлэх гм. 

Эрчимжүүлэх шаардлагатай: 16 стратегийн зорилт шалгуур үзүүлэлт, зорилтот 

түвшиндээ хүрээгүй, удирдлага, зохион байгуулалт, хариуцлагыг сайжруулж, үйл 

ажиллагааг эрчимжүүлэх шаардлагатай зорилтууд байна. Тухайлбал:  

- бүс нутаг, хот-хөдөөгийн  хөгжлийн нэгдмэл тогтолцоо бүрдүүлэх агуулгаар “Хүн 

амын нутагшилт  суурьшлын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө”-г боловсруулан 

батуулж, шийдвэрлүүлэн хэрэгжүүлэх; 

- тухайн бүсийн хүрээнд аймаг, нийслэл,  хот, тосгоны хоорондын салбар хоорондын  

аж ахуйн хоршилт, хослолтыг  дэмжин, хөгжүүлэх гм. 

Үр дүнгүй: стратегийн 11 зорилт нь  шалгуур үзүүлэлт, зорилтот түвшиндээ хүрээгүй, 

төсөв хөрөнгийг үр дүнтэй зарцуулж чадаагүй, удирдлага зохион байгуулалт хангалтгүй, 

2020 он гэхэд хэрэгжих цаг хугацаа болон төсөв санхүү, удирдлага зохион байгуулалтын 

хувьд шаардлага хангахгүй   дараах зорилтууд байна. Тухайлбал:  

- Монгол улсын нийслэлийг Улаанбаатар хотоос тус улсын нутаг дэвсгэрийн төв 

хэсэгт шилжүүлэх байршуулах асуудлыг иж бүрнээр судалж, 2020 он хүртэл 

хугацаанд шийдвэрлэх; 

- Өрнө, дорно, өмнөд,умардын орнуудтай төмөр замаар холбогдох асуудлыг  

сонирхогч улсуудын оролцоотойгоор хамтран шийдвэрлэх гм.  

Үнэлэх боломжгүй: 2 стратегийн зорилт буюу шалгуур үзүүлэлт нь шаардлага 

хангаагүй, эсхүл шалгуур үзүүлэлттэй боловч гүйцэтгэлийг үнэлэхэд хангалттай мэдээлэл 

байхгүй, төсөв хөрөнгө тодорхойгүй, гадаад хүчин зүйлээс шалтгаалсан дараах зорилтууд 

байна. Тухайлбал:  

-Бүсчилсэн хөгжлийн  үзэл баримтлал хэрэгжих орчинтой уялдуулан  засаг 

захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгжийг боловсронгуй болгох 

                              

Бүсчилсэн хөгжлийн үзэл баримтлалын хэрэгжилт 

Хүснэгт.20. Бүсчилсэн хөгжлийн үзэл баримтлалын хэрэгжилт 

д/д      

 

Зорилго, 

зорилт  

Үнэлгээ  Үндэслэл,тайлбар  
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1 

Төрийн 

байгуулалтын 

хүрээнд  

2 3 3  1 Тухайн зорилгыг хэрэгжүүлэхэд 

шаардлагатай хууль эрх зүйн орчин, 

хөтөлбөрүүдийг батлан гаргасан 

боловч хэрэгжилт хангалтгүй.  
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2 Эдийн 

засгийн 

байгуулалтын 

хүрээнд  

- 4 4 - - Эдийн засгийн хүч,нөөцийн 

хуваарилалт тодорхойгүй, төсөвтэй 

уялдаагүй.  

 

 

 

3 

 

Байгаль 

орчныг 

хамгаалах 

хүрээнд  

- - 5 3 - Уур амьсгалын өөрчлөлт, 

цөлжилттэй тэмцэх зэрэг 

зорилтуудыг  санхүүжилттэй 

уялдуулаагүй, үр дүнд суурилсан 

төлөвлөлт хийгээгүй.  

 

 

4 

 

Нийгэм, 

соёлын 

хүрээнд  

- 5 2 1 - Тодорхой үр дүнд хүрсэн боловч  

эрүүл мэндийн үйлчилгээний 

хүрэлцээ хангамж, чанар 

хангалтгүй хэвээр. 

 

5 

Хүн амын 

нутагшил, хот 

байгуулалтын 

хүрээнд  

- - 1 5 1 Хүн амын төвлөрөл нэмэгдсэн, 

нутагшил суурьшлын зохистой 

бодлого алдагдсан.  

 

6 

Гадаад 

хамтын 

ажиллагааны 

хүрээнд  

 1 2 2  Тээвэр газарзүйн байрлалын давуу 

талыг хэрэгжүүлээгүй, хэрэгжилт 

хангалтгүй.  

 Нийт  2 13 16 11 2  

 

Баруун бүсийн хөгжлийн хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн үнэлгээ: 

Баруун бүсийн хөгжлийн хөтөлбөрийн бүтэц: 

Хүснэгт 21. Баруун бүсийн хөгжлийн хөтөлбөрийн бүтэц 

д/д               Зорилго, 

зорилт  

Тэргүүлэх 

зорилт  

Хэрэгжүүлэх үйл 

ажиллагааны 

чиглэл  

Хүрэх үр дүн  

1 Эдийн засгийн  

хөгжил  

30 204 Бүсийн харьцангуй 

хоцрогдолыг богино 

хугацаанд даван туулж, бүс 

нутгийн хүн ам төрж өссөн 

нутагтаа аятай  тухтай 

ажиллаж амьдрах.   

2 Нийгмийн хөгжил  34 222 

 

 

                                                           
25 Аймгуудын өрсөлдөх чадварын тайлан-2016 он  

3 Байгаль орчны 

хамгаалал, байгалийн 

нөөцийн ашиглалт  

19 126 

 Нийт  83 552  

          Баруун бүсийн хөгжлийн хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн хугацаа 2015 онд дуусгавар 

болсон тул зорилго, зорилт, хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны чиглэлийг хүрэх үр дүнд нь 

нийгэм, эдийн засгийн статистик үзүүлэлттэй харьцуулан дүгнэж байна.  

Баруун бүсийн хөгжлийн хөтөлбөрийн хэрэгжилт 

Хүснэгт 22. Баруун бүсийн хөгжлийн хөтөлбөрийн хэрэгжилт 

Тэргүүлэх 

чиглэл  

Бодит бодит, 

бэрхшээл25 

Нөлөөлж буй 

хүчин зүйлс  

Хүрэх үр дүн Хэрэгжилтийн 

үнэлгээ  

 

-Бэлчээрийн мал 

аж ахуй 

-усалгаатай газар 

тариалан 

-ЖДҮ 

-Үйлдвэрлэл 

хөгжөөгүй 

-дэд бүтэц сул  

-Бүс нутгийн 

дэмжих 

санхүүгийн 

бодлого сул 

-Шатахуун  

болон суурь 

бүтээгдэхүүний 

үнэ өндөр 

-Газар тариалан 

ихээр хөгжих 

боломжгүй.  

-Төвөөс 

алслагдсан байдал  

-Дэд бүтцийг 

хөгжүүлэхэд  

өртөг өндөр  

-Зах зээлийн 

багтаамж муу 

-Тээврийн зардал 

өндөр 

-Үр шимт хөрс 

бага 

-Гадаргын усны 

нөөц бага  

-Эрс тэс уур 

амьсгалтай  

 

 

Бүсийн 

харьцангуй 

хоцрогдолыг 

богино хугацаанд 

даван туулж, бүс 

нутгийн хүн ам 

төрж өссөн 

нутагтаа аятай  

тухтай ажиллаж 

амьдрах   

 

 

 

 

 

Хангалтгүй 

Хангайн бүсийн хөгжлийн хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн үнэлгээ: 

Хангайн бүсийн хөгжлийн хөтөлбөрийн бүтэц: 

Хүснэгт 23. Хангайн бүсийн хөгжлийн хөтөлбөрийн бүтэц 

д/д        Зорилго, зорилт  Тэргүүлэх 

зорилт  

Хэрэгжүүлэх үйл 

ажиллагааны 

чиглэл  

Хүрэх үр дүн  

1 Эдийн засгийн  

хөгжил  

24 265 Эдийн засгийг тогтвортой 

хөгжүүлэх, хүн амын өсөлтийг 

нэмэгдүүлэх, шилжилт 

хөдөлгөөнийг 2 Нийгмийн хөгжил  21 194 
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3 Байгаль орчны 

хамгаалал, байгалийн 

нөөцийн ашиглалт  

18 193 бууруулах,хөрсний бохирдол 

бууруулах 

 Нийт  63 652  

          Хангайн бүсийн хөгжлийн хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн хугацаа 2015 онд дуусгавар 

болсон тул зорилго, зорилт, хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны чиглэлийг хүрэх үр дүнд нь 

нийгэм, эдийн засгийн статистик үзүүлэлттэй харьцуулан дүгнэж байна.  

Хангайн бүсийн хөгжлийн хөтөлбөрийн хэрэгжилт 

Хүснэгт 24. Хангайн бүсийн хөгжлийн хөтөлбөрийн хэрэгжилт 

Тэргүүлэх 

чиглэл  

Бодит бодит, бэрхшээл26 Нөлөөлж буй 

хүчин зүйлс  

Хүрэх үр дүн Хэрэгжил-

тийн үнэлгээ  

-Бэлчээрийн 

МАА 

-Газар тариалан  

-Аялал 

жуулчлал 

-Амралт, 

сувилал 

-ЖДҮ 

-Уул уурхайн 

олборлох  

-Боловсруулах 

үйлдвэр 

-Мод 

боловсруулах 

үйлдвэр  

 

-Малын түүхий эдийн 

чанар муу 

- Бэлчээрийн даац 

муудсан  

-Дэд бүтцийн хүчин чадал 

хуучирсан  

-Агаарын бохирдол 

ихэссэн  

-Зах зээлийн багтаамж 

бага  

-Аймгуудын хоорондын 

эдийн засгийн хөгжлийн 

бодлого, уялдаа сул  

-АҮПарк байгуулах 

асуудал удааширсан 

-Бодлого, шийдвэрт тавих 

хяналт, хариуцлага сул  

-Аймгуудын 

уялдаа холбоо 

сул  

-Иргэдийн 

оролцоо 

хангалтгүй  

-Орон нутгийн 

оролцоо сул  

 

 

 

Эдийн 

засгийг 

тогтвортой 

хөгжүүлэх, 

хүн амын 

өсөлтийг 

нэмэгдүүлэх, 

шилжилт 

хөдөлгөөнийг 

бууруулах, 

хөрсний 

бохирдол 

бууруулах 

 

 

 

 

 

Хангалтгүй 

 

Төвийн бүсийн хөгжлийн хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн үнэлгээ: 

Төвийн бүсийн хөгжлийн хөтөлбөрийн бүтэц: 

Хүснэгт 25. Төвийн бүсийн хөгжлийн хөтөлбөрийн бүтэц 

д/д Зорилго, зорилт Тэргүүлэх 

зорилт 

Хэрэгжүүлэх 

үйл 

ажиллагааны 

чиглэл 

Хүрэх үр дүн 
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1 Эдийн засгийн  

хөгжил  

27 233 Эдийн засгийн бүтэц сайжрах,  

дэвшилтэт техник, технологи, 

менежмент бүхий  үйлдвэрлэл, 

технологийн паркийн үйлдвэрлэл, 

үйлчилгээ өсч,  уул уурхайн болон 

боловсруулах  салбарын 

үйлдвэрүүд ашиглалтад орж, 

мэдлэгт суурилсан эдийн засгийн 

хөгжил тавигдана. 

2 Нийгмийн хөгжил  28 190 

3 Байгаль орчны 

хамгаалал, байгалийн 

нөөцийн ашиглалт  

18 105 

 Нийт  73 528  

 

          Төвийн бүсийн хөгжлийн хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн хугацаа 2015 онд дуусгавар 

болсон тул зорилго, зорилт, хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны чиглэлийг хүрэх үр дүнд нь 

нийгэм, эдийн засгийн статистик үзүүлэлттэй харьцуулан дүгнэж байна.  

Төвийн бүсийн хөгжлийн хөтөлбөрийн хэрэгжилт 

Хүснэгт 26. Төвийн бүсийн хөгжлийн хөтөлбөрийн хэрэгжилт 

Тэргүүлэх чиглэл  Бодит бодит, 

бэрхшээл27 

Нөлөөлж буй 

хүчин зүйлс  

Хүрэх үр дүн Хэрэгжил

-тийн 

үнэлгээ  

-Бэлчээрийн 

МАА 

-Эрчимжсэн 

МАА 

-Газар тариалан 

-Уул уурхайн 

олборлох, 

боловсруулах 

үйлдвэр 

-ЖДҮ 

-Аялал жуулчлал 

-Амралт сувилал 

-Оюуны 

багтаамж ихтэй 

үйлдвэрлэл, 

үйлчилгээ 

 

-Байгаль орчны 

тэнцвэрт байдал 

алдагдсан. 

-Хүн амын 

шилжилт 

хөдөлгөөн, 

суурьшил их,  гэмт 

хэргийн гаралт 

өндөр  

-Зах зээлээ 

Улаанбаатарын 

бүсэд алдах 

магадлалтай 

-Хилийн цэс 

маргаантай 

-Малчид болон 

тариаланчдын 

хоорондын зөрчил 

их   

-Уул уурхайн 

нөхөн сэргээлт 

хангалтгүй 

-Хот төлөвлөлт 

муу 

-Хүн амын 

шилжилт 

хөдөлгөөн их  

-Газар 

тариалангийн 

болон бэлчээрийн 

давхцал их  

 

Эдийн засгийн 

бүтэц сайжрах,  

дэвшилтэт 

техник, 

технологи, 

менежмент 

бүхий  

үйлдвэрлэл, 

технологийн 

паркийн 

үйлдвэрлэл, 

үйлчилгээ өсч,  

уул уурхайн 

болон 

боловсруулах  

салбарын 

үйлдвэрүүд 

ашиглалтад орно 

эдийн засгийн 

өсөлтийн үндэс 

тавигдана. 

 

 

 

 

 

Хангалт-

гүй. 

 

27 Аймгуудын өрсөлдөх чадварын тайлан-2016 он  
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Зүүн бүсийн хөгжлийн хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн үнэлгээ: 

Зүүн бүсийн хөгжлийн хөтөлбөрийн бүтэц: 

Хүснэгт 27. Зүүн бүсийн хөгжлийн хөтөлбөрийн бүтэц 

д/д          Зорилго, зорилт  Тэргүүлэх 

зорилт  

Хэрэгжүүлэх 

үйл 

ажиллагааны 

чиглэл  

Хүрэх үр дүн  

1 Эдийн засгийн  

хөгжил  

24 188 Уул уурхайн олборлох 

болосруулах болон хөнгөн, 

хүнсний үйлдвэр давамгайлсан, 

дотоодын газрын тосны хэрэгцээг 

бүрэн  хангах.  

2 Нийгмийн хөгжил  22 169 

3 Байгаль орчны 

хамгаалал, байгалийн 

нөөцийн ашиглалт  

19 115 

 Нийт  65 472  

          Зүүн бүсийн хөгжлийн хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн хугацаа 2015 онд дуусгавар 

болсон тул зорилго, зорилт, хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны чиглэлийг хүрэх үр дүнд нь 

нийгэм, эдийн засгийн статистик үзүүлэлттэй харьцуулан дүгнэж байна.  

Зүүн бүсийн хөгжлийн хөтөлбөрийн хэрэгжилт 

Хүснэгт 28. Зүүн бүсийн хөгжлийн хөтөлбөрийн хэрэгжилт 

Тэргүүлэх 

чиглэл  

Бодит бодит, 

бэрхшээл28 

Нөлөөлж буй 

хүчин зүйлс  

Хүрэх үр дүн Хэрэгжил-

тийн 

үнэлгээ  

-Уул уурхайн 

олборлох  

-Боловсруулах 

үйлдвэр 

-Эрчимжсэн 

газар тариалан  

-МАА 

-ЖДҮ 

-Аялал 

жуулчлал 

 

-Ажилгүйдэл өндөр  

-Хөрөнгө санхүү, 

шинэ технологи 

хомс 

-Дэд бүтэц  

-Шилжилт 

хөдөлгөөн их  

-Зах зээлийн 

багтаамж бага  

 

 

-Үйлдвэрлэл 

хөгжөөгүй,  

-Дэд бүтэц /төмөр 

зам/ муу 

-Ажлын байр хомс 

-Эрүүл мэнд 

боловсролын 

үйлчилгээний 

чанар муу 

-Хүн ам цөөн, 

гадаад худалдааны 

бүтэц муу 

Уул уурхайн 

олборлох 

болосруулах 

болон хөнгөн, 

хүнсний 

үйлдвэр 

давамгайлсан, 

дотоодын 

газрын тосны 

хэрэгцээг бүрэн  

хангах. 

 

 

 

 

 

Хангалт-

гүй. 
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Улаанбаатарын бүсийн хөгжлийн хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн үнэлгээ: 

Улаанбаатарын бүсийн хөгжлийн хөтөлбөрийн бүтэц: 

Хүснэгт 29. Улаанбаатарын бүсийн хөгжлийн хөтөлбөрийн бүтэц 

д/д          Зорилго, зорилт  Тэргүүлэх 

зорилт  

Хэрэгжүүлэх 

үйл 

ажиллагааны 

чиглэл  

Хүрэх үр дүн  

1 Эдийн засгийн  

хөгжил  

39 309 Хүнээ эрхэмлэн дээдэлсэн, 

байгаль орчны онцлогт тохирсон, 

дэлхийн зах зээлд өрсөлдөх 

боломжтой, өндөр технологид 

суурилсан үйлчилгээ, оюуны 

багтаамж, бага оврын үйлдвэрлэл 

тэргүүлэх үүрэгтэй хөгжсөн 

орнуудын нийслэл хотуудын 

бүсийн жишигт хүрэх  

2 Нийгмийн хөгжил  28 251 

3 Байгаль орчны 

хамгаалал, байгалийн 

нөөцийн ашиглалт  

24 24 

4 Хүн амын нутагшил, 

хот байгуулалтын  

хөгжил  

16 16 

 Нийт  107 836  

          Улаанбаатарын бүсийн хөгжлийн хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн хугацаа 2015 онд 

дуусгавар болсон тул зорилго, зорилт, хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны чиглэлийг хүрэх үр 

дүнд нь нийгэм, эдийн засгийн статистик үзүүлэлттэй харьцуулан дүгнэж байна.  

Улаанбаатарын  бүсийн хөгжлийн хөтөлбөрийн хэрэгжилт 

Хүснэгт 30. Улаанбаатарын  бүсийн хөгжлийн хөтөлбөрийн хэрэгжилт 

Тэргүүлэх 

чиглэл  

Бодит бодит, 

бэрхшээл29 

Нөлөөлж буй 

хүчин зүйлс  

Хүрэх үр дүн Хэрэгжил-

тийн 

үнэлгээ  

-Оюуны 

багтаамж  

ихтэй бүх 

төрлийн  

үйлдвэр  

-Үйлчилгээ 

-Олон улсын 

банк, 

санхүүгийн 

сүлжээг 

тэргүүлэх 

чиглэл болгоно  

-Ажилгүйдэл 

өндөр  

-Хөрөнгө санхүү, 

шинэ технологи 

хомс 

-Дэд бүтэц, 

хотжилт муу  

-Шилжилт 

хөдөлгөөн их  

-Төвлөрөл үүссэн 

-Үйлдвэрлэл 

хөгжөөгүй,  

-Дэд бүтэц 

/төмөр зам/ муу 

-Ажлын байр 

хомс 

-Эрүүл мэнд 

боловсролын 

үйлчилгээний 

чанар муу 

Хүнээ эрхэмлэн 

дээдэлсэн, байгаль 

орчны онцлогт 

тохирсон, дэлхийн 

зах зээлд өрсөлдөх 

боломжтой, өндөр 

технологид 

суурилсан 

үйлчилгээ, оюуны 

багтаамж, бага 

оврын үйлдвэрлэл 

тэргүүлэх үүрэгтэй 

хөгжсөн орнуудын 

нийслэл хотуудын 

 

 

 

 

 

Хангалт-

гүй 
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-Амьдралын чанар 

муу  

-Зах зээлийн 

багтаамж, гарц сул  

 

-Хүн ам олон  

-гадаад 

худалдааны 

бүтэц муу 

бүсийн жишигт 

хүрэх 

Дөрөв. Бодлогын бусад баримт бичгийн хэрэгжилт  

1.4.9. Чөлөөт бүсийн тухай үзэл баримтлал, хууль 

Чөлөөт бүс байгуулах үзэл баримтлал, хууль бүрэн мөрдөгдөөгүй байна.  

1. Монгол Улсын УИХ-ын 1995 оны 87 дугаар тогтоолоор баталсан эдийн засгийн 

чөлөөт бүс байгуулах үзэл баримтлалд чөлөөт бүс байгуулж хөгжүүлэх үйл ажиллагааг 

бодит хүчин зүйл, угтвар нөхцөл, шалгуурыг үндэслэн сонгож авсан тодорхой бүсүүдийн 

статусыг тухай бүрт нь хуулиар тогтоон мөрдүүлэх замаар хэрэгжүүлнэ гэж заасан байна. 

Гэтэл 2015 онд Чөлөөт бүсийн тухай хуулийг шинэчлэн баталсантай холбогдуулан/анх 2002 

онд баталсан/Алтанбулаг, Замын –үүд, Цагаан-нуурын чөлөөт бүсүүдийн тухай тусгайлсан 

хуулиудыг хүчингүйд тооцсон байна. 

2. Дээрх үзэл баримтлалын тулгуур зарчим болсон “Чөлөөт бүсүүдийг зохих дэд 

бүтцийг эхлэн бүрдүүлэх үндсэн дээр олон улсын шилдэг ололтыг харгалзан, харьцангүй 

бага зардлаар байгуулах, эхний элжинд Худалдааны чөлөөт бүс"-ийг энгийн хэлбэрээр бий 

болгож, зохих туршлага хуримтлуулсны үндсэн дээр эдийн засгийн буюу технологийн 

чөлөөт бүсд шилжих зарчмуудыг бүрэн харгалзаагүй байна. Тухайлбал дээрх бүсүүдийг 

“эдийн засгийн чөлөөт бүс гэж зарлан, зөвхөн дэд бүтцийн болон удирдлага, зохион 

байгуулалтын арга хэмжээнд ын удаан хугацааны туршид ихээхэн урсгал хөрөнгө зарцуулж 

ирсэн байна. 

Чөлөөт бүсүүдэд 2003 оноос хойш хөрөнгө оруулалтын болон урсгал зардалд нийт 

19.8 тэрбум төгрөг зарцуулсан боловч чөлөөт бүсүүд улсын болон бүс нутгийн хөгжилд 

бодитой хувь нэмэр оруулж, далайд гарцгүй манай орны хувьд эдийн засгийн өсөлтийг 

түргэтгэж,  хуримтлалыг нэмэгдүүлэх хүчин зүйл өнөөг хүртэл болж чадаагүй хэвээр байна. 

Тухайлбал, чөлөөт бүсүүдийн урсгал зардал Засгийн газраас тогтвортой анхаарсан зардал 

2003 аас 2011 он хүртэлх 9 жилд  нийт хөрөнгө оруулалтынх нь 1/3-тэй тэнцэж байгааг 

Засгийн газрын төсвийн мэдээ харуулж байна.  

Хүснэгт 31. Бүсүүдийн хөрөнгө оруулалтын болон урсгал зардал 

№ Чөлөөт бүсийн нэр Хугацаа 
Урсгал төсөв 

/сая төг/ 

Хөрөнгө 

оруулалт /сая 

төг/ 

Нийт дүн 

/сая төг/ 

1 Алтанбулаг ХЧБ 
2003-2011 оны 

эхний хагас жил 
1 821,8 11 205,4 13 027,2 

2 Замын-Үүд ЭЗЧБ 
2004-2011 оны 

эхний хагас жил 
905,5 3 184,6 4 091,1 

3 Цагааннуур ХЧБ 
2005-2011 оны 

эхний хагас жил 
594,4 1 482,6 2 077,0 

4 Чойр ЭЗЧБ 
2007-2011 оны 

эхний хагас жил 
189,6 249,9 439,5 

5 

Чөлөөт бүсийн 

зөвлөлийн ажлын 

алба 

2009-2011 оны 

эхний хагас жил 
188,9  188,9 

Нийт  3 700,2 16 122,5 19 822,7  

Эдийн  засгийн чөлөөт бүс байгуулах зорилтыг хангахад зайлшгүй шаардлагатай 

эдийн засаг, зохион байгуулалтын дараах угтвар нөхцөлийг бүрдүүлээгүй хэвээр байна 

/Дэлхийн банкнаас 2005 онд гаргасан илтгэлд үүнтэй адилхан дүгнэлт хийсэн байна./: 

- Олон улсын стандартад нийцсэн орчин үеийн холбоо, эрчим хүч, зам тээвэр   зэрэг   

үйлдвэрлэлийн   болонн    нийгмийн   дэд   бүтэц   шинээр бүрдүүлэх буюу 

сайжруулах; 

- Чөлөөт  бүс  байгуулах   эрх   зүйн  үндсийг бүрдүүлж, чөлөөт  бүсийн хүрээнд  

гадаадын  хөрөнгө  оруулагчид,  аж  ахуйн   нэгж.  Байгууллага чөлөөтэй ажиллах 

таатай орчин бий болгох; 

- Гадаадын  хөрөнгө  оруулагчндган   харилцаа  тогтоосон  чөлөөт  бүсэд хөрөнгө 

оруулах баталгаатай бизнесийн  үйл ажиллагааг үр ашигтай явуулах чадварлаг 

компанийг бий болгох; 

- Худалдаа   бизнесийн   үйл   ажиллагаанд   мэргэшсэн,   мэргэжлийн   ур чадвар 

сантай. Үйлчилгээний өндөр соёл эээмшсэн ажиллах хүч бий болгох; 

- Чөлөөт бүсэд худалдааны төв, гаалийн баталгаат агуулах, хил гаалийн шалган 

нэвгрүүлэх цогцолбор, үйлдвэрлэлийн барилга байгууламж, банк, зочид буудал, 

үйлчилгээний бусад цэг салбар байгуулах талаар дотоод, гадаадын хөрөнгө 

оруулагчидтай гэрээ хэлцэл хийсэн байх; 

- Газар, түүний баялгийг дотоод, гадаадын хөрөнгө оруулагчдад үр дүнтэй 

ашиглуулах татвар, төлбөрийн оновчтой нөхцлийг бий болгох зэрэг болно.  

Эдгээр нөхцлийг чөлөөт бүс нэг бүрээр тоймлон зураглавал: 

Хүснэгт 32. Чөлөөт бүс байгуулах угтвар нөхцөл хангагдсан байдал /бүсүүдээр/ 

Бүрдүүлсэн байх угтвар нөхцөл 
Алтанбулаг 

ХЧБ 

Замын-Үүд 

ЭЗЧБ 

Цагааннуур 

ХЧБ 

Олон улсын стандартад нийцсэн орчин 

үеийн холбоо, эрчим хүч, зам тээвэр 

зэрэг үйлдвэрлэлийн болон нийгмийн 

дэд бүтэц шинээр бүрдүүлэх буюу 

сайжруулах 

Хэрэгжээгүй Хэрэгжээгүй Хэрэгжээгүй 

Чөлөөт бүс байгуулах эрх зүйн 

үндсийг бүрдүүлж, чөлөөт бүсийн 

хүрээнд гадаадын хөрөнгө оруулагчид, 

байгууллага чөлөөтэй, итгэл 

Бүрэн 

хангагдаагүй 

Бүрэн 

хангагдаагүй 

Бүрэн 

хангагдаагүй 
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үнэмшилтэй ажиллах таатай орчин 

нөхцөл бий болгох; 

Гадаадын хөрөнгө оруулагчидтай 

харилцаа тогтоосон, чөлөөт бүсэд 

хөрөнгө оруулах баталгаатай, 

бизнесийн үйл ажиллагааг үр ашигтай 

явуулах чадвартай компаниуд бий 

болгох 

Хэрэгжиж 

байгаа 

Хэрэгжиж 

байгаа 

Хэрэгжиж 

байгаа 

Худалдаа, бизнесийн үйл ажиллагаанд 

мэргэшсэн буюу энэ төрлийн ажил 

хийх сонирхол, мэргэжлийн ур чадвар 

сайтай, үйлчилгээний өндөр соёл 

эзэмшсэн ажиллах хүч бий болгох 

Хэрэгжээгүй Хэрэгжээгүй Хэрэгжээгүй 

Чөлөөт худалдааны төв, гаалийн 

баталгаат агуулах, хил, гаалийн шалган 

нэвтрүүлэх цогцолбор, үйлдвэрлэлийн 

барилга, байгууламж, банк, зочид 

буудал, үйлчилгээний бусад цэг, 

салбар байгуулах талаар дотоод, 

гадаадын хөрөнгө оруулагчидтай 

гэрээ, хэлцэл хийсэн байх 

Хэрэгжээгүй 
Хэрэгжиж 

байгаа 
Хэрэгжээгүй 

Бүхэлд нь үнэлж хэлбэл, тус улсад чөлөөт бүс байгуулах үйл ажиллагаа хөгжлийн 

эхний буюу бэлтгэл үе шатандаа явж байна. Гэтэл манай өмнөд хил залгаа БНХАУ-ын 

Эрээн хотод саяхан/2018/ онд байгуулсан чөлөөт бүсийн үйл ажиллагаа амжилттай явагдаж 

байгаа бид харж байна. Иймд, бүсчилсэн хөгжлийн нэгмэл бодлогоор байнга дэмжин 

зохицуулах ёстой чөлөөт бүс байгуулах үндэсний аюулгүй байдал, геоэдийн засгийн энэ 

чухал асуудлыг олон талаас нь нягтлан үзэж, цаашид үргэлжлүүлэх шаардлагатай гэж 

тогтвол, хөрш болон хөгжингүй орнууд, мөн ААНБ-ын  шууд оролцоотой хэрэгжүүлж, үр 

дүнг нь богино хугацаанд авах хамтын менежмент хэрэгтэй гэж үзэж байна.   

1.4.10. Бүсийн хөгжлийн тулгуур төв-хотуудын талаар      

“Бүсийн хөгжлийн тулгуур төв”/цаашид БХТТ гэнэ/ –ийн талаар нийгэмд өнөөг хүртэл 

үзэл бодлын ихээхэн зөрүү байгаа бөгөөд нэгдсэн нэг ойлголт, бодлого, төлөвлөлтийн арга 

зарчим, хэрэгжилтийн мониторинг бүрдээгүй байна. Уг чанартаа энэ асуудал, бүсчилсэн 

хөгжил, хот байгуулалтын нэгдмэл тогтолцоо бүрдүүлэх үүднээс анх дэвшигдсэн юм. 2000 

онд Санхүү-эдийн засгийн яам, Хууль зүйн яам, ШУА-ийн ажилтнуудаас бүрдсэн Ажлын 

хэсэг энд дор дурдсан хоёр үндэслэл шаардлагыг юуны өмнө харгалзан үзсэнийг хэлэх 

хэрэгтэй. Үүнд:                  

1. Тус орны эдийн засгийн байгуулалтыг нутаг дэвгэрийн тэнцвэрт, харилцан уялдсан 

байдлыг хангах шалгуураар дотоод, гадаад зах зээлд зүй зохистой холбох таталцлын 

тулгуур тэнхлэг, цэгүүдийг тогтоох. Тухайлбал, доктор С.Нямзагд, Д.Базаргүр нарын 

дэвшүүлсэн тэнлэгээр хөгжих, тус орны газарзүйн байрлал, өргөрөгийн дагуу сунасан өргөн 

уудам нутгийн дотоод болон гадаад хүчний таталцлын уулзвар цэгийг Баруун, Зүүн, Төв 

гэсэн гурван хэсэгт төв байршлын онолоор тогтоох саналыг тодотгож, БХҮБ-д тусгах, 

2. Архитектор Д.Дандарбаатар, Д.Сайн-эр нарын “Бүсчилсэн хөгжил, хот байгуулалтын 

бодлогыг уялдуулж, Улаанбаатар гэсэн нэг төвтэй орчноос нутаг дэвсгэрийн тэнцвэрт 

хөгжлийн олон төвтэй нэгдсэн загварт шилжих. Энэ нь эдийн засаг, хүн амын нутагшилтын 

4-өөс 5 бүстэй тогтолцоо бүрдүүлэх санаа бөгөөд түүнийг БХҮБ-ын төсөлтэй ЗГ, УИХ-д 

хамтад нь оруулж хэлэцүүлэх . БХҮБ-ыг батлуулахдаа, дээр дурдсан үндэслэлийг харгалзан, 

бүсийн хөгжлийн таталцлын тулгуур төвүүдэд түшиглэн улсын хэмжээнд, эдийн засгийн 

бүс,  бүс нутаг,  хот-хөдөөгийн хөгжлийн харилцан уялдсан нэгдмэл тогтолцоо, эдийн 

засгийн бүсүүдийн хэмжээнд, бүс нутаг, хот-хөдөөгийн хөгжлийн харьцангуй бие даасан 

тогтолцоог  бүрдүүлэх замаар нутаг дэвсгэрийн хэсэг бүрийн тэнцвэрт, харилцан уялдсан 

байдлыг хангаж байх бүсчилсэн зохицуулалт, хот байгуулалтын нэгдмэл орчинг бүрдүүлэх 

стратегийг дэвшүүлсэн. Үүнийг хууль эрхзүйн талаас нь баталгаажуулахын тулд, БХУЗ-ын 

тухай хуулийн 3-р зүйлийн: 3.1.1-д ”бүсийн хөгжлийн тулгуур төв” гэж тухайн бүсийг 

гадаад, дотоод зах зээлтэй холбоход байгаль, эдийн засгийн нөхцөлийн хувьд тохиромжтой 

байрласан улсын зэрэглэлтэй хот”;  3.1.2-т. “орон нутгийн хөгжлийн төв” гэж тухайн бүс 

нутгийн хүн амын нийгэм, эдийн засгийн хөгжилд голлох үүрэгтэй, үйлдвэрлэл, 

үйлчилгээний дэд бүтэц бүхий аймгийн зэрэглэлтэй хот” байхаар зохицуулах заалтыг 

тусгасан байна. Энэ заалтыг хот байгуулалтын бодлогод туган хэрэгжүүлэх зорилгоор Хот 

байгуулалтын тухай хууль /УИХ-аас 2008 онд батлан одоо мөрдөж байгаа/-ийн 6 дугаар 

зүйлээр тогтоосон Засгийн газрын бүрэн эрхэд: “бүсийн хөгжлийн тулгуур төв хот, 

түүнчлэн томоохон уул уурхайн орд газар, үйлдвэр, нисэх онгоцны буудлыг даган бий 

болсон хотын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөг батлах; мөн нийслэл болон бүсийн хөгжлийн 

тулгуур төв хотыг хөгжүүлэх арга хэмжээний дөрвөн жилийн төлөвлөгөөг батлах заалтыг 

тусгаж өгчээ. Гэвч БХТТ-ийн асуудал бүсчилсэн хөгжлийн үзэл баримтлал, хуульд заагдсан 

яг дээрх утга агуулгаар хөгжлийн төлөвлөлт, зураг төсвийн баримт бичигт тусгагдаж 

хэрэгжээгүй байна.  Энэ чиглэлээр 2003 аас 2016 он хүртэл хэрэгжүүлсэн ажлын явц, гарч 

буй үр дүнд  дараах ерөнхий үнэлэлт, дүгнэлт өгч болохоор байна. Үүнд:  

- Засгийн газрын  2006 оны тогтоолоор Баруун бүсийн тулгуур төв -хотоор Ховд, 

Улиастайг, Хангайн бүсийн тулгуур төв-хотоор, Хар-хорин, Эрдэнэтийг, Төвийн 

бүсийн тулгуур төв-хотоор  Дархан, Зуун-модыг, Зүүн бүсийн тулгуур төв-хотоор 

Чойбалсан, Өндөрхаан /Одоогийн Чингис/-ыг тогтоож, тус бүрийнх нь хот 

байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөөний зураг төслийн бүрдэл хэсгийг баталсан байна. 

Энэ нь нутаг дэвсгэрийн тэнлийг хангах таталцлын төвүүдийг хэт олшруулж, 

бүсчилсэн хөгжлийн үзэл санаа, хот байгуулалтын зарчмыг зөрчилдүүлэхэд 

хүргэсэн байна.  

- Олон төвийг зах зээлийн эрэлт, бодит хандлагыг харгалзалгүйгээр төрөөс шууд 

дээрээс тогтоосон өгсөн нь нэгд, төр, иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагын ашиг 

сонирхол хослох нэгдмэл зарчмыг алдагдуулжээ. Мөн улсын хөрөнгө санхүүгийн 

хязгаарлагдмал нөөцийг олон чиглэлд тараан, үр ашиггүй зарцуулах нөхцлийг 

бүрдүүлсэн байна. Тийм учраас дээрх тогтоолоор баталсан “бүсийн тулгуур төв-хот” 

байгуулах зураг төслийн ерөнхий шийдлийг хэсэгчилсэн төлөвлөгөө болон 

дараачийн үе шатны ажлаар нарийвчлан зураглаж төсөвлөх ажил цаашид хийгдэх 

боломжгүй болсон байна.  

- Сүүлийн 10 жилд эдгээрийн хот төлөвлөлт, орон зайн архитектур зохион 

байгуулалтын ажил аймгийн төв гэсэн өмнөх ерөнхий төлөвлөгөөний аргачлал, 

барилгын норм дүрмээр хийгдэж иржээ. БХБЯ-наас  2017 оны 12-р сард шинэчлэн 

хийж батлуулсан Баруун бүсийн тулгуур төв Ховд , Зүүн бүсийн тулгуур төв- 
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Чойбалсан, Улаанбаатарын дагуул хот болсон Багануурын ерөнхий төлөвлөгөөнд 

хотын хөгжлийн дэд бүтэц, даац, ачаалал, орон зайн зохион байгуулалтыг тэдгээр 

таталцан хөгжих боломжтой ойролцоо хот тосгон, хөдөө орон нутагтай нь уялдаатай 

шийдэх зарчим чиглэлийг барьсан боловч, бүсчилсэн хөгжил, хот байгуулалт/ зах 

зээлийн нөхцөлд төвлөрлийг сааруулах бүсчилсэн хөгжлийн таалцлын төв 

тэнхлэгүүд ямар хэлбэрээр  хаана үүсэх, тэдгээр нь ямар үүрэг функц, бүтэцтэй байх 

г.м олон асуудал/- ын цаашдын нэгдмэл бодлого,хэтийн чиглэл гараагүй тул 

хэрэгжих үндэслэл багатай болж болзошгүй бана.  

- Эдгээр анхаарах зүйлс бий болсоны уг шалтгааныг Бүсчилсэн хөгжил хот 

байгуулалт хүн амын нутагшилтын асуудлыг бүр эхнээс нь уялдаатай авч үзэж, 

нэгдсэн нэг үзэл баримтлалд тулгуурлан шийдвэрлэж ирээгүйтэй холбоотой гэж 

үзэж байна.  

- БХҮБ гараагүй байх үед тэр үеийн барилгын яам бүс нутгийн тулгуур төвүүдийг 

олноор байгуулах, тэдгээрийг төлөвлөх ажлыг урьдаас шийдсэн байдал ажигдагдаж 

байгаа юм. Тэр үеийн Дэд бүтцийн хөгжлийн яам сайдын 2000 оны 95 дугаар 

тушаалаар баталсан барилгын норм дүрэмдээ “Нийслэл Улаанбаатар хот болон бүс 

нутгийн хөгжлийн тулгуур төв хотуудын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөг Улсын хүн 

амын нутагшилт, хөгжлийн ерөнхий төслийн үндсэн шийдэлтэй уялдуулан 

тэдгээрийн улсын хэмжээнд болон бүсийн түвшинд эзлэх байр суурь, гүйцэтгэх 

үүргийг харгалзан боловсруулна” гэж заасан байх жишээтэй.Зүй энэ асуудлыг бүс 

нутгийн хөгжлийн бодлогын асуудал хариуцаж байсан Санхүү эдийн засгийн яамтай 

зөвшилцөх ёстой байсан болов уу. 

- Засгийн газраар 2013 онд хэлэлцэж батлагдсан нийслэл Улаанбаатар хотыг 2020 онд 

хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөөний тодотгол хотын хөгжлийн 2030 он хүртэлх 

чиглэлд энэхүү таталцлын төв тэнхлэг үүсэх  асуудлыг, хотын цаашдын чиг үүрэг 

бүтэц, орон зайн зохион байгуулалтыг шинэчлэх арга зам, боломжит хувилбаруудыг 

Төвийн бүс, бүсчилсэн хөгжлийн бодлого хэрэгжих ирээдүйн орчинтой холбон 

нилээд үндэслэл сайтай авч үзсэнийг тэмдэглэж байна.    

- Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн шинэ хууль гарсан өнөөгийн нөхцөлд бүс нутгийн 

хөгжил, хот байгуулалтын асуудлыг нэгдсэн/хосолсон/ загвар/томоохон газар 

нутагтай бусад орны жишгээр/-ын үндсэн дээр боловсруулж, эдийн засгийн бүсчлэл, 

төвлөрлийг сааруулах шинэчилсэн бодлогын төсөлд тусган баталгаажуулах, энэ 

үндсэн дээр хүн амын нутагшилтын төсөл, хотуудын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөг 

зохиож, мөрдүүлэх тогтолцоонд шилжих нь төр, иргэний нийгмийн түвшинд 

бодлого үйл ажиллагааг төлөвлөх шатнаас нь, хэрэгжүүлэх шатанд уялдуулах 

нэгдсэн үнэлгээ, мониторингийг бүрдүүлэх шаардлагатай болж байна гэж ойлгож 

байна.  

- Цаашид бүсийн хөгжлийн тулгуур төв гэсэн ойлголт, ухагдахууныг таталцлын төв, 

тэнхлэг, эдийн засгийн өсөлтийн туйлууд, хөгжлийн бүсүүдтэй холбон харьцуулан 

судалж, нийгэмд нэг мөр баримтлах нэгдмэл үзэл хандлага болгон хэвшүүлэх нь 

шинэ бодлогыг нийтээр хүлээн авч, хамтдаа хэрэгжүүлэх сэтгэлзүйн чухал нөхцөл 

болно гэж үзэж байна.    

1.4.11. Төвлөрлийг сааруулах бодлого, хэрэгжилтийн талаарх санал бодол 

Төвлөрлийг сааруулах бодлого, хэрэгжилтийн талаарх үнэлэлт, дүгнэлт “Төвлөрлийг 

сааруулах” ойлголтын хүрээнд судлаачид дараах асуудлыг хамруулан үздэг. Үүнд:  

- бүс (аймаг, сум)-ийн эдийн засгийн бие даасан байдлыг хангах; 

- төв, орон нутгийн төрийн байгууллагын хооронд эрх, чиг үүргийн хуваарилалт хийх; 

- төр боломжтой чиг үүргээ хувийн хэвшлийн байгууллагаар гэрээгээр гүйцэтгүүлэх, 

шаардлагатай хөрөнгө төсвийг хуваарилах; 

- ардчилал, зах зээлийн нөхцөлд төрийн төвлөрсөн удирдлагыг халж, иргэний 

нийгмийн эрх, үүрэг, хариуцлагын тэнцвэрийг хангах; 

- хүн амын хэт бөөгнөрлийг багасгах, шилжих хөдөлгөөн, сууршилтыг зохистой 

болгох. 

БХҮБ, хуульд бүс нутгийн эдийн засгийн бие даасан байдлыг хангах, том хот 

суурингийн хүн ам, үйлдвэрлэл үйлчилгээний хэт бөөгнөрлийг багасгах зорилтуудыг 

тодорхойлжээ. Тухайлбал, БХҮБ-ын 4.1-д: ”Бүсчилсэн хөгжлийг төрөөс дэмжих бодлогын 

гол чиглэл нь Улаанбаатар, Дархан, Эрдэнэт хот, тэдгээрийн орчмын нутгийн хүн ам, 

үйлдвэрлэл, үйлчилгээний хэт бөөгнөрөл, удирдлагын төвлөрөл, экологийн тэнцлийн 

алдагдлыг сааруулж, бүсүүдийн хөгжлийн түвшинг эрэмбэ дараатай дээшлүүлэх, 4.7.1-ийн 

ж-д, “бүсчилсэн хөгжлийн асуудлаар төв, орон нутгийн төрийн захиргааны байгууллага 

хоорондын ажлын уялдаа, харилцан  мэдээлэл, зохицуулалтыг хангах”; 2.1-д, “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”; БХУЗ-ын тухай 

хуулийн 4.1.4-т ”бүс нутгийн хүрээнд засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгжүүдийн 

хоорондын хамтын ажиллагаа, уялдаа холбоог бэхжүүлж, тэдгээрийн бие даан хөгжих 

боломжийг хангах” зэрэг зорилтуудыг тус тус дэвшүүлжээ. 

Эдгээр зорилтыг хэрэгжүүлэх арга замууд нь бүс нутгийн эдийн засгийг экологийн даац, 

байгалийн баялгийн чадавх, хүн ам, зах зээлийн эрэлтэд нь нийцүүлэн төрөлжүүлэх, эдийн 

засгийн бүсийн хэмжээнд, аймаг, сум, хот, хөдөөгийн хөгжлийн уялдааг хангах, бүс нутаг, 

хот, тосгоны харилцан уялдсан тогтолцоонд тулгуурлан хүн амын суурьшил, шилжих 

хөдөлгөөнийг зохистой харьцааг тогтоох явдал гэж үзсэн байна. 2001-2015 он хүртэл, 

бүсчилсэн хөгжлийн бодлого, бүсүүдийн хөгжлийн хөтөлбөрийн зорилтууд бодитой үр дүн 

өгөхөөр хэрэгжээгүй учраас хүн ам хөдөөнөөс хот руу олноор шилжих үйл явц байнга 

үргэлжилж, хот, хөдөөгийн хүн амын аж байдлын түвшний ялгаа (олон үзүүлэлтээр: ажил 

эрхлэлт, орлогын ядуурал, нийгмийн үйлчилгээний хүртээмж, хангамж г.м) ихсэх 

хандлагатай байгааг 2016 оны ҮСХ-ны статистикийн мэдээ харуулж байна.  

2016 онд, төвлөрлийн асуудлыг үр дүнтэй шийдвэрлэх зорилгоор Засгийн газар (350-р 

тогтоол) “Төрөөс төвлөрлийг сааруулах бодлого”-ын бие даасан баримт бичгийг батлан 

мөрдүүлж, 2020 он хүртэл 2 үе шатаар хэрэгжүүлэхээр төлөвлөжээ. Бодлогын хүрээнд дор 

дурдсан зорилтуудыг тавьж хэрэгжүүлэх ба, тэдгээрийн үр дүнг үе шат бүрийн эцэст 

тодорхой шалгуур үзүүлэлтээр дүгнэх юм байна. Үүнд, 

- төв, орон нутгийн удирдах болон захиргааны байгууллагын зарим чиг үүргийг дахин 

хуваарилах; 
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- орон нутгийн эдийн засаг, санхүүгийн бие даасан байдлыг  нэмэгдүүлэх зорилгоор 

төсвийн төвлөрлийг сааруулах, 

- татварын болон хөрөнгө оруулалтын уян хатан бодлогыг хэрэгжүүлж, орон нутгийн 

хөгжлийн сангийн тогтолцоог боловсронгуй болгох; 

- төр, хувийн хэвшлийн түншлэлийн хүрээнд болон иргэний нийгмийн байгууллагаар 

гүйцэтгүүлэх хууль тогтоомжоор тогтоосон төрийн зарим чиг үүргийг гагцхүү 

шударга өрсөлдөөний зарчмаар сонгон шалгаруулсны үндсэн дээр шилжүүлэх; 

- засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгжийн хуваарийг шинэчлэх санал боловсруулна;  

Нэгдүгээр үе шатанд, төвлөрлийг сааруулах бодлогыг хэрэгжүүлэх нөхцөлийг 

бүрдүүлж, захиргаа, төсвийн төвлөрлийг сааруулах ажлыг эхлүүлэх бөгөөд дараах үр дүнд 

хүрсэн байна: Шалгуур үзүүлэлт: 

1.  нэгдсэн төсвийн нийт зарлагад орон нутгийн зарлагын эзлэх хувь 32 хувиас доошгүй 

болсон байна. 

2.   төрийн байгууллага, нутгийн өөрөө удирдах болон захиргааны байгууллагын чиг 

үүргийн 20-иос доошгүй хувийг хувийн хэвшил, мэргэжлийн холбоод, төрийн бус 

байгууллагаар гэрээний үндсэн дээр гүйцэтгүүлж эхэлсэн байна; 

Хоёрдугаар үе шатанд, төвлөрлийг сааруулах бодлогыг бүрэн хэрэгжүүлэн Засгийн 

газар, орон нутгийн түвшинд чиг үүргийн оновчтой хуваарилалт бий болж, захиргааны 

болон төсвийн төвлөрөл саарсан байна.  

Хүрэх үр дүнгийн гол шалгуур үзүүлэлтийг яам, Засгийн газрын агентлаг, нутгийн 

өөрөө удирдах болон захиргааны байгууллагын чиг үүргийг ангилж, зайлшгүй 

шаардлагатайгаас бусад чиг үүргийг хувийн хэвшил, мэргэжлийн холбоо, төрийн бус 

байгууллагаар гэрээний үндсэн дээр гүйцэтгүүлж нийтийн албаны чиг үүргийг оновчтой 

болгосон байна гэж тодорхойлсон байна. 

Нэг дэх үе шат шувтарч байгаа ч бас л бодитой үр дүн гараагүй хэвээр байна. Үүнд, 

төрийн бодлогын залгамж чанар, төр, иргэн, ААНБ-ын харилцан зөвшилцөл, хамтын 

ажиллагаа хангалтгүй байгаа явдал нөлөөлсөөр байна. Энэ бодлогын мөн чанар, нийгэмд 

үзүүлэх үр нөлөөг Засгийн газрын байгууллагууд өөрсдөө санаачлан олон түмэнд 

сурталчлан ойлгуулах ажил дутмаг байна. Мөн нийслэлийн ИТХ, Засаг даргын Тамгын 

газар “хүн амын шилжих хөдөлгөөнийг 2020 он хүртэл түр зогсоох” захиргааны шийдвэр 

гаргасан нь оновчтой механизм болж чадахгүй байна. 

Ийм нөхцөлд, Үндсэн хуульд заасанчлан, хүн ам, ялангуяа залуу үе эрүүл, аюулгүй, тав 

тухтай орчинд тав тухтай ажиллаж амьдрах газраа чөлөөтэй сонгох эрхийг бодитой 

хэрэгжүүлэх орон зайн эдийн засгийн тогтолцоог бүрдүүлэх хэрэгтэй байна. Энэ бол 

“Бүсчилсэн хөгжил, төвлөрлийг сааруулах бодлого”-ыг шинэчлэн тодорхойлж, гол нь үр 

дүнтэй хэрэгжүүлэх өмнөхөөс илүү ирээдүйтэй арга механизмыг олж тогтоох ажил 

хүлээгдэж байна. Ийм нэг эхний цогц механизм нь нийслэлийн засаг даргаас дэвшүүлж 

байсан үр ашигтай “агломерац” буюу УБ, Дархан, Эрдэнэтийн бүс нутагт “Хөгжлийн 

гурвалжин”-г байж болох юм гэсэн асуудал олон нийтийн анхаарлыг татаж байгаа учир 

нягтлан судалж, төлөвлөх хэрэгтэй байна. 

 

 

 

Хүснэгт 33.  Аймаг, нийслэлийн хөгжлийн хөтөлбөрийн баримт бичгүүд 

№ Аймаг 

нийслэл 

Хөгжлийн бодлогын баримт бичгийн нэр Хамрах 

хугацаа 

Батлагдсан он 

1 Архангай Архангай аймгийн 2006-2015 оны 

хөгжлийн хөтөлбөр 

2006-2015 2006 

2 Баян-Өлгий Баян Өлгий аймгийн хөгжлийн хөтөлбөр 2010-2020 2009 

3 Баянхонгор Баянхонгор аймгийн хөгжлийн хөтөлбөр 2006-2020 2006 

4 Булган 

   

Булган аймгийн эдийн засгийг 2020 он 

хүртэл хөгжүүлэх хөтөлбөр 

2006-2020 2005 

Булган аймгийн хөгжлийн 2010-2021 оны 

цогц бодлого  

2010-2021 2010 

5 Говь-Алтай Говь-Алтай аймгийн хөгжлийн цогц 

бодлого 

2008-2021 2008 

6 Говьсүмбэр Говьсүмбэр аймгийн XXI зууны 

тогтвортой хөгжлийн хөтөлбөр 

2003-2020 2003 

 
   Говьсүмбэр аймгийн хөгжлийн 2010-2021 

оны цогц бодлого /төсөл/ 

  

7 Дархан-Уул Дархан-Уул аймгийн 2009-2021 он 

хүртлэх хөгжлийн цогц бодлого  

2009-2021 2009 

8 Дорноговь 

  

Дорноговь аймгийн хөгжлийн мастер 

төлөвлөгөө  

2011-2021 2011 

Дорноговь аймгийн бүсчилсэн хөгжлийн 

хөтөлбөр  

2002-2020 2002 

9 Дорнод Дорнод аймгийн хөгжлийн цогц бодлого  2009-2021 2009 

10 Дундговь Дундговь аймгийн 2020 он хүртэлх 

хөгжлийн бодлого 

2003-2020 2003 

11 Завхан Завхан аймгийн хөгжлийн цогц бодлого  2009-2021 2009 

12 Орхон Орхон аймгийн хөгжлийн цогц бодлого  2009-2021 2009 

13 Өвөрхангай Өвөрхангай аймгийн хөгжлийн бодлого  2007-2015 2006 

14 Өмнөговь “Байгалийн баялаг - Сайн засаглал - 

Хөгжсөн Өмнөговь” аймгийн хөгжлийн 

хөтөлбөр 

2010-2020 2009 

15 Сүхбаатар Сүхбаатар аймгийн хөгжлийн хөтөлбөр 2007-2015 2007 

http://www.cabinet.gov.mn/files/ldp/LDParkhangai1.pdf
http://www.cabinet.gov.mn/files/ldp/LDParkhangai1.pdf
http://www.cabinet.gov.mn/files/ldp/LDPbayanulgii1.pdf
http://www.cabinet.gov.mn/files/ldp/LDPbayankhongor1.pdf
http://www.cabinet.gov.mn/files/ldp/LDPbulgan1.pdf
http://www.cabinet.gov.mn/files/ldp/LDPbulgan1.pdf
http://www.cabinet.gov.mn/files/ldp/bulgan2021.pdf
http://www.cabinet.gov.mn/files/ldp/bulgan2021.pdf
http://www.cabinet.gov.mn/files/ldp/LDPgobialtai1.pdf
http://www.cabinet.gov.mn/files/ldp/LDPgobialtai1.pdf
http://www.cabinet.gov.mn/files/ldp/LDPdarkhanuul1.pdf
http://www.cabinet.gov.mn/files/ldp/LDPdarkhanuul1.pdf
http://www.cabinet.gov.mn/files/ldp/dornogobi_plan.pdf
http://www.cabinet.gov.mn/files/ldp/dornogobi_plan.pdf
http://www.cabinet.gov.mn/files/ldp/LDPdornogobi1.pdf
http://www.cabinet.gov.mn/files/ldp/LDPdornogobi1.pdf
http://www.cabinet.gov.mn/files/ldp/LDPdornod1.pdf
http://www.cabinet.gov.mn/files/ldp/LDPdundgobi.pdf
http://www.cabinet.gov.mn/files/ldp/LDPdundgobi.pdf
http://www.cabinet.gov.mn/files/ldp/LDPzavkhan.pdf
http://www.cabinet.gov.mn/files/ldp/LDPorkhon1.pdf
http://www.cabinet.gov.mn/files/ldp/LDPuvurkhangai1.pdf
http://www.cabinet.gov.mn/files/ldp/LDPumnugobi1.pdf
http://www.cabinet.gov.mn/files/ldp/LDPumnugobi1.pdf
http://www.cabinet.gov.mn/files/ldp/LDPumnugobi1.pdf
http://www.cabinet.gov.mn/files/ldp/LDPsukhbaatar1.pdf
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16 Сэлэнгэ Сэлэнгэ аймгийн 2007-2021 оны 

хөгжлийн хөтөлбөр 

2007-2021 2007 

17 Төв Төв аймгийн хөгжлийн хөтөлбөр  2008-2023 2008 

18 Увс Увс аймгийн хөгжлийн стратегийн 

хөтөлбөр 

2008-2021 2008 

19 Ховд Ховд аймгийн хөгжлийн хөтөлбөр  2007-2015 2007 

20 Хөвсгөл Хөвсгөл аймгийн эдийн засаг, нийгмийг 

2008-2015 онд хөгжүүлэх хөтөлбөр  

2008-2015 2008 

21 Хэнтий Хэнтий аймгийн хөгжлийн 2009-2021 

оны цогц бодлого /төсөл/ 

  

22 Нийслэл 

  

   

Улаанбаатар бүсийн хөгжлийн хөтөлбөр 2006-2015 2006 

Улаанбаатар хотын “Мянганы хөгжлийн 

зорилтууд”  

2009-2015 2009 

Улаанбатар хотыг 2020 оны хүртэл 

хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөө, 2030 он 

хүртэлх хөгжлийн хандлага 

2013  
 

 

Олонх аймгийн хөгжлийн хөтөлбөрийн хэрэгжилтэд албан ёсны/ Зарим нь Аудитын 

хяналт хийлгэжээ/ болон хөнлөнгийн үнэлгээ хийлгээгүй, хугацаа нь дууссан байгаа тул 

бодитой дүгнэлт өгөх боломжгүй байгаа юм.  

Харин ажиглалт хийж үзэхэд БХҮБ, бүсүүдийн хөгжлийн хөтөлбөрүүдийн нэг адил 

аймаг, сум, баг хоорондын ЖДҮҮ-г хорших, орон нутгийн имижийг харуулсан шилмэл 

бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх, хүн амын ажил эрхлэлтийг сайжруулах, шилжих хөдөлгөөний, 

сааруулах, ядуурлыг бууруулах, хот, хөдөөгийн суурийнгуудын уялдаа, холбоо, 

тохижилтийг сайжруулах бүсчилсэн хөгжлийн эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн олон 

асуудал цаг тухайдаа шийдэгдээгүй. Гол шалтгаан хөрөнгө санхүүгийн чадавх, орон 

нутгийн хөгжлийн сангийн эх үүсвэр, улсын төсөвийн дэмжлэг, эрх мэдлийн болон 

татварын зохицуулалт дутсантай холбоотой байна. Орон нутгийн хөгжлийн санд өгч  

байсан ашигт ААНБ-ын ашигт малтмал ашигласны ашгийн татварын тодорхой хувь 

/сумдад 10%, аймагт 20%-ийг нь/-ийг улсын төсөвт эргүүлэн авч төвлөрүүлэх болсон явдал 

нэлээд нөлөөлсөн байх жишээтэй.  

 Бүсчилсэн хөгжлийн бодлогоо шинэчлэн тодорхойлоод байгаа дээр дурдсан  аймгууд 

ЖДҮҮ-г хоршин, зах зээлд нэмүү өртөг олох нутгийн бренд бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг 

хөгжүүлэх, байгаль орчин, нөөц баялгийг ашиглаж, хамгаалах орон зайн хамтын 

менежментийг бүрдүүлэх бүлэг суурингийн таталцал бий болгох зэрэг үндэслэлээр сум, 

багаа бүсчлэн /бичил бүсүүд/ хөгжүүлэх зураглал, схемүүдийг дэвшүүлсэн нь зүйтэй 

болжээ. 

 

Тав. Бүсчилсэн хөгжлийн бодлого боловсруулах 

нөхцөл байдлын  дүн шинжилгээ 

Салбарын  нөхцөл байдлын  дүн шинжилгээг хийхэд Засгийн газрын 2016 оны 249 

дүгээр тогтоолоор баталсан “Хөгжлийн бодлогын баримт бичиг  боловсруулах нийтлэг 

журам”-ын   4 дүгээр бүлэгт заасны дагуу өмнө нь уг асуудлаар хэрэгжүүлсэн бодлогын 

хэрэгжилтийн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний тайлан, статистик судалгаа, түүвэр судалгаа, 

тухайлбал, Хотжилтын бодлогын эрх зүйн орчны шинжилгээ, Хот тосгоны эрх зүйн 

байдлын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын төсөлд өгөх саналын судалгаа, Хот 

тосгоны талаар бодлогын хүрээнд хэрэгжүүлэхээр  төлөвлөсөн асуудлууд, түүний 

зохицуулалт, Хотын талаар баримтлах бодлогын  олон улсын туршлага, Орон нутгийн 

хөгжлийн шалгуур үзүүлэлт,бүсчлэн хөгжүүлэх шаардлага, бусад орны туршлага зэрэг 

УИХ-ын Тамгын газар “Бодлогын судалгаа, шинжилгээ” эмхтгэл, түүнчлэн Монгол Улсын 

Бүсчилсэн хөгжлийн  Нэгдсэн судалгаа-эцсийн тайлан (Жайка), Бүсчилсэн хөгжлийн 

удирдлага, төлөвлөлтийн бүтэц зохион байгуулалт (АХБ), Монгол Улсад төвлөрлийг 

сааруулах асуудал (ШУА), Төсвийн төвлөрлийг сааруулах бодлогын шинэтгэл, 

Улаанбаатар хотын агаарын бохирдол болон хот төлөвлөлтийн асуудлаар хийсэн судалгаа 

(Нээлттэй нийгэм форум), Хүн амын нутагшилт, суурьшил, хөдөлмөрийн зах зээлийн 

судалгаа (Үндэсний хөгжлийн хүрээлэн), Орон нутаг эдийн засгаа бие даан хөгжүүлэх арга 

боломж (Бодлогын судалгаа) зэрэг судалгааны материалууд болон холбогдох цахим 

мэдээллийн эх сурвалжуудыг ашиглан харьцуулан дүгнэх замаар судалгааг гүйцэтгэлээ. 

1.4.12. БХХТ-н хэрэгжилт, салбарын хөгжлөөс хүлээж  байсан үр дүн:  

Дэлхийн улс орнууд орон нутгийн хөгжлийн, бүс нутгийн хөгжлийн хөтөлбөр  

боловсруулан хэрэгжүүлж, тулгамдаж байгаа асуудлаа шийдвэрлэж ирсэн. Франц улс 1960-

2000 он хүртэл бүс нутгуудаа хөгжүүлэх хөтөлбөр, Япон улс 1960-аад оноос, Канад, Австри, 

Энэтхэг зэрэг улсууд бүс нутгийн хөгжлийн хөтөлбөр, ОХУ-Алс дорнод, Байгаль орчмын 

бүс нутгийг хөгжүүлэх хөтөлбөр, Сибирийн эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх Сибирь 

хөтөлбөр гээд олон жишээг дурдаж болно.  

Улаанбаатар хот, хөдөөгийн бүсүүдийн эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн ялгааг 

багасгах, хөгжлийн тэнцвэрт бус байдлыг арилган зах хязгаар, хөдөө нутагт амьдарч буй 

иргэдэд төрийн үйлчилгээг жигд хүргэх, үйлдвэрлэл үйлчилгээний хөгжлийг хангаж, зах 

зээлийг тэлэх, ажлын байр бий болгох, дэд бүтцийг хөгжүүлэх, зах хязгаар нутгийг 

эзэнжүүлэх, төв рүү чиглэсэн шилжилт хөдөлгөөнийг зогсоох, төвлөрлийг сааруулах зэрэг 

үр дүнд хүрэхийн тулд 2001 онд БХҮБ, 2003 онд Бүсүүдийн хөгжлийн дунд хугацааны 

стратеги, Бүсчилсэн хөгжлийн  удирдлага зохицуулалтын тухай хуулиудыг батлан гаргасан 

боловч дээрх үр дүнд бодит байдлаар хүрч чадаагүй, шийдэл нэхсэн байдалтай байгаа.   

Бүсүүдийн хөгжлийн хөтөлбөрийг боловсруулахдаа дээрх орнуудын туршлагыг зохих 

хэмжээгээр харгалзан үзэхийн зэрэгцээ дэлхийн олон оронд баримтлаж байгаа “Экспортод 

суурилсан онол”, “Бүс нутгийн хөгжлийн шинэ сонгодог онол”,”Хөгжлийн туйлын онол”, 

“Шинэ эдийн засгийн  газар зүйн онол”, “Бүс нутгийн шинэчлэлийн үзэл баримтлал” зэрэг 

бүсчилсэн хөгжлийн онолын үндэслэлүүдийг өргөн ашиглаж: 

1. Хүн амын хүчин зүйлсийг  хөгжлийн бодлого, хөтөлбөрт тусгах,  

2. Байгалийн нөөцийн ашиглалт, байгаль орчны хамгааллын  асуудлыг нэн 

тэргүүнд шийдвэрлэх,  

http://www.cabinet.gov.mn/files/ldp/LDPselenge1.pdf
http://www.cabinet.gov.mn/files/ldp/LDPselenge1.pdf
http://www.cabinet.gov.mn/files/ldp/LDPtub1.pdf
http://www.cabinet.gov.mn/files/ldp/LDPubs1.pdf
http://www.cabinet.gov.mn/files/ldp/LDPubs1.pdf
http://www.cabinet.gov.mn/files/ldp/LDPkhovd1.pdf
http://www.cabinet.gov.mn/files/ldp/LDPkhubsgul1.pdf
http://www.cabinet.gov.mn/files/ldp/LDPkhubsgul1.pdf
http://www.cabinet.gov.mn/files/ldp/LDPulaanbaatar2.pdf
http://www.ulaanbaatar.mn/index.php?option=com_content&task=view&id=2641&Itemid=0
http://www.ulaanbaatar.mn/index.php?option=com_content&task=view&id=2641&Itemid=0
http://www.cabinet.gov.mn/files/ldp/LDPulaanbaatar3.pdf
http://www.cabinet.gov.mn/files/ldp/LDPulaanbaatar3.pdf
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3. Даяаршлын үйл явц, дэлхийн уур амьсгалын өөрчлөлтөд мэдрэмжтэй байх зэрэг 

чиглэлүүдийг онцгой анхаарч өнөөгийн үйл ажиллагааны сайн давуутай тал, 

ололт амжилтыг бататган өргөжүүлж, алс хэтийн зорилгод хүрэхэд чиглэсэн, 

өөдрөг хувилбаруудыг өөрт агуулсан бүсүүдийн хөгжлийн хөтөлбөр нь нэгдсэн 

арга зүй, аргачлалаар боловсруулагдсан, урьд өмнө нь гарч байсан олон 

хөтөлбөр, төслүүдийг нэгтгэн авч үзсэн, бодит хэрэгжих тооцоотой баримт бичиг 

болсон юм30 гэж 2010 онд  дүгнэж байжээ.  

Ингэж боловсруулсан Бүсүүдийн хөгжлийн хөтөлбөрүүдийн хэрэгжилт хангалтгүй 

байгаа үндсэн шалтгаан юу вэ? гэдэг асуулт зүй ёсоор урган гарч ирнэ.  

Хангалтгүй үнэлгээ өгөх үндэслэл нь: 

1. Анх тавьсан зорилгодоо хүрсэн байдал, 

2. Хэрэгжүүлэхэд гарч байгаа хүндрэл бэрхшээл 

3. Хэрэгжүүлэх явцад зохицуулалт нь бодит байдалтай нийцээгүй 

4. Тухайн харилцааг зохицуулах боломжгүй болсон  

5. Нийгмийн харилцааны өөрчлөлт, хөгжлөөс хоцорсон 

6. Зайлшгүй зохицуулах ёстой харилцааг зохицуулж чадаагүй зэрэг үндэслэлүүд 

судалгааны явцад тогтоогдсон. 

Эдгээр үндэслэлүүдийг судлаачийн үндсэн сэдэв болох хууль эрх зүйн орчны салбарын 

дүн шинжилгээ хийх зорилгын хүрээнд бодлогын хэмжээнд төр засгаас зохицуулалт 

шаардлагатай асуудлыг түүвэрлэн авч харьцуулан, нэгтгэж асуудлын шалтгааныг 

саарал, нөлөөлсөн хүчин зүйлийг шар, тайлбар үндэслэлийг ногоон, нотолгоог хөх өнгөөр 

ялган хүснэгтлэн харуулж байна. Үүнд: 

Хүснэгт 34. Бүсүүдийн хөгжлийн хөтөлбөрүүдийн хэрэгжилт хангалтгүй байгаа 

үндсэн шалтгаан 

Асуудлын 

шалтгаан 

Нөлөөлсөн 

хүчин зүйл 

Тайлбар, Үндэслэл 

 

 

 

 

 

1.Аймаг, орон 

нутаг бие даан 

хөгжих 

санаачлагыг 

хязгаарласан 

төсөв санхүүгийн 

орчин  

 

 

 

 

 

 

Хууль эрх 

зүйн орчин 

2002-2010 он хүртэл Төсвийн байгууллагын удирдлага 

санхүүжилтийн тухай хууль үйлчилж байсан.  

Уг хуулиар төсвийн эрх мэдэл салбарын яам, агентлагт 

төвлөрч орон нутгийн төсөв хумигдаж, нутгийн удирдлагын 

байгууллагын төсвийн эрх хэмжээ буурсан. Ингэснээр орон 

нутаг бие даан хөгжих боломжоо хязгаарлуулж,төсвийн 

төвлөрөл үүссэн. Үүнтэй уялдан бүсчилсэн хөгжлийн 

зорилтын хэрэгжилт буурсан гэж дүгнэж болно.  

Нотолгоо-Аливаа улс орны төвлөрсөн эс төвлөрсөн 

байдлыг  илтгэдэг гол үзүүлэлт нь  улсын төсвийн орлого 

болон ДНБ-д эзлэх орон нутгийн төсвийн орлого бөгөөд 

Төсвийн нийт орлогын ДНБ- эзлэх хувь хэмжээ 2000 онд 

33,4% байсан бол улмаар 2008 онд 43,7% харин орон 

                                                           
30 УИХ-н Тамгын газар “Бодлогын судалгаа, шинжилгээ” УБ 2010 он 273-р тал  
31 Төсвийн төвлөрлийг сааруулах бодлогын шинэтгэл -Нээлттэй нийгэм форум УБ 2010 он  

нутгийн орлогын ДНБ-эзлэх хувь эсэргээрээ 2000 онд 6,5%, 

2008 онд 2,8 % болж буурсан байна.31 

 

 

 

 

2.Орон нутгийн 

өөрөө хөгжих 

боломж буюу 

орон нутгийн 

татварын  эрх 

мэдэл байхгүй. 

 

 

 

 

 

Хууль эрх 

зүйн орчин  

Аливаа төрлийн татварыг бий болгох, хүчингүй болгох эрх 

нь УИХ-д хадгалагддаг Үндсэн хуулийн зохицуулалттай.  

Гэтэл орон нутгийн төсөв бүрдүүлэлтэд чухал нөлөөтэй 

орон нутгийн татварын тогтолцоо, түүний хууль эрх зүйн 

орчин өнөө хэр бүрдээгүй байна.  

Нотолгоо-Одоо байгаа хууль тогтоомжоор 10-12 төрлийн 

/АМНАТ, ХХОАТ, ҮХХТ гэх мэт/ орон нутгийн татвар 

байгаа ч эдгээр татварын хувь хэмжээг тогтоох, ногдуулах, 

чөлөөлөх, хөнгөлөх гэх мэт  эрх мэдэл нь орон нутгийн 

удирдлагад биш УИХ-д хадгалагдсан хэвээр байна. 

 

 

3.Төрийн 

засаглал 

тогтвортой биш, 

бодлогын 

залгамж чанар, 

түүний 

хэрэгжилтийн 

хяналт 

шинжилгээ 

тогтмол биш. 

 

 

 

 

 

Хууль эрх 

зүйн орчин  

Засаглал институц тогтвортой биш, бодлогын залгамж 

чанар үгүй, хэрэгжилтийн үнэлгээг тухай бүр хийгээгүй 

зэрэг нь 2016 оноос өмнө манай улсад Хөгжлийн бодлого 

төлөвлөлтийн тухай хууль байхгүй байсантай холбоотой.  

Нотолгоо-ҮАГазраас 2017 онд Хөгжлийн бодлого 

төлөвлөлтийн тухай хуулийн хэрэгжилтэд хийсэн нийцлийн 

аудитын тайлангаар УИХ болон Засгийн газраас баталсан 

үндэсний хэмжээний болон салбарын, салбар дундын 

хөгжлийн бодлого хөтөлбөрүүдийг ХБТТХууль болон 

хөгжлийн үзэл баримтлад уялдуулан, хуулийн ангилалд 

хамааралгүй баримт бичгийг цэгцлэх ажил улсын хэмжээнд 

хийгдээгүй байсан байна.32 

 

 

 

 

 

4.БҮХБ-д 

тусгагдсан ҮТП, 

АҮП, ШУПарк, 

Чөлөөт бүсүүд 

 

 

 

 

 

Хууль эрх 

зүйн орчин  

Хууль эрх зүйн орчны зохицуулалт хангалтгүй байсан, 

хэрэгжүүлж байсан бодит туршлага дутсан,  хамаарах 

салбарын удирдлага, зохицуулалт тухай бүр өөрчлөгдөж 

байсан.  

Нотолгоо 

1. Чөлөөт бүсийн тухай хууль 2002 онд батлагдсан боловч 

2015 онд дахин шинэчилсэн найруулга батлагдсан. 

Хуулийн шинэчилсэн найруулга гэдэг бол тухайн хууль 

тогтоомжийн үзэл баримтлалын 50 буюу түүнээс дээш 

хувьд өөрчлөлт орсонтой холбоотой. Тиймээс анх 

төлөвлөж байсан чөлөөт бүсийн үзэл баримтлал 

өөрчлөгдсөн. 

32 www.audit.mn 
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бүрэн 

хэрэгжээгүй.  

2. Алтанбулаг  ХЧБ, Цагаан нуур ХЧБ-н эрх зүйн байдлын 

тухай хуулиудыг хүчингүй болгож, татан буулгаж 

байсан нь  анх хуулиар тавьсан зорилгоо хэрэгжүүлэж 

чадаагүйтэй холбоотой гэж үзэж байна. 

3. Чөлөөт бүс болон паркуудын салбарын удирдлага 

зохион байгуулалт тогтворгүй, олон удаа өөрчлөгдсөн 

нь хэрэгжилтэд муугаар нөлөөлсөн. Тухайлбал: 2012-

2016 оны хооронд Шадар сайдын ажлын алба, Эдийн 

засгийн хөгжлийн яам, Аж үйлдвэрийн яам гэх мэтээр 

удирдлага, зохион байгуулалт өөрчлөгдсөн нь  салбарын 

тогтвортой байдалд нөлөөлж байсан.   

5.Бүс нутгийн 

онцлог, байгаль, 

хүн ам, түүхий 

эдийн нөөцийн 

чадавхийг 

нийтлэг эрх 

ашигт нийцүүлэх 

замаар эдийн 

засгийн 

урамшуулал 

олгох 

механизмаар 

дэмжээгүй.  

 

 

 

 

 

Хууль эрх 

зүйн орчин  

Бүс нутгийн онцлог, байгаль, хүн ам, түүхий эдийн нөөцийн 

чадавхийг нийтлэг эрх ашигт нийцүүлэх замаар эдийн 

засгийн урамшуулалын уян хатан, тогтвортой бодлогоор 

дэмжих хуулийн механизм бүрдээгүй.  

Нотолгоо  

1. Бүс нутгийн онцлогт тааруулсан хөрөнгө оруулалтын 

эрх зүйн орчныг хожуу буюу 2013 онд Хөрөнгө 

оруулалтын тухай хуулийн шинэчилсэн найруулгын 

хүрээнд хийсэн.  

2. Зах хязгаар, алслагдсан бүс, хөдөө орон нутгийн хүн 

амын суурьшилт, хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих 

урамшууллын тогтолцоо сул, зөвхөн багш, эмч гэх мэт 

төрийн үйлчилгээний салбарын албан хаагчдыг 

хугацааны интервалтайгаар хамруулж байсан нь эдийн 

засгийн хөшүүрэг болж чадаагүй. Боловсролын тухай 

хууль 43.1.5, Эрүүл мэндийн тухай хуулийн 29.4, 

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний эрх зүйн байдлын 

тухай хуулийн 26.1.10, Ахмад настны нийгмийн 

хамгааллын тухай хуулийн 10.1.3 гэх мэт заалтуудад нэг 

удаагийн шинжтэй үнийн дүн багатай хөнгөлөлт 

урамшууллыг тусгасан. 

3. Үйлдвэрлэлийн түүхий эдийг бэлтгэн нийлүүлэх, 

үйлдвэрлэлийн кластер, түүхий эдийн боловсруулалт, 

өртөг, үнэ цэний сүлжээ үүсгэх эрх зүйн орчин 2015 он 

хүртэл нэгдсэн байдлаар бүрдээгүй, одоо болтол бүрэн 

төлөвшөөгүй байна. Төрөөс аж үйлдвэрийн талаар 

баримтлах бодлого УИХ-2015 оны 62 дугаар тогтоолоор 

батлагдсан. 

 

Түүнчлэн орон нутгийн хөгжлийн гол зорилгыг хүний хөгжлийн асуудал, ая тухтай 

орчин бүрдүүлэх, дэд бүтцийг хөгжүүлэх, иргэдийн аж ахуйн эрхлэх  бүх үйл ажиллагаа, 

эдгээрээс үүдэх харилцаа нь цөм  хүний хөгжилд чиглэгдэх учиртай. Хүний хөгжил, 

                                                           
33 Орон нутгийг бие даан хөгжүүлэх боломж, арга зам -Нээлттэй нийгэм форум УБ 2015 он  

иргэдийн үүсгэл санаачлагад тулгуурласан нэгдмэл бодлого, шийдвэр  үйл ажиллагааны эрх 

зүйн  орчин бүрэн төлөвлөшөөгүй байна.33 

1.4.13. Цаашид боловсронгуй болгох эрх зүйн зохицуулалтын талаар:  

Бүсчилсэн хөгжлийн тулгамдсан асуудал, хүндрэл бэрхшээл, түүний шалтгаан нөхцөлд 

үндэслэн цаашид боловсронгуй болгох эрх зүйн зохицуулалтын хувилбар боловсруулах 

хэсгийг bold бичиглэлээр ялган харуулж байна: 

Хүснэгт 35. Цаашид боловсронгуй болгох эрх зүйн зохицуулалтууд 

Асуудлын шалтгаан Шалтгааныг 

арилгах арга зам  

Тайлбар, Үндэслэл 

1.Аймаг, орон нутаг бие 

даан хөгжих санаачлагыг 

хязгаарласан төсөв 

санхүүгийн орчин  

 

 

 

Холбогдох хууль 

тогтоомжид 

нэмэлт, өөрчлөлт 

оруулах  

Төсвийн тухай хуульд нэмэлт, 

өөрчлөлт оруулах боломжийг судлах. 

Зохицуулалтын хувилбарыг эцсийн 

тайлангаар тайлагнах  

2.Орон нутгийн өөрөө 

хөгжих боломж буюу 

орон нутгийн татвар  эрх 

мэдэл байхгүй 

Татварын хуульд нэмэлт, өөрчлөлт 

оруулах боломжийг судлах. 

Зохицуулалтын хувилбарыг эцсийн 

тайлангаар тайлагнах 

3.Төрийн засаглал 

тогтвортой биш, бодлогын 

залгамж чанар, 

хэрэгжилтийн хяналт 

шинжилгээ тогтмол биш  

 

 

Хуулийн 

хэрэгжилтийг 

сайжруулах.  

 

Хуулийн хэрэгжилтийг зохион 

байгуулах чиг үүрэг бүхий субьектийн 

үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх, хууль 

тогтоомжийн хэрэгжилтэд хяналт-

шинжилгээг тогтмол хийх  4.БҮХБ-д тусгагдсан ҮТП, 

АҮП, ШУП, Чөлөөт 

бүсүүд бүрэн хэрэгжээгүй  

5.Бүс нутгийн онцлог, 

байгаль, хүн ам, түүхий 

эдийн нөөцийн чадавхийг 

нийтлэг эрх ашигт 

нийцүүлэх замаар эдийн 

засгийн урамшуулал 

олгох механизмаар 

дэмжээгүй  

 

 

Холбогдох хууль 

тогтоомжид 

нэмэлт, өөрчлөлт 

оруулах 

Холбогдох хууль тогтоомжид нэмэлт, 

өөрчлөлт оруулах боломжийг судлах  

 

 

Бүсчилсэн хөгжлийн бодлогыг 

шинэчлэн боловсруулах 

Бүсчилсэн хөгжлийн хууль тогтоомжийн хөгжлийн цаашдын чиг хандлагыг 

тодорхойлоход салбарын хууль тогтоомжийн болон бусад судлаачдын судалгааны 

ажлуудын уялдаа холбоог хангаж дараах чиглэлүүдийг тусган зохицуулалтын хувилбар 

боловсруулна. Үүнд:  
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1. Нутаг дэвсгэрийн жигд хөгжлийг хангах арга замаас хөгжлийн өсөлтийн төвүүдийг 

бий болгоход шилжих, 

2. Үйлдвэрлэл, үйлчилгээний кластеруудын хөгжил, байршлын төлөвлөлт, 

3. Үйлдвэрлэл-технологийн болон  ШУ-технологийн  паркуудын хөгжил байршлын 

төлөвлөлт, 

4. Уртраг, өргөргийн дагуу хөгжих эдийн засгийн болон ногоон хөгжлийн коридор,  

5. Монгол Улсын  нөхцөлд илүү тохирсон, үр ашгаа түргэн өгөх чөлөөт бүс, хил 

гаалийн боомтуудын хөгжил, байршил, 

6. Таталцлын олон төвт хот байгуулалт, 

7. Хөгжлийн өсөлтийн төвүүдийг түшиглэсэн хүн ам, Залуучуудыг өндөр мэргэшүүлэх 

чадавхийн төвүүдийг хөгжүүлэх,  

8. Тогтвортой хөгжлийн зорилгод нийцүүлэх /салбарын болон салбар дундын хэрэгцээ 

шаардлага, хөрөнгө оруулалтын төсөөлөл, хүн амын бүтэц, жендэрийн харьцаа гэх 

мэт/. 
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II. БҮСЧИЛСЭН ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГЫН ШИНЖИЛГЭЭ СУДАЛГААНЫ ЗАРИМ ҮР ДҮН 

2.1. Хөгжлийн бодлогын баримт бичгүүдэд тусгагдсан дэд бүтэц, үйлдвэрлэл, хот төлөвлөлт, нэмүү өртгийн байршил төлөвлөлт 

Хүснэгт. 36 Хөгжлийн бодлогын баримт бичгүүдэд тусгагдсан дэд бүтэц, үйлдвэрлэл, хот төлөвлөлт, нэмүү өртгийн байршил төлөвлөлт 
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 БХҮБ-н хамаарал 

Төрөлжсөн салбар Зорилт , арга хэмжээ Байршил 

ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ, ОЙН АЖ АХУЙ, ЗАГАС БАРИЛТ, АН АГНУУР 
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Эдийн засаг 

2.1.Эдийн засгийн тогтвортой хөгжлийн зорилтыг хангахын тулд макро эдийн засгийн зохистой бодлогыг 

хэрэгжүүлж, эдийн засгийн бүтцийг төрөлжүүлнэ. Хөдөө аж ахуй, аж үйлдвэр, түүний дотор хөнгөн, хүнс, 

барилгын материал, зэс боловсруулах, нүүрс, нефть-хими, хар төмөрлөгийн үйлдвэрлэл, аялал жуулчлал, 

уул уурхайн олборлох салбарын хөгжилд тэргүүлэх ач холбогдол өгч, эрчим хүч, дэд бүтцийн салбарыг 

түрүүлж хөгжүүлнэ. 

- 

ХАА 

Зорилт 2.Хүн амын төвлөрөл, зах зээлийн эрэлтийг харгалзан эрчимжсэн мал аж ахуйг түлхүү хөгжүүлж, 

мах, сүүний үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэн, түүхий эд, бүтээгдэхүүний бэлтгэн нийлүүлэлт, хадгалалт, 

тээвэрлэлтийн сүлжээг хөгжүүлнэ. 

- 
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ХАА, ЖДҮ Баруун бүсэд: бэлчээрийн мал аж ахуй, усалгаатай тариалан, жижиг, дунд боловсруулах үйлдвэрийг; 
Баян-Өлгий, Говь-Алтай, Завхан, 

Увс, Ховд; 

ХАА, Газар тариалан аялал 

жуулчлал, ЖДҮ, олборлох 

болон боловсруулах үйлдвэр 

Хангайн бүсэд:бэлчээрийн мал аж ахуй, газар тариалан, аялал жуулчлал, амралт, сувилал, жижиг дунд 

үйлдвэр, уул уурхайн олборлох, боловсруулах үйлдвэр; мод боловсруулах үйлдвэрийг; 

Архангай, Баянхонгор, Булган, 

Орхон, Өвөрхангай, Хөвсгөл; 

ХАА, Эрчимжсэн МАА, Уул 

уурхай, олборлох, 

боловсруулах үйлдвэр, 

аялал жуулчлал, өндөр 

технологи 

Төвийн бүсэд:бэлчээрийн болон эрчимжсэн мал аж ахуй, газар тариалан, уул уурхайн олборлох, 

боловсруулах үйлдвэр, жижиг, дунд үйлдвэр, аялал жуулчлал, амралт сувиллын үйлчилгээ, оюуны багтаамж 

ихтэй бусад үйлдвэрлэл, үйлчилгээг; 

Говь-Сүмбэр, Дархан-Уул, 

Дорноговь, Дундговь, Өмнөговь, 

Сэлэнгэ, Төв; 

Уул уурхай, олборлох, 

боловсруулах үйлдвэр 

эрчимжсэн МАА, ЖДҮ, 

аялал жуучлал 

Зүүн бүсэд: уул уурхайн олборлох, боловсруулах үйлдвэр, эрчимжсэн газар тариалан, мал аж ахуй, жижиг, 

дунд үйлдвэр, аялал жуулчлалыг; 
Дорнод, Сүхбаатар, Хэнтий. 

УУЛ УУРХАЙ, ОЛБОРЛОЛТ 
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Эдийн засаг 

2.1.Эдийн засгийн тогтвортой хөгжлийн зорилтыг хангахын тулд макро эдийн засгийн зохистой бодлогыг 

хэрэгжүүлж, эдийн засгийн бүтцийг төрөлжүүлнэ. Хөдөө аж ахуй, аж үйлдвэр, түүний дотор хөнгөн, хүнс, 

барилгын материал, зэс боловсруулах, нүүрс, нефть-хими, хар төмөрлөгийн үйлдвэрлэл, аялал жуулчлал, 

уул уурхайн олборлох салбарын хөгжилд тэргүүлэх ач холбогдол өгч, эрчим хүч, дэд бүтцийн салбарыг 

түрүүлж хөгжүүлнэ. 

- 

Эрдэс баялаг 
Зорилт 2.Ил тод, хариуцлагатай олборлох үйлдвэрлэлийг төлөвшүүлж, уул уурхайн салбарын өрсөлдөх 

чадварыг нэмэгдүүлнэ. 
- 

          

ХАА, Газар тариалан аялал 

жуулчлал, ЖДҮ ,олборлох 

болон боловсруулах үйлдвэр 

Хангайн бүсэд:бэлчээрийн мал аж ахуй, газар тариалан, аялал жуулчлал, амралт, сувилал, жижиг дунд 

үйлдвэр, уул уурхайн олборлох, боловсруулах үйлдвэр; мод боловсруулах үйлдвэрийг; 

Архангай, Баянхонгор, Булган, 

Орхон, Өвөрхангай, Хөвсгөл; 

ХАА, Эрчимжсэн МАА, Уул 

уурхай, олборлох, 

боловсруулах үйлдвэр, 

аялал жуулчлал, өндөр 

технологи 

Төвийн бүсэд:бэлчээрийн болон эрчимжсэн мал аж ахуй, газар тариалан, уул уурхайн олборлох, 

боловсруулах үйлдвэр, жижиг, дунд үйлдвэр, аялал жуулчлал, амралт сувиллын үйлчилгээ, оюуны багтаамж 

ихтэй бусад үйлдвэрлэл, үйлчилгээг; 

Говь-Сүмбэр, Дархан-Уул, 

Дорноговь, Дундговь, Өмнөговь, 

Сэлэнгэ, Төв; 
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Уул уурхай, олборлох, 

боловсруулах үйлдвэр 

эрчимжсэн МАА, ЖДҮ, 

аялал жуучлал 

Зүүн бүсэд: уул уурхайн олборлох, боловсруулах үйлдвэр, эрчимжсэн газар тариалан, мал аж ахуй, жижиг, 

дунд үйлдвэр, аялал жуулчлалыг; 
Дорнод, Сүхбаатар, Хэнтий. 
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Уул, уурхай 

3.3.1.Монгол Улсын хөгжлийн цаашдын чиг хандлагатай уялдуулсан орчин үеийн, олон улсын стандартад 

нийцсэн, эдийн засгийн тогтвортой өсөлтийг хангах, экспортын чиг хандлагатай, аюулгүй ажиллагаа, эрүүл 

ахуй, байгаль орчныг хамгаалах шаардлагыг хангасан, ил тод, хариуцлагатай уул уурхайн олборлох болон 

боловсруулах үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх бодлого баримтлах; 

-     
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Технологи 
3.2.1.цацраг идэвхт ашигт малтмалын хүдрийг олборлох, боловсруулах, баяжуулах, цаашид цөмийн 

түлшний үйлдвэр байгуулах бодлогыг үе шаттайгаар хэрэгжүүлнэ. 
- 
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Уул, уурхай 
3.2.1.цацраг идэвхт ашигт малтмалын хүдрийг олборлох, боловсруулах, баяжуулах, цаашид цөмийн 

түлшний үйлдвэр байгуулах бодлогыг үе шаттайгаар хэрэгжүүлнэ. 
- 

БОЛОВСРУУЛАХ ҮЙЛДВЭРЛЭЛ 

       

М
У

-н
 

Ү
н

д
эс

н
и

й
 

аю
у

л
гү

й
 

б
ай

д
л
ы

н
  

ү
зэ

л
 

б
ар

и
м

тл
а

л
 

Ү
зэ

л
 

б
ар

и
м

тл
а

л
 

Х
у

га
ц

аа
 

за
аг

аа
гү

й
 

Уул уурхай 
3.2.4.3. Газрын тосны бүтээгдэхүүнээр нэг орноос шууд хараат байдлыг багасгаж, улмаар 2020 он гэхэд 

дотоодын үйлдвэрлэлээр хэрэгцээгээ бүрэн хангана. 
- 
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Эдийн засаг 

2.1.Эдийн засгийн тогтвортой хөгжлийн зорилтыг хангахын тулд макро эдийн засгийн зохистой бодлогыг 

хэрэгжүүлж, эдийн засгийн бүтцийг төрөлжүүлнэ. Хөдөө аж ахуй, аж үйлдвэр, түүний дотор хөнгөн, хүнс, 

барилгын материал, зэс боловсруулах, нүүрс, нефть-хими, хар төмөрлөгийн үйлдвэрлэл, аялал жуулчлал, 

уул уурхайн олборлох салбарын хөгжилд тэргүүлэх ач холбогдол өгч, эрчим хүч, дэд бүтцийн салбарыг 

түрүүлж хөгжүүлнэ. 

- 

ХАА 

Зорилт 2.Хүн амын төвлөрөл, зах зээлийн эрэлтийг харгалзан эрчимжсэн мал аж ахуйг түлхүү хөгжүүлж, 

мах, сүүний үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэн, түүхий эд, бүтээгдэхүүний бэлтгэн нийлүүлэлт, хадгалалт, 

тээвэрлэлтийн сүлжээг хөгжүүлнэ. 

- 

Аж үйлдвэр 

Зорилт 2.Хүнсний үйлдвэрлэлд дэвшилтэт технологи нэвтрүүлж, өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэн, гол нэр 

төрлийн хүнсний бүтээгдэхүүний хэрэгцээг дотоодын үйлдвэрлэлээр хангаж, иргэдийг эрүүл, баталгаат 

хүнс хэрэглэх нөхцөлийг бүрдүүлнэ. 

- 

Зорилт 3.Химийн аж үйлдвэрийн салбарыг хөгжүүлж, гол нэр, төрлийн шатахууны хэрэгцээг олон улсын 

стандартад нийцсэн дотоодын үйлдвэрлэлийн бүтээгдэхүүнээр бүрэн хангана. 
- 
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Зорилт 4.Хар төмөрлөгийн үйлдвэрлэлийг хөгжүүлж, уул уурхай, барилга, дэд бүтцийн байгууламжийн 

үндсэн нэр төрлийн төмөр, ган хийцийн хэрэгцээг дотоодын үйлдвэрлэлийн бүтээгдэхүүнээр хангана. 
- 

3
 

У
И

Х
 

Т
о

гт
о

о
л
 

5
7
 

6
/1

4
/2

0
0

1
 

З
Г

 

Н
эг

д
сэ

н
 

М
У

-н
 Б

ү
сч

и
л
сэ

н
 х

ө
гж

л
и

й
н

 ү
зэ

л
 

б
ар

и
м

тл
а
л

 

Ү
зэ

л
 б

ар
и

м
тл

ал
 

2
0

0
1
-2

0
2

0
 

ХАА, ЖДҮ Баруун бүсэд: бэлчээрийн мал аж ахуй, усалгаатай тариалан, жижиг, дунд боловсруулах үйлдвэрийг; 
Баян-Өлгий, Говь-Алтай, Завхан, 

Увс, Ховд; 

ХАА, Газар тариалан аялал 

жуулчлал, ЖДҮ ,олборлох 

болон боловсруулах үйлдвэр 

Хангайн бүсэд:бэлчээрийн мал аж ахуй, газар тариалан, аялал жуулчлал, амралт, сувилал, жижиг дунд 

үйлдвэр, уул уурхайн олборлох, боловсруулах үйлдвэр; мод боловсруулах үйлдвэрийг; 

Архангай, Баянхонгор, Булган, 

Орхон, Өвөрхангай, Хөвсгөл; 

ХАА, Эрчимжсэн МАА, Уул 

уурхай, олборлох, 

боловсруулах үйлдвэр, 

аялал жуулчлал, өндөр 

технологи 

Төвийн бүсэд:бэлчээрийн болон эрчимжсэн мал аж ахуй, газар тариалан, уул уурхайн олборлох, 

боловсруулах үйлдвэр, жижиг, дунд үйлдвэр, аялал жуулчлал, амралт сувиллын үйлчилгээ, оюуны багтаамж 

ихтэй бусад үйлдвэрлэл, үйлчилгээг; 

Говь-Сүмбэр, Дархан-Уул, 

Дорноговь, Дундговь, Өмнөговь, 

Сэлэнгэ, Төв; 

Уул уурхай, олборлох, 

боловсруулах үйлдвэр 

эрчимжсэн МАА, ЖДҮ, 

аялал жуучлал 

Зүүн бүсэд: уул уурхайн олборлох, боловсруулах үйлдвэр, эрчимжсэн газар тариалан, мал аж ахуй, жижиг, 

дунд үйлдвэр, аялал жуулчлалыг; 
Дорнод, Сүхбаатар, Хэнтий. 
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Хүнс, ХАА 

2.21.Аймаг, нийслэл, сум, суурин газруудын хэрэгцээнд тохирсон орчин үеийн дэвшилтэт технологи бүхий 

бага, дунд оврын хүнсний боловсруулах жишиг загвар үйлдвэрийг байгуулахыг дэмжинэ. 
- 

Мал аж ахуйн чиглэлээр:2.34.Малын тэжээлийн үйлдвэрийг бүсчлэн байгуулах үйл ажиллагаанд зээлийн 

дэмжлэг үзүүлж, өвс тэжээлийн аюулгүй нөөцийг нэмэгдүүлнэ. 
- 

2.51.Ноос, ноолуур, арьс ширэн түүхий эдийн бэлтгэл тээвэрлэлт, үндэсний үйлдвэрт тогтвортой нийлүүлэх 

тогтолцоог бүрдүүлж, түүхий эдийн санг бий болгоно. 
- 

2.55.Гадаад орны өндөр болон дэвшилтэт технологи бүхий үйлдвэрийг франчайзаар оруулж нутагшуулан, 

хөнгөн, жижиг дунд үйлдвэрийн салбарт “Хөгжлийн загвар” үйлдвэр байгуулахыг дэмжинэ. 
- 

Геологи, уул уурхай 

2.70.Газрын тосны олборлолтыг тогтвортой нэмэгдүүлэн, газрын тос боловсруулах үйлдвэр байгуулна. - 

2.71.Зэсийн баяжмал хайлуулах, цэвэршүүлэх үйлдвэр байгуулах ажлыг дэмжиж ажиллана. - 

2.72.Дархан, Сэлэнгийн бүсэд хар төмөрлөгийн цогцолбор байгуулах нөхцөлийг бүрдүүлнэ. Дархан, Сэлэнгэ 

2.73.Нүүрс угаах, гүн боловсруулах үйлдвэр болон нүүрсний нийлэг хийн үйлдвэр байгуулахыг бодлогоор 

дэмжинэ. 
- 

2.74.Шингэрүүлсэн түлш, шатах тослох материалын үйлдвэр байгуулах ажлыг бодлогоор дэмжинэ. - 

Уул, уурхай 

3.3.1.Монгол Улсын хөгжлийн цаашдын чиг хандлагатай уялдуулсан орчин үеийн, олон улсын стандартад 

нийцсэн, эдийн засгийн тогтвортой өсөлтийг хангах, экспортын чиг хандлагатай, аюулгүй ажиллагаа, эрүүл 

ахуй, байгаль орчныг хамгаалах шаардлагыг хангасан, ил тод, хариуцлагатай уул уурхайн олборлох болон 

боловсруулах үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх бодлого баримтлах; 

- 
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Аж үйлдвэр 
4.2.3.6.газрын тос, нүүрс хими, кокс хими, өнгөт болон хар төмөрлөгийн үйлдвэрийг дагалдах үйлдвэрийн 

хамт цогцоор нь байгуулах. 
- 
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Технологи 
3.2.1.цацраг идэвхт ашигт малтмалын хүдрийг олборлох, боловсруулах, баяжуулах, цаашид цөмийн 

түлшний үйлдвэр байгуулах бодлогыг үе шаттайгаар хэрэгжүүлнэ. 
- 
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Уул, уурхай 
3.2.1.цацраг идэвхт ашигт малтмалын хүдрийг олборлох, боловсруулах, баяжуулах, цаашид цөмийн 

түлшний үйлдвэр байгуулах бодлогыг үе шаттайгаар хэрэгжүүлнэ. 
- 

ЦАХИЛГААН, ХИЙ, УУР, АГААРЖУУЛАЛТ 
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Эрчим хүч 

3.2.4.2. Эрчим хүчний дотоодын гол эх үүсвэр болох нүүрсийг импортыг орлох, экспортыг нэмэгдүүлэх, 

орон нутагт үйлдвэрлэлийг дэмжиж, ажлын байраар хангах зорилгоор өргөнөөр ашиглах нөхцөлийг 

бүрдүүлнэ. Байгаль орчинд сөрөг нөлөө багатай, хямд эрчим хүчний үйлдвэрлэлийг хөгжүүлж, 2020 он 

гэхэд нүүрс болон дотоодын бусад эх үүсвэрээр түлш, эрчим хүчний хэрэгцээг дотоодын үйлдвэрлэлээр 

бүрэн хангана. 

- 

Цөмийн эрчим хүч 

3.2.4.4. Цөмийн эрчим хүчний салбарыг үндэсний ашиг сонирхол, энхийн зорилгоор ашиглах зарчимд 

нийцүүлэн хөгжүүлнэ. Цөмийн циклийг хөгжүүлж, цацраг идэвхт ашигт малтмалын ашиглалт, 

боловсруулалт, хөрвүүлэлт баяжуулалт, эрчим хүчний үйлдвэрлэлийг бий болгож, бэхжүүлнэ. 

- 
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  Эдийн засаг 

2.1.Эдийн засгийн тогтвортой хөгжлийн зорилтыг хангахын тулд макро эдийн засгийн зохистой бодлогыг 

хэрэгжүүлж, эдийн засгийн бүтцийг төрөлжүүлнэ. Хөдөө аж ахуй, аж үйлдвэр, түүний дотор хөнгөн, хүнс, 

барилгын материал, зэс боловсруулах, нүүрс, нефть-хими, хар төмөрлөгийн үйлдвэрлэл, аялал жуулчлал, 

уул уурхайн олборлох салбарын хөгжилд тэргүүлэх ач холбогдол өгч, эрчим хүч, дэд бүтцийн салбарыг 

түрүүлж хөгжүүлнэ. 

- 
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Эрчим хүч 

2.101.Улс орны эдийн засгийн аюулгүй байдал, тогтвортой хөгжлийн үндэс болсон суурь салбарын 

тасралтгүй, найдвартай ажиллагааг хангах зорилгоор ашиглалтад байгаа цахилгаан станцуудын хүчин 

чадлыг өргөтгөх, шинэчлэх ажлыг хэрэгжүүлнэ. /Чойбалсангийн ДЦС, Улаанбаатарын Гуравдугаар ДЦС/ 

Улаанбаатар, Дорнод 

2.102.Монгол Улсын эрчим хүчний хангамжийн найдвартай байдал, өсөн нэмэгдэж байгаа хэрэглээг бүрэн 

хангах шинэ эх үүсвэрийг барих, Өмнөд говийн уул уурхайн цахилгааны хэрэглээг хангах Тавантолгойн 

уурхайн нүүрсээр ажиллах цахилгаан станцыг барих асуудлуудыг шийдвэрлэнэ. 

- 

2.103.Шивээ-Овоо, Тэвшийн говь болон бусад нүүрсний ордыг түшиглэн экспортын зориулалттай том 

чадлын цахилгаан станц, тогтмол гүйдлийн цахилгаан дамжуулах шугам барих төслийг эхлүүлнэ. 
Говь-Сүмбэр 

2.104.Сэргээгдэх эрчим хүчний үйлдвэрлэлийг зохистой харьцаагаар хөгжүүлж, Эгийн голын усан 

цахилгаан станц барих ажлыг эхлүүлнэ. 
Сэлэнгэ 

2.105.Бүс нутгийн эрчим хүчний систем, хүнд үйлдвэрүүд, том хэрэглэгчид, эрчим хүчний эх үүсвэрүүдийг 

холбосон цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, дэд станцыг барьж, эрчим хүчний нэгдсэн систем байгуулах 

ажлыг үргэлжлүүлнэ. 

- 

2.106.Аймгийн төвүүд болон томоохон хот, суурин газарт дулааны станц, шугам сүлжээг шинээр барих, 

өргөтгөх, эрчим хүчээр бүрэн хангах ажлыг үе шаттай хэрэгжүүлнэ. 
- 

Байгаль орчин 

4.1.2.Сэргээгдэх эрчим хүчний үйлдвэрлэлийг хөгжүүлж, нүүрс боловсруулж ашиглах шинэ технологи 

нэвтрүүлэн, хүлэмжийн хийн ялгарлыг бууруулсан үйлдвэрлэл, бизнесийг олон улсын хамтын ажиллагааны 

хүрээний дэмжлэгт хамруулах ажлыг зохион байгуулна. 

- 
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Уул, уурхай 

4.1.Монгол Улсын эрчим хүчний хангамж, баланс, экспортлох боломжтой уялдуулан цөмийн 

эрчим хүчний гүйцэтгэх үүрэг оролцоог тооцоолж, цөмийн эрчим хүчний эх үүсвэрийг ашиглах техник, 

эдийн засгийн үндэслэлийг боловсруулан барьж байгуулах ажлыг ойрын 10 жилийн дотор эхлүүлэх 

чиглэлийг баримтална. 

- 

4.2.Цөмийн эрчим хүч ашиглахад шаардлагатай дэд бүтцийг тухайн төсөлд багтаах буюу бусад эх үүсвэрээр 

санхүүжүүлэх арга хэмжээ авч, Монгол Улсын дэд бүтцийн нэгдсэн хөтөлбөрүүдтэй уялдуулна. 
- 
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Дэд бүтэц 

3.2.1.5.бүс нутгийн эрчим хүчний системийг дамжуулах чадал өндөр цахилгаан дамжуулах шугамаар 

холбож, эрчим хүчний нэгдсэн систем байгуулах; 
- 

4.1.1.1.Улаанбаатарын 5 дугаар дулааны цахилгаан станц, Тавантолгойн, Багануурын дулааны цахилгаан 

станцууд баригдсан байх; 
Улаанбаатар хот 

4.1.1.3.системийн горим тохируулах Эгийн голын усан цахилгаан станц баригдсан байх; Сэлэнгэ 

4.1.1.4.баруун бүсэд дулааны цахилгаан станц, Ховд голд усан цахилгаан станц, зүүн бүсэд Дорнодын 

дулааны цахилгаан станц баригдсан байх; 
Ховд, Дорнод 
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Байгаль орчин 

3.3.32.Сэлэнгэ мөрний 300 МВт, Эгийн голын 220 МВт, Орхон голын 100 МВт-ын усан цахилгаан станцын 

техник, эдийн засгийн үндэслэлийг боловсруулж, барилгын ажлыг эхлүүлэх боломжийг судалж 

шийдвэрлэх. 

Сэлэнгэ 

ТӨРИЙН УДИРДЛАГА, БАТЛАН ХАМГААЛАХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА, АЛБАН ЖУРМЫН НИЙГМИЙН ХАМГААЛАЛ 
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Чөлөөт бүс 

З.Монгол Улсад эдийн засгийн чөлөөт бүс байгуулахад дээрх онцлог, нөхцөл байдал, бодит хүчин зүйлийг 

харгалзан үзэхийн хамт дараахь зарчмыг баримтална:-Эхний ээлжинд Буянт-Ухаагийн нисэх онгоцны 

буудал болон улсын хил орчмын нутагт "Худалдааны чөлөөт бүс"-ийг энгийн хэлбэрээр бий болгож, зохих 

туршлага хуримтлуулсны үндсэн дээр эдийн засгийн чөлөөт бүсийг нутгийн гүнд үйлдвэрлэл, худалдаа 

хосолсон хэлбэрээр, үе шаттай хөгжүүлэх; 

Улаанбаатар 
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Чөлөөт бүс Эдийн засгийн чөлөөт бүс байгуулах. Дорноговь/Замын-Үүд 
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Чөлөөт бүс Чөлөөт бүс байгуулах. Сэлэнгэ/Алтанбулаг 
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Чөлөөт бүс Чөлөөт бүс Баян-Өлгий/Ногоонуур 
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Чөлөөт бүс 
2.11.Чөлөөт бүсүүдийн үйл ажиллагааг эрчимжүүлж, гадаад, дотоодын хөрөнгө оруулалтыг дэмжиж 

ажиллана. 
Дорноговь, Баян-Өлгий, Сэлэнгэ 
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 2.57.Хөнгөн үйлдвэрийн парк байгуулж, салбарын үйлдвэрүүдийн хамтын ажиллагааг дэмжин, кластерыг 

бүртгэлжүүлэн бодлогоор дэмжинэ. 
- 

Геологи, уул уурхай 
2.60.Олон улсын жишгийн дагуу Үндэсний геологийн алба, Үндэсний геомэдээллийн санг байгуулан, 

мэдээлэл түгээх үйлчилгээг хялбаршуулна. 
- 

Засаглал 

5.6.2.Монгол Улс, ОХУ, БНХАУ-ын гурван талт хамтын ажиллагааны механизмын хүрээнд Бүс нутгийн 

хамтын ажиллагааны төлөвлөлтийн төв байгуулж, “Эдийн засгийн коридор байгуулах хөтөлбөр”-ийн 

хүрээнд дэд бүтцийн чиглэлээр урьдчилан тохиролцсон төслүүдийн ТЭЗҮ-ийг боловсруулж, зарим ажлыг 

эхлүүлнэ. 
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Аж үйлдвэр 

4.1.3.аж үйлдвэрийн тэргүүлэх чиглэлүүдийг тодорхойлж, үйлдвэрийн кластер, чөлөөт бүс, үйлдвэрлэл, 

технологийн парк, тээвэр логистикийн сүлжээг цогцоор төлөвлөн хэрэгжүүлэх; 
- 

4.2.1.9.аж үйлдвэрийн салбарт шаардлагатай судалгаа хөгжлийн ажлыг эрчимжүүлж, бүтээгдэхүүн, 

үйлчилгээний шинэ төрлийг бий болгох, технологийн түвшинг сайжруулах, аж үйлдвэрийн оюуны өмчийн 

патентийг эдийн засгийн эргэлтэд оруулахад чиглэсэн төр, хувийн хэвшлийн түншлэлд суурилсан 

судалгааны тогтолцоог бүрдүүлэх, судалгааны төвийг байгуулж ажиллуулах; 

- 

4.2.2.1.экосистем, геополитик, хүн амын нутагшил, суурьшил, дэд бүтэц, ашигт малтмал, үндсэн түүхий 

эдийн нөөцөд үндэслэн аж үйлдвэрийн хөгжлийн бүсийг тодорхойлох; 
- 
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 Технологи 

 

 

 

 

4.2.2.1.бүсчилсэн хөгжлийн стратегитай уялдуулан өндөр технологийн сургалт, судалгаа, үйлдвэрлэлийн 

үйл ажиллагааг цогцоор нь хэрэгжүүлэх, өндөр технологийн гарааны компаниудыг олноор нь дэмжин 

гаргах үүрэг бүхий шинжлэх ухааны паркуудыг байгуулж хөгжүүлэх; 

- 

4.2.2.2.орчин үеийн шаардлага хангасан судалгаа, хөгжлийн төв, барилга байгууламж, лабораторийн 

цогцолборыг олон улсын стандартын дагуу барьж байгуулах; 
- 

4.2.2.3.өндөр технологийн мэдлэгийг нийтэд хүртээх, түгээн дэлгэрүүлэх үүрэг бүхий мэдээллийн дэд 

бүтцийг байгуулж хөгжүүлэх. 
- 
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Уул, уурхай, хөнгөн үйлдвэр 

1.1. Үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх бодлогын хүрээнд гадаад зах зээлд өрсөлдөх чадвартай экспортын 

бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийг дэмжих, оюуны багтаамж өндөртэй технологийг хөгжүүлэх, бүс нутгийн 

тогтвортой хөгжлийг хангахад дэмжлэг үзүүлэх, дэлхийн зах зээлд Монгол Улсын  оролцоог нэмэгдүүлэх 

зорилгоор үйлдвэрлэл, технологийн паркийг байгуулна. 

- 

Хөнгөн үйлдвэр "Дархан" үйлдвэрлэл, технологийн парк  Экспортын бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл Дархан-Уул, Дархан 

Хөнгөн үйлдвэр "Зуунмод"  хөгжлийн  парк , хөгжлийн парк Төв, Зуун мод 

Үйлчилгээ Багахангай "Эйрсервис интернэйшнл" парк Улаанбаатар,Багахангай дүүрэг 

Эрдэс баялаг, мах 

боловсруулах 
"Дорнод" үйлдвэрлэл, технологийн парк Дорнод, Чойбалсан 

Эрдэс баялаг "Алтан говь "  хөгжлийн  парк Говьсүмбэр, Чойр 

ХАА, мах боловсруулах "Эрдэнэт" үйлдвэрлэл, технологийн парк Орхон, Эрдэнэт 

ХАА, мах боловсруулах "Ховд" үйлдвэрлэл, технологийн парк Ховд, Ховд 

Жижиг дунд үйлдвэрлэл "Налайх" бизнесийн инкубатор  парк Улаанбаатар, Налайх дүүрэг 

Мод боловсруулах, бордоо, 

био тэжээлийн үйлдвэр, мах, 

махан бүтээгдэхүүүн 

"Сэлэнгэ"  үйлдвэрлэл, технологийн парк Сэлэнгэ, Сэлэнгэ 

Бордоо, ХАА, мах, махан 

бүтээгдэхүүн 
"Завхан"  үйлдвэрлэл, технологийн парк Завхан, Улиастай 



БҮСЧИЛСЭН ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГЫН ТӨСӨЛ 

 

59 

1
5
 

У
И

Х
 

Т
о

гт
о

о
л
 

3
2
 

6
/2

4
/2

0
1

0
 

З
Т

Х
Я

ам
 

Т
ө

м
ө

р
 з

ам
 

Т
ө

р
ө

ө
с 

тө
м

ө
р
 

за
м

ы
н

 т
ээ

в
р

и
й

н
 

та
л
аа

р
 

б
ар

и
м

тл
ах

 

б
о

д
л
о

го
 

Б
о

д
л
о

го
 

Х
у

га
ц

аа
 

за
аг

аа
гү

й
 

Дэд бүтэц 

2.3.1.Ашигт малтмалын гаралтай түүхий эдийг боловсруулах зорилгоор Дорноговь аймгийн Сайншанд 

суманд “Сайншанд” аж үйлдвэрийн цогцолбор байгуулна. 
Дорноговь, Сайншанд 

2.3.2.“Сайншанд” аж үйлдвэрийн цогцолбор нь ашигт малтмалын ордуудыг эдийн засгийн эргэлтэд 

оруулах, ашигт малтмалын гаралтай түүхий эдийг боловсруулах замаар нэмүү өртөг шингэсэн, олон улсын 

зах зээлд өрсөлдөх чадвартай бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэж, дотоодын нийт бүтээгдэхүүнийг өсгөн Монгол 

Улсын эрчимтэй хөгжлийг хангана. 
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Салбар дундын 
3.6.3.Улаанбаатар хот болон бусад хот сууриныг дахин төлөвлөж эдэлбэр газарт ногоон байгууламжийн 

эзлэх хувь хэмжээг 2020 он гэхэд 15 хувь, 2030 он гэхэд 30 хувьд хүргэх; 
Улаанбаатар 
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Байгаль орчин 

3.2.3.ойгоор бүрхэгдсэн талбайн хэмжээг 2020 онд 8,3 хувьд, 2030 онд 9,0 хувьд тус тус хүргэх; - 

гийн тэнцвэрт байдлыг хангах зорилгоор байгалийн гамшиг болон хууль бус мод бэлтгэл, уул уурхайн 

олборлолт, хүний хүчин зүйлийн сөрөг нөлөөллийн улмаас устсан ойг нэн тэргүүнд нөхөн сэргээх; 
- 

3.5.3.эрдэм шинжилгээний байгууллага, их, дээд сургуулийн дэргэд ойжуулалт, нөхөн сэргээлт, ой 

хамгаалал, мод ашиглах, боловсруулах үйлдвэрлэлийн дэвшилтэт технологи боловсруулах, нэвтрүүлэх, 

дамжуулах нэгж, инкубаторийн төв, өндөр технологийн жижиг, дунд үйлдвэр байгуулахыг төрөөс дэмжих; 
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Байгаль орчин 

3.1.7.гол, мөрний урсац бүрэлдэх эхийн 80 хувьд хамаарах газрын хилийг нарийвчлан тогтоож улсын болон 

орон нутгийн хамгаалалтад авна. Энэ хэсэгт явагдаж байгаа болон явуулахаар төлөвлөж байгаа сөрөг нөлөө 

бүхий аливаа үйл ажиллагааг багасгаж, зогсоох арга хэмжээг авах; 

- 

3.1.2.унах хур тунадасны хэмжээг нэмэгдүүлэх зорилгоор Алтай, Хангай, Хэнтийн нурууд, түүний салбар 

уулсад  газрын генератор суурилуулах; 
- 

3.1.5.ус хангамжийн эх үүсвэрийн эрүүл ахуйн бүс болон тэжээгдлийн мужид явуулж байгаа болон 

явуулахаар төлөвлөж байгаа усны нөөц, чанар, нөхөн сэлбэлт, цэвэршилтэд сөрөг нөлөө үзүүлж байгаа үйл 

ажиллагааг үе шаттай зогсоох арга хэмжээг эхний ээлжинд нийслэл, цаашид аймгийн төв, сум, суурин 

газруудад хэрэгжүүлэх; 

- 

3.2.5.гадаргын усны хяналт-шинжилгээний сүлжээг өргөжүүлж, Алтайн нурууны нуур судлалын өртөөг Увс 

аймгийн Улаангом суманд, мөстөл судлалын өртөөг Баян-Өлгий аймагт  байгуулах; 
- 

3.2.15.улсын нийт нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд сүлжээ байгуулах ажлын хүрээнд региональ гидрогеологийн 

үндсэн тогтоцын онцлогт тулгуурлан 40 м хүртэл гүнтэй 150 цооног өрөмдөж тоноглон, мэдээллийг улсын 

усны мэдээллийн санд оруулах. 

- 

3.3.2.Орхон, Сэлэнгэ, Хэрлэн, Туул, Ховд, Булган, Халх, Онон, Эг, Хархираа, Түргэн, Шишхэд, Ерөө, Хараа, 

Тамир, Богдын голууд дээр урсацын тохируулга хийх, усан сан байгуулах, шилжүүлэн ашиглах боломжийн 

талаар судалгааг хийж, боломжтой газруудад зураг төсөл зохиох, барьж байгуулах ажлуудыг эхлүүлэх; 

Орхон, Сэлэнгэ, Төв, Ховд, 

Булган, Дорнод, 

УС ХАНГАМЖ; СУВАГЖИЛТЫН СИСТЕМ, ХОГ ХАЯГДАЛ ЗАЙЛУУЛАХ БОЛОН ХҮРЭЭЛЭН БУЙ ОРЧНЫГ ДАХИН 

СЭРГЭЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА 
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Байгаль орчин 

3.3.9.хуучин ашиглагдаж байсан услалтын системүүдийг шинэчлэх, сэргээн засварлах, усны системийн 

толгойн барилга байгууламжийг шинээр байгуулах арга хэмжээ авч, нийт 6500 га талбайг усжуулах, усыг 

хэмнэлттэй, үр ашигтай ашиглах системийг нэвтрүүлэх; 

- 

3.3.11.Улаанбаатар хотын ус хангамжийн шинэ эх үүсвэр, Биокомбинат, Нисэх, Яармагийн хороолол болон 

Эрдэнэт, Дархан, Зуунмод, Сүхбаатар, Арвайхээр хотууд, Дархан-Уул аймгийн Шарын гол, Өвөрхангай 

аймгийн Хархорин, Дорноговь аймгийн Замын-Үүд сумын ус хангамжийн шинэ эх үүсвэрүүдийн барилга 

байгууламжийг барьж ашиглалтад оруулах, технологийн тоног төхөөрөмжийг суурилуулах, шинэчлэх, 

өргөтгөх ажлыг хийж, хяналт удирдлагын нэгдсэн сүлжээг нэвтрүүлж, тоолууржуулах; 

Улаанбаатар, Төв, Дархан-Уул, 

Орхон, Өвөрхангай, Дорноговь 

3.3.18.Шивээ-Овоо, Таван толгойн нүүрсний орд болон Улаанбаатар хотод барихаар төлөвлөж байгаа 

дулааны цахилгаан станц, Чойр, Нялгын нүүрс боловсруулах үйлдвэр зэрэг уул уурхайн болон хөнгөн, хүнс, 

барилгын материалын үйлдвэрүүдийн ус хангамжийн эх үүсвэрийн эрэл, хайгуулын ажлыг тухайн төслийг 

хэрэгжүүлэгч аж ахуйн нэгжүүдтэй хамтран хийх; 

Говьсүмбэр, Өмнөговь 
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3.3.20.Чаргайтын 58 МВт, Эрдэнэбүрэнгийн 65 МВт усан цахилгаан станцын техник, эдийн засгийн 

үндэслэлийг хянан үзэж, боломжтой тохиолдолд бусад усан цогцолборуудтай уялдуулж гүйцэтгэх; 
- 

3.3.29.Улаанбаатар хот болон Алтай, Чойр, Даланзадгад, Улаангом, Ховд, Хөтөл зэрэг хот, суурин 

газруудад цэвэр усны шугам хоолойн барилга угсралтын ажлыг хийж, өргөтгөл, шинэчлэлтийн ажлыг 

үргэлжлүүлэх; 

Улаанбаатар, Говь-Алтай, 

Өмнөговь, Увс, Ховд, Хөвсгөл 

3.3.30.Оюу толгойн болон Таван толгойн ордыг дагалдан баригдах хот, тосгоны ус хангамж, ариутгах 

татуургын барилга байгууламжийн техник, эдийн засгийн судалгаа, эхний ээлжийн барилга угсралтын 

ажлыг хийх; 

Өмнөговь 

3.4.6.Улаанбаатар хотын Толгойтын цэвэрлэх байгууламжид технологийн шинэчлэлт хийж, хаягдал усыг 

эргүүлэн ашиглах,  стандартын шаардлагад нийцтэл цэвэршүүлэх; 
Улаанбаатар 

3.4.14.Хөвсгөл аймгийн Мөрөн хот, Дархан хот, Улаанбаатар хотын Багануур дүүргийн цэвэрлэх 

байгууламжид техник, технологийн шинэчлэлт хийж хүчин чадлыг нь нэмэгдүүлэх; 

Хөвсгөл, Дархан-Уул, 

Улаанбаатар 

БАРИЛГА 
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Дэд бүтэц 

3.2.1.4. Дэд бүтцийн салбарын хөгжлийг үндэсний аюулгүй байдлын шаардлагад нийцүүлж, хөрөнгө 

оруулалтад эдийн засгийн үр ашгийг шалгуур болгоно. Төмөр замын сүлжээг байгуулахдаа Монгол Улсын 

үндэсний ашиг сонирхлыг эрхэмлэнэ. 
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Эдийн засаг 

2.1.Эдийн засгийн тогтвортой хөгжлийн зорилтыг хангахын тулд макро эдийн засгийн зохистой бодлогыг 

хэрэгжүүлж, эдийн засгийн бүтцийг төрөлжүүлнэ. Хөдөө аж ахуй, аж үйлдвэр, түүний дотор хөнгөн, хүнс, 

барилгын материал, зэс боловсруулах, нүүрс, нефть-хими, хар төмөрлөгийн үйлдвэрлэл, аялал жуулчлал, 

уул уурхайн олборлох салбарын хөгжилд тэргүүлэх ач холбогдол өгч, эрчим хүч, дэд бүтцийн салбарыг 

түрүүлж хөгжүүлнэ. 

