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Хүснэгт 2.1.2..       Нийслэлийн дүүргүүдийн нутаг дэвсгэр 
Хүснэгт 2.1.3.        Нийслэлийн Газрын нэгдмэл сангийн 2000- 2009 оны тайлан  
Хүснэгт 2.1.4.        Нийслэлийн газрын нэгдмэл сангийн  өөрчлөлт-2008- 2009 он /га/ 
Хүснэгт 2.3.1.        Газрын төлбөрийн орлого 
Хүснэгт 2.3.2.        Газрын үнэлгээний бүсчлэл ба төлбөрийн итгэлцүүр, хэмжээ 
Хүснэгт 2.4.1.        Нийслэлийн Газрын нэгдмэл сангийн эрх зүйн байдлын судалгаа 
Хүснэгт 3.2.3.1.     Улаанбаатар хотын ногоон байгууламжийн ангилал 
Хүснэгт 3.2.3.2.     Улаанбаатар хотын ногоон байгууламжийн тодорхойлолт /га/  
Хүснэгт 3.2.3.3.     Хотын ногоон байгууламжийн өнөөгийн төлөв байдал   
Хүснэгт 3.3.1.        Хотын нутаг дэвсгэрийн бүсчлэлийн газрын хэмжээ /га/    
Хүснэгт 3.3.1.1.     Орон сууц, сууцны бүсийн газар ашиглалтын бүтэц  
Хүснэгт 3.3.2.1.     Гэр сууцны хорооллын бүсийн газар ашиглалтын бүтэц   
Хүснэгт 3.3.3.1.     Олон нийт ажил хэргийн бүсийн газар ашиглалтын бүтэц 
Хүснэгт 3.3.4.1.     Үйлдвэрийн бүсийн газар ашиглалтын одоогийн бүтэц   
Хүснэгт 3.3.5.1.     Ногоон байгууламжийн бүсийн газар ашиглалтын бүтэц 
Хүснэгт 3.3.6.1.     Холимог ашиглалтын бүсийн газар ашиглалтын бүтэц   
Хүснэгт 3.3.7.1.     Инженерийн шугам сүлжээний бүсийн газар ашиглалтын бүтэц 
Хүснэгт 3.3.8.1.     Тусгай зориулалтын бүсийн газар ашиглалтын бүтэц   
Хүснэгт 3.3.9.1.     Нөөц бүс дэх газар ашиглалтын бүтэц   
Хүснэгт 3.3.10.1.   Барилгажсан хэсгийн газар ашиглалтын нягтралын судалгаа  
Хүснэгт 3.3.10.2.   Хотын нутаг дэвсгэрийн бүсчлэлийн газар ашиглалт /га-гаар/    
Хүснэгт 3.6.1.        Улаанбаатар хотын үйлдвэрийн 6 бүсэд хийсэн барилгажилт, газар    
                               ашиглалтын  судалгаа   
Хүснэгт 5.1.1.        Бүх төрлийн тээврийн замын сүлжээ 
Хүснэгт 5.1.2.        Ачаа тээвэрлэлт  
Хүснэгт 5.1.1.1.     Авто тээврийн үндсэн үзүүлэлт  
Хүснэгт 5.1.1.2.     Ачаа тээвэрлэлт /ткм / 
Хүснэгт 5.1.1.3.     Хот орчмын зорчигч тээврийн үйлчилгээ 
Хүснэгт 5.2.2.1.1.  Автозамын ангилал 
Хүснэгт 5.2.2.4.1.  УБ хотын авто замын ангилал 
Хүснэгт 5.2.2.4.2.  УБ хотыг 2020 он хүртэл хөгжүүлэх ЕТ-ний автозамын төлөвлөлт 
Хүснэгт 5.2.2.4.3.  Сүүлийн 9 жилд хэрэгжүүлсэн зам, замын байгууламжийн товчоо 
Хүснэгт 5.4.1.1.     Дулааны эх үүсвэрийн хүчин чадал, холбогдсон хэрэглэгчдийн ачаалал 
Хүснэгт 5.4.2.1.1.  2010 оны Нийслэлийн дагуул хот суурингийн усан хангамж, ариутгах 
                               татуургын зардлын тооцоо 
Хүснэгт 5.4.2.1.2.   Улаанбаатар хотын гүний усны нөөц 
Хүснэгт 5.4.2.1.3.   Цэвэр  усны  эх үүсвэр,  хүчин чадал 
Хүснэгт 5.4.2.1.4.   Улаанбаатар хотын шугам сүлжээний усан сангууд 
Хүснэгт 5.4.2.1.5.   Орон сууцны 1 хүнд ногдох усны хэрэглээ л/хоног 
Хүснэгт 5.4.2.1.6.   Гэр хорооллын  1 хүнд ногдох усны хэрэглээ л/хоног 
Хүснэгт 5.4.2.2.1.   Бохир усны  насосны  станцуудын үзүүлэлт   
Хүснэгт 5.4.3.1.      2006-2009 оны цахилгааны хэрэглээ. /сая.кВт.цаг / 
Хүснэгт  5.4.3.2.     Төвийн эрчим хүчний системийн хүчин чадал                                                                                                                          
Хүснэгт  6.1.1.1.     Төлөвлөлтийн хэсгүүдийн байгалийн орчны үнэлгээний үнэлэмж 
Хүснэгт 6.1.1.1.1.   Байгалийн нөхцөл, нөөцийн үнэлгээний үзүүлэлтүүд 
Хүснэгт 6.1.1.1.2.   Төлөвлөлтийн хэсгүүдийн байгалийн нөхцөл, нөөцийн үнэлгээний үнэлэмж 
Хүснэгт 6.1.1.1.3.   Байгалийн нөхцөл нөөцийн үнэлгээний үнэлэмж, хорооллоор 
Хүснэгт 6.1.1.2.1.   Байгаль экологийн үнэлгээний үзүүлэлтүүд 
Хүснэгт 6.1.1.2.2.   Төлөвлөлтийн хэсгүүдийн байгаль экологийн үнэлгээний үнэлэмж 
Хүснэгт 6.1.1.2.3.   Байгаль экологийн үнэлгээний үнэлэмж, хорооллоор 
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Хүснэгт 6.1.1.3.1.   Инженер-экологийн үнэлгээний үзүүлэлтүүд 
Хүснэгт 6.1.1.3.2.   Төлөвлөлтийн хэсгүүдийн инженер- экологийн үнэлгээний үнэлэмж 
Хүснэгт 6.1.1.3.3.   Инженер-экологийн үнэлгээний үнэлэмж, хорооллоор 
Хүснэгт 6.1.2.1.      Нийгэм-эдийн засгийн үнэлгээний үзүүлэлтүүд 
Хүснэгт 6.1.2.2.      Төлөвлөлтийн хэсгүүдийн нийгэм-эдийн засгийн үнэлгээний үнэлэмж 
Хүснэгт 6.1.2.3.      Нийгэм-эдийн засгийн үнэлгээний үнэлэмж, хорооллоор 
Хүснэгт 6.1.3.1.      Дэд бүтцийн үнэлгээний үзүүлэлтүүд   
Хүснэгт 6.1.3.2.      Төлөвлөлтийн хэсгүүдийн дэд бүтцийн үнэлгээний үнэлэмж 
Хүснэгт 6.1.3.3.      Дэд бүтцийн үнэлгээний үнэлэмж, хорооллоор 
Хүснэгт 6.1.4.1.      Архитектур, орон зайн төлөвлөлт, ландшафтын шинж байдлын үнэлгээний 

шалгуур үзүүлэлтүүд 
Хүснэгт 6.1.4.2.      Төлөвлөлтийн хэсгүүдийн архитектур, орон зайн төлөвлөлт, ландшафтын 

шинж байдлын үнэлгээний үнэлэмж 
Хүснэгт 6.1.4.3.       Архитектур, орон зайн төлөвлөлт, ландшафтын шинж байдлын үнэлгээний 

үнэлэмж, хорооллоор 
Хүснэгт 6.2.1.         Хот байгуулалтын иж бүрэн үнэлгээ   
Хүснэгт 6.3.1.         “SWOT” шинжилгээ  
Хүснэгт 6.3:2.         “PESTLE” шинжилгээ   
Хүснэгт 7.1.1.         Гадаад зээлийн ашиглалт   
Хүснэгт 7.4.1.         2020 оны ерөнхий төлөвлөгөөний техник-эдийн засгийн нэгдсэн үзүүлэлт  
Хүснэгт 7.4.2.         Ерөнхий төлөвлөгөөний зорилтуудын харьцуулсан үзүүлэлт  
Хүснэгт 8.1.1.         Улс, нийслэлийн төсвийн хөрөнгө оруулалт   
Хүснэгт 8.3.2.1.      Õîò áàéãóóëàëòûí  áàðèìò áè÷èã  áîëîâñðóóëàõ àæëûí ñàíõ¿¿æèëò                                                                                                                                                                                            
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ДҮРСЛЭЛИЙН ЖАГСААЛТ 
 
Дүрслэл 1.              Улаанбаатар хотын түүхээс 
Дүрслэл -2  Судалгааны ажлын бүтэц 
Дүрслэл 1.3.1.        Улаанбаатар хотын газар хөдлөлтийн бичил мужлалын схем 
Дүрслэл 1.4.1.1.     Нийслэлийн ойн сан         
Дүрслэл 1.4.1.2.     Ойн сан бүхий газар 
Дүрслэл 1.4.1.1.1.  Хүхэрлэг хий 
Дүрслэл 1.4.1.1.2.   Азотын давхар исэл 
Дүрслэл 1.4.1.1.3.   РМ10 тоосонцор 
Дүрслэл 1.4.1.1.4.   Тоосонцрын бохирдол 
Дүрслэл 1.4.1.2.1.   Улаанбаатар хотын төвлөрсөн усан хангамжийн эх үүсвэрүүдийн 

        тэжээлийн гадаад, дотоод хамгаалалтын бүс 
Дүрслэл 1.4.1.3.1.   Нийслэлийн цөлжилтийн зураг 
Дүрслэл 1.4.1.3.2.   Улаанбаатар хотын хөрсөн дэх хар тугалганы агууламж 
Дүрслэл 1.4.1.3.3.   Ачаалал ихтэй замын уулзваруудын хөрсөн дэх хүнд металлуудын  

агууламж.(мг/кг) 
Дүрслэл 1.4.1.3.4.  Улаанбаатар хотын хөрсөнд агуулагдаж буй хүнд элементийн  
                                агууламж. мг/кг 
Дүрслэл 1.4.3.1.     Горхи Тэрэлжийн Байгалийн цогцолбор газар 
Дүрслэл 2.1.1.        Улаанбаатар хотын газрын нэгдмэл сангийн өөрчлөлт /1998-2009 он/ 
Дүрслэл 2.1.2..       Хот тосгон, бусад суурин газар 
Дүрслэл 2.1.3..       Дүүргүүдийн  нутаг дэвсгэрийн эзлэх хувь 
Дүрслэл 2.3.1.        Нийслэлийн газрын төлбөр тогтооход хэрэглэх бүсчлэлийн хил хязгаар                  
Дүрслэл 2.4.1.        Газар ашиглалтын эрхзүйн судалгаа 
Дүрслэл 3.1.1.        Монгол Улсын бүсчилсэн хөгжлийн үзэл баримтлал / Эдийн засгийн                           
                                муж/ 
Дүрслэл 3.1.2.        Ази Европын дэд бүтцийн сүлжээнд холбогдох чиглэл 
Дүрслэл 3.1.3.        Төв аймгийн нутагшил суурьшлын тогтолцоо 
Дүрслэл 3.1.4.        Төвийн бүсийн нутагшил суурьшлын тогтолцоо  
Дүрслэл 3.1.5.        Дагуул, хаяа хот, тосгод 
Дүрслэл 3.1.2.1.     Нийслэлийн малын тоо толгойн өөрчлөлт 
Дүрслэл 3.1.2.2.     Нийслэлийн бэлчээрийн даац 2000-2010 онд 
Дүрслэл 3.2.1.        Нийслэл хүрээ          -1911 он      
Дүрслэл 3.2.2.        Улаанбаатар хот       -1944 он.     
Дүрслэл 3.2.3.        Улаанбаатар хот       -1952 он      
Дүрслэл3.2.4.         Анхдугаар ерөнхий төлөвлөгөө -1954 îí                                                                                      
Дүрслэл 3.2.5.        Улаанбаатар хот       -1961он  
Дүрслэл 3.2.6.        II ерөнхий төлөвлөгөө       -1963 îí     
Дүрслэл 3.2.7.        Улаанбаатар хот       -1974 он      
Дүрслэл 3.2.8.        III ерөнхий төлөвлөгөө      -1975 îí 
Дүрслэл 3.2.9.        Улаанбаатар хот       -1986 он          
Дүрслэл 3.2.10.      IV ерөнхий төлөвлөгөө      -1986 îí 
Дүрслэл 3.2.11.      Улаанбаатар хот                         -1998 он 
Дүрслэл 3.2.12.      V ерөнхий төлөвлөгөө              -2002 он 
Дүрслэл 3.2.1.1.     Улаанбаатар хот орчмын археологийн дурсгалууд 
Дүрслэл 3.2.2.1.     Аялал жуулчлал /Улаанбаатарын бүсийн 2010 оны байдал/ 
Дүрслэл 3.2.3.1.     Улаанбаатар хотын ногоон байгууламжийн 2010 оны байдал 
Дүрслэл 3.4.1.        Орон сууцны хангамж 
Дүрслэл 3.4.2.        Сууцны төрөл 
Дүрслэл 3.5.1.        Гэр хорооллын өөрчлөлт /2000-2009 он/ 
Дүрслэл 3.5.2.        Гэр хорооллын ангилал 
Дүрслэл 3.6.1.        Үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааны чиглэл 
Дүрслэл 4.1.1.        Монгол Улсын бүс нутаг, аймгуудын ДНБ-ний болон нийслэл Улаанбаатар    
                                хотын ДНБ-ний хоорондын харьцаа 
Дүрслэл 5.1.1.1.     Улаанбаатар хотын тээврийн хэрэгслийн өсөлт /2000-1011/ 
Дүрслэл 5.1.4.1.     Улаанбаатар бүсийн төмөр замын сүлжээ, өртөө, зөрлөгийн байршил 
Дүрслэл 5.1.4.1.1.  Улаанбаатар өртөөний байршил 
Дүрслэл 5.1.4.1.2.  Улаанбаатар-1, Улаанбаатар-2 өртөө 
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Дүрслэл 5.1.4.1.3.  Толгойт өртөөний байршил 
Дүрслэл 5.1.4.1.     Амгалан өртөөний байршил 
Дүрслэл 5.1.4.1.5   Амгалан өртөө   
Дүрслэл 5.1.4.1.6.  Улаанбаатар хотын ачиж буулгах терминалуудын байршил  
Дүрслэл 5.1.4.1.7.  Тээвэр зуучийн компани 
Дүрслэл 5.1.4.1.8.  Чингэлэгтэй ачаа 
Дүрслэл 5.2.1.        Азийн автозамын сүлжээ 
Дүрслэл 5.2.2.        Монгол Улсын олон улсын болон улсын чанартай автозамын сүлжээ 
Дүрслэл 5.2.1.1      Гадна замын сүлжээ. Одоогийн байдал 
Дүрслэл 5.2.1.2.     Гадна тээврийн сүлжээ. Одоогийн байдал 
Дүрслэл 5.2.2.1.     Улаанбаатар хотын гудамж, замын сүлжээ. Одоогийн байдал 
Дүрслэл 5.2.2.2.1.  Замын түгжрэлийг тооцоолсон байдал 2007 он  /80%-ийн   ачааллаар    

тооцсон/   
Дүрслэл 5.2.2.2.2.  Замын түгжрэлийг тооцоолсон байдал 2007 он /100%-ийн ачааллаар     

тооцсон/ 
Дүрслэл 5.2.2.4.1   Улаанбаатар хотын авто замын сүлжээний мастер төлөвлөгөө. 1999 
Дүрслэл 5.2.2.4.2.  Нийслэл хотын авто замын салбарт оруулсан хөрөнгө оруулалт 
Дүрслэл 5.3.1.        Улаанбаатар хотын нийтийн тээврийн сүлжээ 
Дүрслэл 5.3.2.        Нийтийн тээврийн төрөл, чиглэлийн тоо 
Дүрслэл 5.3.3.        Зорчилтын эзлэх хувь      /зорчилтын зорилгоор/       
Дүрслэл 5.3.4.        Зорчилтын эзлэх хувь    /тээврийн төрлөөр/           
Дүрслэл 5.4.1.1.     3 төрлийн эх үүсвэрийн хамрах хүрээ 
Дүрслэл 5.4.2.1.1.  Усан хангамжийн төрлийн хамрах хүрээ 
Дүрслэл 5.4.2.2.1.  Ариутгах татуургын хамрах хүрээ 
Дүрслэл 5.4.3.1.     Нийслэлийн бүсийн цахилгааны ачаалал, /мВт/ 
Дүрслэл 5.4.3.2.     Улаанбаатарын бүсийн цахилгаан хангамжийн одоогийн байдал 
Дүрслэл 5.4.3.3.     Улаанбаатар хотын цахилгаан хангамжийн одоогийн байдал 
Дүрслэл 5.4.4.1.     Холбоо мэдээллийн сүлжээ. Одоогийн байдал 
Дүрслэл 6.1.1.        Одоо байгаа хот суурины дэвсгэр газрын хот байгуулалтын иж бүрэн үнэлгээ  
Дүрслэл 6.1.1.1.     Байгаль орчны үнэлгээ   
Дүрслэл 6.1.1.2.1   Байгаль  орчны нэгдсэн үнэлгээ  3     
Дүрслэл 6.1.1.1.1.  Байгалийн нөхцөл нөөцийн үнэлгээ 
Дүрслэл 6.1.1.1.2.  Байгалийн нөхцөл нөөцийн нэгдсэн үнэлгээ 3 
Дүрслэл 6.1.1.2.1.  Байгаль экологийн үнэлгээ 
Дүрслэл 6.1.1.2.2.  Байгаль-экологийн нэгдсэн үнэлгээ 3 
Дүрслэл 6.1.1.3.1.  Инженер экологийн үнэлгээ   
Дүрслэл 6.1.1.3.2.  Инженер-экологийн нэгдсэн үнэлгээ 4 
Дүрслэл 6.1.2.1.     Нийгэм-эдийн засгийн үнэлгээ 
Дүрслэл 6.1.2.2.     Нийгэм-эдийн засгийн нэгдсэн үнэлгээ 3 
Дүрслэл 6.1.3.1.     Дэд бүтцийн үнэлгээ    
Дүрслэл 6.1.3.2.     Инженерийн дэд бүтцийн нэгдсэн үнэлгээ 3 
Дүрслэл 6.1.4.1.     Архитектур, орон зайн төлөвлөлт, ландшафтын үнэлгээ  
Дүрслэл 6.1.4.2.     Архитектур, орон зайн төлөвлөлт, ландшафтын нэгдсэн үнэлгээ 2 
Дүрслэл 6.2.1.        Хот байгуулалтын иж бүрэн үнэлгээ 3   
Дүрслэл 7.3.1.        Улаанбаатар хотыг 2020 он хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөө 
Дүрслэл 8.1.1.        Дотоодын нийт бүтээгдэхүүний салбарын бүтэц, бүсээр /2009 он/ 
Дүрслэл 8.3.1.        Монгол улсын хот байгуулалтын зураг төслийн баримт бичиг 
Дүрслэл 8.3.1.1.     Улаанбаатар хотын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөг батлах, хэрэгжүүлэх 

òîãòîëöîî 
Дүрслэл 8.4.1.        Хот байгуулалтын талаарх монгол улсын хууль тогтоомж 
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ОРШИЛ 

 

Улаанбаатар хот нь 373 жилийн түүхтэй бөгөөд 1912 онд тусгаар Монгол Улсын 

нийслэл хот болсон. Улмаар Монгол Улсын нийслэл хот болох эрх зүйн үндэс нь анх 

1924 оны Үндсэн хуулиар бий болж, 1940, 1960 оны Үндсэн хуульд тусгагдсан нь 

нүүдлийн соёл иргэншилтэй манай улсын хувьд суурин соёл иргэншилд шилжих чухал 

шийдвэр болж, дэлхийн хот байгуулалт, төлөвлөлтийн жишгээр Улаанбаатар хотыг 

төлөвлөн хөгжүүлэх шаардлага тавигдсан.         

Түүхэн хөгжлийнхөө явцад нийслэл Улаанбаатар хот нь 1954 оноос эхлэн тухайн 

үеийнхээ нийгэм, эдийн засгийн хөгжлийн чиг хандлагадаа нийцүүлэн боловсруулсан 5 

удаагийн ерөнхий төлөвлөгөөний дагуу хөгжиж, өнөөгийн дүр төрхөө олсон билээ.  

Óëààíáààòàð õîòûí, õîò áàéãóóëàëòûí õºãæëèéí ¿íäñýí çîðèëãî íü õîòûã òîãòâîðòîé 

хөгжүүлж, одоогийн ба ирээдүйн, хотын иргэдийн амьдрал үйл ажиллагааны 

тааламжтай орчинг бүрдүүлэн бий болгоход оршино. Энэхүү үндсэн зорилгоо хот 

байгуулалтын зураг төслийн баримт бичгүүдийг баримтлан хэрэгжүүлэх ёстой.  

“Хотын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө” нь хотын нутаг дэвсгэр, архитектур, орон зайн 

хөгжлийн бодлогыг тодорхойлсон, хот байгуулалт, төлөвлөлтийн үндсэн баримт бичиг 

юм. Улаанбаатар хотыг 2020 он хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөөг Монгол Улсын 

Засгийн газрын 2002 оны  28-р тогтоолоор батлан хэрэгжүүлж эхэлсэн. Энэ удаагийн 6 

дах ерөнхий төлөвлөгөөг Нийслэлийн зураг төслийн хүрээлэнд 2010-2012 онд 

боловсрууллаа. Сүүлийн 2 удаагийн ерөнхий төлөвлөгөөг Нийслэлийн зураг төслийн 

хүрээлэнд бүх салбарын үндэсний мэргэжилтнүүдтэй хамтран боловсруулсан. 

  

 
Дүрслэл 1. Улаанбаатар хотын түүхээс 

 

Улаанбаатар хотын хөгжлийн өнөөгийн байдлын иж бүрэн судалгаа нь хотын нутаг 

дэвсгэрийн байгалийн нөхцөл, газрын менежментийн зохистой тогтолцоонд тулгуурлан 

хүний эрхийг хангахуйц хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийг боловсруулах, түүний 

тасралтгүй бөгөөд аливаа улс төр, бизнесээс хамааралгүй байх нөхцөлийг бүрдүүлэх 

үндэслэл болох болно. Аливаа хотын хөгжлийн бодлогыг даяарчлалын үеийн дэлхий 

нийтийн хөгжлийн чиг хандлагыг тооцож бүс нутгийнхаа улс төр, эдийн засгийн 

уялдаанд идэвхтэй оролцогч улс, орон нутгийн түвшинд цогцоор авч үзэх шаардлага 

тулгарч буй өнөө үед Улаанбаатар хотын хөгжлийг Улаанбаатар бүсийн нутаг дэвсгэр, 

Улаанбаатар хот орчмын нутаг дэвсгэр, Улаанбаатар хотын барилгажиж суурьшсан 

нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд авч үзэн тулгамдсан асуудлууд, цаашид авч хэрэгжүүлэх 

арга замыг тодорхойлох зарчмыг баримтлан Улаанбаатар хотын нутагшилт, 

суурьшилт, эдийн засгийн чадавх, хөрөнгө оруулалт, хууль эрхзүйн орчин, засаглал, 

удирдлага зохион байгуулалтын тогтолцооны хүрээнд иж бүрэн судалгаа хийж 

үнэлэлт, дүгнэлт өгсөн.   
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Улаанбаатар хотын 2030 оны хөгжлийн хэтийн төлөвийн талаар Япон улсын олон 

улсын хамтын ажиллагааны байгууллага “ЖАЙКА”–гийн боловсруулсан “Улаанбаатар 

хотын ерөнхий төлөвлөгөө, хот байгуулалтын хөтөлбөрийн судалгаа” болон улс, 

нийслэлийн хэмжээнд гадаад, дотоодын хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлж буй төсөл, 

хөтөлбөрүүдийн судалгаа, хөгжлийн төсөөллүүдийг судлан хотын хөгжлийн одоогийн 

байдалд өгөх дүгнэлтэд үндэслэл, зөвлөмж болгосон.  

 

Дүрслэл 2. Судалгааны ажлын бүтэц 

 

Улаанбаатар хотын хөгжлийн өнөө ба ирээдүйн асуудал нь иргэд, оршин суугчдын 

ажиллаж, амьдрах таатай орчин нөхцөлтэй шууд холбоотой учир засаг захиргааны 

анхан шатны нэгж болох хороодоос судалгаа авах ажлыг зохион байгуулж оршин 

суугчдын оролцоог хангасан.  

Хүний эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлэх, байгаль орчин, түүний 

íººö áàÿëãèéã õàéðëàí õàìãààëàõ, õàëã¿é àðãààð çîõèñòîé àøèãëàõ, ýêîëîãèéí 

áàðèìæàà á¿õèé íèéãýì, ýäèéí çàñãèéí хөгжлийн урт хугацааны цогц бодлогыг 

тодорхойлж аливаа улс төр, бизнесээс хамааралгүйгээр тасралтгүй хэрэгжүүлэх нь 

Улаанбаатар хотын хөгжлийн  тулгамдсан асуудал болсон байна.  

 

Зураг төслийн бүрдэл: 
 I боть: “Улаанбаатар хотын өнөөгийн байдлын судалгаа, дүгнэлт” /Тайлбар 

бичиг/  

 II боть: “Улаанбаатар хотын 2030 он хүртэлх хөгжлийн чиг хандлага” /Тайлбар 
бичиг/  

 III боть: “Улаанбаатар хотыг 2020 он хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөөний  
тодотгол” /Тайлбар бичиг/  

 IV боть: “Улаанбаатар хотыг 2020 он хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөөний 
тодотгол, 2030 он хүртэлх хөгжлийн чиг хандлага, Хураангуй тайлан” 

 V боть: “Улаанбаатар хотыг 2020 он хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөөний 
тодотгол, 2030 он хүртэлх хөгжлийн чиг хандлага, Зураглалын материал ”  
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I БҮЛЭГ. НИЙСЛЭЛ УЛААНБААТАР ХОТЫН БАЙГАЛЬ, ГАЗАРЗҮЙН БАЙДАЛ 

 

1.1. Байгаль газарзүй 

Ãàçðûí ãàäàðãà.  Улаанбаатар хот нь Хэнтийн нурууны шувтрах үзүүр Асралт 

хайрхан (2799 м) уулын өвөр талаар Богд хан уулын ар хормойд (дундаж өндөр нь1350 

м) Туул голын сав газарт байрлах бөгөөд Чингэлтэй уул (1949 м),Баянзүрх уул (1834 

м), Богд хан уул (2256 м), Сонгинохайрхан уул (1652 м) гэсэн уулсуудаар хүрээлэгдэж 

оршино. Нийслэл Улаанбаатар хотын барилгажсан ба барилгажих талбай нь далайн 

түвшнээс дээш 1260-1350 м өндөр, газрын гадаргуу нь бүхэлдээ хойд уулсаас Туул 

голын сав хөндий чиглэсэн налуугийн тогтолцоотой юм. Талбайн үнэмлэхүй өндөр 

1200-1500 м байна.   

Улаанбаатар хотын нутаг дэвсгэрийн хамгийн өндөр цэг нь Богдхан уулын ноён оргил 

Цэцээ гүн (2256 м), хамгийн нам цэг нь Туул голын  хөндийд орших Шувуун фабрикийн 

район (1203 м) болно.  

Нийслэлийн эзэмшил нутаг дэвсгэрийн хилийн цэсийн хүрээнд нийт 470,5 мян.га 

эдэлбэр газар хамаарагдаж байгаагаас хотжилтонд шууд хамаарагдах (1:10000-ны 

масштабтай зургийн хүрээнд)  55136 га талбайн газрын гадаргуугийн налуу, өндрийн 

байдалд "Хот байгуулалтын иж бүрэн үнэлгээ"-ний дагуу экспертийн аргаар үнэлгээ 

өгөхөд: 

 Тохиромжтой                                       25272.3 га 

 Хязгаарлагдмал тохиромжтой           10331.5 га 

 Тохиромжгүй                                       19532.1 га газар байна. 

 
Óóð àìüñãàë. Эх газрын эрс тэс уур амьсгалтай, жилийн 4 улиралтай, дэлхийн 

хамгийн “хүйтэн” улиралтай нийслэл хот юм. Хамгийн хүйтэн 1-р сарын дундаж 

агаарын температур -260С, хамгийн дулаан 7-р сарын дундаж агаарын температур 

+170С байдаг. Үнэмлэхүй хамгийн их температур 7-р сард +390С, хамгийн бага 

температур 1-р сард  -400С хүрнэ. Агаарын жилийн дундаж харьцангуй чийгшил 61%. 

Салхи зонхилон хойд, баруун хойд зүгээс салхилна. Салхины жилийн дундаж хурд 2.4 

м/сек.  

Ñ¿¿ëèéí 60 æèëä Óëààíáààòàð õîòûí àãààðûí äóíäàæ òåìïåðàòóð 2.0îÑ îð÷èì 

íýìýãäñýí íü Ìîíãîë îðíû äóíäæààñ (1.8oC) àðàé èë¿¿ áàéãàà áºãººä ýíý íü 

хотжилтоос хамааралтай. Уур амьсгалын дулаарлын улмаас õºðñíèé ºíãºí õýñýã 

õàòàæ õóóðàéøèõ ¿éë ÿâö èõñýõ õàíäëàãàòàé áàéíà.  

Ãàäàðãûí óñ. Хотын нутаг дэвсгэрийг дайран өнгөрөх 148 км урт Туул голд 

Асралт хайрхан уулнаас эх авсан Гачуурт, Тэрэлж, Толгойт, Улиастайн голууд цутгана. 

Туул голын ус хуримтлуулах ай сав 6300 м2 талбайг хамрах бөгөөд голын үндсэн 

тэжээмж агаарын хур тунадас нь 90%  байдаг байна. Мөн хот дундуур  урсан өнгөрөх 

зүүн Сэлбийн гол нь Хэнтийн салбар уул болох Их Баян уулын өврөөс эх аван урсах ба 

өөрийнхөө гольдролын дагуу Хандгайт, Шарга морьт, Сэлх, Бэлх, Чингэлтэй, Ганц 

худгийн гол зэрэг олон жижиг цутгалтай голын сав газрыг үүсгэнэ.  Сэлбэ гол хотоос 

хойш 35 км  эх авч Туул голд баруун талаас нь цутгах ба хотын барилгажилтын 

байдлаас шалтгаалан баруун гольдрол нь бүрэн хаагдсан. Сэлбэ голын ус 

хуримтлуулах талбай 319 км2. Бусад гол горхиуд мөн адил агаарын хур тундсаар 

тэжээгддэг бөгөөд Туул, Ñýëáý çýðýã ãîëóóäûí óðñàö  багасч голын татмын чийглэг 

õºðñ õàòàæ õóóðàéøèõ, Ñýëáý, Òîëãîéòûí ãîëûí ýõ îð÷ìûí íóãà, íàìãèéí öýâäýãò õºðñ 

õàòàí õóóðàéøèæ, öýâäýã ãýñýæ õºðñíèé ñóóëò ºãºõ çýðýã ¿éë ÿâö íýìýãäýæ áàéíà. 
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1.2. Инженер-геологийн нөхцөл 

 

Улаанбаатар хотын нутаг дэвсгэрийн инженер-геологи, гидрогеологи, инженер-

гидрогеологийн судалгааг  анхлан ОХУ-ын  мэргэжилтнүүд 1947-1948 онд хийсэн. Мөн 

Туул, Сэлбэ голын хөндийг хамарсан анхны гидрогеологийн судалгааг хийж 1:100000 

масштабтай зураглал үйлдсэн, 1958-1960 онд хотын төв, хойд хэсгийн гадаргын 

намагжилт, хөрсний усны дээшлэлтээс хамгаалах судалгааг хийж 1958 онд 

Гидроизогипсийн зураг зохиосон байдаг. Улсын хэмжээнд энэ асуудлыг хариуцдаг 

байсан байгууллага Барилгын инженер хайгуул, үйлдвэр шинжилгээний институт 

Улаанбаатар хотын нутаг дэвсгэрийн инженер-геологийн нөхцөлийн зураглал, 

судалгааны ажлыг явуулж 1:10000 масштабтай инженер геологийн зураг, 1:20000 

масштабтай гидрогеологи, геоморфлоги, гадаргын хэрчигдлийн зургуудыг зохиосон 

байна. Тус институт 1985-1987 онд хотын VI, VII хорооллын нутаг дэвсгэрт ул хөрсний 

горимын судалгаа явуулсан нь хотын төв, хойд хэсэгт явуулсан анхны горимын 

судалгаа байсан байна.  

2002 онд энэ хэсгийг хөрсний уснаас хамгаалах ТЭЗҮ боловсруулахад зориулж 

гидрогеологийн горимын судалгаа, мөн Улаанбаатар хот, нийслэлийн бүсийн нутаг 

дэвсгэрийн байгаль-аж ахуйн райончлолд зориулсан инженер-геологийн нөхцөлийн 

бүсчлэлийн 1:200000 масштабтай тойм зургийг инженер-геологийн “Таван үндэс” ХХК-

д хийсэн.    

Улаанбаатар хотын хөгжлийн 2030 оны чиг хандлагыг тодорхойлох зураг  төслийн 

ажлын хүрээнд “Таван үндэс” ХХК-ний хотын нутаг дэвсгэрийн 23610 га газарт хийсэн 

инженер геологийн судалгаагаар инженер геологийн хувьд “дунд зэргийн төвөгтэй 

нөхцөлтэй” гэж дүгнэгдсэн.  

2002 онд Улаанбаатар хот, нийслэлийн бүсийн нутаг дэвсгэрийн байгаль-аж ахуйн 

бүсчлэлд зориулсан инженер-геологийн нөхцөлийн ерөнхий зүй тогтлын тойм зурагт 

хот байгуулалт, төлөвлөлтөнд “энгийн нөхцөлтэй”, “хязгаарлагдмал нөхцөлтэй”, 

“хүндрэлтэй нөхцөлтэй” гэсэн гурван зэрэглэлээр авч үзсэн. 

Хязгаарлагдмал нөхцөлтэйд: Газрын гадаргын хэв шинж, хэрчигдлийн 

нөхцөлөөрөө 3-8% хэвгийтэй хэрчигдэл ихтэй бэл хормойн зарим хэсэг, 8-128% хүртэл 

налуутай хэрчигдэл ихтэй ухаа гүвээт толгорхог хэсэг хамрагдана. Мөн газар 

хөдлөлийн 8 баллд шилжих нөхцөлтэй томоохон голын гольдрол, нам татмын зурвас 

газар зэрэг нийт 1500 гаруй км2 талбай буюу нийслэлийн нутаг дэвсгэрийн 39% 

хамрагдаж байгааг тодорхойлсон байдаг.   

Хүндрэлтэй нөхцөлтэйд: Хадан ул хөрс гадаргад ил гарсан ба бага гүнд 

илэрдэг уулсын хяр нуруу, орой, хэрчигдэл ихтэй энгэр хажуу хэсэг, цэвдэг 

тасалдангаас үргэлжилсэн тархалттай /тухайлбал Налайхын бүс үргэлжилсэн 

тархалттай/, зонхилж хадан ул хөрсний ан цавын устай байх нөхцөлтэй хэсэг, мөн ойт 

уулсын хоорондох намагшсан хэсгийн нийт 1500 орчим км2 талбай буюу нийслэлийн 

нутаг дэвсгэрийн 37%-ийг эзэлж байгааг  тогтоосон.  

 

1.3. Газар хөдлөлийн бичил мужлал 

 

Монгол улсын газар хөдлөлийн ерөнхий мужлалын зургаар /М1:250 000, 1983 он/ нутаг 

дэвсгэрийн 75% нь 7 ба түүнээс дээш баллын газар хөдлөлт болох магадлалтай бүсэд 

оршиж байна. Ялангуяа улсын хүн амын 40 гаруй хувь нь төвлөрсөн Улаанбаатар хот 
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нь болзошгүй хүчтэй газар хөдлөлийн аюулд нэрвэгдэх магадлал өндөр байгааг 

эрдэмтэн, судлаачид хэлж байна.  

Улаанбаатар хотын нутаг дэвсгэрт инженер сейсмологийн судалгааг анх 1967 оны 1 

сарын 05 нд магнитут нь 7-8-тай болсон Могодын газар хөдлөлийн давталтаар хийж, 

газар хөдлөлийн бичил мужлалын бүдүүвч зургийг анх зохиохдоо Туул, Сэлбэ, 

Улиастай зэрэг голын хөндийн баллын үнэлгээг нарийвчлан судлах, улмаар бичил 

мужлалын зургийг нарийвчлан зохиох зөвлөмж өгсөн боловч өнөө болтол энэ ажил 

хийгдээгүй байдаг байна. /Эх сурвалж ООГФСТөвийн тайлан 2002 он/. 1969 онд хотын 

нутаг дэвсгэрт 6-8 баллын доргилт болох магадлалтай бүсийг тогтоосны дагуу нийт 

барилгажсан талбайн 25% нь 6, 52% нь 7, 23% нь 8 баллын бүсэд хамрагдаж байгаа 

болно. 

 Дүрслэл 1.3.1. Улаанбаатар хотын газар хөдлөлтийн бичил мужлалын схем 

6 áàëëûí á¿ñýä: Áàÿíç¿ðõ ä¿¿ðãèéí XII õîðîîëîë, 

Áàÿíãîë ä¿¿ðãèéí III, IY õîðîîëëûí çàðèì õýñýã, 

 
7 баллын бүсэд:   Чингэлтэй, Сүхбаатар,  Чингэлтэй, 
Ñ¿õáààòàð ä¿¿ðýã á¿õýëäýý, Áàÿíãîë, Áàÿíç¿ðõ, Õàí-Óóë 
ä¿¿ðãèéí çàðèì õýñýã, 
  
8 áàëëûí á¿ñýä:    I, X õîðîîëîë,  Äóíä ãîë,  Òóóë, Ñýëáý 
ãîëûí ñàâ ãàçàð, Ñîíãèíîõàéðõàí ä¿¿ðãèéí Òîëãîéòûí 
õýñãèéí ãàçðóóä îðíî. 

 

Өнгөрсөн 45 жилийн хугацаанд цаг хугацаа, хүний үйл ажиллагаанаас хөрсний шинж 

чанар өөрчлөгдөж, хөрсний тэнцвэрт байдал алдагдан, хотын төвийн хэсгийн 

барилгажилтанд нөлөөлөх, барилгын суурь суух, усанд автагдах зэрэг газар хөдлөлийн 

хүчийг ихэсгэх сөрөг үзэгдлүүд илрэх болсноос гадна газар хөдлөлийн хамгаалалтгүй 

барилга байгууламж цөөнгүй байгаагийн зэрэгцээ хөрсний усны түвшин өндөр, гол, 

усны сав газар, хөндийд барилгажилт явагдсаар байгаа нь эрсдэлийг эрчимжүүлэх 

магадлалтай болж судлаачдыг түгшүүлэх болсон байна.    

Түрүү үеийн судалгааны аргачлалын дутагдалтай тал нь газар хөдлөлийн 

давтагдалтын үе болон түүнээс үүсч болох аюулын үнэлгээг тооцож оруулдаггүй 

байсан байна. 2001 оноос эхлэл нь тавигдаж, 2005-2008 онд Одон орон Геофизикийн 

судалгааны төвд хийлгэсэн Улаанбаатар хотын газар хөдлөлтийн бичил мужлалын 

зураглалын судалгааны ажлыг өнөө үеийн дэлхийн түвшинд хэрэглэж байгаа 

судалгааны аргачлалын дагуу хийж мэдээллийн санг баяжуулан Улаанбаатар хотын 

нутаг дэвсгэрийн газар хөдлөлийн аюулын үнэлгээний талаар өмнө хийгдсэн ажлуудыг 

улам нарийвчлан сайжруулсан гэж дүгнэж байгаа бөгөөд  хамгийн их чичирхийллийн 

хэмжээг 8 балл байхаар тогтоосон. Мөн газар хөдлөлийн талаар цаашид улс, орон 

нутгийн зүгээс хийх шаардлагатай судалгааны ажлуудыг тодорхойлсон. Гэвч энэхүү 

бичил мужлалын зураглалыг төлөвлөлт, барилгажилтанд ашиглахад учир дутагдалтай 

гэж үзсэний дагуу гарц шийдлээ хүлээсээр байгаа бөгөөд өнөөг хүртэл албан ёсоор 

баталгаажуулаагүй байна. 

НҮБ-аас хэрэгжүүлсэн “RADIUS” төслийн шугамаар “Улаанбаатар хотын газар 

хөдлөлийн эрсдэлийн менежментийн тогтолцоо” төсөлд нийслэл хот 1999-2002 онд 

хамрагдаж газар хөдлөлийн гамшгаас урьдчилан сэргийлэх, гамшгийг гэтлэн давах иж 

бүрэн судалгааг хийж мэдээллийн санг бүрдүүлсэн. Энэхүү судалгаагаар Улаанбаатар 

хотод газар хөдлөлтийн ямар ч арга хэмжээ авагдаагүй төсөллөгдсөн хуучин 

барилгууд 200 гаруй байдгаас 180 гаруй нь сургууль, цэцэрлэг, эмнэлэг, орон сууцны 
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барилга байдаг байна. Тэдгээрийн дотор 1940-өөд онд баригдсан стратегийн чухал 

объектууд болох Засгийн газрын ордон, Тагнуулын төв газар, Монгол улсын банк, БХЯ, 

Үндэсний жүжгийн академик театрын барилгууд болон 40, 50 мянгатын орон сууцны 

барилгууд орсон байдаг.    

Монгол Улсын барилгын салбар эрчимтэй хөгжиж ирсэн 1960-аад  оноос ЗХУ-ын 

барилгын норм, дүрэм СНиП-ийг албан ёсоор авч хэрэглэн 1969 оноос эхлэн газар 

хөдлөлтийн арга хэмжээг барилгын зураг төсөлд тусгаж эхэлсэн болохоор улсын 

хэмжээнд 1970 оноос өмнө баригдсан барилгад газар хөдлөлийн арга хэмжээ 

тусгагдаагүй байна. Сүүлийн жилүүдийн судалгаагаар, Улаанбаатар хотод БД31-103-

00-ийн 12.2-ын дагуу 1961 оноос өмнө баригдсан газар хөдлөлтөд тэсвэргүй 152 

барилга, 1961-1973 онд баригдсан 111 барилга, БД31-103-00-ийн 10.2-ын дагуу газар 

хөдлөлтөд аюултай 1961-1973 онд баригдсан 15 барилга, 1973-1987 онд баригдсан 89 

барилга байгаа нь тогтоогдсон байна. Эдгээр барилгуудад газар хөдлөлийн арга 

хэмжээг авах зайлшгүй шаардлагатай байна. 

 
1.4. Хүрээлэн буй орчин 

 
1.4.1. Экологи, экосистем, байгаль орчны байдал, хотын эрүүл  
           ахуй 

Монгол улсын хүний хөгжлийн 2011 оны илтгэлд агаарын температур нэмэгдэх, хур 

тунадасны горим алдагдах, мөнх цэвдэг гэсэх, хөрсний чийгшлийн хэмжээ 

өөрчлөгдөх зэргээр уур амьсгалын өөрчлөлт мэдрэгдэж байгааг тэмдэглэсэн байна.     

          Дүрслэл 1.4.1.1. Нийслэлийн ойн сан    Нийслэл Улаанбаатар хотын экосистемийн 

тэнцвэрт байдлын алдагдал улам бүр 

ноцтой болж байгаа нь ойн нөөц хомсдож 

агаар, усны бохирдол, хөрсний эвдрэл 

ихэсч байгаагаар илэрч байна.  

Нийслэлийн газрын нэгдмэл сангийн 

ангиллын 2009 оны тайлангаар хот, тосгон 

бусад суурингийн газар 2000 онд 21674.3 га 

байсан бол 2009 онд 41084,5 га болж  

19412,2 буюу 52,8% -аар нэмэгдсэн байна. 

Хот тосгон, бусад суурины /24174.5 га/  

газрын 32% буюу 7735.9 га газрыг эзэлж 

буй гэр сууцны хороолол нь õàòóó, øèíãýí 

хог хаягдал, утаа, тоосжилтыг үүсгэж, ãóó æàëãàíû ýâäðýë, õºðñºí á¿ðõýâ÷èéí ýëýãäýë, 

гол, горхины усыг бохирдуулахын зэрэгцээ хүн амын ундны усны эх үүсвэрийг 

бохирдуулж эхлээд байна. 

Дэлхийн нөөцийн хүрээлэнгийн 2005 оны мэдээгээр нүүрстөрөгчийн хийн 

ялгаруулалтаар Монгол улс 185 орноос 96-д орсон байдаг. Хамгийн их нь АНУ, БНХАУ 

байв. Улаанбаатар хотод нэг хүнд 13.5 тонн нүүрстөрөгчийн давхар ислийн 

ялгаруулалт ногдож байгаа судалгаа байна. Үүний гол шалтгаан нь хатуу түлшний 

ашиглалт. /ХХИлтгэл 2011 он/ 

Улаанбаатар хотын эрүүл ахуй, хотын эдийн засагт нүүрстөрөгчийн ялгаруулалт өндөр 

байгаа тул түүнийг хязгаарлах,  /3 цахилгаан станц 4 сая тонн нүүрс хэрэглэж 11.44 сая 

орчим тонн нүүрстөрөгчийн давхар исэл, айл өрхийн хэрэглэж буй эрчим хүчний эх 
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үүсвэр 0,77 сая.тонн, тээврийн хэрэгсэлд зарцуулах эрчим хүч-1,099 сая.тонн, хатуу 

хог хаягдал-0,057 сая.тонн.../ нүүрстөрөгч бага ялгаруулах, ногоон бүсийг нэмэгдүүлэх, 

цэвэр технологи, цэвэршүүлэх технологийн бодлого  хотын ирээдүйн хөгжилд чухал ач 

холбогдолтой тул ногоон хөгжлийн боломж, нөхцөлийг бүрдүүлсэн төлөвлөлтийн 

шийдлийг ерөнхий төлөвлөгөөний тодотголд тусгах хэрэгцээ, шаардлага амьдралаас 

урган гарч байгаа нь  одоогийн байдлын судалгаагаар нотлогдож  байна.     

УБ хотын суурьшлын тэнцвэртэй бус хөгжлөөс үүдэлтэй хүн ам, ажил, үйлчилгээний 

төвлөрөл байгалийн доройтолд ихээхэн нөлөөлж байна. Иймд байгаль хамгаалах, эко-

системийн тэнцвэрт байдлыг хадгалах асуудал хотын хөгжлийн бодлогын онцгой 

анхаарах чухал асуудал болж байна. Нийслэлийн ногоон бүсийн хилийн нийт урт 350 

орчим км бөгөөд хойноос урагшаа 70 км, баруунаас зүүн тийш 75 орчим км, ногоон 

бүсийн ойн  нөөц 19626.4 мян.шоометр, үүнээс 3473.7 мян.шоометр нь Дархан цаазат 

газрын ойн нөөц, 4630.2 мян.шоометр нь Байгалийн цогцолборт газрын ойн нөөц, 

11522.5 мян.шоометр нь ногоон бүсийн ойн нөөц юм. Нийслэлийн ойн сан бүхий газар 

нь 2000 онд 110629 га байсан бол 2009 онд 76966 га болж 33663 га буюу 70 орчим 

хувиар буурсан байна.   

 

Дүрслэл 1.4.1.2. Ойн сан бүхий газар 

 
 

Ногоон бүсийн ой нь Монгол улсын “Ойн тухай” хуулийн 8-р зүйлээр хамгаалалтын 

бүсийн ойн ангилалд харьяалагддаг ба энд зөвхөн зам, гүүр барих, ус, эрчим хүч, 

холбооны шугам татах болон түймрээс хамгаалах шороон зурвас гаргах, ойн хэвийн 

өсөлт, нөхөн сэргэлтийг дэмжихэд чиглэгдсэн арчилгаа, цэвэрлэгээний арга хэмжээг 

хэрэгжүүлэх, ойн дагалт нөөцийг ашиглахаас бусад үйл ажиллагаа явуулахыг 

хориглосон байдаг. Гэвч ногоон бүсийн îéí ñàí ãàçàðò áýë÷ýýðèéí ìàë àæ àõóé ýðõëýõ, 

õóóëü áóñ мод бэлтгэх,  áóò ñººãèéã  ò¿ðæ  áàðèëãà  áàéøèí áàðèõ áîëñîí çýðýã íºõöºë 

áàéäëûí óëìààñ àãààðûí áîõèðäëûã áàãàñãàæ, í¿¿ðñõ¿÷ëèéí õèéã øèíãýýí 

õ¿÷èëòºðºã÷èéã ÿëãàðóóëæ áàéäàã íàíäèí îð÷èí áîëñîí îéí ñàí õºìðºã èõýýð 

õóìèãäàí, îéí îð÷èí äîðîéòîí áîõèðäîæ байна. Мөн ойн сан багасч, үхжиж байгаа нь 

цэвдэг хайлах, гадаргын болон гүний ус багасах, агаар хуурайшиж тоосжих зэрэгт  

нөлөөлж энэ нь амьтан ургамлын төрөл цөөрч багасах үндсэн шалтгаан болж, амьдрах 

орчин доройтож, ýêîëîãè, экосистемийн òýíöâýðò áàéäàë àëäàãäàõàä õ¿ðãýæ áàéíà. 

Хүснэгт 1.4.1.1.  Ногоон бүсийн төлөв байдлын үнэлгээ 
Газрын 
нэр 

Ойн моддын 
төлөв байдал 

Ойн ерөнхий байдлын шатлал Доройтлын шатлал 

Яргайт Хүчтэй суларч 
доройтсон 

III гадны сөрөг нөлөөг тэсвэрлэх 
чадвар алдагдаж буй 

Доройтлын IV түвшин-ойн орчин 
устаж буй 

Жигжид Суларч доройтсон II-III гадны сөрөг нөлөөг 
тэсвэрлэх чадвар алдагдаж буй 

Доройтлын III- IV түвшин-ойн орчин 
устаж буй ба ойн орчин дунд зэрэг 
өөрчлөгдсөн 

Шарга 
морьт 

Суларч доройтсон II- гадны сөрөг нөлөөг тэсвэрлэх 
чадвар дунд зэрэг 

Доройтлын III түвшин -ойн орчин 
дунд зэрэг өөрчлөгдсөн 
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ШУА-ын Геоэкологийн хүрээлэнгээс хийсэн Нийслэлийн ойн доройтлын зэргийг 

тодорхойлох, доройтлын ямар түвшинд модлогийн шавьж суурьшиж байгааг тогтоох 

зорилготой судалгаагаар Яргайт, Жигжид, Шарга морьтын амны зуслангуудын ойд 

эрүүл мод 16-47%-ийг эзэлж, үлдсэн хувийг өсөлт нь буурсан, гэмтсэн, өвчилсөн мод 

эзэлж байгаа нь тогтоогдсон. Мөн Сэлбийн бүсийн ойн  28% нь доройтлын III түвшинд 

/ойн орчин дунд зэрэг өөрчлөгдсөн/, 11% нь доройтлын IV түвшинд /ойн орчин устаж 

буй/, 3%  нь доройтлын V түвшинд /ойн орчин нь бүрэн талхлагдсан/ гэж үнэлэгдсэн 

байна.  

1.4.1.1. Агаарын бохирдол 

Хотын байгаль орчны тулгамдсан асуудлын нэг нь агаарын бохирдлын асуудал юм. 

1990 оноос Улаанбаатар хотын нутаг дэвсгэрийн даац, ачаалал хэтэрч дулааны 

цахилгаан станц, гэр сууцны хороолол, тээврийн хэрэгслийн утаа, элэгдэл эвдрэлд 

орсон газрын гадаргуугаас босдог тоос шороотой холбоотойгоор агаар дах хүхэрлэг 

хий (SO2), азотын давхар исэл (NO2), нүүрстөрөгчийн дутуу исэл (CO)-ийн хэмжээ 

стандартаас хэтэрч дэлхийн агаарын бохирдол ихтэй хотын тоонд ороод байна. 2009 

оны байдлаар агаарын бохирдлын гол эх үүсвэрүүдэд:  

 167196 гэр сууцны хорооллын айл өрхийн хэрэглэж буй зуух                        – 50.0%, 

 Гурван дулааны цахилгаан станц                                                                    – 6.0%,  

 131 444 тээврийн хэрэгсэл                                                                            – 20.0%,  

 1400 бага болон дунд оврын нам даралтын халаалтын зуух                          - 10.0%, 

 бусад эх үүсвэр болох шороон зам, баригдаж буй барилга байгууламж -14.0% 
эзэлж байна гэсэн тооцоо судалгаа гарсан байна.  

Агаарыг бохирдуулагч эдгээр гол  үүсвэрүүд нь  жил бүр: 

 äóëààíû öàõèëãààí ñòàíöóóä                            - 3.36 ñàÿ òí í¿¿ðñ;  

 áàãà îâðûí õàëààëòûí çóóõíóóä                        - 1.0   ñàÿ ãàðóé òí í¿¿ðñ;  

 àéë ºðõ, àæ àõóéí íýãæ, àëáàí áàéãóóëëàãóóä - 1.54 ñàÿ òí í¿¿ðñ, 237195.8 ì
3 

ìîä 
шатааж агаарт 260.0 мянган тонн хорт бодисыг цацаж орчныг бохирдуулж байна. 

 Агаарын чанар 

Улаанбаатар хотын агаарын чанарыг 2009 оноос өмнө 4 суурин харуул дээр байнгын 

ажиглалт явуулан хянаж, агаар дах хүхэрлэг хий, азотын давхар ислийн хоногийн 

дундаж агууламжийг тодорхойлж байна. Улаанбаатар хотын агаар дах хүхэрлэг хий, 

азотын давхар ислийн хэмжээ байнга өссөөр байгаа ба өвлийн улиралд цахилгаан 

станцууд болон хувийн орон сууц, гэр хорооллын халаалт, нам даралтын зуухнуудын 

галлагаатай холбоотойгоор агаар дах эдгээр хийн агууламж ихэсдэг. Өвлийн улиралд 

угаарын хий, хүхрийн давхар исэл, азотын давхар исэл зэрэг хорт бодисуудын хэмжээ 

зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс 10 дахин их байгааг судалгаагаар тогтоогоод байна. 

 

Дүрслэл 1.4.1.1.1.  Хүхэрлэг хий 
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SO2- Хүхэрлэг хий 

Баруун 4 зам 
РТХЭГ 
2-р эмнэлэг 
Нисэх 
Монгол Улсын Агаарын чанарын стандарт, Хүхэрлэг хийн жилийн  дундаж, 0.010 [мг/м3]  
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Àгаарын хүхэр хий (SO2)-н бîхирдлын эх үүсâэр нü: нүүрс, нефтийн гаралтай 

шатах, тослох материалуудын  шаталт болон цаас, металлургийн үйлдвэрлэлийн 

явцад ихээхэн хэмжээгээр   үүснэ. 

Àгаарын азîтын даâхар исэл (NO2)-ийн бîхирдлын эх үүсâэр нü: өíäºð 
òåìïåðàòóðò øàòàëò ÿâàãääàã àâòîìàøèí áîëîí öàõèëãààí ñòàíö, ¿éëäâýðëýëèéí 
процессын хаягдал утаанаас болон нүүрс, нефтийн гаралтай шатах, тослох 
материалуудын  шаталтаас ихээхэн хэмжээгээр  үүснэ.  
 

Дүрслэл 1.4.1.1.2. Азотын давхар исэл 

      
 

Óëààíáààòàð õîòûí àãààð äàõ àçîòûí äàâõàð èñëèéí àãóóëàìæ õîòûí òºâ îð÷èì áóþó 

áàðóóí 4 çàìûí óóëçâàðûí /ÓÁ-2/ îð÷èìä õîòûí áóñàä õýñãýýñ áàðàã 2-3 äàõèí èõ 

áàéíà.  Ñóäàëãààíààñ ¿çýõýä Òîëãîéò, Áàÿíõîøóó, 100-àéë, Äóóðü, ßàðìàã, Çóðàãò 

îð÷ìûí àãààðûí áîõèðäîë õîòûí áóñàä õýñãýýñ õàðüöàíãóé èõ, õ¿õýðëýã õèéí àãóóëàìæ  

40 ìêã/ì3-ýýñ èõ, àçîòûí äàâõàð èñýë 80 ìêã/ì3-ýýñ èõ áàéíà.   

Àгаар дахü тîîсны эх үүсâэр нü.  дóòóó øàòàëòûí á¿òýýãäýõ¿¿í, õºðñíèé 

элэгдэл эвдрэл, ой хээрийн түймэр, баригдаж буй барилга байгууламж, үйлдвэрлэлийн 

үйл ажиллагаа юм. Тоосонцор нь хүний биеийн дархлааны системийг өөрчилж 

уушигны салст бүрхүүлийг гэмтээн, амьсгалын замын болон зүрх судасны  өвчнийг 

үүсгэнэ.  

 

Дүрслэл 1.4.1.1.3. РМ10 тоосонцор 
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РМ10- хэмжээтэй тоосонцор 

Баруун 4 зам 
РТХЭГ 
2-р эмнэлэг 
Нисэх 
Монгол Улсын Агаарын чанарын стандарт, РМ 10-том ширхэглэлт тоосонцрын жилийн  дундаж, 0.05 мг/м3 
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Óëààíáààòàð õîòîä îð÷íû áîõèðäîë, тоосжилт бий болгодог томоохон эх үүсвэр нь 

æèëä äóíäæààð 3.3 ñàÿ òîíí í¿¿ðñ õýðýãëýäýã ãóðâàí äóëààíû öàõèëãààí ñòàíö þì. 

Улаанбаатарт өргөн хэрэглэгдäýã Áàãàíóóðûí óóðõàéí õ¿ðýí í¿¿ðñ Cd, Pb, Sr, Zn çýðýã 

ýëåìåíòèéí àãóóëàìæààð èë¿¿ áàéäàã íü îð÷íû áîõèðäëûã èõýñãýõýä íºëººëäºã.  

Цахилгаан станцаас ялгарч буй дөрвөн сая орчим тонн дэгдэмтгий үнс нь газрын 

доройтол, эвдрэлд мөн ихээхэн нөлөө үзүүлж байна. Нөгөөтэйгүүр ялгарч буй 

дэгдэмтгий үнс нь маш нарийн ширхэгтэй тоосонцрыг /PM2.5/, /PM10/ нэмэгдүүлж, 

радио идэвхжилт бодис, байгаль орчинд хортой хүнд металлуудыг өөртөө агуулдаг 

байна. Энэхүү дэгдэмтгий үнсийг хотын нутаг дэвсгэрээс гадагш гаргаж булах нь 

түүнийг зайлуулах нэг арга бөгөөд хөрс тогтворжуулах, цемент үйлдвэрлэх, зам 

барилга зэрэгт ашиглаж болно.  Гэхдээ ийм үнсийг ашиглахын өмнө түүнээс гарч болох 

хортой үр дагаврыг сайтар судалж байж ашиглах хэрэгтэй гэдэг.   

 
Дүрслэл 1.4.1.1.4. Тоосонцрын бохирдол 

 
 

ÌÓÈÑ, Öºìèéí ýíåðãèéí êîìèññûí 2004-2007 îíä õèéñýí àãààðûí áîõèðäîë, 

тоосонцрын судалгааíû ä¿íãýýñ ¿çýõýä: Óëààíáààòàð õîòûí àãààðûí òîîñîíöðûí 50 

îð÷èì õóâèéã õºðñíººñ ¿¿ñýõ òîîñ øîðîî, 35 õóâèéã í¿¿ðñíèé øàòàëòààñ ¿¿ñ÷ áàéãàà 

òîîñ ýçýëæ áàéíà.   

Óëààíáààòàð õîòûí îð÷ìîîñ àøèãò ìàëòìàë îëáîðëîõ ëèöåíçèéã 113 àæ àõóéí íýãæ, 

èðãýäýä îëãîñîí áàéíà. Òýäãýýðýýñ 89 àæ àõóéí íýãæ, èðãýä ýëñ, õàéðãà, øàâàð 

îëáîðëîëò, òîîñãîíû ¿éëäâýðèéí ÷èãëýëýýð ¿éë àæèëëàãàà ÿâóóëæ áàéíà. Õîò îð÷ìûí 

ãàçðûí õºðñ óðãàìëàí á¿ðõýâ÷ã¿é áîëæ õºðñíèé ýâäðýëä îðñíîîð àãààðò õîðò õèé 

ÿëãàðóóëàõ, òîîñ äýãäýõ áîõèðäëûí ýõ ¿¿ñâýðèéã íýìýãä¿¿ëæ áàéíà. 

Дуу øуугианы бîхирдлын хуâüд: Дýëõèéí îëîíõ õîòóóäàä äóó øóóãèàíû 

áîõèðäîë íýìýãäýæ, õ¿íèé ýð¿¿ë ìýíäýä ñºðºã íºëºº ¿ç¿¿ëæ áàéãàà ó÷èð ò¿¿íýýñ 

ñýðãèéëýõ, ñààðóóëàõàä àíõààð÷, äóó øóóãèàíû çºâøººðºãäºõ äýýä õýìæýýã òîãòîîí 

ìºðäºæ áàéíà.  

                                                           Хүснэгт 1.4.1.1.1.  Дуу шуугианы зөвшөөрөгдөх хэмжээ 

Дуу шуугиан /дБА/ Зэрэглэл Тайлбар 

80-130 Тааламжгүй орчин 
80 дБАаас хэтрэхэд янз бүрийн эрсдэл 
үүсэх магадлалтай 

60-80 
Харьцангуй тааламжгүй 
орчин 

60 дБА хүн цочрол үзүүлэх ба 70дБА –д 
яриа далдлагдана. 

40-60 
Харьцангуй тааламжтай 
орчин 

Хэвийн ярилцах боломжтой 

20-40 Тааламжтай орчин Гадны шуугианы нөлөөлөлгүй орчин 

 
Óëààíáààòàð õîòûí òºâ çàìûí äàãóó ñ¿¿ëèéí õî¸ð æèëä ïðîô. Í.Ò¿ãæñ¿ðýíãèéí õèéñýí 

õýìæèëò ñóäàëãààãààð äóó øóóãèàíû äóíäàæ ò¿âøèí 71-80 äÁÀ áàéãàà íü Óëààíáààòàð 

õîòûí òºâ çàìóóäûí äàãóó äóó øóóãèàíû õàðüöàíãóé òààëàìæã¿é îð÷èí áèé áîëñíûã 

12% 

35% 

3% 

50% 

Тоосонцрын бохирдол 

тээврийн хэрэгсэл 

нүүрсний шаталт 

модны шаталт 

салхиар зөөгдөх шороо тоос  
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õàðóóëæ áàéíà. Иймд хотын дуу шуугианы бохирдолд нарийвчилсан судалгаа хийж дуу 

шуугианы зөвшөөрөгдөх хэмжээг төлөвлөлтийн норм, нормативт тусган мөрдөх 

шаардлагатай байна.  

 
  1.4.1.2. Усны бохирдол 
Улаанбаатар хотын хүн амын механикаар огцом өсөн, үйлдвэрлэл үйлчилгээ өргөжин 

хөгжиж байгаагаас цэвэр усны хангамж, бохир усны цэвэрлэгээ, гүний болон 

гадаргуугийн усан орчны бохирдол, нөөц, хангамж, хамгаалалтын асуудал нь онцгой 

анхаарах тулгамдсан асуудлын нэг болсон байна.  

 

Дүрслэл 1.4.1.2.1. Улаанбаатар хотын төвлөрсөн усан хангамжийн эх  

үүсвэрүүдийн тэжээлийн гадаад, дотоод хамгаалалтын бүс 

 

 
 

Уур амьсгалын өөрчлөлтөөс хамааран, орох хур тунадасны хэмжээ буурч, хуурайших 

үзэгдэл нэмэгдэж, гадаргын болон газар доорх усны горим өөрчлөгдөж байгаагаас 

гадна, 2009 оны улсын тоо бүртгэлээр нийслэлийн нутаг дэвсгэрт гол горхи 51, булаг 

øàíä 77, ðàøààí óñ 18, íóóð тойром 2, усан сан, хөв цөөрөì 12, өрөмдмөл худаг 802 

тоологдож,  á¿ãä 78 èë çàäãàé óñ õàòàæ, òàñàð÷, ширгэсэн гэсэн судалгаа гарсан байна.   

2003 îíä 182 èë çàäãàé óñ òîîëîãäîæ áàéñàí áîë 2007îíä 148 èë çàäãàé óñ òîîëîãäîæ 

21 гол горхи, 9 булаг шанд бүрэн үгүй болжээ. Мөн Туул, Тэрэлæ, Õ¿éí ãîë çýðýã èë 

çàäãàé óñíû ò¿âøèí äîîøèëæ, äýýðõ ãîëóóäàä öóòãàäàã Ñýëáý, Óëèàñòàé, Ò¿ðãýí, 

Ãà÷óóðò, Õóàíäàéí ãîëóóä àäàãòàà òàñàð÷, õºðñºíä øóðãàñàí áàéна. Улаанбаатар 

хотын гадаргуугийн урсацыг  Туул, Сэлбэ, Улиастай голууд бүрдүүлдэг бөгөөд 

гадаргын усны гол нөөц болох Туул голын  усны горим, чанарт  сөрөг өөрчлөлт илрэх 

болсон нь уур амьсгалын өөрчлөлт, ойн нөөцийн багасалт, бэлчээрийн талхагдал, хөрс 

óðãàìëûí äîðîéòîë, агаар, хөрсний бохирдол зэрэг хот байгуулалт,  газар ашиглалт 
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болон байгаль хамгаалалтын бодлого алдагдсантай шууд холбоотой болно. Сүүлийн 

60 шахам жилд Туул голын сав газрын агаарын дундаж температур 2.0 градусаар 

äóëààðñàí áàéíà. Бохир усны цэвэрлэх байгууламжийн үйл ажиллагааны доголдлоос  

болж 2006 онд Туул голын ус их хэмжээгээр бохирдож, загас олноор үхсэн тохиолдол 

гарсан байна. 

