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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.   

Эдийн засгийн бүсэд бүлэг суурингийн төв тогтоох 
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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 

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.  
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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; 

- Худалдаа эрхлэгчдийн тоо, орон нутгийн бүтээгдэхүүнээ зах зээлд нийлүүлэх боломж, үнийн өөрчлөлтийн мэдрэмж; 
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- 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.  
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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.  
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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  
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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  
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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  
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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 

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.  
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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 
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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 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. 
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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,   

Хүснэгт 49.  Мянганы замын орхигдсон 330 км-ийг гол магистралд оруулах хувилбарууд 
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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 
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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. 

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. 
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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 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 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 байна1. 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.  

                                                             
1 Global Energy Issues, Potentials, and Policy Implications Оxford publication 2011 
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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 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-

 

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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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. 

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.2:  

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. 

                                                             
2 Энэхүү дэс дугаар нь ач холбогдлын дэс дараалал биш бөгөөд зөвхөн дэлгэрэнгүй тайлбар хийхэд хэрэглэгдэнэ.  
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9. Орчин үеийн технологийн чиг хандлага болох тархсан үйлдвэрлэлийг дэмжинэ. 

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 санал3 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.  

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.  

                                                             
3 Эдийн засгийг бүсчлэн хөгжүүлэх, төвлөрлийг сааруулах бодлогын судалгааны ажил” төслийн “Эрчим хүчний хөгжил, байршлын төлөвлөлтийн судалгаа” ҮХГ 2018 он 
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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 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.  
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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 

нутгийн тээвэр, логистикийн нэгдсэн 

сүлжээ байгуулах боломжтой  

- Бүсүүдийн дотоод, гадаад холбоог 

хангах дэд бүтцийн босоо тэнхлэг, 

хилийн худалдааны гарц бүрдэн 

хөгжиж буй  

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 

төвийн хамаарлыг багасган  

төвлөрлийг задлах  

- Тив хоорондын дэд бүтцийн тэнхлэг, 

коридоруудад холбогдож, далайд 

гарах дөт гарцуудыг ашиглах;  
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- 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 

 

- 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 

харьцангуй урт хугацаа шаардагдах 

магадлалтай 

- Бүсүүдийн дотоод зах зээлийн 

багтаамж нэн бага 

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 

тогтворгүй байдал үүсгэж  

болзошгүй 
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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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