- 

Дэд бүтэц 

I үе шат (2016-2020): Гадаад, дотоод худалдааны тээврийн зардлыг бууруулах, хугацааг багасгах, аймаг 

болон томоохон сумдын нисэх буудлыг хөгжүүлэх, ерөнхий зориулалтын агаарын тээврийг хөгжүүлэх, 

Хөшигийн хөндийн олон улсын нисэх буудлыг барьж дуусгах. 

Төв/Сэргэлэн 
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Дэд бүтэц 
2.100.Улаанбаатар хотын Сэлбэ, Баянхошуу дэд төвүүдийн инженерийн шугам сүлжээг барьж байгуулах 

ажлыг дуусгана. 
Улаанбаатар 

Зам тээвэр 

2.112.“Тавантолгой-Гашуун сухайт”, “Хөөт-Бичигт” чиглэлийн төмөр замыг барьж ашиглалтад оруулна. Өмнөговь 

2.113.“Тавантолгой-Гашуун сухайт” чиглэлийн төмөр замаас Оюутолгойн салбар төмөр зам, “Шивээ хүрэн-

Сэхэ” чиглэлийн боомтын төмөр замыг барьж дуусгана. 
Өмнөговь 

2.114.“Зүүнбаян-Ханги” чиглэлийн төмөр замын барилгын ажлыг эхлүүлнэ. Дорноговь-Хөвсгөл 

2.115.Улаанбаатар төмөр замын техникийн шинэчлэлт хийж нэвтрүүлэх чадварыг нэмэгдүүлж, “Богд Хан” 

төмөр замыг барьж байгуулах ажлыг эхлүүлнэ. 
Улаанбаатар 

2.116.“Эрдэнэт-Овоот” чиглэлийн төмөр замыг барьж байгуулах ажлыг эхлүүлнэ. Орхон-Хөвсгөл 

2.223.Улаанбаатар хотын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөтэй уялдуулан автозамын сүлжээг сайжруулах 

зорилгоор Баянзүрх, Яармаг, Сонсголонгийн гүүр болон Улаанбаатар-Налайх чиглэлийн автозамыг шинээр 

барина. 

Улаанбаатар 

2.224.Улаанбаатар хотын автозамын ачааллыг бууруулах, түгжрэлийг багасгах зорилгоор гүүрэн гарцуудыг 

шинээр байгуулан, тусгай замын автобус /BRT/-ыг нийтийн тээврийн үйлчилгээнд шинээр нэвтрүүлнэ. 
Улаанбаатар 
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Дэд бүтэц 

3.2.1.Монгол Улсад ойролцоогоор 5683.5 км төмөр замын суурь бүтцийг дараахь үе шаттайгаар шинээр 

барина. Үе шат бүрийн эхлэх хугацааг эдийн засаг, нийгмийн хөгжил, хөрөнгө, санхүүгийн эх үүсвэртэй 

уялдуулан Засгийн газар тухай бүр шийдвэрлэнэ. 

- 
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3.2.2.Эхний үе шатанд барьж эхлэх (нийт 1100 орчим км): - 

3.2.2.1.Даланзадгад-Таван толгой-Цагаан суварга-Зүүнбаян-400 км; Өмнөговь 

3.2.2.2.Сайншанд-Баруун-Урт-350 км; Дорноговь 

3.2.2.3.Баруун-Урт-Хөөт-140 км; Сүхбаатар 

3.2.2.4.Хөөт-Чойбалсан-150 км. Дорнод 

3.2.4.Хоёр дахь үе шатанд барьж эхлэх (нийт 1900 орчим км):   

3.2.4.1.Нарийнсухайт-Шивээхүрэн-45.5 км; Өмнөговь 

3.2.4.2.Тавантолгой-Гашуунсухайт-267 км; Өмнөговь 

3.2.4.3.Хөөт-Тамсагбулаг-Нөмрөг-380 км; Дорнод 

3.2.4.4.Хөөт-Бичигт-200 км; Дорнод 

3.2.4.5.Зүүнбаян-Ханги-280 км; Дорноговь 

3.2.4.6.Эрдэнэт-Арцсуурь-780 км. Орхон-Завхан 

3.2.6.Гурав дахь үе шатанд барьж эхлэх (нийт 3600 орчим км):  

3.2.6.1.баруун чиглэлийн төмөр замыг ирээдүйд ашиглах ордууд болон байгалийн тогтцыг нь бүс нутгийн 

хөгжлийн бодлого, хүн амын суурьшилттай уялдуулан авч үзэж нэн даруй төлөвлөх; 
- 

3.2.6.2.ирээдүйд баригдах энэ Бодлогын 3.2.2, 3.2.4-т заасан чиглэлээс бусад болон Цагааннуур зэрэг 

боомтоор дамжсан төмөр замын хөндлөн чиглэл, баруун босоо тэнхлэг нь ашигт малтмалын ордын 

байршил, хүн амын үйлчилгээний хамрагдах хүрээ, суурин газар, томоохон хотуудын үүсэл, хөгжлийн 

шаардлагыг анхаарахын хамт улс орны дамжин өнгөрүүлэх чадавхийг нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн байх; 

Хөвсгөл 

3.2.6.3.Таван толгой-Гашуунсухайт, Нарийнсухайт-Шивээхүрэн чиглэлээр экспортод гаргах ачааны хэмжээ, 

тухайн чиглэлд төмөр зам тавих хугацаа, шаардлага, Таван толгой, Оюу толгойн бүтээн байгуулалтад 

шаардагдах техник, тоног төхөөрөмж, бараа, материалын нийлүүлэлт зэргийг нарийвчлан судалж авто зам 

барих асуудлыг шийдвэрлэх; 

Өмнөговь 

3.2.6.4.Улаанбаатар-Хархорин чиглэлд төмөр зам барих. Улаанбаатар-Өвөрхангай 

4.2.4.“Сайншанд” аж үйлдвэрийн цогцолборыг хөгжүүлэх тээврийн дэд бүтцийн үндэс тавигдах. Дорноговь, Сайншанд 
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Зам тээвэр 

Баруун чиглэл:  

Улаанбаатар - Лүн - Дашинчилэн - Өгийнуур - Батцэнгэл – Ихтамир - Хануйн гүүр – Тариат – Цахир – 

Тосонцэнгэл – Тэлмэн –Улиастай – Завханмандал - Дөргөн – Мянгад - Өлгий – Цагааннуур – 

Улаанбайшинт. 

Улаанбаатар, Төв, Булган, 

Архангай, Завхан, Ховд, Баян-

Өлгий 

Зүүн чиглэл:  

Улаанбаатар-Налайх - Баяндаваа - Эрдэнэ - Багануур - Өндөрхаан - Баян-Овоо -Түмэнцогт-Хөлөнбуйр – 

Булган - Чойбалсан - Сүмбэр-Улсын хил. 

Улаанбаатар, Төв, Хэнтий, 

Дорнод 

Дэд бүтцийн босоо тэнхлэгийн чиглэл  

1.Боршоогийн боомтоос Улаангом, Ховдыг дамжин Ярантайн боомтоор гарах тэнхлэг. Увс, Ховд 
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2.Ханхын боомтоос Мөрөн, Улиастай, Алтайг дамжин Бургастайн боомтоор гарах тэнхлэг. Хөвсгөл, Завхан, Говь-Алтай 

3.Бага-Илэнхийн боомтоос Булган, Хархорин, Арвайхээрийг дамжин Баянхонгорыг  хамран Шивээ 

хүрэнгийн боомтоор гарах тэнхлэг. 
Булган-Өвөрхангай, Өмнөговь 

4.Алтанбулагийн боомтоос Сүхбаатар, Дархан, Уылаанбаатар, Чойрыг дамжин Мандалговь –Тавантолгой, 

Даланзадгадыг хамран Сайншанд, Замын -Үүдийн боомтоор гарах тэнхлэг. 

Сүхбаатар, Дархан, Улаанбаатар, 

Говьсүмбэр, Дундговь, Өмнөговь, 

Дорноговь 

5.Эрээнцавын боомтоос Чойбалсан, Баруун-Уртаар дамжин Бичигтийн боомтоор гарах тэнхлэг. Дорнод-Сүхбаатар 

ТЭЭВЭР, АГУУЛАХЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА 
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Үйлдвэрлэл, үйлчилгээ 

3.2.1.5. Монгол орны цэвэр байгаль, оюуны нөөц, газар зүйн давуу талд түшиглэсэн, олон улсын түвшинд 

өрсөлдөх чадвартай, агаарын тээвэр, мэдээллийн технологи ашиглан экспортлох боломжтой өндөр өртөг 

бүхий бараа бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл, үйлчилгээг түлхүү дэмжин хөгжүүлнэ. 
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  Дэд бүтэц 

III үе шат (2026-2030): Тээвэр ложистикийн шинэ төвүүдийг хөгжүүлж, улсын болон олон улсын чанартай 

авто замын уртыг 470 км-ээр нэмэгдүүлж, бүсүүдийн төмөр замыг барьж дуусгах. 
- 

II үе шат (2021-2025): Гадаад, дотоод худалдааны тээврийн зардлыг бууруулах, хугацааг багасгах, үндэсний 

нисэхийн нөөц буудал байгуулах, агаарын тээвэрт чөлөөт өрсөлдөөнийг дэмжиж, Хөшигийн хөндийн нисэх 

буудлыг бүс нутгийн зангилаа төв болгон хөгжүүлэх, орчин үеийн технологид тулгуурласан нийтийн 

тээврийн шинэ тогтолцоог Улаанбаатар хотод бий болгох. 

Төв /Сэргэлэн 

III үе шат (2026-2030): Гадаад, дотоод худалдааны тээврийн зардлыг бууруулах, хугацааг багасгах, 

үндэсний агаарын тээврийн сүлжээг хөгжүүлж, бүс нутагт агаарын тээврийн транзит төвийг хөгжүүлэх. 
- 
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Зам тээвэр 
2.117.Үндэсний болон олон улсын тээвэр, ложистикийн сүлжээг хөгжүүлж, “Хөшиг”-ийн хөндийд холимог 

тээвэр ложистикийн төв байгуулна. 
Төв 
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Зам тээвэр 

6.1.2.Мөрөн, Ховд, Чойбалсан, Даланзадгад хотын нисэх буудлын хатуу хучилттай зурваст хүчитгэл хийж 

өргөтгөн, олон улсын 4С ангиллын нисэх буудал болгоно. 

Хөвсгөл, Ховд, Дорнод, 

Өмнөговь 

6.1.3.Сайншандын аж үйлдвэрийн цогцолбор байгуулахтай холбогдуулан Сайншандад олон улсын 

зэрэглэлтэй нисэх буудал байгуулна. 
Дорноговь, Сайншанд 

6.1.4. 2015 онд олон улсын нөөц нисэх буудалтай болно. - 

6.2.2.Орон нутгийн нисэх буудлуудын хүчин чадлыг нэмэгдүүлж, “Бүсчилсэн хөгжлийн үзэл баримтлал”-

тай уялдуулан бүсийн зангилаа (Hub) буудлуудыг байгуулна. 
- 

6.2.3.Ховд аймгийн Булган сум, Хөвсгөл аймгийн Алаг-Эрдэнэ (Хатгал) сум, Баруун-Урт хотын нисэх 

буудлын зурвасыг 2016-2024 онд хатуу хучилттай болгоно. 
Ховд, Хөвсгөл, Сүхбаатар 

6.2.8.Улаанбаатар хотод “Эйрсервис интернэйшнл парк” байгуулна. Улаанбаатар 

10.1.3.Монгол Улсын томоохон хот, суурин газруудыг олон улстай холбосон үндэсний агаарын тээврийн 

нэгдсэн сүлжээтэй болно. 
- 

САНХҮҮГИЙН БОЛОН ДААТГАЛЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА 
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Банк, санхүү, өндөр 

технологи 

Улаанбаатарын бүсэд: оюуны багтаамж ихтэй бүх төрлийн үйлдвэр, үйлчилгээ, олон улсын банк санхүүгийн 

сүлжээг  тус тус тэргүүлэх чиглэл болгон хөгжүүлнэ. 

Улаанбаатар, Налайх, Багануур, 

Багахангай 

УДИРДЛАГЫН БОЛОН ДЭМЖЛЭГ ҮЗҮҮЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА 
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Эдийн засаг 

2.1.Эдийн засгийн тогтвортой хөгжлийн зорилтыг хангахын тулд макро эдийн засгийн зохистой бодлогыг 

хэрэгжүүлж, эдийн засгийн бүтцийг төрөлжүүлнэ. Хөдөө аж ахуй, аж үйлдвэр, түүний дотор хөнгөн, хүнс, 

барилгын материал, зэс боловсруулах, нүүрс, нефть-хими, хар төмөрлөгийн үйлдвэрлэл, аялал жуулчлал, 

уул уурхайн олборлох салбарын хөгжилд тэргүүлэх ач холбогдол өгч, эрчим хүч, дэд бүтцийн салбарыг 

түрүүлж хөгжүүлнэ. 

- 

Аялал жуучлал 
III үе шат (2026-2030): Байгаль орчин, эрүүл ахуйн шаардлага хангасан эко аялал жуулчлалын бүсүүд, 

бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг хөгжүүлж, ...гадаадын жуулчдын тоог 2.0 саяд хүргэх. 
- 
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ХАА, Газар тариалан аялал 

жуулчлал, ЖДҮ ,олборлох 

болон боловсруулах үйлдвэр 

Хангайн бүсэд:бэлчээрийн мал аж ахуй, газар тариалан, аялал жуулчлал, амралт, сувилал, жижиг дунд 

үйлдвэр, уул уурхайн олборлох, боловсруулах үйлдвэр; мод боловсруулах үйлдвэрийг; 

Архангай, Баянхонгор, Булган, 

Орхон, Өвөрхангай, Хөвсгөл; 

ХАА, Эрчимжсэн МАА, Уул 

уурхай, олборлох, 

боловсруулах үйлдвэр, 

аялал жуулчлал, өндөр 

технологи 

Төвийн бүсэд:бэлчээрийн болон эрчимжсэн мал аж ахуй, газар тариалан, уул уурхайн олборлох, 

боловсруулах үйлдвэр, жижиг, дунд үйлдвэр, аялал жуулчлал, амралт сувиллын үйлчилгээ, оюуны багтаамж 

ихтэй бусад үйлдвэрлэл, үйлчилгээг; 

Говь-Сүмбэр, Дархан-Уул, 

Дорноговь, Дундговь, Өмнөговь, 

Сэлэнгэ, Төв; 

Уул уурхай, олборлох, 

боловсруулах үйлдвэр 

эрчимжсэн МАА, ЖДҮ, 

аялал жуучлал 

Зүүн бүсэд: уул уурхайн олборлох, боловсруулах үйлдвэр, эрчимжсэн газар тариалан, мал аж ахуй, жижиг, 

дунд үйлдвэр, аялал жуулчлалыг; 
Дорнод, Сүхбаатар, Хэнтий. 
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Байгаль орчин 

4.4.3.“Бурхан халдун”, “Хорго-Тэрх”, “Хамарын хийд”, “Отгонтэнгэр”, “Хар-Ус”, “Хөвсгөл”, 

“Хархорин” зэрэг байгалийн үзэсгэлэнт, өвөрмөц тогтоц бүхий газар нутгийг түшиглэсэн түүхэн болон 

төрөлжсөн аялал жуучлалын төв, цогцолборыг төр, хувийн хэвшлийн түншлэл, гадаадын хөрөнгө 

оруулалтаар байгуулахыг бодлогоор дэмжинэ. 

Хэнтий, Архангай, Дорноговь, 

Завхан, Хөвсгөл, Өвөрхангай 

МЭРГЭЖЛИЙН, ШИНЖЛЭХ УХААН БОЛОН ТЕХНИКИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА 
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ХАА, Эрчимжсэн МАА, Уул 

уурхай, олборлох, 

боловсруулах үйлдвэр, 

аялал жуулчлал, өндөр 

технологи 

Төвийн бүсэд:бэлчээрийн болон эрчимжсэн мал аж ахуй, газар тариалан, уул уурхайн олборлох, 

боловсруулах үйлдвэр, жижиг, дунд үйлдвэр, аялал жуулчлал, амралт сувиллын үйлчилгээ, оюуны багтаамж 

ихтэй бусад үйлдвэрлэл, үйлчилгээг; 

Говь-Сүмбэр, Дархан-Уул, 

Дорноговь, Дундговь, Өмнөговь, 

Сэлэнгэ, Төв; 

Банк, санхүү, өндөр 

технологи 

Улаанбаатарын бүсэд: оюуны багтаамж ихтэй бүх төрлийн үйлдвэр, үйлчилгээ, олон улсын банк санхүүгийн 

сүлжээг  тус тус тэргүүлэх чиглэл болгон хөгжүүлнэ. 

Улаанбаатар, Налайх, Багануур, 

Багахангай 
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Соёл 4.4.10.дэлхийн монгол судлалын төвийг Улаанбаатар хотод байгуулан ажиллуулах. Улаанбаатар 

УРЛАГ, ҮЗВЭР, ТОГЛООМ НААДАМ 
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Нийгмийн бодлого 

3.2.51.Чойжин ламын сүм музейг шинэчлэн засварлаж, Тоньюкукын цогцолборыг хамгаалах, музей 

байгуулах, Шороон бумбагарын бунхант булш, ханын зургийг хамгаалах, сэргээн засварлах, Эзэнт гүрэн 

музей байгуулах ажлыг зохион байгуулна. 

Улаанбаатар 

3.2.59.Үндэсний урлагийг дэмжих бодлогын хүрээнд Үндэсний урлагийн Их театр барих ажлыг эхлүүлнэ. - 
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2.2. Яам, агентлагуудаас ирүүлсэн саналын шинжилгээ 

“Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлого 2020-2045 он”-ын төсөлд  Гадаад 

харилцааны яам, Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам, Эрчим хүчний яам,  Барилга хот 

байгуулалтын яам, Хууль зүй, дотоод хэргийн яам, Зам, тээврийн хөгжлийн яам, Хөдөлмөр 

нийгмийн хамгааллын яам, Хүнс хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам, Уул уурхай, хүнд 

үйлдвэрийн яам, Боловсрол соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам, Батлан хамгаалахын яам, 

Эрүүл мэндийн яам, Сангийн яам зэрэг нийт 13 яамнаас ирсэн бодлогын саналаас 11 яам нь 

байршил тусгагдсан харин Эрүүл мэндийн яам, Сангийн яамны санал нь огт байршил 

тусгагдаагүй байна. Байршил тусгагдсан саналуудыг салбар тус бүрээр орон зайд зураглав.  

Барилга, хот байгуулалтын яамнаас ирүүлсэн саналын шинжилгээ 

Барилга, хот байгуулалтын салбарын саналаа урт хугацааны хөгжлийн бодлогыг хангах 

үндсэн  зорилго бүхий бодлого, түүний зорилт, арга хэмжээнүүдийг дараах дэд 

салбаруудаар тодорхойлсон байна.  

 Газрын харилцаа, геодези, зураг зүйн дэд салбар 1 зорилго, 5 зорилт; 

 Хот байгуулалтын дэд салбар 1 зорилго, 3 зорилт; 

 Барилга, барилгын материалын үйлдвэрлэлийн дэд салбар 2 зорилго, 4 зорилт; 

 Орон сууц, нийтийн аж ахуй, инженерийн дэд бүтцийн дэд салбар 1 зорилго, 3 

зорилтууд бүхий санал ирүүлсэн байна.  

 Дээрх төсөл, арга хэмжээнүүдийг хэрэгжилтийн хувьд 4 түвшинд боловсруулан 

ирүүлсэн байна. Үүнд 2020-2025 он, 2026-2030 он, 2031-2035 он, 2036-2040 он, 2041-2045 

онуудын түвшин тус бүрт шалгуур үзүүлэлт, хүрэх үр дүн, нийгэм, эдийн засгийн 

урьдчилсан нөлөөлөл зэргийг тооцсон байна.   

Өнгөрсөн 25 жилийн хугацаанд тус салбарт Улсын барилгын хороо, Барилгын яам, 

Барилга, хот байгуулалтын комисс, Дэд бүтцийн хөгжлийн яам, Дэд бүтцийн яам, Барилга, 

хот байгуулалтын яам, Зам тээвэр, барилга, хот байгуулалтын яам болон өнөөгийн Барилга, 

хот байгуулалтын яам гэсэн бүтцээр төрийн захиргааны төв байгууллага ажиллаж, барилга, 

хот байгуулалтын салбарын бодлогыг зах зээлийн харилцаанд нийцүүлэн төлөвлөн 

хөгжүүлж иржээ.   

Барилга, хот байгуулалтын салбар ирээдүйн 25 жилийн салбарын урт хугацааны 

бодлогыг үндсэн 5 зорилго дэвшүүлэн тодорхойлсон байна. Үүнд: 

Зорилго 1. Монгол Улсын газрын харилцаа, геодези, зураг зүйн салбарын бодлого, 

төлөвлөлт, хэрэгжилтийн үр нөлөө, хүртээмжийг дээшлүүлэх замаар хүн амын эрүүл, 

аюулгүй, ая тухтай орчинд амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлнэ; 

Зорилго 2.  Байгаль, нийгэм, эдийн засгийн хөгжлийн зүй тогтлын дагуу хүн амын 

нутагшилт, суурьшил, бүс нутаг, хот суурин газрын нэгдсэн тогтолцоог бүрдүүлж 

хөгжүүлнэ; 

Зорилго 3. Хууль, эрх зүйн орчин, норм, нормативыг боловсронгуй болгох замаар 

салбарын хөгжлийг эрчимжүүлнэ; 

Зорилго 4. Эх орны эрдэс баялгийн нөөцийг зохистой ашиглах замаар импортыг 

орлох, экспортын баримжаатай барилгын материалын үйлдвэрлэлийг бүсчлэн хөгжүүлнэ; 

Зорилго 5. Орон сууц, нийтийн аж ахуй, инженерийн дэд бүтцийн хангамж, чанар 

үйлчилгээг нэмэгдүүлэх замаар иргэдийн тав тухтай амьдрах орчин нөхцөлийг сайжруулна; 

гэсэн зорилгууд дэвшүүлж түүнд хамаарах зорилтууд тавьсан байна.   

Дээрх зорилгуудаас хот байгуулалтын салбарт чухал нөлөө бүхий бодлого арга 

хэмжээг тодруулан авч үзвэл: 

Салбарын хөгжлийн философи, үнэт зүйл:  

Бүсчилсэн хөгжлийн үзэл баримтлал, байгаль орчин нийгэм, эдийн засгийн 

хөгжлийн түгээмэл хандлагад тулгуурлан хүн амын эрүүл, аюулгүй амьдрах тааламжтай 

орчныг бүрдүүлж, хот байгуулалтын тогтвортой хөгжлийг хангана. 

Салбарын эрхэм зорилго: 

Хүн амын нутагшилт, суурьшил, бүс нутгийн хөгжлийн оновчтой тогтолцоонд 

тулгуурлан хот, тосгоныг төлөвлөх, барьж байгуулахад оршино. 

Салбарын зорилтууд:  

- "Монгол Улсын хүн амын нутагшилт, суурьшлын хөгжлийн ерөнхий төсөл"-ийг 

боловсруулж,  үе шаттайгаар хэрэгжүүлэх;  

- Бүс нутгийн хөгжлийн үндсэн чиглэл, орон нутгийн байгаль, цаг уурын онцлог, хүн 

амын тоо, түүх, соёлын уламжлал, хот, хөдөөгийн хүн амд үйлчлэх хүрээ зэргийг харгалзан 

хот, тосгоны оновчтой тогтолцоог тодорхойлж, хөгжүүлэх; 

- Улс, орон нутгийн зэрэглэлтэй хотуудын хөгжлийг дэмжсэн хөрөнгө оруулалт, 

санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэх;  

- Улаанбаатарын болон бусад бүсийн хэмжээнд Улаанбаатар хотын хүн ам, 

үйлдвэрлэл, үйлчилгээний бөөгнөрлийг задлах, дагуул, хаяа хотуудыг хөгжүүлж, хотоос 

орон нутагт үйлдвэрлэл үйлчилгээ эрхлэхийг дэмжих, нийслэл хотын хөгжлийн стратеги, 

ерөнхий төлөвлөгөөг шинэчлэн боловсруулж, хэрэгжүүлэх;  

Салбарын хөгжлийг хангах зарчим:  

Хот төлөвлөлт, хот байгуулалтын үйл ажиллагаанд баримтлах зарчим  дараах 

зарчмыг баримтална: 

- Монгол Улсын тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлалыг хангах; 

- хүн амын эрүүл, аюулгүй байдал, байгаль экологи, эдийн засаг, нийгмийн 

хөгжлийн тэнцвэрт байдлыг хангах; 

- хот байгуулалтын үйл ажиллагаанд нийтийн эрх ашгийг эрхэмлэх, олон нийтийн 

оролцоо, оролцогч этгээд болон хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний тэгш эрхийг хангах, ил тод, 

нээлттэй, төрийн болон олон нийтийн хяналтыг хэрэгжүүлэх; 

- хот төлөвлөлт, хот байгуулалтын үйл ажиллагааны залгамж чанар, уялдаа холбоог 

хангах. 

Засгийн газрын 2016 оны 249-р тогтоолын  хавсралт “Хөгжлийн бодлогын баримт 

бичиг боловсруулах нийтлэг журам”-ын  1-р хавсралтын хүснэгтийн дагуу “Хот байгуулалт, 

газар зохион байгуулалтын дэд салбар”-т хамаарагдах саналуудыг салбарын ерөнхий 

баримтлах бодлогын баримт бичгүүдийн үзэл баримтлал, зарчим, зорилтод уялдаж байгаа 

эсэхээр дүн шинжилгээ хийв.  
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Хүснэгт 37. Хот байгуулалт, газар зохион байгуулалтын салбарт хамаарагдах саналуудын шинжилгээ 

 

№ БХБЯ-ны зорилт 

Монгол Улсын 

бүсчилсэн 

хөгжлийн үзэл 

баримтлал 

Үнэлгээ 
Монгол улсын тогтвортой 

хөгжлийн үзэл баримтлал-2030 
Үнэлгээ 

Олон улсын тогтвортой хөгжлийн 

зорилго-2030 
Үнэлгээ 

1 

Монгол орны нутаг дэвсгэрийн 55%-

ийг 1:25000 масштабтай байр зүйн 

тоон зургаар зурагжуулах 

Зорилт. 4.7.5.г Агуулгын хувьд уялдсан 
2.1.5 дахь хэсгийн Зорилт 5; 

Зорилт 6; 
Агуулгын хувьд уялдсан Тогтвортой хөгжлийн зорилго 11; Агуулгын хувьд уялдсан 

2 

Сумын төвүүдийн инженерийн 

шугам сүлжээний зураглал (“Хот 

байгуулалтын мэдээллийн сан”-гийн 

суурь өгөгдлийг бүрдүүлэх) 

Зорилт. 4.7.5.г Агуулгын хувьд уялдсан 
2.1.5 дахь хэсгийн Зорилт 6; 

Зорилт 7; 
Агуулгын хувьд уялдсан Тогтвортой хөгжлийн зорилго 11; Агуулгын хувьд уялдсан 

3 

Газрын төлөв байдал, чанарын хянан 

баталгааны мониторингийн сүлжээ 

ажиллуулах 

Зорилт. 4.7.5.е.  Агуулгын хувьд уялдсан 2.1.5 дахь хэсгийн Зорилт 5;  Агуулгын хувьд уялдсан Тогтвортой хөгжлийн зорилго 11; Агуулгын хувьд уялдсан 

4 

”Монгол улсын хүн амын нутагшилт, 

суурьшлын хөгжлийн ерөнхий 

төсөл” 

Зорилт. 4.7.5. 4.7.5.а Агуулгын хувьд уялдсан 2.1.5 дахь хэсгийн Зорилт 5;  Агуулгын хувьд уялдсан Тогтвортой хөгжлийн зорилго 11; Агуулгын хувьд уялдсан 

5 
”Бүс нутаг, хот төлөвлөлтийн 

институт” төүг-ыг байгуулах 
Зорилт. 4.7.5.е.  Агуулгын хувьд уялдсан 2.1.5 дахь хэсгийн Зорилт 5;  Агуулгын хувьд уялдсан ~ Огт хамааралгүй 

6 
”Бүсийн хөгжлийн төсөл” 

боловсруулах 

Зорилт. 4.7.5.а. 

4.7.5.б. 
Агуулгын хувьд уялдсан 2.1.5 дахь хэсгийн Зорилт 5;  Агуулгын хувьд уялдсан Тогтвортой хөгжлийн зорилго 11; Агуулгын хувьд уялдсан 

7 

Орхон, дархан-уул аймгийн төвийн 

хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө 

боловсруулах  

Зорилт. 4.7.5.б. 

4.7.5.в. 4.7.1.е 
Агуулгын хувьд уялдсан 2.1.5 дахь хэсгийн Зорилт 5.  Агуулгын хувьд уялдсан Тогтвортой хөгжлийн зорилго 11; Агуулгын хувьд уялдсан 

8 
Хот, суурин газрыг дахин хөгжүүлэх 

төслийн зураг төсөл боловсруулах  

Зорилт. 4.7.5.б. 

4.7.5.в. 
Агуулгын хувьд уялдсан 

2.1.5 дахь хэсгийн Зорилт 5; 

Зорилт 6; Зорилт 7; 
Агуулгын хувьд уялдсан Тогтвортой хөгжлийн зорилго 11; Агуулгын хувьд уялдсан 

Нийт 8   8   8   7 

Нийцс

эн 

хувь 

100   100   100   87.5 

Тайлба

р 

Агуулгын хувьд уялдсан-1  

Тусгагдаагүй 0                                    

Огт хамааралгүй 0 

 

Хүснэгтийн үргэлжлэл 
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Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай Үнэлгээ Хот байгуулалтын тухай хууль Үнэлгээ 
Ногоон хөгжлийн 

бодлого 
Үнэлгээ 

5. Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтөд дараах зарчимийн 

5.1.1; 5.1.4. 
Агуулгын хувьд уялдсан 

4. Хот байгуулалт, төлөвлөлтийн үндсэн зарчим 

4.1.3 
Агуулгын хувьд уялдсан “Стратегийн зорилт 6”;  Агуулгын хувьд уялдсан 

5. Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтөд дараах зарчимийн 

5.1.1; 5.1.4. 
Агуулгын хувьд уялдсан 

4. Хот байгуулалт, төлөвлөлтийн үндсэн зарчим 

4.1.3 
Агуулгын хувьд уялдсан “Стратегийн зорилт 6”;  Агуулгын хувьд уялдсан 

5. Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтөд дараах зарчимийн 

5.1.1; 5.1.4. 
Агуулгын хувьд уялдсан 

4. Хот байгуулалт, төлөвлөлтийн үндсэн зарчим 

4.1.3 
Агуулгын хувьд уялдсан “Стратегийн зорилт 6”;  Агуулгын хувьд уялдсан 

5. Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтөд дараах зарчимийн 

5.1.1. 
Агуулгын хувьд уялдсан 

Хот байгуулалтын тухай хуулийн 6.1.3, 7.1.8, 

11.1.1, 11.5.1, 12.1, 15.1.1  дэх заалт; 
Агуулгын хувьд уялдсан “Стратегийн зорилт 6”;  Агуулгын хувьд уялдсан 

5. Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтөд дараах зарчимийн 

5.1.1. 
Агуулгын хувьд уялдсан 

Хот байгуулалтын тухай хуулийн 6.1.1, 6.1.3, 

11.1.2, 11.5.1, 12.2, 15.1.1  дэх заалт; 
Агуулгын хувьд уялдсан ~ Тусгагдаагүй 

5. Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтөд дараах зарчимийн 

5.1.1. 
Агуулгын хувьд уялдсан 

Хот байгуулалтын тухай хуулийн 6.1.1, 6.1.3, 

11.1.2, 11.5.1, 12.2, 15.1.1  дэх заалт; 
Агуулгын хувьд уялдсан “Стратегийн зорилт 6”;  Агуулгын хувьд уялдсан 

5. Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтөд дараах зарчимийн 

5.1.1. 
Агуулгын хувьд уялдсан 

Хот байгуулалтын тухай хуулийн 7.1.8, 7.1.9, 9.1.4 

дэх заалт; 
Агуулгын хувьд уялдсан Стратегийн зорилт 6. Агуулгын хувьд уялдсан 

5. Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтөд дараах зарчимийн 

5.1.1; 5.1.4. 
Агуулгын хувьд уялдсан 

Хот байгуулалтын тухай хуулийн 3.1.18, 7.1.1, 

8.1.7, 11.1.9 дэх заалт; 
Агуулгын хувьд уялдсан Стратегийн зорилт 6. Агуулгын хувьд уялдсан 

  8   8   7 

  100   100   87.5 

Тайлбар 

Агуулгын хувьд уялдсан-1  

Тусгагдаагүй 0                                    

 Огт хамааралгүй 0 

Барилга, хот байгуулалтын яам, Засгийн газрын 2016 оны 249-р тогтоолын хавсралт “Хөгжлийн бодлогын баримт бичиг боловсруулах нийтлэг журам”-ын 1-р хавсралтанд тусгагдсан хүснэгтийн 

дагуу “Хот байгуулалт, газар зохион байгуулалтын дэд салбар”-т хамаарагдах саналуудыг салбарын ерөнхий баримтлах бодлогын баримт бичгүүдийн үзэл баримтлал, зарчим, зорилтод уялдаж байгаа 

эсэхээр дүн шинжилгээ хийхэд дийлэнх саналууд нь бодлогын баримт бичгүүдийн зорилт, зарчимтай нийцэж байна. Барилга, хот байгуулалтын яамнаас ирүүсэн хот байгуулалтын дэд салбарт хамаарах 

саналуудад байршил тусгагдсан эсэх мөн саналын хэрэгцээ шаардлагыг товч дурдав.  
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Хүснэгт 38. БХБЯ-аас ирүүлсэн саналын шинжилгээ 

№ Хот байгуулалтын дэд салбарын санал Байршил тусгагдсан эсэх  Тайлбар 

1 
Монгол орны нутаг дэвсгэрийн 55%-ийг 1:25000 

масштабтай байр зүйн тоон зургаар зурагжуулах 

Архангай, Баян-Өлгий, Баянхонгор, Булган, Говь-

Алтай, Говьсүмбэр, Дархан-Уул, Дорноговь, Дорнод, 

Завхан, Орхон, Өвөрхангай, Өмнөговь, Сүхбаатар, 

Сэлэнгэ, Төв, Увс, Ховд, Хөвсгөл, Хэнтий, 

Улаанбаатар 

Монгол орны нутаг дэвсгэрийг бүхэлд нь бүрхсэн 1:100 000-ны масштабтай байр зүйн зургаас илүү өндөр дахин 

нарийвчлалтай байр зүйн тоон зургаар улс орны нутаг дэвсгэрийг зурагжуулах, дэд бүтцийн салбарын хэрэглээ 

шаардлагад нийцсэн бүтээгдэхүүн бий болгох 

2 

Сумын төвүүдийн инженерийн шугам сүлжээний 

зураглал (“Хот байгуулалтын мэдээллийн сан”-

гийн суурь өгөгдлийг бүрдүүлэх) 

309 сум, 21 томоохон суурин (тосгон)  

Хот төлөвлөлт, хот байгуулалтын салбарт  хэрэгцээтэй мэдээллийг цаг тухайд нь бүрдүүлэх чухал ач 

холбогдолтойгоос гадна сүүлийн жилүүдэд нилээд гарах болсон газар доорх шилэн кабель тасдах, шугам сүлжээний 

хамгаалалтын бүсэд газар олгох зэрэг асуудлыг цэгцлэх ажлын үндэс болно.  

3 
Газрын төлөв байдал, чанарын хянан баталгааны 

мониторингийн сүлжээ ажиллуулах 
330 сум, 9 дүүрэг 

Улсын нийт нутаг дэвсгэрийг хамарсан газрын доройтол өөрчлөлтийн нэгдсэн хяналт, мониторинг байхгүй 

байгаагаас хүн амын болон малын эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах эрх зөрчигдөж байна. Иймээс газрын доройтолын 

нэгдсэн аргаар, богино хугацаанд хяналт хийх шаардлага тулгарч байна. 

4 
”Монгол улсын хүн амын нутагшилт, суурьшлын 

хөгжлийн ерөнхий төсөл” 
Монгол Улсын хэмжээнд 

Нутагшилт, суурьшлын оновчтой бодлогоор, шинжлэх ухаан, үйлдвэрлэл, соёл, ахуйн үйлчилгээ хэт төвлөрч 

багтаамжаасаа томорсон нийслэл хотын хүн амын бөөгнөрлийг багасгах, бүсийн тулгуур төвүүд, орон нутгийн хот 

суурин газрыг төлөвлөн хөгжүүлж, хүн амын хэт төвлөрлийг сааруулах, орон нутгийн хотуудын хөгжлийг 

бүсчилсэн хөгжлийн бодлогоор дэмжих зэрэг арга хэмжээг авах шаардлага гарч байна. 

5 
”Бүс нутаг, хот төлөвлөлтийн институт” ТӨҮГ-ыг 

байгуулах 
Монгол Улсын хэмжээнд 

Хот байгуулалт, зураг төслийг боловсруулах ажлыг тусгай зөвшөөрлийн үндсэн дээр хувийн хэвшлийн 

байгууллагууд гүйцэтгэж байгаа ч тэдгээрийн чадавхи, хүчин чадал нь улс, бүсийн чанартай, стратегийн чухал ач 

холбогдолтой томоохон төсөл, хөтөлбөрүүдийг гүйцэтгэхэд хүрэлцэхгүй, салбарын уялдаа холбоог хангахад 

мэргэжлийн байгууллага буюу институт байх зайлшгүй шаардлагатай байна. 

6 ”Бүсийн хөгжлийн төсөл” боловсруулах Монгол Улсын хэмжээнд (5-6 бүсээр) 

Нутагшилт, суурьшлын оновчтой бодлогоор, шинжлэх ухаан, үйлдвэрлэл, соёл, ахуйн үйлчилгээ хэт төвлөрч 

багтаамжаасаа томорсон нийслэл хотын хүн амын бөөгнөрлийг багасгах, бүсийн тулгуур төвүүд, орон нутгийн хот 

суурин газрыг төлөвлөн хөгжүүлж, хүн амын хэт төвлөрлийг сааруулах, орон нутгийн хотуудын хөгжлийг 

бүсчилсэн хөгжлийн бодлогоор дэмжих зэрэг арга хэмжээг авах шаардлагатай байна. 

7 
Орхон, дархан-уул аймгийн төвийн хөгжлийн 

ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулах  
 Орхон, Дархан-Уул аймгийн төв 

Аймгийн төв хотуудын 2020 он хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөөний хэрэгжилтэнд хяналт шинжилгээ, үнэлгээ 

хийсний үндсэн дээр нэмэлт тодотгол хийж, эдгээр хотуудын цаашдын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөг нийгэм, 

эдийн засгийн хөгжилтэй уялдуулан боловсруулж, хэрэгжүүлэх арга хэмжээг нарийвчлан тодорхойлоход оршино.  

8 
Хот, суурин газрыг дахин хөгжүүлэх төслийн зураг 

төсөл боловсруулах  
Монгол улсын хэмжээнд 

Хот, суурин газрын агаарын болон хөрсний бохирдлыг бууруулах, иргэдийн эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах эрхийн 

баталгааг хангах, нийгмийн болон инженерийн дэд бүтэц, авто замын хүрэлцээг нэмэгдүүлэх зорилго бүхий төсөл. 

Хот байгуулалтын салбарт хамаарах саналуудыг байршил тусгагдсан эсэхээр нь нягтлаж саналын хэрэгцээ шаардлагыг тусгав. Үүнээс үзэхэд саналуудын хэрэгжих байршил нь оновчтой 

тусгагдсан байна. 
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Эрчим хүчний яамнаас ирүүлсэн саналын шинжилгээ 

Хүснэгт 39. Эрчим хүчний яамнаас ирүүлсэн саналын шинжилгээ 

№ Эрчим хүчний салбарын санал Байршил тусгагдсан эсэх  Тайлбар 

1 
Хот, суурин газрын дулаан хангамжийн чанар, хүртээмжийг 

сайжруулах, дулаан хангамжийн дэд бүтцийг хөгжүүлэх 

Архангай, Баянхонгор, Говь-Алтай, Говьсүмбэр, 

Дундговь, Завхан, Өвөрхангай, Хэнтий, Сүхбаатар, Төв 

аймгийн төв болон томоохон суурин газруудад  

Архангай, Баянхонгор, Говь-Алтай, Говьсүмбэр, Дундговь, Завхан, Өвөрхангай, Хэнтий, 

Сүхбаатар, Төв аймгийн төв болон томоохон суурин газруудад дулааны станц, дулааны 

шугам сүлжээ барих, түлшний хангамжийг шийдвэрлэх; 

2 

Бүс нутгийн эрчим хүчний системийг дамжуулах чадал өндөр 

цахилгаан дамжуулах шугамаар холбож, эрчим хүчний нэгдсэн 

систем байгуулах 

Чойр-Сайншанд-Замын-Үүд, Багануур дэд станцыг-УБ 

дэд станц, Багануур-Чойрын, Багануур-Өндөрхаан-

Чойбалсан, Улиастай-Дөргөн-Мянгадын,  Мандалговь-

Арвайхээр чиглэлүүдэд 220кВ-ын цахилгаан шугам 

сүлжээ, дэд станц байгуулах 

Эдгээр чиглэлүүдэд 220 кВ-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, дэд станц барих 

ажлыг эхлүүлэх;  Багануур дэд станцыг Улаанбаатар дэд станцтай холбох 220 кВ-ын 2 

хэлхээт 118 км цахилгаан дамжуулах агаарын шугам барих, дэд станцуудыг өргөтгөх 

ажлыг эхлүүлэх; 

Багануур-Өндөрхаан-Чойбалсан чиглэлийн 220 кВ-ын 2 хэлхээт 518 км цахилгаан 

дамжуулах агаарын шугам барих, 220 кВ-ын дэд станцыг өргөтгөх ажлыг эхлүүлэх; 

3 

Монгол орны говийн бүсийн нар, салхины арвин нөөцөд тулгуурлан 

том чадлын сэргээгдэх эрчим хүчний цогцолбороос Зүүн хойд 

Азийн орнуудад цахилгаан экспортлох Гобитек-Азийн нэгдсэн 

сүлжээ санаачилгыг хэрэгжүүлэхэд бүс нутгийн орнуудтай хамтран 

ажиллах 

- 
Олон улсын банк санхүүгийн байгууллагууд, бүс нутгийн орнуудтай хамтран Гобитек-

Азийн эрчим хүчний нэгдсэн сүлжээний санаачилгын суурь судалгааг хийж хэрэгжүүлэх 

4 

Эрчим хүчний суурилагдсан хүчин чадалд сэргээгдэх эрчим хүчний 

эзлэх хувь хэмжээг 2020 онд 20 хувь, 2030 онд 30 хувь хүртэл 

нэмэгдүүлэх 

Ховд гол дээр Эрдэнэбүрэнгийн  60-100 хүртэл МВт-ын 

усан цахилгаан станц барих ажлыг эхлүүлэх; 

Эрчим хүчний нэгдсэн системийн тогтовортой ажиллагаанд нийцүүлэн сэргээгдэх эрчим 

хүчний /нар, салхи, ус/ хувь хэмжээг зохистой хэмжээгээр хөгжүүлэх, 

хэрэгжүүлэх Уур амьсгалын хөрөнгө оруулалтын сангийн бага орлоготой орнуудад 

сэргээгдэх эрчим хүчийг дэлгэрүүлэх хөтөлбөрийн хүрээнд сэргээгдэх эрчим хүчний 

төслийг хэрэгжүүлэх; 

Байгаль орчин аялал жуулчлалын яамнаас ирүүлсэн саналын шинжилгээ 

Хүснэгт 40. Байгаль орчин аялал жуулчлалын яамнаас ирүүлсэн саналын шинжилгээ 

№ Байгаль орчин, аялал жуулчлалын салбарын санал Байршил тусгагдсан эсэх Тайлбар 

1 
Дорнод, Өмнөговь, Өвөрхангай, Хөвсгөл, Увс, Ховд аймгуудын нисэх онгоцны буудлуудыг ОУ-ын нисэх 

буудал болгон хөгжүүлэх  

Дорнод, Өмнөговь, Өвөрхангай, Хөвсгөл, 

Увс, Ховд  

Тухайн бүс нутаг бие даан гадаадын жуулчид хүлээж авах 

боломжийг бүрдүүлж, ОУ-ын нислэгийн үнийг бууруулах 

2 

Баруун бүсэд- Адал явдалт, тусгай сонирхлын, Хангайн бүсэд-Байгалийн амралт зугаалгын, Төвийн 

болон УБ-ын бүсэд Албан бизнесийн, Говийн бүсэд-Байгалийн палеонтологийн, Зүүн бүсэд-Түүхэн аялал 

жуулчлалыг түлхүү хөгжүүлэх чиглэлээр аялал жуулчлалын нөөц даацын судалгаа хийж гол зорих 

газрууд, бүтээгдэхүүн үйлчилгээний нэр төрөл, хөгжлийн чиг хандлагыг бүсчлэн тодорхойлох 

Эдийн засгийн бүсүүдэд 

Бүс болгонд аялал жуулчлалын чиглэлээр түлхүү хөгжүүлж аялал 

жуулчлалын нөөц даацын судалгаа хийж гол зорих газрууд, 

бүтээгдэхүүн үйлчилгээний нэр төрөл, хөгжлийн чиг хандлагыг 

бүсчлэн тодорхойлох 

3 

Орхоны хөндийд “Аялал жуулчлалын үндэсний парк бий болгох”, Хөвсгөл нуурын БЦГ-т “Тогтвортой 

аялал жуулчлалын хөгжүүлэх”, Хэнтий аймагт “Мянгатны суут хүн их эзэн Чингис хаан” аялал 

жуулчлалын цогцолбор байгуулах, Дорнод аймагт “Хил орчмын аялал жуулчлалын цогцолбор 

байгуулах”, Өмнөговь аймагт “Палеонтологийн аялал жуулчлалын үндэсний хүрээлэн байгуулах”, Ховд 

аймагт “Олон ястны соёлын хүрээлэн байгуулах” болон бусад төслүүдийг хэрэгжүүлэх  

Өвөрхангай, Булган, Сэлэнгэ, Дархан-

Уул, Хөвсгөл, Дорнод, Хэнтий, 

Өмнөговь, Ховд,  

Эдгээр төслүүдийг хэрэгжүүлэх замаар орон нутагт ажлын байрыг 

нэмэгдүүлэх 

 

Зөвлөмж, санал: 

Улсын хөгжлийн цогц бодлого, ойрын ирээдүйн томоохон хөтөлбөр төслүүд хэрэгжсэнээр 2020 оноос хот байгуулалтын салбарын хөгжлийн эрчимтэй өсөлттэй салбарт тооцогдох боломжтой байна. 

Барилга, хот байгуулалтын яамнаас ирүүлсэнээр салбарын хөгжлийн төлөвлөгөөг хэрэгжүүлснээр МУ-ын бүтээн байгуулах өнөөгийн чадавхыг 2020 онд 1.38 дахин,  2025 онд 2.6 дахин, 2028 онд 3.9 дахин 

өсгөх тооцоо төсөөлөл гаргасан байна.  
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Хэдийгээр ийнхүү хангалттай зорилт, арга хэмжээнүүд тусгагдсан хэдий ч уг баримт бичгүүдэд тусгагдсан зорилтууд биелэгдэх боломжыг нэмэгдүүлэх, хэрэгжүүлэх арга механизм байхгүй, хэрэгжүүлэх 

хөрөнгө оруулалт хангалтгүй, боловсон хүчний тогтолцоог бүрдүүлэх гэх мэт олон шалтгаантай холбоотой байна. 

Бодлого үйл ажиллагаанд шинэчлэл хийж, газар зохион байгуулалтын удирдлага зохион байгуулалтын шинэтгэл хийх, үндэсний орон зайн мэдээлэллийн систем байгуулах, нийтийн аж ахуйн 

бодлого үйл ажиллагааг боловсронгуй болгох бодлогын дэд хөтөлбөр төслүүдийн батлах хэрэгжүүлэх шаардлагатай. Ингэхдээ зорилго зорилтоо хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны загвар, арга хэрэгслийн 

тодорхойлохын тулд менежментийн загвар, хэлхээ харилцааны схем, хэрэгжилтийг хангах эрх зүй, эдийн засаг, үйл ажиллагааны арга механизмууд зэргийг тодорхойлох шаардлагатай.  

Шаардагдах хөрөнгө, санхүүгийн эх үүсвэрийн хангалтын төлөвлөгөө  гаргах,  дотоод гадаад эх үүсвэрийг бүрдүүлэх, түүний зориулалт, зээллэг, өөрийн хөрөнгийн бүрдүүлэлт, барьцаа батлан 

даалтын арга хэрэгслүүд гэх мэт лавшруулан судлан тодорхойлох нь зүйтэй байна.  

Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн байршлын зураглал болон яамдаас ирүүлсэн саналын зураглалыг хавсралтанд хавсаргав.  
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2.3 Бүсчилсэн хөгжлийн бодлогод тусгах орон нутгийн санал  

2.1.а Архангай аймгийн санал  

 

2.1.б Дорнод аймгийн санал 

 
2.1.г Сэлэнгэ аймгийн санал

2.1.в Дундговь аймгийн санал 
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2.1.д  Баян-Өлгий аймгийн санал  

 

2.1.е Баянхонгор аймгийн санал
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2.1.ё Булган аймгийн санал  

 2.1.ж Говь-Алтай аймгийн санал  
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2.1.з Говь-Сүмбэр аймгийн санал 

 

2.1.и Дархан-Уул аймгийн санал 
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2.1.й Дорноговь аймгийн санал 

 

2.1.к Завхан аймгийн санал 
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2.1.л Орхон аймгийн санал 

 

2.1.м Өвөрхангай аймгийн санал 
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2.1.н Сүхбаатар аймгийн санал 

 

2.1.о Төв аймгийн санал 
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2.1.ө Увс аймгийн санал 

 

2.1.п Ховд аймгийн санал 
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2.1.р Хөвсгөл аймгийн санал 

 

2.1.с Хэнтий аймгийн санал 
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“Бүсчилсэн хөгжлийн бодлого”-д тусгах саналаа нийт 21 аймгаас 20 аймаг ирүүлсэн. 

Өмнөговь аймаг “Бүсчилсэн хөгжлийн бодлого”-д санал ирүүлээгүй байна.  

Эдгээр саналуудад шаардагдах хөрөнгө, санхүүгийн эх үүсвэрийн хангалтын төлөвлөгөө  

гаргах,  дотоод гадаад эх үүсвэрийг бүрдүүлэх, түүний зориулалт, зээллэг, өөрийн 

хөрөнгийн бүрдүүлэлт, барьцаа батлан даалтын арга хэрэгслүүд гэх мэт лавшруулан судлан 

тодорхойлох нь зүйтэй байна 

Орон нутгуудаас ирсэн саналыг шинэ бүсүүдэд хэрэгжих үйл ажиллагаанд тусган 

бүсчилсэн хөгжлийн зорилго, зорилттой нийцүүлэн тусгав. 

2.4. Эдийн засгийн макро бүсүүдийг шинээр тогтоосон нь 

Төслийн судлаачдын багаас судлаачдын дэвшүүлж буй санаа, эдийн засгийн бүс нутаг 

тогтоох нийтлэг арга зүй, нутаг дэвсгэрийн хөдөлмөрийн хуваарийн өөрчлөлтийн чиг 

хандлага, аймгуудаас гарсан саналыг харгалзан дээрх схемүүдийн тулгуур зарчим, үзэл 

санаа, давуу талыг шингээсэн схем боловсруулах, мөн бүсчилсэн хөгжлийн бодлогыг 

шинээр тодорхойлоход голлон нөлөөлөх хүчин зүйлсийг тооцон өөрийн орны онцлогт 

тохирсон үндэслэл, шалгуур тогтоох зорилт тавьж, асуудлыг доор дурдсан хүрээгээр авч 

үзсэн болно.  Үүнд: 

1. Нутаг дэвсгэрийн байгаль, газарзүй, уур амьсгал, ландшафтын онцлог; 

2. Эдийн засаг, нийгмийн харилцаа;  

3. Улс төр, геополитикийн бодлого, засаг захиргааны хуваарь; 

4. Түүх, соёл, уламжлал;  

5. Функционал буюу чиг үүргийн хүчин зүйлс; 

6. Үндэсний аюулгүй байдлын асуудал; 

7. Нутаг дэвсгэрийн орон зайн зохион байгуулалт.  

Түүнчлэн бүс нутгийн хөгжилд эдгээрийн үзүүлэх нөлөөллийг аймаг, бүс  бүрээр судалж, 

аж ахуйн талаар хорших, дагнах үүднээс засаг захиргааны аль аль нэгжийг нэг бүсэд багтаан 

хөгжүүлэх боломжтойг бүсүүдийн төрөлжилтийн түвшин, эдийн засаг, зах зээлийн орчин, 

орон зайн хувьд илрэх давуу талыг баримжаалан хялбар загвараар тооцож гаргасан.  

Нэг. Байгалийн хүчин зүйлс 

Монгол Улс дэлхийн сэрүүн бүсийн Сибирийн ой тайгаас Төв Азийн говь цөлийн бүсэд 

шилжих ландшафт бүхий өндөр уул, тайгын бүслүүр, ойт хээр, хээр, говь, цөлийн бүсийг 

хамран оршдог. Мөн далай тэнгисээс алслагдсан том эх газрын төвд өндөрлөг уулсаар 

хүрээлэгддэг учир эрс тэс уур амьсгалтай, эмзэг экосистемтэй орон юм. Эдийн засгийн 

бүсүүдийг тогтоохдоо байгалийн мужлал, ландшафтын хэв шинж, бүтэц, байгалийн бүс, 

бүслүүр, уур амьсгал, экосистем, ус зүй, уул зүйн тогтоцыг суурь хүчин зүйл болгон авч 

үзэв. Үүнд: 

- Байгаль, газарзүйн ижил төстэй болон ялгаатай байдлыг харгалзан эдийн засгийн 

бүсчлэлийг уур амьсгалын бүсчлэлтэй холбож, экологийн даац, түүнд зохицсон аж ахуйн 

үйл ажиллагааны уялдаа зохицлыг хангах; 

- Улс орны төдийгүй, хүн төрөлхтний өв болсон Хөвсгөл, Байгаль нуурын болон бусад 

цэнгэг усны эх үүсвэрийг бохирдлоос сэргийлэх, усны нөөцийн хамгаалалт, ашиглалтын 

шинэ тогтолцоо бүрдүүлэх;  

- Баялгийн нөөцийн ашиглалтын болон хүрээлэн буй орчны хамгааллын 

менежментийн харилцан уялдсан бодлого хэрэгжүүлэх; 

- Дорнодын тал, Их нууруудын хотгор, Алтайн уулархаг нутаг зэрэг онгон дагшин 

экосистемүүдийг хадгалж үлдэх; 

- Азийн шороон шуурганы голомт болж буй хөрсний эвдрэл, цөлжилтийн  хүрээг 

тэлэхгүй байх, аажмаар багасгах; 

- Уламжлалт бэлчээрийн мал аж ахуйн экологийн зохистой нутгийг хамгаалж, 

нүүдэлчдийн ахуй соёл, уламжлалыг хадгалах; 

- Экосистемд нийцсэн аялал жуулчлал, рекреацын коридоруудыг үүсгэх; 

- Дэлхийн байгалийн өв, тусгай хамгаалалттай газар нутгийг нэмэгдүүлэх, энэ 

чиглэлээр олон улсын хамтын ажиллагааг идэвхжүүлэх;  

- Бүс нутаг бүрийн онцлогт нийцсэн биологийн төрөл зүйлийн хамгаалал, нөхөн 

сэргээлт, ашиглалтын горим тогтоох;  

- Хүлэмжийн хийн болон хүрээлэн буй орчны мониторингийн сүлжээг өргөтгөх, 

гамшгийн менементийн тогтолцоог төгөлдөржүүлэх;  

- Болзошгүй эрсдлийг даван туулах төлөвлөлтийн нэгдсэн хүрээг тогтоох.  

Хоёр. Эдийн засаг, нийгмийн хүчин зүйлс 

Манай улсын эдийн засаг дан ганц уул уурхайн салбараас хэт хамааралтай байгаа нь олон 

улсын зах зээл дэх эрдэс, түүхий эдийн үнийн хэлбэлзэл, дэлхий нийтийг хамран бараг 

давтамжтай гэхээр ойр ойрхон тохиолдох болсон хямрал, уналтыг тун эмзэг хүлээж авах 

нөхцөл болж байна. Өнгөрсөн хугацаанд эдийн засаг (зарим үед нэлээд өндөр) өссөн ч 

иргэдэд наалдацгүй, нэг үгээр, нийгэм-эдийн засгийн тулгамдсан асуудлуудыг шийдвэрлэх, 

ажилгүйдэл, ядуурлыг бууруулахад дорвитой нөлөө үзүүлж чадаагүйг Y бүлэгт дурдсан 

хөгжлийн үзүүлэлтүүдээс харж болно. Иймд бүсүүдийн эдийн засгийн өсөлтөд тулгуурлан 

хүртээмжтэй, чанартай нийгмийн үйлчилгээ хүргэж, нутаг дэвсгэрийн нийт хүрээгээр ахуй 

амьдралын ойролцоо нөхцөл бүрдүүлэх, иргэдийн амьдралын чанарыг сайжруулах үүднээс 

хүний хөгжилд хөрөнгө оруулах, “хэн ч хөгжлөөс хоцрох ёсгүй“ гэсэн зарчмыг суурь хүчин 

зүйл болгон авч үзсэн. Үүнд: 

Эдийн засгийн бодлогын үүднээс:   

- Бүсүүдийн эдийн засгийн төрөлжилт, дагналт, хоршилтыг оновчтой төлөвлөх, 

дэмжин хөгжүүлэх боломж бүрдүүлэх;   

- Дэд бүтцийн хэвтээ, босоо тэнхлэгийн сүлжээ байгуулж, бүсүүдийг алслалтгүй 

болгох, нэг төвийн хамаарлыг багасган төвлөрлийг задлах;  

- Бүс хоорондын болон аймаг хоорондын хөгжлийн коридор үүсэх нөхцөл бүрдүүлэх;   

- Өрнө-Дорныг холбосон дамжин өнгөрүүлэх саад багатай, үйлчилгээ сайтай, дэд 

бүтцийн коридор байгуулах, түүнтэй уялдсан бүсийн болон орон нутгийн тээвэр, 

логистикийн нэгдсэн сүлжээ байгуулах;   

- Газарзүйн байрлалыг харгалзан хөрш орнуудын хил залгаа бүс нутгуудтай шууд 

холбогдох зах зээлийн адил тэнцүү нөхцөл бүрдүүлэх;  

- Тив хоорондын дэд бүтцийн тэнхлэг, коридоруудад холбогдож, далайд гарах дөт 

гарцуудыг ашиглах;  

- Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн сүлжээнд түшиглэн байгаль-соёлын аялал 

жуулчлал, экосистемийн үйлчилгээг хөгжүүлэх; 

- Эрдэс баялгийг байгаль орчинд ээлтэй технологи ашиглан боловсруулах, мал аж 

ахуйн түүхий эдийг хаягдалгүй, иж бүрэн ашиглах үйлдвэрлэл, нийлүүлэлтийн мөчлөгийг 

(дамжлагыг) хөгжүүлэх; 
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- Түүхий эд бэлтгэн нийлүүлэх, бэлэн бүтээгдэхүүн борлуулах зах зээлийн нэгдсэн 

сүлжээ бүрдүүлж, салбарын бүсчлэл, хоршилтыг  бий болгох. 

Хүн ам зүй, нийгмийн бодлогын үүднээс: 

- Эрүүл мэнд, боловсрол, нийгэм, соёлын үйлчилгээний чанарыг сайжруулах, төрөл 

бүрийн дэд бүтцийн үйлчилгээг иргэдэд хүрэлцээтэй, хүртээмжтэй байлгах;   

- Хүн амын нутагшилт, хот байгуулалт, хот, суурингийн нэгдмэл тогтолцоо 

(таталцлын сүлжээг оруулаад)-г бүрдүүлэх; 

- Хөдөлмөрийн нөөцийг бүсийн тэргүүлэх чиглэлүүдтай уялдуулан бэлтгэх, оновчтой 

байршуулах;  

- Хүн амд үзүүлэх нийгмийн халамж, үйлчилгээний чанар, үр нөлөөг төрөөс үзүүлэх 

үйлчилгээний жишиг, нормативтай уялдуулан амьдралын чанарын үзүүлэлтийг 

сайжруулах хөшүүрэг болгон ашиглах;   

- Эдийн засгийн өсөлтийн үр шимийг иргэн бүрт хүртээж, нийгмийн дундаж 

давхаргын эзлэх хувийг нэмэгдүүлэх. 

Гурав. Геополитикийн бодлого, засаг захиргааны тогтолцооны хүчин зүйлс 

Энэ хүрээнд ОХУ, БНХАУ-тай харилцах хэтийн төлөв, Зүүн хойд Ази, Төв Азийн хамтын 

ажиллагааны төсөл, хөтөлбөрт оролцох нөхцөл боломж, засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн 

нэгжүүдийн уламжилж ирсэн болон өнөөгийн хуваарийн тогтолцооны онцлогийг голлон 

авч үзсэн. Үүнд: 

Геополитикийн үүднээс, 

- ОХУ-ын Дорнод Сибирийн бүс, БНХАУ-ын Баруун болон Зүүн хойд бүсийн орон 

зайн хөгжлийн төлөвлөлтийг чиг хандлагыг тооцох;    

- Бүс нутгийн хамтын ажиллагааны хүрээнд хэрэгжиж буй болон дэвшигдэж байгаа 

санаачлагуудтай уялдсан бодлого явуулах; 

- Төрийн нэгдмэл байгууламжтай улс, орнуудын эдийн засгийн бүсчлэлийн загвар, 

ололт амжилт, тулгамдсан асуудлыг судлан үзэх; 

- Аймгууд бүсчлэлийн хүрээнд бусад бүс нутаг, хөрш орнуудын хил залгаа 

субъектуудтай зах зээлийн олон шижмээр холбогдох геоэдийн засгийн орон зай үүсгэх;  

Засаг захиргааны хуваарь ба эдийн засгийн бүсчлэлийн хамаарал, харилцан нөлөөлөх 

байдлын үүдээс, 

- Бүсийн хэмжээнд төр, иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагын харилцаа, хамтын 

ажиллагааг дэмжин хөгжүүлэх бодлого зохицуулалт, нийгэм-сэтгэл зүйн нэгдмэл үндсийг 

бүрдүүлэх;  

- Нэг бүсэд багтаж буй аймгуудыг функционал, гомоген болон хот-бүсийн зарчмаар  

мезо бүсүүд болгон хуваах үндэслэл боловсруулах;  

- Эдийн засгийн бүсчлэл нь цаашид засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн өөрчлөлт, 

шинэчлэл хийх үндсэн суурь болох;  

- Бүсүүд хоорондоо хоршин нөөц боломжоо бүрэн ашиглаж, нэгнээ нөхөн хангах 

чадвартай эдийн засгийн бүсчлэл-засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн удирдлагын нэгдсэн 

институтыг төлөвшүүлэх; 

- Төрийн захиргааны төв, нутгийн захиргааны байгууллагын бүтэц, чиг үүргийн 

хуваарилалтыг оновчтой тогтоох.    

Дөрөв. Түүх, соёл, уламжлалын хүчин зүйлс  

Эдийн засгийн макро бүсүүдийг шинээр тогтоохдоо нүүдлийн болон суурин амьдрах орон 

зайн оновчтой хослол бүрдүүлж, түүх соёлын дурсгалыг хамгаалах хүрээнд соёлын биет 

болон биет бус өвийн ангилал бүрээр шалгуур, үзүүлэлтийг тооцон тохиромжтой байдлын 

үнэлгээ хийж, эдгээрт тулгуурлан хөгжих боломжтой функционал бүс нутгийг тодорхойлон 

соёлын кластерыг дэмжих бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний нийлүүлэлтийн сүлжээг хөгжүүлэх 

зэрэг асуудлыг суурь хүчин зүйл болгон авч үзсэн. Үүнд: 

- Хүн амын ахуй амьдралын хэв шинж, зан заншил, хэв маягт тулгуурлан нүүдлийн 

соёл иргэншлийн өв уламжлалыг хадгалах;  

- Уламжлалт соёлын өв, түүхийн дурсгал, археологи, палеонтологийн олдвор, эртний 

эд өлгийн зүйлсийг хамгаалж, сурталчлан ашиг, орлго олох тогтолцоо бүрдүүлэх;   

- Нүүдэлчдийн аж ахуй, соёлын дэвшилтэт өв уламжлал, арга ажиллагааг орчин үеийн 

суурин иргэншлийн ололттой хослуулан тогтвортой хөгжлийн бүс нутгийн загваруудыг 

буй болгох.  

Тав. Чиг үүргийн (функионал) хүчин зүйлс  

Үйлдвэрлэл, үйлчилгээнийй байршил, төрөлжилтийг тодорхойлж, тухайн бүс нутгуудад 

ямар төрлийн үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэхэд тохиромжтойг судлан тогтоох, түүхий эдийн 

нөөц, дэд бүтэц, эдийн засгийн үр ашиг, гадаад, дотоод зах зээл, улс орны нийтлэг эрх ашиг, 

орон нутгийн хөгжлийн чиг хандлагад нийцүүлэх зэрэг асуудлыг суурь хүчин зүйл болгон 

авч үзсэн. Үүнд: 

1. Анхдагч үйлдвэрлэлийн байршилт төрөлжилт: 

- Үр тариа, төмс хүнсний ногоо, тэжээлийн ургамал тариалах бүс нутаг, тэдгээрт 

нийцсэн газар тариалан эрхлэх систем;  

- Уул уурхай стратегийн болон орон нутгийн ач холбогдолтой ордуудыг ашиглах 

эрэлт хэрэгцээ, дараалал, цаг хугацаа; 

2. Хөнгөн үйлдвэрлэлийн байршил төрөлжилт:  

- Хүнс, ноос, ноолуур, арьс шир, түүхий эд боловсруулах гэх мэт тэргүүлэх ач 

холбогдолтой хөнгөн үйлдвэрүүд; 

- Бүсийн төрөлжилтөд голлон нөлөөлөх брэнд бүтээгдэхүүний үйлдвэр; 

3. Хүнд үйлдвэрлэлийн байршил төрөлжилт:  

- Хар болон өнгөт төмөрлөг, нүүрс, хими, барилгын материал, газрын тосны болон  

бусад олборлох, боловсруулах үйлдвэрлэл; 

Зургаа. Үндэсний аюулгүй байдлын хүчин зүйлс    

Энд үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримтлалыг суурь хүчин зүйл болгон авч үзсэн болно. 

Үүнд: 

- Монгол Улсын нутаг дэвсгэрийн бүрэн бүтэн, нэгдмэл байдлыг хангах;   

- Зах хязгаар нутгийг хөгжүүлж, нутаг дэвсгэрээ эзэнтэй байлгах үүднээс газар нутгаа 

тэлж ашиглах; 

- Хөрш орнуудын Монголтой хиллэх бүс нутгуудынхаа талаар баримталж буй 

бодлогыг харгалзан үзэх;  

- Экологийн аюулгүй байдлыг хангах, элдэв гамшигт үзэгдлээс урьдчилан сэргийлэх 

оновчтой тогтолцоо бүрдүүлэх. 

Долоо. Орон зайн бүтэц, зохион байгуулалтын хүчин зүйлс  

Байршлын ойр дөт байдал, газарзүйн ялгарал, орон зайн өгөгдлийн бүтэц бүсчлэлийн 

системийн чухал суурь болно. Иймд: 
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- Бүсийн шинжилгээний онол, арга зүй, аргачлалаар байгаль, нийгэм, эдийн засгийн 

хүчин зүйлсийн үйлчлэл, тохиромжтой байдлын үнэлгээний зураглал боловсруулж, 

оновчтой байршлыг тогтоох шалгуур болгож ашиглах;  

- Нутаг дэвсгэрийн зохион байгуулалт, хүн амын нутагшилтын ерөнхий төслүүдийн 

уялдааг эдийн засгийн бүсчлэлийн хүрээнд хангах;  

- Дээр дурдсан хүчин зүйлсийн харилцан нөлөөлөл, хамаарлын үр дүнг нэгтгэн үзэж, 

улсын хэмжээнд орон зайн зохион байгуулалт ямар байх ёстойг харуулсан байршил, 

таталцлын зураглал боловсруулах;   

- Орон зайн төлөвлөлтөд хүн ам, үйлдвэрлэл, үйлчилгээг нэг цэгт тусад нь байршуулж 

ирсэн хандлагыг өөрчилж, өсөлтийн төв, тэнхлэг, эрчимтэй хөгжлийн кластерууд 

(үйлдвэрлэл-технологийн парк, кластер, чөлөөт бүс гэх мэт) үүсгэх, тэдгээрийн харилцан 

үйлчлэлийн үр нөлөөг тооцох;  

- Бүлэг суурингийн тогтолцооны хувьд УИХ-ын болон аймаг, нийслэлийн ИТХ-ын 

шийдвэрийг үндэс болгосны дээр одоогийн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн хуваарийг 

тодорхой хугацаанд хадгалах, үйлчилгээний зохистой хүрээнд хамрагдах нөхцөлийг бий 

болгох;   

Зураг 2.2. Бүсчлэлийн шинэ схем, 2019 

Хот суурингийн хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө, хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөг 

шинэчлэх хүрээнд бүлэг суурингийн төв буюу хөгжлийн ирээдүйтэй сумдыг сонгохдоо ойр 

зэргэлдээ сумуудтай харьцуулахад хөгжлийн түвшин, байршлын хувьд нийгэм, соёл, ахуйн 

болон бизнесийн үйлчилгээг хүргэх боломжийг харгалзан үзэх;  

 

 

 

 

Дэд бүтцийн сүлжээ, бүлэг суурингийн тогтолцооны харилцан уялдааг хангаж, 

бүсийн тулгуур төв, орон нутгийн өсөлтийн төвүүд байршлын хувьд тохиромжтой эсэхийг 

судлан тогтоох зэрэг болно.   

Улмаар эдгээр шалгуур, үндэслэлд тулгуурлан Баруун (Баян-Өлгий, Ховд, Увс), Алтайн 

(Говь-Алтай, Баянхонгор, Өвөрхангай), Хангайн (Хөвсгөл, Завхан, Архангай, Булган, 

Сэлэнгэ, Дархан-Уул), Төвийн (Нийслэл, Төв аймаг), Говийн (Өмнөговь, Дундговь, 

Дорноговь, Говьсүмбэр), Зүүн (Хэнтий, Сүхбаатар, Дорнод) гэсэн нутаг дэвсгэрийн зургаан 

бүсээр улс, орны орон зайн хөгжлийг төлөвлөж, хэрэгжүүлэх санал боловсруулсан (2.1-р 

зураг). Мөн эдгээр бүсийн тулгуур төв нь Ховд, Баянхонгор, Шинэ Хархорин (шинэ 

нийслэл), Улаанбаатар, Даланзадгад, Чойбалсан хот байхаар тооцсон болно. 

 

 

Зураг 2.3. Мезо бүсүүд үүсгэж болох хувилбарууд   

 

Түүнээс гадна өмнө дурдсан хот-бүс хэмээх концепц, өсөлтийн гурвалжны болон 

хөгжлийн тэнхлэгийн онол, орон зайн зохион байгуулалтын гомоген хэлбэрийг ашиглан 

Баруун бүсэд Өлгий-Улаангом-Ховд, Хангайн бүсэд Улиастай-Мөрөн-Цэцэрлэг, 

Сүхбаатар-Дархан, Булган-Эрдэнэт, Алтайн бүсэд Алтай-Баянхонгор-Арвайхээр, Говийн 

бүсэд Чойр-Сайншанд-Замын-Үүд, Мандалговь-Даланзадгад-Оюутолгой, Зүүн бүсэд 

Өндөрхаан-Баруун-Урт эсвэл Чойбалсан гэсэн нутаг дэвсгэрийн таталцал, харилцан 

үйлчлэлийг тооцон мезо бүсүүд үүсгэх боломжтой гэж үзэж байна (2.2-р зураг). 
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Хүснэгт 41. Макро бүс тогтооход тооцсон шалгуур үзүүлэлтүүд  

  Дэд бүтэц Байгаль орчин 
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Х
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Дорнод  1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 

Хэнтий 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

Сүхбаатар  0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 

Говьсүмбэр 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Дундговь  0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

Дорноговь 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Өмнөговь  0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 

Өвөрхангай 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

Баянхонгор  0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Говь-Алтай  0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Архангай 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

Булган 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

Дархан-Уул 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

Сэлэнгэ  0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

Орхон  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

Хөвсгөл  0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

Завхан 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.5 0.5 0 0 0 

Увс  1 0 1 0 0 0 0 0 0 0.5 0.5 0 0 0 0 

Баян-Өлгий  1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

Ховд  0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

Улаанбаатар 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Төв  1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.5 0.5 0 0 

 

 Эдийн засаг Нийгэм 
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Дорнод  0.5 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 

Хэнтий 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 

Сүхбаатар  0.5 0 1 0 0 0 0 1 0 0.5 1 1 

Говьсүмбэр 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0.5 1 1 

Дундговь  1 0 1 0 0 0 0 0 1 0.5 1 1 

Дорноговь 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0.5 1 1 

Өмнөговь  1 0 1 0 0 0 0 0 1 0.5 1 1 

Өвөрхангай 0 0.3 1 0 0 0.5 0 0 0 0.5 1 1 

Баянхонгор  0.5 0 1 0 0 1 0 0 0 0.5 1 1 

Говь-Алтай  0 0 1 0.5 0 0.5 0 0 0 0 1 1 

Архангай 0 0.3 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 

Булган 0.5 0.8 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 

Дархан-Уул 0.5 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 

Сэлэнгэ  0.5 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 

Орхон  0.5 0.3 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 

Хөвсгөл  0 0.3 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 

Завхан 0 0 1 0.5 0 0.5 0 0 0 0.5 1 1 

Увс  0.5 0.2 1 1 0 0 0 0 0 0.5 1 1 

Баян-Өлгий  0 0.2 1 1 0 0 0 0 0 0.5 1 1 

Ховд  0.5 0.3 1 1 0 0 0 0 0 0.5 1 1 

Улаанбаатар 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 

Төв  0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 

 

Хүснэгт 42. AHP загвараар бодож гаргасан тооцоо 
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Дорнод 9.25 8.00 6.75 4.00 4.00 4.00 4.00 3.80 

Хэнтий 8.00 8.00 5.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.80 

Сүхбаатар 6.75 5.50 8.50 4.75 3.75 4.75 3.75 3.25 

Говьсүмбэр 4.00 3.50 4.75 7.25 6.25 7.25 6.25 3.25 

Дундговь 4.00 3.50 3.75 6.25 7.25 6.25 7.25 3.25 

Дорноговь 4.00 3.50 4.75 7.25 6.25 7.25 6.25 3.25 

Өмнөговь 4.00 3.50 3.75 6.25 7.25 6.25 8.25 4.25 

Өвөрхангай 3.80 3.80 3.25 3.25 3.25 3.25 4.25 6.59 

Баянхонгор 3.75 3.50 3.50 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 

Говь-Алтай 3.00 3.00 3.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.25 

Архангай 5.30 5.30 3.50 3.50 3.50 3.50 4.50 6.09 

Булган 6.05 5.80 3.75 4.00 4.00 4.00 5.00 6.24 

Дархан-Уул 5.25 5.00 4.75 5.00 4.00 5.00 4.00 4.80 

Сэлэнгэ 5.25 5.00 4.75 5.00 4.00 5.00 4.00 4.80 

Орхон 4.55 4.30 3.75 4.00 4.00 4.00 4.00 4.59 

Хөвсгөл 4.30 4.30 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 4.59 

Завхан 4.50 4.50 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 4.00 
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Увс 4.95 4.70 3.50 3.75 3.75 3.75 3.75 3.31 

Баян-Өлгий 4.70 4.70 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 3.31 

Ховд 4.05 3.80 3.50 3.75 3.75 3.75 3.75 4.34 

Улаанбаатар 3.00 3.00 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 

Төв 6.00 6.00 3.50 3.50 3.50 3.50 4.50 5.30 

Баянхонгор Говь-Алтай Архангай Булган 
Дархан-

Уул 
Сэлэнгэ Орхон Хөвсгөл 

3.75 3.00 5.30 6.05 5.25 5.25 4.55 4.30 

3.50 3.00 5.30 5.80 5.00 5.00 4.30 4.30 

3.50 3.00 3.50 3.75 4.75 4.75 3.75 3.50 

4.75 4.00 3.50 4.00 5.00 5.00 4.00 3.50 

4.75 4.00 3.50 4.00 4.00 4.00 4.00 3.50 

4.75 4.00 3.50 4.00 5.00 5.00 4.00 3.50 

4.75 4.00 4.50 5.00 4.00 4.00 4.00 3.50 

4.75 4.25 6.09 6.24 4.80 4.80 4.59 4.59 

6.50 5.50 4.50 4.75 3.75 3.75 3.75 3.50 

5.50 6.50 3.50 3.50 3.00 3.00 3.00 4.00 

4.50 3.50 8.09 8.24 5.30 5.30 5.09 5.09 

4.75 3.50 8.24 8.89 6.05 6.05 5.49 5.24 

3.75 3.00 5.30 6.05 7.25 7.25 5.55 5.30 

3.75 3.00 5.30 6.05 7.25 7.25 5.55 5.30 

3.75 3.00 5.09 5.49 5.55 5.55 5.34 5.09 

3.50 4.00 5.09 5.24 5.30 5.30 5.09 7.09 

3.75 4.50 5.50 5.50 4.00 4.00 4.00 5.00 

3.50 3.50 4.56 4.91 3.95 3.95 3.81 3.56 

3.25 3.50 4.56 4.66 3.70 3.70 3.56 3.56 

4.50 4.50 3.59 3.99 4.05 4.05 3.84 3.59 

2.50 2.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 

3.50 3.00 6.80 7.30 5.50 5.50 4.80 4.80 

Завхан Увс Баян-Өлгий Ховд Улаанбаатар Төв 

4.50 4.95 4.70 4.05 3.00 6.00 

4.50 4.70 4.70 3.80 3.00 6.00 

3.25 3.50 3.25 3.50 2.50 3.50 

3.25 3.75 3.25 3.75 2.50 3.50 

3.25 3.75 3.25 3.75 2.50 3.50 

3.25 3.75 3.25 3.75 2.50 3.50 

3.25 3.75 3.25 3.75 2.50 4.50 

4.00 3.31 3.31 4.34 2.50 5.30 

3.75 3.50 3.25 4.50 2.50 3.50 

4.50 3.50 3.50 4.50 2.00 3.00 

5.50 4.56 4.56 3.59 3.00 6.80 

5.50 4.91 4.66 3.99 3.00 7.30 

4.00 3.95 3.70 4.05 3.00 5.50 

4.00 3.95 3.70 4.05 3.00 5.50 

4.00 3.81 3.56 3.84 3.00 4.80 

5.00 3.56 3.56 3.59 3.00 4.80 

6.25 5.00 4.75 3.75 2.50 4.75 

5.00 7.04 6.79 6.06 2.50 4.70 

4.75 6.79 7.29 6.31 2.50 4.70 

3.75 6.06 6.31 7.59 2.50 3.80 

2.50 2.50 2.50 2.50 4.00 4.00 

4.75 4.70 4.70 3.80 4.00 8.50 

 

Энэхүү тооцоо макро бүсчлэл тогтоосон бидний үндэслэлийг баталгаажуулж байгаа 

бөгөөд ганц Өвөрхангай аймгийн тухайд Хангайн бүсэд илүү таталцалтай байгаа боловч 

бусад хүчин зүйлийг тооцон үзсэний үндсэн дээр тус аймгийг Алтайн бүсэд хамааруулах 

нь зүйтэй гэж үзсэн болно.  

2.5. Шинэ бүсчлэлийн хүрээн дэх бүлэг суурингийн тогтолцоо, түүнд тулгуурласан 

микро бүсчлэл 

Бүлэг суурины тухай, түүний тогтоох аргачлал 

Бүлэг суурингийн тогтолцоо гэж газарзүйн байрлал болон нийгэм эдийн засгийн 

нөөцөө түшиглэн өөр хоорондоо харилцан уялдаатайгаар хоршиж хөгжих нутаг дэвсгэрийн 

оновчтой тогтолцоо бүрдүүлэх зорилгоор хэд хэдэн сумууд хамтарч ажиллахыг хэлнэ. 

Өөрөөр бүлэг суурингийн төв гэдэг нь бүлэг суурингийн тогтолцооны хөгжилд чухал нөлөө 

үзүүлэхүйц дэд бүтэц, үйлдвэр хөгжсөн суурин газрыг хэлнэ.  

Бүсчилсэн хөгжлийн суурь болох бүлэг суурингийн тогтолцоо нь анх төвлөрсөн 

төлөвлөгөөт эдийн засгийн тогтолцооны үеэс “сум дундын төв” гэсэн нэртэйгээр эхлэл нь 

тавигдаж байсан төдийгүй тухайн төвд сум дундын эмнэлэг, 8, 10 жилийн сургууль, соёлын 

төв, дэлгүүр хоршоо зэрэг соёл ахуйн үйлчилгээний объектуудыг цогц байдлаар 

төлөвлөгдөж байжээ.  
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Бүлэг суурингийн төв тогтоох аргазүйн асуудалд 

Аргазүйн схем 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

 

 

Бүлэг суурины тогтолцоо нь хүн амын нутагшил суурьшил ба хот бүс нутгийн 

төлөвлөлтөд өргөн хэрэглэгддэг ойлголт бөгөөд энэ нь томоохон хотуудын өсөлт, хэт 

төвлөрлийг сааруулах том хоттой функциональ уялдаа холбоо бүхий жижиг, дунд хот 

суурингуудыг хөгжүүлэх үндсэн дээр төв ба дагуул хот суурингуудын тогтолцоо бүрдүүлж 

хот ба бүс нутгийн тогтвортой хөгжлийн суурь нөхцөлийг хангахад чиглэгдэнэ (Чинбат, 

Заяа, нар 2018). 

Аливаа бүсийн дотоод бүс, түүний доторх бичил бүсүүд нь төлөвлөлтийн нэгжийн 

үүрэг гүйцэтгэх, бүлэг суурингууд тэдгээрийг багтаасан засаг захиргааны нэгж сумын хамт 

бүс нутаг төлөвлөлтийн нэгж болно.  

Байгалийн нөхцлийн суурь үнэлгээ, нийгэм, эдийн засгийн суурь үнэлгээ болон дэд 

бүтцийн гэсэн 3 бүлэг суурь үнэлгээний 15 хүчин зүйлсийн үзүүлэлтүүдийг нэгтгэн шатлан 

эрэмбэлэх аналитикаар хүчин зүйлүүдийн хувийн жинг тодорхойлон бүлэг суурингийн төв 

байх боломжтой сум, суурин газруудын хувилбарыг дэвшүүлнэ.    

Бүлэг суурины тогтолцооны санал 

Улмаар тэдгээр төвүүдэд зам тээврийн сүлжээний анализ, орон зайн ойр дөхөм 

байдал, засаг захиргааны  хуваарь, бүсчилсэн хөгжлийн баримт бичгүүд зэргийг харгалзан 

үзэж тэдгээр төвүүдэд татагдах сум суурингуудыг тогтоон Монгол Улсын хэмжээнд 77 

бүлэг суурингийн тогтолцоог илрүүлсэн.   

 
Зураг 2.4. Бүлэг суурингийн төв болон тэдгээрт татагдах сум, суурингуудын 

тогтолцооны санал 

Доктор Ц.Базархандын хийсэн судалгаанд Монгол Улсын 21 аймгийн 330 сум, суурин 

газруудыг хамруулж үзсэн. Байгалийн нөхцлийн суурь үнэлгээ, нийгэм, эдийн засгийн 

суурь үнэлгээ болон дэд бүтцийн гэсэн 3 бүлэг суурь үнэлгээний 15 хүчин зүйлсээр сум 

суурин тус бүрийг үнэлсэн. Хүчин зүйлс бүрийн утгаас хамаарч 1-5 хүртэлх баллаар сум 

суурин тус бүрийг үнэлсэн. Эдгээр хүчин зүйлс бүр ижил жингээр нөлөөлөхгүй учир ач 

холбогдолоор нь AHP программ ашиглан эрэмбэлсэн.  

Байгалийн нөхцлийн суурь үнэлгээний баллын утга 1.66-4.66 хооронд гарсан ба энэ нь 

монгол орны нутаг дэвсгэрийн хойноос урагшлах тусам газрын өндөршил намсах, 

ургамалан бүрхэвч, ус зүйн нөхцөл, уур амьсгалын нөхцөл зэрэг нь харилцан адилгүй 

учраас сумдын үнэлгээний утга өөр хоорондоо ялгаатай үнэлэгдсэн.  

Нийгэм эдийн засгийн суурь үнэлгээн дэх хүн амын хүчин зүйлийн тооцоогоор 2007-

2018 оны хооронд хүн ам өсөлттэй 281 сум, хүн ам бууралттай 58 сум суурин илэрсэн ба -

9%-(-0.01%) хүртэл хүн ам буурсан ба дийлэнх нь баруун бүсийн болон говийн аймгуудын 

сум суурингийн хүн ам буурсан үзүүлэлттэй байна. Орон нутгийн хөгжлийн индексийн 

баллын үнэлгээгээр хөгжлийн индекс дээгүүр 34 сум суурин, хөгжлийн индекс дундаж 169 

сум, суурин, хөгжлийн индекс доогуур 127 сум, суурин илэрсэн. Авто болон төмөр замын 

сүлжээнд холбогдсон эсэхээр дэд бүтцийг үнэлсэн. Хатуу хучилттай авто замд 129 (37.94%) 

сум суурин холбогдсон бол төлөвлөгдсөн 54 (15.88%) сум суурин, холбогдоогүй 153 (45%) 

сум, суурин тогтоогдсон. Төмөр замын сүлжээнд 43 сумд буюу нийт сумдын 12.64 % нь 

Эдийн засгийн бүсэд бүлэг суурингийн төв тогтоох 
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холбогдсон байна. Эдгээр хүчин зүйлсийн дундаж баллын үнэлгээ 3.04 буюу сум 

суурингууд дэд бүтцийн дундаж хөгжилтэй байна. 

Шатлан эрэмбэлэх аналитик буюу AHP программаар тооцоход нийгэм эдийн засгийн 

суурь үнэлгээ 0.3509, дэд бүтцийн суурь үнэлгээ 0.3330, байгалийн нөхцлийн суурь үнэлгээ 

0.3161 хувийн жингээр тус тус нөлөөлж байна.  

 Монгол Улсын хэмжээнд нийгэм эдийн засаг, байгалийн суурь нөхцлийн болон дэд 

бүтцийн гэсэн 3 бүлэг суурь үнэлгээний 15 шалгуур хүчин зүйлсийн жигнэсэн дундаж 

баллын үнэлгээгээр 77 бүлэг суурингийн төв байх боломжтой байна.  Бүлэг суурины 

тогтолцооны хувьд замын анализ, зах зээлийн орон зайн нөлөөллийн байдал, засаг 

захиргааны  хуваарь, хөгжлийн баримт бичгүүд зэргийг харгалзан үзэж тэдгээр төвүүдэд 

татагдах сум суурингуудыг тогтоов. Бүлэг суурингийн төвүүд нь өөрт татагдах сум, 

суурингуудын хамтаар хоршин хөгжих боломжтой гэсэн таамаглалыг дэвшүүлж байна.  

Бүлэг суурингуудын тогтолцооны харилцан хамаарлыг судалснаар бичил бүс, дэд бүс 

бий болгох боломжтой гэж үзэж байна.  

Аливаа төлөвлөлтийн нутаг дэвсгэрийг дэд бүс, бичил бүс, бүлэг суурингийн 

тогтолцоонд хуваах нь орон зайн үр ашигтай байдлыг нэмэгдүүлэхийн зэрэгцээ бүс нутгийн 

хөгжлийг төлөвлөхөд илүү ач холбогдолтой болох нь бидний судалгааны үр дүнгээр 

илэрхийлэгдэж байна. Цаашид бичил бүс, бүлэг суурингуудад тодорхой чиг үүрэг бүхий 

үйлдвэрлэл, үйлчилгээний кластеруудыг төлөвлөж хөгжүүлэх боломж судалгааны үр 

дүнгээр илэрч байна.  Цаашид бүсчилсэн хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн баримт бичгийг 

судалгааны ажилд оновчтой, үндэслэлтэй хүчин зүйлсүүдийг тогтоон боловсруулж байх 

шаардлагатай байна.  

Харин өнөөгийн түвшинд бүсчилсэн хөгжлийн төлөвлөлтийг боловсронгуй болгох, 

салбар хоорондын уялдаа, хамтын ажиллагаа, хоршилтыг дэмжих, бүс нутгийн хамтын 

ажиллагааг өргөжүүлэх, төрөл бүрийн нөөц, чадавхыг эдийн засгийн өсөлт, бүс нутгийн 

тэнцвэртэй хөгжлийг хангах зорилгод ашиглахын тулд микро бүсүүдийг нарийвчлан 

тогтоох нь илүү ач холбогдолтой юм.  

Судлаач Д.Эрдэнэбаяр, Н.Тогтох, Д.Мөнхсайхан нар тогтвортой хөгжлийн үзэл 

санаанд тулгуурлан байгаль орчин, эдийн засаг, нийгэм гэсэн гурван салбарыг харилцан 

тэнцвэртэй байхаар тооцож, арга зүйн хувьд бүлэг тус бүр таван шалгуур үзүүлэлтийг 

сонгон авч, макро бүсийн тухайд хэрэглэсэн загварыг ашиглан микро бүсүүд үүсгэх 

хувилбарыг сонгож тогтоосон.  

Нэг. Байгалийн хүчин зүйлс  

Микро бүс тогтооход энэ бүлгийн эзлэх хувийн жин нийт дүнгээр 33 хувь байна. Дотроо 

таван шалгуур үзүүлэлттэй бөгөөд тус бүртээ ижил 6.6 хувийн жин эзэлнэ. Тооцоонд 

томсгон гурав бүлэглэж авчээ. Үүнд: 

1. Байгаль орчны үнэлгээ 

- Байгаль, газарзүйн ижил төстэй болон ялгаатай байдал, экологийн даац, түүнд 

зохицсон аж ахуйн үйл ажиллагааны уялдаа зохицол, агаар, орчны болон ус, 

хөрсний бохирдол; 

2. Хот байгуулалтын тохиромжтой байдлын үнэлгээ 

3. Биологийн төрөл зүйлийн хамгаалал, нөхөн сэргээлт, ашиглалтын горим  

- Бэлчээрийн чанар, даац, ургамлын гарц; 

4. Газар ашиглалтын суурь нөхцөлийн үнэлгээ  

- Тусгай хамгаалалттай болон түүх соёлын дурсгалт газар, ой, гол мөрөн, булаг 

шанд, уул уурхайн болон тариалангийн талбай, зам шугам сүлжээний газар, хот 

суурингийн газар; 

5. Экосистем түшиглэсэн аялал жуулчлал-рекреацын бүс нутаг 

- Аялал жуулчлал-рекреацын бүс нутгийг нөөц, даацын үнэлгээ; 

Хоёр. Эдийн засгийн хүчин зүйлс 

Энэ бүлгийн эзлэх хувийн жин 34 хувь, нийт 5 шалгуур үзүүлэлттэй, үзүүлэлт тус бүр 

ижил 6.8 хувьтай байхаар тооцсон. Үүнд: 

1. Газар тариалангийн үйлдвэрлэл 

- Үр тариа, төмс, хүнсний ногоо, тэжээлийн ургамал тариалах тохиромжтой талбай, 

тэдгээрт нийцсэн газар тариалан эрхлэх систем;  

2. Мал аж ахуй 

- Таван хошуу малын тоо, байршил, тархалт, сүргийн бүтэц; 

3. Хөнгөн үйлдвэрлэлийн байршил, төрөлжилт  

- Хүнс, ноос, ноолуур, арьс шир, түүхий эд боловсруулах гэх мэт тэргүүлэх ач 

холбогдолтой хөнгөн үйлдвэрүүд; 

- Бүсүүдийн төрөлжилтөд голлон нөлөөлөх брэнд бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл; 

1. Хүнд үйлдвэрлэлийн байршил, төрөлжилт  

- Уул уурхай стратегийн болон орон нутгийн ач холбогдолтой ордуудыг ашиглах 

эрэлт хэрэгцээ, дараалал, цаг хугацаа; 

- Хар болон өнгөт төмөрлөг, нүүрс, хими, барилгын материал, газрын тосны болон  

бусад олборлох, боловсруулах үйлдвэрлэл; 

2. Дэд бүтцийн сүлжээний хүртээмж 

- Улсын чанартай авто болон төмөр зам, агаарын тээвэр, логистикийн нэгдсэн 

сүлжээ, дэд бүтцийн тэнхлэгүүдэд  ойр дөт байдал, эрчим хүчний хангамж, орон 

зайн алслалт; 

Гурав. Нийгэм, хүн ам зүйн хүчин зүйлс 

Энэ бүлгийн эзлэх хувийн жин 33 хувь, нийт 5 шалгуур үзүүлэлттэй, үзүүлэлт тус бүр 

ижил 6.6 хувь байхаар авсан. Үүнд: 

1. Боловсрол 

- Ерөнхий боловсролын бага сургуульд хамрагдах түвшин;  

- Боловсролын үйлчилгээний чанар, хүртээмж;  

- Боловсролын салбарын барилга байгууламжуудын чанар, хүрэлцээ; 

2. Эрүүл мэнд 

- Эмнэлгийн барилга, байгууламжийн чанар, байдал нь эрүүл мэндийн тусламж, 

үйлчилгээ хүргэх нөхцөлийг хэр хангаж буй; 

- Эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээний хүртээмж;  

- Ариун цэвэр, эрүүл ахуйн дэглэм, хог хаягдлын менежмент; 

- Иргэдийн эрүүл мэндийн боловсролын түвшин; 

3. Сумдын бизнесийн орчны суурь түвшин 

- Зочид буудал, нийтийн ахуйн үйлчилгээний хүртээмж, чанар; 

- Аж ахуйн нэгжийн тоо, бизнес эрхлэгчдэд учирч буй хориг саад; 



БҮСЧИЛСЭН ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГЫН ТӨСӨЛ 

 

86 

- Худалдаа эрхлэгчдийн тоо, орон нутгийн бүтээгдэхүүнээ зах зээлд нийлүүлэх 

боломж, үнийн өөрчлөлтийн мэдрэмж; 

- Амьжиргааны өртөг, хөдөлмөрийн хөлсний дундаж түвшин;  

- Иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийн байдал, хүн ам зүйн ачаалал; 

- Иргэдийн мөнгөн хадгаламж, орлогын хэмжээ; 

- Иргэдийн зээл төлөх чадвар; 

4. Инженерийн барилга байгууламжийн хүрэлцээ  

5. Хүн амын тоо, ажилгүйдэл, ядуурлын түвшин. 

Дээрх гурван хүчин зүйлсийн хүрээнд нийт 15 бүлэг орон зайн судалгааны үр дүнг 

нэгтгэн 21 аймаг, 330 сум тус бүрээр индекс тооцож, хөгжлийн давуу болон сул талыг 

нарийвчлан тодорхойлсон юм.  

 

Зураг 2.5. Эдийн засгийн микро бүсүүд 

Мөн эдийн засгийн орон зайн зохион байгуулалт ямар байх ёстойг харуулсан байршил, 

таталцлын зураглалыг боловсруулах зорилгоор хамгийн өндөр потенциал бүхий сумдыг 

эрэмбэлэн дараа нь газарзүйн ялгарал, тэдгээрийн өөр хоорондоо орон зайн хувьд давхцаж 

буй байдал, ойр дөт байршил, хүчин зүйлсийн харилцан нөлөөлөл, хамаарлын үр дүнг 

нэгтгэн хамгийн өндөр эрэмбэтэй сумаас эхлээд дунджаар 70 километрийн радиуст багтаж 

буй сумдыг бүлэглэн микро бүсчлэлийг тодорхойлсон байна. Харин аль нэг орон зайд 

багтаагүй үлдсэн сумын замын сүлжээний хангамжийн коэффициентийг тооцон илүү өндөр 

потенциал бүхий сумын төвд таталцуулах замаар аль бүсэд багтахыг тогтоосон.   

Ийнхүү улсын хэмжээнд хамгийн өндөр оноотой сумдын үйлчлэлийн нөлөөний 

хүрээгээр нийт 83 микро бүс буюу таталцлын төв (хөгжлийн ирээдүйтэй сум, суурин)-үүд 

байна гэж үзжээ (11.24-р зураг).  

Үүний үр дүнд бүс, салбар хоорондын уялдааг хангах, бүсүүдийн хамтын ажиллагааны 

төслүүдийг бодлогоор дэмжих, дэд бүтцийн босоо, хэвтээ тэнхлэгүүдтэй холбогдох тээвэр-

логистикийн нэгдсэн сүлжээ байгуулах, хамтарч, хоршсон үйлдвэр, үйлчилгээг бий болгох 

нөхцөл бүрдэнэ. Улмаар тухайн микро бүсэд багтаж буй сумдын онооны эрэмбээр хөрөнгө 

оруулалтын тэргүүлэх чиглэл, дарааллыг төрөл бүрийн хувилбараар тооцох, микро бүсийн 

аль салбарт хөрөнгө оруулах нь өндөр үр өгөөжтэй байхыг бүсчилсэн буюу кластер 

хэлбэрээр нарийвчлан харуулах боломжтой.   

Доорх хүснэгтэд Хангайн макро бүсэд багтах Архангай аймгийн жишээн дээр микро 

бүсүүдийг хэрхэн тодорхойлсныг үзүүлэв. Эндээс харвал тус аймагт Тариат (Цахир, Хангай, 

Өндөр-Улаан), Эрдэнэмандал (Цэцэрлэг, Жаргалант, Хайрхан), Эрдэнэбулган (Ихтамир, 

Булган, Цэнхэр, Төвшрүүлэх, Хотонт), Өгийнуур (Батцэнгэл, Өлзийт, Хашаат) төвтэй 

дөрвөн микро бүс үүсгэх боломж харагдаж байна.  

Хүснэгт 43. Бүлэг суурингийн хүчин зүйлс  

         

       Шалгуур             

             

үзүүлэлт 

 

 

 

Сумдын  

нэр 

 

Байгаль орчны хүчин 

зүйлс 

Эдийн засгийн хүчин зүйлс  

Аж 

үйлдвэр 

ХАА Дэд бүтэц 

Х
о
т 

б
ай

гу
у
л
ал

ты
н

 

то
х
и

р
о
м

ж
то

й
 

б
ай

д
л
ы

н
 ү

н
эл

гэ
э 

 

Б
эл

ч
ээ

р
и

й
н

 ч
ан

ар
 

А
я
л
ал

 ж
у
у
л
ч

л
ал

 

У
у
л

 
у
у
р
х
ай

, 
х
ү
н

д
 

ү
й

л
д

в
эр

 

Х
ө
н

гө
н

 ү
й

л
д

в
эр

 

Г
аз

ар
 т

ар
и

ал
ан

 

М
ал

 а
ж

 а
х
у
й

 

Х
ө
н

д
л
ө
н

 т
эн

х
л
эг

 1
 

Х
ө
н

д
л
ө
н

 т
эн

х
л
эг

 2
 

Б
о
со

о
 т

эн
х
л
эг

  

Батцэнгэл  3 0.6 0.6 0.4 0.6 0.8 1.0 1.0 0 0 

Булган  4 0.6 0.2 0.2 0.6 0 0.4 0 0 0 

Жаргалант  3 0.6 0.4 0.2 0.8 0.4 0.6 0 0 0 

Ихтамир 4 0.6 0.8 0.2 0.6 0.6 0.8 0 1.0 0 

Өгийнуур 4 0.6 0.8 0 0.4 0.4 0.6 1.0 0 1.0 

Өлзийт 4 0.6 0.4 0 0.4 0.8 0.8 0 0 0 

Өндөр-Улаан 3 0.6 0.6 0.2 0.8 0.4 0.8 1.0 0 0 

Тариат 4 0.6 0.8 0.2 0.4 0 0.6 0 1.0 0 

Төвшрүүлэх  4 0.6 0.2 0.8 0.4 0.6 0.4 0 0 0 

Хайрхан 2 0.6 0.6 0.2 0.8 0.8 0.8 0 0 0 

Хангай 3 0.6 0.4 0 0.2 0.2 0.4 0 0 0 

Хашаат 4 0.6 0.8 0.6 0.4 0.4 0.8 0 0 0 

Хотонт 4 0.6 0.4 0.6 0.4 0.6 0.8 0 1.0 0 

Цахир  2 0.6 0.8 0 0.2 0 0.4 0 1.0 0 

Цэнхэр 3 0.6 0.8 0.6 0.4 0.6 0.8 0 1.0 0 

Цэцэрлэг 4 0.6 0.4 0.2 0.8 0.4 0.8 0 0 0 

Чулуут 3 0.6 0.4 0 0.2 0 0.8 0 0 0 

Эрдэнэманда

л 

4 0.6 0.6 0 0.8 0.6 0.8 1.0 0 0 

Эрдэнэбулга

н 

4 0.4 0.8 0.4 0.8 0.6 0.6 0 1.0 0 
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Үргэлжлэл  

 Нийгэм, хүн ам зүйн хүчин зүйлс Сумын 

потен-циал Боловсрол Эрүүл 

мэнд 

Бизнесийн 

орчин 

Инженерийн 

байгууламж 

Хүн 

ам 

Батцэнгэл  0.62 0.75 0.29 0.8 0.4 10.86 

Булган  0.65 0.62 0.31 0.6 0.4 8.58 

Жаргалант  0.57 0.54 0.32 0.8 0.6 8.83 

Ихтамир 0.75 0.56 0.32 0.8 0.6 11.63 

Өгийнуур 0.55 0.80 0.27 0.6 0.4 11.42 

Өлзийт 0.60 0.68 0.29 0.8 0.4 9.77 

Өндөр-Улаан 0.56 0.72 0.26 0.6 0.6 10.14 

Тариат 0.68 0.71 0.31 0.6 0.6 10.5 

Төвшрүүлэх  0.70 0.68 0.29 0.6 0.4 9.67 

Хайрхан 0.68 0.73 0.32 0.8 0.4 8.73 

Хангай 0.65 0.65 0.26 0.6 0.4 7.36 

Хашаат 0.66 0.74 0.27 0.6 0.4 10.07 

Хотонт 0.63 0.76 0.34 0.6 0.6 11.33 

Цахир  0.72 0.71 0.29 0.6 0.4 7.72 

Цэнхэр 0.55 0.67 0.38 0.6 0.6 10.6 

Цэцэрлэг 0.64 0.72 0.29 0.6 0.4 9.85 

Чулуут 0.64 0.69 0.28 0.6 0.4 7.61 

Эрдэнэмандал 0.62 0.69 0.39 0.6 0.6 11.2 

Эрдэнэбулган 0.72 0.94 0.47 1.0 0.8 12.59 

Эцэст нь тэмдэглэхэд, дээр өгүүлсэн гурван түвшний бүсчлэлийн санаа асуудлын төгс 

шийдэл гэж бид хэлээгүй болохыг онцольё. Ерөөс бүсчлэл тогтоох нь цор ганц хариутай 

математикийн бодлоготой адил зүйл биш, түүнчлэн зөв, буруу гэдэг нь харьцангуй ойлголт 

бөгөөд бүс нутгийн шинжлэх ухааны онол, арга зүйг өндөр хөгжүүлсэн ОХУ-ын эрдэмтэд 

ч нэгдсэн ойлголцолд хүрч чадахгүй байгааг өмнө дурдсан.  

Монголын хувьд нэн чухал нь бүсчлэлийн мөн чанарыг зөв ухааран ойлгож, орон зайн 

хөгжлийн үүднээс тулгамдаж буй зорилго, зорилтыг оновчтой тодорхойлон нөлөөлөх 

хүчин зүйлс, хэрэгжүүлэх зарчим, голлох шалгууруудыг онолын үндэслэлтэй сонгон 

тогтоох замаар үндэстэн угсаатнуудын ахуй, соёлын уламжлал, экологи-газар зүйн 

нутагшлын ай савд амьдарч ирсэн нийтлэг сонирхлыг хадгалан хөгжүүлж чадвал шинээр 

тогтоосон бүсүүд хоорондоо зах зээлийн олон шижмээр холбогдон, харилцан нягт уялдаа 

хамааралтай газарзүйн тодорхой бүлэглэл үүсгэх дэвсгэр суурь болж хөгжих үндэстэй.  

 

 

 

 

 

 

 

МОНГОЛ УЛСЫН ЭДИЙН ЗАСГИЙН МИКРО БҮСИЙН ТӨВҮҮД 

Хүснэгт 47. Эдийн засгийн микро бүсийн төвүүд 

Бүсийн 

нэр 

Аймгийн 

нэр 
№ 

Бүлэг 

суурингийн 

төв 

Бүлгийн сумын  

нэр 

Орон нутгийн 

мэдээлэл 

холбооны 

цогцолборын 

байршил 

З
Ү

Ү
Н

 Б
Ү

С
 

Дорнод 

1 Хэрлэн 

1. Баянтүмэн  

Хэрлэн 

2. Булган   

3. Хөлөнбуйр  

4. Сэргэлэн  

5. Чойбалсан   

6. Цагаан-Овоо  

7. Матад   

2 Баян-Уул 1. Баяндун     

3 Дашбалбар                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
1. Чулуунхороот   

Дашбалбар                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
2. Гурванзагал   

Хэнтий 

4 Хэрлэн  

1. Баянхутаг  

Хэрлэн  
2. Мөрөн   

3. Баянмөнх  

4. Галшар 

5 Батноров   

1. Норовлин  

  2. Бэрх  

3. Баян-Овоо  

6 Биндэр  

1. Баян-Адрага  

Биндэр 2. Дадал  

3. Батширээт  

7 Дархан 
1. Бор-Өндөр  

Дархан 
2. Иххэт 

8 Жаргалтхаан 

1. Өмнөдэлгэр   

  

2. Дэлгэрхаан  

3. Цэнхэрмандал 

4. Хэрлэнбаян-

Улаан  

Сүхбаатар 

9 Баруун-Урт     

1. Асгат  

Баруун-Урт    

2. Сүхбаатар   

3. Халзан  

4. Уулбаян  

5. Эрдэнэцагаан  

10 Онгон 
1. Дарьганга 

Онгон  
2. Наран  
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3. Баяндэлгэр  

11 Мөнххаан   
1. Түмэнцогт   Түмэнцогт 

2. Түвшинширээ  Түвшинширээ 
Г

О
В

И
Й

Н
 Б

Ү
С

 

Дорноговь 

12 Сайншанд       

1. Өргөн  

Сайншанд       

2. Сайхандулаан  

3. Мандах   

4. Алтанширээ  

5. Дэлгэрэх  

6. Даланжаргалан   

7. Айраг 

13 Зүүнбаян  

1. Улаанбадрах  Мандах 

2. Хатанбулаг   
Хөвсгөл 

3. Хөвсгөл   

14 Замын-Үүд 1. Эрдэнэ   

Өмнөговь 

15 Даланзадгад   

1. Булган   Даланзадгад  

2. Мандал-Овоо   

Мандал-Овоо 

3. Хүрмэн   

4. Ханхонгор   

5. Баяндалай  

6. Цогт-Овоо   

7. Номгон  

16 Гурвантэс 
1. Ноён  

  
2 Сэврэй 

17 Цогтцэций  1. Манлай Манлай 

18 Ханбогд   1. Баян-Овоо    

Говьсүмбэр 19 Сүмбэр 
1. Шивээговь  

  
2. Баянтал   

Дундговь 

20 Сайнцагаан  

1. Дэлгэрцогт 

Сайнцагаан  

2. Өлзийт   

3. Хулд  

4. Луус 

5. Адаацаг  

6. Дэрэн   

21 Эрдэнэдалай   
1. Дэлгэрхангай  

  
2. Сайхан-Овоо   

22 Говь-Угтаал  

1. Цагаандэлгэр   

  
2. Баянжаргалан  

3. Гурвансайхан  

4. Өндөршил  

 

 

 

Өвөрхангай 23 Арвайхээр  

1. Тарагт  

Арвайхээр   2. Зүүнбаян-Улаан   

3. Хайрхандулаан  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АЛТАЙ

Н БҮС 

4. Уянга  

5. Нарийнтээл 

6. Баянгол 

7. Сант 

24 Хархорин  
1. Бат-Өлзий  

  
2. Хужирт  

25 Есөнзүйл    

1. Бүрд  

  2. Баян-Өндөр  

3. Өлзийт  

26 Гучин-Ус   

1. Төгрөг   

Төгрөг   
2. Богд  

3. Баруунбаян-

Улаан  

Баянхонгор 

27 Баянхонгор    

1. Баян-Овоо  

Баянхонгор     

2. Галуут  

3. Бөмбөгөр  

4. Өлзийт  

5. Эрдэнэцогт  

28 Богд 

1. Баянговь  

Богд 2. Жинст  

3. Баянлиг  

29 Баянцагаан    

1.Шинэжинст  

Баянцагаан    2. Баацагаан  

3. Баян-Өндөр  

30 Заг   
1. Жаргалант  

Заг  
2. Гурванбулаг 

31 Бууцагаан 
1. Хүрээмарал  

  
2. Баянбулаг  

Говь-Алтай 

32 Есөнбулаг 

1. Халиун  Есөнбулаг 

2. Шарга  

Шарга  3. Тайшир  

4. Дэлгэр   

33 Тонхил 1. Дарви 

Хөхморьт 
34 Баян-Уул  

1. Хөхморьт 

2. Жаргалан  

35 Бигэр 

1. Цогт  

Баянтоорой 2. Эрдэнэ  

3. Чандмань  

36 Халиун 1. Цээл    

37 Төгрөг 
1. Бугат  

  
2. Алтай  

Ховд 38 Жаргалант 1. Мянгад  Жаргалант 
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БАРУУ

Н БҮС 

2. Буянт  

3. Ховд  

4. Дөргөн  

5. Эрдэнэбүрэн  

6. Дуут   

39 Манхан 
1. Мөнххайрхан  

Чандмань  
2. Чандмань  

40 Зэрэг 

1. Цэцэг  

  2. Дарви  

3. Мөст  

41 Булган  
1. Алтай   

Булган 
2. Үенч  

Баян-Өлгий 

42 Өлгий  

1. Бугат  

Өлгий    

2. Сагсай  

3. Толбо  

4. Цэнгэл  

5. Улаанхус  

43 Дэлүүн 1. Булган  

Ногооннуур  
44 Алтанцөгц  1. Баяннуур  

45 Буянт   1. Алтай  

46 Цагааннуур  1. Ногооннуур  

Увс  

47 Улаангом   
1. Тариалан  

Улаангом   
2. Түргэн  

48 Өмнөговь  
1. Өлгий  

  
2. Ховд  

49 Зүүнговь  

1. Тэс  

Зүүнговь 2. Малчин  

3. Хяргас  

50 Баруунтуруун 

1. Цагаанхайрхан  

  2. Өндөрхангай  

3. Зүүнхангай 

51 Сагил  
1. Давст  

  
2. Бөхмөрөн 

52 Наранбулаг 1. Завхан Наранбулаг 

 

 

ХАНГА

ЙН БҮС 

Сэлэнгэ 

53 Сүхбаатар   

1. Алтанбулаг  

  

2. Шаамар  

3. Хушаат 

4. Түшиг  

5. Цагааннуур  

6. Зүүнбүрэн  

54 Ерөө 
1. Хүдэр  

  
2. Жавхлант  

55 Сайхан 

1. Орхон  

Сайхан 
2. Орхонтуул  

3. Сант  

4. Баруунбүрэн   

56 Мандал    

1. (Түнхэл, Хэрх, 

Тарни) 
  

2. Сүмбэр  

3. Баянгол  

Булган  

57 Булган 

1 .Орхон  

Булган  2. Бугат  

3. Сайхан  

58 Хутаг-Өндөр 
1. Баян-Агт  

  
2. Тэшиг  

59 Хишиг-Өндөр   
1. Бүрэгхангай  

  
2. Могод  

60 Дашинчилэн 

1. Баяннуур  

Дашинчилэн 2. Гурванбулаг 

3. Рашаант  

Хөвсгөл 

61 Мөрөн  

1. Арбулаг  

Мөрөн   

2. Бүрэнтогтох  

3. Түнэл   

4. Тосонцэнгэл  

5. Төмөрбулаг  

6. Баянзүрх  

7. Алаг-Эрдэнэ  

62 Рэнчинлхүмбэ 
1. Цагааннуур  

Рэнчинлхүмбэ 
2. Улаан-Уул 

63 Хатгал 

1. Чандмань-

Өндөр    

2. Ханх 

64 Тариалан 

1. Их-Уул  

  
2. Рашаант  

3. Цагаан-Үүр  

4. Эрдэнэбулган  

65 Шинэ-Идэр  
1. Галт  

  
2. Жаргалан  

66 Цагаан-Уул 1. Цэцэрлэг Цагаан-Уул  

Завхан 67 Улиастай   

1. Цагаанхайрхан 

Улиастай    

2. Алдархаан  

3. Яруу  

4. Эрдэнэхайрхан  

5. Идэр  
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68 Шилүүстэй 
1. Отгон  

Ургамал   
2. Цагаанчулуут 

69 Завханмандал 
1. Дөрвөлжин 

2. Ургамал   

70 Тэс 

1. Баянхайрхан 

  2. Асгат  

3. Баянтэс 

71 Түдэвтэй   

1. Нөмрөг  

Сонгино  
2. Сонгино  

3. Цэцэн-уул  

4. Сантмаргац  

72 Тосонцэнгэл 
1. Их-Уул  

Тосонцэнгэл 
2. Тэлмэн 

Архангай 

73 Эрдэнэбулган  

1. Ихтамир  

Цэцэрлэг   

2. Булган  

3. Цэнхэр  

4. Төвшрүүлэх  

5. Чулуут   

74 Эрдэнэмандал 

1. Хайрхан  

Эрдэнэмандал 2. Цэцэрлэг 

3. Жаргалант  

75 Өгийнуур  

1. Хашаат  

Өгийнуур 
2. Өлзийт 

3. Батцэнгэл  

4. Хотонт 

76 Тариат  

1. Өндөр-Улаан  

  2. Хангай  

3. Цахир   

ТӨВИЙ

Н БҮС 
Төв  

77 Багануур  

1. Мөнгөнморьт  

  
2. Баяндэлгэр  

3. Архуст   

4. Эрдэнэ  

78 Баян   
1. Баянцагаан  

Баян   
2. Баянжаргалан 

79 Зуунмод  

1. Алтанбулаг   

  2. Баян-Өнжүүл  

3. Сэргэлэн  

80 Угтаалцайдам   

1. Цээл  

  2. Аргалант 

3. Баянцогт  

81 Баянчандмань 
1. Батсүмбэр   

  
2. Борнуур  

3. Жаргалант  

4. Сүмбэр 

82 Лүн 

1. Баянхангай  

  2. Заамар  

3. Өндөрширээт   

83 Эрдэнэсант 
1. Дэлгэрхаан  

Бүрэн 
2. Бүрэн  

2.6. Бүсчилсэн хөгжлийг дэд бүтцийн тэнхлэгээр дамжуулан хэрэгжүүлэх нь 

А. Монгол улсын дэд бүтцийн хөндлөн тэнхлэгийн гол магистрал зам шугам 

байгуулах тухай 

Мянганы замыг өнөөгийн нөхцөлд байгуулж дуусгах нь  

Монгол улсын нутаг дэвсгэр нь төв азийн төвд, эх газрын гүнд, өрнө-дорно,  өмнөд-

умартын хооронд  байршилтай тул  дамжин өнгөрөхөд  хамгийн дөт байдаг  давуу талтай  

юм. 13-р зууны үед Монголчуудын өрнө, дорно зүгт хийсэн олон аян дайнууд нь бүгд гадаад 

худалдааны мотивтой байсан байдаг. Энэ бүх аян дайны ялалт нь өрнө-дорныг холбосон 

торгоны замын нэг салааг Их Монгол улсын  нийслэл Хархорин хотыг дамжин өнгөрүүлдэг 

болгосон юм. Тэр үед Олон улсын худалдааны замын Аюулгүй байдлыг хангах явдал 

онцгой чухал бөгөөд олны анхаарал татдаг  байжээ. Монголчууд олон улсын замынхаа 

аюулгүй байдлыг хангаснаа дор дурьдсанаар илэрхийлж “Монгол улсын нутаг дээгүүр алт 

үүрсэн охин хүүхэд явж өнгөрөхөд айх аюулгүй”  гэж дэлхийд зарласан гэдэг.   

Монгол улс эрт дээр үеэс байгалийн бэлчээрт идээшлэдэг таван хошуу малтай, 

үндэсний өвөрмөц нүүдлийн соёлтой тул газар нутаг өргөн уудам боловч,  цөөн хүн амтай,  

газар тариаланг  хүн амынхаа хүнсний тариа будааны хэрэгцээг хангах төдий хэмжээнд 

барьдаг, бөгөөд аж үйлдвэрлэлийн салбар хөгжүүлээгүй байлаа. Уламжлалт нүүдлийн мал 

аж ахуй нь улсын эдийн засгийн  үндэс болж байсан бөгөөд одоо ч шинж төрх нь 

хадгалагдсан  хэвээр байна.  Байгаль орчин, газар нутгаа онгон төрхөөр нь хадгалж, 

хамгаалж ирсэн нь малын бэлчээрийн шаардлага юм.  

Монгол орон нь нүүдлийн соёл ёс заншилтайн дээр орчин үеийн суурин амьдралд хүн 

амынх нь ихэнх хамрагддаг,  Нүүдлийн болон суурин соёл иргэншил хосолсон  орон билээ. 

Өнөөгийн  байдлаар Монгол улсын дотоодын үйлдвэрлэл нь уначихсан тул, гадаад зах 

зээлээс хүн амынхаа өргөн хэрэгцээний барааны зонхилох хэсгийг импортоор авч  хүн амаа 

хангадаг хэвээр байна. Мөн, эдийн засгийн ганц төв болох нийслэл Улаанбаатар хотоосоо 

бусад бүх аймаг сумд нь бараа, үйлчилгээний хувьд бүрэн хамааралтай тул, тээврийн зардал 

давхар шингэсэн өргөн хэрэгцээний  бараагаар орон нутгийн хүн ам хангагдаж байдаг 

тогтолцоотой. 