“Усны тухай” Монгол Улсын хуулийн 31 ба 34 дүгээр зүйлд усны нөөц, чанар, усыг 

бохирдохоос хамгаалах, усны хамгаалалтын болон эрүүл ахуйн дэглэм тогтоох тухай, 

“Хот суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалтын тухай” хуулийн 12.4- 12.8 

дугаар зүйлд ус хангамжийн эх үүсвэрийн хамгаалалтын болон эрүүл ахуйн бүсийг 

аймаг, нийслэл, сумын Засаг дарга тогтоож, тус бүсэд явуулахыг хориглосон үйл 

ажиллагааг хуульчлан заасан байдаг.  

“Улаанбаатар хотын төвлөрсөн усан хангамжийн эх үүсвэрүүдийн тэжээлийн гадаад, 

дотоод хамгаалалтын бүс тогтоох тухай” Нийслэлийн Засаг даргын 2003 оны 95-р 

захирамжид өөрчлөлт оруулан  2009 оны 95-р захирамжаар “Улаанбаатар хотын 

төвлөрсөн усан хангамжийн эх үүсвэрүүдийн тэжээлийн гадаад, дотоод хамгаалалтын 

бүс, бүсийн дэглэм”-ийг  шинэчлэн тогтоосон байна.  Улаанбаатар хотын төвлөрсөн 

усан хангамжийн газрын доорх усны байгалийн бүрэлдэн тогтолтын эх үүсвэр, 

тэжээлийн гол муж болдог Улиастай, Хужирбулан, Гачуурт, Хөлийн гол, Баянзүрх, Их, 

Бага Дээндий, Өвөр горхи, Налайх, Элстэйн гол, Зүүн Баруун Шохойн гол, Туул, 

Тэрэлжийн бэлчир тэдгээрийн цутгал жижиг голуудын хөндий ай сав бүхий 26314,9 га 

талбайг  хамруулан энэхүү хамгаалалтын бүсийг тогтоосон байна. Үүнд: 

 Хамгаалалтын дотоод бүс-11684,1 га  

 Хамгаалалтын гадаад бүс–14630,8 га 

Бүсийн дэглэмд зааснаар гадаад мужид байгалийн хэв шинж, ургамал, амьтны 

аймгийн байршил, өсөлтөнд нөлөөгүй, инженерийн нэгдсэн системд холбогдсон ахуйн 

зориулалттай барилга байгууламж, аялал жуулчлал, амралт зугаалга, уламжлалт мал 

аж ахуй эрхэлж болохыг, дотоод мужид усан хангамжийн барилга байгууламжаас 

бусад барилга байгууламж, ашиглах, мал аж ахуй эрхлэх, мал амьтны гаралтай арьс 

шир, түүхий эд боловсруулах, хадгалах, ШТС, машин техник угаах, засварлах, химийн 

бодисын бордоо, агуулах, ногоо тарих, амралт сувилал, аялал жуулчлалын бааз 

байгуулах, ашигт малтмал ашиглах, газрын хөрсийг элэгдэл, эвдрэлд оруулах аливаа 

үйл ажиллагаа явуулахыг хориглосон байдаг. 

Гэвч сүүлийн жилүүдэд Улаанбаатар хотын ундны эх үүсвэрийн хамгаалалтын, болон 

эрүүл ахуйн бүс дотор барилга байгууламж барих, аж ахуйн үйл ажиллагаа явуулах 

зэргээр  300 гаруй иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага газар эзэмшиж, ашиглаж байгаа 

судалгаа гарчээ. Энэ нь хотын усан хангамжийн эх үүсвэрийн нөөц хомсдох, бохирдох 

бас нэгэн үндсэн шалтгаан болж байна. 

Ãадаргын усны чанар: Туул голын эх нь уулын тунгалаг, цэвэр, цэнгэг маш бага 

эрдэсжилттэй олон голууд цутгадаг, хүний үйл ажиллагааны нөлөө õàðüöàíãóé áàãà 

учраас, бохирдол бага,  байгалийнхаа унаган төрхөөрөө байгаа юм.  Харин нийслэлийн 

Налайх хот орчмоос эхлэн урсгалынхаа дагуу антропоген, техноген нөлөөлөлд өртөж, 

найрлага, шинж чанар нь өөрчлөгдөн, бохирдож байгалийн аясаар нөхөн ñýðãýõ 

áîëîìæã¿é áîëæ áàéíà. Туул голын усны чанар найрлагыг үе үеийн судлаачид 

харьцангуй сайн судалж ирсэн байдаг. Туул голын эхийн  цутгал голууд ихэвчлэн нэн 

цэнгэг буюу 100 мг/л хүрэхгүй маш бага эрдэсжилттэй, маш зөөлөн ихэвчлэн 1.0мг-

экв/л хүрэхгүй хатуулагтай, хүний үйл ажиллагаанд бага өртсөн уулын тунгалаг, цэвэр 
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устай байснаа эрдэсжилт нь урсгалынхаа дагуу алгуур өсөж, түүнчлэн Улаанбаатар 

хотын төв цэвэрлэх байгууламжаас гарсан бохир ус нийлснээс дооших хэсэгт 

бохирдолтын үзүүлэлтүүд эрс огцом нэмэгдэж “Бохирдолттой, маш их бохирдолтой ” 

гэсэн ангилалд шилжиж, голын усны бохирдол эрс ихсэж áàéãàà íü ТЦБ-ийн хэвийн 

бус үйл ажиллагаанаас шалтгаалж байгаа нь илт áàéíà.  Òóóë ãîëûí óñíû ÷àíàð 

Лүнгийн гүүрийн орчим 2006 онд III зэрэг буюу “Бага бохирдолтой“ гýæ ¿íýëýãäýæ 

áàéñàí áîë 2007 îíä IV çýðýã áуюу “Бохирдолтой“ гэж үнэлэгджээ. 

 

1.4.1.3. Хөрсний бохирдол 

Ãàçðûí õºðñèéã áîõèðäóóëàã÷ ãîë ç¿éë íü àãààðò öàöàãäñàí õîðò áîäèñ, óòàà òîðòîã, 

газар дээрх хуурай, нойтон хог хаягдлаас үүсэлтэй. Улаанбаатар хотын хөрсний 

хамгийн их бохирдлыг бий болгодог эх үүсвэр нь гэр сууцны хороолол болох нь 

судалгаагаар тогтоогджээ. Мөн хотын хөрсний унаган төрх  алдагдан эвдэрч, хөрсний 

үржил шимт үе нь бүхэлдээ устгагдан байгалийн унаган ургамал үгүй болж шарилж, 

лууль мэтийн хөл газрын ургамал зонхилон тархах болжээ.  

 

        Дүрслэл 1.4.1.3.1. Нийслэлийн цөлжилтийн зураг 

Улаанбаатар хотын нийт нутаг 

дэвсгэрийн 20.6% нь хүчтэй, 

74.5% нь дунд зэргийн 

доройтолд орсон бөгөөд дөнгөж 

5% нь доройтоогүй буюу бага 

зэрэг доройтсон байна.  

Энэ нь байгалийн хүчин зүйлээс 

илүүтэй хүний үйл 

ажиллагаатай холбоотой болох 

нь бэлчээрийн даац 5 дахин 

ихэссэн, хот тосгон бусад 

суурин газрын эзлэх талбайн 

хэмжээ өссөн зэргээс харагдаж 

байна. 2009 оны байдлаар  

нийслэлийн 74 хороонд 400825 мал, 284563 гахай, шувуу тоологдсон байна.  

Áýë÷ýýðèéí òàëõàãäàë. Улаанбаатар хот орчимд 300 мянга орчим мал 

байгаагаас 90% орчим нь бэлчээрийн мал учраас хот орчмын ногоон бүсийн 

áýë÷ýýðèéí äààö 5.8 äàõèí õýòýð÷, ºâñëºã óðãàìàëòàé ãàçðûí 47.8% áóþó 151.0 ìÿíãàí 

ãà ãàçàð õ¿÷òýé òàëõлàãäñàí áàéíà.  

Àõóéí õîã õàÿãäàë. Óëààíáààòàð õîòîä æèëä äóíäжаар 260-280 ìÿíãàí òîíí 

îð÷èì õóóðàé õîã õàÿãäàë ãàðäàã áºãººä ¿¿íèé 40-50 îð÷èì õóâèéã òýýâýðëýí çàéëóóëæ, 

¿ëäñýí õýñэг нь гэр сууцны хорооллын орчим гуу жалга, голын сав газарт хуримтлагдан 

хөрс, усыг бохирдуулахын зэрэгцээ үер, усны эрсдэлийг нэмэгдүүлж байна.  

Мөн үүний зэрэгцээ хотын хүн амын 61,2 хувь нь амьдарч буй гэр сууцны хорооллын 

167196 өрхийн /НСГазар-2009 оны эмхэтгэл/ стандартын бус ариун цэврийн 

байгууламжийн болон ил задгай бохир óñ õºðñºíä íýâ÷èæ ãàçðûí äîîðõ áîëîí 

гадаргын ус, агаарыг хүчтэй бохирдуулж хотын эрүүл ахуйг ихээхэн доройтуулж байна. 

2001 онд Ариун цэврийн байгууламжийн талаар хийгдсэн судалгааг эс тооцвол энэ 

чиглэлээр хийгдсэн судалгааны ажил байхгүй гэр сууцны хорооллын айл өрхүүдийн 
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áîõèð óñ, хог хаягдал íü õºðñ, àãààð. орчин, усны эх үүсвэр, гол, горхийг маш ихээр 

бохирдуулах эх үүсвэр болсоор байна.  

¯éëäâýðèéí õîã õàÿãäàë. Сүүлийн жилүүдэд Улаанбаатар хотын томоохон 

үйлдвэрүүдийн үйл ажиллагаа доголдон зогсонги байдалд орсноос арьс шир 

боловсруулах жижиг үйлдвэрүүд олноор байгуулагдаж, õ¿÷òýé áîõèðäóóëàã÷ áîëîõ 

õðîì (6 âàëåíòàò) àãóóëñàí õàÿãäëàà èë çàäãàé õàÿõ, ашигласан усандаа àíõàí øàòíû 

áîëîâñðóóëàëò õèéõã¿éãýýð õîòûí òºâëºðñºí öýâýðëýõ áàéãóóëàìæèä íèéë¿¿ëýõ çýðýã 

ноцтой асуудлууд улам бүр газар авсаар байна.   

Улаанбаатар хот, түүний ойролцоох нутаг дэвсгэр дэх àðüñ øèð áîëîâñðóóëàõ 76 

үйлдвэр, автомашин засварын 314 /äóãóé çàñâàð, òîñíû õóäàëäàà, ñýëáýã õóäàëäààã 

îðóóëààä/  ãàçàð, àñôàëüòûí 4 ¿éëäâýð, øàòàõóóí ò¿ãýýõ 174 ãàçàð, íåôòü õàäãàëàõ 21 

àãóóëàõ, тоосгоны 19 үйлдвэр, чулуу бэлтгэх 32 газар зэрэг жижиг оврын үйлдвэрийн 

газрууд, хөрсний бохирдолд ноцтой нөлөөлөх хог хаягдал ялгаруулж байна. /Эх 

сурвалж: ХХИлтгэл 2011 он/. Æèëäýý 1540 ìÿíãàí òîíí í¿¿ðñ, 300 îð÷èì ìÿí.ì3 ìîä 

ò¿ëýý øàòààäàã 167.2 ìÿíãàн ãýð, áàéøèí, õóâèéí îðîí ñóóö áîëîí 1400 øàõàì áàãà 

õ¿÷èí ÷àäàëòàé óóðûí çóóõóóäààñ ÿëãàðàõ óòàà òîðòîã, ¿íñ õàÿãäàë íü îð÷íû 

бохирдолд ихээхэн нөлөөтэй. Ò¿¿í÷ëýí Óëààíáààòàð õîòîä 200 ìÿíãà ãàðóé àâòî 

ìàøèí æèëä çóóãààä òîíí õîðò áîäèñûã àãààðò öàöàæ ýäãýýð íü õºðñºíä øèíãýæ áàéíà.  

Àюултай хîг хаягдал. “Ахуйн болон үйлдвэрлэлийн хог хаягдлын тухай хууль”-

èéí 3 äóãààð ç¿éëèéí 3.1.2-т “хүн, мал, амьтан, ургамлыг өвчлүүлэх, тэдгээрт хор 

õºíººë ó÷ðóóëàõ, ¿ð óäàìä íü ñºðãººð íºëººëºõ, áàéãàëü îð÷íû òýíöëèéã 

àëäàãóóëàõàä õ¿ðãýõ, øàòàõ, òýñðýõ, õîðäóóëàõ, ò¿ëýõ, õàëäâàðëàõ, ýð÷èìòýé óðâàëæèõ 

шинж чанар бүхий бодисыг агуулсан хог хаягдлыг “аюултай хог хаягдал” ãýæ  

òîìü¸îëñîí áàéäàã. Хог хаягдлын хүрээлэн буй орчинд үзүүлэх хор нөлөөлөл маш их 

бөгөөд зарим үйлдвэрийн технологийн онцлогоос хамаарч хуурай хог хаягдалд 

агуулагдах химийн элементүүдийн хэмжээ ихсэх хандлагатай байна. Тухайлбал ноос 

угаах үйлдвэрүүдийн тунгаагдсан шаварт  никель, төмөр, зэс, кальци, фосфор, 4-р 

цахилгаан станцын тунгаасан үнсэнд никель, төмөр, зэс, хром, магни, барилгын 

материалуудын үйлдвэрийн хаягдалд кальци, төмрийн агууламж их байна. 

Улаанбаатар хотын 3-р цахилгаан станц хоногт 13400-26800 тонн ус хэрэглээд 166 

хаягдал ус+үнс гаргадаг ба тунгаасан усыг хоёр хоолойгоор Туул голд хаядаг байна. 

Аль ч үйлдвэрийн хог хаягдал шүлтлэг орчинтой, чийглэг их, гэдэсний савханцар ихтэй 

байдаг. 

2007 онд хийсэн “Химийн бодисын ашиглалт, аюултай, хортой хог хаягдлын улсын 

үзлэг тооллого”-оор улсын хэмжээнд нийт 944 нэр төрлийн химийн бодис 

бүртгэгдсэний  80 гаруй хувь нь Улаанбаатар хотод ашиглагдаж байгаа нь тогтоогдсон 

байна. Àþóëòàé, õîðòîé õîã õàÿãäàë ãàðãàäàã ýõ ¿¿ñâýð¿¿äèéí íýð, ¿éë àæèëëàãààíû 

төрөл, үйлдвэр, аж ахуйн газруудаас гарч болох  хаягдлын тухай тодорхой мэдээлэл, 

судалгаа  байхгүй байгааг онцгой анхаарч эзэнжүүлэн хариуцлагын тогтолцоог 

бүрдүүлэх  шаардлагатай болсон. Óëààíáààòàðûí á¿ñèéí õýìæýýíä зөвшөөрөлтэй, 

çºâøººðºëã¿é бий болсон îðøóóëãûí ãàçðóóä нь он удаан жил болсон учир хөрсний 

бохирдол, агаарын бохирдол, хүнд элементүүдийн ялгаралтын процесс нэгэнт явагдаж 

эхлээд байгаа тул бохирдлоос хамгаалах арга хэмжээг нэн яаралтай авах 

шаардлагатай.  

Хүнд металл. Улаанбаатар хотын хөрсний нефтийн бохирдлын эх үүсвэр болох 

авто засвар үйлчилгээ, төмөр замын депо, Шатахуун түгээх станц, авто машинуудын 

нөлөөллийг тодорхойлон бохирдол ихтэй газруудаас 5-10 ñì-ийн гүнээс 14 ширхэг 
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хөрсний дээж авч ШУА-ийн Газарзүйн Хүрээлэнгийн Хөрсний лабораторид хөрсөнд 

агуулагдаж байгаа хүнд хортой элементүүд (Cr, Cu, Pb, Zn) болон бусад элементийг ( 

Fe) атом шингээлтийн спектрометрийн аргаар тодорхойлоход тухайн цэгүүдийн 

хөрсөнд агуулагдах хүнд хортой элементүүдийн хэмжээ Монгол Улсын зөвшөөрөгдөх 

хэмжээнээс 2-120 дахин давсан байна.Үүнд:  

 Ñ¿¿ëèéí æèë¿¿äýä íýìýãäýõ õàíäëàãà áàéãàà òåõíîãåí áîõèðäëûí ãîë ýëåìåíòèéí íýã 

нь хром болно. Судалгаанаас үзэхэд Улаанбаатар хотын хөрсөнд  хромын агууламж 

10.5-188 мг/кг байгаа нь зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс 0.3 дахин их байна. Зэсийн агууламж 

40-782.5 мг/кг байгаа нь зарим газар зөвшөөрөгдөх хэмжээнээс 7.8 дахин их байна.  

Õàìãèéí èõ òåõíîãåíèéн бохирдолтой элемент хар тугалга Улаанбаатар хотын зарим 

ãàçàð 14-2413.25 мг/кг хүрсэн тохиолдол ажиглагдсан нь зөвшөөрөгдөх хэмжээнээñ 24 

дахин их байна гэсэн үг юм. Хар тугалганы бохирдлын үндсэн гол эх үүсвэр нь 

автомашины шатахуун түлшнээс гарч байгаа  юм. 

2003-2007 ондуудад хийсэн судалгаагаар Улаанбаатар хотын хөрсөн дэх хүнд 

металлын агууламж стандартын хүлцэх хэмжээнээс доогуур байгаа ч  Òóóë ãîë 

îð÷ìûí äýâñãýð ñóóðü àãóóëàìæòàé õàðüöóóëæ ¿çýõýä õ¿íä ýëåìåíòèéí àãóóëàìæ 

нэмэгдэж байгаа байдал илэрч байна. Улаанбаатар хотын хөрсөнд 11 төрлийн  хүнд 

элементүүд агуулагдаж байгаа судалгаа байгаа боловч тэдгээр нь хотын нутаг 

äýâñãýðèéг бүхэлд нь бус, зөвхөн тодорхой цэг, хэсэг газар, жишээлбэл Да хүрээ захын 

òîñëîõ ìàòåðèàë õóäàëäàõ òàëáàé, õîòын төвийн Бàãà òîéðóóãèéí çàñìàë çàìûí äàãóó, 

âàãîí äåïîãèéí çàñâàðûí ãàçàð, çàðèì шатахуун нөөцлөх,  хадгалах, түгээх станц зэрэг 

газруудад хүлцэх хэмжээнээс давж байгаа нь Улаанбаатар хотын хөрсөнд хар тугалга, 

õðîì, êàäìèé çýðýã õàìãèéí õîðòîé õ¿íä ìåòàëëóóäûí àãóóëàìæ ñ¿¿ëèéí æèë¿¿äýä 

èõñýõ õàíäëàãàòàé áàéгааг харуулж байна. 

 

Хүснэгт 1.4.1.3.1. Хөрсөн дэх хүнд металлуудын агууламж  

 
 
Дүрслэл 1.4.1.3.2. Улаанбаатар хотын хөрсөн дэх 

хар тугалганы агууламж 

Óëààíáààòàð õîòûí õºðñºíä õàð 

òóãàëãà äóíäæààð 45.7 ìã/ã áàéãàà 

íü õºðñíèé äóíäàæ ¿ç¿¿ëýëòýýñ 2 

дахин их, зарим газар 533 мг/г 

õ¿ðñýí òîõèîëäîë àæèãëàãäñàí íü 

çºâøººðºãäºõ õýìæýýíýýñ 5.3 

äàõèí èõ áàéíà.  

Хар тугалганы агууламж 

“Хархорин” зах, “Долоон буудал”, 

Агуулагдаж буй 
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ганц 
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ус 

Хамгийн их 4.62  793.4  558.
1  

845.
0  

533.4  4.80  373  26.0  682.
2  

84.0  1.900  

Хамгийн бага 1.82  68.5  9.6  18.3  5.0  0.10  4.8  0.0  1.5  1.6  0.024  

Дундаж 2.77  447.3  52.4  364.
0  

45.7  1.85  89.4  6.5  44.4  30.0  0.352  

хүлцэх агууламж       300  800  100  3.00  150  50  100  80  2.000  

Туул голын сав 
газрын агууламж 

2.53  709  42  471  20  1.2  73  10.5  16  27  0.25  
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“32-ын тойрог”, Баянз¿ðõ ä¿¿ðãèéí  íóòàã äàõ îðîñûí îðøóóëãûí ãàçàð îð÷ìûí õºðñºíä 

õàìãèéí èõ áóþó 70-123 ìã/êã ãàðñàí áàéíà.  

Дүрслэл 1.4.1.3.3. Ачаалал ихтэй замын уулзваруудын хөрсөн дэх 
õ¿íä ìåòàëлуудын агууламж.(мг/кг) 

         
 
Дүрслэл 1.4.1.3.4. Улаанбаатар хотын хөрсөнд агуулагдаж буй хүнд 

     элементийн агууламж. мг/кг 

 
УБ хотын ачаалал ихтэй томоохон замуудын уулзваруудаас дээж авч судалгаа хийж 

үзэхэд õàð òóãàëãàíû àãóóëàìæ 116.8 ìã/êã áàéãàà íü çºâøººðºãäºõ õýìæýýíýýñ äàâñàí,  

êàäìèéí àãóóëàìæ äóíäæààð 1.3 ìã/êã õ¿ëöýõ àãóóëàìæààñ áàãà áàéãàà áîëîâ÷ Òºâ 

øóóäàíãèéí óóëçâàð, ç¿¿í äºðâºí çàìûí óóëçâàðûí çàìûí õîéä õýñýãò 2.60-2.32 ìã/êã 

хүртэл буюу нэлээд их агууламжтай,  хром 89.4 мг/кг байгаа нь нэлээд өндөр үзүүлэлт 

áîëíî 

 

1.4.1.4. Хотын эрүүл ахуй 

Эрүүл, аюулгүй орчинг бүрдүүлэх эрүүл ахуйн шаардлага, хэм хэмжээ, стандартыг 

хангасан нөхцөлөөс хамааран нийгмийн эрүүл мэндийн болон хүн амын урт наслах, 

амьдралын чанарын шалгуураар илэрхийлэгддэг.  

Улаанбаатар хотын одоогийн төлөвлөлт, байгуулалт, ашиглалтын явцад эрүүл ахуйн 

шаардлага хангасан хот байгуулалтыг бий болгоход юуны өмнө хотын нутаг дэвсгэрийг 

хүн амд үзүүлэх олон талт үйл ажиллагаагаар нь бүсчлэн төлөвлөх, тэдгээрийн 

байгуулалт, ашиглалтын явцад эрүүл ахуйн хэм хэмжээ, стандарт, шаардлага 
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зөрчигдөж байгаа эсэхэд байнгын судалгаа, мониторинг хийж байх шаардлагатай. Хот 

төлөвлөлтөнд эрүүл ахуйн гол шаардлага болох уур амьсгалын болон байгалийн бусад 

хүчин зүйл (нарны хэт улаан, үзэгдэх туяа, хэт ягаан туяа нарны гийгүүлэлт, агаарын 

даралт, хурд, салхины зонхилох чиглэл, чийгшил, агаарын өдөр сарын жилийн 

температурын их бага болон дундаж хэмжээ, ионжуулдаг болон ионжуулдаггүй туяаны 

нөлөөлөл агаарын хасах цэнэгтэй хөнгөн ионы хангамж, озоны агууламж, хур 

тунадасны хэмжээ, хүчтэй салхитай өдөр, нартай өдрийн тоо, хэт халалт хөрөлт гэх 

мэт)-ийн эрүүл ахуйн үнэлгээний мэдээлэл чухал үүрэгтэй.  

Уур амüсгал, бичил уур амüсгал: Уур амьсгал буюу нарны гэрэлтүүлэг, агаарын 

температур, чийгшил, даралт, салхины хурд, чиглэл, орох хур тунадасны хэмжээ, 

бичил цаг уур буюу хэдэн арван метрээс хэдэн зуун метрийн хязгаарлагдмал орчинд 

байгаа уур амьсгалын хүчин зүйлийн  илэрцүүдийг хүн амын эрүүл мэндэд хэрхэн 

нөлөөлөх нөлөөллийг тооцож төлөвлөлтөөр шийдвэрлэх шаардлагатай бөгөөд буруу 

төлөвлөлт, байгуулалт, ашиглалтын явцад томоохон хотын хүрээлэн байгаа макро 

орчны уур амьсгалаас бичил орчны уур амьсгалын өөрчлөлтүүд үүсгэж буй хэд хэдэн 

нөхцөл шалтгаан байна.  Тухайлбал:      

а) Хотын гудамж талбайн хучилт чулуу, асфальтаар дийлэнх нь хийгдсэн болон хар 

бүдэг өнгийн чулуун боржин өнгөлгөөтэй өндөр байшингууд ихсэхэд зуны улиралд хэт 

халж орчны агаарын температур ихэсч 1-3°С –ээр нэмэгдэх, зуны улиралд харьцангуй 

чийгшил 5-10%-иар буурах, өвөл хахирган хүйтний нөлөөлөл үзүүлдэг.   

б) Олон давхар барилга тухайн орон нутгийн зонхилох салхины чиглэлд 

перпендикульяр байрлалтай байхад агаарын хөдөлгөөнийг 2 дахин бууруулдаг.   

в) Агаарын утаажилт, тоосжилт, бохирдолт ихсэхэд бохирдсон агаарын тунаралт хотын 

дээр үүсэхэд нарны гэрлийн хэмжээ тухайлбал хэт ягаан туяаны цацраглалын хэмжээг 

20-50% хүртэл бууруулдаг. Иймд өдөрт 3 цагаас доошгүй хугацаанд нарны гэрэл тусч 

байхаар барилгын байршлыг чөлөөтэй задгай байдлаар төлөвлөх нь тухайн орчны 

бичил цаг уурын нөхцөлийг сайжруулах зуны бүгчим халууныг арилгах, агаарын 

чийгшлийг нэмэгдүүлэх нарны гэрлийн тусгалыг хүртээмжтэй болгох, улмаар агаар 

сэлгэлт салхижуулалтын дэглэмийг сайжруулах ач холбогдолтой.  

Хот суурингийн газрын гадаргын хөрс тухайн орчны бичил цаг уурын нөхцөлийг 

сайжруулах нарнаас ирсэн гэрлийн дулааныг шингээж халсан хөрсөнд үүссэн 

дулаанаас хөдөлгөөнт агаар шүргэх \конвекцийн\ замаар орчны агаар халах нөхцөлийг 

бүрдүүлнэ. Ургамлаар бүрхэвчгүй хөрс нь  зуны улиралд халуун, өвлийн улиралд 

хүйтний нөлөө үзүүлдэг. Ил задгай ус, нуур, цөөрөм, усан сан, голын урсгал ус нь  хот 

орчмын бичил цаг уурын нөхцөлийг сайжруулах зуны халуун улиралд агаарыг чийглэх, 

өвлийн улиралд мөсөн толио үүсгэж хүйтний температурыг нэмэгдүүлж агаарын 

даралтыг өөрчилж агаар шилжих, салхи үүсгэх ач холбогдолтой бөгөөд салхи үүсгэх нь 

бохирдсон агаарын тунаралыг зайлуулах экологи эрүүл ахуйн ач холбогдолтой учраас 

Туул, Сэлбэ, Улиастай, Дунд гол зэрэг байгалийн унаган тогтоцтой голуудын 

гольдролыг усаар дүүргэж усан болон  мөсөн толио үүсгэх, дулааны цахилгаан 

станцуудын үнсэн сангийн картуудыг усан бүрхүүлтэй талбай, Туул гол дагуу 

байрласан элс хайрганы каръерын ажиллагаанаас үүссэн тогтоол усны гадаргаас ус 

уурших, өвлийн улиралд хүйтний температур нэмэгдэх нөхцөлийг бүрдүүлэх шийдлээр 

гол хөндийн салхи үүсгэж Улаанбаатар хотод бохирдсон агаарын тунарлыг арилгах 

боломжийг төлөвлөлтөнд тусгах нь зүйтэй. Энэ нь хотын бичил уур амьсгалыг 

сайжруулах, салхины хүчийг сулруулах, агаарын дулааныг нэмэх, цэвэр агаар гаргах 

эх үүсвэр болдог.  Мөн түүнээс гадна  чийглэгийг нэмэгдүүлэх хотын агаарт үүссэн том 

нарийн ширхэгтэй тоосыг шүүх, нүүрсхүчлийн болон бусад хортой хийг шингээх, агаар 
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цэвэршүүлэх ургамлын шимт бодис (питонцид) ялгаруулах, дуу чимээг тусгаарлах, 

нарны болон газрын гадаргаас үүссэн цацруулсан дулааны энергийг болон агаарын 

даралтыг бууруулах онцгой ач холбогдол бүхий байгалийн ногоон төгөл, ногоон 

байгууламжийг нэмэгдүүлэх шаардлагатай.  

Улаанбаатар хотын гудамж талбай, орон сууц үйлчилгээний байгууллагуудад дуу 

чимээг стандартад заасан хэмжээнээс хэтрүүлэхгүйгээр 45-68дБ хэмжээнээс ихгүй 

байх эрүүл ахуйн шаардлага тавигддаг бөгөөд дуу чимээнээс хамгаалахын тулд хотын 

нутаг дэвсгэрийн 25-50 хувийг зүлэгжүүлж ногооруулах, зүлэг ногоо тарих боломжгүй 

газруудад дуунаас хамгаалах экран байгуулах,  дуу чимээ гаргах тээврийн болон бусад 

хэрэгслийн дуу гаргах түвшинг тогтоож мөрдүүлэх шаардлага тулгарсан байна.     

Улаанбаатар хîтын цахилгаан сîрîнзîн îрны эх үүсâэр: Хүн ам олноор суурьшсан 

хот суурин газрууд ялангуяа Улаанбаатар хотод холбоо мэдээллийн олон тооны 

нэвтрүүлэх станцууд ашиглагдаж, станц бүр төрөл бүрийн радио давтамж ашиглан янз 

бүрийн чадлаар эфирийн орон зайд тасралтгүй бүх цагаар цахилгаан соронзон 

долгион цацрааж байна. Цахилгаан соронзон долгионы үйлчлэл түүний хорт чанарын 

үйлчлэлийг давах чадвар хүн, амьтан, ургамал, экологийн орчинд тун их 

хязгаарлагдмал байдаг. Ялангуяа цахилгаан соронзон орны давтамж хэт өндөрсөх 

тутам түүний үйлчлэл амьд байгалийн эд эс, генийн түвшинд нөлөө үзүүлдэг.  

Энгийнээр авч үзвэл эмчилгээнд УВЧ төхөөрөмжийг хэдхэн минутаар ашиглаж байхад 

туяа эмчилгээг мөн л доз хязгаартай хэрэглэнэ. Цөмийн физикт жишээ нь ураны 

цацраг идэвхт чанар ямар их нөлөөтэйг өнөөдөр захын хүн мэдэж буй. Бүр нам 

давтамжийн шуугиан үүсгэгч хүртэл орчинд их нөлөөтэй байдаг.  

Цахилгаан соронзон орон, цахилгаан соронзон долгионы үйлчлэлээс хамгаалах 

хамгийн гол арга бол хот төлөвлөлт, хүн амын ахуйн суурьшил, орон сууцны орчинд 

аливаа цахилгаан соронзон долгионы үүсгүүрийг байрлуулах асуудлыг зөв шийдэх нь 

чухал. Олон улсын хэмжээнд цахилгаан соронзон долгионы үйлчлэлийн бүсэд 

ялангуяа ажиллагчдад баримтлах стандартууд гаргаж түүнийг ягштал мөрддөг. 

Манайд хот төлөвлөлтөд энэ асуудлыг огт тооцдоггүй.  

 Харин радио телевизийн төв нэвтрүүлэх станцыг хотын төвд бүр эх нялхсын эмнэлэг, 

амаржих газрын дэргэд байгуулсан, түүний эргэн тойронд гэрийн болон орон сууцны 

хороолол барьсан, хэт өндөр давтамжийн бүх FM  болон үүрэн телефоны нэвтрүүлэх, 

дахин дамжуулах станцуудыг хотын төвд болон орон сууцны байшингууд дээр 

байрлуулсан, сансрын холбооны орбит станцын хориотой бүсэд гэр хороолол 

суурьшуулсан, бүхэл бүтэн орон сууцны хороолол барихаар төлөвлөсөн зэрэг хот 

төлөвлөлтөнд огт авч үзээгүй урсгалаар хөгжсөн асуудлууд байсаар байна. Хонхорт, 

Батлан хамгаалах яамны харьяа станц, Орбит, ШУА-ийн харьяа Хүрэлтогоотын зэрэг 

олон зориулалтын станцууд хэний ашиглалт, хяналтанд байдаг нь тодорхойгүй байдаг.   

Хот төлөвлөлт, хүн ам зүй, эрүүл ахуйн төлөвлөлтөнд хүнийг цахилгаан соронзон 

долгионы үйлчлэлээс хамгаалах асуудлыг шинжлэх ухааны  үндэслэлтэй тусгахад хот 

суурин газруудын төлөвлөлтөнд, бүх төрлийн радио тоног төхөөрөмжийг ашиглах, 

байрлуулахад судалгаа тооцоо хийж, олон улсын  стандартуудыг мөрдөх, өөрийн 

оронд тохирох стандартууд боловсруулж төлөвлөлтөнд ашиглах, одоо ажиллаж байгаа 

радио төхөөрөмжүүдийн үйлчлэлийг хэмжиж тогтоох, тэдний байршлыг дахин 

төлөвлөх, ялангуяа суурьшлын орчноос радио станцуудыг гаргах, байнгын хяналтын 

лаборатори бий болгох шаардлагатай байна.  

Усан хангамжийн эх үүсâэр, усан санг хамгаалах, аøиглах талаар: Улаанбаатар 

хотын унд ахуйн төвлөрсөн системийн усан хангамжийн эх үүсвэрийн хамгаалалт, 
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онцгой дэглэмийн болон эрүүл ахуйн бүс, усны эх үүсвэрийн тэжээгдлийн дотоод 

мужид авах арга хэмжээ, үйл ажиллагаа, ашиглалт шаардлагын хэмжээнд хүрэхгүй 

байна. Энэ талаар гаргасан хууль тогтоомжийн хэрэгжилт хангалтгүй байгаа наад 

захын асуудал нь голуудын хамгаалалтын бүс, усан сангуудын газар ашиглалт, 

өмчлөлийн байдал нь хуулийг ноцтой зөрчиж,  хотын унд ахуйн усан хангамжийн 

газрын доорх эх үүсвэр  бохирдох эрсдэлийг бий болгож байна. Тийм учраас усны эх 

булгийн  тэжээгдлийн дотоод мужийн хамгаалалтын  бүсийн газрыг чөлөөлөх, 

ойролцоох ус бохирдуулах эх үүсвэрүүд (шатахуун түгээх станцууд, арьс, шир 

боловсруулах үйлдвэр, эмийн үйлдвэр, барилга, тавилгын үйлдвэр, авто машины түр 

зогсоол, ус дамжуулах төв, туслах шугамын дагуух барилгын болон ахуйн хог хаягдал)-

ийг яаралтай нүүлгэх асуудал тулгамдсан асуудал болсон байна. 

Иймд хотын бохир ус цэвэрлэх Төв цэвэрлэх байгууламжийн технологийг иж бүрэн 

шинэчлэх, өндөр технологи нэвтрүүлэх,  цэвэрлэсэн бохир усыг норм, стандартад 

нийцүүлэн унд хүнснээс бусад салбарт эргүүлэн ашиглах асуудлыг нэн даруй 

шийдвэрлэх шаардлагатай байна. 

Гэр сууцны хорооллын айл өрх,  үйлчилгээний байгууллагаас ялгарч байгаа ахуйн 

бохир усыг  бага оврын  цэвэрлэх байгууламжинд гүн цэвэрлэж цэвэрлэсэн усыг  

гудамж талбай, зүлэг ногоо услах эсвэл гудамжны тоос дарах зэрэгт ашиглах 

төлөвлөлтийн шийдлийг гаргах хэрэгтэй. Гэр сууцны хорооллын оршин суугчдын 

ялгаруулж байгаа физиологийн бохирдуулагч /өтгөн, шингэн ялгадас/-ийг цуглуулах, 

цэвэршүүлэх бага ба дунд хүчин чадлын бие даасан болон хэсэгчилсэн байгууламж 

ашиглах төлөвлөлтийн шийдлийг гаргах хэрэгтэй байна.  

Хîт суурины цэâэрлэгээ, хөрсийг бîхирдлîîс хамгаалах:  Улаанбаатар хотын нутаг 

дэвсгэрийн хөрсийг бохирдлоос хамгаалах “төлөвлөлт –технологи -эрүүл ахуйн” арга 

хэмжээний хүрээнд хатуу, шингэн хог хаягдлыг эрүүл ахуй, барилга төлөвлөлтийн 

нормд заасан хэмжээг харгалзан хотын хог хаягдлын цэвэрлэгээ, цуглуулалт, 

тээвэрлэлт, устгалт, цэвэршүүлэлтийн чадамжийг тооцоолж, тохилог орон сууцанд нэг 

хүн 200 гр/хоног хатуу хог хаягдал, 250 л бохир ус ялгарахаар, гэр хороололд нэг хүн 

720 гр/хоног хатуу хог хаягдал, 40 л шингэн хаягдал болон өтгөн, шингэн ялгадас жилд 

0.5м3 ялгарахаар тус тус тооцож, хог хаягдлыг цэвэрлэх байгууламжийг төлөвлөх 

хэрэгтэй. Эмнэлэг, урьдчилан сэргийлэх байгууллагын эрүүл ахуйн шаардлагын  

хүрээнд хотод I шатлалын өрхийн эмнэлэг 110, II шатлалын эмнэлэг 9 дүүрэгт, тусгай 

мэргэжлийн  III шатлалын 10 эмнэлэг тус тус ажиллаж байна. Эдгээр эмнэлгүүдээс 

сэтгэцийн эмгэг судлалын төвийн архаг болон асрамжийн үйлчилгээнд хамаарах 

үйлчилгээний тасаг, хавдар судлалын эмнэлгийн туяа эмчилгээний тасаг, мөн 

халдвартын эмнэлгийн зарим тасгуудыг хот орчмын бүсэд шилжүүлэх шаардлагатай 

болсон байна.   

Хîтын  мал амüтны тîî, байрøил, нөлөөлөл: Сүүлийн жилүүдэд Улаанбаатар хотод 

гарсан мал, амьтны гаралтай шүлхий, боом, гахай, шувууны ханиад зэрэг гоц халдварт 

өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг төлөвлөлтөнд тусган хэрэгжүүлэх 

шаардлага тулгамдсан асуудал болсон байна.  

Монгол улсын Засгийн газраас нийслэлд мал аж ахуй эрхлэх, мал, амьтны гаралтай 

түүхий эд, бүтээгдэхүүнийг боловсруулах, худалдах явдлыг эмх цэгцтэй болгох, хүн, 

малын халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор “Нийслэлд мал аж ахуй 

эрхлэх журам”-ыг 2002 оны 133 дугаар тогтоолоор баталсан. Энэхүү журмыг 

хэрэгжүүлэх зорилгоор Нийслэлийн Засаг дарга 2002 онд 411 тоот захирамжаар 

“Нийслэлд мал аж ахуй эрхлэх журам”-ыг батлан, мал аж ахуй эрхлэхийг хориглох 
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бүсийг урд тал нь Айдасын даваа, баруун тал нь Морин-Уул, Өвөрхангай, Сэлэнгэ, 

Алтанбулагийн чиглэлийн засмал замын уулзвар,  хойд тал нь Тахилт, Гүнтийн даваа, 

зүүн тал нь Улиастай гол, Налайх-Тэрэлжийн засмал замын уулзвараар хязгаарлан 

тогтоосон боловч хэрэгжилт хангалтгүйгээс хүн амыг гоц халдварт өвчнөөс хамгаалах 

нөхцөл бүрдээгүй учраас хотын нутаг дэвсгэрт мал аж ахуй эрхлэх нутаг дэвсгэрийг 

тусгайлан тогтоож хөгжүүлэх шаардлагатай. 

2010 оны мал, тэжээвэр амьтдын тооллогоор нийт 262881 толгой мал тоологдсон 2009 

оныхоос /400825 мал, 284563 гахай, шувуу/ 34.4 хувиар буюу 137944 толгой малаар 

буурсан байна.  

2010 онд мал аж ахуй эрхлэхийг хориглох бүсийн малын тоо 18970 байсан нь өмнөх 

оноос 26.6 хувиар буурсан байна.  

 

Хүснэгт 1.4.2.2. Мал аж ахуй эрхлэхийг хориглох бүсэд байгаа малын тоо, дүүргээр 

Дүүргийн нэрс 2009 он 
 

2010 он үүнээс : 

тэмээ адуу үхэр хонь ямаа 
Баянгол 26 32 - 6 26 - - 
Сүхбаатар 4523 3842 - 318 2528 348 648 
Чингэлтэй 2419 1507 - 28 895 138 446 
Баянзүрх 
(11,20-р хороо 
ороогүй) 

5087 3061 - 80 982 801 1198 
 

Сонгинохайрхан 
(20,21-р хороо 
ороогүй) 

8559 7190   3 121 3199 1468 2399 
 

Хан- Уул 
(12,13,14-р 
хороо ороогүй) 

  5218 3338 1 167 1239 812 1119 

Дүн 25832 18970 4 720 8869 3567 5810 

     
Хөдөө аж ахуйн тэжээâэр амüтад:  Мал, тэжээвэр амьтдын тооллогоор 103 

өрхийн 2361 гахай, 16 аж ахуйн нэгжийн 10550 гахай, 219 өрхийн 11287 шувуу үүнээс 

10938 тахиа, 8 аж ахуйн нэгж, байгууллагын 267110 шувуу үүнээс 267021 тахиа, 2 

илжиг, 23 өрхийн 180 туулай, 3 өрхийн 53 бүл зөгий тоологдсон байна. Өмнөх оны 

тооллогын дүнгээс гахайн тоо 4.7 хувиар, шувууны тоо 2.3 хувиар өсчээ.  

Эдгээр амьтдыг малын хамтаар тогтоол, журам, захирамжид заасан нутаг дэвсгэрт тоо 

толгойг нь өсгөх биш, ашиг шимийг нь дээшлүүлэх зорилгоор дагуул хот, тосгодод   

төрөлжүүлэн    үржүүлж, хотын хүнсний хангамжийг нэмэгдүүлэх аж ахуйн хэлбэрээр  

эрхлэхээр төлөвлөх хэрэгтэй юм. 

Хөдөө аж ахуйн хîг, хаягдал ба нөлөөлөл: Улаанбаатар хотын орчимд 

байгалийн голомтот халдварт өвчин сүрьеэ, бруцеллёз, боом, галзуу, сальмонеллёз, 

цусан халдвар, гахайн мялзан, хонины цэцэг, шувууны ханиад гэх мэт өвчний голомт 

зарим аж ахуй болон мал бүхий иргэдийн мал амьтнаас оношлогдож, 

халдваргүйжүүлж, эрүүлжүүлэх тохиолдол гарч байгаа нь хүн амын 47% нь амьдарч 

байгаа нийслэлийн төдийгүй улс Үндэсний Аюулгүй Байдалд нөлөөлөх онцгой 

аюултай, хортой, муу нөлөөтэй, анхаарвал зохих чухал асуудал юм 

Хөдөө аж ахуйн хог, хаягдал гэдэг нь хот, суурингийн хог, хаягдлаас тусдаа хяналтгүй 

аюултай, хортой, муу нөлөөтэй болгоомжлох хог хаягдлын ангилалд ордог ба мал, 

амьтны сэг, зэм, шинжилгээгүй арьс, нэхий, ноос, ноолуур, хаягдал дотор эрхтэн, 

ялгадас зэрэг багтдаг бөгөөд хөдөө аж ахуйн хог хаягдлын нарийвчилсан судалгааг 

гаргаж хог, хаягдал устгах, хог,хаягдлын цогц (5R) менежментэд хамруулан цуглуулах, 

тээвэрлэх,  дахин бэлгэх, боловсруулах,  үлдэгдэлгүй зохистой устгах шинэ тогтолцоог 
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бий болгох хэрэгтэй гэж “Эх орон цэвэр байгаль” ХХК-ний Судалгаа хөгжлийн төвийн 

судалгааны тайланд тодорхойлсон байна.     

 

1.4.2. Гамшгийн менежмент 

Байгаль орчны доройтол, уур амьсгалын өөрчлөлтийн чиг хандлага нь  гамшгийн 

давтамж, эрчим нэмэгдэхэд нөлөөлөх магадлалтай бөгөөд гамшигт өртөх өндөр 

эрсдэлийг бий болгож байна. Дэлхийн хүний хөгжлийн 2010 оны илтгэлд дурьдсанаар 

нэг сая хүнд ногдох байгалийн гамшигт өртсөн хүний тоогоороо Монгол улс 

Свазиландийн дараа хоёрт орж байна. /ХХИлтгэл 2011 он/ Улаанбаатар хотын хувьд 

анхааран шийдвэл зохих байгалийн гамшгийн нэг нь үер усны аюул юм. Энэхүү гамшиг 

нь хөрс усыг шингээх чадвар буурснаас үүдэн тохиолддог. 2010 оны байдлаар үерийн 

ус зайлуулах суваг, хамгаалалтын далан 5.1 км, гадагуугийн ус зайлуулах 15.6 км 

шугам сүлжээ,  үерээс хамгаалах барилга байгууламж байна. Улаанбаатар хотыг 2020 

он хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөөнд 2010 оны түвшинд уруйн үерээс хамгаалах  

31,6 км далан суваг, гадаргуугийн урсацыг зайлуулах  32,8 км далд шугам, ховор 

тохиолдох үерийн 11,5 км далан, 15 км хөрсний уснаас хамгаалах далан барихаар 

төлөвлөгдсөн. Гэвч үерийн  хамгаалалтын байгууламжийн 30% нь баригдаж үүний 70% 

нь эвдэрч хуучран болзошгүй аюулыг даах чадваргүй болсон.  

 
 Хүснэгт 1.4.2.1.  Үерийн ус зайлуулах сувгийн одоогийн байдал 

 
Д/д 

 
Үерийн ус 
зайлуулах 

суваг 

 
Баригдсан он  

 
Байршил  

урт, өргөн,гүн 
 
 

 
Хамгаалалтын зурвас 

1.  Чингэлтэйн 
суваг. 

1986 онд 
Чингэлтэйн голыг 
суваг болгон 
өөрчилсөн.  

урт 2140 м өргөн нь 
13 м. 

Сувгийн бэхэлгээний бетон хавтангууд 
ховхорч эвдэрсэн, элс шороо ахуйн хог 
хуримтлагдсан учир үерийн усыг 
өнгөрүүлэхэд хүндрэлтэй болсон тул 
сувгийн зураг төслийг шинээр хийж  2011 
онд угсралтын ажлыг эхэлсэн. 
 
 2.  Хайлаастын 

суваг. 
1982 оны үерийн 
дараа барьсан. 

Урт 2485 м өргөн нь 
10 м, гүн нь 1,6 м. 

Суваг бүрмөсөн эвдэрсэн, суваг руу шахаж 
хашаа байшин барьсан, ахуйн хог хаясан 
зэрэг нь үерийн аюулыг ихэсгэж байна. 

3.  Дэнжийн 
1000-ын 1, 
2, 3-р суваг. 
 

2000-2002 онд 
барьсан. 
Дэнжийн 1000-ын 
эдгээр сувгуудын 
усыг Ногоон 
нуурт 
нийлүүлдэг. 

Далан давхрын 
энгэрийн сайр 
жалгуудаас ирэх 
үерийн усыг Ногоон 
нуурт нийлүүлэхээр 
НАА-н I төслөөр  
барьсан. урт 1186м 
ёроолын өргөн 15 м, 
гүн нь 2,0 м орчим 
II суваг нь угсармал 
төмөр бетон 
доторлогоотой, 
сувгийн ёроолын 
өргөн ба гүн нь 1,0 
м, нийт урт нь 1167 
м, III сувгийн урт 
1445 м, 

I суваг ахуйн хог ихтэй, зуны улиралд  39-р 
сургуулийн урд талын зам дээр хүмүүс 
машин угааж бохир усаа суваг руу асгаж 
сувгийг эвдэх 
II суваг 32-ын тойргоос баруун тийш хэсэг 
маш зузаан лаг шавар, ахуйн хогтой, 
сувгийн ирмэг дээгүүр хашаа хатгаж 
суурьшсан байгаа нь нийтдээ гулсалтанд 
орж нурж болзошгүй болсон. 
Хүчит шонхор хүнсний захын орчимд III 
сувгийн бэхэлгээний хавтангууд ховхорч 
эвдэрсэн ахуйн хогтой, 32-ын тойргоос 
баруун тийш сувгийн өргөн 1,0 м болж 
нарийссан байгаа нь үерийн усыг 
өнгөрүүлэх боломжгүй байдалтай. 

4.  Ногоон 
нуур. 

1957 оны үед 
 Дэнжийн 1000 
орчмын булаг 

 Нуур эргэн тойрондоо гэр хороололд 
шахагдаж ус гаргах хэсгийг бүрмөсөн дарж 
битүүлэн далан дээгүүр нь хашаа барьсан, 



УЛААНБААТАР ХОТЫГ 2020 ОН ХҮРТЭЛ ХӨГЖҮҮЛЭХ ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ТОДОТГОЛ,    
2030 ОН ХҮРТЭЛХ ХӨГЖЛИЙН ЧИГ ХАНДЛАГА.                                                                       

УЛААНБААТАР ХОТЫН ӨНӨӨГИЙН БАЙДЛЫН СУДАЛГАА, ДҮГНЭЛТ    /     I БОТЬ 
 2013

 

НИЙСЛЭЛЛИЙН ЗУРАГ ТӨСЛИЙН ХҮРЭЭЛЭН 30 

 

шанд баруун 
Сэлбэ голын 
усыг 
хуримтлуулан 
амралт 
зугаалгын бүс 
болгож бичил уур 
амьсгалыг бий 
болгох зорилгоор 
барьсан. 

илүүдэл ус хаях барилга маш их эвдэрсэн 
лаг шавартай ахуйн хогонд дарагдаж хогны 
хонхор болгох дөхсөн. Мөн нуураас нэвчсэн 
шүүрэлтийн ус хөрсний усыг баяжуулж 
байгаагаас 6-р хорооллын орон сууцны 33, 
35, 40, 42, 49, 54-р байруудын хонгилд 
устай болсоор удаж байна. Далангийн 
дотор гадна налуу, ёроол нь төслийн 
хэлбэр хэмжээгээ бүрмөсөн алдсан. 
 

5.  Баруун 
уулын 
суваг. 

Хотын баруун, 
баруун хойд 
хэсгийг үер 
уснаас 
хамгаалах 
зориулалтаар 
баригдсан  гол 
байгууламж 
бөгөөд  Дэнжийн 
1000-ын 
сувгуудын усыг 
Ногоон нуураас 
баруун уулын 
сувагт 
дамжуулах 
үүрэгтэй 

урт нь 12,8 км Баруун уулын суваг нь хотод ашиглагдаж 
байгаа сувгуудаас хүний ахуйн үйл 
ажиллагааны  нөлөөнд хамгийн их өртөж 
эвдэрсэн суваг болно. 
Энэ нь, барилга байгууламжийг үерийн 
хамгаалалтын суваг, далангаас 15 м зайд 
байрлуулах хуулийн заалт маш их 
зөрчигдөж байгааг харуулж байна.            
Гандангийн дэнжийн зүүн болон урд талаар 
баруун уулын сувагт хашаа байшинг хэт 
ойртуулж барьснаас 2003 оны үерээр 
мөргөцгийн хэсэгт нуралт үүсч сувгийн 
бэхэлгээний хавтан эвдэрч, нурж байсан. 
 Мөн баруун 4 зам, MAXMALL худалдааны 
төвөөс баруун тийш сувгийн налуу руу маш 
их шахаж барилга барьснаас налуугийн 
төслийн хэлбэр хэмжээ алдагдан ус 
урсахгүй тунаж байна. 
Чингүнжавын гудамжны автозамтай 
огтлолцсон хэсэгт сувгийн трасс дээр   
9 давхар сууц барьсан байгаа нь сувгийг 
томсгох буюу засвар үйлчилгээ хийх 
боломжгүй болгосон байна.  

6.   
3,4-р 
хорооллын 
арын суваг. 
 

 
1982 он  
3-р хорооллын 
арын гэр 
хороолол 
дундуур урсан 1-
р хорооллын 
зүүн хойт хэсгээс 
баруун уулын 
сувагт нийлдэг. 

  
Сувгийн эхэнд Далан давхарын энгэрийн 
сайраар урсаж ирэх үерийн усны хагшаасыг 
тогтоох далантай, ашиглалтанд орсноос 
хойш төслийн хэмжээнд хүртэл хагшаасыг 
цэвэрлэж байгаагүй учир  цөөрмийн хэсэг 
хагшаасаар дүүрч ёроол нь нэлээд 
өргөгдсөн учир 2005 оны үерээр ус далан 
дээгүүр хальж, сувгаас дооших айлууд нь 
үерт орж хүний амь эрсдэж байсан. 
Одоогоор суваг нийт уртынхаа дагууд 30-80 
см лаг шавартай учир үерийн тооцоот 
зарцуулгыг өнгөрүүлж чаддаггүй ба 
тухайлбал  Баянгол дүүргийн 9-р хорооны 
хэсэгт хальж, нам газарт байгаа айлууд 
үерт орж байсан.  

 

Хотын хойд уулархаг хэсэг, усны эх, ай савд ой модыг огтлон ихээр сүйтгэж хүн ам 

олноороо суурьшин, хот улам тэлсээр байгаа нь анхаарал хандуулах хойшлуулшгүй 

асуудал болсон. Иймд өнгөрсөн хугацаанд үер усны аюулд нэрвэгдэж байсан 

тохиолдлуудын бүртгэл мэдээлэлд тулгуурлан, үер усны эрсдэлийн бүсийг нарийвчлан 

тогтоож тухайн нутаг дэвсгэрт суурьшил үүсгэхийг хатуу хориглох асуудлыг газрын 

менежментэд чухалчлан авч үзэх шаардлагатай.  

Үүнээс гадна болзошгүй гамшгийн нэг нь газар хөдлөлт юм. Улаанбаатар хотын нутаг 

дэвсгэр газар хөдлөлтийн идэвхтэй бүсэд оршдог.  

Улаанбаатар хотын нутаг дэвсгэрт хүчтэй газар хөдлөлт үүсэх магадлал бүхий голомт 

идэвхжиж, Эмээлт болон Сонгино орчимд 30 орчим км урттай, 13 орчим км гүний 

хэмжээтэй томоохон талбайг хамарч байгаа нь урьдчилсан судалгаагаар тогтоогдсон. 
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Хэдийгээр болзошгүй болон бодит аюул байгаа ч энэ судалгааны ажлыг дэмжин 

лавшруулж “Улаанбаатар хотын газар хөдлөлтийн зураглал”-ыг шинэчлэн 

боловсруулах шаардлагатай байна.  

 

1.4.3. Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн ашиглалт, 
хамгаалалт 

Òусгай хамгаалалттай газар нутаг: Монгол Улсын  “Тусгай  хамгаалалттай  

газар нутгийн  тухай”  хуулиар газар нутгийг улсын тусгай хамгаалалттай дархан 

öààçàò ãàçàð,  áàéãàëèéí  öîãöîëáîðò  ãàçàð,  áàéãàëèéí  íººö  ãàçàð,  äóðñãàëò  ãàçàð  

гэсэн  4 ангиллаар хамгаалалтанд авахаар заасан байна. Нийслэлийн тусгай 

хамгаалалттай газар нутагт Хан-Хэнтий болон Богдхан уулын улсын тусгай 

хамгаалалттай газар нутаг хамрагдаж байна. Хан Хэнтийн улсын тусгай хамгаалалттай 

газар нутаг нь Хан Хэнтийн дархан цаазат газар, Горхи-Тэрэлжийн байгалийн 

цогцолборт газар, Нагалхааны байгалийн нөөц газар гэсэн  хамгаалалтын гурван өөр 

дэглэмтэй 1 523 318 га, Богдхан уулын ДЦГ  41651 га  нутаг дэвсгэрийг хамран оршдог.  

Ãîрхи-Òэрэлжийн байгалийн цîгцîлбîр газар: Төв аймгийн Эрдэнэ сум, 

Улаанбаатар хотын Налайх дүүргийн нутагт нийт 293168,0 га талбайг эзлэн, 

Улаанбаатараас зүүн тийш 50-76   км газарт байрладаг.  

 
Дүрслэл 1.4.3.1. Горхи Тэрэлжийн Байгалийн цогцолбор газар 

 
Горхи-Тэрэлжийн БЦГ-ын хамгаалалтын гурван бүсийг зохих шалгуур үзүүлэлтийн 

дагуу онцгой бүс хоёр, аялал жуулчлал ба хязгаарлалтын бүс тус бүр нэг байхаар 

тогтоосон.  

Онцгîй бүс: “А”,”Б” хэсэгт өөр хоорондоо 10 гаруй км зайтай орших Сайханы 

сарьдаг, Баянбараатын сарьдаг төвтэй дундаж уулсын тайга, тайгын ландшафт 

хосолсон нутаг хамрагдах бөгөөд энэ нь нийт нутгийн 15 орчим хувийг эзэлнэ.  

Àялал жуулчлалын бүс: Туул Тэрэлж голын бэлчрээс хойш орших ойт хээрийн 

нийтлэг ландшафт голлосон тайга болон Горхийн Их Мөстийн орчмын ойт хээрийн 

ландшафттай дундаж өндөр уулс гэсэн хоёр хэсэг газар нутаг хамрагдана. 

Горхи-Тэрэлжийн байгалийн цогцолбор газрын нутаг дэвсгэр болох Өвөр Горхи, 

Тэрэлжид зун намрын улиралд Улаанбаатар, Налайх дүүрэг, Гачуурт хорооноос айл, 

мал ихээр ирж ямарч зөвшөөрөлгүйгээр зусч, намарждагаас бэлчээр талхлагдан 
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доройтох, улмаар элдэв хог хаягдлаар дүүрч, замбараагүй байдал гарах гол нөхцөлийг 

бүрдүүлж байдаг.  

Дархан цаазат Бîгдхан уулын байгалü экîлîги: Богдхан Уул 1994 онд Дархан Цаазат 

Газраар (ДЦГ) тодорхойлогдож, 1997 онд Богдхан Уул Шим мандлын бүс (UNESCO) 

газраар зарлагдсан дэлхийн хамгийн эртний хамгаалалттай газар юм. Энэ уул нь 

Хэнтийн нурууны өмнөд хэсэг, ойт хээр, хээрийн бүсийн зааг, шинэсэн ойн өмнөд 

хязгаар бөгөөд нийслэл орчмын нутгийн таатай уур амьсгалыг бүрдүүлэхэд онцгой 

нөлөө үзүүлдэг. Дархан цаазат Богдхан уулын хамгийн өндөр оргил нь далайн 

түвшнээс дээш 2268.0 өндөрт өргөгдсөн 41348.54 га талбайг эзлэн оршдог Цэцээ гүн 

юм. Энэ ууланд эмчилгээний ач холбогдолтой хэд хэдэн рашаан булгууд байдаг.  

Сүүлийн жилүүдэд Зайсан толгойн аманд барилгажилт эрчимтэй нэмэгдэж аялал 

жуулчлалын зарим үйл ажиллагаа, идэвхжиж байгаагаас харахад хотжилт нь тусгай 

хамгаалалттай газруудад сөрөг нөлөө үзүүлж байна. Дэлхийн байгаль хамгаалах 

сангийн /2010/ баримт бичигт тэмдэглэснээр сүүлийн жилүүдэд Богд хан уулын нийт 21 

аманд олон давхар орон сууцны хороолол, хиймэл цас ашиглах цанын 5 бааз, 18 нүх 

бүхий гольфийн талбай, орон сууцны цогцолбор газрууд болон аялал жуулчлалын 

зориулалттай олон барилга барих зэргээр барилгажилт, тохижилтын үйл ажиллагаа 

явагдаж тусгай хамгаалалттай газар нутгийн хуультай зөрчилдөж байна.  

Ãандантэгчилэн хүрээ хийд îрчмын 57 га газрыг 2001 онд УИХ-ын тогтоолоор 

тусгай хамгаалалтанд авсан. Өнөөдөр Гандан хороололд 900 орчим айл өрх амьдарч 

байгаагийн 90 орчим хувийн газар нь өмчлөгдсөн байгаа нь мөн л хуультай зөрчилдөж 

байдаг.   

Íèéñëýëèéí õýìæýýíä îðîí íóòãèéí òóñãàé õàìãààëàëòàíä àâñàí ãàçàð íóòãóóä:  

• “Баянзүрх хайрхан”-ûã ÍÈÒÕ-ûí 1997 îíû 07 ñàðûí 23-ны  өдрийн 50 тоот 

тогтоолоор байгалийн цогцолбор газарт; 

• ÑÕÄ-èéí íóòàã äýâñãýð äýõ Õàìáûí îâîîíû Õýëìýãäýãñäèéí äóðñãàëûã õ¿íäýòãýõ 

öîãöîëáîð ãàçðûã ÍÈÒÕ-ûí 2008 îíû 09 ñàðûí 22-íû ºäðèéí 141 òîîò 

òîãòîîëîîð îðîí íóòãèéí õàìãààëàëòàíä àâñàí. 

• ÑÕÄ-èéí I õîðîîíû íóòàã äýâñãýð äýõ Áàÿíãîëûí õºíäèéã 2006 îíû 06 ñàðûí 20-

íû 152 òîîò òîãòîîëîîð áàéãàëèéí öîãöîëáîð ãàçàðò; 

• “Чингэлтэй хайрхан”-ûã ×èíãýëòýé ä¿¿ðãèéí ÈÒÕ-ûí 2006 îíû 05 ñàðûí 19-íèé 

ºäðèéí 22 òîîò òîãòîîëîîð òóñ òóñ òóñãàé õàìãààëàëòàíä àâñàí áàéíà. 
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II БҮЛЭГ. ГАЗАР АШИГЛАЛТ, ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ 

 

2.1. Газрын нэгдмэл сангийн ангилал 

 
Нийслэлийн газрын нэгдмэл сангийн  ангиллын бүтэц: Íèéñëýëèéí ãàçðûí íýãäìýë 
ñàí íèéò 470444 ãà áàéíà. ¯¿íýýñ Õºäºº àæ àõóéí ãàçàð 265980.1 ãà áóþó 57%, Õîò 
òîñãîí áóñàä ñóóðèíû ãàçàð 41084.5 ãà áóþó 9 %, Çàì, øóãàì ñ¿ëæýýíèé ãàçàð 5679.0 ãà 
áóþó 1%, Îéí ñàí á¿õèé ãàçàð 76966.8 ãà áóþó 16%, Óñíû ñàí á¿õèé ãàçàð 4078.1 ãà 
áóþó 1%, Óëñûí òóñãàé õýðýãöýýíèé ãàçàð 76655.4 ãà áóþó 16%-ã òóñ òóñ ýçýëæ áàéíà.  

Улаанбаатар хотын хот суурингийн газар нийт нутаг дэвсгэрийн 7.4 хувийг эзлэх ба 
үүний тэн хагасаас илүү нь барилга байгууламжийн доорх газар,  7735.9 га нь  гэр 
сууцны хорооллын газар юм.  

Дүрслэл 2.1.1. Улаанбаатар хотын газрын нэгдмэл сангийн өөрчлөлт /1998-2009 он/ 

 
 
Дүрслэл 2.1.2.. Хот тосгон, бусад суурин газар 

Улаанбаатар хотын газар ашиглалтын өөрчлөлтийг сүүлийн 10 жилийн байдлаар авч 
үзэн 2009 оныг  2000 онтой 
харьцуулахад хот тосгон 
бусад суурингийн газар 
нэмэгдэж, бусад ангиллын 
газар багасч байгаагийн 
үндсэн шалтгаан нь газрын 
харилцааны эрх зүйн 
өөрчлөлттэй холбоотойгоор 
газрын нэгдмэл сангийн 
ангилал өөр хоорондоо 

шилжсэн, хүний буруутай үйл ажиллагааны улмаас зарим газрууд тухайн ангиллаас 
хасагдсан, газар өмчлөлтэй холбоотойгоор газрын эрэлт хэрэгцээ нэмэгдсэн зэрэг 
болно. 
Улаанбаатар хотын тиг гортигт хамрагдах нутаг дэвсгэрийг 2010 оны газрын нэгдмэл 

сангийн ангиллаар нь авч үзвэл хөдөө аж ахуйн газар 6116.7 ãà,  õîò òîñãîí áóñàä 

суурины газар 28653.4 га, зам шугам сүлжээний газар 844.9 га, ойн сан бүхий газар 

703.4 га, улсын тусгай хэрэгцээний газар 8168.7 га байна.  

Газар ашиглалтыг 6 дүүрэгт авч үзвэл (Баянгол, Баянзүрх, Сонгинохайрхан, Сүхбаатар, 

Хан-Уул, Чингэлтэй) нийт нутаг дэвсгэрийн 69  хувийг эзлэх ба алслагдсан 3 дүүрэгт 

(Багануур, Багахангай, Налайх)  31 хувь нь ногдоно.  