Тиймээс, Монгол орны хувьд дэд бүтцийн зам шугамууд  хойд,  урд хөршийн хооронд 

нээлттэй  дамжин өнгөрүүлэх транзит байх нь газар нутгийнхаа байршлын давуу талыг 

ашиглахын зэрэгцээ дээр дурдсан өнөөгийн тогтолцоог өөрчлөхийн тулд таван Бүс  нутаг 

болгон хувааж тус бүрдээ хоёр хөршийн зах зээлтэй босоо чиглэлийн замаар зохистой 

холбогдох бололцоог бүрдүүлнэ. Түүнчлэн, дэд бүтцийн босоо тэнхлэгийн үйлчилгээний  

хүрээгээр нутаг дэвсгэр нь бүрдсэн тэдгээр бүсүүдийн хувьд харьцангуй богино зайд дан 

тээврийн зардал шингэсэн импортын,  өргөн хэрэгцээний бараа бүтээгдэхүүнээр  хүн амаа  

хангах болно. Энэ бүхнийг бүрдүүлэх нь  Монгол төрийн уламжлалт бодлого байсаар ирсэн. 
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  Монгол улсын хөгжлийн хатуу бүтэц нь хүн амынхаа нутагшиж суурьшисан орон 

зайн байршлыг харгалзан тавигдсан дэд бүтцийн босоо таван тэнхлэг (автозам, төмөрзам, 

эрчим хүчний шугам, холбоо мэдээллийн шугам)-ийн транзит зам, тэдгээрийг хөндлөн 

чиглэлд өрнө-дорныг холбосон  транзит дэд бүтцийн тэнхлэгийн замаар нэгтгэгдсэн  Дэд 

бүтцийн нэгдсэн сүлжээ бөгөөд энэ нь  Монгол улсын Бүсчилсэн хөгжлийн суурь сүлжээ 

хатуу төлөвлөлт болно. Нөгөө талаас, бүсүүдийн бие даасан байдал болон улсын нэгдмэл 

байдал нь дэд бүтцийн хөндлөн, босоо тэнхлэгүүдээр бүтэц-зохион байгуулалтын хувьд 

хангагдах юм.  

Монгол Улс бол хүн ам цөөн, харьцангуй өргөн уудам газар нутагт  бэлчээрийн мал аж 

ахуй эрхлэн, мал-бэлчээрийн тэнцвэрийг хангах шаардлагын үүднээс таруу байрлалтай 

нутагладаг нүүдлийн соёлын  амьдарлын хэвшилтэй орон билээ. Тиймээс хүн амын 

амжиргааны өртөгт тээврийн зардал мэдрэгдэхүйц нөлөөлдөг байна.  Хүн амын 

амжиргааны өртөг дэх тээвэртэй холбогдон гарах зайлшгүй зардлыг транзит дэд бүтцийн 

замын сүлжээг оновчлох замаар бууруулах нь тэдний цалин, тэтгэврийг нэмсэнтэй адил үр 

нөлөөтэй юм.  

Хөндлөн тэнхлэгийн гол зам  

Дээрх үндэслэл бүхий хөгжлийн үзэл баримтлалыг гурван парламент дамжуулан, 

арваад жил хэлэлцэн байж,  “Дэд бүтэц дээр суурилсан хөгжлийн бодлогыг хэрэгжүүлэхийн 

тулд   Дэд бүтцийн суурь сүлжээний хөндлөн тэнхлэгийн автозам болох Мянганы зам болон 

дэд бүтцийн босоо тэнхлэгийн чиглэлийг батлах тухай” УИХ-ын 2001 оны 9 дүгээр тогтоол 

гарсан. Энэхүү тогтоолоор өрнө-дорныг холбосон Улсын дэд бүтцийн хөндлөн тэнхлэгийн 

автозам буюу Мянганы зам”-ын чиглэлтэй хамт, хойд-урд хөрш, тэдгээрийн зах зээлтэй  

шууд холбогдох Бүсийн таван босоо тэнхлэгийн замын  чиглэлийг баталсан нь Монгол 

улсын дэд бүтцийн  суурь сүлжээ юм.    

Зураг 2.6. Дэд бүтцийн хөндлөн тэнхлэгийн зам буюу Мянганы замын гол магистрал 

Мянганы замын улсын баруун хилийн цэг нь (Өлгий хотоос Улаанхус сумаар дамжин 

153 км зайтай орших Алтай таван богдын шил  дэх Хөх эргийн хилийн №6 багана), зүүн 

хилийн цэг нь (Халх-нөмрөгийн голын бэлчирээс 3 км дээгүүр Нөмрөгийн голын гарам) 

бөгөөд тэдгээрийн хооронд 2625км зайтай. Энэхүү гол магистрал замын үйлчилгээний 

хүрээнд улсын хүн амын 80 хувь, хот суурингийн 72 хувь, газар нутгийн 60 хувь хамрагдана.   

Зураг 1-ийг үзнэ үү. 

Зураг 2.7: Бүсийн дэд бүтцийн босоо таван тэнхлэг 

 

Зураг 2.8 Улсын дэд бүсийн хөндлөн болон Бүсийн таван босоо тэнхлэгийн автозамын 

суурь сүлжээ 
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Өмнөд, умарт хөршийг хооронд нь холбосон замыг өөрийн нутаг дээгүүр дамжуулан 

өнгөрүүлэх нь газар нутгийн байрлалын давуу талаа ашиглах Монгол төрийн уламжлалт 

бодлоготой бүрэн нийцнэ. Бүсийн дэд бүтцийн таван босоо тэнхлэгийн  замаар Бүс нутгийн 

бие даасан   байдлыг, өрнө-дорныг холбосон улсын дэд бүтцийн хөндлөн тэнхлэгийн зам, 

шугамаар манай улсын нэгдмэл байдлыг аж ахуй, зохион байгуулалтын хувьд хангана. 

Зураг 2 үзнэ үү 

Дэд бүтцийн хөндлөн тэнхлэгийн зам нь   Монгол улсыг өрнө зүгийн Станы орнуудтай, 

дорно зүгт зүүн хойд азийн орнуудтай холбож олон улсын гадаад харилцааг хөгжүүлэхийн  

зэрэгцээ  гадаад далайд хүрэх гарц болно. Түүнчлэн, Өмнөд хөршийн нутгийн зүүн жигүүр 

болох Манжуур, Баруун жигүүр болох Шинжаань-Уйгуртай хамгийн дөтөөр холбосон зам  

тул  Аялал жуулчлалын  гол дэд бүтэц болно. Наанадаж дэлхийн Монгол туургатнуудын 

аялж жуулчлах нэг гол чиглэл болох болов уу. Учир нь өнөөдөр манай оронд ирж байгаа 

гадаадын жуулчдын 66 хувь нь Эртний Монголын түүх, нүүдлийн соёлын уламжлалыг 

сонирхож ирдэг жуулчид байгаа ажээ.  

Мянганы замын ТЭЗҮ-г Энэтхэгийн ICT компани анх боловсруулсан бөгөөд эдийн 

засгийн хувьд ашигтай гэсэн дүгнэлт гаргасан байдаг. 3 сая гаруйхан хүн амтай Монгол улс 

зөвхөн дотоодын зорчих хөдөлгөөнөөр олон мянган км замынхаа үр ашгийг дангаар 

нэмэгдүүлэх боломж хязгаарлагдмал билээ.  Харин нутаг дэвсгэрийн байршилын  давуу тал, 

уламжлалт нүүдлийн соёл, эртний түүхт Их Монгол улс, онгон байгаль зэргийг багтаасан 

аялал жуулчлалын нөөц нь чухал юм. Хэдийгээр, транзит замын сүлжээ бүрэн бий болоогүй 

байгаа боловч 2018 онд аялал жуулчлалаас 400 сая ам. доллар, ганц төмөрзамынхаа транзит 

ачааны тээврээс 155 тэрбум төгрөгийн, нутаг дээгүүрээ өнгөрүүлсэн олон улсын агаарын 

хөлгүүдэд үзүүлсэн чиглүүлэх үйлчилгээнээс 100 гаруй сая ам. долларын орлогыг улсын 

хэмжээнд олсон байна. Энэ нь транзит дэд бүтцээ оновчтой байгуулж хөгжүүлбэл валютын 

орлогын  чухал эх үүсвэрүүд болгож болохын нотолгоо юм. Түүнчлэн, эдгээр нь уул 

уурхайн үйлдвэрлэлтэй дүйцэхүйц эдийн засгийн ач холбогдолтой билээ. 

УИХ-ын 2001 оны 9 дүгээр тогтоолоор баруун чиглэлд УБ- Ховдын Мянгад сумын 

хооронд 1241 км урт гол магистралтай Мянганы замаар баруун талын 10 аймгийн 

автомашины хөдөлгөөний ерөнхий урсгалд  зориулсан автозамын гол магистралын 

чиглэлийг баталсан. Мөн тогтоолоор Мянганы замд хандив оруулахыг ард түмэндээ 

уриалсан бөгөөд ард түмэн ч түүнийг дэмжин хандив өргөж батлагдсан чиглэлийн дагуу 

бүтээн байгуулалтын ажил өрнөсөн юм. Хамгийн түрүүнд замын саадууд болох Баянөлгий 

аймгийн Бурат, Хашаат, Завхан аймгийн Загастай, Бөхөн шар, Нарийн, Архангай аймгийн 

Ухаа чулуутын даваануудыг засаж, Хонгио, Завхан-Тээлийн бэлчир, Тогос, Цэнхэрийн 

голууд дээгүүр гүүр тавигдаж, Нийслэл Улаанбаатараас зүүн, баруун чиглэлд  Мянганы 

замыг хатуу хучилттайгаар барьж эхлэв. Ийнхүү, 2004 оноос баруун чиглэлд Мянганы 

замын ажил эрчимтэй явагдаж, гол магистралын зам Орхон-тамирын бэлчирын орчимд  

Лүнгийн гүүрээс 200 дахь км дээр хүргээд зогсоожээ.  

Гэтэл, Мянганы замын гол магистралд  нэмэлт өөрчлөлт оруулсан  УИХ-ын 2011оны 

12 дугаар тогтоол гарч  баруун чиглэлийн 1241 км гол магистралыг 253 км-ээр  нэмэгдүүлж 

1494 км урт болгов. Зураг 3 ба 4 үзнэ үү 

Эхний нэмэлтээр  Мянганы замын гол магистралын  орхигдсон 200 км хатуу хучилттай 

замыг  үргэлжлүүлэн Орхон гол дээр гүүр тавьж Архангайн Батцэнгэл, Ихтамир хүртэл 145 

км хатуу хучилттай зам шинээр барьж холбохоор шийдвэрлэсэн нь Мянганы замын 

чиглэлийг анх баталсан, УИХ-ын 2001 оны 9 дүгээр тогтоолоор Батцэнгэл-Хануйн гүүрийг 

холбосон 158 км зам тавихаар  шийдвэрлэсэнтэй харьцуулан авч үзвэл дараах байдалтай 

байна. 

Гол магистралын эхний хэсгийн   нэмэлт 29 км  болов. Энэ тохиолдолд Архангай аймаг 

Улаанбаатар хоттой Хархорин-Хотонтоор дамжин 481 км замаар явсан хэвээр байх болно. 

Учир нь Улаанбаатар хотоос Мянганы замаар явж Ихтамир сумын төвөөр дамжин 

Архангайн төв ороход 491 км зам туулах болно. 
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Зураг 2.9 Мянганы замын баруун чиглэл ( УИХ 2001/9  1241/3042 км) 

Хоёрдахь хэсгийн нэмэлт нь Мянганы замыг тарвагатайн нурууг Солонготын даваагаар  

давуулж Завханы Их-уул, Тосонцэнгэлээр дамжуулснаар анханы тогтоолд дурьдсан 

чиглэлтэй харьцуулахад 96 км-ээр гол магистрал уртсав.  

Гуравдахь хэсгийн нэмэлт нь Завхан аймгийн төв Улиастай хотыг мянганы замын гол 

магистралд оруулж цаашид Алдархаан, Эрдэнэхайрхан, Завханмандал сумдыг 

дайруулснаар 128 км-ээр нэмэгдсэний дээр Загастайн давааг гол магисралд оруулсан том 

саад болж нэмэгдэснийг зөвшөөрөх боломжгүй юм. Мянганы замын гол магистралд 

оруулсан дээрх  нэмэлтүүдийн 224 км нь буюу 88.5 хувь нь зөвхөн Завхан аймгийн  нутагт  

оруулсан нэмэлт байв.  
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Зураг 2.5 Мянганы замын баруун чиглэлийн нэмэлт  (УИХ 2011/12 тогтоол 1494/3261км) 

Одоогийн байдлаар зах зээл, дэд бүтцийн хангамж, эрүүл мэнд, боловсролын үйлчилгээ  

нийслэл  Улаанбаатар хотод төвлөрсөн учраас бусад аймаг сумд тэндээс өргөн хэрэгцээний 

бараа бүтээгдэхүүний хангалт, боловсрол. Эрүүл мэндийн гэх мэт үйлчилгээ авдаг Нэг-

төвийн хамааралтай байгаа Монголын өнөөгийн нөхцөлд  ялангуяа алслагдсан баруун 

аймгуудын замыг  дээрх хэмжээгээр “Могойчлох” маягаар уртасгаснаас болж зарим 

аймгууд Мянганы замаас  татгалзах шалтаг шалтгаан болжээ. Тухайлбал  Мянганы замын 

баруун чиглэлийн гол магистрал Улаанбаатараас Ховдын Мянгад сумын төвийн хооронд 

нэмэгдэх тул  Мянгад сумын төвөөс  Улаангом 243 км, Өлгий 233 км, Ховд  36 км, 

Говьалтайн төвөөс Улиастай хүртэл 188 км, бүсийн босоо тэнхлэгийн замууд хамтдаа 

тавигдахаар  анханы тогтоолоор   батлагдсан байсныг УИХ-ын 2011 оны 12 дугаар 

тогтоолоор  өөрчөлж замын дээр дурьдсан хэсгүүдэд  нэмэлт оруулснаар Увс аймаг  

Тосонцэнгэлээс 527 км зам, Говьалтай аймаг Баянхонгороос 398 км зам,  Ховд аймаг 

Говьалтайгаас 450 км замыг өөр өөрийн аймгийн төврүүгээ шууд чиглүүлэн тавиад дуусах 

гэж байгаа нь үнэн хэрэгтээ Мянганы зам болон бүсийн дэд бүтцийн босоо тэнхэлэгийн 

замаас татгалзсан мэт байгаа нь өнөөг хүртэл уламжлагдаж ирсэн Төвлөрөл буюу Нэг-

төвийн хамаарлыг улам баталгаажуулж мөнхрүүлж байгаа хэрэг юм.    

Нэг төвийн хамаарлыг аж ахуйн бие даасан таван Бүс нутагт задлаж хойд урд хөршийн 

зах зээлтэй Бүс тус бүрдээ босоо тэнхлэгийн замаар холбогдож тээврийн зардал дан 

шингэсэн өргөн хэрэгцээний бараагаар хангагдаж ард түмний амьжиргааны өртгийг 

бууруулах шинэчилэлийн бодлого болох Бүсчилсэн хөгжлийн үзэл баримтлалыг төрөөс 

баталснаас хойш өнгөрсөн 18 жилийн хугацаанд Төвийн бүсэд  Говийн хөгжлийг дэмжих 

дэд бүтцийн хэсгийг эс тооцвол бүтэн байгуулагдсан бүсийн босоо тэнхлэгийн зам үгүй 

байна. Жишээ нь: Баруун бүсэд Мянгад-Увсын босоо тэнхлэгийн зам, Алтай-Завхан-

Хөвсгөлийн босоо тэнхлэгийн замаас Улиастай-Тосонцэнгэлийн 185 км замаас өөр 

баригдсан замгүй байна. Хангайн бүсэд болон Зүүн бүсэд босоо тэнхлэгийн зам огт  

баригдаагүй байгаа нь  Бүсчилсэн хөгжлийн үзэл бармтлалд зааснаар Мянганы зам, таван 

босоо тэнхлэгийн хамт  2010 онд барьж дуусах ёстой байтал одоо болтол Улсын хөгжлийн 

суурь болсон замын сүлжээ бүрэн тавигдаагүй байна. Өнгөрсөн арав гаруй жилийн 

хугацаанд замд оруулсан улсын хөрөнгө оруулалт 1-2 аймгийг Улаанбаатар хоттой 

холбосон эсвэл орон нутгийн чанартай сум хоорондын замуудыг барихад ихэвчлэн 

зарцуулагдаж харамсалтай нь нэг төвийн хамаарлыг улам баталгаажуулжээ гэж дүгнэхэд 

арга буюу хүргэж байна.   

Монгол улс, бүсчилсэн хөгжлийн бодлогоос татгалзах боломжгүй юм. Мянганы 

замын баруун чиглэлийн гол магистралд оруулсан  нэмэлт өөрчлөлт нь бүсийн босоо 

тэнхэлгийн замуудыг хамтатган барих боломжийг хааж, Монгол улсын өрнө-дорныг 

холбосон  транзит автозамыг уртын хувьд өрсөлдөх чадварыг унагаж байгаагаар  үл барам  

Увс, Говьалтай, Хөвсгөлийн чиглэлд тус тусдаа салаалсан цацраг хэлбэрийн мянга мянган 

км үргэлжилсэн замууд баригдаж байгаа нь  Улсын үндэсний түвшинд ч, бүсийн түвшинд  

ч ач холбогдол багатай бөгөөд Мянганы замтай харьцуулахад уртын хувьд татуу үгүй  хэр 

нь  нэг-төвийн хамаарлыг дархалсан замуудад  их хөрөнгө зарцуулсан байгаа нь  дараах 

харьцуулсан хүснэгтээс харагдаж байна. 

Баруун чиглэлийн замын өнөөгийн байдал ба  мянганы замын харьцуулалт  

      Хүснэгт 48. Баруун чиглэлийн замын өнөөгийн байдал ба  мянганы замын 

харьцуулалт  (Замын уртыг, автозамын сүлжээ км-ээр тооцов) 

д/д 

Аймаг 

Мянганы 

зам УИХ-ын 

2001/9 

Мянганы 

зам УИХ-ын 

2011/12 

2019 оны  

 замын 

байдал 

Мянганы зам 

сэргээх 

санал/хэмнэлт 

1 Баян-өлгий 1474 1727 1711 1595 /116 

 2 Увс 1484 1737 1380 1345 /35 

3 Ховд 1277 1530 1487 1398 /89 

4 Говь-алтай 1070 1195 1037 1037 /0 

5 Завхан 882 1007 1038 1003 /35 

6 Архангай 450 491 481 446 /35 

7 Хөвсгөл 714 714 787 714 /73 

8 Булган 366 366 439 366 /73 

 

Энэхүү  Мянганы замын харьцуулсан хүснэгтээс баруун чиглэлийн автозамын  

өнөөгийн байдлыг харахад аймгууд нь нэг төв-нийслэл Улаанбаатраар дамжсан өөрөөр 

хэлбэл урд хөршийн Эрээний барааг төвийн бүсийн ганц босоо тэнхлэгийн замаар нийслэл 

Улаанбаатар хотод 600 гаруй км-ийн алсаас   татаж, тэндээсээ баруун аймгуудруу дээрх 

гурван салаа урт  замууд(унадаг дугуйны хигээс мэт)-аар тус тусдаа тээвэрлэн зардал 

шингээн хангагдаж байхаар автозамын үндсэн сүлжээний нөхцөл бүрдүүлж байгаа нь илт 

харагдаж байна. Монголчууд хэдий болтол нэг төвийн хамаарлыг хадгалж тээврийн өртөг 

зардал  давхар шингээсэн өргөн хэрэгцээний бараагаар ард түмнээ хангаж амьдралын 

өртөгийг өндөр хэвээр хадгалаж байх болж байна. Энэ байдлаас гарах гарц нь таван бүсийн 

босоо тэнхлэгийн замуудыг барьж урд, хойд хөршийн хил залгаа муж район, аймгуудаар 

дамжин   гадаад зах зээлд бүс бүрийг гарцтай болгож эдийн засгийн хувьд Бүсийн бие 

даасан байдлыг хангах явдал юм. Энэ зорилгоор Улсын дэд бүтцийн хөндлөн гол 

тэнхлэгийг бүсийн босоо таван тэнхлэгтэй нэгэтгэн үндсэн сүлжээг хөгжлийн суурь болгон 
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байгуулах нь УИХ 2001 онд 9 дүгээр тогтоолын агуулга, учир утга нь  байсаар байгаа билээ. 

Бүсийн босоо тэнхлэгүүдэд өөрчлөлт оруулаачгүй, бариачгүй байна.  

Баруун чиглэлийн автозамын сүлжээний өнөөгийн  нөхцөлд зохицуулан Мянганы 

замыг сэргээх боломж:.  

Өвөрхангайн  замыг үргэлжлүүлэн Баянхонгор, Говьалтайгаар дамжуулан Баянөлгийн  

1711км зам,   Хархорины замыг  Архангай, Тосонцэнгэлээр дамжуулан Увсын  1380 км зам,  

Дарханы замыг Эрдэнэт, Булганаар дамжуулан Хөвсгөлийн 787км зам болгон нийт  3976 

км урт гурван салаа хатуу хучилттай замыг үргэлжлүүлэн барьж байна. Өнөөгийн байдлаар  

Хөвсгөл чиглэлийн зам,  баригдаж дууссан, Баянөлгийн чиглэлийн замыг Говьалтайн 398 

км зам, Ховдын 450 км зам барьж байгаа бөгөөд 2019 онд дуусах төлөвтэй байна. Увсын 

чиглэлийн зам,  Тосонцэнгэл-Улаангомын хоорондох 527 км зам хоёр талаасаа баригдаж 

байгаа бөгөөд мөн  2019 онд дуусах төлөвтэй байна.  

Өнөөгийн ашиглаж байгаа замын байдлаар бол Олон улсын транзит байтугай,  улсын 

болон бүсийн түвшиний  ч ач холбогдолгүй орон нутгийн замуудаас  бүрдсэн 3976 км урт 

замын сүлжээ үүсгэн бариад дуусч  байна. Эдгээр баригдсан замуудаас УИХ-ын 2001 оны 

9 дүгээр тогтоолын дагуу анханаас Мянганы замын баруун чиглэлд зориулан барьсан 684 

км зам(Баянөлгийн 200 км замыг оруулж тооцов), мөн УИХ-ын 2011 оны 12 дугаар 

тогтоолоор Мянганы замын чиглэлд  нэмэлт өөрчлөлт оруулсан дагуу баригдсан 381 км  

замыг мянганы замын гол магистралын  1065 км зам нь өнөөдөр  баригдсан байна. Мянганы 

замын Зүүн чиглэлд Өндөрхаан- Чойбалсангийн 654 км, нийтдээ мянганы замын гол 

магистралын 1719 км зам баригдсанд тооцож болохоор байна. 

Мянганы замын  гол магистралын хатуу хучилттай замыг байгуулах ажил анх 2001-

2004 онд Зүүн чиглэлд УБ-Өндөрхааны 330 км зам баригдсан, Баруун чиглэлд Лүнгийн 

гүүрээс  баруун тийш Хангайн даваагаар давуулан Дашинчилэнгээр дамжин Өгийнуур,  

Орхон-тамирын голын бэлчир хүртэл барьсан хатуу хучилттай зам аль нэг аймаг чиглээгүй 

тул  200 дахь км дээр нь  зогсоож 10 гаруй жил мухар зам болгон  орхисон хэвээр байгаа 

бөгөөд харин одоо түүнийг УИХ-ын 2011 оны 12 дугаар тогтоолд заасан нэмэлтийн дагуу   

үргэлжлүүлэн Орхон-тамирын голын бэлчир  дээр гүүр тавьж Архангайн Батцэнгэлийг 

холбосон орон нутгийн 69 км хатуу хучилттай замыг 2019 онд барихаар улсын хөрөнгө 

оруулалтын төлөвлөгөөнд тусган орон нутгийн мэдэлд шилжүүлсэн тул Архангай аймаг 

Гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулахаар 2019 оны 7-р сард тендер зарласан байна. Уг зам  

баригдсан ч зөвхөн Батцэнгэл сумыг Улаанбаатар хоттой холбосон  мухар зам хэвээр байх 

тул цаашид үргэлжлүүлж мухардлаас гаргахын тулд Батцэнгэл-Цэцэрлэг хот 59 км, 

Батцэнгэл-Ихтамир хүртэл 84 км, Батцэнгэл-Хануйн гүүр 97 км зам барьж Мянганы замын 

гол магистралтай холбох гурван хувилбарын нэгийг сонгох асуудал гарна. Өнөөгийн 

баригдсан замын сүлжээнээс харахад Хорхорин-Архангайн зам, Ихтамир-Тариат-Цахираар 

дайраад Их-уул-Тосонцэнгэл орсон байхад дахиад Ихтамир сумруу зам тавих эсвэл 

Батцэнгэлээс Архангайн төвтэй холбосон шинэ зам тавих хувилбарууд нь 128-153 тэрбум 

төгрөгийн хөрөнгө бас Орхон гол дээр гүүр барих нь үр ашиггүй хөрөнгө зарцуулахад 

хүргэж байгаа юм. 

 
Зураг 2.9 УИХ-ын 2001/9 ба 2011/12 тогтоолоор батлагдсан Мянганы замын чиглэл 

ба зохицуулах санал 

Улаанбаатар хотоос баруун чиглэлд Лүнгийн гүүр-Орхоны чиглэлийн орхигдсон 330 

км замыг Өнөөгийн замын нөхцөлд Мянганы замын гол магистралд оруулах дөрвөн 

хувилбар байна гэж үзэж болох юм. 

Эдгээрээс өнөөгийн байдлаар 2019 оны улсын хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөөнд 

тусган хэрэгжүүлэхээр шийдэгдсэн Архангайн Батцэнгэлрүү энэ жил тавих 63 км зам болон 

Орхон гол дээр гүүр барих хувилбар сонгогдоод байна. Хэрэв хамгийн хөрөнгө оруулалтын 

зардал багатай IV хувилбар нь Мянганы замын баруун үзүүрээс  6 км орчим баруун урагш 

эргүүлэн үргэлжлүүлж Орхон голыг Өгийн гүүрээр гаргаж Өгийнуур-Түвшрүүлэхийн 

замын чиглэлээр Батцэнгэлийн 63 км замыг шилжүүлэн  Архангайн замтай Өгийнуур-

Түвшрүүлэхийн уулзвараар холбохыг санал болгосон боловч нэгэнт төсвийн хууль болсон 

тул өөрчлөгдөх боломжгүй ажээ.   Хэрэв энэ саналыг хүлээж авсан бол Архангай  аймаг 

Хархорин-Хотонтоор дамжин УБ хоттой 481 км замаар  холбогдож байгаа өнөөгийн замын 

чиглэлээр явж УБ хот орох биш Төвшрүүлэх- Өгийн гүүрээр дамжин Мянганы замаар 446 

км явж   35 км-ээр  дөтлөх боломж Архангайн хувьд байсан болно. холбогдох бөгөөд 

Архангайгаас баруун тийш байрлалтай бүх аймгуудын УБ чиглэсэн зорчих машин бүр энэ 

35 км-ийн татууг ашиглан  ирж буцацгааж байх  болно. Хэрэв Орхон-тамирын бэлчир дээр 

гүүр барьж, Батцэнгэлрүү 63 км зам батлагсан төлөвлөгөөний дагуу барилаа гэхэд зам 393 

км урт болсон ч  хаягдсан мухар зам хэвээр байх тул дараачийн хөрөнгө оруулалт шаардах 

тул дээрх гурван хувилбарын нэгийг арга буюу сонгохоос өөр гарцгүй юм. Зайг замын 

сүлжээний км-ээр тооцов. 

Мянганы замын орхигдсон 330 км-ийг гол магистралд оруулах хувилбарууд,   
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Хүснэгт 49.  Мянганы замын орхигдсон 330 км-ийг гол магистралд оруулах 

хувилбарууд 

Хувилб

ар 

Орхигд

сон зам 

Батцэнгэл  Бусад  Хануйн 

гүүр  

УБ-

Хан.гүүр 

Замынт

атуу  

Зам 

барих  

I 330 63 Ихтамир 

84 

42 519 29 147 

II 330 63 Цэцэрлэг 

59 

67 519 29 122 

III 330 63  97 490 58 160 

IV 330 Өгий-

Түвшрүүлэх 71 

Цэцэрлэг

45 

67 513 35 71 

УБ-Хархорин-Цэцэрлэг-Хануйн гүүр  548 км  

Хэрэв Архангайн төвийг Өгийн гүүр Түвшрүүлэхийн чиглэлээр 71 км зам тавьж холбох 

саналыг хүлээж авалгүй орхоны гүүр, Батцэнгэлийн 63 км зам баригдсан тохиолдолд, 

Батцэнгэл-Хануйн гүүрийг шууд холбосон 97 км замыг үргэлжлүүлэн барих хувилбарыг 

сонгох нь I ба II хувилбаруудаас 13-38 км-ээр илүү  боловч одоогийн Архангайн төвөөр 

дайрч байгаа замтай харьцуулахад Баруун аймгуудруу Мянганы замын чиглэлээр явахад 58 

км-ээр буюу ирэх очихын 116 км-ээр татуу болж иргэдийн УБ хот ороход зайлшгүй гарах 

замын зардал мөн хэмжээгээр хэмнэгдэх тул III хувилбарыг сонгох нь I ба II хувилбаруудаас 

илүү ашигтай байна. Ийнхүү зорчих иргэдийн зайлшгүй зардал замын нөхцөлөөр хэмнэгдэх 

боломжийг Төр бүрдүүлж  байгаа тул алслагдсан аймгуудын иргэдийн цалин тэтгэврийг 

мөн хэмжээгээр төрөөс нэмэгдүүлсэнтэй ижилхэн ач холбогдолтой юм. 

Ийнхүү III хувилбарыг сонгосноор  Мянганы замын гол магистралаас замын саадад 

тооцогдох Цагаан даваа хасагдаж, Ухаа чулуутын даваа нэмэгдэж байгаагийн хувьд 

ялгаагүй юм.   

Цаашид дээрх нэмэлтийн тогтоолоор хоёрдахь хэсгийн нэмэлтийн хувьд  мянганы 

замын гол магистрал Их-уул, Тосонцэнгэлийг дайруулан нэгэнт хатуу хучилттай зам 

баригдсан тул мянганы замын гол магистралд үлдээхээс өөр аргагүй юм.  

Харин  мянганы замын гуравдахь хэсгийн нэмэлт болох  Улиастай хот дайруулж улмаар 

Завханмандал сумаар дамжуулан гаргах зам одоогоор баригдаагүй тул түүнээс татгалзаж 

мянганы замын анханы батлагдсан чиглэлээр Загастайн давааны ар дахь Загастай багийн 

төвөөс баруун тийш эргэж Мянганы замд зориулж зассан “Нарийны даваа”-гаар давж Яруу 

сум-Дөмбөнгийн дөрөлж- Шар хуудасны дөрөлж-Сар хайрханы гүүр-Дөргөнөөр дамжин 

Ховдын Мянгад хүртэл 426 км зам тавьж дээр дурьдсан Батцэнгэл сумын төврүү тавих 63 

км замыг Өгийнуур-Түвшрүүлэхийн чиглэлээр Архангайн замд шилжүүлэхэд  Мянганы 

замын гол магистралыг 1362 км замаар сэргээж Мянганы замын гол магистралд  нэмэлт 

өөрчлөлт оруулсан  УИХ-ын 2011оны 12 дугаар тогтоолоор гол магистралыг 253 км-ээр  

нэмэгдсэнээс 132 км-ийг хасч богиносгох боломж үлдэснийг ашиглан  2019 оны замын 

сүлжээний байдалд зохицуулан “Мянганы замыг баруун чиглэлд гүйцээн барих нь нэг-

төвийн хамаарал бүхий төвлөрлийг сааруулах боломж нөхцөл”-ийг бүрдүүлэхийн  тулд 

доорх Зураг 8-д үзүүлснээр  Цаашид Мянганы замыг баруун чиглэлд  гүйцээн барих”-ыг 

санал болгож байна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зураг 2.11 Мянганы замыг  баруун чиглэлд гүйцээн барих санал.  2019 он 1362/4231 км. 

Мянганы замыг баруун чиглэлд гүйцээн барих саналаар бол Өвөрхангайн  замыг 

үргэлжлүүлэн холбогдох, алслагдсан аймгуудын замаас богино болох нь Мянганы замын 

харьцуулсан дээрх Зураг 8-д үзүүлсэн хүснэгтээс харагдаж байна. Иймд Мянганы замын 

баруун хэсгийг гүйцээж барьсан нөхцөлд Баянөлгий, Ховдын  машинууд түүгээр явах болно. 

Одоо хэр нь Увс, Завханы машинууд явж байгаа нөхцөлд Мянганы замын гол магистрал 

дээр байрлалтай Архангайн Тариат сумын төв дамжсан замаар цагт 29 машин өнгөрч байхад 

Баянхонгор-Алтай- Ховдын замаар цагт 1-2 машин өнгөрч байна. Учир нь Өвөрхангай-

Баянхонгор-Говьалтай-Ховдын зам нь Улсын нийт хүн амын 10 орчим хувь үйлчилгээний 

хүрээнд нь хамрагдаж байгаа бол  Мянганы замын гол магистралын үйлчилгээний хүрээнд 

хүн амын 80 хувь, хот суурингийн 72 хувь  хамрагдаж байгааг дээр дурьдсан билээ. Хэрэв 

Ховдын Мянгад-Загастай багийн хооронд Мянганы замыг гүйцээж 426 км зам баригдсан 

тохиолдолд Тариат сум дайрсан замаар багаар бодоход минут тутамд машин явж өнгөрөх 

магадлал өндөр байна.  

Мянганы замын гол магистралыг 253 км уртасгаснаас  Баруун ба Зүүн бүсийн босоо 

тэнхэлэгийн автозамуудыг Мянганы замтай хамт баригдах боломжийг алдсан нь бүсийн 

доторх аймгууд өөр хоорондоо болон  Хойд, урд хөршийн хил залгаа муж район, 

аймгуудтай харилцаа, хамтын ажилгаа өрнүүлэн гадаад зах зээлд гарах зорилт дэд бүтцийн 

хангамжгүй хэвээр үлдэж байгаа тул босоо тэнхэлгийн хатуу хучилттай автозамыг 

зайлшгүй барих шаардлагатай  болно. Мөнтүүнчлэн Улсын дэд бүтцийн хөндлөн гол 

тэнхэлэгийн зам буюу Мянганы замыг гүйцээн барьж улсын нэгдмэл байдлыг эдийн засаг 

аж ахуй зохион байгуулалтын хувьд хангах явдал үндсэн хуулийн заалттай билээ. Ийм 

учраас гол магистралд оруулсан гурван хэсэг нэмэлтээс одоогоор баригдаагүй замын эхний 

ба гурав дахь хэсэг дээр хугацаа алдалгүй залруулах шаардлагатай байна.     

Мянганы замын чиглэлд нэмэлт өөрчлөлт оруулсан УИХ-ын 2011 оны 12 дугаар 

тогтоол нь  өрнө-дорныг холбосон олон улсын транзит автозамуудтай уртын хувьд 

өрсөлдөх чадвараа Монгол улс өөрөө бууруулж гэдгийг анхаарах хэрэгтэй. 

 

 

1362км Мянгад 
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1345км 

Увс 

527км 

1398 км 

Ховд 

36км 

1595 км 

Баянөлгий 

233км 

936км 
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Дархан-Эрдэнэт-Булганы 439 км зам нь Мянганы замын чиглэлд хамаарахгүй тул 

оруулж тооцоогүй болно. Хангайн бүсийн босоо тэнхэлгийн зам баригдах үед Булган аймаг 

118 км замаар  Мянганы замтай холбогдохдоо Хангайн бүсийн босоо тэнхлэгийн замын 

хэсэг тул Хархорин-Түргийн хөшөөний хатуу хучилттай замтай шулуун холбогдохоор 

чиглэлээр баригдах шаардлагатай. Хөвсгөл 714 км, Булган 366 км замаар Улаанбаатар 

хоттой холбогдоно.  

Мянганы замын зүүн чиглэлд  

Мянганы замын зүүн чиглэлд гол магистрал Хэнтий аймгийн төвөөс  зүүн хилийн гарц 

Сүмбэр-Рашаант боомт хүртэл шулуун тавигдах байсныг өөрчилж  Өндөрхаан-

Чойбалсангийн хооронд 324 км, Өндөрхаан-Баруун уртын хооронд 229 км зам  тавьжээ.  

Цаашдаа Баруунуртыг Зүүн бүсийн төв болох Чойбалсан хоттой босоо тэнхэлгийн 190 км 

хатуу хучилттай замаар холбох шаардлагатай  аяндаа гарах болно. Энэ бүхний эцэст Зүүн 

бүсийн гурван аймгийн төвийг Мянганы замын чиглэлийн дагуу УИХ-ын 2001 оны 9 дүгээр 

тогтоолоор 440 км хатуу хучилттай зам барихад зүүн  гурван аймгийн төвийг  өөр хооронд 

нь холбоод зогсохгүй зүүн бүсийн босоо тэнхлэгийн 190 км зам,  Мянганы замын гол 

магистрал 200 гаруй км-ээр баригдах байтал, одоо 553 км хатуу хучилттай зам тавьсан 

боловч зөвхөн Чойбалсан, Баруунуртыг Өндөрхаантай холбосон төдийгөөр хязгаарлагдаж  

байна. Мянганы замын гол магистрал нэмэгдээгүй, босоо тэнхлэгийн зам баригдаагүй 

хэвээр үлдэж харин Мянганы замын гол магистралыг 90 км-ээр урт болгох замын 

нөхцөлийг бүрдүүлжээ.   

Мянганы замын зүүн чиглэлийн нийт  урт 998км зам баригдах юм. Улаанбаатараас 

Өндөрхаан хот хүртэл 330 км зам тавьж цааш өргөрөгийн дагуу  250 км үргэлжлүүлэн 

Сүхбатар-Дорнодын замтай огтлолцуулж тэндээс Баруун-уртыг 100км, Чойбалсан хотруу 

90 км хатуу хучилттай зам тавихад нийт 440 км замаар гурван аймгийн төвийг өөр хооронд 

нь Мянганы замаар бүтэн холбогдох  боломж  байсан гэдгийг дээр дурьсан. 

 

 

 

 

 
Зураг  2.12 Мянганы замын Төвийн  ба Зүүн чиглэлийн замууд 

Гэтэл батлагдсан чиглэлийг зөрчин  Өндөрхаан-Чойбалсанг, мөн Өндөрхаан-

Баруунуртыг тус тусд нь шууд холбож нийт 553 км хатуу хучилттай зам барьсан нь 

Мянганы замтай харьцуулахад даруй 113 км зам илүү зам барьсан  байтлаа. зүүн бүсийн төв 

Чойбалсан хоттой Баруун-урт хотыг холбох 190 км зам баригдаагүй байна. Энэ замыг барих 

шаардлага эрт орой хэзээ нэгэн цагт гарч зайлшгүй баригдах бөгөөд тэр үед  303 км зам үр 

ашиггүй баригдсан нь Мянганы замын чиглэлийг зөрчсөнтэй холбоотой. Ийнхүү Мянганы 

замын зүүн чиглэлийн нийт урт одоогоор 1301 км болж дуусах нөхцөл бүрдээд байна. 

Мянганы замын Төвийн бүсийн босоо тэнхлэгийн  өмнөд чиглэл 

Мянганы замын Төвийн бүсийн босоо тэнхлэгийн говийн хөгжлийг дэмжих чиглэлд  

Дундговь, Говьсүмбэр, Дорноговь, Өмнөговь аймгийг  өөр хоорогд нь болон нийслэл 

Улаанбаатар хоттой автозамын сүлжээгээр оновчтой холбох асуудал байсан юм. Үүний 

Улаанбаатар-Дорноговиор дамжин Замын үүд боомтоор холбогдох уламжлалт босоо 

тэнхлэгийн замыг хатуу хучилттай болгох хэрэгтэй байв.  

Харин Дундговь, Говьсүмбэрийг Өмнөговьтой, мөн түүнчлэн тухайн үед тодорхой 

болсон Таван толгойн нүүрсний ордтой холбох  Чойр-Мандалговь-Таван толгой-

Даланзадгад гэсэн чиглэлийг Төвийн бүс дэх  говийн хэсгийн дэд бүтцийн босоо тэнхэлэг    

болгож батлагдсан юм. Дэд бүтцийн тэнхэлэг нь Автозам, Төмөрзам, Цахилгаан дамжуулах 

болон мэдээлэл холбооны шугамыг нэгтэгсэнийг нэрлэсэн нэр томъёо болно.  

Эдгээрээс автозамыг нийслэлээс татаж болно гэж үзсэн юм. Сүүлийн үед Оюутолгойн 

орд нарийвчлан судлагдаж стратегийн ач холөогдолтой орд, уурхай болсон тул мөн УБ 
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хотоос 330 кВ-ын габариттай 220 кВ-ын шугамыг Дундговь-Тавантолгой-Оюутолгой 

чиглэлээр татаад дуусч байна. 

УБ-Дундговь-Тавантолгой-Даланзадгадын чиглэлийн автозам барихаар УИХ-ын 2001 

оны 9 дүгээр тогтоолоор батлагдсан. Гэвч уг чиглэлийн замыг барихдаа  УБ-Дундговь--

Даланзадгадын чиглэлийн 590 км урт зам болгож барьсан. Гэтэл сүүлийн үед Цогтовоо-

Даланзадгадын  замаас Таван толгойруу салаалж 59 км зам тавих зайлшгүй шаардлага 

гарсныг  нэмж барихаар шийдвэрлэжээ. Зураг 9-ийг үзнэ үү. 

 Хэрэв Мянганы замын өмнөд чиглэлийн босоо тэнхлэгийн замыг  УИХ-ын 2001 оны 9 

дүгээр тогтоолоор батлагдсан дарааллаар барьсан бол өнөөдөр дээрх нэмэлт 59 км хатуу 

хучилттай автозамыг  нэмж барих шаардлага гэнэт урган гарч хөрөнгө хүч нэмж зарах 

шаардлагагүй байсан билээ. Төрийн бодлого шийдвэрийг бодлогогүйгээр орон нутгийн 

санаачлагаар зөрчисний  үр дагавар юм. 

Б. Эрчим хүчний нэгдсэн системийн гол магистрал шугам байгуулах нь  

Эрчим хүчний хөгжлийн Олон улсын гол чиг хандлага 

Дэлхийн улсууд  өөрсдийн орны эрчим хүчний хангамжаа бие даан хангах, гадаад 

орноос хамаарах хамаарлыг бууруулах, техник технологийн дэвшил хийх, байгаль орчинд 

үзүүлэх хор хөнөөл, уур амьсгалын өөрчлөлтөнд үзүүлэх нөлөөллийг багасах, эрчим 

хүчний нөхөн сэргээгдэх эх үүсвэрийг ашиглах, эрчим хүчний системийн найдвартай, 

тасралтгүй үйл ажиллагааг хангаж, тогтвортой ажиллуулах, зах зээлийн жам ёсны 

харилцаанд нь шилжүүлэх, аюулгүй байдлыг нь хангах, улс орны эдийн засгийн хөгжилд 

үзүүлэх үүрэг нөлөөллийг нь дээшлүүлэх, эдийн засгийн үр ашигыг сайжруулах, сул талаа 

засах, хэмнэлтийн бодлого хэрэгжүүлэх чиглэлд төрөл бүрийн арга хэмжээг тодорхой 

төлөвлөгөө стратегитэйгээр авч хэрэгжүүлж байна. БНСУ, Япон зэрэг оронд эрчим хүчний 

бодлого төлөвлөгөө нь улс орны тэргүүлэх чиглэл байж, төр засгийн нь байнгын анхааралд 

байж ирсэн. 

Ийнхүү, эрчим хүчний талаар баримтлах улс орнуудын бодлогын гол чиг хандлага нь 

хангамжийн найдвартай тогтвортой байдлыг бүрдүүлэх, эрчим хүчээр өөрөө өөрийгөө 

                                                           
34 Global Energy Issues, Potentials, and Policy Implications Оxford publication 2011 

хангаж, хангамжийн хувьд бие даасан байдалтай болоход чиглэгдсэн байна. Дээр нь улс 

орны эдийн засгийн хөгжил, аюулгүй байдалд үзүүлэх эрчим хүчний сөрөг нөлөөллийг 

бууjуулах, эерэг нөлөөллийг нэмэгдүүлэхэд анхаарч байна.  

Эрчим хүчний аюулгүй байдлын гурван үндсэн багана нь эрчим хүчний нөөц, түүнд 

хүрэх болон ашиглах боломж, эрчим хүчийг хэрэглэгчид хүргэх дэд бүтцийн нийцэл ба 

найдваржилт байдаг. Манай орны хувьд эрчим хүчний анхдагч нөөц хангалттай бөгөөд 

түүнийг олборлож, боловсруулж хувиргаж ашиглах нь тийм хүндрэлгүй байна34. Харин 

хэрэглэгчид үйлдвэрлэгчдийг холбох иж бүрэн систем бүтцийг барьж байгуулах ажил ид 

явагдаж байгаа бөгөөд улс орныг хамарсан Эрчим хүчний нэгдсэн системыг байгуулах нь 

төрийн бодлогын гол цөм байсаар байна. 

Монголын эрчим хүчний бодлогын уламжлал 

Манай улсад эрчим хүчний салбарын хөгжлийг 1911 оноос үүсэлтэй гэж үздэг боловч 

нийт улс орныг хамарсан орчин үеийн эрчим хүчний салбар нь улс орныг тодорхой бодлого 

төлөвлөгөөтэй хөгжүүлэх хүрээнд буюу БНМАУ-ын нийгэм эдийн засгийг хөгжүүлэх 

анхдугаар таван жилийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн үр дүнд 1952 онд Төв цахилгаан 

станцыг 8 МВт-аар өргөтгөн, 13 аймагт дизель станц суурилуулснаар бүрэлдэн тогтсон 

байна. 1950-аад он гэхэд бүх аймгийн төв, хот суурин, САА-нууд өөртөө цахилгаан эрчим 

хүчний эх үүсвэртэй болсон байв.  1968 онд Эрчим хүчний үйлдвэрүүдийг удирдах газрыг 

татан буулгаж, Түлш эрчим хүч, геологийн яамыг байгуулсан нь, институцийн хувьд нэг 

шат дээшлэж, эрчим хүчний бодлогыг шинэ түвшинд гаргасан байна. 

1965 онд БНМАУ-ын түлш эрчим хүчний балансын төслийг анх удаа Төлөвлөгөөний 

комиссоос эрхлэн зөвлөлтийн мэргэжилтнүүдийн тусламжтайгаар боловсруулсан байна. 

1970 аад оны эхнээс улс орны эрчим хүчний салбарын хөгжлийг Эдийн засгийн харилцан 

туслалцах орнуудын хэмжээнд хүргэх зорилго тавин 10-15 жилийн хэтийн төлөвлөлтийг 

хийж эхэлжээ. Тухайлбал, 1973 онд “БНМАУ-ын түлш- эрчим хүчний 1990 он хүртэлх 

баланс”, “Эрчим хүчний аж үйлдвэрийг 1990 он хүртэл хөгжүүлэх программын урьдчилсан 

санал”-ыг боловсруулсан байна.  

Зураг-3.10 Эрчим хүчний хэрэглээний таац ба статистик 

Эрчим хүчний хэрэгцээний 15- 20 орчим жилийн өмнөхийг харсан энэхүү таамналыг 

гаргахдаа улс ардын аж ахуйн хэтийн хөгжлийн төсөөллийн хамгийн боломжит хувилбар 

дээр тулгуурлан гаргасан нь одоогийн статистикын мэдээлэлтэй тулган үзэхэд бараг 

алдаагүй шахуу тохирч байгаа. 

Чухам, энэ үед улс орны эрчим хүчний төлөвлөлтөнд гарч ирсэн чухал конценци бол 

БНМАУ-ын газар нутгийн хөндлөн тэнхлэгээр өндөр хүчдлийн ЦДАШ барьж байгуулан, 

Сэлэнгэ мөрөн дээр УЦС, Багануурт ГРЭС барих замаар Монголын нэгдсэн ЭХС-ийг бий 

болгож, ЗХУ-ын Эрчим хүчний системтэй зэрэгцээ ажиллуулах асуудал байлаа.  

Системийн шилжилт эхэлсэн 1990 оноос эхлэлтэй нийт улс орны эдийн засгийн уналт, 

тэр дотроо эрчим хүчний салбарын үйлдвэрлэл хэрэглээний бууралт зогсож, аймаг сумдыг 

төвлөрсөн ЭХС-д холбосон болон уул уурхай, барилгын салбараас гарсан хэрэглээний 

огцом өсөлт нь 2001 оноос томоохон эх үүсвэрүүдийг барьж байгуулах, ЭХС-ийг байгуулан 

биеэ дааж ажиллах боломжийг бүрдүүлэх асуудлыг төр засгийн анхааралд дахин авчирсан 

Он 

 

1970 1975 1980 1985 1990 

ЦЭХ-ний нийт хэрэглээ /сая  кВт ц/ 

 

548 805 1753 3500 6300 

Өсөлтийн жилийн дундаж 

хурдац % 

 

- 8 16,8 14,8 12,4 

Статистикын үзүүлэлт /сая  кВт ц/ 

 

    3500 
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байдаг. Тухайлбал, Монгол Улсын Их Хурлын 2002 оны 23 дугаар тогтоолоор батлагдсан 

“Монгол улсын Эрчим хүчний Нэгдсэн систем” хөтөлбөрийн зорилго нь “Монгол Улсын 

нийгэм, эдийн засгийн хөгжилтэй уялдуулан эрчим хүчний нөөцийг үр ашигтайгаар 

ашиглах үүднээс Монгол Улсын эрчим хүчний нэгдсэн системийг тодорхой бодлогоор 

байгуулж Монгол Улсын эрчим хүчний хангамжийг найдвартай, үр ашигтай болгох, эдийн 

засгийн аюулгүй байдлыг хангахад оршино” гэж заасан байна.  

 

Зураг 2.13 Эрчим хүчний нэгдсэн систем хөтөлбөрийг газрын зурагт буулгасан нь 

Улсын Их Хурлын 2002 оны 23 дугаар тогтоолыг батлахдаа “Монгол Улсын эдийн засаг, 

нийгмийн хөгжлийн эрчим хүчний бүтцийг бүрдүүлэх, хэрэглэгчдийн эрчим хүчний 

хангамжийг найдвартай болгох зорилгоор” уг хөтөлбөрийг баталлаа гэсэн байдаг. 

Монгол Улсын Их Хурлын 2007 оны 10 дугаар тогтоолоор “Монгол улсын Эрчим 

хүчний Нэгдсэн систем” хөтөлбөрийг шинэчлэн батлахдаа хөтөлбөрийн зорилго нь 

“Монгол Улсын эдийн засгийн аюулгүй байдлыг хангахын тулд эрчим хүчний хангамжийг 

найдваржуулах, үйлдвэрлэлийн үр ашгийг дээшлүүлэх, алдагдлыг бууруулах зорилгоор 

Монгол Улсын эрчим хүчний нэгдсэн систем байгуулах, эдийн засаг, нийгмийн хөгжилтэй 

уялдуулан эрчим хүчний нөөцийг аль болох үр ашигтайгаар хэрэглэх, экспортлоход 

оршино” хэмээн заасан. Хөтөлбөрийн гуравдугаар үе шат буюу хэтийн хугацаа /2022-2040 

он/-нд төвийн бүсийн эрчим хүчний системийг баруун бүсийн эрчим хүчний системтэй 

өндөр хүчдэлийн цахилгаан дамжуулах шугамаар холбож эрчим хүчний нэгдсэн системийг 

байгуулах гэсэн зорилт байсан.   

Энэхүү тогтоол нь “Төрөөс эрчим хүчний талаар баримтлах бодлого /2015-2030/”-ыг 

баталсан Монгол Улсын Их Хурлын 2015 оны 06 сарын 19 өдөрийн 63 дугаар тогтоолоор 

хүчингүй болсон бөгөөд шинэ тогтоолд “бодлогын зорилго нь улс орны өсөн нэмэгдэж 

байгаа эрчим хүчний хэрэгцээг тасралтгүй, найдвартай хангах, цаашид эрчим хүч 

экспортлогч орон болоход оршино” гэжээ.  Уг бодлогын баримт бичиг нь бодлогын 3 

тэргүүлэх чиглэл, 6 тулгуур зарчмыг тодорхойлж, 6 стратегийн зорилгыг дэвшүүлсэн байна. 

Тэдгээр стратегийн зорилгуудыг хэрэгжүүлэх нэг зорилт нь ... “бүс нутгийн эрчим хүчний 

системийг дамжуулах чадал өндөр цахилгаан дамжуулах шугамаар холбож, эрчим хүчний 

нэгдсэн систем байгуулах” гэсэн зорилт байна. 

Эрчим хүчний нэгдсэн системийн гол магистраль шугам  

Зураг 2.14 ТЭХТББ-ыг хэрэгжүүлэх хөтөлбөрийг газрын зурагт буулгасан нь 

Дээрх тогтоолуудаас үзэхэд “Монгол улсын Эрчим хүчний Нэгдсэн систем” 

хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх улс орныг нийтэд нь хамарсан ЭХС-ийг байгуулахад гол авч 

хэрэгжүүлэх арга хэмжээ нь УБ ба Улиастай хотыг холбосон Цахилгаан Дамжуулах 

Агаарын Шугам (ЦДАШ) болон томоохон чадлын УЦС болон бусад эх үүсвэр байна. 

Тухайлбал, 2001 оны хөтөлбөрт “Улаанбаатар, Улиастайн хооронд 400 кВ–ын хүчдэлтэй 

томоохон хүчин чадлын транзит шугам татаж, баруун бүсийн эрчим хүчний нэгдсэн 

системийг төвийн бүсийн эрчим хүчний системтэй холбон Монгол Улсын эрчим хүчний 

нэгдсэн системийг байгуулна”, гэсэн байна. 

УБ-Улиастай ЦДАШ-ыг хөтөлбөрүүдэд 400кВ хүчдлийн түвшинтэй хэмээн шууд 

заасан бол, ТЭХТББ-ыг хэрэгжүүлэх 2018-2023 оны дунд хугацааны хөтөлбөрт 

“Улаанбаатар-Улиастай хэт өндөр хүчдлийн ЦДАШ-ын судалгаа”-г хийхээр заажээ. Тэрхүү 

судалгаагаар хүчдлийн түвшин зэрэг техник, эдийн засгийн үзүүлэлтүүд урьдчилсан 

байдлаар гарч ирэхээс гадна уг ЦДАШ-ыг  барих шаардлагатай эсэхийг тогтоох байх. 

Гэхдээ ТЭХТББ-ын хөтөлбөрт хүчдлийн түвшинг хэт өндөр байхаар заасан байна. 
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УБ-Улиастай ЦДАШ-ын хөтөлбөрүүдэд тусгагдсан нөгөө нэг техникийн өгөгдөл бол 

түүгээр дамжих чадал 80 МВт-аас доошгүй байх явдал байна. Тухайлбал. “Баруун бүсийн 

цахилгаан хэрэглээ нь 80 MBт хүрэх үед энэхүү транзит шугам нь тус улсын эрчим хүчний 

нэгдсэн систем үүсгэсэн тэнхлэг шугам болох...” гэсэн байна.  

Ийнхүү, эрчим хүчний гол магистраль шугамыг барьж байгуулах шаардлага нөхцөл, 

хууль эрхзүйн үндэс бүрэн бий болсон байна. Харин цаг хугацааны хувьд хойш тавих явдал 

нь биднийг энэхүү саналыг гаргахад хүргэсэн болно. УБ-Улиастайн ЦДАШ-ыг барьж 

байгуулах судалгааг хийх төдийгүй ТЭЗҮ-ийг яаралтай боловсруулан баталж, зураг 

төслийг хийх эсвэл шууд EPC Contractor буюу Инженерийн зураг төсөл, ханган нийлүүлэлт, 

барилга угсралтын ажлын гүйцэтгэгчтэй байгуулах  /EPC/ гэрээгээр хэрэгжүүлэх цаг нь 

нэгэнт болсон байна. Бидний судалгааны явцад тогтоосноор УБ-Улиастайн ЦДАШ-ыг 

барьж байгуулах нөхцөл, шаардлага бүрдээд байгаа бөгөөд ихээхэн эерэг нөлөө үзүүлэхээр 

байна. Үүнд: 

1. Цаг хугацааны хувьд нөхцөл бүрдсэн буюу ЭХС-үүд ойрын хугацаанд хоорондоо 

холбогдон улс орны хэрэглээг хангах, бие даан ажиллах Эрчим хүчний Нэгдсэн 

системийг бүрдүүлнэ.35:  

a) ББЭХС болон АУЭХС хоорондоо Улиастай-Дөргөн-Мянгадын 220 кВ-ын 2 хэлхээт 

380 км ЦДАШ-аар  

b) ДБЭХС болон ТЭХС хоорондоо Багануур-Өндөрхаан-Чойбалсан чиглэлийн 220 кВ-

ын 2 хэлхээт 518 км ЦДАШ-аар 

c) УБ-Мандалговийн 330кВ ЦДАШ баригдаж эрчим хүчний хэрэглээ нэмэгдсэн буюу 

босоо тэнхлэгийн гол ЦДАШ бий болсон.  

2. Монголын амин зүрх болсон УБ хот ДЦС-уудаа оролцуулбал 4 талын тэжээлтэй 

болно. 

3. Системүүд хоорондоо холбогдож ачаалал нэмэгдэн, давтамжийн болон хүчдлийн 

савалгаа нэмэгдсэнээр Монголын ЭХС-ыг ОХУ-тай холбосон 220кВ-ын ЦДАШ-ын 

хүчин чадлын хүрэлцээ багасаж, системийн найдвартай ажиллагаанд болон эрчим 

хүчний аюулгүй байдалд сөргөөр нөлөөлнө. 

4. Байгальд ээлтэй, ногоон эдийн засгийн гол технологийн хэрэглээ болох Сэргээгдэх 

эрчим хүчний үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлнэ. 

5. Баруун бүсийн усны эрчим хүч, өмнөд болон зүүн бүсийн нар салхины эрчим хүчийг 

уялдуулан ашиглах нөхцөл бүрдэнэ.  

6. Дэд бүтцийн бусад салбаруудын магистралтай уялдуулснаар цахилгаан машин, 

төмөрзамын зүтгүүрүүдийг ашиглах эерэг нөхцөл бүрдэн тэдгээрийн хөгжилд 

түлхэц өгч өөрөө цоо шинэ хэрэглээтэй болно.  

7. Дэд бүтцийн зангилааг бий болгох бөгөөд түүнийг дагасан томоохон сууршлийн 

бүсийг үүсгэн хөгжүүлнэ.  

a) Хүн амын төвлөрөлийг сааруулах, УБ-ын агаарын бохирдлыг бууруулах зэрэгт эерэг 

нөлөө үзүүлнэ.  

8. Тодорхой технологийг ашигласнаар улс орны харилцаа холбооны салбарын 

ложистикт шинэ боломж бүрдүүлж дэвшил авчрах нөхцөл болно. 

9. Орчин үеийн технологийн чиг хандлага болох тархсан үйлдвэрлэлийг дэмжинэ. 

                                                           
35 Энэхүү дэс дугаар нь ач холбогдлын дэс дараалал биш бөгөөд зөвхөн дэлгэрэнгүй тайлбар хийхэд 

хэрэглэгдэнэ. 

10. Баруун бүсийн уул уурхайн нөөцүүдийг ашиглах, босоо тэнхлэгийн  эдийн засгийн 

корридорын хөгжилд эерэг нөлөө үзүүлнэ. 

11. Монгол орны 3 цагийн бүсээс эдийн засгийн ашиг олж, оргил ачааллыг зохицуулах 

боломж бүрдэнэ.  

12. Гүйцэтгэлийн үед ихээхэн саад тотгор болдог УБ-Улиастайн ЦДАШ-ын трассыг дэд 

бүтцийн корридорт нөөцөлж хадгалах боломж гарна.  

13. Эрчим хүчний салбар тэргүүлж хөгждөг конценцыг практикт хэрэгжүүлж, баруун 

болон зүүн бүсийн эдийн засгийн хөгжилд түлхэц болно. 

14. Хувийн хэвшлийн хөрөнгө оруулалт, санаачлагаар томоохон чадлын эх үүсвэр 

баригдах бололцоо бүрдэнэ.  

15. Уг төсөл нь том хэмжээний буюу мега төсөл бөгөөд улс оронд чухал ач 

холбогдолтой учраас эдийн засгийн өсөлтийн боломжийг ашиглан хэрэгжүүлэх 

хэрэгтэй. 

16. Эрчим хүчний эцсийн бүтээгдэхүүн цахилгаан эрчим хүчийг экспортлох чиглэлд 

томоохон алхам болно. 

17. Монголын эрчим хүчний салбарыг либералчлах, зах зээлийн зарчимд шилжихэд 

томоохон түлхэц болж, хатуу дэд бүтцийг бүрдүүлнэ. 

Эдийн засгийг бүсчлэн хөгжүүлэх шинэ үзэл баримтлалыг боловсруулахаар Үндэсний 

хөгжлийн газар гадаад дотоодын байгууллагууд, тэдгээрийн 400 гаруй эрдэмтэн 

судлаачдын хамтаар ажиллаж байгаа бөгөөд шинээр эдийн засгийн бүсүүдийг, хөгжлийн 

тэргүүлэх чиглэл, салбаруудыг тогтоох юм байна. Тэрхүү хүрээнд эдийн засгийн бүсүүд нь 

эрчим хүчний үйлдвэрлэл нь солонгорсон бүтэцтэй өөрийн ЭХС-тэй байхын зэрэгцээ улс 

орны Эрчим хүчний Нэгдсэн системийн нэг хэсэг болж түүний найдвартай, тасралтгүй 

ажиллагаа, эрчим хүчний экспортод хувь нэмрээ оруулах гэсэн зарчмыг тусгасан санал36 

гаргасан байгаа. Тэдгээр ЭХС-үүд нь одоогийн эдийн засгийн бүсээр, одоогийн ЭХС-ын 

үйл ажиллагааны хүрээгээр байж болох бөгөөд аль бүтцээр байсан гол холбох зүйл нь УБ-

Улиастайн ЦДАШ болох нь судалгаагаар тогтоогдсон. Мөн уг ЦДАШ-ыг байгуулж Нэгдсэн 

системийг бий болгосноор улс орны эрчим хүчний хатуу дэд бүтэц бүрэн бүрдэх бөгөөд үнэ 

тариф, зах зээлийн загвар, ухаалаг сүлжээ, татвар хөнгөлөлт зэрэг зөөлөн дэд бүтцийн 

бодлогыг төлөвлөх, хэрэгжүүлэх үндэс суурь тавигдана.  

36 Эдийн засгийг бүсчлэн хөгжүүлэх, төвлөрлийг сааруулах бодлогын судалгааны ажил” төслийн 

“Эрчим хүчний хөгжил, байршлын төлөвлөлтийн судалгаа” ҮХГ 2018 он 
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Ийнхүү, УБ-Улиастайн ЦДАШ буюу эрчим хүчний гол магистрал шугамыг дэд 

бүтцийг бусад салбарын магистраль шугамуудтай уялдуулан барьж байгуулснаар ТЭХТББ 

амжилтай хэрэгжиж, ахмад үеийн маань мөрөөдөл биелэн Монголын эрчим хүчний салбар 

бие даан найдвартай ажиллахын зэрэгцээ улс орныхоо хэрэгцээг бүрэн хангаж, бусад 

салбарын хөгжилд түлхэц нэмэр өгснөөр нийт улс орны эдийн засгийн байдал сайжрана гэж 

үзэж байна. Эрчим хүчний гол магистрал шугамыг нь зам тээвэр, төмөрзам, харилцаа 

холбооны салбарын хэвтээ тэнхлэгийн дагуу тэдгээртэй уялдуулан байгуулах нь нийт улс 

орны эдийн засгийн хөгжлийг өөд татах, хөгжлийн төвүүдийг холбон шинээр бий болгох 

дэд бүтцийн нэгдсэн корридорын салшгүй нэг хэсэг байх болно. Энэхүү корридор нь улс 

орны эдийн засгийн аюулгүй байдлыг хангах, тулж босох гол сээр нуруу нь байх болно. 

 

Зураг 2.15 бүсүүдийн эрчим хүчний хангамжийн байршил төлөвлөлтийн санал 

Түүнчлэн, эрчимхүчний аюулгүй байдлыг сайжруулах, өөрөө өөрийгөө хангах, тархсан 

бөгөөд олон төрлийн үйлдвэрлэлийг дэмжих, СЭХ-ийг хөгжүүлэх, ухаалаг сүлжээг 

бүрдүүлж хэрэглэгчдийг үйлдвэрлэлд оролцох бололцоогоор хангах, бүс нутгийн болон улс 

хоорондын эрчим хүчний хамтын ажиллагааг дэмжих зэрэг олон улсын эрчим хүчний 

хөгжлийн чиг хандлагад нийцэж байна.  

В. Бүсчилсэн хөгжлийн үзэл баримтлал, хөтөлбөрт өгөх санал 

Бидний зүгээс Монгол улсын дэд бүтцийн хөндлөн тэнхлэгийн гол магистрал зам болон 

эрчим хүчний гол магистрал шугамыг байгуулах асуудлыг нэн тэргүүн шийдвэрлэх 

шаардлагатай хэмээн санал болгож байна. Энэ нь Монгол улсын бүсчилсэн хөгжил, 

төвлөрлийг саармагжуулах, хөгжлийн үр шимийг жигд хүртэх асуудалд ихээхэн нөлөө 

үзүүлэх болно гэж үзэж байгаа. 

Хүн амын төвлөрөлийг сааруулах ба УБ хотын байгаль орчны бохирдол, замын 

түгжрэлийг бууруулах асуудлууд ба шийдэл 

Дэлхийн хүн ам 7 тэрбумаас аль хэдий давсан. Уур амьсгалын өөрчлөлтийн нөлөө буюу 

дэлхийн  дулаарлаас болж туйлын мөс хурдтай хайлж гадаад далайн усны түвшин дээшилж 

байгаагаас далайн эрэг орчмын хүн ам усанд автах аюул улам ойртож  эх газарруу түрэгдэх 

төлөвтэй. Манай урд хөрш нь дэлхийн хүн амын 20 хувийг дэлхийн газар нутгийн долоохон 

хувь дээр арай ядан тэжээж байгаагаа хамгийн хүнд бэрхшээлд тооцож байна. 

Гэтэл Монголчууд бид сүүлийн 20 гаруй жилийн хугацаанд  нэг-төвийн хамаарлаа 

автозамын сүлжээний хувьд улам бэхжүүлж, бие даасан таван бүс болгон задлах Бүсчилсэн 

хөгжлийн үзэл баримтлалыг хэрэгжүүлэхэд Монголын төр өөрөө саад болсон  шийдвэр 

болох УИХ-ын 2011 оны 12 дугаар тогтоол гаргаж бүсчлэлгүй замын сүлжээ үүсгэсэн байна.  

Монгол орны хот, хөдөөгийн өнөөгийн  хамгийн тулгамдсан асуудал бол Нийслэл 

Улаанбаатар  хотруу чиглэсэн хүн амын шилжилт хөдөлгөөнийн үр дүнд   нийслэлийн хүн 

ам сүүлийн жилүүдэд хоёр дахин нэмэгдэж 2018 онд 1.5 сая болж улсын нийт хүн амын тал 

хувь нь бөөгнөрүүлсэн явдал  дэлхийд байхгүй жишиг болоод байна.  

Монгол орны зүүн хэсэгт Халх гол Тамсагийн район хүнгүй болж, хязгаар нутгаар хүн 

ам ихэд сийрч байна. Энэ байдал нь газар нутгаа хүн ард нь эзэмшиж ашиглаж байж бүрэн 

бүтэн байдлаа хадгалж хамгаална гэвэл Үндэсний аюулгүй байдалд ч  ноцтой нөлөөлөхөөр 

нөхцөл байдал үүсгээд  байна. 

Улаанбаатар хот нь газар нутгийнхаа уруйн үерийн хамгийн идэвхтэй бүсэд оршдог 

бөгөөд уруйн үер урсдаг 25 сайр, дөрвөн голын бэлчир дээр байршилтай тул сүүлийн 

жилүүдэд хүн амын механик шилжилт хөдөлгөөнөөр нэмэгдэж бөөгнөрсөөр одоогийн 

нийслэлийн хүн амын тал хувь нь хотын үерийн хамгаалалтын байгууламжуудын гадна 

талд гэр хороололууд үүсгэн суурьшаад байгаа тул улсын нийслэл хот үерийн аюулын 

харанга дэлдсэн өндөр эрсдэлтэй хот болоод байна. Хотын агаар, ус, хөрсний бохирдол ч 

хэмээс хэтрээд, дээр нь хотын хөдөлгөөний түгжрэл ихсэж хүн амынх нь ая тухтай 

амьдралын нөхцөл алдагдаж байгаа нь цаашид нийслэл хот байх нөхцөл үгүй болж байгаа 

тул шинэ нийслэл хотын асуудал тулгамдсан асуудлын нэг болж байна..  

Нийслэл Улаанбаатар хотын хүн амын  хэт бөөгнөрөлийг задлах асуудал, хотын 

амдралын нөхцөлийг сайжруулах асуудал нь нэг шийдэлтэй байх шаардлага амьдралаас 

урган гарч байна. Учир нь дээрх нөхцөл байдлыг зөвхөн УБ хотын асуудал хэмээн 

өрөөсгөлөөр үзэж Богд уулыг тойруулан дагуул хотууд байгуулан зайчилбаас хотын хүн 

амын амьдралын нөхцөл сайжрах тусам хөдөөгөөс шилжин ирэх хүн ам улам нэмэгдэх 

учраас тэр хэмжээгээр Үндэсний аюулгүй байдлын асуудал улам хурцдах  болно. Ийм 

учраас эхний ээлжэнд нэг-төвийн хамаарлыг сааруулах зорилгоор бүс нутгуудын бие 

даасан байдлыг нэмэгдүүлэхийн тулд    хүн амаа аль болох жигд нутагшиж байршуулахыг 

дэмжихийн тулд Бүсийн дэд бүтцийн босоо тэнхлэгүүдийн замуудыг барьж Бүсийн 

төвүүдийг нь тодорхой зорилготой Хөгжлийн стратегийн төв болон шинэ нийслэлийн 

баримжаатай хөгжүүлэх төвийн асуудлыг шийдвэрлэж хэрэгжүүлэх ажлыг цаг алдалгүй 

ирээдүйн нийслэлийн байршлыг (шавыг нь тавьж) шийдэжард түмэндээ зарлан Бүсийн 

тулгуур төвүүдийн хөгжлийн чиг хандлагыг тодорхой болгох  шаардлагатай байна.  

Алслагдлыг арилгах ба төвлөрөлыг задлах стратегийн хөгжлийн төвүүд 

Стратегийн хөгжлийн баруун төв нь Алтай-Завхан-Хөвсгөлийн бүсийн төв Шинэ 

улиастай хот байх бөгөөд хот өргөжих тусам голоо дагаж доошилсоор Завхан-Борхын 

голын бэлчирт ирээдүйд төвлөрөх боломжтой бөгөөд баруун бүсийн алслагдлыг арилгаж 

улсйн хөгжлийг тогтворжуулах үүрэгтэй Стратегийн хөгжлийн төв байх нөхцөлтэй юм.  

Одоогийн бүсийн төв, ирээдүйн  Шинэ хархорин буюу Нийслэл, Шинэ улиастай-

Стратегийн хөгжлийн төв болгохын тулд дэд бүтцийн хангамжийг эхний ээлжэнд 

байгуулах шаардлагатай. Замын хувьд Мянганы замын гол магистралд ойр байгааг давуу 
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тал болгон ашиглах, цахилгаан эрчим хүчний хувьд УИХ-ын 2007 оны 10 тогтоолоор 

батлагдсан Эрчим хүчний нэгдсэн системд төлөвлөгдсөн гол магистрал 400 кВ буюу супер 

өндөр хүчдэлийн шугамыг Шинэ хархорин хот дайруулан Шинэ улиастай хооронд тавьж 

улмаар Ховдын 220 кВ-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугамаар  Баруун бүсийн эрчим 

хүчний системийг Төвийн бүстэй, мөн түүнчлэн Багануурын 220 кВ-ын шугамыг Хэнтийн 

Өндөрхаанаар дамжуулан Чойбалсан хотыг  холбох нь Монгол улсын цахилгаан эрчим 

хүчний нэгдсэн системийн бие даасан байдлыг хангахад шийдвэрлэх үүрэг гүйцэтгэх 

техник технологийн арга хэмжээ болно.  Ийнхүү Мянганы замын гол магистралыг, Эрчим 

хүчний гол магистрал шугамтай нэг тэнхлэгт оруулан байгуулах нь цаашид авто болон 

төмөрзамын цахилгаан тээвэр хөгжүүлэх, хурдны галт тэрэгээр Улсын дэд бүтцийн 

хөндлөн гол тэнхлэгийн дагуу Бүсийн хөгжлийн тулгуур төвүүдийн хооронд шинэ, хуучин 

нийслэл хотуудыг холбосон зам, тээврийн үйлчилгээ хөгжүүлэх нөхцөл бүрдэнэ.  Мөн 

түүнчлэн манай цахилгаан эрчим хүчний эх үүсвэрүүд болох говийн бүсийн нарны, хээрийн 

бүсийн салхины, баруун болон хангайн  бүсийн усны цахилгаан эрчим хүчний  станцуудыг 

нэгтгэн батерэйгүй системийн зарчимаар  ажиллуулснаар цахилгаан эрчим хүчний нэгдсэн 

системийн найдвартай ажиллагаа хангагдаж, өртөг зардал хямдрах техникийн нөхцөл 

бүрдэнэ. 

Эдийн засгийн шинэ бүс тогтоох боломж олгоно. 

Хөндлөн тэнхлэгийн гол магистрал зам болон Уб-Улиастайг холбосон ЦДАШ нь хүн 

амын 80%-ыг хамарсан хөндлөн тэнхлэгийн гол зангилаанууд болох Шинэ-Улиастай, Шинэ 

Хархорин болон Зүүн төв нь Баруун, Төв, Зүүн гэсэн шинэ 3 бүсийн төвүүд болно. Газар 

нутгийн үлдсэн хэсэг хэсэг нь үндсэндээ Говийн бүс бөгөөд  сүүлийн үеийн судалгаа эдийн 

засгийн хөгжлийн чиг хандлагаар нэг бүс болж хөгжих нь тодорхой болоод байгаа. Зураг 

14-ийг үзнэ үү. 

Дэд бүтцийн бусад салбарыг хөгжүүлэх суурь болно. 

Монгол улсын дэд бүтцийн хөндлөн тэнхлэгийн гол магистрал зам болон эрчим хүчний 

гол магистрал шугамыг байгуулах нь Дэд бүтцийн бусад салбарыг болон байгальд ээлтэй 

ногоон эдийн засгийг хөгжүүлэх суурь болно. Тухайлбал, ЦДАШ-ын аянгын троссыг 

шилэн кабель бүхий дамжуулагчаар сольж дата мэдээлэл дамжуулах шилэн кабелийн 

агаарын сүлжээг үүсгэх технологи нь сүүлийн үед гарч ирээд эрчимтэй тархаж байна. УБ-

Улиастайн хэт өндөр хүчдлийн ЦДАШ-ыг барихдаа ийм технологи ашиглавал одоогийн 

хэрэглэж буй хүрээ улс орныг хамрах нь дараах зургаас харагдана.Одоогоор энэхүү сүлжээг 

зөвхөн Эрчим хүчний салбарын хүрээнд ашиглаж байгаа бөгөөд шинээр бий болох агаарын 

шилэн кабелийн сүлжээг арилжааны логистик сүлжээ болгон ашиглах боломжтой.  

 

Зураг 2.16. ЦДАШ-ыг ашигласан шилэн кабелийн одоогийн хүрээ болон төлөвлөлт  

Мянганы зам болон УБ-Улиастайн хэт өндөр хүчдлийн ЦДАШ-ын трассыг давхцуулан 

барьж байгуулбал, цахилгаан машиныг цэнэглэх өндөр хүчин чадалтай дэд бүтэц нь бүрдэж 

Эрчим хүчний салбар шинэ хэрэглэгчтэй болохын зэрэгцээ шөнийн илүүдлээ шингээх 

дотоодын хэрэглэгчтэй болно.  

Өндөр хүчдлийн ЦДАШ барьснаар трассыг нь дагасан эрчим хүчний найдвартай 

хангамж бий болсноор ирээдүйн нийслэл Шинэ Хархорин болон одоогийн нийслэл 

Улаанбаатарыг холбосон хурдан галтэрэг (bullet train)-ний зам тавих, цахилгаан зүтгүүр 

ашиглах боломж бүрдэнэ. Энэ нь төмөрзамыг дэд бүтцийн корридорт нэгтгэх ба шинэ 

болон хуучин нийслэл хооронд зорчих явдлыг хөнгөвчилснөөр олон асуудлын гарц болно. 

Говийн бүсийн уул уурхайн үйлдвэрлэлээс олох орлогыг эхний ээлжинд энэхүү дэд 

бүтцийн корридорыг хөгжүүлэх бүтээн байгуулалтанд зориулснаар улс оронд жигд хөгжих, 

төвлөрөл саарах гарц болно. 

2.7. Бүсчилсэн хөгжлийн бодлогын SWOT шинжилгээ 

Давуу тал: 

- Дэлхийн байгалийн өв, эртний шим 

ертөнцийн үлдэгдэл, ховор ан амьтан, 

нүүдлийн соёл иргэншил, түүх соёл, 

археологийн ховор олдвор, түүхэн 

дурсгалт газартай 

- Өрнө-Дорныг холбосон дамжин 

өнгөрүүлэх дэд бүтцийн коридор, 

түүнтэй уялдсан бүсийн болон орон 

Боломж: 

- Ирээдүй сайтай бүлэг суурингийн 

төвүүдийг дэмжин хөгжүүлэх  

- Шинэ нийслэл болон зэрэгцээ төв 

хот, дагуул хот суурин байгуулснаар  

төвлөрлийг сааруулах 

- Дэд бүтцийн хэвтээ, босоо 

тэнхлэгийн сүлжээ байгуулж, 

бүсүүдийг алслалтгүй болгох, нэг 
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нутгийн тээвэр, логистикийн нэгдсэн 

сүлжээ байгуулах боломжтой  

- Бүсүүдийн дотоод, гадаад холбоог 

хангах дэд бүтцийн босоо тэнхлэг, 

хилийн худалдааны гарц бүрдэн 

хөгжиж буй  

- Экологийн зохистой нутгийг 

хамгаалж, нүүдэлчдийн ахуй соёл, 

уламжлалыг хадгалан мал аж ахуйн 

түүхий эд бэлтгэх ихээхэн нөөцтэй 

- Аймгууд бүсчлэлийн хүрээнд бусад 

бүс нутаг, хөрш орнуудын хил залгаа 

субъектуудтай зах зээлийн олон 

шижмээр холбогдох геоэдийн засгийн 

орон зай үүсгэх ирээдүйтэй 

 

төвийн хамаарлыг багасган  

төвлөрлийг задлах  

- Тив хоорондын дэд бүтцийн тэнхлэг, 

коридоруудад холбогдож, далайд 

гарах дөт гарцуудыг ашиглах;  

- Хөрш орнуудын хил залгаа бүс 

нутгуудтай шууд холбогдох зах 

зээлийн адил тэнцүү нөхцөл 

бүрдүүлэх 

- Бүсүүдийн эдийн засгийн төрөлжилт, 

дагналт, хоршилтыг дэмжин 

үйлдвэрлэлийн хөгжил байршлыг 

оновчтой зохион байгуулах  

- Хүн амын нутагшилт, хот 

байгуулалтыг бүлэг суурингийн 

тогтолцоотой уялдуулан зохион 

байгуулах   

- Төр, иргэн, аж ахуйн нэгж 

байгууллагын хамтын ажиллагааг 

хөгжүүлэх  

Сул тал: 

- Бүсчилсэн хөгжлийн нэгдсэн 

удирдлага, зохицуулалт, бүсийн 

болон салбарын төлөвлөлтийн  уялдаа 

сул  

- Бүсчилсэн хөгжлийн бодлогыг 

дэмжих институц бий болоогүй 

- Бүсүүдийн алслалт их, нэг төвийн 

хамааралтай  

- Хот, хөдөөгийн хөгжлийн ялгаа 

гүнзгийрсэн   

- Хөдөөгийн дэд бүтцийн хөгжил сул, 

эрчим хүч, тээврийн зардал өндөр 

- Хөдөлмөрийн нөөц дутагдалтай  

- Бүсүүдийн эдийн засгийг тэтгэх 

эрчимжиж, төрөлжсөн өсөлтийн 

төвүүд  тодроогүй, бүсүүд хоорондын 

аж ахуйн харилцаа сул 

- Үндэсний хөгжлийн нэгдмэл бодлого, 

зорилгод бүсүүдийн сонирхлыг 

нэгтгэн зангидах, зохицуулах 

институционал чадавх бүрдүүлэхэд 

Аюул занал: 

- Уул уурхайн салбараас хэт 

хамааралтай эдийн засгийн өрөөсгөл 

бүтэц, аливаа хямрал хүндрэлд 

эмзэг, өртөмтгий байдал 

- Алслагдсан хязгаар нутгууд 

эзэнгүйрэх хандлага  

- Хүрээлэн буй орчин, экологийн 

доройтол, усны хомсдол   

- Байгалийн гамшгийн давтамж 

ойртож, цөлжилтийн хамрах хүрээ 

тэлж байгаа  

- Засаг захиргааны хэт жижиг 

нэгжүүдийг олон жил хатуу 

барьснаас үүдэлтэй хүн амын цус 

ойртолт  

- Зах зээл хөгжсөн төвөөс алслагдсан, 

тээврийн зардал өндөр байгаа нь ард 

иргэдийн амьдралд ихээхэн дарамт 

учруулдаг 

- Ажилгүйдэл, ядуурлын хамрах хүрээ 

улам нэмэгдэж, нийгмийн 

харьцангуй урт хугацаа шаардагдах 

магадлалтай 

- Бүсүүдийн дотоод зах зээлийн 

багтаамж нэн бага 

тогтворгүй байдал үүсгэж  

болзошгүй 

 

 

Эндээс гарах дүгнэлт бол Монгол Улс бүсчилсэн хөгжлийн бодлогоор нутаг дэвсгэрийн 

нийгэм, экологийн тэнцвэрт байдлыг хангаж, тогтвортой хөгжлийн нөхцөлийг бүрдүүлэх 

үндсэн дээр үндэсний эдийн засаг, нийгмийн дэвшлийг түргэтгэх зорилтыг шийдвэрлэх 

шаардлагатай юм. Энэхүү зорилгын хүрээнд үндэсний болон бүс нутгийн нийтлэг ач 

холбогдол бүхий дараах гол зорилтыг дэвшүүлэн тавьсан билээ. Үүнд: 

1. Бүсүүдийн хүрээнд хүн амын ажилгүйдэл, ядуурлыг бууруулах, байгаль орчны 

доройтлыг хязгаарлах замаар эдийн засгийн тогтвортой өсөлтийг хангах; 

2. Бүсүүдийн хэмжээнд байгаль орчинд зохицон дотоод, гадаад зах зээлд өрсөлдөн 

хөгжих ирээдүйтэй тэргүүлэх салбарыг тогтоож, бүсүүдийн хооронд үйлдвэрлэл, 

үйлчилгээний хоршилт, төрөлжилт, дагналтыг бий болгож, хөгжүүлэх; 

3. Бүсүүдийг хооронд нь болон гадаад зах зээлтэй зохистой холбож чадахуйц хот 

байгуулалт, дэд бүтцийн тогтолцоог  бүрдүүлэх; 

4. Бүс бүрийн хүрээнд эдийн засгийг тэтгэх чадвартай хувийн хэвшлийн түшиц 

компани, хоршоо, хөгжлийн бүс нутгийг тогтоон хөгжүүлэх; 

5. Бүс бүрийн хүрээнд орон нутгийн цогцолбор хөгжлийг тэтгэх эдийн засаг, 

санхүүгийн чадавхийг (дотоодын хуримтлалыг) бий болгох; 

6. Бүсүүдэд гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт "байрших" боломжийг нэмэгдүүлэх; 

7. Бүсүүдийн хүрээнд хүн амын нутагшилт, суурьшлыг зохистой болгох нийгэм, соёл, 

ахуйн үйлчилгээний харьцангуй жигд нөхцөлийг бүрдүүлэх зэрэг болно. 

Энэ үүднээс шинээр боловсруулж буй бүсчилсэн хөгжлийн бодлогыг үндэсний 

хөгжлийн стратеги, одоо хүчин төгөлдөр мөрдөж буй бодлогын баримт бичгүүдтэй 

нийцүүлэхийн зэрэгцээ хамгийн гол нь дээрх зорилтуудыг хангахуйц байхаар боловсруулах 

шаардлага тулгарч байна.  
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III. МОНГОЛ УЛСЫН БҮСЧИЛСЭН ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО 

3.1. Ерөнхий мэдээлэл 

Тулгамдаж байгаа асуудал, нөхцөл байдлын дүн шинжилгээний гол үр дүн 

Манай орны нутаг дэвсгэрийн зарим хэсэгт суурин соёл иргэншил давуу хөгжсөн 

байхад алслагдсан хязгаар нутагт хөгжил доройгоос иргэдийн амьдрах орчин ихээхэн 

ялгаатай байгаа нь өнөөгийн бодит байдал мөн. Гэхдээ орчин үед аль ч улс оронд ямар нэг 

хэмжээгээр нутаг дэвсгэрийн хөгжлийн ялгаа байх нь бараг зүй тогтол гэж үзэх болсон тул 

бүсчлэлээр дамжуулан энэ тэгш бус байдлыг арилгах бус багасгах тухай ярих болсон билээ. 

Бүрэн арилгана гэдэг бүтэхгүй зорилт гэдгийг өмнө дурдсан БНСУ-ын жишээ тод харуулж 

байна. Хүн ам олноор төвлөрсөн газар бизнес эрхлэх нөхцөл, мэдээллийн хүртээмж зэрэг 

олон давуу талтай ч орчны бохирдол, дуу чимээ, замын түгжрэлээс үүдэлтэй өвчлөл, 

бухимдал гээд сөрөг үзэгдэл хангалттай их. Ийм учраас хэдийгээр хөгжлийн хувьд хот, 

суурин газартай харьцуулах аргагүй ч хөдөөгийн цэвэр орчинд тааваараа амьдарч буй 

хүмүүст давуу тал олон байна.  

Тулгамдсан асуудлуудыг шийдвэрлэхийн тулд бүс, орон нутаг, салбар хоорондын 

болон хөтөлбөр, төслүүдийн уялдааг хангах, бүсүүдийн хөгжлийн стратегийг төсөв, 

хөрөнгө оруулалтын бодлоготой холбож, санхүүгийн баталгааг хангах, хэрэгжих 

үндэслэлтэй төлөвлөлт хийх, хөрөнгө, нөөцийг үр дүнтэй ашиглах шаардлага урган гарсан. 

Энэ үүднээс “Бүсчилсэн хөгжлийн үзэл баримтлал”-ын эрхэм зорилгыг хэрэгжүүлэх үйл 

ажиллагааны үр нөлөө нь эцсийн дүндээ тэдгээрийг үндэсний болон орон нутгийн түвшинд 

хэрхэн оновчтой, уялдаатай зохион байгуулж чадахаас шалтгаалж байв.  

Эрх зүйн зохицуулалт, бодлого, төлөвлөлтийн хүрээнд “Эдийн засгийн чөлөөт бүс 

байгуулах үзэл баримтлал” (1995), “Монгол Улсын бүсчилсэн хөгжлийн үзэл баримтлал” 

(2001), “Чөлөөт бүсийн тухай хууль” (2002), “Бүсчилсэн хөгжлийн удирдлага 

зохицуулалтын тухай хууль” (2003), “Бүсийн тулгуур төв хот тогтоох тухай” УИХ-ын 

тогтоол (2003), “Бүсүүдийн хөгжлийн дунд хугацааны стратеги” (2003), “Бүсүүдийн 

хөгжлийн хөтөлбөр” (2005)-ийг баталсан. Ийнхүү төрийн бодлогын үндсэн баримт бичгүүд 

олон жилийн өмнө гарч өдгөө заримынх нь хугацаа дуусаад дүгнэх цаг тулахад ололт, 

амжилт гээд хэлчихээр зүйлс ихээхэн хомс байгаа юм.  

Монгол орны бүсчилсэн хөгжлийн асуудлаар судалгаа хийсэн Австралийн PDP 

компани баримт бичгүүдийг шинжлэн үзээд бодлого боловсруулах, төлөвлөхөд төсвийн 

нэгдсэн зохицуулалт орхигдсон, бүсүүдийн хөгжлийн дунд хугацааны стратегид дотоод, 

гадаад байдлын үнэлгээ, хөгжлийн хэтийн хандлага, зорилго, зорилт, үйл ажиллагааны 

төлөвлөгөө, нөөцийн хуваарилалтыг тодорхой заах зэрэг стратегийн төлөвлөлтийн стандарт 

аргачлалыг мөрдөөгүй, бий болсон бүтэц зохион байгуулалт ямар үр дүнд хүргэх талаар 

дурдаагүй, таван бүс тогтоосон үндэслэл хангалттай бус, бүсийн зөвлөлийн эрх үүрэг 

оновчтой биш, бүсчлэл болон засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгжийн хуваарь уялдаа 

муутай зэрэг анхаарч үзүүштэй олон асуудлыг дурдаж, зарим баримт бичгийг эргэж 

харахыг санал болгож байв. Гэвч дорвитой үр дүн гараагүй төдийгүй дэвшүүлж байсан 

зорилтууд эрх баригчдын анхаарлын гадна үлдсэн гэхэд хилсдэхгүй.  

Бодлого тууштай хэрэгжээгүй голлох шалтгаан юу байв? 

Туулсан замынхаа алдаа оноог шүүн тунгаах нь үзэл баримтлал, бодлогоо шинэчлэхэд 

тустай гэдэг үүднээс дээр дурдсан олон баримт бичиг бодитой үр дүн авчраагүй шалтгааны 

талаар хэдэн зүйлийг тэмдэглэе.  

1. “Бүсчилсэн хөгжлийн удирдлага зохицуулалтын тухай” хуулийн агуулга үзэл 

баримтлалын шинжтэй, Засгийн газрын, ЗЗНДНТУ-ын болон Төсвийн хуультай уялдаа 

муутай байсан. Гэвч салбарын болон функционал шинжтэй бусад хууль тогтоомжтой 

нийцүүлэх замаар эрх зүйн харилцааг боловсронгуй болгох алхам хийгдсэнгүй. Нэр нь 

удирдлага, зохицуулалтын гэсэн атлаа зөвхөн энэ асуудлаа ч шийдэж чадаагүйн жишээ 

бүсчилсэн хөгжлийн үйл явцыг уялдуулан зохицуулах үүрэг бүхий Үндэсний хороо, Бүсийн 

зөвлөл юм. Эдийн засгийн чөлөөт бүсийн асуудал ч ялгаагүй “олон толгойтой” явж ирснийг 

өмнө дурдсан. Түүнчлэн өнгөрсөн 30 жилд Засгийн газрын “дундаж нас” 1.7 жил байсан 

гэдгийг санавал цаашдаа засаглалын тогтвортой байдлыг хангахгүйгээр ахиц дэвшилд 

хүрнэ гэж төсөөлөхөд хэцүү юм.  

2. Энэ хуулийг батлахдаа бүс нутгийн хөгжлийн асуудлыг зохицуулах үүргийг санхүү, 

эдийн засгийн асуудал эрхэлсэн яам хариуцахаар заасан нь чиг үүргийн хувьд оновчтой бус 

шийдэл байв. Бусад орны жишгээс харахад нутаг дэвсгэрийн орон зайн төлөвлөлт, 

хөгжлийн бодлогын асуудлыг Засгийн газрын түвшний тусдаа байгууллага хариуцдаг. 

Гэхдээ энэ нь салбарын яамдтай ижил статустай бол ажил урагшлахгүй байх магадлалтай 

тул ихэвчлэн эрх мэдлийг нэг шатаар дээшлүүлсэн (ерөнхий сайд эсвэл түүний орлогч 

толгойлох зэргээр) байдаг. Ялангуяа хөгжиж буй болон шилжилтийн эдийн засагтай 

орнуудын тухайд ийм бүтэц үнэхээр хэрэгтэй гэдэг нь олон орны туршлагаар батлагдсан 

зүйл. Харин хөгжлийн өндөр эрэмбэд хүрсэн улсын тухайд энэ нь төдийлөн ач 

холбогдолтой бус, энэ үүргийг хэд хэдэн яаманд юмуу мужийн түвшинд ч шилжүүлж 

болдгийг Японы жишээ харуулж байна. Гэхдээ энэ улсад үндэсний хөгжлийн төлөвлөгөө 

өмнө нь ч байсан, одоо ч байгаа, цаашид ч байх биз ээ. Харин манай орны хувьд зөвхөн бүс 

нутгийн төдийгүй үндэсний хэмжээний хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийг бүхэлд нь 

хариуцан зохион байгуулах, салбар хооронд, салбар-бүс нутаг хооронд зохицуулалт хийх 

эрх, үүрэг бүхий удирдлага, зохион байгуулалтын төвлөрсөн институц бий болгож, 

чадавхыг бүрдүүлэх нэн чухал.   

3. Бүс нутгийн хөгжлийг дэмжих бодлогын үр нөлөө эцсийн дүндээ түүнд оролцогч, 

сонирхогч, нөлөөлөгч, дэмжигч талуудын үйл ажиллагаа, ашиг сонирхлыг хэр оновчтой 

зохицуулж, зохион байгуулахаас шалтгаалдаг учраас бодлого, институцын уялдааг хангах 

хэрэгтэй болдог. Гэтэл шилжилтийн үеийг дамжсан зарим орон бодлого тодорхойлохдоо 

түүнийг хэрэгжүүлэх институцыг бүрдүүлээгүй, эсвэл зах зээл бүгдийг зохицуулна гэж 

ойлгосноос хүлээсэн үр дүндээ хүрээгүй алдааг бид давтаж байна. Нөгөө талаар бүсчлэлийн 

бодлогоор иргэд, олон нийтийн анхаарлыг татах, сонирхлыг төрүүлэх, идэвх санаачилгыг 

өрнүүлзэх механизм бүрдээгүй юм. Зүй нь бодлого, үйл ажиллагааг тодорхойлох, 

төлөвлөхөөс эхлээд хэрэгжүүлэхэд төрийн болон төрийн бус байгууллага, аж ахуйн нэгж, 

иргэний нийгмийн зөвшилцөл, хамтын оролцоо, дэмжлэгийг хангах, иргэдэд бодлого 

зорилтоо таниулж, ач  холбогдлыг нь ойлгуулах учиртай.  

4. Бүсийн төлөвлөлт нь салбарын бодлогыг орон нутагт хэрэгжүүлэх асуудалтай нягт 

уялдаатай. Төлөвлөлт, зохицуулалтыг үндэсний түвшинд хийх учиртай ч заримдаа зөрчил 
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үүсгэж болох (тухайлбал, химийн үйлдвэр байгуулах нь эдийн засгийн өсөлтийг дэмжих, 

ажлын байр бий болгоход тустай авч тухайн нутгийн иргэдийн нийтлэг эрх ашигт 

нийцэхгүй байх) талтай. Япон, Тунис зэрэг оронд бүсийн төлөвлөлт төвлөрсөн (гэхдээ 

улсаас татаас шаардаагүй л бол орон нутгийн санаачилгыг дэмждэг) бол АНУ, Нигери зэрэг 

холбооны улсад мужийн мэдэлд өгсөн байх жишээтэй. Харин нийтээр хүлээн зөвшөөрсөн 

үзэл санаа бол хөгжлийн төлөвлөлт итерацын (дараалан дөхөх) процесс гэж үздэг явдал юм. 

Үнэндээ салбар болон бүсийн, төв, орон нутгийн янз бүрийн түвшинд сонирхогч бүх талын 

оролцоотойгоор зөвшилцөх, хэлэлцэх замаар нэгдсэн ойлголцол, шийдэлд хүрэх нь бодлого 

үр дүнтэй хэрэгжих гол үндэслэл болно. Гэтэл ийм маягаар төлөвлөлт хийх, бодлого 

тодорхойлох явдал хангалтгүй хэвээр явж ирэв. Харин эдүгээ бүсчилсэн хөгжлийн бодлого 

шинээр боловсруулах үүрэг хүлээсэн ҮХГ асуудлыг шинэлэг хандлагаар авч үзэж, 

эрдэмтэд, хувийн хэвшил, орон нутгийн өргөн оролцоог хангаж, олон шатны хэлэлцүүлэг 

өрнүүлж байгаа нь судалгаа, үндэслэл сайтай бодлого тодорхойлох чухал алхам болж байна.     

5. Улс орнуудын туршлага сургамж, бүс нутгийн шинжлэх ухааны онол, арга зүйг 

ашиглах явдал хангалтгүй хэвээр байна. Бүсүүдийн хөгжлийн дунд хугацааны стратеги 

зэрэг бодлогын баримт бичигт бүс бүрийн өрсөлдөх давуу талыг тодорхойлсон. Гэвч улс 

үндэсний эрх ашгийн үүднээс авч үзвэл харьцангуй давуу талын тухай ойлголт илүү чухал 

юм. Учир нь, тухайн орны аль хэсэгт ямар үйлдвэрлэл, үйлчилгээ хөгжих боломжтой тухай 

дохиог зах зээл өгдөг бөгөөд үүнийг тооцох нь хөрөнгө, нөөцийг үр ашигтай ашиглах 

боломж олгодог. Өнөөдөр манай үндэсний болон салбарын чиглэлтэй олон хөтөлбөр тооцоо 

судалгаа, уялдаа хангалтгүй, давхацсан юмуу зөрчилтэй зорилт дэвшүүлсэн, хамгийн гол 

нь ихэнх хөтөлбөрийн санхүүжилт тодорхой бус, хэрэгжилтэд нь мониторинг хийх ажил 

хангалтгүй явж ирэв. Үйлдвэрлэх хүчний хөгжил, байршлын судалгаа хийх, улмаар бодлого 

болгож хэрэгжүүлэхэд нь Нидерланд улс Чилид тусалсан тухай өмнө дурдсан. Гэтэл тэр 

хэмжээний ажил гүйцэтгэх чадавх одоохондоо манайд бүрдээгүй тул чухам ийм зүйлд 

гадны техникийн туслалцаа авах хэрэгтэй байгаа юм. 

 6. Бүсийн хөгжлийг дэмжих арга хэмжээний санхүүжилтийг Дунд хугацааны төсвийн 

хүрээний мэдэгдэл, төсвийн төсөөлөлтэй холбох асуудал орхигдож ирсэн. Үүний улмаас 

Бүсүүдийн хөгжлийн дунд хугацааны стратегид тусгагдсан зорилтууд хэрэгжээгүй юм. 

Бүсчилсэн хөгжлийн удирдлага зохицуулалтын тухай хуульд бүс нутгийн санхүүгийн 

нөөцийн талаар тусгайлсан заалт байхгүй, түүнчлэн энэ хууль 2002 онд батлагдсан Төсвийн 

байгууллагын удирдлага, санхүүжилтийн тухай хуультай (2012 онд хүчингүй болсон) 

уялдаагүй төдийгүй, зөрчилтэй байсан. Тухайлбал, нэг талаас орон нутгийн төсвийн орлого 

буурахаар байхад нөгөө талаас төвлөрлийг сааруулж, бүс нутгийн хөгжлийг дэмжихээр 

заасан.  

7. Аливаа томоохон агломерац хөгжлийн импульс дамжуулах орон зай, өөрийн 

нөлөөний хүрээ гэж байдаг. Хэдийгээр манай орны хүн амын нутагшилт, хот суурин 

газруудын сүлжээг бүс нутгуудын түвшинд тэдгээрийн уялдаа холбоо, харилцан 

үйлчлэлийн үүднээс системийн хандлагад үндэслэн цогц байдлаар авч үзсэн судалгааны 

ажил ховор байгаа нь үнэн ч бусад оронд нийтлэг хэрэглэж ирсэн хот, суурин газруудын 

харилцан үйлчлэл, тэдгээрийн энгийн болон хэв шинжийн ангилал, зэрэглэлийг тогтоох, 

эдийн засгийн газарзүйн байрлал, үүргийг судлах, хот суурин газарт үйлдвэрлэлийг 

байршуулах талаарх онол, арга зүйг ашиглах явдал хангалтгүй байв. Тухайлбал, хэдийгээр 

шүүмжлэл дагуулдаг ч нэгэнт хуулиар бүсүүдийн тулгуур төв хотыг сонгож тогтоосон атал 

дэмжих бодлого дутагдсан. Хамгийн наад зах нь 2015 онд батлагдсан Хотыг дахин 

хөгжүүлэх тухай хуульд тулгуур төв хот гэсэн үг ч байхгүй нь бодлого гаргаад мартаж 

орхидог нэг жишээ юм.  

8. Бүс нутгийн хөгжлийг дэмжих олон арга механизмыг оновчтой ашиглаж чадсангүй. 

Бодлогыг ач холбогдлоор ангилан хэт олон тийш хөрөнгө цацахаас зайлсхийж, хэрэгжих 

боломжтой зүйлд анхаарлаа хандуулах, мөрөөдлийн шинжтэй зорилтоос татгалзах,  

хүрээлэн буй орчин, соёлын өвийг хамгаалах үйл ажиллагааг бүс нутгийн бодлогын нэгэн 

чухал чиглэл болгох, хувийн салбар гол хөтлөх хүч нь болсон эдийн засгийн хөгжлийг 

дэмжих нийтлэг зарчмууд бий. Гэхдээ бүсчилсэн хөгжлийн бодлого хэрэгжүүлэх төрийн 

зохицуулалтын механизм, санхүүгийн эх үүсвэр нь тухайн орны өвөрмөц онцлог, эдийн 

засгийн чадавхаас хамаарч ялгаатай байх нь мэдээж. Хүн ам шигүү суурьшсан бүс нутагт 

аж үйлдвэрийн төвлөрлийг багасгах, хөгжлөөр дорой бүс нутгийн эдийн засгийг өөд татах 

төсөл, хөтөлбөр хэрэгжүүлэх, бизнесийн орчныг сайжруулах хүрээнд бусад оронд 

хэрэгжүүлж үр дүнд хүрсэн санхүүгийн тусламж үзүүлэх, төрөл бүрийн урамшуулал, 

тээврийн болон ажлын байрны татаас, хөнгөлөлттэй зээл олгох, ялгавартай татварын систем 

тогтоох, тусгай зориулалтын сан  байгуулах гэх мэт олон хэлбэр бий. Тухайлбал, ялгавартай 

татварын системээр санхүүжилт бүрдүүлж, хот, хөдөөгийн хөгжлийн болон хүн амын 

амьдралын тэгш бус байдлыг багасгах боломжтой гэж зарим судлаач үзэж байна. Нобелийн 

шагналт Ж.Штиглицийн зөвлөснөөр хаана баялаг, орлого мөнгө их байна тэнд өндөр татвар 

ноогдуулж байх ёстой аж. Тэгвэл Монголд өндөр хүүгээр ашиг олдог арилжааны банкууд, 

нөхөн сэргээгдэхгүй байгалийн баялаг олборлож буй уул уурхайн компаниуд, архи, 

тамхины бизнест их мөнгө эргэлдэж, түүнийг эрх мэдэлтэй олигархиуд хянаж байдаг билээ.  

9. Хөрөнгө оруулалтын үр дүн, үр ашгийн асуудлыг онцгой анхаарах шаардлагатай. 

Манай орны хувьд хэдхэн хот, суурин газрыг эс тооцвол хөдөөд хөгжлийн түвшин ихээхэн 

дорой учраас аль нэгийг нь онцлох бололцоогүй. Иймээс хөрөнгийн хязгаарлагдмал 

нөөцийг оновчтой хуваарилах шаардлага нэн түрүүнд тавигдаж байгаа боловч төсвийн 

бодлого энэ зорилтыг хангаж чадахгүй байна. Суурьшил, өсөлтийн төв болох ирээдүйтэй 

хот суурин газрыг дэмжих, тээвэр-логистикийн сүлжээ бий болгох зэрэгт зарцуулах 

учиртай хөрөнгийг ач холбогдол нь тодорхойгүй обьект барих мэтэд цацах, энэ нь эргээд 

зардал нэмэгдэх шалтгаан болох явдал түгээмэл байна. Үүнийг сийрэг суурьшилтай 

Монголын зовлон хэмээн тайлбарлаж болох авч эдийн засгийн үр ашиг, асуудлын эрэмбэ 

гэдэг өнцгөөс харвал бодлого, төлөвлөлтийн алдаа гэж үзэхээс аргагүй.  

10. Удирдлагын бүх түвшинд чиг үүргийг оновчтой хуваарилах асуудал төвлөрлийг 

сааруулах бодлоготой нягт холбоотой. Бүтцийг задлах, эрх мэдлийг төлөөлүүлэх, 

шилжүүлэх, хувьчлал мэтийн төвлөрлийг сааруулах хэлбэрүүдийг оновчтой ашиглаж 

чадсангүй. Бүсчлэл нь төвлөрлийг сааруулах бас нэг хэлбэр (ерөөс бүсчлэл гэдэг үг 

төвлөрлийг сааруулах ойлголтыг өөртөө агуулж байдаг) гэдэг утгаар орон нутагт эрх 

мэдлийг шилжүүлэх түүнийг дагуулаад санхүүжилт, хариуцлагын механизмыг зэрэгцүүлэн 

шийдвэрлэх асуудалд өрөөсгөл хандаж ирсэн. Эл асуудал одоо ч шийдэгдээгүй хэвээр 

байна. 
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11. Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгжийг өөрчлөн шинэчлэх нөхцөлийг бүрдүүлж, 

хэрэгжүүлэх нь зөвхөн төсвийн зарлагыг багасгаад зогсохгүй улс орны эдийн засаг, 

нийгмийн хөгжлийг хурдасгах ач холбогдолтой шинэчлэлийн том алхам юм. Энэ нь юуны 

өмнө удирдлагын нэгжүүдийн тоог цөөлөх, тэдний чиг үүргийг оновчтой болгох, төрийн 

үйлчилгээний үр өгөөжийг сайжруулан төсвийн орлого хуваарилалтыг төв, бүс нутгуудийн 

хооронд илүү зохистой болгох зарчимд тулгуурлах ёстой. Үүнтэй зэрэгцүүлэн Засгийн 

газрын үйл ажиллагааны үр нөлөөг дээшлүүлэхийн тулд төрийн захиргааны төв, нутгийн 

захиргааны байгууллагад шинэчлэл хийх шаардлага нэгэнт буй болж, зардал бууруулах 

дорвитой арга хэмжээ хэрэгжүүлэх хэрэгтэй байна. Засаг захиргааны өнөөгийн хуваарьт 

ямар нэг хэмжээгээр өөрчлөлт оруулах ёстой гэдгийг олон хүн хүлээн зөвшөөрдөг. Харин 

энэ чиглэлээр зарим судалгаа хийгдэж, хэд хэдэн хувилбар яригдаж ирсэн боловч 

шинэчлэлийг хэрхэн хийх вэ? гэдэгт өнөөдөр бэлэн хариулт байхгүй байна. Ерөөс 

бүсчлэлийн схемийг оновчтой сонгож тогтоох нь засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн 

шинэчлэл хийх  суурь дэвсгэр, урьдач нөхцөл болох учиртай.  

12. ҮХГ-аас сум, суурин газруудыг бүхэлд нь хамруулан “Хөгжлийн бодлого, 

төлөвлөлтийн нэгдсэн сан” үүсгэх ажил хийх хүртэл газарзүйн мэдээллийн сан бий болгох, 

бүс нутгууд, сум суурин газруудын хөгжлийн нөөц боломжийг харуулсан мэдээллийн 

цахим систем бүрдүүлэх ажил бараг хийгдээгүй (2004 оны судалгааг эс тооцвол) гэж хэлж 

болно. Мөн эдийн засаг, нийгмийн төрөл бүрийн судалгаанд шаардлагатай статистикийн 

тоо баримт ч хангалтгүй хэвээр байна.  

13. Өнгөрсөн хугацаанд үндсэндээ зөвхөн уул уурхайд дулдуйдсан бодлого хэрэгжиж 

ирсэн нь эдийн засгийн бүсчлэлийн агуулга, мөн чанар бүдгэрэх нэг шалтгаан болсон. 

Төлөвлөлт өндөр хөгжсөн улс, оронд хэрэглэдэг бодлогын зэрэгцээ хувилбар, нөөц 

төлөвлөгөө гэдэг зүйл манайд алга. Экспортын орлогын 83.2 хувийг бүрдүүлдэг ашигт 

малтмалын салбарт голлох жин дарж буй нүүрсний экспортын тааламжтай зурвас үе хэр 

удаан үргэлжлэх, энэ эх үүсвэр багаслаа гэхэд хэрхэх талаар бодож төлөвлөсөн зүйл 

харагдахгүй байна.  

14. Төрийн бодлого залгамж холбоогүй, сонгууль дагасан дөрвөн жилийн циклтэй, нэг 

улс төрийн хүчин төрийн эрхэнд гармагц өмнөхөө үгүйсгэж, өөр зүйл ярьж эхэлдэг нь урт 

хугацааны тууштай бодлогоор хөгжих боломжийг хааж байна. Иймээс нэгэнт сонгосон 

парламентийн тогтолцоо өөрчлөгдөхгүй, цаашид голлох намууд ээлжлэн төр барих 

хандлагыг тооцвол улс, орны амин чухал асуудлуудаар улс төрийн намууд нь нэгдсэн 

зөвшилцөл, тохиролцоог ард түмэндээ амладаг Норвегийн туршлагыг авууштай.  

15. Бодлогын хэрэгжилт, төлөвлөгөөний биелэлт, үйл явцын өрнөл, үр дагаварыг 

урьдчилан тодорхойлсон хөтөлбөрийн дагуу ажиглах, хянах, үр дүнг үнэлэх, тэдгээрийг 

задлан шинжлэх, мэдээлэх тогтолцоо буюу нутаг дэвсгэрийн мониторингийн тогтолцоо 

бүрдээгүй байна. 

16. Дэлхийн ихэнх улс орон нутаг дэвсгэрээ бүсчлэн хуваахад хэрэглэж ирсэн нийтлэг 

шалгууруудыг манай өнөөгийн систем хангахгүй байгаа учраас эргэж харах, бүсчлэлийн 

шинэ тогтолцоо бий болгох шаардлагатай. Тухайн үеийн зорилтоос үүдээд бүсчлэлийн 

систем өөрчлөгдөж байдаг нь аль ч оронд хэвийн үзэгдэл болохыг нэгдүгээр бүлэгт 

тэмдэглэсэн.  

Бүс нутгийн хөгжилд учирч буй бэрхшээл, шийдвэрлэх арга зам 

Нийгэм-эдийн засгийн шинэ харилцааг төлөвшүүлэх явцад орон нутагт шийдлээ 

хүлээсэн олон бэрхшээл хуримтлагдсан. Тулгамдаж буй асуудлыг дараах байдлаар тоймлож 

болох юм. Үүнд:  

- Үйлчилгээний төвлөрлийг сааруулахад дэмжлэг болж байсан социализмын үеийн 

тээврийн татаасын систем үгүй болсноор хот, хөдөөгийн ялгаа улам гүнзгийрсэн;  

- Засгийн газраас хэрэгжүүлж буй бодлогын хөтөлбөр, арга хэмжээ уялдаа муутай, 

төрийн байгууллагын хариуцлага, чадавх хангалтгүй, авилгатай хийх тэмцэл, хяналт, 

хуулийн хэрэгжилт сул;  

- Хөгжлийн сул талыг далимдуулсан сонгуулийн амлалтаас үүдэлтэйгээр төсвийн 

төлөвлөлт үр ашиггүй болсон; 

- Үйлдвэрлэлийн техник, технологийг шинэчлэх хөрөнгийн эх үүсвэр дутмаг, 

үйлдвэрлэл өндөр өртөгтэй, хөдөлмөрийн бүтээмж доогуур, удирдлагын 

менежментийн чадвар сул учраас өрсөлдөх чадвар дорой; 

- Дэд бүтцийн хөгжил сул, эрчим хүч, тээврийн зардал өндөр тул орон нутгаас 

төвлөрсөн зах зээлд бүтээгдэхүүн нийлүүлэх боломж  бага. 

Иймээс бүс нутгийн хөгжлийн чадавхыг үнэлж, үйлдвэрлэх хүчний хөгжил, байршлын 

чиг хандлагыг оновчтой тогтоох шаардлага тулгарч байна. Үүний тулд үндэслэл, тооцоо 

сайтай судалгаанд тулгуурлан нутаг дэвсгэрийн хөдөлмөрийн хуваарьт тухайн бүсийн 

оролцоог тодруулж, түүний давуу болон сул талыг тооцсон хөтөлбөр, төлөвлөгөө 

боловсруулах, бодлогын гол чиглэлийг тодорхойлох учиртай.   

Цаашид хэрэгжүүлэх бодлогын талаар 

Хөгжлийн стратегийн гурван гол зорилтын (ядуурлыг бууруулах, хүрээлэн буй орчныг 

хамгаалах, эдийн засгийн тогтвортой өсөлтийг хангах) шийдэл нь зах зээлийн зарчимд 

тулгуурласан бүсчлэлийн бодлого хэр үр дүнтэй хэрэгжих, энэ талаар бусад орны 

туршлагыг хэрхэн оновчтой ашиглахаас хамаарна.  

Бүс нутгуудын байгалийн баялаг, түүхий эдийн нөөц, газарзүйн байршил, тэргүүн 

ээлжинд хөгжүүлэх төрөлжилтийн салбар зэргийг тооцож, тухайн бүс нутгийн онцлогт 

тохирсон үйлдвэрлэл, үйчилгээг дэмжин хөгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын бодлого явуулах 

шаардлагатай. Ерөөс бүсчилсэн хөгжлийн зорилтыг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Засгийн 

газрын санхүүжилт, хөрөнгө оруулалтын бодлогоор дамжин хэрэгждэг учиртай. Хөгжлийн 

банкны үйл ажиллагааг бүс нутагт чиглүүлэх зорилгоор харьцангуй бие даасан Бүсийн 

хөгжлийн банк байгуулбал хөдөөгийн бизнесийн орчныг сайжруулах, түүхий эд, нөөц 

баялагтаа түшиглэн тухайн бүс нутагт хөгжих боломжтой үйлдвэрлэл, үйлчилгээг 

дэмжихэд ахиц гарч магадгүй. Хөрөнгө оруулалтыг төрөл бүрийн хувьцаа, үнэт цаасаар 

(орон нутгийн) хийвэл орон нутагт эх үүсвэр босгох, үнэт цаасны зах зээл, санхүүгийн бусад 

үйлчилгээ хөгжих боломж бүрдэх юм.  

Эрдэс, түүхий эд боловсруулж, экспортын бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх, шинэ технологи 

нэвтрүүлэх, дэлхийн зах зээлд хэрэгцээ нь өссөн, цаашид тогтвортой байх хандлагатай 

газрын ховор элементийн нөөцийг эргэлтэнд оруулах, хөрөнгө оруулалтыг хэтийн төлөв 

сайтай ашигт малтмалыг олборлох, боловсруулахад чиглүүлэх, хэрэгцээ нь буурсан буюу 

ашиглалт нь байгаль орчинд хор нөлөөтэй ордуудыг нөөцөнд авч уул уурхайн салбарт 
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хариуцлага, ил тод байдлыг хэвшүүлэх шаардлагатай. Монгол Улс байгалийн баялгийн 

ихээхэн нөөцтэй нь улам бүр тодорхой болж байна. Үүнийг ухаалаг ашиглаж чадвал эдийн 

засгийн өсөлт, улс орны хөгжлийг түргэтгэх чухал хөдөлгөгч хүч болно. Энэ зорилт 

амаргүй гэдгийг дутуу үнэлснээс олон улс, орон байгалийн нөөцөө үр дүнтэй ашиглаж 

чадаагүй сургамж харуулсан билээ. Бусдын сургамжаас харахад байгалийн нөөцийн 

ашиглалт дараах эрсдлүүдтэй тулгарч болзошгүй. Тухайлбал, нөөц ашигласны төлбөр нь 

ашиглалт, олборлолтын явцад байгаль орчинд учруулсан хор хохирлоос бага байх; хөрөнгө 

мөнгө нийгэмд бус цөөн “эрх мэдэл бүхий олигарх”-ийн гарт орох; үр өгөөжийг гадаадын 

хөрөнгө оруулагчид бүхэлд нь хүртэх; макро эдийн засгийн тэнцвэргүй байдал үүсгэж, 

мөнгөний ханшийг хиймлээр хөөрөгдөх, зах зээлд өрсөлдөх чадвараар дорой салбаруудыг 

бий болгох зэрэг юм. Тэгээд ч ашигт малтмалыг олборлох, ашиглах нь капиталын багтаамж 

ихтэй, анхдагч ашиг багатай буюу огт үгүй, татварын орлого бага, бүтээгдэхүүнээ 

экспортод гаргадгаас шалтгаалан харьцангуй цөөн ажлын байр бий болгох хандлагатай 

байдаг. Иймээс нөөц ашигласны төлбөр, бүтээгдэхүүн хуваах гэрээнээс хүртэх орлогоо эрс 

өсгөх нь нэн чухал. Түүнчлэн гэрээ байгуулсны дараа хэрэгжилтийг хянахдаа гэрээлэгч тал 

үйл ажиллагаагаа зөв тайлагнаж, бүтээгдэхүүн “хар зах” уруу дамжиж буй эсэхийг нягталж 

байх ёстой. Ашигт малтмалын салбарын ач холбогдол өсөж байгаатай уялдан татварын 

орлогоос илүүтэйгээр татварын бус орлогыг нэмэгдүүлэх боломж бий. Хүрээлэн буй орчны 

хамгааллын горимыг чанд сахих нь гэрээний хэрэгжилтийн хамгийн чухал зүйлийн нэг 

болно. Хяналт тавих учиртай төрийн байгууллагууд гадны компанийн гар хөл болсон 

хэвээр байвал ухаж сэндийчсэн газар нутагтай, цаашлаад улсаараа өрийн дарамтанд орж 

болзошгүй. Нөгөө талаар үндэсний эрх ашигт нийцээгүй муу гэрээний уршгаар тухайн 

жилд олж буй орлогоосоо давсан өр хуримтлагдсаар байх магадлалтай. Ийм гашуун 

туршлага Тажикстан, Киргизээс өгсүүлээд олон бий! 

Хүн ам бүхий аливаа нутаг дэвсгэрт үйлдвэрлэл, үйчилгээ дэд бүтцээ дагаж хөгждөг 

зүй тогтол бий. Иймээс суурь дэд бүтцийг бий болгох, бүсчлэлээр дамжуулж нутаг 

дэвсгэрийн хөгжлийн тэнцвэр, бүс нутаг, хот байгуулалтын уялдааг хангах нь чухал. Дэд 

бүтцийн сүлжээ (ялангуяа тэргүүн ээлжинд экспортод чиглэсэн)-г хөгжүүлснээр хүн амын 

төвлөрлийг сааруулах, орон нутагт нийгмийн ба бизнесийн үйлчилгээг өргөжүүлэх, ажлын 

байр шинээр бий болгох боломж нэмэгдэнэ. Мөн бүсчлэл, хот байгуулалтын сүлжээнд 

тулгуурлан орон нутаг нийтлэг асуудлаа хамтран шийдэх, хөдөлмөрийн хоршилт, 

төрөлжилтийг хөгжүүлэх цогц арга хэмжээ авах хэрэгтэй байна.  

Гадаад орнууд, олон улсын байгууллагуудаас буцалтгүй тусламж, зээлийн санхүүжилт 

авдаг боловч үр дүнтэй ашиглаж чаддаггүй алдааг давтахгүй байх, нэгэнт таазандаа тулсан 

өрийг нэмэхгүй байх нь чухал. Том дүнтэй хөрөнгө оруулалтыг дурдахаа больё гэхэд зөвхөн 

энд яригдаж буй сэдвийн хүрээнд янз бүрийн судалгаа, төсөл хийлгэнэ гэж их мөнгө зарсан. 

Үр дүн нь сайнтай, саартай ч ихэнх нь хэрэггүй цаас болоод үлдсэнд хэргийн учир байгаа 

юм.  

Ажил эрхэлж амьжиргаагаа тэтгэх чадваргүй эмзэг бүлгийг дэмжих сайтар төлөвлөсөн, 

үр дүнтэй нийгмийн халамжийн хөтөлбөрүүд хэрэгжүүлэх шаардлагатай. Халамжийн 

зардал сүүлийн үед нэмэгдсэн ч зорилтот бүлгээ зөв онилж чаддаггүй, хүртээмж үр ашиг нь 

бага, зарим талаар бэлэнчлэх сэтгэлгээг өөгшүүлж буй учраас ядуурлыг бууруулахад 

олигтой нөлөөлж чадсангүй.  

Экологийн асуудлуудыг онцгой анхаарахгүйгээр тогтвортой хөгжлийг хангах 

бололцоогүй. Экосистемийн өөрчлөлт янз бүрийн хэлбэрээр мэдрэгдэж, уур амьсгалын 

нөхцөл хөгжлийг хязгаарлагч хүчин зүйл болоход хүрэв. Манай орны газарзүйн тогтоц, 

иргэдийн амьдралын хэвшлийг тооцвол уур амьсгалын өөрчлөлтөнд тун эмзэг. Иймд энэ 

үзэгдлийн улмаас бий болох сөрөг нөлөөллийг багасгах, аливаа өөрчлөлтөд аж ахуйн үйл 

ажиллагааны арга, технологи, эдийн засгийн бүтцээ зохицуулах асуудлыг хэрхэн 

шийдэхээс тогтвортой хөгжлийн зорилтуудын хэрэгжилт хамаарна. Нэг үгээр хөгжлийн 

бодлогодоо нийгэм, эдийн засгийн салбар бүрт экосистемийн өөрчлөлт хэрхэн нөлөөлөх, 

өөрчлөлтөнд хэрхэн дасан зохицох асуудлыг тооцох шаардлага тулгарч байна. Тэгэхээр 

байгалийн баялгийг ашиглахдаа нийгэмд өгөх үр өгөөжийг хамгийн дээд хэмжээнд 

байлгахыг эрмэлзэхийн зэрэгцээ байгалийн онгон төрхийг хамгаалахад онцгой анхаарах нь 

зүй. Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн хамрах хүрээг нэмэгдүүлэх, аялал жуулчлалын 

зорилгоор ашиглах газрын ашиглалтын стратегийг тодорхой шалгуураар боловсруулж, 

газрын мэдээллийн нэгдсэн сан бий болгох нь нэн чухал юм. 

Бүсчлэлээр дамжуулж нутаг дэвсгэрээ төрөл бүрийн зориулалтаар ашиглан үйлдвэр 

уурхай байгуулах, зам харгуй тавих, түлш эрчим хүчний бааз суурийг өргөтгөх нь зүйн 

хэрэг боловч хүрээлэн буй орчин хийгээд түүх, соёлын дурсгалыг хамгаалах гэсэн 

хязгаарлалтын хоёр гол хүчин зүйлийг тэргүүн ээлжинд анхаарч байх учиртай.  

Түүнчлэн ХХI зуунаас эхэлсэн тогтвортой хөгжил, даяаршил, “эдийн засгийн 

регионализм”-ын шинэ нөхцөлд Монгол Улс бүсчилсэн хөгжлийн бодлого, үзэл 

баримтлалдаа хэрэгжүүлэх эрх зүй, эдийн засаг, гадаад харилцааны механизмын илүү алсыг 

харсан, ирээдүйд хүрэх түвшнээс шинэчлэн боловсруулах шаардлагатай байгааг тэмдэглэе. 

Ингэхдээ:  

- Улс, орнуудын бүсчилсэн хөгжлийн нийтлэг ололт туршлага, түүний дотор зөвхөн 

барууны “регионализм” төдийгүй, хөрш хоёр орон, Зүүн хойд Ази, Ази-Номхон 

далайн орнуудтай худалдаа эдийн засгийн талаар хорших гео-улс төр, гео-эдийн 

засгийн өнөөгийн хувьсан өөрчлөгдөж буй шинэ тутам нөхцөл байдал, хандлагыг 

харгалзах; 

- Монголын өргөн уудам нутгийн байгаль-цаг уурын бүс, бүслүүрийн хувьсал 

өөрчлөлт, экологийн даац, чадавх (ус, бэлчээр, амьдрах орчны), нүүдлийн соёл 

иргэншлийн өв соёл, хүн амын тоо, хөдөлмөрлөх чадвар, үндэстэн угсаатны зан 

заншил, хоршин хамтран ажиллах сонирхол, хэрэгцээ, монголчуудын оюун 

сэтгэлгээний чадамж, тэдгээрийн орон зайн тархалтын шинж зэрэг өвөрмөц 

онцлогийг бүс нутаг, бүсчилсэн хөгжлийн бодлого, зохицуулалтад илүү бүрэн, 

оновчтой тооцож, тусгах; 

- Бүсчлэн хөгжих бодлого, зохицуулалт, түүний амжилттай хэрэгжих баталгаа нь 

түүнд бүх нийтийн (төр, иргэн, ААН, дотоод, гадаадын хөрөнгө оруулагчид) хамтын 

оролцоо, харилцан дэмжлэг, нэгдмэл хариуцлага бөгөөд төр засгийн зүгээс үүнд 

эерэг нөлөө үзүүлэх улс төр, эдийн засаг, нийгмийн орчныг бүрдүүлэх шаардлагатай 

болно.  
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Монгол Улсын шинэ түүхийн аль ч үед эдийн засгийн бүсчлэлийг сонгож ирснийг дээр 

тэмдэглэсэн. Цаашид үүнтэй зэрэгцүүлэн функционал буюу үйл ажиллагааны зориулалт, 

чиглэлээр бүсчлэх аргыг хэрэглэх нь илүү үр дүнтэй байж болохыг дахин дахин дурдсан 

билээ. Бүсчлэлийн эдгээр хэлбэр хоорондоо зөрчилдөхгүй тул хамт ашиглах бололцоотой, 

энэ үүднээс шинээр боловсруулж буй бодлого, төлөвлөлтийн арга зүйд энэ хандлагыг 

(эрчим хүчний, уул уурхайн, хөдөө аж ахуйн, аялал жуулчлалын, түүх, сослын өвийг 

хамгаалах бүс) баримталж байгаа юм. Түүнчлэн нэгдсэн бүсчлэлийн (шаталсан) сүлжээ 

(макро, мезо, микро), мөн салбаруудын (эрчим хүчний, уул уурхайн тээврийн, хөдөө аж 

ахуй, аялал жуулчлалын г.м) болон бүсчлэлийн зарим онцгой хэлбэр (аж үйлдвэрийн 

паркийн, чөлөөт бүсийн, үйлдвэрлэл, технологийн паркийн г.м)-ийг  оновчтой ашиглах 

шаардлагатай байна.  

Дүгнэж хэлбэл, бүсчлэлийн мөн чанар нь нутаг дэвсгэрийн орон зайн зохион 

байгуулалтын голлох арга хэрэгсэл төдийгүй засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн 

нэгжүүдийн тэнцвэртэй, харилцан уялдсан цогц хөгжлийг хангах, төрөөс хөгжлийн 

бодлогыг хөтлөн чиглүүлж, удирдан зохицуулах, шударга ёсны зарчмыг хэрэгжүүлэх 

механизм гэдэгт оршино. Иймээс улс, орнуудын түүхэнд “төр төмөр нүүрээ харуулах” 

явдал олонтоо тохиолдсон байдаг.  

Бодлогыг ийм үзэл санааны үүднээс авч үзвэл улс орноо бүсчлэн хөгжүүлнэ гэдэг нь 

орон нутгийн явцуу эрх ашгаас үндэсний эрх ашгийг дээгүүр тавьж, нутаг дэвсгэрийн орон 

зайн төлөвлөлт, хөгжлийн асуудлыг цогцоор нь авч үзэн бүс нутаг бүрийн нөөц, чадавхыг 

нийтлэг эрх ашгийн төлөө оновчтой зөв ашиглах, бүсүүдийн дагналт, төрөлжилт, 

хоршилтын үүднээс харилцан хамаарал, хамтын ажиллагааны механизмыг үр дүнтэй 

ашиглах, байгалийн баялгийг шударга хуваарилах, хүн амын шилжилт хөдөлгөөний эерэг, 

сөрөг үр дагаварыг зөв тооцох, ингэснээр бүс нутгуудын хоцрогдлыг арилгаж, үндэсний 

түвшинд орон зайн тэгш бус байдлыг багасгах явдал юм. Эндээс дэлхийн ихэнх улс оронд 

уламжилж төлөвшсөн засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгжүүдийн зэрэгцээ яагаад заавал 

эдийн засгийн бүсүүд (макро, мезо, микро), бүлэг, суурингийн тогтолцоог онцлон авч үздэг 

нь ойлгогдоно.  

Эдийн засгийн бүсчлэлийн бодлого хэрэгжүүлэхэд орон нутгийн эрх ашиг гэж байх 

уу гэхээс орон нутгийн эрх мэдэл гэж байх учиргүй. Гэхдээ энэ нь бүхнийг дээрээс шийдэх, 

орон нутгийн санал, санаачилга, хуулиар тогтоосон чиг үүргийг нь үгүйсгэх тухай бус 

харин макро түвшинд бодлого, стратегийг төвөөс боловсруулж, төвөөс санхүүжүүлдэг 

зарчмыг хэлж байгаа юм.   

Монгол Улс нийгэм-эдийн засгийн шинэ харилцаанд шилжиж, зах зээлийн үйлчлэлийг 

тооцсон бүсчилсэн хөгжлийн бодлого ярьж эхэлснээс хойш бараг 20-оод жилийн дараа 

буюу 2018 оноос анх дорвитой анхаарах төлөв ажиглагдаж байна. Цаашид улс, орны 

хөгжлийн философийг оновчтой томьёолж, энэ “малгай”-н доороо бодлого, төлөвлөлтийн 

эрх зүйн орчныг боловсронгуй болгох, үзэл баримтлалаа шинэчлэх, хэрэгжүүлэх 

институцыг бүрдүүлэх замаар асуудалд цогцоор хандаж, эдийн засгийг бүсчлэн хөгжүүлэх 

зорилтыг бодитой үйл явц болгох арга механизмыг тодорхойлон нутаг дэвсгэрийн орон 

зайн төлөвлөлт, хөгжил, байршлын асуудлыг улс орны хэмжээнд том зургаар харсан 

бодлогыг тууштай хэрэгжүүлэх шаардлага тулгарч байна. Эс тэгвээс өнгөрсөн алдааг 

давтахгүй гэх баталгаа үнэндээ алга. Жишээ татсан Япон зэрэг орны үндэсний хөгжлийн 

төлөвлөгөө хамгийн наад зах нь аливаа бодлого, төлөвлөлт  улс төрчид, албан тушаалтны 

популист хандлагад өртөхгүй байх нөхцөлийг бүрдүүлэх ач холбогдолтой байдаг ажээ. 

3.2. Бодлогын төслийг боловсруулах үндэслэл 

Монгол Улсын бүс нутгийн хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн гол баримт бичгүүд нь 

УИХ-ын 2001 оны 57-р тогтоолоор баталсан “Бүсчилсэн хөгжлийн үзэл баримтлал” түүнийг 

хэрэгжүүлэх зорилгоор Засгийн газраас батлан мөрдүүлсэн Баруун, Хангай, Төвийн, Зүүн, 

Улаанбаатрын бүсүүдийн хөгжлийн хөтөлбөр байлаа. Эдгээр баримт бичгүүдийн хүчинтэй 

байх хугацаа 2018-2020 онд дуусаж, тус бодлогыг шинээр боловсруулах эрхзүйн хэрэгцээ 

шаардлага гарч ирж байна.  

Мөн “Бүсчилсэн хөгжлийн үзэл баримтлал”, түүнийг хэрэгжүүлэх бүсүүдийн хөгжлийн 

хөтөлбөр батлагдаж хэрэгжиж эхэлснээс хойш хугацаанд буюу 15-20 жилийн хугацаанд 

Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн дотоод, гадаад орчин, түүнд нөлөөлөх орон 

зайн хүчин зүйлсийн харьцаа, үндэсний болон бүс нутгийн түвшинд эдийн засгийг 

зохицуулах арга механизм, түүнд оролцох төрийн оролцоо чиг үүрэг ихээхэн хувьсан 

өөрчлөгдсөн байна.  

Иймээс улсын хэмжээний бүс нутгийн хөгжлийн бодлогын гол баримт бичиг болох 

Монгол Улсын бүсчилсэн хөгжлийн бодлогыг шинээр боловсруулах, макро бүсүүдийг 

шинээр тогтоох зэрэг практик хэрэгцээ шаардлага үүсч байна. 

Дэлхий улсууд өөр өөрсдийн онцлогтоо тохируулан газар нутгаа бүсчлэн хөгжүүлэх 

асуудлыг төлөвлөн хэрэгжүүлж байна. Тухайлбал, томоохон нутаг дэвсгэртэй Орос, Хятад, 

Австрали, Япон, Франц зэрэг улсын туршлагаас үзэхэд эдийн засгийн макро бүсүүдийг 

тодорхойлж, төрийн зохицуулалтыг тусгайлсан хууль, тогтоомж гаргаж, түүнийг 

стратегийн болон индекатив арга хосолсон нэгдсэн төлөвлөлтийн хүрээнд уялдуулан 

шийдвэрлэж байна. Манайд ч ийм туршлага байсан бөгөөд бид үүнийг зах зээлд нийцүүлэн 

боловсронгуй болгох шаардлагатай байгаа юм. 

Ерөөс аливаа улсын төрийн бодлогын нэг гол чиглэл нь газар нутгийнхаа өнцөг булан 

бүрт оршин суух иргэдийн ахуй амьдралын таатай нөхцлийг бүрдүүлэх асуудал юм. Үүнийг 

шийдвэрлэх үндсэн арга нь нутаг дэвсгэрийн эдийн засгийн орон зайн зохион байгуулалт 

буюу бүсчлэн хөгжүүлэх явдал байсаар иржээ. 

Энэ үүднээс бүсчилсэн хөгжлийн бодлого нь эрх зүй, удирдлага зохион байгуулалт, 

эдийн засгийн цогц арга хэмжээг агуулж байдаг бөгөөд хөгжлийн үйл явцыг орон зайн 

зарчмаар буюу улс бүс хооронд, бүсүүд хоорондын харилцааны үүднээс удирдах үйл 

ажиллагааны хүрээ юм. Нэг үгээр хүн ам шигүү суурьшсан газарт аж үйлдвэрийн 

төвлөрлийг багасгах, хөгжлөөр дорой бүс нутгийн эдийн засгийг өөд татах, бүс нутгийн 

бизнесийн орчныг сайжруулах замаар хэрэгжих учиртай.  

Монгол Улс хот, хөдөөгийн хөгжлийн ялгааг багасгах, эдийн засгийн өсөлтийг 

түргэтгэх, бүс нутаг, салбар хоорондын аж ахуйн хоршилт, дагналт, төрөлжилтийг 

хөгжүүлэх, нутаг дэвсгэрийн орон зайн оновчтой бүтэц, зохион байгуулалтыг бий болгох 

зорилгоор “Бүсчилсэн хөгжлийн үзэл баримтлал” батлан гаргаад даруй 18 жил өнгөрөв. 

Өнөөдрийн түвшинээс дүгнэн үзвэл, энэхүү бодлогын хэрэгжилтийн үр дүн хангалтгүй 

байна.  
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Зарим ахиц дэвшил гарсныг үгүйсгэх аргагүй ч эдгээр нь эрх баригч намын мөрийн 

хөтөлбөр, сонгуулийн амлалтын асуудал байсан.  

Жил ирэх тусам хүндрэл, бэрхшээл хуримтлагдсаар үйлдвэрлэл үйлчилгээ, хүн амын 

төвлөрөл улам нэмэгдэж байна. Үүнийг газар нутгийн дөнгөж  0.3 хувийг эзэлдэг нийслэл 

хотод хүн амын 46.1 хувь суурьшиж, улсын ДНБ-ий 65.9 хувийг бүрдүүлж буй нийслэл 

хотын дүр зургаас тодорхой харж болно.  

Бүсчлэн хөгжих нь зүйтэй гэсэн үзэл хандлагыг бодлогын түвшинд томьёолон тавьсан 

боловч бүс нутгууд хөгжин дэвших нийгмийн идэвхжилт, сэтгэл зүйн орчин бүрдүүлж, төр, 

иргэн, аж ахуйн нэгжийн хамтын ажиллагааг хангаж чадаагүй байна.  

Түүнээс гадна төрийн бодлого залгамж холбоогүй, сонгууль дагасан дөрвөн жилийн 

циклтэй, нэг улс төрийн хүчин төрийн эрхэнд гармагцаа урьдахаа үгүйсгэж, огт өөр зүйл 

ярьж эхэлдэг нь урт хугацааны тууштай бодлоготой хөгжих боломжийг хааж байна.  

2005 онд бүсүүдийн хөтөлбөр батлагдсан ч хэрэгжүүлэх арга хэмжээний 

санхүүжилтийг ДХТХ-ний мэдэгдэл, төсвийн төсөөлөлтэй холбох асуудал орхигдож 

ирсний зэрэгцээ бүс нутгийн хөгжлийг дэмжих олон арга механизмыг ашиглаж чадаагүй, 

хэрэгжүүлэх институцыг бүрдүүлээгүй орхисон, бүсчлэлийн бодлогоор төвлөрлийг 

сааруулах зорилт шийдвэрлэгдээгүй зэрэг олон шалтгааныг дурдаж болно.  

Монгол орны алслагдсан зах хязгаар нутаг зам харилцаа муутай, ганц төвөөсөө холдох 

тусам бараа, үйлчилгээний үнэ өндөр байдаг нь газарзүйн байршил иргэдийн амьжиргааны 

өртгийг тодорхойлогч гол хүчин зүйл болж, сийрэг суурьшсан хүн амд нийгмийн 

үйлчилгээг хүргэж, дэд бүтцээр хангах нь ихээхэн хүндрэлтэй асуудал хэвээр байсан, одоо 

ч хэвээр байна.  

Иймээс төрийн бүсчлэлийн бодлогын мөн чанар бол нутаг дэвсгэрийн орон зайн зохион 

байгуулалтын арга хэрэгсэл, засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгжүүдийн тэнцвэртэй, 

харилцан уялдсан цогц хөгжлийг хангах, төрөөс хөгжлийн бодлогыг хөтлөн чиглүүлж, 

удирдан зохицуулах, шударга ёсны зарчмыг хэрэгжүүлэх механизм гэдгийг сайтар ойлгож, 

бүсчилсэн хөгжлийн зорилтууд, эдийн засгийн бүсчлэлийн схемээ эргэж харах, бүс 

нутгуудын байгалийн баялаг, түүхий эдийн нөөц, газарзүйн байршил, тэргүүн ээлжинд 

хөгжүүлэх төрөлжилтийн салбар зэргийг тооцож, тухайн бүс нутгийн онцлогт тохирсон 

үйлдвэрлэл, үйчилгээг дэмжин хөгжүүлэх бодлого боловсруулж, хэрэгжүүлэх нь өнөөгийн 

шатны тулгамдсан асуудал болж байна. 

3.2. Бодлогын зорилго, зорилт  

Алсын хараа 

Монгол улсад тогтвортой хөгжлийг хангахад нийцсэн орон зайн бүтэц, зохион 

байгуулалтыг бүрдүүлэх 

Эрхэм зорилго 

Бүсчилсэн хөгжлийн эрхэм зорилго нь үндэсний соёлоо дээдэлсэн, иргэд нь чинээлэг 

амьдралтай, байгалийн унаган төрх, экосистемийн тэнцвэрт байдлыг хадгалан хойч үедээ 

өвлүүлсэн, эдийн засгийн төрөлжилт, дагналт, хоршилт бүхий ногоон үйлдвэрлэлийг 

хөгжүүлсэн, бүс нутгийн эдийн засгийн интеграцид нэгдсэн, хүн амын төвлөрлийг 

зохицуулах харьцангуй тэнцвэртэй, өрсөлдөх чадвартай бүсүүдийг хөгжүүлэхэд оршино. 

Стратегийн зорилго 

Эдийн засгийн бүсүүдийн хүрээнд засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгжүүдийн нийгэм, 

эдийн засгийн харилцан уялдсан цогц хөгжлийг хангах  

Зүүн бүс 

Дорнод Монголын талын экосистемийн унаган төрхийг хадгалж, Зүүн хойд Азийн 

эдийн засгийн интеграцид идэвхитэй оролцсон, ногоон технологид суурилсан хөдөө аж 

ахуй, аялал жуулчлал, боловсруулах үйлдвэрлэлийн зохистой хослол бүхий бүс нутаг болж 

хөгжинө. 

Говийн бүс:  

Говийн экосистемийн тэнцвэрт байдлыг хадгалж, хөрш орон Зүүн Азийн эдийн засгийн 

хамтын ажиллагаанд идэвхитэй оролцсон, хариуцлагатай уул уурхай, өндөр технологид 

суурилсан үйлдвэрлэл үйлчилгээ бүхий бүс нутаг болж хөгжинө. 

Алтайн бүс 

Говийн уулс, тал хээрийн экосистемийн тэнцвэрт байдлыг хадгалж, бүс нутгийн 

интеграцид идэвхитэй оролцсон, мал аж ахуй, аялал жуулчлал рекреацийн бүс нутаг болж 

хөгжинө. 

Баруун бүс 

Монгол Алтай, Их нууруудын хотгорын экосистемийн тэнцвэрт байдлыг хадгалж, 

өндөр уулын мал аж ахуй, Өрнө – Дорныг холбосон олон улсын тээвэр, логистик, аялал 

жуулчлал бүхий бүс нутаг болж хөгжинө. 

Хангайн бүс 

Хангай-Хөвсгөлийн экосистемийн тэнцвэрт байдлыг хадгалж, хүн төрөлхтний цэнгэг 

усны нөөцийг хамгаалсан, хөрш орон, олон улсын хамтын ажиллагаанд идэвхитэй оролцсон, 

аялал жуулчлал, эрчимжсэн хөдөө аж ахуй, боловсруулах үйлдвэрлэлийн зохистой хослол 

бүхий бүс нутаг болж хөгжинө. 

Төвийн бүс 

Улаанбаатар хот - бүс нутагт бий болсон хүн ам, нийгэм, эдийн засгийн төвлөрөлийг 

төлөвлөлттэйгөөр задлах, төв, дагуул хотуудын зохистой бүтцийг бүрдүүлж, мэдлэгт 

суурилсан эдийн засаг бүхий, олон улсын түвшинд өрсөлдөх чадвартай бүс нутаг болгон 

хөгжүүлнэ.  

Бүсүүдийн ДНБ-ий өсөлтийн төсөөлөл  

Хүснэгт 50. Бүсүүдийн ДНБ-ий өсөлтийн төсөөлөл (2015 оны зэрэгцүүлэх үнээр), тэрбум 

төг. 

Он Баруун Алтайн Говийн Хангайн Зүүн Төвийн Дүн 

2019 969.4 1103.6 1200.7 4417.7 1590.2 18369.1 27650.8 

2020 1059.6 1206.5 1312.6 4646.4 1701.7 19383.0 29309.9 

2021 1157.1 1317.9 1433.7 4886.5 1820.7 20452.5 31068.4 

2022 1262.5 1438.2 1564.6 5138.8 1948.0 21580.5 32932.5 

2023 1376.4 1568.2 1706.0 5403.7 2083.9 22770.3 34908.5 

2024 1499.3 1708.7 1858.7 5682.0 2229.2 24025.1 37003.0 

2025 1632.1 1860.3 2023.7 5974.2 2384.4 25348.5 39223.2 
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2026 1775.5 2024.0 2201.7 6280.9 2550.2 26744.3 41576.6 

2027 1930.1 2200.7 2393.8 6603.0 2727.3 28216.3 44071.2 

2028 2096.9 2391.2 2601.1 6941.1 2916.4 29768.7 46715.5 

2029 2276.8 2596.7 2824.6 7296.1 3118.5 31405.7 49518.4 

2030 2470.7 2818.3 3065.5 7668.6 3334.3 33132.1 52489.5 

2031 2679.7 3057.1 3325.2 8059.6 3564.7 34952.5 55638.9 

2032 2904.9 3314.4 3605.1 8469.9 3810.9 36872.1 58977.2 

2033 3147.4 3591.6 3906.5 8900.4 4073.7 38896.3 62515.8 

2034 3408.6 3890.1 4231.1 9352.0 4354.3 41030.6 66266.8 

2035 3689.9 4211.5 4580.6 9825.9 4654.0 43281.0 70242.8 

2036 3992.5 4557.5 4956.9 10322.9 4973.9 45653.7 74457.3 

2037 4318.3 4929.8 5361.8 10844.2 5315.5 48155.3 78924.8 

2038 4668.7 5330.4 5797.4 11390.8 5680.1 50792.8 83660.3 

2039 5045.7 5761.3 6266.0 11964.1 6069.4 53573.5 88679.9 

2040 5451.0 6224.7 6770.0 12565.1 6484.9 56504.9 94000.7 

2041 5886.9 6723.0 7311.9 13195.2 6928.5 59595.3 99640.7 

2042 6355.4 7258.7 7894.4 13855.6 7401.9 62853.1 105619.1 

2043 6859.0 7834.5 8520.5 14547.8 7907.2 66287.2 111956.3 

2044 7400.1 8453.2 9193.4 15273.2 8446.5 69907.2 118673.7 

2045 7981.5 9118.0 9916.3 16033.3 9022.1 73723.0 125794.1 

2046 8606.0 9832.1 10692.8 16829.6 9636.2 77745.0 133341.7 

2047 9276.6 10599.1 11526.9 17663.7 10291.7 81984.2 141342.2 

2048 9996.8 11422.8 12422.5 18537.3 10991.1 86452.3 149822.8 

2049 10770.0 12307.1 13384.1 19452.2 11737.3 91161.4 158812.1 

2050 11783.9 13467.3 14645.7 20200.9 12625.6 95617.6 168340.9 
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Хүснэгт 51. ДНБ-д бүсүүдийн эзлэх хувь 

 

Баруун Алтайн Говийн Хангайн Зүүн Төвийн Дүн 

2019 3.51 3.99 4.34 15.98 5.75 66.43 100.00 

2020 3.62 4.12 4.48 15.85 5.81 66.13 100.00 

2021 3.72 4.24 4.61 15.73 5.86 65.83 100.00 

2022 3.83 4.37 4.75 15.60 5.92 65.53 100.00 

2023 3.94 4.49 4.89 15.48 5.97 65.23 100.00 

2024 4.05 4.62 5.02 15.36 6.02 64.93 100.00 

2025 4.16 4.74 5.16 15.23 6.08 64.63 100.00 

2026 4.27 4.87 5.30 15.11 6.13 64.33 100.00 

2027 4.38 4.99 5.43 14.98 6.19 64.02 100.00 

2028 4.49 5.12 5.57 14.86 6.24 63.72 100.00 

2029 4.60 5.24 5.70 14.73 6.30 63.42 100.00 

2030 4.71 5.37 5.84 14.61 6.35 63.12 100.00 

2031 4.82 5.49 5.98 14.49 6.41 62.82 100.00 

2032 4.93 5.62 6.11 14.36 6.46 62.52 100.00 

2033 5.03 5.75 6.25 14.24 6.52 62.22 100.00 

2034 5.14 5.87 6.38 14.11 6.57 61.92 100.00 

2035 5.25 6.00 6.52 13.99 6.63 61.62 100.00 

2036 5.36 6.12 6.66 13.86 6.68 61.32 100.00 

2037 5.47 6.25 6.79 13.74 6.73 61.01 100.00 

2038 5.58 6.37 6.93 13.62 6.79 60.71 100.00 

2039 5.69 6.50 7.07 13.49 6.84 60.41 100.00 

2040 5.80 6.62 7.20 13.37 6.90 60.11 100.00 

2041 5.91 6.75 7.34 13.24 6.95 59.81 100.00 

2042 6.02 6.87 7.47 13.12 7.01 59.51 100.00 

2043 6.13 7.00 7.61 12.99 7.06 59.21 100.00 

2044 6.24 7.12 7.75 12.87 7.12 58.91 100.00 

2045 6.34 7.25 7.88 12.75 7.17 58.61 100.00 

2046 6.45 7.37 8.02 12.62 7.23 58.31 100.00 

2047 6.56 7.50 8.16 12.50 7.28 58.00 100.00 

2048 6.67 7.62 8.29 12.37 7.34 57.70 100.00 

2049 6.78 7.75 8.43 12.25 7.39 57.40 100.00 

2050 7.00 8.00 8.70 12.00 7.50 56.80 100.00 
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3.3. Бүсчилсэн хөгжлийн бодлогын стратеги 

Хөгжилд хөтөлсөн дэд бүтцийг байгуулж, бүсийг харьцангуй тэнцвэртэй хөгжүүлнэ. 

Зорилт.  “Дорнод Монголын тал”-ын экосистемийн унаган төрхийг хадгалж, Зүүн 

хойд Азийн эдийн засгийн интеграцид идэвхитэй оролцсон, ногоон технологид суурилсан 

хөдөө аж ахуй, аялал жуулчлал, боловсруулах үйлдвэрлэлийн зохистой хослол бүхий бүс 

нутаг болж хөгжинө. 

ЗҮҮН БҮС: /Хэнтий, Дорнод, Сүхбаатар/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021-2025 оны стратегиуд  

“Дорнод Монголын тал”-ын эко системд түшиглэсэн бэлчээрийн мал аж ахуйг дэмжин, 

түүхий эдийг боловсруулах үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх, Зүүн бүсийн эрчим хүчний 

системийг Төвийн эрчим хүчний системд холбож  босоо тэнхлэгийн автозамын байгуулж 

эхлэх. 

Стратеги 1. Чойбалсангийн ДЦС-ыг 50МВт-аар өргөтгөх, Чойбалсан - Өндөрхаан - 

Багануурын 220 кВ-ын ЦДАШ барих,  Ульхан боомт хүртэл автозам барих. 

Стратеги 2. Бэлчээрийн мал аж ахуйг эрчимжсэн мал аж ахуйтай хослуулан хөгжүүлэх, 

мал аж ахуйн бүтээгдэхүүн боловсруулах үйлдвэрийн бааз суурийг өргөтгөх. 

Стратеги 3. Хөгжлийн ирээдүй сайтай сум, сууринд орон нутгийн мэдээлэл холбооны 

эргэх холбоотой цогцолбор байгуулж, цаг агаарын аюулын эрсдэлийг бууруулах, сансарын 

хиймэл дагуулын тусламжтай ургамалын бүрхэвчийн мэдээ ашиглан малын бэлчээрийн 

зохицуулалт хийх, малчид, иргэдийн оролцоог хангах, хөдөө аж ахуйн түүхий эд, 

бүтээгдэхүүний бэлтгэн нийлүүлэлтийн сүлжээг бүрдүүлэх, тээвэр логистикийн төвүүдийг 

байгуулна. 

Стратеги 4. Нөмрөг - Халхголын хил дамнасан олон улсын аялал жуулчлалын 

цогцолбор байгуулах, Дорнод аймгийн нисэх онгоцны буудлыг олон улсын нисэх буудал 

болгон хөгжүүлж, гадаадын жуулчдыг хүлээн авах боломжийг бүрдүүлнэ, Чингис Хааны 

аялал жуулчлалын цогцолбор байгуулна. 

2026-2050 онд баримтлах чиглэл  

II ҮЕ ШАТ: Байгаль, түүх, соёлын өвд тулгуурласан хил дамнасан аялал 

жуулчлалын тэнхлэгүүдийг хөгжүүлэх, хилийн боомтуудын нэвтрэх чадварыг 

нэмэгдүүлж, хилийн үйлчилгээг сайжруулж, Зүүн бүсийн эрчим хүчний системийг 

Төвийн эрчим хүчний системд холбож автозамын хэвтээ тэнхлэгийг байгуулж 

дуусгах. 

Стратеги 1. Чойбалсан-Сүмбэр 410 км зам тавьж улсын дэд бүтцийн хөндлөн 

тэнхлэгийн замыг барьж дуусгах, Бичигт-Баруун-Урт-Чойбалсан-Эрээнцав чиглэлийн 715 

км замын өргөтгөл хийх, аялал жуулчлалын үндсэн зорих газар, аяллын маршрутын дагуух 

түр буудаллах цэг, дэд бүтэцийг байгуулах.  

Стратеги 2. Эрээнцав, Сүмбэр, Бичигт, Ульхан хилийн боомтуудын барилга 

байгууламж, тоног төхөөрөмжинд шинэчлэлт хийж, олон улсын стандартад нийцүүлэх, 

нэвтрэх чадварийг нэмэгдүүлэх, гадаад худалдааг хөгжүүлэх, транзит тээвэр, логистикийн 

төв байгуулах. 

Стратеги 3. Байгальд ээлтэй технологиор холимог металын ордуудыг  ашиглах, шинэ 

төрлийн эрчим хүчний түүхий эдийн нөөцийн судалгаа - хөгжүүлэлт хийх. 

Стратеги 4. Олон улсын түвшинд эрүүл статустай бүс болох, ногоон технологид 

суурилсан мах, сүү, хүнс, арьс шир, ноос, ноолуур боловсруулах, малын хадлан, тэжээлийн 

үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх. 

III ҮЕ ШАТ: Усалгаатай газар тариалан, эрчимжсэн мал аж ахуйг экспортын 

баримжаатай хөгжүүлэх. 

Стратеги 1. Чойбалсан - Хөөт - Бичигт төмөр зам барих, орон нутгийн хөгжлийн 

ирээдүйтэй сумдыг холбосон замуудыг барьж дуусгах, Хавирга, Баянхошуу хилийн 

боомтуудын барилга байгууламж, тоног төхөөрөмжинд шинэчлэлт хийж, олон улсын 

стандартад нийцүүлэх, нэвтрэх чадварийг нэмэгдүүлэх, гадаад худалдааг хөгжүүлэх, 

транзит тээвэр, логистикийн төв байгуулах. 

Стратеги 2. Зүүн бүсийг хамарсан "Орос - Монгол - Хятад" гурван улсын хөгжлийн 

алтан гурвалжингийн эдийн засгийн интеграцид бүсийн тэргүүлэх салбараар нэгдэх. 

Стратеги 3. Экспортын баримжаатай усалгаатай газар тариалан, эрчимжсэн мал аж 

ахуйд түшиглэн экологийн цэвэр бүтээгдэхүүн экспортлох, судалгаа - хөгжүүлэлтийг 

эрчимжүүлж, эмийн ургамал, байгалийн дагалдах баялагийг ашиглан хүнсний нэмэлт 

бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх. 

Стратеги 4. Эрдэс баялагийн нөөцөд тулгуурлан экспортийн чиг баримжаа бүхий 

байгальд ээлтэй орчин үеийн өндөр технологийн хүнд аж үйлдвэрлэлийн цогцолбор 

байгуулах, цөмийн цахилгаан станц барих суурь судалгаа хийх. 

IV ҮЕ ШАТ: Өсөлтийн төвдүүдэд түшиглэсэн үйлдвэрлэл, инновацыг хөгжүүлэх 

Стратеги 1. Шинжлэх ухаан, технологи, инновацийн төвийг байгуулах, бүс нутгийн 

онцлогт тохирсон  орон зайн оновчтой зохион байгуулалт бүхий хөдөө аж ахуй, барилгын 

материалын үйлдвэрлэлийн кластеруудыг хөгжүүлэх. 

Стратеги 2. Цөмийн цахилгаан станц барих ТЭЗҮ   судалгаа хийх, барилга угсралтын 

ажлыг эхлүүлэх.         

Стратеги 3. Соёлын болон бүтээлч аж үйлдвэрлэл, аялал жуулчлалын кластер төвүүд 

байгуулах. 

Стратеги 4. Ухаалаг, аюулгүй тээвэр логистикийн нэгдсэн систем бүхий, ногоон 

технологид суурилсан хүнд, хөнгөн үйлдвэрлэлийн кластерийг байгуулах. 
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Зорилт 7.3.4. Говийн экосистемийн тэнцвэрт байдлыг хадгалж, хөрш орон Зүүн Азийн 

эдийн засгийн хамтын ажиллагаанд идэвхитэй оролцсон, хариуцлагатай уул уурхай, өндөр 

технологид суурилсан үйлдвэрлэл үйлчилгээ бүхий бүс нутаг болж хөгжинө. 

 

ГОВИЙН БҮС: /Дорноговь, Өмнөговь, Говьсүмбэр, Дундговь/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021-2025 оны стратегиуд  

Стратеги 1. Говийн бүсийн уламжлалт МАА-н үйлдвэрлэлийг дэмжих, хүнд 

үйлдвэрлэлийн суурийг тавих, хэвтээ тэнхлэгийн төмөр зам, боомтыг барих, босоо 

тэнхлэгийн эрчим хүчний сүлжээг байгуулж дуусгах. 

Стратеги 1. Тавантолгой - Зүүнбаян, Зүүнбаян-Ханги мандал, Нарийн сухайт - Шивээ 

хүрэн төмөр зам барих, Тавантолгой - Гашуунсухайт их даацын хатуу хучилттай автозам, 

257км урт төмөр зам барих. 

Стратеги 2. Ханбогд суманд Зэсийн баяжмал боловсруулах үйлдвэр барих, Газрын тос 

боловсруулах үйлдвэр, Тавантолгойн 500МВт-ын ДЦС, Тавантолгойн орд, Оюутолгойн 

далд уурхай, Цагаан суваргын болон Хармагтайн ордуудыг ашиглалтанд оруулах, Багануур 

- Чойр, Чойр - Сайншанд - Замын -Үүдын 220кВ-ын ЦДАШ-ыг барих. 

Стратеги 3. Хөгжлийн ирээдүй сайтай сум, сууринд орон нутгийн мэдээлэл холбооны 

эргэх холбоотой цогцолбор байгуулж, цаг агаарын аюул эрсдэлийг бууруулах,сансарын 

хиймэл дагуулын ургамалын бүрхэвчийн мэдээ ашиглан мал бэлчээрийн зохицуулалт хийх,  

малчид, иргэдийн оролцоог хангах, хөдөө аж ахуйн түүхий эд, бүтээгдэхүүний бэлтгэн 

нийлүүлэлтийн сүлжээг бүрдүүлэх, тээвэр логистикийн төвүүдийг байгуулах. 

Стратеги 4. Экологийн чиг баримжаатай уламжлалт мал аж ахуйн бүсийг тусгайлан 

хөгжүүлэх, бэлчээр ашиглалтын менежментийг орчин үеийн технологи ашиглан 

сайжруулах, Өмнөговь аймгийн нисэх онгоцны буудлыг олон улсын нисэх буудал болгон 

хөгжүүлэх. 

2026-2050 онд баримтлах чиглэл  

II ҮЕ ШАТ Байгаль орчинд ээлтэй, ил тод, хариуцлагатай уул уурхайг хөгжүүлэх,  

Стратеги 1. Сайншанд - Баруун-Урт - Хөөт төмөр зам барих, УБТЗ хувь нийлүүлсэн 

нийгэмлэгийн  гол төмөр  замыг 200 км хос болгож цахилгаанжуулах, 250 км замд их засвар 

хийх, 

Стратеги 2. Нүүрсний ордуудад түшиглэн нүүрс угаах, кокс, химийн үйлдвэрийг 

барьж байгуулах,  жоншний болон ган төмөрлөгийн үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх, газрын 

ховор элементийн хайгуул, судалгааны ажлыг эрчимжүүлэх,   

Стратеги 3. Улаанбаатар - Замын-Үүд хурдны авто зам барих, Уул уурхай даган 

хурдацтай хөгжиж буй Цогтцэций, Ханбогд сумдыг жишиг хот болгон хөгжүүлэх 

Стратеги 4. Их газрын өвөрмөц онгон байгаль, палеонтологийн олдвор, ховор ан 

амьтан бүхий аялал жуулчлал, байгалийн онцлог нөхцөлд түшиглэсэн усалгаатай газар 

тариалан, хөнгөн хүнсний үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх. 

III ҮЕ ШАТ: Бүсүүдийн хөгжлийг тэтгэх хуримтлалыг  нэмэгдүүлж, эдийн засгийн 

тэргүүлэх салбаруудыг дэмжин хөгжүүлэх 

Стратеги 1. Сайншанд-Хөөт, Шинэ жинст-Шивээ хүрэнгийн төмөр зам барих, Замын-

Үүдийн чөлөөт бүсд барилгын материалын ханган нийлүүлэлтийн сүлжээ байгуулах; 

Стратеги 2. Нүүрсний орд, сэргээгдэх эрчим хүчний нөөцөд тулгуурлан том чадлын 

эрчим хүчний цогцолбор  болон Зүүн хойд Азийн орнуудад цахилгаан эрчим хүч 

экспортлох нэгдсэн сүлжээ байгуулж эхлэх 

Стратеги 3. Уул уурхай, хүнд болон нүүрс химийн үйлдвэрлэлээс бий болох орлогыг 

бусад бүсийн тэргүүлэх салбаруудыг хөгжүүлэх санхүүгийн тогтолцоо, чадавхийг 

бүрдүүлэх. 

Стратеги 4. Хүнд аж үйлдвэрлэл, технологийн паркийг байгуулж эцсийн бүтээгдэхүүн 

үйлдвэрлэх, аж үйлдвэрийн тэргүүлэх салбарын өрсөлдөх чадвар, бүтээгдэхүүний чанарыг 

дээшлүүлэх, дэвшилтэт технологийг нэвтрүүлэх, нутагшуулах, гарааны компанийг дэмжих 

замаар аж ахуйн нэгжийн инновацийг хөгжүүлэх; 

IV ҮЕ ШАТ: Нано, биотехнологийн үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх 

Стратеги 1. Зүүнбаян - Гурван тэс төмөр замыг барих. 

Стратеги 2. Байгалийн өвөрмөц онцлогт түшиглэсэн шинжлэх ухаан, өндөр 

технологийн туршилт,  судалгаа-хөгжүүлэлтийн төв байгуулах. 

Стратеги 3. Байгаль орчин болон уур амьсгалын онцлогт тулгуурлан олон улсын их 

өгөгдөлийн дата төвийг байгуулах. 

Стратеги 4. Зүүн хойд азийн хүн амын өсөн нэмэгдэж буй хүнсний хэрэгцээнд 

тулгуурлаж экологийн цэвэр бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх, экспортлох логистик төв, 

биржүүдийг байгуулах. 

Зорилт 2. Баруун өмнөд бүс: Өвөрхангай, Баянхонгор, Говь-Алтай 

Говийн уулс, тал хээрийн экосистемийн тэнцвэрт байдлыг хадгалж, бүс нутгийн интеграцид 

идэвхитэй оролцсон, мал аж ахуй, аялал жуулчлал рекреацийн бүс нутаг болж хөгжинө. 

 

 

 

 

 

 

 



БҮСЧИЛСЭН ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГЫН ТӨСӨЛ 

 

113 

АЛТАЙН БҮС: /Өвөрхангай, Баянхонгор, Говь-Алтай/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021-2025 оны стратегиуд  

Бэлчээрийн мал аж ахуйг дэмжин, түүхий эдийг шат дараалан боловсруулах 

үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх. 

Стратеги 1. Хөгжлийн ирээдүй сайтай сум, сууринд орон нутгийн мэдээлэл холбооны 

эргэх холбоотой цогцолбор байгуулж, цаг агаарын аюул эрсдэлийг бууруулах, сансарын 

хиймэл дагуулын ургамалын бүрхэвчийн мэдээ ашиглан мал бэлчээрийн зохицуулалт хийх, 

малчид, иргэдийн оролцоог хангах, хөдөө аж ахуйн түүхий эд, бүтээгдэхүүний бэлтгэн 

нийлүүлэлтийн сүлжээг бүрдүүлэх, тээвэр логистикийн төвүүдийг байгуулах. 

Стратеги 2. Алтай - Улиастай 188км автозам, Шивээхүрэн - Өвөрхангай 451км автозам 

барих,  Өвөрхангай аймгийн нисэх онгоцны буудлыг олон улсын нисэх буудал болгон 

хөгжүүлэх. 

Стратеги 3. Экологийн зохистой нутаг, бэлчээр ашиглалтын хэв шинжид түшиглэсэн 

уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицсон уламжлалт болон бэлчээрийн мал аж ахуйг 

дэмжиж, органик бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийн цогцолбор хөгжүүлэх. 

Стратеги 4. Бүсийн дотоодын эрдэс баялагийн нөөцөд тулгуурлан дотоодын хэрэгцээг 

хангаж, экспортын чиг баримжаатай өндөр технологитой хариуцлагатай уул уурхайг 

хөгжүүлэх. 

2026-2050 онд баримтлах чиглэл  

II ҮЕ ШАТ: Бүсийн хөгжлийн тэнхлэгүүдийг байгуулах. 

Стратеги 1. Бургастай боомт - Алтай 312км автозам барих, Арцсуурь - Алтай - 

Бургастай төмөр замын ТЭЗҮ. 

Стратеги 2. Дэд бүтцийн тэнхлэгт түшиглэн аялал жуулчлалын салбарыг хөгжүүлж, 

аялал жуулчлалын салбарын бүтээгдэхүүний нэр төрөл, үйлчилгээний чанар, цар хүрээг 

нэмэгдүүлэх 

Стратеги 3. Бүс нутгийн тээвэр ложистикийн салбарыг хөгжүүлж, зам тээврийн 

сүлжээнд нэгдсэн аялал жуулчлал, эко бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийн цогцолбор бүхий эко 

хот суурин төлөвлөн хөгжүүлэх. 

Стратеги 4. Барилгын материалын үйлдвэрлэлийг хөгжүүлж бүс нутгийн хэрэгцээг 

хангах. 

III ҮЕ ШАТ: Дотоодын ба олон улсын амралт, рашаан сувилал, аялал жуулчлалын 

тэнхлэгийг хөгжүүлэх. 

Стратеги 1. Орон нутгийн Хөгжлийн ирээдүйтэй сумдыг холбосон замууд, Арцсуурь - 

Алтай - Бургастай төмөр зам, Говь-Алтай аймаг дахь ордын нөөцийг ашиглан галд 

тэсвэртэй барилгын материалын үйлдвэрийг байгуулах.  Улиастай-Есөнбулагийн 220кВ-ын 

ЦДАШ-ыг барих, 

Стратеги 2. Амралт, рашаан сувилалын аялал жуулчлалын үйлчилгээг олон улсын 

жишигт нийцүүлэн хөгжүүлэх 

Стратеги 3. Рекреацийн нөөц болон органик бүтээгдэхүүнд түшиглэн анагаах ухаан, 

эрдэм шинжилгээ, судалгаа, үйлдвэрлэл, инновацийн төв байгуулах 

Стратеги 4. Ховор, нэн ховор амьтан ургамалыг хамгаалах, өсгөн үржүүлэх, нөхөн 

сэргээх байгаль, ландшафтын үндэсний паркыг байгуулах, тусгай зориулалтын аялал 

жуулчлалыг хөгжүүлэх. 

IV ҮЕ ШАТ: Соёл, зугаа, цэнгэлийн олон улсын аялал жуулчлалын төвийг 

хөгжүүлэх. 

Стратеги 1. Үндэсний түүх, соёлын өв, хэв шинжийг шингээсэн зугаа цэнгэл, аялал 

жуулчлалын хотыг хөгжүүлэх. 

Стратеги 2. Хөрш орны залгаа бүс нутгийн эдийн засгийн интерацид нэгдсэн худалдаа, 

аялал жуулчлал, санхүүгийн төв бүс нутаг болгон хөгжүүлэх.  

Стратеги 3. Үйлдвэрлэл, технологи, инновац, аялал жуулчлал, рэкреацийн зохистой 

хослол бүхий ухаалаг бүс нутаг болгон хөгжүүлэх. 

Стратеги 4. Үндэсний үнэт өв, байгалийн баялагт тулгуурласан зорилтот бүлэгт 

зориулсан соёлын аж үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх. 

Зорилт 7.3.6. Баруун бүс: Ховд, Баян-Өлгий, Увс 

Монгол Алтай, Их нууруудын хотгорын экосистемийн тэнцвэрт байдлыг хадгалж, өндөр 

уулын мал аж ахуй, Өрнө – Дорныг холбосон олон улсын тээвэр, логистик, аялал жуулчлал 

бүхий бүс нутаг болж хөгжинө. 
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БАРУУН БҮС: /Ховд, Баян-Өлгий, Увс/ 

 
2021-2025 оны стратегиуд  

Экологийн цэвэр бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийг эрчимтэй хөгжүүлж, улсын дэд 

бүтцийн хөндлөн тэнхлэгийн зам, боомтыг барьж дуусгах. 

Стратеги 1. Хөгжлийн ирээдүй сайтай сум, сууринд орон нутгийн мэдээлэл холбооны 

эргэх холбоотой цогцолбор байгуулж, цаг агаарын аюул эрсдэлийг бууруулах,сансарын 

хиймэл дагуулын ургамалын бүрхэвчийн мэдээ ашиглан мал бэлчээрийн зохицуулалт хийх, 

малчид, иргэдийн оролцоог хангах, хөдөө аж ахуйн түүхий эд, бүтээгдэхүүний бэлтгэн 

нийлүүлэлтийн сүлжээг бүрдүүлэх, тээвэр логистикийн төвүүдийг байгуулах. 

Стратеги 2. Улсын дэд бүтцийн гол магистрал (АН32)-ын Ховдын Мянгад -  Загастайн 

давааны арын уулзвар хүртэлх 426км автозам барих, Ховд аймгийн Эрдэнэбүрэнгийн 

100МВт-ын усан цахилгаан станцийг барих, Дөргөн - Улиастайн 220кВ-ын ЦДАШ барих,  

Улаанбаатар-Улиастайн 400кВ-ын ЦДАШ-ыг барих судалгаа, ТЭЗҮ-ийг хийх, 

Стратеги 3. Увс, Ховд аймгуудын нисэх онгоцны буудлыг олон улсын нисэх буудал 

болгон хөгжүүлэх, олон ястны зан заншил, соёлын онцлог бүхий өндөр уулын экосистемд 

түшиглэсэн аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх 

Стратеги 4. Хөшөөтийн уурхайг түшиглэн коксийн үйлдвэр байгуулах, давсны 

олборлолтыг нэмэгдүүлж өндөр чанарын давс, давсан бүтээгдэхүүнээр дотоодын хэрэгцээг 

бүрэн хангах, экспортонд гаргах. 

2026-2050 онд баримтлах чиглэл  

II ҮЕ ШАТ: Баруун бүсийн эрчим хүчний системийг Төвийн эрчим хүчний системд 

хэт өндөр хүчдэлийн шугамаар холбох. 

Стратеги 1. Ховд - Улаангом 163км, Алтай-Улиастайн188 км, Өлгий - Улаанхус-Хөх 

Эрэгийн боомт 153км автозам барих, Улаанбаатар-Улиастайн 400кВ-ын ЦДАШ-ыг дэд 

станцуудын хамт, Улиастай - Мөрөнгийн 220кВ-ын ЦДАШ байгууулах.  

Стратеги 2. Цагааннуурын чөлөөт бүсийн үйл ажиллагааг сэргээн хөгжүүлж, 

экспортийн чадавхийг дээшлүүлэх, гадаадын хөрөнгө оруулалт, валютын орлогыг 

нэмэгдүүлэх боломжийг бий болгох, Сибир, Красноярск, Тува, Хакас зах зээлийн эрэлтэд 

тулгуурлан гадаад худалдаа, экспортийг нэмэгдүүлэх. 

Стратеги 3. Хилийн боомтуудын барилга байгууламж, тоног төхөөрөмжинд 

шинэчлэлт хийж, олон улсын стандартад нийцүүлэх, нэвтрэх чадварийг нэмэгдүүлэх, 

гадаад худалдааг хөгжүүлэх, транзит тээвэр, логистикийн төв байгуулах. 

Стратеги 4. Эрүүл бүсийн хөдөө аж ахуйн брэнд бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийг 

хөгжүүлэх, уламжлалт газар тариалан, тэжээлийн аж ахуйг хөгжүүлэх. 

III ҮЕ ШАТ: Баруун бүсийн экосистемийн унаган төрхийг нь хамгаалах, зүй 

зохистой ашиглах, өрсөлдөх чадвартай хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэх. 

Стратеги 1. Баруун бүсийн босоо төмөр замыг хоёр хөрштэй хамтарч барих, 

Цагааннуурын чөлөөт бүсийг бүрэн хүчин чадлаар нь ашиглах. 

Стратеги 2. Технологийн чиглэлийн сургуулийн шатласан тогтолцоог бий болгох, 

цөмийн цахилгаан станц барих суурь судалгаа хийх, ашиглах боломжийг эхлүүлэх. 

Стратеги 3. Бүс нутгийн хот суурингийн хөгжлийг хангах барилгын материалуудын 

үйлдвэрүүдийг хөгжүүлж.   

Стратеги 4. Их нууруудын хотгор, Алтайн уулсыг түшиглэн баруун Монголын зан 

заншил, түүх, соёл урлаг, байгаль орчинг түшиглэн аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх. 

IV ҮЕ ШАТ: Монгол Алтай, Их нууруудын хотгорын экосистемийн давуу талд 

түшиглэсэн загвар бүс нутаг болгох. 

Стратеги 1. Олон улсын эдийн засгийн интеграцид идэвхитэй оролцсон бүс нутаг болж 

хөгжих. 

Стратеги 2. Цөмийн цахилгаан станц барих ТЭЗҮ   судалгаа хийх, барилга угсралтын 

ажлыг эхлүүлэх.   

Стратеги 3. Өлгий, Ховд, Улаангом хотуудыг тээвэр, логистик, аялал жуулчлалын төв 

болгон соёлын аж үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх. 

Стратеги 4. Бүсийн давсны судалгаа хөгжүүлэлтийг сайжруулж, экспортын эко болон 

өндөр технологийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх. 

Зорилт 7.3.7. Хойд бүс: Сэлэнгэ, Дархан-Уул, Орхон, Булган, Архангай, Хөвсгөл, Завхан 

Хангай - Хөвсгөлийн экосистемийн тэнцвэрт байдлыг хадгалж, хүн төрлөхтний цэнгэг 

усны нөөцийг хамгаалсан, хөрш орон, олон улсын хамтын ажиллагаанд идэвхитэй оролцсон, 

аялал жуулчлал, эрчимжсэн хөдөө аж ахуй, боловсруулах үйлдвэрлэлийн зохистой хослол 

бүхий бүс нутаг болж хөгжинө. 
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ХАНГАЙН БҮС: /Сэлэнгэ, Дархан-Уул, Орхон, Булган, Архангай, Хөвсгөл, Завхан/ 

 

2021-2025 оны стратегиуд  

Орхон-Тамирын бэлчирт нийслэлийн баримжаатай хөгжүүлэх шинэ төвийн 

байршлыг сонгож, ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулж, хойд урд бүсийг холбосон дэд 

бүтцийн босоо тэнхлэгийг байгуулж эхлэх. 

Стратеги 1. Батцэнгэл - Хануйн гүүр 97км, Хишиг-Өндөр - Гурванбулаг 133 км, Мөрөн 

- Ханх боомт 286км, Арвайхээр - Шинэ нийслэл 222км, Булганы Хишиг-Өндөр-

Гурванбулгийн 133 км автозам барих, Дархан - Сэлэнгийн бүсэд хар төмөрлөгийн 

цогцолборыг дэд бүтцийн хамт байгуулж эцсийн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх, 

Донойн хөндийн нисэх буудал, Хөвсгөлийн нисэх онгоцны буудлыг олон улсын нисэх 

буудал болгон хөгжүүлэх, Завхан аймгийн Тэлмэн суманд ДЦС барих, Эрдэнэтийн ДЦС-ыг 

шинэчлэх, Шинэ нийслэлийн цахилгаан, эрчим хүчний хангамжийн төлөвлөлтийг УБ-

Улиастайн хэт өндөр ЦДАШ-тай нийцүүлж хийх, дулаан хангамжийн ТЭЗҮ хийх. 

Стратеги 2. Хөгжлийн ирээдүй сайтай сум, сууринд орон нутгийн мэдээлэл холбооны 

эргэх холбоотой цогцолбор байгуулж, цаг агаарын аюул эрсдэлийг бууруулах,сансарын 

хиймэл дагуулын ургамалын бүрхэвчийн мэдээ ашиглан мал бэлчээрийн зохицуулалт хийх, 

малчид иргэдийн оролцоог хангах, хөдөө аж ахуйн түүхий эд, бүтээгдэхүүний бэлтгэн 

нийлүүлэлтийн сүлжээг бүрдүүлэх, тээвэр логистикийн төвүүдийг байгуулах. 

Стратеги 3. Хөнгөн үйлдвэрлэл технологийн паркуудыг газар тариалангийн бүс нутаг 

болон мал аж ахуйтай хоршин ажиллах чиглэлээр хөгжүүлэх. 

Стратеги 4. Нийслэлийн баримжаатай хөгжүүлэх шинэ төвийн байршлыг сонгож 

ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулан хэрэгжүүлэх, их дээд сургуулиудын бүрэлдэхүүн салбар 

сургуулиуд, эрдэм шинжилгээний зарим байгууллагыг шилжүүлэн хотхоноор хөгжүүлэх. 

2026-2050 онд баримтлах чиглэл  

II ҮЕ ШАТ: Улиастай - Шинэ нийслэл – Улаанбаатарыг холбосон хурдан галт тэрэг, 

цахилгаан тээврийн дэд бүтцийг барьж байгуулах. 

Стратеги 1. Булган - Эрдэнэтийн 220кВ-ын габариттай шинэ ЦДАШ барих, бүсийн 

барилгын материалын үйлдвэрийн технологийг байгаль орчинд ээлтэй, ногоон технологиор 

шинэчлэн бүсийн өсөн нэмэгдэх хэрэгцээг бүрэн хангах. 

Стратеги 2. Цахилгаан тээврийг дэмжиж Улаанбаатар - Шинэ нийслэлийг холбосон 

хурдан галт тэрэгний үйлчилгээг бий болгох, өнгөт төмөрлөгийн үйлдвэрлэлийн эцсийн 

бүтээгдэхүүн дэмжин хөгжүүлэх. 

Стратеги 3. Эгийн голын усан цахилгаан станцыг барих, Арвайхээр - Шинэ нийслэл- 

Цэцэрлэг 220кВ-ын ЦДАШ барих,  Шинэ нийслэлийн дулаан хангамжийн эх үүсвэрийг 

барих. 

Стратеги 4. Төрийн захиргааны төв байгууллагуудыг үе шаттайгаар нүүлгэн 

шилжүүлэх. 

III ҮЕ ШАТ: Олон улсын экосистемд нийцсэн үйлдвэрлэл, үйлчилгээг хөгжүүлэх, 

хойд урд бүсийг холбосон босоо тэнхлэгийг байгуулж дуусгаж, шинэ нийслэлийг 

байгуулж, төрийн захиргааны байгууллагуудыг шилжүүлэх. 

Стратеги 1. Бүс нутагт үр ашиг өндөртэй, цэвэр үйлдвэрлэлийн технологитой өрсөлдөх 

чадвар бүхий ногоон үйлдвэрлэл, үйлчилгээг хөгжүүлэх, Орхоны хөндийг аялал 

жуулчлалын үндэсний парк байгуулах, эко аялал жуулчлал, газар тариаланг эрчимжүүлэх. 

Стратеги 2. Дархан, Эрдэнэт хотын байршил, хүн амын бүтэц, боловсрол, дэд бүтцийн 

онцлог давуу талаа ашиглан шинжлэх ухаан, технологи, инновацийн төвүүд болон агро 

паркууд байгуулах. 

Стратеги 3. Томоохон хэмжээний хүнд, хөнгөн үйлдвэрүүдийг жижиг дунд 

үйлдвэрүүдтэй хоршин хөгжүүлэх нийлүүлэлтийн тогтвортой, найдвартай сүлжээг тээвэр, 

логистикийн сүлжээний хамт байгуулах. 

Стратеги 4. Эртний монгол улс улсын түүх, нүүдлийн соёл иргэншил, уламжлалт ахуй, 

амьдралын хэвшилд түшиглэсэн аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх 

IV ҮЕ ШАТ: Өрнө  - Дорныг холбосон хамгийн дөт тэнхлэгийг байгуулж, нүүдлийн 

соёл иргэншил, монгол туургатаны өв уламжлалыг сонирхох жуулчдын урсгалыг 

нэмэгдүүлэх. 

Стратеги 1. Шинэ нийслэл хотыг үндэсний түүх, соёлын өвийг шингээсэн Монгол 

туургатаны голомт хот болгон хөгжүүлэх. 

Стратеги 2. Дэлхийн зах зээлд өрсөлдөх чадавхитай үндэсний үнэт зүйлийг тодруулсан 

бүс нутгийн эко бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх. 

Стратеги 3. Нүүдлийн мал аж ахуй, байгаль цаг уурын эрс тэс уур амьсгалд зохицсон 

ая тухтай, аюулгүй, эрүүл, уламжлалт Монгол гэр, мал аж ахуй, ахуйн хэрэгсэлийг өндөр 

технологи ашиглан үйлдвэрлэж дотоодын хэрэгцээг бүрэн хангах, экспортонд гаргах, 

сэргээгдэх эрчим хүчний системийн үндэсний үйлдвэрлэлийг хөгжүүлж хангах. 

Стратеги 4. Дэлхийн цэнгэг усны нөөцийг агуулж буй Хангай, Хөвсгөл, Орхон, 

Сэлэнгийн болон Байгаль нуурын сав газрын байгалийн унаган төрх, экосистемийн 

тэнцвэрт  байдлыг  хадгалж, түүх, соёл, угсаатан, экотуризмын олон улсын чанартай төвийн 

болон тэнхлэгийн цогцолборуудыг хөгжүүлэх. 

Зорилт. Улаанбаатар хот – бүс нутагт бий болсон хүн ам, нийгэм, эдийн засгийн 

төвлөрөлийг төлөвлөлттэйгөөр задлах, төв, дагуул хотуудын зохистой бүтцийг бүрдүүлж, 
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мэдлэгт суурилсан эдийн засаг бүхий, олон улсын түвшинд өрсөлдөх чадвартай бүс нутаг 

болгон хөгжүүлэх. 

ТӨВИЙН БҮС: /Улаанбаатар хот, Төв аймаг/  

 

2021-

2025 

оны 

стратегиуд  

Улаанбаатар бүсийн өсөлтийн хил хязгаарыг тогтоож, зохистой газар зохион байгуулалт, 

дэд бүтэц бүхий оршин суугчдын ажиллаж амьдрах тав тухтай, эрүүл, аюулгүй таатай 

орчныг бүрдүүлэх. 

Стратеги 1. Алтанбулаг-Дархан-Улаанбаатарын 333 км автозамын өргөтгөл хийх, 

Стратеги 2. Багануурын ҮТП-ын дэд бүтцийг шинэчлэх, ДЦС - 3-ыг 75МВт-аар 

өргөтгөх, 100МВт-ын цэнэг хураагуурын станц, Багануурын 400МВт-ын цахилгаан станц, 

Туул голын усан сан барих, Эмээлт, Налайхын хөнгөн үйлдвэрлэлийн ҮТП-ын дэд бүтцийг 

байгуулах. 

Стратеги 3. Нийслэлээс орон нутагт шилжин суурьших нийгэм-эдийн засгийн 

хөшүүргийг бий болгох, Улаанбаатар хот болон Төв аймгийг орон зайн зохион 

байгуулалтын хувьд цогцоор төлөвлөх, эрүүл, аюулгүй, ая тухтай амьдрах таатай орчныг 

бүрдүүлэх, 

Стратеги 4. Агаарын төмөр зам, тусгай замын автобус (BRT) ашиглан дагуул хотуудыг 

хотын төвтэй холбох, хот тодорх нийтийн тээврийг асуудлыг бүрэн шийдэх, төвлөрсөн дэд 

бүтцийн системд холбогдох боломжгүй оршин суугчдыг хэсэгчилсэн инженерийн 

хангамжид холбох, дэд төвүүдийг байгуулах, сэргээгдэх эрчим хүчний технологи 

нэвтрүүлэх, 

2026-2050 онд баримтлах чиглэл  

II ҮЕ ШАТ: Улаанбаатарын бүс нь хүн амын нутагшилт, суурьшлын зохистой 

тогтолцоонд тулгуурласан, эрчимтэй хөгжиж буй дагуул хотуудыг үйлдвэрлэл 

үйлчилгээ, логистик, хүнс, хөдөө аж ахуйн чиглэлүүдээр дагнан хөгжүүлэх. 

Стратеги 1. Алтанбулаг-Улаанбаатар-Замын үүд чиглэлд хурдны 1000 км зам барих 

Стратеги 2. Улаанбаатар - Замын-Үүдийн 660 км автозамын өргөтгөл хийх, дагуул 

хотуудыг үйлдвэрлэл, үйлчилгээ, логистик, хүнс, хөдөө аж ахуйн чиглэлүүдээр дагнан 

хөгжүүлэх. 

Стратеги 3. Ундны усыг зүй зохистой хэмнэлттэй ашиглах “Ус хэмнэлтийн бодлого”-

ыг хэрэгжүүлснээр хүн амыг баталгаатай, стандартын шаардлагад нийцсэн ундны усаар 

хангах, Усан цэнэгт цахилгаан станц барих, Тавантолгойн ДЦС-ийг 500МВт-аар өргөтгөх 

Стратеги 4. Арьс шир, ноос, ноолуур боловсруулах үйлдвэр, авто техникийн болон 

барилгын материалын захыг нийслэлээс үе шаттай нүүлгэн шилжүүлж, инновацид 

тулгуурласан ногоон технологи бүхий үйлдвэрлэлийг кластераар хөгжүүлэх 

III ҮЕ ШАТ: Иргэд, оршин суугчдад нийгмийн үйлчилгээг хурдан шуурхай, хялбар, 

үр ашигтай хүргэх, хотын амьдралд иргэдийн оролцоог хангасан, ил тод нээлттэй хот 

болгон хөгжүүлэх. 

Стратеги 1. Иргэдийн оролцоо, нээлттэй инновацийн үйл явц, цахим оролцоог 

ашиглан шийдвэр гаргадаг орон нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын бүтцийг нэвтрүүлэх, 

Стратеги 2. Гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн хүрээнд ногоон бүс, бичил цэцэрлэгт 

хүрээлэн байгуулах, нэг хүнд ногдох цэцэрлэгжсэн талбайн хэмжээг нэмэгдүүлэх замаар 

хот, суурин газрын ногоон байгууламжийг хот төлөвлөлтийн стандартад нийцүүлэх. 

Стратеги 3. Судалгаа, боловсруулалтын ажлын үр дүнд бий болсон шинэ мэдлэгийг 

эдийн засгийн эргэлтэд оруулах замаар эрдэм шинжилгээний байгууллага, их, дээд 

сургуулийн инновацийн үйл ажиллагааг хөгжүүлэх; 

Стратеги 4. Дэвшилтэт технологийг ашиглан банк санхүүгийн салбарт нэвтрүүлж 

замаар инновацийг хөгжүүлэх. 

IV ҮЕ ШАТ: Ухаалаг системд тулгуурласан, өрсөлдөх чадвартай, шинжлэх ухаан, 

тэргүүний технологи, инновац нэвтрүүлсэн олон улсын бизнесийн төв болгон 

хөгжүүлэх. 

Стратеги 1. Их өгөгдөлийн сан, үүлэн технологид суурилсан ухаалаг системд 

тулгуурласан, олон улсын банк санхүү, бизнесийн төв болгон хөгжүүлэх. 

Стратеги 2. хиймэл оюуны тусламжтайгаар нийгмийн аюулгүй байдал,  зам, барилга 

байгууламж, бусад эд хөрөнгө зэрэг биет дэд бүтцийг илүү үр ашигтай ашиглах системийг 

нэвтрүүлэх 

Стратеги 3. Гарааны бизнес, инновацийг дэмжсэн  coworking space-уудыг нэмэгдүүлэх 

замаар шинжлэх ухаан, бизнесийн уялдааг дэмжих 

Стратеги 4. Инновацид суурилан Байгалийн гамшгаас иргэд, олон нийтийг  хамгаалах, 

урдчилан сэргийлэх, мэдээлэх боломж бүхий  ухаалаг системийг суурилуулах, Монгол 

орны байгаль, цаг уурын нөхцөлд тохирсон аргаар хаягдал лаг, тунадасыг  боловсруулан 

эцсийн бүтээгдэхүүн болгох, цэвэрлэгдсэн усыг боловсруулж  дахин давтан ашиглах эрх 

зүйн орчныг бүрдүүлж, үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэх; 

Хүрэх үр дүн 
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Зүүн бүс нь Дэлхийн байгалийн өв болох дагуурын ландшафт, Дорнод Монголын талын 

экосистемийн тэнцвэрт байдлыг бүрэн хамгаалж чадсан, хөрш орнуудын хил залгаа бүс 

нутгуудтай эдийн засгийн хамтын ажиллагааг идэвхитэй хөгжүүлсэн, байгальд ээлтэй 

ногоон технологи бүхий уламжлалт ба эрчимжсэн хөдөө аж ахуй, аялал жуулчлал, 

боловсруулах үйлдвэрлэл, өндөр технологид суурилсан хариуцлагатай уул уурхай, хүнд аж 

үйлдвэрлэлийн бааз суурь бүрэлдсэн, логистикийн цогц систем бүхий, шинжлэх ухаан, 

инновацийн төвийг хөгжүүлсэн бүс нутаг болж хөгжсөн байна. 

Говийн бүс нь говийн бүсийн байгаль, түүх соёл, палеонтологийн, үнэт өв зүйлсийг 

бүрэн бүтэн байдлыг хадгалж чадсан, хөрш орны эрчимтэй хөгжиж буй бүс нутгуудтай 

эдийн засгийн интеграцид холбогдсон, хариуцлагатай уул уурхай, өндөр технологи, 

инновацид суурилсан, орчин үеийн үйлдвэрлэл үйлчилгээг төвлөрүүлсэн, үндэсний 

хуримтлал, баялагийн санг бүтээгч гол бүс нутаг болсон байна. 

Алтайн бүс нь говийн уул, тал хосолсон байгаль ландшафтийн унаган төрх, бэлчээрийн 

мал аж ахуй, нүүдлийн соёл, ахуйг хадгалж чадсан, хөрш орны хил залгаа бүс нутгуудтай 

дэд бүтэц, тээвэр логистик, гадаад худалдааны идэвхитэй хамтын ажиллагаа хөгжүүлсэн, 

дотоодын ба олон улсын амралт, рашаан сувилал, соёл зугаацлын жишиг бүс нутаг болж 

хөгжсөн байна. 

 Баруун бүс нь Дэлхийн байгалийн өв болсон Увс нуур, Их нууруудын хотгор, Монгол 

Алтайн эко системийн дахин давтагдашгүй байгалийн унаган төрх, олон үндэстэн ястаны 

түүх, ахуй соёлын баялаг өв санд тулгуурласан, эко ба тусгай сонирхолын аялал жуулчлал, 

дорно – өрнийг холбосон олон улсын тээвэр логистикийн зангилаа бүс нутаг болон хөгжсөн 

байна. 

Хангайн бүс нь Дэлхийн цэнгэг усны чухал нөөцийг агуулж буй Хангай, Хөвсгөл, 

Орхон, Сэлэнгийн болон Байгаль нуурын сав газрын байгалийн унаган төрх, экосистемийн 

тэнцвэрт  байдлыг  хадгалж, хөрш орны хил залгаа бүс нутгуудтай байгаль хамгаалал, дэд 

бүтэц, тээвэр логистикийн хамтын ажиллагааг хөгжүүлсэн, эрчимжсэн хөдөө аж ахуй, 

боловсруулах үйлдвэрлэлийн зохистой хослол бүрдүүлсэн, түүх, соёл, угсаатан, эко аялал 

жуулчлал түлхүү хөгжсөн бүс нутаг болсон байна. 

Төвийн бүс нь байгаль хамгаалал, нөөцийн менежментийн ухаалаг тогтолцоонд 

суурилсан, төв, дагуул хотуудын зохистой тогтолцоо бүрдүүлж Улаанбаатар хот дахь хүн 

ам ба нийгэм эдийн засгийн хэт төвлөрлийг саармагжуулсан, шинжлэх ухаан, инноваци, 

мэдлэгт суурилсан эдийн засаг, банк санхүү, бизнес хөгжсөн, Ази-Европын эдийн засаг, 

соёл, байгаль орчны асуудлуудад чухал үүрэг гүйцэтгэгч Монгол Улсыг тогтвортой 

хөгжлийн замд хөтлөх зангилаа бүс нутаг болон хөгжсөн байна. 
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3.4. Бодлогын хэрэгжүүлэх үе шат, үйл ажиллагаа  

3.4.1. АЛТАЙН БҮС  

Хүснэгт 52. Алтайн бүсэд хэрэгжүүлэх бодлогын үе шат, үйл ажиллагаа 

Зорилт Хүрэх үр дүн Үйл ажиллагаа  (Activity) 

Эдийн засаг     

Уул уурхай, олборлолт 

Байгаль орчинд ээлтэй, ил тод, 

хариуцлагатай уул уурхайг хөгжүүлэх. 

Үнэт металл цэвэршүүлэх, боловсруулах үйлдвэр байгуулсан 

байна. 
Үнэт металл цэвэршүүлэх, боловсруулах үйлдвэрийн төсөл 

 Эрдэс баялгийн ордууд илрүүлж, байгаль орчинд зохицсон 

нүүрс-хими, уул уурхайн боловсруулах үйлдвэрлэлийг 

хөгжүүлнэ. 

Баянтээгийн нүүрсний уурхайг түшиглэсэн  хагас коксжсон, сайжруулсан түлшний 

үйлдвэр байгуулж, бүс нутгийн хэмжээнд өргөтгөн хөгжүүлэх 

Уул уурхайн түүхий эд, эрдэс баялгийн нөөцөд түшиглэсэн өндөр технологийн үйлдвэр 

байгуулах 

Нүүрснээс нийлэг хий үйлдвэрлэх төсөл 

Аж үйлдвэр, боловсруулах үйлдвэр 

Аж үйлдвэрийн тэргүүлэх чиглэлүүдийг 

тодорхойлж, үйлдвэрийн кластер, 

чөлөөт бүс, үйлдвэрлэл, технологийн 

парк, тээвэр логистикийн сүлжээг 

цогцоор төлөвлөн хэрэгжүүлэх. 

 Алтайн бүсэд барилгын материалын болон хүнд, хөнгөн 

үйлдвэрлэл хөгжинө. 

Хүнсний давсыг үйлдвэрийн аргаар боловсруулах  

Алт зэс молибдены үйлдвэр байгуулах  

Барилгын материалын үйлдвэр байгуулах  

Харандааны гол балны үйлдвэр байгуулах  

Улаан нуураас элс олборлох 

Сав, баглаа боодлын үйлдвэр байгуулах 

Оёмол бүтээгдэхүүн үйлдвэр байгуулах 

Орон нутгийн нөөц, байгалийн баялагтаа тулгуурлан бүсийн хэмжээнд барилгын материал 

буюу өнгөлөгөөний боржин чулуу, цемент, тоосгоны хэрэглээг хангах үйлдвэрүүдийг 

байгуулах 

Экспортод чиглэсэн хүнд, хөнгөн үйлдвэрүүд ашиглалтанд орсон 

байна. 

Тайшир сумын нутагт орших Дөрвөлжингийн шохойн чулууны ордыг түшиглэн 

Цементийн үйлдвэр байгуулах 

Барилгын материалын үйлдвэрлэлийг төрөлжүүлэн хөгжүүлж, барилгын материалыг 

баруун бүсийн болон хөрш орнуудын зах зээлд нийлүүлэх  

Төмрийн хүдэр боловсруулах үйлдвэр: Цээл сум, Алтайн хүдэрийн уурхайг түшиглэн 

төмрийн хүдрийг боловсруулах үйлдвэр байгуулах. 

Өвөрхангай аймагт оёмол сүлжмэл хувцасны үйлдвэр байгуулах 

Хог хаягдлын дахин боловсруулах үйлдвэр байгуулах 

“Алтай” үйлдвэрлэл, технологийн парк байгуулагдсан байна.  Алтай хотод “Алтай” үйлдвэрлэл, технологийн паркийг байгуулах ажлыг эхлүүлэх 

Баянхонгор аймагт экспортод чиглэсэн хүнд, хөнгөн үйлдвэрүүд 

ашиглалтанд орсон байна. 

Баян-Хонгор аймгийн төвд  савхин гутлын үйлдвэр 

Баян-Хонгор аймгийн төвд  оёдлын үйлдвэр 
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Баян-Хонгор аймгийн төвд  өндөр даралтаар тоосго үйлдвэрлэх үйлдвэр 

Баян-Хонгор аймгийн төвд  чулууны үйлдвэр 

Баянхонгор аймагт чулууны уурхайн шахмалаар чулууны баяжуулах үйлдвэр байгуулах  

Баян-Хонгор аймгийн төвд савхин гутлын үйлдвэр 

Говь-Алтай аймагт дахин боловсруулах болон чулууны үйлдвэр 

байгуулсан байна. 

Говь-Алтай аймагт дахин боловсруулах үйлдвэр байгуулах 

Говь-Алтай аймгийн Дарви суманд чулууны үйлдвэр байгуулах 

Эм үйлдвэрлэх үйлдвэрийг Баянхонгор аймагт байгуулсан байна. Эмийн ургамлыг боловсруулж эм үйлдвэрлэх үйлдвэрийг Баянхонгор аймагт байгуулах; 

Барилгын материалын түүхий эдийн нөөцийг ашиглах 

боловсруулах үйлдвэр байгуулсан байна. 
Барилгын материалын түүхий эдийн нөөцийг ашиглах боловсруулах үйлдвэр байгуулах 

Худалдааны чөлөөт бүс байгуулагдсан байна. Бургастайн боомтыг түшиглэн худалдааны чөлөөт бүс байгуулах 

Үйлдвэрлэл технологийн парк байгуулсан байна. 

Хөдөө аж ахуйн гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүний бэлтгэл, тээвэрлэлт, нийлүүлэлтийн 

сүлжээнд холбогдсон орон нутгийн нөхцөл, нөөцөд нийцсэн үйлдвэрлэл технологийн парк 

байгуулах 

Хөдөө аж ахуй 

 

 ХАА-н үйлдвэрлэл тогтвортой өсч, 

усалгаатай газар тариалан, эрчимжсэн 

мал аж ахуйг экспортын баримжаатай 

хөгжүүлж хүн амын хүнсний 

бүтээгдэхүүний хангамж сайжруулах. 

Тайшир суманд загас үржүүлэх, боловсруулах үйлдвэр 

байгуулагдсан байна. 
Говь-Алтай аймгийн Тайшир суманд загас үржүүлэх, боловсруулах үйлдвэр 

Газар тариалангийн үйлдвэрлэл  тогтвортой өсч, бүсийн хүн 

амын хүнсний бүтээгдэхүүний хангамж сайжирна.  

Жимс жимсгэнэ тариалах, боловсруулж үйлдвэрлэх /Хармаг/ 

Тэжээлийн ургамлын үр үйлдвэр байгуулах 

Арвайхээр суманд органик бордооны болон төмс дахин боловсруулах  /цардуул, чипс/ 

үйлдвэр байгуулах 

Арвайхээр суманд хүнсний ногооны төрөлжсөн зоорь, өвлийн хүлэмжийн аж ахуй 

хөгжүүлэх, хүнсний ногоог боловсруулах, даршлах, савлах үйлдвэрийг байгуулах 

Өвөрхангай аймагт хүнсний ногоо боловсруулах үйлдвэр байгуулах 

Өвөрхангай аймагт бордооны үйлдвэр байгуулах 

Хүлэмжний аж ахуйг хөгжүүлэх 

Өвөрхангай аймагт МАА-н түүхий эдийг нийлүүлж боловсруулах 

үйлдвэрүүд байгуулагдсан байна. 

Өвөрхангай аймгийн Арвайхээр суманд мах махан бүтээгдэхүүний үйлдвэр байгуулах 

Өвөрхангай аймагт Гучин-Ус, Баянтээг, Баянгол, Есөнзүйл суманд мал нядалгаа, дайвар 

бүтээгдэхүүн боловсруулах үйлдвэр 

Өвөрхангай аймагт Арвайхээр суманд дайвар бүтээгдэхүүн боловсруулах био бэлдцийн 

үйлдвэр 

Өвөрхангай аймагт хуурай сүүний үйлдвэр байгуулах 
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Говь-Алтай аймагт МАА-н түүхий эдийг нийлүүлж боловсруулах 

үйлдвэрүүд байгуулагдсан байна. 

Говь-Алтай аймагт сүү, сүүн бүтээгдэхүүний  үйлдвэр байгуулах 

Говь-Алтай аймгийн Төгрөг, Тонхил, Баян-Уул, Алтай, Бигэр суманд мал нядалгаа, дайвар 

бүтээгдэхүүн боловсруулах үйлдвэр 

Говь-Алтай аймагт борцны үйлдвэр байгуулах 

Баянхонгор аймагт МАА-н түүхий эдийг нийлүүлж боловсруулах 

үйлдвэрүүд байгуулагдсан байна. 

Баян-Хонгор аймгийн Баянцагаан, Богд, Бууцагаан, Жаргалант сумдад мал нядалгаа, 

дайвар бүтээгдэхүүн боловсруулах үйлдвэр 

Баян-Хонгор аймгийн төвд хуурай сүүний үйлдвэр 

Баян-Хонгор аймгийн төвд  дайвар бүтээгдэхүүн боловсруулах био бэлдцийн үйлдвэр 

Экспортод чиглэсэн хүнд ХАА-н бүх төрлийн үйлдвэрүүд 

ашиглалтанд орсон байна. 

Экспортод чиглэсэн арьс, шир боловсруулах үйлдвэр байгуулах  

Арьс, шир боловсруулах үйлдвэр байгуулах 

Ноос, ноолуур боловсруулах үйлдвэр байгуулах 

Дайвар бүтээгдэхүүн боловсруулах үйлдвэр байгуулах 

Сүү, сүүн бүтээгдэхүүн боловсруулж үйлдвэрлэх /Ингэний ундаа/ 

Эрчимжсэн мал аж ахуйг хөгжүүлэх чиглэлээр иргэдийг зээлийн бодлогоор дэмжиж 

үйлдвэр байгуулах 

Мал, амьтаны тэжээлийн үйлдвэр байгуулах 

Халтар арвайн тариалалтыг нэмэгдүүлж, гурилын үйлдвэр байгуулах 

Экспортод чиглэсэн махны үйлдвэр байгуулах  

Эрчим хүчний үйлдвэрлэл 

Алтайн бүсийн эрчим хүчний системийг 

үүсгэн төвийн эрчим хүчний найдвартай 

системтэй холбож нэгдсэн сүлжээг 

хөгжүүлэх  

  Том чадлын цэнэг хураагуур болон усан цэнэгт цахилгаан станц 

ашиглалтанд орсон байна.  

Тохируулгын горимд ажиллах том чадлын цэнэг хураагуур төслийн техник эдийн засгийн 

үндэслэл боловсруулж барих 

Усан цэнэгт цахилгаан станц төслийн техник, эдийн засгийн үндэслэл боловсруулж барих 

220 кВ-ын 2 хэлхээт ЦДАШ, дэд станц барьсан байна. 
Мандалговь-Арвайхээр 220 кВ-ын 2 хэлхээт цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, дэд 

станц барих 

Нарны цахилгаан станц байгуулж газрын гүний дулааныг 

ашиглах, хог хаягдлын ашиглаж эрчим хүчний үйлдвэр 

байгуулсан байна. 

Нарны цахилгаан станц байгуулж газрын гүний дулааныг ашиглах, хог хаягдлын ашиглаж 

эрчим хүчний үйлдвэрийг хөгжүүлэх   

Дэд бүтцийн хөндлөн тэнхлэг, Баруун бүсийн босоо тэнхлэгийн 

авто замыг бүрэн ашиглалтад оруулж, эрчим хүч, инженерийн 

шугам сүлжээний найдвартай эх үүсвэр бий болгосон байна. 

10 МВт-аас доошгүй хүчин чадалтай Тайширын усан цахилгаан станцтай хоршин ажиллах 

сэргээгдэх эрчим хүчний /НАР, САЛХИНЫ/ цахилгаан станцыг барьж байгуулах 

Хоёр аймгийн нүүрсний уурхайнуудыг тулгуурлан 100 МВт-аас доошгүй хүчин чадлын 

дулааны цахилгаан станцуудыг барьж байгуулах 



БҮСЧИЛСЭН ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГЫН ТӨСӨЛ 

 

123 

Бусад төсөл хөтөлбөрүүдийн хүрээнд системээс алслагдсан сум суурингуудад сэргээгдэх 

эрчим хүчний 1,5, 15, 20 МВт-уудын цахилгааны эх үүсвэрүүдийг шийдвэрлэх 

Шарга сумын Далан-Ээвийг төвлөрсөн цахилгааны эх үүсвэртэй болгох 

Бүс эрчим хүчний шинэ эх үүсвэртэй болж эрчим хүчний нэгдсэн 

системд холбогдсон байна.                              

Говь-Алтай аймгийн Алтай суманд нарны цахилгаан станц, Төгрөг суманд нүүрсний хийн 

цахилгаан станц барих; 

Говь-Алтайн Дэлгэр, Жаргалан, Халиун, Шарга, Бигэр, Тайшир сумдыг цахилгаан 

дамжуулах агаарын шугамаар холбох; 

Говь-Алтай аймагт 11 мвт хүчин чадалтай Тайширын усан цахилгаан станцыг ашиглалтад 

оруулах; 

Дэд бүтэц 

Бүсийн босоо тэнхлэгийн авто замын 

хүчин чадал нэмэгдэж, хөрш орнуудын 

дамжин өнгөрөх тээвэрлэлт нэмэгдэж, 

эдийн засгийн тогтвортой өсөлтийг 

дэмжих дэд бүтэц ашиглалтад орно.  

Арвайхээр хотын нисэх онгоцны буудлыг олон улсын зэрэглэлтэй 

болгосон байна.  Улс, бүс нутаг дамнасан тээвэр ложистик 

хөгжинө. 

6 бүсийн нисэх буудлын хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх төсөл 

Орон нутгийн нисэх буудлуудын хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх хүрээнд Арвайхээр хотын 

нисэх онгоцны буудлыг олон улсын зэрэглэлтэй болгох 

Баянхонгор нисэх буудлын хөөрч буух зурвасын хүчитгэлийн төсөл 

Дэд бүтцийн хөндлөн тэнхлэг, Баруун бүсийн босоо тэнхлэгийн 

болон боомтуудын авто замыг бүрэн ашиглалтад оруулж, эрчим 

хүчний найдвартай эх үүсвэр бий болгосон байна 

Эдийн засгийн микро бүсийн төвүүдийг улс болон бүсийн чанартай авто замын сүлжээтэй 

холбох 

Говь-Алтай аймгийн Шарга сумын төвийг хатуу хучилттай авто замаар холбох 

Хархорин сум-Шанхын хийд-Бат-Өлзий сум-Улаан цутгалан хүрхрээ-Төвхөн хийд /91 км/ 

Бургастай хилийн боомтыг хатуу хучилттай авто замаар холбох /320 км/ 

Говь-Алтай аймгийн Тайшир сумын төвийг хатуу хучилттай авто замаар холбох 

Хужирт-Арвайхээр чиглэлийн 56 км хатуу хучилттай авто замын барилгын ажил 

Монгол Улсын авто замын босоо тэнхлэгийн замыг Өмнөговь-Баянхонгор-Баянлиг-Богд-

Хүрээмарал-Баян-Овоо-Галуут-Заг-Жаргалант-Гурванбулаг-Оросын холбооны улсын 

чиглэлийн 212км хатуу хучилттай авто замыг тавих  

Баянхонгор-Шаргалжуут чиглэлийн 60км хатуу хучилттай замыг тавих  

Баянхонгор-Эрдэнэцогт-Архангай чиглэлийн 200км хатуу хучилттай автозамыг тавих  

Босоо болон хэвтээ тэнхлэгийн замыг ашиглалтад оруулж, босоо болон хэвтээ тэнхлэгийн 

зам дагуух сумдыг хатуу хучилттай авто замаар холбох 

Авто замын тогтсон сүлжээг бий болгон цардмал зам, сайжруулсан зам тавьж олон салаа 

замыг багасгах. 

Бүсийн дулаан, цахилгааны эх үүсвэр, инженерийн дэд бүтцийг 

бүрэн шийдвэрлэсэн байна.  

Нарийнтээл сумын 3 дугаар багийн Тээлийн ам, 2 дугаар багийн Хүрэн дэлийн ам,  Таацын 

гол, Онгийн голын бетонон гүүр барих   

Дулааны станц барьж ашиглалтад оруулах 

Сумдыг төлөвлөрсөн халаалт болон цэвэр бохир усны системд холбох 



БҮСЧИЛСЭН ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГЫН ТӨСӨЛ 

 

124 

Мандалговь-Арвайхээр 220 кВ-ын 2 хэлхээт цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, дэд 

станц барих 

Баянхонгор, Говь-Алтай, Өвөрхангай аймгийн төв болон томоохон суурин газруудад 

дулааны станц, дулааны шугам сүлжээ барих, түлшний хангамжийг шийдвэрлэх 

Шилэн кабелийн сүлжээнд холбогдоогүй сумд, хилийн боомтуудыг холбох 

Бүсийн хэмжээнд тээвэр, логистикийн нэгдсэн сүлжээ 

байгуулагдана. 

Бургастайн боомтыг түшиглэн худалдааны чөлөөт бүс байгуулах 

Шуудан логистикийн төв байгуулах 

Аймгийн төвийн гудамж, талбайг камержуулах 

Хөдөө аж ахуйн гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүний дотоодын зах зээлийг хамгаалах, хүн 

амын хүнсний бүтээгдэхүүний эрэлт, нийлүүлэлтийн сүлжээг хөгжүүлж тээвэр 

логистикийн төвүүдийг эдийн засгийн мезо, микро бүсийн төвүүдэд байгуулах 

Өвөрхангай аймагт тээвэр логистикийн төв байгуулах 

Малчдад зориулан ХАА-н түүхий эд, бүтээгдэхүүнийн үнэ ханш, нийлүүлэлтийн сүлжээ, 

тээвэр, логистикийн нөхцөл боломж, цаг агаар, уур амьсгалын өөрчлөлтийн талаарх 

мэдээллийг шуурхай  хүргэх тогтолцоог микро бүсийн төвүүдэд бий болгох 

Хүн амын өсөлт, орон нутгийн хөгжилтэй уялдуулан эдийн засгийн микро бүсийн 

төвүүдэд төрөөс үзүүлэх нийгмийн үйлчилгээний жишиг нормативийн дагуу барилга, 

байгууламж барих 

Аялал жуулчлал  

Байгаль газарзүйн онцлог, түүх, соёлын 

өвд түшиглэсэн аялал жуулчлалын 

кластер төвүүдийг байгуулах. 

Төв аймгийн Мөнгөнморьтод аялал жуулчлалын цогцолбор 

байгуулагдсан байна. 

Төв  Мөнгөнморьт Босго-тэнгэрийн бэлд Хэрлэн голын захад амралтын газар орчимд аялал 

жуулчлалын цогцолборын төсөл 

Хархорум хотын туурийг бэхжүүлэх, сэргээн засварласан байна. Хархорум хотын туурийг бэхжүүлэх, сэргээх 

Аялал жуулчлалын кластерын төвүүд бий болсон байна. 

Орчин үеийн зочид буудал, жуулчны бааз, нүүдлийн отог шинээр барьж тохижуулан 

үйлчилгээний нэр төрлийг олшруулах 

Угсаатан зүйн музей байгуулж Эрдэнэзуу орчмын бүс нутагт аялал жуулчлалын цогцолбор 

байгуулах 

Өвөрхангай аймгийн Хархорин суманд  олон улсын нисэх онгоцны  буудал байгуулж, говь, 

хангайн бүсийн аялал жуулчлалын цогцолбор байгуулах 

Бигэр номунхан, Наробанчин хийдийг сэргээн босгож, шашин, соёл, жуулчны төв болгох 

Бигэр сумын таван элс, Жаргалан сумын Хүнхэрийн рашааны 

түшиглэн сувиллын аяллыг хөгжүүлсэн байна. 

Бигэр сумын таван элс, Жаргалан сумын Хүнхэрийн рашааны түшиглэн сувиллын аяллыг 

хөгжүүлэх 

Аялал жуулчлалын бааз байгуулсан байна. “Ээж хайрхан” уулыг түшиглэн аялал жуулчлалын бааз байгуулах 
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Монгол-Орос-Хятадын аялал жуулчлалын “Цайны их зам” 

брэндийг үүсгэсэн байна. 
Монгол-Орос-Хятадын аялал жуулчлалын “Цайны их зам” брэндийг бий болгох 

Архангай Тариат суманд эко аялал жуулчлалын цогцолбор 

байгуулагдсан байна. 

Архангай Тариат суманд Хорго, тэрхийн цагаан нуур орчимд эко аялал жуулчлалын 

цогцолборын төсөл 

Ховд Буянт суманд эко аялал жуулчлал цогцолбор байгуулагдсан 

байна.  
Ховд Буянт суманд Хар ус нуур орчимд эко аялал жуулчлал цогцолборын төсөл 

Нийгэм 

 Бүсийн нийгмийн асуудлыг 

шийдвэрлэх стандартад нийцсэн, 

хүртээмжийг нэмэгдүүлсэн төсөл, 

хөтөлбөр, бодлогын бичиг баримтын 

хэрэгжилтийг хангах, үүнтэй уялдсан 

бүтээн байгуулалт хийж хүн ам 

зохистой төвлөрөл бий болгох. 

Төрийн байгууллагуудын ажлын байрны хүрэлцээ, хангамж 

чанарыг нэмэгдүүлсэн байна. 
Түр хамгаалах байр шинээр барих 

Нийгмийн үйлчилгээний барилга байгууламжууд нэмэгдэж 

хүрэлцээтэй болсон байна. 

Эмнэлгийн өргөтгөл барилгыг барих  

Сургалт хүмүүжлийн тусгай байгууллагын тусгай цогцолбор барилга байгууламжийг 

барих 

Үйл ажиллагаагаа явуулах өөрийн байргүй байгаа орон нутаг дахь улсын бүртгэлийн газар, 

хэлтсийн байр бариулах 

Хүүхдийн цэцэрлэгийн барилга 

Бага дунд боловсролын орчин нөхцөл тоног төхөөрөмжийг сайжруулах 

Хүүхдийн оншилгооны салбар байгуулсан байна. Хүүхдийн бүсийн оншилгооны салбар байгуулах  

Дээрх сумдад нийгмийн үйлчилгээний барилга, байгууламж 

баригдсан байна. 

Бат-Өлзий, Есөнзүйл, Төгрөг, Тарагт, Уянга сумдад 150-200 хүүхдийн суудалтай 

цэцэрлэгийн барилгыг шинээр барих  

Бат-Өлзий, Баруунбаян-Улаан, Хархорин, Хужирт, Төгрөг, Гучин-Ус сумдад спорт 

цогцолбор байгуулах  

Бат-Өлзий, Баян-Өндөр, Төгрөг, Сант , Тарагт сумдад 240 хүүхдийн суудалтай сургуулийн 

барилга барих 

Баян-Өндөр, Тарагт, Сант сумдад эрүүл мэндийн төвийг шинээр барих  

Нутгийн захиргааны шинэ ордон барьсан байна. Арвайхээр сумын Нутгийн захиргааны шинэ ордон барих 

ЕБС-ийн өргөтгөлийн барилга, урлаг заалыг шинээр барьсан 

байна.  

Арвайхээр сумын ерөнхий боловсролын 2-р сургуулийн өргөтгөлийн барилгыг шинээр 

барих  

Арвайхээр сумын ерөнхий боловсролын 4-р сургуулийн урлаг заалыг шинээр барих 

Төрийн албан хаагчдын орон сууцны хороолол баригдсан байна. Төрийн албан хаагчдын орон сууц барих  

Засаг даргын Тамгын газрын барилгын хүчитгэл хийгдсэн байна. 
Хайрхандулаан, Хархорин, Есөнзүйл, Төгрөг, Сант сумын Засаг даргын Тамгын газрын 

барилга 

Цэвэр бохир усны инженерийн  шугам сүлжээг шинэчлэн 

өргөтгөн, цэвэрлэх байгууламж шинээр барьж,  нийтийн бие 

засах газартай болох 

Цэвэр бохир усны инженерийн  шугам сүлжээг шинэчлэн өргөтгөн, цэвэрлэх байгууламж 

шинээр барьж,  нийтийн бие засах газартай болох  
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Хархорин суманд "Хуримын ордон" баригдсан байна. Хархорин суманд "Хуримын ордон" барих 

Эмчилгээ, сувилалын газар байгуулагдсан байна. Таацын халуун рашааныг түшиглэн эмчилгээ, сувилалын газар байгуулах  

24000 өрхийг орон сууцны хороолол баригдсан байна. 40000 айлын орон сууц барих хөтөлбөрийн хүрээнд 24000 өрхийг орон сууцжуулах  

Хүрэмт халуун рашааны орчныг тохижуулагдсан байна. Тарагт сумын Хүрэмт халуун рашааны орчныг тохижуулах  

Сумдын гэр хороолол болон барилга байгууламжийг төвлөрсөн 

халаалтад холбогдсон байна. 
Сумдын гэр хороолол болон барилга байгууламжийг төвлөрсөн халаалтад холбох  

Амралтын газар байгуулагдсан байна. Хүнгүй мухар, Цагаан бургасанд  амралтын газар байгуулах  

Аймгийн төвүүдэд угсаатны зүйн музейг засварлаж, музейн сан 

хөмрөгийг арвижуулсан байна. 
Аймгийн төвүүдийн угсаатны зүйн музейг засварлаж, музейн сан хөмрөгийг арвижуулах 

Хархорины түүх соёлын дурсгалын цогцолбор байгуулагдсан 

байна. 
Хархорин сумын төвд Хархорины түүх соёлын дурсгалын цогцолбор 

“Шаргалжуут” рашаан сувиллын иж бүрэн цогцолбор 

байгуулагдсан байна. 

Баянхонгор аймаг Эрдэнэцогт сум “Шаргалжуут” рашаан сувиллын иж бүрэн цогцолборын  

бүтээн байгуулалтын төсөл 

Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллага болон бага, дунд 

боловсролын байгууллагын барилга байгууламжийг сайжруулсан 

байна. 

Хүүхдийн цэцэрлэгийн барилга 

Бага дунд боловсролын орчин нөхцөл тоног төхөөрөмжийг сайжруулах 

Сумын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөг шинэчилсэн байна. 
Сумын стратеги төлөвлөгөөг шинэчлэн боловсруулах, сумын хөгжлийн ерөнхий 

төлөвлөгөөнд нэмэлт өөрчлөлт оруулах  

Сумын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөг шинэчилсэн байна. 
Сумдын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө болон нутаг дэвсгэрийн хөгжлийн төлөвлөгөө 

боловсруулах 

Баруун бүсийн багш хөгжлийн ордонг байгуулсан байна. 
Хуучин Ардын дуу бүжгийн Алтай чуулгын барилгыг түшиглэн Баруун бүсийн багш 

хөгжлийн ордонг байгуулна. 

 Эрдэм шинжилгээний байгууллага, их, 

дээд сургуулийн инновацийн үйл 

ажиллагааг хөгжүүлэх. 

МСҮТ-ийг өргөтгөн Техник технологийн дээд сургууль болгосон 

байна.  

Мэргэжпийн сургалт үйлдвэрлэлийн сургуулийн бааз суурийг өргөтгөн Техник 

технологийн дээд сургууль болгон хөгжүүлнэ. 

Тухайн чиглэлийн их, дээд сургууль байгуулсан байна. 

Анагаахын ухааны их сургуулийн салбар байгуулах  

Хөдөө аж ахуйн их сургууль байгуулах  

Соёлын дээд сургуулийн салбар байгуулах  

Анагаах ухаан, эрдэм шинжилгээ, судалгаа, үйлдвэрлэл, 

инновацийн төв байгуулсан байна. 

Рекреацийн нөөц болон органик бүтээгдэхүүнд түшиглэн анагаах ухаан, эрдэм шинжилгээ, 

судалгаа, үйлдвэрлэл, инновацийн төв байгуулах 

Алтайн бүсэд уламжлалт анагаах ухааны  судалгааны хүрээлэн 

байгуулсан байна. 
Алтайн бүсэд уламжлалт анагаах ухааны  судалгааны хүрээлэн байгуулах 
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Сургалт хүмүүжлийн тусгай байгууллагын тусгай цогцолбор 

барилга байгууламжийг барьсан байна. 

Сургалт хүмүүжлийн тусгай байгууллагын тусгай цогцолбор барилга байгууламжийг 

барих 

Байгаль орчны ашиглалт, хамгаалалт 

Бүсийн байгалийн төрх байдлыг 

хадгалах, байгалийн болон түүх соёлын 

үнэт зүйлсийг хамгаалах экологийн 

даацад нийцүүлэн нөөц баялгийг иж 

бүрэн, зохистой ашиглах, нөхөн сэргээх  

замаар улс орны эдийн засгийн 

тогтвортой өсөлтийг тэтгэн, амьдрах 

орчныг сайжруулах. 

Бүсийн нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд  байрзүйн тоон зургаар 

зурагжуулж газарзүйн нэрийн тодруулалт хийгдсэн байна. 

Сумын төвүүдийн инженерийн шугам сүлжээний зураглал 

Монгол орны нутаг дэвсгэрийн 55%-ийг 1:25000 масштабтай байр зүйн тоон зургаар 

зурагжуулах 

Газар зүйн нэрийн хээрийн тодруулалтыг улсын хэмжээнд хийх 

Ойн аж ахуйн цогцолбор төв байгуулсан байна. Ойн аж ахуйн цогцолбор төв байгуулах 

Байгаль орчны хяналт шинжилгээний лабораторийг шинээр 

барьсан байна. 

Орон нутагт бүсчилсэн байдлаар байгаль орчны хяналт шинжилгээний лабораторийг 

шинээр барих, чадавхийг бэхжүүлэх 

Орон нутгийн байгаль орчны хяналт шинжилгээний чанарыг 

сайжруулсан байна. 
Орон нутгийн агаарын чанарын хяналт, шинжилгээний сүлжээг өргөжүүлэх 

Хамгаалалтын захиргаадын байр байгуулсан байна. 
Хамгаалалтын захиргаадын байр/Баянхонгор Баянхонгор хот 

Хамгаалалтын захиргаадын байр/Говь-Алтай Цогт сум 

Аймаг, сумдын төвд худаг, усан сан зэрэг байгууламжуудыг 

байгуулсан байна. 

Аймаг, сумдын төвийн ундны усны нөөц тогтоох, гүн өрмийн худаг шинээр гаргах, усан 

сан байгуулах, ус түгээх байр байгуулах 

“Орхон-Онги-Улаан нуур” төслийг  хэрэгжүүлж, усны урсацыг 

нэмэгдүүлсэн байна.  
“Орхон-Онги-Улаан нуур” төслийг  хэрэгжүүлж, усны урсацыг нэмэгдүүлэх 

Бүрд, Хужирт, Уянга, Арвайхээр, Нарийнтээл  сумдын төвд 

үерээс хамгаалах далан байгуулсан байна.  

Бүрд, Хужирт, Уянга, Арвайхээр, Нарийнтээл  сумдын төвд үерээс хамгаалах далан 

байгуулах   

Хүйсийн голын услалтын систем байгуулсан байна. Өлзийт сумын Хүйсийн голын услалтын систем байгуулах 

Рашаан сувилал бүхий газрын кадастрын үнэлгээ хийсэн байна. Рашаан сувилал бүхий газрын кадастрын үнэлгээ хийх төсөл 

Завхан Отгон суманд эмчилгээ сувилалын чиглэлийн цогцолбор 

байгуулагдсан байна. 
Завхан Отгон суманд Отгонтэнгэр эмчилгээ сувилалын чиглэлийн цогцолборын төсөл 

Тариалангийн талбайг тойруулан ойн зурвас байгуулсан байна. 
Хөрсийг элэгдэл, эвдрэлээс хамгаалж, цас тогтоох зорилгоор тариалангийн талбайг 

тойруулан ойн зурвас тарьж ургуулах; 

Мод сөөгний үр, боргоцой бэлтгэх, тарьц суулгац ургуулах 

цехийг байгуулсан байна. 

Мод сөөгний үр, боргоцой бэлтгэх, тарьц суулгац ургуулах цехийг Баянхонгор аймгуудад 

байгуулах 
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Бэлчээрийн болон эрчимжсэн мал аж ахуй, фермерийн аж ахуйг 

зохистой хослуулан хөгжүүлсэн байна. 

Хөдөөгийн хүн ам, мал аж ахуйн усны хангамжийг нэмэгдүүлж, бэлчээрийн болон 

эрчимжсэн мал аж ахуй, фермерийн аж ахуйг зохистой хослуулан хөгжүүлэх 

Бүс нутгийн онцлогт тулгуурласан эко аялал жуулчлал хөгжиж, 

дэмжих дэд бүтцийн бүтээн байгуулалт хийгдсэн байна. 

Байгалийн унаган төрх, нүүдлийн соёл иргэншил, түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгалыг 

хамгаалах, хадгалах, танин мэдэхүйн мэдлэг олгох эко парк байгуулах 

3.4.2. БАРУУН БҮС  

Хүснэгт 53. Баруун бүсэд хэрэгжүүлэх бодлогын үе шат, үйл ажиллагаа 

Зорилт Хүрэх үр дүн Үйл ажиллагаа  (Activity) 

Эдийн засаг     

Уул уурхай, олборлолт  

Байгаль орчинд ээлтэй, ил тод, 

хариуцлагатай уул уурхайг хөгжүүлэх. 

    Уул уурхайн боловсруулах үйлдвэрлэлийг ашиглалтанд 

оруулсан байна.  

Асгатын мөнгөний уурхайг ашиглалтад оруулах  

Сумын уул, уурхайн ордуудыг дахин ашиглалтад оруулах /Асгат, Дулаан хар, Борхаг, 

Цүнхэг / 

Аж үйлдвэр, боловсруулах үйлдвэр  

Аж үйлдвэрийн тэргүүлэх чиглэлүүдийг 

тодорхойлж, үйлдвэрийн кластер, 

чөлөөт бүс, үйлдвэрлэл, технологийн 

парк, тээвэр логистикийн сүлжээг 

цогцоор төлөвлөн хэрэгжүүлэх. 

 Баруун бүсэд барилгын материалын болон хүнд, хөнгөн 

үйлдвэрлэл хөгжинө. 

Шохойн чулууны ордыг түшиглэн цементийн үйлдвэрийг ашиглалтад оруулах 

Тоосго, блокны үйлдвэр байгуулах 

Мах комбинат барих  

Баруун бүсийн махны үйлдвэр байгуулах  

Ховд аймагт ховор металл, нүүрс, газрын тос, барилгын (цементийн) материалын 

Баян-Өлгий аймагт алт, мөнгө, гянт болд, тосон будгийн 

Хөшөөтийн уурхайг түшиглэн коксын үйлдвэр байгуулах 

Увс аймагт алт, нүүрс, давсны 

Завхан аймагт фосфор, давс, зэс, үнэт металл (алмаз), барилгын материалын (шохой, 

тоосго) 

Цемент, барилгын материалын үйлдвэр барих  

Ховд аймаг Шураг багийн Хондлой арын шавар ашиглан тоосгоны үйлдвэр байгуулах  

Говь-Алтай аймагт алт, нүүрс, барилгын материалын үйлдвэрлэл 

Төвлөрсөн суурин газруудад хог хаягдал боловсруулах үйлдвэр байгуулах  

Экспортын зориулалтаар давс, давсан бүтээгдэхүүний үйлдвэр байгуулах 

Боловсруулах үйлдвэрүүд ашиглалтанд орж бүтээгдэхүүн 

нийлүүлж эхэлнэ.  

Хог боловсруулах үйлдвэр барих  

Түүхий эд боловсруулах үйлдвэр барих  

Арьс шир боловсруулах үйлдвэр байгуулах  

Баян-Өлгий аймгийн төвд хатгамал эдлэлийн үйлдвэр 
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Баян-Өлгий аймагт дотоодын хэрэгцээгээ хангах хүнд, хөнгөн 

үйлдвэрүүд байгуулагдсан байна. 

Баян-Өлгий аймгийн төвд сүлжмэлийн үйлдвэр 

Баян-Өлгий аймгийн төвд эсгийний  үйлдвэр 

Баян-Өлгий аймгийн төвд хуванцрын хаягдал боловсруулах  үйлдвэр 

Баян-Өлгий аймгийн төвд гутлын  үйлдвэр 

Баян-Өлгий аймгийн төвд дайвар бүтээгдэхүүн боловсруулах био бэлдцийн үйлдвэр 

Баян-Өлгий  аймгийн Цэнгэл сумын  төвд “Алтай таван богд” бүргэдийн ан, эко аяллын 

үйлчилгээний цогцолбор, 

Баян-Өлгий  аймгийн Хурган нуур, Цагаан голд, Хар ус нуурын эрэгт “Хар ус нуур” аялал 

жуулчлалын эко цогцолбор 

Увс аймагт дотоодын хэрэгцээгээ хангах хүнд, хөнгөн 

үйлдвэрүүд байгуулагдсан байна. 

Увс аймгийн төвд Жамц давс боловсруулах үйлдвэр байгуулах 

Увс аймгийн төвд Чацаргана, жимс жимсгэнэ боловсруулах үйлдвэр байгуулах 

Увс аймгийн төвд Өндөр даралтаар тоосго үйлдвэрлэх үйлдвэр байгуулах 

Увс аймгийн төвд Бетон зуурмагийн үйлдвэр байгуулах 

Ховд аймагт дотоодын хэрэгцээгээ хангах хүнд, хөнгөн 

үйлдвэрүүд байгуулагдсан байна. 

Ховд аймагт Төмөр эдлэлийн үйлдвэр байгуулах 

Ховд аймгийн Жаргалант суманд Барилгын ханын дүүргэлтийн хөнгөн блокны үйлдвэр 

байгуулах 

Ховд аймагт Оёдлын үйлдвэр байгуулах 

Ховд аймгийн Жаргалант суманд Цементийн үйлдвэр байгуулах 

Ховд аймгийн Жаргалант суманд Жимс жимсгэнэ боловсруулах үйлдвэр байгуулах 

Ховд аймгийн Жаргалант суманд Дайвар бүтээгдэхүүн боловсруулах био бэлдцийн 

үйлдвэр байгуулах 

Хөдөө аж ахуй  

 

 ХАА-н үйлдвэрлэл тогтвортой өсч, 

усалгаатай газар тариалан, эрчимжсэн 

мал аж ахуйг экспортын баримжаатай 

хөгжүүлж хүн амын хүнсний 

бүтээгдэхүүний хангамж сайжруулах. 

Баруун бүсэд  МАА-н түүхий эдийг нийлүүлж боловсруулах 

үйлдвэрүүд байгуулагдсан байна. 

Мах боловсруулах, махан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх байгуулах  

Увс аймгийн Сагил, Наранбулаг, Зүүнговь, Баруунтуруун, Өмнөговь сумдад Мал нядалгаа, 

Дайвар бүтээгдэхүүн боловсруулах үйлдвэр байгуулах 

Увс аймгийн төвд Дайвар бүтээгдэхүүн боловсруулах био бэлдцийн үйлдвэр байгуулах 

Баян-Өлгий аймгийн Алтанцөгц, Цагааннуур, Буянт, Дэлүүн сумдад мал нядалгаа, Дайвар 

бүтээгдэхүүн боловсруулах үйлдвэр 

Ховд аймгийн Жаргалант суманд Мал төхөөрөх, мах боловсруулах үйлдвэр байгуулах 

Ховд аймгийн Манхан, Зэрэг, Булган суманд Мал нядалгаа, Дайвар бүтээгдэхүүн 

боловсруулах үйлдвэр байгуулах 
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Ховд аймагт Арьс шир боловсруулах үйлдвэрийн цэвэрлэх байгууламж  

 Загас үржүүлэх, боловсруулах үйлдвэр байгуулагдсан байна. 

Хяргас, Хар-Ус, Хар, Дөргөн нуурт загас үржүүлэх ажлыг оновчтой зохион байгуулах 

Газар тариалангийн үйлдвэрлэл  тогтвортой өсч, бүсийн хүн 

амын хүнсний бүтээгдэхүүний хангамж сайжирна.  

Усалгаатай газар тариалан Тэс сумын Хэлэнцэгийн 150 га, Торхилогын 860 га -д царгас, 

малын ногоон тэжээл болон хүнсний бүтэээгдэхүүн тариалах  

Газар нутгийн онцлог тохируулан газар тариаланг хөгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх , 

Алтанцөгц суманд газар тариалангийн үйлдвэрийг хөгжүүлэх боломжоор ханган бусад 

сумдыг өвс тэжээлээр хангах бодлого баримтлах  

 МАА-н түүхий эдийг нийлүүлж боловсруулах үйлдвэрүүд 

байгуулагдсан байна. 

Малын гаралтай бүтээгдэхүүний үйлдвэр цех байгуулах 

Ноос боловсруулах үйлдвэрийг бий болгох  

Махны чиглэлийн ферм байгуулах  

Малын тэжээлийн үйлдвэр, гурилын үйлдвэр байгуулах  

Мал эмнэлгйин иж бүрэн лабортори, эмийн эргэлтийн сан байгуулах  

Хөдөө аж ахуйн гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүний бэлтгэл, тээвэрлэлт, нийлүүлэлтийн 

сүлжээнд холбогдсон орон нутгийн нөхцөл, нөөцөд нийцсэн үйлдвэрлэл технологийн парк 

байгуулах 

Хөдөө аж ахуйн гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүн боловсруулах үйлдвэр байгуулах 

Эрчимжсэн мал аж ахуйг хөгжүүлэх, мах сүүний чиглэлийн үхэр, адуу, бог малын ферм 

байгуулах  

Эрчим хүчний үйлдвэрлэл  

Алтайн бүсийн эрчим хүчний системийг 

үүсгэн төвийн эрчим хүчний найдвартай 

системтэй холбож нэгдсэн сүлжээг 

хөгжүүлэх  

  Том чадлын цэнэг хураагуур болон усан цэнэгт цахилгаан станц 

ашиглалтанд орсон байна.  

Тохируулгын горимд ажиллах том чадлын цэнэг хураагуур төслийн техник эдийн засгийн 

үндэслэл боловсруулж барих 

Бага болон дунд чадлын байнгын ажиллагаатай усан цахилгаан станцын төслийн судалгаа 

хийх, оновчтой байршлыг тогтоож, хэрэгжүүлэх 

220 кВ-ын 2 хэлхээт ЦДАШ, дэд станц барьсан байна. 
Улиастай-Дөргөн-Мянгадын 220 кВ-ын 2 хэлхээт 380 км цахилгаан дамжуулах агаарын 

шугам, дэд станц барих ажлын судалгааг хийх, ажлыг эхлүүлэх 

Нарны цахилгаан станц байгуулж газрын гүний дулааныг 

ашиглах, хог хаягдлын ашиглаж эрчим хүчний үйлдвэр 

байгуулсан байна. 

Ховд гол дээр Эрдэнэбүрэнгийн 60-100 хүртэл МВт-ын усан цахилгаан станц барих ажлыг 

эхлүүлэх 

Дэд бүтцийн хөндлөн тэнхлэг, Баруун бүсийн босоо тэнхлэгийн 

авто замыг бүрэн ашиглалтад оруулж, эрчим хүч, инженерийн 

шугам сүлжээний найдвартай эх үүсвэр бий болгосон байна. 

МАА-н багийн төвүүдийг ЦДАШ-д холбох 

Баньд ТАА 49-ийг өндөр хүчдэлийн агаарын шугамд холбох  

Сумын төвийг цэвэр бохирын нэгдсэн шугам сүлжээнд холбох  

Шижигтийн хавцлын УЦС барих  
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Бүс эрчим хүчний шинэ эх үүсвэртэй болж эрчим хүчний нэгдсэн 

системд холбогдсон байна.                              

Дөргөн (Ховд), Улаанбоом (Говь-Алтай)-ын усан цахилгаан станцыг ашиглалтад оруулж, 

Алтай-Улиастай, Ховд-Дөргөнийг цахилгаан дамжуулах өндөр хүчдэлийн шугамаар 

холбох 

Дэд бүтэц  

Бүсийн босоо тэнхлэгийн авто замын 

хүчин чадал нэмэгдэж, хөрш орнуудын 

дамжин өнгөрөх тээвэрлэлт нэмэгдэж, 

эдийн засгийн тогтвортой өсөлтийг 

дэмжих дэд бүтэц ашиглалтад орно.  

Ховд хотын нисэх онгоцны буудлыг олон улсын зэрэглэлтэй 

болгосон байна.  Улс, бүс нутаг дамнасан тээвэр ложистик 

хөгжинө. 

Аялал жуулчлалын гол бүс нутгуудад агаарын тээврийн үйлчилгээ, хүртээмжийг 

нэмэгдүүлэх хүрээнд Улаангом хотын нисэх онгоцны буудлыг олон улсын зэрэглэлтэй 

болгох 

Баруун бүс нутгийн агаарын тээврийн үйлчилгээ, хүртээмжийг нэмэгдүүлэх хүрээнд Ховд 

хотын нисэх онгоцны буудлыг олон улсын зэрэглэлтэй болгох 

нисэх буудлын хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх төсөл 

Ховд аймгийн Ховд хотын Олон улсын  нисэх буудлыг  ICAO-ын стандарт шаардлагыг 

хангасан 4C хяналтын код бүхий хөөрч буух зурвас, зорчигч үйлчилгээний цогцолбор олон 

улсын нисэх буудал  болгон өргөжүүлэх ажил 

Баруун бүсийн нийт  онгоцны буудлын нисэх, буух талбайг хатуу хучилт бүхий  зурвастай 

болгох 

Нисэх онгоцны буудлыг өргөтгөх, шинээр барих  

Дэд бүтцийн хөндлөн тэнхлэг, Баруун бүсийн босоо тэнхлэгийн 

болон боомтуудын авто замыг бүрэн ашиглалтад оруулж, эрчим 

хүчний найдвартай эх үүсвэр бий болгосон байна 

Өлгий (БӨ)-Улаанхус сум-Алтай таван богд уул чиглэлийн 118 км авто зам 

Дэлүүн сумыг хатуу хучилттай авто замаар холбож, Дэлүүнээс Улаагчны даваа хүртэл 

сайжруулсан шороон замтай холбох 

Увс аймгийн “Дэглий цагаан” нисэх буудлын хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх төсөл 

Ховд-Улаангом чиглэлийн 163 км хатуу хучилттай авто замын барилгын ажил 

Майхан толгойн усан цахилгаан станц, дулааны 2 дугаар станцыг барих  

Цагааннуур-Улаанбайшинт (Баян-Өлгий) -Завхан-Тээлийн бэлчирийн хэвтээ тэнхлэгийн, 

Манхан-Булган (Ярантай), Хандгайт-Сагил (Увс), Арц суурь-Улиастай, Алтай-Бургастайн 

чиглэлийн босоо тэнхлэгийн авто замыг сайжруулж, Баруун  бүсийн гадаад зах зээлтэй 

зохистой холбогдон хөгжих нөхцөлийг бүрдүүлэх 

Баян-Өлгий аймгийн төвийн төв гудамжинд 3 км хатуу хучилттай зам тавих 

Өлгий-Буянт-Алтай сумын чиглэлийн 45 км хатуу хучилттай авто зам барих  

Сумын төвүүдэд хатуу хучилттай хар зам барих  

Шургийн гүүрнээс сумын төвийг мянганы замын босоо тэнхлэгийн авто замтай хатуу 

хучилттай замаар холбох  

Баян-Өлгий аймаг Дэлүүн суманд ганц модны голын төмөр бетон гүүр барих 

Ногоонннуур Цагааннуур чиглэлийн улсын чанартай авто замыг хатуу хучилттай болгох  

Өлгий хотын 6,9,10-р багуудын нутаг дэвсгэрт халаалт, цэвэр бохир усны хоёр дахь эх 

үүсвэр бий болгож, инженерийн шугам сүлжээ байгуулах  
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Хэвтээ тэнхлэгийн замыг сумын төврүү 28 км, Увс нуур луу 8 км, Шүдэн уулын уурхай 

руу 18 км тавьснаар байгаль орчинд ээлтэй уул уурхай, аялал жуулчлал, ЖДҮ хөгжих 

үндсэн нөхцөл бүрдэнэ. 