Хөдөө аж 
ахуйн газар 
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Усны сан 
бүхий газар 

Улсын тусгай 
хэрэгцээний 

газар 

1998 он 312918 16074 3388 89229 4051

2009 он 174732.2 24174 3942 74806 3979 43990
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Хүснэгт 2.1.1. Газрын нэгдмэл сангийн ангилал 

 
д.д 

 
Нэгдмэл сангийн ангилал 

Газрын хэмжээ /га/ Эзлэх хувь 

Нийслэл  Улаанбаатар  Нийслэл  Улаанбаатар  

1  Хөдөө аж ахуйн газар 265980,1 174732.2 57.0 53.6 

2  Бэлчээрийн газар 160480.2  

5298.3  
763.1  

Тариалангийн газар 

ХАА-н барилга байгууламжийн 

3  Хот тосгон бусад суурины газар 41084,5 24174.5  9.0 7.4 

4  Барилга байгууламжийн дэвсгэр газар 12455.67  
1464.38  
1725.93  

792.6  
7735.9  

Нийтийн эдэлбэр газар   

Үйлдвэрийн газар 

Уурхайн дэвсгэр газар 

Гэр сууцны хорооллын газар                        

5  Зам, шугам сүлжээний газар 5679,0 3942,4  1.0 1.2 

6  Авто замын газар 451.5  
1128.9  
860.0  

1502.1  

Төмөр замын газар 

Агаарын тээврийн газар 

Шугам сүлжээний газар 

7  Ойн сан бүхий газар 76966,8 74806.6  16.0 23.1 

8  Усны сан бүхий газар 4078,1 3979.1  1.0 1.2 

9  Улсын тусгай хэрэгцээний газар 76655.4 43989,6  16.0 13.5 

10  Улсын тусгай хамгаалалттай газар                        40564,0  
3358,2 га 

 
 

20,5 га 
 
 

46,9 га 

Улсыг батлан хамгаалах болон аюулгүй 
байдлыг хангах зориулалтаар 

 

Гадаад улсын дипломат төлөөлөгчийн болон 
консулын газар 

 

ШУ, технологийн сорилт, туршилт болон 
байгаль орчин, цаг агаарын төлөв байдал 
байнгын ажиглалтын талбай                        

  

7.  Нийт 470’444 325,660 100.0 100.0 

Нийслэлийн 2009 оны газрын нэгдмэл сангийн тайлан 

 
   Хүснэгт 2.1.2.. Нийслэлийн дүүргүүдийн                       Дүрслэл 2.1.3.. Дүүргүүдийн   

                                                   нутаг дэвсгэр                        нутаг дэвсгэрийн эзлэх хувь 

 
 
 
Хүснэгт 2.1.3. Нийслэлийн Газрын нэгдмэл сангийн 2000- 2009 оны тайлан /Өөрчлөлт/ 

Ангилал 2000 он 2001 он 2002он 2003он 2004он 2005он 2006 он 2007он 2008 он 
 

2009 он 
 

Нийслэлийн 
газар нутаг, 

бүгд 

470444 470444 470444 470444 470444 470444 470444 470444 470444 470444 

Хөдөө аж 
ахуйн газар 

324725 324725 324490 279922.
1 

279654 278760.
4 

278077.
4 

274478.
1 

271011.3 265980.1 

д/д Дүүргийн нэр Нутаг дэвсгэр /га/ 

1. Баянгол 2,949 

2. Баянзүрх 124,412 

3. Сонгинохайрхан 120,063 

4. Сүхбаатар 20,840 

5. Хан-Уул 48,466 

6. Чингэлтэй 8,930 

 Улаанбаатар хот 
нийт: 

   325,660 

7. Багануур 62,020 

8. Багахангай 14,000 

9. Налайх 68,764 

1% 

26% 

26% 

4% 

10% 2% 

13% 

3% 15% 

Баянгол 

Баянзүрх 

Сонгино-Хайрхан 

Сүхбаатар 

Хан-Уул 

Чингэлтэй 

Багануур 

Багахангай 

Налайх 
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Хот тосгон, 
бусад 
суурин 
газар 

21684.3 25808.9 26051.9 27776.7 28038.5 28892.6 29529.9 33115.9 36131.6 41084.5 

Зам, шугам, 
сүлжээний 

газар 

9063.7 4939.1 4941.1 5652.2 5652.2 5652.2 5659.6 5668.3 5669.9 5679.1 

Ойн сан 
бүхий газар 

110629 110629 110629 76294 76300.3 76339.8 76378.1 76382.7 76891.3 76966.8 

Усны сан 
бүхий газар 

4332 4332 4332 4143 4143 4143 4143 4143 4083.9 4078.1 

Нөөц газар 10 10 - - - - - - - - 

Улсын 
тусгай 

хамгаалалт 
тай газар 

- - - 76656 76656 7665
6 

7665
6 

76656 76656 76655.4 

Эх сурвалж: Нийслэлийн статистикийн эмхтгэл 

 

2000-2009 онд нийслэлийн нутаг дэвсгэрийн газрын нэгдмэл сангийн ангиллын Хот, тосгон 

бусад суурины газар 19400.2 га-гаар нэмэгдсэн нь бусад ангиллын газар тухайлбал ХАА-н 

газар 58745 га, Зам, шугам сүлжээний газар 3184.6 га, Ойн сан бүхий газар 33622.2 га, Усан 

сан бүхий газар 253.9 га-гаар тус тус багассаны үндсэн нөхцөл болж байна. 

 

Хүснэгт 2.1.4. Нийслэлийн газрын нэгдмэл сангийн  өөрчлөлт-2008- 2009 он /га/ 

д/д Үндсэн ангилал 2008 он 2009 он Өөрчлөлт 

1 ХАА-н газар 271011.14 265980.1 -5031.04 

2 Хот тосгон бусад суурины газар 46036.86 41084.5 +4952.36 

(4367.92) 

3 Зам шугам  сүлжээний газар 5688.04 5679 +9.04 

4 Ойн сан бүхий  газар 77041.95 76966.8 +75.15 

5 Усан сан бүхий  газар NA 4078.1 - 

6 Улсын тусгай  хэрэгцээний газар NA 76655.4 - 

                                            Эх сурвалж: Газрын нэгдмэл сангийн тайлан     

2009 оны нийслэлийн нутаг дэвсгэрийн газрын нэгдмэл санг, 2008 онтой харьцуулахад Хөдөө 

àæ àõóéí ãàçàð 5031.04 ãà-гààð áàãàññàí, Õîò òîñãîíû ãàçàð 4952.36 ãà-гààð, Çàì øóãàì 

ñ¿ëæýýíèé ãàçàð 9.04 ãà-аар, ойн сан бүхий газар 75.15 ãà-гаар тус тус нэмэгдсэн  байна.  

 

2.2 . Газрын төлөв байдал, чанар 

 

Улаанбаатар хотын хүн ам 1 саяыг давж, барилгажсан хэсэгт амьдрах өрхийн тоо 

273182  байгаа нь газрын төлөв байдал, чанарт сөргөөр нөлөөлж байна. 2010 оны 

газрын нэгдмэл сангийн тайлангаас харвал нийт 5694.12 га газар ямар нэгэн 

хэмжээгээр төлөв байдал, чанарын өөрчлөлтөнд орсны  29 га нь тариалангийн газар, 

5587.2 га нь бэлчээр, 23.5 га нь хот тосгон бусад суурины газар, 16.4 га нь ойн сан 

á¿õèé ãàçàð, 5.0 ãà нь усан сан бүхий байна. Эдгээрээс 33.0 га нь янз бүрийн 

шалтгаанаар ухагдаж унаган төрхөө бүрмөсөн алджээ. Хот тосгон бусад суурины 

газрын чанарын өөрчлөлтийн эх үүсвэр нь ахуйн болон үйлдвэрийн хог хаягдлын 

бохирдол байна. 

2.3. Газрын үнэлгээ, төлбөрийн систем 
1995 онд Монгол Улсад газрын үнэлгээ төлбөр тогтоох эрх зүйн орчин бүрэлдэн бий болж газар 

эзэмшигч, ашиглагч  иргэн аж ахуйн нэгж хуулиар тогтоосон хэмжээнд төлбөр төлж байна. 

Нийслэлийн газрын суурь үнийг Засгийн газраас бүсийн ялгавартайгаар 40-440 сая төгрөгөөр 

тогтоосон ба Нийслэлийн Иргэдийн  Төлөөлөгчдийн Хурлын 2005 оны 4/21 дүгээр тогтоолд 

нэмэлт өөрчлөлт оруулан 2010 оны 7 сарын сарын 16-ны өдрийн 5/39 тоот 

тогтоолоор   “Нийслэлийн нутаг дэвсгэрийн газрын үнэлгээний бүсчлэл, төлбөр  ноогдуулах 
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хэмжээг түр тогтоох тухай” тогтоолоор итгэлцүүр, хувь хэмжээг өөрчлөн  7 дугаар сарын 15-ны 

өдрөөс эхлэн мөрдөж  байна. Газрын төлбөрийн орлого нь нийслэлийн төсвийн орлогод 2010 

îíä 18 ñàÿ.òºã төгрөг төвлөрүүлсэн нь 2001 оноос бараг 9 дахин их юм. 

Дүрслэл 2.3.1. Нийслэлийн газрын төлбөр тогтооход 
хэрэглэх бүсчлэлийн хил хязгаар 

 
Хүснэгт 2.3.1. Газрын төлбөрийн орлого 

д/д Он төлөвлөгөө /сая төг/ гүйцэтгэл /сая төг/ Биелэлт /хувь/ 

1.  2001 он 1962,9 2053,0 104,6 

2.  2002 он 2797,5 3007,0 107,5 

3.  2003 он 3257,9 3542,9 108,7 

4.  2004 он 3600,0 3765,8 104,6 

5.  2005 он 5700,0 5705,2 100,1 

6.  2006 он 6585,0 6904,5 104,9 

7.  2007 он 11201,0 11290,7 100,8 

8.  2008 он 15201,0 15838,0 104,2 

9.  2009 он 17180,0 17742,9 103,3 

10.  2010 он 17997,5 18013,1 100,1 

 

Хүснэгт 2.3.2. Газрын үнэлгээний бүсчлэл ба төлбөрийн итгэлцүүр, хэмжээ 

Д/
д 

Газар эзэмшилт, 
ашиглалтын 
зориулалт 

1-р бүс  2-р бүс  3-р 
бүс 

4-р бүс 5-р бүс  

1 га газрын суурь үнэ 440.0 сая төгрөг  1 га газрын суурь үнэ 40 сая төгрөг  

Итгэл 
цүүр 

1м2 
газрын 

үнэ  

Итгэл 
цүүр 

1м2 
газрын 

үнэ  

Итгэл 
цүүр 

1м2 
газрын 

үнэ  

Итгэл 
цүүр 

1м2 
газрын 

үнэ  

Итгэл 
цүүр 

1м2 
газрын 

үнэ  

1 Иргэний ахуйн 
зориулалт  

0.2 66 0.1 53 0.1 44 0.3 12 0.2 8 

2 Төсөвт 
байгууллага 
/зөвхөн албан 
хэрэгцээний/ 

0.2 88 0.15 68 0.1 44 0.4 16 0.3 12 

3 Худалдаа бүх 1 440 0.6 264 0.3 132 1 40 0.5 20 
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төрлийн 
үйлчилгээ  

4 Аж ахуйн үйл 
ажиллагаа 
/худалдаа, 
үйлчилгээнээс 
бусад/ 

0.8 352 0.5 220 0.2 88 0.8 32 0.4 16 

5 Агуулах, 
шатахуун түгээх 
станц, бөөний 
худалдааны зах, 
төвүүд 

1 440 1 440 1 440 1 40 1 40 

6 Бүх төрлийн 
гарааж /газар 
дээрх, доорх/  

1 440 1 440 1 440 1 40 1 40 

7 Хотын нийтийн 
тээвэр 

0.2 88 0.15 66 0.1 44 0.5 20 0.4 16 

8 Дулаан, холбоо, 
эрчим хүч 

0.6 264 0.3 132 0.2 88 0.7 28 0.5 20 

9 Төмөр зам, нисэх 
онгоцны буудал         
а. Барилга 
байгууламж 

0.6 264 0.4 176 0.3 132 0.8 32 0.6 24 

  б. Хамгаалалтын 
бүс  

0.3 132 0.2 88 0.1 44 0.4 16 0.3 12 

10 Нам, төрийн бүс 
байгууллага, 
олон улсын 
байгууллага, 
түүний 
төлөөлөгчийн 
газар 

0.3 132 0.2 88 0.1 44 0.8 32 0.4 16 

11 Шашин, сүм хийд  0.8 352 0.6 264 0.4 176 0.7 28 0.6 24 

12 Бүх төрлийн 
үйлдвэрлэл 
/хөдөө аж 
ахуйгаас бусад/ 

0.6 264 0.4 176 0.1 44 0.4 16 0.2 8 

13 Хөдөө аж ахуйн 
үйлдвэрлэл  

0.4 176 0.15 68 0.1 44 0.4 16 0.2 8 

14 Хотын захын 
дүүргүүдэд 
шинээр 
үйлдвэрлэл /5 
жил/ 

- - - - - - 0.1 4 0.1 4 

15 Уурхайн эдэлбэр 
газар                             
 а. Олборлолт 
хийж буй  

- - - - - - 0.8 32 0.8 32 

Б. Үйлдвэрлэл  - - - - - - 0.5 20 0.5 20 

Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2010 оны 7-р сарын 16-ны өдрийн 5/39 тоот тогтоолын хавсралт 3 

 

2.4. Газрын харилцаа 
Улаанбаатар хотын хөгжлийн 2020 ерөнхий төлөвлөгөө батлагдсанаас хойших хугацаанд 

газрын харилцааны эрх зүйн зохицуулалт улам бүр нарийсч газрыг иргэдэд өмчлүүлснээр 

төрийн ба хувийн өмчийн газар бий болсон нь төлөвлөлтийн арга ба зарчмыг үндсээр нь 

өөрчлөхөд хүргээд байна.  

Нийт 470444 га газрын 18% буюу 89303,57 га нь  142077 èðãýí, àæ àõóéí íýãæ, òºðèéí 

байгууллага, гадаадын иргэн, гадаадын хөрөнгө оруулалттай аж ахуйн нэгж, хуулийн этгээдийн 

эзэмшил, ашиглалт, өмчлөлд байна.  

Хүснэгт 2.4.1. Нийслэлийн Газрын нэгдмэл сангийн эрх зүйн байдлын судалгаа 

№ Зориулалт Талбай/га/ Хуулийн 
этгээд 

Хувь 

1 Иргэний гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалтаар өмчилсөн 4367.92 78452 5% 
2 Иргэний гэр хорооллын болон аж ахуйн зориулалттай эзэмшилд 9183.9831 55556 10% 

Үүнээс: гэр хорооллын зориулалтаар 4752.1 
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3 Төрийн байгууллагын эзэмшилд 10762.15 836 12% 
4 Аж ахуйн нэгжийн эзэмшилд 18800.85 6954 21% 
5 Бусдын эзэмшиж буй газрыг ашиглагч Монгол улсын аж ахуйн нэгжийн 882.4 37 1% 
6 Гадаадын иргэн болон харьяалалгүй хүний àøèãëàëòàíä 31.15 47 1% 
7 Гадаадын хөрөнгө оруулалттай аж ахуйн нэгж, гадаадын  

õóóëèéí ýòãýýäèéí àøèãëàëòàíä 
779.15 194  

8 Хөдөө аж ахуйн эзэмшил, ашиглалтанд 6116.66  7% 
9 Хот тосгон бусад суурины газрын эзэмшил, ашиглалтанд 28653.37  32% 

10 Зам øóãàì ñ¿ëæýýíèé ãàçðûí ýçýìøèë, àøèãëàëòàíä 844.91  1% 
11 Ойн сан бүхий газрын эзэмшил, ашиглалтанд 703.36  1% 
12 Улсын тусгай хэрэгцээний газрын эзэмшил, ашиглалтанд 8168.77  9% 
 Нийт 89303,57 142077  

 
Нийт газар өмчилж, эзэмшиж, ашиглаж байгаа  иргэн, аж ахуйн нэгж, төрийн байгууллага, 

ãàäààäûí èðãýí, ãàäààäûí õºðºíãº îðóóëàëòòàé àæ àõóéí íýãæ, õóóëèéí ýòãýýä  áàéãààãèéí  

èðãýíèé ãýð á¿ëèéí õýðýãöýýíä ºì÷ëºã÷ 78452, ýçýìøèã÷ 55556, àæ àõóéí íýãæèéí 6954, 

ýçýìøèã÷ òºðèéí áàéãóóëëàãà 836, áóñäûí ýçýìøèæ áóé ãàçðûã àøèãëàã÷ Ìîíãîë óëñûí àæ 

àõóéí íýãæ 37, àæ àõóéí çîðèóëàëòòàé àøèãëàã÷ ãàäààäûí èðãýí 47, àæ àõóéí ýòãýýä 194 òóñ òóñ 

áàéíà.  

2009 онд газраа өмчилсөн өрхийн тоо 80,203 байна. Улаанбаатар хотын төвийн 6 дүүргийн 

эдэлбэр газрын (29,529.87 га ) 9,9 % буюу нийт 9 дүүргийн эдэлбэр газрын (470,444.00 га) 0,6 

%-ийг иргэдийн хувьд өмчлөгдсөн газар (4367.92 га) эзэлж байна. 

Газрыг ашиглалтын зориулалтаар ангилан үзэхэд гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалтаар 80203 

иргэнд өмчлүүлсэн 4367.9 га, аж ахуйн зориулалтаар иргэдийн эзэмшилд 9184.0 ãà, òºðèéí 

áàéãóóëëàãûí ýçýìøèëä 10762.1 ãà, àæ àõóéí íýãæèéí ýçýìøèëä 18800.9 ãà, 31.15 га нь 

гадаадын иргэн болон харьяалалгүй хүний ашиглалтанд,  779.1551 га  нь гадаадын хөрөнгө 

оруулалттай аж ахуйн нэгж, гадаадын хуулийн этгээдийн ашиглалтанд тус тус байна. 

Ерөнхийдөө нийслэлд  44487.1 га газар эдийн засгийн идэвхтэй эргэлтэнд оржээ.  

Дүрслэл 2.4.1. Газар ашиглалтын эрхзүйн судалгаа 
 

 Эх сурвалж: Нийслэлийн газрын нэгдмэл сангийн тайлан 2009 он 

5% 
10% 

12% 

21% 

1% 

1% 

7% 

32% 

1% 

1% 

9% 

Иðãýíèé ãýð á¿ëèéí õýðýãöýýíèé 
çîðèóëàëòààð ºìчèëñºí íèéò  

Иðãýíèé ãýð õîðîîëëûí áîëîí àæ àõóéí 
çîðèóëàëòòàé ýçýìøèëä  

Тºðèéí áàéãóóëëàãûí ýçýìøèëä  

Аæ àõóéí íýãæèéí ýçýìøèëä  

Бóñäûí ýçýìøèæ áóé ãàçðûã àøèãëàãч 
Ìîíãîë óëñûí àæ àõóéí íýãæèéí íèéò  

ãàäààäûí èðãýí áîëîí õàðúÿàëàëã¿é õ¿íèé
àøèãëàëòàíä

ãàäààäûí õºðºíãº îðóóëàëòòàé àæ àõóéí
íýãæ, ãàäààäûí õóóëèéí ýòãýýäèéí
àøèãëàëòàíä
Хºäºº àæ àõóéí ýçýìøèë, àøèãëàëòàíä 
íèéò  

Хîò òîñãîí áóñàä ñóóðèíû ãàçðûí 
ýçýìøèë, àøèãëàëòàíä íèéò  

Зàì øóãàì ñ¿ëæýýíèé ãàçðûí ýçýìøèë, 
àøèãëàëòàíä íèéò  

Оéí ñàí á¿õèé ãàçðûí ýçýìøèë, 
àøèãëàëòàíä íèéò  

Уëñûí òóñãàé õýðýãöýýíèé ãàçðûí 
ýçýìøèë, àøèãëàëòàíä íèéò  
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III БҮЛЭГ. ХОТ БАЙГУУЛАЛТ, БАРИЛГАЖИЛТ 

3.1. Улаанбаатарын бүсийн хөгжил 

Монгол улсын Их Хурлын 2001 оны 57-р тогтоолоор батлагдсан  Монгол орны 

бүсчилсэн хөгжлийн үзэл баримтлалд Монгол улсын нутаг дэвсгэрийг эдийн засгийн 

Баруун, Хангайн, Төвийн, Зүүн гэсэн дөрвөн бүсийг тогтоож, Улаанбаатар хотыг бие 

даасан бүсийн жишгээр хөгжүүлэхээр тусгасан. Бүсүүдийн байгаль, түүхий эдийн нөөц, 

эдийн засаг, нийгэм, оюуны чадавхийг харгалзан хөгжлийн тэргүүлэх чиглэлүүдийг 

тогтоосон.  

Дүрслэл 3.1.1. Монгол Улсын бүсчилсэн хөгжлийн  

                                      үзэл баримтлал 

                                                                               Эдийн засгийн муж 

Ìîíãîë Óëñûã á¿ñ÷ëýí 

хөгжүүлэх үзэл баримтлал нь 

á¿ñ íóòàã, õîò, õºäººãèéí 

õºãæëèéí íýãäìýë áîëîí áèå 

äààñàí òîãòîëöîîã á¿ðä¿¿ëýõ, 

õîò ñóóðèí ãàçðûã æèãä 

хөгжүүлэх улмаар хотын хүн 

àì, ñî¸ë, áîëîâñðîë, øèíæëýõ 

óõààíû áàéãóóëëàãóóäûí 

òºâëºðëèéã ñààðóóëàõ çàìààð 

íèéñëýëèéí îäîîãèéí õèëèéí 

öýñèéí äîòîð Óëààíáààòàðûã 

áóñàä á¿ñ íóòàãòàé äýä 

á¿òöèéí õºãæèíã¿é ñ¿ëæýýãýýð õîëáîãäñîí, ãàäààä çàõ çýýëä øèíæëýõ óõààí, 

технологи, оюуны багтаамж ихтэй бусад үйлдвэрлэл  үйлчилгээгээр төрөлжиж 

õîðøñîí, áàíê, ñàíõ¿¿, õóäàëäàà àÿëàë æóóë÷ëàë, ìýäýýëëèéí ¿éë÷èëãýýíèé îëîí 

óëñûí òºâ, õ¿í àì ýð¿¿ë, àÿ òóõòàé îð÷èíä õàíãàëóóí àìüäðàõ õàðüöàíãóé öººí õ¿í 

амтай нийгмийн харилцааны гол төв, цомхон хот болгон хөгжүүлэх зорилгыг агуулсан.  

             

 Дүрслэл 3.1.2. Ази Европын дэд бүтцийн сүлжээнд  

                               холбогдох чиглэл                                

Бүсчилсэн    хөгжлийн   үзэл 

баримтлалаар      нийслэлийн 

эрчимтэй таталцал 
нөлөөллийн бүс буюу Төв 
аймгийг Төвийн бүсэд, 
Нийслэлийн нутаг дэвсгэрийг 
Улаанбаатарын бүсэд 
хамруулсан байна. Төвийн 
бүс нутаг бүрэлдэх гол хүчин 
зүйл бол Улаанбаатар хот 
болон Европ, Азийг холбосон 
олон улсын төмөр зам, 
төвийн эрчим хүчний систем, 
авто замын үндсэн тэнхлэг, 
төмөр замын  дагуу   байрлаж 
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Дүрслэл 3.1.3.Төв аймгийн нутагшил суурьшлын  
                                тогтолцоо 

буй хотууд, тэдгээрийн нийгмийн 
болон инженерийн дэд бүтэц, эдийн 
засгийн чадавх болно. 2000 онд “Хүн 
амын нутагшилт, суурьшил, 
бүсчилсэн хөгжлийн ерөнхий төсөл”-
ийг Монгол  
улсын бүсчилсэн хөгжлийн үзэл 

баримтлалаар баяжуулан тодотгож 

нэгтгэн авч үзсэн боловч засаг 

захиргааны хувьд татагдах гол, гол 

чиглэлүүдийг илүүтэйгээр авч үзэн 

зам тээврийн зангилаа, уул уурхай, 

үйлдвэрлэлийн төрөлжилтөд 

түшиглэн цаашид хөгжих бичил 

бүсүүдийн үүргийг харгалзаагүй 

байна. Төвийн бүсийн хүн амын нутагшилт, суурьшлын тогтолцоог авч үзэхдээ 

Нийслэлийн эрчимтэй  таталцал  нөлөөллийн  бүсийг  Төв аймгийн хилээр тогтоож 

болох боломжтойг харуулан  Төв  аймгийн    бүх   сумдыг  Улаанбаатар хот  руу  шууд  

татагдах чиглэлтэйгээр авч үзэн тус бүсэд үүсч болох бичил бүс, бүлэг суурингийн 

тогтолцоог тооцож тусгаагүй.         

 

Дүрслэл 3.1.4. Төвийн бүсийн нутагшил               Òөâийн бүс нутаг нü:      Ази – Европыг    

                       суурьшлын тогтолцоо               холбосон     авто   болон     төмөр  замын 

тэнхлэгт  татагдан  хөгжсөн  нэгдмэл   нэг 

нутаг        дэвсгэрийн        систем       учир                    

Нийслэлийн        эрчимтэй          таталцал                

нөлөөллийн   бүс    буюу     Төв   аймгийн 

нутагшил,     суурьшилтын        тогтолцоо, 

хөгжлийн  хэтийн  төлөвийг    Төвийн  бүс 

болон  Улаанбаатарын  бүсийн хөгжлийн 

чиг     хандлагатай      нягт        уялдуулах 

шаардлагатай байна. Үүнд:  

  1.Дархан-Сэлэнгийн газар тариалан,    

               аж үйлдвэрийн бүс,  

2.Нийслэл Улаанбаатар хотын  

   эрчимтэй таталцал нөлөөллийн  

   бүс,  

3.Говийн уул уурхай, аж үйлдвэр,  

   байгаль хамгаалах бүс эдгээр  

   болно. 

Улаанбаатарын бүсийн хөгжлийн 

хөтөлбөр” /2006-2015 он/-ийг  2006 онд  

Монгол улсын Засгийн газрын 197 тоот 

тогтоолоор баталсан. Хөтөлбөрт 

Улаанбаатар бүсийн өмнө тулгарч буй 

асуудлуудыг дэс дараатай шийдвэрлэх,  

бүсийн хүн амын нутагшилт, суурьшлын 
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тогтолцоог боловсронгүй болгох талаар  4 тэргүүлэх зорилт дэвшүүлсэн.  Үүнд: 

 
 Улаанбаатар хотын дагуул, хаяа хот тосгодыг түлхүү хөгжүүлж, нутагшилт суурьшлын 

оновчтой тогтолцоог бий болгох үндэс суурийг тавина.  

 Улаанбаатарын бүсийн эрчимтэй таталцал, нөлөөллийн бүсийн түвшинд тулгамдсан 
нийтлэг асуудлуудыг Төвийн болон Зүүн бүсийн аймгуудтай хамтран шийдвэрлэнэ. 

 Улаанбаатарын бүсийн зарим чиг үүргийг Монгол улсын бусад тулгуур төв хотуудад 
шилжүүлэх үндэс суурийг тавина. 

 Улаанбаатарын бүсийн хүн амын нутагшилт суурьшлын оновчтой тогтолцоог бий болгон 
хөгжүүлнэ. 

Өнгөрсөн хугацаанд алслагдсан болон хаяа хот, тосгодын хөгжил Улаанбаатар хот руу 

чиглэсэн хүн амын шилжилт хөдөлгөөний тодорхой хэсгийг хязгаарлах хэмжээнд 

хүрсэнгүй, бүсийн нутагшилт суурьшлын оновчтой тогтолцоо бүрдсэнгүй. Мөн  хүн 

амын хангамж, үйлчилгээний ачаалал багасаж, бүсийн зарим чиг үүргийг бусад бүсийн 

тулгуур төвд шилжүүлэх дорвитой үндэс суурь тавигдаагүй байна. 

Бүсийн хөгжлийн хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн нэгдүгээр үе шат 2010 онд дууссан ба 

биелэлт хангалтгүй, явц удаашралтай, тулгамдсан асуудлууд хуримтлагдсаар байгаа 

нь  улс, орон нутгийн эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн төлөвлөлт, хот байгуулалтын 

бодлогын харилцан уялдаа хангалтгүй хөгжлийн бодлогыг орон зайн хэмжээнд авч 

үзэж, бүсүүдийн тулгуур төв хотуудын эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн тэргүүлэх 

чиглэл, харилцан хамааралд тулгуурлан төлөвлөлт хөрөнгө оруулалтын тогтолцоог 

бүрдүүлж, нийгмийн ямар үйлчилгээг аль хот, тосгодод шилжүүлж хэрхэн хөгжүүлэх 

төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын төрийн оновчтой бодлого үгүйлэгдэж байгаатай шууд 

холбоотой болно.  

 

Дүрслэл 3.1.5. Дагуул, хаяа хот, тосгод 

 
 

Улаанбаатарын бүс нь 470 мянган га нутаг дэвсгэртэй. Засаг захиргааны бүтцийн 

хувьд алслагдсан 2 /Багануур, Багахангай/,  хаяа /Налайх, Сонгино-Био, Туул, Өлзийт, 

Гачуурт, Хонхор, Жаргалант, Рашаант, 361-ийн гарам, Тэрэлж/ 10 хот, тосгонтой 



УЛААНБААТАР ХОТЫГ 2020 ОН ХҮРТЭЛ ХӨГЖҮҮЛЭХ ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ТОДОТГОЛ,    
2030 ОН ХҮРТЭЛХ ХӨГЖЛИЙН ЧИГ ХАНДЛАГА.                                                                       

УЛААНБААТАР ХОТЫН ӨНӨӨГИЙН БАЙДЛЫН СУДАЛГАА, ДҮГНЭЛТ    /     I БОТЬ 
 2013

 

НИЙСЛЭЛЛИЙН ЗУРАГ ТӨСЛИЙН ХҮРЭЭЛЭН 42 

 

боловч бүсийн нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд 60 орчим жижиг суурьшил бий болсон 

байна.  

2009 оны байдлаар 294,00 мянган өрх, 1161,70 мянган хүн амтай байгаа бөгөөд  

Улаанбаатарын бүсийг 2020 онд 1534 мянган хүнтэй байхаар тооцсон байдаг. Хүн 

амын нягтрал 246 хүн/км2 байна. 

 

3.1.1. Улаанбаатарын бүсийн дэд бүтцийн хөгжил 

Налайх хîт дахь эрчим хүчний бие даасан салбар нь Багахангай дүүрэг, Төв аймгийн 

Эрдэнэ, Баяндэлгэр, Архустай, Баянжаргалан сумын нутаг дэвсгэрийг бүхэлд нь 

хамарч жилд дунджаар 41200.0 мян.квт/цаг цахилгаан эрчим хүч үйлдвэрлэдэг, эрчим 

хүчний хүрэлцэхүйц нөөцтэй. Налайх хот Улаанбаатар хотын дээд эх үүсвэрээс 

хангагдах цэвэр  усны шугам нь 1000 м3 усан сантай. Цэвэрлэх байгууламж нь хоногт 

1400 м3 бохир ус цэвэрлэх хүчин чадалтай 2008 онд Улаанбаатар хотын төв шугамтай 

холбохоор шийдвэрлэж Туул-1 коллектор баригдаж байгаа.  

2001 онд Улаанбаатар хот, Налайхын хооронд шилэн кабель татаж 1536 хэрэглэгчийн 

багтаамж бүхий электрон АТС ашиглалтад оруулснаар дэлхийн олон оронтой шууд 

харилцах боломжтой болсон. 2003 оноос утасгүй холбооны станц ашиглалтад орж 

алслагдсан хэсэг, гэр хорооллыг хангасан. Мөн хөдөлгөөнт холбооны Мобиком, 

Скайтел, Юнителийн үйлчилгээтэй.  

Түүнчлэн мянганы замын босоо тэнхлэгийн АН-3, хэвтээ тэнхлэгийн АН-32 дугаарын 

асфальт болон бетон хучилттай зам Налайх хотыг дайран өнгөрч байна.  

Босоо тэнхлэгийн АН-3 замын Алтанбулаг-Сүхбаатар-Дархан-Улаанбаатар-Чойрын 

584 км-ийн хатуу хучилттай зам ашиглалтад орсон, Чойр-Сайншанд-Замын-Үүдийн 425 

км хатуу хучилттай зам 2013 онд ашиглалтад бүрэн орно. 

Улаанбаатар хот, Налайхын хооронд төмөр замтай боловч хүчин чадал бүрэн дүүрэн 

ашиглагдаж чадахгүй байгаа. Төмөр зам, авто замаар Налайх, Улаанбаатар хотын 

хооронд хот орчмын зорчигч тээврийн байнгын үйлчилгээ явдаг нь хил залгаа аймаг, 

сум, орон нутгийн байгууллагууд хангагдана.  

Өдгөө Улаанбаатар хот, Налайхын хооронд 20 км хурдны зам, мөн Туул гол дээгүүр 

288 метрийн урттай шинэ гүүр АНУ-ын МСС-гийн хөрөнгө оруулалтаар баригдахаар 

холбогдох ажлууд нь хийгдэж байна. Ерөнхийд нь дүгнэхэд Налайх дүүргийн нутаг 

дэвсгэрт олон улсын ачаа тээврийн терминалийг байгуулахад эдэлбэр газар, дэд 

бүтцийн хангамжийн хувьд хүрэлцээтэй, хөрөнгө оруулалт харьцангуй бага шаардах, 

орон нутгийн болон олон улсын зам харилцаанд саадгүй холбогдох нөхцөл бүрдэж 

байгаа нь дээрх мэдээллүүдээс харагдаж байна.  Налайх дүүргийн Баян зөрлөгийн 

ойролцоо шинэ терминал барих судалгааг тээвэр зуучийн Туушин компани, 

Улаанбаатар хотын захиргаатай хамтран боловсруулж байгаа мэдээлэл байна. 

Өлзийт тосгон: 

Засаг захиргааны бүтэц:  ХУД-ийн 14-р хороо  

Ãазар нутаг, хүн ам, эдийн засаг: 9,6 мянган га нутаг дэвсгэртэй, 3,2 мянган хүн ам, 

1,1 мянган өрхтэй.  Нийт 11600 орчим малтай. 280 өрх мал аж ахуй эрхэлдэг. 

Нийгмийн хангамж:   Сургууль   526 хүүхэд 

    Цэцэрлэг   111 хүүхэд 

Туул-шувуу тосгон: 

Засаг захиргааны бүтэц: ХУД-ийн 13-р хороо  
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Ãазар нутаг, хүн ам, эдийн засаг: 8.0 мянган га нутаг дэвсгэртэй, 3,6 мянган хүн ам 1,2 

мянган өрхтэй, томоохон гахай шувууны аж ахуйнууд болох “Коре –Алмаз” ХХК, 

“Гроватз” ХХК, “Бөхөг” ХХК, “Түмэн шувуут” ХХК, “Халиудай хүү” ХХК, “Б.Агро” ХХК, 

“Шимт газар” ХХК, “Ногоон зам” ХХК, 8 нэрийн хүнсний дэлгүүр -9, 6 нэрийн хүнсний 

дэлгүүр -3, шатахуун түгээх станц -2, христийн сүм -2,  цайны газар -1 тус тус үйл 

ажиллагаа явуулж байна. Тус хороо нь "Дэлхийн Зөн", "Адра" "Тайванийн гэр бүлийг 

дэмжих сан" "Кристина Нобель"-ийн сан, "Good Hands" хүүхэд залуучуудын төв, 

дүүргийн "Улаан загалмайн хороо" зэрэг олон улсын болон хүмүүнлэгийн 

байгууллагатай хамтран үйл ажиллагаа явуулж байна. Агропарк, Багро 70 га газартай.  

Нийгмийн хангамж:   Сургууль   500 хүүхэд 

    Цэцэрлэг   240 хүүхэд 

Сонгино-Биокомбинат 

Засаг захиргааны бүтэц:  ХУД-ийн 12-р хороо  

Ãазар нутаг, хүн ам, эдийн засаг: 0,6 мянган га газартай, 5,7 мянган хүн ам, 1,6 мянган 

өрхтэй. Нийт 5000 орчим малтай. 172 өрх мал аж ахуй эрхэлдэг. Бүтээгдэхүүн 

үйлдвэрлэл байхгүй. 

Эрхэлж буй үйл ажиллагаа: Амралт сувилал, аялал жуулчлалын газар жилээс жилд 

нэмэгдэж байгаа. Солонгосын хөрөнгө оруулалттай гольфийн талбай баригдаж 

эхэлсэн.  

- Ахмадын сувилал  

- Нялхсын сувилал  

- Сонгинын амралт  

- Солонгос амралт  

Нийгмийн хангамж:   Сургууль   560 хүүхэд 

    Цэцэрлэг   140 хүүхэд  

Жаргалант-Партизан тосгон: 

Засаг захиргааны бүтэц: СХД-ийн 21-р хороо  

Ãазар нутаг, хүн ам, эдийн засаг: 64.0 мянган га газартай, 5,8 мянган хүн ам, 1,8 

мянган өрхтэй. Гүнтийн аманд 600, нарийний аманд 600, мөн 800 үнээний фермтэй  

байсан одоо бүгд ашиглагдахгүй байгаа. 

Нийгмийн хангамж:       Сургууль    450 хүүхэд 

    Цэцэрлэг   150 хүүхэд 

    Дотуур байр   100 хүүхэд    

Аргалант-Эмээлт тосгон:  

Засаг захиргааны бүтэц: СХД-ийн 32-р хороо,  Бордоо, Эмээлт, Баруун туруу, Хурган 

гэж 4 хэсэгтэй.. 

Ãазар нутаг, хүн ам, эдийн засаг: 1,0 мянган хүн ам, 0,2 мянган өрхтэй.  Эмээлтэд 100 

гаруй аж ахуй үйл ажиллагаа явуулдаг, явуулын болон түрээсийн 600 хүн ажиллаж 

байна. Сүүний чиглэлийн 2-3 фермертэй.  

           Тэрэлж: /БЦÃазар/  

Засаг захиргааны бүтэц: Налайх дүүрэг 6-р хороо,  Налайх дүүргийн 1, 5-р хороо, 

Гачуурт тосгон, Төв аймгийн Эрдэнэ сумтай тус хиллэдэг.  

Ãазар нутаг, хүн ам, эдийн засаг: хотоос 70 км, Налайх дүүргээс 40 км алслагдсан, 

30,0 мянган га газар нутагтай, 1,3 мянган хүн ам, 0,6 мянган өрхтэй. Хорооны нутаг 

дэвсгэрийн ихэнх нь Хан Хэнтийн тусгай хамгаалалттай, Горхи-Тэрэлжийн байгалийн 

цогцолбор газарт багтдаг. Аялал жуулчлалын бүсэд 60 гаруй аялал жуулчлалын 

баазууд, 5 хүүхдийн зуслан, 5 амралтын газар байнгын болон улирлын чанартай үйл 

ажиллагаа явуулдаг. 



УЛААНБААТАР ХОТЫГ 2020 ОН ХҮРТЭЛ ХӨГЖҮҮЛЭХ ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ТОДОТГОЛ,    
2030 ОН ХҮРТЭЛХ ХӨГЖЛИЙН ЧИГ ХАНДЛАГА.                                                                       

УЛААНБААТАР ХОТЫН ӨНӨӨГИЙН БАЙДЛЫН СУДАЛГАА, ДҮГНЭЛТ    /     I БОТЬ 
 2013

 

НИЙСЛЭЛЛИЙН ЗУРАГ ТӨСЛИЙН ХҮРЭЭЛЭН 44 

 

-3.99% 

5.47% 4.20% 

-6.95% 

9.10% 

30.36% 

2.86% 

16.18% 

4.16% 

-34.41% 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Гачуурт тосгон:  

Засаг захиргааны бүтэц: БЗД 20-р хороо  

Ãазар нутаг, хүн ам, эдийн засаг. 74,8 мянган га газартай, 6,2 мянган хүн ам, 1,9 

мянган өрхтэй. Улсын дархан цаазтай, хамгаалалттай ногоон бүсэд хамаардаг, 45,000 

толгой малтай, төсвийн 5, хувийн хэвшлийн 16 байгууллага, аж ахуйн нэгжтэй. 

Нийгмийн хангамж:   Сургууль   480 

    Цэцэрлэг   130 

Аэросити:  Одоогийн байдлаар Төв аймгийн Хөшигийн хөндийд шинээр 

баригдах олон улсын нисэх онгоцны буудал, түүнийг түшиглэн байгуулагдах  хотын 

ерөнхий төлөвлөгөөний зураг төслийн ажил боловсруулагдан бэлэн болж байна. Нисэх 

буудал, хотыг барьж байгуулах ажил хараахан эхлээгүй, бэлтгэл ажил хийгдэж байна.  

 
3.1.2. Улаанбаатарын бүсийн эдийн засаг, хөдөө аж ахуйн салбарын 

хөгжил 
 
                          Дүрслэл 3.1.2.1.                               Улаанбаатарын    бүсийн     нутаг    

Нийслэлийн малын тоо толгойн өөрчлөлт          дэвсгэр нь  нийт  470’444.0 га  ба 

үүнээс 278’760.5 га буюу 59 хувийг 

хөдөө аж ахуйн эдэлбэр газар, 

28’892.6 га буюу 6 хувийг хот 

тосгон, суурин газар, 5652.2 га 

буюу 1.2 хувийг зам, шугам 

сүлжээний газар, 76’339.8 буюу 16 

хувийг ойн сан бүхий газар, 4143.0 

га буюу 1 хувийг усан сан бүхий 

газар, 76656.0 га буюу 16 хувийг 

улсын тусгай хэрэгцээний газар 

тус тус эзэлж байна. 470 мянган га 

             Эх сурвалж: ҮСХ, Статистикийн эмхэтгэл –2002-2010                 нутаг     дэвсгэртэй    Улаанбаатар  

                                                                                        хотын эдийн засагт үзүүлэх ХАА-н 

салбарын нөлөө тун ялихгүй 2002-2010 онд үйлдвэрийн бүтээмж 7.2 дахин нэмэгдэж 

2010 онд 36 тэрбум төгрөгний үйлдвэрлэл эрхэлсэн нь ДНБ-д том нөлөө үзүүлж 

чадаагүй,  хүн амын өсөн нэмэгдэж буй хүнсний хэрэгцээг хангаж чадахгүй байгаа нь 

хөгжлийн хэтийн төлөвийн томоохон зорилтот асуудал болж байна. 

Улаанбаатар хот нь өөрийн хэрэгцээнд үйлдвэрлэгддэг бага хэмжээний хүнсний ногоо, 

МАА-н тэжээлийн тариалалтыг хийхдээ эдэлбэр газраасаа ердөө 1134.3 га-г нь 

ашиглаж байна. Энэ нь 2000 оныхоос бараг 2 дахин буурсан үзүүлт юм.  

Нийслэлийн МАА-н салбар нь 2010 оны мал, тэжээвэр амьтдын тооллогоор нийт 
262881 толгой мал тоологдсон нь 2009 оноос 34.4 хувиар буюу 137944 толгой малаар 
буурсан байна. Монгол улсын хэмжээнд 2010 онд 32.7 сая толгой мал тоологдсон 
бөгөөд нийслэлийн мал 0.8 хувийг эзэлж байна.  
                                                                                                                                                                                           
Нийт тариалсан талбай бүх жилүүдийн хувьд бараг өөрчлөлтгүй буюу 1134 га байгаа 
нь нийслэлийн нутаг дэвсгэр тариалалт хийх газрын нөөц багатай байгаагаар 
тайлбарлагдана. Нийслэлийн тариалалтын талбайд нь ихэвчлэн төмс, хүнсний ногоо 
тариалагддаг бөгөөд нийт шаардлагатай байгаа төмсний 91,1 хувийг, хүнсний ногооны                
97,5 хувийг тус тус импорт, бусад бүсээс хангаж байна. 1га –аас авсан ургацын 
хэмжээг харахад сүүлийн жилүүдэд буурах хандлагатай байна. 2010 оны байдлаар 
нийслэл нь өөрийн тариалангийн бүс нутгаасаа 5297.5 ьн төмс, 3014.4 тн хүнсний 

Эх сурвалж:  
Статистикийн эмхэтгэл 2010 
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ногоогоор хангаж төмсний хэрэгцээний 9.5 хувь, ногооны хэрэгцээний 9.4 хувийг 
хангажээ. 
 

Хүснэгт 3.1.2.1. ХАА-н бүтээгдэхүүний нийлүүлэлт  /2010 оны байдлаар/ 

Нийлүүлэлт Тоо хэмжээ Эзлэх хувь 

Нэр төрөл УБ Бусад Импорт Нийт УБ Бусад Импорт Нийт 

Мах, махан 
бүтээгдэхүүн 

920 91,092  92,012 1% 99%  100% 

Сүү, сүүн 
бүтээгдэхүүн 

33,800 26,030 28,000 87,830 38% 30% 31.9% 100.0% 

Гурил, гурилан 
бүтээгдэхүүн 

147,000 712 65 147,777 99% 0.5% 0.0% 100.0% 

Будаа   23,700 23,700 0% 0% 100.0% 100.0% 

Сахар, чихрийн зүйл   19,518 19,518 0% 0% 100.0% 100.0% 

Төмс 5,298 53,208 9 58,514 9.1% 90.9% 0.0% 100.0% 

Хүнсний ногоо 3,014 28,985 65 36,223 8.3% 80.0% 0.2% 100% 

Жимс, жимсгэнэ  869 8,890 9,759 0.0% 8.9% 91.1% 100% 

Өндөг 48  9 57 84% 0% 16.0% 100.0% 

Мал, ургамлын 
гараглтай тос 

 971 6,000 6,971 0.0% 13.9% 86.1% 100% 

 

Улаанбаатар хотын хүн амын механик өсөлт, хэт төвлөрлөөс үүсэлтэй олон асуудал 

бий болсны нэг нь хүн амын хүнсний бүтээгдэхүүний үнийн тухай асуудал юм. 2002 

оныг суурь болгосон хүнсний гол нэрийн бүтээгдэхүүнүүдийн үнийн хөдөлгөөнийг 

харахад 2002 оноос хойш дунджаар гурил, гурилан бүтээгдэхүүн 220 хувиар, мах, 

махан бүтээгдэхүүн 360 хувиар, сүү сүүн бүтээгдэхүүн 230 хувиар, төмс, хүнсний ногоо 

220 хувиар тус тус өссөн байна. Харин 2005 оныг суурь болгосон үнийн өсөлтийг 

харахад гурил, гурилан бүтээгдэхүүн 175 хувиар, мах, махан бүтээгдэхүүн 180 хувиар, 

сүү сүүн бүтээгдэхүүн 215 хувиар, төмс хүнсний ногоо 180 хувиар өссөн бөгөөд энэ нь 

2007 оноос хойш үнийн өсөлт эрчимжсэн байгааг харуулж байна.  

Нийслэл нь мах, махан бүтээгдэхүүнийхээ 1 орчим хувийг, сүү сүүн бүтээгдэхүүнийхээ 

38 хувийг, төмс хүнсний ногооныхоо 9 хувийг, гурил гурилан бүтээгдэхүүнийхээ 99 

хувийг, сүү сүүн бүтээгдэхүүнийхээ 80 хувийг бүсийнхээ үйлдвэрлэлээс хангаж байгаа 

нь чамлалтай бөгөөд хотын хаяа хот, тосгод, ХАА-г хөгжүүлэх бүсийн нутаг дэвсгэрт  

эрчимжсэн МАА,фермерийн АА-г тууштай хөгжүүлж зарим гол нэр төрлийн 

бүтээгдэхүүний нийлүүлэлтийг тогтворжуулж үнийн хэт өсөлтийг бууруулах, нөгөө 

талаас ажлын байр өрхийн амьжиргааг дээшлүүлэх, импортын зарим нэр төрлийн 

бүтээгдэхүүнийг 100 хувь дотооддоо хангах  боломжийг бий болгох боломжтой.                 

Бэлчээрийн даац, ачаалал: Нийслэлийн орчимд 263 мянган мал байгаагийн 90% нь 

бэлчээрийн мал учраас бэлчээрийн хөрсийг ихээхэн талхалж байна. Хот орчмын 

ногоон бүсийн бэлчээрийн даац 5,8 дахин хэтэрч, өвслөг ургамалтай газрын 47,8% 

буюу 151,0 мян.га газар хүчтэй талхлагдсан байна. 

Нийслэл хот нь өөрийн ХАА-н эдэлбэр газартаа бэлчээрийн мал аж ахуйгаар хонин 

толгойд шилжүүлснээр хамгийн ихдээ 390 мянган толгой малыг багтаах чадвартай 

боловч 2000 онд хонин толгойд шилжүүлснээр 568 мянга, 2005 онд 572 мянга, 2010 

онд 633 мянга байлаа.  

Эндээс нийслэл хотын бэлчээрийн даац хэтрээд тун удаж байгааг харж болох юм. 2000 

оны байдлаар 146 хувийн хэтрэлттэй байсан даац, 2005 онд 147 хувийн илүүдэлтэй 

байсан ба харин 2010 оны байдлаар 162 хувь болж өссөн байна. 
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Сүүлийн жилүүдэд эрчимжсэн МАА, ФАА-г хөгжүүлэх чиглэлээр олон ажил хийгдэж 
байгаагийн нөлөөгөөр нийслэл хотод гахайн, тахианы аж ахуйн тоо мэдэгдэхүйц 
нэмэгдсэн байна.  
Нийслэлд гахайн тоо толгой 2010 онд 2000 онтой харьцуулахад нийслэл хот дах 

гахайн тоо толгой 9,7 дахин нэмэгдсэн бол 2005 онтой харьцуулахад 2 дахин 

нэмэгджээ. Харин тахианы тоо 2010 онд 2000 онтой харьцуулахад 3,7 дахин нэмэгдсэн 

байна.  

Улаанбаатар бүсийн хэмжээнд ХАА-г эрчимтэй хөгжүүлэх бүс, нутаг дэвсгэрийн 

зохистой тогтолцоо бүрдээгүй, газар ашиглалтын эмх замбараагүй байдал нь 

байгалийн голомтот халдварт өвчин сүрьеэ, бруцеллёз, боом, галзуу, сальмонеллёз, 

цусан халдвар, гахайн мялзан, хонины цэцэг гэх мэт өвчний голомт 2007-2009 онд 

Улаанбаатар хот орчмын зарим аж ахуй, мал бүхий иргэдийн суурьт илэрч эдийн 

засгийн ихээхэн хохирол учруулснаас гадна хүн амын хүнсний хангамжаар дамжин 

халдвар тархах эрсдэлийг нэмэгдүүлж байгааг онцгой анхаарч төлөвлөх 

шаардлагатай.   

 
Дүрслэл 3.1.2.2. Нийслэлийн бэлчээрийн даац 2000-2010 онд

1
 

     
                                                                                          Эх сурвалж: ХАА-н багийн тооцоолсноор 

 

Монгол улсын бусад бүс нутагт сүүний илүүдэлтэй байхад Улаанбаатар хотод сүүний 

дутагдлаа импортоор нөхөж байгаа нь дотоодод үйлдвэрлэгдсэн сүүг үйлдвэрт 

нийлүүлэх бэлтгэн нийлүүлэлтийн тогтолцоо алдагдсантай холбоотойгоор манай 

томоохон сүү, сүүн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгчдийн түүхий эдэд импортын хуурай сүү 

зонхилох байр суурийг эзэлсээр байна.  

 

3.2. Улаанбаатар хотын хүн амын суурьшилт, нутаг дэвсгэрийн зохион 

байгуулалт 

Түүхэн хөгжлийн явцад Улаанбаатар хот, хот байгуулалтын 5 ерөнхий төлөвлөгөөний 

дагуу хөгжиж хүн амын суурьшилт, нутаг дэвсгэр зохион байгуулалтын одоогийн 

тогтолцоог бүрдүүлжээ. Улаанбаатар хотын анхны ерөнхий төлөвлөгөөг 1954 онд 

/62000 хүн/ 20 жилийн хугацаатай төлөвлөж 125000 хүн амтай байхаар тооцсон. 

Хоёр дах ерөнхий төлөвлөгөөг 1961 онд боловсруулахдаа 20-25 жилийн дараа 1981-

1986 онд 230-250 мянган хүн амтай байхаар тооцож 3900 га талбайг 

барилгажуулахдаа суурьшлын бүс нь, үйлдвэр, аж ахуйн бүсээс тусдаа байхын 

зэрэгцээ орон сууцны 19 хороолол барихаар төлөвлөсөн. 

                                                
1
 Хонин толгойд шилжүүлэх итгэлцүүрээр, болон даацын стандартаар тооцооллоо 
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Дүрслэл3.2.1. Нийслэл хүрээ 1911он.                         Дүрслэл3.2.2. Улаанбаатар хот 1944 он.   
                                            /1163.0га/                                                                             /2827.0 га/ 

                                                                                                

 

Дүрслэл 3.2.3. Улаанбаатар хот 1952 он     Дүрслэл 3.2.4. Анхдугаар ерөнхий төлөвлөгөө                                                          
/3375.0 га /                                                                                            1954 îí 
                                                                                      Төлөвлөлтийн хүн ам - 125.0 мян.хүн 

    

 
Дүрслэл 3.2.5      Дүрслэл 3.2.6. 
Улаанбаатар хот 1961 он / 4252 га /                         II ерөнхий төлөвлөгөө  - 1963 îí 
                                                                                         Төлөвлөлтийн хүн ам - 250 мян.хүн 

     

     
        Дүрслэл 3.2.7.                    Дүрслэл 3.2.8.  
    Улаанбаатар хот 1974 он / 8133 га /                      III ерөнхий төлөвлөгөө - 1975 îí 

   Төлөвлөлтийн хүн ам - 600 мян.хүн 
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Гурав дах ерөнхий төлөвлөгөөг 1975 онд боловсруулахдаа 25 жилийн хугацаанд 2000 

онд 400 мянган хүн амтай байхаар хүн амын өсөлтийг хязгаарлан тооцож, хотыг 

үндсэн 3 том район, орон сууцны 21 хороололд хувааж төлөвлөсөн.  

Дөрөвдүгээр ерөнхий төлөвлөгөөг 1986 онд  боловсруулахдаа 20 жилийн хугацаанд 

хүн амын механик өсөлтийг 2010 он гэхэд бүрэн хязгаарлах зарчмаар Улаанбаатар 

хотод 850.0 мянган хүн, дагуул хотод 100.0 мянган хүн оршин сууна гэж үзсэн. Хотын 

бүтцэд гарах шинэ үүргүүдийг алслагдсан суурингуудад шилжүүлэх, бүлэг суурьшлын 

системийг бүрдүүлэх зорилт тавьсан нь бүсчлэн хөгжүүлэх бодлогын суурь болсон 

байдаг. Хот орчмын бүлэг суурин бүхий бичил бүс нь харьцангуй байгалийн унаган 

төрхөө хадгалсан  уул, ус, гол горхи бүхий эко-систем хотын оршин суугчдын амралт, 

алжаал тайлах орчин байна гэж үзсэн байна. 

Дүрслэл 3.2.9.                 Дүрслэл 3.2.10. 
Улаанбаатар хот 1986он / 9864 га /                         IV ерөнхий төлөвлөгөө - 1986 îí 

Төлөвлөлтийн хүн ам -  850,0 мян.хүн 

  
 

Гурав дах ерөнхий төлөвлөгөөнд тусгагдсан орон сууцны 21 хорооллыг 29 болгон 

нэмэгдүүлж газар нутгийн багтаамжийг оновчтой тооцоолон  барилгажилт явуулах 

хангалттай нөөц бий болгосон зэрэг эерэг төсөөллүүд байсан ч удаа дараагийн 

ерөнхий төлөвлөгөөнд “гэргүй” байхаар тооцож гэр сууцыг орхигдуулсан нь хүн амын 

амьжиргааны хоёр өөр нөхцөлийг бий болгон өнөөгийн тулгамдсан асуудлуудын эх 

үүсвэр болсон байна.  

Дүрслэл 3.2.11. Улаанбаатар хот 1998 он /16650.0 га/ 

 
Хотын өсөлтийг хязгаарлах үүднээс суурьшлын бүлэг системүүдийн төвүүдийг ажлын 

байртай нь хамгийн дөт замаар холбох, хүн амын амьдрах орчны нэгдсэн системийг 

байгалийн болон эрүүл ахуйн хамгийн тохиромжтой нөхцөлөөр хангах, суурьшлын 
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бүсэд хортой үйлдвэр, онцгой объектуудыг байрлуулахыг хориглох, шинэ технологи 

нэвтрүүлэх замаар мал тууврын  зам, талбайг багасгах зарчмыг дэвшүүлсэн байдаг.  

Тав дах ерөнхий төлөвлөгөөг боловсруулахдаа 2002 онд 20 жилийн хугацаанд 
нийслэлийн хүн ам 1.65 сая, үүнээс Улаанбаатар хот 1.15 сая, хүн амын нягтрал 180 
хүн/га  болно  гэж тооцсон. 2010 онд нийслэл 1.135 сая, Улаанбаатар хот 1.0 сая хүн 
амтай байхаар тооцон төлөвлөсөн байна.   
Улаанбаатар бүсэд 2009 оны байдлаар 1067472 хүн байнга оршин сууж байгаа нь 

Монгол улсын хүн амын 40.5%-тай тэнцэж байна. Нийслэлийн хүн ам 2000 онд 760077 

байсан бол 2009 онд 1067472 болж  өсчээ. 2000 онд нийслэлийн нэг км2 нутаг дэвсгэрт 

162 хүн оршин сууж байсан бол 2009 онд 246 хүн/км2 болж 2000-2009 онд хүн амын 

нягтрал 45.1%-иар өсчээ. 

Дүрслэл 3.2.12. V ерөнхий төлөвлөгөө 2002 он 

 
 

Монгол улсын хүн амын суурьшлыг бүс нутгаар ангилж үзэхэд нийт хүн амын ихэнх 
буюу 43,6 хувь нь Улаанбаатар хотод, хамгийн бага буюу 7.0 хувь нь Зүүн бүсэд оршин 
сууж байгааг хүн ам, орон сууцны 2010 оны улсын тооллогоор тогтоосон байна. 
 

3.2.1. Түүх, соёл, археологийн дурсгал 

Улаанбаатар хîтîд байгаа түүх, сîёлын дурсгалт байøин барилга: 

Монгол Улсын Засгийн газрын 2008 оны 5-р сарын 14-ний өдрийн 175 дугаар тоот 

тогтоолоор Монгол Улсын “Түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгалын жагсаалт”-ыг 4 дэх 

удаагаа шинэчлэн баталсан билээ. Энэхүү жагсаалтад Улаанбаатар хотын нутаг 

дэвсгэрт орших түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгалыг Улсын болон нийслэлийн 

хамгаалалтад байх түүх, соёлын үл хөдлөх дурсгал хэмээн он цаг, ач холбогдол, 

онцлог, дахин давтагдашгүй гэх мэт үзүүлэлтүүдийг харгалзан хоёр хуваан авч үзсэн 

байдаг. Үүнд: 

 Улсын хамгаалтад байх түүх, соёлын үл хөдлөх 14 дурсгал 

 Нийслэлийн хамгаалалтад байх түүх, соёлын11 дурсгал багтсан байна.    

Улсын хамгаалтад байх түүх, сîёлын үл хөдлөх дурсгалууд: 

1.   Ардын намын Төв хороо, Ардын түр засгийн газар түр байрлаж байсан байшин 

2.   Анхны “Өндөр хоршоо”-ны 2 давхар байшин 

3.   Алтан-Өлгий дэх оршуулгын газар 

4.   Богд хааны ногоон ордон музейн цогцолбор 
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5.   Гандантэгчинлэн хийдийн цогцолбор 

6.   Гачууртын амны хадны зураг 

7.   Гэр хэлбэрт модон дугануудын цогцолбор 

8.   Гэсэр сүмийн цогцолбор 

9.   Дамбадаржаа хийдийн цогцолбор 

10. Дарь-Эхийн сүмийн 2 ширхэг чулуун багана, Гол сүм 

11. Их тэнгэрийн амны хадны зураг 

12. Сонгинохайрхан уулын булшнууд 

13. Сонгинохайрхан уулын өвөрт орших Тоорил ханы ордон хэмээн нэрлэдэг ордны туурь 

14. Чойжин ламын сүм музейн цогцолбор 

 Нийслэлийн хамгаалалтад байх түүх, сîёлын дурсгалууд: 

1.   Анхны европ хоёр давхар байшин 

2.   Анхны холбооны байшин 

3.   Сэлбэ голын гүүрний хоёр ширхэг чулуун арслан  

4.   Байгалийн түүхийн музейн өмнөх хоёр ширхэг чулуун арслан 

5.   Богд хааны зуны ордны зарим барилга 

6.   Бэлхийн амны Хүннүгийн үеийн булшнууд 

7.   Зүүн хүрээний нууц бүлгэм байрлаж байсан байшин 

8.   Консулын дэнжийн нууц бүлгэм байрлаж байсан байшин 

9.  Монгол Улсын их сургуулийн хичээлийн I байрны өмнөх хоёр ширхэг чулуун арслан 

10.  Монгол Улсын Ерөнхий сайд П.Гэндэнгийн амьдарч байсан байшин 

11.  Д.Сүхбаатар жанжны анхны хөшөө зэрэг болно.     

Улаанбаатар хîт îрчмын археîлîгийн дурсгалууд 

Аливаа улс гүрний нийслэл хот орчмын эртний түүх соёлын дурсгал нь хамгийн сайн 

судлагдсан, бүртгэл, мэдээлэл нь бүрэн хийгдэж, хадгалалт хамгаалалтын асуудал нь 

баталгаажсан, шинжлэх ухааны үндэстэй тайлбар, баримтжуулалт, сэргээн засварлалт 

бүхий ил үзмэр, музей хэлбэрээр хадгалагдаж  өсвөр залуу үеийнхэн болон гадаад, 

дотоодын аялагч, жуулчид тухайн үндэстний эх түүхийн жимээр аялан танилцах бүхий 

л нөхцөл бүрдсэн байдаг билээ. Гэтэл манай улсад өнөөг хүртэл энэ талын ажил ямар 

нэгэн хэмжээгээр эхлэл нь тавигдаагүй, бүртгэл мэдээллийн сан ч байхгүй байна.  

 

Дүрслэл 3.2.1.1. Улаанбаатар хот орчмын археологийн дурсгалууд 
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Нийслэл хот оршин буй Туул голын хөндий нь монголчуудын эх түүхийн голомт нутгийн 

нэгэн хэсэг бөгөөд энэ нь түүхэн сурвалжийн мэдээ төдийгүй археологийн биет 

дурсгалаар батлагддаг билээ. Тухайлбал, Баянзүрх дүүргийн нутаг Маахуур толгой, 

Хан-Уул дүүргийн Зайсан толгой, Буянт ухаагийн дундад чулуун зэвсгийн үеийн бууц 

суурин, Хан-Уул дүүргийн Их тэнгэрийн ам, Баян зүрх дүүргийн Гачууртын амны 

хүрлийн үеийн зосон зураг, Бэлхийн амны Хүннү булшны цогцолбор,  Сонгины Баруун 

хайрхан уулын Хүннү, Түрэг булшнууд, Туул голын эрэгт орших Ван ханы гэгдэх 

орд/Хар түнэ/ -ын туурь зэрэг дурсгалуудыг дурдаж болох юм.                   

Гэвч эдгээрийн дийлэнх нь 1960-80-аад онуудад гүймэг төдий судалгаанд хамрагдсан 

тойм мэдээтэй бөгөөд одоо зарим нь хүн амын замбараагүй суурьшил, үйлдвэрлэл, 

барилгажилтын үйл ажиллагааны  улмаас эртний түүхийн ул мөр баларч бүдгэрсэн, 

сүйтгэгдсэн байх магадлалтай юм. 

Өнөөгийн судалгааны түвшингээс харахад Улаанбаатар хот орчмын археологийн 

дурсгалт зүйлсийн бүртгэл, хадгалалт хамгаалалт тун хангалтгүй байна гэж үзэж 

байна. Өнгөрсөн зууны 40-өөд оноос үндэсний археологич болон гадаадын 

эрдэмтэдтэй хамтарсан экспедицийн олж илрүүлсэн цөөн тооны дурсгалууд л ном 

бүтээл, тайлан, аман ярианд хадгалагдан үлдсэн байна. Нэг үгээр Нийслэл хотынхоо 

газар нутаг дах археологийн дурсгалыг системтэй, тусгайлан судлалгүй өнөөг хүрчээ. 

Бүртгэл мэдээллийн сан ч байхгүй байна.  

Улс, нийслэлийн хамгаалалтад байдаг дурсгалуудын хувьд хаягжуулалт, 

хамгаалалтын хашаа саравч ч байхгүй байна. Их тэнгэрийн амны хадны зургаар л 

жишээ авахад бөө мөргөлчдийн онгод дуудах газар болон хувирч, хадаг яндар, овоо 

зэргээр өвч хүрээлэгдэн хучигдсан байдалтай болсон ажээ. 

Сүүлийн жилүүдэд бий болсон нийслэл хотын хүн амын механик өсөлт, шилжин 

суурьшилт зэрэгтэй холбоотойгоор уулын ам болгон айлаар дүүрч, замбараагүй газар 

олголт, ашигт малтмал, хайрганы олзворлолт, барилга байгууламж, амралт сувиллын 

газар олноор баригдаж байгаа зэргээс шалтгаалан эртний түүхийн ховор нандин 

дурсгалууд устаж үгүй болох аюул нэгэнт тулгарчээ.  

Иймд ойрын үед археологийн дурсгалуудын бүртгэл, хайгуул судалгааны ажлыг нэн 

даруй эхлүүлэн, бүртгэл мэдээллийн санг бүрдүүлэх хэрэгтэй байна.  

  Улсын болон нийслэлийн тусгай хамгаалалттай түүх соёлын дурсгалт газрыг 

түшиглэн аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх нь эн тэргүүний зорилт болж байгааг тэмдэглэх 

нь зүйтэй.  

 

3.2.2. Аялал жуулчлал 

Аялал жуулчлалын хөгжил салбар хоорондын нягт уялдаа, зохицуулалт, эрх зүйн 

таатай орчинг шаарддаг олон талт харилцаа учраас тэдгээрийн үйл ажиллагаанаас 

ажил үйлчилгээний тоо болон чанар, үйлчилгээний дэд бүтцийн бүтээн байгуулалт 

ихээхэн хамаарч байна. Амралт, аялал жуулчлалын үйл ажиллагаа ашгийн шинжтэй 

болсон явдал нь олон нийтэд амралт, аялал жуулчлалын талаарх өрөөсгөл ойлголтыг 

төрүүлсэн бөгөөд цаашид нийгмийн ач холбогдлыг эдийн засгийн үр өгөөжтэй 

зэрэгцсэн түвшинд илэрхийлсэн төлөвлөлт хийх шаардлага тулгарч байна. 

2010 онд аялал жуулчлалын орлого Монголд 4.3 хувийн өсөлттэй байхад манай хөрш 

БНХАУ-д 17.0, ОХУ-д 26.0 байв. Түүнчлэн аялал жуулчлалын өрсөлдөх чадвараар 

2011 онд 139 орноос 101-д эрэмблэгдэж 2009 оны 105 дугаараас дөрвөн пунктээр 

дээшлэв. Хоёр хөрш ойрын арван жилд дэлхийн аялал жуулчлалд эхний аравт орж 
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ирэх магадлал харьцангуй өндөр учир монголын аялал жуулчлалын урсгалд тодорхой 

хэмжээгээр нөлөөлнө гэсэн хүлээц үүсээд байна.   

2010 оны байдлаар аялал жуулчлал ДНБ-ний 4.4 хувь, байр сууцны үйлчилгээ 0.8 хувь, 

урлаг, үзвэр тоглоом наадмын үйлчилгээний 0.4 хувийг тус тус үйлдвэрлэж, түүний 90-

ээс дээш хувийг хотын аялал жуулчлалын үйлчилгээ эзэлж байна. 2012 онд аялал 

жуулчлалын орлогын үзүүлэлтийг Монгол улсын өрсөлдөх чадварын тайланд хамгийн 

сайн хорин үзүүлэлтийн нэгээр үнэлжээ. Улаанбаатарын аялал жуулчлалын хөгжлийн 

төлөвлөлтийн үечлэл ДАЖБ-ын төлөвлөлтийн 2010-2020, 2021-2030 оны үечлэлтэй 

нийцэж байгаа ба тус байгууллагын 2012 оны мэдээгээр Зүүн ази-номхон далайн бүс 

нутгийн жуулчдын өсөлт 2020 онд 5.7 хувиар, 2030 онд 4.2 хувиар өсөх таамаглалтай 

байна.  

Түүх соёлын үл хөдлөх өв нь аялал жуулчлалын чухал нөөц юм. Улаанбаатар орчимд 

Туул голын ай савд 252 , Улаанбаатарт 205  эртний болон орчин цагийн түүх соёлын 

дурсгалууд бүртгэгджээ. Улаанбаатар хотод түүх, соёлын дурсгал ангиллаар 176 

нэрийн өв бүртгэгдсэнээс үзвэл 43 буюу 24.4 хувь нь уран сэтгэмжтэй баримал 

дурсгал, 45 буюу 25.6 хувь нь хувь хүний дүрс баримал, 31 буюу 17.6 хувь нь 

бэлэгдлийн дурсгал, 21 буюу 17.6 хувь нь барилга, 7 буюу 4.0 хувь нь булш, буурь, 29 

буюу 16.5 хувь нь өндөрлөг, хаалга зэрэг биет дурсгал гэсэн ангилалд хамрагдаж 

байна. 1899 оноос өмнө бүтээгдсэн дурсгал 10.2 хувь, 1900-1999 онд 47.8 хувь, 2000 

оноос хойш 42.0 хувийг эзэлж байна. Улс, аймаг, сум, дүүргийн хамгаалалтад 

бүртгэлтэй түүх, соёлын үл хөдлөх үнэт зүйлсийг эдийн засгийн эргэлтэд оруулах 

талаар олон хөтөлбөрт дурьдсан хэдий ч чухам ямар арга замаар ашиглах нь 

тодорхойгүй хэвээр байна. Улаанбаатар хотын газар зохион байгуулалтын алдаатай 

бодлогын уршгаар сүйтгэгдсэн, хувьд шилжүүлсэн, үндсэн хийцэд нөлөөлөх үйл 

ажиллагаа явуулан эвдэрсэн, нураагдсан түүхэн барилга байгууламж цөөнгүй бий. 

 

Дүрслэл 3.2.2.1. Аялал жуулчлал /Улаанбаатарын бүсийн 2010 îны байдал/ 
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Байгаль орчны бохирдолтой хийх тэмцлийг үргэлжлүүлэх, уур амьсгалын өөрчлөлтийн 

эсрэг арга хэмжээ авахад байгалийн амралт, аялал жуулчлалыг эдийн засгийн үндсэн 

хөшүүргээр дэмжихийн тулд ТХГН-ийн аялал жуулчлалын үйл ажиллагааг бодлогоор 

зохицуулах шаардлага байна. Энэхүү орон зай Улаанбаатар хотын байгалийн амралт, 

аялал жуулчлалд тэргүүлэх байр суурь эзэлж байгаа тул экологийн амралт, аялал 

жуулчлалын бүс болгох эрх зүйн акт гаргаж, экологийн жуулчлалын хууль боловсруулж 

хязгаарлалт хийж хойч үедээ энэ хэвээр үлдээх нь одоо үеийхний нэг том үүрэг юм. 

Хот орчмын суурингууд нийслэлийн нийгэм, эдийн засгийн үйлчилгээний эрчимтэй 

бүсэд хамрагдаж зам харилцаа, эрчим хүч зэрэг дэд бүтцээр шууд холбогдсон байдал 

нь бусдаас давуу боломжийг олгодог. Үүнээс үүдэн Улаанбаатар хот орчмын амралтын 

газруудын сүлжээ байгалийн гол түшиц газруудад байгуулагдсан нь хэрэглэгчдийн 

богино хугацаагаар, эрчимтэй амрах сонирхлыг илүүтэй төрүүлж байна. 

Оршин суугчдын нийтийн амралт, зугаацлын үндсэн хэлбэр нь сэдэвчилсэн баяр 

наадам бөгөөд түүний сэдэв, зохион байгуулалт нь нүүдэлчдийн иргэншлийн соёлын 

нэг үзүүлэлт болж явдаг. Нийтийн баяр нь улсын, хотын, салбар, байгууллагын 

түвшинд зохион байгуулагдсаар олон жилийг үзэв. Эдгээр баярууд нь ерөнхий 

сэдэвтэй, эмх замбараагүй, мэдээлэл сурталчилгаа дулимаг, зохион байгуулалт 

муутай, нэр төдий, үрэлгэн хийгдсээр нийтийн баярын нэр хүнд, ач холбогдлыг 

бууруулж байна. Одоогоор “Шинэ оны мандах нар”, “Шинийн нэгний нар”, “Бүргэдийн 

баяр”, “Монгол үндэсний хувцасны баяр”, “Нүүдэлчдийн өдөр”, “Гранд оркестр” зэрэг 

цөөн тооны нийтийн баярыг гадаадын жуулчид гэсэн хаягаар зохион байгуулж байна. 

Нийтийн баяр нь хотын иргэдийн соёлын харилцааны нэг үзүүлэлт болдог учраас 

хотын хэмжээнд зохиогдох нийтийн баярын арга хэмжээг албан ёсны шийдвэртэй, цаг 

хугацаатай, эмх цэгцтэй төлөвлөж, зохион байгуулах эрх зүйн зохицуулалт 

шаардлагатай байна. Хотын иргэдийн дунд зохион байгуулах “Хөтөлбөрт баяр”-ын тоог 

нэмэгдүүлж, Төв цэнгэлдэх хүрээлэнд төвлөрүүлж зохион байгуулж хотын төв зам, 

талбайн нягтралыг сааруулах, үл хөдлөх хөрөнгийн ашиглалтыг сайжруулах боломж 

байсаар байна.  

Гадаадын жуулчдад нийлүүлдэг хотын аяллын бүтээгдэхүүн Гандан, Сүхбаатарын 

талбай, Зайсан толгой, Богд хааны өвлийн ордон, Горхи, Цонжин болдог, Манзушир, 

наадам, морь, малчин айл, бэлэг дурсгал, үндэсний хоолны газар зэргээс бүрдэж 

байгаагаас үзэхэд хотын аялал бол соёлын бүтээгдэхүүн болж  байна. Хотын аялал нь 

соёлын бүтээгдэхүүн гэдгээр төсөөлөгдөж, болж байгаа нь давуу тал юм. Хотын 

аялалд жуулчдыг ихээр уриалан дууддаг уран зураг, дуу хөгжим, бүжиг, түүхийн 

дурсгал, боловсрол, шашны зан үйл, хэл яриа, үндэсний хувцас, ард түмний 

амьдралын хэв маяг зэрэг нь соёлын гол нөөц болж байна. Хотын аялал нь соёлын 

мэдээллийг агуулсан, уян хатан, дасан зохицох чадвартай тул операторуудын 

хөтөлбөрт багтдаг. Cүүлийн жилүүдэд Улаанбаатар хотод хотын аяллыг зохион 

байгуулах эхлэл санаачилга эрчимжих болсон нь дотоодын аялагчдын эрэлт үүсч 

байгаатай холбон тайлбарлаж байна. Хотын аялал цөөн тооны үзмэрт түшиглэн 

явагдаж байгаа нь хязгаарлагдмал мэт боловч үүнийг дэлхийн хамгийн жижиг нийслэл 

хотуудын нэг, социализмын үеийн хот, олон зуун жилийн турш бууриа сэлгэсэн, эрс тэс 

уур амьсгалтай зэрэг түүх, байгалийн хүчин зүйлтэй холбон тайлбарлаж ирэв.    

Хот, хот орчмын суурингууд нийслэлийн нийгэм, эдийн засгийн үйлчилгээний эрчимтэй 

таталцлын бүсэд хамрагдаж зам харилцаа, эрчим хүч зэрэг дэд бүтцийн давуу талаар 

бусад бүсээс ялгарч байдаг. Амралт, аялал жуулчлалын нэг сул тал бол улирлын 

хэлбэлзэл хэвээр байх нь дамжиггүй. Үүнийг бага боловч сааруулахын тулд өвөл, 
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хаврын улиралд дотоодын амрагч, аялагчид, хурал, зөвлөгөөн, спортын арга хэмжээнд 

оролцогч гадаадын иргэдэд хандсан зочид буудал, хурлын буудал, спортын хүрээлэн, 

зугаацлын цогцолбор зэрэг дорвитой бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ бий болгосноор улирлын 

хамаарал буурах боломж бүрдэнэ. 2010 онд зочид буудлын үйлдвэрлэл 66.5 тэрбум 

төгрөгийн борлуулалт хийжээ. Улаанбаатар хотод нэгээс таван одтой 59 зочид буудал 

үйл ажиллагаа явуулж байна. Таван одтой зочид буудал 3476 орны 248 буюу 7.1 хувь, 

дөрвөн одтой зочид буудал 820 ор буюу 23.6 хувь, гурван одтой зочид буудал 1182 ор 

буюу 34.0 хувь, хоёр одтой зочид буудал 813 ор буюу 23.4 хувь, нэг одтой буудал 413 

ор буюу 11.9 хувийг тус тус эзэлж байна. 

Монголын аялал жуулчлалын салбарын өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэхийн тулд 

бодлого, төлөвлөлтийн нэг даацтай хэсэг нь нийслэл Улаанбаатар хотын аялал 

жуулчлалын өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлж, монголын аялал жуулчлалын шинэ зууны 

дүр төрхийг бүтээхэд чиглүүлэх шаардлагатай байна.  

Улаанбаатар хотын шинэ бүтээн байгуулалттай уялдсан үндэсний уламжлал, ёс 

заншил, түүх, өв соёлын шүтээний үйлчилгээний дэд бүтцийн хөрөнгө оруулалтын 

сэтгэл татам байдлыг нэмэгдүүлэх, аяллын тээврийн үйлчилгээний сүлжээг бүрдүүлэх, 

хурал зөвлөгөөний аялал, спортын тэмцээний аялал, нийтийн амралт, чөлөөт цагийг 

өнгөрүүлэх битүү байгууламж, цогцолбор байгуулах, өдрийн аяллын сүлжээ бүрдүүлэх 

ажлыг хот төлөвлөлттэй зэрэгцүүлэн зохион байгуулж үндэсний амралт, аялал 

жуулчлалын зангилаа бүсээр хөгжих боломжтой байна.   

Дотоодын аялал жуулчлалыг хөгжүүлснээр аялал жуулчлалын өвөрмөц дүр төрх цаг 

хугацааны явцад бүрдэх бөгөөд түүнд суурилсан хөгжлийн бодлого нь  олон улсын зах 

зээлд гарах бололцоог олгох юм.  

 

3.2.3. Ногоон байгууламж 

Улаанбаатар хот нь мөрдөгдөж буй ерөнхий төлөвлөгөөний дагуу, хийгдсэн 

цэцэрлэгжилтийн ерөнхий схемийн дагуу ногоон байгууламжийг хөгжүүлж байна. 

Ногоон байгууламжийн ерөнхий схемийг 1990 онд боловсруулан батлуулсан байна. 

Өнгөрсөн хугацаанд Улаанбаатар хотын хүн ам хурдацтай нэмэгдэж, байгаа боловч 

хотын ногоон байгууламжийн хэмжээ нэмэгдсэнгүй. Улаанбаатар хотыг 2020 он хүртэл 

хөгжүүлэх  ерөнхий төлөвлөгөөнд хотын 1 хүнд оногдох ногоон байгууламжийг 2010 

онд 15 м2, 2020 онд 20 м2 байхаар тус тус тооцсон боловч энэ үзүүлэлт огт 

хэрэгжээгүй. Мэргэжлийн байгууллагын хийсэн судалгаагаар 2010 онд Улаанбаатар 

хотод нийт 202,34 га ногоон байгууламж тоологдсон ба нэг хүнд оногдох ногоон 

байгууламж 1,89 м2 орчим гэж тодорхойлжээ. Энэ байдал нь хотын ногоон байгууламж 

цэцэрлэгжсэн талбай нь хүн амын хүчилтөрөгчийн хангамж, цэвэр агаар хүлээн авах 

боломжит нөхцөлийг бүрдүүлж чадахгүй, бохирдсон агаар амьсгалж  байна. 

Одоогийн байдлаар Улаанбаатар хотын ногоон байгууламж нь гол төлөв хотын төв 

хэсэгт, гол гудамж дагуу 1960-80-иад онуудын үед байгуулсан, нийтийн эзэмшлийн 

цэцэрлэгт гудамж, цэцэрлэгт хүрээлэн, цэцэрлэгт талбай  байх ба эдгээр ногоон 

байгууламж нь өнөөгийн нийслэл хотын ногоон байгууламжийн суурь болж байна.  

Сүүлийн жилүүдэд барилгажих процесс эрчимтэй явагдаж, ногоон байгууламжийг 

устгаж барилга барих, зам барилга, газар доорх инженерийн шугам сүлжээний 

засварын ажил хийсний дараа нөхөн сэргээх ажил хийгддэггүй зэргээс шалтгаалж 

хотын ногоон байгууламж устаж байна. Жилээс жилд тарьсан мод, сөөгний нэр төрөл 
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цөөрч, зүлэгжүүлсэн талбай хөрсний элэгдэл, хүний үйл ажиллагааны хүчин зүйлсийн 

улмаас талхлагдаж ногоон байгууламжийн хэмжээ багасч байна.  

Шинээр хотын чанартай томоохон ногоон байгууламж барьж байгуулагдсангүй, зөвхөн 

хуучныг нөхөн сэргээх, нөхөн тарилт хийх байдалтай байгаа нь хотын ногоон 

байгууламжийн тоог нэмэгдүүлсэнгүй.  

 
Дүрслэл 3.2.3.1. Улаанбаатар хотын ногоон байгууламжийн 2010 оны байдал 

 
 
Хотын ногоон байгууламжийг зориулалтаар нь нийтийн эзэмшлийн, хязгаарлагдмал 

хэрэгцээний, тусгай зориулалтын, байгалийн төрх байдлын гэж 4 ангилна.  

 

                                     Хүснэгт 3.2.3.1. УБ  хотын ногоон байгууламжийн ангилал                                                                                                                                     

Ногоон байгууламжийн зориулалт 1990 2010 2011 

Íèéòèéí ýçýìøëèéí: 

Цэцэрлэгт хүрээлэн, öýíãýëäýõ õ¿ðýýëýí 

Бичил цэцэрлэг, öýöýðëýãò õ¿ðýýëýí 

Ногоон гудамж,  öýöýðëýãò òàëáàé 

Цýöýðëýãò ãóäàìæ, ãîë ãîðõèíû äàãóóõ íîãîîí áàéãóóëàìæ 

 

315 

 

410 

 

142,64 

Õÿçãààðлагдмал хэрэгцээний: 

Îðîí ñóóöíû õîðîîëëûí 

Аëáàí áàéãóóëëàãà îð÷íû 

Сïîðò, áàðèëãà áàéãóóëàìæèéí 

¯éëäâýðèéí ðàéîíû 

 

334 

 

360 

 

 

14,7 

Тóñãàé çîðèóëàëòûí: 

Áîòàíèê цэцэрлэг 

Зàëóó áàéãàëь÷äûí ñòàíö 

Ìîðèí  òîéðóóëãà ãýõ ìýò 

Íèñýõ áóóäëûí îð÷èí 

Àðèóí öýâðèéí õàìãààëàлòûí á¿ñ 

Àâòî çàìûí áîëîí òºìºð çàìûí çóðâàñóóä 

 

676.7 

 

680.0 

 

 

45 

Áàéãàëийí òºðõ áàéäëûí: 

Òóóë,  Ñýëáý, Óëèàñòàé  ãîëûí õºíäèé 

Õîòûí íîãîîí á¿ñèéí 

9687 19098 9687 
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Хүснэгтээс харахад ногоон байгууламжийн хэмжээ 1990 оноос хойш нэмэгдээгүй 

байна. Улаанбаатар хотын ногоон байгууламжийн судалгаагаар хотын нийтийн 

эзэмшлийн ногоон байгууламжийг цэцэрлэгт хүрээлэн, бичил цэцэрлэг, цэцэрлэгт 

гудамж,тусгай болон бусад гэсэн зориулалтаар ангилбал: 

        
                       Хүснэгт 3.2.3.2. УБ хотын ногоон байгууламжийн тодорхойлолт /га/ 

№ Ногоон байгууламжийн нэрс Эзлэх талбай /га/ Эзлэх хувь /%/ 

1 Цэцэрлэгт хүрээлэн 47,4 23 

2 Бичил цэцэрлэг 26,08 13 

3 Цэцэрлэгт гудамж 69,16 37 

4 Тусгай зориулалтын 45 22 

5 Бусад 14,7 5 

Нийт 202,34 100 
 

 

Одоогийн байдлаар хотын ногоон байгууламжийн  36%-г цэцэрлэгт хүрээлэн, 37%-г 

цэцэрлэгт гудамж, 27%-г тусгай болон бусад зориулалтын ногоон байгууламж эзэлж 

байна. 

             Хүснэгт 3.2.3.3. УБ хотын ногоон байгууламжийн өнөөгийн төлөв байдал                                                                                                               

№ Ногоон байгууламжийн ангилал, нэр 
төрөл 

Нийт талбай 
/га/ 2020 

төлөвлөлт 

2011 оны тооллогоор 

1 2 3 5 

I. Цэцэрлэгт хүрээлэн 

1 Хотын соёл амралтын төв цэцэрлэгт 
хүрээлэн (спорт комплекс ороогүй) 

30,0 13,3 

2 Үндэсний соёл амралтын төв цэцэрлэгт 
хүрээлэн 

31,0 34,1 

Нийт  61.0 47,4 

II.  Бичил цэцэрлэг 

3 Хүүхдийн урлан бүтээх төвийн орчмын 
цэцэрлэг  

4 0,5 

4 Хан-Уул дүүргийн (эмнэлгийн орчмын) 
цэцэрлэг  

2 2 

5 Хувьсгалчдын цэцэрлэг 1,1 1,1 

6 Жанжин Сүхбаатарын талбайн өмнөх 
цэцэрлэг  

1,4 1,4 

7 Улаанбаатар рестораны өмнөх цэцэрлэг  1,6 1,6 

8 Монгол эх хэмээх I төрөхийн орчмын 
цэцэрлэг 

0,9 0,2 

9 XII бичил хорооллын цэцэрлэг 15.0 15 

10 Сургууль төгсөгчдийн цэцэрлэг 8.0 1,6 

11 Ээрмэлийн I үйлдвэрийн орчмын 
цэцэрлэг 

  0,28 

12 Экологийн цэцэрлэгт хүрээлэн   0,9 

13 Учралын цэцэрлэг   0,5 

14 Явуухулангийн нэрэмжит цэцэрлэгт 
хүрээлэн 

  0,5 

15 Ли Тэ Жүний цэцэрлэг   0,5 

Нийт 34.0 26,08 

III. Цэцэрлэгт  гудамж 

1 Үзэсгэлэн чимэглэлийн павильоны өмнөх 1,5 1,5 

2 Циркийн орчмын 1,7 1,7 

3 Драмын театрын өмнөх 1,1 1,1 

4 Баянгол зочид буудлын орчмын  1.0 0,8 

5 МҮАН-ын байрын арын 0.3 0,3 

6 Төв шуудангийн баруун талын 0.2 0 

7 Тагнуулын төв газрын өмнөх 0.5 0,5 
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8 МУИС-ийн I байрны орчмын 0.4 0,4 

9 МУИС-ийн хичээлийн II байрны арын  0.3 0,3 

10 Хүүхдийн эмийн сангийн арын    1,6 1,6 

11 Санхүү эдийн засгийн дээд сургуулийн 
орчмын . 

0.5 0,5 

12 Үйлдвэрийн газрын орчны    2.0 2 

13 Санкт-Петербург клубын орчны  0.6 0,6 

14 Сүхбаатарын талбайн партери чимэглэл  0.1 0,1 

15 Ард кинотеатрын өмнөх  0.9 0,9 

16 Хотын II эмнэлгийн орчны 0.6 0,6 

17 ХААИСургуулийн орчмын 2.0 2 

18 БИС орчны (Багшийн Их Сургууль)  0.1 0,01 

19 Хатанбаатар Магсаржавын нэрэмжит 
(Төмөр замын коллеж) 

0.4 0,4 

20 Төмөр замын вокзалын 1.0 1 

21 Барилгачдын талбайн 0.1 0,1 

22 УДБЭИх театрын өмнөх (Эмнэг сургагч)  0.4 0,4 

23 Гэмтэл согогийн I эмнэлгийн орчмын 0.3 0,01 

24 Чойжин лам Лувсанхайдавын сүм лицейн 
орчмын 

1.0 1 

25 Төмөр замын Удирдах газрын орчмын 1,1 1,1 

26 Талх чихрийн үйлдвэрийн орчмын 2.0 2 

27 Офицерүүдийн ордны орчмын 1,50 1,5 

28 Энх тайваны өргөн чөлөө 5,8 5,8 

29 Тээвэрчдийн (ТЗ-ын вокзалын хойд 
талаар үргэлжилнэ) 

9.0 9 

30 Өндөр гэгээн Занабазарын 1,5 1,5 

31 Сөүлийн гудамж    1,7 

32 Тасганы овоо   5,3 

33 Самбуугийн гудамж   1,3 

34 Энгельсийн гудамж   0,15 

35 Махатма Гандийн гудамж   0,6 

36 Токиогийн гудамж   0,3 

  37 Ард Аюушийн өргөн чөлөө   1,7 

38 Энэбишийн өргөн чөлөө   4,7 

  39 Бээжингийн гудамж   0,9 

40 Богд Жавзандамбын гудамж    1,3 

41 Чингисийн өргөн чөлөө   2,4 

42 Олимпийн гудамж   1,1 

43 Жуков музей   2 

44 Намнансүрэнгийн гудамж   0,1 

45 Их тойруу    2 

46 Бага тойруу   2 

47 Амарсанаагийн гудамж   0,16 

48 Чингүнжавын гудамж   0,31 

49 Чоймболын гудамж   0,05 

50 Дандарын гудамж   0,46 

51 Баянзүрх дүүргийн өндөрлөг   0,1 

52 Эрхүүгийн гудамж   0,19 

53 НҮБ-ын гудамж   0,06 

54 Партизаны гудамж   0,08 

55 Соёлын ордны орчим   0,1 

56 Сүхбаатарын гудамж   0,15 

57 То Вангийн гудамж   0,14 

58 Цагдаагийн академийн өргөн чөлөө   0,9 

59 Цэрэндоржийн гудамж   0,19 

Нийт   69,16 

IV.Тусгай зориулалтын ногоон байгууламж 

60 Ботаник цэцэрлэг 33 33 

61 Дендрарий 15.0 12 
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62 Бусад ногоон суулгамлууд 10.0 14,7 

Нийт  58 59,7 

Бүгд   202,34 

 

Ногоон байгууламжийн арчилгааг тогтмол хийх мэргэжлийн байгууллага дутмаг, энэ 

ажилд зориулсан хөрөнгийн эх үүсвэр, менежмент байхгүйн улмаас нөхөн тарилт, 

арчилгаа, усалгаа тогмол хийдэггүй, үхэж үрэгдэх байдал ердийн үзэгдэл болсон.    

Улаанбаатар хотын хувьд ногоон байгууламжийн хангамжийн одоогийн байдал нь 

туйлын хангалтгүй . Улаанбаатар хотын хэмжээнд хот цэцэрлэгжүүлэлт, ногоон 

байгууламжийн нэгдсэн бодлого байдаггүйн улмаас хотын тохижилт, цэцэрлэгжүүлэлт, 

ногоожуулалтын ажил тодорхой төлөвлөгөөгүй урсгалаар явж ирсэн.  

Улаанбаатар хотын ногоон байгууламжийг байгуулах, арчилж хамгаалах 

менежментгүй, мэргэжлийн байгууллага, мэргэжилтэй боловсон хүчин дутмаг, 

материаллаг баазын хүчин чадал сул дорой, улс, нийслэлийн төсвөөс ногоон 

байгууламжийг нэмэгдүүлэх, арчилж хамгаалах талаар анхаарал тавьдаггүйн улмаас 

олигтой хөрөнгө оруулалт хийгддэггүй.  

Ийм байдлаас шалтгаалж Улаанбаатар хотын нэг оршин суугчид оногдох ногоон 

байгууламжийн хэмжээ нэмэгдэхгүй харин буурах хандлагатай болж байна.   

Тарьсан мод, сөөгний нэр төрөл хэт цөөн, хотын ногоон байгууламжийн суурь нь олон 

жилийн өмнө байгуулсан, зүлэг мод эзлэх ба хөгширч муудсан, зүлэгжүүлсэн талбай нь 

хөрсний элэгдэлд орж үржил шим муутай болсон. 

Сүүлийн жилүүдэд тарьсан залуу ургамал нэлээд тарьж байгаа боловч хотын оршин 

суугчдын ухамсрын түвшин, ногоон байгууламжийн арчилгаа тордолт  сул доройгоос 

шалтгаалж цаашдын амьдралтын хувь бага байдаг. Жил болгон урд нь тарилт хийсэн 

газарт нөхөн тарилт хийж үргүй зардал их гаргаж байгааг онцгой анхаарч тарилт ба 

арчилгааны  төлөвлөлттэй байх хэрэгтэй байна,. 

 

3.3. Хот байгуулалтын бүсчлэл, газар ашиглалт 

1986 оны ерөнхий төлөвлөгөөнд Улаанбаатар хотын газар нутгийн орон зайн 

төлөвлөлтөнд суурьшлын 6 том бүс /төвийн, зүүн, баруун, баруун хойд, хойд, баруун 

өмнөд/, үйлдвэрийн 8 хэсэг  /төвийн, баруун, баруун өмнөд, баруун хойд- Толгойт ба 

аж ахуй агуулахын, зүүн-Амгалан, Улиастай/, хотын төв хэсэгт цэцэрлэгт хүрээлэн 

төлөвлөгдсөн. Мөн хотын хүн амын өсөлт, суурьшлыг зохицуулах үүрэг бүхий дагуул 

хотуудыг хөгжүүлэх асуудалд ач холбогдол өгч Налайх, Шувуун фабрик, Сонгино, 

Гачуурт, Аргалантыг хамарсан нэгдмэл иж бүрэн систем бий болгоно гэж үзсэн.  

2002 оны ерөнхий төлөвлөгөөгөөр хотын суурьшлын нутаг дэвсгэрийг төвийн, баруун, 

зүүн, шинэ гэсэн босоо чиглэл дагуу 4 хэсэг  болгон, одоогийн нутаг дэвсгэрийн 

хэмжээнд барилгажилтыг нягтруулах замаар газар болон инженерийн шугам 

сүлжээний ашиглалтыг сайжруулах, дэд бүтцийн хангамжийг бүхэлд нь сайжруулах, 

бие даасан эх үүсвэрийг хөгжүүлэх, хүн амын орон сууцны хангамжийг 82%-д хүргэх, 

гэр сууцны хорооллыг дэд бүтэц бүхий тохилог орон сууцны хороолол болгон 

хөгжүүлэх зорилтуудыг дэвшүүлсэн.   

Хот орчмын нутаг дэвсгэрийг хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийн баруун хойд зурвас газар, 

Аргалантын хөгжлийн баруун зурвас газар, Сонгино-Туулын баруун өмнөд, Налайхын 

хөгжлийн зүүн өмнөд зурвас газар гэж үндсэн 5 хэсэгт авч үзэн дагуул тосгодын хүн, 

ам, хөгжлийн чиг хандлагыг тодорхойлсон байна.  



УЛААНБААТАР ХОТЫГ 2020 ОН ХҮРТЭЛ ХӨГЖҮҮЛЭХ ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ТОДОТГОЛ,    
2030 ОН ХҮРТЭЛХ ХӨГЖЛИЙН ЧИГ ХАНДЛАГА.                                                                       

УЛААНБААТАР ХОТЫН ӨНӨӨГИЙН БАЙДЛЫН СУДАЛГАА, ДҮГНЭЛТ    /     I БОТЬ 
 2013

 

НИЙСЛЭЛЛИЙН ЗУРАГ ТӨСЛИЙН ХҮРЭЭЛЭН 59 

 

Монгол Улсын Хот байгуулалтын тухай хуулийн хүрээнд Улаанбаатар хотын нутаг 

дэвсгэрийн бүсчлэлийг өнөөдрийн газар ашиглалтын байдлаар тогтоон ARC/GIS 

программаар тооцоолж үзэхэд хотын газар ашиглалтын нийт талбай 21239.3 га áàéíà.  

Хүснэгт 3.3.1. Хотын нутаг дэвсгэрийн бүсчлэлийн газрын хэмжээ /га/  
 Бүсчлэл  

Á¿ñ
èéí 
êîä 

 
Òàëáàé 

/ãà/ 

 
хув
ь 

Хот 
байгуулалтын 
тухай хуулиар 

Бүсчлэлд хуулиар тавигдах шаардлага  

Орон сууц, 
олон нийтийн 

бүс 

Эрүүл ахуй, амьдрах орчныг бүрдүүлэх үндсэн 
шаардлагыг хангаж байгалийн гэрэлтүүлгийн 
холбогдох норм ба дүрэм,журамд заасны дагуу 
төлөвлөгдсөн орон сууц, сургалт, соёл, үзвэр, 
шинжлэх ухаан, эмнэлэг, амралт, сувилал, 
спорт, худалдаа, нийтийн хоол, ахуйн 
үйлчилгээ, тээвэр, холбооны чиглэлийн үйл 
ажиллагаа явуулах зориулалттай барилга 
байгууламж, төлөвлөх бөгөөд амьдрах байдал, 
аюулгүй байдлыг хангахад сөрөг нөлөө 
үзүүлэхүйц бусад барилга байгууламж 
төлөвлөхийг хориглоно. 

Îðîí ñóóö, 
ñóóöíû á¿ñ 

1 4397.1 20.7 

Ãýð сууцны 
хорооллын бүс 

2 4642.2 21.9 

Îëîí íèéò 
àæèë õýðãèéí 

á¿ñ 

3 1714.5 8.1 

¯éëäâýðèéí 
á¿ñ 

Үйлдвэр, нийтийн аж ахуй, агуулахын 
зориулалттай барилга, байгууламж тэдгээрийн 
үйл ажиллагааг хангах инженерийн болон зам 
тээврийн дэд бүтцийн барилга байгууламжийг 
төлөвлөнө. 

¯éëäâýðèéí 
á¿ñ 

4 1289.0 6.1 

Èíæåíåðèéí 
øóãàì ñ¿ëæýý 

болон зам, 
тээврийн бүс 

Төмөр зам, усан болон авто тээвэр, агаарын 
тээвэр, инженеийн /дулаан, цэвэр бохир ус, 
холбоо, цахилгааны гэх мэт/ шугам сүлжээний 
барилга байгууламжийг төлөвлөнө.  

Èíæåíåðèéí 
øóãàì 

ñ¿ëæýýíèé á¿ñ 

7 589.1 2.8 

Ногоон 
байгууламж, 

амралт, аялал 
жуулчлалын 

бүс 

Хот орчмын ой, ой хамгаалах зурвас, амралт, 
сувилал, усан сан, цэцэрлэгт хүрээлэн, спортын 
цогцолбор, наран шарлагын газар зэрэг олон 
нийтийг хамрах амралт зугаалгын үйл 
ажиллагааг зохион байгуулахад зориулагдсан 
орон зайн задгай орчин, түүнчлэн байгалийн 
дархан цаазат болон онцгой хамгаалалттай 
газар нутгийг төлөвлөнө.  

Íîãîîí 
байгууламжийн 

á¿ñ 

5 4903.4 23.1 

Хөдөө аж 
ахуйн бүс 

Газар тариалан, эрчимжсэн мал аж ахуй эрхлэх 
газар, ХАА-н чиглэлийн барилга байгууламж 
байрлах, хадлангийн зориулалтаар ашиглах 
нутаг дэвсгэрийг төлөвлөнө. 

Õîëèìîã 
àøèãëàëòûí 

á¿ñ 

6 769.4 3.6 

Зуслангийн 
бүс 

Иргэд зуны улиралд түр хугацаагаар суурин 
амьдарч болох хотын төвөөс зайдуу орших 
төвлөрсөн дэд бүтэцгүй суурьшлын газар 
нутгийг төлөвлөнө. 

Ногоон бүс    

Òóñãàé 
çîðèóëàëòûí 

á¿ñ 

Усны нөөц газраас гадна иргэний хамгаалалт, 
батлан хамгаалахын зориулалттай, түүнчлэн 
хатуу хог хаягдлын цэг, шарилын газар, цогцос 
чандарлах үйл ажиллагаа явуулах барилга 
байгууламжийг төлөвлөнө.   

Òóñãàé 
çîðèóëàëòûí 

á¿ñ 

8 911.2 4.3 

  Íººö á¿ñ 9 2023.3 9.5 

  Нийт дүн  21239.3 100 

 

Эдгээрээс хамгийн их барилгажилттай нь орон сууц, сууцны, олон нийт ажил хэргийн, 

үйлдвэрийн болон холимог ашиглалтын бүс бөгөөд нийт хот суурингийн газрын 38.5 

хувийг  эзэлж байна.  

Хотын барилгажсан хэсгийг захлан орших гэр сууцны хороолол инженерийн хангамж, 

эрчим хүчний хэмнэлтгүй гэр сууц голлосон, газар ашиглалтын нягтрал бага (ДТХ-

0.25)-тай, байгалийн унаган төрх алдагдаж Улаанбаатар хотын орчны бохирдол, 
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газрын доройтлын гол эх үүсвэр болж байгаа учир газар зохион байгуулалт, 

төлөвлөлтийн хувьд ч эрх зүйн хувьд ч яаралтай шинэчлэх шаардлагатай болжээ.   

Хотын нутаг дэвсгэрийн бүсчлэлийн газар ашиглалтын бүтцийг үндсэн 7 бүсээр судлан 

үзвэл:  

3.3.1. Орон сууц, сууцны бүсийн газар ашиглалт 

4397.0 га газарт нийтдээ  51 төрлийн газар ашиглалт явагдаж байгаа бөгөөд үүний 

2283.9 га буюу 51.9 хувь нь орон сууцны зориулалттай барилга байгууламжийн газар, 

1135.1 га буюу 26,0 хувь нь нийгмийн үйлчилгээний зориулалттай барилга 

байгууламжийн газар байна. ХАА-н болон тусгай зориулалтын барилгын 355.4 га 

газрын ашиглалтыг хянан зохицуулах шаардлагатай. 

Хүснэгт 3.3.1.1. Орон сууц, сууцны бүсийн газар ашиглалтын бүтэц 
Ää Ãàçàð àøèãëàëòûí çîðèóëàëò  Òàëáàé /ãà/ Хувь 

1.  9-дээш давхар өндөр орон сууц Орон сууцны 502.2 11.42 

2.  5-8 äàâõàð îðîí ñóóö 268.6 6.11 

3.  4-äîîø íèéòèéí îðîí ñóóö 132.8 3.02 

4.  Амины орон сууц 121.4 2.76 

5.  Гэр сууцны хашааны газар 1710.9 38.91 

6.  
 

 2283.9 51.9 

7.  Төр захиргааны байгууллага Төр, захиргаа, нам 
олон нийт, шинжлэх 
ухаан спорт, урлаг 

соёлын  

30.8 0.70 

8.  Нам олон нийтийн байгууллага 7.2 0.16 

9.  Шинжлэх ухааны байгууллага 0.8 0.02 

10.  Ñ¿ì õèéä øàøíû áàéãóóëëàãà 4.7 0.11 

11.  Ãàäààäûí øàøíû áàéãóóëëàãà 0.2 0.00 

12.  Урлаг соёлын байгууллага 3.8 0.09 

13.  Музей 0.7 0.02 

14.  Áèåèéí òàìèð, ñïîðòûí áàéãóóëëàãà           18.9 0.43 

15.  
 

 61.7 0.01 

16.  
Амралт зугаалга биеийн тамирын зориулалтын 
ãàçàð 

Нийтийн эзэмшлийн  
1.1 0.03 

17.  Нийтийн эдэлбэрийн ногоон байгууламж 1.0 0.02 

18.  Наадмын талбай 0.4 0.01 

19.  Хөшөө, дурсгалын газар 2.5 0.06 

20.  Хогийн цэг 1.4 0.03 

21.  Àìðàëòûí ãàçàð 44.6 1.02 

22.  Рашаан, сувиллын газар 9.4 0.21 

23.  Нийтийн эзэмшлийн бусад газар 2.6 0.06 

24.  
 

 63.0 0.01 

25.  Зочид буудал Нийгмийн үйлчилгээ 6.9 0.16 

26.  Áîëîâñðîëûí áàéãóóëëàãà 184.2 4.19 

27.  Эрүүл мэндийн байгууллага  23.4 0.53 

28.  Áàíê ñàíõ¿¿ãèéí áàéãóóëëàãà 0.0 0.00 

29.  õóäàëäàà,íèéòèéí ¿éë÷èëãýýíèé ãàçàð 105.2 2.39 

30.  Àâòîìàøèíû çàñâàð ¿éë÷èëãýýíèé öýã 5.2 0.12 

31.  Авто машины гарааж 22.5 0.51 

32.  ØÒÑ 10.4 0.24 

33.  Àâòî òýýâðèéí ¿éë÷èëãýýíèé çîðèóëàëòûí áàðèëãà 7.9 0.18 

34.  Аж ахуй нэгж байгууллага  779.8 17.74 

35.  
 

 357.8  0.008 

36.  Дэд бүтцийн байгууллага Дэд бүтэц 0.3 0.01 

37.  Óñ ò¿ãýýõ öýã 1.3 0.03 

38.  Òºìºð çàì, ºðòºº çºðëºã 18.9 0.43 

39.  Õîëáîîíû øóãàì, ñòàíö 0.2 0.00 

40.  Эрчим хүчний шугам, станц 3.0 0.07 

41.  ̄ éëäâýðèéí áîëîí àæ àõóéí çîðèóëàëòûí óñàí ñàí 0.1 0.00 

42.  Óñ ò¿ãýýõ øàõàõ, ºðãºõ áàéãóóëàìæ õîîëîé 5.6 0.13 

43.  Öýâýðëýõ áàéãóóëàìæ 0.2 0.00 

44.  
 

 29.6 0.007 

45.  ÕÀÀ-í ¿éëäâýðèéí öîãöîëáîð ХАА-н  6.1 0.14 

46.  Үéëäâýðèéí àëáàí êîíòîð 3.5 0.08 
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47.  Үéëäâýðèéí áàðèëãà áàéãóóëàìæ 56.3 1.28 

48.  Òºìñ õ¿íñíèé íîãîî 70.2 1.60 

49.  Òºìñ õ¿íñíèé íîãîî 122.8 2.79 

50.  Àòàðøñàí ãàçàð  4.6 0.11 

51.  Мал эмнэлгийн үйлчилгээний цэг  1.2 0.03 

52.  
 

 264.7 0.06 

53.  
Óëñûã õàìãààëàõ, àþóëã¿é áàéäëûã õàíãàõ 
çîðèóëàëòààð îëãîñîí ãàçàð  

Тусгай зориулалтын  49.0 1.11 

54.  Êîíñóëûí ãàçàð 0.1 0.00 

55.  Бусад 40.6 0.92 

56.  
 

 90.7 0.02 

 
Дүн 

 
4397.0 

100 
 

 

3.3.2. Гэр сууцны хорооллын бүсийн газар ашиглалт 

Нийт 29 төрлийн газар ашиглалт явагдаж байгаагийн 4157.6 га буюу 89.5 хувийг гэр, 

хашааны газар эзэлж байхад нийгмийн үйлчилгээний зориулалттай барилга 

байгууламжийн газар зөвхөн 256.3 буюу 5.5 хувь, дэд бүтцийн барилга байгууламжийн 

газар бараг байхгүй 4.8 га буюу 0.1 хувийг эзэлж байна. Дахин төлөвлөлт хийж  

хөгжүүлэх шаарплагатай. 

 

Хүснэгт 3.3.2.1. Гэр сууцны хорооллын бүсийн газар ашиглалтын бүтэц 
Ää Ãàçàð àøèãëàëòûí çîðèóëàëò  Òàëáàé 

/ãà/ 
 

хувь 

1.  5-8 äàâõàð îðîí ñóóö Орон сууц 7.8 0.17 

2.  4-äîîø äàâõðûí íèéòèéí îðîí ñóóö 2.3 0.05 

3.  Àìèíû îðîí ñóóö 30.9 0.67 

4.  Ãýð, ñóóöíû õàøààíû ãàçàð  4116.6 88.68 

 
 

 4157.6 89.5 

5.  Төр захиргааны байгууллага Төр захиргаа, нам олон 
нийтийн  

10.8 0.23 

6.  Íàì îëîí íèéòèéí áàéãóóëëàãà 0.2 0.00 

 
 

 10.8 0.23 

7.  Боловсролын áàéãóóëëàãà Нийгмийн үйлчилгээ 5.3 0.11 

8.  Эрүүл мэндийн байгууллага 0.4 0.01 

9.  Õóäàëäàà íèéòèéí ¿éë÷èëãýýíèé ãàçàð  3.9 0.08 

10.  Àâòîìàøèíû çàñâàð ¿éë÷èëãýýíèé öýã 0.7 0.02 

11.  Автомашины гарааæ 0.5 0.01 

12.  ØÒÑ 2.5 0.05 

13.  Àâòî òýýâðèéí ¿éë÷èëãýýíèé çîðèóëàëòûí 
áàðèëãà áàéãóóëàìæ 0.0 0.00 

14.  Àæ àõóéí íýãæ áàéãóóëëàãà 244.2 5.26 

 
 

 256.3 0.05 

15.  Төмөр замын өртөө зөрлөгийн барилга 
áàéãóóëàìæ 

Дэд бүтэц 0.1 0.00 

16.  Эрчим хүчний шугам, станц 0.4 0.01 

17.  Óñ ò¿ãýýõ öýã 4.3 0.09 

 
 

 4.8 0.0001 

18.  Òºìñ, õ¿íñíèé íîãîî Үйлдвэр, ХАА-н 110.4 2.38 

19.  Òºìñ, õ¿íñíèé íîãîî 18.8 0.40 

20.  ÕÀÀ-í ¿éëäâýðëýëèéí öîãöîëáîð 0.9 0.02 

21.  Үйлдвэрийн барилга байгууламжийн бусад 
ãàçàð  1.9 0.04 

 
 

 132.0 0.003 

22.  Нуур, цөөрөм, тойром Нийтийн эзэмшлийн 0.2 0.00 

23.  Хогийн цэг 2.5 0.05 

24.  Оршуулгын газар 0.1 0.00 

25.  Хүүхдийн зуслан 0.4 0.01 

26.  Амралтын газар  12.6 0.27 

27.  Рашаан, сувиллын газар  2.4 0.05 
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3.3.3. Олон нийт, ажил хэргийн бүсийн газар ашиглалт 

Нийт 49 төрлийн газар ашиглалт бүхий 1714.5 га газар байгаагийн дотор төрийн 

захиргаа болон төрийн үйлчилгээний байгууллагууд, худалдаа, соёл үйлчилгээний 

байгууллагуудын эзэмшил газар 863.6 га буюу 50.4 хувийг, янз бүрийн давхаржилттай 

орон сууц, гэр сууц бүхий газар 662.1 га буюу 38.6 хувийг тус тус эзэлж байгаа учир 

зориулалтын бус газар ашиглалтыг зохицуулах шаардлагатай. 

 

Хүснэгт 3.3.3.1. Олон нийт ажил хэргийн бүсийн газар ашиглалтын бүтэц    

 
 

 18.2  0.0004 

28.  Óëñûí áàòëàí õàìãààëàõ, àþóëã¿é áàéäëûã 
хангах зориулалтын газар  

Тусгай зориулалтын  42.4 0.91 

29.  Бусад 18.4 0.40 

 
 

 60.8 0.01 

 Дүн  4642.2 100.00 

Ää Ãàçàð àøèãëàëòûí çîðèóëàëò  Òàëáàé /ãà/ хувь 

1.  Төр, захиргааны барилга Олон нийт, ажил 
хэргийн зориулалтын 

35.3 2.06 

2.  Нам олон нийтийн байгууллага 10.2 0.59 

3.  Шинжлэх ухааны байгууллага 0.9 0.05 

4.  Урлаг, соёлын байгууллага 16.0 0.93 

5.  Музей 3.4 0.20 

6.  Үзэсгэлэн 0.3 0.02 

7.  Боловсролын байгууллага 115.0 6.71 

8.  Эрүүл мэндийн байгууллага 59.9 3.50 

9.  Áàíê ñàíõ¿¿ãèéí áàéãóóëëàãà 3.8 0.22 

10.  Áèåèéí òàìèð, ñïîðòûí áàéãóóëëàãà           50.3 2.93 

11.  Ñ¿ì õèéä øàøíû áàéãóóëëàãà 14.4 0.84 

12.  Ãàäààäûí øàøíû áàéãóóëëàãà 3.5 0.20 

13.  Зочид буудал 16.6 0.97 

14.  Худалдаа, нийтийн үйлчилгээний газар 199.5 11.63 

15.  Àâòîìàøèíû çàñâàð ¿éë÷èëãýýíèé öýã 12.7 0.74 

16.  Авто машины гарааæ 6.1 0.35 

17.  ØÒÑ 13.3 0.78 

18.  Àâòî òýýâðèéí ¿éë÷èëãýýíèé áàðèëãà 8.9 0.52 

19.  Аж ахуйн нэгж байгууллага 293.3 17.10 

 
 

 863.6 50.4 

20.  9-өөс дээш давхар өндөр орон сууц Орон сууц 115.0 6.71 

21.  5-8 äàâõàð îðîí ñóóö 39.2 2.28 

22.  4-өөс доош нийтийн орон сууц 13.9 0.81 

23.  Амины орон ñóóö 3.2 0.18 

24.  Гэр, сууцны хашааны газар 490.8 28.62 

 
 

 662.1 38.6 

25.  Дэд бүтцийн байгууллага Дэд бүтцийн  4.0 0.23 

26.  Óñ ò¿ãýýõ öýã 0.2 0.01 

27.  ªðòºº çºðëºã 11.7 0.68 

28.  Õîëáîî øóãàì, ñòàíö 0.1 0.00 

29.  Эрчим хүчний шугам, станц 0.1 0.01 

30.  Àâòî çàì áàðèëãà 0.0 0.00 

 
 

 16.1 0.009 

31.  Амралт зугаалга биеийн тамирын зориулалтын 
ãàçàð 

Нийтийн хэрэгцээний  
0.2 0.01 

32.  Нийтийн эдэлбэрийн ногоон байгууламж 0.1 0.01 

33.  Наадмын талбай 19.3 1.13 

34.  Хөшөө, дурсгалын газар 0.3 0.02 

35.  Хогийн цэг 1.1 0.06 

36.  Íèéòèéí ýçýìøëèéí áóñàä ãàçàð 2.2 0.13 

37.  Нурсан барилга балгас 0.3 0.02 

38.  Усан оргилуур 0.0 0.00 

39.  Амралтын газар  0.5 0.03 
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3.3.4. Үйлдвэрийн бүсийн газар ашиглалт 

Нийт 29 төрлийн газар ашиглалт бүхий 1289.0 га газар хамрагдаж байгаагийн 516.5 га 

буюу 40.0 нь үйлдвэрийн барилга байгууламж, албан конторын зориулалтаар 

ашигладаг бол орон сууц, гэр хашааны зориулалттай газар 83.4 га буюу 6.4 хувийг, 

олон нийт, үйлчилгээний болон ААНБ-ын газар 554.4 га буюу 41.9 хувийг эзэлж байна. 

 

Хүснэгт 3.3.4.1. Үйлдвэрийн бүсийн газар ашиглалтын одоогийн бүтэц 
Ää Ãàçàð àøèãëàëòûí çîðèóëàëò  Òàëáàé /ãà/ хувь 

1.  Үéëäâýðèéí àëáàí êîíòîð Үйлдвэрийн 52.5 4.07 

2.  Үéëäâýðèéí áàðèëãà áàéãóóëàìæ 439.2 34.07 

3.  Нурсан барилга 0.2 0.01 

4.  ÕÀÀ-í ¿éëäâýðëýëèéí áàðèëãà áàéãóóëàìæ 24.4 1.90 

5.  Àæ àõóé íýãæ áàéãóóëëàãà 0.2 0.01 

 
 

 516.5 0.40 

6.  Боловсролын байгууллага Олон нийт, 
үйлчилгээ 

2.4 0.18 

7.  Эрүүл мэндийн байгууллага 0.1 0.01 

8.  Нам олон нийтийн байгууллага 0.9 0.07 

9.  Áèåèéí òàìèð, ñïîðòûí áàéãóóëëàãà           1.5 0.12 

10.  Ñ¿ì õèéä øàøíû áàéãóóëëàãà 0.3 0.02 

11.  Зочид буудал 22.8 1.77 

12.  Рашаан 0.0 0.00 

13.  Àâòîìàøèíû çàñâàð ¿éë÷èëãýýíèé öýã 1.7 0.13 

14.  Авто машины гарааæ 0.7 0.06 

15.  ØÒÑ 50.2 3.89 

16.  Авто тээврийн барилга áàéãóóëàìæ 23.7 1.84 

17.  Àæ àõóé íýãæ áàéãóóëëàãà 436.2 33.84 

 

 

 540.5 50.0 

18.  9-өөс дээш давхар өндөр орон сууц Орон сууц 13.2 1.02 

19.  5-8 äàâõàð îðîí ñóóö 1.9 0.14 

20.  4-өөс доош давхар нийтийн орон сууц 0.1 0.01 

21.  Амины орон сууц 1.0 0.07 

22.  Гэр сууцны õàøààíû ãàçàð 67.2 5.21 

 
 

 83.4 0.06  

23.  Дэд бүтцийн байгууллага Дэд бүтцийн 7.3 0.57 

24.  Òºìºð çàìûí ºðòºº çºðëºã 71.0 5.51 

25.  Àãààðûí òýýâðèéí áàðèëãà áàéãóóëàìæ, 
төхөөрөмжийн талбай 3.0 0.23 

26.  Ýð÷èì õ¿÷íèé øóãàì, ñòàíö 7.3 0.57 

27.  ¯éëäâýðèéí áîëîí àæ àõóéí çîðèóëàëòòàé óñàí 
ñàí 0.4 0.03 

 

 

 89.0 0.07 

28.  Óëñûã áàòëàí õàìãààëàõ çîðèóëàëòààð îëãîñîí 
ãàçàð  

Тусгай зориулалтын  22.7 1.76 

29.  Бусад 2.4 0.18 

 

 

 25.1 0.002 

 Дүн  1289.0 100.00 

 

3.3.5. Ногоон байгууламжийн бүсийн газар ашиглалт 

40.  Рашаан, сувиллын газар 3.0 0.18 

41.  Үéëäâýðèéí áàðèëãà áàéãóóëàìæ Үйлдвэрийн  34.3 2.00 

 
 

 95.5 0.05 

42.  Áàòëàí õàìãààëàõ çîðèóëàëòààð îëãîñîí ãàçàð Тусгай зориулалтын  17.9 1.04 

43.  Êîíñóëûí ãàçàð  0.9 0.05 

44.  Öàã óóðûí àæèãëàëòûí òàëáàé 0.2 0.01 

45.  Бусад 63.7 3.71 

 
 

 243.8 0.14 

 
Дүн 

 
1714.5 100.00 
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Нийт 4903.4 га газрыг хамарч, 44 төрлийн зориулалтаар ашиглагдаж байна. Гол төлөв 
хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийн болон нийтийн эзэмшлийн ногоон байгууламжийн 
зориулалттайгаар ашиглагдах ёстой боловч 1206.2 га буюу 25.0 хувьд нь янз бүрийн 
давхаржилттай орон сууц болон гэр, хашаа байна. 254.8 га буюу 5.0 хувьд нь хөдөө аж 
ахуй, үйлдвэрлэлийн зориулалттай барилга байгууламжуудын газар багтаж байна. 

Хүснэгт 3.3.5.1. Ногоон байгууламжийн бүсийн газар ашиглалтын бүтэц 
Ää Ãàçàð àøèãëàëòûí çîðèóëàëò  Òàëáàé /ãà/ Хувь 

1  Нийтийн ýäýëáýðèéí íîãîîí áàéãóóëàìæ Ногоон байгууламж, 
олон нийт үйлчилгээ 

662.2 13.50 

2  Амралт зугаалга биеийн тамирын талбай 3.3 0.07 

3  Хөшөө, дурсгалын газар 0.4 0.01 

4  Áèåèéí òàìèð, ñïîðòûí áàéãóóëëàãà           10.6 0.22 

5  Усан оргилуур 0.4 0.01 

6  Хүүхдийн зуслан 1.5 0.03 

7  Амралтын газар 116.4 2.37 

8  Рашаан, сувилал 2.0 0.04 

9  Ìîä ¿ðæ¿¿ëãèéí ãàçàð 7.6 0.16 

10  Íóóð 2.0 0.04 

11  Музей 3.4 0.07 

12  Хогийн цэг 25.7 0.52 

13  Оршуулгын газар 33.9 0.69 

14  Нам олон нийтийн байгууллага 31.3 0.64 

15  Шинжлэх óõààíû áàéãóóëëàãà 34.7 0.71 

16  Ñ¿ì õèéä øàøíû áàéãóóëëàãà 0.5 0.01 

  
 935.5 19.0 

17  Аж ахуйн нэгж байгууллага Аж ахуйн нэгж, 
байгууллагын 

1204.7 24.57 

18  Аж ахуй нэгж байгууллага 1.5 0.03 

  
 1206.2 0.25 

19  Зочид буудал Нийгмийн үйлчилгээ 0.1 0.00 

20  Худалдаа,нийтийн үйлчилгээний газар 32.3 0.66 

21  Боловсролын байгууллага 11.9 0.24 

22  Эрүүл мэндийн байгууллага 0.5 0.01 

  
 44.8 0.009 

23  4-өөс доош давхар нийтийн орон сууц Орон сууц 40.8 0.83 

24  Амины орон сууц 35.6 0.73 

25  Гэр сууцны хашааны газар 1139.9 23.25 

  
 1216.3 0.25 

26  Àòàðøñàí ãàçàð  ХАА, үйлдвэр, аж 
ахуй  

25.5 0.52 

27  ÕÀÀ-í ¿éëäâýðëýëèéí áàðèëãà áàéãóóëàìæ 13.5 0.27 

28  Үéëäâýðèéí àëáàí êîíòîð 105.3 2.15 

29  Үéëäâýðèéí áàðèëãà êîíòîð 4.5 0.09 

30  Үéëäâýðèéí áàðèëãà áàéãóóëàìæ 62.4 1.27 

31  Àâòîìàøèíû çàñâàð ¿éë÷èëãýýíèé öýã 0.5 0.01 

32  Àâòî ìàøèíû ãàðàаæ 3.1 0.06 

33  ØÒÑ 40.0 0.81 

  
 254.8 0.05 

34  Дэд бүтцийн байгууллага Дэд бүтэц 0.0 0.00 

35  Óñ ò¿ãýýõ öýã  1.1 0.02 

36  Өðòºº çºðëºã  4.6 0.09 

37  
¯éëäâýðèéí áîëîí àæ àõóéí çîðèóëàëòòàé óñàí 
ñàí 

 
32.8 0.67 

38  Ус түгээх, шахах, өргөх байгууламж  0.0 0.00 

39  Цэвэрлэх байгууламж  0.0 0.00 

  
 38.5 0.008 

40  
Óëñûã áàòëàí õàìãààëàõ çîðèóëàëòààð îëãîñîí 
ãàçàð 

Тусгай зориулалтын  
42.6 0.87 

41  
 

0.5 0.01   
42  Àãààðûí òýýâðèéí áàðèëãà áàéãóóëàìæ 95.4 1.95 

43  Бусад 106.7 2.18 

  
 245.2 0.05 

   Дүн  4903.4 100.00 
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3.3.6. Холимог ашиглалтын бүсийн газар ашиглалт 

Нийт 769.4 га газрыг эзлэх ба үүнд үйлдвэрлэлийн зориулалттай болон ААНБ-д 

олгосон газар давамгайлж, гэр сууц, орон сууцны газар 138.8 га буюу 18.0 хувийг, 

түүнчлэн олон нийт, үйлчилгээний байгууллагын эзэмшил газар нилээд хувийг эзэлж 

байна. 

Хүснэгт 3.3.6.1. Холимог ашиглалтын бүсийн газар ашиглалтын бүтэц 
Ää Ãàçàð àøèãëàëòûí çîðèóëàëò  Òàëáàé /ãà/ Хувь 

1.  Төрийн захиргааны байгууллага Төр, захиргаа, аж 
ахуйн 

13.3 1.73 

2.  Нам, олон нийтийн байгууллага 0.1 0.01 

3.  Аж ахуйн нэгж байгууллага 211.5 27.49 

  
 224.9 0.29 

4.  Шинжлэх ухааны байгууллага Соёл, шинжлэх 
ухаан, урлаг, спорт 

0.7 0.09 

5.  Биеийн тамир спортын байгууллага 4.8 0.63 

6.  Ãàäààäûí øàøíû áàéãóóëëàãà 0.2 0.03 

   5.7 0.007 

7.  Боловсролын байгууллага Олон нийт үйлчилгээ 12.9 1.68 

8.  Эрүүл мэндийн байгууллага 1.7 0.22 

9.  Зочид буудал 0.1 0.02 

10.  Худалдаа нийтийн үйлчилгээ  16.7 2.17 

  

 147.5 0.19 

11.  Үйлдвэрийн барилга контор Үйлдвэр аж ахуй 37.7 4.90 

12.  Үйлдвэрийн барилга байгууламж 199.0 25.87 

13.  Нурсан барилга балгас 1.1 0.14 

14.  ØÒÑ 35.3 4.59 

15.  Хувийн аж ахуйн газар 0.1 0.01 

  
 194.0 0.25 

16.  9-өөс дээш давхар өндөр орон сууц Орон сууц 0.6 0.08 

17.  5-8 äàâõàð îðîí ñóóö 4.9 0.64 

18.  4-өөс доош давхар нийтийн орон сууц 2.5 0.32 

19.  Амины орон сууц 3.5 0.46 

20.  Гэр сууцны хашааны газар 131.3 17.07 

  

 138.8 0.18 

21.  Дэд бүтцийн байгууллага Дэд бүтцийн  1.1 0.14 

22.  Óñ ò¿ãýýõ öýã  0.0 0.01 

23.  Өðòºº çºðëºã  10.3 1.34 

24.  Холбоо  1.9 0.25 

25.  Эрчим хүч  3.1 0.40 

26.  Öýâýðëýõ áàéãóóëàìæ  4.7 0.61 

  
 21.1 0.03 

27.  Улсыг батлан хамгаалах зориулалтын  газар Тусгай зориулалтын  30.8 4.01 

28.  Бусад  6.5 0.85 

  

 37.3 0.05 

 
 Дүн  769.4 100.00 

 

 

3.3.7. Èнженерийн шугам сүлжээний бүсийн газар ашиглалт:   

Нийт 589.0 га газрыг эзлэх ба 46 төрлийн зориулалтаар ашиглагдаж байна. Энэхүү 

бүсэд хамрагдах газрын дийлэнхийг зам шугам сүлжээ, инженерийн байгууламжийн 

зориулалттай газар эзлэх боловч орон сууц болон аж ахуйн нэгж байгууллагын 

эзэмшил ашиглалтанд нэлээд хэмжээний газар олгогдсон байна. 

 
Хүснэгт 3.3.7.1. Èнженерийн шугам сүлжээний бүсийн газар ашиглалтын бүтэц 

Ää Ãàçàð àøèãëàëòûí çîðèóëàëò  Òàëáàé /ãà/ Хувь 

1.  ÕÀÀ-í ¿éëäâýðëýëèéí áàðèëãà áàéãóóëàìæ ХАА, 
үйлдвэрийн 

4.7 0.80 

2.  Òºìñ,õ¿íñíèé íîãîîíû òàëáàé 17.0 2.9 

3.  Æèìñ æèìñãýíý 0.4 0.07 
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4.  Үéëäâýðèéí áàðèëãà, êîíòîð  0.5 0.08 

5.  Үйлдвэрлэлийн барилга байгууламж 44.0 7.46 

6.  Áîëîâñðîëûí áàéãóóëëàãà Нийгмийн 
үйлчилгээ, 

нийтийн 
эзэмшлийн 

1.8 0.31 

7.  Эрүүл мэндийн байгууллага  0.5 0.08 

8.  Áèåèéí òàìèð, ñïîðòûí áàéãóóëëàãà           1.4 0.24 

9.  Худалдаа,нийтийн үйлчилгээний газар 16.7 2.84 

10.  Амралт зугаалга биеийн тамирын талбай 0.2 0.03 

11.  Ногоон байгууламж, зүлэгжүүлсэн талбай 1.9 0.32 

12.  Хөшөө, дурсгалын газар 0.3 0.06 

13.  Хогийн цэг 0.3 0.06 

14.  Àìðàëòûí ãàçàð 0.3 0.06 

15.  ØÒÑ 5.4 0.91 

16.  Дэд бүтцийн байгууллага Дэд бүтэц 0.0 0.00 

17.  Óñ ò¿ãýýõ öýã 0.0 0.00 

18.  Авто замын барилга байгууламж 0.1 0.02 

19.  Агаарын тээврийн барилга байгууламж 0.0 0.01 

20.  Àâòî òýýâðèéí ¿éë÷èëãýýíèé çîðèóëàëòûí áàðèëãà 0.4 0.07 

21.  Эрчим хүч 134.4 22.82 

22.  Усан сан 9.4 1.60 

23.  Ус түгээх, шахах, өргөх байгууламж 0.3 0.05 

24.  Цэвэрлэх байгууламж 96.2 16.33 

25.  Өðòºº çºðëºã 33.6 5.70 

26.  4-äîîø íèéòèéí îðîí ñóóö Орон сууц 3.8 0.64 

27.  Амины орон сууц 5.4 0.92 

28.  Гэр ,ñóóöíû õàøààíû ãàçàð 46.0 7.81 

29.  Гэр бүлийн хэрэгцээний зуслан 0.0 0.00 

30.  Óëñûã áàòëàí õàìãààëàõ çîðèóëàëòààð îëãîñîí ãàçàð Тусгай 
зориулалтын  

2.8 0.47 

31.  Àæ àõóé íýãæ áàéãóóëëàãà 0.3 0.05 

32.  Бусад 5.7 0.96 

   Дүн  589.0 100.00 

 
3.3.8. Тусгай зориулалтын бүсийн газар ашиглалт 

Нийт 25 төрлийн газар ашиглалт явагдаж байгаагийн дийлэнх нь агаарын тээврийн 
зориулалттай барилга байгууламж болон батлан хамгаалахын зориулалтаар олгосон 
газар байна. Түүнчлэн орон сууц, хогийн цэг болон оршуулгын газар болон үйлдвэрийн 
зориулалттай барилга байгууламжууд томоохон газруудыг эзэлж байна 

Хүснэгт 3.3.8.1. Тусгай зориулалтын бүсийн газар ашиглалтын бүтэц 
 ä/ä Ãàçàð àøèãëàëòûí çîðèóëàëò  талбай/ãà/ хувь 

1.  Төрийн захиргааны байгууллага Төр, захиргааны  6.6 0.73 

2.  Нам олон нийтийн байгууллага  5.1 0.56 

3.  Áîëîâñðîëûí áàéãóóëëàãà Нийгмийн үйлчилгээ 2.4 0.26 

4.  Эрүүл мэндийн байгууллага   5.7 0.62 

5.  Худалдаа,нийтийн үйлчилгээний газар  1.2 0.14 

6.  Авто машины гарааæ  0.1 0.02 

7.  ØÒÑ  0.6 0.07 

8.  Àâòî òýýâðèéí ¿éë÷èëãýýíèé   0.1 0.01 

9.  Àæ àõóé íýãæ áàéãóóëëàãà Аж ахуйн нэгж 39.6 4.35 

10.  9-өөс дээш давхар өндөр орон сууц Орон сууц 18.2 2.00 

11.  5-8 äàâõàð îðîí ñóóö  0.3 0.03 

12.  4-өөс доош давхар нийтийн орон сууц  0.1 0.01 

13.  Амины орон сууц  3.2 0.35 

14.  Гэр сууцны хашааны газар  14.4 1.58 

15.  Үйлдвэрийн барилга байгууламж Үйлдвэрийн  22.7 2.49 

16.  Òºìñ, õ¿íñíèé íîãîîíû òàëáàé  0.9 0.10 

17.  Нийтийн эзэмшлийн бусад газар Нийтийн үйлчилгээний 0.0 0.00 

18.  Рашаан, сувиллын газар  0.9 0.10 

19.  Агаарын тээврийн барилга áàéãóóëàìæ Дэд бүтэц 425.7 46.72 

20.  Эрчим хүч  2.6 0.28 

21.  
Áàòëàí õàìãààëàõ çîðèóëàëòààð îëãîñîí 
ãàçàð 

Тусгай зориулалтын  
275.8 30.26 



УЛААНБААТАР ХОТЫГ 2020 ОН ХҮРТЭЛ ХӨГЖҮҮЛЭХ ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ТОДОТГОЛ,    
2030 ОН ХҮРТЭЛХ ХӨГЖЛИЙН ЧИГ ХАНДЛАГА.                                                                       

УЛААНБААТАР ХОТЫН ӨНӨӨГИЙН БАЙДЛЫН СУДАЛГАА, ДҮГНЭЛТ    /     I БОТЬ 
 2013

 

НИЙСЛЭЛЛИЙН ЗУРАГ ТӨСЛИЙН ХҮРЭЭЛЭН 67 

 

22.  Êîíñóëûí ãàçàð 8.9 0.97 

23.  Хогийн цэг 25.1 2.75 

24.  Оршуулгын газар 46.0 5.05 
  Дүн  911.2 100.00 

 
3.3.9. Хотыг өргөжин тэлэхэд зориулсан нөөц бүсийн газар 

ашиглалт 
Нийтдээ 2023.3 га газар ногдож байгаагийн дийлэнхийг нь гэр хороолол эзэлж байна. 