Согоог голын гүүрнээс сумын төв хүртэл 3,5 км хар зам тавих  

Бүсийн дулаан, цахилгааны эх үүсвэр, инженерийн дэд бүтцийг 

бүрэн шийдвэрлэсэн байна. Сэргээгдэх эрчим хүчний үйлдвэрлэл 

эрс нэмэгдүүлсэн байна. 

Алслагдсан багуудыг үүрэн холбооны сүлжээнд холбох  

Хотын цэвэрлэх байгууламжийг шинээр барих  

Ховд аймагт 12 мвт хүчин чадалтай Дөргөний усан цахилгаан станцыг барьж, ашиглалтад 

оруулах 

Сөнхөл, Улаанхус багуудын төв болон төвлөрсөн суурин айлуудыг өндөр хүчдэлийн 

шугаманд холбох  

Хөдөөгийн багуудын төвийг сэргээгдэх эрчим хүчний системээр хангах  

Ховд голын гүүрийн ачааллыг буруулан 10,4-р багуудын нутаг дэвсгэрт /Олон улсын 

чанартай зам дагуу баригдах хүнд даацын гүүрээс гадна/ шинээр гүүр барих  

Булган голд байгаа гурван модон гүүрийг бетон гүүрээр солих /Төсөвт өртөг нь 3 тэрбум/ 

Ховд аймгийн Дуут сум дахь трансформатрын хүчин чадлыг нэмэх дотоод шугамыг 

шинэчлэх 

Айл өрхүүдийн цэвэр бохир усны шугамд холбож, инженерийн дэд бүтцийг хөгжүүлэх  

Баян-Өлгий аймгийн Хөх хөтөл багийг интернэт сүлжээнд холбох  

Бөхмөрөн сумаас Бөхмөрөн голын Таван салаан гарамд гүүр барих  

Сумын төвийн төвлөрсөн цэвэр бохир дулааны нэгдсэн системтэй болох 

Бүсийн хэмжээнд тээвэр, логистикийн нэгдсэн сүлжээ 

байгуулагдана. 

Цагааннуур тээвэр логистикийн төв байгуулах, хуурай боомтын статустай болгох 

Ховд аймагт тээвэр логистикийн төв байгуулах 

Увс аймагт тээвэр логистикийн төв байгуулах 

Хилийн боомтуудыг түшиглэн гадаад худалдааг хөгжүүлэх, бодлогоор дэмжих, тээвэр 

логистикийн төв байгуулах  

Авто тээвэр засвар үйлчилгээний ложистик төв байгуулах  

Цагааннуур (Баян-Өлгий аймаг)-ын улсын хилийн шалган нэвтрүүлэх цогцолбор 

байгуулах 

Цагааннуур-Өлгий-Ховд,Боршоо-Улаангом-Ховд, Ховд-Ярантай чиглэлээр гадаад 

худалдаа-тээврийн цогцолборуудыг байгуулж олон улсын хамтын ажиллагааны бүс 

нутгийн сүлжээнд хамруулах 

Үндсэн хэвтээ тэнхлэгийн дагуу Мянгад - Дөргөн - Улиастайн 220кВт-ын 380 км урт 

ЦДАШ барьж, Эрчим хүчний нэгдсэн системд холбох  

Улсын дэд бүтцийн гол магистраль (АН-32)-ын Ховдын Мянгад -  Загастайн давааны арын 

уулзвар хүртэлх 426 км авто зам барих 
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Ховдын Үенчийн усан цахилгаан станцыг барьж, Булган, Алтай сумдыг цахилгаан 

дамжуулах агаарын шугамаар холбох 

Дөргөн-Мянгадын 110 киловольтын өндөр хүчдэлийн цахилгаан дамжуулах шугамыг 

ашиглалтад оруулан баруун гурван аймгийн зарим сумдыг төвлөрсөн системд холбох 

Цагааннуурын худалдааны чөлөөт бүсийн үйл ажиллагааг хөгжүүлэх, идэвхжүүлэх  

Аялал жуулчлал  

Байгаль газарзүйн онцлог, түүх, соёлын 

өвд түшиглэсэн аялал жуулчлалын 

кластер төвүүдийг байгуулах. 

Ховд аймагт түр буудаллах цэгүүд байгуулагдсан байна. 

Ховд аймагт аялал жуулчлалын B ангиллын түр буудаллах цэг байгуулах  

Ховд аймагт аялал жуулчлалын C ангиллын түр буудаллах цэг байгуулах  

Аялал жуулчлалын кластерын төвүүд бий болсон байна. 

Увс аймгийн Хар тэрмисийн амралт, сувиллын газрыг бүсийн чанартай амралт, рашаан 

сувилал, эмчилгээ, үйлчилгээний газар болгон өргөтгөх 

Тусгай хамгаалалттай газар, үзэсгэлэнт байгаль, олон ястны соёл, зан заншил, түүх-

археологи, шашин зан үйлд тулгуурласан тусгай сонирхлын аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх 

Гурван Сэнхэрийн агуй түшиглэсэн аялал жуулчлалын цогцолбор байгуулах  

Хилийн аялал жуулчлалын цогцолбор  

Спорт, загас, ангийн аялал жуулчлалыг хөгжүүлэхэд бодлогоор дэмжих  

Аялал жуулчлалын бааз байгуулсан байна. Аймгийн онцлогт тулгуурлан өвөл, зуны аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх, бодлогоор дэмжих  

Хяргас нуурыг түшиглэн аялал жуулчлалын бааз байгуулах 

Нийгэм      

 Бүсийн нийгмийн асуудлыг 

шийдвэрлэх стандартад нийцсэн, 

хүртээмжийг нэмэгдүүлсэн төсөл, 

хөтөлбөр, бодлогын бичиг баримтын 

хэрэгжилтийг хангах, үүнтэй уялдсан 

бүтээн байгуулалт хийж хүн ам 

зохистой төвлөрөл бий болгох. 

Төрийн байгууллагуудын ажлын байрны хүрэлцээ, хангамж 

чанарыг нэмэгдүүлсэн байна. Төрийн албан хаагчдын нийгмийн 

асуудлыг шийдвэрлэнэ. 

Төрийн албан хаагчдыг орон сууцаар хангах  

Баян-Өлгий  аймагт Цагдан хорих байр шинээр барих 

Түр хамгаалах байр шинээр барих 

Нийгмийн үйлчилгээний барилга байгууламжууд нэмэгдэж 

хүрэлцээтэй болсон байна. 

Өлгий хотод гал түймэр унтраах, аврах ангийн барилга барих  

Эмнэлгийн өргөтгөл барилгыг барих  

Хотын төвийн ногоон байгууламжийг Ховд голоос услах зориулалт бүхий усалгааны далд 

шугам байгуулах  

Аймгийн төвүүдийн угсаатны зүйн музейг засварлаж, музейн сан хөмрөгийг арвижуулах 

Сургалт хүмүүжлийн тусгай байгууллагын тусгай цогцолбор барилга байгууламжийг 

барих 

Увс аймагт Их ойгорын "Жаллах"-т 150 хүүхдийн бага сургууль барих  
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Бага, дунд боловсролын байгууллагын барилга, байгууламж 

баригдаж тэдгээрийн орчин нөхцөл тоног төхөөрөмжийг 

сайжруулах 

Бүх сургууль, цэцэрлэгүүдийг халаалт, цэвэр бохир усны нэгдсэн шугам сүлжээнд холбох  

Өлгий хотын 1-р сургуулийн дунд сургуулийн 450 хүүхдийн дотуур байрыг шинээр барих  

Өлгий хотод 50 ортой хүүхдийн цэцэрлэг шинээр барих  

Баян-Өлгий аймаг Согоог багт 450 хүүхдийн сургууль барих  

Увс аймагт Даянгийн Хар Чулуутад зуны 50 хүүхдийн цэцэрлэг барих  

Бага дунд боловсролын орчин нөхцөл тоног төхөөрөмжийг сайжруулах 

1-р цэцэрлэг 175 хүүхдийн байр барих  

3-р цэцэрлэгийг нэгдсэн халаалтанд холбох 

2-р цэцэрлэг 150 хүүхдийн байр барих  

Баян-Өлгий аймаг, Шүвтэрийн бага сургуулийн биеийн тамирын заал, гал тогоо, дотуур 

байрыг шинээр барих  

Бага дунд боловсролын орчин нөхцөл тоног төхөөрөмжийг сайжруулах 

Эмнэлэгийн үйлчилгээний барилга байгууламжууд  нэмэгдэж 

хүрэлцээтэй болсон байна. 

Баг бүрт өрхийн эрүүл мэндийн үйлчилгээг өргөжүүлэх  

Согоог багт бага эмчийн салбар барих  

Увс аймагт сум дундын эмнэлэг байгуулах  

Увс аймагт Их ойгор багт нүүдлийн Их эмчийн салбар барих  

Увс аймаг Даян багт 10 ортой нүүдлийн их эмчийн салбартай болгох  

Өлгий хотод оношилгооны иж бүрэн тоног төхөөрөмжтэй болох  

Өлгий хотод эрүүл мэндийн төвийг өргөтгөх  

Нийгмийн үйлчилгээний барилга байгууламжууд нэмэгдэнэ. 

Өлгий хотод соёлын төв шинээр барих  

Сумын төвүүдэд спорт цогцолбор барих 

Төвийн гэр хорооллын айл өрхүүдийг цэвэр усны нэгдсэн шугаманд холбох  

Гэр хорооллыг орон сууцжуулах, инженерийн дэд бүтцийг шинэчлэх, шинээр байгуулах  

Өлгйи хотын хуурай хогны нэгдсэн отвалыг шинэчлэн байгуулж, иж бүрнээр ландфилийн 

аргаар тохижуулах. /хашаатай, хүнд механизмтай г.м/ 

Өлгий хотод залуучууд чөлөөт цагаа өнгөрүүлэх спорт цогцолбор барих  

Өлгий хотод ахуйн үйлчилгээний нэгдсэн цогцолбор төв байгуулах 

Шилэн кабелийн сүлжээнд холбогдоогүй сумд, хилийн боомтуудыг холбох 

Шинжлэх ухааны парк байгуулах 

Спортын ордонг шинэчлэх 
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Малчдад зориулан ХАА-н түүхий эд, бүтээгдэхүүнийн үнэ ханш, нийлүүлэлтийн сүлжээ, 

тээвэр, логистикийн нөхцөл боломж, цаг агаар, уур амьсгалын өөрчлөлтийн талаарх 

мэдээллийг шуурхай  хүргэх тогтолцоог микро бүсийн төвүүдэд бий болгох 

Хүн амын өсөлт, орон нутгийн хөгжилтэй уялдуулан эдийн засгийн микро бүсийн 

төвүүдэд төрөөс үзүүлэх нийгмийн үйлчилгээний жишиг нормативийн дагуу барилга, 

байгууламж барих 

Үндэсний урлагийн их театрын шинэ барилга барих 

Хот байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөө, нутаг дэвсгэрийн 

хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө, дахин төлөвлөлтүүдийг 

шаардлагатай суурин газруудад хийсэн байна. 

Хотын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөг одоогийн нөхцөл байдалд тохируулж, ирээдүйн 

хөгжлийн чиг хандлагад уялдуулан шинэчлэх  

Хотын төв хэсгийн гэр хорооллыг дахин төлөвлөлтөнд оруулж, орон сууцжуулах 

Хотын болон сумын нутаг дэвсгэрийн ерөнхий төлөвлөгөөг шинэчлэн хийх  

Ховд аймгийн төв соёлын төвийн өргөтгөл барьж олхонуудын цогцолбор байгуулах  

Ховд аймагт угсаатны цэцэрлэгт хүрээлэн байгуулах  

Эрдэм шинжилгээний байгууллага, их, дээд сургуулийн 

инновацийн үйл ажиллагааг хөгжүүлэх. 

Анагаах ухаан, эрдэм шинжилгээ, судалгаа, үйлдвэрлэл, инновацийн төв байгуулсан байна. 

Сургалт хүмүүжлийн тусгай байгууллагын тусгай цогцолбор барилга байгууламжийг 

барьсан байна. 

Алтайн соёл судлалын болон биоэкологийн хүрээлэн байгуулах 

Аялал жуулчлалын мэргэжилтэн бэлтгэх сургалтын төв 

Байгаль орчны ашиглалт, хамгаалалт  

Бүсийн байгалийн төрх байдлыг 

хадгалах, байгалийн болон түүх соёлын 

үнэт зүйлсийг хамгаалах экологийн 

даацад нийцүүлэн нөөц баялгийг иж 

бүрэн, зохистой ашиглах, нөхөн сэргээх  

замаар улс орны эдийн засгийн 

тогтвортой өсөлтийг тэтгэн, амьдрах 

орчныг сайжруулах. 

Бүсийн нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд  байрзүйн тоон зургаар 

зурагжуулж газарзүйн нэрийн тодруулалт хийгдсэн байна. 

Сумын төвүүдийн инженерийн шугам сүлжээний зураглал 

Монгол орны нутаг дэвсгэрийн 55%-ийг 1:25000 масштабтай байр зүйн тоон зургаар 

зурагжуулах 

Газар зүйн нэрийн хээрийн тодруулалтыг улсын хэмжээнд хийх 

Ойн аж ахуйн цогцолбор төв байгуулсан байна. 
Сумдын төвийг ойн зурвастай болгох  

Ойн аж ахуйн цогцолбор төв байгуулах 

Байгаль орчны хяналт шинжилгээний лабораторийг шинээр 

барьсан байна. 
Газар тариалангийн талбай усжуулах хөв цөөрөм байгуулах  

Хамгаалалтын захиргаадын байр байгуулсан байна. Хамгаалалтын захиргаадын байр/Увс ховд сум 

Уст цэг, услалт, бэлчээрийн хангамжийг нэмэгдүүлнэ. 

Ховд голын эргийн дагуу үерээс хамгаалах зориулалттай инженерийн хийцтэй далан 

босгох  

Хөх хөтөл баг, сумын төвийг гүний худагтай болгох  

Хөх-Сэрд Дунд голын тусгай хамгаалаттай газрыг Булган сумын малчдад өвлийн 3 сард 

мал оторлуулах отрын бүсээр шийдэж өгөх 

Ховд аймаг хойд голын газар тариалангийн услалтын системийг байгуулах  

Ховд аймаг урд голын услалтын системийг байгуулах  
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Ховд аймгийн төвийг усаар хангах зорилгоор урд хар усанд нуур далан байгуулах 

Рашаан сувилал бүхий газрын кадастрын үнэлгээ хийсэн байна. Рашаан сувилал бүхий газрын кадастрын үнэлгээ хийх төсөл 

  Түүхийн дурсгалт газруудад түшиглэн олон нийтэд байгаль хамгаалах уламжлалт арга 

хэлбэр, ёс заншлыг сурталчлан түгээх эко парк байгуулах 

Байгаль орчны хяналт шинжилгээний лабораторийг шинээр 

байгуулж, чадавхийг бэхжүүлсэн байна. 

Орон нутагт бүсчилсэн байдлаар байгаль орчны хяналт шинжилгээний лабораторийг 

шинээр барих 

Хилийн онцгой бүсэд тор татаж хамгаалалтанд авсан байна.  Хилийн онцгой бүсэд тор татаж хамгаалалтанд авах  

 

3.4.3. ГОВИЙН БҮС 

Хүснэгт 54. Говийн бүсэд хэрэгжүүлэх бодлогын үе шат, үйл ажиллагаа 

Зорилт Хүрэх үр дүн Үйл ажиллагаа  (Activity) 

Эдийн засаг 

Уул уурхай, олборлолт 

Байгаль орчинд ээлтэй, ил тод, 

хариуцлагатай уул уурхайг хөгжүүлэх. 

    Уул уурхайн боловсруулах үйлдвэрлэлийг ашиглалтанд 

оруулсан байна.  

Нүүрснээс нийлэг хий үйлдвэрлэх төсөл 

Үнэт металл цэвэршүүлэх, боловсруулах үйлдвэрийн төсөл 

Чойрын ган ба металлургийн коксын үйлдвэрийн төсөл 

Зэсийн баяжмал боловсруулах үйлдвэрийн төсөл 

Таван толгойн нүүрсний ордын Цанхийн баруун хэсгийг ашиглах төсөл 

Таван толгойн нүүрсний ордын Цанхийн зүүн хэсгийг ашиглах төсөл 

Кокс, ган боловсруулах үйлдвэр байгуулах 

Дэлгэрхангай сумын гөлтгөний ордыг түшиглэн барилгын материалын үйлдвэр байгуулах  

Шивээ овоогийн нүүрсний уурхайг шинэчлэх 

Дорноговийн сав газарт эрэл үнэлгээний ажлыг эрчимжүүлж газрын тос олборлолтыг нэмэгдүүлэх, 

Цагаан-Суврага, Оюут (Өмнөговь)-ын зэсийн ордыг ашиглах боломжийг бүрдүүлэхэд түлхүү 

анхаарч, бүсийн хөгжлийн стратегийн чадавхийг нэмэгдүүлэх 

Говьсүмбэр, Дундговь аймгийн Хараатын ураны хүдрийг олборлох 

Зүүнбаянгийн орд газрыг түшиглүүлэн газрын тос боловсруулах бага оврын үйлдвэрийг байгуулах 

асуудлыг бодлогоор дэмжих; 

Газрын ховор элементийн хайгуул, судалгааны ажлыг эрчимжүүлэх 

Ханбогд суманд зэсийн баяжмал боловсруулах үйлдвэр барих                                                                                                                         

Дорноговь аймагт газрын тос боловсруулах үйлдвэр байгуулах  

Нүүрсний ордуудад түшиглэн нүүрс угаах үйлдвэр байгуулах 

Кокс, химийн үйлдвэр байгуулах 

Тавантолгойн нүүрсний ордыг бүрэн ашиглалтад оруулах 

Оюутолгойн далд уурхайг ашиглах 
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Жонш баяжуулах үйлдвэр байгуулах 

Цагаан суваргын ордыг ашиглалтад оруулах 

Байгальд ээлтэй технологиор холимог металлын ордуудыг ашиглах 

Хармагтайн ордыг ашиглалтад оруулах 

Ган төмөрлөгийн үйлдвэр байгуулах 

Тавантолгойн нүүрсний ордыг түшиглэн Оюутолгойн эрчим хүчийг дотоодоос хангах дулааны 

цахилгаан станц барих 

Аж үйлдвэр, боловсруулах үйлдвэр  

Дэвшилтэт техник, технологи, өндөр 

технологи, өрсөлдөх чадвар бүхий 

үйлдвэрлэл, үйлчилгээг бий болгож, аж 

үйлдвэрийн салбарыг хөгжүүлэх 

Баруун бүсэд барилгын материалын болон хүнд, хөнгөн 

үйлдвэрлэл хөгжинө. 

Хог хаягдалыг дахин боловсруулах үйлдвэр барьж байгуулах  

Дундговь аймагт төмөрлөгийн үйлдвэр байгуулах  

Говьсүмбэр аймагт каракуль хурганы арьс элдэх үйлдвэр байгуулах 

Дундговь аймагт ингэний сүүн бүтээгдэхүүний үйлдвэр байгуулах 

Дундговь аймагт Тэмээний ноосон эдлэлийн үйлдвэр байгуулах 

Дундговь аймагт Талх нарийн боовны үйлдвэр байгуулах 

Дундговь аймагт Мах боловсруулах үйлдвэр байгуулах 

Дундговь аймгийн Сайнцагаан суманд Дайвар бүтээгдэхүүн боловсруулах био бэлдцийн үйлдвэр 

байгуулах 

Дундговь аймгийн Говь-Угтаал, Гурвансайхан, Эрдэнэдалай суманд Мал нядалгаа, Дайвар 

бүтээгдэхүүн боловсруулах үйлдвэр байгуулах 

Сүхбаатар аймгийн Баруун-Урт суманд Мах махан бүтээгдэхүүний үйлдвэр байгуулах 

Сүхбаатар аймагт Цэвэр усны үйлдвэр байгуулах 

Сүхбаатар аймагт Малын тэжээлийн үйлдвэр байгуулах 

Сүхбаатар аймгийн Баруун-Урт суманд Оёмол бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл байгуулах 

Сүхбаатар аймагт Ундааны ус хадгалах эко савны үйлдвэр байгуулах 

Сүхбаатар аймгийн Баруун-Урт суманд Дайвар бүтээгдэхүүн боловсруулах био бэлдцийн үйлдвэр 

байгуулах 

Сүхбаатар аймгийн Онгон, Эрдэнэцагаан, Мөнххаан суманд Мал нядалгаа, Дайвар бүтээгдэхүүн 

боловсруулах үйлдвэр байгуулах 

Зүүнбаянгийн орд газрыг түшиглүүлэн газрын тос боловсруулах бага оврын үйлдвэрийг байгуулах 

Дундговь аймгийн Баянжаргалан, Гурвансайхан суманд жоншны үйлдвэр байгуулах; 

Дундговь аймгийн Эрээний төмрийн ордыг олборлох үйлдвэр байгуулж, төмөрлөгийн үйлдвэрт 

баяжмал нийлүүлэх; 

Тавантолгой - Гашуунсухайт чиглэлийн их даацын хатуу хучилттай 250 км авто зам барих  

Тээвэр логистикийн төв байгуулж, өсөн нэмэгдэх хэрэгцээ 

шаардлагыг хангах дэд бүтцийг бүрдүүлэх 
Эдийн засгийн микро бүсийн төвүүдийг улсын чанартай авто замын сүлжээнд холбох 
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Хөдөө аж ахуйн гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүний дотоодын зах зээлийг хамгаалах, хүн амын 

хүнсний бүтээгдэхүүний эрэлт, нийлүүлэлтийн сүлжээг хөгжүүлж тээвэр логистикийн төвүүдийг 

эдийн засгийн мезо, микро бүсийн төвүүдэд байгуулах 

БНХАУ-тай гадаад худалдаа, тээвэр логистикийн иж бүрэн тогтолцоог хөгжүүлэх хүрээнд Замын-

Үүдэд тээвэр логистикийн төв байгуулах 

Сөрөг, тээврийг бууруулан эдийн засгийн үр ашгийг нэмэгдүүлэх зорилгоор Сайншандад тээвэр 

логистикийн төв байгуулж, хуурай боомтын статустай болгох  

ХАА 

 

 ХАА-н үйлдвэрлэл тогтвортой өсч, 

усалгаатай газар тариалан, эрчимжсэн 

мал аж ахуйг экспортын баримжаатай 

хөгжүүлж хүн амын хүнсний 

бүтээгдэхүүний хангамж сайжруулах. 

Говийн бүсэд  МАА-н түүхий эдийг нийлүүлж 

боловсруулах үйлдвэрүүд байгуулагдсан байна. 

Говь-Сүмбэр аймагт мал, мах бэлдэж малын түүхий эд боловсруулах мал эмнэлэгийн төвийн 

лаборатори байгуулах 

Малын түүхий эд боловсруулах үйлдвэртэй болох  

Малчдад зориулан ХАА-н түүхий эд, бүтээгдэхүүнийн үнэ ханш, нийлүүлэлтийн сүлжээ, тээвэр, 

логистикийн нөхцөл боломж, цаг агаар, уур амьсгалын өөрчлөлтийн талаарх мэдээллийг шуурхай  

хүргэх тогтолцоог микро бүсийн төвүүдэд бий болгох 

Нефтийн үйлдвэрийг түшиглэн сүү болон мах махан бүтээгдэхүүн хүнсний ногоо нийлүүлэх 

үйлдвэртэй болох  

Тэжээлийн ургамал тарих боловсруулах үйлдвэр барих Тэжээлийн ургамал тарих боловсруулах үйлдвэр барих 

МАА-н түүхий эдийг нийлүүлж боловсруулах үйлдвэрүүд 

байгуулагдсан байна. 

Мал нядалгааны төвлөрсөн цэгтэй болох  

Хөдөө аж ахуйн гаралтай худалдааны захтай болох  

Арьс шир боловсруулах үйлдвэр мал нядалгааны төвтэй болох арьс ширний үнэгүйдлийг багасгах 

арьс ширээр бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх сумын бренд бүтээгдэхүүнтэй болох  

Арьс шир ноос ноолуур боловсруулсан бүтээгдэхүүний үйлдвэр  

Мах боловсруулах иж бүрэн үйлдвэрлэл лаборатортой болох  

Сүү цагаан идээ боловсруулах үйлдвэр  

Хөдөө аж ахуйн гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүний бэлтгэл, тээвэрлэлт, нийлүүлэлтийн сүлжээнд 

холбогдсон орон нутгийн нөхцөл, нөөцөд нийцсэн үйлдвэрлэл технологийн парк байгуулах 

Эрчим хүчний үйлдвэрлэл 

Говийн бүсийн эрчим хүчний системийг 

үүсгэн төвийн эрчим хүчний найдвартай 

системтэй холбож нэгдсэн сүлжээг 

хөгжүүлэх  

  Том чадлын цэнэг хураагуур болон усан цэнэгт 

цахилгаан станц ашиглалтанд орсон байна.  

Тохируулгын горимд ажиллах том чадлын цэнэг хураагуур төслийн техник эдийн засгийн үндэслэл 

боловсруулж барих 

Дорноговь аймгийн Мандах суманд нар, салхины хосолсон станц 
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 ЦДАШ дэд станц барьсан байна. 
Өргөн сумаас 35-ын шугамнаас Эрдэнэ төв хүртэлх 110/15 кВ-ын цахилгаан дамжуулах шугам, дэд 

станц 

Дэд бүтцийн хөндлөн тэнхлэг, Баруун бүсийн босоо 

тэнхлэгийн авто замыг бүрэн ашиглалтад оруулж, эрчим 

хүч, инженерийн шугам сүлжээний найдвартай эх үүсвэр 

бий болгосон байна. 

Цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын өргөтгөх, эко эрчим хүч, газ ашиглах нөхцөл бүрдүүлэх  

Шарын гол, Шивээ-Овоо, орон нутгийн бусад уурхайд техник, технологийн шинэчлэл хийх, 

Өмнөговь аймагт дулааны цахилгаан станц барьж ашиглалтад оруулах 

Бүс эрчим хүчний шинэ эх үүсвэртэй болж эрчим хүчний 

нэгдсэн системд холбогдсон байна.                              

Эрчим хүчний нэгдсэн систем бүрэлдэхүүнд үндсэн босоо тэнхлэгийн Багануур - Чойрын 220 кВт-

ын 178 км ЦДАШ-ыг барих 

Өмнийн говийн эрчим хүчний найдвартай эх үүсвэр бүрдүүлэх үүднээс үндсэн босоо тэнхлэгийн 

Чойр - Сайншанд - Замын -Үүдийн 220кВ-ын ЦДАШ-ыг барих 

Говийн бүсийн өсөн нэмэгдэж буй хэрэглээг хангах Тавантолгойн 500МВт-ын ДЦС-ыг ашиглалтад 

оруулах  

Эрчим хүчний эцсийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэн өмнөд хөршид экспортонд гаргаж зорилгоор 

Шивээ-Овоогийн хүрэн нүүрсний ордыг түшиглэн 5280 МВт-ын чадал бүхий цахилгаан станц, 660 

кВт-ын тогтмол гүйдлийн ЦДАШ барьж эрчим хүч экспортлох гэрээ байгуулах, төслийг эхлүүлэх  

Дэд бүтэц 

Бүсийн босоо тэнхлэгийн авто замын 

хүчин чадал нэмэгдэж, хөрш орнуудын 

дамжин өнгөрөх тээвэрлэлт нэмэгдэж, 

эдийн засгийн тогтвортой өсөлтийг 

дэмжих дэд бүтэц ашиглалтад орно.  

  Олон улсын зэрэглэлтэй болгосон байна.  Улс, бүс нутаг 

дамнасан тээвэр ложистик хөгжинө. 

6 бүсийн нисэх буудлын хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх төсөл 

Өмнөговь аймгийн нисэх буудлын хөөрч буух зурвасын хүчитгэлийн төсөл 

Баянтал сумын айрдромыг түшиглэн онгоцны буудалтай болох 

Иргэний нисэхийн салбарын үйл ажиллагааг бүс нутгуудад жигд хүртээмжтэй хүргэх, аялал 

жуулчлал, уул уурхайн салбарын хөгжлийг дэмжих үүднээс Даланзадгад хотын нисэх онгоцны 

буудлыг олон улсын зэрэглэлтэй болгох 

Дэд бүтцийн хөндлөн тэнхлэг,  босоо тэнхлэгийн болон 

боомтуудын авто замыг бүрэн ашиглалтад оруулна. 

Дорноговь аймгийн Зүүнбаян сумын төвийг хатуу хучилттай авто замаар холбох 

Мандалговь-Говь-Угтаал-Говьсүмбэр аймгийг холбосон хатуу хучилттай авто зам  

Алтанбулаг-Улаанбаатар-Замын-Үүд чиглэлийн хурдны автозамыг барих 

Чойр-Сайншанд-Замын-Үүд чиглэлийн босоо тэнхлэгийн авто замаас Бүрдэнэ булаг бөөрний 

сувилал хүртэлх 18 км хатуу хучилттай авто зам барих 
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Өлзий хилийн боомтыг хатуу хучилттай авто замаар холбох /270 км/ 

Ханги хилийн боомтыг хатуу хучилттай авто замаар холбох /435 км/ 

Даланзадгад-Баяндалай -Гурвантэс чиглэлийн 220 км хатуу хучилттай авто замын барилгын ажлыг 

үргэлжлүүлэн дуусгах 

Сайншанд-Хамрын хийд чиглэлийн авто замаас Зүүнбаян уул чиглэлийн 16 км хатуу хучилттай авто 

зам 

Арвайхээр-Сайншандыг холбосон Гурвансайхан, Өндөршил сумдаар дайран өнгөрөх хатуу 

хучилттай авто зам  

Цогтцэцийгээс Шивээговь хүртэлх улсын чанартай хатуу хучилттай авто зам  

Сумын төвөөс байгалийн үзэсгэлэнт газар болох Нүдэнгийн хонхорын чиглэлд авто зам тавих  

Алтанширээ Сайншанд сумыг холбосон 90 км автозамыг хатуу хучилттай болгох  

Өмнөговь Дорноговь аймгийг холбох авто замаас Мандах сумруу холбох  

Хамрын хйид Улаанбадрах сумыг холбосон засмал зам тавих  

Сайншанд-Хатанбулаг-Хангимандал чиглэлд хатуу хучилттай авто зам барих  

Сумын төвд асфальтан зам явган хүн дугуйн замыг цогцоор нь тавих  

Сайншанд сумын 1, 6 дугаар багийн нутаг дэвсгэрт гэр хороолол доторх 1,7 км урттай авто замын 

ажил хийх  

Иххэт-Бор-Өндөрийн чиглэлрүү хатуу хучилттай зам тавих  

Төмөр замын сүлжээ, дэд бүтэцтэй холбоотой бүтээн 

байгуулалт хийсэн байна. 

Сумын төвийн нутаг дэвсгэрт байрлах Төмөр замын доогуур гарцыг иж бүрэн төхөөрөмжтэйгээр 

шинээр барьж байгуулах  

Тавантолгой - Зүүнбаян чиглэлийн 414.6 км төмөр зам барих                                                                   

Зүүнбаян - Ханги мандал чиглэлийн 281 км төмөр зам барих                                                                                

Нарийн сухайт - Шивээхүрэн чиглэлийн 46.2 км төмөр зам барих 

Тавантолгой - Гашуунсухайт чиглэлийн 267 км төмөр зам барих 

Сайншанд - Баруун-Урт - Хөөт чиглэлийн эхний 240 км төмөр зам барих 

УБТЗ хувь нийлүүлсэн нийгэмлэгийн гол төмөр замыг 200 км хос болгож, технологийн дэвшлийг 

нэвтрүүлэн ногоон эдийн засгийг дэмжиж, хүлэмжийн хийг бууруулах зорилгоор цахилгаанжуулах 

УБТЗ хувь нийлүүлсэн нийгэмлэгийн гол төмөр замын 250 км хэсэгт их засвар хийх 

Зүүнбаян-Ханги чиглэлийн төмөр замын төсөл 

Тавантолгой-Гашуунсухайт чиглэлийн төмөр замын төсөл 

Зүүн баян Тавантолгойн төмөр замын дагуух өртөө  

Бүсийн дулаан, цахилгааны эх үүсвэр, инженерийн дэд 

бүтцийг бүрэн шийдвэрлэсэн байна. Сэргээгдэх эрчим 

хүчний үйлдвэрлэл эрс нэмэгдүүлсэн байна. 

Шилэн кабелийн сүлжээнд холбогдоогүй сумд, хилийн боомтуудыг холбох 

Дорноговь аймагт төвлөрсөн уурын зуухыг шинээр барьж байгуулах хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх /гэр 

хороолол дунд инжинерийн шугам сүлжээг бүхэлд нь татах /  



БҮСЧИЛСЭН ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГЫН ТӨСӨЛ 

 

141 

Сумын төвд үер ус зайлуулах нэгдсэн шугам сүлжээ бий болгох  

Цагаанцавын усалгаатай газар тариалан байнгын эрчим хүчинд холбон бүрэн хэмжээгээр нь 

ашиглаж ажлуулах  

Өндөр хүчдэлийн 15 шугамыг өргөтгөж 35 квт болгох  

Бүсийн хэмжээнд тээвэр, логистикийн нэгдсэн сүлжээ 

байгуулагдана. 

Өмнөговь аймагт тээвэр логистикийн төв байгуулах 

Сайншанд тээвэр логистикийн төв байгуулах, хуурай боомтын статустай болгох 

Аялал жуулчлал 

Байгалийн аялал жуулчлал, рекреацийг 

дэмжинэ. 
Аялал жуулчлалын бааз байгуулсан байна. 

Иргэд, жуулчид ая тухтай аялах нөхцөлийг бүрдүүлэх, тээврийн хэрэгслийг  засвар үйлчилгээ, 

шатах тослох материалаар хангах үйлчилгээг үзүүлэх зорилгоор аялал жуулчлалын гол чиглэл, авто 

замын дагуу түр буудаллах цэг, дэд бүтцийг байгуулах 

Нийгэм      

Говийн бүсийн нийгмийн асуудлыг 

шийдвэрлэх төсөл, хөтөлбөр, бодлогын 

бичиг баримтын хэрэгжилтийг хангах, 

үүнтэй уялдсан бүтээн байгуулалт хийх 

Нийгмийн үйлчилгээний барилга байгууламжууд 

нэмэгдэж хүрэлцээтэй болсон байна. 

Үйл ажиллагаагаа явуулах өөрийн байргүй байгаа орон нутаг дахь улсын бүртгэлийн газар, хэлтсийн 

байр бариулах 

Говийн бүст нэгдсэн хорих анги, эмнэлэг шинээр барих 

Дорноговь Сайншанд нутгийн захиргааны ордон барих  

Дорноговь Сайншанд Айраг хүндэтгэлийн хаалгатай болох  

Дорноговь Сайншанд Усан спортын сургалтын төв байгуулах  

Бүсийн бөөний худалдааны төвтэй болох  

Бага дунд боловсролын орчин нөхцөл тоног төхөөрөмжийг сайжруулах 

Эмнэлэгийн үйлчилгээний барилга байгууламжууд  

нэмэгдэж хүрэлцээтэй болсон байна. 

Дорноговь аймагт 15 ортой эрүүл ахуйн шаардлага хангасан орчин үеийн шинэ техник технологитой 

стандартын эмнэлэг барих  

Дорноговь аймагт 20 ортой эрүүл мэндийн төв байгуулах  

Нийгмийн үйлчилгээний барилга байгууламжууд 

нэмэгдэнэ. 

Дундговь аймгийн Сайнцагаан сум усан бассейн спорт цогцолбор 

Говьсүмбэр аймгийн Сүмбэр сум усан бассейн спорт цогцолбор 

Дорноговь аймагт 320 хүүхдийн багтаамжтай сургууль барих 

Дорноговь аймагт төрийн албан хаагчдын орон сууц барих 

Геологи, уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн судалгааны хүрээлэн, дээд сургууль, коллеж, МСҮТ 

байгуулах      
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Хүн амын өсөлт, орон нутгийн хөгжилтэй уялдуулан эдийн засгийн микро бүсийн төвүүдэд төрөөс 

үзүүлэх нийгмийн үйлчилгээний жишиг нормативийн дагуу барилга, байгууламж барих 

Хамгаалалтын захиргаадын байр/Дорноговь Хатанбулаг 

Хот байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөө, нутаг дэвсгэрийн 

хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө, дахин төлөвлөлтүүдийг 

шаардлагатай суурин газруудад хийсэн байна. 

Сумын төвүүдийн инженерийн шугам сүлжээний зураглал 

Сумын газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулах 

Аймаг, нийслэлийн газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулах 

Эрдэм шинжилгээний байгууллага, их, дээд сургуулийн 

инновацийн үйл ажиллагааг хөгжүүлэх. 

Говийн бүсэд дутагдалтай хүний нөөцийн сан байгуулах (дутагдалтай боловсон хүчин бэлтгэх, эргэн 

төлөгдөх сан  

Байгаль орчны ашиглалт, хамгаалалт  

Бүсийн байгалийн төрх байдлыг 

хадгалах, байгалийн болон түүх соёлын 

үнэт зүйлсийг хамгаалах экологийн 

даацад нийцүүлэн нөөц баялгийг иж 

бүрэн, зохистой ашиглах, нөхөн сэргээх  

замаар улс орны эдийн засгийн 

тогтвортой өсөлтийг тэтгэн, амьдрах 

орчныг сайжруулах. 

Бүсийн нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд  байрзүйн тоон зургаар 

зурагжуулж газарзүйн нэрийн тодруулалт хийгдсэн байна. 

Монгол орны нутаг дэвсгэрийн 55%-ийг 1:25000 масштабтай байр зүйн тоон зургаар зурагжуулах 

Газар зүйн нэрийн хээрийн тодруулалтыг улсын хэмжээнд хийх 

Сайншанд сумын төв суурьшлын бүсийн үерийн хамгаалалт  

Хамгаалалтын захиргаадын байр байгуулсан байна. 
Ховордсон ан амьтныг хамгаалах нутагшуулах өвс ургамлыг хамгаалах  

Өвс тэжээлийн фонд байгуулсан байна. Бүсийн өвс тэжээлийн фонд байгуулах  

Байгаль орчны хяналт шинжилгээний лабораторийг 

шинээр байгуулж, чадавхийг бэхжүүлсэн байна. 

Улсын тусгай хамгаалалттай газар Гүн ганшууны хоолой Хутаг-Уул-ыг түшиглэн ангир тарвага гэх 

мэт орон нутагт нутагших боломжтой ан амьтдыг нутагшуулах  

Хилийн онцгой бүсэд тор татаж хамгаалалтанд авсан 

байна.  

Хөрсийг элэгдэл, эвдрэлээс хамгаалж, цас тогтоох зорилгоор тариалангийн талбайг тойруулан ойн 

зурвас тарьж ургуулах; 

Уст цэгүүдэд холбогдох үйл ажилгаануудыг хэрэгжүүлсэн 

байна.  

Инженерийн хийцтэй уст цэгийг засварлах, шинээр гаргах ажлыг жил бүр хөтөлбөр, төлөвлөгөөний 

дагуу хэрэгжүүлж, бэлчээр усжуулалтын түвшинг дээшлүүлэх; 

Говь, хээрийн бүсийн бэлчээрийг усжуулах, цас, борооны усыг тогтоох байгууламж барих;  

Таримал заган ойг бий болгож баянбүрдүүдийг нөхөн  

сэргээнэ.  

Говийн баян бүрдүүдийг хамгаалж, нөхөн сэргээх;  

Говийн бүсэд таримал заган ойг бий болгох; 

Цагаан худгийн рашааныг эрүүл мэндийн чиглэлээр 

ашиглах 
Цагаан худгийн рашааныг эрүүл мэндийн чиглэлээр ашиглах 
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3.4.4. ЗҮҮН БҮС 

Хүснэгт 56. Зүүн бүсэд хэрэгжүүлэх бодлогын үе шат, үйл ажиллагаа 

I. ЭДИЙН ЗАСАГ 

Зорилт Хүрэх үр дүн Үйл ажиллагаа 

Дэд бүтэц 

Зүүн бүсийн эрчим хүчний системийг Төвийн 

эрчим хүчний системд холбох, бүсийн авто 

замын хэвтээ болон босоо тэнхлэгийг байгуулах 

Улсын дэд бүтцийн хөндлөн тэнхлэг,  Зүүн бүсийн босоо 

тэнхлэгийн болон боомтуудын авто замыг бүрэн 

ашиглалтад оруулж, эрчим хүчний найдвартай эх үүсвэр 

бий болгосноор, хөрш орнууд болон Зүүн хойд азийн 

орнуудын эдийн засгийн интеграцид нэгдэх нөхцөл 

бүрдэнэ. 

Зүүн бүсийн өсөн нэмэгдэж буй эрчим хүчний хэрэгцээг хангах зорилгоор Чойбалсангийн 

ДЦС-ыг 50МВт-аар өргөтгөх 

Эрчим хүчний нэгдсэн системийн бүрэлдэхүүнд үндсэн хэвтээ тэнхлэгийн дагуу Чойбалсан - 

Өндөрхаан - Багануурын 220кВ-ын 512 км ЦДАШ барих 

Дэлхийн банкны зээлийн төслөөр Чойбалсангийн дулааны цахилгаан станцын дамжуулах 

шугамыг шинэчилж, борлуулалтыг нэмэгдүүлэх 

Герман улсын Засгийн газрын зээлээр Чойбалсангийн дулааны цахилгаан станцыг өргөтгөн 

шинэчлэх 

Уур амьсгалын хөрөнгө оруулалтын сангийн бага орлоготой орнуудад сэргээгдэх эрчим 

хүчийг дэлгэрүүлэх хөтөлбөрийн хүрээнд сэргээгдэх эрчим хүчний төслийг хэрэгжүүлэх; 

6 км цахилгаан дамжуулах агаарын шугам татах 

Онон багийг эрчим хүчинд холбох 

Хурх багийг эрчим хүчинд холбох 

Хэнтий, Сүхбаатар аймгийн төв болон томоохон суурин газруудад дулааны станц, дулааны 

шугам сүлжээ барих, түлшний хангамжийг шийдвэрлэх 

Чойбалсан - Ульхан боомт чиглэлийн 223.48 км авто зам барих 

Чойбалсан - Хавирга боомт чиглэлийн 124.8 км авто зам барих 

Чойбалсан - Эрээнцав боомт чиглэлийн 244 км авто зам барих 

Баруун-Урт - Бичигт боомт чиглэлийн 272 км авто зам барих 

Чойбалсан - Баруун-Урт чиглэлийн 190 км авто зам барих 

Өндөрхаан - Ульхан боомт чиглэлийн 351 км авто зам барих /Дадал - Ульхан хооронд 20 км 

авто зам баригдсан/ 

Чойбалсан - Сүмбэр чиглэлийн 410 км авто зам барих 
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Бичигт - Баруун-Урт - Чойбалсан-Эрээнцав чиглэлийн 715 км авто замын өргөтгөл хийх, олон 

улсын авто замыг 4-өөс доошгүй эгнээтэйгээр барих 

Эдийн засгийн микро бүсийн төвүүдийг улсын чанартай авто замын сүлжээтэй холбох 

Улс, бүс хоорондын ач холбогдолтой өргөрөгийн дагуух үндсэн гол тэнхлэгийн авто зам 

("Мянганы зам" төсөл)-ын Эрдэнэ сум Багануурын чиглэлийг дуусган, Багануур-Өндөрхаан-

Чойбалсан -улсын зүүн хил (Нөмрөг) хүртэлх хэсгийг үргэлжлүүлэн барина. Нөмрөг 

(ӨМӨЗО)-ийн хилийн гарцыг тохижуулах, түүнийг хамгийн дөт, хэрэгжих боломж сайтай 

чиглэлээр Хятад Улсын боомт хотуудтай (тухайлбал, БНХАУ-ын Даляний боомт-хоттой 

төмөр замаар холбох) холбох замаар Монгол Улсыг далайд гарах гарцтай болгох боломжийг 

идэвхитэй эрэлхийлнэ.  

"Түмэн голын тээврийн коридор" (Далайн эрэг-2) (Чойбалсан-Сүмбэр-Рашаан-Улаанхот-

Чанчунь-Яньзи-Хуньцүнь-Зарубино)-ыг төслийг судалж, эдийн засгийн үндэслэлтэй 

тохиолдолд хэрэгжүүлж эхлэх 

Дэд бүтцийн хангамж нэмэгдэж бусад томоохон авто 

замын сүлжээнд холбогдсон байна. Бусад туслах дэд 

бүтцийн элементүүд баригдаж ашиглалтад орсон байна. 

Сүхбаатар аймгийн Асгат сумын төвийг хатуу хучилттай авто замаар холбох 

Сүхбаатар аймгийн Эрдэнэцагаан сумын төвийг хатуу хучилттай авто замаар холбох 

Хэнтий аймгийн Батноров сумын төвийг хатуу хучилттай авто замаар холбох 

Хэнтий аймгийн Норовлин сумын төвийг хатуу хучилттай авто замаар холбох 

Дорнод аймгийн Баян-Уул сумын төвийг хатуу хучилттай авто замаар холбох 

Дорнод аймгийн Цагаан-Овоо сумын төвийг хатуу хучилттай авто замаар холбох 

Дорнод аймгийн Чойбалсан сумын төвийг хатуу хучилттай авто замаар холбох 

Хэнтий аймгийн Дадал сумын төвийг хатуу хучилттай авто замаар холбох 

Жаргалтхаан сум-Өмнөдэлгэр сум-Рашаан хад-Өглөгчийн хэрэм-Биндэр сум-Баян-Адарга 

сум-Дадал сум /290 км/ 

Хавирга хилийн боомтыг хатуу хучилттай авто замаар холбох /270 км/ 

Эрээнцав хилийн боомтыг хатуу хучилттай авто замаар холбох /244 км/ 

Ульхан хилийн боомтыг хатуу хучилттай авто замаар холбох /233 км/ 

Бичигт хилийн боомтыг хатуу хучилттай авто замаар холбох /272 км/ 

Баруун-Урт - Бичигт чиглэлийн 272 км хатуу хучилттай авто замын барилгын ажил 

Өндөрхаан -Норовлин чиглэлийн 200 км хатуу хучилттай авто замын барилгын ажил 
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Дорнод аймгийн Чойбалсан хотоос Ульхам боомт чиглэлийн 223.48 км хатуу хучилттай авто 

замын барилгын ажил  

Дорнод аймгийн Хэрлэн сум-Хавиргын боомт чиглэлийн 125 км хатуу хучилттай авто замын 

барилгын ажил  

Сумын төвд 4 км бетонон зам тавих 

Авто зам - 168 км хатуу хучилттай авто зам барих 

Онгон сумын төвд 3км бетонон зам тавих 

Мөнххаан сумын төвд 2.5км бетонон зам тавих 

Мөнххаан, Баруун-Уртын замд Уулбаян сумыг 40 км аспалан замаар холбох 

Баруун-Урт-Бичигт чиглэлийн 272 км хатуу хучилттай авто зам 

Түвшинширээ сумын төвд 3.2 км бетонон зам тавих 

Аялал жуулчлалын зориулалттай хатуу хучилттай авто зам барих -235 км хатуу хучилттай 

авто зам барих 

Жаргалтхаан сум, Өмнөдэлгэр сум хооронд 60км засмал зам тавих 

Өмнөдэлгэр Балданврайбүн хийд холбосон 56км засмал зам тавих 

Балж голд гүүр барих ажлын санал төсөвт өртөг 2.5 тэр бум орчим төгрөг 

Бархын голд гүүр барих 

Онон голд гүүр барих 

Сумын төвийн авто зам, явган хүний зам /дугуйн зам/ тавих 

Чойбалсан-Хавирга хилийн боомт хүртэл 124.5 км хатуу хучилттай авто зам барих 

Чойбалсан хотоос Баянхошуу хилийн боомт /Халхгол сум/ хүртэл 323 км хатуу хучилттай 

автозам барих 

Чойбалсан хотоос Ульхан хилийн боомт хүртэл 233.5 км хатуу хучилттай автозам барих 

Чойбалсан сумаас Эрээнцав хилийн боомт хүртэл 200 км хатуу хучилттай автозам барих 

Тээвэр, зуучийн аж ахуйн үйлчилгээг бий болгож хөгжүүлнэ 

Зүүн бүсийн хэвтээ тэнхлэгийн төмөр замын 

нэгдсэн сүлжээг бий болгож, Ази номхон далайн 

орнуудын дэд бүтэцтэй холбогдож, уул уурхай, 

Зүүн бүсийн  төмөр замыг бүрэн ашиглалтад оруулж, уул 

уурхайн түүхий эдийг зөвхөн нэг улсад биш олон улсын 

зах зээлд гаргах нөхцөл бүрдүүлнэ. 

Төмөр замын Зүүн коридор (Борзя-Соловьевск-Эрээнцав-Чойбалсан-Хөөт-Бичигт-Шилийн 

гол (Зүүн хатавч)-Улаанхад-Чаоян-Жиньжоу/Паньзинь)-ын төслийг судалж, эдийн засгийн 

үндэслэлтэй тохиолдолд хэрэгжүүлж эхлэх 
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тээвэр, худалдаа, аялал жуулчлалын чиглэлээр 

хамтран ажиллах боломжийг хангана. 

Төмөр замын тээврийн “Далайн эрэг-1” коридор (Чойбалсан-Сүмбэр-Рашаан-Манжуур-

Цицихар-харбин-Муданьзян-Суйфэньхө-Владивосток-Находка)-ыг төслийг судалж, эдийн 

засгийн үндэслэлтэй тохиолдолд хэрэгжүүлж эхлэх 

Германы Сэргээн босголтын банкны Зүүн бүсэд төмөр замын жижиг төсөл хэрэгжүүлэхэд 

оролцох сонирхолтой холбогдсон эх үүсвэрийг бий болгох 

Баруун-Урт–Хөөт (140км), Хөөт–Чойбалсан (150км), Хөөт-Тамсагбулаг-Нөмрөг (380км)  

чиглэлийн төмөр замыг барьж дотоодын төмөр замын нэгдсэн сүлжээг бий болгож, Ази 

номхон далайн орнуудын дэд бүтэцтэй холбогдож, уул уурхай, тээвэр, худалдаа, аялал 

жуулчлалын чиглэлээр хамтран ажиллах боломжийг хангана. 

Хөөт-Бичигтийн төмөр зам барих төсөл 

Стандартын шаардлага хангасан орчин нөхцөлд 

хүйтний улиралд эмнэлэг, сургууль, цэцэрлэг 

болон дулаан авдаг бүх байгууллага ААН, иргэд 

үйл ажиллагаа хэвийн явуулах аятай тухтай 

амьдрах орчин нөхцөл бүрдэнэ. Сумын эдийн 

засгийн хөгжлийн нөхцөл боломжууд сайжирна. 

Иргэдийг эрүүл, аюулгүй, стандартын шаардлага 

хангасан ая тухтай орчинд амьдрах нөхцөл бүрдэж, 

сумын өнгө үзэмж сайжирч иргэдийн аюулгүй орчинд 

зорчих боломж нөхцөл бүрдэнэ. 

Жишиг сум-Цэвэрлэх байгууламж барих, дулааны шугам сүлжээний өргөтгөл  

Уурын зуухны барилга тоног төхөөрөмж, дулааны шугам сүлжээ шинээр тавих -25 тн-н 

багтаамжтай усан сан шинээр барих, 2.0 мвт-н усан халаалтын зуух 2-г шинээр суурилуулах, 

1.3 км дулааны шугам сүлжээ тавих, 20х10х4 харьцаатай зуухны барилга шинээр барих  

Жишиг сум - 50 тн-н багтаамжтай усан сан шинээр барих, 2.0 мвт-н усан халаалтын зуух 2-г 

шинээр суурилуулах  

Төвлөрсөн дулаан хангамжинд холбох- Нэгдсэн уурын зуухтай болно 

Уурын зуухны тогоо, барилга усан санг шинэчлэх - 10 тн-н багтаамжтай усан сан шинээр 

барих, халаалтын зуух 2-г шинээр суурилуулах  

Байгууллага айл өрхийг цэвэр ус, дулааны шугаманд холбох 

Сумын төвд инженерийн төвлөрсөн байгууламж бүхий шугам сүлжээг барьж байгуулна 

Чойбалсан, Өндөрхаан, Баруун-Урт хотын нийтийн аж ахуй, усан хангамжийн системийг 

сайжруулах 

Хүнд нөхцөлтэй хөдөөгийн малчдын суурийг бага оврын цахилгаан эрчим хүч, нар, салхины 

эрчим хүчний эх үүсвэрээр хангах 

Дулааны хэмнэлттэй технологи ашиглахыг дэмжиж, барилга байгууламжийн дулаан 

алдагдлыг бууруулна. 

Чойбалсан хотын гэр хорооллыг дахин төлөвлөж, ус хангамж, ариутгах татуургын нэгдсэн 

сүлжээнд холбох ажлыг эхлүүлэх  

Орон сууц, нийтийн аж ахуй, инженерийн дэд бүтцийн хангамж, чанар, үйлчилгээг 

нэмэгдүүлэх замаар иргэдийн тав тухтай амьдрах орчин нөхцлийг сайжруулах 

6 бүсийн нисэх буудлын хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх төсөл 
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Тээвэр логистикийн төв байгуулж, өсөн нэмэгдэх 

хэрэгцээ шаардлагыг хангах дэд бүтцийг 

бүрдүүлэх 

Аюулгүй ажиллагааны цогц систем бүхий бүсийн 

нислэгийн хөдөлгөөний удирдлагын шинэ төвтэй болсон 

байна. 

Дорнод аймгийн “Чойбалсан” хотын Олон улсын  нисэх буудлыг Олон улсын иргэний 

нисэхийн байгууллага /ICAO/-ын стандарт шаардлагыг хангасан 4C хяналтын код бүхий 

хөөрч буух зурвас, зорчигч үйлчилгээний цогцолбор олон улсын нисэх буудал болгон 

өргөжүүлэх ажил 

“Өндөрхаан” нисэх онгоцны буудлыг шинэчлэн барих төсөл 

Иргэний нисэхийн салбарт Зүүн бүсийн өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлж, Чойбалсан хотын 

нисэх онгоцны буудлыг олон улсын зэрэглэлтэй болгох 

Чойбалсангийн нисэх буудлыг олон улсын, Баруун-Уртын буудлыг бүс дундын  буудал 

болгон өргөтгөн шинэчилнэ 

Бүсийн нислэгийн хөдөлгөөний удирдлагын шинэ төв 

Боомтуудыг олон улсын стандартад нийцүүлэн, эрэлт, 

нийлүүлэлтийн сүлжээг холбосон тээвэр, логистикийн иж 

бүрэн тогтолцоо бүрдүүлж, бүс дамнасан тээвэр 

логистикийн төв байгуулна. 

Бичигт тээвэр логистикийн төв байгуулах 

Чойбалсан тээвэр логистикийн төв байгуулах, хуурай боомтын статустай болгох 

Дорнод аймагт тээвэр логистикийн төв байгуулах 

ОХУ-БНХАУ-ын эдийн засгийн коридорын төслүүдтэй холбогдох Зүүн бүсийн босоо 

тэнхлэгийн тээвэр логистикийн гол гарц болох Эрээнцав хилийн боомтын барилга 

байгууламж, тоног төхөөрөмжийг олон улсын стандартад нийцүүлэн шинэчлэх 

Уул уурхайн болон хөдөө аж ахуйн гаралтай гол нэрийн бараа, түүхий эд бүтээгдэхүүнийг 

экспортлох улсын хөндлөн тэнхлэгийн гол гарц болох Сүмбэр хилийн боомтын барилга 

байгууламж, тоног төхөөрөмжийг олон улсын стандартад нийцүүлэн шинэчлэх 

Уул уурхайн болон хөдөө аж ахуйн гаралтай гол нэрийн  түүхий эд бүтээгдэхүүний худалдаа 

тээврийн гарц болох Бичигт хилийн боомтын барилга байгууламж, тоног төхөөрөмжийг олон 

улсын стандартад нийцүүлэн шинэчлэх 

Хөдөө аж ахуйн гаралтай гол нэрийн бараа, түүхий эд бүтээгдэхүүнийг экспортлох, хил 

орчмын аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх зорилгоор Ульхан хилийн боомтын барилга 

байгууламж, тоног төхөөрөмжийг олон улсын стандартад нийцүүлэн шинэчлэх 

“Дорнод Монголын тал”-ын экосистемд 

түшиглэсэн бэлчээрийн мал аж ахуйг дэмжин, 

түүхий эд боловсруулах үйлдвэрлэл, байгаль, 

түүх, соёлын өвд тулгуурласан хил дамнасан 

аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх 

Бүс нутгийн онцлогт тулгуурласан аялал жуулчлалын дэд 

бүтэц сайжруулж, загвар цогцолбор байгуулсан байна. 

Жуулчдын тоо нэмэгдэнэ. 

Иргэд, жуулчид ая тухтай аялах нөхцөлийг бүрдүүлэх, тээврийн хэрэгслийг  засвар үйлчилгээ, 

шатах тослох материалаар хангах үйлчилгээг үзүүлэх зорилгоор аялал жуулчлалын гол 

чиглэл, авто замын дагуу үйлчилгээний дэд бүтцийг байгуулах 

Уул уурхай, олборлолт 

Хөрөнгө оруулалтын тогтвортой орчныг 

бүрдүүлж, байгаль орчинд сөрөг нөлөөлөл 

багатай, дэвшилтэт техник, технологи, 

Монгол Газрын тос боловсруулах үйлдвэр 

Үнэт металл цэвэршүүлэх, боловсруулах үйлдвэрийн төсөл 
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инновацийг дэмжих замаар ашигт малтмалын 

хайгуул, олборлолт, боловсруулалтын чанарыг 

дээшлүүлэх, нэмүү өртөг шингэсэн бүтээгдэхүүн 

үйлдвэрлэж, олон улсын зах зээлд өрсөлдөх 

чадварыг бэхжүүлэхэд оршино. 

Уул уурхай, олборлолт, боловсруулах чиглэлийн хүнд 

үйлдвэрүүдийг  орчин үеийн дэвшилтэт техник, 

технологиор барьж ашиглалтанд оруулсан байна. 

Нүүрснээс нийлэг хий үйлдвэрлэх төсөл 

Адуунчулуун, Талын голын нүүрсний уурхайн техник, технологийг шинэчлэх 

Хангалттай нөөц тогтоогдсон нөхцөлд Тамсагийн районд нефть боловсруулах үйлдвэр 

байгуулан, улс орны шатахууны хэрэгцээний зохих хэсгийг Зүүн бүсээс хангах боломжийг 

судалж шийдвэрлэх 

Төмөртэйн овоо (Сүхбаатар)-ны цайрын ордыг түшиглэн уул уурхайн олборлох, 

боловсруулах үйлдвэр байгуулж, цайрын баяжмалыг экспортлох арга хэмжээ авах 

Уул уурхайн олборлох, боловсруулах үйлдвэр, эрчимжсэн газар тариалан, мал аж ахуй, 

жижиг, дунд үйлдвэр, аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх 

Эрдэс баялгийн боловсруулалтын түвшинг дээшлүүлж, 

нэмүү   өртөг шингэсэн бүтээгдэхүүн боловсруулах 

үйлдвэрийг бодлогоор дэмжиж, боловсруулах 

үйлдвэрийн салбарын эрх зүйн орчныг боловсронгуй 

болгох 

Мардайн (Хэнтий) ураны ордыг үр ашигтай (зах зээлийн үнийн хэлбэлзлийг харгалзан) 

эзэмших арга замыг идэвхитэй эрэлхийлж, тэнд байгуулагдсан дэд бүтцийн байгууламжийг 

ашиглаж, тосгоны амьдралыг сэргээн хөгжүүлэх чиглэл баримтлах 

“Түмэн бүс" хөтөлбөрийн хүрээнд Зүүн бүс дэх хайлуур жонш (Хэнтийн Бор-Өндөр, Бэрх, 

Сүхбаатарын Анасын орд), Мардай Нэмэрийн уран, Улаан, Цав, Баян-дунгийн холимог 

металл, Егзөр, Салаагийн гянт болд, Сангийн далай, Шорвог нуурын шүү, давсны ордыг 

байгаль орчинд ивээлтэй арга технологиор сонирхогч орнуудтай хамтран эзэмших төслүүд 

боловсруулж, зах зээлийн илүү үр ашигтай хувилбарыг сонгон тогтоохыг эрмэлзэх 

Уул уурхай, барилгын материалын үйлдвэрүүдээс байгаль орчинд учруулсан хор уршгийг 

арилгуулах үр нөлөөтэй арга, механизмыг олж тогтоох. Уул уурхай эрхлэгчид хэрэглэсэн 

усны үнийг түүнийг бохирдуулсны төлбөртэй хамт төлдөг байх зарчмыг тогтоон мөрдүүлэх 

Уул уурхайн үйлдвэрлэлийн явцад эвдэрсэн газрыг экологийн цэвэр хиймэл орчин болгон 

хувиргах, говийн нөхцөлд цөлжилтийн эсрэг  ногоон байгууламж байгуулах үйл ажиллагааг 

газрын төлбөрөөс чөлөөлж, уг арга хэмжээг үр дүнтэй хэрэгжүүлсэн аж ахуйн нэгж, иргэнд 

давуу эрхтэйгээр хувьчлах эрх зүйн зохицуулалтын үндсийг судалж тогтоох 

Аж үйлдвэр, боловсруулах үйлдвэрлэл 

Хүлэмжийн хийн ялгарал, хог хаягдал багатай, 

хүний эрүүл мэнд, хүрээлэн буй 

орчинд эрсдэлгүй технологи бүхий ХАА, 

байгалийн гаралтай бүтээгдэхүүн 

үйлдвэрлэлтийг 

нэмэгдүүлэх 

Хүнс, хөдөө аж ахуйн чиглэлийн хөнгөн үйлдвэрүүдийг 

барьж ашиглалтанд оруулсан байна. 

Эрүүл бүс тогтоож махны үйлдвэр барих 

Тэжээлйн үйлдвэр барих 

Хойд бүсийн мах боловсруулах үйлдвэр барих /5-р багт/ 

Малын гаралтай түүхий эдийн анхан шатны боловсруулалтын үйлдвэр байгуулна. 

Махны болон хүнсний ногооны зоорь агуулахын аж ахуйг бий болгож хөгжүүлнэ 
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Мах, сүү сүүн бүтээгдэхүүн боловсруулах өрхийн болон жижиг дунд үйлдвэрүүдийг 

хөгжүүлж, "Чингис хааны төрсөн нутагт үйлдвэрлэв" шошгот 3-аас доошгүй нутгийн брэнд 

бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэнэ. 

Байгалийн дагалт баялагийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлж, "Чингис хааны төрсөн 

нутгийн өгөөж" шошгот 3-аас доошгүй брэнд бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэнэ. 

Төмс, хүнсний ногооны үйлдвэрлэлийг бүрэн усалгаажуулан сумын иргэдиин төмс, хүнсний 

ногооны хэрэгцээг бүрэн хангаж, хүлэмжийн аж ахуйг цогцоор нь хөгжүүлнэ. 

Суманд өрхийн үйлдвэрлэл эрхэлдэг түүний дотор гар урлал, бэлэг дурсгалын бүтээгдэхүүн 

үйлдвэрлэдэг иргэдииг хөнгөлөлттэй зээлийн бодлогоор дэмжиж, гадна дотнын амжилттай 

яваа бизнесийн туршлага судлуулан дээрх төрлийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлнэ. 

Зүүн бүсийн төв Чойбалсан хотод мах, болон малын гаралтай түүхий эдийг боловсруулах 

үйлдвэр байгуулж, бүтээгдэхүүнийг экспортлох 

Хог хаягдлыг дахин боловсруулах үйлдвэрийн 

үйл ажиллагааг сэргээж, хог дахин ялгах, 

боловсруулах цогц байгууламжийг байгуулах 

Шинээр хогийн цэг байгуулж, хогийг ангилан ялгаж, 

дахин боловсруулах байгууламжийг барьсан байна. 

Чойбалсан хотын ерөнхий төлөвлөгөөний дагуу шинээр хогийн цэг байгуулж, хогийг ангилан 

ялгаж, дахин боловсруулах 

Хог хаягдлыг бууруулах, ангилан ялгах талаар иргэдийн мэдлэг ухамсрыг дээшлүүлэх дадал 

суулгах сургалт сурталчилгааны ажлыг эрчимжүүлнэ. 

Сумын төвийн ахуйн ариун цэврийн байгууламжийг боловсронгуй болгох жишиг төсөл 

хэрэгжүүлж, сайн туршлагыг түгээн дэлгэрүүлнэ. 

Чойбалсан хотын хатуу хог хаягдлыг дахин боловсруулах үйлдвэрийн үйл ажиллагааг 

сэргээж, хог дахин ялгах, боловсруулах цогц байгууламжийг байгуулна. 

Үйлдвэржилтийг дэмжиж эдийн засагт бодит 

хувь нэмэр оруулах, үйлдвэржилтээр дамжуулж 

ажилгүйдэл, ядуурлыг бууруулах, нэмүү өртөг 

шингэсэн дотоодын бүтээгдэхүүнийг гадаадад 

экспорлох 

Дорнод аймагт ХАА-н түүхий эд, байгалийн дагалт 

баялгийн нөөцөд түшиглэсэн үйлдвэрүүдийг шинээр бий 

болгох замаар эдийн засгийн өсөлтийг дэмжиж, холбогдох 

ажлын байр үүсгэсэн байна. 

Дорнод аймгийн Хэрлэн суманд мах махан бүтээгдэхүүний үйлдвэр 

Дорнод аймагт малын тэжээлийн үйлдвэр 

Дорнод аймагт өндөр даралтаар тоосго үйлдвэрлэх үйлдвэр 

Дорнод аймгийн Хэрлэн суманд хуурай сүүний үйлдвэр 

Дорнод аймагт оёдлын үйлдвэр 

Дорнод аймгийн Хэрлэн суманд дайвар бүтээгдэхүүн боловсруулах био бэлдцийн үйлдвэр 

Дорнод аймгийн Чулуунхороот, Баян-Уул, Халхгол суманд мал нядалгаа, дайвар 

бүтээгдэхүүн боловсруулах үйлдвэр 

Дорнод аймгийн Халхгол суманд загас үржүүлэх, боловсруулах үйлдвэр 

Хэнтий аймагт ХАА-н түүхий эд, байгалийн дагалт 

баялгийн нөөцөд түшиглэсэн үйлдвэрүүдийг шинээр бий 

Хэнтий аймагт Малын тэжээлийн үйлдвэр байгуулах 

Хэнтий аймагт Мод модон эдлэлийн үйлдвэр байгуулах 
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болгох замаар эдийн засгийн өсөлтийг дэмжиж, холбогдох 

ажлын байр үүсгэсэн байна. 

Хэнтий аймагт Дайвар бүтээгдэхүүн боловсруулах үйлдвэр байгуулах 

Хэнтий аймагт Хуурай сүүний үйлдвэр байгуулах 

Хэнтий аймгийн Хэрлэн суманд Дайвар бүтээгдэхүүн боловсруулах био бэлдцийн үйлдвэр 

байгуулах 

Хэнтий аймгийн Биндэр, Жаргалтхаан, Бэрх, Бор-Өндөр суманд Мал нядалгаа, Дайвар 

бүтээгдэхүүн боловсруулах үйлдвэр байгуулах 

Хөдөө аж ахуй 

Эдийн засгийн тогтвортой өсөлт, үр ашгийг 

дэмжсэн байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн 

сэргээх, ногоон технологид суурилсан, 

экспортод чиглэсэн бүтээгдэхүүний 

үйлдвэрлэлийг хөгжүүлж,  хөдөө аж ахуйн 

үйлдвэрлэл технологийн парк байгуулан 

нийгмийн үйлчилгээ, тээвэр логистикийн 

тогтолцоо бүрдэнэ.   

Боомтуудыг олон улсын стандартад нийцүүлэн, эрэлт, 

нийлүүлэлтийн сүлжээг холбосон тээвэр, логистикийн иж 

бүрэн тогтолцоо бүрдүүлж, бүс дамнасан тээвэр 

логистикийн төв байгуулна. 

Хөдөө аж ахуйн гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүний дотоодын зах зээлийг хамгаалах, хүн 

амын хүнсний бүтээгдэхүүний эрэлт, нийлүүлэлтийн сүлжээг хөгжүүлэх зорилгоор тээвэр 

логистикийн төвүүдийг эдийн засгийн мезо, микро бүсийн төвүүдэд байгуулах 

Хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэл технологийн парк байгуулна. 

Хөдөө аж ахуйн гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүний бэлтгэл, тээвэрлэлт, нийлүүлэлтийн 

сүлжээнд холбогдсон орон нутгийн нөхцөл, нөөцөд нийцсэн үйлдвэрлэл технологийн парк 

байгуулах 

Баруун-урт хотод ХАА-н ҮТП байгуулах 

ХАА-н боловсруулах ҮТП-г байгуулах 

Байгаль орчныг хамгаалах, нөхөн сэргээх, ногоон 

технологид суурилсан, экспортод чиглэсэн 

бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийг хөгжүүлж, бүсийн дотоод 

хэрэгцээг хангах хүнс, хөнгөн үйлдвэрүүд бий болно. 

Малын гаралтай түүхий эд бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж экспортлох зорилгоор эрүүл, халдваргүй 

бүс нутаг болгох бодлогын арга хэмжээ хэрэгжүүлэх 

Арьс шир, ноос, ноолуур боловсруулах үйлдвэр байгуулах 

Хүн амын хүнсний хэрэглээг хангах, экспортын чиг баримжаатай мах, сүү, хүнсний үйлдвэр 

байгуулах 

Өвс тэжээлийн аюулгүй нөөцийг нэмэгдүүлэх хүрээнд малын тэжээлийн үйлдвэр байгуулах 

Орчин үеийн эко техник технологид суурилсан 

ногоон үйлдвэрлэл, үйлчилгээний 

бодлогыг хэрэгжүүлж, ХАА, байгалийн гаралтай 

бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн болон аялал 

жуулчлал, амралт, сувилалын уйлчилгээний олон 

талт эдийн засгийг хөгжүулнэ. 

 

Мал аж ахуйн болон газар тариалангийн бүтээгдэхүүний 

боловсруулах үйлдвэрүүдийг байгуулж, дотоодын 

хэрэгцээг хангах, илүү гарсан бүтээгдэхүүнийг 

экспортлоход чиглэнэ. 

Мал аж ахуйн болон газар тариалангийн бүтээгдэхүүний боловсруулах үйлдвэрүүдийг 

байгуулж, дотоодын хэрэгцээг хангах, илүү гарсан бүтээгдэхүүнийг экспортлох 

Тус сумын МАА-н салбарт ажиллагсадын олох орлогын дийлэнх хувийг эзэлдэг үхэр сүргийн 

эохистой харьцааг бүрдүүлж, ашиг шимт малыг 80%-д хүргэнэ, Ашиг шимт малын нутгийн 

шилмэл үүлдрийг улсад "ДАДАЛ ҮХЭР" үүлдэрийн хэвшилээр бүртгүүлнэ. 

Туслах аж ахуй түүний дотор зөгийн аж ахуйг хөнгөлөлттэй зээлийн бодлогоор дэмжиж, 

бүлийн тоог 400-д хүргэн, нутгийн брэнд үйлдвэрлэгч аж ахуйг хөгжүүлж улс орон даяар 

сурталчлах ажлыг зохион байгуулна. 

Мал, амьтны өвчингүй бүс нутгийн дархлалыг бататган сайжруулж, мал эмнэлгийн 

үйлчилгээний загвар нэгжтэй болж өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлнэ. 
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Зүүн бүсийн эдийн засгийн чадавхыг бэхжүүлэх, 

оюуны өмч бүтээх,  судалгааны ажлууд явуулах, 

цаашдын бие даасан хөгжлийг дэмжих таатай 

орчин бүрдүүлэх дунд хугацааны стратегийг 

хэрэгжүүлэх 

Инновацид суурилсан бодлого стратегийн баримт 

бичгүүд батлагдсан байна. Дунд  хугацааны стратегийг 

хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай таатай орчин бүрдсэн байна.  

Эдийн засгийн бүсүүдийн хэмжээнд хөдөө аж ахуйн хоршоолол, фермерийн аж ахуй 

байгуулах эрх зүйн таатай орчныг бүрдүүлж  хэрэгжүүлэх 

Зүүн бүсийн аймгуудад мах, ноос, ноолуур боловсруулан, олон улсын стандартад нийцсэн 

өндөр чанарын бүтээгдэхүүнийг гадаад зах зээлд нийлүүлэх, ийм төрлийн үйлдвэрт өндөр 

бүтээмжтэй, байгаль орчинд ивээлтэй дэвшилтэт технологи, материалыг импортлох 

үйл  ажиллагааг татварын бодлогоор дэмжих 

Зүүн бүсэд хадлан өвс бэлтгэж, тэжээл хомсдолтой говь, хээрийн аймгуудад болон гадаад зах 

зээлд борлуулах талаар иргэд, байгууллагын үүсгэл санаачлагыг дэмжих; 

Бүсүүдийн тулгуур төв хотын орчимд эрчимжсэн мал аж ахуй, тариаланг тогтвортой 

хөгжүүлэх зорилт тавьж, тэдгээрийг үр дүнтэй хэрэгжүүлэх иж бүрэн арга хэмжээ авах 

Зүүн бүсэд мах, ноос, ноолуур, арьс шир боловсруулах, уул уурхайн орчинд ивээлтэй өндөр 

технологи бүхий үйлдвэр байгуулахтай холбогдсон стратегийн хөтөлбөр, төслүүдийг 

экспортыг дэмжих сангаас урамшуулах, гадаад зээлтэй холбоход түлхэц үзүүлэх 

Мал аж ахуй, газар тариалангийн гаралтай 

түүхий эд, байгалийн баялгийг уламжлалт болон 

дэвшилтэт технологиор боловсруулж, хүнсний 

бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлыг хангасан шим 

тэжээллэг, баталгаатай хүнсээр хүн амыг 

тогтвортой хангах; 

Мал аж ахуйн үйлдвэрлэлд дэвшилтэт технологи 

нэвтрүүлж, экспортын баримжаатай мал аж 

ахуйн үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх замаар малчид, 

фермер эрхлэгчидийн орлогыг нэмэгдүүлэх, 

бүтээгдэхүүний нэмүү өртөг бий болгоход 

оршино. 

Малын тэжээл, био бордоо, үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлж, 

тэдгээрт дэвшилтэт техник, технологи нэвтрүүлсэн байна. 

Бэлчээр болон байгалийн бусад нөөцийн зохистой 

ашиглалт, газар зохион байгуулалт, төлөвлөлт, 

удирдлагын тогтолцоог сайжруулсан байна. 

Мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн нөөцөд түшиглэсэн 

боловсруулах үйлдвэр, цехийг бүсчилж хөгжүүлж 

экспортолоход чиглэсэн байна. 

Зүүн бүсэд Дорнод талын махны хэвшлийн үхэр, Барга, Үзэмчин хонь, Баяндэлгэрийн улаан 

ямаа, Галшарын адууг зонхилон үржүүлж, нутгийн малын ашиг шимийг дээшлүүлэхийн 

зэрэгцээ, байгалийн хадлан, малын тэжээл үйлдвэрлэлтийг нэмэгдүүлэн бусад бүсийн 

хэрэгцээнд нийлүүлэх боломжийг өргөтгөх 

Газрын менежментийн болон эдийн засгийн бүсчлэлийн нэгдсэн зураглалыг үндэслэн бүсийн 

хөгжлийн тулгуур төв болон орон нутгийн хөгжлийн төвүүдийн орчимд эрчимжсэн мал аж 

ахуйн, Халх гол, Хэрлэнгийн сав нутагт эрчимжсэн тариалангийн, Дадал, Дэлгэрхаан 

(Хэнтий)-д өвөрмөц сонирхлын, Дарьганга, Шилийн богд (Сүхбаатар)-д түүх, соёл иргэншил, 

байгалийн шинжлэлийн, Мэнэнгийн тал, Буйрнуур (Дорнод)-ын орчимд байгаль судлалын 

аялал жуулчлалын, Хэнтий, Дорнодын ойт хээрийн бүсэд байгалийн хадлан, тэжээлийн, 

Мардай, Нэмэр, Бор-Өндөр, Бэрх (Хэнтий), Төмөртэй, Салаа, Бүрэнцогт (Сүхбаатар), Улаан, 

Цав, Баяндун, Тамсаг, Сангийн далай (Дорнод)-н орчимд уул уурхайн үйлдвэрлэлийн 

харьцангуй төрөлжсөн, хоршсон "Хөгжлийн бүс нутаг"-уудыг сонгон хөгжүүлэх төлөвлөлт, 

зохион байгуулалтын үндсийг бүрдүүлэх 

Бөөний худалдааны сүлжээнд түшиглэн, түүхий эд бэлтгэн нийлүүлэх бүсийн системийг 

сайжруулах замаар Дорнод аймагт байгуулагдсан ноос угаах, хивс үйлдвэрлэх хүч чадлыг 

тогтвортой өсгөх, арьс ширэн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийг шинээр буй болгохын хамт аж 

үйлдвэрийн паркад түшиглэн байгалийн гаралтай цэвэр бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх чиглэл 

баримтлах 

Мах, махан бүтээгдэхүүний экспортын зах зээлийг тэлж өргөжүүлэх /гуравдагч зах зээлд/ 

Сүргийн бүтцийн зохистой харьцааг бий болгох 

“Түмэн бүс" хөтөлбөрийн хүрээнд мал аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрт өндөр бүтээмжтэй, 

эрчимжсэн арга технологи нэвтрүүлж, илүү боловсронгуй фермерийн аж ахуйг хөгжүүлж, 
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олон нэр төрлийн боловсруулсан бүтээгдэхүүнийг экспортлох боломжийг бүрдүүлэхтэй 

холбогдсон төсөл, арга хэмжээг дэвшүүлэх 

Тариалангийн газрыг эдийн засгийн эргэлтэд бүрэн 

оруулж, үр ашигтай ашиглах, бүртгэл, хяналтыг 

сайжруулах, тариалангийн үйлдвэрлэлийг эрчимжсэн мал 

аж ахуйтай хослон хөгжүүлж төмс, хүнсний ногоо, жимс, 

жимсгэний тариалалтад ус, эрчим хүчний зарцуулалт 

багатай, байгаль орчинд халгүй дуслын болон хөрсөн 

доороос нэвчүүлэх усалгааны дэвшилтэт технологийг 

нэвтрүүлсэн байна. 

Газар тариалангийн техникийн хамтын ажиллагааг идэвхижүүлэх, тухайлан, услалтын болон 

хөрс хавалтын дэвшилтэт технологи шилжүүлэх, хил дамнасан нутгуудад тариалангийн 

эрчимжиж хоршсон аж ахуй байгуулах төсөл арга хэмжээг дэвшүүлэх 

Тариалангийн бүсэд эрчимжсэн мал аж ахуй, үр тариа, хүнсний ногооны аж ахуй эрхэлж буй 

иргэд, фермерийн аж ахуйд газар эзэмшүүлж, таримал бэлчээр, тарианы талбайг нь газрын 

төлбөрөөс хөнгөлөх, тодорхой хугацаагаар чөлөөлөх асуудлыг судалж шийдвэрлэх 

Хөрсний үржил шимийг нэмэгдүүлэх, газрын доройтлыг бууруулах, хөрс тордох 

агротехникийн болон усалгааны хэмнэлттэй, үр ашигтай дэвшилтэт технологи нэвтрүүлэх, үр 

тариа, төмс, хүнсний ногооны дотоодын хэрэгцээг хангах хүрээнд газар тариалангийн 

үйлдвэрлэлийг эрчимжүүлэн хөгжүүлнэ. 

Байгалийн бэлчээр, хадлангийн газрын чанарын болон эдийн засгийн үнэлгээ хийх ажил 

Аялал жуулчлал 

Зүүн бүсийн аялал жуулчлалын хөгжиж буй бүс 

нутгууд, улсын болон олон улсын чанартай авто 

замыг түшиглэн байгаль 

орчинд сөрөг нөлөөлөл багатай, нийгэм эдийн 

засгийн хувьд үр өгөөжтэй, орчин үеийн 

стандарт шаардлагад бүрэн нийцсэн амралт, 

худалдаа, 

үйлчилгээний цогцолбор газрыг байгуулах 

Бүс нутгийн онцлогт тулгуурласан аялал жуулчлалын дэд 

бүтэц сайжруулж, загвар цогцолбор байгуулсан байна. 

Үзэсгэлэнт онгон байгаль, тусгай хамгаалалттай газар нутаг, ан амьтан, түүхэн дурсгал, түүх 

соёлын дурсгалд тулгуурлан аялал жуулчлалыг хөгжүүлж, "Чингис Хаан" аялал жуулчлалын 

цогцолбор байгуулах 

Аялал жуулчлалын гадаад хамтын ажиллагааг өргөжүүлж, Нөмрөг - Халх голын хил дамнасан 

олон улсын аялал жуулчлалын цогцолбор байгуулах 

Өвлийн аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх /5-р баг/ 

Соёл, спортын эвент арга хэмжээ /''Алтаргана" Буриад зоны наадам үзэх/ 

Буриад зоны ёс заншил, ахуйтай танилцах аялал /Буриадын сүү, цагаан идээ боловсруулах 

арга зүйтэй танилцах, буриад айлд нэг өдрийн аялал хийх/ 

Аялал жуулчлалын орчин үеийн цогцолборыг Халхгол, Хөлөнбуйр, Хэрлэн  суманд шинээр 

байгуулах  

Өүлэн эхийн хөшөө дурсгал бүхий түүхэн музейтэй болох, жуулчдын тоог нэмэгдүүлэх  

Байгальд халгүй технологи, үйлчилгээ бүхий 

жуулчдын бааз, кэмп, отоглох 

цэгийг байгуулан хөгжүүлж, эко орчин бүс 

нутгийг бий болгон тэлж өргөжүүлэх 

Байгаль орчин, эрүүл ахуйн шаардлагыг хангасан 

стандзрт үйлчилгээ бүхий 

Түүхийн- Байгалийн-Амралт сувилалын гурвалсан эко 

аялал жуулчлалыг хөгжүүлж, 

аялалын брэнд үйлчилгээг дотооддоо болон гадаад бүс 

нутагг таниулсан байна. 

Түүх, соёлын үнэт өв болон байгалийн цогцолборт газруудаар аялал жуулчлалын “Эко-аялал 

жуулчлал” хөтөлбөр боловсруулж, улс, бүс нутгийн хэмжээнд таниулан сурталчлах, 

тогтвортой аялал жуулчлалын 15-аас доошгүй бүтээгдэхүүн үйлчилгээг нэвтрүүлж, 

сурталчлах ажлуудыг зохион байгуулна 

Аялал жуулчлалын бүх төрлийн үйлчилгээний чанарыг сайжруулж үйлчилгээний стандартад 

нийцүүлэн нутгийн уламжлалт зан, заншип, буриад зоны харилцаа бүхий онцлог харилцаа, 

үйлчилгээг хөгжүүлнэ 
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Орон нутгийн иргэдэд түшиглэсэн бичил аялал жуулчлалыг хөгжүүлж, нутаг орноо 

сурталчлан таниулах ажлыг дэмжин, дэлгэрүүлж нутгийн иргэдийн амьжиргааг дэмжинэ. 

Онон-Балжийн байгалийн цогцолборт газар, түуний 

орчны бүс нутгийн нөөц, 

даацад тулгуурлан байгаль орчинд сөрөг нөлөөгүйгээр 

нутгийн иргэдийг түшиглэсзн 

хариуцлагатай, байгалийн эко аялал жуулчлалыг 5~аас 

доошгүй төрөл маршрут, 

чиглэлээр хөгжүүлсэн байна. 

Фото аялал /Цэцэг, Эрвээхэй, ховор шавж, шувуу, амьтан ажиглах аялал/ 

Түүхэн дурсгалт газруудын аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх 

Эрүүл мэндийн аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх 

Спорт, агнуурын аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх 

Бусад аялал /Байгаль хамгааллын уйл ажиллагаанд оролцох/ 

Төрөлжсөн бичил аялалын маршрутууд гаргаж хэрэгжүүлнэ 

Эко орчин бүхий бааз, кэмп, түр отоглох цэгүүд бии болгож олон улсын жишигт нийцсэн 

ариун цэврийн байгууламжуудыг бий болгох. 

“Түмэн бүс” хөтөлбөрийн хүрээнд сонирхогч 

орнуудын хөрөнгө оруулагчидтай хамтран зарим 

бүс нутагт чөлөөт бүс, олон улсын аялал 

жуулчлалын цогцолбор байгуулах боломжийг 

судалж, Аялал жуулчлалын салбарын дэд 

бүтцийг сайжруулах 

Аялал жуулчлалын салбарын дэд бүтцийг сайжруулж, 

жуулчин хүлээн авах хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх, нутгийн 

иргэдэд түшиглэсэн аялал жуулчлалын бүтээгдэхүүн, 

үйлчилгээг боловсронгуй болгон бусад салбартай 

уялдуулан хөгжүүлж, эдийн засгийн үр ашгийг 

нэмэгдүүлнэ. 

Аялал жуулчлалын салбарын мэдээллийн хүртээмжийг сайжруулж маркетинг, 

сурталчилгааны ажлыг эрчимжүүлэн, үйлчилгээний чанарыг дээшлүүлэх замаар жуулчдын 

тоог өсгөнө. 

“Түмэн бүс"-ийн "Эко туризмыг хөгжүүлэх" хөтөлбөрийн хүрээнд Монголын Зүүн бүсэд 

"Аялал жуулчлалын зорилготой зах зээл" төсөл боловсруулж, тус бүсийн нөөцийг Хятад, 

Япон, Солонгос, Европын орнуудын жуулчдад сурталчлах,  тэдгээр орны дэмжлэгээр энэ бүс 

нутгаар олон улсын аялал жуулчлалын сүлжээнд хамруулах арга замыг тодорхойлох. 

“Түмэн бүс" хөтөлбөрийн хүрээнд сонирхогч орнуудын хөрөнгө оруулагчидтай хамтран 

зарим бүс нутагт чөлөөт бүс, Дарьганга, Халх голын районд олон улсын аялал жуулчлалын 

цогцолбор байгуулах боломжийг судалж, бололцоотой газар нутгийг дэлхийн хөгжингүй 

оронд урт хугацаагаар түрээслэх чиглэл баримтлах 

Монгол, Орос, Хятад гурван улсын нийгэм-

соёлын хамтын ажиллагааг нэмэгдүүлж, 

харилцан туршлага судлах, ШУ, технологийн 

хөгжилд дэмжлэг үзүүлэх 

Соёл, эрүүл мэндийг салбарт хамтын ажиллагаа бэхжиж, 

харилцан үр дүнтэй түншлэлийг бий болгосон байна. Хил 

дамнасан аялал жуулчлалын чиглэлүүдийг хөгжүүлсэн 

байна. 

Монгол-Орос-Хятадын аялал жуулчлалын “Цайны их зам” брэндийг бий болгох 

Байгаль орчныг хамгаалах төсөл хөтөлбөрийг 

нэмэгдүүлэх, нөлөөллийн үнэлгээг хийх, аялал 

жуулчлалын нөөцийг нэмэгдүүлэх 

Түүх соёл-байгалийн аялал жуулчлалын чиглэлийг 

өргөтгөн хөгжүүлэх, байгаль хамгаалах, нөлөөллийг 

урдчилан тооцох үнэлгээ, төсөл хөтөлбөрүүдийг 

хэрэгжүүлсэн байна. 

Сүхбаатар аймгийн Дарьганга сумын Зэгст нууранд “Алтан Овоо” эко аялал жуучлалын төсөл 

Сүхбаатар аймгийн Дарьганга суманд Дарьгангачуудын ахуй, соёл уран хийц, чимэглэлийн 

музей, шилийн богд уулын орчим шилийн эрсийн амьдрал-тэмцлийг өгүүлсэн уран баримал, 

байгууламж 

Сүхбаатар аймгийн Цагааннуур сумын төвд Цаатны ахуй амьдрал, аж байдлыг харуулсан уран 

барилга, байгууламж 

Хэнтий аймгийн Дэлгэрхаан суманд Аварга тосон рашаан сувиллын иж бүрэн цогцолборын  

бүтээн байгуулалтын төсөл 
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Хэнтий аймгийн Цэнхэр-мандал сум Хар зүрхний Хөх нууранд түүх, соёл, зан үйл чиглэлийн 

аялал рекреацийн төв цогцолборын төсөл 

 Хятадын Рашаан хот болон Дорнод аймгийн Сүмбэр орчмоор аялал жуулчлалын шинэ боомт 

нээх, түүний дэд бүтцийн асуудлыг шийдвэрлэх 

Хэнтий аймгийн Өмнөдэлгэр сумын Бэрээвин хийд, Дорнод аймгийн Халх гол сумын Их 

бурхант, Сүхбаатар аймгийн Эрдэнэцагаан сумын Егүзэрийн хийд зэрэг шашны зан үйлтэй 

холбоотой газар нутгийг бүсийн аялал жуулчлалын сүлжээнд оруулан хөгжүүлэх 

Ононгийн халуун ус, Аварга тосон, Жаргал нуур, Гурван нуур, Ононгийн Тардын рашаан 

сувиллын сүлжээ байгуулах 

Хан Хэнтийн байгалийн үзэсгэлэнт газар, Нөмрөг, Ганга нуурын байгалийн цогцолбор, ан 

амьтныг харуулах зорилгоор аялал жуулчлалыг төрөлжүүлэн зохион байгуулах 

Эзэн Чингисийн онгоныг байгуулан, түүнийг тойрсон аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх 

Рашаан сувилал бүхий газрын кадастрын үнэлгээ хийх төсөл 

Хэнтий Дадал сум, Гурван нуурын рашаан залгаа Дэлүүн Болдог Түүх, соёл, экотуризм 

чиглэлийн төсөл 

Хэнтий Цэнхэр-мандал сум Хар зүрхний Хөх нуур Түүх, соёл, зан үйл, экотуризм чиглэлийн 

төсөл 

Хэнтий Өмнөдэлгэр суманд тэнгэрийн босго даваан дээрх дурсгалын цогцолборын төсөл 

II. НИЙГЭМ 

Нийгэм соёлын үйлчилгээг  иргэд, олон нийтэд 

жигд хүртээмжтэй хүргэх барилга 

байгууламжуудыг барьж байгуулах 

Нийгмийн үйлчилгээний барилга байгууламжууд 

нэмэгдэнэ. 

Хүн амын өсөлт, орон нутгийн хөгжлийн хандлагатай уялдуулан эдийн засгийн микро бүсийн 

төвүүдэд төрөөс үзүүлэх нийгмийн үйлчилгээний жишиг нормативийн дагуу барилга, 

байгууламж барих 

Дарьганга өв соёлын цогцолбор барьж өв соёлыг иргэдэд таниулж сурталчлах 

Сургуулийн хүүхдийн дотуур байр барих -Малчдын хүүхдийг дотуур байраар хангах, 

сургуулийн хамран сургалтыг өсгөх 

Орон сууцжуулах хөтөлбөр хэрэгжүүлэх - 24 айлын орон сууц барих  

Уулбаян сум 12 жилийн сургалттай сургуультай болох  

Аймгийн төвд Дарьганга өв соёлын цогцолбор барих төсөл 

Засаг даргын тамгын газрын байр шинээр барих 

Дулаан цэвэр усны найдвартай байдлыг хангах, чанар үр дүнг нэмэгдүүлэх  

Соёлын төвийн барилга шинээр барих  
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Спорт цогцолбор шинээр барих  

Сургуулийн хүүхдийн дотуур байр барих  

Орон нутгийн өөрөө удирдах байгууллага, нийгэм эдийн 

засгийн чиглэл бүхий барилга байгууламжууд баригдаж, 

ашиглалтад орсон байна. 

Биндэр суманд Онцгой байдлын аврах анги байгуулах /5-р багт/ 

Засаг даргын Тамгын газрын шинэ барилга барих 

640 хүүхдийн суудалтай Ерөнхий боловсролын сургуулийн барилга барих 

100 хүүхдийн дотуур байрны барилга барих 

Эрүүл мэндийн төвийн 25 ортой шинэ барилга барих 

Хангал нуурын амралтын газарт 100 ортой, 3 одтой зочид буудал барих 

Спорт цогцолборын байгууламж 2.5 тэрбум төгрөг 

ЗДТГ-ын барилга барих 

Соёлын төвийн барилга барих 

100-н хүүхдийн дотуур байр барих 

Сумын төвийн хөгжлийн ерөнхий төлөвлөлтийн дагуу газар олголтын ажил хийгдсэн байх 

нөхцөл бүрдэх 

Аймгийн төвийн сумын хорооллыг дахин төлөвлөх, барилгажуулах төлөвлөгөөг 

боловсруулж, хэрэгжүүлэх 

Хүн амын орон сууцны хэрэгцээг хангах зорилгоор  “Хямд өртөгтэй орон сууц” хөтөлбөрийг 

хэрэгжүүлэх 

Тамга хүндэтгэлийн өргөө барих 

Сумын төвийн зүүн талд хүүхдийн цэцэрлэг барих 

Цэцэрлэгт хүрээлэн байгуулах 

Сумын төвийн гэрэлтүүлэг бий болгох 

Хүн ам ихээр төвлөрсөн Баян-Уул, Цагаан-Овоо, Халхгол, Дашбалбар сумдад сумын төвийн 

хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөний дагуу хувийн тохилог орон сууц барих хотхон хорооллын 

газрыг олгож, инженерийн шугам сулжээг байгуулах хөрөнгийн асуудлыг шийдвэрлэх 

Зүүн бүсийн онцлог, нөхцөл нөөцөд тулгуурлан 

судалгаа, сургалт явуулах орчин нөхцөл, чадавх 

бүрдүүлж, үйлдвэрлэлийн цогцолбор байгуулах 

Эрдэм шинжилгээ, судалгаа, сургалтын зохих чадавхи 

бүрдүүлж, бүс нутагт шаардлагатай хүний нөөцийг 

бэлтгэнэ. 

Зүүн бүсийн онцлог, нөхцөл нөөцөд тулгуурлан хөдөө аж ахуй, геологи, уул уурхай, шатах 

ашигт малтмал(газрын тос, байгалийн хий)-ын чиглэлийн судалгаа, сургалт явуулах орчин 

нөхцөл, чадавх бүрдүүлэх 

Монгол улс дахь аюултай хог хаягдлын менежментийн төвлөрсөн байгууламж барих 



БҮСЧИЛСЭН ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГЫН ТӨСӨЛ 

 

156 

Байгаль орчны хяналт-шинжилгээний лабораторийг шинээр барих, чадавхийг бэхжүүлэх 

Био аюулгүй ажиллагааны 3 дугаар зэрэглэлийн лаборатори байгуулах,/БО-ны бодлогын 

судалгаа, хөгжлийн төвийн дэргэд байгуулагдах/ 

Зүүн бүсийн хөдөө аж ахуйн эрдэм шинжилгээ –үйлдвэрлэлийн цогцолбор байгуулах 

Бүсүүдийн хөгжлийн чадавхид түшиглэн эрчимжсэн мал аж ахуй, газар тариалан, уул уурхай, 

амралт сувилал, аялал жуулчлалын бүс, чөлөөт бүс, байгалийн шинжлэл,  судлалын болон аж 

үйлдвэрийн  парк байгуулах замаар хөгжлийн олон голомтыг үүсгэж, бүсийнхээ хүрээнд хүн 

ам чөлөөтэй шилжин амьдрах бололцоог өргөжүүлэх 

Хүнсний бүтээгдэхүүний хянан магадлагаа хийх Зүүн бүсийн лабораторыг байгуулах 

Мал эмнэлгийн лаборатори байгуулах /5-р багт/ 

Иргэд, жуулчид ая тухтай аялах нөхцөлийг 

бүрдүүлэх, тээврийн хэрэгслийг  засвар 

үйлчилгээ, шатах тослох материалаар хангах 

үйлчилгээг үзүүлэх 

Бүс нутгийн онцлогт тулгуурласан аялал жуулчлалын дэд 

бүтэц сайжруулж, загвар цогцолбор байгуулсан байна. 

Иргэд, жуулчид ая тухтай аялах нөхцөлийг бүрдүүлэх, тээврийн хэрэгслийг  засвар үйлчилгээ, 

шатах тослох материалаар хангах үйлчилгээг үзүүлэх зорилгоор аялал жуулчлалын гол 

чиглэл, авто замын дагуу үйлчилгээний дэд бүтцийг байгуулах 

 Орон нутгийн эргэх холбоотой мэдээлэл, холбооны 

тогтолцоо бүрдүүлж, орон нутгийн мэдээллийн 

хүртээмжийг эрс сайжруулна. 

Малчдад зориулан ХАА-н түүхий эд, бүтээгдэхүүнийн үнэ ханш, нийлүүлэлтийн сүлжээ, 

тээвэр, логистикийн нөхцөл боломж, цаг агаар, уур амьсгалын өөрчлөлтийн талаарх 

мэдээллийг шуурхай  хүргэх тогтолцоог микро бүсийн төвүүдэд бий болгох 

Нэн шаардлагатай эрүүл мэндийн төв, 

лабораториудыг шинээр байгуулах 

Эд эрхтэн шилжүүлэн суулгах төв, зүрх судасны 

үндэсний төв, лабораториудтай болно. 

Эд эрхтэн шилжүүлэн суулгах үндэсний төв байгуулах    

Зүрх судасны үндэсний төвийг барих 

Эм, эмнэлгийн хэрэглэгдэхүүний лабораторийг байгуулах 

Харилцааны холбооны дэвшилтэт техник, 

технологийг нэвтрүүлэх, шаардлагатай дэд 

бүтцийг бий болгох 

Дэлхийн жишигт хүрсэн харилцаа, холбоо, мэдээлэл 

технологийн дэд бүтэцтэй болно. 

Харилцаа холбооны хиймэл дагуул 

Шилэн кабелийн сүлжээнд холбогдоогүй сумд, хилийн боомтуудыг холбох 

Сансрын холбооны ВИСАТ станц суурилуулах, үндсэн сүлжээний дамжуулах байгууламжийг 

шинэчлэх 

Зүүн бүсийн холбооны гол сүлжээг шилэн кабелиар шинэчлэх, аймгийн төвтэй ойролцоох 

сумдын холбоог тоон технологид шилжүүлэх 

Тоон радио нэвтрүүлгийн дамжуулах сүлжээг байгуулах 

Уламжлал ёс заншил, Монгол тулгатны  үнэт 

зүйлст суурилсан бодлого хөтөлбөрүүдийг 

боловсруулж, хэрэгжүүлэх 

Монгол Үндэстний үнэлэмж, Дэлхийн Монголчууд, соёл, 

улмжлалыг хадгалах чиглэлийн хөтөлбөрүүд бодлого, 

хөтөлбөрүүд боловсруулагдаж, хэрэгжсэн байна. 

Дэлхийн Монголчууд II хөтөлбөр 

МУ-ын зөөлөн хүчний бодлогыг Монгол Үндэстний үнэлэмж хөтөлбөр 

Аймгийн төвүүдийн угсаатны зүйн музейг засварлаж, музейн сан хөмрөгийг арвижуулах 
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Монгол туургатны хэл,соёл,уламжлалыг хадгалах хөгжүүлэх хөтөлбөр 

Иргэн төвтэй, эрх зүйт төр, шударга шүүх, 

салбарын мэргэжилтэн албан хаагчдын 

тасралтгүй хөгжлийг дэмжих дэд бүтцийг 

бүрэлдүүлэх, боловсон хүчний нөөцийг 

чадавхижуулах 

Хууль зүй, дотоод хэргийн салбарын байгууллага, албан 

хаагчдын үйл ажиллагааг хэвийн явуулах боломжийг 

хангасан дэд бүтэц, барилга байгууламж баригдсан байна. 

УБ хот, аймгийн төвийн гудамж, талбайг камержуулах 

Түр хамгаалах байр шинээр барих 

Цагдаагийн байгууллагын автопарк шинэчлэл 

Цахим хяналт удирдлагын төв барих 

Эмнэлгийн өргөтгөл барилгыг барих  

“Хяналтын нисэх хэсэг”-ийг шинээр байгуулж 

Сургалт хүмүүжлийн тусгай байгууллагын тусгай цогцолбор барилга байгууламжийг барих 

ШШГБ-ын алба хаагчдын сургалтын төв барих 

Улсын бүртгэлийн байгууллагын оффисс, архив, үйлчилгээний цогцолбор барих 

Үйл ажиллагаагаа явуулах өөрийн байргүй байгаа орон нутаг дахь улсын бүртгэлийн газар, 

хэлтсийн байр бариулах 

Оюуны өмчийн газрын барилгын ажил 

Нийгмийн даатгалын тогтолцоог сайжруулах, 

шинэчлэх 

НД-ын асуудал эрхэлсэн ТЗБ-ын дэргэдэх сургалт, 

архивын төв байгуулагдсан байна. Ахмад настанд урт 

хугацааны тусламж  үзүүлэх тогтолцоо бүрдэнэ. 

НД-ын Асуудал эрхэлсэн ТЗБ-ын дэргэд сургалтын төв 

НД-ын Асуудал эрхэлсэн ТЗБ-ын дэргэд архивын төв 

Ахмад настанд үзүүлэх урт хугацааны тусламж 

Бүх шатны боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, 

үйлдвэрлэл технологийг дэмжих суурь орчин, 

барилга байгууламжийг барьж байгуулах 

Стандартад нийцсэн боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны 

барилга, байгууламж баригдсан байна. Шаардлагатай 

тоног төхөөрөмжийн шинэчлэл хийгдсэн байна. 

Хүүхдийн цэцэрлэгийн барилга 

Бага дунд боловсролын орчин нөхцөл тоног төхөөрөмжийг сайжруулах 

Шинжлэх ухааны парк байгуулах 

Аялал жуулчлалын мэргэжилтэн бэлтгэх сургалтын төв 

Орон зайн оновчтой шийдэлд суурилсан засаг 

захиргааны бүтцийг бий болгох, түүнийг 

хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулж, 

хэрэгжүүлэх,  орон зайн шийдэлд суурилсан 

мэдээллийн санг бий болгох, хөгжүүлэх 

Засаг захиргааны нэгжийг оновчилж, шинэчилсэн байна. 

МУ-ын Засаг Захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгжийг нийгэм,эдийн засаг,хүн амын 

өсөлт,байгалийн нөхцөл, нөөцийн чадавхид нийцүүлэн оновчтой зохион 

байгуулах,хуваарилах 

Орон нутгийн хөгжлийг дэмжих төлөвлөлтийн санал 

боловсруулагдаж хэрэгжсэн байна. 

Холбогдох мэдээллийн санг бүрдүүлж хэрэглээнд 

нэвтрүүлсэн байна. 

Сумын төвүүдийн инженерийн шугам сүлжээний зураглал 

Сумын газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулах 

Аймаг,нийслэлийн газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулах 

Монгол орны нутаг дэвсгэрийн 55%-ийг 1:25000 масштабтай байр зүйн тоон зургаар 

зурагжуулах 
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Газар зүйн нэрийн хээрийн тодруулалтыг улсын хэмжээнд хийх 

Ногоон хөгжил бүхий эагвар сум болон 

хөгжихөд иргэн бүрийн ухамсар, мэдлэг, 

чадварыг судлан шат дараатай сурган бэптгэж 

ногоон амьдралын хэв маяг бүхий Их 

хааны өлгий нутгийн омогшил, бахархалт иргэн 

болж төлөвшиж хөгжүүлэх зорилгод 

нэгдсэн төр-иргэн-Төрийн бус байгууллагын 

оролцоог хангаж, түншлэлийн шинэлэг 

харилцааг бий болгоно. Эрүүл мэнд, боловсрол, 

биэнөсийн чиглэлээр ногоон хөгжлийн 

төлөөх иргэдийн эөвлөх үйлчилгээний багуудыг 

ажиллуулах 

 

Эрүүл зөв амьдралын дадал хэвшлийг нэвтрүүлэн сумын 

иргэдийн 

дундаж наслалтыг нэмэгдүүлсэн байна. 

Эрүүл зөв амьдралын тухай мэдлэг мэдээллийг иргэдэд олгох сургалт зөвлөгөөг бүх хэлбэрээр 

зохион байгуулна. 

Байгалиа түшиглэсэн уламжлалт анагаах ухааныг дэлгэрүүлж, аливаа өвчлөлөөс урьдчилан 

сэргийлэх арга ажиллагаанд иргэдээ сургах ажлыг зохион байгуулна. 

Эрүүл, зөв амьдралын төлөөх сайн дурын нэгдлүүдийг зохион байгуулж, экологийн цэвэр 

бүтээгдэхүүн хэрэглэн, эрүүл зөв хооллолтыг амьдралд нэвтрүүлж “Эрүүл, зөв амьдралын 

төлөөх өрх, иргэн"-ийг алдаршуулан сурталчилж, урамшуулна. 

Эрүүл мэндийн үйлчилгээний чанар хүртээмжийг нэмэгдүүлж, үйлчилгээний эко орчин 

бүрдүүлнэ. 

Насан туршийн боловсролын хөтөлбөрийг амжилттай 

хэрэгжүүлж, нас, насны 

онцлогт тохирсон сургалт, суртапчилгааг хийж, ногоон 

амьдралын хэв маягт суралцах 

хөдөлгөөн өрнүүлэн бүх иргэндээ мэдлэг олгон 

хөгжүүлэхэд дэвшил гаргаж ажиллана. 

Эко цэцэрлэг, эко сургууль хөтөлбөр хэрэгжүүлнэ. 

Ногоон амьдралын хэв маягт суралцах хөдөлгөөн өрнүүлэн бүх иргэндээ мэдлэг олгон 

хөгжүүлнэ. 

Түүхэн өв соёл, зан заншлаа хамгаалан өвлөх, бахархан түгээх, гоо зүй, нийгмийн соёлыг 

дээшлүүлэх, соёл урлаг спортыг хөгжүүлэх олон талт үйл ажиллагааг хэрэгжүүлнэ. 

Хүний эрүүл мэнд, хүрээлэн буй орчинд эрсдэлгүй 

технологи бүхий хөдөлмөр 

эрхлэлтийг дэмжиж, ажилгүйдэл, бага орлоготой өрхийн 

тоог бууруулах 

 

Өрх бүр ажилтай орлоготой байх боломжийг бүрдүүлж, Хөдөлмөр халамж үйлчилгээний 

газар, гадна дотнын төслийн байгууллагатай хамтран ажиллаж төрөл бүрийн хөтөлбөрүүдийг 

хэрэгжүүлснээр ажлын байрны тоог 30%-иар нэмэгдүүлнэ. 

Хувийн бизнөс эрхлэх боломжийг нэмэгдүүлж, ажилгүй иргэдийг хөнгөлөлттэй зээлийн 

бодлогоор дэмжин байнгын болон түр ажлын байраар хангаж, бизнес эрхлэх мэдлэг, ур чадвар 

олгох сургалт, сурталчилгааг хийснээр ажилгүйдлийн түвшинг 7%-иар бууруулна. 

Нутгийн удирдлага, Төрийн захиргааны байгууллагын чадавхи, төрийн үйлчилгээний чанар, 

хүртээмжийг сайжруулж, төрийн хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангах үүргээ ёсчлон 

биелүүлнэ. 

Хууль, тогтоомжийн хэрэгжилтэнд тавих хяналтыг тогтмолжуулан, зөрчлөөс сэргийлэх, 

арилгах арга ажиллагаанд болон Дадал сумаа Ногоон хөгжил бүхий загвар сум болон 

хөгжүүлэхийн төлөө бүхий л түншлэлд нээлттэйгээр, хууль ёсны дагуу шудрагаар хамтран 

ажиллана. 

Монгол, Орос, Хятад гурван улсын эдийн 

засгийн хамтын ажиллагааг нэмэгдүүлж, 

худалдаа , үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэхэд дэмжлэг 

үзүүлэх 

Монгол Улс, ОХУ, БНХАУ-ын эдийн засгийн хамтын 

ажиллагааг дэмжих бодлогын болон судалгааны баримт 

бичгүүд боловсруулагдаж дуусна.  

Хейлунжин муж (БНХАУ), ОХУ-ын холбогдох субъект, Өвөр Монголын Өөртөө засах орон 

(БНХАУ), Монгол улсын хооронд эдийн засгийн хамтын ажиллагааны жишиг бүс байгуулах 

Зарим нэр төрлийн бараанд хийсэн гаалийн хяналтын үр дүнг харилцан хүлээн зөвшөөрөх 

тухай Монгол улсын Гааль, татварын ерөнхий газар, ОХУ-ын Холбооны Гаалийн алба, 

БНХАУ-ын Гаалийн ерөнхий газар хоорондын хэлэлцээр байгуулахыг дэмжиж, хэрэгжүүлэх, 
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Монгол, Орос, Хятадын Эдийн засгийн коридорын тэргүүний жишиг бүсийг байгуулах ажлыг 

эрчимжүүлж, гурван улсын хоорондын үйлдвэрлэлийн хамтын ажиллагааны кластерийг 

байгуулах  

Бүсийн үйлдвэр, аж ахуйн төрөл, чиглэл, 

хөгжлийн хэрэгцээний цаашдын өсөлттэй 

уялдуулан мэргэжлийн сургалт-үйлдвэрлэл-

оношилгоо эмчилгээний төвүүдийг аймаг бүрт 

байгуулж, орон нутгийн зах зээлийн эрэлт, 

оюуны чадавхид зохицсон мэргэшилтэй ажиллах 

хүчийг олноор бэлтгэх 

Мэргэжлийн сургалт-үйлдвэрлэлийн төвүүдийг аймаг 

бүрт байгуулж, орон нутгийн зах зээлийн эрэлт, оюуны 

чадавхид зохицсон мэргэшилтэй ажиллах хүчийг олноор 

бэлтгэсэн байна. 

Бүс нутгийн хөгжлийн тэргүүлэх чиглэлийг харгалзан их, дээд сургуулийн ангилал, байршлыг 

оновчтой тогтоож, сургалт-судлал-мэдээллийн холбоог бэхжүүлэн, сургалтын чанарыг 

дээшлүүлэх 

Бүсийн хөгжлийн тулгуур төв хотод ерөнхий боловсролын цогцолбор сургууль, орон нутгийн 

болон сум дундын төвүүдэд ахлах сургууль, мэргэжлийн болон гүнзгийрүүлсэн сургалттай 

ерөнхий боловсролын сургуулийг шатлан хөгжүүлэх 

Бүсийн үйлдвэр, аж ахуйн төрөл, чиглэл, хөгжлийн хэрэгцээний цаашдын өсөлттэй уялдуулан 

Чойбалсан хот дахь бүсийн эмчилгээ, оношилгооны төвийн үйлчлэх хүрээг өргөтгөх, их, дээд 

сургуулийн салбар, мэргэжлийн боловсрол олгох төвүүд, соёл, шинжлэх ухаан, урлагийн 

байгууллагыг хөгжлийн тулгуур төвүүдээр оновчтой төрөлжүүлэн байршуулж, үйлчилгээний 

чанар, хүртээмжийг дээшлүүлэх арга хэмжээ авна. Монголын Чойбалсан, Хятадын Зүүн хойт 

мужийн Далянь хотын хооронд шефийн харилцаа тогтоож хөгжүүлэх зорилтот төслийг 

судалж хэрэгжүүлэх эхний ээлжийн арга хэмжээ авна. 

Аймгуудын мэргэжлийн урлагийн байгууллагуудын ангилал, байршлыг оновчтой тогтоож, 

соёлын төвүүдийг сум дунд үйлчлэх зориулалтаар шинэчлэн байгуулах 

Бүсийн хөгжлийн тулгуур төв хотуудын оношилгоо 

эмчилгээний төвийн тусламж үйлчилгээний чанар, 

хүртээмжийг дээшлүүлэх, томоохон төвүүдийг шинээр 

байгуулна. 

Бүсүүдийн  хөгжлийн тулгуур төв хотод шинжлэх ухаан, мэдээлэл-технологийн төвүүдийг 

байгуулахыг дэмжихийн  хамт, бүс нутгийн нөөц, чадавхийг зах зээлд бүрэн зохистой 

ашиглах, хүн амын эрүүл мэнд, байгаль орчин, соёл иргэншлийн үнэт зүйлсийг хадгалан 

хамгаалах, хүмүүст амьдралын шинэ үзэл бишрэлийг төрүүлэх чиглэлээр эрдэм судлал, 

туршилт, мэдээллийн ажлыг өргөжүүлэх 

Бүсүүдийн хүрээнд оношилгооны явуулын үйлчилгээ, яаралтай тусламж үзүүлэхэд нисдэг 

тэрэг ашигладаг болох; 

Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээнд теле-анагаахын сүлжээний дэвшилтэт хэлбэр нэвтрүүлж, 

хот, хөдөөгийн хүн амын тусламж үйлчилгээний чадамжийг дээшлүүлэх 

Бүсүүдэд "эм, эмнэлгийн хэрэгслийн хангамжийн сүлжээ байгуулж, эмнэлгийн суурь 

технологи"-ийг хөгжүүлэх 

Бүсүүдийн хөгжлийн тулгуур төв хотод хүн амыг ядуурлаас сэргийлэх, амьдрах ухаанд 

суралцуулах, хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих мэргэжлийн "инкубатор төв"-үүдийг байгуулж, 

хөдөлмөр, тэтгэвэр, тэтгэмж, даатгалын цогц үйлчилгээ үзүүлэх 

Сум дундын төвүүд, зарим сумын төвд хөдөлмөр, нийгмийн үйлчилгээний төв байгуулж, хамт 

олон, гэр бүлийн гишүүдийн харилцан дэмжлэгт түшиглэн ажилгүйдэх, ядуурахаас сэргийлэх 

орон нутгийн чадавхийг дээшлүүлэх 
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Орон нутгийн хөгжлийн төв хотуудад жижиг, дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлж, ажил 

эрхлэлтийг дэмжих "нөөцийн төв"-үүдийг байгуулж ажиллуулах 

Иргэд  бүс нутаг хооронд болон гадаадад шилжин явах, тухайн бүс нутагт шилжин ирэх 

шалтгаан, үр дагаврыг судалж мэдээлэх, бүртгэх, мониторинг хийх оновчтой тогтолцоог 

бүрдүүлэх 

Зүүн бүсийн хот, суурин газруудын хөгжлийн 

ерөнхий төлөвлөгөөг зах зээлийн тогтолцооны 

нөхцөлд нийцүүлэн шинэчлэн боловсруулж, 

хэрэгжүүлж эхэлнэ. 

Бүсийн хүн амын ая тухтай ажиллаж, амьдрах нөхцөл 

бүрдэнэ. 

Бүсийн гадаад харилцааг хангах чиг үүрэгтэй Чойбалсангийн хөгжлийн тулгуур төвд 

таталцсан тал хээрийн нутагшилтын тогтолцоог  бүрдүүлэх 

Зүүн бүсийн хот, суурин газруудын хөгжлийн 

ерөнхий төлөвлөгөөг зах зээлийн тогтолцооны 

нөхцөлд нийцүүлэн шинэчлэн боловсруулж, 

хэрэгжүүлж эхэлнэ. 

Бүсийн хүн амын тогтвор суурьшил сайжирна. 

Бүсийн тулгуур төв Чойбалсан хотыг аж үйлдвэр, соёл, шинжлэх ухааны цогцолбор, 

Өндөрхааныг аялал жуулчлал, бизнесийн хөгжлийн тулгуур төв,  Төв болон Зүүн бүсийг 

холбох уулзвар зангилаа болгон хөгжүүлэх 

Зүүн бүсэд багтаж буй төв, суурин газрын гэр 

хорооллын усан хангамжийн түвшинг 

дээшлүүлж, усны зохистой хэрэглээг бий 

болгоно. 

Бүсийн хүн ам ундны цэвэр усаар хангагдах нөхцөл 

бүрдэнэ. 

Сүхбаатар аймгийн Дарьганга, Онгон, Наран, Түвшинширээ, Талбулаг, Баяндэлгэр, Хэнтий 

аймгийн Баян-Овоо, Галшар, Өмнөдэлгэр, Баянмөнх, Баянхутаг, Дорнод аймгийн Матад, 

Цагаан-Овоо, Гурванзагал, Чойбалсан, Сэргэлэн сумдын ундны болон ахуйн хэрэглээний усан 

хангамжийг сайжруулах тусгайлсан хөтөлбөр боловсруулж хэрэгжүүлэх 

Зүүн бүсэд хатуулагтай ус хэрэглэж буй сумдын газрын гүний болон гадаргын усны 

хэрэглээний байдалд судалгаа хийж, ундны цэвэр усаар хангах асуудлыг шийдвэрлэх; 

Дорнод аймагт борзон /цеолит/ ашиглан ус цэвэршүүлэх төсөл боловсруулж хэрэгжүүлэх; 

III. БАЙГАЛ ОРЧНЫ АШИГЛАЛТ, ХАМГААЛАЛ 

Байгаль орчин, биологийн олон янз байдлыг 

хамгаалах боломж бүхий, аялал жуулчлалын чиг 

баримжаатай хүрээлэн буй орчны цогц мэдээлэл, 

сургалт, судалгааны дэд бүтцийг бэхжүүлэх 

Эко парк байгуулна. 
Тусгай хамгаалалттай газар нутаг, нүүдлийн соёл иргэншил, түүх, соёлын үл хөдлөх 

дурсгалыг хамгаалах, хадгалах болон танин мэдэхүйн зориулалтаар эко парк байгуулах 

Байгаль орчны чиглэлийг төрөлжсөн лаборатори, сан, 

судалгааны төвүүдийг бий болгож ашиглалтанд оруулсан 

байна. 

Ойн аж ахуйн цогцолбор төв байгуулах 

Орон нутагт бүсчилсэн байдлаар байгаль орчны хяналт шинжилгээний лабораторийг шинээр 

барих, чадавхийг бэхжүүлэх 

Орон нутгийн агаарын чанарын хяналт, шинжилгээний сүлжээг өргөжүүлэх 

Орон нутгийн байгаль орчны хяналт шинжилгээний лабораторийг сайжруулах, чадавхийг 

бэхжүүлэх 

Хамгаалалтын захиргаадын байр/Дорнод Дашбалбар 

ТХГН-ын ашиглалт, хяналтад онцгой анхаарал хандуулсан 

үйл ажиллагааг нэвтрүүлсэн байна 

Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн биологийн олон янз байдлын хамгааллын тогтвортой 

байдлыг хангах 

Хан-Хэнтийн болон Дорнод Монголын тусгай хамгаалалттай газар нутгийн сүлжээ, 

Монголын тулгуур төрийн үүсэл, хөгжлийн голомт нутаг (Хэнтий-Гурван гол)-т үндэслэн 
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түүх, соёл, экологийн чиглэлийн аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх нөөцийн болон менежментийн 

үнэлгээ, зураглал хийж, тус бүс нутагт дэд бүтцийн шаардлагатай орчныг бүрдүүлэхэд онцлон 

анхаарах 

Байгальд ээлтэй хандлага, дадлыг олон нийтэд 

төлөвшүүлэн, нөөц баялгийг 

хэмнэлттэй, үр ашигтайгаар зохистой ашиглаж, 

хамгаалах замаар байгалийн унаган 

төрхийг хадгалсан ногоон нутаг болно. 

Байгалийн аялал жуулчлал, рекреацийг дэмжиж, 

иргэд олон нийтийг гамшгаас хамгаална. 

 

Улсын болон орон нутгийн тусгай хамгаалалттай газрын 

сүлжээг нэмэгдүүлэн, 

хамгаалалтын менежментийг сайжруулах замаар 

байгалийн унаган төрх, биологийн олон 

янз байдлыг хамгаалж, экосистемийн үйлчилгээний 

тогтвортой байдлыг хадгалсан байна. 

Сум тойрсон хашлага хамгаалалт  

Байгаль орчинд хор хөнөөлгүй, нийгэм, хүн амын аюулгүй байдлыг хангана  

Сумын хашлага хамгаалалт-10 км-н урттай төмөр хийцтэй хашлага хамгаалалт хийх   

Булгийн хөлийн хиймэл нуур-Хаврын шар усыг булгийн хөлд нөөцөлж авч зун намрын 

борооны усаар сэлбэн 1 болон 3-р багийн нийт 60 өрхийн 27350 малыг байнгын усаар хангах   

Сумын хэмжээнд аялал жуулчлалын үйлчилгээний цэг, үйлчилгээ эрхлэх, төрөл, чиглэлийг 

тоггоосон журам, дүрэм боловсруулж хэрэгжүүлнэ 

Газар тариалангийн үйлдвэрлэлийг эрчимжүүлж, цомхотгосон технологийг нэвтрүүлэн, 

байгаль орчинд нөлөөлөх нөлөөллииг багасгана. 

Байгаль орчны судалгаа шинжилгээг мэргэжлийн баигууллагаар хийлгэж, тусгай 

хамгаалалттай газар нутгийн экосистемиин хөгжпийн горим, зүй тогтлыг танин мэдэх, 

байгалийн нөөц баялгийг үнэлж тодорхойлох, зохистой ашиглах, хамгаалах, нөхөн сэргээх 

чиглэлийн судалгааг өргөжүүлж, мэдээллийн санг бүрдүүлж иргэдэд мэдлэг олгох сургалтууд 

хийнэ. 

Ойжуулалт, ойн нөхөн сэргээлтийг эрчимжүүлж, иргэд, хувийн хэвшлийн идэвх санаачлагыг 

дэмжин, ойг хомсдолд хүргэж байгаа хүчин зүйлийн нөлөөллийг багасгана. 

Ойн нөөцийг хамгаалах, үр өгөөжтэй ашиглах, нөхөн сэргээх менежментийг сайжруулах ойн 

талаар төрөөс баримтлах төрийн бодлогыг хэрэгжүүлнэ. Ойн хортон шавьжтай тэмцэх ажлыг 

зохион байгуулна. 

Бэлчээр менежментийн төлөвлөгөө боловсруулан түүнийг хэрэгжүүлэн, бэлчээрийн 

талхлалттай тэмцэнэ. 

Уур амьсгалын өөрчлөлтийн нөлөөллийг сааруулан, цаг 

агаарын аюулт 

үээгдэл, байгалийн гамшиг, ой хээрийн түймрийн 

эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх 

чадавхийг бэхжүүлнэ. 

Хүний болон байгалийн хүчин зүйлийн улмаас үүссэн аливаа гамшиг, түүнээс үүссэн 

хохирлыг бууруулах, байгалийн гамшгийн эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг эрчимжүүлж 

ажиллана. 

Аж ахуйн нэгж, нөхөрлөл, иргэдийн санал санаачлагыг дэмжин төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлэх 

замаар ойжуулалтын ажлыг зохион байгуулан ойн санг нэмэгдүүлж, уур амьсгалын 

өөрчлөлтийн нөлөөллийг сааруулна. 

Сумын төвийн хүн амын ундны усны эх үусвэрт ус цэнгэгжүүлэх, зөөлрүүлэх төхөөрөмж 

шинээр суурилуулж, усны чанарыг эрүүл ахуйн стандартад нийцүүлж, хүн амыг унд ахуин ус 

зөөвөрлөх, хадгалах зориулалтын сав хэрэглэж хэвшүүлэн ундны усны эх үүсвэрийн 
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хамгаалалтын болон ариун цэврийн бусүүдийг шинэчлэн тогтоож, хашаажуулж, харуул 

хамгаалалтыг сайжруулна. 

Сумын төв, суурин газруудад дэвшилтэт технологи, 

инноваци шингэсэн 

тогтвортой үйлдвэрлэл, хэрэглээг дэмжиж, оновчтой үйл 

ажиллагааг нэвтрүүлж, цэвэр 

технологийн хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлнэ. 

Сумын төвийн ерөнхий болон хэсэгчилсэн төлөвлөлтүүдийг хийж мөрдөн, ногоон 

байгууламжийн талбайг 2 дахин нэмэгдүүлнэ 

Орчны бохирдол, хог хаягдлын хэмжээг бууруулах, дахин ашиглах, байгальд ээлтэй байдлаар 

цэвэрлэх зайлуулах хог хаягдлын менежментийн төлөвлөгөөг боловсруулан хэрэгжүүлнэ. 

Бохирдсон хөрс, голын хурдсыг цэвэрлэх үйл ажиллагааг шат дараатайгаар зохион байгуулж, 

нөхөн сэргээнэ. 

Хот, суурин, уул уурхайн орчим дахь хөрсний бохирдлын судалгааг мэргэжлийн 

байгууллагуудаар хийлгэж, бохирдлыг бууруулах хөтөлбөр хэрэгжүүлнэ. 

Хэрлэн, Халхгол, Онон, Улз гол, Буйр нуурын усыг хурамтлуулан усан сан байгуулж, 

усалгаатай талбайн хэмжээг нэмэгдүүлэх 

Монгол, Орос, Хятад гурван улсын байгаль 

орчин хамгаалал, хил дамнасан тусгай 

хамгаалалттай газар нутгийн сүлжээг хөгжүүлэх 

хамтын ажиллагааг нэмэгдүүлж, харилцан 

туршлага судлах 

Байгаль хамгаалал, тусгай хамгаалалттай газар нутгийн 

чиглэлээр гурван талын харилцан ашигтай хамтын 

ажиллагааг бэхжүүлэх судалгаа, хамтарсан хурал, семинар 

тогтмол зохион байгуулагддаг болсон байна. 

Хамтран ажиллах тухай протокол хэрэгжиж эхэлсэн 

байна. 

Байгалийн тусгай хамгаалалттай газар нутгийн чиглэлээр гурван талын харилцан ашигтай 

хамтын ажиллагааг хангах практик хамтын ажиллагааг эрчимжүүлэх, холбогдох харилцаа 

холбоог бэхжүүлэх, зөвлөлдөх уулзалтуудыг зохион байгуулах, Монгол, Орос, Хятадын 

хамтарсан “Дагуурын дархан цаазат газар”-ын үйл ажиллагааны хүрээнд харилцан ашигтай 

хамтын ажиллагааг идэвхжүүлэх 

Монгол, Орос, Хятадын хил дамнасан экологийн коридоруудыг байгуулах, зэрлэг ургамал 

болон амьтны аймаг, ус, намгархаг газартай холбогдох эрдэм шинжилгээний хайгуул, хяналт 

шинжилгээ хийж, зэрлэг ан амьтан, ургамал, нүүдлийн шувуудыг хамгаалах салбар дахь 

хамтын ажиллагааг бэхжүүлэх 

Хүрээлэн буй орчныг хамгаалах болон экологийн салбарт хамтарсан удирдлагын болон 

мэдээлэл солилцох тогтолцоог бий болгох боломжийг судлах, түүнчлэн байгаль орчныг 

хамгаалах сэдвээр семинар зохион байгуулах 

Хамтран ажиллах эрмэлзлэлийн тухай Монгол улсын Мал эмнэлэг, үржлийн газар, ОХУ-ын 

Мал эмнэлэг, ургамал, хорио цээрийн хяналтын Холбооны алба болон БНХАУ-ын Мал 

эмнэлгийн алба хоорондын 2015 оны есдүгээр сарын 12-ны өдрийн Протоколыг хэрэгжүүлэх 

Зүүн бүсийн байгаль орчны ашиглалт , 

хамгаалалтын мэдээллийн нэгдсэн тогтолцоог 

бүрдүүлж, биологийн төрөл зүйлийг хамгаалах, 

тэнцвэрт байдлыг хадгалах, зүй зохистой 

ашиглах эрх зүйн үндсийг бүрдүүлнэ. 

Зүүн бүсийн газрын нөөц, түүний чанарын өөрчлөлт, 

ашиглалт, хамгааллын мэдээллийн нэгдсэн тогтолцоо 

бүрдэнэ. 

Бүсийн экосистемийн өвөрмөц байдал, орон нутгийн нөөцөд түшиглэсэн байгаль орчны 

ашиглалт, хамгаалалтын менежментийн нэгдсэн тогтолцоог бүрдүүлж эхэлнэ. 

Зүүн бүсийн биологийн төрөл зүйлийг хамгаалах 

тэнцвэрт байдлыг хадгалах, зүй зохистой ашиглах эрх 

зүйн үндэс бүрдэнэ. 

Монголын Зүүн бүсэд хадгалагдан үлдсэн дэлхийн шим мандлын өвөрмөц бүрдэл хэсгүүдийг 

хамгаалж, нөхөн сэргээх явдлыг урьтал болгож Дорнод-Монгол, Хан-Хэнтий, Даурын 

(Монгол, ОХУ, БНХАУ-ын хамтарсан) тусгай хамгаалалттай газар нутгийн менежментийг 

сайжруулж, эдгээр нутагт экологийн аялал жуулчлал, байгаль судлалыг түлхүү хөгжүүлэх 

чиглэл баримтална. 
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Даян Дэлхийн Байгаль Хамгаалах сангийн тусламжаар "Дорнод монголын биологийн төрөл 

зүйлийг хамгаалах" төслийг үргэлжлүүлж,  үр дүнг дүгнэх 

Цөлжилттэй тэмцэх арга ажиллагааг 

боловсронгуй болгож, цөлжилтийн эрчийг 

зогсооно. 

Хүний үйл ажиллагаанаас хамаарах газрын доройтол, 

цөлжилтийн эрч үндсэндээ буурна. 

Газар тариалангийн үйлдвэрлэлд хөрсний эвдрэлтэй тэмцэх сүүлийн үеийн технологи 

нэвтрүүлж, хөрсний үржил шимийг хамгаалах, салхинаас хамгаалах ойн зурвасыг цөлжилт 

ихтэй нутаг Дарьганга, Онгон, Баяндэлгэр, Түвшинширээ, Дархан, Галшар, Баянмөнх сумдад 

байгуулах 

Зүүн бүсэд багтаж буй төв, суурин газрын гэр 

хорооллын усан хангамжийн түвшинг 

дээшлүүлж, усны зохистой хэрэглээг бий 

болгоно. 

Бүсийн хүн ам ундны цэвэр усаар хангагдах нөхцөл 

бүрдэнэ. 

Зүүн бүсэд хатуулагтай ус хэрэглэж буй сумдын газрын гүний болон гадаргын усны 

хэрэглээний байдалд судалгаа хийж, ундны цэвэр усаар хангах асуудлыг шийдвэрлэх 

Ойг зохистой ашиглах, хамгаалах, нөхөн сэргээх 

ажлыг сайжруулж, түүний ашиглалтад тавих 

хяналтыг хүчтэй болгох 

Ойн нөөцийг зохистой хамгаалах, нөхөн сэргээх, ашиглах 

тогтолцоо бий болж, бүсийн ойн нөөц нэмэгдэнэ. 

Сүхбаатар аймагт Монгол оронд ховордсон гандгир, улиангар, яшил, хайлаас, бургас зэрэг 

мод сөөгийг ургуулах плантацын аж ахуй байгуулж, жилдээ 100-гаас доошгүй га талбайд 

таримал ойн зурвас төгөл байгуулах төсөл хэрэгжүүлэх 

Хөрсийг элэгдэл, эвдрэлээс хамгаалж, цас тогтоох зорилгоор тариалангийн талбайг тойруулан 

ойн зурвас тарьж ургуулах 

Мод, сөөгний үр бэлтгэх, тарьц суулгац ургуулах болон боргоцойн цехийг Баян-Уул, 

Батширээт, Биндэрийн ойн аж ахуйнуудад байгуулах 

Зүүн бүсийн усны нөөцийг оновчтой ашиглаж, 

хамгаалалтыг нь сайжруулах 

 

Зүүн бүсийн усны хангамж сайжирч, усны нөөцийг 

хамгаалах тогтолцоо бүрдэнэ. 

 

Сүхбаатар аймагт 497, Хэнтий аймагт 352, Дорнод аймагт 410 инженерийн хийцтэй худгийг 

тус тус сэргээн засварлах болон шинээр барих 

Азийн хөгжлийн банкны зээл, улсын төсвөөр (Дэлхийн банкны зээл) Зүүн бүсийн аймгуудад 

бага гүний худгийн уст цэг тогтоох эрэл хайгуул хийж, уст цэгийг олшруулах 

Ононгийн халуун рашаан болон Хэрлэн, Онон, Балж, Улз зэрэг голын усны нөөцийг оновчтой 

ашиглах, хамгаалах хөтөлбөрүүдийг боловсруулан хэрэгжүүлэх 

Усны хангамжийн нарийвчилсан судалгааг Хэнтий аймгийн Баян-Овоо, Галшар, Гурванбаян, 

Баянмөнх, Баянхутаг, Сүхбаатар аймгийн Дарьганга, Онгон, Наран, Түвшинширээ, 

Баяндэлгэр, Дорнод аймгийн Цагаан-Овоо, Гурванзагал, Матад сумдад хийж, ундны усны эх 

үүсвэрийн нөөцийг шинэчлэн тогтоож улмаар ашиглах арга хэмжээ авах 

Агаарын чанар, төлөв байдал, уур амьсгалын 

өөрчлөлтөд тавих хяналт-шинжилгээ, 

мэдээллийн чанарын түвшинг дээшлүүлэх 

Зүүн бүсийн агаарын чанар, уур амьсгалын өөрчлөлтөд 

тавих хяналт-шинжилгээ, мэдээллийн тогтолцоо бүрдэнэ. 

Агаарын бохирдлын түвшин болон бохирдуулагч эх үүсвэрт байнгын ажиглалт хяналт хийж, 

Чойбалсан хотын Ус, цаг уур, орчны шинжилгээний төвийн тоног төхөөрөмжийг шинэчилж, 

Баруун-Урт, Өндөрхаан хотуудад шинжилгээний иж бүрэн тоног төхөөрөмж суурилуулах 

Бэлчээрийн даац хэтрэлт, хөрсний доройтлыг 

бууруулах 

Газрын хөрсний доройтол 10 орчим хувиар багасаж, 

бэлчээрийн ашиглалт сайжирна. 

Инженерийн хийцтэй уст цэгийг засварлах, шинээр гаргах ажлыг жил бүр хөтөлбөр, 

төлөвлөгөөний дагуу хэрэгжүүлж, бэлчээр усжуулалтын түвшинг дээшлүүлэх 
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3.4.5. ХАНГАЙН БҮС 

Хүснэгт 57. Хангайн бүсэд хэрэгжүүлэх бодлогын үе шат, үйл ажиллагаа 

 

I. ЭДИЙН ЗАСАГ 

Зорилт Хүрэх үр дүн Үйл ажиллагаа 

Дэд бүтэц 

 

Бүсийн аймаг сумдыг цахилгаан дамжуулах 

өндөр хүчдэлийн шугамаар холбох, сумдад 

дизель станц, хөдөөд нар салхи, усны эрчим 

хүчийг өргөн ашиглах замаар сэргээгдэх 

эрчим хүчний үйлдвэрлэлийг хөгжүүлж 

бүсийн эрчим хүчний өсөн нэмэгдэж буй 

хэрэглээг хангах 

 

 

 

Төрөл бүрийн эх үүсвэрийг ашигласнаар Хангайн 

бүсийн эрчим хүчний хангамж сайжирч, үйлдвэрлэл, 

үйлчилгээ хөгжихөд түлхэц үзүүлнэ. 

Төвийн бүсийн эрчим хүчний нэгдсэн системийн 

хүрээнд Хангайн бүсийг цахилгаанжуулах үндэс 

суурь тавигдана. 

Орхон гол дээр усан цахилгаан станц, Эрдэнэт-Хөвсгөл, Арвай-Хээр-Баянхонгорыг цахилгаан 

дамжуулах өндөр хүчдэлийн шугамаар холбох 

Могойн голын нүүрсний уурхайг түшиглэн нүүрсний хийгээр ажиллах цахилгаан станц барьж, 

Завханы сумдыг холбох 

Хөвсгөл аймагт Уялган-Бургалтай-Даян дээрхи чиглэлийн цахилгаан дамжуулах агаарын шугам 

тавих 

Улиастай-Дөргөн-Мянгадын 220 кВ-ын 2 хэлхээт 380 км цахилгаан дамжуулах агаарын шугам, дэд 

станц барих ажлын судалгааг хийх, ажлыг эхлүүлэх 

Шинэ суурьшлын бүсүүдэд цахилгаан дамжуулах агаарын бетонон шугам дэд станцтай болох 

Завхан аймгийн Тэлмэн суманд 100 МВт-ын ДЦС барих 

Баянтээгийн нүүрсний уурхайг түшиглэн орчин үеийн дулааны цахилгаан станц барих 

Завхан аймгийн Ургамал суманд усан цахилгаан станц барих 

Эгийн голын 315 МВт-ын хүчин чадал бүхий усан цахилгаан станцын ажлыг эхлүүлэх 

Эрдэнэт хотын ДЦС-ыг 35 МВт-аар өргөтгөх 

Дарханы дулааны цахилгаан станцын хоёр дахь ээлжийг барих 

Тохируулгын горимд ажиллах том чадлын цэнэг хураагуур төслийн техник эдийн засгийн үндэслэл 

боловсруулж, барих 

Усан цэнэгт цахилгаан станц төслийн техник, эдийн засгийн үндэслэл боловсруулж, байгуулах  

Бага болон дунд чадлын байнгын ажиллагаатай усан цахилгаан станцын төслийн судалгаа хийх, 

оновчтой байршлыг тогтоож, хэрэгжүүлэх 

Аймгуудын төв болон томоохон суурин газруудад дулааны станц, дулааны шугам сүлжээ барих, 

түлшний хангамжийг шийдвэрлэх 

Дэлхийн Банктай хамтран Эрдэнэт-Булганы цахилгаан түгээх сүлжээний алдагдал бууруулах төсөл 

хэрэгжүүлэх 
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Сүхбаатар хотод дулааны цахилгаан станц барих, Улиастай хотын дулааны нэгдсэн шугам 

сүлжээний өргөтгөл хийх  

Тээвэр логистикийн сүлжээ байгуулах, 

Шинжлэх ухаан үйлдвэрлэл, инновацын төв 

паркуудыг хөгжүүлэх 

Олон улсын бараа бүтээгдэхүүний худалдаа 

хангамж, ачаа тээвэр-логистикийн төв цогцолборууд 

байгуулагдаж, шинжлэх ухаан, технологи, 

инновацын төв, паркууд бий болно 

Дархан хот, Сэлэнгэ аймгийн Алтанбулаг суманд ачаа тээвэр-логистикийн төв байгуулж, хуурай 

боомтын статустай болгох 

Хөвсгөл, Завхан  аймагт тээвэр-логистикийн төв байгуулах 

Дархан хотод газрыг дотоодын аж ахуйн нэгжид хувьчлах, гадаадын хөрөнгө оруулагчдад урт 

хугацаагаар түрээслэх боломжийг судлан тогтоож, хотын давуу тал, онцлогт тулгуурлан шинжлэх 

ухаан, технологи, инновацын төвүүд, аж үйлдвэрлэлийн болон агро парк, худалдааны болон 

гаалийн чөлөөт бүс байгуулах 

Эрдэнэт хотын давуу тал, онцлогт тулгуурлан шинжлэх ухаан, технологийн паркыг өргөжүүлэх 

инновацын төвүүд, агро парк байгуулах 

Булган аймагт үйлдвэр технологийн парк байгуулах 

Сэлэнгэ аймагт мод боловсруулах, бордоо, био тэжээлийн үйлдвэр, мах, махан бүтээгдэхүүний 

"Сэлэнгэ"  үйлдвэрлэл, технологийн парк байгуулах 

Завхан аймагт  ХАА, мах, махан бүтээгдэхүүний "Завхан"  үйлдвэрлэл, технологийн парк 

байгуулах 

Орхон аймагт уламжлалт мал аж ахуйд суурилсан өрх дундын өндөр технологи, инновацид 

суурилсан сүлжээ (монгол өрх загвар) байгуулах 

Завхан аймагт Монгол-Оросын хилийн худалдааны төв байгуулах  

Ханх-Мондын хилийн гарцыг олон улсын боомт болгох 

Хөвсгөл нуурын усан замын тээврийг албан ёсны болгож байнгын ажиллагаатай болгох 

Шилэн кабельд холбогдоогүй сумдыг сүлжээнд бүрэн хамруулах 

Дархан хотод бохир ус цэвэрлэх байгууламжийг шинээр барьж, ашиглалтад оруулах 

Бүсийн зам тээврийн сүлжээг өргөтгөн ачаа 

зорчигч тээврийн урсгалыг нэмэгдүүлж 

үйлчилгээний чанарыг сайжруулах 

Бүсийн хэмжээнд болон бүс хоорондын  зам 

тээврийн хөндлөн тэнхлэг, бүсийн босоо тэнхлэгийн 

замууд баригдана. Эдийн засгийн микро бүсийн 

төвүүдийг улсын чанартай авто замын сүлжээнд 

холбоно 

Мянганы зам болон дэд бүтцийн босоо тэнхлэгийн чиглэлийн 2 дахь чиглэл болох Ханхын 

боомтоос Мөрөн, Улиастай, Алтайг дамжин Бургастайн боомтоор гарах тэнхлэгийн Хөвсгөл 

аймгийн нутаг дэвсгэрээр дайран өнгөрөх авто замыг барих 

Ховд-Эрдэнэхайрхан-Яруу-Идэр-Улаанбаатар чиглэлийн хэвтээ тэнхлэгийн мянганы замыг барих 

Завхан аймгийн Цагаанчулуут, Архангай аймгийн Өлзийт,  Хайрхан сумын төвийг хатуу хучилттай 

авто замаар холбох 

Хоргын тогооноос Ороохын даваа, Мөрөн сумын сум суурин газруудаар дайруулан Босоо 

тэнхлэгийн замыг барих 
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Хатгал-Ренчинлхүмбэ дархадын хотгорыг холбосон Хөвсгөл нуурын баруун эргийн авто зам тавих 

Мөрөн-Хатгал-Чандмань-Өндөр-Цагаан-Үүр буюу далай ээжийн Алунгоо Даян дээрхийн чиглэлд 

хатуу хучилттай зам тавих 

Мөрөн Цагаан-Уул чиглэлд хатуу болон цементэн хучилттай зам тавих 

Хушаат сумын төвөөс Дархан уул аймаг явах хатуу хучилттай зам тавих 

Архангай аймгийн Батцэнгэл сумаас Хануйн голын гүүрийн чиглэлд  97 км авто зам барих 

Хөвсгөлийн Мөрөн сумаас Ханх боомт чиглэлийн 286 км авто зам барих 

Арвайхээр - Шинэ нийслэл чиглэлийн 222 км авто зам барих 

Булган - Хишиг-Өндөр - Гурванбулаг чиглэлийн 133.7 км авто зам барих 

Хутаг-Өндөр - Тэшиг - Бага-Илэнх боомт чиглэлийн 124 км авто зам барих 

Хөвсгөл аймагт Хатгал-Жанхай-Тойлогт чиглэлийн 32.4 км хатуу хучилттай авто замын барилгын 

ажлыг гүйцэтгэх  

Улиастай-Алтай чиглэлийн 194 км хатуу хучилттай авто замын барилгын ажил 

Улаанбаатар - Алтанбулаг чиглэлийн олон улсын авто замаас Шаамар, Зүүнбүрэн, Цагааннуур, 

Түшиг чиглэлийн 112 км авто зам барих  

Хялганат-Хангал-Эрдэнэт чиглэлийн 52.57 км хатуу хучилттай авто замын барилгын ажил 

Арцсуурь-ийн боомтоос Нөмрөг сум хүртэлх 195 км хатуу хучилттай зам шинээр тавих 

Завхан аймгийн Тэс сум-Могойн гол- Мөрөн, Тэс сум - Бургастайн боомтын чиглэлийн төмөр зам 

тавих 

Могойн голын нүүрсний уурхай, Эрдэнэтээс Арцсуурийн боомттой холбож төмөр зам тавих 

Хөвсгөл аймгийн Мөнгөн цагираг аялал жуулчлалын хүрээнд Үүрийн гол дээр бетонон гүүр барих 

Орхон голын гүүр дээгүүр бетонон гүүр барих 

Булган аймагт зорчигч үйлчилгээний цогцолбор байгуулах  

Алслагдсан сумдад нислэг үйлдэх боломжийг бүрдүүлэх 

Донойн хөндийн нисэх онгоцны буудлыг олон улсын зэрэглэлтэй болгох 

Мөрөн хотын нисэх онгоцны буудлыг олон улсын зэрэглэлтэй болгох, буудлын хүчин чадлыг 

нэмэгдүүлэх, хөөрч буух зурвасын хүчитгэлийн төсөл хэрэгжүүлэх  

Хархоринд олон улсын нисэх онгоцны буудал барьж эхлэх 
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Хөвсгөл нуурын усан замын тээврийг хөгжүүлэх 

Шинэ нийслэл байгуулах 

Шинэ нийслэлийн ерөнхий төлөвлөгөөг 

боловсруулж, суурь дэд бүтцүүд байгуулагдаж 

эхэлнэ.                                                                                    

Шинэ нийслэлийг  тухайн бүсийн тохиромжтой  нутагт байршуулах техник, эдийн засгийн болон 

зураг төсвийн урьдчилсан тандалт судалгаа явуулна 

Шинэ нийслэлийн байршлыг сонгож, хот байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулах 

Шинэ нийслэлийн дулаан хангамжийн асуудлыг шийдвэрлэх зорилгоор дулааны эх үүсвэр, 

инженерийн дэд бүтцийг байгуулах 

Улаанбаатар - Шинэ нийслэл чиглэлийн хурдны төмөр замын ТЭЗҮ, зураг төсөв хийх 

Олон улсын нисэх буудлын ТЭЗҮ, зураг төсөв хийх 

Төмөр замын буудлын ТЭЗҮ, зураг төсөв хийх 

Уул уурхай, хүнд үйлдвэр 

Бүсийн эрдэс баялагийн нөөцийг ашиглан 

Монгол Улсын дэлхийн зах зээлд өрсөлдөх 

чадварыг дээшлүүлэх,  бүсийн эдийн засгийн 

чадавхийг нэмэгдүүлэх 

Байгаль орчинд  ээлтэй арга технологи бүхий уул 

уурхайн болон хүнд үйлвэрийн газрууд 

байгуулагдана. 

Эрдэнэтийн уулын баяжуулах үйлдвэр, "Эрдмин" үйлдвэрийн баазад түшиглэн катодын зэс, цэвэр 

зэс үйлдвэрлэн экспортлох,  Хөвсгөлийн фосфор, Эрдэнэтийн зэсийг хими-технологийн аргаар 

хослон ашиглах, Баянхонгорын алтны үндсэн орд, Архангайн үнэт металлын ордыг судлан тогтоох 

Нүүрсний ордуудад түшиглэн нүүрс боловсруулж ашиглах шинэ технологи нэвтрүүлэн, нүүрс 

угаах, нүүрснээс нийлэг хий үйлдвэрлэх үйлдвэр байгуулах 

Нүүрс  химийн аж үйлдвэрийн суурь тавигдана. 

Кокс, химийн үйлдвэр байгуулах 

Байгальд ээлтэй технологиор холимог металлын ордуудыг ашиглах 

Үнэт металл цэвэршүүлэх, боловсруулах үйлдвэрийн төсөл 

Зэсийн баяжмал боловсруулах үйлдвэрийн төсөл 

Орхон - Дархан - Сэлэнгийн бүсэд хар төмөрлөгийн цогцолборыг дэд бүтцийн хамт байгуулж, 

эцсийн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх 

Сэлэнгэ аймгийн Ерөөгийн Хуст-Уулын төмрийн хүдрийн ордыг ашиглаж эхлэх 

Эрдэс баялгийн шинэ нөөцөд тулгуурлан экспортийн чиг баримжаатай байгальд ээлтэй орчин 

үеийн өндөр технологийн хүнд аж үйлдвэрлэлийн цогцолбор байгуулах 

Дархан хотод химийн үйлдвэрийг хөгжүүлж, нүүрсийг иж бүрэн боловсруулах технологийг 

эзэмшин, төрөл бүрийн эцсийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж, экспортлох 

Завхан аймагт Нүүрсний хайгуулын ажлыг эрчимжүүлж, нүүрсний уурхай байгуулах 

Аж үйлдвэр, боловсруулах үйлдвэрлэл 
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Бүсийн байгалийн нөхцөл нөөц, мал аж ахуй, 

газар тариалангийн үйлдвэрлэлийн онцлогт 

тохирсон боловсруулах болон жижиг дунд 

үйлдвэрлэлийн салбарыг  хөгжүүлэх 

Экосистем,  хүн амын нутагшил, суурьшил, дэд 

бүтэц, ашигт малтмал, үндсэн түүхий эдийн нөөцөд 

түшиглэсэн аж үйлдвэрийн хөгжлийн бүс бий болно 

Дархан хотод барилгын материал, модон барилга, зөгийн бал, арьс шир гүн боловсруулах болон 

дайвар бүтээгдэхүүн боловсруулах био бэлдцийн үйлдвэрийн газруудыг  хөгжүүлж хөнгөн 

үйлдвэрлэлийн цогцолбор байгуулах 

Улиастай хотод  мах, сүү, жимс жимсгэнэ боловсруулах хүнсний үйлдвэрүүд, бетон зуурмаг 

үйлдвэрлэх барилгын материалын үйлдвэр, Завханмандал, Баянтэс, Түдэвтэй, Тосонцэнгэл, 

Шилүүстэй суманд дайвар бүтээгдэхүүн боловсруулах био бэлдцийн үйлдвэр байгуулах 

Цэцэрлэг хотод гурил тэжээлийн болон борцны үйлдвэр,  жимс жимсгэнэ боловсруулах үйлдвэр, 

хуурай сүүний үйлдвэр, бетон зуурмагийн үйлдвэр, Тариат, Эрдэнэмандал, Өгийнуур суманд мах, 

дайвар бүтээгдэхүүн боловсруулах био бэлдцийн  үйлдвэр байгуулах 

Булган хотод айраг, сүү сүүн бүтээгдэхүүн, барилгын материал, мод боловсруулах үйлдвэрийн 

газрууд, Хишиг-Өндөр, Хутаг-Өндөр, Дашинчилэн суманд дайвар бүтээгдэхүүн боловсруулах био 

бэлдцийн үйлдвэр байгуулах 

Сэлэнгэ аймагт хүнсний ногоо нөөшлөх савлах үйлдвэр,  Барилгын материалын үйлдвэр, 

Цагааннуур, Мандал, Ерөө, Сайхан суманд Дайвар бүтээгдэхүүн боловсруулах био бэлдцийн 

үйлдвэр байгуулах 

Мөрөн хотод Бетон зуурмагийн үйлдвэр, хуурай сүүний үйлдвэр, Цагаан-Уул, Хатгал, 

Ренчинлхүмбэ, Тариалан, Шинэ-Идэр суманд дайвар бүтээгдэхүүн боловсруулах био бэлдцийн 

үйлдвэр байгуулах 

Завхан аймгийн Сантмаргац сумын “Дэвтээрийн давс”-ны ордыг түшиглэж, иоджуулсан давсны 

болон эрдэс тэжээлийн үйлдвэр байгуулах  

Хөвсгөл аймгийн Цагаан-Үүр суманд Мод боловсруулах үйлдвэр, Түнэл суманд барилгын 

материалын үйлдвэр байгуулах 

Сэлэнгэ аймгийн Сайхан суманд шохой олборлох, боловсруулах үйлдвэр байгуулах 

Сэлэнгэ аймгийн Мандал суманд мод боловсруулах үйлдвэр, Баянгол суманд малын тэжээлийн 

үйлдвэр байгуулах 

Тосонцэнгэл хот орчимд ой мод үржүүлгийн болон модон эдлэлийн үйлдвэрлэлийн аж ахуйг 

хөгжүүлэх 

НҮБ-ын техникийн хамтын ажиллагааны төслийн хүрээнд "Дарханы Нэхий"  ХК-ны үйл 

ажиллагааг дэмжих төслийг хэрэгжүүлэх 

Орхон аймгийн Баян-Өндөр суманд арьс шир, савхин эдлэлийн үйлдвэр байгуулах 

Дархан-Уул аймагт Төмс, хүнсний ногоо дахин боловсруулах "Орхон кластер" төсөл хэрэгжүүлэх 

Бүсийн хэмжээнд хүүхдийн сүү үйлдвэрлэх, шар сүү боловсруулах , цэвэр ус савлах үйлдвэр 

байгуулж, хүлэмжийн аж ахуй хөгжүүлэх  
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Хаягдал мод боловсруулах шахмал түлшний үйлдвэр байгуулах  

Малын тэжээл боловсруулах үйлдвэр байгуулах 

Хөдөө аж ахуй 

Нүүдлийн мал аж ахуй, байгаль цаг уурын эрс 

тэс уур амьсгалд зохицсон  өндөр технологи 

ашиглан мал аж ахуйн гаралтай гол нэрийн 

түүхий эд бүтээгдэхүүнийг олон улсын 

стандарт, шаардлагад нийцүүлэн үйлдвэрлэж 

дотоод гадаадын зах зээлд нийлүүлэх 

 

Хөдөө аж ахуйн гаралтай үйлдвэрлэлийн түүхий эд 

болон  хүн амын хүнсний бүтээгдэхүүний дотоод 

гадаадын зах зээлийн эрэлтийг хангахуйц 

үйлдвэрлэлийн салбартай болсон байна. 

ХАА-н бүтээгдхүүний эрэлт нийлүүлэлтийн сүлжээг хөгжүүлэх зорилгоор тээвэр логистикийн 

төвүүдийг эдийн засгийн микро бүсийн төвүүдэд байгуулах 

Хөдөө аж ахуйн гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүний бэлтгэл, тээвэрлэлт, нийлүүлэлтийн сүлжээнд 

холбогдсон орон нутгийн нөхцөл, нөөцөд нийцсэн үйлдвэрлэл технологийн парк байгуулах 

Газар тариалангийн бүс нутгийн эргэлтийн талбайн ашиглалтыг сайжруулж, зоорь, агуулах, 

элеватор үтрэмийн хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх болон шинэ техник, тоног төхөөрөмжийг нэвтрүүлж 

хадгалалт, борлуулалтын нэгдсэн тогтолцоог бүрдүүлэх 

Малын тэжээлийн үйлдвэрийг бүсчлэн байгуулах үйл ажиллагаанд зээлийн дэмжлэг үзүүлж, өвс 

тэжээлийн аюулгүй нөөцийг нэмэгдүүлэх 

Ноос, ноолуур, арьс ширэн түүхий эдийн бэлтгэл тээвэрлэлт, үндэсний үйлдвэрт тогтвортой 

нийлүүлэх тогтолцоог бүрдүүлж, түүхий эдийн сан бий болгох 

Малын чанарыг сайжруулах, малыг бүртгэлжүүлэх, малын эрүүл мэнд, малын гарал үүслийн 

системийг хэрэгжүүлэх эрх зүйн орчныг бүрдүүлэх 

Таримал ургамал, үр, бордоо, өндөр ашиг шимт болон нутгийн шилмэл омгийн хээлтүүлэгч, өсвөр 

гахай, өндөглөгч бойжуулан иргэд, аж ахуйн нэгжүүдийг хангах аж ахуйг бий болгох 

Сум багийн хилийн цэсийг шинэчлэн тогтоож, аймаг сумын отрын бүс нутгийг буй болгох 

Булган амйгийн “Их хонхор” хэмээх газар өвлийн хүлэмжийн аж ахуйг хөгжүүлэх дэд бүтцэд 

холбох 

Шилүүстэй сумын Ботгын хоолой, Алагийн хаяа , Цагаанчулуут сумын Суудал, Бумбатын хоолой, 

Идэр сумын Төмөртийн хөндийд малын тэжээл тариалах 

Тэлмэн сумын Хүрэн тал, Отгон сумын Цагаан толгой, Шилүүстэй сумын Алагийн хачаа, Нарийн 

голын услалтын системийг түшиглэн тариалангийн бүс нутаг бий болгон хөгжүүлэх 

Завхан, Тэс, Идэр, Галуутай, Цорго, Хүнгүй, Хулжийн голын сав дагуу чацарганы төгөл байгуулах 

Малын үүлдэр угсааг сайжруулах махны чиглэлийн хонь, ноолуурын чиглэлийн ямаа, мах сүүний 

чиглэлийн үхрийг өсгөх 

Завханы улаан хальст сармисны тариалалтыг нэмэгдүүлж, сармисны ханд бэлтгэх үйлдвэр 

байгуулах 

Биотехнологи хэрэглэн малын эм, ариутгал, халдваргүйжүүлэгч бэлдмэлийн үйлдвэрлэлийг 

хөгжүүлэн мал сүргийг эрүүлжүүлэх 
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Мах, сүүний чиглэлийн үхэр, нутгийн сарлаг, Тамир, Дархад, Байдраг хонь, Эрчимийн хар, Залаа, 

Жинстийн цагаан ямааны цөм сүрэг бүрдүүлж сайжруулагчаар ашиглан бүсийн хүн амыг хүнсний 

зүйлээр, боловсруулах үйлдвэрүүдийг түүхий эдээр хангах чиглэл баримтлах 

Байгалийн гамшгийн давтамж ихтэй Баянхонгор, Өвөрхангай, Хөвсгөл аймгийн малгүй, цөөн 

малтай өрхийг Дэлхийн банкны урт хугацааны зээлийн хөрөнгөөр малжуулах арга хэмжээ авах 

Уулархаг бүсэд "нутагшсан" хүнсний ногоо, жимс жимсгэнэ тариалах, хүлэмжийн аж ахуйд нарийн 

ногоо ургуулах ажлыг дэмжих зээлийн сан байгуулах 

Хөрсийг элэгдэл, эвдрэлээс хамгаалж, цас тогтоох зорилгоор тариалангийн талбайг тойруулан ойн 

зурвас тарьж ургуулах 

Мод сөөгний үр, боргоцой бэлтгэх, тарьц суулгац ургуулах цехийг Архангай, Хөвсгөл, Булган, 

Өвөрхангай аймгуудад байгуулах 

Аялал жуулчлал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иргэд, жуулчид ая тухтай аялах нөхцөлийг бүрдүүлэх, олон улсын сьандартад нийцсэн үйлчилгээг 

үзүүлэх зорилгоор аялал жуулчлалын гол чиглэл, авто замын дагуу үйлчилгээний дэд бүтцийг 

байгуулах 

Дэлхийн цэнгэг усны нөөцийг агуулж буй Хангай, Хөвсгөл, Орхон, Сэлэнгийн болон Байгаль 

нуурын сав газрын байгалийн унаган төрх, экосистемийн тэнцвэрт байдлыг хадгалж, түүх, соёл, 

угсаатан, олон улсын чанартай экотуризмын цогцолборуудыг байгуулах 

Хангайн бүсэд цэнгэг уст нуур, байгалийн үзэсгэлэнт газар, ан амьтан, эртний Монгол Улсын түүх, 

нүүдлийн соёл иргэншил, уламжлалт мал аж ахуй, амьдралын хэв маягт түшиглэсэн байгалийн, 

амралт зугаалгын тогтвортой аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх 

Амралт, рашаан сувиллын нөөцийг төрөлжүүлэн ашиглах боломжийг харгалзан Архангай, Булганд 

(Шивэрт, Хадат, Ноёнхангай, Хануй г.м) хүйтэн рашаан, халуун, хүйтэн рашаанд түшиглэсэн 

эмчилгээ сувиллын бүс нутгуудыг түлхүү хөгжүүлэх бодлогыг тодорхойлж, тэдгээрийг аялал 

жуулчлалын чиглэлтэй холбон ашиглах нэгдсэн сүлжээг бүрдүүлж эхлэх 

Энэ бүсэд олон улсын жишигт нийцсэн аялал жуулчлалын менежментийг бүрдүүлэх үндсэн дээр 

Хөвсгөл орчимд байгалийн шинжлэл, спортын болон өвөрмөц сонирхолын, Эрдэнэт, Булганд 

бизнес, амралт сувилал, морин аялал (нүүдлийн)-ын, Архангай, Өвөрхангайд түүх, соёл иргэншил, 

байгаль судлал, морин аялал(нүүдлийн)-ын, Баянхонгорт сувилал, спорт аялалыг түлхүү хөгжүүлэх 

чиг барьж, эхний ээлжинд Хархорин-Хужирт, Хөвсгөл нуурын орчимд аялал жуулчлалын 

цогцолбор (аяллын чиглэл, замын тэмдэгжүүлэлт, амралтын түр буудал, үйлчилгээний цэгүүд 

бүхий)-ын үндсийг тавихын хамт, аялал жуулчлалын бүс нутгуудыг ОХУ-ын Байгаль нуур орчим, 

БНХАУ-ын Өвөр Монголын нутгийг дамжин өнгөрч буй аялал жуулчлалын их урсгалтай зохистой 

холбон бүсийн аялал жуулчлалын чадавхийг бүрэн өгөөжтэй ашиглах улс хоорондын сүлжээ 

бүрдүүлэхийг стратегийн зорилт болгон бүх талаар дэмжих 
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Жуулчин тээвэрлэх болон жуулчин хүлээн 

авах хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх, Аялал 

жуулчлалын томоохон цогцолборуудыг барьж 

байгуулан, аяллын төрлүүдийг төрөлжүүлэн 

хөгжүүлэх 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нүүдлийн соёл иргэншил, Монгол туургатаны өв 

уламжлалыг сонирхох жуулчдын урсгал нэмэгдэж 

бүсийн дотоодын нийт бүтээгдхүүнд аялал 

жуулчлалын салбарын хэмжээ өссөн байна. 

 

Иргэд малчдын оролцоотой аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх тэдгээрт чиглэсэн сургалтын 

хөтөлбөрийг боловсруулан хэрэгжүүлэх,  Аялал жуулчлалын мэргэжилтэн бэлтгэх сургалтын 

төвүүд байгуулах 

Хөвсгөл аймгийн Алаг-Эрдэнэ, Ханх, Цагааннуур сумдад Хатгал тосгоны төвд эко Аялал 

жуулчлалын “Хөвсгөл” цогцолбор. байгуулах 

Архангай аймгийн Тэрхийн цагаан нууранд “Хорго-Тэрх” эко аялал жуулчлалын цогцолбор 

байгуулах 

Авто замын түр буудаллах цэгүүдийг 100-150 км дутамд байгуулж зорчигч иргэдийн ая тухтай 

байдлыг хангах 

Агнуурын болон тусгай зориулалтын аялал жуулчлалын цогцолбор бааз байгуулах 

Гадаад дотоодын аялагчдад зориулсан аймгийн аяллын нэгдсэн маршрут мэдээллийн сан бүхий 

цахим орчинг бий болгох 

Завхан аймгийн Отгонтэнгэрийн рашаан газрыг бүсийн чанартай амралт, рашаан сувилал, 

эмчилгээ, үйлчилгээний газар болгон өргөтгөх   

Хар нуур, Мухартын гол орчимд аялал жуулчлалын бүс байгуулах 

Тахь, цагаан зээр, бөхөн, хар сүүлт зэрэг ховордсон амьтад, Хомын тал, Хар нуур, Тээлийн голыг 

түшиглэн аялал жуулчлал хөгжүүлэх 

Булган аймагт өвлийн амралтын аяллыг хөгжүүлэх, элсэн тасархай, Хөгнө хан уулын орчимд олон 

улсын аялал жуулчлалын хотхон байгуулах 

Дархадын хотгорын рашаанд тулгуурласан амралт сувиллын сүлжээ баазууд байгуулах 

Хөвсгөл-Байгаль чиглэсэн олон улсын аялал жуулчлалын дундын түшиц газар байгуулах 

/логистикийн төв байгуулах/ 

II. НИЙГЭМ 

Нийгмийн хамгааллын суурь түвшнийг 

бүрдүүлж хангах 

Иргэдийн ая тухтай амьдрах, оршин суух, хөдөлмөр 

эрхлэх, сурч боловсрох нөхцөлийг бүрдүүлж, эрүүл 

мэндийн тусламж үйлчилгээ авах, соёл  урлагын 

үйлчилгээний тэнцвэртэй бүтэц бий болсон 

байна. 

Хүн амын өсөлт, орон нутгийн хөгжлийн хандлагатай уялдуулан эдийн засгийн микро бүсийн 

төвүүдэд төрөөс үзүүлэх нийгмийн үйлчилгээний жишиг нормативийн дагуу барилга, байгууламж 

барих 

Төвлөрлийг сааруулах зорилгоор хүн амын нутагшил суурьшлын ерөнхий төлөвлөгөөг 

хэрэгжүүлэх, хязгаар нутгийг эзэнтэй байлгах нийгэм-эдийн засгийн хөшүүргийг бий болгох 

Үндэсний уламжлал, өв соѐлыг дэлгэрүүлж, музейн үзмэрийн сан хөмрөгийг нэмэгдүүлэн, түүх 

соѐлын үл хөдлөх дурсгалыг хамгаалах, үзмэрийг гадаад, дотоодод сурталчилах үйл ажиллагааг 

зохион байгуулна. 

Жижиг, дунд үйлдвэрлэл, үйлчилгээ, хоршоо, нөхөрлөл, өрхийн болон фермерийн аж ахуй 

хөгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх замаар ажлын байр бий болгон, ажилгүйдлийг бууруулна. 
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Нийгмийн зорилтот бүлгийн иргэдэд чиглэсэн халамж, асрамжийн үйлчилгээг өргөжүүлэн, тэдэнд 

зориулсан үйлчилгээний төвүүдийн үйл ажиллагааг эрчимжүүлнэ.  

Нийгмийн даатгал, халамжийн үйлчилгээг өргөжүүлж, мэдээллийн нэгдсэн системийг 

боловсронгуй болгон, иргэдэд хүндрэл чирэгдэлгүй хөнгөн шуурхай үйлчлэх нөхцлийг бүрдүүлнэ.  

Ерөнхий боловсролын сургуулийн байршил, хэв шинжийг засаг захиргаа-нутаг дэвсгэрийн 

нэгжийн онцлогтой уялдуулан оновчтой тогтоох 

Аймгийн төвд ажиллаж байгаа их, дээд сургуулиудын статусыг шинэчлэж, сургалтын чиглэлийг 

өргөтгөн нийгмийн эрэлт хэрэгцээнд нийцсэн чадварлаг  мэргэжилтэн бэлтгэдэг баруун бүсийн 

түшиц сургуулиуд болгох;   

Бүс нутгуудын хүн ам зүйн байдал, зах зээлийн эрэлтийн онцлогийг харгалзан боловсролын 

үйлчилгээг баг-сум, сум дунд, сум-аймаг, аймаг дундын гэсэн шатлалаар төрөлжүүлэн хөгжүүлэх, 

Эрдэнэт-Хархорин- Цэцэрлэгийн хоршилт холбоонд түшиглэн Хангайн бүсийн хүн амын оюуны 

чадавх, дадлага, туршлагыг бүрэн нээж, зохистой ашиглаж чадахуйц их, дээд, тусгай мэргэжлийн 

сургууль-ШУМТ-үйлдвэрлэлийн нэгдэл (төв)-ийг байгуулан, түүний бүрдэл хэсгүүдийг үндэсний 

болон бүс нутгийн хөдөлмөрийн зах зээлийн бодит хэрэгцээнд нийлүүлэн тоо хэмжээ, төрлөөр 

оновчтой сонгон байршуулахыг дэмжих 

Дархан хотод бий болсон судалгаа, сургалтын байгууллагуудын тогтолцоо, чадавхад түшиглэн 

бизнес инкубаторыг байгуулах 

Бүсийн хот, суурингийн бага орлоготой болон залуу гэр бүлийг орон сууцаар хангах дэд 

хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх 

Эрдэнэтэд Хангайн бүсийн оношилгоо, эмчилгээний төв байгуулах, Булган, Хөвсгөл зэрэг аймгийн 

зарим сумдын хүн амд үзүүлэх эмнэлгийн нарийн мэргэжлийн тусламж үйлчилгээний цар хүрээг 

өргөжүүлэхийн хамт, аймаг, сумдын төвийн хүн амд үзүүлэх эрүүл мэндийн үйлчилгээний төрөл, 

хэлбэрийг  төрөлжүүлэн чанаржуулах, амралт, рашаан сувиллын бүс нутгуудад ардын болон орчин 

үеийн анагаах ухааны эмчилгээний аргуудыг хослон хэрэглэх нөхцөлийг бүрдүүлэх хандлагаар 

бүсийн хэмжээн дэх эрүүл мэндийн салбарын тогтолцоог шинэчилэх 

Микро бүсийн төвүүдэд эрүүл мэндийн эмчилгээ оношлогооны төвүүдийг байгуулах 

Эд эрхтэн шилжүүлэн суулгах үндэсний төв байгуулах, Зүрх судасны үндэсний төвийг барих 

Үйл ажиллагаагаа явуулах өөрийн байргүй байгаа орон нутаг дахь улсын бүртгэлийн газар, 

хэлтсийн байр бариулах 

Оюутан залуусыг орон нутагтаа ажиллах нөхцөл боломжийг хангасан аймаг сумын төвшиний 

бодлого сум тус бүрээр гаргах  /Сургалтын төлбөрийн дэмжлэг, ажлын байр, орчин үеийн тохилог 

орон сууцаар  хангах  гэх мэт/  

Мал эмнэлгийн 2-р зэрэглэлийн лаборторийн барилга барих 
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Дархан хотод 960 хүүхдийн суудалтай эко сургууль байгуулах  

Дархан хотод музей, номын сангийн цогцолбор байгуулах 

Хөгжлийн төвүүд болон сумын төв, суурингийн инженерийн байгууламжийг шинэчлэх, сэргээх, 

шинээр бий болгох замаар дулаан хангамж, цэвэр бохир усны асуудлыг шийдвэрлэх 

Эрдэнэт хотын гэр хорооллын айл өрхүүдийг стандартын шаардлага хангасан ариун цэврийн 

байгууламжид хамруулах 

Эрдэнэт хотын инженерийн шугам сүлжээг шинэчлэх төсөл хэрэгжүүлэх  

III. БАЙГАЛ ОРЧНЫ АШИГЛАЛТ, ХАМГААЛАЛ 

 

Дэлхийн цэнгэг усны нөөцийг агуулж буй 

Хангай, Хөвсгөл, Орхон, Сэлэнгийн болон 

Байгаль нуурын сав газрын байгалийн унаган 

төрх, экосистемийн тэнцвэрт  байдлыг  

хадгалах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Байгалийн нөхцөл нөөцийнхөө онцлог байдалд 

зохицсон байгаль ашиглалт хамгаалалын уламжлалт 

болон орчин үеийн аргыг ашиглан  байгалийн 

баялгийг ашиглах хамгаалах бүтэц бий болсон 

байна. 

 

Байгалийн гамшиг болон хууль бус мод бэлтгэл, уул уурхайн олборлолт, хүний хүчин зүйлийн 

сөрөг нөлөөллийн улмаас устсан ойг нэн тэргүүнд нөхөн сэргээх 

Хуучин ашиглагдаж байсан услалтын системүүдийг шинэчлэх, сэргээн засварлах, усны системийн 

толгойн барилга байгууламжийг шинээр байгуулах арга хэмжээ авч, нийт 6500 га талбайг 

усжуулах, усыг хэмнэлттэй, үр ашигтай ашиглах системийг нэвтрүүлэх 

Байгалийн унаган төрхийг хадгалах, хамгаалах, нүүдлийн соёл иргэншил, түүх, соёлын үл хөдлөх 

дурсгалыг өвлүүлэн үлдээх, танин мэдэхүйн мэдлэг олгох эко парк байгуулах 

Байгаль орчны хяналт-шинжилгээний лабораторийг шинээр барих, чадавхийг бэхжүүлэх 

Био аюулгүй ажиллагааны 3 дугаар зэрэглэлийн лабораторийг Байгаль орчны бодлогын судалгаа, 

хөгжлийн төвүүдийн дэргэд байгуулах 

Генетик нөөцийн үндэсний сан 

Хөвсгөл аймгийн Улаан-Уул, Цагааг-Уул сумдад хамгаалалтын захиргааны байр барих  

Хөвсгөл аймгийн Цагааннуур суманд Загас үржүүлэх, боловсруулах үйлдвэр байгуулах 

Монгол орны нутаг дэвсгэрийн 55%-ийг 1:25000 масштабтай байр зүйн тоон зургаар зурагжуулах 

Газар зүйн нэрийн хээрийн тодруулалтыг улсын хэмжээнд хийх 

Хот, суурин газрын ус цэвэрлэх байгууламжийг шинэчлэх, хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх төсөл 

боловсруулж хэрэгжүүлэх 

Хангайн бүсийн тусгай хамгаалалттай газар нутгаас өвөрмөц онцлог, ач холбогдлоороо онцгой 

ялгарах зарим хэсгийг нь олон улсын шим мандлын нөөц газрын болон дэлхийн өвийн сүлжээнд 

хамруулах 

Ойн нөөцийн зүй зохистой, тогтвортой ашиглалтыг шинжлэх ухааны үндэслэлтэй зохион 

байгуулах, Хөвсгөл, Сэлэнгэ мөрний дунд ба эхэн хэсгийн ойн нөөцийг улс орны модон 

материалын ойрын ирээдүйн хэрэгцээг хангахад зохистой ашиглах боломжийг судлан тогтоох 
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Уул уурхайн үйлдвэрлэлийн явцад эвдэрсэн газрыг экологийн цэвэр хиймэл орчин болгон 

хувиргах, говийн нөхцөлд цөлжилтийн эсрэг  ногоон байгууламж байгуулах үйл ажиллагааг газрын 

төлбөрөөс чөлөөлж, уг арга хэмжээг үр дүнтэй хэрэгжүүлсэн аж ахуйн нэгж, иргэнд давуу 

эрхтэйгээр хувьчлах эрх зүйн зохицуулалтын үндсийг судалж тогтоох 

Түүхийн дурсгалт газар,ойн сан, булаг шанд, голын ай сав, рашаан амралтын газрыг  хамгаалахад 

орон нутагт амьдарч байгаа иргэдийн оролцоог хангаж тэдгээрт гэрээгээр эзэмшүүлэх,ашиглуулах 

эрх зүйн орчинг бүрдүүлэх  

Эко хороолол байгуулах 

Бэлчээрийн менежментийг боловсронгуй болгох, Бэлчээр ашиглалтыг сайжруулах, уст цэгийг 

нэмэгдүүлэх 

Ногоон хэрэм хөтөлбөрийг үргэлжлүүлэн хөгжүүлэх 

Нуур ус булгийг хамгаалах шинжилгээ судалгаа хийх  

Хөрсний доройтол, цөлжилтөөс сэргийлэх арга хэмжээ хэрэгжүүлэх 

Усны нөөцийн хомсдол, бохирдлоос хамгаалж, зүй зохистой ашиглан, нөөц чанарыг тогтоох 

Агаар бохирдуулагч эх үүсвэрийн мэдээлэлд үндэслэн дэвшилтэт технологи нэвтрүүлэх замаар 

агаарын бохирдлыг бууруулж, төв суурин газрын тоосжилтыг багасгах 

Хогийн цэгийн менежментийг цогцоор нь өөрчлөх, хоёрдогч түүхий эд боловсруулах үйлдвэртэй 

болох, Аймгийн төвүүдэд аюултай хог хаягдлын менежментийн төвлөрсөн байгууламж барих 

3.4.6. ТӨВИЙН БҮС  

Хүснэгт 58. Төвийн бүсэд хэрэгжүүлэх бодлогын үе шат, үйл ажиллагаа 

 

Зорилт Хүрэх үр дүн Үйл ажиллагаа  (Activity) 

Эдийн засаг 

Аж үйлдвэр, боловсруулах үйлдвэр 

Үйлдвэржилтийг дэмжиж эдийн засагт бодит 

хувь нэмэр оруулах, үйлдвэржилтээр дамжуулж 

ажилгүйдэл, ядуурлыг бууруулах, нэмүү өртөг 

шингэсэн дотоодын бүтээгдэхүүнийг гадаадад 

экспорлох 

Эмээлтийн хөнгөн үйлдвэрлэл технологийн паркыг бүрэн 

хүчин чадлаар ажилуулж эхлэнэ 
Эмээлтийн хөнгөн үйлдвэрийн үйлдвэрлэл технологийн парк 

Ээрэх үйлдвэрийн хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлэх замаар 

дотоодын үйлдвэрлэгчдийг дэмжинэ 
Ээрэх үйлдвэрийн хөрөнгө оруулалтын төсөл 

Сүү, сүүн бүтээгдэхүүний үйлдвэр байгуулагдана 
Цэвэр өсгөврийн хөрөнгө үйлдвэрлэх үйлдвэр байгуулах 

Хүүхдийн сүүний үйлдвэр байгуулах 

Орон нутгийн онцлог, түүхий эдэд тулгуурласан үйлдвэрүүд 

баригдаж ашиглалтад орсон байна. 

Хог хаягдлал боловсруулах үйлдвэр байгуулах  

Сэргээгдэх эрчим хүчний үүсгэвэр болох казан хийн үйлдвэр,  ахуйн болон авто Газын 

үйлдвэр байгуулах 
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Төв аймгийн зүүн бүсийн сумдыг хамарсан хог хаягдал боловсруулах үйлдвэр барих  

Мод боловсруулах үйлдвэртэй болох 

Байгалийн нийлэг хий боловсруулах үйлдвэр барих  

Ахуйн үйлчилгээний нэгдсэн төвтэй болох  

Түүхий эд боловсруулах үйлдвэртэй болох  

Барилгын материалын чухал түүхий эд болох шохойн чулуун элбэг нөөцөд тулгуурлан 

барилгын материалын  үйлдвэрийг тус бүс нутагт байгуулах 

Орон нутгийн онцлог, түүхий эдэд тулгуурласан үйлдвэрүүд 

баригдаж ашиглалтад орсон байна. 

Цардуулын үйлдвэр барих  

Гурилын үйлдвэр барих  

Хог хаягдлыг ангилан ялгах , дахин боловсруулах цехтэй болох. 

36.000тн  багтаамжтай Элеваторыг түшиглэсэн  Гурилын үйлдвэр , Тэжээлийн үйлдвэртэй 

болох . 

Эсгий эдлэл , гар урлал, үйлдвэрлэл, Гутлын үйлдвэрлэл 

Ахуйн үйлчилгээний нэгдсэн цэг байгуулах 

Зуунмод хотод шинэ үйлдвэрүүд баригдаж ашиглалтанд 

орсон байна. 

Зуунмод хотод электроникийн үйлдвэрлэлийн үндэс суурийг тавихад түлхүү анхаарах 

Зуунмод хотод хог хаягдал ялган боловсруулах бүсийн чанартай үйлдвэрийг байгуулах 

ХАА 

Төвийн бүсийн эдийн засгийн чадавхыг 

бэхжүүлэх, өсөн нэмэгдэж буй хэрэгцээ 

шаардлагыг хангах дэд бүтэц барьж байгуулах, 

оюуны өмч бүтээх,  судалгааны ажлууд явуулах, 

цаашдын бие даасан хөгжлийг дэмжих таатай 

орчин бүрдүүлэх дунд хугацааны стратегийг 

хэрэгжүүлэх 

Хүнс, хөдөө аж ахуйн чиглэлийн хөнгөн үйлдвэрүүдийг 

барьж ашиглалтанд оруулсан байна. 

Хүнсний ногоо хадгалах боловсруулах үйлдвэр барих, ашиглалтанд оруулах 

Сүү сүүн бүтээгдэхүүн боловсруулах үйлдвэр барих, ашиглалтанд оруулах 

Сав баглаа боодлын үйлдвэр барих, ашиглалтанд оруулах  

Эрчимжсэн мал аж ахуйг эрчимтэй хөгжүүлэх малын хүнс тэжээлийн үйлдвэр барих  

Арьс шир боловсруулах үйлдвэр барих 

Орон нутгийн онцлог, түүхий эдэд тулгуурласан үйлдвэрүүд 

баригдаж ашиглалтад орсон байна. 

Үхрийн тоо толгойгоороо аймагт 1 дүгээрт ордог. Томоохон  хэмжээний бяслагны 

үйлдвэртэй болох.   

Мах махан бүтээгдэхүүн борлуулах үйлдвэр барих 

Сумдын таримал тэжээлийн үр үржүүлэгийн парк , аж ахуй байгуулах  

Луувангийн жүүсний үйлдвэр бүтээн байгуулах 

Хог хаягдлыг дахин дахин боловсруулах /21357 үхрийн баасыг боловсруулах технологи/ 

Эрчимжсэн мал аж ахуй сүү боловсруулах үйлдвэртэй болох  
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Хонины ноос угаах анхан шатны боловсруулалт хийх үйлдвэр 

Мал аж ахуйн дайвар бүтээгдэхүүнийг боловсруулах цех байгуулах  

Арьс шир боловсруулах үйлдвэр барих 

Төмс угааж савлах үйлдвэр  

Жишиг фермерийн аж ахуй байгуулах 

Эрчимжсэн мал аж ахуйг хөгжүүлж сүү,мах бэлтгэх үйлдвэр, байгуулах  

Төмс , хүнсний ногоог түшиглэн " Ногоо даршлах'' болон Чипсний үйлдвэртэй болох  

Сүү сүүн бүтээгдэхүүн боловсруулах үйлдвэр  

Мал аж ахуйн гаралтай сүү, сүүн бүтээгдэхүүн ноос , ноолуурын бүтээгдэхүүнийг 

боловсруулах кластер , гурлын үйлдвэр , тэжээлийн үйлдвэрийг кластер системээр 

хөгжүүлэх 

 

Үйлдвэржилтийг дэмжиж эдийн засагт бодит 

хувь нэмэр оруулах, үйлдвэржилтээр дамжуулж 

ажилгүйдэл, ядуурлыг бууруулах, нэмүү өртөг 

шингэсэн дотоодын бүтээгдэхүүнийг гадаадад 

экспорлох 

Хот орчимд эрчимжсэн аж ахуйн хөгжиж, махны чиглэлийн 

экспортыг тодорхой хэмжээгээр нэмэгдүүлсэн байна. 

Суманд сүүний хөргөлтийн цех байгуулж хүн ам төвлөрсөн газруудад борлуулалт хийж 

малчдын орлогыг нэмэгдүүлэх  

Төвийн бүсийн  районд сүү, махны чиглэлийн нарийн нарийвтар ноост хонь, гахай, 

шувууны аж ахуй зэрэг эрчимжсэн мал аж ахуйг хөгжүүлэх 

Махны үйлдвэрүүдийн ариун цэвэр, техник, технологийн түвшинг олон улсын 

стандартын шаардлагад нийцүүлэн сайжруулах замаар экспортын хэмжээг нэмэгдүүлэх 

Төв аймагт ХАА-н түүхий эд, байгалийн дагалт баялгийн 

нөөцөд түшиглэсэн үйлдвэрүүдийг шинээр бий болгох замаар 

эдийн засгийн өсөлтийг дэмжиж, холбогдох ажлын байр 

үүсгэсэн байна. 

Төв аймагт Төмс боловсруулах үйлдвэр байгуулах 

Төв аймагт Таримал цайны үйлдвэр байгуулах 

Төв аймагт Электроникийн хавтангийн үйлдвэр байгуулах 

Төв аймагт Дэл сүүл боловсруулах үйлдвэр байгуулах 

Төв аймгийн Батсүмбэр суманд Ойн унанги,технологийн цавчидсаны үйлдвэр байгуулах 

Төв аймгийн Баянчандмань, Аргалант, Лүн, Бүрэн суманд Мал нядалгаа, Дайвар 

бүтээгдэхүүн боловсруулах үйлдвэр байгуулах 

Улаанбаатар хот, дагуул хаяа хот тосгодод ХАА-н түүхий эд, 

байгалийн дагалт баялгийн нөөцөд түшиглэсэн 

үйлдвэрүүдийг шинээр бий болгох замаар эдийн засгийн 

өсөлтийг дэмжиж, холбогдох ажлын байр үүсгэсэн байна. 

Улаанбаатар хотын Багахангай дүүрэгт Ноос ноолуурын ээрэх үйлдвэр байгуулах 

Улаанбаатар хотын Налайх дүүрэгт Ноос ноолуурын сүлжмэлийн үйлдвэр байгуулах 

Улаанбаатар хотод Улны ширний үйлдвэр байгуулах  

Улаанбаатар хотын Багануур дүүрэгт Арьс шир гүн боловсруулах үйлдвэр байгуулах 

Улаанбаатар хотын Багануур дүүрэгт Дайвар бүтээгдэхүүний үйлдвэр байгуулах 

Улаанбаатар хотод Цэвэр нүүрсэн түлшний үйлдвэр байгуулах  

Улаанбаатар хотод Гянтболдын үйлдвэр байгуулах  
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Улаанбаатар хотын Налайх дүүрэгт Шилний үйлдвэр байгуулах 

Улаанбаатар хотод Керамик шаазан эдлэлийн үйлдвэр байгуулах  

Улаанбаатар хотын Багануур, Багахангай дүүрэгт Дайвар бүтээгдэхүүн боловсруулах био 

бэлдцийн үйлдвэр байгуулах 

Улаанбаатар хотын Налайх дүүрэгт Мал нядалгаа, Дайвар бүтээгдэхүүн боловсруулах 

үйлдвэр байгуулах 

Эрчим хүчний үйлдвэрлэл 

Нийслэлийн болон Говийн бүсийн эрчим 

хүчний хэрэглээний өсөлтийг тогтвортой 

хангах, сэргээгдэх эрчим хүчний дэд бүтцийг 

бий болгох 

Нийслэлийн бүс, УБ хотын эрчим хүчний хэрэглээний 

өсөлтийг тогтвортой хангах дэд бүтцийг бий болгосон байна. 

УБ хотын дулааны 4 дүгээр цахилгаан станцын турбингенератор (№1-4)-ийг шинэчлэх 

ажлыг үргэлжлүүлэх  

Төвийн бүсийн эрчим хүчний хэрэглээний өсөлтийг хангах зорилгоор Багануурын 700 

МВт-ын хүчин чадал бүхий дулааны цахилгаан станцуудын төслийг нэгдсэн системийн 

тогтвортой, найдвартай ажиллагааг хангах техник, технологийн шийдлийг гарган 

эхлүүлэх 

Төвийн бүсийн эрчим хүчний хэрэглээний өсөлтийг хангах зорилгоор Бөөрөлжүүтийн 300 

МВт-ын хүчин чадал бүхий дулааны цахилгаан станцуудын төслийг нэгдсэн системийн 

тогтвортой, найдвартай ажиллагааг хангах техник, технологийн шийдлийг гарган 

эхлүүлэх 

 

Багануур дэд станц, Улаанбаатар дэд станц, Амгалангийн 

дулааны станц,  Багануур-Чойрын шугам, дэд станцуудыг 

өргөтгөсөн байна. Усан цэнэгт цахилгаан станц, том чадлын 

цэнэг хураагуур төслүүдийг хэрэгжүүлж эхлэнэ. 

Тохируулгын горимд ажиллах том чадлын цэнэг хураагуур төслийн техник эдийн засгийн 

үндэслэл боловсруулж барих, 

Усан цэнэгт цахилгаан станц төслийн техник, эдийн засгийн үндэслэл боловсруулж барих 

Бага болон дунд чадлын байнгын ажиллагаатай усан цахилгаан станцын төслийн судалгаа 

хийх, оновчтой байршлыг тогтоож,хэрэгжүүлэх 

Багануур дэд станцыг Улаанбаатар дэд станцтай холбох 220 кВ-ын 2 хэлхээт 118 км 

цахилгаан дамжуулах агаарын шугам барих, дэд станцуудыг өргөтгөх ажлыг эхлүүлэх 

Багануур-Чойрын 220 кВ-ын 2 хэлхээт 178 км цахилгаан дамжуулах агаарын шугам 

барих, дэд станцуудыг өргөтгөх төсөл 

Багануур-Өндөрхаан-Чойбалсан чиглэлийн 220 кВ-ын 2 хэлхээт 518 км цахилгаан 

дамжуулах агаарын шугам барих, 220 кВ-ын дэд станцыг өргөтгөх ажлыг эхлүүлэх 

Дэлхийн Банктай хамтран Багануур зүүн өмнөд бүс, Эрдэнэт Булганы цахилгаан түгээх 

сүлжээний алдагдал бууруулах төслийг хэрэгжүүлэх 

Улаанбаатар хотын дулааны 3 дугаар цахилгаан станцын өндөр даралтын хэсгийн 

суурилагдсан хүчин чадлыг 250 МВт-аар нэмэгдүүлэх 
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Улаанбаатар хотын Амгалангийн дулааны станцыг 50 МВт-ын дулаан, цахилгаан хослон 

үйлдвэрлэх станц болгон өргөтгөх 

Уур амьсгалын хөрөнгө оруулалтын сангийн бага орлоготой орнуудад сэргээгдэх эрчим 

хүчийг дэлгэрүүлэх хөтөлбөрийн хүрээнд сэргээгдэх эрчим хүчний төслийг хэрэгжүүлэх; 

Аюулгүй ажиллагааны цогц систем бүхий бүсийн нислэгийн 

хөдөлгөөний удирдлагын шинэ төвтэй болсон байна. 

6 бүсийн нисэх буудлын хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх төсөл 

ASOS – Нисэхийн аюулгүй ажиллагааны цогц систем  

Бүсийн нислэгийн хөдөлгөөний удирдлагын шинэ төв 

Агаарын болон авто зам, төмөр замын зангилаанд түшиглэсэн 

тээвэр логистикийн төв байгуулагдсан байна. 

Богдхан төмөр замын төсөл 

Хөшигийн хөндийн /Улаанбаатар логистикийн төв/ тээвэр логистикийн төв байгуулах, 

хуурай боомтын статустай болгох 

Улаанбаатар хотын дулааны 2 дугаар цахилгаан станцын хүчин чадлыг 300 МВт (1 

агрегат нь тохируулгын горимд ажиллах хийн генератор бүхий)- аар өргөтгөх ажлыг 

эхлүүлэх 

Дэд бүтцийн хангамж нэмэгдэж бусад томоохон авто замын 

сүлжээнд холбогдсон байна. Эрсдэлээс хамгаалах 

байгууламжууд баригдсан байна. 

Баруун бүсийн хэвтээ тэнхлэгийн засмал замтай сумын төвийг холбох засмал замыг барьж 

байгуулах 

Сумын төвийн үер усны далан,инженерийн байгууламжийг цогцоор байгуулах. 

Суманд нэгдсэн цэвэрлэх байгууламжтай болох / Цэвэрлэх байгууламж байгуулах/ 

Гол гарах гүүртэй болох 

Улаанбаатар Өндөрхаан чиглэлийн авто замаас сумын төв хүртэлх  2.4 километр хатуу 

хучилттай авто зам барих 

Сэргээгдэх эрчим хүчний үүсгэвэр болох казан хийн үйлдвэр,  ахуйн болон авто Газын 

үйлдвэр байгуулах 

Улаанбаатар төмөр замын үерийн усны даланг шинэчлэгдсэн 

байна. 
Улаанбаатар төмөр замын үерийн усны даланг шинэчлэх 

Дэд бүтэц 

Улаанбаатар хотын нийслэлийн бүсэд үзүүлэх 

нийгмийн нөлөөллийг нэмэгдүүлэх замаар төв 

Дэд бүтцийн хангамж нэмэгдэж бусад томоохон авто замын 

сүлжээнд холбогдсон байна.Бусад туслах дэд бүтцийн 

элемэнтүүд баригдаж ашиглалтад орсон байна. 

Улаанбаатар-Замын үүд чиглэлийн болон Улаанбаатар , Дундговь , Өмнөговийн 

чиглэлийн замуудыг шохойн болон жоншны уурхайнууд дайруулан хатуу хучилттай 

замаар холбох 
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аймгийн нийгмийн-эдийн засагт бодит хувь 

нэмэр оруулах  

Зуунмод-Шинэ нисэх буудал чиглэлийн хатуу хучилттай 8.4 км авто замыг барьж 

байгуулах  

Зуунмод-Манзушир хийд чиглэлийн хатуу хучилттай 7.4 авто замыг барьж байгуулах  

Шинээр баригдах Төвлөрсөн дулааны станцын техник эдийн засгийн  үнэлгээ болон 

байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээнүүд хийгдсэн. Дулааны станцыг барих ажлыг 

эхлүүлэн ашиглалтанд оруулах    

Хотыг тойрон байгуулсан авто замын дагуу дугуйн замыг шинээр байгуулах  

Зуунмод хотоос Сэргэлэн сум хүртэлх шороон замыг хатуу хучилттай авто зам болгох 

Алслагдсан багууд болох Баянхошуу , Зүүндэлгэр , Нацагдорж багуудад бага оврын 

дулааан цэвэр усаар хангах дэд бүтцийн төв барих  

Төвлөрсөн усалгааны систем  

Сум аймаг хоорондын 14 км замыг засмал болгох 

Дэлгэрхаан-Эрдэнэсант хүрэх 90км-т засмал зам тавих  

Шинэ сууршлын бүсэд буюу Хорго хороололд  цэвэр бохир ус , дулааны шугам сүлжээ , 

суурин доторх засмал зам , гудамж талбайн гэрэлтүүлэг , шинээр хүүхдийн цэцэрлэг, 

сургуулийн хичээлийн байр, сурагчдын дотуур байр, эмнэлэгийн цогцолбор барьж 

байгуулах 

Улаанбаатар хотын амьдрах орчны чанарыг дээшлүүлж, 

нийгэм-эдийн засгийн үзүүлэлт, засаглалын ил тод байдлыг 

улам сайжруулж, цахим үйлчилгээний нэр төрлийг нэмсэн 

байна. 

Улаанбаатар хотын дэд бүтцийг сайжруулах, нийтийн эзэмшлийн зам, талбай, ногоон 

байгууламжийг нэмэх, орон нутгийн дэд бүтцийг өргөтгөх, боловсролын тогтолцоо, 

чанарыг сайжруулах, эрүүл мэндийн тогтолцоо, үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг 

дээшлүүлэх, засаглал, төрийн ил тод, цахим үйлчилгээний нэр төрлийг нэмэх  

Нийслэлийн бүсийн эдийн засгийн хөгжлийг 

тэнцвэржүүлэх үүднээс дэд бүтэц, орон сууцны 

хангамжийг нэмэгдүүлэх, үйлдвэржилтийг 

дэмжих 

Хот суурин газруудын дэд бүтцийг нэмэгдүүлж эдийн засагт 

бодитой хувь нэмэр оруулсан байна. 

Бүсийн тулгуур төв, аймгийн төвүүдийн зам, талбай, гүүрийг шинэчлэн сайжруулах 

Бүсийн хот, суурингийн бага орлоготой болон залуу гэр бүлийг орон сууцаар хангах дэд 

хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг эрчимжүүлэх 

Нам даралтын халаалтын зуухаар үйл ажиллагаа явуулж байгаа байгууллага, аж ахуйн 

нэгжүүдийг байгаль орчны нөлөөллийн үнэлгээнд бүрэн хамруулж, аймгийн төвүүдийн 1 

дүгээр бүсийн дулаан халаалт, хэрэглэгчдийг төвлөрсөн халаалтын сүлжээнд хамруулах 

Авто замын тогтсон сүлжээг бий болгон цардмал зам, сайжруулсан зам тавьж олон салаа 

замыг багасгах 

Хот, суурин газрын ус цэвэрлэх байгууламжийг шинэчлэх, хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх 

төсөл боловсруулж хэрэгжүүлэх 

Хот, суурин газрын орчмыг ойжуулах, цэцэрлэгжүүлэх ажлыг төлөвлөгөөтэй хэрэгжүүлэх 

арга хэмжээ авах 

Нийслэлийн бүсийн эдийн засгийн өсөлтийг 

тогтвортой нэмэгдүүлэх үүднээс эрчим хүч, зам 

УБ хотын эрчим хүчний хангамжийг сайжруулах зорилгоор  ДЦС-3-ыг 75МВт-аар 

өргөтгөх 
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тээвэр, ҮТП-ын дэд бүтцийн шинэчлэх, шинээр 

бий болгох 

Эрчим хүчний хангамжийг нэмэгдүүлэх дэд бүтцийг барьж 

байгуулсан байна, шаардлага техникийн шинэчлэлүүдийг 

бүрэн хийж дууссан байна. 

УБ хотын эрчим хүчний хангамжийг сайжруулах зорилгоор ДЦС-4-ийн цахилгаан 

станцын турбингенераторыг шинэчлэх 

ЭХС-ийн тогтвортой ажиллагааг сайжруулах, үйлдвэрлэлийн болон аваарын үеийн 

нөөцийг нэмэгдүүлэх, СЭХ-ний нэвтрэлтийг дэмжихийн тулд Төвийн бүсэд 100 МВт-ын 

цэнэг хураагуурын станц барих 

Эрчим хүчний үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэхийн тулд Багануурын 400 МВт-ын цахилгаан 

станц барих /700МВт-ын төсөв/ 

Эрчим хүчний нэгдсэн систем бүрэлдэхүүнд Төвийн бүсэд усан цэнэгт цахилгаан станц 

барих 

Авто замын сүлжээг өргөтгөх, бусад бүсийн авто замын 

сүлжээтэй холбох ажлыг хийж эхэлсэн байна. 

Алтанбулаг - Дархан - Улаанбаатар чиглэлийн 333 км авто замын өргөтгөл хийх  

Улаанбаатар - Замын-Үүд чиглэлийн 660 км авто замын өргөтгөл хийх  

Улаанбаатар-Чойрын чиглэлийн 200 км авто замыг 4 эгнээтэйгээр барих  

Эдийн засгийн микро бүсийн төвүүдийг улсын чанартай авто замын сүлжээтэй холбох 

Хөдөө аж ахуйн гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүний 

үйлдвэржилтийг нэмэгдүүлсэн байна. 

Хөдөө аж ахуйн гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүний дотоодын зах зээлийг хамгаалах, хүн 

амын хүнсний бүтээгдэхүүний эрэлт, нийлүүлэлтийн сүлжээг хөгжүүлж тээвэр 

логистикийн төвүүдийг эдийн засгийн мезо, микро бүсийн төвүүдэд байгуулах 

Хөдөө аж ахуйн гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүний бэлтгэл, тээвэрлэлт, нийлүүлэлтийн 

сүлжээнд холбогдсон орон нутгийн нөхцөл, нөөцөд нийцсэн үйлдвэрлэл технологийн 

парк байгуулах 

Тээвэр логистикийн төв байгуулж, өсөн 

нэмэгдэх хэрэгцээ шаардлагыг хангах дэд 

бүтцийг бүрдүүлэх 

Тээвэр логистик, үйлдвэр технологийн паркууд шинээр 

байгуулах, шинэчлэх, шаардлагатай дэд бүтцүүдийг нэмж 

байгуулах ажлуудыг эрчимжүүлж, тодорхой үр дүнд хүрсэн 

байна 

Хөшгийн хөндийн Олон улсын нисэх онгоцны буудлыг түшиглэн тээвэр логистикийн төв 

байгуулах 

Багануурын ҮТП-ын дэд бүтцийг шинэчлэх 

Эмээлтийн ҮТП-ын дэд бүтцийг байгуулах 

Налайхын ҮТП-ын дэд бүтцийг байгуулах 

Иргэд, жуулчид ая тухтай аялах нөхцөлийг бүрдүүлэх, тээврийн хэрэгслийг  засвар 

үйлчилгээ, шатах тослох материалаар хангах үйлчилгээг үзүүлэх зорилгоор аялал 

жуулчлалын гол чиглэл, авто замын дагуу түр буудаллах цэг, дэд бүтцийг байгуулах 

Аялал жуулчлал 

Аялал жуулчлалын чиг баримжаатай хүрээлэн 

буй орчны цогц мэдээлэл, сургалт, судалгааны 

дэд бүтцийг бэхжүүлэх 

Түүх соёл-байгалийн аялал жуулчлалын чиглэлийг өргөтгөн 

хөгжүүлэх, байгаль хамгаалах, нөлөөллийг урьдчилан тооцох 

үнэлгээ, төсөл хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлж эхлэх 

Аялал жуулчлалын мэргэжилтэн бэлтгэх сургалтын төв 

УБ болон Богд Хан уулын Манзушир хийд-Зуун мод хотыг холбосон агаарын зам тавьж 

амралт зугаалгын бүс нутаг болохын зэргэцээ цанын бааз байгуулах  

Горхи-Тэрэлж-Налайх-Тоньюкүкийн хөшөө-Зуунмод-Манзуширийн хийд- Хустайн нуруу 

гэсэн маршрутын дагуу байгалийн болон түүх, соёлын аялал жуулчлалыг өргөтгөн 

хөгжүүлэх; 

Төвийн бүсэд албан, бизнес, шинжлэх ухаан, соёлын аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх 

Нийгэм 

Эд эрхтэн шилжүүлэн суулгах үндэсний төв байгуулах 
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Нэн шаардлагатай эрүүл мэндийн төв, 

лабораториудыг шинээр байгуулах 

Эд эрхтэн шилжүүлэн суулгах төв, зүрх судасны үндэсний 

төв, лабораториудтай болно. 

Зүрх судасны үндэсний төвийг барих 

Эм, эмнэлгийн хэрэглэгдэхүүний лабораторийг байгуулах 

Харилцааны холбооны дэвшилтэт техник, 

технологийг нэвтрүүлэх, шаардлагатай дэд 

бүтцийг бий болгох 

Дэлхийн жишигт хүрсэн харилцаа, холбоо, мэдээлэл 

технологийн дэд бүтэцтэй болно. 

Харилцаа холбооны хиймэл дагуул 

Шилэн кабелийн сүлжээнд холбогдоогүй сумд, хилийн боомтуудыг холбох 

Тоон радио нэвтрүүлгийн дамжуулах сүлжээг байгуулах 

Уламжлал ёс заншил, Монгол тулгатны  үнэт 

зүйлст суурилсан бодлого хөтөлбөрүүдийг 

боловсруулж, хэрэгжүүлэх 

Монгол Үндэстний үнэлэмж, Дэлхийн Монголчууд, соёл, 

уламжлалыг хадгалах чиглэлийн хөтөлбөрүүд бодлого, 

хөтөлбөрүүд боловсруулагдаж, хэрэгжсэн байна. 

Дэлхийн Монголчууд II хөтөлбөр 

МУ-ын зөөлөн хүчний бодлогыг Монгол Үндэстний үнэлэмж хөтөлбөр 

Монгол туургатны хэл,соёл,уламжлалыг хадгалах хөгжүүлэх хөтөлбөр 

Иргэн төвтэй, эрх зүйт төр, шударга шүүх, 

салбарын мэргэжилтэн албан хаагчдын 

тасралтгүй хөгжлийг дэмжих дэд бүтцийг 

бүрэлдүүлэх, боловсон хүчний нөөцийг 

чадавхижуулах 

 

 

 

 

 

Хууль зүй, дотоод хэргийн салбарын байгууллага, албан 

хаагчдын үйл ажиллагааг хэвийн явуулах боломжийг хангасан 

дэд бүтэц, барилга байгууламж баригдсан байна. 

Түр хамгаалах байр шинээр барих 

Цагдаагийн байгууллагын автопарк шинэчлэл 

Цахим хяналт удирдлагын төв барих 

Төвийн бүст нэгдсэн хорих анги, эмнэлэг шинээр барих 

Төв аймагт Цагдан хорих байр шинээр барих 

Эмнэлгийн өргөтгөл барилгыг барих  

Хууль зүйн туслалцааны төвийн ажлын байр 

“Хяналтын нисэх хэсэг”-ийг шинээр байгуулж 

Сургалт хүмүүжлийн тусгай байгууллагын тусгай цогцолбор барилга байгууламжийг 

барих 

ШШГБ-ын алба хаагчдын сургалтын төв барих 

Улсын бүртгэлийн байгууллагын оффисс, архив, үйлчилгээний цогцолбор барих 

Үйл ажиллагаагаа явуулах өөрийн байргүй байгаа орон нутаг дахь улсын бүртгэлийн 

газар, хэлтсийн байр бариулах 

Иргэний үнэмлэхийн үйлдвэрийг өргөтгөн үндэсний гадаад  паспортын бичилт хийх 

тоног төхөөрөмж, программ хангамжийг бий болгон хэрэглээнд нэвтрүүлэн байгууллагын 

дэргэд бичилт хийх бүтэц бий болгох, иргэний үнэмлэх , үндэсний гадаад паспортын 

бэлдэц үйлдвэрлэх дотоодын үйлдвэр байгуулах 

Архивын ерөнхий газрын цогцолбор барилгын тоног төхөөрөмж, техник хэрэгслийн 

хангалт 

Оюуны өмчийн газрын барилгын ажил  

МУ-ын Шүүхийн шинжилгээний байгууллагын хүчин чадал, 

чадамж сайжирсан байна. 

МУ-ын Шүүхийн шинжилгээний байгууллагын хүчин чадлыг сайжруулах төсөл 

МУ-ын Шүүхийн шинжилгээний байгууллагын чадамжийг сайжруулах төсөл 

Нийгмийн даатгалын тогтолцоог сайжруулах, 

шинэчлэх 

НД-ын асуудал эрхэлсэн ТЗБ-ын дэргэдэх сургалт, архивын 

төв байгуулагдсан байна. Ахмад настанд урт хугацааны 

тусламж  үзүүлэх тогтолцоо бүрдэнэ. 

НД-ын Асуудал эрхэлсэн ТЗБ-ын дэргэд сургалтын төв 

НД-ын Асуудал эрхэлсэн ТЗБ-ын дэргэд архивын төв 

Ахмад настанд үзүүлэх урт хугацааны тусламж 
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Бүх шатны боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, 

үйлдвэрлэл технологийг дэмжих суурь орчин, 

барилга байгууламжийг барьж байгуулах 

Стандартад нийцсэн боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны 

барилга, байгууламж баригдсан байна. 

Түүх, соёлын өвийг хадгалах хамгаалах боломж бүхий музей, 

театрийн барилга байгууламж баригдсан байна. Шаардлагатай 

тоног төхөөрөмжийн шинэчлэл хийгдсэн байна. 

Хүүхдийн цэцэрлэгийн барилга 

Бага дунд боловсролын орчин нөхцөл тоног төхөөрөмжийг сайжруулах 

Багануур дах ШУ, Үйлдвэрлэл технологийн цогцолбор 

Шинжлэх ухааны парк байгуулах 

Спортын ордонг шинэчлэх 

Үндэсний урлагын их театрын шинэ барилга барих 

МУ Үндэсний номын сангийн салбар, номын сангийн шинэ салбар 

Хүүхдийн Төв номын сангийн техник тоног төхөөрөмжийн шинэчлэл 

Археологийн музейн барилга байгууламжийг барих 

Палеонтологийн музейн барилга байгууламжийг барих 

Угсаатны музейн барилга байгууламжийг барих 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нийгэм соёлын үйлчилгээг  иргэд, олон нийтэд 

жигд хүртээмжтэй хүргэх барилга 

байгууламжуудыг барьж байгуулах 

Орон нутгийн өөрөө удирдах байгууллага, нийгэм эдийн 

засгийн чиглэл бүхий барилга байгууламжууд баригдаж, 

ашиглалтад орсон байна 

Засаг даргын тамгын газрын байр барих 

Соёл, спортын цогцолбор барьж ашиглалтанд оруулах 

Ерөнхий боловсролын сургуулийн барилгыг шинээр барьж ашиглалтанд оруулах 

Сургуулийн дотуур байрыг шинээр барих  

Хүн амд эрүүл мэндийн үзлэг оношилгоо хийх эрүүл мэндийн лаборатори төв байгуулах  

Сумын эрүүл мэндийн төвийн хуучин барилгыг шинэчлэх   

Орон сууцны барилга барих  

Орон сууцжуулах 

Хүүхэд залуучуудын хөгжлийн төвтэй болох 

Оюуны тулга сургуулийн салбарыг тус суманд байгуулах  

Сумын эрүүл мэндийн төвийн барилгыг шинээр барих  

Сумын засаг даргын тамгын газрын байрыг шинээр барих  

Сумын төв цэвэрлэх байгуулаж барих  

Сум орон нутагт зайлшгүй шаардлагтай байгаа сумын ЗДТГ-ын байрыг шинээр барих 

120 хүүхдийн дотуур байр шинээр барих 

ЕБС-ийн барилга шинээр барих  

Шинээр эрүүл мэндийн төвийн барилга барих 

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдэд зориулсан тусгай хэргцээт боловсрол олгох цэцэрлэг 

байгуулах 

Төрийн болон хувийн их дээд сургууль коллеж , салбар сургуулийг шиээр байгуулах  

Нутгийн удирдлагын ордон барих  
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Ланс , Зүүндэлгэр, Нацагдорж , Баруун Зуунмод багуудад ахуйн үйлчилгээний 4 төвийг 

шинээр байгуулах. 

шинэ цэцэрлэг барих  

Сургуулийн  шинэ хичээлийн байр барих  

Соёл амралтын хүрээлэн  байгуулах  

1-р сургуулийн өргөтгөл барих , дотуур байрны шинэ байр барих  

2-р сургуулийн шинэ байр барих  

Сумын төвийн цэцэрлэгийн өргөтгөл барих  

Сургуулийн өмнөх боловсролын шинэ байр барих 

Төрийн албан хаагчдын 25 айлын орон сууц барих 

Засаг даргын тамгын газрын байр барих   

Агаар, орчны бохирдлыг бууруулах үндэсний 

хөтөлбөрт заасан үр дүнд хүрэх 

Нийслэлийн агаарын бохирдлыг бууруулах мастер 

төлөвлөгөөг үе шаттай хэрэгжүүлж, агаарын бохирдлыг 70-80 

хувь бууруулсан байна. 

Хүн амын эрүүл, ая тухтай орчинд амьдрахад саад болж буй орчны бохирдолыг 

бууруулах 

Төв аймгийн буюу нийслэлийн бүсийн сумдыг 

нийгэм, эрүүл мэндийн асуудлыг шийдвэрлэх 

суурь технологийг хэрэгжүүлэх, орон нутгийн 

иргэдийн нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх шат 

дараатай үйл ажиллагаанууд явуулах 

Сумын болон сум дундын төвүүдэд хөдөлмөр нийгмийн 

үйлчилгээний төвүүд байгуулагдаж, ядуурлыг бууруулахад 

тодорхой үр дүн үзүүлсэн байна. 

Сум дундын төвүүд, зарим сумын төвд хөдөлмөр, нийгмийн үйлчилгээний төв байгуулж, 

хамт олон, гэр бүлийн гишүүдийн харилцан дэмжлэгт түшиглэн ажилгүйдэх, ядуурахаас 

сэргийлэх орон нутгийн чадавхийг дээшлүүлэх 

Эм эмнэлгийн хэрэгслийн хангамжийн сүлжээ байгуулагдана. 
Нийслэлийн бүсэд "эм, эмнэлгийн хэрэгслийн хангамжийн сүлжээ байгуулж, эмнэлгийн 

суурь технологи"-ийг хөгжүүлэх 

Төрийн албан хаагчдын нийгмийн асуудлыг 

шийдэх 

Орон сууцыг нэмж барих замаар төрийн албан хаагчдын 

тодорхой хувийг орон сууцжуулсан байна. 

Төрийн албан хаагчдад зориулсан орон сууцны хоёр дахь шатны төсөл боловсруулан 

хэрэгжүүлэх 

Нийслэлийн бүсийн нийгмийн асуудлыг 

шийдвэрлэх төсөл,хөтөлбөр, бодлогын бичиг 

баримтын хэрэгжилтийг хангах, үүнтэй уялдсан 

бүтээн байгуулалт хийх 

Хүн амын нутагшил суурьшлын зохистой нөхцөл байдлыг 

бий болгох бодлого, нийгэм эдийн засгийн хөшүүргийг бий 

болгож хэрэгжүүлж эхэлсэн байна. Тээвэр, логистик, 

үйлдвэржилт, түүхий эдийн нөөцийг зохистой холбосон 

төвүүдийг бий болгоно. 

Төвлөрлийг сааруулах зорилгоор хүн амын нутагшил суурьшлын ерөнхий төлөвлөгөөг 

хэрэгжүүлэх, хязгаар нутгийг эзэнтэй байлгах нийгэм-эдийн засгийн хөшүүргийг бий 

болгох 

Улаанбаатар хот болон Төв аймгийг орон зайн зохион байгуулалтын хувьд цогцоор 

төлөвлөх, эрүүл, аюулгүй, ая тухтай амьдрах таатай орчныг бүрдүүлэх 

Малчдад зориулан ХАА-н түүхий эд, бүтээгдэхүүнийн үнэ ханш, нийлүүлэлтийн сүлжээ, 

тээвэр, логистикийн нөхцөл боломж, цаг агаар, уур амьсгалын өөрчлөлтийн талаарх 

мэдээллийг шуурхай  хүргэх тогтолцоог микро бүсийн төвүүдэд бий болгох 

Хүн амын өсөлт, орон нутгийн хөгжилтэй уялдуулан эдийн засгийн микро бүсийн 

төвүүдэд төрөөс үзүүлэх нийгмийн үйлчилгээний жишиг нормативийн дагуу барилга, 

байгууламж барих 

Байгаль орчны ашиглалт, хамгаалалт 

Орон зайн оновчтой шийдэлд суурилсан засаг 

захиргааны бүтцийг бий болгох, түүнийг 

хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулж, 

Засаг захиргааны нэгжийг оновчилж, шинэчилсэн байна. 

МУ-ын Засаг Захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгжийг нийгэм,эдийн засаг,хүн амын 

өсөлт,байгалийн нөхцөл, нөөцийн чадавхид нийцүүлэн оновчтой зохион 

байгуулах,хуваарилах 
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хэрэгжүүлэх,  орон зайн шийдэлд суурилсан 

мэдээллийн санг бий болгох, хөгжүүлэх 

Орон нутгийн хөгжлийг дэмжих төлөвлөлтийн санал 

боловсруулагдаж хэрэгжсэн байна. 

Холбогдох мэдээллийн санг бүрдүүлж хэрэглээнд нэвтрүүлэх 

Сумын төвүүдийн инженерийн шугам сүлжээний зураглал 

Сумын газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулах 

Аймаг,нийслэлийн газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулах 

Монгол орны нутаг дэвсгэрийн 55%-ийг 1:25000 масштабтай байр зүйн тоон зургаар 

зурагжуулах 

Газар зүйн нэрийн хээрийн тодруулалтыг улсын хэмжээнд хийх 

Монгол улс дахь аюултай хог хаягдлын менежментийн төвлөрсөн байгууламж барих 

Байгаль орчин, биологийн олон янз байдлыг 

хамгаалах боломж бүхий, аялал жуулчлалын 

чиг баримжаатай хүрээлэн буй орчны цогц 

мэдээлэл, сургалт, судалгааны дэд бүтцийг 

бэхжүүлэх 

Түүх, байгалийн хосолмол хэв шинж бүхий Манзушир аялал 

жуулчлалын цогцолборыг хөгжүүлж, ашиглалтанд оруулсан 

байна 

Манзушир цогцолбор 

Байгаль орчны чиглэлийг төрөлжсөн лаборатори, сан, 

судалгааны төвүүдийг бий болгож ашиглалтанд оруулсан 

байна. 

Байгаль орчны хяналт-шинжилгээний лабораторийг шинээр барих, чадавхийг бэхжүүлэх 

Био аюулгүй ажиллагааны 3 дугаар зэрэглэлийн лаборатори байгуулах,/БО-ны бодлогын 

судалгаа, хөгжлийн төвийн дэргэд байгуулагдах/ 

Генетик нөөцийн үндэсний сан 

Ойн аж ахуйн цогцолбор төв байгуулах 

Орон нутагт бүсчилсэн байдлаар байгаль орчны хяналт шинжилгээний лабораторийг 

шинээр барих, чадавхийг бэхжүүлэх 

Орон нутгийн агаарын чанарын хяналт, шинжилгээний сүлжээг өргөжүүлэх 

Орон нутгийн байгаль орчны хяналт шинжилгээний лабораторийг сайжруулах, чадавхийг 

бэхжүүлэх 

ТХГН-ын ашиглалт, хяналтад онцгой анхаарал хандуулсан 

үйл ажиллагааг нэвтрүүлсэн байна 

Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн биологийн олон янз байдлын хамгааллын тогтвортой 

байдлыг хангах нь  

Улаанбаатар хотын агаарын чанарыг тогтоох харуулууд, 

станцуудын тоог нэмэгдүүлж, хэмжих бодисын төрөл зүйлийг 

нэмэгдүүлсэн байна. 

Улаанбаатар хотын агаарын чанарын хяналт, шинжилгээний сүлжээг өргөжүүлэх 

Байгалийн аялал жуулчлал, рекреацийг дэмжиж, 

иргэд олон нийтийг гамшгаас хамгаална 

Байгаль орчинд тулгуурласан аялал жуулчлалын 

байгууллагууд баригдаж ашиглалтад орсон байна. 

Аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх зүрилгоор Цант багийн нутагт рашаан сувилалын газар 

байгуулах  

Гадаад дотоодын жуулчдыг хүлээн авах зэрэглэл өндөртэй зочид буудлыг барьж 

байгуулахыг дэмжих эсвэл Олон улсын сүлжээ зочид буудлын салбарыг байгуулах 

Гамшгаас хамгаалах дэд бүтцийг бий болгосон байна. Сумын төвийн үерийн далан бүтээн байгуулалт 
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Хотын баруун хойд талын хэсгээр Байгалийн гамшигт үзэгдэл үерийн уснаас хамгаалах 

далан шинээр байгуулах Нацагдорж багийн УАА-хэсгийн баруун талын авто зам дагуу 

үерийн уснаас хамгаалах далангын ажлын зураг хийгдсэн тул хөрөнгийн асуудлыг 

шийдвэрлэж барьж байгуулах . Мөн Зүүндэлгэр багийн нутагт дэвсгэрийг үерийн уснаас 

хамгаалах далан байгуулах  

Үерийн далан барих 

Байгаль орчны чиглэлээр бүсүүдийн дунд 

хугацааны стратегийг хэрэгжүүлнэ 

Газар зохион байгуулалтаар дамжуулж газар ашиглалт, 

байгалийн нөөцийн менежментийг сайжруулах, байгалийн 

гамшигт үзэгдлээс урдчилан сэргийлэх арга хэмжээнүүдийг 

авч хэрэгжүүлсэн байна. 

Газар өмчлөл, эзэмшлийн харилцааг гүнзгийрүүлэх, ус бэлчээрийн менежментийг 

сайжруулах, байгаль, цаг уурын гамшигт үзэгдэлтэй тэмцэх ажлыг эрчимжүүлэх  

Байгаль орчны ашиглалт, хамгаалалтын менежментийн 

нэгдсэн тогтолцоог бүрдүүлж эхэлсэн байна 

Бүсийн экосистемийн өвөрмөц байдал, орон нутгийн нөөцөд түшиглэсэн байгаль орчны 

ашиглалт, хамгаалалтын менежментийн нэгдсэн тогтолцоог бүрдүүлж эхэлнэ. 

Хөдөө аж ахуйтай холбоотой бэлчээр, хөрсний 

доройтлыг бууруулж байгаль орчныг хамгаалах 

Төв аймгийн хэмжээнд Сүргийн бүтцийн зохистой харьцааг 

бий болгох, малын үүлдэр угсаагаар үржүүлэх, эрчимжсэн аж 

ахуйн хэлбэрт шилжүүлснээр бэлчээрийн доройтлоос 

сэргийлэх арга хэмжээ хэрэгжиж эхлэнэ. 

Сүргийн бүтцийн зохистой харьцааг бий болгох, малын чанарыг сайжруулж, тоо толгойг 

бууруулах 

Байгаль орчныг хамгаалах төсөл хөтөлбөрийг 

нэмэгдүүлэх, нөлөөллийн үнэлгээг хийх, аялал 

жуулчлалын нөөцийг нэмэгдүүлэх 

Түүх соёл-байгалийн аялал жуулчлалын чиглэлийг өргөтгөн 

хөгжүүлэх, байгаль хамгаалах, нөлөөллийг урьдчилан тооцох 

үнэлгээ, төсөл хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлж эхлэх 

Рашаан сувилал бүхий газрын кадастрын үнэлгээ хийх төсөл 

Хөрсийг элэгдэл, эвдрэлээс хамгаалж, цас тогтоох зорилгоор тариалангийн талбайг 

тойруулан ойн зурвас тарьж ургуулах; 

Инженерийн хийцтэй уст цэгийг засварлах, шинээр гаргах ажлыг жил бүр хөтөлбөр, 

төлөвлөгөөний дагуу хэрэгжүүлж, бэлчээр усжуулалтын түвшинг дээшлүүлэх; 

Шинээр байгуулах, өргөтгөх, шинэчлэх үйлдвэрлэл, үйлчилгээ болон барилга 

байгууламжийн төсөлд агаар мандалд нөлөөлөх байдлын үнэлгээ хийж зөвшөөрөл олгох 

Нийслэлийн бүсийн байгаль орчныг хадгалж, 

хамгаалах, түүнд тулгуурласан аялал жуулчлал 

хөгжүүлэх 

Байгалийн аялал жуулчлалыг хөгжүүлж, соёл-түүх-байгалийн 

цогц мэдлэг олгох эко парк байгуулагдсан байна. 

Байгалийн унаган төрхийг хадгалах, хамгаалах, нүүдлийн соёл иргэншил, түүх, соёлын үл 

хөдлөх дурсгалыг өвлүүлэн үлдээх, танин мэдэхүйн мэдлэг олгох эко парк байгуулах 
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3.5. Бодлогын хэрэгжилтийн хяналт, үнэлгээний төлөвлөгөө, шалгуур үзүүлэлт 

Хүснэгт 59. Эдийн засгийн бүсүүдэд хэрэгжүүлэх бодлогын үе шат, үйл ажиллагааны хяналт, үнэлгээ тэдгээрийн шалгуур үзүүлэлт 

 

# 
Шалгуур үзүүлэлт  

(Indicator) 

Хэмжих 

нэгж 

Суурь 

түвшин 
2030 2040 2050 

Шалгуур 

үзүүлэлтийн 

тайлбар 

Хаанаас авах 

эх үүсвэр 

Мэдээлэл цуглуулах арга 

зүй 

Мэдээлэл 

цуглуулах 

давтамж 

Хариуцах 

байгууллага 

 Зүүн бүс: Хэнтий, Дорнод, Сүхбаатар 

1 
Бүсийн дундаж давхаргын 

иргэдийн эзлэх хувь 
хувь - 40.0 95.0 165.0  ҮСХ 

Өрхийн нийгэм, эдийн 

засгийн судалгаа 
жил бүр ҮСХ 

2 Бүсийн нэг хүнд ноогдох ДНБ 
мянган 

төгрөг 
8,028.9 16,929.4 24,159.5 31,389.6  

Бүс нутгийн 

амьдралын 

түвшинг 

хэмжинэ. 

Үндэсний тооцоо жил бүр ҮСХ 

3 Бүсийн ядуурлын түвшин хувь - - - -  ҮСХ 
Өрхийн нийгэм, эдийн 

засгийн судалгаа 
жил бүр ҮСХ 

4 Бүсийн хүн амын тоо хүн 222570 227893 249146 266812  ҮСХ Албан ёсны статистик жил бүр ҮСХ 

5 Бүсийн малын тоо мян.толгой 10739.5 13,938.9 16,605.0 19,271.2  ҮСХ Мал тооллого жил бүр ҮСХ 

6 Жуулчдын тооны өсөлт хүн - - - -  БОАЖЯ 
Үндэсний хэмжээний түүвэр 

судалгаа 
жил бүр БОАЖЯ 

7 Гадаад худалдааны өсөлт % - - - -  ГХЯ, ГЕГ, 

ҮСХ 

Захиргааны статистикийн 

мэдээ 
жил бүр ГХЯ, ГЕГ, ҮСХ 

8 
Шинээр баригдсан ЦДАШ-ын 

урт 
км - 512.0 512.0 512.0  ЭХЯ 

Захиргааны статистикийн 

мэдээ 
жил бүр ЭХЯ 

9 
Шинээр нэмэгдсэн эрчим 

хүчний чадал 
МВт - 50.0 50.0 50.0  ЭХЯ 

Захиргааны статистикийн 

мэдээ 
жил бүр ЭХЯ 

10 
Шинээр баригдсан улсын 

чанартай автозамын урт 
км - 1,815.3 1,815.3 1,815.3  ЗТХЯ 

Захиргааны статистикийн 

мэдээ 
жил бүр ЗТХЯ 

11 
Улсын чанартай авто замын 

өргөтгөлийн урт 
км - 715.0 715.0 715.0  ЗТХЯ 

Захиргааны статистикийн 

мэдээ 
жил бүр ЗТХЯ 

12 

Шинээр баригдсан орон 

нутгийн чанартай автозамын 

урт 

км 10.1 - - -  ЗТХЯ 
Захиргааны статистикийн 

мэдээ 
жил бүр ЗТХЯ 

13 
Шинээр баригдсан төмөр замын 

урт 
км 0 - 414.0 794.0  ЗТХЯ 

Захиргааны статистикийн 

мэдээ 
жил бүр ЗТХЯ 

14 
Эдийн засгийн мезо бүсийн 

логистикийн төвийн тоо 
тоо - - 1.0 1.0  ЗТХЯ 

Захиргааны статистикийн 

мэдээ 
жил бүр ЗТХЯ 
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15 
Эдийн засгийн микро бүсийн 

логистикийн төвийн тоо 
тоо ш - 6.0 11.0 11.0  ЗТХЯ 

Захиргааны статистикийн 

мэдээ 
жил бүр ЗТХЯ 

16 

Микро бүсийн төвийг улсын 

чанартай автозамтай холбогдох 

төвийн тоо 

тоо ш - 6.0 11.0 11.0  ЗТХЯ 
Захиргааны статистикийн 

мэдээ 
жил бүр ЗТХЯ 

17 
Шинээр байгуулагдсан үнс, 

хөнгөн үйлдвэрийн тоо 
тоо ш - - - -  ХХААХҮЯ 

Захиргааны статистикийн 

мэдээ 
жил бүр ХХААХҮЯ 

18 
Шинээр байгуулагдсан 

ХААҮТП-ийн тоо, 
тоо ш - 4.0 7.0 7.0  ХХААХҮЯ 

Захиргааны статистикийн 

мэдээ 
жил бүр ХХААХҮЯ 

19 

Уул уурхайн салбарт шинээр 

нэмэгдсэн аж ахуйн нэгжийн 

тоо 

тоо ш 4 5.0 6.0 7.0  УУХҮЯ 
Захиргааны статистикийн 

мэдээ 
жил бүр УУХҮЯ 

20 

Хүнд үйлдвэрийн салбарт 

шинээр байгуулагдсан аж ахуйн 

нэгжийн тоо 

тоо ш 1 2.0 3.0 4.0  УУХҮЯ 
Захиргааны статистикийн 

мэдээ 
жил бүр УУХҮЯ 

21 
Олон улсын зэрэглэлтэй нисэх 

буудлын тоо 
тоо ш 1 1.0 1.0 1.0  ЗТХЯ 

Захиргааны статистикийн 

мэдээ 
жил бүр ЗТХЯ 

22 Мэдээлэл холбооны цогцолбор тоо ш - 10.0 10.0 10.0  МХХТГ 
Захиргааны статистикийн 

мэдээ 
жил бүр МХХТГ 

23 Говийн бүс: Дорноговь, Өмнөговь, Говьсүмбэр, Дундговь 

24 
Бүсийн дундаж давхаргын 

иргэдийн эзлэх хувь 
хувь - - - -  ҮСХ 

Өрхийн нийгэм, эдийн 

засгийн судалгаа 
жил бүр ҮСХ 

25 Бүсийн нэг хүнд ноогдох ДНБ мян.төг 7,210.7 12,705.9 17,497.2 22,288.4 

Бүс нутгийн 

амьдралын 

түвшинг 

хэмжинэ. 

ҮСХ Үндэсний тооцоо жил бүр ҮСХ 

26 Бүсийн ядуурлын түвшин хувь - - - -  ҮСХ 
Өрхийн нийгэм, эдийн 

засгийн судалгаа 
жил бүр ҮСХ 

27 Бүсийн хүн амын тоо хүн 202993 208081 230880 249444  ҮСХ Албан ёсны статистик жил бүр ҮСХ 

28 Бүсийн малын тоо мян.толгой 9000.0 11,481.9 13,550.1 15,618.3  ҮСХ Мал тооллого жил бүр ҮСХ 

29 Жуулчдын тооны өсөлт хүн - - - -  БОАЖЯ 
Үндэсний хэмжээний түүвэр 

судалгаа 
жил бүр БОАЖЯ 

30 Гадаад худалдааны өсөлт % - - - -  ГХЯ, ГЕГ, 

ҮСХ 

Захиргааны статистикийн 

мэдээ 
жил бүр ГХЯ, ГЕГ, ҮСХ 

31 
Шинээр баригдсан ЦДАШ-ын 

урт 
км - 658.0 658.0 658.0  ЭХЯ 

Захиргааны статистикийн 

мэдээ 
жил бүр ЭХЯ 

32 
Шинээр нэмэгдсэн эрчим 

хүчний чадал 
МВт - 5,780.0 6,280.0 6,280.0  ЭХЯ 

Захиргааны статистикийн 

мэдээ 
жил бүр ЭХЯ 
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33 
Шинээр баригдсан улсын 

чанартай автозамын урт 
км 0 250.0 250.0 250.0  ЗТХЯ 

Захиргааны статистикийн 

мэдээ 
жил бүр ЗТХЯ 

34 
Улсын чанартай авто замын 

өргөтгөлийн урт 
км 0 - - -  ЗТХЯ 

Захиргааны статистикийн 

мэдээ 
жил бүр ЗТХЯ 

35 

Шинээр баригдсан орон 

нутгийн чанартай автозамын 

урт 

км 47 - - -  ЗТХЯ 
Захиргааны статистикийн 

мэдээ 
жил бүр ЗТХЯ 

36 
Шинээр баригдсан төмөр замын 

урт 
км 27 1,448.8 1,688.8 2,109.8  ЗТХЯ 

Захиргааны статистикийн 

мэдээ 
жил бүр ЗТХЯ 

37 
Эдийн засгийн мезо бүсийн 

логистикийн төвийн тоо 
тоо ш - 2.0 2.0 2.0  ЗТХЯ 

Захиргааны статистикийн 

мэдээ 
жил бүр ЗТХЯ 

38 
Эдийн засгийн микро бүсийн 

логистикийн төвийн тоо 
тоо ш - 6.0 11.0 11.0  ЗТХЯ 

Захиргааны статистикийн 

мэдээ 
жил бүр ЗТХЯ 

39 

Микро бүсийн төвийг улсын 

чанартай автозамтай холбогдох 

төвийн тоо 

тоо ш - 6.0 11.0 11.0  ЗТХЯ 
Захиргааны статистикийн 

мэдээ 
жил бүр ЗТХЯ 

40 
Шинээр байгуулагдсан үнс, 

хөнгөн үйлдвэрийн тоо 
тоо ш - 2.0 2.0 2.0  ХХААХҮЯ 

Захиргааны статистикийн 

мэдээ 
жил бүр ХХААХҮЯ 

41 
Шинээр байгуулагдсан 

ХААҮТП-ийн тоо, 
тоо ш - 2.0 3.0 3.0  ХХААХҮЯ 

Захиргааны статистикийн 

мэдээ 
жил бүр ХХААХҮЯ 

42 

Уул уурхайн салбарт шинээр 

байгуулагдсан аж ахуйн 

нэгжийн тоо 

тоо ш 57 3.0 3.0 3.0  УУХҮЯ 
Захиргааны статистикийн 

мэдээ 
жил бүр УУХҮЯ 

43 

Хүнд үйлдвэрийн салбарт 

шинээр байгуулагдсан аж ахуйн 

нэгжийн тоо 

тоо ш 3 7.0 7.0 7.0  УУХҮЯ 
Захиргааны статистикийн 

мэдээ 
жил бүр УУХҮЯ 

44 
Олон улсын зэрэглэлтэй нисэх 

буудлын тоо 
тоо ш 0 1.0 1.0 1.0  ЗТХЯ 

Захиргааны статистикийн 

мэдээ 
жил бүр ЗТХЯ 

45 мэдээлэл холбооны цогцолбор тоо ш - 7.0 7.0 7.0  МХХТГ 
Захиргааны статистикийн 

мэдээ 
жил бүр МХХТГ 

 Алтайн  бүс: Өвөрхангай, Баянхонгор, Говь-Алтай 

46 
Бүсийн дундаж давхаргын 

иргэдийн эзлэх хувь 
хувь - - - -  ҮСХ 

Өрхийн нийгэм, эдийн 

засгийн судалгаа 
жил бүр ҮСХ 

47 Бүсийн нэг хүнд ноогдох ДНБ мян.төг 4748.5 10313.1 14726.5 19145.8 

Бүс нутгийн 

амьдралын 

түвшинг 

хэмжинэ. 

ҮСХ Үндэсний тооцоо жил бүр ҮСХ 

48 Бүсийн ядуурлын түвшин хувь - - - -  ҮСХ 
Өрхийн нийгэм, эдийн 

засгийн судалгаа 
жил бүр ҮСХ 

49 Бүсийн хүн амын тоо хүн 263284 282938 310308 331925  ҮСХ Албан ёсны статистик жил бүр ҮСХ 
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50 Бүсийн малын тоо мян.толгой 13224.2 16,722.1 19,637.1 22,552.0  ҮСХ Мал тооллого жил бүр ҮСХ 

51 Жуулчдын тооны өсөлт хүн - - - -  БОАЖЯ 
Үндэсний хэмжээний түүвэр 

судалгаа 
жил бүр БОАЖЯ 

52 Гадаад худалдааны өсөлт % - - - -  ГХЯ, ГЕГ, 

ҮСХ 

Захиргааны статистикийн 

мэдээ 
жил бүр ГХЯ, ГЕГ, ҮСХ 

53 
Шинээр баригдсан ЦДАШ-ын 

урт 
км - - 195.0 195.0  ЭХЯ 

Захиргааны статистикийн 

мэдээ 
жил бүр ЭХЯ 

54 
Шинээр нэмэгдсэн эрчим 

хүчний чадал 
МВт - - - -  ЭХЯ 

Захиргааны статистикийн 

мэдээ 
жил бүр ЭХЯ 

55 
Шинээр баригдсан улсын 

чанартай автозамын урт 
км 0 965.0 965.0 965.0  ЗТХЯ 

Захиргааны статистикийн 

мэдээ 
жил бүр ЗТХЯ 

56 
Улсын чанартай авто замын 

өргөтгөлийн урт 
км - - - -  ЗТХЯ 

Захиргааны статистикийн 

мэдээ 
жил бүр ЗТХЯ 

57 

Шинээр баригдсан орон 

нутгийн чанартай автозамын 

урт 

км 15.2 - - -  ЗТХЯ 
Захиргааны статистикийн 

мэдээ 
жил бүр ЗТХЯ 

58 
Шинээр баригдсан төмөр замын 

урт 
км - - 850.0 850.0  ЗТХЯ 

Захиргааны статистикийн 

мэдээ 
жил бүр ЗТХЯ 

59 
Эдийн засгийн мезо бүсийн 

логистикийн төвийн тоо 
тоо ш - - - -  ЗТХЯ 

Захиргааны статистикийн 

мэдээ 
жил бүр ЗТХЯ 

60 
Эдийн засгийн микро бүсийн 

логистикийн төвийн тоо 
тоо ш - 7.0 15.0 15.0  ЗТХЯ 

Захиргааны статистикийн 

мэдээ 
жил бүр ЗТХЯ 

61 

Микро бүсийн төвийг улсын 

чанартай автозамтай холбогдох 

төвийн тоо 

тоо ш - 10.0 15.0 15.0  ЗТХЯ 
Захиргааны статистикийн 

мэдээ 
жил бүр ЗТХЯ 

62 
Шинээр байгуулагдсан үнс, 

хөнгөн үйлдвэрийн тоо 
тоо ш - - - -  ХХААХҮЯ 

Захиргааны статистикийн 

мэдээ 
жил бүр ХХААХҮЯ 

63 
Шинээр байгуулагдсан 

ХААҮТП-ийн тоо, 
тоо ш 0 3.0 5.0 5.0  ХХААХҮЯ 

Захиргааны статистикийн 

мэдээ 
жил бүр ХХААХҮЯ 

64 

Уул уурхайн салбарт шинээр 

байгуулагдсан аж ахуйн 

нэгжийн тоо 

тоо ш 56 89 112 135  УУХҮЯ 
Захиргааны статистикийн 

мэдээ 
жил бүр УУХҮЯ 

65 

Хүнд үйлдвэрийн салбарт 

шинээр байгуулагдсан аж ахуйн 

нэгжийн тоо 

тоо ш 2 3 4 5  УУХҮЯ 
Захиргааны статистикийн 

мэдээ 
жил бүр УУХҮЯ 

66 
Олон улсын зэрэглэлтэй нисэх 

буудлын тоо 
тоо ш 0 1.0 1.0 1.0  ЗТХЯ 

Захиргааны статистикийн 

мэдээ 
жил бүр ЗТХЯ 

67 мэдээлэл холбооны цогцолбор тоо ш - 10.0 10.0 10.0  МХХТГ 
Захиргааны статистикийн 

мэдээ 
жил бүр МХХТГ 
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 Баруун бүс: Ховд, Баян-Өлгий, Увс 

68 
Бүсийн дундаж давхаргын 

иргэдийн эзлэх хувь 
хувь - - - -  ҮСХ 

Өрхийн нийгэм, эдийн 

засгийн судалгаа 
жил бүр ҮСХ 

69 Бүсийн нэг хүнд ноогдох ДНБ мян.төг 4,179.6 8,256.1 11534.0 14,811.9 

Бүс нутгийн 

амьдралын 

түвшинг 

хэмжинэ. 

ҮСХ Үндэсний тооцоо жил бүр ҮСХ 

70 Бүсийн ядуурлын түвшин хувь - - - -  ҮСХ 
Өрхийн нийгэм, эдийн 

засгийн судалгаа 
жил бүр ҮСХ 

71 Бүсийн хүн амын тоо хүн 275829 309740 360933 396488  ҮСХ Албан ёсны статистик жил бүр ҮСХ 

72 Бүсийн малын тоо 
мянган 

толгой 
8488.6 9,983.9 11,230.1 12,476.2  ҮСХ Мал тооллого жил бүр ҮСХ 

73 Жуулчдын тооны өсөлт хүн - - - -  БОАЖЯ 
Үндэсний хэмжээний түүвэр 

судалгаа 
жил бүр БОАЖЯ 

74 Гадаад худалдааны өсөлт % - - - -  ГХЯ, ГЕГ, 

ҮСХ 

Захиргааны статистикийн 

мэдээ 
жил бүр ГХЯ, ГЕГ, ҮСХ 

75 
Шинээр баригдсан ЦДАШ-ын 

урт 
км - 380.0 1,930.0 1,930.0  ЭХЯ 

Захиргааны статистикийн 

мэдээ 
жил бүр ЭХЯ 

76 
Шинээр нэмэгдсэн эрчим 

хүчний чадал 
МВт - - 100.0 100.0  ЭХЯ 

Захиргааны статистикийн 

мэдээ 
жил бүр ЭХЯ 

77 
Шинээр баригдсан улсын 

чанартай автозамын урт 
км 189.9 426.0 657.0 657.0  ЗТХЯ 

Захиргааны статистикийн 

мэдээ 
жил бүр ЗТХЯ 

78 
Улсын чанартай авто замын 

өргөтгөлийн урт 
км - - 741.0 741.0  ЗТХЯ 

Захиргааны статистикийн 

мэдээ 
жил бүр ЗТХЯ 

79 

Шинээр баригдсан орон 

нутгийн чанартай автозамын 

урт 

км 19.2 - 163.0 163.0  ЗТХЯ 
Захиргааны статистикийн 

мэдээ 
жил бүр ЗТХЯ 

80 
Шинээр баригдсан төмөр замын 

урт 
км - - - -  ЗТХЯ 

Захиргааны статистикийн 

мэдээ 
жил бүр ЗТХЯ 

81 
Эдийн засгийн мезо бүсийн 

логистикийн төвийн тоо 
тоо ш - - - 3.0  ЗТХЯ 

Захиргааны статистикийн 

мэдээ 
жил бүр ЗТХЯ 

82 
Эдийн засгийн микро бүсийн 

логистикийн төвийн тоо 
тоо ш - 7.0 15.0 15.0  ЗТХЯ 

Захиргааны статистикийн 

мэдээ 
жил бүр ЗТХЯ 

83 

Микро бүсийн төвийг улсын 

чанартай автозамтай холбогдох 

төвийн тоо 

тоо ш - 10.0 15.0 15.0  ЗТХЯ 
Захиргааны статистикийн 

мэдээ 
жил бүр ЗТХЯ 

84 
Шинээр байгуулагдсан үнс, 

хөнгөн үйлдвэрийн тоо 
тоо ш - - - -  ХХААХҮЯ 

Захиргааны статистикийн 

мэдээ 
жил бүр ХХААХҮЯ 
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85 
Шинээр байгуулагдсан 

ХААҮТП-ийн тоо, 
тоо ш - 3.0 5.0 5.0  ХХААХҮЯ 

Захиргааны статистикийн 

мэдээ 
жил бүр ХХААХҮЯ 

86 

Уул уурхайн салбарт шинээр 

нэмэгдсэн аж ахуйн нэгжийн 

тоо 

тоо ш 6 9 12 15  УУХҮЯ 
Захиргааны статистикийн 

мэдээ 
жил бүр УУХҮЯ 

87 
Шинээр байгуулагдсан хүнд 

үйлдвэрийн тоо 
тоо ш 0 1 2 3  УУХҮЯ 

Захиргааны статистикийн 

мэдээ 
жил бүр УУХҮЯ 

88 
Олон улсын зэрэглэлтэй нисэх 

буудлын тоо 
тоо ш 2 2.0 2.0 2.0  ЗТХЯ 

Захиргааны статистикийн 

мэдээ 
жил бүр ЗТХЯ 

89 мэдээлэл холбооны цогцолбор тоо ш - 8.0 8.0 8.0  МХХТГ 
Захиргааны статистикийн 

мэдээ 
жил бүр МХХТГ 

 Хангайн бүс: Сэлэнгэ, Дархан-Уул, Орхон, Булган, Архангай, Хөвсгөл, Завхан 

90 
Бүсийн дундаж давхаргын 

иргэдийн эзлэх хувь 
хувь - - - -  ҮСХ 

Өрхийн нийгэм, эдийн 

засгийн судалгаа 
жил бүр ҮСХ 

91 Бүсийн нэг хүнд ноогдох ДНБ мян.төг 6,954.8 11,465.0 15,368.5 19,272.1 

Бүс нутгийн 

амьдралын 

түвшинг 

хэмжинэ. 