Нөөц бүсийн 5.8 хувийг орон сууцжуулсан байна. 

Хүснэгт 3.3.9.1. Нөөц бүс дэх газар ашиглалтын бүтэц 
Ää Ãàçàð àøèãëàëòûí çîðèóëàëò  Òàëáàé/ãà/ хувь 

1 Òºìñ õ¿íñíèé íîãîî ХАА, үйлдвэрийн   152.7 7.55 

2 Òºìñ õ¿íñíèé íîãîî 98.2 4.85 

3 Àòàðøñàí ãàçàð 16.5 0.82 

4 Үéëäâýðèéí áàðèëãà, êîíòîð 1.6 0.08 

5 Үйлдвэрлэлийн барилга байгууламж 10.4 0.51 

6 ÕÀÀ-í ¿éëäâýðèéí öîãöîëáîð 24.0 1.19 

7 Àâòî òýýâðèéí ¿éë÷èëãýýíèé çîðèóëàëòûí 
áàðèëãà 

0.2 0.01 

8 Аж ахуй нэгж байгууллага 696.7 34.44 

11 Төр захиргааны байгууллага Төр, олон нийтийн 7.4 0.36 

12 Нам, олон нийтийн байгууллага 0.1 0.00 

13 Урлаг соёлын байгууллага 0.1 0.01 

14 Áîëîâñðîëûí áàéãóóëëàãà 6.4 0.32 

16 Эрүүл мэндийн байгууллага 1.0 0.05 

18 Áèåèéí òàìèð, ñïîðòûí áàéãóóëëàãà 2.5 0.12 

19 Ñ¿ì õèéä øàøíû áàéãóóëëàãà 0.1 0.01 

20 Зочид буудал 0.1 0.01 

21 Худалдаа,нийтийн үйлчилгээний газар 7.8 0.39 

22 Музей 1.1 0.05 

23 Àâòîìàøèíû çàñâàð ¿éë÷èëãýýíèé öýã 0.1 0.00 

24 Авто машины гарааæ 0.3 0.02 

25 ØÒÑ 2.1 0.10 

26 Óñ ò¿ãýýõ öýã Дэд бүтэц 0.2 0.01 

22 Òºìºð çàì, ºðòºº çºðëºã 11.3 0.56 

23 Õîëáîîíû øóãàì, ñòàíö 37.9 1.87 

24 Эрчим хүчний шугам, станц 0.6 0.03 

25 9-өөс дээш давхар өндөр орон сууц Орон сууц 5.0 0.24 

26 5-8 äàâõàð îðîí ñóóö  59.6 2.95 

27 4-өөс доош давхар нийтийн орон сууц  5.1 0.25 

28 Амины орон сууц  50.7 2.51 

29 Гэр сууцны хашааны газар  721.2 35.64 

30 Ãýð á¿ëèéí õýðýãöýýíèé çóñëàíãèéí ãàçàð  18.5 0.91 

31 Амралт зугаалга биеийн тамирын талбай Нийтийн хэрэгцээний 0.6 0.03 

32 Ногоон байгууламж, зүлэгжүүлсэн талбай 0.9 0.05 

33 Наадмын талбай 0.0 0.00 

34 Хөшөө, дурсгалын газар 3.1 0.15 

35 Àìðàëòûí ãàçàð 0.7 0.03 

36 Рашаан, сувиллын газар 9.4 0.46 

37. Óëñûã õàìãààëàõ, àþóëã¿é áàéäëûã õàíãàõ 
çîðèóëàëòààð îëãîñîí ãàçàð 

Тусгай зориулалтын  15.3 0.75 

38. Хогийн цэг 48.1 2.38 

39. Бусад 5.8 0.29 
 Дүн  2023.3 100.00 

3.3.10. Барилга байгууламжийн доорх газар  

Хотын барилгажсан нутаг дэвсгэр нь орон сууц болон олон нийт, ажил хэргийн бүс, 

үйлдвэрийн болон холимог ашиглалтын бүсийн газарт хамрагдах бөгөөд газар 

ашиглалтын үр ашиг харьцангуй өндөр, хүний үйл ажиллагааны үр дүнд байгалийн 

ландшафт нь бүрэн өөрчлөгдөж, хиймэл ландшафт олноор бий болсон байдаг. 
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Инженерийн хангамжийн бүрэн шийдэлтэй учир байгаль орчинд үзүүлэх сөрөг 

нөлөөлөл багатай. 

Хүснэгт 3.3.10.1. Барилгажсан хэсгийн газар ашиглалтын нягтралын судалгаа 

№ 
  
Хуулиар 
тогтоосон бүс 

  Үндсэн бүс 
  

Дэд бүс  
ДТХ 

/FAR/ 
ББХ 

/BCR/ 

1 
Орон сууц, олон 
нийтийн бүс 

1 
Орон сууцны 

бүс 

1.1 
Хуваарьт эдлэнт хувийн сууцны бүс 

0.4 0.2 

1.2 Нам давхрын орон сууцны бүс 0.4 0.2 

1.3 Дунд давхрын орон сууцны бүс 1.2 0.4 

1.4 Өндөр давхрын орон сууцны бүс 1.6 0.6 

1.5 Гэр хорооллын бүс 0.25 0.125 

3 

Олон 
нийтийн  

ажил хэргийн 
бүс 

2.1 
Хотын олон нийтийн ажил хэргийн бүс 

3 1 

2.2 
Хотын олон нийтийн ажил хэргийн дэд 
бүс 2.4 0.8 

2.3 Хорооллын худалдаа ажил хэргийн бүс 2.4 
0.8 

2.4 Үйлчилгээний төрөлжсөн бүс 2.4 

2 Үйлдвэрлэлийн бүс 3 
Үйлдвэрийн 

бүс 

3.1 Хөнгөн үйлдвэрийн  бүс 2.4 0.8 

3.2 Тусгай үйлдвэрийн бүс 2.4 0.8 

3.3 Тээвэр бөөний худалдааны төв 2.4 0.8 

  

  

5 Холимог бүс 

5.1 Үйлдвэр суурин холимог бүс 1.2 0.6 

5.2 Үйлдвэр,  худалдааны холимог бүс 1.2 0.6 

5.3 
Худалдаа, үйлдвэр, олон нийтийн бүс 

1.2 0.6 

 
Барилгажсан хэсгийн газар ашиглалтын нягтралыг олон улсын стандартаар үнэлэн 

үзэхэд давхар-талбайн харьцаа өндөр орон сууцны (ДТХ 1.6) болон олон нийт ажил 

хэрэг, үйлчилгээ, үйлдвэрийн бүсэд (ДТХ 2.4-3.0)  харьцангуй их нягтралтай, бусад 

бүсэд нягтралт бага (ДТХ 1.5-аас бага)-тай  байна.  

 

Хүснэгт 3.3.10.2. Хотын нутаг дэвсгэрийн бүсчлэлийн газар ашиглалт /га-гаар/ 

Á¿ñèéí íýð Á¿ñèéí êîä Òàëáàé /ãà/ хувь 

Îðîí ñóóö, ñóóöíû á¿ñ 1 4397.1 20.7 

Ãýð õîðîîëëûí á¿ñ 2 4642.2 21.9 

Îëîí íèéò àæèë õýðãèéí á¿ñ 3 1714.5 8.1 

¯éëäâýðèéí á¿ñ 4 1289.0 6.1 

Ногоон байгууламжийн бүс 5 4903.4 23.1 

Õîëèìîã àøèãëàëòûí á¿ñ 6 769.4 3.6 

Èíæåíåðèéí øóãàì ñ¿ëæýýíèé á¿ñ 7 589.1 2.8 

Òóñãàé çîðèóëàëòûí á¿ñ 8 911.2 4.3 

Íººö á¿ñ 9 2023.3 9.5 

Нийт дүн 
 

21239.3 100 

Улаанбаатар хотын барилгажсан хэсгийн газар ашиглалтыг хуулиар тогтоосон 7 

бүсчлэлийн хүрээнд судалж үзэхэд 25-51 төрлийн газар ашиглалт тодорхойлогдож, 

холимог ашиглалт давамгайлсан байгаа нь хотын нутаг дэвсгэрийн үүргийн бүсчлэл 

тодорхойгүй, хот байгуулалт, газрын харилцааны бодлогын уялдаа хангалтгүй 

байгаагаас шалтгаалж байгаа бөгөөд энэ нь зам, тээврийн үйлчилгээний түгжрэл, 

бөглөрлийн үндсэн шалтгаан болж байгаа болно.    

Иймд юуны өмнө хотын нутаг дэвсгэрийн газрын нэгдмэл сангийн ангилал, хот 

байгуулалтын норм, дүрмийн дагуу тогтоох бүсчлэлийг уялдуулан, харилцан 

хамааралтайгаар шинэчлэн тогтоож төрөлжүүлэх шаардлага тулгамдсан гол асуудал 

болсон байна. Үүнд: 

• Хотын эрүүл ахуй, байгаль экологид сөрөг нөлөө бүхий эмнэлэг үйлчилгээний 
байгууллага, тээврийн болон агуулахын аж ахуй, үйлдвэрийн газрыг хотоос гаргах, 
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• Соёл, боловсрол, эрүүл мэндийн байгууллага, худалдаа үйлчилгээний газар, 
инженерийн барилга байгууламжийн газруудыг нормативт хэмжээнд нь хүргэн 
нэмэгдүүлэх,  

• Тусгай зориулалтын газрыг нягтлан үзэж цэгцлэх, гэр сууцны хорооллын нутаг 
дэвсгэрийн газрыг дэд бүтэцжүүлэх, хот байгуулалтанд тохиромжгүй байрлал бүхий гэр 
сууцны хорооллыг нүүлгэн шилжүүлэх,  

• Үйлдвэрийн бүсийн нутаг дэвсгэрийн газар ашиглалтыг сайжруулж экологийн 
тэнцвэртэй байдлыг хангах  

зэрэг арга хэмжээг төлөвлөлтөнд тусгаж зохицуулах асуудал тулгамдсан асуудал 

болсон байна. Удаа дараагийн ерөнхий төлөвлөгөөнүүдийн төлөвлөлтийн шийдэл, хот 

байгуулалтын хөгжлийн залгамж чанар, хот төлөвлөлтийн арга зүй, суурьшлын бүсийн 

бүтэц орон сууцны хорооллын системийг хадгалан, үндэсний онцлог гэр сууцны 

хорооллоор тодотгон баяжуулж нутаг дэвсгэрийн үүрэг зориулалтын бүсчлэлийг 

оновчтой тодорхойлж хуульчлан хэрэгжүүлснээр хүний эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах 

нөхцөлийн баталгаа хангагдах болно.  

Төвлөрсөн төлөвлөгөөт эдийн засгийн үеэс хот байгуулалтын бодлого, хот 

төлөвлөлтийн үндсэн арга зүйг улс төр, нийгэм, эдийн засгийн хөгжлийн салшгүй нэгэн 

бүрэлдэхүүн байх байр сууринд нь хүргэж чадаагүйгээс хот төлөвлөлтийн суурь 

судалгаагүй, шинжлэх ухааны үндэслэл багатай, зураг төсөл боловсруулах, түүнийг 

хэрэгжүүлэх удирдлага зохион байгуулалт, хөрөнгө санхүүгийн тогтолцоо 

бүрдээгүйгээс хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн эрэмбэ дараалал байнга алдагдаж 

эдийн засгийн төлөвлөлтийг хийхдээ орон зайн бодит чадавхийг дутмаг тусгаж  

дээрээс удирдаж явуулах хандлага давамгайлсан тогтолцоо бүрдсэн байгаа нь хүн 

амын нутагшилт суурьшлын тогтвортой бус байдал хүн амын төвлөрлөөс тодорхой 

харагдаж байна.      

 

3.3. Суурьшлын бүс, хүн амын орон сууцны хангамж 

Хот байгуулалтын тухай хуулиар тогтоосон орон сууц, олон нийтийн бүс нь хүн ам 

суурьшиж буй нутаг дэвсгэр бөгөөд суурьшлын энэ бүс нь инженерийн төвлөрсөн 

хангамж бүхий орон сууцны /1-6, 10-16, 19, 21/  10 хороолол, гэр сууцны 10 хорооллоос 

бүрдэж байна. Соёл ахуй үйлчилгээ бүхий орон сууцны иж бүрэн 10 хороолол нь 1986 

оны ерөнхий төлөвлөгөөний дагуу барилгажсан, гэр сууцны хороолол нь төлөвлөлт 

зохицуулалтгүйгээр өргөжин хөгжсөөр байна.  

Газар ашиглалтын судалгаагаар орон сууцны бүсийн 4397.0 га газарт нийтдээ 51 

төрлийн газар ашиглалт явагдаж байгаагийн 2283.9 га буюу 51.9 хувь нь 1-12 давхар 

орон сууцны зориулалттай барилга, 357.8 га буюу 0.008 хувь нь нийгмийн 

үйлчилгээний зориулалтын барилга байгууламжийн газар байна. ХАА-н болон тусгай 

зориулалтын барилгын 355.4 га газрын ашиглалтыг хянан зохицуулах шаардлагатай.  

Гэр сууцны хорооллын нутаг дэвсгэрт 29 төрлийн газар ашиглалт явагдаж байгаагийн 

4157.6 га буюу 89.5 хувийг гэр, хашааны газар эзэлж байхад нийгмийн үйлчилгээний 

зориулалтын барилга байгууламжийн газар 256.3 буюу 0.05 хувийг эзэлж байгаа нь 

орон сууц, сууцны  бүсийнхээс 4.4 дахин бага, дэд бүтцийн барилга байгууламжийн 

газар дөнгөж 4.8 га байгаагийн зэрэгцээ энэ бүсийн газар иргэдэд өмчлөгдсөн зэрэг нь 

хот байгуулалтанд онцгой анхаарч дахин төлөвлөлтөөр зохицуулах шаардлагатай 

тулгамдсан асуудал болсон байна.   

 Орон сууцны хангамж 

Ìîíãîë óëñ õ¿í àìûí îðîí ñóóöíû õàíãàìæèéí òîäîðõîé õýñãèéã óëñûí õºðºíãººð 

áàðüæ, õóâààðèëàí îëãîäîã áàéñàí ¿å ºíãºð÷ çàõ çýýëèéí ýäèéí çàñãèéí õàðèëöààíä 
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øèëæñýíýýð îðîí ñóóöíû ñàëáàðò ýðõ ç¿éí øèíý îð÷èíã á¿ðä¿¿ëæ 2005 онд орон сууц 

хувьчлах тухай хууль, 2003 онд иргэдэд газар өмчлөх тухай хууль батлагдан төрийн 

ìýäëèéí îðîí ñóóöûã ¿íý òºëáºðã¿é èðãýäèéí ºì÷ëºëä øèëæ¿¿ëæ, гэр сууцны 

хорооллын èðãýäýä òîäîðõîé õýìæýýíèé ãàçðûã ºì÷ë¿¿ëæ ýõýëñýí íü èðãýä, òýäãýýðèéã 

ýäèéí çàñãèéí ýðãýëòýä îðóóëæ, àìüæèðãààãàà äýýøë¿¿ëýõ áîëîìæèéã á¿ðä¿¿ëñýí. 

 

Дүрслэл 3.4.1. Орон сууцны хангамж                              Дүрслэл 3.4.2. Сууцны төрөл 

  
2005 оны байдлаар орон сууцанд нийт өрхийн 41,1 хувь, 2006 онд 40,4 хувь, 2007 онд 

39,4 хувь, 2008 онд 38,6 хувь, 2009 онд 38.0 хувь, 2010 онд 37.5 хувь болж орон сууцны 

хороололд амьдрах өрхийн тоо жил ирэх тусам буурсаар байна.  

2009 оны байдлаар нийслэлийн 273182 өрхийн 61.2% буюу 105986 өрх гэр сууцны 

хороололд, 38.8% буюу 167196  өрх орон сууцны хороололд амьдарч байна.  

Гэрт оршин суугчдын тоо 2000 онд 359297 байсан бол 2010 онд 717446 болж 2009 

оноос 40146 хүнээр нэмэгдэн бараг 2 дахин өссөн байна.  

Төрөөс орон сууцны талаар баримталж буй бодлогын хүрээнд Үл хөдлөх эд хөрөнгөөр 

баталгаажсан үнэт цаасны тухай хууль УИХ-аар батлагдсанаар орон сууцны зээлийн 

тогтолцоог хөгжүүлэх эрх зүйн орчин бүрдсэн.  Засгийн газрын 2008-2012 оны үйл 

ажиллагааны хөтөлбөрт бага, дунд орлоготой иргэдийг орон сууцжуулах бодлогод 

ахиц дэвшил гаргах, Үндэсний хөгжлийн цогц бодлогын баримт бичигт Хүн амын орон 

сууцны хангамжийг эрс сайжруулах зорилтууд тусгагдсан боловч бодит үр дүн 

харагдахгүй ахиц гарахгүй байгаа нь хүн амын орон сууцны хангамжийн талаарх 

статистикаас харагдаж байна. Банк, санхүүгийн байгууллагаас олгож буй орон сууцны 

урт хугацааны зээлд зөвхөн дундаас дээш орлоготой өрхүүд хамрагдах боломжтой 

байгаа бөгөөд хүн амын дийлэнх нь орон сууцны асуудлаа бие даан шийдвэрлэх 

орлогын эх үүсвэр хүрэлцээгүй, ялангуяа бага, дунд орлоготой өрхүүд, залуу гэр 

бүлүүд орон сууцаа урт хугацааны зээлээр ч худалдан авах чадваргүй байгаа нь орон 

сууцны хангамж, нөхцөлийг сайжруулах төрийн тууштай бодлого, дэмжлэг туслалцаа 

нэн шаардлагатай байгааг харуулж байна.   

Улаанбаатар хотод 2000-2010 онд нийт 42.0 мянга гаруй айлын орон сууцны барилга 

ашиглалтад орсон байдаг. 2010 онд 9500 айлын 132 орон сууцны барилга ашиглалтад 

орсон нь 2009 оныхоос 1.9 дахин, 2000 оноос бараг 10 дахин их орон сууцны барилга 

баригдаж, ашиглалтад орсон хэдий ч хүн амын өсөлттэй холбогдсон орон сууцны 

эрэлт, нийлүүлэлтийн тэнцвэр алдагдаж, жирийн ард, иргэдийн худалдан авах 

чадвараас давсан үнийн хөөрөгдөл бий болж хүн амын амьдралын анхдагч хэрэгцээ 

болсон орон сууцны бодлого эрэлт талаасаа илүү нийлүүлэлт тал руу чиглэж байна.  
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Гэтэл өнөөдөр хүн амын талаас илүү хувь нь амьдрах орчны наад захын стандарт 

хангахгүй орчинд байшин, гэр зэрэг олон янзын сууцанд, инженерийн дэд бүтэцгүйээр  

амьдарч байгаа нь хотын агаар, хөрсний бохирдлын гол эх үүсвэр болж байна.  

Улаанбаатар хот төдийгүй улсын хэмжээнд орон сууцны бодлогыг хариуцсан 

байгууллага байхгүйгээс, орон сууцны чанар, санхүү, зээлийн нөхцөл, боломж, 

хүртээмжийн зохицуулалт орхигдож орон сууцны хангамжийн түвшин буурсаар байна.     

 Олон нийт, үйлчилгээний төвийн тогтолцоо, хүртээмж      

Засаг захиргааны төâ: Улаанбаатар хотын төв хэсэг нь Монгол улсын Засаг 

захиргааны төвийн функцийг хадгалж ирсэн. “Улаанбаатар хотыг 2020 он хүртэл 

хөгжүүлэх төлөвлөгөө”-нд төрийн захиргааны байгууллагууд, элчин сайдын яамдууд, 

төлөөлөгчийн газруудын онцлогийг харгалзан тусгай бүс болгон төлөвлөсөн боловч 

хэрэгжээгүй.   

Олîн нийт, худалдаа үйлчилгээний төâ: Монгол улсын бөөний болон жижиглэн 

худалдааны нийт борлуулалтын 88,2 хувь нь нийслэл хотод хийгдэж байна. 

Улаанбаатар хотод худалдааны салбарын аж ахуйн нэгж, байгууллагын тоо 1997 онд 

2697 байсан бол 2008 онд 22066 болж 8.2 дахин, 2010 онд 29486 болж, даруй 11 дахин 

өссөн байна. 2010 оны байдлаар Улаанбаатар хотод 3519 хүнсний дэлгүүр, 81 бөөний 

худалдааны төв, 22 зах, 791 түргэн үйлчилгээний цэгүүд үйл ажиллагаа явуулж байна.  

Монгол улсын хэмжээнд худалдааны нийт борлуулалт 2010 онд 4918.7 тэрбум төгрөгт 

хүрсэн ба 84.9 хувь нь Улаанбаатар хотод, үлдсэн 15.1 хувь нь бусад аймгуудад үйл 

ажиллагаа явуулж байна.  

Худалдааны нэг цэгт үйлчлүүлэгчийн тоо Увс, Хөвсгөлд 165-200 байхад Улаанбаатар 

хотод 47 байгаа статистик байна. Дээрх үзүүлэлт нь засаг захиргааны төвлөрөл, зам, 

тээврийн хөгжлийг дагасан олон нийт, худалдаа үйлчилгээний төвлөрөл бий болсныг 

харуулж байгаа бөгөөд цаашид улс, бүс нутгийн түвшинд худалдаа үйлчилгээний 

хүртээмжийг нэмэгдүүлэх төвүүдийн байршлыг оновчтой тодорхойлон хөгжүүлэх 

асуудлыг төлөвлөлтөнд тусган шийдвэрлэх нь чухал.    

 

3.5. Гэр сууцны хороолол, хүн амын амьдрах орчин  
 
Улаанбаатар хотын түүхэн хөгжлийн туршид бүрэлдэн бий болж, сууцны фондын 

салшгүй нэг хэсэг болж ирсэн Монголын үндэсний орон сууц “гэр” нь нүүдлийн соёл 

иргэншлийн зохилдлогоотой бөгөөд Улаанбаатар хотын хөгжлийн удаа дараагийн 

ерөнхий төлөвлөгөөнд орон сууцны төрөл болгон тооцож төлөвлөж байсангүй.    

Гэвч жил тутам гэр сууцны хороолол тэлж 2009 оны байдлаар нийт өрхийн 61.2% 

амьдарч байна. Гэр хорооллын амьдралын өртөг хямд байдгаас шилжин ирэгчид гэр 

сууцны хороололд байрлаж, тэлэлтийг нэмэгдүүлж байна. Энэ үзүүлэлт 2000 онд 

46,7%, 2005 онд 58.6%, 2006 онд 59.6%, 2007 онд 60.6%, 2008 онд 61.4% болж жилээс 

жилд өссөөр байна.  2002 оны ерөнхий төлөвлөгөөнд гэр сууц бүхий газрыг жижиг 

сууцны хороолол болгон хөгжүүлж хүн амын 20%  нь гэр сууцанд амьдрахаар тооцон 

хот байгуулалтын бүтцэд оруулан төлөвлөсөн. 

Өнөөгийн байдлаар Улаанбаатар хотын 167196 өрх амьдрах орчны наад захын 

стандарт хангахгүй орчин, гэр сууцны хорооллын бүсэд амьдарч байгаагийн зэрэгцээ  

30000 орчим өрх, хүн амьдрахад аюултай өндөр хүчдэлийн цахилгаан дамжуулах 

шугам доорх газар, гуу жалга, үер усны аюултай газар, галын болон эмнэлгийн 

яаралтай тусламж үйлчилгээ хүрэх боломжгүй газар амьдарч байгаа нь хүний амьдрах 

орчны аюулгүй байдал, хүний эрх зөрчигдөж байгаа тулгамдсан асуудал болсон байна. 
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Дүрслэл 3.5.1. Гэр хорооллын өөрчлөлт /2000-2009 îн/  

 
 

Дүрслэл 3.5.2. Гэр хорооллын ангилал 

 
 

Хотын агаарын бохирдлын 90 хувийг үүсгэж буй гэр сууцны хорооллын хөгжлийн 

хэтийн төлөв хотын хөгжлийн гол тулгамдсан асуудал болж байгаа тул ерөнхий 

төлөвлөгөөний тодотголоор гэр сууцыг орон сууцны фондын нэг төрөл гэж үзэн 

амьдрах орчны стандартад нийцүүлэн хөгжүүлэх нь манай улсын хот байгуулалтын нэг 

онцлог байх болно.  

3.6. Үйлдвэрийн бүсийн нутаг дэвсгэрийн газар ашиглалт ба 
экологи 

Үйлдвэрийн бүсэд 29 төрлийн газар ашиглалт бүхий 1289 га газар хамрагдаж 

байгаагийн 516.5 га буюу 40.0 хувь нь үйлдвэрийн барилга байгууламж, албан 
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конторын зориулалтаар ашигладаг бол орон сууц, гэр хашааны зориулалттай газар 

0.06 хувийг, олон нийт үйлчилгээний болон аж ахуйн нэгж байгууллагын газар 540 га 

буюу 50 хувийг эзэлж байна.  

 

Хүснэгт 3.6.1. Улаанбаатар хотын үйлдвэрийн 6 бүсэд хийсэн барилгажилт, газар 
ашиглалтын  судалгаа 

№ Үйлдвэрийн 
бүс 

ААН  
 

Үүнээс: 
Үйлдвэр  

Нутаг 
дэвсгэрийн 
харъяалал 

 
Судлагд 

сан талбай /га/ 

Үйл ажиллагааны зориулалт 

1 Баруун Өмнөд 
бүс 1 

101 70 БГД 20-р 
хороо 

 

1142.04га ААН-үүдийн 37%-ийг бетон зуурмаг болон 
барилгын материалын үйлдвэрүүд эзэлж 
байна. 

2 Баруун Өмнөд 
бүс 2 

171 150 БГД 20-р 
хороо 

СХД 20-р 
хороо 

 Хүнсний үйлдвэр, аж ахуйн хашаа, 
оффисийн зориулалтаар ашиглагддаг. 
хатуу хог хаягдал ихтэй, хөрсний эвдрэл 
маш их  

3 Баруун бүс 193 106 СХД 20-р 
хороо 

Монос эмийн 
үйлдвэрээс 22-ын 
товтоо хүртэл 

Барилгын материалын үйлдвэрлэл, блок, 
бетон цутгамалын үйлдвэр, арьс шир, 
ноос ноолуур угаах, малын дайвар 
бүтээгдэхүүн өлөн боловсруулах 
үйлдвэрүүдтай. Хятад  эзэнтэй яс 
боловсруулах 2 үйлдвэртэй 

4 Төвийн бүс 1 53 46 БГД 1,3,4-р 
хороо 

Зүүн талаараа 
Энхтайваны гүүр, 
урд талаараа Дунд 
гол, баруун 
талаараа 
Гурвалжингийн 
гүүр, хойд тал нь 
төмөр зам 

Үйлдвэрийн төвийн бүс Барилгын 
материал, мод болон хөөсөнцрийн 
үйлдвэр зонхилсон, төмөр замтай 

5 Төвийн бүс 2 132 97 ХУД 3-р 
хороо 

Атар Өргөө” ХХК-
ийн зүүн талаас төв 
замын дагуу 4,7 км, 
хойд хэсгээрээ 
Дунд голтой хиллэх 
талбай 

Ихэвчлэн хүнд даацын машин механизм, 
цахилгаан, дулааны станц, барилга 
угсралт, барилгын материал үйлдвэрлэл, 
ноос ноолуурын боловсруулалт,  
худалдааны чиглэлийн үйл ажиллагаа 
төвлөрсөн тул хөрсний болон замын 
эвдрэл ихтэй, тоосжилт, агаарын 
бохирдлын асуудал анхаарал татах 
хэмжээнд хүрсэн  

6 Зүүн Өмнөд 
бүс 

156 71 ХУД 1,2,3-р 
хороо 

 Арьс шир ноос боловсруулах үйлдвэрлэл 
ихээр төвлөрсөн, Харгиа цэвэрлэх 
байгууламж байгаа нь энэ бүсийн хөрс 
болон Туул голыг бохирдуулж байна   

 Бүгд 806 540    

  
Судалгаанд хамрагдсан үйлдвэрлэлийн бүсэд нийт 806 байгууллага үйл ажиллагаа 

явуулж байгаагаас төр захиргаа, соёл урлагийн байгууллага, байгалийн голомтот 

халдварт өвчнийг эсэргүүцэх төв, Наркологийн эмнэлэг зэрэг хотын чанартай 

үйлчилгээний байгууллагууд, 540 үйлдвэрийн газар, үүнээс хүнсний үйлдвэр 46, 

барилгын материалын үйлдвэр 139, арьс шир боловсруулах үйлдвэр 26, сүлжмэл, 

ноос, ноолуурын 37, агуулах, зоорь, аж ахуйн хашаа 73, нефтийн бүтээгдэхүүн 14, 

хүлэмж, хүнсний ногооний 10, Зам, гүүрийн 22 байгууллага, аж ахуйн нэгж ажиллаж 

байна. Мөн Монос, Хилийн цэргийн дээд сургууль, Олон улсын эдийн засаг бизнесийн 

дээд сургууль гэх мэт их дээд сургууль, ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэг, 

эрүүл мэндийн төв зэрэг төрөл бүрийн байгууллагууд үйл ажиллагаа явуулж байгаа нь 

үйлдвэрийн бүсийн газар ашиглалтыг хот төлөвлөлтийн норм, стандартад нийцүүлэн 

зохион байгуулах шаардлагатай болсныг  харуулж байна.  

Улаанбаатар хотын үйлдвэрийн бүсийн нутаг дэвсгэрийн зохион байгуулалт,  түүхий эд 

бүтээгдэхүүний эрэлт, нийлүүлэлт, үйл ажиллагааны хоршилт, дагналт, технологи, 

хаягдал ашиглалт, зайлуулалтын систем, зам тээврийн асуудлыг цогцоор нь 
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шийдвэрлэж экологийн нөхцөлийг сайжруулах шаардлага тулгамдсан асуудал болсон 

байна.  Ялангуяа хог хаягдал, бохир ус зайлуулалтын асуудал хүний эрүүл мэнд, 

экологийн нөхцөлд ноцтой нөлөөлж байгаа болно.    

Сүүлийн жилүүдэд Туул голын  орчимд бэлчдэг, түүнээс ундаалдаг мал, амьтанд  

Эндемик өвчин болох орингот, саажих, хээлийн хүндрэл үзүүлэх, булчин цайх, малын 

үс унах, хэт давжаа төл гарах, төрөлтийн гажиг үүсэх зэрэг  орон нутгийн олдмол шинж 

тэмдэг бүхий өвчнүүд  шинээр үүсч байгаа нь Туул голын ус хром болон бусад химийн 

бодисоор бохирдсонтой холбоотой болох нь тогтоогдсон байна. 

 

Дүрслэл 3.6.1. Үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааны чиглэл 

 
  
Цаашид мал, амьтны гаралтай түүхий эд боловсруулах үйлдвэрүүдийг Улаанбаатар 
хотоос гаргаж орон нутагт нь боловсруулах асуудлыг бүсүүдийн хөгжлийн хүрээнд авч 
үзэж нэн даруй шийдвэрлэх шаардлагатай.  
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IV  БҮЛЭГ. НИЙГЭМ-ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХӨГЖИЛ 

4.1. Эдийн засгийн хөгжил  
Монгол Улсын эдийн засагт нийслэл Улаанбаатар хотын гүйцэтгэж буй үүрэг жилээс жилд улам 

бүр өссөөр байна. Энэ нь Монгол Улсын ДНБ-ний үйлдвэрлэлийн болон нийслэл Улаанбаатар 

хотын ДНБ-ний үйлдвэрлэлийн хоорондын харьцаанаас тодорхой харагдаж байгаа юм. 

Жишээлбэл, нийслэл Улаанбаатар хот 2007 онд манай улсын ДНБ-ний 46.9 хувийг үйлдвэрлэж 

байсан бол 2008 онд 50,6 хувийг, 2009 онд 59,4 хувийг, 2010 онд 62,7 хувийг тус тус 

үйлдвэрлэжээ  

 
Дүрслэл 4.1.1. Монгол Улсын бүс нутаг, аймгуудын ДНБ-ний болон нийслэл 

Улаанбаатар  хотын ДНБ-ний хоорондын харьцаа 

 

 
   
Дээр дурдсанаас үзэхэд өнөөгийн байдлаар манай улсын ДНБ-ний 60 гаруй хувийг нийслэл 

Улаанбаатар хотод үйлдвэрлэж, нийслэл хотоос буюу нэг хотоос улс орны эдийн засаг хэт 

хамааралтай байна. Гэтэл БНХАУ-ын ДНБ-ний 4.4 хувь Бээжин хотод, Япон улсын ДНБ-ний 

26.2 хувьТокио хотод, ОХУ-ын ДНБ-ний 23.7 хувь Москва хотод, БНСУ-ын ДНБ-ний 27.5 хувь 

Сөүл хотод тус тус ногдож байгаа юм. Энэ бол манай улсын үндэсний аюулгүй байдалтай 

холбоотой томоохон асуудал мөн.  

Нийслэлийн нэг хүнд ноогдох нэмүү өртөг 2010 онд 4,6 сая төгрөг болж өмнөх оныхоос нэг сая 

төгрөгөөр өссөн байна. Энэ нь улсын дунджаас 1,5 сая төгрөгөөр илүү байна. Монгол улсын нэг 

хүнд ногдох ДНБ 2010 онд 3,1 сая төгрөг болж, 2009 оноос 700 гаруй мянган төгрөгөөр 

нэмэгджээ. Нийслэл Улаанбаатар хотын ДНБ-ний салбарын бүтцийг дэлхийн жишгийн дагуу 

ерөнхий гурван салбараар авч үзвэл 2010 оны байдлаар 0.5 хувь нь хөдөө аж ахуйн салбарт, 

34,6 хувь нь аж үйлдвэр, барилгын салбарт, 64,9 хувь нь үйлчилгээний салбарт тус тус ноогдож 

байна. Нийслэл Улаанбаатарын эдийн засгийн салбарын бүтэц манай улсын бусад бүс 

нутгуудтай харьцуулбал боловсронгуй байна гэж хэлж болно. Гэвч аж үйлдвэрт орчин үеийн 

өндөр технологитой боловсруулах үйлдвэрлэлийн хувийн жин бага, байгальд халтай 

үйлдвэрлэл зонхилсон, үйлчилгээний салбарын технологийн түвшин хэт доогуур, ХАА-д 

фермерийн аж ахуй сул хөгжсөн, үүнтэй холбоотойгоор зарим төрлийн хүнсний бүтээгдэхүүн, 

тухайлбал, сүү, сүүн бүтээгдэхүүн, хүнсний ногооны хангамж импортоос хараат байдалтай 

байна. Иймд эдийн засгийн хүрээний эдгээр болон бусад асуудлууд нь Улаанбаатар хотын 

хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөнд тусган шийдвэрлэх шаардлагатай, тулгамдсан томоохон чухал 

асуудлын нэг юм.  

 

4.2. Төсөв, санхүүгийн байдал  
Монгол улсад татварын орлого бүрдүүлэх төвлөрсөн тогтолцоо үйлчилж байна. Хэдийгээр 

Улаанбаатар хотод Монгол улсын эдийн засгийн үйл ажиллагааны талаас илүү хувь нь 

явагддаг ч энэхүү татварын орлогын тогтолцоо нь хот төвлөрүүлж болох татварын орлогодоо 
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түшиглэн төрийн үйлчилгээний хангамжийг бие даан санхүүжүүлэх бололцоог хязгаарлаж 

байна.  

Улаанбаатар хотод Монгол улсын эдийн засгийн үйл ажиллагааны талаас илүү хувь нь 

явагддаг ч Монгол улсын татварын орлого бүрдүүлэх төвлөрсөн тогтолцоо нь Улаанбаатар хот, 

төвлөрүүлж болох татварын орлогодоо түшиглэн төрийн үйлчилгээний хангамжийг бие даан 

санхүүжүүлэх бололцоог хязгаарлаж байна. 2010 оны эцсийн байдлаар нийслэлийн төсвийн 

нийт орлого 164.2 тэрбум төгрөг, зарлага 103.5 тэрбум төгрөг байсан нь улсын нийт орлогын 

45,9 хувь болсон байна. Мөн онд улсын нэгдсэн төсөвт 56.1 тэрбум төгрөг төвлөрүүлсэн нь 

2003-2008 онд төсөвт төвлөрүүлсэн нийт 123,9 тэрбум төгрөгийн 45 хувьтай тэнцэж байна. Нэг 

хүнд ногдох төсвийн орлогын хэмжээ 2010 онд 144.8 мянган төгрөгт хүрч өмнөх оноос 18.0 

хувиар, төсвийн зарлага 91.3 мянган төгрөгт хүрч 61.9 хувиар өссөн байна. Нийслэлийн 

(Улаанбаатарын бүс) төсвийн орлого Монгол улсын нийт төсвийн орлогын 45.3 хувийг 

бүрдүүлж байгаа бөгөөд орон нутгийн төсвийн зарлагын 34.7 хувийг эзэлж байна. 

Хотын эдийн засагт 2010 онд 1779.3 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийжээ. Хөрөнгө 

оруулалтын хэмжээ 2009 оныхоос 2.2 дахин 984.5 тэрбум төгрөгөөр нэмэгдсэн байна. Нийт 

хөрөнгө оруулалтын 72.4 хувийг гадаад, 27.6 хувийг дотоодын хөрөнгө оруулалт эзэлж байна. 

2010 онд гадаадын хөрөнгө оруулалтын хэмжээ өмнөх оноос 3.6 дахин, дотоодын хөрөнгө 

оруулалт 12.7 хувиар өсчээ. Хотын дүүргүүдийн төсөвт 1.4 тэрбум төгрөгийн санхүүгийн 

дэмжлэг олгосноос гадна дүүргүүдээс хотын төсөвт орлого төвлөрүүлсэн байна. Хотын 

хөгжлийн төлөвлөлт, удирдлагад эдийн засгийн засаглал хөгжиж, бэхжээгүй байгаагаас 

санхүүгийн эх үүсвэрийг бүрдүүлэх, зохистой, тогтвортой түвшинд барихад хүндрэл учирч 

болзошгүй. 

Мөн нийслэлийн эрх зүйн байдлын тухай хуулиар “Хот татвартай байхыг хуульчилсан боловч 

улсын “нийслэл”-ийн онцгой чиг үүргийн асуудал бүрхэг байсаар байна. 

 

4.3. Хотын хүн ам, нийгмийн дэд бүтцийн хангамж  

4.3.1.Хүн амын тоо, нас, хүйсний бүтэц, байршил, шилжих 

хөдөлгөөн 
Улаанбаатар хотод 2011 оны 1-р сарын 1-ний байдлаар 294.4 мянган өрхийн 1161785 хүн буюу 

Монгол Улсын нийт хүн амын 41.7 хувь, 5 хүн тутмын 2 нь оршин сууж байна. Манай улсын хүн 

ам нийслэл хотдоо буюу зөвхөн 1 хотод хэт бөөгнөрсөн байна. Гэтэл дэлхийн олон оронд 

өнөөдөр үндэсний аюулгүй байдлын хүрээнд хүн амаа нэг болон цөөн тооны хотод хэт 

бөөгнөрүүлэхээс зайлсхийх бодлогыг хэрэгжүүлж байгаа юм.  Жишээлбэл, БНХАУ-ын нийслэл 

Бээжин хотод нийт хүн амынх нь зөвхөн 1.0 хувь, Япон улсын нийслэл Токио хотод нийт хүн 

амынх нь зөвхөн 6.4 хувь, ОХУ-ын нийслэл Москва хотод нийт хүн амынх нь зөвхөн 6.0 хувь тус 

тус оршин сууж байна. Хүн ам нь нийслэл хотдоо харьцангуй бөөгнөрсөнд тооцогддог БНСУ-ын 

нийслэл Сөул хотод нийт хүн амынх нь 21.3 хувь нь оршин суудаг байна. Улаанбаатар хотод 

манай улсын хүн амын 41.7 хувь оршин сууж байгаа нь улс орны бүсчилсэн хөгжлийн алсын 

хараатай оновчтой бодлогын хүрээнд засаж залруулах шаардлагатай байна. Энэ бол нийслэл 

Улаанбаатар хотын хүн ам зүйн бодлогын хүрээнд шийдвэрлэх шаардлагатай томоохон 

тулгамдсан асуудлын нэг  мөн.  

Нийслэл Улаанбаатар хотын нийт хүн амын 64.9 хувь нь 34 хүртэл насны залуучууд, нийт хүн 

амын 47,3 хувь буюу 549642 нь эрэгтэй, 52,7 хувь буюу 612143 нь эмэгтэйчүүд байна. Хүн амын 

дундаж наслалт 68,2 байгаа нь улсын дунджаас бага зэрэг дээгүүр байна. 2010 оны байдлаар 

манай улсын хөдөлмөрийн насны хүн амын 39.6 хувь, эдийн засгийн идэвхтэй хүн амын 34.4 

хувь, ажиллагсдын 32.0 хувь нь нийслэл Улаанбаатар хотод оршин сууж байна.  

Нийслэл Улаанбаатар хотын нийт хүн амын 94.7 хувь төвийн 6 дүүрэгт, 5.3 хувь нь Налайх, 

Багануур, Багахангай дүүрэгт тус тус оршин сууж байна.Төвийн зургаан дүүрэгт хүн ам хэт 

төвлөрсөн байдал ажиглагдаж байна. Энэ нь алслагдсан  дүүргүүдийн хөгжлийн түвшин 

доогуур байгаатай холбоотой юм. Энэ ч бас нийслэл Улаанбаатар хотын хөгжлийн тулгамдсан 

асуудлуудын нэг мөн. Нийслэл Улаанбаатар хотын хүн амын тоо сүүлийн 11 жилийн хугацаанд 
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ердийн өсөлтөөр 124197 хүнээр, механик өсөлтөөр 288140 хүнээр тус тус нэмэгдсэн байна. Хүн 

амын тооны нийт өсөлтийн гуравны хоёроос илүү хувийг механик өсөлт эзэлж байгаа нь манай 

улсын бусад бүс нутаг, аймгуудаас нийслэл хотыг чиглэсэн шилжих хөдөлгөөнтэй шууд 

холбоотой юм. Энэ бол нийслэл Улаанбаатар хотын хөгжилтэй шууд холбоотой бөгөөд улсын 

хэмжээнд авч үзэж шийдвэрлэх шаардлагатай томоохон асуудлын нэг мөн.     

                      

4.3.2. Хүн амын орлого, ажилгүйдэл, ядуурал  

Нийслэл Улаанбаатар хотод 2010 оны байдлаар нэг өрхийн сарын дундаж орлого 2009 онтой 

харьцуулахад оны үнээр 8,6 хувь өссөн байна. Үүнээс цалин хөлсний орлого 10,4 хувиар 

нэмэгдэж, тэтгэвэр, тэтгэмжийн орлого дунджаар 2,3 хувиар буурсан байна. Өрхийн мөнгөн 

зарлагыг харахад хүнсний зүйлийн зарлага хотын дунджаар 2010 онд 2009 оныхоос 5,3 хувь, 

хүнсний бус бараа үйлчилгээний зарлага 4,9 хувь тус тус өсчээ. 

Нийслэл Улаанбаатар хотод бүртгэлтэй ажилгүйчүүдийн тоо сүүлийн жилүүдэд нэмэгдэж 

байна. Хөдөлмөрийн насны ажилгүй иргэдийн тоо 2010 оны байдлаар 114355 хүн байгаа нь 

2007 онтой харьцуулахад 11,5 хувиар, 2008 онтой харьцуулахад 7,2 хувиар буурч, 2009 онтой 

харьцуулахад 12,4 хувиар өссөн байна. Бүртгэлтэй ажилгүйчүүдийн тоо 2010 оны байдлаар 

9100 хүн байгаа нь 2008 онтой харьцуулахад 30,7 хувиар, 2009 онтой харьцуулахад 18,1 хувиар 

тус тус нэмэгдсэн байна. Ажилгүйдэл их байгаа нь ядуурал тууштай буурахгүй байхын үндсэн 

шалтгаан юм. Мөн Улаанбаатар хотод сүүлийн жилүүдэд шинээр бий болж байгаа ажлын 

байрны тоо тогтмол өсч байгаа ч ажилгүй иргэдийн тоо төдийлэн буурахгүй байна. Үүний гол 

шалтгаан нь тухайн жилд шинээр бий болж буй ажлын байртай тэнцэхүйц хэмжээний хүн 

нийслэлд шилжин ирж байгаатай холбоотой. Нийслэлд ажил эрхлэх боломж байгаа ч шилжин 

ирэгсэд нь мэргэжил, ур чадварын хувьд гологдож байна. Үндэсний статистикийн хорооны 

мэдээнээс үзэхэд Нийслэл Улаанбаатар хотод 2007-2008 онд хийгдсэн өрхийн орлого, 

зарлагын судалгаагаар ядуурлын хамралтын хүрээ 21,9 байсан бол, 2009 онд хийгдсэн өрхийн 

нийгэм, эдийн засгийн судалгаагаар ядуурлын хамралтын хүрээ 26,7 болж нэмэгдсэн байна. 

Харин 2010 онд хийгдсэн өрхийн нийгэм, эдийн засгийн судалгаагаар ядуурлын хамралтын 

хүрээ 29,7 болж өмнөх оноос эрс нэмэгджээ. Ядуурлын гүнзгийрэлт 2007-2008 онд 6,3 байсан 

бол 2009 онд 6,4, 2010 онд 7,7 болж мөн нэмэгдсэн байна. Үүнтэй холбоотойгоор дэлхийн 

өндөр хөгжилтэй болон дундаж хөгжилтэй орнуудын нийслэл хотуудтай харьцуулбал ядуурал 

олон дахин өндөр байна. Энэ бол шийдвэрлэх шаардлагатай томоохон асуудлын нэг мөн. 

 

4.3.3. Боловсрол, соёлын үйлчилгээний хүртээмж  
Нийслэл Улаанбаатар хотод сургуулийн өмнөх болон бага, дунд боловсролын үйлчилгээний 

хүртээмж, чанар ихээхэн доогуур түвшинд байна. Боловсролын үйлчилгээний өсөлт хүн амыг 

өсөлтийг гүйцэхгүй байгаатай холбоотойгоор сургууль, цэцэрлэг дутагдаж нэг ангид хичээллэх 

хүүхдийн тоо олон байна. Улаанбаатар хотод манай улсын ЕБС-ийн суралцагчдын 35,3 хувь нь 

суралцаж байгаа боловч нийт сургуулийн 27,7 хувь ногдож байна. Анги танхим дутагдалтай 

байгаагаас зарим сургууль өдөрт 3 ээлжээр хичээллэж байна. ЕБС-д суралцаж байгаа хүүхдийн 

тоонд харгалзах сургуулийн тоог тооцож үзвэл дахиад 100 орчим сургууль шинээр барих 

шаардлагатай байна. Түүнчлэн манай улсын сургуулийн өмнөх насны боловсрол эзэмшиж 

байгаа хүүхдийн 40,9 хувь нь нийслэл Улаанбаатар хотод байгаа боловч нийт цэцэрлэгийн 31,4 

хувь ногдож байна. Нийслэлийн хэмжээгээр 2-5 насны цэцэрлэгт хамрагдвал зохих нийт 

хүүхдийн 69.8 хувь нь сургуулийн өмнөх боловсролд хамрагдаж байна. Хувийн өмчийн 

цэцэрлэгүүдэд нийт 7794 хүүхэд сурч хүмүүжиж байгаа нь өмнөх оны хичээлийн жилтэй 

харьцуулахад 1214 хүүхдээр нэмэгдсэн үзүүлэлттэй байна. Сургуулийн өмнөх боловсролын 

салбарт ажиллаж буй үндсэн багшийн тоо 1.8 мянгад хүрч, цэцэрлэгийн нэг багшид дунджаар 

30.6 хүүхэд ногдож байна.Улсын дундажтай харьцуулахад нийслэлийн цэцэрлэгийн нэг багшид 

ноогдох хүүхдийн тоо дунджаар 4 хүүхдээр олон байна.  
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Сургууль, цэцэрлэг дутагдалтай байгаатай холбоотой хамран сургалтын хувь Улаанбаатар 

хотод багасч байгаа нь томоохон тулгамдсан асуудал юм. 2009-2010 оны хичээлийн жилд 

Нийслэлд ерөнхий боловсролын 206 сургууль үйл ажиллагаа явуулж байгаа бөгөөд төрийн бус 

өмчийн сургуулийн тоо 96 буюу нийт сургуулийн 46.6 хувийг эзэлж байна. Нийт ЕБС-иудын 66.0 

хувь нь нийслэлийн Сүхбаатар, Баянгол, Баянзүрх дүүргүүдэд төвлөрч байна. 

Төрийн бус өмчийн сургуулийн тоогоор Сүхбаатар, Баянгол дүүргүүд бусад дүүргүүдээс олон 

байгаа ба хувийн сургуулиудын 58.3 хувь нь тус 2 дүүргийн нутаг дэвсгэрт байршин сургалтын 

үйл ажиллагаа явуулж байна. Бага боловсролын хамран сургалтын бохир жин улсын дунджаар 

94.8 хувь байхад Улаанбаатар хотод 92.8 хувь болж 2 пунктээр багассан байна. Бага 

боловсролын хамран сургалтын бохир жин багасах нь бичиг үсэг тайлагдалтын түвшинг 

бууруулах сөрөг үр дагавартай  байдаг.  

Мөн дунд боловсролын хамран сургалтын бохир жин улсын дунджаар 94.7 хувь байхад 

Улаанбаатар хотод 93.8 хувь болж мөн 0,9 пунктээр багассан байна.  

Улсын дундажтай харьцуулахад анхан шатны боловсролын хүртээмж Улаанбаатар хотод өндөр 

байна. Манай улсын ихэнх их дээд сургуулиуд Улаанбаатар хотод төвлөрчээ. 2010 оны 

байдлаар улсын нийт оюутны 95,3 хувь, их, дээд сургуулиудын 88,5 хувь  нийслэл Улаанбаатар 

хотод байршиж байна. Гэвч сургалтын чанар зарим улс орны нийслэл хотын их, дээд 

сургуулиудын сургалтын чанартай харьцуулбал ихээхэн доогуур түвшинд байна. 

Нийслэл Улаанбаатар хотод 3.2 сая ширхэг номын фондтой, нийт 1672 суудал бүхий уншлагын 

танхимтай 28 нийтийн номын сан ажиллаж байна. Музейн үзэгчдийн 57.1 мянга нь хүүхдүүд 

байгаагаас 49.1 хувь нь буюу 28.0 мянга гаруй хүүхэд Байгалийн болон Үндэсний түүхийн 

музейг үзсэн байна. Мөн 2010 онд манай оронд зочилсон гадаадын 75.1 мянган жуулчид дээрх 

музейнүүдийг үзэж сонирхсон нь нийт үзэгчдийн 35.9 хувийг эзэлж, өмнөх оныхоос музей үзсэн 

гадаад зочдын тоо 20.5 мянгаар нэмэгджээ. 

Нийслэл Улаанбаатар хотод 2010 онд 2284 суудал бүхий 3 кино театр үйл ажиллагаа явуулж, 

нийт 12515 удаагийн кино гаргалтаар 984.6 мянган үзэгчдэд үйлчилж, 4.6 тэрбум төгрөгийн 

орлоготой ажилласан байна.  

 

4.3.4. Эрүүл мэндийн үйлчилгээний хүртээмж  
Мэргэжлээрээ ажиллаж байгаа их эмч нарын 60,8 хувь нь нийслэлд ажиллаж, нэг их эмчид 

ойролцоогоор 248 хүн ноогдож байгаа нь манай орны хувьд хамгийн өндөр үзүүлэлт байх 

боловч эрүүл мэндийн бусад үзүүлэлтийн хувьд тэр хэмжээгээрээ илүү байж чадахгүй байна. 

Жишээлбэл, 2010 оны байдлаар нийт төрөлтийн 42,4 хувь нь Улаанбаатар хотод ноогдож 

байгаа бөгөөд 1000 амьд төрөлт бүрт нялхсын эндэгдэл 18,2 байгаа нь улсын дундаж буюу 20-

иос ялимгүй дээгүүр, төрөхийн улмаас эндсэн эхийн 46 хувь нь Улаанбаатар хотод ноогдож 

байна. 10000 хүн амд ноогдох халдварт өвчнөөр өвчлөгсөд, нас баралтын хувьд улсын 

дунджаас 0,2 ба 0,9 пунктээр доогуур байна.  

Улсын хэмжээнд эрүүл мэндийн байгууллагад ажиллагсдын 49.0 хувь буюу 18.9 мянган хүн 

Улаанбаатар хотод ажиллаж байна. Мөн их эмч нарын 60,8 хувь, эм зүйч нарын 78,5 хувь, 

эмнэлгийн дунд мэргэжлийн ажилтны 43.1 хувь нь тус тус нийслэл хотод ажиллаж байна. Гэвч 

эрүүл мэндийн үйлчилгээний чанар бусад улс орны нийслэл хотуудын эрүүл мэндийн 

байгууллагуудын үйлчилгээний чанартай харьцуулбал ихээхэн доогуур түвшинд байна. Нарийн 

мэргэшлийн оношилгоо, эмчилгээг өндөр болон дундаж хөгжилтэй орнуудын түвшинд хийж 

чадахгүй байгаагаас үүдэн олон өвчтөн гадаад орнуудад  оношилгоо, эмчилгээ хийлгэж их 

хэмжээний валют гадагш урссаар байна.   

Эмнэлэг урьдчилан сэргийлэх байгууллагын эрүүл ахуйн шаардлагын  хүрээнд хотодI  

шатлалын өрхийн эмнэлэг 110,  II шатлалын эмнэлэг 9 дүүрэгт,   тусгай мэргэжлийн  

III шатлалын 10 эмнэлэг тус тус ажиллаж байна. Эдгээр эмнэлгүүдээс сэтгэцийн эмгэг судлалын 

төвийн архаг болон асрамжийн үйлчилгээнд хамаарах үйлчилгээний тасаг, хавдар судлалын 

эмнэлгийн туяа эмчилгээний тасаг, мөн халдвартын эмнэлгийн зарим тасгуудыг хот орчмын 

бүсэд шилжүүлэх шаардлагатай болсон байна.   
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V БҮЛЭГ.  ДЭД БҮТЦИЙН ХАНГАМЖ 

5.1. Монгол улсын тээврийн хөгжлийн тойм  
 
Монгол улсын нийгэм, эдийн засгийн амьдралд тээврийн салбар онцгой чухал үүрэг 

гүйцэтгэж байна. Тус улсын тээврийн салбар нь төмөр зам, авто замын тээвэр, иргэний 

нисэх, усан замын тээврийн төрлүүдийг багтаадаг.  

Манай улсын зам харилцааны нийт сүлжээнд авто замын сүлжээний урт зонхилох 

хувийг эзэлдэг. Үүнд: 

 Авто замын нийт урт 2010 оны байдлаар 49.3 мян.км.  

 Төмөр замын нийт урт 1815 км байна.  

 Агаарын замын нийт урт 46,5 мян.км.  

 Усан замын сүлжээ 0,5 мян.км орчим юм. 
 

Хүснэгт 5.1.1. Бүх төрлийн тээврийн замын сүлжээ  

Тээврийн төрлүүд Замын сүлжээний нийт урт /мян.км/ Хувийн жин, % 

Авто замын тээвэр 49,308 50,25 

Төмөр замын тээвэр 1,815 1,85 

Иргэний агаарын тээвэр 46,5 47,39 

Усан замын тээвэр 0,5 0,51 

Дүн 98,123 100,00 
Эх сурвалж: Монгол улсын статистикийн эмхтгэл, 2009 

 

Сүүлийн жилүүдэд авто замын тээврийн хэмжээ мэдэгдэхүйц нэмэгдсэн статистик 

харагдаж байгаа нь уул уурхайн бүтээгдэхүүн ялангуяа нүүрсийг шууд авто тээврээр 

урд хөрш рүү тээвэрлэж байгаатай холбоотой юм.  

Усан замын тээврийн гол сүлжээ Хөвсгөл нуур, Сэлэнгэ мөрнөөр өнгөрөх бөгөөд нийт 

ачаа тээвэрлэлтэд өчүүхэн хувийн жин эзэлдэг. 

1990 оноос хойших зах зээлийн шилжилтийн эхний он жилүүдэд манай улсын эдийн 

засаг зөвхөн өөрийн орны бодит боломжийн хэрээр ажиллах болсноор экспортын 

үйлдвэрлэл, техникийн зориулалттай ачааны хэмжээ багасч, эх орны үйлдвэр болон 

хөдөө аж ахуйн бараа бүтээгдэхүүний хэмжээ, түүхий эдийн үйлдвэрлэл, нийлүүлэлт 

буурч тээврийн салбарын ажил, үйлчилгээний хэмжээ, ялангуяа төмөр зам болон авто 

замын тээврийн ачаа тээвэрлэлт 1995 он гэхэд 1990 оныхоос 2.0 дахин, зорчигч 

тээвэрлэлт 1.2 дахин багассан  юм. Харин 1998 оноос эхлэн өсөх хандлага гарч 

цаашид эдийн засгийн үзүүлэлт өсөхийн хэрээр улам нэмэгдэх төлөвтэй байна. 

Тээврийн төрлүүдийн ачаа тээвэрлэлтийг 5 жилийн мөчлөгөөр харуулбал: 

 
Хүснэгт 5.1.2. Ачаа тээвэрлэлт  

№ Тээврийн төрлүүд 1990 1995 2000 2005 2010 

Ачаа эргэлт, сая.т.км 

1 Төмөр замын тээвэр 5085,9 2279,5 4282,4 9947.7 10286.7 

2 Авто замын тээвэр 1745,2 152,9 126,1 311.0 1834.0 

3 Иргэний агаарын тээвэр 7,8 4,5 9,4 8.3 4.2 

4 Усан замын тээвэр - 0,2 - 0.1 - 

 Дүн 6838,9 2437,1 4417,9 10267.1 12124.8 
Эх сурвалж: Монгол улсын статистикийн эмхтгэл, 2010  

 
5.1.1. Авто замын тээвэр 

 Улаанбаатар хотын тээврийн хэрэгсэл  

2008 онд автомашины жилийн дундаж өсөлт 15.3 хувьтай байсан бол 2009 онд 23.0 хувь болж 

нэмэгдсэн. Улаанбаатар хотoд 2009 оны тээврийн хэрэгслийн тооллогоор 131 мянган тээврийн 
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хэрэгсэл, үүний 100 мянга нь суудлын автомашин 2010 онд 162710 тээврийн хэрэгсэл 

тоологдсоны 118573 нь суудлын автомашин байна. 

2011 онд Нийслэлийн хэмжээнд 209791 тээврийн хэрэгсэл тоологдсоны 166497 нь хувийн 
тээврийн хэрэгсэл байна.   
2009 онд бүртгэгдсэн нийт 131447 тээврийн хэрэгслийн 61599 нь баруун гар талдаа жолооны 
хүрдтэй буюу Япон, Гонконг болон Англи улсаас импортоор оруулж ирсэн автомашин байна. 
Харин 2011 онд 209791 тээврийн хэрэгсэл бүртгэгдсэний 111229 нь баруун талдаа жолооны  
хүрдтэй байгаа нь нийт тээврийн хэрэгслийн 53 хувийг эзэлж байна. 2011 онд 45401 суудлын 
автомашин зөв буюу зүүн талдаа жолооны хүрдтэй байхад 102589 автомашин баруун талдаа 
жолооны хүрдтэй байна. 

 
             Дүрслэл 5.1.1.1. Улаанбаатар хотын тээврийн хэрэгслийн өсөлт /2000-1011/ 

 
 

 Авто парк, авто тээвэр    
Улаанбаатарын бүсийн нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд 206 км хатуу хучилттай, 180 км сайжруулсан 

хот хоорондын болон орон нутгийн авто зам байдаг. Баруун аймгууд болон Багануур, 

Багахангай, Гачуурт, Тэрэлж, Налайх, Хонхор, Шувуун фабрик, Био-Сонгино хаяа хот, тосгод 

хатуу хучилттай замаар холбогдсон. Авто тээврээр улсын хэмжээнд 2009 онд тээвэрлэсэн нийт 

зорчигчийн 86.9 хувь нь, тээсэн нийт ачааны 31.1 хувь нь нийслэл хотод ногдож байна.  

Эдгээр автомашинууд зүүн гарын дүрмээр явахад зориулагдсан бөгөөд гэрлийн тусгал нь зүүн 

тийш илүү тусгалтайгаар үйлдвэрлэгдсэн байдаг ба ийм жолооны хүрдтэй тээврийн хэрэгсэл нь  

замын зорчих хэсгийн баруун гарын дүрмээр явах үедээ шөнийн цагт  өөдөөс ирж байгаа 

тээврийн хэрэгслийн жолоочийн нүдийг гялбуулж зам тээврийн осол гэмтэл гарах үндсэн 

нөхцөл бүрдүүлж байна. 

 
Хүснэгт 5.1.1.1. Авто тээврийн үндсэн үзүүлэлт 

 Тээсэн ачаа /мян.тн/ Улсын дүнд УБ 
эзлэх хувь 

Тээвэрлэсэн зорчигч Улсын дүнд УБ 
эзлэх хувь 

Улс  Нийслэл Улс Нийслэл 

2009 он 10563.8 3288.5 31.1 229.0 199.0 86.9 

2008 он 9255.7 3075.1 33.2 226.9 193.0 85.1 

2007 он 9207.1 3460.0 37.6 205.0 156.4 76.3 

2004 он 7561.9 760.3 10.1 189.6 152.3 80.3 

 

1990 оноос Ачаа тээврийн удирдах газар хувьчлагдсанаар улсын хэмжээнд авто замын ачаа 

тээврийн удирдлага зохицуулалт алдагдсан учраас ачаа тээврийн төв, авто парк улс, орон 

нутагт хаана ч байхгүй болсон бөгөөд “Горьдлого бааз” нэртэй тээврийн хэрэгслийн зогсоол Хот 

хоорондын зорчигч үйлчилгээний төв буюу авто вокзалын орчимд байрлаж хотын авто замын 

хөдөлгөөн болон замын чанарт ихээхэн хохирол, хүндрэл учруулж байдаг.  
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Ерөнхийдөө хотын баруун чиглэлд Гурвалжингийн гүүр орчимд, хотын чиглэлд Баянзүрхийн 

авто вокзалын дэргэд төвлөрч байна.  

Цаашид удирдлага, зохицуулалтын хувьд ч тээвэр зохицуулалтын хувьд ч төлөвлөлтөнд тусгаж 

шийдвэрлэх шаардлагатай тулгамдсан асуудал юм. 

 

Хүснэгт 5.1.1.2. Ачаа тээвэрлэлт /ткм / 
 № Тээврийн төрлүүд 1990 1995 2000 2005 2010 

Ачаа тээвэрлэлт, мян.тн 

1 Төмөр замын тээвэр 14523,6 7298,0 9158,5 15586.3 16804.0 

2 Авто замын тээвэр 35651,1 1648,5 1480,4 9617.4 12610.2 
3 Иргэний агаарын тээвэр 10,8 2,7 2,9 2.0 1.6 
4 Усан замын тээвэр - 1,6 - 0.5 - 

 Дүн 50185,1 8950,8 10643,4 25206.2 29415.9 
Эх сурвалж: Монгол улсын статистикийн эмхтгэл, 2010  

 
Авто замын тээврийн ачаа тээвэрлэлт багасч 1995 он гэхэд 1990 оныхоос 2.0 дахин, зорчигч 

тээвэрлэлт 1.2 дахин багассан. Харин 1998 оноос эхлэн өсөх хандлага гарч цаашид эдийн 

засгийн үзүүлэлт өсөхийн хэрээр улам нэмэгдэх статистик харагдаж  байна.  

 Зорчигч тээвэр 

Улаанбаатар хот нь хот хоорондын болон хот орчмын зорчигч тээврийн үйлчилгээтэй. Хот 

хоорондын зорчигч тээврийн үндсэн 2 авто вокзалтай. Хот хоорондын 50 гаруй  чиглэлд 1300 

гаруй автобус үйлчилдэг байна. 