ҮСХ Үндэсний тооцоо жил бүр ҮСХ 

92 Бүсийн ядуурлын түвшин хувь - - - -  ҮСХ 
Өрхийн нийгэм, эдийн 

засгийн судалгаа 
жил бүр ҮСХ 

93 Бүсийн хүн амын тоо хүн 681957 699502 744405 784120  ҮСХ Албан ёсны статистик жил бүр ҮСХ 

94 Бүсийн малын тоо 
мянган 

толгой 
20013.71 26,490.2 31,887.2 37,284.3  ҮСХ Мал тооллого жил бүр ҮСХ 

95 Жуулчдын тооны өсөлт хүн - - - -  БОАЖЯ 
Үндэсний хэмжээний түүвэр 

судалгаа 
жил бүр БОАЖЯ 

96 Гадаад худалдааны өсөлт % - - - -  ГХЯ, ГЕГ, 

ҮСХ 

Захиргааны статистикийн 

мэдээ 
жил бүр ГХЯ, ГЕГ, ҮСХ 

97 
Шинээр баригдсан ЦДАШ-ын 

урт 
км - - 355.0 355.0  ЭХЯ 

Захиргааны статистикийн 

мэдээ 
жил бүр ЭХЯ 

98 
Шинээр нэмэгдсэн эрчим 

хүчний чадал 
МВт - 150.0 465.0 465.0  ЭХЯ 

Захиргааны статистикийн 

мэдээ 
жил бүр ЭХЯ 

99 
Шинээр баригдсан улсын 

чанартай автозамын урт 
км 0 862.7 862.7 862.7  ЗТХЯ 

Захиргааны статистикийн 

мэдээ 
жил бүр ЗТХЯ 

100 
Улсын чанартай авто замын 

өргөтгөлийн урт 
км - - 190.0 190.0  ЗТХЯ 

Захиргааны статистикийн 

мэдээ 
жил бүр ЗТХЯ 

101 

Шинээр баригдсан орон 

нутгийн чанартай автозамын 

урт 

км 31.3 - - -  ЗТХЯ 
Захиргааны статистикийн 

мэдээ 
жил бүр ЗТХЯ 
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102 
Шинээр баригдсан төмөр замын 

урт 
км - - - -  ЗТХЯ 

Захиргааны статистикийн 

мэдээ 
жил бүр ЗТХЯ 

103 
Эдийн засгийн мезо бүсийн 

логистикийн төвийн тоо 
тоо ш - - - -  ЗТХЯ 

Захиргааны статистикийн 

мэдээ 
жил бүр ЗТХЯ 

104 
Эдийн засгийн микро бүсийн 

логистикийн төвийн тоо 
тоо ш - 12.0 24.0 24.0  ЗТХЯ 

Захиргааны статистикийн 

мэдээ 
жил бүр ЗТХЯ 

105 

Микро бүсийн төвийг улсын 

чанартай автозамтай холбогдох 

төвийн тоо 

тоо ш - 15.0 24.0 24.0  ЗТХЯ 
Захиргааны статистикийн 

мэдээ 
жил бүр ЗТХЯ 

106 
Шинээр байгуулагдсан үнс, 

хөнгөн үйлдвэрийн тоо 
тоо ш - - - -  ХХААХҮЯ 

Захиргааны статистикийн 

мэдээ 
жил бүр ХХААХҮЯ 

107 
Шинээр байгуулагдсан 

ХААҮТП-ийн тоо, 
тоо ш 0 12.0 18.0 18.0  ХХААХҮЯ 

Захиргааны статистикийн 

мэдээ 
жил бүр ХХААХҮЯ 

108 

Уул уурхайн салбарт шинээр 

нэмэгдсэн аж ахуйн нэгжийн 

тоо 

тоо ш 93 95 97 99  УУХҮЯ 
Захиргааны статистикийн 

мэдээ 
жил бүр УУХҮЯ 

109 
Шинээр байгуулагдсан хүнд 

үйлдвэрийн тоо 
тоо ш 5 7 9 11  УУХҮЯ 

Захиргааны статистикийн 

мэдээ 
жил бүр УУХҮЯ 

110 
Олон улсын зэрэглэлтэй нисэх 

буудлын тоо 
тоо ш 1 2.0 2.0 2.0  ЗТХЯ 

Захиргааны статистикийн 

мэдээ 
жил бүр ЗТХЯ 

111 мэдээлэл холбооны цогцолбор тоо ш - 13.0 13.0 13.0  МХХТГ 
Захиргааны статистикийн 

мэдээ 
жил бүр МХХТГ 

 Төвийн бүс: Улаанбаатар хот, Төв аймаг 

112 
Бүсийн дундаж давхаргын 

иргэдийн эзлэх хувь 
хувь - - - -  ҮСХ 

Өрхийн нийгэм, эдийн 

засгийн судалгаа 
жил бүр ҮСХ 

113 Бүсийн нэг хүнд ноогдох ДНБ мян.төг 14,417.8 25,886.9 35,832.0 45,777.0 

Бүс нутгийн 

амьдралын 

түвшинг 

хэмжинэ. 

ҮСХ Үндэсний тооцоо жил бүр ҮСХ 

114 Бүсийн ядуурлын түвшин - - - - -  ҮСХ 
Өрхийн нийгэм, эдийн 

засгийн судалгаа 
жил бүр ҮСХ 

115 Бүсийн хүн амын тоо хүн 1539714 2134654 2599346 2870861  ҮСХ Албан ёсны статистик жил бүр ҮСХ 

116 Бүсийн малын тоо 
мянган 

толгой 
4994.216 6,557.1 7,859.5 9,162.0  ҮСХ Мал тооллого жил бүр ҮСХ 

117 Жуулчдын тооны өсөлт хүн - - - -  БОАЖЯ 
Үндэсний хэмжээний түүвэр 

судалгаа 
жил бүр БОАЖЯ 
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118 
Гадаад худалдааны өсөлт, 

Экспортын өсөлт 
% 13.1 15.0 15.0 15.0 

Суурь түвшин 

нь 2018 оны 

экспортын 

өсөлт 

ГХЯ, ГЕГ, 

ҮСХ 

Захиргааны статистикийн 

мэдээ 
жил бүр ГХЯ, ГЕГ, ҮСХ 

119 Төвлөрлийн индекс % - - - -  ҮСХ 
Захиргааны статистикийн 

мэдээ 
жил бүр ЭХЯ 

120 ДНБ-д   - - -  ЭХЯ 
Үндэсний хэмжээний түүвэр 

судалгаа 
жил бүр ЭХЯ 

121 
Шинээр нэмэгдсэн эрчим 

хүчний чадал 
МВт - 575.0 575.0 575.0  ЭХЯ 

Захиргааны статистикийн 

мэдээ 
жил бүр ЗТХЯ 

122 

Төрөөс олон нийтэд үзүүлэх 

нийгмийн жишиг нормативыг 

хангах хувь 

хувь - - - -  Холбогдох яам 
Үндэсний хэмжээний түүвэр 

судалгаа 
жил бүр ЗТХЯ 

123 
Улсын хэмжээнд шинээр 

баригдсан ЦДАШ-ын урт 
км 2917     ЭХЯ 

Үндэсний хэмжээний түүвэр 

судалгаа 
жил бүр ЭХЯ 

124 
Улсын хэмжээнд шинээр 

нэмэгдсэн эрчим хүчний чадал 
 65 6,555.0 7,470.0 7,470.0  ЭХЯ 

Үндэсний хэмжээний түүвэр 

судалгаа 
жил бүр ЭХЯ 

3.4 БОДЛОГЫН ХЭРЭГЖИЛТИЙН ХЯНАЛТ, ҮНЭЛГЭЭ, ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТ 

 

Хүснэгт 60.    Бодлогын шалгуур үзүүлэлт, тэдгээрийн хяналт, үнэлгээ

# 
Шалгуур үзүүлэлт 

(indicator) 

Хэмжих 

нэгж 

Суурь 

түвшин 
2030 2040 2050 Шалгуур үзүүлэлтийн тайлбар 

Хаанаас авах 

эх үүсвэр 

Мэдээлэл 

цуглуулах аргазүй 

Мэдээлэл 

цуглуулах 

давтамж 

Хариуцах 

эзэн 

1 
УБ хотын 1 хүнд ногдох 

ДНБ 

мянган 

төгрөг 
14957.3    

Хотын хөгжлийн үзүүлэлтийг хэмжих 

хамгийн чухал 1 шалгуур үзүүлэлтийн 

дагуу 

ҮСХ 
Статистик 

үзүүлэлт цуглуулах 
Жилд 1 удаа НЗДТГ 

2 
Хотын хөгжлийн индекс 

/CDI/ 
Индекс 0.4397    

Азийн хөгжлийн банкнаас гаргасан City 

development index-ийг тодорхойлдог 

аргачлалын дагуу 1. Боловсрол, 2. Эрүүл 

мэнд, 3. Дэд бүтэц, 4. Хог хаягдал, 5. 

Бүтээмжийн индексүүд 

НЗДТГ, НСГ, 

НХБХГ 

Статистик 

үзүүлэлт цуглуулах 
Жилд 1 удаа НЗДТГ 

3 
Аз жаргалтай хотын 

индекс 
Индекс -    

Улаанбаатар хотын "Аз жаргалтай хотын 

индекс" тооцдог аргачлалын дагуу 1. 

Хүрээлэн буй орчин, 2. Дэд бүтэц, 3. 

Амьжиргааны зохистой түвшин, 4. 

Боловсрол, 5. Эрүүл мэнд, 6. Соёл, 

урлагийн үйлчилгээ, 7. Хувь хүний 

аюулгүй байдал, 8. Засаглалын 

индексүүд 

НЗДТГ, НСГ 
Статистик 

үзүүлэлт цуглуулах 
Жилд 1 удаа НЗДТГ 

4 
17 зорилгын шалгуур 

үзүүлэлтүүд 
 -    

Нийслэл Улаанбаатар хотыг хөгжүүлэх 

"Тогтвортой хөгжлийн хэтийн зорилт-

2030" бодлогын баримт бичгийн төсөлд 

тусгагдсан шалгуур үзүүлэлтийн дагуу 

НЗДТГ, НСГ 
Статистик 

үзүүлэлт цуглуулах 
Жилд 1 удаа НЗДТГ 
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 Ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгийн барилгыг шинээр барьж байгуулах замаар хүчин чадлыг нэмэгдүүлж, бүх шатны боловсрол эзэмших нөхцлийг сайжруулсан байна. /ТЭГШ ХҮРТЭЭМЖТЭЙ 

БОЛОВСРОЛ/ 

5 
Нэг ээлжинд шилжсэн 

сургуулийн эзлэх хувь 
Хувь 0 40% 100%  Нэг ээлжид шилжүүлсэн сургуулийн тоо НБГ Түүвэр Жилд 1 удаа НБГ 

6 Хамран сургалтын хувь Хувь 81.40% 90.0% 92.0% 95.0% 
Цэцэрлэгт хамрагдаж буй хүүхдийн 

эзлэх хувь. 
НБГ Түүвэр Жилд 1 удаа НБГ 

7 

Орчны стандарт 

хангагдсан сургууль, 

цэцэрлэгийн эзлэх хувь 

Тоо - 20.0% 40.0% 60.0% 
Орчны стандарт хангагдсан сургууль, 

цэцэрлэгийн эзлэх хувь 
НБГ Түүвэр Жилд 1 удаа НБГ 

8 

Багшийн хөгжлийг 

хангах, урамшуулах 

цогц бодлого 

боловсруулах 

Тоо - 1 - - 
Багшийн хөгжлийг хангах, урамшуулах 

цогц бодлого боловсруулах 
НБГ Түүвэр Жилд 1 удаа НЗДТГ 

9 
Хөгжлийн бэрхшээлтэй 

хүүхдийн эзлэх хувь 
хувь 1% 1.2%   Нийт суралцагчдад хөгжлийн 

бэрхшээлтэй хүүхдийн эзлэх хувь 
НБГ Түүвэр Жилд 1 удаа НБГ 

10 

Ердийн сургууль, 

цэцэрлэгт тусгай хэрэг 

боловсрол олгох 

мэргэжилтэн багшийн 

тоо 

тоо 0 160 420  
Ердийн сургууль, цэцэрлэгт тусгай хэрэг 

боловсрол олгох мэргэжилтэн багшийн 

тоо 

НБГ Түүвэр Жилд 1 удаа НБГ 

11 
Мэргэжлийн боловсрол 

олгосон хүүхдийн тоо 
тоо -    Мэргэжлийн боловсрол олгосон 

хүүхдийн тоо 
НБГ Түүвэр Жилд 1 удаа НБГ 

12 
Хөтөлбөрт хамрагдсан 

багш, сурагчийн тоо 
тоо - 200   Хөтөлбөрт хамрагдсан багш, сурагчийн 

тоо 
НБГ Түүвэр Жилд 1 удаа НЗДТГ 

13 
Яслийн бүлэгтэй 

цэцэрлэгийн тоо 
тоо 3 60   Яслийн бүлэгтэй цэцэрлэгийн тоо НБГ Түүвэр Жилд 1 удаа НБГ 

 Эрүүл мэндийн байгууллагын бүтээн байгуулалтын ажлыг эрчимжүүлэх, тоног төхөөрөмжийн нэр төрлийг нэмэгдүүлж, мэргэшсэн хүний нөөцийг бэхжүүлнэ. /ХҮРТЭЭМЖТЭЙ ҮЙЛЧИЛГЭЭ/ 

14 

Яаралтай тусламж, 

түргэн тусламжийн 

үйлчилгээний нэгдсэн 

зохицуулалттай болсон 

байна 

тоо - 1 - - 

Одоогийн яаралтай түргэн тусламжийн 

төвийн суурин дээр шинэчлэн зохион 

байгуулна 

НЗДТГ Тайлан Жилд 1 удаа НЗДТГ 

15 
Наркологийн төвийг 

шинэчлэн барина 
тоо - 1 - - 

Тусламж, үйлчилгээний нэр төрөл 

нэмэгдэнэ 
НЭМГ Тайлан Жил бүр НЭМГ 

16 

Улаанбаатар хотын 

эмнэлгийн үйлчилгээг 3 

бүсэд хувааж тусламж, 

үйлчилгээний 

хүртээмжийг 

нэмэгдүүлнэ 

хувь - 30 - - Хүлээлгийн хугацааг багасгана НЭМГ Тайлан Жил бүр НЭМГ 

17 
Шинээр барисан 

эмнэлгийн тоо 
тоо 1 2 - - 

СХД-т АХБ-ны санхүүжилтээр жишиг 

нэгдсэн эмнэлэг баригдсан 
НЭМГ Тайлан Жилд 1 удаа НЗДТГ 

18 

Дүүргийн эмнэлэгт 

шинээр нэвтрүүлсэн 

эмчилгээний нэр, 

төрлийн тоо 

тоо 2 3 - - 
Зарим дүүрэгт ерөнхий мэс засал, 

хавдрын эмчилгээ хийгдэж эхэлсэн 
НЭМГ Тайлан Улиралд 1 удаа НЭМГ 

19 
Салгаж хөгжүүлсэн 

эмнэлгийн тоо 
тоо - 9 - - 

9 дүүргийн эрүүл мэндийн төвийг 

нэгдсэн эмнэлэг, нийгмийн эрүүл 

мэндийн төв гэж салгаж хөгжүүлнэ 

НЭМГ Тайлан Жилд 1 удаа НЭМГ 

 Биеийн тамир, спортыг зөв амьдралын  хэрэглээ болгох тогтолцоо бүрдсэн байна. /ТЭГШ БОЛОМЖ/ 
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20 Спортын талбайн тоо Тоо 94 30   
Спортын тухайн төрлийн стандарт 

шаардлага хангасан бэлтгэл, сургалтын 

орчин бүрдсэн зориулалтын талбай 

УБХЗАА,  

НХОГ 
Түүвэр Жилд 1 удаа НСХ 

21 

1000 хүнд оногдох 

спортын заалтай 

барилга байгууламжийн 

шалны талбайн хэмжээ 

М2 60м2 70м2   

 

СББХи =      

 

-СББХи - Спортын барилга, 

байгууламжийн хүртээмжийн индекс                                               

-СББтх - Орон нутгийн спортын барилга 

байгууламжийн талбайн хэмжээ                                                                              

-НХАт - Орон нутгийн нийт хүн амын 

тоо, 1000 хүн тутамд 

УБХЗАА, 

НХОГ 
Түүвэр Жилд 1 удаа НСХ 

22 Арга зүйчдийн тоо Тоо - 152   Дүүргийн хороодод ажиллаж байгаа 

орон тооны арга зүйч 
НСХ Түүвэр Жилд 1 удаа НСХ 

23 

Магадлан 

итгэмжлэгдсэн спорт 

клубын тоо 

Тоо 2 60 90 120 
Магадлан итгэмжлэгдсэн спорт клуб 

байна. 
ЗГХА-БТСГ Түүвэр Жилд 1 удаа НСХ 

24 

Эрүүл мэндийн 

даатгалын хөнгөлөлт 

эдэлсэн хичээллэгчдийн 

эзлэх хувь 

Тоо - 40% 70% 100% 

Магадлан итгэмжлэгдсэн клубүүдэд 

хичээллэгчдээс эрүүл мэндийн даатгалын 

хөнгөлөлт эдэлсэн хичээллэгчдийн эзлэх 

хувь 

ЭМДЕГ Түүвэр Жилд 1 удаа НСХ 

25 
Бүтээн байгуулалтын 

тоо 
% 2 5   

Олон улсын тэмцээн зохион байгуулхад 

хүлээн зөвшөөрөгдсөн спортын барилга, 

байгууламжуудыг бариж ашиглалтанд 

оруулсан тоо 

НЗДТГ-ын 

БТХ, ХБЕТГ 
Түүвэр Жилд 1 удаа НЗДТГ, НСХ 

 Оюунлаг соёлтой иргэнийг төлөвшүүлж, соёлын өв, урлагийн бүтээлийг хамгаалах орчин бүрдсэн байна.  /СОЁЛТОЙ ИРГЭН/ 

26 

Зохион байгуулсан үйл 

ажилагааны тоо, 

хамтрагдсан хүний тоо 

төсөл, хөтөлбөрийн тоо, 

тоо  

10 аас 

доошгүй 

үйл 

ажиллага

а, 

нийслэлл

ийн хүн 

амын 50 

аас 

доошүй 

хувийг 

хамруулс

ан байх 

20 иос 

доошгүй 

үйл 

ажиллага

а, 

нийслэлл

ийн хүн 

амын 70 

аас 

доошүй 

хувийг 

хамруулс

ан байх 

30 аас 

доошгүй 

үйл 

ажиллага

а, 

нийслэлл

ийн хүн 

амын 50 

аас 

доошүй 

хувийг 

хамруулс

ан байх 

Зохион байгуулсан үйл ажиллагааны тоо 

тухайн жилд хийхээр төлөвөлөсөн 

хэмжээнд хүсрэн санаачилсан төсөл 

хөтөлбөрийн тоо үр дүнгээр тооцно. 

НСУГ Тайлан Жилд 1 удаа НЗДТГ 

 Хотын хүн амын хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлж, ажилгүйдэл, ядуурлыг бууруулсан байна. /АЖИЛТАЙ ИРГЭН/ 

27 Ажилгүйдлийн түвшин  7.6 5 4.5 3 
Ажилгүй хүний тоог ажиллах хүчний 

тоонд харьцуулж тооцно. 
НСГ Статистик мэдээ Жилд 4 удаа НХЭГ 

28 Ядуурлын түвшин  27.2 9 8 6 Ядуурлын түвшин НСГ Статистик мэдээ Жилд 4 удаа НХЭГ 

29 
Хөдөлмөр эрхлэлтийн 

түвшин 
 49.4 62 65 70 

Ажиллагчдын тоог хөдөлмөрийн насны 

хүн амын тоонд харьцуулж тооцно. 
НСГ Статистик мэдээ Жилд 4 удаа НХЭГ 

 Байгалийн гамшгийн болзошгүй эрсдэлийг бууруулах цогц тогтолцоо хөгжсөн цэвэр агаартай хот байна.  ДАВАН ТУУЛАХ ЧАДАВХИ БҮХИЙ ХОТ 

30 Систем хөгжсөн байна. 
1 систем, 1 

хөтөлбөр 

2020 онд 

батлагдсан 

байна 

100%   Систем байхгүй. Салбар бүрээс 
Статистикийн 

маягт 
2 жилд нэг удаа 

БОАЖЯ, 

НБОГ 

СББтх

(НХАт : 1000)
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31 

Арга зүй 

боловсруулагдаж, 

чадавхи сайжирсан 

байна. 

1 арга зүй 

2020 онд 

батлагдсан 

байна 

100%   Харилцан уялдаа бүхий төлөвлөлтийн 

арга зүй дутмаг 
Салбар бүрээс Тайлан, төлөвлөгөө Жилд 1 удаа НЗДТГ 

32 

Эко-системийн үнэлгээ, 

экологийн даац 

тогтоогдож, эмзэг 

байдлын үнэлгээ 

хийгдсэн байна. 

2 үнэлгээ 

хийгдсэн 

байх 

2020 онд 

батлагдсан 

байна 

100%   Гамшгийн эрсдлийн үнэлгээ хийгдсэн. НБОГ, НОБГ Тайлан Жил бүр НБОГ, НОБГ 

33 

Мэдээлэл, сургалт, 

сурталчилгаа хийгдсэн 

байна. 

Олон 

нийтэд 

дэмжлэг 

үзүүлсэн 

тоо 

2020 онд 

батлагдсан 

байна 

100%   
Уур амьсгалын өөрчлөлтийн талаарх 

мэдээллийг олон нийтэд өгсөн байх 

шаардлагатай 

НБОГ, НОБГ Тайлан, төлөвлөгөө Жил бүр НБОГ, НОБГ 

34 

Эрх зүйн орчин бүрдэж, 

ногоон санхүүжилтийг 

үр ашгийг хүртэх иргэн, 

ААН -ийн тоо 

2 журам 

2020 онд 

батлагдсан 

байна 

100%   Цэвэр хөгжлийн механизм бүрдэнэ. Салбар бүрээс 

Статистикийн 

маягт, тайлан 

төлөвлөгөө 

Жилд 1 удаа НЗДТГ 

35 

Арга хэмжээ 

төлөвлөгдөж, хяналт 

үнэлгээний систем 

бүрдсэн байна. 

Хяналт 

үнэлгээний 

1 систем 

бий болсон 

байна 

2020 онд 

батлагдсан 

байна 

100%   Хотын эко-систем хадгалагдана. НБОГ, НМХГ 

Статистикийн 

маягт, тайлан 

төлөвлөгөө 

Жилд 1 удаа НБОГ, НМХГ 

36 

Агаар бохирдуулагч эх 

үүсвэрийн тоог 

бууруулсан байна. 

Хэрэглэгч 

өрхийн тоо 

буурсан 

байна 

212,000 110,526   
Улаанбаатар хотын гэр хорооллын 

өрхийн тоог бууруулах, нүүрсний 

хэрэглээг өөр эх үүсвэрээр солих 

Улсын төсөв 

Агаар 

бохирдуулагч эх 

үүсвэрийн нэгдсэн 

тооллогын арга зүй 

ашиглана. 

1 жид нэг удаа НАБТГ 

 Ой, усны сан бүхий газрын усны нөөц бохирдож, хомсдохоос хамгаалагдаж, ойн доройтол буурсан байна.  ДУСАЛ УСНЫ ҮНЭ ЦЭНЭ 

37 

Төвлөрсөн ус 

хангамжийн эрүүл 

ахуйн хориглолтын, 

хязгаарлалтын бүс 

болон усны сан бүхий 

газрын хамгаалалтын 

бүсэд газар эзэмшиж 

ашиглаж байгаа иргэн 

аж ахуйн нэгж 

байгууллагуудын 

судалгааг шинэчлэн 

гаргасан байна. Орон 

нутгийн хамгаалалттай 

газрыг нэмэгдүүлсэн 

байна. 

Мэдээллий

н нэгдсэн 

сан бий 

болсон 

байна. 

- 100%   Судалгаанд үндэслэн цаашид авах арга 

хэмжээг төлөвлөнө 

НГЗБА Тайлан, төлөвлөгөө Жилд 1 удаа НБОГ, НГЗБА 

38 хувь - 

27.9% 

газар 

нутгийн 

эзэлж 

байгаа 

хувь 

  Судалгаанд үндэслэн цаашид авах арга 

хэмжээг төлөвлөнө 

39 

Ногоон бүсийн 

ашиглалт хамгаалалттай 

холбоотой журмыг 

шинэчлэн  боловсруулж 

батлуулсан эсэх:    тийм 

1/үгүй 0 

Шинэчлэн 

батлуулсан 

байна 

2020 онд 

батлуулна 
100%   

Ой, усны сан бүхий газарт газар 

эзэмших, ашиглахтай холбоотой 

харилцааг зохицуулна. 2012 онд 

шинэчлэгдэн батлагдсан. 

НБОГ 

Нөлөөллийн дүн 

шинжилгээ хийх 

арга зүй 

Жил бүр НБОГ, НГЗА 

40 
Ойн анги байгуулсан 

байна. 

Ойн анги 

байгуулагд

сан байна. 

Ойн анги 

байхгүй 
100%   2021 онд УИХ тогтоолоор батлуулах 

санал хүргүүлнэ 
БОАЖЯ 

Ойн ангийн дүрэм 

батлуулах 

Үйл ажиллагаа 

тогтмол 

БОАЖЯ, 

НБОГ 
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41 
2 байршилд  /Сэлбэ 

Дээндийн ам/ 

Ойн аялал 

жишиг 

загвар бий 

болслн 

байна. 

2 байршилд 100%   Жишиг загвар байхгүй 

АНУ ын 

тусгай 

хамгаалалттай 

газрын 

зөвлөхүүд 

Олон улсын арга 

аргачлал 

Тогтмол үйл 

ажиллагаа явуулах 
НБОГ 

42 22.5 %-д хүргэх га 20.0% 22.5   Ой зохион байгуулалтаар  газар нутгийн 

ойгоор бүрхэгдсэн талбай 20% 

Ой зохион 

байгуулалтын 

журам 

БОХ 5 маягт Жил бүр 
БОАЖЯ, 

НБОГ 

43 

2023 онд ойн 

менежмент төлөвлөгөөг 

батлуулна 

менежмент 

төлөвлөгөө

г 

батлуулсан 

байна 

2019 100%   Ойн менежмент төлөвлөгөө 2019 онд 

батлагдсан 
БОАЖЯ 

Ойн менежмент 

төлөвлөгөө хийх 

заавар ойн газрын 

2012 оны заавар 

Ой зохион 

байгуулалт 10 

жилд 1 удаа, Ойн 

менежмент 

төлөвлөгөө 4 жилд 

1 удаа 

БОАЖЯ, 

НБОГ 

44 

Экологийн 

үйлчилгээний журмыг   

боловсруулж 

батлуулсан байна 

Журам 

батлагдсан 

байна. 

2023 онд 

батлуулсан 

байна. 

100%   Хууль эрх зүйн орчныг сайжруулах БОАЖЯ 

Олон улсын арга 

аргачлал, 

стандартыг мөрдөх 

Одоогоор 

нэвтрүүлээгүй 

байгаа 

НБОГ 

45 

Экологийн коридор 

байгуулсан байна 

/Налайх/ 

Экологийн 

коридор 

байгуулах 

- 100%   Одоогоор нэвтрүүлээгүй байгаа НБОГ 

олон улсын 

туршлага 

нэвтрүүлэх 

Жил бүр НБОГ 

 Хамтын оролцоотой байгалийн нөөцийн тогтвортой менежмент хэрэгжсэн байна. ХАМТЫН ОРОЛЦОО - ТОГТВОРТОЙ НӨӨЦИЙН МЕНЕЖМЕНТ 

46 

Нийслэлийн хэмжээнд 

нэгдсэн барьцаа 

хөрөнгийн бүртгэл 

болон мэдээллийн сан 

байхгүй. 

Мэдээллий

н сангийн 

тоо 

Нийслэлийн 

хэмжээнд 

нэгдсэн 

барьцаа 

хөрөнгийн 

бүртгэл 

болон 

мэдээллийн 

сан байхгүй. 

100%   
Нийслэлийн хэмжээнд нэгдсэн барьцаа 

хөрөнгийн бүртгэл болон мэдээллийн сан 

байхгүй. 

БОАЖЯ, 

НБОГ 

БОМТөлөвлөгөө 

батлах үе шатанд 

БОАЖЯ дээрээс 

мэдээлэл гарах 

Жилд 1 удаа 
БОАЖЯ 

НБОГ 

47 
Үндэсний хөтөлбөр 

байхгүй 

Хөтөлбөртэ

й болсон 

байна. 

Үндэсний 

хөтөлбөр 

байхгүй 

100%   Үндэсний хөтөлбөр байхгүй БОАЖЯ 
БОЯЖЯ-тай 

хамтран ажиллах 
Жилд 1 удаа 

БОАЖЯ 

НБОГ 

48 

Хүний нөөцийг 

нэмэгдүүлж, хяналтын 

тогтолцоотой болсон 

байна. 

Байгаль 

орчны 

үнэлгээ 

хийлгэх  аж 

ахуйн 

нэгжийн 

тоо 

300 1000   Хүний нөөцийг нэмэгдүүлж, хяналтын 

тогтолцоотой болсон байна. 
НЗДТГ, НБОГ 

Байгаль орчны 

ерөнхий 

үнэлгээний 

дүгнэлтийн дагуу 

ажиллах 

Тогтмол үйл 

ажиллагаа явуулах 

БОАЖЯ 

НБОГ 

49 
Тусгайлсан эрхзүйн 

орчин бүрдээгүй. 

Хяналтын 

системтэй 

болсон 

байна. 

Тусгайлсан 

эрхзүйн 

орчин 

бүрдээгүй. 

100%   Тусгайлсан эрхзүйн орчин бүрдээгүй. БОАЖЯ 

Иргэд олон 

нийтээс санал 

асуулга явуулах 

Жилд 1 удаа 
БОАЖЯ 

НБОГ 

50 

Хог хаягдлаас бордоо 

гаргах тухай эрх зүйн 

орчин байхгүй. 

Сстандарты

г 

батлуулсан 

байна. 

Эрх зүйн 

орчин 

байхгүй. 

3   Хог хаягдлаас бордоо гаргах тухай эрх 

зүйн орчин байхгүй. 

БОАЖЯ, 

НБОГ 

Мэргэжлийн 

байгууллагуудтай 

хамтран ажиллах 

Улиралд 1 удаа НБОГ 
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Байгалийн нөөцийн 

төрөл тус бүрээр 

нарийвчилсан судалгаа 

хийгдээгүй. 

Судалгааны 

тоо 

Байгалийн 

нөөцийн 

төрөл тус 

бүрээр 

нарийвчилса

н судалгаа 

хийгдээгүй. 

100%   Байгалийн нөөцийн төрөл тус бүрээр 

нарийвчилсан судалгаа хийгдээгүй. 

БОАЖЯ, 

НБОГ 

Төсвийн хөрөнгөөр 

хэрэгжүүлэх 
Жилд 1 удаа НБОГ 

 Ногоон байгууламжийн эрх зүйн орчинг сайжруулсан байна.БҮХ НИЙТИЙН ОРОЛЦООТОЙ НОГООН БАЙГУУЛАМЖ 

52 

Ногоон байгууламж, 

цэцэрлэгжүүлэлтийн 

хууль, дүрэм, журам, 

стандартын тоо 

нэмэгдсэн байна. /тоо, 

ширхэг/ 

Хууль 

батлагдсан 

байна 

Эрх зүйн 

орчин 

байхгүй 

100%   

Ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэхэд 

бүх нийтийн оролцоо шаардлагатай тул 

хуулийн хүрээнд хариуцлага, үүрэг 

хүлээлгэх, баримтлах хэм хэмжээг 

тодорхойлсон байна. 

улс, нийслэл, 

орон нутгийн 

төсвийн 

хөрөнгөөр 

Ногоон 

байгууламжийн 

мониторингийн 

судалгаа хийх 

жилдээ 1 удаа 

БХБЯ, 

БОАЖЯ, 

УБЗАА, НБОГ 

53 

Нэг хүнд ногдох ногоон 

байгууламжийн хэмжээ 

/м2/ 

м2 3.5м2 15м2 25м2 35м2 

Олон улсын жишигт тухайн хотын хүн 

ам, ногоон байгууламжийн харьцаагаар 

илэрхийлдэг 

ОУ 

байгууллага 

Ногоон 

байгууламжийн 

мониторингийн 

судалгаа хийх 

Жилдээ 1 удаа 

БХБЯ, 

БОАЖЯ, 

УБЗАА, НБОГ 

 Хог хаягдал үүсгэхээс татгалзах, багасгах, ангилан ялгаж дахин боловсруулах, үйлдвэрийн аргаар шатаан эрчим хүч, ундны усны нөөцийн системд бүрэн шилжсэн байх. ХОГ ХАЯГДЛЫГ ДАХИН 

БОЛОВСРУУЛАХ ЧАДВАРТАЙ ХОТ 

54 

Хог хаягдал дахин 

боловсруулах 

үйдвэрийн тоо, 

боловсруулах хүчин 

чадал, олон улсын 

стандартын дагуух 

ландфиллын технологи 

Үйл 

ажиллагаа 

хэрэгжилт, 

хувь 

2% 50% 70% 100% 

Хог хаягдал дахин боловсруулах 

үйдвэрийн тоо, боловсруулах хүчин 

чадал, олон улсын стандартын дагуух 

ландфиллын технологи 

УБЗАА, 

Байгаль орчны 

мэдээллийн 

нэгдсэн сан 

Хог хаягдлын 

захиргааны 

статистик хуудсаар 

/БОХ7 маягт/ 

Жилд 1 удаа 

БХБЯ, 

БОАЖЯ, 

УБЗАА, НБОГ 

 Хотын төсвийн санхүүжилтийн эх үүсвэрийг хөгжлийн төсөл, арга хэмжээнд чиглүүлнэ /БИЕ ДААСАН САНХҮҮ, ТӨСӨВ/ 

55 

Хотын нийт төсөв/ 

хөрөнгө оруулалтын 

хэмжээ эзлэх хувь 

хувь 32.5% 35% 40% 50% 

Хотын төсвийн санхүүжилтийн эх 

үүсвэрийг хөгжлийн төсөл, арга 

хэмжээнд чиглүүлсэн байна 

НЗДТГ, 

Төрийн сан 
Тайлан, биелэлт Хагас бүтэн жилд НЗДТГ; НХОГ 

 Чөлөөт бүсүүдийг байгуулна /БИЗНЕСИЙН ТААТАЙ ОРЧИН/ 

56 

Хууль эрхзүйн баримт 

бичиг батлагдсан 

байдал, 

Тоо 0 1   Чөлөөт бүс байгуулах хууль эрх зүйн 

орчинг бүрдүүлнэ 
НЗДТГ Тайлан, биелэлт Жилдээ 

НЗДТГ; 

НШУҮИГ; 

УБХК 

57 

Байгуулагдсан чөлөөт 

бүсүүдийн хөрөнгө 

оруулалтын хэмжээ 

тэрбум. Төг 0    Чөлөөт бүсийн хөрөнгө оруулалтын 

хэмжээ 
НЗДТГ Тайлан, биелэлт Жилдээ 

НЗДТГ; 

НШУҮИГ; 

УБХК 
 Урт хугацаанд хэрэгжих, томоохон төсөл, хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлнэ /БОЛОМЖОО АШИГЛАХ/ 

58 Хэрэгжсэн төслийн тоо 
Хувь 

- 20% 40% 100% 

Шаардлагатай үнэт цааснуудыг гарган, 

хөрөнгө оруулалтын сан болон төслийн 

санхүүжилтийн тохирох хэлбэрээр 

томоохон төсөл хөтөлбөрүүдийг 

санхүүжүүлж, хэрэжүүлсэн байна 

НЗДТГ Тайлан, биелэлт Жилдээ НЗДТГ; УБХК 

 Хотын аж үйлдвэрийн салбарын хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлнэ, үйлдвэрлэл технологийн паркууд байгуулна /ҮЙЛДВЭРЛЭГЧ ХОТ/ 

59 

Хотын хөрөнгө 

оруулалтын нийт төсөв/  

аж үйлдвэрийн 

салбарын хөрөнгө 

оруулалтын хэмжээ 

эзлэх хувь 

хувь 1.12%    
Аж үйлдвэрийн салбарын хөрөнгө 

оруулалт нэмэгдсэн байна. ҮТП-ууд 

байгуулагдсан байна 

НСГ, Төрийн 

сан 
Тайлан, биелэлт Хагас бүтэн жилд 

НЗДТГ;  

НШУҮИГ; 

УБХК 
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60 

Аж үйлдвэрийн 

бүтээгдэхүүний/ ДНБ-д 

эзлэх хувь 

хувь 41.30% 50% 40% 30% 

Аж үйлдвэрийн салбарын хөрөнгө 

оруулалт нэмэгдсэн байна. ҮТП-ууд 

байгуулагдсан байна 

НСГ, Төрийн 

сан 
Тайлан, биелэлт Хагас бүтэн жилд 

НЗДТГ;  

НШУҮИГ; 

УБХК 

61 

Үйлдвэрлэл 

технологийн паркийн 

тоо 

тоо 0 2 3 4 

Аж үйлдвэрийн салбарын хөрөнгө 

оруулалт нэмэгдсэн байна. ҮТП-ууд 

байгуулагдсан байна 

НСГ, Төрийн 

сан 
Тайлан, биелэлт Хагас бүтэн жилд 

НЗДТГ;  

НШУҮИГ; 

УБХК 
 Хотын бүсчлэлийн татварын тогтолцоо бий болгоно. Дагуул хаяа, хотуудад бизнес эрхлэх таатай орчин бүрдүүлж, хөрөнгө оруулалт, санхүүгийн дэмжлэг үзүүлнэ /ШУДАРГА БИЗНЕСИЙН ОРЧИН/ 

62 

Татварын орлогын 

хэмжээ нэмэгдсэн хувь,  

 
Хувь 4.70%    

Бүсчлэлийн татварын тогтолцоо бий 

болсон байна. Зохистой төлөвлөлт, газар 

зохион байгуулалтыг хийж дагуул хаяа, 

хотуудад суурь дэд бүтцийн хөрөнгө 

оруулалтыг шийдвэрлэсэн байна 

НТГ Тайлан, биелэлт Хагас бүтэн жилд 
НЗДТГ; НТГ; 

ХБХГ; НГЗБА 

63 Ажилгүйдлийн түвшин, Хувь 7.60%    НТГ Тайлан, биелэлт Хагас бүтэн жилд 
НЗДТГ; НТГ; 

ХБХГ; НГЗБА 

64 

Нэг хүнд ногдох 

төсвийн зардлын 

хэмжээ, 

Хувь 0.9    НТГ Тайлан, биелэлт Хагас бүтэн жилд 
НЗДТГ; НТГ; 

ХБХГ; НГЗБА 

65 
ДНБ/ хувийн хэвшлийн 

эзлэх хувь 
Хувь 79.20% 78.60% 78.60% 78.60% НТГ Тайлан, биелэлт Хагас бүтэн жилд 

НЗДТГ; НТГ; 

ХБХГ; НГЗБА 

 Олон төвт хотын тогтолцоог хэрэгжүүлж, дагуул хотуудыг барьж байгуулж эхэлнэ.       /ТӨВЛӨРӨЛ - ЗАДЛАХ/ 

66 

Дагуул хотуудын хүн 

амын нийт хүн амд 

эзлэх хувь 

Хувь 9 20.1   Дагуул хотуудад зүй зохистой суурьшсан 

хүн амын нэмэгдсэн тоогоор 
НСГ, НХБХГ Тайлан Жилд 1 удаа НЗДТГ 

67 Хот төвлөрлийн индекс Хувь - -   Олон улсын аргачлалын дагуу /congestion 

index/ шинээр тодорхойлох шаардлагатай 
НСГ, НХБХГ 

Олон улсын 

аргачлалын дагуу 
Жилд 1 удаа НЗДТГ 

 Улаанбаатар хот, дагуул хотуудад орон сууцны хангамжийг нэмэгдүүлнэ.  /ОРОН СУУЦ - НЭМЭГДҮҮЛЭХ/ 

68 
Орон сууцны 

хангамжийн түвшин 
Хувь 45.3 60   Орон сууцанд амьдардаг өрхийн тоог 

нэмэгдүүлсэн хэмжээгээр 

НОСК, НСГ, 

НХБХГ 
Тайлан Жилд 1 удаа НЗДТГ 

 Инженерийн дэд бүтцийн хүчин чадлыг нэмэгдүүлж, шинэ технологийг нэвтрүүлж, бүрэн хангамжийн суурь төвшинг 78 хувьд хүргэнэ.   /ИНЖЕНЕРИЙН ДЭД БҮТЭЦ - НЭМЭГДҮҮЛЭХ/ 

69 

Инженерийн 

хангамжтай нутаг 

дэвсгэрийн нийт 

суурьшлын бүсэд эзлэх 

хувь 

Хувь 38.4 60   Инженерийн хангамжтай нутаг 

дэвсгэрийг нэмэгдүүлсэн талбайгаар 

НАЗХГ, НСГ, 

НГЗБА, 

НХБХГ 

Тайлан Жилд 1 удаа НЗДТГ 

 Олон төрөлт, ухаалаг нийтийн тээврийн үйлчилгээг бий болгож,  хэрэглээг 55 хувьд хүргэнэ.    /ОЛОН ТӨРӨЛТ - ТЭЭВЭР/ 

70 
Нийтийн тээврийн 

зорчилтын хувь 
Хувь 50 55   

Нийтийн тээврийн олон төрөлт, 

иргэдийн нийтийн тээврийн хэрэглээг 

нэмэгдүүлсэн үзүүлэлтээр 

НАЗХГ, 

ННТГ, НСГ, 

НГЗБА, 

НХБХГ 

Тайлан Жилд 1 удаа НЗДТГ 

71 

Нийтийн тээврийн 

үйлчилгээг авах 

хүртээмж 

метр 500 300   

72 
Автобус хүлээлтийн 

хугаца /хот дотор/ 
минут 8.2 7   

73 
Автобус хүлээлтийн 

хугацаа /хот орчимд/ 
минут 34.7 30   

 Хот бие даан хөгжих боломж бүрдэж, салбар хоорондын уялдааг хангасан бизнесийн таатай орчин бүрдүүлж, хөрөнгө оруулалтыг татна. (ЭРХ ЗҮЙН ОРЧИН) 

74 

Амьдралын таатай 

орчин бүхий хот 

байгуулах боломж 

хувь 60 80 100  
Нийслэлийн дагуул болон хаяа хот 

байгуулах эрх зүйн орчин бүрдсэн 

эсэхийг тодорхойлно. 

Оршин 

суугчид, 

холбогдох 

төрийн болон 

төрийн бус 

байгууллага 

Санал асуулга, 

хэлэлцүүлэг, 

харьцуулсан 

судалгаа 

2 жил тутамд 
УИХ, ЗГ, 

НИТХ 
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Амьдралын таатай 

орчин бүхий хот 

байгуулах боломжийг 

бүрдүүлсэн хууль 

тогтоомж 

тоо 10 15 20  

Иргэд, оршин суугчдын болон төрийн 

байгууллагын санаачлагаар хот 

байгуулах боломжийг тодорхойлсон 

зохицуулалт бүхий хууль тогтоомжийг 

баталж, хэрэгжүүлсэн эсэхийг хэмжинэ. 

ХЗДХЯ, 

БХБЯ, НИТХ, 

ДИТХ, НЗД, 

ДЗД 

Санал асуулга, 

хэлэлцүүлэг, хууль 

тогтоомжийн 

судалгаа 

2 жил тутамд 
УИХ, ЗГ, 

НИТХ 

76 Эдийн засгийн өсөлт хувь 18.20%    Эдийн засгийн өсөлт, бууралтыг 

тодорхойлно. 
НСГ, НТГ 

Статистикийн 

тайлан мэдээ, 

татвар төлөлтийн 

дүн, мэдээ 

улирал, жилээр 
УИХ, СЯ, 

ТЕГ, НИТХ 

 Нэгдсэн стандартаар хангагдсанаар  хотын хөгжлийн төлөвлөгөөний хэрэгжилтийг хянах, үнэлэх тогтолцоо бүрдэнэ.  (ХЯНАЛТЫН МЕХАНИЗМ) 

77 

Амьдралын таатай 

орчныг тогтоосон 

стандарт 

тоо - 10 20  

Хотын нутаг дэвсгэрт иргэд, оршин 

суугчдын амьдрах боломжтой эрүүл, 

цэвэр, аюулгүй орчны шалгуур 

үзүүлэлтийг хэрхэн тогтоосон, 

хэрэгжилтийг хэрхэн хангаж байгааг 

хэмжинэ. 

ҮСХ, 

ХСОАБХЗГ 

Санал асуулга, 

хэлэлцүүлэг, 

стандарын 

судалгаа 

Жил бүр 
СХЗГ, ЗГ, 

НИТХ, НЗД 

78 Амьдрах орчин, нөхцөл индекс -    
Хотын нутаг дэвсгэрт иргэд, оршин 

суугчид эрүүл, цэвэр, аюулгүй орчинд 

амьдарч байгаа эсэхийг хэмжинэ. 

НСГ, 

ХСОАБХЗГ 

Судалгаа, 

шинжилгээ, хяналт 

шалгалт, санал, 

хүсэлт 

жил бүр 
СХЗГ, ҮСГ, 

НИТХ 

79 
Нийгэм эдийн засгийн 

таатай орчин 
индекс -    

Хотын иргэн, аж ахуйн нэгж 

байгууллагын ажиллаж, амьдрахад 

таатай нийгэм, эдийн засгийн орчин 

бүрдсэн эсэхийг хэмжинэ. 

СХЗГ, ҮСГ, 

НИТХ 

Судалгаа, 

шинжилгээ, хяналт 

шалгалт 

жил бүр 
УИХ, ЗГ, СЯ, 

НИТХ 

80 
Хяналт шинжилгээний 

үнэлгээ 
хувь 50 70 100  

Хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөний 

хэрэгжилтэд хяналт тавих, үнэлж дүгнэх 

ажлыг дүгнэнэ. 

БХБЯ, ХБХГ 

Судалгаа, 

шинжилгээ, хяналт 

шалгалт, 

мониторинг 

жил бүр ЗГ, НЗД 

81 Иргэдийн оролцоо индекс -    

Иргэдийн амьдрах орчныг сайжруулах 

таатай төлөвлөлтийг тэдний 

оролцоотойгоор боловсруулж, баталж, 

мөрдөж буй эсэхийг хэмжинэ. 

Иргэд, 

холбогдох 

төрийн болон 

төрийн бус 

байгууллага 

Судалгаа, тайлан, 

мэдээлэл, өргөдөл, 

гомдол, хяналт 

шалгалт. 

жил бүр ЗГ, НЗД 

 Шударга, нээлттэй, хүн төвтэй ухаалаг төлөвлөлтийн тогтолцоотой болж, хариуцлагын механизмтай болно. (ЭРХ ЗҮЙН ЗОХИЦУУЛАЛТ) 

82 
Эгэх хариуцлага, 

шударга ёс 
хувь 70 100   

Хариуцлагын механизмыг тэгш, 

шударгаар хэрэгжүүлсэн, шударга ёс 

хангагдаж байгаа эсэхийг хэмжинэ. 

Олон нийт, 

ТАЗ, 

холбогдох 

төрийн болон 

төрийн бус 

байгууллага 

Судалгаа, тайлан, 

мэдээлэл, өргөдөл, 

гомдол, хяналт 

шалгалт. 

тухай бүр 

ТАЗ, ЗГ, НЗД, 

иргэд, олон 

нийт 

83 Үр ашиг хувь - 100   

Төрийн алба цомхон, чадварлаг бүтцээр 

үр дүнтэй ажиллаж, төрийн бодлого 

тасралтгүй, залгамж халаатай хэрэгжиж, 

хариуцлагын механизм оновчтой байгаа 

эсэхийг хэмжинэ. 

НЗД, тухайн 

төрийн 

байгууллага 

Судалгаа,үйл 

ажиллагааны 

тайлан, үр дүн 

Жил бүр ТАЗ, ЗГ 

 Цахим нэг цонхны үйлчилгээтэй болж, хөрөнгө, цаг хугацаа хэмнэгдсэнээр иргэдийн амьдалын чанар дээшлэнэ. (АМЬДРАХ ОРЧИН) 

84 
Төрийн үйлчилгээний 

чанар, хүртээмж 
хувь - 80 100  

Иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллага өөрт 

шаардлагатай төрийн үйлчилгээг хөнгөн, 

шуурхай, үр дүнтэй хүртэж чадаж байгаа 

эсэхийг хэмжинэ. 

Иргэд, 

холбогдох 

төрийн болон 

төрийн бус 

байгууллага 

Судалгаа, тайлан, 

мэдээлэл, өргөдөл, 

гомдол, хяналт 

шалгалт. 

улирал, жилээр 

Холбогдох 

төрийн 

байгууллага 

 Хүүхдийг идэвхтэй оролцоонд нь тулгуурлан хөгжүүлж, чанартай боловсрол эзэмшүүлнэ. /ЧАНАРТАЙ БОЛОВСРОЛ/ 



БҮСЧИЛСЭН ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГЫН ТӨСӨЛ 

 

201 

85 
Нэг ээлжид шилжсэн 

сургуулийн эзлэх хувь 
Хувь 0 40% 100%  Төрийн өмчийн нийт сургуульд 1 ээлжид 

шилсэн сургуулийн эзлэх хувь 
НБГ Түүвэр Жилд 1 удаа НБГ 

86 

Төрийн өмчийн 

сургуулийн анги 

дүүргэлт 

Тоо 36 33 30  Нийт сурагчийг бүлгийн тоонд 

харьцуулж тооцно. 
НБГ Түүвэр Жилд 1 удаа НБГ 

87 

Төрийн өмчийн 

цэцэрлэгийн бүлэг 

дүүргэлт 

Тоо 44 30 25  Нийт суралцагчийг бүлгийн тоонд 

харьцуулж тооцно. 
НБГ Түүвэр Жилд 1 удаа НБГ 

88 

Бие даан үйл ажиллагаа 

явуулж буй бага, дунд, 

ахлах сургуулийн тоо 

Тоо 27 70 120 170 
Бие даан үйл ажиллагаа явуулж буй бага, 

дунд, ахлах сургуулийн тоо 
НБГ Түүвэр Жилд 1 удаа НБГ 

89 

Хүүхдийн цогц 

хөгжлийн төвтэй 

сургуулийн эзлэх хувь 

Хувь - 10% 50% 80% 
Хүүхдийн цогц хөгжлийн төвтэй 

сургуулийн эзлэх хувь 
НБГ Түүвэр Жилд 1 удаа НБГ 

90 

Менежментийн 

хувьчлал хийсэн 

сургуулийн тоо 

Тоо 0 - 20 30 Олон улсын хөтөлбөрт сургуулийн тоо НБГ Түүвэр Жилд 1 удаа НБГ 

91 

Гадна орчны стандартыг 

хангах сургууль, 

цэцэрлэгийн эзлэх хувь 

Хувь - 20% 40% 60% 
Гадна орчны стандартыг хангах 

сургууль, цэцэрлэгийн эзлэх хувь 
ХСОАБХЗГ Түүвэр Жилд 1 удаа НБГ 

 Мэдээллийн аюулгүй байдлыг хангасан нэгдсэн системтэй болно /ЦАХИМ ҮЙЛЧИЛГЭЭ/ 

92 

Телемедицин, цахим 

эрүүл мэндийн 

дэвшилтэт технологийг 

нэвтрүүлсэн 

байгууллагын тоо 

тоо 0 3 5  
Телемедицин, цахим эрүүл мэндийн 

дэвшилтэт технологийг нэвтрүүлсэн 

байгууллагын тоо 

НЭМГ Түүвэр Жилд 1 удаа ЭМГ 

93 

Цахим үйлчилгээ авсан 

үйлчлүүлэгчдийн 

тоогоор 

тоо -    Цахим үйлчилгээ авсан үйлчлүүлэгчдийн 

тоогоор 
НЭМГ Түүвэр Жилд 1 удаа ЭМГ 

 Биеийн тамир, спортын үйлчилгээнд дэвшилтэд технологи нэвтрүүлэн хэрэгжүүлж, тамирчны авьяасыг дэмжсэн тогтолцоог хөгжүүлнэ. /ЧАНАРТАЙ, ХҮРТЭЭМЖТЭЙ ҮЙЛЧИЛГЭЭ/ 

94 

1000 хүнд оногдох 

спортын заалтай 

барилга байгууламжийн 

шалны талбай 

М2 60м2  80м2  

 

СББХи=      

 

-СББХи - Спортын барилга, 

байгууламжийн хүртээмжийн индекс                                               

-СББтх - Орон нутгийн спортын барилга 

байгууламжийн талбайн хэмжээ                                                                              

-НХАт - Орон нутгийн нийт хүн амын 

тоо, 1000 хүн тутамд 

УБХЗАА, 

НХОГ 
Түүвэр Жилд 1 удаа НСХ 

95 
Систем хэрэглэгчдийн 

тоо 
Тоо -    

Биеийн тамир, спортын салбарын 

Системд бүртгэгдсэн идэвхтэй хэрэглэгч 

иргэдийн тоо 

БТСГ, НСХ Түүвэр Жилд 1 удаа НСХ 

96 Нэвтрүүлсэн технологи Тоо 2  10  

Сургалт,  техник хэрэгсэл,  тоног, 

төхөөрөмжид нэвтрүүлсэн шинэ 

дэвшилтэд технологийн тоогоор шалгуур 

үзүүлэлтийг тооцно. 

МСХ-д Түүвэр Жилд 1 удаа НСХ 

97 
Нэг хүнд оногдох  

зардал 
Төг 300  1000  

Биеийн тамир, спортод  зарцуулж байгаа 

нийт зардлыг хийслэлийн нийт хүн амд 

харьцуулсан харьцаагаар  тооцно. 

НСХ, ДСХ Түүвэр Жилд 1 удаа НСХ 

 Соёл, урлагийн салбарын бүтэц зохион байгуулалт оновчтой болж, соёлын үйлчилгээний хүртээмж нэмэгдсэн байна. /СОЁЛЫН МЕНЕЖМЕНТ/ 

СББтх

(НХАт : 1000)
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98 

Шинээр барьж 

байгуулсан соёл, 

урлагийн байгууламж, 

техник тоног 

төхөөрөмжийн 

шинэчлэл хийсэн 

байгууллагын тоо 

тоо - 

Соёлын 

ордон  3 

мэргэжли

йн соёл, 

урлагийн 

байгуулл

ага 2 

Соёлын 

ордон  5 

мэргэжли

йн соёл, 

урлагийн 

байгуулл

ага 4 

 бүтэц зохионбайгуулал хийсэн 

байгууллагуудын 
НСУГ Тайлан Жилд1 удаа НЗДТГ 

 Хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлтэд суурилсан ажиллах хүчнийг нэмэгдүүлнэ. /ЧАДВАРЛАГ МЭРГЭЖИЛТЭН/ 

99 Ажилгүйдлийн түвшин  7.6 5 4.5 3 
Ажилгүй хүний тоог ажиллах хүчний 

тоонд харьцуулж тооцно. 
НСГ Статистик мэдээ Жилд 4 удаа НХЭГ 

10

0 
Ядуурлын түвшин  27.2 9 8 6 Ядуурлын түвшин НСГ Статистик мэдээ Жилд 4 удаа НХЭГ 

10

1 

Хөдөлмөр эрхлэлтийн 

түвшин 
 49.4 62 65 70 

Ажиллагчдын тоог хөдөлмөрийн насны 

хүн амын тоонд харьцуулж тооцно. 
НСГ Статистик мэдээ Жилд 4 удаа НХЭГ 

 Уур амьсгалын өөрчлөлтийг даван туулах чадавхи бүхий тогтолцоо бий болсон байна.      ДАСАН ЗОХИЦСОН ХОТ 

10

2 

Хүлэмжийн хийн 

ялгаралын бууралт 7% 

Нүүрстөрөг

чийн 

ялгарал 

багатай 

эдийн 

засагт 

шилжих 

нөхцөл 

бүрдсэн 

байна. 

- 50% 100%  Хотын хүлэмжийн хийн ялгаралтыг 

бууруулах хэмжээ 
Салбар бүрээс 

Статистикийн 

маягт, тайлан 

төлөвлөгөө 

2 жилд нэг удаа 
БОАЖЯ, 

НБОГ 

10

3 

Бүх талын оролцоо 

тодорхойлогдож, 

хяналтын тогтолцоо 

бүрдсэн байна. 

Иргэдийн 

оролцоотой 

хяналтын 

тогтолцоо 

бүрдсэн 

байна 

Иргэд мэдлэг 

мэдээлэл 

хангалтгүй 

50% 100%  Талууд оролцоогоо хангаж, иргэд хяналт 

тавьж чаддаг болно. 
Салбар бүрээс 

Статистикийн 

маягт, тайлан 

төлөвлөгөө 

Жилд 1 удаа НЗДТГ, НБОГ 

10

4 

Гамшгийн үеийн бэлэн 

байдал хангагдсан 

байна. 

1 цогц 

тогтолцоо 

бүрдэнэ. 
- 50% 100%  Гамшгийн үеийн бэлэн байдал 

хангагдсан байна. 
НОБГ 

Статистикийн 

маягт, тайлан 

төлөвлөгөө 

Жилд 1 удаа НОБГ 

10

5 

Агаарын чанарыг 

хэмжих лаборторийн 

хүчин чадлыг 

нэмэгдүүлсэн байна. 

Харуулын 

тоо 
15 20 25 35 

Агаарын чанарыг хэмжих суурин 

харуулын тоог 5 доошгүй нэмэгдүүлэх 

шаардлагатай. 

Нийслэлийн 

төсөв 

Агаарын чанарын 

индекс ашиглана. 
24 цагийн давтамж НАБТГ 

 Үйлдвэрлэлийн усыг эргүүлэн ашиглах, дахин ашиглалтыг нэмэгдүүлсэн  уур амьсгалын өөрчлөлтөд тэсвэртэй ойн экосистемийг бүрдүүлсэн байна.  УСНЫ ХУРИМТЛАЛ БҮХИЙ ТЭСВЭРТЭЙ ОЙН 

ЭКОСИСТЕМ 

10

6 

Газрын гадаргын усыг 

хуримтлуулах, зураг 

төсвийн дагуу 2 

байршилд хөв 

байгуулсан 

Хөв, усан 

сангийн тоо 
-  100%   НБОГ 

Статистикийн 

маягт, тайлан 

төлөвлөгөө 

Жилд 1 удаа НБОГ 

10

8 

Ойн ангийн дэргэд 

ойжуулалт, нөхөн 

сэргээлт, ой хамгаалал, 

мод ашиглах, 

боловсруулах 

инкубаторийн төв 

байгуулагдсан байна 

Инкубатор 

төв 

байгуулсан 

байна 

-  100%  
Монгол улсын Их хурлын 2005 оны 49 

дүгээр тогтоолоор инкубатор төв 

байгуулах. 

БОАЖЯ, 

НБОГ 
Судалгаа хийх 4 жилд НБОГ 
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11

0 

Ойн доройтлыг 

бууруулсан байна 

6 түймрийн 

зурвасыг 

сэргээсэн 

байна 

10 түймрийн 

зурвас байгаа 
 100%  Ойн түймэр, хөнөөлт шавжийн 

олшролыг бууруулах 
 Нарийвчилсан  

судалгаа хийх 
Жил бүр НБОГ 

11

2 

Ойн менежммент 

төлөвлөгөө 2034, 2038  

онд батлагдана 

Менежмент 

төлөвлөгөө 

батлагдсан 

байна 

2030  100%   БОАЖЯ, 

НБОГ 

Ойн менежмент 

төлөвлөгөө хийх 

заавар ойн газрын 

2012 оны заавар 

Ой зохион 

байгуулалт 10 

жилд 1 удаа, Ойн 

менежмент 

төлөвлөгөө 4 

жиилд 1 удаа 

БОАЖЯ, 

НБОГ 

11

4 

Ойгоор бүрхэгдсэн 

талбайг 24.5 % д хүргэх 
га 22.5% 22% 24.5%    БОХ 5 маягт Жил бүр 

БОАЖЯ, 

НБОГ 
 Хүрээлэн буй орчны эвдрэлд орсон, бохирдсон газрыг нөхөн сэргээсэн байна.ЭРҮҮЛ ЭКОСИСТЕМ 

11

5 

Үнсний хог хаягдлыг 

дахин ашиглах эрх зүйн 

орчин бүрдсэн байна. 

Журам 

батлагдсан 

байна. 

Тусгайлсан 

журам 

байхгүй  тул 

зохицуулалт 

хангалтгүй 

байна. 

100%   Тусгайлсан журам байхгүй  тул 

зохицуулалт хангалтгүй байна. 

БОАЖЯ, 

НБОГ 

Эрдэм 

шинжилгээний 

судалгаа хийх 

Жилд 1 удаа НБОГ 

11

6 

Архелоги, палентлогийн 

ажлын үр дүнг 

ашигладаг, 

хэрэгжүүлдэг байна.. 

Үйл 

ажиллагаан

ы 

хэрэгжилт, 

хувь 

Судалгааны 

ажлыг бүх 

түвшинд 

хийлгэдэг 

байх 

шаардлагатай 

байна. 

100%   Судалгааны ажлыг бүх түвшинд 

хийлгэдэг байх шаардлагатай байна. 

БОАЖЯ, 

НБОГ 

Тодорхойлолтыг 

өргөн хүрээнд 

гаргуулах 

Жилд 1 удаа НБОГ 

11

7 

Эдийн засгийн эргэлтэд 

оруулсан газрын хэмжээ 

нэмэгдсэн байна. /га/ 

Хаалтад 

хүлээн 

авсан 

уурхайн 

тоо 

Уурхайн 

хаалт хийж, 

хүлээн авсан 

талбай 

байхгүй, 

талбайг 

эргэлтэд 

оруулах ажил 

хийгдэж 

эхлээгүй 

байна. 

100%   
Уурхайн хаалт хийж, хүлээн авсан 

талбай байхгүй, талбайг эргэлтэд 

оруулах ажил хийгдэж эхлээгүй байна. 

БОАЖЯ, 

НБОГ 

Эвдэгдсэн газрын 

тооллого хийх 
Жилд 1 удаа НБОГ 

11

8 

Хамгаалалтын ажилд 

зарцуулах төсвийг 

тогтмол нэмэгдүүлсэн 

байна. 

Тооллого 

судалгаа 

хийсэн 

байна 

Хамгаалалт 

хангалтгүй 
Тайлан 100%  Санхүүжилт хангалтгүй тул хамгааллын 

арга хэмжээ хийгдэггүй. 

БОАЖЯ, 

НБОГ 

Тооллого судалгаа 

хийх 
Жилд 1 удаа НБОГ 

 Ногоон байгууламжийн үйл ажиллагааг шинжлэх ухааны үндэслэлтэй хөтлөн явуулсан байна. ОЛОН УЛСЫН СТАНДАРТ 

11

9 

Олон улсын ISO9001, 

ISO14001 стандартыг 

хэрэгжүүлсэн 

байгууллагын тоо 

м2 3.5м2 15м2 25м2 35м2 

Чанарын менежментийн тогтолцооны 

стандартыг байгаль орчны чиглэлийн 

төрийн болон хувийн хэвшлийн 

байгууллагуудад цогцоор мөрдөж 

хэвшүүлэх 

улс, нийслэл, 

орон нутгийн 

төсвийн 

хөрөнгөөр 

ногоон 

байгууламжийн 

мониторингийн 

судалгаа хийх 

жилдээ 1 удаа 

БХБЯ, 

БОАЖЯ, 

УБЗАА, НБОГ 

 Төвлөрсөн цэгт дарж булах хог хаягдлын хэмжээг 70-аас доошгүй хувиар бууруулсан байна. БАЙГАЛЬД ЭЭЛТЭЙ ХОТ 

12

0 

Төвлөрсөн хогийн 

цэгийн ландфилд дарж 

булсан хог хаягдлыг 

бууруулсан хувь хэмжээ 

Хувь - 50% 70% 100% 

Төвлөрсөн хогийн цэгийн ландфилд 

дарж булсан хог хаягдлыг бууруулсан 

хувь хэмжээ 

Төвлөрсөн 

хогийн цэгийн 

ландфилд 

дарж булсан 

хог хаягдлын 

хэмжээг 

УБЗАА, ХТГ 

Хог хаягдлын 

захиргааны 

статистик хуудсаар 

/БОХ7 маягт/ 

Жилд 1 удаа 
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Улаанбаатар 

хотоос гарсан 

нийт хог 

хаягдлын 

хэмжээнд 

харьцуулж, 

дарж булсан 

хог хаягдлын 

бууруулсан 

хувь хэмжээг 

тооцно. 
 Хөрөнгө оруулалтаас эргэн олох үр ашгийн хэмжээг нэмэгдүүлнэ  /ҮР АШИГТАЙ ТӨСӨЛ, ХӨТӨЛБӨР/ 

12

1 

• Хотын ДНБ өсөлтийн 

хувь,  

• Хөрөнгө оруулалтын 

үр дүнд олсон ашиг / 

Нийт хөрөнгө оруулалт 

Хувь 18.20% 30% 60% 80% 

Зээлийн эх үүсвэрээр санхүүжсэн төсөл, 

хөтөлбөрийн үр ашгаар зээлийн эргэн 

төлөлтийг төлөх тогтлолцоо бий болсон 

байна 

НЗДТГ, НСГ Тайлан, биелэлт Хагас бүтэн жилд 
НИТХ; 

НЗДТГ; НХОГ 

 Бүс нутагтаа санхүүгийн хөгжлийн түвшнээр өрсөлдөхүйц хот болно   /ХӨРӨНГИЙН ТӨВЛӨРӨЛ/ 

12

2 
Хотын Инфляци, 9.7% -    

Санхүүгийн зах зээлийн өрсөлдөх 

чадварыг сайжирч, олон улсын 

интеграцчилалд нэгдсэн байна 

НЗДТГ, НСГ Тайлан, биелэлт Улирал бүр 
НИТХ; 

НЗДТГ; УБХК 

12

3 

Гадаад секторын 

үзүүлэлтүүд, 
 -    НЗДТГ, НСГ Тайлан, биелэлт Улирал бүр 

НИТХ; 

НЗДТГ; УБХК 

12

4 

Хөрөнгийн бирж дээрх 

Улаанбаатарын 

компаниудын үнэлгээ 

 -    НЗДТГ, НСГ Тайлан, биелэлт Улирал бүр 
НИТХ; 

НЗДТГ; УБХК 

 Аялал жуулчлал, бизнес эрхлэх орчинд ээлтэй хот болно /БИЗНЕС, АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ХОТ/ 

12

5 

Үйлчилгээний салбар 

эзлэх хувь/ДНБ, 
хувь 58.40% 50% 60% 70% 

Бизнес эрхлэгчдийг бүх төрлийн 

бодлогоор дэмжиж, аялал жуулчлалын 

томоохон төсөл хөтөлбөрүүдийг 

хэрэгжүүлсэн байна 

НЗДТГ, НСГ Тайлан, биелэлт Улирал бүр 

НИТХ; 

НЗДТГ; 

НАЖГ; УХТ; 

УБХК 

12

6 

Дэлхийн Аялал 

жуулчлалын салбарын 

өрсөлдөх чадварын 

индекс 

Индекст 

эзлэх байр 
102-р байр 90-р байр 80-р байр 50-р байр НЗДТГ, НСГ Тайлан, биелэлт Улирал бүр 

НИТХ; 

НЗДТГ; 

НАЖГ; УХТ; 

УБХК 
 Эдийн засаг, гадаад худалдааны эргэлтийг дэмжсэн төслүүдийг санхүүжүүлнэ /ЭКСПОРТЛОГЧ ХОТ/ 

12

7 

Нийт аж үйлдвэрлэлийн 

бүтээгдэхүүн 

борлуулалтын 

экспортын хэмжээ эзлэх 

хувь 

Хувь 59.20% 70% 80% 90% 

Үндэсний үйлдвэрлэл, үйлчилгээний 

салбаруудыг дэмжих санхүүгийн 

боломжит нөхцөлүүдийг бий болсгож, 

бүтээгдэхүүн болон үйлчилгээг 

экспортлогч хот болсон байна 

НЗДТГ, НСГ Тайлан, биелэлт Улирал бүр 

НИТХ; 

НЗДТГ; 

НШУҮИГ ; 

УБХК 

 Орон зайн зөв төлөвлөлттэй, дагуул хот, тосгодын хөгжлийг эрчимжүүлэн амьдралын таатай орчин бүрдүүлсэн байна.    /ОЛОН ТӨВТ ХОТ - ДАГУУЛ ХОТУУД/ 

12

8 

Дагуул хотуудын хүн 

амын нийт хүн амд 

эзлэх хувь 

Хувь -  27.3  Дагуул хотуудад зүй зохистой суурьшсан 

хүн амын нэмэгдсэн тоогоор 
НСГ, НХБХГ Тайлан Жилд 1 удаа НЗДТГ 

12

9 
Хот төвлөрлийн индекс Хувь -  -  Олон улсын аргачлалын дагуу /congestion 

index/ шинээр тодорхойлох шаардлагатай 
НСГ, НХБХГ 

Олон улсын 

аргачлалын дагуу 
Жилд 1 удаа НЗДТГ 

 Улаанбаатар хотын орон сууцны хангамжийг эрчимжүүлж, дагуул хотуудын орон сууцны хангамжийг бүрэн шийдвэрлэх      /ОРОН СУУЦ - ЭРЧИМЖҮҮЛЭХ/ 

13

0 

Орон сууцны 

хангамжийн түвшин 
Хувь -  80  Орон сууцанд амьдардаг өрхийн тоог 

нэмэгдүүлсэн хэмжээгээр 

НОСК, НСГ, 

НХБХГ 
Тайлан Жилд 1 удаа НЗДТГ 

 Инженерийн бүрэн хангамжийн суурь төвшинг 100 хувьд хүргэнэ. /ИНЖЕНЕРИЙН ДЭД БҮТЭЦ - БҮРЭН ХАНГАМЖ/ 
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13

1 

Инженерийн 

хангамжтай нутаг 

дэвсгэрийн нийт 

суурьшлын бүсэд эзлэх 

хувь 

Хувь -  80  Инженерийн хангамжтай нутаг 

дэвсгэрийг нэмэгдүүлсэн талбайгаар 

НАЗХГ, НСГ, 

НГЗБА, 

НХБХГ 

Тайлан Жилд 1 удаа НЗДТГ 

 Улаанбаатар хот, дагуул хотуудад нийт 2200 км авто замын сүлжээг бий болгоно.       /НЭГДСЭН СҮЛЖЭЭ - ТҮГЭЭЛТИЙН ТӨВ/ 

13

2 

Улаанбаатар ба дагуул 

хотуудын авто замын 

нийт урт 

Км -  2200  Авто замын сүлжээний нэмэгдсэн уртаар 

НАЗХГ, НСГ, 

НГЗБА, 

НХБХГ 

Тайлан Жилд 1 удаа НЗДТГ, ЗТХЯ 

 Улаанбаатар ба дагуул хотуудын нийтийн тээврийн үйлчилгээг бий болгож,  хэрэглээг 58 хувьд хүргэнэ.  /ХОТ ХООРОНД - НИЙТИЙН ТЭЭВЭР/ 

13

3 

Нийтийн тээврийн 

зорчилтын хувь 
Хувь -  58  

Нийтийн тээврийн олон төрөлт, 

иргэдийн нийтийн тээврийн хэрэглээг 

нэмэгдүүлсэн үзүүлэлтээр 

НАЗХГ, 

ННТГ, НСГ, 

НГЗБА, 

НХБХГ 

Тайлан Жилд 1 удаа НЗДТГ 

13

4 

Нийтийн тээврийн 

үйлчилгээг авах 

хүртээмж 

метр -  300  

13

5 

Автобус хүлээлтийн 

хугаца /хот дотор/ 
минут -  6  

13

6 

Автобус хүлээлтийн 

хугацаа /хот орчимд/ 
минут -  27  

 Хөгжлийн шинэ гарц боломж, нөөцтэй болно. /ХӨГЖЛИЙН ГАРЦ/ 

13

7 

Хөгжлийн гарц, нөөц 

бололцоо 
тоо -    

Хот, суурин газрыг нүүлгэн шилжүүлэх, 

шинээр байгуулах хүн ам, газар нутаг, 

нийгмийн болон инженерийн дэд бүтэц, 

хөрөнгө оруулалтын нөөц, боломж, 

хөгжлийн гарцыг тодорхойсон эсэхийг 

хэмжинэ. 

БХБЯ, ХБХГ 
Амьдрах орчны 

индекс 

Шаардлагатай 

тохиолдолд 
УИХ, ЗГ 

 Төрийн алба тасралтгүй, тогтвортой,  хариуцлагын тогтолцоо оновчтой болж, залгамж чанар хангагдана. /ЭРГЭХ ХОЛБОО/ 

13

8 

Эгэх хариуцлага, 

шударга ёс 
хувь 70 100   

Хариуцлагын механизмыг тэгш, 

шударгаар хэрэгжүүлсэн, шударга ёс 

хангагдаж байгаа эсэхийг хэмжинэ. 

Олон нийт, 

ТАЗ, 

холбогдох 

төрийн болон 

төрийн бус 

байгууллага 

Судалгаа, тайлан, 

мэдээлэл, өргөдөл, 

гомдол, хяналт 

шалгалт. 

тухай бүр 

ТАЗ, ЗГ, НЗД, 

иргэд, олон 

нийт 

 Төрийн бодлого иргэдийн санал санаачлагад тулгуурлана. /ИРГЭД, ОЛОН НИЙТИЙН ОРОЛЦОО/ 

13

9 
Иргэдийн оролцоо индекс -    

Төрийн бодлого тодорхойлох, бодлогын 

баримт бичиг боловсруулах, батлах үйл 

ажиллагаанд иргэдийн оролцоог хагасан 

эсэхийг хэмжинэ. 

Иргэд, 

холбогдох 

төрийн болон 

төрийн бус 

байгууллага 

Санал асуулга, 

хэлэлцүүлэг, 

харьцуулсан 

судалгаа 

1-5 жилд 
СЯ, НИТХ, 

НЗД 

 Санхүүгийн бие даасан байдал, эдийн засгийн чадавх сайжирна. /САНХҮҮГИЙН ЧАДАВХ/ 

14

0 

Иргэн, аж ахуйн нэгж 

албан байгууллагын 

орлогын хэмжээ 

хувь - 90 100  

Татварын шинэчлэлийн бодлогын үр үнд 

иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагын 

орлогын хэмжээ нэмэгдсэн эсэхийг 

хэмжинэ. 

НТГ, НСГ, 

НЗД 

Татварын тайлан 

мэдээ 
улирал, жилээр 

УИХ,  ЗГ, 

ТЕГ, НИТХ 

14

1 

Хөрөнгө оруулалтын 

хэмжээ 
хувь -    

Иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагын 

орлого, амьдрах орчин болон эдийн 

засгийн чадавхи нэмэгдсэн эсэхийг 

хэмжинэ. 

СХЗГ, ҮСГ, 

НИТХ 

Судалгаа, 

шинжилгээ, хяналт 

шалгалт 

жил бүр 
УИХ, ЗГ, СЯ, 

НИТХ 

14

2 

Бизнесс, хөрөнгө 

оруулалтын индекс 
хувь - 90 100 100 

Иргэн, аж ахуйн нэгж бизнесс эрхлэх 

хууль, эрх зүйн болон хөрөнгө 

оруулалтын таатай нөхцөл байдал бий 

болсон эсэх, хөрөнгө оруулалтын хэмжээ 

нэмэгдсэн эсэхийг хэмжинэ. 

НЗД, НСГ, 

НТГ 

Судалгаа, тайлан, 

мэдээлэл, өргөдөл, 

гомдол, хяналт 

шалгалт. 

улирал, жилээр УИХ, ЗГ 
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14

3 

Иргэн, аж ахуйн нэгж 

албан байгууллагын 

орлогын хэмжээ 

хувь -    

Нийслэлийн төсвийг зөвхөн нийслэлийн 

иргэдийн амьдрах орчныг сайжруулах, 

бизнессийн таатай орчин бүрдүүлэх, 

нийгмийн болон инженерийн дэд 

бүтцийн хангамжийг нэмэгдүүлэхэд 

зарцуулж буй эсэх, иргэн, аж ахуй нэгж 

байгууллагын орлого нэмэгдэж байгаа 

эсэхийг хэмжүүр болгоно. 

НИТХ, НТГ 

Судалгаа, үйл 

ажиллагааны 

тайлан, үр дүн 

улирал, жилээр 
СЯ, НИТХ, 

НЗД 

 Бодлогын баримт бичигтэй болно. /БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧИГ/ 

14

4 
Баримт бичгийн тоо тоо -    

Иргэдийн амьдрах орчныг сайжруулах 

бодлогын баримт бичгүүдийг тэдний 

оролцоотойгоор боловсруулж, баталж, 

мөрдөж буй эсэхийг хэмжинэ. 

Иргэд, 

холбогдох 

төрийн болон 

төрийн бус 

байгууллага 

Санал асуулга, 

хэлэлцүүлэг, 

харьцуулсан 

судалгаа 

1-5 жилд 

ТЗТөв 

байгууллагууд

, НЗД 

14

5 
Иргэдийн оролцоо индекс -    

Бодлогын баримт бичиг боловсруулах, 

батлах үйл ажиллагаанд иргэдийн 

оролцоог хагасан эсэхийг хэмжинэ. 

Иргэд, 

холбогдох 

төрийн болон 

төрийн бус 

байгууллага 

Санал асуулга, 

хэлэлцүүлэг, 

харьцуулсан 

судалгаа 

1-5 жилд 
СЯ, НИТХ, 

НЗД 

 Дэлхийд өрсөлдөх чадвартай, бүтээлч, оюунлаг иргэн болгон төлөвшүүлсэн байна. /ОЮУНЛАГ МОНГОЛ ХҮҮХЭД/ 

14

6 

Хүүхдийн цогц 

хөгжлийн төвтэй 

сургуулийн эзлэх хувь 

Хувь - 10% 50% 80% 
Хүүхдийн цогц хөгжлийн төвтэй 

сургуулийн эзлэх хувь 
НБГ Түүвэр Жилд 1 удаа НБГ 

 Бүх төрлийн нарийн мэргэжлийн эмчилгээг эх орондоо авах нөхцөл бүрдэнэ  /ЗӨВХӨН МОНГОЛДОО/ 

14

7 

Монголд эмчлэгдэх 

боломжгүй өвчний тоо 
тоо 15 10 5 0      

 Биеийн тамир, спортын суурь баазыг бэхжүүлснээр Улаанбаатар хотод олимпын наадмыг зохион байгуулна. /УЛААНБААТАРТ ОЛИМП/ 

14

8 

Бүтээн байгуулалтын 

тоо 
% 2   15 

Олон улсын тэмцээн зохион байгуулхад 

хүлээн зөвшөөрөгдсөн спортын барилга, 

байгууламжуудыг бариж ашиглалтанд 

оруулсан тоо 

НЗДТГ-ын 

БТХ, ХБЕТГ 
Түүвэр Жилд 1 удаа НЗДТГ, НСХ 

14

9 

Системээр тусламж 

үйлчилгээ авсан 

иргэдийн тоо 

Тоо -    
Биеийн тамир, спортын салбарын 

Системд бүртгэгдсэн идэвхтэй хэрэглэгч 

зөвлөн туслах үйлчилгээ авсан тоо 

НМТГ Түүвэр Жилд 1 удаа НСХ 

 Соёл, урлагийн салбарын үйл ажиллагааг дэмжиж аялал жуулчлалын төв болно. /СОЁЛ, УРЛАГИЙН ТӨВ/ 

15

0 

Зохион байгуулсан үйл 

ажилагааны тоо, 

хамтрагдсан хүний 

тоо,бүтээлч өртгийн 

сүлээг бий болгосон 

бүтээгдэхүүний тоо 

Тоо - 

жилд 2   

доошгүй 

тоглолт 

арга 

хэмжээ 

жилд 4 

өөс 

доошгүй 

тоглолт 

арга 

хэмжээ 

6 аас 

доошгүй 

тоглолт 

арга 

хэмжээ 

Дэлхийн чанартай урлагийн тоглолт 

зохион байгуулсан тоо, бүтээлч өртгийн 

сүлжээг бий болгосн байдал түүни тоо 

НСУГ ТАЙЛАН Жилд 1 уда НЗДТГ 

 Хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлтэд суурилсан ажиллах хүчнийг нэмэгдүүлнэ. /ЧАДВАРЛАГ МЭРГЭЖИЛТЭН/ 

15

1 
Ажилгүйдлийн түвшин  7.6 5 4.5 3 

Ажилгүй хүний тоог ажиллах хүчний 

тоонд харьцуулж тооцно. 
НСГ Статистик мэдээ Жилд 4 удаа НХЭГ 

15

2 
Ядуурлын түвшин  27.2 9 8 6 Ядуурлын түвшин НСГ Статистик мэдээ Жилд 4 удаа НХЭГ 

15

3 

Хөдөлмөр эрхлэлтийн 

түвшин 
 49.4 62 65 70 

Ажиллагчдын тоог хөдөлмөрийн насны 

хүн амын тоонд харьцуулж тооцно. 
НСГ Статистик мэдээ Жилд 4 удаа НХЭГ 

 Хүлэмжийн хийн ялгарал багатай, даван туулах, нөхөн сэргэх чадвартай хот бий болсон байна. ЯЛГАРАЛГҮЙ ХОТ 
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15

4 

Хүлэмжийн хийн 

ялгаралт эдийн засгийн 

бүх салбарт буурсан 

байна. 

Хүлэмжийн 

хийн 

ялгаралтыг 

бууруулсан 

байна. 

-  50% 100% 
Хүлэмжийн хийн ялгаралт эдийн засгийн 

бүх салбарт буурсан байна. 
Салбар бүрээс 

Статистикийн 

маягт, тайлан 

төлөвлөгөө 

2 жилд нэг удаа 
БОАЖЯ, 

НБОГ 

15

5 

Цэцэрлэгт хүрээлэн 

доторх хот болсон 

байна. 

/circular/ 

эдийн засаг 

руу 

шилжсэн 

байна 

-  50% 100% 
Цэцэрлэгт хүрээлэн доторх хот болсон 

байна. 
Салбар бүрээс 

Статистикийн 

маягт, тайлан 

төлөвлөгөө 

2 жилд нэг удаа УБЗАА, НБОГ 

15

6 

Нийт хог хаягдалд эзлэх 

хувь 
 -    Нийт хог хаягдалд эзлэх хувь Салбар бүрээс 

Статистикийн 

маягт, тайлан 

төлөвлөгөө 

2 жилд нэг удаа 
БОАЖЯ, 

НЗДТГ 

15

7 

Олон улсын чиг 

хандлага хийн түлшний 

хэрэглээг дэмжиж 

байна. 

Өрх тоо 5000 100000 120000 170000 
Олон улсын чиг хандлага хийн түлшний 

хэрэглээг дэмжиж байна. 
Улсын төсөв Тайлан, төлөвлөгөө жил бүр НАБТГ 

 Үйлдвэрлэлийн усны дахин ашиглалт болон ойгоор бүрхэгдсэн талбайг нэмэгдүүлсэн хотын ойн загвар бий болсон байна.   ХОТЫН ОЙН МЕНЕЖМЕНТ 

15

8 

Саарал ус болон 

гадаргын усыг 50% 

хүртэл дахин ашигладаг 

болсон байна. 

Үйл 

ажиллагаан

ы 

хэрэгжилт, 

хувь 

Дөнгөж 

ашиглаж 

эхэлж байгаа 

20% 50% 100% Усны нөөцийг хамгаалах 
БОАЖЯ, 

НБОГ 

судалгаа, дүгнэлт 

гаргах 
жил бүр 

БОАЖЯ, 

НБОГ 

15

9 

Экологийн 

үйлчилгээний журмыг 

шинэчлэх 

Журам 

шинэчлэгдс

эн байна. 
-  100% 100%  БОАЖЯ, 

НБОГ 

Тооцоо судалгааг 

гаргах 

Нөлөөллийн дүн 

шинжилгээг хийх 

БОАЖЯ, 

НБОГ 

16

0 

Ойн менежммент 

төлөвлөгөө 2042, 2046, 

2050 онд батлагдана 

Менежмент 

төлөвлөгөө 

батлагдсан 

байна 

2038 100% 100% 100% 
Төлөвлөгөөний дагуу хэрэгжилтийг 

хангуулж байна. 

БОАЖЯ, 

НБОГ 

Ойн менежмент 

төлөвлөгөө хийх 

заавар ойн газрын 

2012 оны заавар 

Ой зохион 

байгуулалт 10 

жилд 1 удаа, Ойн 

менежмент 

төлөвлөгөө 4 

жиилд 1 удаа 

БОАЖЯ, 

НБОГ 

16

1 

Ойгоор бүрхэгдсэн 

талбайг 26.5 % д хүргэх 
га 20.5 22.5 24.5 26.5 

Таримал ойг худалдан авах журмыг 

хэрэгжүүлэх 
НБОГ БОХ 5 маягт Жил бүр 

БОАЖЯ, 

НБОГ 
 Орчны бохирдол буурч, биологийн олон янз байдлыг хадгалж, хамгаалсан байна. ЭРҮҮЛ ХОТ 

16

2 

Хамгаалалтын ажилд 

зарцуулах төсвийг 

тогтмол нэмэгдүүлсэн 

байна. 

Тооллого 

судалгаа 

хийсэн 

байна 

-  100% 100% 
Санхүүжилт хангалтгүй тул хамгааллын 

арга хэмжээ хийгдэггүй. 

БОАЖЯ, 

НБОГ 

Тооллого судалгаа 

хийх 
Жилд 1 удаа НБОГ 

16

3 

Нөхөн сэргээсэн 

тайлбайн хэмжээ, га 

Нөхөн 

сэргээсэн 

талбайн 

хэмжээ, га 

Бохирдлыг 

саармагжуула

х, доройтлыг 

бууруурахад 

шаардлагатай 

санхүүжилти

йг төсөт 

суулгах 

1500 га 3500 га 5500 га 

Бохирдлыг саармагжуулах, доройтлыг 

бууруурахад шаардлагатай 

санхүүжилтийг төсөт суулгах 

БОАЖЯ, 

НБОГ 

Тооллого судалгаа 

хийх 
Жилд 1 удаа НБОГ 

 Ногоон үйлдвэрлэлийг хөгжүүлсэн байна. НОГООН БИЗНЕС 

16

4 

Улаанбаатар хотын 

эдэлбэр газрын ногоон 

массын хэмжээ /га/ 

м2 3.5м2 10м2 15м2 25м2 

Ногоон бизнесийн үйл ажиллагааг 

дэмжиж ажлын байр, эрүүл аюулгүй 

орчинд амьдрах нөхцлийг бүрдүүлэх 

ОУ 

байгууллага 

Ногоон 

байгууламжийн 

мониторингийн 

судалгаа хийх 

жилдээ 1 удаа 

БХБЯ, 

БОАЖЯ, 

УБЗАА, НБОГ 

 Хэмнэлттэй, ухаалаг хэрэглээ бүхий оршин суугчидтай хот болно. ХОГНООС ЭРЧИМ ХҮЧ 
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16

5 

Эко системийг бүрэн 

хангах 
Хувь - 50% 70% 100% 

Олон улсын чиг хандлага хийн түлшний 

хэрэглээг дэмжиж байна. 
Улсын төсөв судалгаа хийх Жил бүр НАБТГ 

 Эдийн засгийн эрсдэлийг даван туулах төсвийн нөөцийг бүрдүүлнэ  /ХӨГЖИНГҮЙ ЭДИЙН ЗАСАГТАЙ ХОТ/ 

16

6 

Төсвийн үндсэн 

тэнцэл/ДНБ, 
хувь -    Эдийн засгийн эрсдэлийг даван туулах 

төсвийн нөөц бүрдсэн байна 
НЗДТГ, НСГ Тайлан, биелэлт Хагас бүтэн жилд НЗДТГ 

16

7 

Санхүүжилтийн эх 

үүсвэрийн хэрэгцээ/ 

ДНБ 

хувь -    Эдийн засгийн эрсдэлийг даван туулах 

төсвийн нөөц бүрдсэн байна 
НЗДТГ, НСГ Тайлан, биелэлт Хагас бүтэн жилд НЗДТГ 

 Зүүн хойд Азийн банк санхүүгийн хүчтэй тоглогч болно /ХҮЧТЭЙ ТОГЛОГЧ/ 

16

8 

Гадаад секторын 

үзүүлэлтүүд, 
хувь -    

Зүүн хойд Азийн банк санхүүгийн 

хүчтэй тоглогч болсон байна 
НЗДТГ, НСГ Тайлан, биелэлт Хагас бүтэн жилд 

НЗДТГ; 

НМТГ; 

НШУҮИГ; 

УБХК 

16

9 

Худалдааны 

тэнцэл/ДНБ 
хувь 13.1    

17

0 

Хотын нээлттэй 

байдлын индексийг 

(Connectivity Index) 

индекс 

эзлэх байр 

Доогуур 

буюу 15% 

Дунд 

түвшинд 

хүргэх 

Дундаас 

дээгүүр 

түвшин 

Дээгүүр 

түвшинд 

хүрэх 
 Бүс нутагтаа аялал жуулчлал, бизнесийн төв хот болно /СЭТГЭЛ ТАТАМ ХОТ/ 

17

1 

Үйлчилгээний салбар 

эзлэх хувь/ДНБ, 
хувь 58.40% 50% 60% 80% 

Бүс нутагтаа аялал жуулчлал, бизнесийн 

томоохонд тооцогдох хот болсон байна 
НЗДТГ, НСГ Тайлан, биелэлт Улирал бүр 

НЗДТГ; 

НАЖГ; УХТ; 

НШУҮИГ; 

УБХК 

17

2 

Дэлхийн Аялал 

жуулчлалын салбрын 

өрсөлдөх чадварын 

индекс 

түвшин 
102-р 

байранд 

90-р 

байранд 

80-р 

байранд 

50-р 

байранд 

Бүс нутагтаа аялал жуулчлал, бизнесийн 

томоохонд тооцогдох хот болсон байна 
НЗДТГ, НСГ Тайлан, биелэлт Улирал бүр 

НЗДТГ; 

НАЖГ; УХТ; 

НШУҮИГ; 

УБХК 

17

3 

Аз жаргалтай хотын 

индекс 
түвшин 

136-р 

байранд 

100-р 

байранд 

80-р 

байранд 

50-р 

байранд 

Бүс нутагтаа аялал жуулчлал, бизнесийн 

томоохонд тооцогдох хот болсон байна 
НЗДТГ, НСГ Тайлан, биелэлт Улирал бүр 

НЗДТГ; 

НАЖГ; УХТ; 

НШУҮИГ; 

УБХК 
 Экспортын бараа бүтээгдэхүүнийг төрөлжүүлэн хөгжүүлнэ /ТӨРӨЛЖСӨН ЭКСПОРТ/ 

17

4 
Экспорт /ДНБ хувь 81%    Экспортын бараа бүтээгдэхүүн, 

үйлчилгээг төрөлжүүлсэн байна 
НЗДТГ, НСГ Тайлан, биелэлт Улирал бүр 

НЗДТГ;  

НШУҮИГ; 

УБХК 

17

5 

Гадаа худалдааны 

тэнцэл 

сая америк 

доллар 
1136.7    Экспортын бараа бүтээгдэхүүн, 

үйлчилгээг төрөлжүүлсэн байна 
НЗДТГ, НСГ Тайлан, биелэлт Улирал бүр 

НЗДТГ;  

НШУҮИГ; 

УБХК 
 Ухаалаг систем дээр суурилсан,  олон улс, бүс нутгийн хэмжээнд өрсөлдөгч метрополитан болсон байна. /ӨРСӨЛДӨГЧ - МЕТРОПОЛИТАН / 

17

6 

Дагуул хотуудын хүн 

амын нийт хүн амд 

эзлэх хувь 

Хувь -   30.0 
Дагуул хотуудад зүй зохистой суурьшсан 

хүн амын нэмэгдсэн тоогоор 
НСГ, НХБХГ Тайлан Жилд 1 удаа НЗДТГ 

17

7 
Хот төвлөрлийн индекс Хувь -   - 

Олон улсын аргачлалын дагуу /congestion 

index/ шинээр тодорхойлох шаардлагатай 
НСГ, НХБХГ 

Олон улсын 

аргачлалын дагуу 
Жилд 1 удаа НЗДТГ 

 Улаанбаатар хотын орон сууцны хангамжийг бүрэн шийдвэрлэнэ.  /ОРОН СУУЦ - БҮРЭН ХАНГАМЖ/ 

17

8 

Орон сууцны 

хангамжийн түвшин 
Хувь -   100 

Орон сууцанд амьдардаг өрхийн тоог 

нэмэгдүүлсэн хэмжээгээр 

НОСК, НСГ, 

НХБХГ 
Тайлан Жилд 1 удаа НЗДТГ 

 Инженерийн дэд бүтцийн шинэ шийдэл, технологийг нутагшуулна. /ИНЖЕНЕРИЙН ДЭД БҮТЭЦ - ШИНЭ ШИЙДЭЛ/ 

17

9 

Инженерийн 

хангамжтай нутаг 

дэвсгэрийн нийт 

суурьшлын бүсэд эзлэх 

хувь 

Хувь -   100 
Инженерийн хангамжтай нутаг 

дэвсгэрийг нэмэгдүүлсэн талбайгаар 

НАЗХГ, НСГ, 

НГЗБА, 

НХБХГ 

Тайлан Жилд 1 удаа НЗДТГ 

 Улаанбаатар хот, дагуул хотуудад нийт 3000 км авто замын сүлжээг бий болгоно. /ОЛОН УЛС - ЛОГИСТИК ЗАНГИЛАА ТӨВ/ 
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18

0 

Улаанбаатар ба дагуул 

хотуудын авто замын 

нийт урт 

Км -   3000 Авто замын сүлжээний нэмэгдсэн уртаар 

НАЗХГ, НСГ, 

НГЗБА, 

НХБХГ 

Тайлан Жилд 1 удаа НЗДТГ, ЗТХЯ 

 Улаанбаатар ба дагуул хотуудын нийтийн тээврийн үйлчилгээг бий болгож,  хэрэглээг 60 хувьд хүргэнэ.    /ТЭЭВЭР - ӨНДӨР ХУРД/ 

18

1 

Нийтийн тээврийн 

зорчилтын хувь 
Хувь    60 

Нийтийн тээврийн олон төрөлт, 

иргэдийн нийтийн тээврийн хэрэглээг 

нэмэгдүүлсэн үзүүлэлтээр 

НАЗХГ, 

ННТГ, НСГ, 

НГЗБА, 

НХБХГ 

Тайлан Жилд 1 удаа НЗДТГ 

18

2 

Нийтийн тээврийн 

үйлчилгээг авах 

хүртээмж 

метр    300 

18

3 

Автобус хүлээлтийн 

хугаца /хот дотор/ 
минут    5 

18

4 

Автобус хүлээлтийн 

хугацаа /хот орчимд/ 
минут    25 

 Олон улсын конвенцэд нэгдэн орсон байна. (ӨРСӨЛДӨХ ЧАДВАР) 

18

5 

Төрийн үйлчилгээний 

чанар, хүртээмж 
тоо, хувь 50 80 90 100 

Төрийн үйлчилгээг олон улсын 

стандартын түвшинд хүргэж чадсан 

эсэхийг хэмжинэ. 

Иргэд, 

холбогдох 

төрийн болон 

төрийн бус 

байгууллага 

Санал асуулга, 

хэлэлцүүлэг, 

харьцуулсан 

судалгаа 

Жил бүр 
СХЗГ, ЗГ, 

НЗД 

18

6 
Конвенцийн тоо тоо -    

Иргэдийн эрүүл, аюулгүй, цэвэр орчинд 

амьдрах эрхийг хангах, бизнесс, хөрөнгө 

оруулалтын таатай орчин бүрдүүлэхэд ач 

холбогдол бүхий олон улсын  конвенцод 

нэгдэн орсон эсэхийг хэмжинэ. 

ХЗДХЯ, ГХЯ 

Хууль 

тогтоомжийн 

судалгаа, 

хэрэгжилтийн 

тайлан, олон улсын 

хамтын 

ажиллагааны үр 

дүн 

Шаардлагатай 

тохиолдолд 
УИХ, ЗГ 

18

7 
Эдийн засгийн өсөлт хувь 18.2%    

Иргэдийн амьдрах орчныг сайжруулах, 

бизнесс, хөрөнгө оруулалтын таатай 

нөхцлийг бий болгох зорилгоор шинэ 

техник, технологи, инновацийн төсөл 

хөтөлбөр хэрэгжүүлж эдийн засгийн 

өсөлтийг дэмжсэн эсэхийг хэмжинэ. 

СЯ, НЗД 

Төсөл хөтөлбөрийн 

үр дүн, 

хэрэгжилтийн 

тайлан 

2 жил тутамд ҮСГ, ЗГ, 

18

8 

Төрийн үйлчилгээний 

хүртээмж 
тоо, хувь 50 80 90 100 

Иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагад 

төрийн үйлчилгээг хөнгөн, шуурхай, үр 

дүнтэй хүртэх техникийн дэвшлийг 

нэвтрүүлсэн эсэхийг хэмжинэ. 

НЗД, МТГ 

Санал асуулга, 

хэлэлцүүлэг, 

харьцуулсан 

судалгаа 

Жил бүр ҮСГ, ЗГ, 

 Шинэ технологи, инновацийг өөрийн орны онцлогт тохируулан хэрэгжүүлнэ.  (ТЕХНОЛОГИЙН ДЭВШИЛ) 

18

9 

Төрийн үйлчилгээний 

чанар, хүртээмж 
тоо, хувь 50 80 90 100 

Төрийн үйлчилгээг олон улсын 

стандартын түвшинд хүргэж чадсан 

эсэхийг хэмжинэ. 

Иргэд, 

холбогдох 

төрийн болон 

төрийн бус 

байгууллага 

Санал асуулга, 

хэлэлцүүлэг, 

харьцуулсан 

судалгаа 

Жил бүр 
СХЗГ, ЗГ, 

НЗД 

19

0 
Конвенцийн тоо тоо -    

Иргэдийн эрүүл, аюулгүй, цэвэр орчинд 

амьдрах эрхийг хангах, бизнесс, хөрөнгө 

оруулалтын таатай орчин бүрдүүлэхэд ач 

холбогдол бүхий олон улсын  конвенцод 

нэгдэн орсон эсэхийг хэмжинэ. 

ХЗДХЯ, ГХЯ 

Хууль 

тогтоомжийн 

судалгаа, 

хэрэгжилтийн 

тайлан, олон улсын 

хамтын 

ажиллагааны үр 

дүн 

Шаардлагатай 

тохиолдолд 
УИХ, ЗГ 
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19

1 
Эдийн засгийн өсөлт хувь 18.2%    

Иргэдийн амьдрах орчныг сайжруулах, 

бизнесс, хөрөнгө оруулалтын таатай 

нөхцлийг бий болгох зорилгоор шинэ 

техник, технологи, инновацийн төсөл 

хөтөлбөр хэрэгжүүлж эдийн засгийн 

өсөлтийг дэмжсэн эсэхийг хэмжинэ. 

СЯ, НЗД 

Төсөл хөтөлбөрийн 

үр дүн, 

хэрэгжилтийн 

тайлан 

2 жил тутамд ҮСГ, ЗГ, 

 Техникийн дэвшлийг ашиглан иргэдэд төрийн үйлчилгээг шуурхай хүргэнэ. (ХҮРТЭЭМЖТЭЙ ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ) 

19

2 

Төрийн үйлчилгээний 

хүртээмж 
тоо, хувь 50 80 90 100 

Иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагад 

төрийн үйлчилгээг хөнгөн, шуурхай, үр 

дүнтэй хүртэх техникийн дэвшлийг 

нэвтрүүлсэн эсэхийг хэмжинэ. 

НЗД, МТГ 

Санал асуулга, 

хэлэлцүүлэг, 

харьцуулсан 

судалгаа 

Жил бүр ҮСГ, ЗГ, 

 

 

IV. ХАВСРАЛТ 

4.1.1 “МОНГОЛ УЛСЫН УРТ ХУГАЦААНЫ ХӨГЖЛИЙН ҮЗЭЛ БАРИМТЛАЛ-2050 БАТЛАХ ТУХАЙ” 

                БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧГИЙН ТӨСӨЛД ЯАМДААС ИРҮҮЛСЭН САНАЛЫН ТОВЧОО 

2020-01-21 

Хүснэгт 61. “Монгол улсын урт хугацааны хөгжлийн үзэл баримтлал-2050 батлах тухай” 

бодлогын баримт бичгийн төсөлд яамдаас ирүүлсэн санал 

№ Хаанаас Саналыг тусгах хэсэг Саналын утга Саналыг тусгасан эсэх Үндэслэл, тайлбар 

1.  

Байгаль орчин, аялал 

жуулчлалын яам 

2020.01.21 

01/394 

3 Амьдралын чанар ба дундаж давхарга гэсэн зорилгын Газрын 

харилцаа гэсэн хэсгийн 3.6 дахь зорилтын 1 үе шатны 3-р ерөнхий 

чиглэл, тус зорилтын хүрээнд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа 3.6.5, 3.6.6 

зэрэг нь Ногоон хөгжил гэсэн зорилгын Байгалийн баялгийн үр өгөөж 

гэсэн хэсгийн 6.2 дахь зорилтын 2, 4-р үндсэн чиглэл, 6.2.8-6.2.13, 

6.2.28 зэрэг үйл ажиллагаанд агуулгаараа туссан учир хасах;  

Саналыг хүлээж авсан.  3.6.5, 3.6.6 дугаартай үйл ажиллагааг 

хассан.  

2.  

6.4 Ногоон хөгжил гэсэн зорилгын 6.4 дэх зорилтын нэрний “Хүлэмжийн 

хийн ялгарал багатай ...” гэснийг “Нүүрстөрөгч багатай ...” гэж өөрчлөх;  

Тусгасан.  Ногоон хөгжил гэсэн зорилгын 6.4 дэх 

зорилтын нэрний хэсэгт  “Нүүрстөрөгч 

багатай” гэж өөрчилж тусгасан.   

3.  

6  Ногоон хөгжил гэсэн зорилгын Үнэт баялаг ус гэсэн зорилтыг 

хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа 6.3.6-г дараахи байдлаар 2 салгах; 

a. Монгол орны усны сав газрын хил хязгаарыг засаг, захиргааны 
нэгжийн хилийн заагтай уялдуулан оновчтой болгох, сав 
газрын захиргаадын хүний нөөцийг чадавхижуулна. 

b. Улсын болон сав газрын усны нөөцийн нэгдсэн менежментийн 
төлөвлөгөөг хэрэгжүүлж, усны аюулгүй байдлыг хангана.   

Тусгасан. Ногоон хөгжил гэсэн зорилгын Үнэт баялаг 

ус гэсэн зорилтыг хэрэгжүүлэх үйл 

ажиллагаа 6.3.6-г 2 салгаж саналыг 

тусгасан.    

 

4.  

6 Ногоон хөгжил гэсэн зорилгын Үнэт баялаг ус гэсэн зорилтыг 

хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа 6.3.12-ын “...нөөцийг ...” гэсний дараа “ ... 

тогтоож ...” гэж  оруулах; 

Тусгасан Өөрчлөгдсөн дугаараар 6.3.13-т саналыг 

тусгасан. 

5.  

8 Бүсчилсэн хөгжил гэсэн зорилгын зам тээвэр, эрчим хүч, барилга зэрэг 

дэд бүтцийн төслүүд, хүнд, хөнгөн үйлдвэрийн төслүүдийг байгаль 

орчинд ээлтэй шийдлээр хэрэгжүүлэхэд анхаарч үйл ажиллагааг 

тодорхойлох; 

Санал хүлээж авсан  

6.  

8.4 Бүсчилсэн хөгжил гэсэн зорилгын 8.4 дэх зорилтыг хэрэгжүүлэх 

ерөнхий чиглэлийн эхний үе шатны арга хэмжээний “Экологийн цэвэр 

бүтээгдэхүүний ...”  гэснийг “Эко цэвэр бүтээгдэхүүн...” гэж өөрчлөх; 

Тусгасан  8.4 “Улсын дэд бүтцийн  тэнхлэгийн үндсэн 

сүлжээний зам, боомтыг барьж дуусгах, 

экосистемийн унаган төрхийг хамгаалж, эко 

цэвэр бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл, хөдөө 
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аж ахуй, аж үйлдвэрийн цогцолборыг 

хөгжүүлэх үе” гэж тусгагдсан. 

7.  

8.10 Хөвсгөл нуурын зүүн эрэг орчмын ихэнх газар нутаг улсын тусгай 

хамгаалалттай газар нутагт хамрагддаг, дэд бүтцийн байгууламжийн 

нөлөөлөлд өртөөгүй харьцангуй унаган төрхөө хадгалсан, онцлог 

экосистем бөгөөд  экосистемийн тэнцвэрт байдлыг хангах бодлоготой 

зөрчилдөж байгаа тул Бүсчилсэн хөгжил гэсэн зорилгын хүснэгт 8.10-

ийн 2-т туссан Хөвсгөл нуурын зүүн эргийн дагуух Хатгал-Ханхын 

чиглэлийн 180 км автозам барих төслийг хасах; 

Тусгаагүй  Хатгал-Ханхын чиглэлийн 180 км автозам 

нь Хангайн бүсийн хилийн боомтын босоо 

тэнхлэгийн авто зам бөгөөд Байгаль нуур-

Хөвсгөлийн чиглэлийн олон улсын аялал 

жуулчлалын гол магистрал юм. Одоогийн 

шороон замыг хатуу хучилттай болгох нь 

байгаль орчинд үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг 

бууруулах юм. 

8.  

4.2 Хуудас 211-ийн 4.2.15-д туссан “Их Монгол Улс, Монгол эзэнт гүрэн”, 

“Монголын нууц товчоо” гэснийг тус тус хасч,  “Их Хуралдай” гэж 

оруулах; 

Тусгасан  

9.  

4.6 Хуудас 241-ийн 4.6.9-д туссан үйл ажиллагааг “Аялал жуулчлалын гол 

чиглэлийн дагуу аялал жуулчлалын бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ, дэд 

бүтцийг хөгжүүлэх хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх төсөл хөтөлбөрт хөрөнгө 

оруулалт хийнэ” гэж өөрчлөн найруулах; 

Тусгасан  

10.  

8.2 Хуудас 348-ийн хүснэгт 8.2-т Дорнод аймгийн нисэх буудлыг 4C 

зэрэглэл бүхий агаарын хөлөг хүлээн авах хүчин чадалтай аэродром, 

зорчигч үйлчилгээний цогцолбор олон улсын нисэх буудал/2020-2030 

он, 60 тэрбум ₮/ гэж нэмж, тусгах; 

Тусгасан 8.1 Зорилтыг хэрэгжүүлэх үе шат, үйл 

ажиллагааны ерөнхий чиглэл 3. “Дорнод 

аймгийн нисэх буудлыг 4C зэрэглэл бүхий 

агаарын хөлөг хүлээн авах хүчин чадалтай 

аэродром, зорчигч үйлчилгээний цогцолбор 

олон улсын нисэх буудал болгох” гэж 

тусгагдсан. 

 

11.  

8.6 Хуудас 362-ийн хүснэгт 8.6-д Өвөрхангайн Хархорины нисэх буудлыг 

4C зэрэглэл бүхий агаарын хөлөг хүлээн авах хүчин чадалтай 

аэродром, зорчигч үйлчилгээний цогцолбор олон улсын нисэх 

буудал/2020-2030 он, 60 тэрбум ₮/ гэж нэмж, тусгах; 

Тусгасан 8.3 Зорилтыг хэрэгжүүлэх үе шат, үйл 

ажиллагааны ерөнхий чиглэл 1. 

“Өвөрхангайн Хархорины нисэх буудлыг 4C 

зэрэглэл бүхий агаарын хөлөг хүлээн авах 

хүчин чадалтай аэродром, зорчигч 

үйлчилгээний цогцолбор олон улсын нисэх 

буудал болгох” гэж тусгагдсан. 

 

12.  

8.8 Хуудас 368-ийн хүснэгт 8.8-д Увс аймгийн нисэх буудлыг 4C зэрэглэл 

бүхий агаарын хөлөг хүлээн авах хүчин чадалтай аэродром, зорчигч 

үйлчилгээний цогцолбор олон улсын нисэх буудал/2020-2030 он, 60 

тэрбум ₮/, Ховд аймгийн нисэх буудлыг 4C зэрэглэл бүхий агаарын 

хөлөг хүлээн авах хүчин чадалтай аэродром, зорчигч үйлчилгээний 

цогцолбор олон улсын нисэх буудал/2020-2030 он, 50 тэрбум ₮/ гэж 

тус тус нэмж тусгах; 

Тусгасан 8.4 Зорилтыг хэрэгжүүлэх үе шат, үйл 

ажиллагааны ерөнхий чиглэл 3. “Увс 

аймгийн нисэх буудлыг 4C зэрэглэл бүхий 

агаарын хөлөг хүлээн авах хүчин чадалтай 

аэродром, зорчигч үйлчилгээний цогцолбор 

олон улсын нисэх буудал болгох” гэж 

тусгагдсан. 

 

13.  

8.4 Хуудас 369-ийн 8.4.8-д “... аялал жуулчлалыг хөгжүүлнэ.” гэсний дараа 

“Увс нуур, Хар ус нуурыг түшиглэсэн аялал жуулчлалын цогцолбор, ...” 

гэж нэмж тусгах; 

Тусгасан  

14.  

8.10 Хуудас 375-ийн хүснэгт 8.10-д Хөвсгөл аймгийн нисэх буудлыг 4C 

зэрэглэл бүхий агаарын хөлөг хүлээн авах хүчин чадалтай аэродром, 

зорчигч үйлчилгээний цогцолбор олон улсын нисэх буудал/2020-2030 

он, 50 тэрбум ₮/ гэж  нэмж тусгах; 

Тусгасан  
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15.  
 Хуудас 450-ийн хүснэгтийн 30 дугаарт “Чингис хаан” гэдгийг “Мянганы 

суут хүн-Их эзэн Чингис хаан” гэж өөрчлөх; 

Тусгасан  

16.  
 Хуудас 468-ийн хүснэгтийн 3 дугаарт “Баянхонгор” гэдгийг хасч 

“Өвөрхангай” гэж оруулах  

Тусгасан  

17.  

Барилга хот 

байгуулалтын яам 

2020.01.15 

01/144 

6.3 Хуудас 395-ын 6.3.13-ын “баталгаат ундны усаар хангагдсан хүн амын 

тоог нэмэгдүүлнэ” гэснийг “аюулгүй ундны усаар хангагдсан хүн амын 

тоог нэмэгдүүлнэ” гэж өөрчлөх  

Өөрөөр тусгасан.  6.3.13-ын “баталгаат ундны усаар” гэснийг 

Тогтвортой хөгжлийн зорилт, бусад 

бодлогын баримт бичгийн шалгуур 

үзүүлэлтэд нийцүүлж “шаардлага хангасан 

ундны усаар” гэж өөрчилсөн. 

18.  

6.4 Хуудас 301-ийн 6.4.22-ын “Хаягдал ус цэвэрлэх байгууламж” гэснийг  

“бохир ус цэвэрлэх байгууламж гэж өөрчлөх  

Тусгаагүй.  6.4.22-т “Хаягдал бохир ус цэвэрлэх 

байгууламж” гэсэн байгаа тул өөрчлөх 

шаардлагагүй, Усны тухай хууль, MNS  

4943-2015 стандартын нэр томьёотой 

нийцэж байгаа. 

19.  
6.4 Хуудас 301-ийн 6.4.22-т стандартын шаардлага хангасан гэж нэмэх Тусгасан.  6.4.22-т саналыг тусгаж, “стандартын” 

гэсэн үгийг нэмсэн. 

20.  
6.4 Хуудас 301-ийн 6.4.23-ын ариун цэврийн байгууламжийн хаягдал 

лагийг гэснийг ариун цэврийн байгууламжийн лагийг гэж өөрчлөх  

Тусгасан.  6.4.23-т саналыг тусгаж “хаягдал” гэсэн 

үгийг хассан. 

21.  
9.2.11 9.2.11. Усны нөөц, ундны усны баталгаат эх үүсвэрээр хангахийг 

хамгаалах, усны хэвшүүлнэ. 
Ирүүлсэн саналын дагуу 

Цэвэр, эрүүл орчинтой 

ногоон хот болон 

Төлөвлөлт төвтэй хөгжил 

хүрээнд хэрэгжүүлэх үйл 

ажиллагааны зарим 

заалтад найруулгийн 

засвар оруулсан. 

 

22.  

9.2.14 9.2.14. Ус хангамжийн эх үүсвэр, усан сан, гүний худаг, насос станцын 
аюулгүй  байдлыг хангах нэгдсэн хяналтын төвийг байгуулжах теле 
хяналт, холбоо дохиоллын техник хэрэгслээр тоноглож дамжуулах, 
түгээх шугамыг салгах төсөл хэрэгжүүлнэ. 

 

23.  

9.2.16 9.2.16. Хаягдал лаг, тунадсыг боловсруулан эцсийн бүтээгдэхүүн 
болгох, цэвэрлэгдсэн усыг боловсруулж дахин давтан ашиглах эрх 
зүйн орчныг бүрдүүлж, үйлдвэрлэлд нэвтрүүлэх эргүүлэн ашиглах гол 
шугам сүлжээ төслийг хэрэгжүүлнэ. 

 

24.  

9.2.17 9.2.17. Улаанбаатар хотын ус хангамжийн эх үүсвэр, ус цэвэршүүлэх 

үйлдвэр, цэвэрлэх байгууламжийн гарсан хаягдал усыг дахин 
цэвэршүүлнэ. 

 

25.  

9.2.18 9.2.18. Айл өрхийн нүхэн жорлон болон хүний буруутай уйл 
ажиллагаанаас үүдэлтэй бохирдолд байгаль орчны нэгдсэн дүгнэлт 
хийж, байгаль орчин бохирдуулсны нөхөн төлбөр тооцох эрх зүйн 

орчныг бүрдүүлж, гэр хорооллын ариун цэврийн байгууламжийг 

стандартын шаардлагад нийцүүлэх ажлыг үе шаттай зохион 
байгуулна. 

 

26.  

9.2.19 9.2.19. Үйлдвэрлэлийн зориулалтаар гүний цэвэр ус ашиглах явдлыг 
хязгаарлах арга хэмжээг үе шаттай хэрэгжүүлж, саарал усны 

хэрэглээг нэмэгдүүлнэ. Үйлдвэрлэлийн технологийн 
хэрэгцээнд ундны ус ашиглахыг хориглож. цэвэрлэсэн 
усны хэрэглээг нэмэгдүүлнэ. 

 

27.  
9.2.20 9.2.20. Айл өрхүүдийн стандартын бус ариун цэврийн 

байгууламжийг шинэчлэх, ялгадсыг бордоо болгон эдийн засгийн 
эргэлтэд оруулна. 

 

28.  9.3.3 9.3.3. Хотыг дахин хөгжүүлэх төслийн хүрээнд орон сууцжуулна.  

29.  
9.3.37 9.3.37. Улаанбаатар хотод Төв цэвэрлэх байгууламжийг шинээр 

барьж ашиглалтад оруулна. 

 

30.  
9.3.38 9.3.38. Хаягдал лаг, тунадсыг боловсруулан эцсийн бүтээгдэхүүн 

болгох, эргүүлэн ашиглах гол шугам сүлжээ барих төслийг 
хэрэгжүүлнэ.— 
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31.  
9.3.39 9.3.39. Улаанбаатар хотын ус хангамжийн баруун доод эх 

үүсвэрийн барилга байгууламжийг шинээр барьж ашиглалтад 
оруулна. ус цэвэршүүлэх үйлдвэр, дамжуулан шугам 

 

32.  

8 1. Эдийн засгийн макро бүсүүдийн хуваарь нь газар нутгийн хэмжээ, 
газарзүйн байршил, нийгэм-эдийн засгийн таталцал, түүх соёлын 
хувьд тохиромжгүй байна. Макро бүсүүдийн хуваарийн хувьд 6 бүстэй 
болж, 3 бүс нь тус бүртээ 3 аймагтай байх нь дунджаар 200-300 
мянган хүн амтай болох бөгөөд энэ нь Улаанбаатар хотын нэг 
дүүргийн хүн амын тоонд хүрэхгүй тул Төвийн бүс болоод 
Улаанбаатар хоттой өрсөлдөхүйц үйлдвэр үйлчилгээний төв 
байгуулах бодит зах зээл хомс болохыг харуулж байна. Тодруулбал, 
Баруун бүсээс Завхан, Говь-Алтай аймгийг салгаж бусад бүс руу 
оруулсан нь оновчтой шийдэл биш юм. Учир нь Завхан, Говь- Алтай 
аймаг нь түүх соёлын хувьд нэг буюу Засагт хан аймагт харьяалагдаж 
байсан бөгөөд төвлөрсөн төлөвлөгөөт эдийн засгийн үед ч Завхан 
аймгаас 4 сум Говь- Алтай аймагт шилжсэн, бэлчээр нүүдлийн хувьд 
босоо бүсийн дагуу холбоотой, мөн эрчим хүчний сүлжээний хувьд 
Завхан-Говь-Алтайн эрчим хүчний нэг системтэй, мөн өөр хоорондоо 
197 км буюу хамгийн ойрхон байршсан аймгийн төвүүд болдог зэрэг 
үндэслэл байна. Түүнчлэн Завхан аймаг нь Баруун бүсэд ойн ашиглах 
нөөцтэй ганц аймаг болох тул модны ахуйн болон үйлдвэрлэлийн 
хэрэгцээгээ тус аймгаас хангадаг, мөн Хангайн бүсэд Завхан, 
Архангай, Хөвсгөл, Дархан-Уул, Орхон, Булган, Сэлэнгэ аймаг гэсэн 7 
аймаг багтсанаар бусад бүсээс хэт том болсон, Завхан аймаг нь хол 
зайд орших бүсийн төв болохуйц Дархан, Эрдэнэт хот руу таталцах 
боломж хомс байна. 