 Баянзүрх дүүргийн Авто вокзал, тээвэр оношлогооны төв,  

 Сонгинохайрхан дүүргийн Драгон ХХК-ийн байрны 1-р давхарт, тэдний эзэмшлийн газар 
дээрх “Драгон” төв  

Хот орчмын зорчигч тээврийн 13 чиглэлд төрийн болон хувийн хэвшлийн 10 гаруй аж ахуйн 

нэгж байгууллагын том оврын 63 автобус, 6 чиглэлд 23 микро автобус үйлчилдэг. Зорчигч 

тээврийн үйлчилгээний чиглэл, эцсийн буудлын судалгаанаас, зорчигч үйлчилгээний орчин, 

эцсийн буудлын байршил, техник, үйлчилгээ оношлогооны асуудлыг  цогцоор нь авч үзэж 

шийдвэрлэх шаардлагатай байдал харагдаж байна.   

 
Хүснэгт 5.1.1.3. Хот орчмын зорчигч тээврийн үйлчилгээ  

Д/Д Зорчигч үйлчилгээний чиглэл  Байгууллга, аж ахуйн нэгж Эцсийн буудал  

 Том  оврын автобус үйлчилгээ 
1  Өлзийт-Төв номын сан “Автобус-1” НӨУҮГ Төв номын сан 
2  Хужирбулан-Сүхбаатарынталбай-Санктпетрбург “Автобус-3” 

НӨУҮГ 
Санктпетрбург 

3  Найрамдал зуслан –Цамбагарав -Саппоро “Сутайн Буянт” ХХК Саппоро 
4  ГАЧУУРТ ТОСГОН-ХӨСҮТ  ХӨСҮТ 
5  Шаргаморьтын зуслан - МУБИС-ХӨСҮТ “Эрдэм Трасс” ХХК ХӨСҮТ 
6  Туул- Шувуу- Вокзал Вокзал 
7  Биокомбинат - Морингийн даваа -МУБИС МУБИС 
8  Санзай -“Бөмбөгөр” худалдааны төв  “Бөмбөгөр” худалдааны төв 
9  Городок-УБИС                   “Морьбарьдаг” ХХК МУБИС  
10  Налайх-Вокзал Вокзал 
11  “Ургах наран” хороолол -Вокзал                    Вокзал 
12  Тэрэлж - Вокзал           “Ирээдүйн аяны зам” ХХК Вокзал 
13  Хонхор  -Вокзал  Вокзал 
 Микро автобус үйлчилгээ 

14  Эмээлт - Саппоро     Саппоро 
15  Тахилт - Саппоро                          
16  Мал бордох   - Саппоро                
17  Баруун туруун - Саппоро                                     
18  Жаргалант - 361 гарам - Хархорин  Хархорин 
19  Хилийн цэргийн 326-р анги - Биокомбинат  Нисэхийн эцэс 

 

Зорчигч тээврийн үйлчилгээ нь удирдлага, зохицуулалтын хувьд хот хоорондын зорчигч тээвэр 

нь Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг Автозамын алба, Улаанбаатар хот орчмын зорчигч 

тээвэр нь Нийслэлийн Нийтийн тээврийн газарт харьяалагддаг.  
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Авто замын ачаа тээвэр болон зорчигч тээврийн хяналтын үүрэг бүхий  Шалган бүртгэх товчоод 

Нийслэлийн Автозамын газар, улсын чанартай ШБТовчоод нь ЗТБХБЯамны харьяа Тээврийн 

хэрэгслийн оношлогоо, хяналт зохицуулалтын албанд харьяалагддаг байна.  

 
5.1.2. Агаарын тээвэр 

Буянт-Ухаад байрлах нийслэлийн агаарын тээврийн нисэх буудал олон улсын болон 

орон нутгийн иргэний агаарын тээвэр, ачаа тээвэр, шуудангийн тээврийн үйлчилгээ 

явуулдаг. Иргэний нисэхийн ерөнхий газрын харьяа төв, орон нутгийн 18 нисэх буудал, 

хувийн хэвшлийн 2 нисэх буудалтай.  

Баруун Европыг зүүн өмнөд Азитай холбосон олон улсын 9, орон нутгийн 27 чиглэлд 

нислэг хийдэг.  

2010 оны статистикийн үзүүлэлтээр олон улсын 4930, орон нутгийн 5748, нийт 11758 

нислэг, ачаа тээврийн 3933, шуудангийн 559 үйлчилгээ үзүүлсэн.  

Олон улсын нислэгийн дамжин өнгөрөлт 2000 онд 27711 байсан бол 2010 онд 72985 

болж бараг 3 дахин нэмэгдсэн. Нисэх буудлын хөөрч, буух чиглэл нь ганц чиглэлтэй 

байгаа нь олон улсын буудлын ангилалд тохиромжгүй  учир Монгол улсын Засгийн 

газрын 2010 оны 6 дугаар сарын 2-ны өдрийн 140-р тогтоолоор Хөшигийн хөндийд 

“Олон улсын нисэх онгоцны буудал”-ын зориулалтаар 12084.9 га газрыг тусгай 

хэрэгцээнд авч нисэх буудлыг даган бий болох 100 мянга орчим хүн амтай хотын 

ерөнхий төлөвлөгөөг 1224.8 га талбайд хийсэн. Энэхүү буудал нь Дэлхийн нисэх 

буудлыг дагасан хотуудын Монгол дахь hub буюу зангилаа байж, олон улсын бизнес, 

эдийн засаг, нийгэм, улс төрийн хамтын ажиллагааны төв буюу дээд хэмжээний 

уулзалт, арга хэмжээ зохион байгуулдаг олон улсын төв хот болох үзэл баримтлалтай.  

   
5.1.3. Монгол улсын төмөр замын сүлжээ 

Монгол улс нийт 1815 км шугамтай. Үүнээс Улаанбаатар төмөр зам нь 1110 км, түүнээс 

салбарласан Салхит-Эрдэнэт 164 км, Дархан-Шарын гол 63 км, Багахангай-Багануур 

96 км, Толгойт-Сонгино 21 км, Хонхор-Налайх 13км, Айраг-Бор-Өндөр 60 км, 

Сайншанд-Зүүн баян 50 км замтай, Эрээнцав-Баянтүмэний 238 км зам, гол шугамын 

дагуу 69 өртөө зөрлөг, салбар шугамуудыг оролцуулбал 83, Баянтүмэн тасгийг 

оролцуулан тооцоход 88 өртөө зөрлөгтэй байна. Зүтгүүрийн үндсэн 3 депо 

Улаанбаатар, Сайншанд, Дархан өртөөнд, эргэлтийн 5 депо Сүхбаатар, Замын-Үүд, 

Айраг, Эрдэнэт, Баянтүмэн өртөөнд, зам засварын 5 анги Дархан, Улаанбаатар, Чойр, 

Сайншанд, Салхит өртөөнүүдэд, зам засварын машинт станц Улаанбаатарт түүний 

харьяа угсрах бааз Салхитад тус тус байрлана. Бетон дэрний үйлдвэр Хөтөлд, модон 

дэрний үйлдвэр Зүүнхараад, ул шорооны буталсан чулуу бэлтгэх үйлдвэр Олон овоот 

зөрлөгт, дохиолол холбооны 3 анги Дархан,Улаанбаатар, Сайншанд өртөөнд, эрчим 

хүчний 2 анги Улаанбаатар, Сайншанд өртөөнд байрлаж байна.  

 

5.1.4. Улаанбаатарын бүсийн төмөр замын сүлжээ. 

Улаанбаатар хотоор дайрч өнгөрөх Монголын төмөр замын гол шугам олон улс, зах 

зээлийн төвүүдтэй төмөр замын тээврийг хүргэдэг дамжин өнгөрөх шугамын үүрэг 

гүйцэтгэдэг улс, орны эдийн засаг, нийгмийн хөгжилд онцгой үүрэг гүйцэтгэдэг.  

Нийслэл Улаанбаатар хотод төмөр замын үйл ажиллагааны амин сүнс болсон тулгуур 

өртөөд, хөдлөх бүрэлдэхүүн, зам, дохиолол холбооны засвар, ашиглалтын төвүүд 

бөөгнөрсөн байдаг.  Улаанбаатар төмөр замын гол шугамын Эмээлт өртөөнөөс /378 

дугаар км/ Багахангай /509 дүгээр км/ хүртэлх нийт 121 км зам Улаанбаатар бүсэд 
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хамаарах бөгөөд Улаанбаатар хотод орж, гарч, дамжин өнгөрч байгаа олон улс, орон 

нутгийн бүх ачаа, зорчигч тээврийн ажлын 98-99 хувийг гүйцэтгэж байна 

 

Дүрслэл 5.1.4.1. 

Улаанбаатар бүсийн төмөр замын сүлжээ, өртөө, зөрлөгийн байршил 

 

 
 

.  

Төмөр замын гол замын дагуу Улаанбаатар зангилааны үндсэн өртөө болох 

Улаанбаатар 1,2, Толгойт, Амгалан өртөөнүүдээс гадна Эмээлт, Туул, Хонхор, Бумбат, 

Баян, Хайрхан, Хоолт, Цагаан хяр, Чулуут, Хангай, Багахангай зэрэг завсрын 11 өртөө, 

зөрлөг байрладаг.    

 
Хүснэгт 5.1.4.1.Улаанбаатар бүсэд хамаарах өртөөнүүдийн техникийн  

үзүүлэлт 
 Өртөө, зөрлөг км Зай

* 
 

Зэрэг 
Замын 

тоо 
Замын 

хязг. урт 
Нэвтрүүлэх 

чадвар,хос г/т* 
Ачилт/буулгалт 

2010. мянг.т. 

1  1. Эмээлт 378 9 5 3 862 12 0/0 

2  2.ТОЛГОЙТ 395 17 1 7 825 12 29.3/1071.4 

3  3. УБ-2 399 4 Анги-
гүй 

4 1109 32  
173.0/5828,6 

4  4. УЛААНБААТАР 402 3  18 728 50 

5  5. AМГАЛАН 412 10 3 5 767 22 143.8/28.1 

6  6. Tуул 419 7 5 3 1352 26 0/0 

7  7. Хонхор 430 11 4 5 792 18 4.7/48.7 

8  8. Бумбат 439 9 5 2 1050 18 0/0 

9  9. Баян 450 11 5 3 873 18 0.12/6.6 

10  10.Хайрхан 459 9 5 2 996 18 0/0 

11  11. Хоолт 468 9 5 3 1210 18 0/0 

12  12. Цагаан хяр 477 9 4 3 1240 18 0/0.16 

13  13. Чулуут 487 10 5 2 1054 18 0/0 

14  14. Хангай 497 10 5 2 1017 18 0/0 

15  15. Багахангай 509 12 2 6 1270 18 0.6/15.2 
* Өмнөх өртөөнөөс тухайн өртөө хүртэл 
** Галт тэрэгний жинг 2М62 зүтгүүрийн хүчин чадлаар тооцоолжээ. 

 
Дээрх үзүүлэлтээс харахад ачих, буулгах, галт тэрэг найруулах, задлах, ялгах ажлын 

ихэнх нь УБ, Толгойт өртөөнд багахан хэсэг нь Амгалан өртөөнд хийгдэж бусад 

өртөөнүүд галт тэрэг дамжуулах, зөрүүлэх үүрэгтэй нь харагдаж байна.  Баян 
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зөрлөгийн орчимд Туушин компанийн байгуулж буй Ложистикийн терминал 

байгуулагдсанаар Улаанбаатар зангилааны ачаалал эрс өөрчлөгдөнө.  

 Багануур-Багахангайн 96 км төмөр зам 1978 онд ашиглалтанд орсон, Булагтай, 
Гүнгалуутын завсрын 2 зөрлөгтэй. Багануурын уурхайн нүүрсийг тээвэрлэж 
Улаанбаатар болон бусад хотуудын дулааны цахилгаан станцуудын түлшний хэрэгцээг 
хангах гол үүрэгтэй бөгөөд сүүлийн жилүүдийн ачаа урсгалын байдалд дүн шинжилгээ 
хийхэд нүүрснээс бусад ачаа 10 орчим хувь болж байна. Өнгөрсөн хугацаанд 7 хоногт 2 
удаа суудлын галт тэрэг явж байсан боловч зорчигчийн тоо Улаанбаатар чиглэлд 30 
хувь, эсрэг чиглэлд 3-5 хувиас хэтрэхгүй байсан тул 2008 оноос зогсоосон байна.  

 1938 онд ашиглалтанд орсон Улаанбаатар-Налайхын нарийн төмөр замыг 1956 онд 
буулгаж   Налайх-Хонхорын 14 км замыг гол шугамтай холбосон байдаг. Нүүрс 
тээвэрлэх зориулалттай боловч сүүлийн 4 жил огт тээвэр хийгдээгүй байгаа учир 
цаашид хэрхэн ашиглах асуудлыг шийдвэрлэх шаардлагатай.  

 Сонгино-Толгойтын 21 км төмөр замыг Улаанбаатар хотын хэрэгцээнд зам, барилгын 
хайрга тээвэрлэх зориулалтаар 1980 онд ашиглалтанд оруулжээ. Энэ зам захын 2 
өртөө нь дундаа Сонсголон хэмээх зөрлөгтэй байна. Улаанбаатар төмөр замын 
тайлангаас үзэхэд түүгээр жилд 200-300 мянган тн ачаа тээвэрлэж байгаа хэдий ч 
улирлын байдлаас шалтгаалж үлэмж хэлбэлзэлтэй байсан бол 2007 оноос эхлэн эрс 
буурч бараг тасалдах хандлагатай болсон байна. Нийслэл хотод их бүтээн 
байгуулалтын ажил авто зам, барилгын ажил жилээс жилд нэмэгдэж, материалын 
хэрэгцээ асар ихээр нэмэгдэж байхад зориулалтын замын ашиглалт буурч байгаа нь 
анхаарал татах зүй ёсны асуудал.  Цаашид төмөр замын трассын өөрчлөлттэй 
холбогдон энэхүү зам нь хоёр замыг холбосон дамжлага болох юм. Ийм учраас мөн 
цаашид хэрхэн зохистой ашиглах асуудлыг шийдвэрлэх шаардлагатай.  

 

5.1.4.1.Улаанбаатар зангилаа төмөр замын сүлжээ  
Улаанбаатар зангилааны төмөр замын сүлжээ гэдэгт хот дотор орших Эмээлт, 

Толгойт, Улаанбаатар-2, Улаанбаатар, Амгалан өртөө, тэдгээрийг холбосон 112 км нь 

гол зам, 162 км нь салаа болон салбар замууд, туслах байгууламжууд орох бөгөөд 

нийт 2183.53 га эдэлбэр газрыг хамарч байна.  

1947 онд хоёр улсын засгийн газрын хэлэлцээрээр болон 1952 оны нэмэлт газар 

олголтоор нийслэлд төмөр замын байгууллагуудад зориулж 154.0 га талбай, өртөөдөд 

3000Х300 м талбай, гол замын дагуу аюулгүй бүсэд зориулж 120 м өргөнтэй зурвас 

газар олгосон.  

Дүрслэл 5.1.4.1.1. Улаанбаатар өртөөний байршил 

 
Төмөр зам нь хотыг үндсэндээ 2 хувааж байгаа бөгөөд төмөр замын туслах 

байгууламжууд болох Ялгах өртөө, Вагон засварын газар, Зүтгүүрийн депо, Вагон депо 

зэрэг үйлчилгээний газрууд нь хотын төвд байрласан нь хот төлөвлөлтийн үндсэн 
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зарчим, хотын эрүүл ахуйн норм нормативд нийцэхгүй байгааг удаа дараагийн ерөнхий 

төлөвлөгөөнд тусгаж зориулалт үйл ажиллагааг өөрчлөх асуудлыг тусгаж байсан.  

 Улаанбаатар өртөө, салаа зам тэдгээрийн үүрэг, зориулалт 

Улаанбаатар өртөө 1956 онд ашиглалтанд орсон, төмөр замын ачаа, зорчигч тээврийн ажил 

төвлөрсөн, ангилалгүй, хамгийн том өртөө бөгөөд тус өртөөний ачааллыг хөнгөвчлөх, 

нэвтрүүлэх чадварыг нэмэгдүүлэх зорилгоор 2000 онд Улаанбаатар-2 өртөөг шинээр 

байгуулснаар энэ 2 өртөө бие даасан үйл ажиллагаатай болсон. Улаанбаатар өртөөний нутаг 

дэвсгэрт дээр дурдсан хоёр өртөөнөөс гадна зүтгүүрийн депо, суудлын вагон депо, 

Улаанбаатар вокзал, замын II анги, дохиолол холбооны II анги, эрчим хүч, ус хангамжийн I анги, 

ачих, буулгах, тээвэр-экспедицийн механикжсан анги, төмөр замын нэгдсэн эмнэлэг, төмөр 

замын дээд сургууль зэрэг томоохон байгууллагууд, үйлдвэрлэл үйлчилгээний жижиг нэгжүүд, 

төмөр замчдын орон сууцны хороолол байрлана.  

Улаанбаатар-1 өртөө нü төмөр зам ашиглалтын үндсэн үйл ажиллагааг эрхэлдэг 

хэсгийн ялгах өртөө бөгөөд паркийн урт, өргөн 2000Х160м, терминал дээр салбарласан салаа 

замуудтай, эдгээр нь авто замтай олон дахин огтлолцдог. Тухайлбал ДЦС-3-ын салаа зам авто 

замтай 15 удаа, Комбинатын салаа зам Чингисийн өргөн чөлөөний авто замтай нэг түвшинд 

огтлолцдог байна.  

 

Дүрслэл 5.1.4.1.2. Улаанбаатар-1, Улаанбаатар-2 өртөө 

 
 

Улаанбаатар-2 өртөө нü ачаа тээврийн зориулалттай завсрын өртөө бөгөөд 1990-ээд 

оны эцсээр Үйлдвэрийн зөрлөг нэртэй байгуулагдаж 2000 оноос Улаанбаатар-2 өртөө гэж 

нэрлэгдэх болсон. Паркийн урт, өргөн 1800Х40м. 

• Улаанбаатар зүтгүүрийн депо нь илчит тэрэгний ашиглалт, засварын үйл ажиллагаа 
эрхлэх төмөр замын хамгийн төв аж ахуйн нэгж, 1956 оноос үйл ажиллагаа явуулж 
эхэлсэн. Гол замын 39 зүтгүүр, сэлгээний 17 зүтгүүртэй. Зүүн хараа-Чойрын чиглэлийн 
салбар замуудад тээврийн ажил үйлчилгээ үзүүлэхээс гадна илчит тэрэгний засвар 
үйлчилгээ эрхэлдэг. Дэвсгэр газрын хэмжээ 1900Х100м.  

• Суудлын вагон депо зорчигч үйлчилгээ, суудлын вагон ашиглалт, засвар үйлчилгээг 
бүрэн хариуцдаг. 285 вагонтой, орон нутгийн зорчигч тээврийн зэрэгцээ Москва, 
Иркутск, Бээжин, Хөх хот хүртэл олон улсын зорчигч үйлчилгээнд оролцдог. 13 ширхэг 
салаа замтай, дэвсгэр газар нь 1600Х70м. 

• Ачих буулгах тээвэр-экспедицийн механикжсан анги нь 1950-аад оноос УБ өртөөний 
харьяалалд байж байгаад 1969 оноос бие даасан аж ахуйн нэгж болсон. Улаанбаатар, 
Толгойт болон бусад томоохон өртөөнд салбартай, ачаа ачих, буулгах, үйлчлүүлэгч 
байгууллагуудад хүргэж өгөх, татаж авах үүрэг гүйцэтгэдэг. Улаанбаатарын 
терминалиар УБТЗ-ын Тээвэр зуучийн төв, Ильинск экспресс зэрэг тээвэр зуучийн 
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байгууллага үйлчлүүлдэг. Ачих, буулгах зам, өргөх, зөөх төхөөрөмж, терминалийн 
агуулах нийт 5.0 га талбайтай. 

 

Замын II анги нь гол замын Түнхэл өртөөнөөс Наран-элгэн хүртэлх салбар ба салаа 

замуудын хэвийн ажиллагаа, арчилгааг хангах мэргэжлийн байгууллага. Гол замын нийт урт 

400км, удирдлага, захиргаа нь Улаанбаатарт төвлөрдөг машин механизм нь Улаанбаатар 

өртөөний баруун жигүүрт 4 богино салаа дээр байрладаг.  

Òîлгîйт өртөө нü Улаанбаатар хотод орших хоёр дах томоохон өртөө, 1950 онд 

ашиглалтанд орсон. 1990 оноос I зэрэглэлийн ялгах өртөө болсон. 1 ба 2 гэсэн хоёр парктай, 

парк тус бүр 7 замтай. Эдэлбэр газар буюу паркийн хэмжээ 2100Х50м. Тус өртөөнөөс Сонгины 

салбар зам, ТЭЦ-4, мах, гурилын комбинат, үе угсрах бааз зэрэг салаа замуудтай, эдгээр нь 

авто замтай нэг түвшинд огтлолцдог. 

 

Дүрслэл 5.1.4.1.3. Толгойт өртөөний байршил 

 
 
Àмгалан өртөө нü III зэргийн завсрын өртөө бөгөөд 1956 онд ашиглалтанд орсон. Энд 

УБТЗ-ын машинт станц, төв засварын газар, материал техникийн төв агуулах зэрэг 

байгууллагууд тус тусдаа салаа зам эзэмшдэг. Паркийн урт 850Х35м.  

 

Дүрслэл 5.1.4.1.4. Амгалан өртөөний байршил 
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Зам засâарын маøинт станц нь замын их засварын ажил эрхэлдэг, 1970 оноос үйл 

ажиллагаагаа эхэлсэн. Жил бүр 25км-70 км зам засварын ажил үйлчилгээ хийнэ. Төмөр замын 

Амгалан өртөөний зүүн жигүүрт байрладаг, 3 замтай,  машин механизмын засвар, хүчилтөрөгч, 

металл эдлэл үйлдвэрлэх үйл ажиллагаа явуулдаг. 

1990 оноос өмнө ашиглагдаж байгаад орхигдсон, Улиастайн гол дагасан салаа зам ажиллаж 

байна 

Төмөр замаар үйлчлүүлэгчдийн хэрэгцээ өсөх тусам тээвэр зуучийн байгууллагууд, томоохон 

компаниудын салаа зам нэмэгдэж, байгууллага бүр салаа бие даасан салаа замтай болох 

эрмэлзлэл давамгайлах болсноор Улаанбаатар хотын зам, тээврийн сүлжээнд ноцтой хүндрэл 

учруулж байгаа учир нэгдсэн терминаль байгуулан хотын үйлчилгээ хангамжид зайлшгүй 

шаардлагатай бус үйлчилгээг шилжүүлж салаа замуудыг цөөрүүлэх шаардлагатай. 

 
Дүрслэл 5.1.4.1.5. Амгалан өртөө                                     

 
Төмөр замын нийт шугамын дагуу 120м, өртөөнүүдийн 2000м урттай хэсгүүдэд 300м 

өргөн зурвас газрыг УБТЗ ХНН-т өмч болгон шилжүүлсэн. Төмөр замын хөдөлгөөний 

аюулгүй байдлыг хангах, хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх зориулалтын энэ газарт газар 

ашиглах асуудал ноцтой зөрчил үүсгэж байгааг анхаарч төлөвлөлтөнд тусган 

шийдвэрлэх шаардлагатай.  

 
 Тээвэр зуучийн байгууллагууд болон Улаанбаатар хотноо ажиллаж 

байгаа терминалуудын  хүчин чадал 
Òээâэр зуучийн байгууллагууд: Эдүгээ 40 гаруй үндэсний компани, гадаадын тээвэр зуучийн 15 

орчим байгууллагын төлөөлөгчийн газрууд үйл ажиллагаа явуулж байдаг.  

Төмөр замаар тээвэрлэх импортын тээврээр их хэмжээгээр, бөөнөөр тээвэрлэдэг задгай болон 

нурмаг ачааг вагоноор, бусад ачааг их даацын 20, 40 т чингэлгүүдээр тээвэрлэж байна.  

Экспортын тээвэрт ихэвчлэн уул, уурхайн бүтээгдэхүүн, малын гаралтай боловсруулсан түүхий 

эд зэрэг ачааг тээж байна. 

2005-2011 онд чингэлгээр тээвэрлэсэн ачаа эргэлт 767,9 буюу бараг 2 илүү дахин өссөн байна. 

Тээвэр зуучийн 10 орчим терминаль, ДЦС-ын нүүрс буулгах 3 терминаль, Толгойтын нүүрсний 

талбай болон бусад агуулах зэрэг 18-19 ачаа тээврийн цэгүүд байна. 

2005-2011 онд чингэлгээр тээвэрлэсэн ачаа эргэлт 767,9 буюу бараг 2 илүү дахин өссөн байна 
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Дүрслэл 5.1.4.1.6. Улаанбаатар хотын ачиж буулгах терминалуудын байршил  

 
 

 

Дүрслэл 5.1.4.1.7. Тээвэр зуучийн компани 

 
 

. Дүрслэл 5.1.4.1.8. Чингэлэгтэй ачаа 

 
 

Тээвэр зуучийн 10 орчим терминаль, ДЦС-ын нүүрс буулгах 3 терминаль, Толгойтын нүүрсний 

талбай болон бусад агуулах зэрэг 18-19 ачаа тээврийн цэгүүд байна. 

Ачаа тээврийн хэмжээ сүүлийн жилүүдэд тасралтгүй өсөж байгаа бөгөөд ачилтын 85-93 хувь, 

буулгалтын 75-85 хувь нь,  экспорт, импортын ачааны 85 орчим хувь нь Улаанбаатарт төвлөрч 

байгаагаас үйлчилгээний чанарт нөлөөлөх болсон байна. Энэ нь чингэлэг, импорт, экспортын 

ачааны төрөлжилт хангалтгүйгээс ялгалт, ангилалт хийгдэх ачиж буулгах цэгүүдийн байрлал 
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өртөөнөөс алс, авто замын нөхцөл муугаас чингэлгийг хүргэхэд авто замын хөдөлгөөний 

түгжрэл зэрэг шалтгаанууд нөлөөлдөг. 

 
 Улаанбаатар зангилаа ба замын нэвтрүүлэх чадварын хязгаарлалт  

Төмөр замаар тээвэрлэх ачаа тасралтгүй нэмэгдэж байгаа нь 2011 онд 18.4 сая тонн ачаа 

тээвэрлэсэн байдлаас тодорхой байна. 2010 оны байдлаар төмөр замаар тээвэрлэсэн дамжин 

өнгөрөх ачаа 100 хувь, экспортын ачааны 85 хувь нь Улаанбаатараар дамжин өнгөрсөн байна. 

УБТЗ-ын хэтийн төлөвийн тооцоогоор 2015 онд 33.5 сая, 2020 онд 50.0 сая тонн хүрэх 

таамаглал байна. Энэ зорилтод хүрэхэд гол замын нэвтрүүлэх чадварыг нэмэгдүүлэх 

шаардлагатай боловч төмөр замын дэд бүтцийн өнөөгийн нөхцөл, гол замын газар зүйн 

байршил, авто замын хөдөлгөөний хүндрэлтэй байдал зэрэг нь боломжийг алдагдуулж байна.  

 Улаанбаатар зангилаанд: Нэгдсэн терминаль байгуулах бодлогын хүрээнд салаа 
замуудыг татан буулгах, гол замтай огтлолцсон авто зам дээгүүр, доогуур гүүрэн гарц 
байгуулах, төмөр замын аюулгүй зурвасын газрыг чөлөөлөх, 

 Гол шугам замд: Эмээлт, Хоолтын давааны огцом тохойрлуудыг шулуутгах, УБ 
зангилааны ачааллыг хөнгөвчлөх, хотын нутаг дэвсгэрийн хөрсний бохирдол, дуу 
шуугиан, хөдөлгөөний аюулгүй байдал зэрэг нөхцөлөөс шалтгаалан Рашаант өртөөнөөс 
Улаанбаатарыг алгасан Богдхан уулын урдуур Багахангай хүртэл шинэ төмөр зам 
тавих, 

 Үүний зэрэгцээ төмөр замын зорчигч, тээвэр зуучийн байгууллагууд, зүтгүүрийн депо, 
суудлын вагон депо, ачих буулгах тээвэр- экспедицийн механикжсан анги замын II анги, 
зам засварын машинт станц зэрэг томоохон аж ахуй нэгжүүд ихээхэн зай талбай эзэлж, 
олон арван зам өдөр шөнө тасралтгүй ажиллаж  Улаанбаатар хотыг хоёр хувааж байгаа 
нь хотын бүхий л үйл ажиллагаанд хүндрэл учруулж байгаа учир нарийвчлан судалж 
зарим байгууллага аж ахуйг хотоос гаргах, 

 

5.2. Зам, тээврийн сүлжээ 

 Монгол улс, олон улсын тээврийн сүлжээнд холбогдох байдал. 

 Дүрслэл 5.2.1. Азийн автозамын сүлжээ 

 

Òранссибирийн төмөр замын магистралü, “Брест-Москва-Новосибирск-Улаан-

Үүд-Чита-Находка” үүнээс салбарласан Забайкальск, Хятад улстай хиллэсэн, Наушкаар 
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дайран-Орос*Монгол-Хятад улстай холбогдсон төмөр замаар Улаанбаатар хот нь Ази, Европ 

тивтэй төмөр замаар холбогддог. 

Олîн улсын аâтîзам. 

 ÀН3 аâтîзам  нь ОХУ-ын Эрхүү - Улаан Үүд – Хиагт, Монгол улсын Алтанбулаг - Дархан 
- Улаанбаатар - Налайх - Чойр - Замын Үүд боомтыг дайран улсын хилээр нэвтэрч 
БНХАУ-ын Эрээн хот - Бээжин - Тянжинь дах Тангу далайн боомт хүрэх автозам  
ÀН4 аâтîзам. 

 БНХАУ-ын Шиньжан Уйгар мужийн Үрүмчи хотоос Такешикен боомт - Монгол улсын 
Ярантай – Ховд - Өлгий - Улаанбайшинтаар дамжин ОХУ-ын Ташанта – Барнаул - 
Новосибирск хүрэх зам 
ÀН32 аâтîзам. 

 Улаанбаатарыг дайран манай улсыг зүүнээс нь баруун тийш хөндлөн өнгөрч байна. 
 

 
Дүрслэл 5.2.2. Монгол Улсын олон улсын болон улсын чанартай автозамын 

сүлжээ 

 
 

5.2.1. Хотын гадна зам тээврийн сүлжээ. 

Транссибирийн төмөр замын магистралийн салбарласан Монгол улсаар  хойноос 

урагш дайран гарсан төмөр зам, АН3 босоо тэнхлэгийн автозам, мөн АН32 хэвтээ 

тэнхлэгийн автозамууд нь Монгол орны төвийн бүс тухайлбал нийслэл хотоор дайран 

гарч байна. Түүнчлэн мянганы замын босоо тэнхлэгийн АН-3, хэвтээ тэнхлэгийн АН-32 

дугаарын асфальт болон бетон хучилттай зам Налайх хотыг дайран өнгөрч байна.  

Босоо тэнхлэгийн АН-3 замын Алтанбулаг-Сүхбаатар-Дархан-Улаанбаатар-Чойрын 

584 км-ийн хатуу хучилттай зам ашиглалтад орсон, Чойр-Сайншанд-Замын-Үүдийн 425 

км хатуу хучилттай зам 2013 онд ашиглалтад бүрэн орно. 

Монгол улсын хүн амын шилжих хөдөлгөөнийг тогтворжуулахын тулд баруун, зүүн 

бүсийн хүн амыг зах зээл, эрүүл мэнд, боловсролын үйлчилгээгээр өнөөгийн 

Улаанбаатар хоттой адил хангах үүрэгтэй “хөгжлийн стратегийн төв”-ийн байршлыг 

зам, тээврийн сүлжээ, усны нөөцтэй уялдуулан оновчтой тогтоон хөгжүүлэх 

шаардлагатай байна Монгол улсын төрөөс хүн амын нутагшилт, суурьшлын дээрх 

асуудлыг бодлогын төвшинд авч үзэн “Монгол Улсын Мянганы хөгжлийн 

зорилтод суурилсан үндэсний хөгжлийн цогц бодлого”-д суурилсан хүн амын 

нутагшилт, суурьшлын талаар төрөөс баримтлах бодлогыг боловсруулж, хэрэгжүүлэх 

бодлогын баримт бичгүүдийг  боловсруулж УИХ-аар батлуулан хэрэгжүүлэх ажлыг  

яаралтай эхлэх хэрэгтэй байна. 
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Нийслэл Улаанбаатар хот нь Монгол улсын эдийн засаг, улс төрийн гол төв учир хотын 

дотор болон дагуул хот суурингууд бүсийн тулгуур төв хотууд, Монгол орны өнцөг бүрт, 

дэлхийн зах зээл хүрсэн, тээврийн сүлжээгээр найдвартай холбогдох  нь чухал ач 

холбогдолтой. Эдгээр тээврийн сүлжээ нь агаарын зам, төмөр зам, авто зам тул 

эдгээрийг цаашид улам хөгжүүлэх шаардлагатай байна. Гадна зам, тээврийн сүлжээ 

нь агаарын зам, төмөр зам, авто зам гэсэн 3 үндсэн хэсгээс бүрдэнэ. 

 

 Дүрслэл 5.2.1.1 Гадна замын сүлжээ. Одоогийн байдал 

 
Àâтîзамын тээâэр.  Монгол улсын нийт сүлжээний урт 49250 км урт, үүнээс 

11214 км нь улсын чанартай, зам байна.  

Òөмөр замын тээâэр. Төмөр замын нийт урт 1815 км, Монгол улсын хойд-урд 

хилийг холбосон гол шугам, үндсэн 2 шугамаас бүрдэнэ. Төмөр зам нь 1,520 мм-ийн 

өргөн цариг дан замтай бөгөөд  Монгол, Хятадын хооронд хийх тээвэрлэлтэд Замын-

Үүд боомтод ачаа шилжүүлэх шаардлага гарна. 

Төмөр замын гол шугамын нэвтрүүлэх чадварыг боогдуулж буй ноцтой хязгаарлалт нь 

ачаа, зорчигч тээврийн ажлын зонхилох хувь нь төвлөрсөн Улаанбаатар зангилаа, 

хотын хоёр талаас орж ирж байгаа замын хэсгүүдийг хамарсан багалзуур болж байна. 

Үүнээс шалтгаалж олон сөрөг үр дагаврууд гарч байна. 

Àгаарын тээâэр.  Агаарын тээвэр нь манай орны эдийн засаг, хүмүүсийн амьдралд 

чухал ач холбогдол бүхий  нэг төрөл билээ. Улс орон хөгжин нээлттэй болохын хэрээр 

зорчигч болон ачаа тээвэрлэлтийн урсгал нэлээд нэмэгдэж байна. Цаашид манай 

оронд, тэр тусмаа Улаанбаатарын бүсэд аялал жуулчлалыг эрчимтэй хөгжүүлснээр 

жуулчны тоо нэмэгдэж, манай оронд ирэх зорчигч тээврийн урсгал нэмэгдэнэ. 

Одоогийн байдлаар дотоодын нислэгийг хэд хэдэн үндэсний аж ахуйн нэгжүүд, олон 

улсын нислэгийг гадаадын болон дотоодын аж ахуйн нэгжүүд тус тус гүйцэтгэж байна. 

Хотын төвөөс 20 орчим км-ийн зайд орших, одоо ашиглагдаж буй “Чингис хаан“ нисэх 

буудлын үйл ажиллагааг хэвээр хадгалж, цаашид орон нутаг, тусгай зориулалт болон 
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бизнес ангилал, ачаа тээвэр, сургалтын болон нисэхийн ачаа тээврийн терминалийн 

зориулалтаар ашиглах боломжтой. 

Налайх, Багахангайн хуучин цэргийн зориулалт бүхий нисэх онгоцны буудлуудыг 

сэргээн засварлаж, зориулалтыг нь бизнес, үйлчилгээний зориулалт бүхий жижиг 

нисэхийн үйлчилгээ болгон өөрчлөх боломжтой.        

 

  Дүрслэл 5.2.1.2. Гадна тээврийн сүлжээ. Одоогийн байдал 

 
Нийтийн зîрчигч тээâэр.   

Àâтîзамын тээâэр. Улаанбаатарын бүсийн нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд Улаанбаатар-

361-ийн гарам, Улаанбаатар-Шувуу, Улаанбаатар-Өлзийт, Улаанбаатар-Налайх-

Багануур, Улаанбаатар-Налайх--Багахангай, Улаанбаатар-Гачуурт гэсэн үндсэн 

чиглэлүүдээр Улаанбаатар хот нь бүсийн хот тосгодтой хатуу хучилттай авто зам, 

нийтийн зорчигч тээврээр холбогдсон. 

 

5.2.2. Улаанбаатар хотын гудамж, замын сүлжээ   

Авто зам нь хот байгуулалтын анхдагч хүчин зүйл болохын зэрэгцээ зохистой газар 

ашиглалтыг бүрдүүлдэг. Иймээс хотын өсөлт, газар ашиглалтын менежментийн 

бодлого тодорхойгүй нөхцөлд автозамын сүлжээг хөгжүүлэх стратегийг тодорхойлоход 

хүндрэлтэй ч хот төлөвлөлт, тээврийг иж бүрэн хөгжүүлэх бодлогын хүрээнд өсөлтийн 

мененжментийг төгөлдөршүүлэх боломжтой. Хотын болон бүс нутгийн аль алины 

хувьд автозамын сүлжээний ангилал, зэрэглэлийн ашиглалтын горим алдагдсан, 

гудамжны улаан шугамын газар ашиглалт зориулалтын дагуу бус байгаа зэргээс 

тээврийн хэрэгслийн хөдөлгөөн холилдож зам тээврийн хөдөлгөөний түгжрэл, замын 

насжилтанд хүндрэлтэй асуудлууд хуримтлагдсан байна. Улаанбаатар хотын замын 

нөхцөл байдал дээрх байдлаас хамааран дараах бэрхшээлүүдийг шийдвэрлэх 

шаардлагатай байна. Үүнд. 
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• Замын үндсэн бүтэц ялангуяа хотын төв хэсгийн замууд 4-6 эгнээтэй, үндсэн 
байгууламж бүхий замын сүлжээтэй боловч замын чанар, замын байгууламжуудыг 
стандартад нийцүүлэх, 

• Гудамж замын менежментийн төрөл бүрийн байгууламжууд ус зайлуулах, гэрэлтүүлэг, 
явган хүний зам, тусгаарлах зурвасыг гэнэтийн осол аюулаас сэргийлэх нөхцөлд 
нийцүүлэн сайжруулах, 

• Хотын төвийн гол зам, туслах замуудын хоорондын холбогдсон байдал, эргэлт,  үзэгдэх 
орчин, явган хүний замын хөдөлгөөний уялдаа, авто зогсоолын байрлал зэргийг 
төлөвлөлтийн норм, стандартад нийцүүлж аюулгүй байдлыг хангах. 

 

Дүрслэл 5.2.2.1. Улаанбаатар хотын гудамж, замын сүлжээ /Одîîгийн байдал/ 

 

2007 оноос хойш автозамын засвар шинэчлэлтийн ажилд дорвитой өөрчлөлт гарч улс, 

нийслэлийн хөрөнгө оруулалтаар шинээр  8 зам / 11,47 км урт /, 16 замд өргөтгөл 

шинэчлэлт / 24,70 км /хийж  автозамын хүчин чадлыг нэмэгдүүлсэн.  

Одоогоор ерөнхий төлөвлөгөөнд тусгагдсан хурдны тойруу замууд, тэдгээрийг 

холбосон босоо замуудыг барих судалгааны ажлууд хийгдэж байна. Нарны зам 

/Тээвэрчдийн гудамжны өргөтгөл/-ыг иж бүрнээр хийж ашиглалтад оруулсан ба  

Баянголын амны автозамыг хатуу хучилттай болгосон.   

5.2.2.1. Замын сүлжээний нэвтрүүлэх чадвар  

Àâтî зам, замын байгууламжуудын судалгаа: Улаанбаатар хотын автозам, 

замын байгууламжийн бүртгэл, чанар байдлын нэгдсэн мэдээлэл байхгүй тоо хэмжээ 

зөрөөтэй байгаа байдал нь судалгаанд ихээхэн хүндрэл учруулсан. “Хот, тосгоны 

төлөвлөлт, барилгажилтын норм ба дүрэм” БНбД 30.01.04 –д заасан ангиллын хүрээнд 

авто замын сүлжээг авч үзвэл 2010 оны байдлаар гол зам, туслах гудамж зам, нутаг 

дэвсгэрийн ангиллын 629.9 км зам байгаа бөгөөд   гудамж замуудын зорчих хэсэг 6-22 

м-ийн өргөнтэй, 1-2 урсгал, 2-6 эгнээтэй байна. 

Нийслэлийн Автозамын газрын судалгаагаар 132.3 км гол гудамж, зам, 216.6 км туслах 

зам, орон сууцны хорооллын доторх зам 280.9 км буюу 648.5 км байна.  



УЛААНБААТАР ХОТЫГ 2020 ОН ХҮРТЭЛ ХӨГЖҮҮЛЭХ ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ТОДОТГОЛ,    
2030 ОН ХҮРТЭЛХ ХӨГЖЛИЙН ЧИГ ХАНДЛАГА.                                                                       

УЛААНБААТАР ХОТЫН ӨНӨӨГИЙН БАЙДЛЫН СУДАЛГАА, ДҮГНЭЛТ    /     I БОТЬ 
 2013

 

НИЙСЛЭЛЛИЙН ЗУРАГ ТӨСЛИЙН ХҮРЭЭЛЭН 94 

 

Мөн 3524,4 ум 56 ширхэг төмөр бетон гүүр байгаа бөгөөд автозамын 52 хувь нь 1985 

оноос өмнө баригдсан 25–аас дээш жилийн насжилттай байна. 25 буюу түүнээс дээш 

насжилттай гүүр нийт 25 ширхэг буюу 1500 ум байна.  

 

Хүснэгт 5.2.2.1.1. Автозамын ангилал 
№ Замын ангилал Тоо хэмжээ, км Тайлбар 

1 Гол гудамж зам 132.3 км  

2 Туслах гудамж зам 216.6 км  
3 Нутаг дэвсгэрийн зам /орон сууцны 

хорооллын доторх зам/ 
280.9 км буюу 1823км2  

4. Гүүр 56ш, 3524,4 ум  

 Нийт дүн: 648.5  

 
Хотын замыг ашиглалтын насжилтаар авч үзвэл:  

          1-5 жил                               - 5% 
          5-10 жил                             - 5% 
          10-15 жир                           - 10% 
          15-20 жил                           - 24% 
          20-25 жил                           -  2% 
          25-аас дээш жил               - 54% 
 

1998 онд Улаанбаатар хотын авто замын мастер төлөвлөгөөний /2020он/ ТЭЗҮ-ийн 

судалгааны хүрээнд хийсэн үнэлгээгээр судалгаанд хамрагдсан барилгажсан хэсэг дэх 

227 км урт 82 авто замын 20 км нь муу үнэлгээтэй, хот доторх 32 гүүрийн 3 гүүр нь 

урьдчилан хүчитгэсэн ТБ хийцтэй, ихээхэн эвдрэлтэй 4 гүүр байсан бөгөөд зам, замын 

байгууламжийн ихэнх нь 1960-1980 онд баригдсан  байна. Мөн судлагдсан 10 

уулзварын 6 нь аюулгүйн тойрогтой, III хорооллын болон Гэсэр сүмийн аюулгүйн 

тойргийг шинэчлэх шаардлагатай гэж үзсэн.   

Àâтîзамын гүүрийн байдал: Улаанбаатар хотын авто замын тооллогын дүнгээр 

48 гүүр бүртгэгдсэний хүчитгэсэн ТБ дам нуруутай гүүр-2, ТБ дам нуруутай гүүр 38, ган 

дам нуруутай гүүр 1 байна.  

Уулзâар, гарц: Улаанбаатар хотын хэмжээнд 100 орчим уулзвар байгаагийн 68 

нь гол уулзвар бөгөөд 43 нь дохиололтой байна. Уулзвар нь хөдөлгөөнийг саадгүй 

нэвтрүүлэх үүрэгтэй бөгөөд хөдөлгөөний эрчим нэмэгдэх тусам зөрчил үүсэх 

нөхцөлийг нэмэгдүүлж хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах чадвар нь буурдаг байна. 

Энэ тохиолдолд өөр түвшинд огтолцдог уулзвар, гүүрэн гарц байгуулах замаар 

шийдвэрлэнэ.  

 
5.2.2.2. Авто замын хөдөлгөөний эрчим    

Яâган зîрчигчдын хөдөлгөөн:  Улаанбаатар хотын хүн амын, автомашины 

өсөлтөөс шалтгаалан авто зам, нийтийн тээврийн үйлчилгээний зогсоол, авто машины 

зогсоол, явган хүний замын хөдөлгөөний зохицуулалт алдагдаж явган хүн, хөгжлийн 

бэрхшээлтэй иргэдийн замын хэрэгцээ шаардлага улам бүр нэмэгдэж явган 

зорчигчийн аюулгүй байдлыг хангахад шаардлагатай байгууламжууд үгүйлэгдсээр 

байна.   

Хотын суурьшлын бүс доторх явган хүний хөдөлгөөн, замын тэмдэг тэмдэглэгээ, 

гэрлэн дохио, газар дээрх болон доорх гарцын харилцан уялдаа нь явган хүний 

хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангасан байх шаардлагатай бөгөөд сүүлийн жилүүдэд 

хот төлөвлөлт, норм стандартыг харгалзах асуудал орхигдож байгаа байдлыг засч 

залруулах  шаардлагатай болсон. Сүүлийн жилүүдэд замын хөдөлгөөний ачаалал 
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тасралтгүй нэмэгдэж 1998-2010 оны хооронд хөдөлгөөний эрчим 2 гаруй дахин 

нэмэгдсэн нь хотын өсөлтийг нотолж   байна.  Зорчилтын дундаж хурд төв замуудад 

1998 онд 30-40 км/цаг байсан бол, 2007 онд  20-25 км/цаг буюу түүнээс доогуур 

хэмжээнд болж буурчээ.   Улаанбаатар хотод автобус, троллейбус, микроавтобус, 

такси зэргийг оролцуулан нийт 1574 нийтийн тээврийн хэрэгсэл өдөрт үйлчилгээнд 

гарч байгаа бөгөөд тээврийн эрэлт хэрэгцээ явган зорчилтыг оруулбал 3,4 сая /зорчилт 

өдөр, явган зорчилтыг оруулахгүй бол 2,3 сая/ өдөр болж байна. Эрэлтийн бүтцийг авч 

үзвэл:  

- Явганаар                                - 30,6% 
- Автомашинаар                       - 24,2% 
- Автобусаар                             - 33,4%   
- Таксигаар                                 - 9,2%   
- Бусад тээврийн хэрэгслээр   - 2,6% тус тус зорчиж байна.       

 

Зорчилтын дийлэнх нь “хувийн ажлаар”-29,4% “ажилдаа 16,1%,,“сургуульдаа” -9,0%, 

“гэрлүүгээ” -42,2%,“бизнесийн”  -3,9% гэсэн зорилготой байна. Унадаг дугуй, 

мотоцикль, болон хувийн автобус /компани, сургуулийн г.м / -н хэрэглээ бага байна. 

Хүн амын бүх давхаргын хувьд такси нийтлэг унаа болж  байна. 

ЖАЙКА-гийн судалгааны багийн Улаанбаатар хотын замын хөдөлгөөний байдалд 

STRADA  тооцооллын программыг ашиглан  хийсэн шинжилгээгээр Улаанбаатар хотын 

замын   одоогийн хүчин чадлыг дутуу ашиглаж байна гэж үзсэн бөгөөд их хэмжээний 

хөрөнгө оруулалт шаардахгүйгээр доор дурдсан 3 төрлийн замын  хөдөлгөөний 

менежментийн арга хэмжээг хослуулан  авснаар замын нэвтрүүлэх хүчин чадлыг 20% 

хүртэл нэмэгдүүлэх  боломжтой гэсэн дүгнэлт гарчээ.              

а. Замын хөдөлгөөнд оролцогчдын сахилга дэг журмыг   сайжруулах 
б. Замын хөдөлгөөний хяналт, менежментийг сайжруулах, 
в. Замын уулзварууд, замын хөдөлгөөний эгнээний зохион байгуулалтыг оновчтой 
    шийдвэрлэж стандартад нийцүүлэх,    

Àâòî çàìûí óóëçâàðûí õºäºëãººíèé ýð÷ìèéí òîîëëîãûã Óëààíáààòàð õîòûí àâòî 

замын 14 уулзвар дээр хөдөлгөөний чиглэл бүрийг тодорхойлон   2008, 2011 онд 

хийсэн байдаг  

Уулзâаруудын хөдөлгөөний эрчим: Улаанбаатар хотод нийт 43 гэрлэн дохиотой 

уулзвар байдаг бөгөөд үүний 22-ыг нь 1960-1970 онд суурилуулсан гэрлэн дохиотой, 

замын тэмдэг тэмдэглэгээ өсөлтийн хурдыг хангаж чадахгүй, стандартын шаардлага 

хангахгүй байна. Дээрх бүх нөхцөл байдлууд нь авто зам, тээврийн судалгаа, 

хөдөлгөөний менежмент, эрчмийн мэдээлэл хангалтгүйгээс бодит байдал, өсөлтийг 

тодорхойлох боломжийг хязгаарлаж байна. 

Замын хөдөлгөөн зîхиîн байгуулалт : Хөдөлгөөнд оролцогч хөдөлгөөний 

эхлэлийн цэгээс очих цэгт хэдий хугацаанд туулж өнгөрүүлж байгаагаар илтгэнэ. 

Нийслэл хотын хувьд хөдөлгөөний дийлэнх хэсэг өглөөний цагаар хотын захаас төв 

рүү орж, үдээс хойш буюу оройн цагаар хотын захаас гарах хөдөлгөөн ажиглагддаг.  

Улаанбаатар хотын хөдөлгөөний дийлэнх хэсэг өглөөний цагаар хотын захаас төв рүү 

орж, үдээс хойш буюу оройн цагаар хотын захаас гарах хөдөлгөөн ажиглагддаг. 

Улаанбаатар хотын хот төлөвлөлтийн онцлогоос хамаарч ажил үйлчилгээ хотын төв 

хэсэгт төвлөрснөөс замын хөдөлгөөний түгжрэл үүсэх үндсэн нөхцөл бүрддэг. Хотын 

захаас төв рүү чиглэх хөдөлгөөний чиглэл давхцаж, хөдөлгөөөний хурд саарч, 

зорчигчдын замын хөдөлгөөнд оролцох хугацаа тогтмол нэмэгдэж байна.  
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Замын хөдөлгөөнд оролцогчдын соёлгүй байдал, замын хөдөлгөөний дүрмийг ихэнх 

тохиолдолд дагаж мөрддөггүй, замын хөдөлгөөний хяналт болон менежмент сул 

зэргээс шалтгаалж зам тээврийн осол тогтмол нэмэгдэж байна. Замын уулзварууд 

дээрх бололцоот инженерийн арга хэмжээнүүдийн үр дүнгүй ашиглалт, замын 

хөдөлгөөний эгнээний зохион байгуулалт муу байна. 

Улаанбаатар хотын төлөвлөлтийн онцлогоос шалтгаалж хүн амын төвлөрөл ихтэй 

томоохон худалдаа үйлчилгээ, олон нийт, ажил хэргийн төвүүд хотын төвд байрласан 

нь хотын захаас төв рүү чиглэсэн хөдөлгөөн давамгайлж хөдөлгөөний ачааллыг 

нэмэгдүүлэн түгжрэл үүсгэх үндсэн нөхцөл болно.  

Өөр нэг томоохон нөлөөлөл нь Улаанбаатар хотын хэмжээнд хотын логистик хөгжөөгүй 

байгаа явдал юм. Хотын тохижилт үйлчилгээний тээвэр, дэлгүүр худалдааны төвийн 

түгээлт болон шуудангийн үйлчилгээний хоорондын харилцан уялдаагүй хөдөлгөөнөөс 

замын хөдөлгөөний ачаалал нэмэгдэн, түгжрэлд нөлөөлж байна. Томоохон худалдаа 

үйлчилгээний байгууллагуудын бараа түгээлт нь өөр хоорондоо болон хотын тээврийн 

бодлого зохицуулалтай холбоо уялдаа байдаггүй.  

Замын хөдөлгөөний менежмент, хяналтын байдал сайжирсан хэдий ч замын 

хөдөлгөөнд оролцогчдын сахилга хариуцлагын байдал төдийлэн үр дүнд хүрэхгүй 

байна. Нөгөө талаас замын хөдөлгөөний дүрмийн хэрэгжилт хангалтгүй, замын 

хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тухай хуулийн дагуу хүлээлгэж байгаа хариуцлага нь 

тухайн зөрчлийг таслан зогсоох, дахин гаргуулахгүй байлгаж чадахгүй байгаа тул 

жижиг хэмжээний осол, замын саад /эгнээ байр эзлээгүй, дохио зөрчих, давхар эргэх / 

өдөр бүр гарч байна. 

Хөдөлгөөний хэтийн төлөвийг зөв тодорхойлох, хөдөлгөөний менежментийн бодлогыг 

авто замын үндсэн сүлжээг төлөвлөхөд хамтран уялдуулах, ерөнхий төлөвлөгөөнд 

тусгаж өгөх нь эдийн засаг, нийгэм, хүний эрүүл ахуй болон байгаль орчинд их ач 

холбогдолтой бөгөөд, ингэснээрээ бүс нутгийн оршин суугчид тайван амьдрах, 

хөдөлгөөний байгаль орчинд ээлтэй байх боломж бүрдүүлж, хэт их хөдөлгөөний 

улмаас ирээдүйд үүсэж болох хүндрэлтэй байдлыг урьдчилан таамаглаж, түүнээс 

зайлcхийх бууруулах боломжтой болно. 

 

Дүрслэл 5.2.2.2.1. Замын түгжрэлийг      Дүрслэл 5.2.2.2.2. Замын 

тооцоолсон байдал 2007 он                    түгжрэлийг тооцоолсон байдал 2007 он 

/80%-ийн ачааллаар тîîцсîн/                 /100%-ийн ачааллаар тîîцсîн/ 

 
 

Нефтü бааз, øатахуун түгээх станц: Газрын тосны бүтээгдэхүүний  21 

агуулах, 174 ШТС, шингэрүүлсэн шатдаг хий цэнэглэх 4 станц, автомашиныг хийгээр 

цэнэглэх 6 станц, хий борлуулах 12 цэг үйл ажиллагаа явуулж байгаа нь 2020 он 
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хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөөний үзүүлэлтээс  2-4 дахин их, авто хөсгийн тоо 

131 мянга байгаа нь төлөвлөснөөс бараг 2 дахин их байна. 

 
5.2.2.3. Замын ус зайлуулах систем  

Үерээс хамгаалах далан суâаг: Улаанбаатар хотын хэмжээнд үерийн уснаас 

хамгаалах 52,9 км далан, суваг, хур борооны ус зайлуулах ил далд 115,0 км шугам 

сүлжээ, хөрсний ус зайлуулах 17,5 км байгууламж ажиллаж байна.  

Ãадаргуугын ус зайлуулах систем: Хур тунадас ихтэй үед нийт хотын дэвсгэр 

нутгийн хэмжээнд  орж буй хур тунадасны өчүүхэн хэсэг зам талбайн ус зайлуулах 

сүлжээгээр зайлуулагдаж байна.  

Одоогийн байдлаар  хотын төв хэсгийн борооны ус зайлуулах далд сүлжээний хоолойн 

голч, сараалжит худгийн хэмжээ ачаалал даахгүй болж, хуучирч муудсаны дээр ахуйн 

хог, элс шороогоор дүүрч улмаар зам доогуур тавьсан хоолой нь бөглөрөх тохиолдол 

ихээхэн гарч ашиглалтын нөхцөлийг хүндрүүлж байна.  

Сүүлийн жилүүдэд хотын замыг засч сайжруулах, шинээр барихдаа замын өндөржилт 

төлөвлөлтийг хотын замын сүлжээ, гадаргын ус зайлуулах төлөвлөлттэй 

уялдуулахгүйгээр тухайн орчинд нь тооцох, гадаргуугийн ус зайлуулах байгууламж, 

сараалжит худгийг дарах, замын хашлагыг хэт өндөрлөж явган хүний замд ус ихээр 

хуримтлагдан тогтох нөхцөлийг бий болгох үзэгдэл ердийн үзэгдэл болох хандлагатай 

болсон нь  авто замын төлөвлөлт, хэрэгжилтийн нэгдсэн бодлого, удирдлага зохион 

байгуулалтын нэгдсэн тогтолцооны гажуудлыг харуулж байна.   

Цаашид шинэ хороолол барих, шинэчлэн өөрчилж барилгажуулах бүхий л ажлыг хийж 

гүйцэтгэхдээ автозам, зам талбайн ус зайлуулах хотын сүлжээ, өндөржилт 

төлөвлөлтийг үндэслэл болгож цогцоор шийдвэрлэж байх хэрэгтэй.   

Авто зам доогуурх ус гаргах хоолойн хөндлөн огтлолыг үерийн 1%-ийн хангамжтай 

зарцуулгыг өнгөрүүлэх нөхцөлөөр тооцох шаардлагатай ба инженерийн тооцоогүй бага 

голчтой хоолой тавьснаас  бөглөрч зохиомол үер үүсгэн орчны зам талбайг лаг 

шавраар дарж ихээхэн хохирол учруулж байсан нь 2009 оны зуны үерээр их олон 

газарт ажиглагдсан байсан.  

Дэлхийн өндөр хөгжилтэй олон улс орны томоохон хотуудад инженерийн бүх төрлийн 

шугам сүлжээг хонгилд байрлуулдаг нь ашиглалтын нөхцөлийг ихээхэн сайжруулдаг 

боловч Улаанбаатар хотод эхлэл төдий байгааг эрчимжүүлж норм нормативыг гарган 

мөрдөж хэрэгжүүлэх шаардлагатай. Хонгилыг /тунель/ барьж байгуулахад олон талын 

судалгаа тооцоо, нэгдсэн төлөвлөлт, нэгдсэн шийдэл, шинэ хийц, шинэ технологийг 

ашиглах шаардлагатай болно.  

 
5.2.2.4. Улаанбаатар хотын зам, тээврийн сүлжээний 

бодлого, төлөвлөлт 
Улаанбаатар хот зам, тээврийн сүлжээ нь хотын хөгжлийн 5 ерөнхий төлөвлөгөөний 

дагуу хөгжсөн бөгөөд хэрэгжүүлэх арга хэмжээний хүрээнд 1998 онд Авто замын 

мастер төлөвлөгөөний ТЭЗҮ-ийн судалгаа хийгдэж 1999 онд энэхүү мастер 

төлөвлөгөөг боловсруулсан.   

Улаанбаатар хîтын аâтî замын Мастер төлөâлөгөө: 1999 онд Япон улсын 

ЖАЙКА байгууллагын хөрөнгөөр боловсруулсан Улаанбаатар хотын авто замын 

сүлжээний сайжруулалт, засвар арчлалтын мастер төлөвлөгөөнд хотын хүн амыг 2010 

онд 790 мянга, 2020 онд 925 мянга байхаар тооцон  авто замын ангиллыг 5 ангилалтай 

байхаар тооцсон.  
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               Хүснэгт 5.2.2.4.1. УБ хотын авто замын ангилал 
№ Хотын замын ангилал Тооцоот хурд, 

км/ц 
Эгнээний 

тоо 
Өргөн, м 

1 S – Азийн авто замын сүлжээний зам 120 4, 6, 8 3.75 

2 A – Бүс нутгийн чанартай авто зам 80 2, 4 3.5 
3 B – Гол гудамж зам 60 2, 4 3.25 
4 C – Хотын чанартай зам 60 2, 4 3.25 
5 D – Хорооллын доторх зам 40 2, 1 3 

 
Мастер төлөвлөгөөнд урт хугацаанд: 

1) “Их тойруу” авто зам 
2) Хойд тойрог 
3) Урд тойрог 
4) Баруун бүс нутгийн тойрог /Аргалант, Өлзийт, Сонсголонг холбосон/ зам, 

ойрын болон дунд хугацаанд: 

 Наадамчдын авто замыг 2 эгнээтэй хэвээр нь шинэчлэх, 

 Хойд талын хэвтээ тэнхлэгийн баригдаагүй байгаа хэсэг болох Ард Аюушийн өргөн 
чөлөөг Үйлдвэрчний эвлэлийн гудамжтай 4 эгнээ бүхий замаар холбох, 

 Тээвэрчдийн гудамжийг баруун тал руу Энхтайваны өргөн чөлөө рүү холбох 

 ТЭЦ-4 авто замыг 4 эгнээтэй болгож өргөтгөх,  

 Олон түвшний огтлолцол 3 /Энгельсийн болон Ажилчны гудамжны гүүрэн гарц, 
Зүүн 4 зам дээр/, нэг түвшний огтлолцол 2, /Гэсэр сүмийн уулзвар, Энэбишийн өргөн 
чөлөө, Амарсанаагийн гудамжны уулзвар/ тус тус барихаар төлөвлөсөн.  

 

Улаанбаатар хîтыг 2020 îн хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий  төлөâлөгөө-нд авто 

замын сүлжээг гол гудамж зам, туслах гудамж зам, нутаг дэвсгэрийн зам гэсэн 3 

ангиллаар тодорхойлон төлөвлөлтийн хугацаанд буюу 2020 оны түвшинд 664.3 км авто 

зам, 22 ш олон түвшний огтолцол барихаар төлөвлөсөн.  

Өнгөрсөн 9 жилийн хугацаанд шинээр 64.18 км авто зам, 408.82 ум гүүр шинээр барьж  

90.88 км авто зам, 1003.64 ум гүүрийг тус тус шинэчилж, өргөтгөж зассан бөгөөд 465.95 

км зам барих шаардлагатай. 

 
Дүрслэл 5.2.2.4.1. Улаанбаатар хотын авто замын сүлжээний мастер төлөвлөгөө. 1999 

 
     
 
 



УЛААНБААТАР ХОТЫГ 2020 ОН ХҮРТЭЛ ХӨГЖҮҮЛЭХ ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ТОДОТГОЛ,    
2030 ОН ХҮРТЭЛХ ХӨГЖЛИЙН ЧИГ ХАНДЛАГА.                                                                       

УЛААНБААТАР ХОТЫН ӨНӨӨГИЙН БАЙДЛЫН СУДАЛГАА, ДҮГНЭЛТ    /     I БОТЬ 
 2013

 

НИЙСЛЭЛЛИЙН ЗУРАГ ТӨСЛИЙН ХҮРЭЭЛЭН 99 

 

 Хүснэгт 5.2.2.4.2. УБ хотыг 2020 он хүртэл хөгжүүлэх ЕТ-ний автозамын төлөвлөлт  

 
 

Хүснэгт 5.2.2.4.3. Сүүлийн 9 жилд хэрэгжүүлсэн зам, замын байгууламжийн товчоо 
Үзүүлэлт 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Нийт  

Шинээр баригдсан 
авто замын урт, км 

1.85 1.06 6.50 2.90 11.75 4.50 5.57 10.15 19.90 64.18 

Шинэчлэлт хийгдсэн 
авто замын урт, км 

14.20 2.70 0.00 2.35 12.68 0.00 10.50 6.75 41.70 90.88 

Шинээр барьсан 
гүүрийн урт, у.м 

51.12 84.0   18.0 16.50   48.80 107.6 82.8 408.82 

Их засвар, шинэчлэлт 
хийгдсэн гүүрийн урт, 
у.м 

      380.0     252.6
4 

288.0 83.0 1003.64 

Шинээр барьсан 
нүхэн гарц  

            100.0     100.00 

Шинээр барьсан 
замын байгууламж -
Туннел, у.м 

            32.0     32.00 

 

Сүүлийн 10 жилд автомашины тоо 1,7 дахин өсч, 215 мянган тээврийн хэрэгсэл өдөр 

бүр хөдөлгөөнд оролцож байна. Судалгаагаар автомашины гол замуудаар зорчих 

зорчилтын дундаж хурд (20-30 км/цаг), “ажилдаа очих”-д зарцуулсан зорчилтын дундаж 

хугацаа ойролцоогоо 30 минут байгаа нь тогтоогдсон. Гэвч зам, тээврийн үйлчилгээ, 

авто замын ангилал, зэрэглэлийг нормын дагуу тогтоож нийтийн тээвэр, ачаа тээврийн 

асуудлыг шийдвэрлэх шаардлагатай болсон.  

 

Дүрслэл 5.2.2.4.2. Нийслэл хотын авто замын салбарт оруулсан хөрөнгө оруулалт 
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№ Авто зам, замын байгууламж Хүчин чадал, км Тайлбар 

1. АВТОЗАМ    

1.1. Гол гудамж зам 204.05  

1.2. Туслах гудамж зам  460.0  

1.2.1. Их тойруу доторх туслах гудамж зам 32.95  

1.2.2. Гадна тойруу доторх туслах гудамж зам 57.86  

1.2.3. Баруун хойд хэсгийн туслах гудамж зам 142.65  

1.2.4. Баруун урд хэсгийн туслах гудамж зам 119.85  

1.2.5. Зүүн хэсгийн туслах гудамж зам 7.95  

1.2.6. Хойд хэсгийн туслах гудамж зам 59  

НИЙТ  664.31  

2. 2.1. Олон түвшний огтлолцол /ОТО/ 22ш 12930.0 ум 
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1990-ээд оноос Монгол улс ардчилал, зах зээлийн нийгэмд шилжин, эдийн засгийн 

чадавх сул байсантай холбоотойгоор Улаанбаатар хотын дэд бүтэц, ялангуяа авто 

замын салбарт дорвитой хөрөнгө оруулалт хийж байгаагүй нь хотын замын сүлжээг 

муутгах үндсэн шалтгаан болсон.  