Тусгаагүй. Эдийн засгийн макро бүсийг тогтоохдоо 

байгаль орчин, эдийн засаг, нийгмийн 22 

шалгуур үзүүлэлтийг авсан.  Эдийн засгийн 

хүчин зүйлд 50 хувийн хувийн жин тооцож, 

байгаль орчны хүчин зүйлд 25 хувийн жин, 

нийгмийн хүчин зүйлд 25 хувийн жин 

тооцож бүсүүдийг тодорхойлсон. Мөн 

үндэсний аюулгүй байдлын; эдийн засаг, 

нийгмийн; улс төр, засаг захиргааны; түүх, 

нийгэм соёлын; чиг үүргийн (функционал 

буюу үйлдвэрлэл, үйлчилгээний байршил, 

төрөлжилт); дэд бүтэц, орон зайн  зохион 

байгуулалтын гэх мэт хүчин зүйлийг 

харгалзан үзсэн болно.   

 

33.  

8 2. Зүүн бүсийн 3 аймаг, Төвийн бүсэд нийслэл Улаанбаатар хот болон 

Төв аймгийг багтаасан, Говийн бүсэд говийн 4 аймгийг багтаасан 

хуваарьтай санал нэг байгаа болно. 

Тусгасан  

34.  

8 3. Хот байгуулалтын тухай хуулийн 5.1.2-т "хотыг шинээр байгуулах 
болон татан буулгах, нүүлгэн шилжүүлэх тухай шийдвэр гаргах тухай" 
бүрэн эрхийг Улсын Их Хурал хэрэгжүүлэхээр заасан. Нийслэл хотын 
байршил нь эдийн засгийн үйл ажиллагаа, хүн амын суурьшилд 
тэргүүлэх нөлөө үзүүлдэг. Улаанбаатар хот нь Монгол орны умард, 
өмнөд босоо тэнхлэгийн коридорын баруун хэсэг, хөндлөн тэнхлэгийн 
ногоон хөгжлийн коридорын хойд хэсэгт хөгжих ирээдүйтэй бүсэд 
оршиж байна. Энэ нь эдийн засгийн үйл ажиллагааны төвлөрөлд 
суурилсан дэлхийн эдийн засагтай холбогдон хөгжихөд нэн ач 
холбогдолтой. Иймд Нийслэл Улаанбаатар хотын хүн амын хэт 
төвлөрлийг бууруулах нь хот байгуулалтын тулгамдсан асуудал 
болоод байгаа ч энэхүү арга хэмжээг "Монгол Улсын хүн амын 
нутагшилт, суурьшлын хөгжлийн ерөнхий төсөл" боловсруулах ажлын 
хүрээнд судлан үзэж, Монгол Улсын нутаг дэвсгэрийн орон зайн 
зохион байгуулалтыг төлөвлөхдөө нийслэл Улаанбаатар хотын чиг 
үүргийг "сулруулахгүй" байх нь зүйтэй юм. Шинэ нийслэл 
байгуулахаар шийдвэр гараагүй, тандан судалгаа хийгдээгүй байхад 
Орхон, Тамирын бэлчирт байгуулахаар төлөвлөсөн шинэ нийслэлийг 
Хангайн бүсийн төв болохоор заасан нь үндэслэл муутай байна. Иймд 
шинэ нийслэлийн байршлыг тодорхойлох, зарим чиг үүргийг 
шилжүүлэхдээ хувилбаруудын харьцуулсан судалгааны үндэслэлд 
тулгуурлах шаардлагатай. 

Тусгасан. Хамтарсан ажлын хэсгийн хурлаар дараах 

байдлаар шийдвэрлэсэн. Зорилт 8.5 

Зорилтыг хэрэгжүүлэх үе шат, үйл 

ажиллагааны ерөнхий чиглэл 3-д “Орхон-

Тамирын бэлчирт түүх соёлын өв, ногоон 

хөгжилд тулгуурласан нийслэлийн 

баримжаатай хотын байршлыг  сонгож, 

техник эдийн засгийн үндэслэл, хөгжлийн 

ерөнхий төлөвлөгөөг боловсруулж, бүтээн 

байгуулалтын ажлыг эхлүүлэх” гэсэн 

заалтыг боловсруулж тусгасан. 

35.  

8 4. Шинэ хот байгуулах тандан судалгааг урьдчилан хийсний үндсэн 
дээр шинэ хот байгуулах асуудлыг цаашид авч үзэх, одоо байгаа 30 
гаруй хот, суурин газруудаас сонгож болох хувилбарыг давхар авч 

Тусгасан. Хамтарсан ажлын хэсгийн хурлаар дараах 

байдлаар шийдвэрлэсэн. Зорилт 8.5 

Зорилтыг хэрэгжүүлэх үе шат, үйл 
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үзэх хэрэгтэй. Хүн амын нутагшилт суурьшлын тогтолцоо, хот 
байгуулалтын бодлогын хувьд, гадаад орнуудын туршлага, сургамжид 
тулгуурлан нийслэлийн хүн амын хэт төвлөрлийг бууруулахад дагуул 
хот болон Дархан, Эрдэнэт гэсэн хоёрдогч хотуудад хүн амын 
шилжилт хөдөлгөөнийг татах хүчин зүйлсийг оновчтой байршуулах нь 
Монгол Улсын бодит эрх ашигт нийцнэ. 

ажиллагааны ерөнхий чиглэл 3-д “Орхон-

Тамирын бэлчирт түүх соёлын өв, ногоон 

хөгжилд тулгуурласан нийслэлийн 

баримжаатай хотын байршлыг  сонгож, 

техник эдийн засгийн үндэслэл, хөгжлийн 

ерөнхий төлөвлөгөөг боловсруулж, бүтээн 

байгуулалтын ажлыг эхлүүлэх” гэсэн 

заалтыг боловсруулж тусгасан. 

36.  

8 5. Хүн ам цөөнтэй, жижиг зах зээлтэй, том хотын хүн амын хэт 
төвлөрөл болон нийгэм-эдийн засгийн таталцал ихтэй манай орны 
хувьд нийслэлийн баримжаатай хотыг Орхон-Тамирын голын бэлчирт 
хүн ам суурьшаагүй зэлүүд газарт байгуулахаар төлөвлөсөн нь 
онолын болон практик судалгааны үндэслэл муутай, салбарын 
хөгжлийн бодлого, хөтөлбөртэй уялдаагүй гэж үзэж байна. Өнгөрсөн 
зууны хугацаанд Монгол Улс 29 хотыг байгуулж хөгжүүлсэн ч сүүлийн 
30 жилд шинээр хот суурин газар байгуулаагүй нь шинэ хот суурин 
газар байгуулж хөгжүүлэх эрэлт хэрэгцээ байгааг харуулж байгаа ч 
нийслэлийн зарим чиг үүргийг дагуул болон хоёрдогч хотуудад 
шилжүүлэх, эсвэл нийслэлийн баримжаатай хотыг бусад хот суурин 
газрыг түшиглэж байгуулах зэрэг хэд хэдэн хувилбаруудын 
харьцуулсан судалгааны үндэслэлд тулгуурлан гаргах ёстой хот 
байгуулалтын болон хөгжлийн бодлогын чухал шийдвэр юм. Энэхүү 
судалгааг ч Хүн амын нутагшилт суурьшлын хөгжлийн ерөнхий 
төслийн хүрээнд хийж байна. Дэлхийн бүх улсуудын нийслэлүүд 
газарзүйн төв цэгт байрласан нь нэгээхэн ч үгүй бөгөөд нийгэм-эдийн 
таталцал, дэд бүтэц, хүн амын суурьшил, газарзүйн нөхцөл нөөц, хот 
байгуулалтын тохиромжтой байдал, үндэсний аюулгүй байдал, гадаад 
харилцаа зэрэг хүчин зүйлст голчлон тулгуурлахыг зорьдог. Дэлхийд 
хүн ам суурьшиж хот суурин газар бий болоогүй газарт нийслэлээ 
шилжүүлэн шинэ хот байгуулсан нэг ч улс байхгүй юм. Тухайлбал 
Казахстан улсын нийслэл Нурсултан хот нь 1994 онд Алма-Аты хотоос 
нийслэлийг тус хотод шилжүүлэх шийдвэр гарахад 298 мянган хүнтэй 
Целиноград нэртэй томоохон хот байсан. "Үндэсний хөгжлийн цогц 
бодлого" боловсруулах ажлын хүрээнд ЖАЙКА-ийн зөвлөх баг нь 
дэлхийн бусад улсуудын нийслэлээ шилжүүлэн байршуулсны дараах 
хотжилт, хүн амын суурьшилд үзүүлсэн нөлөөг харьцуулан судалж 
"нийслэл хотыг өөр бусад хот, суурин газарт шилжүүлэн байгуулснаар 
хүн амын хэт төвлөрлийг сааруулж, нийгэм-эдийн засгийн тулгамдсан 
асуудлыг шийдвэрлэж чадахгүй" гэж дүгнэжээ. 

Тусгаагүй. Зорилт 8.5 Зорилтыг хэрэгжүүлэх үе шат, 

үйл ажиллагааны ерөнхий чиглэл 3-д 

Эртний түүх, соёлын аж үйлдвэр, ногоон 

хөгжил, аялал жуулчлалд түшиглэсэн 

эдийн засгаа тэтгэх соёлын хот байгуулах 

зорилготойгоор  ТЭЗҮ –ийг хийхээр 

тусгасан. 

37.  

8 6. Макро, мезо, микро гэдэг нэр томьёо нь хууль эрх зүйн баримт 
бичгүүдэд тусгагдаагүй гадаад уг хэллэгүүд бөгөөд үүнийг бүс, дэд 
бүс, бичил бүс гэх нэршлээр тодорхойлох саналтай байна. 

Тусгаагүй. Эдийн засгийн холбогдох 

байгууллагууд/Сангийн яам, Монгол 

банк,Үндэсний статистикийн хороо /Эдийн 

засгийн нэр томьёонд макро, мезо, микро 

нэршлийг албан ёсоор ашиглаж байгаа тул 

нэршлийг ашигласан. 

38.  

 7. Микро бүсийн хуваарь нь бүлэг суурингийн тогтолцоотой нийцэх тул 
"Монгол Улсын хүн амын нутагшилт, суурьшлын хөгжлийн ерөнхий 
төсөл"-ийн хүрээнд хийгдэж буй судалгаагаар тодорхойлогдох, аймаг, 
орон нутгаар хэлэлцүүлэх шаардлагатай учир энэ хэсгийг хасах нь 
зүйтэй. 

Тусгаагүй. Тус эдийн засгийн микро бүсчлэлийг 2004 

онд батлагдсан “Бүлэг суурингийн 

тогтолцоо”-г үндэслэн орон нутгаас албан 

ёсоор санал авч боловсруулсан учир хасах 

боломжгүй юм. Тус бодлогын баримт 

бичигт МУ-ын эдийн засгийн макро, микро 

бүсчлэлийг  түвшинд боловсруулсан учир 
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нэг бүсчлэлийг шууд хасах боломжгүй 

байна.  

39.  

8 8. Баруун бүсэд Алтай Таван Богд уулын өндөрлөг хэсэгтэй ойролцоо 

Хөх Эрэг гэх газарт шинээр хилийн боомтыг байршуулахаар 

төлөвлөсөн нь нийгэм-эдийн засгийн үндэслэл, тооцоо, судалгаагүй 

байна. Баян-өлгий аймаг дахь Цагааннуур боомтыг хэрхэн үр 

ашигтайгаар хөгжүүлэх нь нэн тэргүүний зорилт болоод байна. 

Тусгаагүй. Бодлогын судалгаагаар Монгол Улсын 

хувьд бие даасан Өрнө Дорно-г холбосон 

хамгийн дөт замыг бий болгоход Хөх эрэг 

маш чухал гарц юм. Энэхүү Улсын хэвтээ 

тэнхлэгийн авто зам нь Бага Ази, Дундад 

Ази, Европыг холбох эдийн засгийн өндөр 

ач холбогдолтой юм. Бодлого батлагдсан 

дараа ТЭЗҮ тооцоо судлагааг хамгийн 

эхэнд хийлгэхээр оруулах саналтай байна.  

40.  

8 9. Босоо тэнхлэгүүдийг өмнө нь хийгдэж байсан саналаар шууд авч 
үзсэн байна. Харин өнөөгийн хэрэгцээ шаардлагын хүрээнд үүсч буй 
Кызыл-Арц суурь- Бургастай-Шивээхүрэн чиглэлийн авто замыг 
тусгаагүй, Баруун Сибирь болон ОХУ- ын Тувагийн БНУ-ын ой мод, 
уул уурхайн их нөөц баялгийг БНХАУ-ын зах зээлд хамгийн дөт 
замаар хүргэх маршрут нь энэ чиглэл бөгөөд уг төмөр замыг ОХУ-ын 
талаас барьж эхлээд байна. Босоо тэнхлэгүүд нь үндсэндээ ачаа 
тээврийн тэнхлэг болох учир хаанаас ямар бүтээгдэхүүнийг ойрын, 
дунд, урт хугацаанд ямар өртгөөр, ямар хэмжээгээр хэнд хүргэх 
талаар бодит эдийн засгийн тооцоо, судалгаанд суурилахаас гадна 
дэд бүтцийн байгууламжийг барих инженер-геологийн нөхцөл нь 
чухал болно. Тодруулбал, Хөвсгөлийн Ханх сумаас Говь-Алтайн 
Бургастай боомт руу хүрэх авто зам нь газрын гадаргын хамгийн их 
өндөржилтийн зөрүүтэй, цэвдэг, газар хөдлөлтийн идэвхтэй бүсэд 
оршдог, мөн хамгийн урт үргэлжилсэн, ямар бараа бүтээгдэхүүнийг 
хэнд хүргэж тээвэрлэх нь тодорхойгүй байна. 

Тусгасан. Хүснэгт 8.10-гийн 10-д “Арцсуурь-Тэс-

Сонгино-Нөмрөг”  чиглэлийн 156 км авто 

зам гэж саналыг тусгасан. 

41.  

8 10. Бүх аймгийн төвийг Улаанбаатар хоттой хатуу хучилттай замаар 
холбосноор үүссэн авто замын хэвтээ хойд болон өмнөд тэнхлэгийг 
харгалзан үзээгүй нь төрийн бодлогын залгамж чанарыг авч 
үзээгүйгээс гадна Мянганы замын хэвтээ тэнхлэгийг 3 дахь хэвтээ 
тэнхлэгээр давхар дэвшүүлсэн байна. Иймд байршил, нийгэм-эдийн 
засгийн таталцлын хувьд хэвтээ өмнөд болон хойд 2 тэнхлэг нь 
хамгийн олон аймгийн төв, хот, суурин газар, хүн амыг хамарч, тээвэр, 
логистикийн төвүүд үүсээд байгаа тул хэвтээ тэнхлэгийн авто зам 
нэмж барих нь нийгэм-эдийн засгийн хэрэгцээ шаардлагыг тооцоогүй, 
төсвийн үрэлгэн зардал болохоор байна. 

Тусгаагүй. Хэвтээ тэнхлэг нь хамгийн үр ашигтай 

маршрут гэж бодлогын судлагаагаар 

тодорхойлогдсон. Тээвэр логистикийн 

төвүүд хараахан үүсээгүй болно. 

42.  

8 11. "Монгол Улсын хүн амын нутагшилт, суурьшлын хөгжлийн ерөнхий 

төсөл" нь улсын нийт нутаг дэвсгэрт хүн амыг зөв зохистой 

нутагшуулан суурьшуулах зорилгоор нийгэм, эдийн засгийн хөгжил, 

хүн амын амьжиргааны түвшин, байгалийн нөөц, цаг уурын нөхцөл 

байдал, инженерийн дэд бүтцийн хангамж зэргийг тооцоолж, хот, 

хөдөөгийн нутагшилт, суурьшилд тохиромжтой нутаг дэвсгэрийг 

байгаль орчин, түүх, соёлтой уялдуулан тогтоосон, судалгаанд 

суурилсан хот байгуулалтын баримт бичиг юм. Тус төслийн хүрээнд 

улсын нийгэм, эдийн засгийн хөгжил, хүн амын амьжиргааны түвшин, 

бизнесийн орчин, байгалийн нөхцөл, нөөц, цаг уурын нөхцөл зэргийг 

тооцсоны үндсэн дээр хот, хөдөөгийн хүн амын нутагшилт, суурьшилд 

тохиромжтой нутаг дэвсгэр, бүсийг тогтоох, чөлөөт бус, үйлдвэрлэл, 

технологийн парк, хилийн боомт, бүсийн хөгжлийн тулгуур төв, шинээр 

бий болох хот, суурин газрын байршил, үүрэг, зориулалт, татан 

буулгах, нүүлгэн шилжүүлэх хот, суурин газрыг тодорхойлох, хот, 

Тусгаагүй. Тус асуудал нь санал гэхээсээ илүү 

танин мэдэхүйн асуудал байгаа тул тусгах 

боломжгүй. Түүнчлэн “Монгол Улсын хүн 

амын нутагшилт, суурьшлын хөгжлийн 

ерөнхий төсөл” хийгдэж дуусаагүй тул 

“Бүсчилсэн хөгжлийн бодлого”-ын төсөл 

тусгах боломжгүй. 
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суурин газрын ангилал, зэрэглэлийг тогтоох, зам, тээвэр, харилцаа 

холбоо, эрчим хүч зэрэг инженерийн дэд бүтцийн ундсэн тэнхлэгийг 

нутаг дэвсгэрийн зохион байгуулалтын бодлоготой уялдуулан цогцоор 

хөгжүүлэх, түүнийг хэрэгжуулэх арга хэмжээг төлөвлөх, улс, бүс, 

аймаг, нийслэл, сум, дүүрэг, хот, суурин газрын нутаг дэвсгэрт хот 

байгуулалтын иж бүрэн үнэлгээ хийх, хөгжлийн чиг хандлагыг 

тодорхойлох; амралт, сувилал, аялал жуулчлал, байгаль хамгаалал, 

түүх, соёлын асуудлыг хүн амын нутагшилт, суурьшил, хот 

байгуулалтын бодлоготой уялдуулан тодорхойлох, үйлдвэрлэл хөгжих 

нутаг дэвсгэрийн зохион байгуулалт, хот байгуулалтын нөхцөлийг 

бүрдүүлэх, нэг төвөөс олон төвт тогтолцоо руу оновчтой шилжих 

үндэслэл, хөгжлийн ирээдүйн төлөв болон хүн амын нутагшилт, 

суурьшил, хот байгуулалтын шийдэлд тулгуурласан засаг захиргаа, 

нутаг дэвсгэрийн хуваарийг боловсронгуй болгох чиглэлийг 

тодорхойлох зэрэг асуудлыг тус тус шийдвэрлэнэ 

43.  

Батлан хамгаалах яам 

2020.01.09 

1а/77 

 Тогтоолын төслийг дэмжиж байна. Тус тогтоолын дагаж мөрдөх 

хугацааг тусгайлан заагаагүй бол тогтоолын төслийн 5 дугаар заалтыг 

хасах нь зүйтэй. 

  

44.  

Боловсрол, соёл, 

шинжлэх ухаан 

спортын яам 

 Санал ирүүлээгүй   

45.  

Гадаад харилцааны 

яам 

2020.01.09 

01/149 

 Тусгайлан өгөх саналгүй тогтоолын төслийг дэмжиж байна.    

46.  

Зам, тээврийн 

хөгжлийн яам 

2020.01.10 

02/107 

 Тогтоолын төслийг дэмжиж байна.   

47.  

Сангийн яам 

2020.01.21 

5-2/303 

Эрсдэл “Алсын хараа 2050, Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлогыг 

хэрэгжүүлэхэд учирч болох эрсдэлүүд” бүлгийн 7 дахь хэсгийн “хэт 

халсан эдийн засагтай болохгүйн тулд эртнээс эрэлт, мөнгөний 

нийлүүлэлтийг зохимжтой хэмжээнд хязгаарлах бодлого 

хэрэгжүүлнэ.” гэсэн хэсэгт “Төсвийн нэгдмэл байдлыг хангаж, Төсвийн 

тогтвортой байдлын тухай хуульд заасан тусгай шаардлагуудыг чанд 

дагаж мөрдөх” гэсэн агуулгыг нэмж, өөрчлөн найруулах 

Тусгасан Монгол улсын урт хугацааны хөгжлийн 

бодлогыг хэрэгжүүлэхэд учирч болох 

эрсдэлүүд” бүлгийн 7 дахь хэсэгт коммент 

хэлбэрээр оруулсан. 

48.  

2.1.5 Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тухай хуулийн 21.1.9-д 

“Боловсролын тухай хуулийн 12.1, Эрүүл мэндийн тухай хуулийн 15.1-

д заасан байгууллагын үйл ажиллагааны орлого”-ыг албан татвараас 

чөлөөлнө гэж, Хувь хүний орлогын албан татварын тухай хуулийн 

23.5-д “Монгол Улсын иргэн албан татвар төлөгчийн төрсөн, дагавар, 

үрчилж авсан хүүхэд болон асран хамгаалагчаар тогтоогдсон асрамж, 

дэмжлэгт байгаа хүүхэд гадаад, дотоодын их, дээд сургууль, коллеж, 

мэргэжлийн болон техникийн боловсролын сургуульд оюутан, эсхүл 

Тусгасан “Боловсролд хөрөнгө оруулагчдад 

татварын хөнгөлөлт үзүүлэх тогтолцоог 

бий болгоно” гэсэн үйл ажиллагааг бүхэлд 

нь хассан. 
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суралцагчаар элсэн суралцаж байгаа тохиолдолд түүний анхны 

бакалаврын болон дипломын мэргэжил эзэмших сургалтын хугацаанд 

тухайн татварын жилд төлсөн, баримтаар нотлогдож байгаа 

сургалтын төлбөртэй тэнцэх орлогод ногдох албан татварын 

хөнгөлөлтийг эдлүүлнэ” гэж, Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай 

хуулийн 13.5.9-д “боловсролын болон мэргэжлийн сургалт явуулах 

тусгай зөвшөөрөлтэй хувь хүн, хуулийн этгээдийн эрхлэн гүйцэтгэж 

байгаа дүрэмд нь заасан боловсрол, мэргэжил олгох үйлчилгээ;”-г 

албан татвараас чөлөөлнө гэж тус тус заасан тул  “Хүний хөгжил” 

бүлгийн 2.1.5-д “Боловсролд хөрөнгө оруулагчдад татварын хөнгөлөлт 

үзүүлэх тогтолцоог бий болгоно” гэсэн үйл ажиллагааг бүхэлд нь хасах 

49.  

 Урт хугацааны хөгжлийн бодлогын баримт бичгийн төсөлд хөгжлийн 

үндсэн зорилтууд тодорхой,  хэмжигдэхүйц, хүрч болохуйц 

тодорхойлогдсон гэж үзэж байна. Цаашид энэхүү баримт бичгийг 

амжилттай хэрэгжүүлэхэд удирдлагын манлайлал, зохион байгуулалт, 

төсөв, санхүүгийн уялдаа, хангалттай байдал, олон нийтийн ойлголт, 

хүлээн зөвшөөрсөн байдал чухал үүрэгтэй болохыг анхаарч, 

хэрэгжилтэд нь ач холбогдол өгөх нь зүйтэй болно. 

Дэмжсэн  

50.  

3.2.10 “Амьдралын чанар ба дундаж давхарга” бүлгийн 3.2.10-т “Орон 

сууцны даатгалын тогтолцоог боловсронгуй болгох, татварын 

бодлогоор дэмжинэ” гэсэн үйл ажиллагаа нь хэт ерөнхий  байгаа тул 

найруулгыг өөрчлөх 

Саналыг хүлээж авсан  

51.  

3.4.2 Зээлийн батлан даалтын сангийн тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 

9.1.1-т “банк, санхүүгийн байгууллагаас зээл авахыг хүссэн боловч 

зээлийн барьцаа хөрөнгө нь хүрэлцэхгүй байгаа жижиг, дунд үйлдвэр 

эрхлэгчид зээлийн 60 хүртэлх хувьд батлан даалт гаргах” гэж заасан 

тул Дундаж давхаргыг дэмжсэн санхүүжилт бүлгийн “3.4.2.Барьцаа 

хөрөнгийн, зээл авах хүсэлтэй бичил, жижиг, дунд бизнес эрхлэгчдэд 

Засгийн газрын зүгээс санхүүжилтийн баталгаа гаргах үр ашигтай 

тогтолцоо бүрдүүлнэ.” гэсэн үйл ажиллагааг хасах 

Тусгасан “3.4.2.Барьцаа хөрөнгийн, зээл авах 

хүсэлтэй бичил, жижиг, дунд бизнес 

эрхлэгчдэд Засгийн газрын зүгээс 

санхүүжилтийн баталгаа гаргах үр ашигтай 

тогтолцоо бүрдүүлнэ.” гэсэн үйл 

ажиллагааг хассан. 

52.  

3.4.5 Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тухай хуулийн дагуу бичил, 

жижиг, дунд бизнес эрхлэгчдийг дэмжих зорилгоор албан татварын 

хувь хэмжээг нэг хувь болгон бууруулсан тул “Амьдралын чанар ба 

дундаж давхарга” бүлгийн “3.4.5.Дундаж давхаргын эрэлтэд 

нийцүүлэн тохируулна.(боловсролын тэтгэлэг, гарааны бизнес, бичил, 

жижиг, дунд бизнес эрхлэгчдэд зориулсан хөрөнгө оруулалтын 

татварын хөнгөлөлт, урамшуулал гэх мэт)” гэсэн үйл ажиллагааг хасах 

Тусгасан “3.4.5.Дундаж давхаргын эрэлтэд 

нийцүүлэн тохируулна.(боловсролын 

тэтгэлэг, гарааны бизнес, бичил, жижиг, 

дунд бизнес эрхлэгчдэд зориулсан хөрөнгө 

оруулалтын татварын хөнгөлөлт, 

урамшуулал гэх мэт)” гэсэн үйл 

ажиллагааг хассан. 

53.  

4.1 

Зураг 4.9 

Эдийн засаг бүлгийн “Өрийн дарамтгүй төр” хэсгийн хүрэх үр дүнгийн 

1-д “Засгийн газрын өрийн удирдлагын тогтолцоог сайжруулж, Засгийн 

газрын өрийн ДНБ-д эзлэх хэмжээг 40-өөс доош хувь” гэснийг “… эзлэх 

хэмжээг өнөөгийн үнэ цэнээр 40-өөс доош хувь” гэж өөрчлөх 

Тусгасан  

54.  

4.1.12 Монгол Улс нь Дэлхийн худалдааны байгууллагын гишүүн орон тул 

импортын бараанд ногдуулах тарифын хэмжээг Тариф, худалдааны 

ерөнхий хэлэлцээрийн хүрээнд тохирсон хязгаарт багтаан ногдуулах 

үүрэгтэй тул “Эдийн засаг” бүлгийн 4.1.12 дугаар үйл ажиллагааг 

“Тансаг зэрэглэлийн бараа, бүтээгдэхүүний импортын татвар, 

зохицуулалтыг олон улсын гэрээ, хэлэлцээрт заасны хүрээнд үр 

ашигтай хэрэгжүүлнэ” гэж өөрчлөх 

Тусгасан  
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55.  

4.1.17 

6.4.1 

Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тухай хуулийн 22.5.3-т 

“байгалийн нөөцийг хэмнэлттэй ашиглах, орчны бохирдол, хаягдлыг 

багасгах, байгальд ээлтэй техник, тоног төхөөрөмжийг борлуулсан 

орлогод ногдох албан татвар”-т хөнгөлөлт үзүүлэхээр заасан тул  

“Эдийн засаг” бүлгийн 4.1.17, “Ногоон хөгжил” бүлгийн 6.4.1 дүгээр үйл 

ажиллагааг тус тус хасах 

Тусгасан  

56.  

4.3 Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.3-т 

“Компанийн нийтэд санал болгон гаргах өрийн хэрэгсэл нь үүргийн 

гүйцэтгэлийг хангах баталгаатай байж болно.” гэж заасан тул 

хөгжлийн бодлогын төслийн 4.3 дахь зорилтын хүрээнд “Дотоодын 

зээлжих зэрэглэл тогтоогч байгууллагыг байгуулах шаардлагатай арга 

хэмжээг Засгийн газраас авч хэрэгжүүлнэ” гэсэн үйл ажиллагаа нэмэх 

Тусгасан  

57.  

9.4.9 “Улаанбаатар ба дагуул хот” бүлгийн 9.4.9 дүгээр үйл ажиллагааны 

“...бүсийн татвар ногдуулах” гэснийг “газрын төлбөр болон үл хөдлөх 

хөрөнгийн  татварын хувь хэмжээг бүсчлэлийн дагуу ялгаатай тогтоож” 

гэж өөрчлөх 

“Газрын төлбөр болон үл 

хөдлөх хөрөнгийн  

татварын хувь хэмжээг 

бүсчлэлийн дагуу 

ялгаатай тогтооно” гэсэн 

саналыг оруулсан. 

 

58.  

9.4.10 Онцгой албан татварын тухай хуулийн дагуу согтууруулах ундаа, 

тамхи, суудлын автомашин, автобензин, дизелийн түлшинд онцгой 

албан татвар ногдуулдаг тул “Улаанбаатар ба дагуул хот” бүлгийн 

“9.4.10. Хотын татварыг төрөлжүүлэн архи, согтууруулах ундаа, 

тамхины болон автомашин, агаарын бохирдлын онцгой татвар бий 

болгоно.” гэсэн үйл ажиллагааг хасах 

Ирүүлсэн саналыг 

үндэслэн “Хотын 

татварыг төрөлжүүлж 

онцгой татварыг бий 

болгоно” гэж 

засварласан. 

 

59.  

Эрсдэл Аливаа худалдаа нь эрэлт, нийлүүлэлтийн зарчимд тулгуурлан 

хийгддэг тул экспортын цар хүрээг эрс нэмэгдүүлсэн ч, дэлхийн зах 

зээл дэх эрдэс бүтээгдэхүүний эрэлт буурсан тохиолдолд манай 

улсын төсвийн орлогод нөлөөлөх эрсдэл арилахгүй юм. Түүнчлэн, 

эрдэс бүтээгдэхүүний үнэ буурсан байхад экспортын хэмжээг 

нэмэгдүүлэх нь оновчтой бус бодлого юм. Иймд “Алсын хараа 2050, 

Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлогыг хэрэгжүүлэхэд учирч 

болзошгүй эрсдэлүүд” бүлгийн 9.II дугаар үйл ажиллагааны  

найруулгыг өөрчлөх 

Саналыг хүлээж авсан  

60.  

Хэрэг-жүүлэх төсөл Хавсралт материал “Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн бодлогын 

хүрээнд хэрэгжүүлэх төсөл”-ийн жагсаалтад заасан төсөвт өртөг бүхий 

төслүүдийн санхүүжилтийг ямар эх үүсвэрээр гаргахыг тодорхой заах 

Саналыг хүлээж авсан  

61.  

Уул уурхай, хүнд 

үйлдвэрийн яам 

2020.01.20 

01/157 

 Зарчмын саналтай бөгөөд бодлогын баримт бичгийн төсөлд тусгах 

тусгайлсан санал байхгүй.  

  

62.  
Хөдөлмөр, нийгмийн 

хамгааллын яам 

2020.01.17 

2/151 

2.1 Зорилт 2.1.-ийн “Мэргэжлийн болон дээд боловсрол” хэсэгт техникийн 

боловсрол гэж нэмэх 

Тусгасан Мэргэжлийн, техникийн болон дээд 

боловсрол гэж тусгасан 

63.  

2.1.10 

2.1.11 

2.1.26 

2.1.10, 2.1.11, 2.1.26-д “Политехник коллеж” гэж нэмэх  

64.  
2.3 Зорилт 2.3-ийг хэрэгжүүлэх III үе шат (2041-2050)-д дурдсан “Нийгмийн 

идэвхтэй, бүтээлч гэр бүлийг дэмжих орчинг бүрдүүлэх үе” гэснийг 
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“Нийгмийн идэвхтэй, бүтээлч иргэн, гэр бүлийг тогтвортой дэмжих үе” 

гэж өөрчлөх 

65.  
2.3.2 2.3.2 дах заалтад туссан “идэр, ахимаг настны” гэснийг “хөдөлмөрийн 

болон ахмад настны” гэж өөрчлөх 

 

66.  2.3.2 2.3.2 дах заалтад “хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний” гэж нэмэх  

67.  2.3.11 2.3.11 дэх заалтаас “сэтгэл зүйн чиглэлээр” гэснийг хасах  

68.  

2.6 Зорилт 2.6-г хэрэгжүүлэх I үе шатны ерөнхий чиглэлийн нэршил нь 

“Зорилтын хүрээнд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа”-нд тусгасан нэршлээс 

зөрүүтэй байгааг ижил болгох 

 

69.  

2.6 Зорилт 2.6 дахь заалтыг “Цалин, орлогын 50 хүртэл хувийг 

хуримтлуулах боломж бүхий чинээлэг дундаж давхаргыг бүрдүүлэх 

цалин хөлс, урамшууллын тогтолцоог хэрэгжүүлнэ” гэж өөрчлөх 

Тусгаагүй Санал болгож буй томьёолол нь 3-р бүлэгт 

хамаарна 

70.  

2.7 Хүний хөгжил бүлгийн “Удмын сан” хэсгийг Үндэсний нэгдмэл үнэт 

зүйл” бүлэг рүү “Монгол хүний удмын сан” нэртэйгээр шилжүүлэн 

тусгах 

Саналыг хэсэгчлэн 

хүлээн авч, “Монгол 

хүний удмын сан” гэж 

найруулсан 

Зорилт 2.6 нь үнэт зүйл төдийгүй “Хүний 

хөгжил”-тэй холбоотой  үйл ажиллагааны 

чиглэл, агуулгаар тусгасан 

71.  
3.1 Зорилт 3.1-ийг хэрэгжүүлэх I үе шат (2020-2030)-ыг “Хүртээмжтэй 

нийгмийн хамгаалал” гэж өөрчлөх 

Тусгасан  Саналыг хүлээн авч, “Хүртээмжтэй 

нийгмийн хамгаалал” болгон өөрчилсөн. 

72.  

3.1 Ирээдүйн тэтгэврийн нөөц сангийн тухай хууль 2019 оны 11 дүгээр 

сарын 13-ны өдрийн УИХ-аар хэлэлцэн хүчингүй болсон тул Зорилт 

3.1-ийг хэрэгжүүлэх II үе шат (2031-2040)-ны 2 дугаар хэсгийг 

“Тэтгэврийн нөөц санг ашигт малтмалын орд газрын орлогын өгөөж 

болон ипотекийн санхүүжилтийн эх үүсвэрээс бүрдүүлэх” гэж өөрчлөх 

Саналыг хүлээн авч, 

“Тэтгэврийн нөөц санг 

ашигт малтмалын орд 

газрын орлогын өгөөж 

болон ипотекийн 

санхүүжилтийн эх 

үүсвэрээс бүрдүүлэх” 

болгон өөрчилсөн 

Ирээдүйн тэтгэврийн нөөц сангийн тухай 

хууль 2019 оны 11 дүгээр сарын 13-ны 

өдрийн УИХ-аар хэлэлцэн хүчингүй болсон 

тул саналыг хүлээн авч, засварыг оруулав. 

73.  

3.1.7 Ирээдүйн тэтгэврийн нөөц сангийн тухай хууль 2019 оны 11 дүгээр 

сарын 13-ны өдрийн УИХ-аар хэлэлцэн хүчингүй болсон тул 3.1.7 дахь 

заалтыг “Тэтгэврийн нөөц санг ашигт малтмалын орд газрын орлогын 

өгөөж болон ипотекийн санхүүжилтийн эх үүсвэрээс бүрдүүлнэ” гэж 

өөрчлөх 

Саналыг хүлээн авч, 

“Тэтгэврийн нөөц санг 

ашигт малтмалын орд 

газрын орлогын өгөөж 

болон ипотекийн 

санхүүжилтийн эх 

үүсвэрээс бүрдүүлнэ” 

болгон өөрчилсөн 

Ирээдүйн тэтгэврийн нөөц сангийн тухай 

хууль 2019 оны 11 дүгээр сарын 13-ны 

өдрийн УИХ-аар хэлэлцэн хүчингүй болсон 

тул саналыг хүлээн авч, засварыг оруулав. 

74.  

3.1.25 Өрхийн амьжиргааны түвшин өрх, иргэний орлого, хөрөнгийн 

мэдээлэлд үндэслэн тодорхойлох нөхцөлийг бүрдүүлж, аргачлалыг 

боловсронгуй болгоно 

Саналыг хүлээн авч, 

3.1.25 дахь заалтыг 

“Өрхийн амьжиргааны 

түвшин өрх, иргэний 

орлого, хөрөнгийн 

мэдээлэлд үндэслэн 

тодорхойлох нөхцөлийг 

бүрдүүлж, аргачлалыг 

боловсронгуй болгоно” 

гэж өөрчлөв 

“Өрхийн амьжиргааны түвшинг тогтоох 

аргачлалыг боловсронгуй болгож” гэснийг 

дэлгэрэнгүй байдлаар дахин томъёолон 

бичсэнийг зүйтэй гэж үзсэн тул 

өөрчлөлтийг хийв. 

75.  

3.1.10 

3.1.24 

 

3.1.10, 3.1.24 дэх заалтууд нийгмийн халамжийн салбарт үл хамаарах 

үйл ажиллагаа тул нэгтгэн 1 заалт болгон Хүний хөгжил бүлгийн 

холбогдох хэсэгт оруулах 

Саналыг хүлээн авч, 

Зорилт 2.3 руу 

шилжүүлэхээр шийдэв 

3.1.10, 3.1.24 дэх заалтууд агуулгын хувьд 

ижил, нийгмийн халамжийн салбарт үл 

хамаарах учраас “Хүний хөгжил” бүлгийн 

“Гэр бүл” хэсгийн Зорилт 2.3-т нэг заалт 

болгон оруулахаар болов 
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76.  

3.1.11 

3.1.15 

3.1.17 

 

3.1.11, 3.1.15, 3.1.17 дэх заалтууд агуулгын хувьд ижил утгатай байгаа 

тул “Нийгмийн халамжийн тусламж, дэмжлэг, үйлчилгээг ядуу, эмзэг 

бүлгийн хэрэгцээнд нийцүүлж, амьжиргааг нь дээшлүүлэхэд 

чиглүүлнэ” гэж нэгтгэн тодорхойлох 

Саналыг хүлээн авч, 

3.1.11 дэх заалтад 

нэгтгэн “Нийгмийн 

халамжийн тусламж, 

дэмжлэг, үйлчилгээг 

ядуу, эмзэг бүлгийн 

хэрэгцээнд нийцүүлж, 

амьжиргааг нь 

дээшлүүлэхэд чиглүүлнэ” 

гэж өөрчлөн оруулав 

Эдгээр заалтууд агуулгын хувьд ижил тул 

нэгтгээд яамнаас ирсэн саналын дагуу 

өөрчлөн 3.1.11 дэх заалт болгон оруулж, 

3.1.15, 3.1.17 дах заалтуудыг хасахаар 

шийдэв. 

77.  

3.1.13 

3.1.14 

 

3.1.13 дахь заалт агуулга, найруулгын алдаатай байгаа тул 3.1.14 

хэсгийн агуулгыг тус хэсэгт оруулан нэгтгэж “Ядуу өрхийг хөгжүүлэх, 

хамгаалах, тэдгээрийн амьжиргааг дээшлүүлэх орон нутгийн онцлогт 

нийцсэн шинэ төрлийн асрамжийн болон олон нийтийн оролцоонд 

түшиглэсэн халамжийн үйлчилгээг нэвтрүүлнэ” гэж өөрчлөх 

Саналыг хүлээн авсан. 3.1.13 дах заалтад “Ядуу өрхийг хөгжүүлэх, 

хамгаалах, тэдгээрийн амьжиргааг 

дээшлүүлэх орон нутгийн онцлогт нийцсэн 

шинэ төрлийн асрамжийн болон олон 

нийтийн оролцоонд түшиглэсэн халамжийн 

үйлчилгээг нэвтрүүлнэ” гэж оруулав. 3.1.14 

дэх заалтыг хасав 

78.  

3.1.21 

3.1.23 

 

3.1.21, 3.1.23 дахь заалтууд утга, агуулгын хувьд дахцаж байгаа тул 

3.1.23 дахь заалтыг хасах 

Саналыг хүлээн авав. Нэг агуулга бүхий зүйлийг товч болон 

дэлгэрэнгүй байдлаар бичсэн байсан тул 

3.1.21 дэх дэлгэрэнгүй хэлбэрээр бичсэн 

заалтыг үлдээж, 3.1.23-ыг хасав. 

79.  

3.1.26 3.1.26 дахь заалтад “хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн” гэж нэмж тусгах Саналыг хүлээн авав. 3.1.26 дахь заалтыг “Ахмад настан, 

хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнд үзүүлэх урт 

хугацааны тусламж үйлчилгээний нэгдсэн, 

цогц тогтолцоог бүрдүүлнэ” болгон 

өөрчлөв 

80.  

3.1.27 

3.1.33 

3.1.27-3.1.33 дахь заалтууд нь 2.3.6-2.3.11 дэх заалтуудтай давхцаж 

байгаа тул хасах 

Саналыг хүлээн авав. 3.1.27-3.1.33 дах заалтууд нь Гэр бүл 

хэсгийн 2.3.6-2.3.11 дэх заалтуудтай 

агуулга давхцсан тул 3 дугаар бүлгээс 

хасав. 

81.  

3.1 

Зураг 3.1 

Нийгмийн даатгалын сангаас тэтгэвэр авагчдын тоо, зарцуулсан 

хөрөнгийн статистик мэдээллийг 2018 оны байдлаар болгон өөрчлөх 

шаардлагатай. Үүнд: Өндөр насны тэтгэвэр авагчдын тоо 293.8 мянга, 

зарцуулсан хөрөнгө 1,222,509.0 сая төгрөг; тахир дутуугийн тэтгэвэр 

авагчдын тоо 66.3 мянга, зарцуулсан хөрөнгө 208,234.0 сая төгрөг; 

тэжээгчээ алдсаны тэтгэвэр авагчдын тоо 20.2 мянга, зарцуулсан 

хөрөнгө 64,177.6 сая төгрөг; цэргийн алба хаасны тэтгэвэр авагчдын 

тоо 17.8 мянга, зарцуулсан хөрөнгө 122,879.8 сая төгрөг байна. 

Саналыг хүлээн авав. Зураг 3-1д орсон статистик мэдээллийш 

яамнаас ирүүлсэн 2018 оны байдлаарх 

мэдээллээр солив. 

82.  

3.3 Зорилт 3.3-ыг хэрэгжүүлэх I үе шатны ерөнхий чиглэлийн нэршил нь 

“Зорилтын хүрээнд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаа”-нд тусгасан нэршлээс 

зөрүүтэй байгааг ижил болгох 

Саналыг дэмжихгүй 

байна. 

Энэ үе нь бизнес эрхлэлтийн таатай 

орчинг бүрдүүлснээр бизнес эрхлэлтийн 

үйл ажиллагааг эрчимжүүлэх зорилт тавьж 

байгаа тул агуулгын хувьд үйл 

ажиллагаандаа тохирсон гэж үзэж байна. 

83.  

Хууль зүй, дотоод 

хэргийн яам 

2020.01.20 

1-1/309 

 Дэмжсэн.   
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84.  

Хүнс, хөдөө аж ахуй, 

хөнгөн үйлдвэрийн яам 

2020.01.13 

01/168 

 

4.1 

Хүснэгт 4.1 

"Эдийн засгийн тэргүүлэх чиглэлүүд" гэсэн хэсгийн Зорилт 4.2-ын 

Хүснэгт 4.1-д "Хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэл" гэсэн мөрийг нэмэх. Тус 

хүснэгтэд "Хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэл" гэж нэмснээр тунш орнууд, 

олон улсын байгууллагаас хөдөө аж ахуйн салбарт хөрөнгө оруулалт 

хийх, хамтран ажиллах боломжууд бүрдэнэ гэж үзэж байна. Хөдөө аж 

ахуйн салбар нь Монгол Улсын эдийн засгийн тулгуур салбарын нэг 

бөгөөд нийт нутаг дэвсгэрийн 73,5 хувийг хамарсан үйлдвэрлэлтэй, 

орон нутгийн 85,0 орчим хувь хөдөө аж ахуйд суурилсан эдийн 

засагтай байна. Монгол Улсын дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд хөдөө аж 

ахуйн үйлдвэрлэл 2018 оны байдлаар 10.8 хувь, экспортын орлогын 

9.2 хувийг хөдөө аж ахуйн гаралтай бүтээгдэхүүний экспорт бүрдүүлж, 

нийт ажиллах хүчний 26.7 хувь тус салбарт ажиллаж байна. 

Тусгасан “Эдийн засгийн тэргүүлэх чиглэлүүд” гэсэн 

хэсгийн Зорилт 4.2-ын Хүснэгт 4.1-д 

коммент хэлбэрээр оруулсан. 

85.  

4.2.6 Хөгжлийн бодлогын баримт бичгийн төслийн 4.2.6 дахь хэсэгт "малыг 

эрүүлжүүлэх" гэсний дараа "чанар, ашиг шимийг сайжруулах" гэж 

нэмэх; 

Тусгасан  

86.  

Эрүүл мэндийн яам 

2020.01.15 

1а/171 

Зорилгууд 86-р хуудасны 2-т улс орны хөгжлийн гол тулгуур нь “эрүүл иргэн” гэдэг 

санааг тусгаж “Чанартай амьдралын баталгаа бүхий нийгмийн 

хамгаалалтай, эрүүл энх, аз жаргалтай гэр бүлийн орчинд улс орны 

хөгжлийн суурь болсон эрүүл, боловсролтой, нийгмийн идэвхтэй 

Монгол хүнийг хөгжүүлж, хүний хөгжлийн индексийг 0.9-д хүргэж, аз 

жаргалын индексээр эхний 10 орны тоонд багтах болно” гэж 

томьёолох 

Тусгасан   

87.  

2.2-ын үйл 

ажиллагааны чиглэл 

118-р хуудасны Зорилтыг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны зорилтод 

“...Нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний тогтолцоо бүрдүүлэх” гэснийг 

“Нийгмийн эрүүл мэндийн тогтолцоог бэхжүүлэх” гэж 

Тусгасан   

88.  

2.2.2 118-р хуудасны 2.2.2 дахь заалтаас “Манай ард иргэд тухайн төвөөр 

амьдралдаа нэгээс доошгүй удаа заавал орж үзэж, зөвлөгөө авдаг 

нийгмийн эрүүл мэндийн загвар төвийг нийслэл хотод, нийгмийг эрүүл 

мэндийн төвийг бүх аймаг, хотод байгуулан хөгжүүлнэ” гэснийг 2 

салган “Иргэдэд эрүүл мэндийн мэдлэг олгох, тэдний эрүүл мэндийн 

боловсролыг дээшлүүлэх, эрүүл мэндийн мэдээлэл, сургалт, 

сурталчилгааны загвар төвийг нийслэл хотод байгуулах”,  “Аймаг, 

дүүргийн түвшинд хүн амд нийгмийн эрүүл мэндийн тусламж, 

үйлчилгээ үзүүлэх нийгмийн эрүүл мэндийн төвийг байгуулах” гэж 

тодорхойлох 

Тусгасан   

89.  

Зураг 2.4 119-р хуудасны “Эрүүл мэнд” хэсэгт Эрүүл мэндийн даатгалын тухай 

хуулийн 1-р зүйлд заасан “...даатгуулагчид эрүүл мэндийн улмаас 

учирч болзошгүй санхүүгийн эрсдэлийг хуваалцах” гэсэн үндсэн 

зорилтыг нэмж тусгах, 118-р хуудсанд тусгасан зорилтын хүрээнд 

хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны 2-р хэсэг болох “Эрүүл мэндийн 

тусламж, үйлчилгээний чанар, гүйцэтгэлд тулгуурласан санхүүжилт, 

даатгалын тогтолцоо бүрдүүлэх чиглэлээр” гэсэнтэй уялдуулан 

“Иргэн, даатгуулагчийн эрүүл мэндийн эрэлт, хэрэгцээнд нийцсэн, 

санхүүгийн эрсдэлээс хамгаалсан, чанартай, хүртээмжтэй тусламж 

үйлчилгээг хангасан Эрүүл мэндийн даатгалын оновчтой тогтолцоо” 

гэх 

Саналыг хэсэгчлэн 

хүлээн авсан 

Саналыг хэсэгчлэн хүлээн авч найруулгыг 

өөрчилсөн 

90.  

2.2.15 120-р хуудасны 2.2.15-аас “эрүүл мэндийн байгууллагуудыг” гэснийг 

хасах, “...бие даасан хэлбэр лүү шилжүүлэх үйл ажиллагааг туршин 

хэрэгжүүлэх...” гэсний “туршин” гэдгийг хасч, “үе шаттайгаар” гэж нэмж 

оруулах 

Тусгасан  Өөрчлөгдсөн дугаараар 2.2.17-д тусгасан. 
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91.  
2.2.19 120-р хуудасны 2.2.19-д “...цахим хяналтын тогтолцоог бүхий” гэснийг 

“...цахим хяналтын тогтолцоо бүхий” гэж засах 

Тусгасан   

92.  

2.2.11 120-р хуудасны 2.2.11-д үйл ажиллагааг 2 салган “Оношилгоо, 

эмчилгээний орчин үеийн дэвшилтэд технологийг нэвтрүүлж, иргэд эх 

орондоо бүрэн оношлогдон эмчлэгдэх боломжийг бүрдүүлэхийн 

зэрэгцээ гадаадын иргэд манай оронд ирж эрүүл мэндийн тусламж, 

үйлчилгээ авах нөхөцлийг бүрдүүлэх зорилгоор эмнэлэг олон улсын 

магадлан итгэмжлэл авах үйл ажиллагаанд төрөөс дэмжлэг үзүүлнэ”, 

“Хүн амын дунд зонхилон тохиолдож байгаа халдварт бус өвчний 

үеийн тусламж, үйлчилгээг сайжруулах зорилгоор олон улсын жишигт 

нийцсэн төвийг төрөлжүүлэн байгуулна (Зүрх судасны төв, Эрхтэн 

шилжүүлэн суулгах төв, Яаралтай тусламжийн үндэсний төв гэх мэт)” 

гэх 

Тусгасан   

93.  

2.2.16 120-р хуудасны 2.2.16-д тусгасан үйл ажиллагаанд дурдагдсан 

гүйцэтгэлд суурилсан санхүүжилтийн тогтолцоо нь магадлан 

итгэмжлэх үйл ажиллагаатай үл холбогдох учир хасч “Эмнэлгийн 

тусламж, үйлчилгээний чанар, аюулгүй байдлыг сайжруулах 

зорилгоор төрөөс хараат бус бие даасан магадлан итгэмжлэлийн 

тогтолцоо бүрдүүлнэ” гэж томьёолох 

Тусгасан   

94.  
2.2.22 121-р хуудасны 2.2.22-д тусгасан үйл ажиллагаанд “...дэвшилтэд 

технологи нэвтрүүлэх үйл ажиллагааг төрөөс дэмжинэ” гэж нэмэх 

Тусгасан   

95.  

2.2.25 

2.2.26 

121-р хуудасны 2.2.25 дахь үйл ажиллагаанд “...цэцэрлэгийн хүүхдэд 

зориулсан тусгай хөтөлбөр хэрэгжүүлж, дадлагын хичээл тогтмол 

оруулна”, 2.2.26-д “Сургууль бүрд эрүүл, зөв амьдралын дадал олгох 

тусгайлсан хөтөлбөр хэрэгжүүлж” гэснийг өөрчлөн “сургуулийн өмнөх 

боловсролын хөтөлбөрт тусган, ерөнхий боловсролын сургуульд бие 

даасан хичээл болгон оруулж, эрүүл амьдралын зан үйлийг 

хэвшүүлнэ” гэх 

Саналыг хэсэгчлэн 

хүлээн авсан 

Энэхүү 2 заалтыг нэгтгэж, найрууллагын 

өөрчилсөн. 

96.  

2.2.26 121-р хуудасны 2.2.26-д “хүүхдүүд чөлөөт цагаараа эрүүл мэнд, бие 

бялдрын зөв дадал эзэмших анги танхим байгуулж ажиллуулна” 

гэснийг “Хүүхэд чөлөөт цагаараа эрүүл мэнд, бие бялдрын зөв дадал 

эзэмших орчин нөхцөлийг орон сууцны гадна талбай, сургуулийн 

орчинд бүрдүүлнэ” гэх 

Тусгасан   

97.  2.2.27 121-р хуудасны 2.2.27-д “...хомстлоос” гэснийг “хомсдолоос” гэж засах Тусгасан   

98.  2.2.29 122-р хуудасны 2.2.29-д “...архи гэсний ард “тамхи” гэж нэмж оруулах Тусгасан   

99.  

 122-р хуудсанд тусгасан зорилтыг “Иргэний эрүүл мэндийн эрэлт 

хэрэгцээнд нийцсэн, санхүүгийн эрсдэлээс хамгаалсан Эрүүл мэндийн 

даатгалын тогтолцоо бүрдүүлэх чиглэлээр” гэж өөрчлөх 

Тусгасан   

100.  

2.2.30 2.2.30-д заасан үйл ажиллагаа нь даатгуулагчид үзүүлэх тусламж, 

үйлчилгээг бус зөвхөн байгууллага санхүүжүүлэхээр тусгагдсан 

байгаа тул хасах 

Тусгасан   

101.  

2.2.31 2.2.31-д заасан үйл ажиллагаа нь даатгуулагчид зөвхөн олон улсын 

жишигт нийцсэн төвөөс өндөр өртөгтэй оношилгоо, эмчилгээ 

хийлгэсэн тохиолдолд зардлыг эрүүл мэндийн даатгалын сангаас 

авах мэтээр тусгагдсан. Мөн Яаралтай тусламжийн үйлчилгээ нь 

төрөөс санхүүжүүлэх тусламж, үйлчилгээнд хамаарах тул эрүүл 

мэндийн даатгалын сангаас санхүүжүүлэх гэсэн үйл ажиллагаатай 

хамт оруулсан нь оновчгүй байгаа тул “Иргэд орчин үеийн эмчилгээ, 

оношилгооны өндөр өртөгтэй, нарийн төвөгтэй, оношилгоо, эмчилгээ 

Тусгасан   
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хийлгэх тохиолдолд зардлыг эрүүл мэндийн даатгалын сангаас олгох 

үйл ажиллагааг өргөжүүлнэ” гэж өөрчлөх 

102.  

2.2.32 2.2.32-ыг “Иргэн, даатгуулагч эрүүл мэндийн урт хугацааны тусламж, 

үйлчилгээ болох сэргээн засах, сувилахуй, хөнгөвчлөх тусламж 

үйлчилгээ авах зардлыг эрүүл мэндийн даатгалын сангаас 

санхүүжүүлэх боломжийг бүрдүүлнэ” гэх 

Тусгасан   

103.  
 117 болон 122-р хуудсанд тусгасан зорилтоос “Эрүүл дундаж насжилт” 

гэснийг “Эрүүл насжилт” гэх 

Тусгасан   

104.  

 “...хувь хүний генийг эрүүл мэндийг онцлог хэмээн тусгасан байдлыг 

эргэн харах, зорилтыг бүхэлд нь “Эрүүл насжилтаар бүсийн хэмжээнд 

тэргүүлэх 10 орны нэг болж, хиймэл оюун ухаанд суурилсан хувь хүнд 

чиглэсэн эрүүл мэндийн үйлчилгээ нэвтрүүлэх” гэх 

Тусгасан   

105.  
2.7.2 133-р хуудасны 2.7.2-д тусгасан “...төрөлхийн согогтой₮ гэснийг 

“төрөлхийн хөгжлийн гажигтай” гэж засах 

Тусгасан   

106.  

Шалгуур 27-30 142-р хуудсанд тусгасан 27-30-р шалгуур үзүүлэлтэд эрэгтэйчүүдийн 

хүн амд, эмэгтэйчүүдийн хүн амд гэснийг 15-49 насны эрэгтэйчүүдэд, 

15-49 насны эмэгтэйчүүдэд гэж засах 

Тусгасан   

107.  

Шалгуур 34 144-р хуудсан “Тухайн жилд товлолт дархлаажуулалтын хамрагдалт 

2030 онд 100 хувь, 2040 онд 100 хувь, 2050 онд 100 хувь” гэснийг 99-

99,5 хувь нэж өөрчлөх. Мөн шалгуур үзүүлэлтийн эх үүсвэр хэсэгт 

Халдарт өвчин судлалын төв гэснийг Халдварт өвчин судлалын төв 

гэж засах 

Тусгасан   

108.  

Шалгуур 38, 40 146-р хуудасны 38-р шалгуур үзүүлэлтийн нэрийг “Артерийн даралт 

ихсэх өвчний эрт илрүүлэг үзлэгт хамрагдсан хүн”, 39-р шалгуур 

үзүүлэлтийн нэрийг “Чихрийн шижингийн эрт илрүүлэг үзлэгт 

хамрагдсан хүн”, 148-р хуудасны 40-р шалгуур үзүүлэлтийн нэрийг 

“Умайн хүзүүний хорт хавдрын эрт илрүүлэг үзлэгт хамрагдсан хүн” 

гэж тус тус өөрчлөх 

Тусгасан   

109.  

Шалгуур 41, 42, 43, 44, 

45 

148-р хуудасны 41, 42-р шалгуур үзүүлэлт давхцаж байгаа тул 41-р 

үзүүлэлтийг хасч, 42-р үзүүлэлтийг “Эрүүл мэндийн даатгалд 

хамрагдсан иргэд” гэж оруулах, 43-45-д тусгагдсан шалгуур 

үзүүлэлтийн “хүний тоо” гэснийг “эмнэлгийн мэргэжилтэн” гэх 

Тусгасан   

110.  

 134-154-р хуудсанд тусгагдсан Хүний хөгжил зорилгын хэрэгжилтийн 

хяналт, үнэлгээний шалгуур үзүүлэлт, хүрэх түвшин хэсэгт 2-3, 10-13, 

16, 20, 22-30, 32-33, 35-36, 42-45, 48, 57-р шалгуур үзүүлэлтийн нэр, 

хэмжих нэгжийг тусад нь салган оруулах. Жишээ нь Тавт вакцины 3 

дах тунгийн хамрагдалтын хувь гэснийг “хамрагдалт” гэж хувийг 

хэмжих нэгсийн баганад оруулах 

Тусгасан   

111.  

3.5 Төслийн 176-р хуудасны “Идэвхитэй амьдралын хэвшилтэй” гэснийг 

“Идэвхитэй амьдралын хэв маягтай” гэх 

Саналыг дэмжихгүй 

байна. 

Монгол хэлний их тайлбарт “хэвшил” гэдэг 

бол “амьдралын дадал, зуршил” гэж 

тайлбарласан байдаг. Харин “хэв маяг” 

гэдэг нь уг тайлбарт дурьдсанаар “юмны 

хэлбэр дүрс” гэдэг утгаар ашиглагдана 

гэжээ. Иймд хүмүүсийн идэвхтэй 

амьдралын дадал зуршлын талаарх 

асуудлыг ярьж буй тул “Идэвхтэй 

амьдралын хэвшилтэй” гэснийг хэвээр 

үлдээхээр шийдэв. 

112.  
Шалгуур 4 Төслийн 180-р хуудсан дахь Амьдралын чанар ба дундаж давхарга 

зорилгын хэрэгжилтийн хяналт, үнэлгээний шалгуур үзүүлэлт, хүрэх 

Саналыг хүлээн авав Дундаж наслалтын тооцоог эргэн харж, 

ҮСх-ны статистик мэдээлэл, хүн амын 
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түвшингийн 4-р шалгуур үзүүлэлт “Хүн амын дундаж наслалтыг 2050 

онд 73.5 хүргэнэ” гэснийг эргэн харах. (Монгол Улсын Их Хурлын 2016 

оны 19 дүгээр тогтоолоор батлагдсан Монгол Улсын Тогтвортой 

хөгжлийн үзэл баримтлал-2030-д Хүн амын дундаж наслалтыг 2030 он 

гэхэд 78-д хүргэх зорилтыг тусгасан) 

хэтийн тооцооны үр дүнд үндэслэн дахин 

засварлан оруулах нь зүйтэй гэж үзэв. 

113.  

7.4.4 327-р хуудасны 7.4.4-д тусгагдсан "...эмнэлгийн түргэн тусламжийн 

байгууллагуудын..." гэснийг "...эрүүл мэндийн байгууллагын..." гэж тус 

тус өөрчлөх саналтай байна. 

Тусгасан  

114.  

Эрчим хүчний яам 

2020.01.15 

а/141 

9 Монгол Улсын нөхцөл байдлын шинжилгээ хэсэгт дараах засвар 

оруулах шаардлагатай гэж үзэж байна. 

9. Улаанбаатар ба дагуул хот булэг 

Хотын цахилгаан эрчим хүч хэрэглэгчдийг Монгол Улсын төвийн 

эрчим хүчний системээс буюу ДЦС-2, ДЦС-3, ДЦС-4 дүгээр цахилгаан 

станцуудаас "Цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ" ТӨХК-ны 

Улаанбаатар салбарын 110кВ- ын 29 дэд станц, "Улаанбаатар 

Цахилгаан түгээх сүлжээ" ТӨХК-ны эзэмшлийн 35кВ- ын 226 дэд 

станцаар дамжуулан цахилгаан эрчим хүчээр хангадаг. Нийслэлийн 

нутаг дэвсгэрт байрлах 3 дулааны цахилгааны станц нь нүүрсээр 

ажилладаг бөгөөд үр ашгийн түвшин нь олон улсын стандартаас 

доогуур байна. Төвийн эрчим хүчний системийн цахилгааны алдагдал 

ихээхэн өндөр байна. Дээрх 3 дулааны цахилгаан станц нь жилдээ 

дунджаар 5.1 сая.тн нүүрс түлшиндээ хэрэглэж байгаа бөгөөд энэ нь 

Улаанбаатар хотын нийт өрхийн хэрэглэж буй нүүрснээс 5 дахин их 

байна. Нийт хэрэглэж буй нүүрсний 64.3 хувь буюу 3.2 сая тн нүүрсийг 

4 дүгээр дулааны цахилгаан станц дангаараа хэрэглэж байгаа бол, 

31.8 хувь буюу 1.6 сая тн нүүрсийг 3 дугаар дулааны цахилгаан станц, 

3.9 хувь буюу 0.2 сая тн нүүрсийг 2 дугаар дулааны цахилгаан станц 

тус тус хэрэглэж байна. Улаанбаатар хотын ачаалал 2012 он хүртэл 

эдийн засгийн өсөлт, агаарын бохирдлыг бууруулах чиглэлээр 

хийгдэж буй ажил зэргээс хамаарч 6-8 хувийн өсөлттэй байсан бөгөөд 

сүүлийн жилүүдэд ачааллын өсөлт саарч дундаж өсөлт 5.5% болж 

буурсан байна. Нийслэлийн бүсийн эрчим хүчний хэрэглэгчдийг 

Улаанбаатарын Цахилгаан түгээх сүлжээнээс цахилгаанаар 

найдвартай хангаж байна. 

Ирүүлсэн саналын дагуу 

нөхцөл байдлын 

шинжилгээнд засвар 

оруулсан. 

 

115.  

4.2.32 

4.2.33 

4.2.32-т заасан “Эрчим хүчний найдвартай, аюулгүй, тогтвортой 

байдлыг бүрэн хангасан нэгдсэн системийг бүрдүүлнэ.” болон 4.2.33-

т заасан “Түгээх сүлжээний автоматжуулсан ухаалаг, үр ашигтай 

системийг үе шаттай нэвтрүүлнэ.” гэснийг “Эрчим хүчний найдвартай, 

аюулгүй, тогтвортой байдлыг бүрэн хангасан ухаалаг, үр ашигтай бие 

даасан нэгдсэн системийг бий болгох, байгаль орчинд ээлтэй 

технологийг үе шаттай нэвтрүүлэх” гэж нэгтгэх 

Тусгасан  

116.  

4.2.45 4.2.45-д заасан “Азийн эрчим хүчний нэгдсэн сүлжээнд холбогдон, 

эрчим хүч экспортолно” гэснийг “Зүүн хойд Азийн эрчим хүчний 

нэгдсэн сүлжээнд холбогдож цахилгаан эрчим хүч экспортолно.” гэж 

өөрчлөх 

Тусгасан  

117.  

 4.2.46-д заасан “Эрчим хүчний салбарт шинэ бүтээгдэхүүн нэвтрүүлж, 

сэргээгдэх эрчим хүчний үйлдвэрлэлийг огцом нэмэгдүүлнэ” гэснийг 

“Эрчим хүчний салбарт шинэ техник, технологи нэвтрүүлж, эх 

үүсвэрийн чадлын баланстай уялдуулан сэргээгдэх эрчим хүчийг 

хөгжүүлэх” гэж өөрчлөх 

Тусгасан  
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118.   4.2.47-д заасан “хийнэ” гэснийг “хийх” гэж өөрчлөх Тусгасан  

119.  

 4.2.52-т заасан “Эрчим хүчний үйлдвэрлэлд нар, салхи, биомасс, 

шингэн болон хийн түлш, газрын гүний дулаан, түлшний элемент, 

бусад шинэ эх үүсвэрийг ашиглаж, олон улсын зах зээлд эрчим хүч 

нийлүүлэх бодлогыг эрчимжүүлнэ” гэснийг “Эрчим хүчний 

үйлдвэрлэлд нар, салхи, ус, биомасс, шингэн болон хийн түлш, газрын 

гүний дулаан, түлшний элемент, бусад шинэ эх үүсвэрийг ашиглаж, 

олон улсын зах зээлд эрчим хүч нийлүүлэх бодлогыг эрчимжүүлэх” гэж 

өөрчлөх 

Тусгасан  

120.  

 4.2.53-т заасан “Эрчим хүчний тэнцэлд цөмийн эрчим хүчний байр 

суурийг нэмэгдүүлэх бодлого хэрэгжүүлнэ” гэснийг Эрчим хүчний 

балансад цөмийн эрчим хүчний хувь хэмжээг нэмэгдүүлэх бодлого 

хэрэгжүүлэх” гэж өөрчлөх 

Тусгасан  

121.  

Зураг 4.14 Эдийн засаг бүлгийн Зураг 4.14 дээр дараах нэмэлт, өөрчлөлт хийх  

 “Эрдэнэтийн цахилгаа станц /53 МВт/ гэснийг Эрдэнэт 
үйлдвэрийн ДЦС /53 МВт/ гэж өөрчлөх 

 Эрдэнэтийн ДЦС /28,8+35/ МВт гэж нэмэх, 

 Дарханы ДЦС /83Мвт/ гэж өөрчлөх, 

 Дарханы НЦС /10 МВт/ гэж өөрчлөх 

 ДЦС-3-ын хүчин чадлыг 186 МВт гэж өөрчлөх,  

 Даланзадгадын ДЦС /9 МВт/ гэж нэмэх, 

 10 аймгийн дулааны станц шинээр барих гэж нэмэх 

 Амгалангийн дулааны станцыг 50 МВт-аар өргөтгөн дулааны 
цахилгаан станц болгох гэж нэмэх 

 ДЦС-3-ыг 75 МВт, 250 МВт-аар өргөтгөх гэж нэмэх, 

 ДЦС-2-ыг 300МВт-аар өргөтгөх гэж нэмэх 

 Ховдын Мянгад, Говь-Алтайн Есөнбулагт нарны станц барих 
гэж нэмэх,  

 Сайншандын 30 МВт-ын НЦС барих гэж нэмэх 

 Улаанбаатарт том чадлын цэнэг хураагуурын станц байгуулах 
гэж нэмэх, 

 Төвийн бүсд усан цэнэгт цахилгаан станц барих гэж нэмэх, 

 Бүс нутгийг холбосон цахилгаан дамжуулах агаарын 
шугамуудын төслүүдийг нэмэх 

Газрын зургийг зассан. Эдийн засаг бүлгийн Зураг 4.14-т коммент 

хэлбэрээр оруулсан. 

 

Зураг 4.14 нь Бүсчилсэн хөгжлийн 

бодлогын эрчим хүчний төсөл арга 

хэмжээтэй зөрөөтэй тус зургийг солих 

саналыг хүргүүлсэн.  

122.  

8.1 

Хүснэгт 8.1 

Багануур-Өндөрхаан- Чойбалсангийн 220 кВ- ын ЦДАШ, дэд станц 

2020-2030 онд 220 км барих 

Засвар оруулж тусгасан. 8.1 Хүснэгт 8.1-ийн 3-д “Багануур-Чингис- 

Чойбалсангийн 220 кВ- ын ЦДАШ, дэд 

станц 2020-2030 онд 518 км барих”-аар 

тусгасан. 

123.  

8.2 

Хүснэгт 8.3 

2020-2030 

 Тавантолгой ЦС 450 500 МВт барих 

 Нар, салхины эх үүсвэр 5 ГВт барих 

 Багануур-Чойрын 220 кВ-ын ЦДАШ, дэд станц 184.3 км барих 

 Чойр-Сайншанд- Замын-Үүдийн 220 кВ-ын ЦДАШ, дэд станц 
420 км барих 

 Сайншанд- Цагаан суврагын 220 кВ-ын ЦДАШ, дэд станц 200 
км барих 

2031-2040 

 Нар, салхины эх үүсвэр 10 ГВт барих 

 Тавантолгой- Арвайхээрийн 220 кВ-ын ЦДАШ, дэд станц 400 км 
барих 

7 төслийг тусгаж 2 

төслийг хассан. 

Хүснэгт 8.3-ын 1-д “Тавантолгой ДЦС 

500МВт” болгож тусгасан. 

- Хүснэгт 8.3-ын 3-д “Нар, салхины эх 

үүсвэр 5 ГВт барих” тусгагдсан. Байршил 

тодруулах шаардлагатай. 

- Хүснэгт 8.3-ын 4-д “Багануур-Чойрын 220 

кВ-ын ЦДАШ, дэд станц 184.3 км барих” 

 тусгасан. 
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 Шивээ-Овоо- БНХАУ чиглэлийн 660 кВ-ын ЦДАШ, дэд станц 
1160 км барих 

2040-2050 

 Нар, салхины эх үүсвэр 100  85 ГВт барих 

- Хүснэгт 8.3-ын 5-д “Чойр-Сайншанд- 

Замын-Үүдийн 220 кВ-ын ЦДАШ, дэд станц 

420 км барих” тусгасан. 

- “Сайншанд- Цагаан суврагын 220 кВ-ын 

ЦДАШ, дэд станц 200 км барих”-

Тавантолгойгоос хангагдаж байгаа 

болохоор дахин шугам тавих 

шаардлагагүй. 

- “Тавантолгой- Арвайхээрийн 220 кВ-ын 

ЦДАШ, дэд станц 400 км барих”-Төрөөс 

эрчим хүчний талаар баримтлах бодлого 

зэрэг төрийн бодлого чиглэлд тусгагдаагүй 

бөгөөд УБ- Орхон-Тамирын бэлчир-

Улиастай хэт өндөр хүчдлийн шугамаас 

холбохоор тусгасан тул хассан. 

- Хүснэгт 8.3-ын 6-д “Шивээ-Овоо- БНХАУ 

чиглэлийн 660 кВ-ын ЦДАШ, дэд станц 1160 

км барих” гэж тусгасан. 

- Хүснэгт 8.3-ын 3-д “Нар, салхины эх 

үүсвэр 85 ГВт барих” гэж тусгасан. 

124.  

8.3 

Хүснэгт 8.5 

2020-2030 

 Алтай, Улиастайн Дулааны цахилгаан станц 100 МВт барих 

 Сэргээгдэх эрчим хүчний эх үүсвэр 50 МВт барих 

 Мандалговь- Арвайхээрийн 220 кВ-ын ЦДАШ, дэд станц 310 км 
барих 

2031-2040 

 Арвайхээр- Баянхонгор-Алтайн 220 кВ-ын ЦДАШ, дэд станц 
610 км барих 

 Улаанбаатар- Улиастайг холбосон 500 400 кВ-ын ЦДАШ, дэд 
станц 1030 1000 км барих 

3 төслийг тусгаж 2 

төслийг хассан. 

Хүснэгт 8.9-ын 1-д “Алтай, Улиастайн 

Дулааны цахилгаан станц 100 МВт барих” 

гэж тусгасан. 

- Хүснэгт 8.5-ын 1-д “Сэргээгдэх эрчим 

хүчний эх үүсвэр 50 МВт барих” гэж 

тусгасан. 

- “Мандалговь- Арвайхээрийн 220 кВ-ын 

ЦДАШ, дэд станц 310 км барих”-УБ- Орхон-

Тамирын бэлчир-Улиастайн ЦДАШ-аас 

тэжээгдэх бололцоотой, Төрөөс эрчим 

хүчний талаар баримтлах бодлого  зэрэг  

төрийн бодлого чиглэлд тусгагдаагүй. 

- “Арвайхээр- Баянхонгор-Алтайн 220 кВ-ын 

ЦДАШ, дэд станц 610 км барих”- 

УБ- Орхон-Тамирын бэлчир-Улиастайн 

ЦДАШ-аас тэжээгдэх бололцоотой, Төрөөс 

эрчим хүчний талаар баримтлах бодлого 

зэрэг  төрийн бодлого чиглэлд 

тусгагдаагүй. 

- Хүснэгт 8.9-ын 6-д “Улаанбаатар- 

Улиастайг холбосон 400 кВ-ын ЦДАШ, дэд 

станц 1000 км барих” гэж тусгасан. 

125.  

8.4 

Хүснэгт 8.7 

2020-2030 

 Ховдын Эрдэнэбүрэнгийн усан цахилгаан станц 90 барих 

 Сэргээгдэх эрчим хүчний эх үүсвэр 30 МВт барих 

3 төслийг тусгаж 2 

төслийг хассан. 

- Хүснэгт 8.7-ын 1-д “Ховдын 

Эрдэнэбүрэнгийн усан цахилгаан станц 90 

барих” гэж тусгасан.  
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 Баруун бүсийн дулааны цахилгаан станц 100 МВт барих 

 Эрдэнэбүрэн- Мянгад – Дөргөн - Улиастайн ЦДАШ, дэд станц 
430 км барих 

2031-2040 

 Сэргээгдэх эрчим хүчний эх үүсвэр 30 МВт барих 

- “Сэргээгдэх эрчим хүчний эх үүсвэр 30 

МВт барих”-хувийн хэвшил, орон нутгийн 

хүрээнд шийдэх боломжтой гэж үзэн 

хассан. 

- “Баруун бүсийн дулааны цахилгаан станц 

100 МВт барих”Алтай-Улиастай ЭХС-д ДЦС 

баригдах ба түүнээс хангана. 

- Хүснэгт 8.7-ын 4-д “Мянгад – Дөргөн - 

Улиастайн ЦДАШ, дэд станц 430 км барих” 

гэж 

ТЭХТББ-д туссан байдлаар засаж 

тусгасан. 

- Хүснэгт 8.7-ын 2-д “Сэргээгдэх эрчим 

хүчний эх үүсвэр 30 МВт барих” гэж 

тусгасан.  

126.  

8.5 

Хүснэгт 8.9 

2020-2030 

 Эрдэнэтийн дулааны цахилгаан станц 35 МВт барих өргөтгөх 

 Эгийн гол УЦС 315 МВт барих 

 Сэргээгдэх эрчим хүчний эх үүсвэр /нар, салхи, ус/ 20 МВт 
барих 

 Улаанбаатар- Дархан чиглэлийн ЦДАШ, дэд станц 270 км 
барих 

2031-2040 

 Сэлэнгийн УЦС 30 МВт барих 

 Сэргээгдэх эрчим хүчний эх үүсвэр /нар, салхи, ус/ 30 МВт 
барих 

 Эрдэнэт-Булган- Мөрөн ЦДАШ, дэд станц барих 350 км барих      
Эрдэнэт-Булган 220кВ-ын 60км ЦДАШ, дэд станц барих 

4 төслийг тусгаж 2 

төслийг хассан. 

- Хүснэгт 8.9-ын 2-д “Эрдэнэтийн дулааны 

цахилгаан станц 35 МВт өргөтгөх” гэж 

тусгасан. 

- Хүснэгт 8.9-ын 3-д “Эгийн гол УЦС 315 

МВт барих” гэж тусгасан.  

-“Сэргээгдэх эрчим хүчний эх үүсвэр /нар, 

салхи, ус/ 20 МВт барих”--Төрөөс эрчим 

хүчний талаар баримтлах бодлого зэрэг  

төрийн бодлого чиглэлд тусгагдаагүй. 

- “Улаанбаатар- Дархан чиглэлийн ЦДАШ, 

дэд станц 270 км барих”- 

Төрөөс эрчим хүчний талаар баримтлах 

бодлого зэрэг  төрийн бодлого чиглэлд 

тусгагдаагүй. 

- “Сэлэнгийн УЦС 30 МВт барих”-Төрөөс 

эрчим хүчний талаар баримтлах бодлого 

зэрэг  төрийн бодлого чиглэлд тусгагдаагүй. 

- Хүснэгт 8.9-ын 4-д “Сэргээгдэх эрчим 

хүчний эх үүсвэр /нар, салхи, ус/ 30 МВт 

барих” гэж тусгасан. 

- Хүснэгт 8.9-ын 4-д “Эрдэнэт-Булган- 

Мөрөн ЦДАШ, дэд станц барих 350 км 

барих“ энэ төслийг     “Булган-Эрдэнэтийн  

220кВ-ын ЦДАШ, дэд станц” гэж тусгасан. 

/Мөрөнг Улиастайгаас хангана/ 

127.  

8.6 

Хүснэгт 8.11 

2020-2030 

 УБ хотын 3 дугаар цахилгаан станц 75 МВт өргөтгөх 

 УБ хотын 3 дугаар цахилгаан станц 250 МВт шинэчлэх 

 УБ хотын 4 дүгээр цахилгаан станц 89 МВт шинэчлэх 

 Амгалангийн дулааны станц 50 МВт өргөтгөх 

7 төслийг тусгаж 11 

төслийг хассан. 

- Хүснэгт 8.11-ын 1-д “УБ хотын 3 дугаар 

цахилгаан станц 75 МВт өргөтгөх” гэж 

тусгасан. 
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 УБ-ын дулааны 2 дугаар цахилгаан станц 100 МВт өргөтгөх 

 Багануурын цахилгаан станц 700 400МВт барих 

 Том чадлын цэнэг хураагуурын станц 100 МВт барих 

 Усан цэнэгт цахилгаан станц 100 МВт барих 

 Сэргээгдэх эрчим хүчний эх үүсвэр /нар, салхи, ус/ 100 МВт 
барих 

 Улаанбаатар- Багануурын ЦДАШ, дэд станц барих 120 135 км 
барих 

 Улаанбаатар хотын 220 кВ- ын тойрог сүлжээ 90 км барих 

 Дулаан хангамжийн ухаалаг сүлжээ байгуулах, хийн түлш, 
сэргээгдэх эрчим хүчний технологи нэвтрүүлэх 1000 Гкал 
байгуулах 

2031-2040 

 УБ-ын дулааны 2 дугаар цахилгаан станц 500 МВт өргөтгөх 

 Сэргээгдэх эрчим хүчний эх үүсвэр /нар, салхи, ус/ 300 МВт 
барих 

 Байгалийн хийн хоолойг Монгол Улсын нутгаар дайруулан 1300 
/нарийвчлах/ км барих 

 Дулаан хангамжийн ухаалаг сүлжээ байгуулах, хийн түлш, 
сэргээгдэх эрчим хүчний технологи нэвтрүүлэх 2000 Гкал 
байгуулах  

2041-2050 

 Сэргээгдэх эрчим хүчний эх үүсвэр /нар, салхи, ус/ 300 МВт 
барих 

 Дулаан хангамжийн ухаалаг сүлжээ байгуулах, хийн түлш, 
сэргээгдэх эрчим хүчний технологи нэвтрүүлэх 3000 Гкал 
байгуулах 

- “УБ хотын 3 дугаар цахилгаан станц 250 

МВт шинэчлэх”- УБ хотын агаарын 

бохирдлыг бууруулах зорилгоор 

Тавантолгой ДЦС-аас хангана. Орхон-

Тамирын бэлчирт нийслэлийн 

баримжаатай шинэ хот  байгуулах зэрэг 

төвлөрлийг сааруулах бодлого 

хэрэгжүүлснээр ийм хэмжээний ЦЭХ-ний 

өсөлт гарахгүй. 

- Хүснэгт 8.11-ын 2-д “УБ хотын 4 дүгээр 

цахилгаан станц 89 МВт шинэчлэх” гэж 

тусгасан. 

- “Амгалангийн дулааны станц 50 МВт 

өргөтгөх”- 

УБ хотын агаарын бохирдлыг бууруулах 

зорилгод нийцэхгүй хассан. 

- “УБ-ын дулааны 2 дугаар цахилгаан станц 

100 МВт өргөтгөх”-УБ хотын агаарын 

бохирдлыг бууруулах зорилгоор 

Тавантолгой ДЦС-аас хангана. Орхон-

Тамирын бэлчирт нийслэлийн 

баримжаатай шинэ хот байгуулах зэрэг 

төвлөрлийг сааруулах бодлого 

хэрэгжүүлснээр ийм хэмжээний ЦЭХ-ний 

өсөлт гарахгүй. 

- Хүснэгт 8.11-ын 3-д “Багануурын 

цахилгаан станц 400МВт барих” гэж 

тусгасан. УБ хотын станцуудын нүүрсний 

хангамж зэрэг аюулгүй байдалд сөрөг 

нөлөөтэй тул чадлыг бууруулсан. 

- Хүснэгт 8.11-ын 4-д “Том чадлын цэнэг 

хураагуурын станц 100 МВт барих” төслийг 

“Төвийн бүсийн цэнэгт хураагуурын станц  

100 МВт барих” гэж тусгасан. 

-Хүснэгт 8.11-ын 5-д “Усан цэнэгт цахилгаан 

станц 100 МВт барих” төслийг Төвийн 

бүсийн усан цэнэгт цахилгаан станц 100 

МВт барих” гэж тусгасан. 

- “Сэргээгдэх эрчим хүчний эх үүсвэр /нар, 

салхи, ус/ 100 МВт барих” 

- хувийн хэвшил, орон нутгийн хүрээнд 

тархсан үйлдвэрлэлээр шийдэх боломжтой 

гэж үзэж тусгаагүй. 
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-Хүснэгт 8.11-ын 7-д “Улаанбаатар- 

Багануурын ЦДАШ, дэд станц барих 135 км 

барих” гэж тусгасан. 

- “Улаанбаатар хотын 220 кВ- ын тойрог 

сүлжээ 90 км барих”-УБ-ын ДЦС-ын 

өргөтгөлүүдийг дагаад хасагдсан. 

- Хүснэгт 8.11-ын 6-д “Дулаан хангамжийн 

ухаалаг сүлжээ байгуулах, хийн түлш, 

сэргээгдэх эрчим хүчний технологи 

нэвтрүүлэх 1000 Гкал байгуулах” төслийг 

“Хийн түлш, сэргээгдэх эрчим хүчний 

технологи бүхий дулааны эх үүсвэр 

байгуулах” гэж тусгасан. 

- “УБ-ын дулааны 2 дугаар цахилгаан станц 

500 МВт өргөтгөх”- Тавантолгой ДЦС-аас 

хангана. Орхон-Тамирын бэлчирт 

нийслэлийн баримжаатай шинэ хот 

байгуулах зэрэг төвлөрлийг сааруулах 

бодлого хэрэгжүүлснээр ийм хэмжээний 

ЦЭХ-ний өсөлт гарахгүй. 

- “Сэргээгдэх эрчим хүчний эх үүсвэр /нар, 

салхи, ус/ 300 МВт барих”-хувийн хэвшил, 

орон нутгийн хүрээнд шийдэх боломжтой 

гэж үзэж хассан. 

- “Байгалийн хийн хоолойг Монгол Улсын 

нутгаар дайруулан 1300 /нарийвчлах/ км 

барих” -төслийг “... 2050”-н Макро эдийн 

засгийн бүлэгт тусгах шаардлагатай гэж 

үзэж хассан. 

Дулаан хангамжийн ухаалаг сүлжээ 

байгуулах, хийн түлш, сэргээгдэх эрчим 

хүчний технологи нэвтрүүлэх 2000 Гкал 

байгуулах -- Орхон-Тамирын бэлчирт 

нийслэлийн баримжаатай шинэ хот 

байгуулах зэрэг төвлөрлийг сааруулах 

бодлого хэрэгжүүлснээр ийм хэмжээний 

ЭХ-ний өсөлт гарахгүй. 

-- “Сэргээгдэх эрчим хүчний эх үүсвэр /нар, 

салхи, ус/ 300 МВт барих” төслийг – жижиг 

тархсан үйлдвэр үйлдвэрлэл болон хувийн 

хэвшил, орон нутгийн хүрээнд шийдэх 

боломжтой гэж үзэж хассан. 

-“Дулаан хангамжийн ухаалаг сүлжээ 

байгуулах, хийн түлш, сэргээгдэх эрчим 

хүчний технологи нэвтрүүлэх 3000 Гкал 

байгуулах” төслийг- Орхон-Тамирын 

бэлчирт нийслэлийн баримжаатай шинэ 
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хот  байгуулах зэрэг төвлөрлийг сааруулах 

бодлого хэрэгжүүлснээр ийм хэмжээний 

эрчим хүчний өсөлт гарахгүй бөгөөд 

төвлөрсөн бус дулааны эх үүсвэрийн 

технологийг нэвтрүүлэх боломжтой. 

128.  

Үндэсний Хөгжлийн 

Газар 

2020.01.10 

01/87 

 Тогтоолын төсөлд зориулсан саналтай ба үзэл баримтлалын баримт 

бичгийн төсөлд тусгайлан өгөх саналгүй  

  

Бүлэг бүрээр саналын товчоо бэлтгэн ирүүлсэн:  

Ж.Нарантуяа (Хүний хөгжил) 

Ц.Болормаа (Амьдралын чанар ба дундаж давхарга) 

Г.Батхүрэл (Эдийн засаг) 

С.Эрдэнэцэцэг (Ногоон хөгжил) 

Д.Мөнхсайхан (Бүсчилсэн хөгжил) 

Г.Дарханчулуун (Улаанбаатар ба дагуул хот) 

 

Саналын товчоог нэтгэсэн П.Зохихсүрэн (Арга зүй, нэгтгэлийн хэсгийн гишүүн) 
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4.2 “МОНГОЛ УЛСЫН УРТ ХУГАЦААНЫ ХӨГЖЛИЙН ҮЗЭЛ БАРИМТЛАЛ-2050 БАТЛАХ ТУХАЙ” УЛСЫН ИХ ХУРЛЫН  

ТОГТООЛЫН ТӨСӨЛД 21 АЙМГААС ИРҮҮЛСЭН САНАЛЫН ТОВЧОО 

Хүснэгт 62. “Монгол Улсын урт хугацааны хөгжлийн үзэл баримтлал-2050 батлах тухай” 

бодлогын баримт бичгийн төсөлд 21 аймгаас ирүүлсэн санал 

№ Хаанаас # Саналын утга Авсан эсэх Тайлбар 

129.  

Архангай аймаг 

2020 оны 1 

дүгээр сарын 

13 

1 
Архангай аймгийн төв Эрдэнэбулган суманд Цогчин дуганыг сэргээн засварлаж, “Төв  Монголын байгаль-түүх-

соёлын цогцолбор”-ыг байгуулах Үгүй Орон нутийн түвшний бодлогод тусгах 

2 Архангай аймгийг нүүдлийн, соёлын олон улсын төв болгон хөгжүүлэх хөтөлбөр хэрэгжүүлэх Туссан 
Хангайн эрчимжсэн хөдөө аж ахуй, аялал 

жуулчлал, ногоон хөгжлийн бүс эрчим 

хүчний төслүүд 

3 

Уламжлалт өв соёлыг хадгалсан, уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицсон бэлчээрийн мал аж ахуйг зонхилон 

эрхэлж, хүн ам олноор суурьшсан хот, суурин газрын орчмын болон тариалангийн бүс нутагт ашиг шимийн 

чиглэлээр төрөлжсөн эрчимжсэн аж ахуйг олноор хөгжүүлэх 
Туссан 

Бодлогын төслийн 8.5-ийн 2 үе шатны 3 дахь 

чиглэлд туссан байна. 

4 
Малын гаралтай түүхий эд бүтээгдэхүүний бэлтгэн нийлүүлэлт, хадгалалт, боловсруулах тогтолцоог  

боловсронгуй болгох Туссан Бодлогын төслийн 8.5.8-д  туссан байна. 

5 Бэлчээрийн даац, төлөв байдлын үнэлгээнд тулгуурлан малын тоо, төрөл, сүргийн бүтцийг тохируулах эдийн 

засгийн хөшүүрэг бий болгох, бэлчээрийг оновчтой ашиглах, хамгаалах, нөхөн сэргээх 
Үгүй Эдийн засгийн бодлогод тусгах санал 

6 Үр тариа, буурцагт болон бусад таримлын төрөл, сортыг нэмэгдүүлэх, буудай, төмс, хүнсний ногоогоор 

дотоодын хэрэгцээг бүрэн хангах, улмаар экспортын чиг баримжаатайгаар хөгжүүлэх 
Туссан 

Бодлогын төслийн 8.5.7-ийн агуулгад багдсан 

бөгөөд бүсүүдийн хөгжлийн хөтөлбөрт 

нарийвчлан тусгах 

130.  

Баянхонгор 

аймаг 

2020 оны 1 

дүгээр сарын 

21 

1а/67 

1 Шивээхүрэн – Арвайхээр 451 км автозамын төслийг өөрчилж Шивээхүрэн – Гурвантэс – Баянлиг – Богд-Өлзийт 

– Арвайхээр байхаар тусгах 
Туссан 

Зорилт 8.6  2-д Шивээхүрэн – Арвайхээр/ 

Баянхонгор-Нарийнтээл-Гучин-Ус нэмэлт 65 

км авто зам/ нэмэлт 65 км авто зам барихаар 

БХ-Шивээхүрэнгийн боомт холбогдоно. 

2 
Баянлиг сумд олон улсын нисэх онгоцны буудал барих Тусаагүй Салбарын яамны саналтэй нийцээгүй. 

3 
Ноос, ноолуур боловсруулах үйлдвэр байгуулах аваагүй Бүсүүдийн хөгжлийн хөтөлбөрт тусгах 

4 
Аялал жуулчлалын чиглэлээр соёлын их, дээд сургууль байгуулах  

Зорилт 8.3 6-д “Уламжлалт анагаах ухаан 

болон аялал жуулчлалын чиглэлийн их дээд 

сургууль, эрдэм шинжилгээ, судалгааны 

хүрээлэнг байгуулах”тусгасан. 

131.  
Булган аймаг 

 

1 

8.5.4 ...Аялал жуулчлалын гол бүс нутгуудад агаарын тээврийн үйлчилгээ, хүртээмжийг нэмэгдүүлж, Завхан, 

Хөвсгөл аймгийн төвүүдийн нисэх онгоцны буудлыг олон улсын зэрэглэл /4С/-тэй болгоно гэснийг Аялал 

жуулчлалын гол бүс нутгуудад агаарын тээврийн үйлчилгээ, хүртээмжийг нэмэгдүүлж, Завхан, Хөвсгөл 

аймгийн төвүүдийн нисэх онгоцны буудлыг олон улсын зэрэглэл /4С/-тэй болгож, Булган, Архангай аймгийн 

төвүүдийн нисэх онгоцны буудлыг өргөтгөж, байнгын үйл ажиллагааг хангана. гэж нэмэх 

Тусаагүй Салбарын яамны саналтай нийцээгүй. 

2 8.5.9 ...Архангай аймагт Хангайн нурууны эко систем, уламжлалт ахуй соёл, рашаан эмчилгээний аялал, Булган 

аймагт адууны соёлын аялал, Сэлэнгэ аймагт Сэлэнгэ мөрний ай сав дагуух адал явдалт, байгальд түшиглэсэн 
Туссан 

Бодлогын төслийн 8.10-т Бага-Илэнхийн боомт 

хүртэл авто замын төлөвлөн боомтыг байнгын 



БҮСЧИЛСЭН ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГЫН ТӨСӨЛ 

 

232 

аялал, Өвөрхангай аймагт Орхон голын сав дагуух нүүдэлчдийн эртний түүх соёл, хот суурин газруудыг 

түшиглэсэн соёлын аялал жуулчлалыг хөгжүүлнэ. Бүсийн төвүүдэд аялал, жуулчлалын мэдээллийн төв, аялал 

жуулчлалын гол чиглэл, авто замын дагуу түр буудаллах цэгүүдийг байгуулна. гэснийг Архангай аймагт 

Хангайн нурууны эко систем, уламжлалт ахуй соёл, рашаан эмчилгээний аялал, Булган аймагт адууны соёл, 

адал явдалт аялал, Сэлэнгэ аймагт Сэлэнгэ мөрний ай сав дагуух адал явдалт, байгальд түшиглэсэн аялал, 

Өвөрхангай аймагт Орхон голын сав дагуух нүүдэлчдийн эртний түүх соёл, хот суурин газруудыг түшиглэсэн 

соёлын аялал жуулчлалыг хөгжүүлнэ. Бүсийн төвүүдэд аялал, жуулчлалын мэдээллийн төв, авто замын дагуу 

түр буудаллах цэгүүдийг байгуулж, Булган аймгийн Тэшиг сумын Бага-Илэнхийн боомтыг байнгын 

ажиллагаатай болгож, гадаад, дотоод аялал жуулчлалыг хөгжүүлнэ гэж нэмэх 

ажиллагаатай болгох бэлтгэл ажлыг хангахаар 

тусгасан. 

3 

8.10 ...Булган аймгийн Хангал сумын Хялганат тосгон-Орхон аймгийн Баян-Өндөр сум хүртэлх 52,57 км хатуу 

хучилттай авто зам” гэж оруулах /Тайлбар: Монгол улсын Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны 

хөтөлбөр, төлөвлөгөөнд тусгагдсан боловч хөрөнгө санхүүгийн асуудал шийдэгдээгүй тул хэрэгжээгүй байна/ 
Тусаагүй 

Бүлэг суурингийн төвийг аймгийн төв, боомт, 

гол тэнхлэгийн авто замтай холбох замаас 

бусад нь тусгагдаагүй. 

 

 

8.10.13 ...Орон нутгийн хөгжил-Жижиг дунд оврын гүүр заалтад Булган аймгийн Могод-Сайхан сумдын залгаа 

Орхон голын 217,8 у/м төмөр бетон гүүрийг нэмж оруулах /Тайлбар: Уг гүүр баригдсанаар Могод, Сайхан 

сумдын хөгжил, аялал жуучлал хөгжүүлэхэд түлхэц болохоос гадна Архангай аймгийн хойд бүсийн сумд, 

Хөвсгөл аймгийн чиглэлийн автотээврийн зорчих зай богиносох юм/ 

Тусаагүй Салбарын яамны саналтай нийцээгүй. 

4 
8.5.13 ...“Орхон-говь төслийг хэрэгжүүлэх” гэж тусгах Тусаагүй Салбарын яамны саналтай нийцээгүй. 

5 8.5.14 ...Хангайн бүсийн тээвэр ложистикийн төвийг Булган аймагт байгуулах Тусаагүй  

6 

8.5.15 ...Булган аймгийн түгээмэл тархацтай ашигт малтмалын нөөцөд түшиглэн Булган, Орхон сумын нутагт 

барилгын материалын үйлдвэр байгуулж, Булган, Хөвсгөл, Архангай аймаг болон Эрдэнэт хотын хэрэгцээнд 

нийлүүлэх боломжийг бүрдүүлэх 
Тусаагүй 

Бүсүүдийн хөгжлийн хөтөлбөрт тусгах талаар 

судалж үзэх 

7 
8.5.16 ...Булган аймгийн төвд хөдөө аж ахуйн түүхий эдийн нөөцөд түшиглэсэн “Үйлдвэр технологийн төв” 

байгуулж, үйлдвэрлэсэн бүтээгдэхүүнийг дотоодын зах зээлд нийлүүлэхээс гадна экспортод  гаргах Туссан Бодлогын төслийн 8.5.8-д туссан 

8 8.5.17 ...Чацарганын болон уртасгасан хуагцааны хүлэмжиййн аж ахуйг кластераар хөгжүүлж, эко хүнсний 

хангамжийг нэмэгдүүлэх 
Туссан 

Бодлогын төслийн 8.5.7-ын хүрээнд хэрэгжих 

төсөл тул Бүсүүдийн хөгжлийн хөтөлбөрт 

тусгах 

 

8.5.18 ...Булган аймгийн Булган, Хутаг-Өндөр, Сэлэнгэ суманд тус бүр нь 1000 тонноос доошгүй багтаамжтай 

нүнсний ногооны механикжсан зоорь барьж, Хангайн бүсийн хүн амыг төмс, өргөн хэрэглээний хүнсний 

ногоогоор тасралтгүй хангах нөхцлийг бүрдүүлэх. 
Туссан 

Бодлогын төслийн 8.5.7-ын хүрээнд хэрэгжих 

төсөл тул Бүсүүдийн хөгжлийн хөтөлбөрт 

тусгах 

132.  
Говь-Алтай 

аймаг 

1 
Баруун бүсийн төмөрийн хэрэгцээг хангах, төмөрлөг бүтээгдэхүүний тээврийн зардлыг бууруулах, экспортод 

гаргах хэрэгцээ шаардлагын дагуу төмөрлөгийн үйлдвэр байгуулах Туссан 

Бодлогын төслийн 8.3-4-т зорилтын хэмжээнд 

туссан бөгөөд бүсүүдийн хөгжлийн хөтөлбөрт 

төслийг тусгах 

2 

Инженерийн боловсрол бүхий цэргийн дээд мэргэжилтэй алба хаагчид, Зэвсэгт хүчний бүтцэд байгуулагдсан 

барилга, инженерийн ангиудын нөөц, бололцоонд тулгуурлан Зэвсэгт хүчний үндсэн болон тайван цагийн үүрэг 

гүйцэтгэх чадвар, бэлэн байдлыг нь алдагдуулахгүйгээр уул уурхай, барилга, хот байгуулалт, дэд бүтцийн 

салбарт бүтээн байгуулалтын ажил болоод техник, тоног төхөөрөмж, машин механизмын ашиглалт, засвар 

үйлчилгээ, тээвэрлэлтийн ажилд цэргийн алба хаагчдыг хязгаарлагдмал байдлаар оролцуулах боломжтой 

Барилгын цэргийн анги байгуулах 

Тусаагүй Батлан хамаагалах яамны саналтай нийцээгүй 

3 Бодлогын баримт бичгүүдэд заасны дагуу Говь-Алтай аймагт шаардлагатай байгаа инженер техникийн ажилчид 

бэлтгэх их сургууль байгуулах 
Тусаагүй БСШУС-ын яамны саналтай нийцээгүй 
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4 Говь-Алтай аймгийн Баянтоорой тосгоны “Ээж хайрхан” байгалийн дурсгалт газрыг түшиглэн “Говийн 

гайхамшигт 6” амьтаны хүрээлэн, соёл амралтын цогцолбор байгуулах 
Туссан 

Бодлогын төслийн 8.3.6-д туссан бөгөөд 

бүсүүдийн хөгжлийн хөтөлбөрт нарийвчлан 

тусгах 

5 
Бигэр сумын “Таван элс” бөөрний сувилал, Жаргалан сумын “Хүнхэр зуслан”-гийн рашаан сувилалын аялал 

жуулчлалыг хөгжүүлэх зорилгоор хатуу хучилттай зам тавих 
Туссан 

Бодлогын төслийн 8.3.6-д туссан бөгөөд 

бүсүүдийн хөгжлийн хөтөлбөрт нарийвчлан 

тусгах 

6 

Алтайн бүсийг тэжээлээр хангах хүчин чадал бүхий тэжээлийн үйлдвэр 

Шугуй, Хаяагийн услалтын системийг сэргээн засварлаж жимс, жимсгэнэ, тэжээлийн ургамалын тариалалтын 

чиглэлээр хөгжүүлнэ. 

Тусаагүй Бүсүүдийн хөгжлийн хөтөлбөрт тусгах 

133.  

Говьсүмбэр 

аймаг 

2020 оны 1 

дүгээр сарын 

20 

Б/61 

1 
Аймаг сумдын нэрийг албан ёсны нэршлээр бодлогын баримт бичигт тусгах Тусгасан Саналыг хүлээж авсан 

2 
Мандалговь - Говь-Угтаал – Чойрын чиглэлийн авто замын хэмжээг нэмэгдүүлж бүрэн оруулах Тусгасан 

107 төлөвлөсөн аймгийн саналыг тусгаж 80 км 

нэмж 187 км болгож тусгасан. 

3 Говьсүмбэр аймаг нь олон улсын босоо тэнхлэгт төмөр зам, авто зам, агаарын зам дайран өнгөрдөг гэх мэт 

давуу талд суурилж Говьсүмбэр аймагт тээвэр, логистикийн томоохон төв байгуулах 
Тусгаагүй Салбарын яамны саналтай нийцээгүй. 

4 
Уул уурхайн жишиг политехник коллеж, сэргээгдэх эрчим хүчний станцуудад газарзүйн байршилд суурилан 

уул уурхай, эрчим хүч, хөдөө аж ахуйн чиглэлд мэргэжилтэн, боловсон хүчин бэлтгэх их дээд сургуулийг 

байгуулах, энэ чиглэлийн боловсруулах үйлдвэрүүдийг Говьсүмбэр аймагт байгуулах 

Тусгаагүй Бүсүүдийн хөгжлийн хөтөлбөрт тусгах 

134.  

Дундговь аймаг 

2020 оны 1 

дүгээр сарын 

20 

1/88 

1 
Дундговь аймгийн Тэвшийнговь, Өвдөг худаг, Хөөт, Цагаан-Овоо, Лог үнстийн нүүрсний ордуудын 

олборлолтыг нэмэгдүүлж, нүүрс боловсруулах, хийжүүлэх, шингэрүүлэх, үйлдвэр болон нүүрс-химийн 

судалгааны лабораторыг орон нутагт байгуулах 

Туссан Бодлогын төслийн 8.2.4-т туссан байна. 

2 Баянжаргалан сумын Хавирга, Их бичигт, Хөх дэл, Сүүл өндөр, Хөх тээг, Бумбатын хайлуур жоншны ордуудыг 

түшиглэн жоншны баяжуулах үйлдвэр байгуулах, хагас ба бүрэн боловсруулсан баяжмал гаргах 
Туссан Бодлогын төслийн 8.2.4-т туссан байна. 

3 Дундговь аймгийн Баянжаргалан сумын Эрээний төмөр, Говь-Угтаал сумын Зүүн тойром, Төмөртэй, Хараатын 

хар тугалга, цайрын ордуудыг түшиглэн төмөр, өнгөт металл боловсруулах үйлдвэр байгуулах 
Туссан Бодлогын төслийн 8.2.4-т туссан байна. 

4 
Замын-Үүд – Мандалговь – Арвайхээр чиглэлийн хөндлөн тэнхлэгийн автозамын 1-р маршрутыг оновчтой 

тодорхойлон ачаа болон зорчигч тээврийн урсгал бий болгож, улмаар хатуу хучилттай зам барьж ашиглалтанд 

оруулах 

Туссан Бодлогын төслийн 8.4.7-д тусгасан 

5 Гашуун сухайт – Мандалговь – Арвайхээр чиглэлийн босоо тэнхлэгийн автозамын 2-р маршрутын дагуу ачаа 

болон зорчигч тээврийн урсгалыг нэмэгдүүлэх 
Тусаагүй Салбарын яамнаас санал ирээгүй 

6 Мандалговь – Арвайхээр чиглэлийг төмөр замтай холбосон автотээврийн 3-р маршрутыг хөгжүүлэх зорилгоор 

Чойр өртөө болон Цагаандэлгэр сумын нутагт төмөр зам дагуу ачаа шилжүүлэх терминал байгуулах 
Туссан 

Хөндлөн тэнхлэгийн төмөр замтай уялдуулан 

шийдвэрлэгдэх болно. 

7 Аймгийн төвд авто засварын иж бүрэн цогцолбор, ачаа буулгах, хадгалах, шилжүүлэх ачих томоохон терминал, 

ложистикийн төв байгуулах 
Тусаагүй Салбарны яамны саналтай нийцээгүй 

8 
Тээврийн үйлчилгээний өртөг, зардлыг бууруулах замаар өрсөлдөх чадвараа тогтмол нэмэгдүүлэх Тусаагүй Бүсүүийн хөгжлийн хөтөлбөрт тусгах 

135.  

Дорнод аймаг 

2020 оны 1 

дүгээр сарын 

21 

1а/66 

 
   

136.  Орхон аймаг 1.  
8.5 ...Хариуцлагатай уул уурхай, аялал жуулчлал, өндөр технологид суурилсан үйлдвэрлэл үйлчилгээ бүхий 

ногоон хот... нэмж тусгах 
Тусгаагүй 

Бүсүүдийн хөгжлийн хөтөлбөрт тусгах талаар 

судлах 
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2020 оны 1 

дүгээр сарын 

20 

01/161 

2.  
...Эрдэнэт хотод Эрдэнэт Шинжлэх ухаан технологийн паркад тулгуурласан шинжлэх ухаан, технологи, 

инновацийн төв байгуулах 
Туссан Бодлогын төслийн 8.5-4 т туссан 

3.  Зорилт 8.5-н хүрээнд ...Эрдэнэт хотод аялал жуулчлал болон тээврийн ложистик төв байгуулах Туссан 

Бодлогын төслийн 8.5.9-д туссан бөгөөд 

Бүсүүдийн хөгжлийн хөтөлбөрт нарийвчлан 

тусгах 

4.  Зорилт 8.5-н хүрээнд...Эрдэнэт хотод ХАА-н бүтээгдэхүүний боловсруулах үйлдвэр байгуулах Туссан 

Бодлогын төслийн 8.5.8-д туссан бөгөөд 

Бүсүүдийн хөгжлийн хөтөлбөрт нарийвчлан 

тусгах 

5.  
Зорилт 8.5-н хүрээнд ...Айргийн гозгор болон Эрдэнэт үйлдвэр түшиглэсэн уул уурхайн аялал жуулчлал 

хөгжүүлэх 
Тусгаагүй 

Бүсүүдийн хөгжлийн хөтөлбөрт нарийвчлан 

тусгах талаар судлах 

137.  

Өмнөговь 

аймаг 2020 оны 

1 дүгээр сарын 

20 

1-118 

1.  
8.2.1 дэх заалтын ЦДАШ хэсэгт Баруун сумдыг 110 кВ –ын төмөр бетон тулгуур бүхий 220 км ЦДАШ-аар 

холбох 
Тусаагүй Салбарын яамны саналтай нийцээгүй 

2.  
8.2.1 дэх заалтын ЦДАШ хэсэгт Таван-толгой – Даланзадгадыг холбосон 110 кВ-ын ЦДАШ-аар 2 хэлхээ 

агаарын шугам болгон өргөтгөх 
Тусаагүй Салбарын яамны саналтай нийцээгүй 

3.  

8.2.1 дэх заалтын Уул уурхайн ордууд хэсэгт Сэргээгдэх эрчим хүчийг үйлдвэрлэлийн зориулалтаар ашиглах 

хангалттай нөөцийг ашиглан Өмнөговь аймгийн 300 МВт гаруй салхины нөөцийг ашиглаж Булган, Баян-овоо, 

Ханбогд, Хүрмэн сумдад салхин цахилгаах станц байгуулах 

Тусаагүй Салбарын яамны саналтай нийцээгүй 

4.  
8.2.1 дэх заалтын Эх үүсвэр хэсэгт Нарийн сухайт нүүрсний орд газрыг түшиглэн 65 мВт-аас доошгүй хүчин 

чадалтай цахилгаан станцыг барьж байгуулна 
Тусаагүй Салбарын яамны саналтай нийцээгүй 

5.  
8.2.2 дэх заалтын Төмөр замын бүтээн байгуулалтын “Шивээ хүрэн-Тавантолгой” гэснийг “Шивээ хүрэн- 

Даланзадгад – Тавантолгой чиглэл” гэж өөрчлөх 
 

Төмөр замын сүлжээтэй уялдуулан 

шийдвэрлэгдэнэ. 

6.  8.2.14 дэх заалтын Хүнд үйлдвэр хэсэгт Тавантолгой нүүрсний уурхайг түшиглэн химийн үйлдвэр байгуулна 
Тусаагүй Бодлогын төслийн 8.2-т туссан 

7.  
8.2.4 дэх заалтын Уул уурхайн ордууд хэсэгт ханын материалын, шохойн, төмөр бетон болон модон эдлэлийн 

үйлдвэрүүдийг өргөтгөн аймгийн хэрэгцээг хангаж эхэлнэ 
Тусаагй 

Бүсүүдийн хөгжлийн хөтөлбөрт тусгах 

 

 

8.  
8.2.4 дэх заалтын Уул уурхайн ордууд хэсэгт Нарийн сухайтын орд газрын олборлолтыг нэмэгдүүлэн экспортыг 

бүс нутгийн эдийн засгийн хөгжилд чиглүүлнэ 
Туссан Салбарын яамны саналтай нийцээгүй 

9.  8.2.4 дэх заалтын Уул уурхайн үйлдвэрлэлийн үр ашгаас бүсийн баялгийн сан байгуулж ашиглах Тусаагүй 
Бодлогын төслийн Эдийн засгийн тулгуурт 

шийдэгдсэн байгааг 

10.  
8.2.4 дэх заалтын Уул уурхайн ордууд хэсэгт Нүүрсний ордуудын метан хийн нөөцийг зөв зохистой 

тодорхойлж, олборлох нөхцөлийг хангана. 
Тусаагүй  

138.  

Хөвсгөл аймаг 

2020 оны 1 

дүгээр сарын 

20 
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 Малын гаралтай түүхий эд боловсруулах үйлдвэрүүд, байгалийн нөөц баялгийг түшиглэсэн боловсруулах 

үйлдвэрүүдийг тус тус байгуулан аялал жуулчлалыг хөгжүүлсэн үйлдвэрлэгч аймаг болгох 
Туссан 

Бодлогын төслийн 8.5.8-д туссан бөгөөд 

бүсүүдийн хөгжлийн хөтөлбөрт нарийвчлан 

тусгах 

139.  

Увс аймаг 

2020 оны 1 

дүгээр сарын 

20 

 

Төсөлд “Өрнөд Монголын эдийн засгийн хөгжлийн тэнхлэг, Алтайн соёл, Байгалийн нөөц, ногоон хөгжлийн 

бүс”-д баруун 3 аймаг, Ховд, Увс, Баян-өлгийг хамруулсан нь зөв. Эндээ мезо, микро бүсүүдийн төвүүдийг улс, 

бүсийн чанартай авто замын сүлжээтэй холбож, тээвэр логистикийн төвүүдийг байгуулах Зорилтод “Увс – 

Ховд” чиглэлийн авто замыг барих асуудлыг 1-р үе шатад тусгах 

 
Улсын хөндлөн тэнхлэгийн автозамын дутуу 

хэсгийг гүйцээсний дараа барьж байгуулна. 

 
Мөн энэ жилээс Боршоо боомтыг олон улсын статустай болгож, нэвтрэх чадварыг нэмэгдүүлэн, боомтын 

цогцолборыг шинэчлэх ажлыг АХБ-ны дэмжлэгээр эхлүүлэхээр ТЭЗҮ, зураг төсвийг бэлэн болгосон тул ойрын 

жилүүдийн үйл ажиллагаанд оруулж төлөвлөх 

Тусгаагүй. Бүсүүдийн хөгжлийн хөтөлбөрт тусгах 
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4.3 Хөгжлийн бодлогын баримт бичигт дурдсан арга хэмжээний зураглал 

 

“Өндөр уулын экосистемд зохицсон мал аж ахуй эрхэлж, органик бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийг төрөлжүүлэн 

хөгжүүлэх” зорилтын үйл ажиллагаа хэсэгт 3 аймгийн онцлогийг тодорхой зааж өгөх, өөрөөр хэлбэл Увс 

аймагт өндөр уулын бүсэд зохицсон “САРЛАГ”-ийг үржүүлэх, улмаар сарлагийн тослог хтэй сүү, мах, хөөвөр 

зэрэг түүхий эдийг боловсруулах, агро паркийн зохион байгуулалтаар кластержуулж хөгжүүлэх чиглэлийг 

тусгах 

Тусгагүй 
Бүсүүдийн хөгжлийн хөтөлбөрт аймаг бүрийн 

нэрээр оруулна. 

 Өрнөдийн бүс дотроо эдийн засгийн мезо /том/, микро /жижиг/ төвүүдийн тээвэр логистикийн төв барих 

гэдгийг тодорхой болгож, аймаг бүрээс нэрчилж оруулах, 
Тусгагүй 

Бүсүүдийн хөгжлийн хөтөлбөрт аймаг бүрийн 

нэрээр оруулна. 

 

Төслийн 8.13-т аймгуудын микро бүсийн төвүүдийг тогтоохдоо аймгуудтай сайтар зөвшилцөх нь чухал. Манай 

аймгийн дотоодын бүсчлэлээр Баруунтуруун сум нь зүүн бүсийн төв бөгөөд газар тариалангийн үндсэн бүс, 

үйлдвэрлэлийн төв гэж төлөвлөгдөж байгаа. Зарим сумыг бүсийн микро төв гэхээсээ илүү хот хоорондын авто 

зам дагуух, тээвэр логистикийн дагуул, үйлдвэрэлэл үйлчилгээний төв, ХАА-н болон кластерийн төв... гэх 

мэтээр эдийн засгийн ирээдүй бүхий төслөөр нь авч үзэх 

Тусгаагүй Микро бүсийн төвд Баруунтуруун сум ороогүй. 

 
Увсад чацаргана, жим жимсгэний кластер дагнан хөгжүүлэх асуудлыг оруулах үндэслэл байгааг анхаарах Туссан 

8.4.6-д туссан бөгөөд үйлдвэр байгуулах 

асуудлыг бүсийн хөгжлийн хөтөлбөрт оруулна. 
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Зураг 4.1.а. Хөгжлийн бодлогын баримт бичгүүдэд тусгагдсан ХАА, ойн аж ахуй, загас барилт, ан агнуурын салбарын зураглал 
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Зураг 4.1.б. Хөгжлийн бодлогын баримт бичгүүдэд тусгагдсан уул уурхай, олборлолтын салбарын зураглал 
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Зураг 4.1.в. Хөгжлийн бодлогын баримт бичгүүдэд тусгагдсан боловсруулах үйлдвэрийн салбарын зураглал 
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Зураг 4.1.г. Хөгжлийн бодлогын баримт бичгүүдэд тусгагдсан цахилгаан, хий, уур агааржуулалтын салбарын зураглал 
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Зураг 4.1.д. Хөгжлийн бодлогын баримт бичгүүдэд тусгагдсан бөөний болон жижиглэн худалдаа, машин, мотоциклийн засвар, үйлчилгээний салбарын зураглал 
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Зураг 4.1.е. Хөгжлийн бодлогын баримт бичгүүдэд тусгагдсан төрийн удирдлага, батлан хамгаалах үйл ажиллагаа, албан журмын нийгмийн хамгааллын салбарын зураглал 
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Зураг 4.1.ё. Хөгжлийн бодлогын баримт бичгүүдэд тусгагдсан ус хангамжын салбарын зураглал 
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Зураг 4.1.ж. Хөгжлийн бодлогын баримт бичгүүдэд тусгагдсан барилгын салбарын зураглал 
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Зураг 4.1.з. Хөгжлийн бодлогын баримт бичгүүдэд тусгагдсан тээвэр, агуулахын үйл ажиллагааны салбарын зураглал 
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Зураг 4.1.и. Хөгжлийн бодлогын баримт бичгүүдэд тусгагдсан санхүүгийн болон даатгалын үйл ажиллагааны салбарын зураглал 
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Зураг 4.1.й. Хөгжлийн бодлогын баримт бичгүүдэд тусгагдсан удирдлагын болон дэмжлэг үзүүлэх үйл ажиллагааны салбарын зураглал 
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Зураг 4.1.к. Хөгжлийн бодлогын баримт бичгүүдэд тусгагдсан мэргэжлийн, шинжлэх ухаан болон техникийн үйл ажиллагааны салбарын зураглал 
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Зураг 4.1.л. Хөгжлийн бодлогын баримт бичгүүдэд тусгагдсан урлаг, үзвэр, тоглоом наадмын салбарын зураглал 
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Зураг 4.1.м. Хөгжлийн бодлогын баримт бичгүүдэд тусгагдсан салбарын зураглал /ЭЗБТҮАСАнгилалаар/ 
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4.4. Яамдаас ирүүлсэн саналын зураглал  

Барилга, хот байгуулалтын яамны яамнаас ирүүлсэн саналын байршилын зураглал 

 

Зураг 4.2.а Барилга, хот байгуулалтын яамны саналын зураглал 
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Эрчим хүчний яамны саналын зураглал 

 
Зураг 4.2.б Эрчим хүчний яамны саналын нэгдсэн зураглал  
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Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамны саналын зураглал 

 
Зураг 4.2.в Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яамны саналын нэгдсэн зураглал 
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Зураг 4.2.г Зам, тээврийн хөгжлийн яамны саналын нэгдсэн зураглал 
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Зураг 4.2.д Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан спортын яамны саналын нэгдсэн зураглал 
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Зураг 4.2.е Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яамны саналын нэгдсэн зураглал 
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Зураг 4.2.ё  Уул уурхай, хүнд үйлдвэрийн яамны саналын нэгдсэн зураглал 
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Зураг 4.2.ж Эрүүл мэндийн яамны саналын нэгдсэн зураглал 
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Зураг 4.2.з Хууль зүй дотоод хэргийн яамны саналын нэгдсэн зураглал 
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Зураг 4.2.и Хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яамны саналын нэгдсэн зураглал 
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4.5 Монгол Улсын нутаг дэвсгэрийн суурь нөхцөлийн зураглал  

МОНГОЛ ОРНЫ ГҮНИЙ БОЛОН ГАДАРГЫН УС  
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5 МОНГОЛ ОРНЫ ГЕОЛОГИЙН ЗУРАГЛАЛ 
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6 МОНГОЛ ОРНЫ ХӨРС 
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7 МОНГОЛ ОРНЫ ЛАНДШАФТ ЗУРАГ 
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265 

8 УУР АМЬСГАЛЫН МУЖЛАЛЫН ЗУРАГ 
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9 МОНГОЛ ОРНЫ ЛАНДШАФТ 
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10 НУТАГШИЛТ БҮЛЭГ СУУРИНЫ ТОГТОЛЦОО 
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11 МОНГОЛ ОРНЫ ОЙН ЗУРАГ 
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12 МОНГОЛ ОРНЫ УРГАМАЛЖИЛТЫН ЗУРАГЛАЛ 
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13 МОНГОЛ ОРНЫ ЦЭВДЭГ ЧУЛУУЛАГ 
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14 ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ГАЗАР  

 



БҮСЧИЛСЭН ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГЫН ТӨСӨЛ 

 

272 

15 БЭЛЧЭЭРИЙН ГАЗАР 
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16 ДЭД БҮТЦИЙН ТЭНХЛЭГИЙН ҮЙЛЧЛЭЛ, БҮС НУТГИЙН ТОГТОЛЦОО 
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17 СТРАТЕГИЙН АЧ ХОЛБОГДОЛТОЙ  ОРД КОРИДОР 
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18 ТӨМӨР ЗАМЫН СҮЛЖЭЭ 
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19 АВТО ЗАМЫН СҮЛЖЭЭ 
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20 МЕТАЛЛ БА МЕТАЛЛ БУС АШИГЛАЛТЫН УУРХАЙН БАЙРШИЛ 
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21 НҮҮРСНИЙ ОРД ГАЗРУУД  
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22 МОНГОЛ УЛСЫН ДОТООД ШИЛЖИХ ХӨДӨЛГӨӨН 
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23 ХҮН АМЫН НЯГТШИЛ, ХОТ СУУРИНЫ БАЙРШИЛ  
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24 ХҮН АМЫН НЯГТРАЛ  
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ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН САЛБАРЫН ИНДЕКС  
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БОЛОВСРОЛЫН САЛБАРЫН ИНДЕКС 
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МЭДЭЭЛЭЛ, ХАРИЛЦАА ХОЛБООНЫ СҮЛЖЭЭ 
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