2008 оноос хойш 42.5 км авто замыг шинээр барьж,  67.9 км авто замыг өргөтгөн 

шинэчилж нийтдээ 110.4 км авто замын барилгын ажил, 169.1 у/м төмөр бетон гүүрийг 

шинээр барьж, 1406.6 у/м гүүрийг өргөтгөж шинэчилсэн. 

Энэ хугацаанд дээрх зам, замын байгууламжийн төсөл, арга хэмжээг хэрэгжүүлэхэд:  

 Улсын төсвийн хөрөнгөөс нийт 61.0 тэрбум төгрөг,  
 Нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөс 16.8 тэрбум төгрөг,  
 “Монгол улсыг хөгжүүлэх сан”-гаас 3.96 тэрбум төгрөг,  
 Засгийн газрын нөөц хөрөнгөөс 0.8 тэрбум төгрөг,  
 Гадаадын зээл тусламжийн хүрээнд 37.3 сая доллар, 4.7 тэрбум  төгрөг 

нийт 113.46 тэрбум төгрөг, 37.3 сая доллар зарцуулсан байна.  

 
5.3. Нийтийн тээврийн үйлчилгээ, хүртээмж  
 
Улаанбаатар хотын дотор болон хот  орчимд нийтийн тээврийн үйлчилгээг 2010 онд 
нийт 4.1 мянган км урт бүхий 134 чиглэлд 95 аж ахуйн нэгж, байгууллага үзүүлсэн 
байна. Нийтийн тээврийн үйлчилгээ үзүүлэгч ААНБ-ууд 2010 онд давхардсан тоогоор 
220.7 сая хүн тээвэрлэж, 750.4 сая хүн километрийн ажил үйлчилгээг гүйцэтгэн, 56.3 
тэрбум төгрөгийн орлоготой ажиллажээ.  

 
Дүрслэл 5.3.1. Улаанбаатар хотын нийтийн тээврийн сүлжээ 

 
 

Өнгөрсөн оноос зорчигчдын тоо 10.9 хувиар, үйлчилгээний орлого 49.8 хувиар тус тус 
өссөн байна. 2010 онд нийтийн тээврийн үйлчилгээний парк шинэчлэлт их 
багтаамжийн автобус, троллейбус болон таксины үйлчилгээнд хийгдэж, нийтдээ 141 
тээврийн хэрэгсэл (их багтаамжийн 85 автобус, 9 троллейбус, 47 такси) үйлчилгээнд 
шинээр гарч, харин нийтийн тээврийн үйлчилгээний стандартын шаардлага хангахгүй 
болж, 12-оос дээш жилээр ашиглагдаж хуучирсан 692 тээврийн хэрэгсэл (их, дунд 
багтаамжийн 112 автобус, бага оврын 558 автобус, 4 троллейбус, 18 такси) 
үйлчилгээнээс хасагджээ.  
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Улаанбаатар хотод 2009 онд хийсэн үзлэгээр нийт автобусны зогсоолын 27.6 хувь нь 
зориулалтын бус, 82.6 хувь нь саравчгүй, 87.5 хувь нь нийтэд зориулсан сандалгүй, 
78.0 хувь нь орчны гэрэлтүүлэггүй, 78.6 хувь нь автобусны зогсоолын тэмдэггүй байсан 
бөгөөд 192 зогсоол дээр үйлчилгээний цэг ажилласан байна. 
Улаанбаатар хотын нийтийн тээврийн үйлчилгээнд их багтаамжийн 770 автобус, 
троллейбус, 46 чиглэлд 830 бага багтаамжийн автобус, нийт 1600 гаруй автобус өдөр 
тутам 56 чиглэлд үйлчилгээнд ажиллаж, өдөрт 600 мянга гаруй зорчигч тээвэрлэж 

байна. Автобусны үйлчилгээг улсын 3 компани, 9 хоршоо, 38 хувийн компани үзүүлж 

байгаа ба тэдгээрт нийтдээ 1,725 нэгж автобус байгаагийн 623 нь том оврын 
автобус,1102 нь микро автобус байна. 
Улаанбаатар хотод нийт 596 автобус зогсоол үйлчилгээнд ашиглагдаж байгаагаас 
эцсийн 84, дундын 512 зогсоол тус тус байдаг. Эцсийн 84 зогсоолоос их багтаамжийн 
автобусны 18, их, бага  багтаамжийн автобусны холимог 19, бага багтаамжийн 
автобусны 22, хот орчмын 16, зуслангийн 9 тус тус байна.  
Улаанбаатар хотын ерөнхий төлөвлөгөө, хот байгуулалтын хөтөлбөрийн судалгаагаар 
хотын өнөөгийн тээврийн эрэлт хэрэгцээ явганаар зорчилтыг оролцуулаад өдөрт 
ойролцоогоор 3,4 сая зорчилт буюу явган зорчилтыг тооцохгүйгээр 2,3 сая зорчилт 
өдөр байна гэж үзсэн.  Энэхүү эрэлтийн бүтэц нь: явганаар(30.6%), машин (24.2%), 
такси (9.2%), автобус (33.4%), болон бусад (2.6%). 

  
Дүрслэл 5.3.2. Нийтийн тээврийн төрөл, чиглэлийн тоо 

 
 

Хүн амын өсөлт болон автомашины тооны өсөлттэй уялдан замын хөдөлгөөний 

ачаалал тогтмол нэмэгдсээр ирсэн. 1998-2007 оны хугацаанд хотын төвийн замын 

хөдөлгөөний ачаалал 2 дахин нэмэгдсэн. 2001-2007 оны хугацаанд автомашины 

зорчилтын хурд төв замуудад 40 км/ цагаас 25-30км/ цаг болтлоо буурсан байна. 

Хэдийгээр автомашины тоо 2001-2007 онд 11 %-иар өсөж 2007 оны байдлаар хотод 

бүртгэгдсэн автомашины тоо 92,700 байгаа нь харьцангуй бага байна. 

 

     Дүрслэл 5.3.3. Зорчилтын эзлэх хувь      Дүрслэл 5.3.4. Зорчилтын эзлэх хувь 

    /зîрчилтын зîрилгîîр/         /тээâрийн төрлөөр/ 

 



УЛААНБААТАР ХОТЫГ 2020 ОН ХҮРТЭЛ ХӨГЖҮҮЛЭХ ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ТОДОТГОЛ,    
2030 ОН ХҮРТЭЛХ ХӨГЖЛИЙН ЧИГ ХАНДЛАГА.                                                                       

УЛААНБААТАР ХОТЫН ӨНӨӨГИЙН БАЙДЛЫН СУДАЛГАА, ДҮГНЭЛТ    /     I БОТЬ 
 2013

 

НИЙСЛЭЛЛИЙН ЗУРАГ ТӨСЛИЙН ХҮРЭЭЛЭН 102 

 

Хотын нийт тээврийн эрэлтийн 31.0% явган зорчилт, 24.2% авто машин, 9.2% 
такси,33.4% автобус, 2.6% бусад тус тус эзэлж байгаа ба хэрэв явган зорчилтыг 
оруулахгүй тохиолдолд 34.8% нь авто машин, 13.3% такси, 48.1% автобус болон 3.8% 
бусад тээврийн хэрэгсэл эзэлж байгааг хүснэгтээс харж болно. Бусад тээврийн 
хэрэгслийн төрлийн сонголтын талаарх шинж чанаруудыг дараах байдлаар тоймлов. 
Хөдөлгөөний  хамгийн  их  ачаалалтай  цаг  болох  өглөөний  7-8, өдрийн  12-13, оройн  

17-18 цагийн хөдөлгөөний эрчим зорчилтын дундаж хурдыг тооцоолоход зорчилт эхлэх 

цэгээс дуусах цэг хүртэлх зорчилтын дундаж хурд нь 29 минут ба зорчилтын дундаж 

урт 3.9 км байна. 

Сүүлийн жилүүдэд Улаанбаатар хотын замын хөдөлгөөний ачаалал эрс нэмэгдэж 

хөдөлгөөний дундаж хурд оргил ачааллын цагуудад 8-10 км/цаг хүртэл буурч иргэдийн 

эрх ашгийг олон талаар хөндөх болсон төдийгүй нийтийн тээврийн үйлчилгээний чанар 

муу, хүртээмж хүрэлцээ муутай байгаагаас нийтийн тээврээр зорчигч нарын тоо багасч 

байгаа  статистик харагдаж байна. Иймд цаашид нийтийн тээврийн үйлчилгээний 

чанар, хүртээмжийг нэмэгдүүлэх зорилгоор 2020 он хүртэл Улаанбаатар хотын 

нийтийн тээврийг их багтаамжийн автобус, троллейбусны сүлжээгээр хангах, 2030 оны 

түвшинд багтаамж ихтэй нийтийн тээврийн төрлийг нэвтрүүлэх төсөөллийг судлан 

шийдвэрлэх шаардлагатай. 

 

          Хүснэгт 5.3.1. Тээврийн эрэлтийг тээврийн хэрэгслийн төрөл болон зорилгоор 

 
 
5.4. Инженерийн дэд бүтцийн одоогийн байдал 

 
Нийслэл Улаанбаатар хотын нийтийн аж ахуйн үйлчилгээний тогтолцоо нь дулаан 

хангамж, усан хангамж, ариутгах татуурга, эрчим хүчний хангамжаас бүрдэж байна.  

 

5.4.1. Дулаан хангамж  

 Улаанбаатарын  бүсийн түвшинд 

2010 оны байдлаар нийслэлийн  дагуул хот тосгодын хүн ам  21711 мянган өрхийн  

73104 мянган хүн амьдарч байна. Нийслэлийн дагуул томоохон суурин газар Налайх, 

Багануур, Багануур дүүрэгт нийт 16688 мянган өрхийн  хүн дагуул хот тосгодын 76,8 

хувь нь амьдарч байна.  Дагуул, хаяа хот тосгодын одоо ашиглагдаж байгаа дулааны 

ýõ ¿¿ñâýðò  ÁÇÈÓ-100, ÍÐ-18, ÄÒÕ, ÊÂÒÑ ìàðêûí çóóõíóóäûã àøèãëàí äóëààí 

хангамжаар хангаж байгаа ба тэдгээрийн дулааны шугам сүлжээний ихэнх хэсэг 

õóó÷èð÷ ýëýãäýõ øàòàíäàà îðæ øèíý÷ëýõ, ñàéæðóóëàõ øààðäëàãàòàé áàéíà. 
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Áàãàíóóð ä¿¿ðýã: Одоогийн байдлаар Багануур дүүрэгт оршин суугаа хүн амын 58 хувь 

гэр хороололд, 42 хувь нь орон сууцанд амьдарч байна.  Багануур дүүргийн  станц нь 

120 ãêàë ¿éëäâýðëýõ õ¿÷èí  ÷àäàëòàé. Ãàäíà äóëààíû ìàãèñòðàëü Ô700-Ô400  ìì-ийí 

ãîë÷òîé  øóãàìûí óðò íü 9,2 êì.  1982 îíä àøèãëàëòàíä îðñíîîñ õîéø øèíý÷ëýãäýæ 

ñîëèãäîîã¿é. Ô700 ìì-ийí ãîë÷òîé äóëààíû ºãºõ ãîë øóãàì, Ô500-Ô400 ìì-ийí ãîë÷òîé  

áóöàõ 2 õîîëîéãîîð äóëààíû ýð÷èì õ¿÷ýý  ò¿ãýýäýã.  

¯éëäâýðèéí ðàéîí ðóó Ô300 ìì-í ãîë÷òîé  äóëààíû øóãàì õàëààëò äàìæóóëäàã. Íàðàí 

õîðîîëîë, ¯éëäâýðèéí ðàéîíû äóëààíû ãîë øóãàìóóä íü ãàçàð äýýð èë áàéäàã áà 

ñàëàà øóãàìóóä íü ãàçàð äîð áàéðëàëòàé. 

Багахангай  дүүрэг: Íýãäñýí õàëààëòûí òºâ øóãàìàíä õîëáîãäñîí îðîí ñóóöàíä 408 

ºðõ áà 1833 õ¿í, ãýð õîðîîëîëä åðäèéí ãàëëàãààòàé çóóõòàé 283 ºðõ áà 1031 õ¿í òóñ 

дүүрэгт оршин сууж байна. Одоогийн байдлаар Багахангай дүүрэгт оршин суугаа хүн 

амын 51,5 Хувь гэр хороололд, 49,5 хувь нь орон сууцанд амьдарч байна. .Дулаан 

õàíãàìæèéí ýõ ¿¿ñâýðýýð íàì äàðàëòûí óñ õàëààãóóðûí çóóõ, öàõèëãààí çóóõûã 

ашиглаж  байна. Баганхангай дүүрэгт 2 ширхэг халаалтын зуухны газар ажиллаж 

байна.  

1.Èë÷ îðä õàëààëòûí çóóõíû ãàçàð /1.86 Ãêàë/öàã ñóóðèëàãäñàí õ¿÷èí ÷àäàëòàé. 
2. Төмөр замын өртөөний  халаалтын зуухны  газар /Зуухны нийт хүчин чадал 3.86 MВт / 

Íàëàéõ ä¿¿ðýã: 2010 îíû áàéäëààð 4194.0 ãà íóòàã äýâñãýðò 30153 õ¿í àì, 8294 àéë 

ºðõ àìüäàð÷ áàéíà. Íèéò õ¿í àìûí 25 õóâü íü îðîí ñóóöàíä, 75 õóâü ãýð õîðîîëîëä 

àìüäàð÷ áàéíà. Íàëàéõ ä¿¿ðýã íü Óëààíáààòàð  õîòûí àëñëàãäñàí ä¿¿ðãèéí íýã áºãººä 

ººðèéí áèå äààñàí äóëààíû ýõ ¿¿ñâýðòýé. Äóëààí õàíãàìæèéí òºâ øóãàìûí íèéò óðò 

íü Ô400-Ô250 ìì ãîë÷òîé 2.7 êì  óðòòàé  äóëààíû òºâëºðñºí øóãàì ñ¿ëæýýòýé,  4 

äóëààíû äýä ñòàíöòàé. Äóëààíû ñòàíöàä  ÎÕÓ-ûí  ÊÂÒÑ-20-150 ìàðêûí 3 çóóõ 

îäîîãîîð àøèãëàãäàæ áàéíà. Äóëààíû ñòàíöûí çóóõíû ñóóðèëàãäñàí íèéò õ¿÷èí ÷àäàë 

íü 60 Ãêàë/öàã. Äóëààí çººã÷èéí òîîöîîò òåìïåðàòóð íü 130/70 0Ñ äóëààí õàíãàìæèéí 

õóâüä äóëààíû ñòàíöààñ øóóä õàìààðàëòàé ñõåìòýé.  

2010 оны байдлаар дулааны хэрэглээ:     ∑Q= 21,60Гкал/цаг.  ¯¿íýýñ:   

• õàëààëòàíä    Qõàë= 16,52 Ãêàë/öàã  
• халуун усанд       Qхнолл.ус= 5,08Гкал/цаг  

Цаашид дулаан хангамжийн хамааралгүй схемд шилжүүлж Дулаан дамжуулах 

төвүүдийн тоног төхөөрөмжийг шинэчлэн сайжруулах  шаардлагатай. 

 

 Улаанбаатар хотын түвшинд 

Улаанбаатар хотод  дулааны эрчим хүчийг дараах 3 төрлийн эх үүсвэрээр  хангаж байна.  

1. Äóëààí öàõèëãààí õîñëîí ¿éëäâýðëýäýã 2, 3, 4-ð öàõèëãààí ñòàíö /òºâëºðñºí  
äóëààíû ñèñòåì/  

2. Халаалтын 114 зуухны газар /хэсэгчилсэн дулаан хангамжийн бие даасан  
системтэй / 

3. Ердийн галлагаатай зуух / байрын халаалтын систем 

Òөâлөрсөн дулааны систем: Улаанбаатар хотод  2010 онд 294416 өрхийн 1161785 хүн 

амьдарч байгаагаас төвлөрсөн дулаан хангамжийн системд холбогдсон орон сууцанд 

38,2 хувь буюу 117127 өрхийн 443618 хүн, гэр хороололд 177289 өрхийн 718167 хүн 

буюу 61,8 хувь нь амьдарч  байна.  Хотын хүн ам улсын эдийн засаг нийгмийн ахуй 

2010 оны байдлаар дулаан цахилгаан хослон үйлдвэрлэдэг ДЦС-2,3,4 станцуудад 

үйлдвэрлэсэн дулааны эрчим хүчийг 13 магистраль 343.8 км урт дулааны төв шугам, 

даралт өргөх насосны 9 станцаар дамжуулан 1555 гкал/ц ачаалал бүхий 6000 орчим 

барилга обьектийг дулаанаар хангаж байна. Нийт  дулаан хангамжийн хэрэглээний 3 

хувийг ДЦС-2, 35 хувийг ДЦС-3, 62 хувийг ДЦС-4 үйлдвэрлэж байна. ДЦС -уудын 
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боломжит хүчин чадал 1585 гкал/цаг, дулааны техникийн нөхцөл авсан хүлээгдэж 

байгаа дулааны ачаалал 260 гкал/цаг байгаатай холбогдуулан цаашид шаардагдах 

дулааны хэрэглээ 1815 гкал/цаг болж байна 

Дүрслэл 5.4.1.1. 3-н  төрлийн эх үүсвэрийн хамрах хүрээ 

 
. 

 
Хүснэгт 5.4.1.1. Дулааны эх үүсвэрийн хүчин чадал, холбогдсон хэрэглэгчдийн ачаалал 

Станц Боломжит хүчин  чадал Холбогдсон хэрэглэгчийн  ачаалал Нөөц 

Гкал/ц 

ДЦС-2 ХК 65 52 13 

ДЦС-3 ХК 422 422 - 
ДЦС-4 ХК 1098 1044 54 

ДҮН 1585 1518 67 

 

Улаанбаатар хотын дулаан хангамжийн системийн шугам хоолойн 70 гаруй хувь нь 

хуучирч элэгдсэнээс ашиглалтын шаардлага хангахгүй болсон ба сүүлийн жилүүдэд 

цоорох зэрэг саатал доголдол байнга гарч хэрэглэгчдийг дулаанаар тасалдуулж байна. 

Иймд  дулааны ашиглалт дуусаж  байгаа 1959-1968 онд орсон  шугам хоолойг 

шинэчлэх, өргөтгөн солих шаардлагатай. 

Халаалтын зуух /хэсэгчилсэн дулаан хангамжийн систем/: Óëààíáààòàð õîòîä  

òºðèéí ºì÷èéí ìýäýëä 22 çóóõíû ãàçàð, õóâèéí õýâøëèéí õàðüÿàíä 91 çóóõíû ãàçàð 

àæèëëàæ байна. Одоогийн байдлаар 114 зуухны газар сургууль, цэцэрлэг, эмнэлэг, 

õîðîîíû öîãöîëáîð áàðèëãà çýðýã ãîë÷ëîí ãýð õîðîîëëûí èðãýäýä ¿éë÷ëýõ  óëñûí  

áàéãóóëëàãóóäûã äóëààíû ýð÷èì õ¿÷ýýð õàíãàæ   áàéíà. 

2006 îíîîñ ºìíº õîòûí õàëààëòûí çóóõíû àøèãëàëò, çîõèöóóëàëòûí ãàçðûí õàðüÿàíä 

байсан 22 зуухны газруудыг менежментийн гэрээгээр хувийн хэвшилд шилжүүлсэн 

байна. Хэрэглэгчид нь дулааны эрчим хүчээ тухайн зуухнуудыг менежментийн 

ãýðýýãýýð àâñàí êîìïàíèóäààñ õóäàëäàí àâ÷ áàéíà. 
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Байрын халаалтын систем. /ердийн галлагааатай зуух/: 2010 онд 

Улаанбаатар хотын гэр хорооллын 156591 айл өрх 782,960 тн түлш хэрэглэсэн байна. 

Өнөөдрийн байдлаар Улаанбаатар хотод 4 ширхэг шахмал түлшний үйлдвэр байгаа 

бөгөөд жилдээ 40 000 тн шахмал түлш үйлдвэрлэж байгаа боловч гэр хорооллын 

түлшийг хангахад хүрэлцэхгүй байна.  

Гэр хороололд дулааны хэрэгцээний нягтрал маш бага бөгөөд орон сууцны 

хороололтой харьцуулахад 40-50 дахин бага. Гэр хорооллыг ямар ч төлөвлөлтгүй 

байгуулсан учраас дүүргийн хэлбэрийн халаалтад хамруулах техникийн боломж 

байдаггүй. Техникийн хувьд боломжтой юм гээд үзэхэд, дулааныг хүлээн авах цэгт 

зохих түвшинд дулаалга хийж, эрчим хүчийг ашигтай хэрэглэх арга хэмжээ авахгүй бол 

зөвхөн нөөцийг хий хоосон үрэн таран хийсэн хэрэг болно. Гэр болон гэрийн хажуу дах 

байшингууд нь ерөөсөө дулаалгын хувьд сайнгүй байдаг. Дулааныг хадгалах үндэсний 

дундачтай харьцуулахад гэр дунджаар 4-5 дахин их, байшин нь 2-3 дахин их дулааныг 

алддаг байна. 

Òулгарч буй бэрхøээлүүд: 

 Дулаан хангамжийн эх үүсвэрийн хүчин чадал хүрэлцэхгүй тул  шинэ эх үүсвэр барих,  

 Дулаан хангамжийн бие даасан эх үүсгүүр, шугам хоолой, байгууламжийн шинэ 
технологи нутагшуулах, 

 Дамжуулах шугам хоолой, байгууламжууд хуучирснаас  дулаан алдагдал их, 

 Барилгын дулаан алдагдлыг багасах дулааны хэмнэлттэй технологи нэвтрүүлэх,  

Ялангуяа монгол гэрийн дулаан алдагдал, хувийн орон сууцны барилгын дулаан 

алдагдлыг хамгийн бага хэмжээнд хүргэхэд онцгой анхаарч дулааны хэмнэлттэй гэр, 

орон сууцны стандарт гаргаж мөрдөх нь нэн тэргүүний авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ 

болсон.   

 

5.4.2. Усан хангамж, ариутгах татуурга 

5.4.2.1. Усан хангамж 

 Улаанбаатарын бүсийн түвшинд 

Áàãàíóóð ä¿¿ðýã:  Áàãàíóóð ä¿¿ðãèéí õ¿í àìûí óíä àõóéí áà ¿éëäâýðèéí óñàí  

õàíãàìæèéí ýõ ¿¿ñâýð íü Õýðëýí ãîëûí ñàâ äàãóóõ ãàçðûí äîîðõ ã¿íèé óñíààñ  

тэжээгддэг. Одоогийн байдлаар хотоос баруун тийш 8-10 êì çàéä áàéðëàëòàé óñíû ýõ 

үүсвэрийн 7 гүний худагтай боловч одоогоор 4 гүний худгийг /№1, 2, 6, 7/ ашиглаж 

áàéíà. 4,5-ð õóäãèéí óñ òºìºð èõòýé òóë àøèãëàõ áîëîìæã¿é, 3-ð õóäàã íü õºðñíèé 

нуралттайн улмаас хаагдсан байна.. Худгийн гүн нь 40-44 м. Усны ундарга дунджаар 

q=15 л/с. Усыг 1000 м3 эзлэхүүнтэй усан санд өгч, II, III өргөлтийн насосны станцаар 

дамжуулан 150 мм голчтой 3 ган хоолой, 250 мм гочтой ган нэг хоолойгоор хотын 7.5км 

урт сүлжээнд очно. Гэр хороололд  зөөврөөр хоногт 0.4 мян м3 ус түгээж байна. 

Áàãàõàíãàé ä¿¿ðýã: Ä¿¿ðãèéí õ¿í àìûí áîëîí ¿éëäâýð àæ àõóéí íýãæ, àëáàí 

ãàçðóóäûã ã¿íèé óñíû ýõ ¿¿ñâýðèéí  4 õóäãààñ õîíîãò  2600 ì3 óñ îëáîðëîí  V = 400 ì3 

áàãòààìæòàé óñàí ñàí, Q=5160 ì3/õîí õ¿÷èí ÷àäàëòàé öýâýð óñíû íàñîñíû ñòàíöààð 

äàìæóóëàí õàëäâàðã¿éæ¿¿ëýí àõóéí áîëîí ¿éëäâýðèéí óñààð õàíãàäàã. Îäîîãîîð óñíû 

ýõ ¿¿ñâýð õàíãàëòòàé áîëîâ÷ 4 ã¿íèé õóäãèéí íýã õóäàãò ìàø èõ êàëüöèéí ñóëüôàò 

àãóóëàãäàæ áàéãàà òóë áàðàã àøèãëàõ áîëîìæã¿é áîëæ áàéíà.  Îäîî áàéãàà ã¿íèé 

õóäãóóäûí  äóíäàæ óíäàðãà íü 8-10 ë/ñåê áºãººä õóäãèéí ã¿í 30-60 ì. Óñíû ýõ 

¿¿ñâýðèéí ã¿íèé õóäãóóäûí óñíû òîãòîíãè ò¿âøèí íü 6.0-17.0 ì. Õóäãóóäûí íàñîñ íü 

ÝÖÂ 12-160-150. Îäîîãèéí áàéãàà ýõ ¿¿ñâýðèéí õ¿÷èí ÷àäëûã 80-85 % àøèãëàæ áàéíà. 

Цэвэр усны гол шугамын урт 3.5 км байна. Цэвэр усны зардал нь 350.0.0 м 3/ хон 



УЛААНБААТАР ХОТЫГ 2020 ОН ХҮРТЭЛ ХӨГЖҮҮЛЭХ ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ТОДОТГОЛ,    
2030 ОН ХҮРТЭЛХ ХӨГЖЛИЙН ЧИГ ХАНДЛАГА.                                                                       

УЛААНБААТАР ХОТЫН ӨНӨӨГИЙН БАЙДЛЫН СУДАЛГАА, ДҮГНЭЛТ    /     I БОТЬ 
 2013

 

НИЙСЛЭЛЛИЙН ЗУРАГ ТӨСЛИЙН ХҮРЭЭЛЭН 106 

 

байна. Ус түгээх 3 цэгээр зөөврийн болон сүлжээний усаар хэрэглэгчдийг хангадаг. 

Хоногт 1000-1800 øîî ìåòð öýâýð óñ îëäâîðëîäîã. Âîêçàë íü 2 ã¿íèé õóäàãòàé. Õîíîãò 

10.7 шоо метр ус олдворлодог. Ус дамжуулах 7.5 км шугамтай. 

Íàëàéõ ä¿¿ðýã: Íàëàéõ õîòûí õ¿í àìûí óíä àõóéí áà ¿éëäâýðèéí óñàí 

õàíãàìæèéí ýõ ¿¿ñâýð íü Óëààíáààòàð õîòûí öýâýð óñíû äýýä ýõ ¿¿ñâýðèéí òºâ øóãàì 

áºãººä öýâýð óñíû øóãàì íü òºâ øóãàìààñ ô200ìì-èéí ÿíäàíãààð 1.8 êì ÿâæ, 

2õ500ì3-èéí áàãòààìæòàé óñàí ñàíä î÷èæ, òýíäýýñ II ºðãºëòèéí íàñîñíû ñòàíöûí 

íàñîñóóäààð äàìæóóëàí  õýðýãëýã÷äèéã óñààð õàíãàæ áàéíà. II ºðãºëòèéí íàñîñíû 

ñòàíö íü  4Ê-6 ìàðêèéí íàñîñ 4 øèðõýã,Ê90/85, ÖÍÑ105/95, ÖÍÑ180/120, Ä200/95 

ìàðêèéí íàñîñóóäààð òîíîãëîãäñîí. Ô150-200 ìì-èéí òºâ ìàãèñòðàëü øóãàìóóä íü 

1976 онд ашиглалтанд орсон. Цэвэр усны зардал нь 1951.7 м3/хон байна. Орон сууцны 

áàéðóóäûí 40 îð÷èì õóâü íü 1950-èàä îíä áàðèãäñàí áà õýðýãöýýíèé õàëóóí óñíû 

ñèñòåì áàéõã¿é ó÷èð îðøèí ñóóã÷äûí àìüäðàëûí øààðäëàãûã õàíãàæ ÷àäàõã¿é áàéíà. 

 

Хүснэгт 5.4.2.1.1.  2010 оны Нийслэлийн дагуул хот суурингийн усан хангамж, 
ариутгах татуургын зардлын тооцоо 

 

Хаяа хîт тîсгîд: 

• Нисэх. 1985 îíä àøèãëàëòàíä îðæ 1995 îíä ºðãºòãºë õèéãäñýí. 6 ã¿íèé õóäàã 300 ì3, 
300 ì3, 600 ì3, 900 ì3-èéí áàãòààìæòàé óñàí ñàíãóóäòàé.  2-ð ºðãºëòèéí íàñîñíû 
ñòàíöòàé.   

• Áèîêîìáèíàò. 1990 îíä àøèãëàëòàíä îðñîí. 3 ã¿íèé õóäàãòàé .   Õîíîãò 331.8 ì3 óñ 
øàõàõ ÷àäàëòàé íàñîñíû ñòàíöòàé.  

• Áàÿíãîë.  1978 онд ашиглалтанд орсон гүний 5 худагтай, I, II өргөгчийн насос станцтай, 
õîíîãò 400 øîî ìåòð óñûã óëèðëûí õýëáýëçýëòýéãýýð ò¿ãýýäýã. Óñàí õàíãàìæèéí øóãàì 
ñ¿ëæýýíèé íèéò óðò-16 êì. 

• Òóóë òîñãîí. Ус хангамжийн  эх үүсвэр нь гүний 3 худаг, 2 усан сан бөгөөд 2*К 40-95 
ìàðêèéí 2 íàñîñîîð õîíîãò 778 ì

3
 óíä, àõóéí áîëîí òåõíèêèéí õýðýãöýýíèé óñûã 

хангадаг. Цэвэр усны 1964 îíä àøèãëàëòàíä îðñîí Ô100-32 ìì-н 800 м урт ган шугам 
сүлжээтэй.  

• Õîíõîð.  Ус хангамжийн зөөврийн системтэй,  4 худагтай. Гүний худаг хангалтгүй 
àæèëëàäàã. 

•  Ãачóóðò. Ус хангамжийн эх үүсвэр нь гүний 6 худагтай, 5 худаг нь хувийн хөрөнгө 
оруулалтаар баригдсан. Зуны улиралд Туул, Гачуурт, Баяндөхөмийн голоос усаа зөөж 
óóäàã.  

• Æàðãàëàíò òîñãîí. Ус хангамжийн эх үүсвэр 4 гүний худагтай, ундарга нь багасч 
ширгэж байгаа. Худаг нь хотын уурын зуухны ашиглалтын газар харьяалагддаг. Ферм нь 
өөрийн 2 худагтай, усан сантай боловч ажиллагаагүй áîëñîí. 1990-ýýä îíû ýõýýð 
сургууль ,цэцэрлэг, эмнэлэг, соёлын төв, холбоо, захиргаа төвлөрсөн усан хангамжийн 
системтэй байсан. Ус нь хүрэлцээ муутай учир халуун усны газар ажилладагã¿é.  

• Òýðýëæ: Ус хангамжийн эх үүсвэр нь гүний худаг. Õóäãèéí ã¿í íü 28 ì, öîîíîãèéí ã¿í 30 
ì, ÝÖÂ6-10-80 ìàðêèéí 24 ìåòðèéí ã¿í á¿õèé íàñîñòîé. Òýðýëæèéí ãîë òîãòìîë 
óðñãàëòàé, óñ öóãëóóëàõ òàëáàé äóíäàæ өндөр 1238 метр, голын сүлжээний íÿãò íü 0.465 
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 Õîò, òîñãîäûí íýð Хүн ам, усан хангамжийн зардал 

2010 îí Тооцооны зардал 
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I Óëààíáààòàðûí 
Ìåòðîïîëèòåí õîò 

264.311 1058.129 128027.4 5334.5 1481.8 

II Хаяа хот, тосгон 21.711 73.104    
III Äàãóóë õîò, òîñãîí 8.394 30.552    
    6443.6 268.5 74.6 
 Нийт 294.4 1162.0 134471.0 5603.0 1556.4 
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мм/км2 . Гүний ус нь химийн найрлагаараа гидрокарбонат кальцийн ангийн зөөлөн 
öýíãýã óñ þì.  

• Íèñýõ-Áóÿíò-Óõàà: Ус хангамжийн эх үүсвэр нь 2х300м3 хүчин чадалтай усан сантай. II 
өргөлтийн насосны станц нь 1997 онд ашиглалтанд орсон. Гүний 3 худагтай. Төвлөрсөн 
шугам сүлжээнд холбогдоогүй ус түгээх цэгүүдэд 60 усны машин ус зөөвөрлөдөг байна. 

 
 Улаанбаатар хотын усан хангамж 

Улаанбаатар хотын нийт усны хэрэглээ 2010 оны байдлаар  302.9 мянган м3/хоног 

байна. Үүний 42 хувь буюу 128.0 мянган м3/хоног  нь унд ахуйн ус, 55.6 хувь буюу 168.6 

мянган м3/хоног нь хүнсний үйлдвэрлэлийн бус салбар, 2 хувь буюу 6.2 мянган 

м3/хоног  нь хүнсний бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн салбарын усны хэрэглээ байна. 

Усны нөөц: Улаанбаатар хот нь усны хэрэглээнийхээ 99.9 хувийг гүний усаар 

хангаж байна. Өнөөгийн байдлаар Улаанбаатар хотын гүний усны нөөц 330 мянган 

м3/хоног ба гүний усныхаа нөөцөөр 2015 он гэхэд усны гачигдалд орохоор байна. 

Тиймээс усны нөөцийн эх үүсвэр яаралтай бий болгох мөн усны зөв зохистой 

менежментийг бий болгох шаардлагатай байна. 

         Хүснэгт 5.4.2.1.2. Улаанбаатар хотын гүний усны нөөц  

Улаанбаатар хотын гүний усны нөөц мянган м3/хоног 

Òºâ 125.1 

Äýýä 89.7 

¯éëäâýðèéí 30.3 

Ìàõ êîìáèíàò 8.6 

ÄÖÑ-2 4.9 

ÄÖÑ-3 41.4 

ÄÖÑ -4 30 

Á¿ãä 330.0 

 

Óñàí õàíãàìæèéí øугам сүлжээний систем: Óëààíáààòàð õîòûí óñàí 

õàíãàìæèéí øóãàì ñ¿ëæýý 1959 îíîîñ ýõëýí  àøèãëàëòàä îðñîí. Õîòûí õýðýãëýã÷äýä 

óñ ò¿ãýýõ àæëûã 2 áàéãóóëëàãà õàðèóöàí ã¿éöýòãýäýã. ÓÑÓÃàçàð íü óñíû ýõ ¿¿ñâýð, óñ 

öóãëóóëàõ áà ò¿ãýýõ áàéãóóëàìæóóä, ÿíäàí õîîëîé, õààëò, íàñîñ ñòàíöóóä, óñ íººöëºõ 

болон тэнцвэржүүлэгч усан сангуудыг хариуцдаг. Одоогийн байгаа төвлөрсөн усан 

хангамжийн сүлжээгээр хотын төв буюу барилгажсан хэсгийг усаар шууд хангадаг. 

Хотын шугам сүлжээ нь 4 эх үүсвэрээс зэрэг хангагддаг нэг бүсчлэлийн системтэй. 

Үүнд: 

1. Төвийн эх үүсвэр нь хотын төвийн хэсэг болох баруун 4 замаас зүүн тийш Баянзүрх 
дүүрэг хүртэлх хотын төв хэсгийг усаар хангаж, үлдсэн хэсэг нь Тасганы усан санд 
юүлэгдэн зохицуулагддаг. 

2. Дээд эх үүсвэрийн усан хангамжийн сүлжээний ус Тасганы усан сангаар дамжин 
хотын баруун хэсэг 3, 4, 1, 10-р хорооллыг усаар хангадаг. 

3. Үйлдвэрийн эх үүсвэрээс Хан-Уул дүүрэг 19-р хороолол, 1-р 40, 50, 220 мянгат, төмөр 
замын хэсгийг усаар хангадаг. 

4. Мах комбинатын эх үүсвэрээс Мах комбинат, Нефть бааз, Орбит, Толгойтын хэсгийг 
усаар хангадаг. 

Эдгээр эх үүсвэрүүдийн ус нь II өргөлтийн насосны станцуудаас дамжуулан өргөх 

станцуудын тусламжтай хэрэглэгчдэд түгээгддэг. Хотын төвлөрсөн усан хангамжийн 

шугам сүлжээний системд одоогоор ажиллаж байгаа 3 дамжуулах станц байдаг. Үүнд: 

1. Тасганы овоо 
2. Баруун дүүргийн насосны станц 
3. Тойргийн станц 
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Тасганы овооны станцад Д630-90 маркийн 4 насос суурилагдсан.  6000 м3 

багтаамжтай 3 усан сан ажилладаг. Баруун дүүргийн насосны станцад Д320/70 насос 

суурилагдсан.  

ÓÑÓÃ ãýð õîðîîëëûí õýðýãëýã÷äèéã øóãàìàíä õîëáîñîí óñ ò¿ãýýõ áàéðààð áîëîí óñ 

çººâðèéí ìàøèíóóäààð  õ¿ðãýæ óñààð õàíãàäàã. ªíººãèéí áàéäëààð Óëààíáààòàð 

õîòûí óñàí õàíãàìæèéí øóãàì ñ¿ëæýý íü 80-:-800 ìì-ийн диаметртэй  ган ба ширмэн 

350 êì óðò ò¿ãýýëòèéí øóãàì õîîëîéíîîñ á¿ðäýíý.  ÓÁ õîòûí ÍÀÀ-ã ñàéæðóóëàõ I, II 

дахь төслийн хүрээнд хотын ус хангамжийн системд   усны чанар, нөөцийг хянах, усны 

урсац, даралтыг тохируулах, усны алдагдлыг бууруулах, ус хангамжийн системийг 

алсаас хянах, удирдах, лабораторийн тоног төхөөрөмжийг шинэчлэх, одоо байгаа 

насос станцуудын хүчин чадлыг сайжруулж, төвийн эх үүсвэрийн 53 худгийг шилэн 

кабелиар холбож, УСУГ-ын төв диспетчерээс хянах, удирдах боломж олгосон ажлууд 

хийгдсэн.  Улаанбаатар хотын гэр хорооллуудад 543 ус түгээх байр ажиллаж байгаа ба 

¿¿íýýñ 248 íü Óëààíáààòàð õîòûí ÍÀÀ-ã ñàéæðóóëàõ I,II äàõü òºñëèéí õ¿ðýýíä õèéãäñýí 

ãýð õîðîîëëûí óñàí õàíãàìæèéí øóãàì ñ¿ëæýýíä õîëáîãäñîí áàéíà.   

 
                                                     Хүснэгт 5.4.2.1.3. Цэвэр  усны  эх үүсвэр,  хүчин чадал 

№ Усанхангамжийн эх үүсвэрийн 
íýð 

Õ¿÷èí ÷àäàë 
ì

3
/õîí 

Гүний 
худгийн тоо 

Îëáîðëîæ áóé óñ 
ì

3
/õîí 

1 А станц буюу Төвийн эх үүсвэр 125100 93 87000-90000 
2 Б станц буюу Үйлдвэрийн эх 

үүсвэр 
30300 18 25000-28000 

3 В станц буюу  Мах комбинатын эх 
үүсвэр 

8600 11 15000-17000 

4 Äýýä ýõ ¿¿ñâýð 89700 54 30000-31000 
 Íèéò 253700  157000-165000 

 

 Насосны станц ба зохицуулах усан сангууд  

Улаанбаатар хотын усан хангамжийн систем усан сангууд, эх үүсвэрүүдийн II 

өргөлтийн насос станцууд, дамжуулах станц болон контр резервуаруудаас бүрдэнэ.  

 

Хүснэгт 5.4.2.1.4. Óëààíáààòàð õîòûí øóãàì ñ¿ëæýýíèé óñàí ñàíãóóä 

Óñàí ñàíãèéí íýð Óñàí ñàíãèéí 

òîî 

Ýçýëõ¿¿í (ì
3
) Íèéò ýçýëõ¿¿í 

(ì
3
) 

Ñóóðü 

ºíäºðæèëò 

Çàâñðûí 2 3 000 6 000 1424.00 
Ç¿¿í õîéä 2 3 000 6 000 1383.00 
Òàñãàí 3 6 000 18 000 1333.05 
III, IV õîðîîëîë 2 3 000 6 000 1360.00 
Áàðóóí /21- ð õîðîîëîë/ 2 3 000 6 000 1343.00 
Øàðõàä 1 500 500 1401.80 
Õàéëààñò 1 1 500 1 500 1473.00 
Áàÿíõîøóó /äýýä/ 1 500 500 1505.00 
Áàÿíõîøóó /äîîä/ 1 1 500 1 500 1392.00 
×èíãýëòýé 1 500 500 1520.00 
Нисэх 1 500 500 1342.00 
Баянгол 2 1 500 3 000  
Ургах наран 2 500 1000  
Зайсан 2 2000 4000  

Íèéò   55 000  

 
Äàìæóóëàí øàõàõ Áàðóóí ä¿¿ðãèéí íàñîñ ñòàíö. 1985 îíä àøèãëàëòàíä 

îðñîí.2008 îíä íàñîñ áîëîí öàõèëãààí òîíîãëîëóóäûã øèíý÷èëñýí. 

Òасганы îâîîны станц. 1985 îíä àøèãëàëòàíä îðñîí. Øèíý÷ëýí ñàéæðóóëàõ, 

íàñîñ ñòàíöûí óäèðäëàãà, õÿíàëò àâòîìàòæóóëàëòûí àæèë 2005-2006 îíä õèéãäñýí. 
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Äàìæóóëàí øàõàõ Òîéðãèéí  íàñîñ ñòàíö. 1985 îíä àøèãëàëòàíä îðñîí. 2008 

îíä øèíý÷ëýëò, çàñâàð õèéãäñýí.  

Äàìæóóëàí øàõàõ Õàéëààñòûí íàñîñ ñòàíö. 2003 îíä Õàéëààñò, Äýíæèéí-

1000-ûí ãýð õîðîîëëûã óñààð õàíãàõ ¿¿ðýãòýé áàðèãäñàí. 

 

 Гэр сууцны хорооллын усан хангамж:  

Улаанбаатар хотын хүн ам гэр хороололд эсвэл байранд амьдардгаасаа хамаарч  

усны хэрэглээ нь маш их зөрүүтэй байдаг. Орон сууцны айлууд 2010 оны байдлаар 1 

õ¿í  õîíîãò 230.8 ëèòð óñ õýðýãëýäýã áàéõàä ãýð õîðîîëëûí òºâëºðñºí øóãàìä 

õîëáîãäñîí óñ ò¿ãýýõ áàéðíààñ óñ õýðýãëýäýã àéë ºðõ¿¿äèéí 1 õ¿í õîíîãò 8.32 ëèòð, 

çººâðèéí óñòàé óñ ò¿ãýýõ áàéðíààñ óñ õýðýãëýäýã àéë ºðõ¿¿äèéí 1 õ¿í õîíîãò 6.7 ëèòð  

óñ õýðýãëýäýã ñóäàëãàà ãàð÷ áàéíà. Ýõ ñóðâàëæ- ÓÑÓÃ-ын мэдээлэл 

 

             Хүснэгт 5.4.2.1.5. Орон сууцны 1 хүнд ногдох усны хэрэглээ л/хоног: 
Үзүүлэлт 2006 он 2007 он 2008 он 2009 он 2010 он 

Усны хэмжээ 291.3 285.4 272.3 261.2 230.8 
Эх үүсвэр: “Монгол орны усны нийт ашиглалтын байдал”, Д.Доржсүрэн, 2011он 

Хүснэгт 5.4.2.1.6. Гэр хорооллын 1 хүнд ногдох усны хэрэглээ л/хоног: 
Үзүүлэлт 2006 он 2007 он 2008 он 2009 он 2010 он 

Усны хэмжээ 7.2 -7.3 6.9- 7.8 6.4- 8.4 6.3-8.7 6.7- 8.32 
Эх үүсвэр: “Хот суурин газрын ус хангамж, ариутгах татуургын өсөн нэмэгдэх хэрэгцээ”, Ө.Цэдэндамба, 2011он     

 

Дүрслэл 5.4.2.1.1.  Усан хангамжийн хамрах хүрээ 

 
 

НААСТөслийн хүрээнд гэр сууцны Чингэлтэй, Хайлааст, Баянхошуу, Нисэх, Яармаг, 

Шархад, Дарь-Эх хороолол нь усан хангамжийн төвлөрсөн шугам сүлжээнд 

холбогдсон. Бусад гэр сууцны хороолол усан хангамжийн төвлөрсөн шугам  худгуудаас 

усаа авч машинаар зөөвөрлөн нийлүүлэх замаар хэрэглээний ихэнхийг хангаж байна. 

Ус хангамжийн ус түгээх байрны 295 нь төвлөрсөн шугамд холбогдсон, бусад 248 нь 
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зөөврийн устай. Зөөврийн усан хангамжийн хэлтэс нь, 43 ус түгээх машинтайгаар 

нийслэлийн гэр хорооллын хүн амыг ундны усаар ханган үйлчилж байна. Одоо нэг 

усны машинд дунджаар 7-9 ус түгээх байр буюу өдөрт 8-аас доошгүй рейс ноогдож 

байгаа нь усаар дутагдаж, тасралтгүй найдвартай хангахад муугаар нөлөөлж байна.  

Нэг ус түгээх байр нь жилд дунджаар 850-900 хэрэглэгчдэд үйлчилж байгаа ба гэр 

хорооллын нэг хүний усны дундаж хэрэглээ хоногт 8.0 л байна. 

 Óñàí õàíãàìæ, àðèóòãàõ òàòóóðãûí øóãàì ñ¿ëæýýíèé ¿ç¿¿ëýëò¿¿ä 

• Óñíû ýõ ¿¿ñâýð                                    4  
• Äàìæóóëàí øàõàõ ñòàíö                                       10  
• Ã¿íèé õóäàã                                 176                                               
• Ãýð õîðîîëëûí óñ ò¿ãýýõ áàéð                                           543 

         Үүнээс:  ЗУХА (автомашинаар зөөвөрлөдөг)                    248 
                       СНА   (төвлөрсөн шугамд холбогдсон)                   295  

• Öýâýð óñíû øóãàìûí óðò                                                   350.4 êì    
• Áîõèð óñíû øóãàìûí óðò                         151.7 êì  
• Ãýð õîðîîëûí øóãàìûí óðò                                               172.0 êì 
• Хоногт олборлон түгээж буй ус                               150.0-160.0 мян м

3 
 

• Õîíîãò öýâýðëýæ áóé óñ                                           140.0-160.0 мян м
3
  

 

Тулгарч буй бэрхшээл болон авах арга хэмжээнүүдийг дараах байдлаар тодорхойлов. 

Үүнд: 

• Óлаанбаатар хотын унд-ахуйн усны батлагдсан ба батлагдаагүй гүний усны 4 эх 
үүсвэрийн нөөцөөс олон янз байдлаар хуулийн хүрээнд болон хууль бусаар хэрэглэж 
байгаа ААНБ-ууд болон хүмүүсийн эрэлт, хэрэглээ, ашиглалт, хангалтын нэгдсэн 
мэдээлэл байхгүй, хяналт шалгалтын тогтолцоогүй, хяналт шалгалтын мөрөөр авсан 
арга хэмжээ муутай, хариуцлагын механизм бүрдээгүй, өөрөөр хэлбэл, манай улсад 
усны засаглал байхгүй, гадаад улс орны байгууллага, хүмүүсийн зөвлөлгөө, тэднийг 
талархагч хүмүүсийн үзэмж, ашиг сонирхлоор үйл ажиллагаагаа явуулж байгаа нь 
харамсалтай төдийгүй шийдэх цаг хугацааны хувьд оройтож байгаа юм.  

• Óëààíáààòàð õîòûí ¿åðèéí õàìãààëàëòûã íàéäâàðòàé áîëãîõ õºðñíèé óñíû íºëººëëèéã 
бууруулах зам талбайн борооны усыг зайлуулах ажил нь хотын тогтвортой хөгжлийг 
õàíãàõ, àðä èðãýäèéí òàéâàí àìьдрал, өмч хөрөнгийг хамгаалах баталгаа болох ёстой 
юм. Иймд УБ хотод Усны цогц менежментгүйгээс гадна бодлого боловсруулах, хариуцах  
төвлөрсөн байгууллага байхгүйгээс усны барилга байгууламжийн асуудал буюу усны 
аюулгүй байдал, цэвэр усны нөөцтэй адилаар маш их санаа зовоохоор болсныг, 
шийдвэрлэх гарц, хэрэгжүүлэх арга механизмыг Улаанбаатар хотыг 2020 он хүртэл 
õºãæ¿¿ëýõ åðºíõèé òºëºâëºãººíä õîòûã óðóéí áîëîí ãîëûí ¿åð, õºðñíèé óñ, çàì òàëáàéí 
уснаас хамгаалах цогц арга хэмжээг төлөвлөсөн боловч, түүнийг õýðýãæ¿¿ëýõ òàëààð 
дорвитой ажил хийгдээгүй хэвээрээ байна. 

• УБ хотын голыг хотын өнгө үзэмжийн үүднээс тохижуулах биш, дахин урсгах, сэргээх, 
Туул голын урсацыг хуурай гачиг үед тохируулахаар зөвхөн хур тундасны ус, цасыг 
хуримтлуулахгүй, тухайн бүс нутагт байгуулагдах бие даасан цэвэрлэх байгууламжийн 
цэвэршүүлсэн усны цөөрөмтэй аль болох холбох хэрэгтэй байна. 

• Өнөөгийн ТЦБ-ийн технологид яаралтай шинэчлэл хийж, үйлдвэрийн хаягдал усыг 
цэвэршүүлэн, цэвэрлэсэн усыг эхний ээлжинд /ДЦС- II,III, IV, ТЦБ/ дахин ашиглах ажлыг 
зохион байгуулах шаардлагатай байна. 

• АПУ болон Ээрмэлийн үйлдвэр зэрэг ойролцоо үйлдвэрүүдийн усны менежментийг 
сайжруулж, ашигласан усаа нөгөөдөө дамжуулж, дахин ашиглах асуудлыг зохицуулж, 
урамшуулах ажлыг яаралтай эхлүүлэх хэрэгтэй байна. 

• Улаанбаатар хотын хувьд 98 хувь нь газрын доорх ус, 2 хувь гадаргын ус ашиглаж 
байгааг яаралтай эрс шийдвэртэй, онол арга зүйн үндэслэлтэйгээр, өөрчилж, газрын 
доорх усыг хүнсний бус үйлдвэрт хэрэглэхгүй болж, оронд нь гадаргын болон 
цэвэршүүлсэн усыг хэрэглэх ҮАБҮБ болон “Ус” үндэсний хөтөлбөрийн заалтуудыг 
биелүүлэх хэрэгтэй байна. Үйлдвэрийн хэрэглээний усыг цэвэршүүлэх дэвшилтэт арга 
технологиудыг хэрэгжүүлэх шаардлага зүй ёсоор тавигдаж байна. 
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• Улаанбаатар хот нь ус хомс, усны хүртээмж хангалтгүй бүс нутгийн хувьд усны үнэ 
цэнийг сайн ойлгодоггүй, усыг зохистой ашиглах аргаа ч олдоггүйн дээр орон нутгийн 
өмчит аж ахуйн тооцоотой үйлдвэрийн газар болох УСУГ монополчлох хандлага нэгэнт 
буй  болж, УБ хотын усны бодлого алдагдаж эхлэжээ. УБ хотын түвшèíä óñíû ñàëáàðûí 
õºãæëèéí á¿õèé ë áîäëîãî òýð òóñìàà òåõíик технологийн бодлогыг Ус, сувгийн удирдах 
газар хариуцах ч юм шиг үгүй ч юм шиг байгаа нь бодит ажилд саад  болж, усны аж 
ахуйн технологи, техник, тоноглолын бодлого алдагдаж гадаад орнуудын хуучин 
техникийн (ТЦБ-д олон тэр бумын өр бий болгосон)туршилтын талбар болгосон байна  

• УСУГ стандартын шаардлага хангаагүй бохир ус нийлүүлж байгаа иргэн ААН-ийг усаар 
хангахгүй байх үүргээ хэрэгжүүлээгүй байна. 

• УСУГ-ын цэвэр усны шугам сүлжээ насжилтын байдлыг авч үзвэл 10-аас доош жил-4%, 
10-20жил-11%, 20-30жил-57%, 30-аас дээш жил-28% байгаа нь үнэхээр санаа зовоосон 
энэ ЕТ-ний тодотголоор засах шаардлагатай гол асуудлын нэг болсны  улмаас 
олборлосон усны 20% орчим нь алдагдал болж байна 

• ТЦБ нь ахуйн бохир ус цэвэрлэх зориулалтаар баригдсан учир үйлдвэрийн бохирдлыг 
бүрэн цэвэрлэдэггүй, лабораторийн шинжилгээний дундаж дүнгээр механик цэвэрлэгээ 
48.73%, биологийн цэвэрлэгээ 72.30%-тай байгаа нь 95%-аас багагүй байх ёстой гэсэн 
стандартын шаардлагыг хангахгүй байна. Мөн арьс шир, ноос ноолуурын үйлдвэрийн 
хүнд металл, органик бохирдуулагчаар бохирдсон хаягдал усыг цэвэршүүлэх үүрэгтэй 
Харгиа цэвэрлэх байгууламжаас ТЦБ руу дамжуулдаг учраас энэ төрлийн 
бохирдуулагчид цэвэрлэгдэхгүйгээр шууд Туул голын усанд нийлж байгаа нь хүн амын 
эрүүл ахуйд аюулын харанга дэлдэж байна. 

• ТЦБ-ийн үйл ажиллагааг сайжруулах зорилгоор Туул голын бохирдлыг бууруулах, Туул-
21, Испани улсын засгийн газрын хөнгөлөлттэй зээл, болон бусад олон төслийн 
хөрөнгөөр тоног төхөөрөмж сайжруулах төсөл тус тус хэрэгжсэн ч бохир усыг бүрэн 
цэвэрлэх техникийн нөхцөл бүрдээгүй байна.”Усны экологи, эдийн засгийн үнэлгээг 
шинэчлэн батлах тухай” Засгийн газрын 2011 оны 302 дугаар тогтоолын хавсралтад 
тусгасан Туул голын сав газрын гадаргын усны бохирдлын үнэлгээгээр зөвхөн 
шинжилгээнд хамрагдсан дээрх үйлдвэрүүдийн 2010 онд нийлүүлсэн 512099 м3 бохир 
усанд 1.3 тэрбум төгрөгийн төлбөр ногдохоор байна. Гэвч энэ төлбөрийг бохир ус 
нийлүүлсэн үйлдвэрүүдээс авч чадаагүй байна. 

• Хаягдал ус гаргаж байгаа үйлдвэр аж ахуйн газруудын ихэнх нь өөрийн гэсэн бага дунд 
оврын цэвэрлэх байгууламж байхгүй, зарим нь хүчин чадал муутай, техник, технологи 
нь хоцрогдсон байдалтай байна. Иймд бүсчилсэн, хэсэгчилсэн жижиг оврын ус цэвэрлэх 
төхөөрөмжүүдийг олноор суурилуулан хэрэглэх шаардлагатай гэж үзэж байна. 

• Ахуйн болон үйлдвэрлэлийн ус хэрэглээний зааг, ялгааг тогтоох, үйлдвэрлэл, барилга 
байгууламжийн хэрэглээний усны шугамыг ундны цэвэр усны шугамаас салгах, хаягдал 
усыг цэвэршүүлж эргүүлэн ашиглах бодлого, арга хэмжээ нэн дутагдалтай байна.  

• Улаанбаатар хотын унд-ахуйн усны батлагдсан нөөц нь өнөөгийн эрэлтийн өмнө 
хомсдож байгаа энэ үед  усны бодлогодоо онцгой анхаарч, усны олон янз хэрэглээ, 
эрэлт шаардлагад биш цэвэр усны одоо байгаа нөөц буюу ойр орчимд дахиж олдохгүй 
гүний усыг (150-250км) зохистой  менежментийн бодлогоор мэргэжлийн түвшинд 
удирдах байгууллага УБХУГ байгуулахгүйгээр мэргэжлийн гэгдэх ААНБ-аар тэдний эрх 
ашиг, сонирхлоор удирдуулан цаашаа явах замгүй болж мухардсан байна.  

• Усны тухай ерөнхий хууль шинэчлэгдэхээс өмнө салбар хуулиуд батлагдах нь зөрчил 
үүсгэж байна. Тухайлбал, Хот суурин газрын ус суваг ариутгах татуургын тухай хууль 
2011 оны 10 сарын 6-ны өдөр шинэчлэн батлагджээ. Ингэснээр Усны тухай хуультай 
давхардал, зөрчил үүсгэж байна.  Усны тухай хуульд ус ‚хэрэглэгч‛ болон ‚ашиглагч‛-ийн 
нэр томьёо тусгагдсан боловч ‚хангагч‛ байгууллагын талаар дурдаагүй. Гэтэл Хот, 
суурины ус хангамж, ариутгах татуургын ашиглалтын тухай хуульд ‚хангагч‛ байгууллага 
гэсэн нэр томьёо орсон нь усны тухай хуульд заасан хэрэглэгч, ашиглагчийн алинд 
хамаарах нь тодорхойгүй болжээ.  

• ‚Ус хэрэглэгч‛ гэж цэвэр усаар хангах, хэрэглээнээс гарсан бохир ус татан зайлуулах 
үйлчилгээгээр үйлчлүүлж байгаа иргэн, хуулийн этгээдийг‛ заасан нь усны тухай 
хуультай давхардаж байгаа бөгөөд “ус ашиглагч” гэдгийг тодорхойлоогүй, Ус 
хангамжийн эх үүсвэрийн хамгаалалтын болон эрүүл ахуйн бүсэд Усны тухай хуулийн 
34.1-д зааснаас гадна дараах үйл ажиллагаа явуулахыг хориглоно: Үүнд, ‚17.8.1 газрын 
тосны бүтээгдэхүүн, химийн бодис болон цацраг идэвхт бодис хадгалах‛ гэж заасан 
боловч уг асуудал Усны тухай хуулийн 34.1-д тусгагдсан, “Үйлчилгээний тарифын 
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хэмжээг тогтоох саналыг боловсруулж Зохицуулах зөвлөлөөр батлуулж, мөрдөх нь 
хангагчийн үүрэг” гэж 14.2.6 –д заасан нь Усны тухай хуулийн 15 дугаар зүйлийн 15.1.3-
д заасан усны барилга байгууламжийг өмчлөгч, эзэмшигчтэй зөвшилцсөний үндсэн дээр 
усны үйлчилгээний хөлсийг Сум, дүүргийн ИТХ-ын бүрэн эрхэд хамаарна гэсэн заалттай 
зөрчилдөж байна  

• Усны менежментийг цогц байдлаар авч үзэж чадвал уул уурхай, зам тээвэр, үйлдвэр 
зэрэг олон салбарын усны төлөө өрсөлдөөн ихэсч, усны хомсдол нүүрлэж буй өнөөгийн 
нөхцөлд усны менежментийг ус хангамж, нийгмийн эрүүл мэндийн үр өгөөж, усны 
чанартай холбосон багц хуультай болох юм.  

• Өөрөөр хэлбэл, “Усны чанарын хяналтын тухай”, “Усны нөөцийг хамгаалах тухай”, 
“Үйлдвэрлэлийн усны тухай”, “Цэвэршүүлсэн усны тухай”, “Бохир усны тухай”, “Усны 
бохирдлоос сэргийлэх тухай”, “Ус бохирдуулсны төлбөрийн тухай”‚ “Усны нөөцийг 
бохирдуулсны төлбөрийн тухай” гэх мэт бие даасан хуулиудыг Усны тухай хуулийн үзэл 
баримтлалд нийцүүлэн батлуулж, багц хуулийг хэрэгжүүлэх дүрэм, журам, стандартыг 
мөрдүүлэхгүй бол усны салбарын болон усны нөөцийн нэгдсэн менежментийг 
хэрэгжүүлэх эрх зүйн орчин бүрдэхээргүй байна.  

• Ýêîëîãè-эдийн засгийн үнэлгээ хийхдээ, байгаль орчны хохирол болон нөхөн төлбөр 
òîîöîõ çýðýã íü ïðàêòèêò ºðãºí õýðýãëýý áîëñîí ýäèéí çàñãèéí øèíæëýõ óõààíû îíîëûí 
томоохон бааз суурьд тулгуурлан, хүрээлэн буй орчны экологийн параметр, 
¿ç¿¿ëýëò¿¿äèéí ººð÷ëºëòººñ ýäèéí çàñãèéí ¿ç¿¿ëýëò¿¿ä õýðõýí ººð÷ëºãäºæ áàéãààã 
тогтоож, хариуцлага тооцохгүй байна. 

• Áàéãàëü îð÷íû áîõèðäëîîñ ¿¿äýõ õîõèðëûã ýäèéí çàñãèéí, íèéãìèéí, ýêîëîãèéí, 
сэтгэлзүйн гэх зэрэг хэд хэдэн өнцгөөс авч үзэж хүний хүчин зүйлээс шалтгаалсан бол 
хэн нэгэн заавал хариуцлага хүлээдэг байх асуудал огт байхгүй байна.  

• Байгаль орчны хохирлын эдийн засгийн үнэлгээг тооцоход янз бүрийн хандлагууд 
õýðýãëýãäýõ áà îäîî àøèãëàãäàæ áàéãàà àðãà çàãâàðóóä òýð áîëãîí á¿ðýí òºãñ 
боловсронгуй болоогүй байгаа нь захиалагчид таалагдах боломж олгож, байгальд 
нөлөөлөх байдлыг эзэнгүйдүүлж байна.  

• Усан хангамжийн байгууламжууд болон тоног төхөөрөмжийн зарим хэсэг нь ихээхэн 
элэгдэж хуучирснаас ус түгээх үр ашиг хангалтгүй байна. Цэвэр ус түгээх шугам хоолой 
болон эдгээр хуучирсан байгууламжуудыг засаж сэлбэх, шинэчлэх шаардлагатай байна. 

• Усан хангамжийн одоогийн хүчин чадал нь цаашдын эрэлтийг хангаж чадахгүй. Иймд 
усны шинэ эх үүсвэрийг барьж байгуулах шаардлагатай бөгөөд энэ чиглэлээр 
нарийвчилсан судалгаа явуулах нь зүйтэй. 

• Эрэлтийн менежментийн хувьд усны хэрэглээг хэмнэх зорилгоор усны тоолуур нэмж 
суурилуулах шаардлагатай бөгөөд усны үнэ тарифыг шинэчлэн тогтоох, усан 
хангамжийн холбогдох байгууллагуудын санхүүгийн менежментийг сайжруулах нь 
зүйтэй.  

• Ихэнх  гэр  хороолол  нь  усан  хангамжийн  төвлөрсөн  шугам  сүлжээнд холбогдоогүй 
бөгөөд ус түгээх цэгээс эсвэл зөөврийн усаар хангагддаг. Цаашид олон нийтийн 
оролцоотойгоор ус түгээх цэгүүдийг төвлөрсөн шугам сүлжээнд холбох шаардлагатай. 
Төвлөрсөн шугам сүлжээнд холбогдох боломжгүй гэр хороололд ус түгээх цэгүүд 
шинээр барих шаардлагатай. 

• Усан хангамжийн эх үүсвэрийн одоогийн хүчин чадал нь цаашдын эрэлтийг хангаж 
чадахгүй учир цэвэр усны шинэ эх үүсвэр шаардлагатай. Энэ талаар урьд өмнө 
хийгдсэн судалгаа дүгнэлтүүдэд тулгуурлан үр ашигтай хувилбарыг сонгох, ус 
хэрэглээний хэмнэлтийн менежмент, үнийн асуудлуудыг цогцоор шийдвэрлэх асуудлууд 
хийгдэж байна.  

• Мөн түүнчлэн хувийн хөрөнгө оруулалтаар байгуулагдсан цэвэр усны худгуудыг нөөцөд 
бүртгэн баталгаажуулж хотын ус хангамжийн системийн бүтцэд хамруулах 
шаардлагатай. 

5.4.2.2. Ариутгах татуурга  

 Улаанбаатарын бүсийн түвшинд 

Áàãàíóóð ä¿¿ðýã:  Бохир усны цэвэрлэх байгууламж нь Q= 5600 м3/õîí  õ¿÷èí  

÷àäàëòàé. 1983 îíä àøèãëàëòàíä îðñîí. Ìºí 1991 îíä áàðèãäààä àøèãëààã¿é Q=17000 

ì3/õîí õ¿÷èí ÷àäàëòàé öýâýðëýõ áàéãóóëàìæ äýðãýä íü áàéãàà áà 2009 îíä öýâýðëýõ 
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байгууламжийн шинэчлэлтийн ажил хийгдсэн.  Цэвэрлэх байгууламжийн цэвэрлэгдсэн 

óñ íü 3.5 êì çàéä òºìºð áåòîí ñóâãààð, 8 êì çàäãàé ÿâæ Õýðëýí ãîëä íèéëäýã.   

                     

Хүснэгт 5.4.2.2.1. Бохир усны  насосны  станцуудын үзүүлэлт                                                                                                                            
нэр Байршил Насосны марк  Хүчин чадал Тоо шир 

КНС-2 Төмөр зам ФГ-216/24   Q = 3184 ì
3 
/ õîí  3 

КНС-3 Уурхай дотор  ФГ-216/24   Q = 3840 ì
3 
/ õîí  3 

КНС-4 Наран хороолол  ФГ-450-22.5   Q = 10800 ì
3 

/ õîí  3 

 
Багахангай дүүрэг:  Àõóéí áîõèð óñ íü ººðèéí óðñãàëààð 150-200 ìì-èéí 

öóãëóóëàã÷ààð äàìæèí áîõèð óñíû íàñîñíû ñòàíöàä î÷èí òýíäýýñ äàðàëòòàé øóãàìààð 

задгай цөөрөм рүү очдог. Мах боловсруулах үйлдвэрийн барилгатай хамт 1996 онд 

Q=700 ì3/õîí õ¿÷èí ÷àäàëòàé öýâýðëýõ áàéãóóëàìæ áàðèãäñàí áîëîâ÷ àøèãëààã¿é áà 

ашиглах боломжгүй болсон. Бохир усны гол шугамын урт 1.6 км байна. 

Налайх дүүрэг:  Ариутгах татуургын  систем 1976 онд ашиглалтанд орсон. 

Налайх дүүргийн төвлөрсөн цэвэр усны шугамд холбогдсон орон сууц, үйлдвэр, иргэн, 

îëîí íèéòèéí áàðèëãóóäààñ ãàð÷ áàéãàà àõóéí áîõèð óñ íü ººðèéí óðñãàëààð õîòûí  

150-200 ìì-èéí äèàìåòðòýé  öóãëóóëàã÷ààð äàìæèí áîõèð óñíû íàñîñíû ñòàíöàä î÷èõ 

áà òýíäýýñ 150-200 ìì-èéí äàðàëòòàé øóãàìààð áîõèð óñíû öýâýðëýõ áàéãóóëàìæèä 

очно. Гэвч цэâýðëýõ áайгууламж нь ажилладаггүй учир бохир усаа шууд Туул голд 

нийлүүлдэг. Бохир усны насосны станц нь  ФГ-144/46, ÑÄ-80/32 ìàðêèéí íàñîñóóäààð 

тоноглогдсон. Налайхын бохир усыг Улаанбаатар хотын төвлөрсөн шугамтай холбох 

шугамын угсралтын ажил хийгдэж эхэлсэн боловч дуусаагүй, ашиглалтанд ороогүй 

áàéíà. 

Хаяа хîт тîсгîд: 

• Нисэх. Áîõèð óñíû ÊÓ-200 ìàðêèéí 5 øèðõýã öýâýðëýõ áàéãóóëàìæòàé. 5 ëàãèéí 
òàëáàéòàé.  

• Áèîêîìáèíàò. Áîõèð  óñíû ÊÓ-200 ìàðêèéí 3 øèðõýã öýâýðëýõ áàéãóóëàìæòàé. 3 ëàãèéí 
òàëáàéòàé.                                     

• Áàÿíãîë. Áîõèð óñíû Q=400ì3-èéí öýâýðëýõ áàéãóóëàìæ, àãààðæóóëàõ ñòàíö,  3 ëàãèéí 
òàëáàéòàé.          

  

 Улаанбаатар хотын түвшинд 
Улаанбаатар хот  үйлдвэрийн болон ахуйн бохир ус цэвэрлэх 3 байгууламжтай. 

Òөâ цэâэрлэх байгууламж /ТЦБ/ нь хоногт 230,000 м3 бохир ус цэвэрлэх 

төслийн хүчин чадалтай.  Цэвэр, бохир усны мастер төлөвлөгөөнд тусгаснаар төв 

цэвэрлэх байгууламж оргил ачааллын үед хүчин чадлаасаа өндөр ачаалалтай 

ажилладаг ба хоёрдогч тунгаагчийн байгууламжийн тааруугаас цэвэрлэгээний түвшин 

дунджаас доогуур, ашиглалтын хүчин чадал нь 177,500 м3/хоног  байдаг байна. 

Одоо хоногт дунджаар 152,000~155,000 м3 бохир ус татан зайлуулж цэвэрлэдэг ба 

үүнээс 125,000 м3 нь ахуйн бохир ус байна. Хэрэглэгчдээс гарсан бохир усыг татан 

зайлуулах бохир усны 158 км шугам сүлжээний 110 км шугамыг 1959 оноос эхлэн 

ашиглаж байна.  

Шугамыг керамик, ширмэн, асбестоцемент, төмөр бетон трубагаар угсарсан ба удаан 

хугацаанд ашиглагдсанаас хуучирч муудсан, эвдэрч гэмтсэн, шугамын бөглөрөл үүсч 

ашиглалтын шаардлага хангахгүй болсон учраас шугам хоолойн нэвтрэх чадварыг 

нэмэгдүүлэх шаардлагатай болсон.  

ТЦБ нь мөн үйлдвэрийн бохир усыг цэвэрлэдэг. 2007 онд 302 үйлдвэрийн нийт 6,300 

м3/хоногт бохир усыг ТЦБ-аар цэвэрлүүлсэн байна. Төв цэвэрлэх байгууламжийн 
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төвлөрсөн шугам сүлжээнд нийлүүлэх зөвшөөрөгдөх норм хэмжээнээс Химийн 

хэрэгцээт хүчилтөрөгч (зөвшөөрөгдөх хэмжээ 400-800 мг/л ) 6,4-12,82 дахин их 

бохирдолтой, Усны орчин  (зөвшөөрөгдөх хэмжээ- 6,5-8,5мг/л) 1,39-1,82 дахин их 

бохирдолтой, Умбуур бодис (зөвшөөрөгдөх хэмжээ 407-507тг/л ) 6,65-13,93 дахин их 

бохирдолтой усыг нийлүүлж жилээс жилд химийн бохирдолтын хэмжээ нэмэгдэж 

байна 

Дүрслэл 5.4.2.2.1. Ариутгах татуургын хамрах хүрээ 

 
. 

Үйлдâэрийн бîхир ус цэâэрлэх “ХÀРÃИÀ” цэâэрлэх байгууламж: Арьс шир боловсруулах  

үйлдвэрүүдийн технологийн хаягдал усыг урьдчилан цэвэрлэх байгууламж “Харгиа” нь ЗХУ-ын 

техник, технологиор  механик цэвэрлэгээ хийх зориулалтаар Арьс ширний үйлдвэрийн нэгдлийн 

харьяанд  1972 онд байгуулагдсан байна. Цэвэрлэх байгууламжид 1975 онд өргөтгөл хийгдэж 

хоногт 13000 м
З
 бохир усанд химийн болон механик цэвэрлэгээ хийх  хүчин чадалтай болсон. 

Тухайн үед Шеврет, Шевро, Монгол шир, Хромюфть, Үслэг эдлэлийн гэсэн   арьс шир 

боловсруулах 5 үйлдвэрээс хоногт нийлүүлсэн  9000-11000м
3
 технологийн хаягдал бохир усанд 

химийн болон механик цэвэрлэгээ хийж цэвэршүүлэн Төв цэвэрлэх байгууламжид нийлүүлж 

байв. Засгийн газрын өмч хувьчлалын комиссын 1993 оны 43 дугаар тогтоолоор “Арьс Импекс” 

компаний харьяа  Урьдчилан цэвэрлэх байгууламж хувьчлагдаж  “Харгиа” ХК болсон. 1990-2000 

онуудад  “Харгиа” ХК-ийн үйл ажиллагаа зогсонги байдалд орсноос технологийн дагуу үйл 

ажиллагаа явуулах боломжгүй болсон бөгөөд 2006 оны байдлаар “Харгиа” ХК нь хүчин чадлын 

15 орчим хувийг ашиглаж механик цэвэрлэгээ хийж, химийн цэвэрлэгээ хийхгүйгээр Төв 

цэвэрлэх байгууламжид  шууд нийлүүлж,  зөвхөн биологийн цэвэрлэгээ хийх технологитой 

Төв цэвэрлэх байгууламж нь  химийн бодисын бохирдолтой усыг дамжуулах байдлаар Туул 

голд нийлүүлж байгаагаас голын усыг бохирдуулах, улмаар  байгаль экологи, хүний  эрүүл 

мэнд, мал амьтан, ургамал, байгаль орчинд үзүүлэх хор уршиг “аюултай” түвшинд хэдийнээ 

хүрсэн байна. Харгиа цэвэрлэх байгууламжийн цэвэрлэсэн бохир усан дах хромын дундаж 

үзүүлэлт 18.5 мг/л байгаа нь зөвшөөрөгдөх нормоос 3.7-7.4 дахин хэтэрсэн байгаа бөгөөд  

Улаанбаатар хотод  үйл ажиллагаа явуулж буй арьс шир боловсруулах 34 үйлдвэр бүрэн хүчин 
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чадлаараа ажиллана гэж үзвэл,  үйлдвэрүүдээс хоногт 9000 гаруй м
3
 технологийн хаягдал ус 

гарах тооцоо гарсан байна.  

“НИСЭХ”-ийн цэâэрлэх байгууламж: Сайжруулсан ариун цэврийн байгууламжид 

бохирын системд холбогдсон бие засах газар, ариутган цэвэрлэх төхөөрөмж, татуургын устай 

бие засах газар, гадна жорлонг хамааруулж үздэг. Ердийн нүхэн жорлон нь хамгийн түгээмэл 

ариун цэврийн байгууламж бөгөөд Улаанбаатарын нийт өрхийн тал нь хэрэглэж 

байна.Судалгааны үр дүнгээс харахад Улаанбаатар хотын хүн амын 96.2 хувь нь сайжруулсан 

ариун цэврийн байгууламжаар хангагдаж 3,8 хувь нь ил задгай байна. Үүний дотор 38.6 хувь нь 

ус татдаг ариун цэврийн байгууламжтай. Гэр хороололд оршин суугчдын 97.3% нь инженерийн 

шугам сүлжээнд холбогдоогүй болон зуслан, суурин газрын эмнэлэг, сургууль, хот, суурин 

газраас алслагдсан амралт, сувиллын газар, жуулчны баазад бохир ус татан зайлуулах систем 

байхгүй учраас нүхэн жорлон ашигладгаас оршин суугчдын бохир шингэн шууд орчны хөрсөнд 

шингэж хотын хөрс, хөрсний усны бохирдлын голлох эх үүсвэр болж байна. 

Тулгарч буй бэрхшээл болон авах арга хэмжээнүүдийг дараах байдлаар тодорхойлов. Үүнд: 

• Төв цэвэрлэх байгууламж нь төслийн хүчин чадлаараа ажиллах боломжгүй бөгөөд 
ашиглалтын хүчин чадал муу, техник технологи хуучирсан, зардал ихтэй, үр ашигтай 
ажиллах боломжгүй, цаашдын эрэлтийг хангаж чадахгүй тул орчин үеийн өндөр  (био, 
нано) технологиор шинэчлэн, өргөтгөх шаардлагатай.  

• Ариутгах татуургын шугам сүлжээний коллекторуудыг удаан хугацаанд ашигласнаас 
зарим хэсэгтээ цоорч, эвдэрч гэмтсэнээс  нэвтрүүлэх хүчин чадал муудсан. Иймд эдгээр 
шугам хоолойг өргөтгөж томсгох, шинээр солих шаардлагатай.  

• Үйлдвэрийн бохирдсон хаягдал ус зохих түвшинд цэвэрлэгддэггүй. “Харгиа” НӨҮГазрын 
үйлдвэрийн бохир усны цэвэрлэх байгууламжийг уламжлалт технологиор шинэчилсэн ч 
шаардлага хангахгүй бөгөөд арьс ширний үйлдвэрийн цэвэршүүлээгүй бохир ус ТЦБ 
руу шууд очдог. 

• Зарим үйлдвэрүүд өөрийн бохир ус цэвэрлэх төхөөрөмжгүйгээс бохир усаа 
цэвэршүүлэлгүйгээр шууд Туул гол руу, эсвэл төв коллекторт нийлүүлдэг. Ингэж 
үйлдвэрийн цэвэрлэгдээгүй бохир ус төв цэвэрлэх байгууламжинд орж цэвэршүүлэгч 
бактериудыг устган, цэвэршүүлэлтийн түвшинг бууруулдаг нь голын усны чанарыг 
муутгаж байна. 

• Гэр хорооллууд ариутгах татуургын шугам сүлжээнд холбогдоогүй бөгөөд хөрс, газрын 
доорх усны бохирдлыг бий болгох нүхэн жорлонгууд хэрэглэдэг. 

• Гэр хорооллын цэвэр усны шугам сүлжээтэй газруудад   дахин төлөвлөлт хийж тохирох 
хүчин чадлын бохир ус цэвэрлэх, дулаан, цахилгаан үйлдвэрлэх, (хаягдалгүй технологи, 
биохийн технологи) нэвтрүүлэх шаардлага хэрэгцээ байна 

• Зуслан, алслагдсан газруудын хэсэг бүлэг өрх болон өрх тус бүрийн ариун цэврийн 
байгууламжийн бохирдолгүй стандарт бий болгож, соруулан авч, бохир  усны  ариутгах 
татуургын шинэ тогтолцоо нэвтрүүлэх шаардлагатай. 

• Төв цэвэрлэх байгууламж нь төслийн хүчин чадлаараа ажиллаж цаашдын эрэлтийг 
хангаж чадахгүй тул орчин үеийн өндөр (био, нано) технологоор шинэчлэн, хотын 
хөгжлийн 2020 оны ерөнхий төлөвлөгөөний тодотгол, 2030 оны хөгжлийн чиг хандлагын 
төлөвлөлтийн хэмжээнд хүртэл өргөтгөх шаардлагатай. 

•  Гэр хорооллын болон алслагдсан суурингуудын бохир ус цэвэрлэх байгууламжийн 
техник технологийн шийдлийг нэн тэргүүнд шийдвэрлэх шаардлагатай.  

 

5.4.3. Цахилгаан хангамж 
 Улаанбаатарын бүсийн түвшинд 

Нийслэлийн бүсийн эрчим хүчний хэрэглэгчдийг ТЭХС-ээс Улаанбаатарын Цахилгаан 

дамжуулах сүлжээ,  Налайх, Багануур, Баянчандмань , мөн Эрдэнэт Булганы шугамаас 

цахилгаанаар хангаж байна. Цахилгаан шугам сүлжээний нийт урт 2600 км орчим 

байна. 

Нийслэлийн бүсийн 110, 220 кВ-ын дэд станцуудын 2008-2012 онд дамжуулсан 

цахилгаан эрчим хүчний дүнгээс харахад, 2008 онд 262.5 мВт, 2009 онд 265.6 мВт, 
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2010 онд 300.7 мВт, 2011 онд 276.2 мВт,  2012 онд 346.6 мВт цахилгаан эрчим хүч 

хэрэглэгчдэд дамжуулсан байна.  

 Дүрслэл 5.4.3.1. 

Нийслэлийн бүсийн цахилгааны ачаалал, /мВт/ 

 
                                                                                                     Эх сурвалж: ÒÁÖÄÑ ÒªÕÊ 

Ачааллын жилийн өсөлтийг авч үзвэл 2009 онд 3.3 мВт, 2010 онд 34.2 мВт, 2012 онд 

70.4мВт-аар тус тус өссөн байна. Хэрэглээний хувьд 2006 онд 1266 сая.кВт.цаг, 2007 

онд 1380.4 сая.кВт.цаг, 2008 онд 1562.3 сая.кВт.цаг,2009 онд 1640.8 сая.кВт.цаг 

цахилгаан эрчим хүч хэрэглэсэн байна. Цахилгаан эрчим хүчний хэрэглээний өсөлтийг 

авч үзвэл, хэрэглээ 2007онд 114.4 сая.кВт.цаг, 2008 онд 181.9 сая.кВт.цаг, 2009 онд 

78.5 сая.кВт.цагаар өссөн байна. 

Нийслэлийн бүс нутагт Улаанбаатар хотоос гадна Багануур, Зуунмод, Налайх зэрэг 15-

25 мян. хүн оршин суух томоохон хотууд, Сонгино, Гачуурт, Туул, Аргалант зэрэг 3-10 

мян. хүн оршин суух хот маягийн суурин, Баянчандмань, Борнуур, Жаргалант зэрэг 1.5-

5 мян. хүн суурьших  төвийн бүс нутгийн суурин газрууд, Баянжаргалан, Баян-Өнжүүл, 

Дэлгэрхаан зэрэг 0.5-3.6 мян. хүн оршин суух зэрэг багцалсан тоогоор 60 гаруй, 

нийтдээ 120 гаруй жижиг суурин хэрэглэгч хамрагдаж байгаа юм. Одоогийн байдлаар 

эдгээр хот, суурин газруудын цахилгааны хэрэглээ нь харилцан адилгүй байгаа бөгөөд 

суурилагдсан хүчин чадлынхаа 20-80 орчим хувийг ашиглаж байна. 2009 оны 

байдлаар Зуунмод хот 14124 мян.кВт.цаг, Сонгино 11628, Шувуу 7836, Гачуурт 12828, 

Хонхор 8088, Баянцогт 624,Нөхөрлөл 1920, Атар 540 мян.кВт.цаг цахилгаан эрчим хүч 

хэрэглэсэн байна. Үүнийг 1999 оны үзүүлэлттэй харьцуулахад хэрэглээ Сонгино, 

Шувуу, Гачуурт, Хонхор зэрэг газруудын ачаалал эрс өссөн байна.  

 

Хүснэгт  5.4.3.1. 2006-2009 оны цахилгааны хэрэглээ. /сая.кВт.цаг / 

  2006 он 2007 он 2008 он 2009 он 

Улаанбаатар хот 1251 1362 1536 1611 
Борнуур  6.9 7.6 7.8 8.1 
Баянчандмань 6.3 7.6 9.1 9.5 
Багануур 1.8 3.2 9.4 12.2 
Дүн 1266 1380.4 1562.3 1640.8 

Эх сурвалж: ТБЦДС ÒªÕÊ 

 

Одоогоор шугам сүлжээний ачаалал харилцан адилгүй, Улаанбаатар хотын төвд хүн 

амын нягтрал, шилжилт хөдөлгөөн, барилгажилт зэргээс шалтгаалан цахилгаан эрчим 

хүчний хэрэглээ ихэсч байгаа бол харин түүний дагуул ихэнх хот, суурин газруудад 

эрчим хүчний нөөцтэй байна. Дэд станцууд суурилагдсан хүчин чадлынхаа 20- 80%-ийг 

ашиглаж байна. Одоогийн байдлаар бүс нутгийн хэрэглэгчид жилд 1641 сая кВт 
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цахилгаан эрчим хүч хэрэглэж ТЭХС-ийн ачааллын 50 орчим хувь буюу 346.6 мВт 

ачааллыг үүсгэж байна 

Нийгэм эдийн засгийн хөгжил, хүн амын шилжилт хөдөлгөөнтэй холбоотойгоор  хүн 

амын нягтрал суурьшил ихсэн хотод төвлөрөл үүсэн, шинэ шинэ орон сууц,  

үйлчилгээний газрууд ихээр баригдах болсон, үйлдвэрлэлийн процесс автоматжиж, 

шинэ техник технологи олноор нэвтрүүлэх болсон, ахуйн хэрэглээнд шинэ төрлийн 

цахилгаан хэрэгслүүд ихээр хэрэглэх болсон зэргээс шалтгаалан цаашид эрчим 

хүчний хэрэглээ өсч, Улаанбаатар хотод эрчим хүчний эх үүсвэр шинээр барих, шинэ 

бууруулах станцууд барих шаардлагатай болж байгаа юм. Мөн дагуул хот, суурин 

газруудад хүн амын төвлөрөл үүсч, ХАА-н үйлдвэрлэл цахилгаанжих процесс 

эрчимжсэнээр эрчим хүчний хэрэглээ өсч хэрэглэгчдийг найдвартай, тасралтгүй эрчим 

хүчээр хангах хэрэгцээ бий болж байна. 

 

Дүрслэл 5.4.3.1. Улаанбаатарын бүсийн цахилгаан хангамжийн одоогийн байдал 

 
 

Хүснэгт  5.4.3.2. Төвийн эрчим хүчний системийн хүчин чадал 

Нэр Тооцоот хүчин 
чадал(МВт) 

Ажлын хүчин 
чадал(МВт) 

Байгуулсан он Компанийн нэр 

Дулааны цахилгаан станц -2 21.5 20 1961 – 1969 “ДЦС - 2” 

Дулааны цахилгаан станц -3 136 116 1968 – 1982 “ДЦС - 3” 

Дулааны цахилгаан станц -4 580 540 1983 – 1991 “ДЦС - 4” 

Хэсгийн дүн 737.5 676   

Дарханы Дулааны цахилгаан 
станц 

48 38.6 1966, 1986 “Дархан ДЦС” 

Эрдэнэтийн Дулааны 
цахилгаан станц 

28.8 21 1987 - 1989 “Эрдэнэт ДЦС” 

Бүгд 814.3 735.6   
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 Улаанбаатар хотын түвшинд 

Улаанбаатар хотын хэрэглэгчид эрчим хүчний хангамжийн хувьд төвлөрсөн цахилгаан 

хангамжинд холбогдсон. Улаанбаатар хотын аж үйлдвэр, нийгэм ахуйн хэрэглэгчийг 

Монгол улсын төвийн эрчим хүчний системээс буюу 2-р, 3-р, 4-р цахилгаан станцаас 

цахилгаан эрчим хүчээр хангаж байна.  

Эдгээр станц нүүрсээр ажилладаг бөгөөд үр ашгийн түвшин нь олон улсын 

стандартаас доогуур байна. Төвийн эрчим хүчний системийн цахилгааны алдагдал 

ихээхэн өндөр байна. 2007 онд дамжуулалт борлуулалтын алдагдал 23.1% байсан 

байна. Улаанбаатарын цахилгаан дамжуулах сүлжээ  110, 220 кВ хүчдэлтэй 14 дэд 

станцаас хэрэглэгчдийг эрчим хүчээр хангаж байна. Дэд станцуудын суурилагдсан 

хүчин чадал 912 мВА. АС-240 дамжуулагчтай, хоёр хэлхээт тойрог цахилгаан 

дамжуулах шугамтай. 

 

Дүрслэл 5.4.3.2. Улаанбаатар хотын цахилгаан хангамжийн одоогийн байдал 

 
 

Эрчим хүчний салбарт тулгарч буй бэрхшээлүүд болон авах арга хэмжээг дараах 

байдлаар дүгнэлээ. Үүнд: 

 Эрчим хүчний хангамжийн өнөөгийн хүчин чадал нь ирээдүйн эрэлтийг хангахад 
хүрэхгүй тул шинэ эх үүсвэрийг яаралтай барьж байгуулах шаардлагатай. 

 Дамжуулалт, түгээлтийн техникийн алдагдал нь нийт дамжуулсан цахилгаан эрчим 
хүчний 25%-ийг эзлэж байгаа нь маш өндөр байна. 

 Нүүрсээр ажилладаг ДЦС-ууд харьцангуй үр ашиг муутай тул технологийн шинэчлэл 
хийх шаардлагатай. 

 Хотын зарим хэсгийн дэд станцууд ачааллаа даахгүй байдалд хүрээд байна. 

Эрчим хүчний хангамжийн өнөөгийн хүчин чадал нь ирээдүйн эрэлтийг хангахад 

хүрэхгүй хотын зарим хэсгийн дэд станцууд ачааллаа даахгүй байдалд хүрээд байгаа 

тул шинэ эх үүсвэрийг яаралтай барих  шаардлагатай болсон. 

Нүүрсээр ажилладаг ДЦС-ууд харьцангуй үр ашиг муутай тул технологийн шинэчлэл 

хийх шаардлагатай. 
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Сэргээгдэх эрчим хүч, нар, салхины энергийг өргөнөөр ашиглах, хийн хангамжийн 

системийг нэвтрүүлэх, ахуйн болон үйлдвэрийн хог хаягдлын бүтцийг судлан эрчим хүч 

үйлдвэрлэх технолги нутагшуулахыг амьдрал шаардаж байна. 

 

5.4.4. Холбоо, мэдээллийн сүлжээ 
 

Óëààíáààòàð õîòîä òºâ õýñýãòýý ñóóðèí õîëáîîíû Ôðàíöûí Å-10 ìàðêèéí ìàñòåð ñòàíö 

áîëîí 7 äýä ñòàíö, ç¿¿í õýñýãòýý Ãåðìàíû EWSD ìàðêèéí ñòàíö ñóóðèí òåëåôîíû 

¿éë÷èëãýý ¿ç¿¿ëæ áàéãààãààñ õîòûí õýìæýýíä 2011 îíû áàéäëààð  ñòàíöóóäûí íèéò 

áàãòààìæ 71.000 áàéãàà áºãººä à÷ààëàãäñàí õýðýãëýã÷èä 59900 áàéíà. 

 

Дүрслэл 5.4.4.1. Холбоо, мэдээллийн сүлжээ. Одоогийн байдал 

 
 

Ýäãýýð õýðýãëýã÷äèéã õîëáîõîä àøèãëàãääàã ãîë áàéãóóëàìæ áîëîõ õîòûí òåëåôîí 

ñ¿ëæýýíèé ñóâàã÷ëàëûí áàéãóóëàìæèä 5380 õóäàã, 1.408.194 ì óðòòàé, 412.314 ì ÿíäàí 

ñóâàã÷ëàë àøèãëàãäàæ, äýýðõ ñóâàã÷ëàëààð õîòûí òåëåôîí ñ¿ëæýýíä 121.950 õîñ áóþó 

327061.5 êì ôèçèê êàáåëü øóãàì àøèãëàãäàæ, ñóóðèí òåëåôîíû ¿éë÷èëãýýíèé 

ажиллагааны түвшин 63.4 хувьтай байна. Улаанбаатар хотын хэмжээнд сувагчлалаар 

/Энд агаарын кабель тооцоогүй болно/ шилэн кабелийн гол сүлжээ байгуулсан 

компаниудын шилэн кабелийн трассын урт 683.5 гаруй êì áºãººä áóñàä øèëýí 

êàáåëèéí æèæèã ñ¿ëæýýã òîîöîí ¿çýõýä 1000.0 ãàðóé êì øèëýí êàáåëèéí ñ¿ëæýý õîòûí 

õýìæýýíä áèé áîëñîí áàéíà. 

¯¿ðýí òåëåôîíû 4 îïåðàòîð Ìîíãîë óëñûí õýìæýýíä ¿éë àæèëëàãàà ÿâóóëæ, íиéò ãàð 

óòàñ õýðýãëýã÷äèéí òîî Óëààíáààòàð õîòîä äàâõàðäñàí òîîãîîð 2011 îíû áàéäëààð 

1.20 ñàÿ õýðэглэгчтэй болж үүнээс хөдөлгөөнт õîëáîîíû 3G òåõíîëîãèéí õýðýãëýã÷èä 

180.000 îð÷èì áîëñîí áàéíà. 

Êàáåëèéí òåëåâèçèéí ñèñòåì ýð÷èìòýé íýâòýðñíýýð Óëààíáààòàð õîòîä 13 îïåðàòîð 

äàâõàðäñàí òîîãîîð 105 îð÷èì ñóâãèéí íýâòð¿¿ëãèéã ¿ç¿¿ëäýã áîëñîí áà 210.0 ãàðóé 
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ìÿíãàí õýðýãëýã÷ êàáåëèéí ñèñòåìä õîëáîãäñîí áàéíà. Òåëåâèçèéí ñèñòåì òîîí 

òåõíîëîãèä øèëæèæ áàéãàà ýíý ¿åä Óëààíáààòàð õîòûí àëñëàãäñàí ä¿¿ðã¿¿ä áîëîí 

çóñëàíãèéí ãàçðóóäàä àãààðûí òîîí òåõíîëîãèîð 2 êîìïàíè, õîòûí òºâ õýñýãò ãóðâàëñàí 

¿éë÷èëãýýíèé òîîí ñèñòåìèéã 2 îïåðàòîð êîìïàíè ¿éë àæèëëàãàà ÿâóóëæ áàéíà. 

Õîòûí õýìæýýíä õýò áîãèíî äîëãèîíû íèéò 24 FM ðàäèî àæèëëàæ áàéíà. 

Улаанбаатар хотод “Монгол шуудан” ТӨХК, “Улаанбаатар шуудан”, “Скай шуудан”, 

“Монгол буухиа” ложистик шуудан, “Түгээмэл” шуурхай шуудан гэсэн төрийн болон 

õóâèéí õýâøëèéí ÀÀÍ-¿¿ä øóóäàíãèéí ¿éë÷èëãýý ¿ç¿¿ëæ áàéíà. 

Óëààíáààòàð õîòûí 2020 îí õ¿ðòýëõ Ìýäýýëýë õîëáîîíû ñàëáàðûí õºãæëèéã õºãæ¿¿ëýõ 

¿íäñýí òîäîòãîëä äàðààõ ãîë çîðèëòûã äýâø¿¿ëýí òàâüæ байна. Үүнд: 

 Ìýäýýëýë õîëáîîíû ñàëáàðûí îäîî áàéãàà ¿íäñýí áàéãóóëàìæ áîëîõ õóäàã 
ñóâàã÷ëàëûí áàéãóóëàìæ, à÷ààëëàà äèéëýõýý áîëüñîí ýíý ¿åä áîäëîãûí õóâüä äýä 
á¿òöèéí ñèñòåìèéã øèéäâýðëýõ  

 Õîëáîîíû ñàëáàðò òåõíèê òåõíîëîãèéí äýâøèë àñàð õóðäàí ººð÷ëºãäºí øèíý÷ëýãäýæ 
áàéãàà  ýíý ¿åä ñóóðü ñ¿ëæýý áîëîõ ºíäºð õóðäíû øèëýí êàáåëèéí ñ¿ëæýýã áàéãóóëàõ 

 Òºðèéí ç¿ãýýñ ìýäýýëýë õîëáîîíû ñàëáàðûí õºãæëèéí ÷èã õàíäëàãàä òîõèðóóëàí 
бодлогын шинжтэй өөрчлөлт шинэчлэлтийг хийх гэсэн 3 үндсэн зорилтыг хэрэгжүүлсэн 
íºõöºëä äýýðõ ñóóðü ñ¿ëæýý /äýä á¿òýö/-ã áèé áîëãîñîí íºõöºëä ìýäýýëýë õîëáîîíû 
áóñàä ñàëáàð ÿìàð ÷ õºðºíãº îðóóëàëò øààäëàãàã¿éãýýð òºðèéí îðîëöîîã¿é, õóâèéí 
õýâøëèéí ÀÀÍ-èéí õºðºíãº îðóóëàëòààð èë¿¿ õóðäàí õºãæèõ áîëîìæ á¿ðäýõ áîëíî ãýæ 
¿çýæ áàéíà. 
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VI БҮЛЭГ. ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ИЖ БҮРЭН ҮНЭЛГЭЭ 

 

6.1. Улаанбаатар хотын барилгажсан газар нутгийн хот байгуулалтын иж 
бүрэн үнэлгээ боловсруулах аргачлал 

Хот суурины дэвсгэр газарт хот байгуулалтын иж бүрэн үнэлгээ өгөх асуудал нь 

байгаль-экологи, нийгэм-эдийн засаг, техникийн шинжлэх ухааны харилцан уялдаа 

бүхий цогц үйл ажиллагааны хүрээнд шийдвэрлэгдэн, хот төлөвлөлтийн зураг төслийн 

үе шат бүхэнд хийгдэж, хотын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө, хэсэгчилсэн ерөнхий 

төлөвлөгөө, барилгажилтын төслийн үндэслэл болон ашиглагдана. 

Хүрээлэн буй орчны хуримтлагдсан асуудлуудыг шийдвэрлэхэд хот байгуулалтын 

судалгааны ажил нь төлөвлөлтийн цаашдын хандлагыг тодорхойлдгийг олон улсын 

жишгээс харж болно. “Хүрээлэн буй орчин” хэмээх нэгдмэл системийн нэг бүрэлдэхүүн 

нь “байгалийн цогцолборын динамик өөрчлөлт хувьсал”-ын шалтгааныг илрүүлэх арга 

зүйг сонгох ач холбогдолтой. 

Ландшафтын арга нь байгаль орчныг бүрэлдэхүүн тус бүрээр нь авч үзэн, харилцан 

хамааралт үйл явцыг судалж, ландшафтын мөн чанарыг илрүүлдэг хэдий ч байгальд 

нөлөөлөх хүний үйл ажиллагааг иж бүрэн авч үзэж чаддаггүй байна. 

Экологийн арга нь хүний үйл ажиллагааны нөлөөллийг гүнзгийрүүлэн, үзэгдэл юмсын 

үйл явцыг бодитойгоор гаргах боломжийг бүрдүүлнэ. 

Экологи-ландшафтын арга нь хосолмол мөн чанартай, нэг нь нөгөөгөө баяжуулан 

тодруулах, улмаар физик газарзүйн тодорхой нөхцөлд орчин үеийн техник эдийн 

засгийн хөгжлийн түвшинд шинжлэх ухааны үндэстэй шинэ арга замыг хот 

төлөвлөлтөд нээж өгдгөөрөө давуу тал болно. Нөгөө талаас хот төлөвлөлтийн 

уламжлалт аргууд нь өөрийн үнэ цэнээ хадгалахын зэрэгцээ экологийн байр сууринаас 

байгаль нийгмийн харилцан шүтэлцээг авч үзэн, агуулга хэлбэрээ баяжуулна. 

Иймд зах зээлийн эдийн засгийн тогтолцооны үед хот байгуулалтын зураг төслийн үйл 

ажиллагааны гол зорилго нь хүрээлэн буй орчинд хүний үйл ажиллагаанаас үүссэн 

сөрөг нөлөөллийг экологийн болон тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлалын үүднээс 

авч үзэн, хотын ландшафтыг барилгажсан орчин, нийгэм-эдийн засгийн орчинтой нь 

шүтэлцүүлэн сайжруулж, хүн амын амьдрах орчинг бүхэлд нь шинэчлэн сэргээх 

үнэлгээг өгч, хот төлөвлөлтийн бүсчлэлийн горимыг тогтоон, газар ашиглалтын 

системчлэлийг бий болгоно. 

Хотын газар нутагт хот байгуулалтын иж бүрэн үнэлгээг өгөхөд харгалзах хүчин 

зүйлийн тоо, бүтэц, шинж чанар болон үзүүлэлтүүдийг сонгоход тухайн газар нутгийн 

онцлог нөлөөлнө. Нөгөө талаас статистик тоон өгөгдлүүдийг байнга сайжруулж, 

стандарт журмыг мөрдөх нь нэн чухал болно. 

Хот байгуулалтын иж бүрэн үнэлгээг боловсруулснаар Монгол улсын хот суурины 

экологийн тэнцвэрт байдлыг хадгалах үүднээс хот, суурины дэвсгэр газрыг сонгох, 

хотын газар нутгийн зохион байгуулалтыг шинэчлэн бүсчилж, горимлох, архитектур-

орон зайн төлөвлөлтийн бүтцийг сэргээн шинэчилж, сайжруулах, зах зээлийн хэрэгцээ, 

шаардлагын дагуу газар ашиглалтын төлбөрийг олон хүчин зүйлээс хамааруулан, 

ялгаварт үнээр тогтоох, хот байгуулалтын мэдээллийн санг байгуулах зэрэг 

асуудлуудыг шийдвэрлэхэд гол үндэслэл болгон ашиглагдана. 

Монгол улсын төрөөс экологийн талаар баримтлах бодлогод “хот байгуулалт, эрүүл 

мэнд” заалтыг тусгасан бөгөөд уг заалтад “...Хот орчмын байгаль, цаг уурын онцлог, 

экологийн даац, оршин суугчдын эрүүл, аюулгүй орчинд ажиллаж, амьдрах 
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шаардлагыг нарийн тооцсон архитектурын зохиомж, барилгын бүтээц, хийц, 

инженерийн болон ногоон байгууламж, зам тээврийн бүтэц, зохион байгуулалтыг 

бүрдүүлж, хөгжүүлэх”-ээр тусгасан байна. 2008 онд шинэчлэн батлагдсан Хот 

байгуулалтын тухай хуульд хот байгуулалтын иж бүрэн үнэлгээ хийж байхыг хуульчлан 

зааж өгсөн. 

Хот байгуулалтын иж бүрэн үнэлгээ нь танин мэдэхүйн үйл ажиллагаа бөгөөд хот, 

суурины байгалийн нөхцөл, нөөцийг оновчтой ашиглаж, одоогийн хэрэгцээг хангахын 

зэрэгцээ хойч үеийнхэндээ хохиролгүйгээр өвлүүлэн үлдээх хэмээсэн тогтвортой 

хөгжлийн үзэл баримтлалын дэлхийн нийтлэг зарчим мөрдөгдөх нөхцөл бүрдэнэ. 

Хот байгуулалтын иж бүрэн үнэлгээний нийгэм-эдийн засгийн ач холбогдол нь 

одоогийн бодит нөхцөлийг илрүүлэх, хот суурины сүлжээг оновчтой тогтоох, 

инженерийн болон нийгмийн дэд бүтцийг бий болгох, хүн амын соёл, ахуйн 

үйлчилгээний хангамж, хүрэлцээг бүрдүүлэх, эдийн засгийн хөгжлийг түргэтгэх хүчин 

зүйлсийг тогтоодогт оршино. 

 

               Дүрслэл 6.1.1. 

   Одоо байгаа хот суурины дэвсгэр газрын хот байгуулалтын иж бүрэн үнэлгээ 

ОДОО БАЙГАА ХОТ СУУРИНЫ ДЭВСГЭР ГАЗРЫН ХОТ 
БАЙГУУЛАЛТЫН ИЖ БҮРЭН ҮНЭЛГЭЭ 

  

   

Байгаль орчны 
үнэлгээ 

 
Нийгэм-эдийн 

засгийн 
үнэлгээ 

 
Дэд бүтцийн 

үнэлгээ 

 
 
 

Архитектур, 
орон зайн 

төлөвлөлт, 
ландшафтын 

үнэлгээ 

 
Хот байгуулалтын иж бүрэн үнэлгээг Хот суурины дэвсгэр газарт хот байгуулалтын иж 

бүрэн үнэлгээ өгөх аргачилсан заавар УББ 30-201-09-ийн дагуу Улаанбаатар хотын 

барилгажсан нутаг дэвсгэрийн хүрээнд төлөвлөлтийн 8 хэсэг,  71 хороололд хуваан 

авч үзэж, аргачилсан зааварт тусгасны дагуу хот суурины нутаг дэвсгэрийн бүстэй 

харгалзуулан, 71 бүс бүрээр хот байгуулалтын иж бүрэн үнэлгээг хийлээ.  

Хот, суурины барилгажсан газар нутагт хүрээлэн буй орчны (нэгдсэн экосистем) 

нөхцөлийг нарийвчлан эерэг ба сөрөг талыг илрүүлж, 5 шатлалтай ангиллаар 

үнэлгээний 4 бүлэг үзүүлэлтээр тогтоож, 5 баллын системийн аргыг хэрэглэсэн болно. 

Үүнд: 

 Байгаль орчны үнэлгээнд газар нутгийг нэн тохиромжтой, тохиромжтой, хязгаарлагдмал 
тохиромжтой, тохиромжгүй, нэн тохиромжгүй;  

 Нийгэм-эдийн засгийн үнэлгээнд хүн амын соёл, ахуйн үйлчилгээний хэрэгцээ, 
хангамжийн түвшинг нэн өндөр, өндөр, дунд, доогуур, нэн доогуур; 

 Дэд бүтцийн үнэлгээнд нэн тохиромжтой, тохиромжтой, хязгаарлагдмал тохиромжтой, 
тохиромжгүй, нэн тохиромжгүй; 

 Архитектур, орон зайн төлөвлөлт-ландшафтын хувьд байгалийн болон хотын 
элементүүдийн шинж чанарт нэн өндөр, өндөр, дунд, доогуур, нэн доогуур гэсэн 5 
шатлалыг баримтлан 5 баллын үнэлгээг тус тус өглөө. 
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6.1.1. Байгаль орчны үнэлгээ 

Байгаль орчны үнэлгээг байгалийн нөхцөл, нөөц, байгаль-экологи, инженер-экологийн 
байдлаар нь үнэллээ. 

 
Дүрслэл 6.1.1.1.  Байгаль орчны үнэлгээ  

БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ҮНЭЛГЭЭ 
 

  

Байгалийн нөхцөл, 
нөөцийн үнэлгээ 

 
Байгаль экологийн 

үнэлгээ 
 

Инженер экологийн 
үнэлгээ 

 
Хот, суурины нутаг дэвсгэрийн бүс бүрийн зохицох балл өөр өөр байвал дараах 
томъёог ашиглан зохицох дундаж баллыг тодорхойлно.   

 

Здб   

Зб хТ    х     
Т

      
Зб хТ  х     

Т
 

     
 ∑ Зб  Т     х    

 
   

   хТ
 

Тайлбар: 

 Здб – тухайн бүсийн зохицох дундаж балл 

 Зб1 –1 дүгээр бүс дэх тухайн үнэлгээний үзүүлэлтийн зохицох балл  

 Збn–n дүгээр бүс дэх тухайн үнэлгээний үзүүлэлтийн зохицох балл 

 Т1   –1дүгээр бүсийн дэвсгэр газрын хэмжээ, га 

 Тn –n дүгээр бүсийн дэвсгэр газрын хэмжээ, га; 

  n –бүсийн тоо. 

 
Хүснэгт  6.1.1.1.  Төлөвлөлтийн хэсгүүдийн байгалийн орчны үнэлгээний үнэлэмж 

 
 

д/д 

 
 

Төлөвлөлтийн 
хэсгүүдийн нэр 

Байгаль орчны үнэлгээ 

Нэгдсэн үнэлгээ Үүнээс 

Б
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1 Зүүн хэсэг Хязгаарлагдмал тохиромжтой 3 3 4 

2 Төвийн хэсэг Хязгаарлагдмал тохиромжтой 3 3 4 

3 Хойд хэсэг Хязгаарлагдмал тохиромжтой 3 3 4 

4 Баруун хойд хэсэг Хязгаарлагдмал тохиромжтой 3 2 4 

5 Шинэ хэсэг Тохиромжтой 3 4 4 

6 Баруун I хэсэг Хязгаарлагдмал тохиромжтой 2 3 4 

7 Баруун II хэсэг Хязгаарлагдмал тохиромжтой 3 2 4 

8 Баруун өмнөд хэсэг Хязгаарлагдмал тохиромжтой 3 3 4 

 Нийт нутаг дэвсгэр Хязгаарлагдмал тохиромжтой 3 3 4 

 
Байгаль орчны үнэлгээгээр төлөвлөлтийн 8 хэсгийн 37.5 хувь буюу 3 хэсэг 

“тохиромжтой”, 5 хэсэг “хязгаарлагдмал тохиромжтой” үнэлгээнд хамрагдаж байна. 

Байгалийн нөхцөл нөөцийн үнэлгээгээр 1 хэсэг “тохиромжгүй”, бусад нь 

“хязгаарлагдмал тохиромжтой”, байгаль экологийн үнэлгээгээр 1 хэсэг “тохиромжгүй”, 4 

хэсэг “хязгаарлагдмал тохиромжтой”, 3 хэсэг “тохиромжтой”, инженер-экологийн 

үнэлгээгээр бүх хэсэг “тохиромжтой” ангилалд тус тус багтаж байна. 

Энэ нь хот байгуулалтад “тохиромжтой”, хөрөнгө оруулалтын өртөг байгаль орчны 

байдлаас шалтгаалан төдийлөн нэмэгдэхгүйг харуулж байна. 
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Хот байгуулалтын иж бүрэн үнэлгээний аргачилсан зааварт байгаль орчны үнэлгээний 

шалгуур үзүүлэлтүүдийг оновчтой тодорхойлоогүй, холбогдох ангилалд тусгаагүй зэрэг 

байдлаас шалтгаалан өмнө мөрдөгдөж байсан “Хот байгуулалтын иж бүрэн үнэлгээний 

аргачилсан заавартай хослуулан хэрэглэсэн болно.  

 

Дүрслэл 6.1.1.2.  Байгаль  орчны нэгдсэн үнэлгээ  3 

 
 
 

6.1.1.1. Байгалийн нөхцөл нөөцийн үнэлгээ 

 
Дүрслэл 6.1.1.1.1. Байгалийн нөхцөл нөөцийн үнэлгээ 

Байгалийн нөхцөл нөөцийн үнэлгээ 
 

    

Газрын 
гадаргын 
үнэлгээ 

 
Уур 

амьсгалын 
үнэлгээ 

 
Хөрс, ургамлын 

үнэлгээ 
 

Сэргээгдэх эрчим 
хүчний үнэлгээ 
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Хүснэгт 6.1.1.1.1.  Байгалийн нөхцөл, нөөцийн үнэлгээний үзүүлэлтүүд 
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Шалгуур 
үзүүлэлт 

Үзүүлэлтүүд 
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Газрын 
гадаргын 
налуу 

Газрын 
гадаргын 
налуу, % 

0-4 0 4-8 5 8-12 9 12-20 13 <20 19 

Өндөржилт Далайн 
түвшнээс 
дээш, м 

<1500 0 1500-
1800 

7 1800-
2100 

13 2100-
2500 

20 2500< 30 

У
у
р
 а

м
ь
с
га

л
 Барилгын 

уур 
амьсгал 

Уур 
амьсгалын 
бүсчлэл, бүс 

- 0 IV 0 III 1 II 2 I 4 

Эрүүл 
ахуйн уур 
амьсгал 

Уур 
амьсгалын 
индексийн 
өөрчлөлт 

- 0 35> 1 35-40 9 40-50 15 <50 25 
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Хөрс Цэцэрлэг-
жилтэд 
тохирох, % 

Хөрсийг 
солих-

гүй 

0 <25 3 25-50 6 50-75 9 <75 11 

Ургамал Ургамлын 
нөмрөгийн 
эзлэх хувь, 
% 

<75 0 50-75 3 30-50 6 10-30 9 >10 11 

Ойн сан Ойн эзлэх 
хувь, % 

- 0 50-80 0 30-50 1 10-30 3 >10 9 
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Нарны 
эрчим 
хүчний 
нөөц 

Жилд нартай 
байх цагийн 
тоо 

3300< 0 2200-
3300 

1 2200-
2000 

3 2000-
1000 

5 <1000 9 

Салхины 
эрчим 
хүчний 
нөөц 

Салхины 
дундаж 
хурд, м/сек 

3.0-3.5 0 3.0-2.5 1 2.5-2.0 3 <2.0 5 5.0-8.0 9 

Усны 
эрчим 
хүчний 
нөөц 

Үүсгэх 
түрэлт, Нм 

10-20 0 10 1 <20 2 <10 3 <5 5 
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Ашигт 
малтмал, 
эрдэс, 
түүхий эд 

Ашигт 
малтмалын 
нөөц 

Олон 
бүрдэл-

тэй 

0 Дунд 
бүрдэл-

тэй 

1 Цөөн 
бүрдэл-
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3 Барил-
гын 

мате-
риалын 

нөөц 
бүхий 

5 Нөөц-
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15 

 

 
Хүснэгт 6.1.1.1.2. Төлөвлөлтийн хэсгүүдийн байгалийн нөхцөл, нөөцийн үнэлгээний 

үнэлэмж 
д/д Төлөвлөлтийн 

хэсгүүдийн нэр 
Байгалийн нөхцөл нөөцийн үнэлгээ 

Нэгдсэн үнэлгээ Үүнээс 
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1 Зүүн хэсэг Хязгаарлагдмал 
тохиромжтой 

4 4 2 2 2 

2 Төвийн хэсэг Хязгаарлагдмал 
тохиромжтой 

4 3 2 2 2 

3 Хойд хэсэг Хязгаарлагдмал 
тохиромжтой 

4 3 2 2 2 
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4 Баруун хойд 
хэсэг 

Хязгаарлагдмал 
тохиромжтой 

4 3 2 2 2 

5 Шинэ хэсэг Хязгаарлагдмал 
тохиромжтой 

4 3 2 2 2 

6 Баруун I хэсэг Тохиромжгүй 4 2 1 2 2 
7 Баруун II хэсэг Хязгаарлагдмал 

тохиромжтой 
5 3 1 2 3 

8 Баруун өмнөд 
хэсэг 

Хязгаарлагдмал 
тохиромжтой 

4 3 2 3 3 

 Нийт нутаг 
дэвсгэр 

Хязгаарлагдмал 
тохиромжтой 

4 3 2 2 2 

 
Байгалийн нөхцөл, нөөцийн хувьд төлөвлөлтийн 8 хэсгийн 12.5 хувь буюу 1 

хэсэг“тохиромжгүй”, бусад нь “хязгаарлагдмал тохиромжтой” үнэлгээнд хамрагдаж 

байна. 

Төлөвлөлтийн хэсгүүдийн75.0 ба түүнээс дээш хувь нь газрын гадаргын үнэлгээгээр 

“тохиромжтой”, уур амьсгалын үнэлгээгээр “хязгаарлагдмал тохиромжтой”, хөрс, 

ургамал, сэргээгдэх эрчим хүч, ашигт малтмалын үнэлгээгээр “тохиромжгүй” ангилалд 

тус тус багтаж байна. 

 
Хүснэгт 6.1.1.1.3. Байгалийн нөхцөл нөөцийн үнэлгээний үнэлэмж, хорооллоор 
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Байгалийн 
нөхцөл нөөц, 
бүгд 

Төлөвлөлтийн 
хэсгүүд 

8     7 87.5 1 12.5   

Хорооллууд 71   1 1.4 30 42.2 40 56.4    

Төлөв-
лөлтийн 
хэсгүү-
дээр 

1 Зүүн хэсэг 13     7 53.8 6 46.2   
2 Төвийн хэсэг 13     3 23.1 10 76.9   
3 Хойд хэсэг 6     2 33.3 4 66.7   
4 Баруун хойд хэсэг 6     1 16.7 5 83.3   
5 Шинэ хэсэг 13     7 53.8 6 46.2   
6 Баруун I хэсэг 9     1 11.1 8 88.9   
7 Баруун II хэсэг 4     4 100     
8 Баруун өмнөд хэсэг 7   1 14.3 5 71.4 1 14.3   

1.Газрын 
гадарга 

Төлөвлөлтийн 
хэсгүүд 

8 1 12.5 7 87.5       

Хорооллууд 71 28 39.4 42 59.2 1 1.4     
Төлөв-
лөлтийн 
хэсгүү-
дээр 

1 Зүүн хэсэг 13 6 46.2 7 53.8       
2 Төвийн хэсэг 13 8 61.5 5 38.5       
3 Хойд хэсэг 6   5 83.3 1 16.7     
4 Баруун хойд хэсэг 6   6 100       
5 Шинэ хэсэг 13 5 38.5 8 61.5       
6 Баруун I хэсэг 9 5 55.6 4 44.4       
7 Баруун II хэсэг 4 4 100         
8 Баруун өмнөд хэсэг 7   7 100       

 1.1.Газрын 
гадаргын 
налуу 

Төлөвлөлтийн 
хэсгүүд 

8 2 25.0 2 25.0 3 37.5 1 12.5   

Хорооллууд 71 32 45.1 14 19.7 12 16.9 12 16.9 1 1.4 
Төлөв-
лөлтийн 
хэсгүү-
дээр 

1 Зүүн хэсэг 13 6  3  2  2    
2 Төвийн хэсэг 13 8  3    2    
3 Хойд хэсэг 6   1    4  1  
4 Баруун хойд хэсэг 6   1  2  3    
5 Шинэ хэсэг 13 5  3  5      
6 Баруун I хэсэг 9 5    3  1    
7 Баруун II хэсэг 4 4          
8 Баруун өмнөд хэсэг 7 4  3        

 1.2.Өндөр-
жилт 

Төлөвлөлтийн 
хэсгүүд 

8 8 100         

Хорооллууд 71 71 100         
Төлөв- 1 Зүүн хэсэг 13 13 100         
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лөлтийн 
хэсгүү-
дээр 

2 Төвийн хэсэг 13 13 100         
3 Хойд хэсэг 6 6 100         
4 Баруун хойд хэсэг 6 6 100         
5 Шинэ хэсэг 13 13 100         
6 Баруун I хэсэг 9 9 100         
7 Баруун II хэсэг 4 4 100         
8 Баруун өмнөд хэсэг 7 7 100         

2.Уур амьсгал Төлөвлөлтийн хэсгүүд 8   1 12.5 5 62.5 2 25.0   
Хорооллууд 71   19 26.7 12 16.9 40 56.4   

Төлөв-
лөлтийн 
хэсгүү-
дээр 

1 Зүүн хэсэг 13   6 46.2 4 30.8 3 23.0   
2 Төвийн хэсэг 13   2 15.4 1 7.7 10 76.9   
3 Хойд хэсэг 6   3 50.0 1 16.7 2 33.3   
4 Баруун хойд хэсэг 6     2 33.3 4 66.7   
5 Шинэ хэсэг 13   4 30.8 2 15.4 7 53.8   
6 Баруун I хэсэг 9       9 100   
7 Баруун II хэсэг 4       4 100   
8 Баруун өмнөд хэсэг 7   4 57.1 2 28.6 1 14.3   

 2.1.Барилгын 
уур амьсгал 

Төлөвлөлтийн 
хэсгүүд 

8   8 100       

Хорооллууд 71   71 100       
Төлөв-
лөлтийн 
хэсгүү-
дээр 

1 Зүүн хэсэг 13   13 100       
2 Төвийн хэсэг 13   13 100       
3 Хойд хэсэг 6   6 100       
4 Баруун хойд хэсэг 6   6 100       
5 Шинэ хэсэг 13   13 100       
6 Баруун I хэсэг 9   9 100       
7 Баруун II хэсэг 4   4 100       
8 Баруун өмнөд хэсэг 7   7 100       

 2.2.Эрүүл 
ахуйн уур 
амьсгал 

Төлөвлөлтийн 
хэсгүүд 

8     1 12.5 5 62.5 2 25.0 

Хорооллууд 71     19 26.8 11 15.5 41 57.7 
Төлөв-
лөлтийн 
хэсгүү-
дээр 

1 Зүүн хэсэг 13     6 46.2 4 30.8 3 63.0 
2 Төвийн хэсэг 13     2 15.4 1 7.7 10 76.9 
3 Хойд хэсэг 6     3 50.0 1 16.7 2 33.3 
4 Баруун хойд хэсэг 6       2 33.3 4 66.7 
5 Шинэ хэсэг 13     4 30.8 2 15.4 7 53.8 
6 Баруун I хэсэг 9         9 100 
7 Баруун II хэсэг 4         4 100 
8 Баруун өмнөд хэсэг 7     4 57.1 1 14.3 2 28.6 

3.Хөрс, ургамал Төлөвлөлтийн 
хэсгүүд 

8       2 25.0 6 75.0 

Хорооллууд 71   7 9.9 2 2.8 6 8.4 56 78.9 

Төлөв-
лөлтийн 
хэсгүү-
дээр 

1 Зүүн хэсэг 13       2 15.4 11 84.6 
2 Төвийн хэсэг 13     2 15.4 1 7.7 10 76.9 
3 Хойд хэсэг 6       1 16.7 5 83.3 
4 Баруун хойд хэсэг 6   1 16.7   1 16.7 4 66.6 
5 Шинэ хэсэг 13   3 23.1     10 76.9 
6 Баруун I хэсэг 9         9 100 
7 Баруун II хэсэг 4         4 100 
8 Баруун өмнөд хэсэг 7   3 42.8   1 14.4 3 42.8 

 3.1.Хөрс- 
ний 

Төлөвлөлтийн хэсгүүд 8       6 75.0 2 25.0 
Хорооллууд 71 2 2.8   8 11.3 4 5.6 57 80.3 

Төлөв-
лөлтийн 
хэсгүү-
дээр 

1 Зүүн хэсэг 13       1 7.7 12 92.3 
2 Төвийн хэсэг 13       3 23.1 10 76.9 
3 Хойд хэсэг 6     1 16.7   5 83.3 
4 Баруун хойд хэсэг 6     2 33.3   4 66.7 
5 Шинэ хэсэг 13     3 23.1   10 76.9 
6 Баруун I хэсэг 9         9 100 
7 Баруун II хэсэг 4         4 100 
8 Баруун өмнөд хэсэг 7 2 28.6   2 28.6   3 42.8 

 3.2.Ургамлан 
бүрхэвчийн 

Төлөвлөлтийн 
хэсгүүд 

8     5 62.5   3 37.5 

Хорооллууд 71   10 14.1     61 85.9 
Төлөв-
лөлтийн 
хэсгүү-
дээр 

1 Зүүн хэсэг 13   1 7.7     12 92.3 
2 Төвийн хэсэг 13   2 15.4     11 84.6 
3 Хойд хэсэг 6         6 100 
4 Баруун хойд хэсэг 6   1 16.7     5 83.3 
5 Шинэ хэсэг 13   3 23.1     10 76.9 
6 Баруун I хэсэг 9         9 100 
7 Баруун II хэсэг 4         4 100 
8 Баруун өмнөд хэсэг 7   3 42.9     4 57.1 

 3.3.Ойн 
сангийн 

Төлөвлөлтийн хэсгүүд 
 

8     5 62.5   3 37.5 
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Хорооллууд 71   10 14.1     61 85.9 
Төлөв-
лөлтийн 
хэсгүү-
дээр 

1 Зүүн хэсэг 13   1 7.7     12 92.3 
2 Төвийн хэсэг 13   2 15.4     11 84.6 
3 Хойд хэсэг 6         6 100 
4 Баруун хойд хэсэг 6   1 16.7     5 83.3 
5 Шинэ хэсэг 13   3 23.1     10 76.9 
6 Баруун I хэсэг 9         9 100 
7 Баруун II хэсэг 4         4 100 
8 Баруун өмнөд хэсэг 7   3 42.9     4 57.1 

4.Сэргээгдэх 
эрчим хүч 

Төлөвлөлтийн хэсгүүд 8     1 12.5 7 87.5   
Хорооллууд 71     7 9.9 64 90.1   

Төлөв-
лөлтийн 
хэсгүү-
дээр 

1 Зүүн хэсэг 13       13 100   
2 Төвийн хэсэг 13       13 100   
3 Хойд хэсэг 6       6 100   
4 Баруун хойд хэсэг 6       6 100   
5 Шинэ хэсэг 13       13 100   
6 Баруун I хэсэг 9       9 100   
7 Баруун II хэсэг 4       4 100   
8 Баруун өмнөд хэсэг 7     7 100     

 4.1.Нарны 
эрчим хүч 

Төлөвлөлтийн 
хэсгүүд 

8     8 100     

Хорооллууд 71     71 100     
Төлөв-
лөлтийн 
хэсгүү-
дээр 

1 Зүүн хэсэг 13     13 100     
2 Төвийн хэсэг 13     13 100     
3 Хойд хэсэг 6     6 100     
4 Баруун хойд хэсэг 6     6 100     
5 Шинэ хэсэг 13     13 100     
6 Баруун I хэсэг 9     9 100     
7 Баруун II хэсэг 4     4 100     
8 Баруун өмнөд хэсэг 7     7 100     

 4.2.Салхины 
эрчим хүч 

Төлөвлөлтийн 
хэсгүүд 

8         8 100 

Хорооллууд 71         71 100 
Төлөв-
лөлтийн 
хэсгүү-
дээр 

1 Зүүн хэсэг 13         13 100 
2 Төвийн хэсэг 13         13 100 
3 Хойд хэсэг 6         6 100 
4 Баруун хойд хэсэг 6         6 100 
5 Шинэ хэсэг 13         13 100 
6 Баруун I хэсэг 9         9 100 
7 Баруун II хэсэг 4         4 100 
8 Баруун өмнөд хэсэг 7         7 100 

 4.3.Усны 
эрчим хүч 

Төлөвлөлтийн 
хэсгүүд 

8   1 12.5   1 12.5 6 75.0 

Хорооллууд 71   7 9.9 4 5.6   60 84.5 
Төлөв-
лөлтийн 
хэсгүү-
дээр 

1 Зүүн хэсэг 13         13 100 
2 Төвийн хэсэг 13     4 30.8   9 69.2 
3 Хойд хэсэг 6         6 100 
4 Баруун хойд хэсэг 6         6 100 
5 Шинэ хэсэг 13         13 100 
6 Баруун I хэсэг 9         9 100 
7 Баруун II хэсэг 4         4 100 
8 Баруун өмнөд хэсэг 7   7 100       

5.Ашигт малт-мал, 
эрдэс, түүхий эд 

Төлөвлөлтийн 
хэсгүүд 

8     2 25.0 6 75.0   

Хорооллууд 71     15 21.1 9 12.7 47 66.2 
Төлөв-
лөлтийн 
хэсгүү-
дээр 

1 Зүүн хэсэг 13       4 30.8 9 69.2 
2 Төвийн хэсэг 13       1 7.7 12 92.3 
3 Хойд хэсэг 6       2 33.3 4 66.7 
4 Баруун хойд хэсэг 6     1 16.7   5 83.3 
5 Шинэ хэсэг 13     4 30.8   9 69.2 
6 Баруун I хэсэг 9     2 22.2 1 11.1 6 66.7 
7 Баруун II хэсэг 4     4 100     
8 Баруун өмнөд хэсэг 7     4 57.1 1 14.3 2 28.6 

 
Ерөнхий дундаж үнэлгээ 

 
ХЯЗГААРЛАГДМАЛ ТОХИРОМЖТОЙ 

 
Байгалийн нөхцөл, нөөцийн үнэлгээгээр “хязгаарлагдмал тохиромжтой” ангилалд 

багтан, төлөвлөлтийн 71 хорооллын 1 нь буюу 1.4 хувь “тохиромжтой”, 30 нь буюу 42.8 

хувь “хязгаарлагдмал тохиромжтой”, 40 нь буюу 56.8 хувь “тохиромжгүй” ангилалд тус 

тус багтаж байна.  
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Байгалийн нөхцөл, нөөцийн үнэлгээгээр “хязгаарлагдмал тохиромжтой” ангилалд 

багтаж байгаа нь хөрөнгө оруулалтын өртөг 20.0-40.0 хувиар өсөх хандлагатай. 

 

Дүрслэл 6.1.1.1.2. Байгалийн нөхцөл, нөөцийн нэгдсэн үнэлгээ 3 

 

 

6.1.1.2. Байгаль экологийн үнэлгээ 
 

Дүрслэл 6.1.1.2.1. Байгаль экологийн үнэлгээ  
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Хүснэгт 6.1.1.2.1. Байгаль экологийн үнэлгээний үзүүлэлтүүд 
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бохирдол 
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бодисын 
агууламж 

байхгүй 0 0.1-03 5 0.5-0.8 10 0.8-1.0 15 1.0< 20 

Тоосны 
бохирдол 

Агаарын 
тоосжилт 

Бохир-
дох 

ханд-
лагатай 

0 Бага 
зэрэг 

бохирд-
сон 

5 Дунд 
зэрэг 

бохирд-
сон 

10 Их 
бохирд-

сон 

15 Хэт их 
бохирд-

сон 

20 

Дуу 
шуугианы 
бохирдол 

Шуугианы 
хэмжээ 

Зөвшөө-
рөгдөх 

0 Сулав-
тар 

5 Дунд 
зэрэг 

10 Их 15 Хэт их 20 

Шингэн 
түлшний 
бохирдол 

 Хөрс, 
агаарын 
хорт 
бодисын 
агууламж 

Бохир-
дох 

ханд-
лагатай 

0 Бага 
зэрэг 

бохирд-
сон 

5 Дунд 
зэрэг 

бохирд-
сон 

10 Их 
бохирд-

сон 

15 Хэт их 
бохирд-

сон 

20 

Хатуу хог 
хаягдал 

 Хөрсний 
хорт 
бодисын 
агууламж 

Бохир-
дох 

ханд-
лагатай 

0 Бага 
зэрэг 

бохирд-
сон 

5 Дунд 
зэрэг 

бохирд-
сон 

10 Их 
бохирд-

сон 

15 Хэт их 
бохирд-

сон 

20 

Цацраг 
долгионы 
бохирдол 

Долгион 
тархалтаас 

Бохир-
дох 

ханд-
лагатай 

0 Бага 
зэрэг 

бохирд-
сон 

5 Дунд 
зэрэг 

бохирд-
сон 

10 Их 
бохирд-

сон 

15 Хэт их 
бохирд-

сон 

20 

Б
а
й
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р
с
д
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, 

э
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Үерлэлт Үерлэл-тийн 
магадлал 

Автаг-
дахгүй 

0 Автаг-
дахгүй 

0 Болзош-
гүй 

7 Магад-
лал 
бага 

15 Автаг-
дана 

27 

Хөрсний 
усны түвшин 

Усны илрэх 
гүн, м 

>3 1 2-3 3 2 5 1 9 <1 11 

Гадаргын 
усны 
агууламж 

 Хорт 
бодисын 
агууламж 

Цэвэр 5 Бага 
зэрэг 

бохирд-
сон 

8 Дунд 
зэрэг 

бохирд-
сон 

12 Их 
бохирд-

сон 

17 Хэт их 
бохирд-

сон 

22 

 
 

Хүснэгт 6.1.1.2.2. Төлөвлөлтийн хэсгүүдийн байгаль экологийн үнэлгээний үнэлэмж 
д/д Төлөвлөлтийн 

хэсгүүдийн нэр 
Байгаль экологийн үнэлгээ 

Нэгдсэн үнэлгээ Үүнээс 

б
а

л
л

а
а
р
 

Үзүүлэлтээр 
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й
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м
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г 
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а
л

 

1 Зүүн хэсэг 3 Тохиромжтой 2 4 
2 Төвийн хэсэг 3 Хязгаарлагдмал тохиромжтой 3 3 
3 Хойд хэсэг 3- Хязгаарлагдмал тохиромжтой 2 3 
4 Баруун хойд хэсэг 3- Тохиромжтой 2 3 
5 Шинэ хэсэг 3- Тохиромжтой 3 3 
6 Баруун I хэсэг 3 Хязгаарлагдмал тохиромжтой 2 4 
7 Баруун II хэсэг 3- Тохиромжгүй 2 3 
8 Баруун өмнөд хэсэг 3 тохиромжтой 3 3 

 Нийт нутаг дэвсгэр 3- Хязгаарлагдмал тохиромжтой 2 3 
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Байгаль экологийн үнэлгээгээр төлөвлөлтийн 8 хэсгийн 12.5 хувь буюу 1 нь  

“тохиромжгүй”, 4 нь буюу 50.0 хувь“хязгаарлагдмал тохиромжтой”, 3 хэсэг буюу 37.5 

хувь “тохиромжтой” үнэлгээнд хамрагдаж байна. 

Улаанбаатар хотын барилгажсан газар нутаг нийтдээ байгаль экологийн үнэлгээгээр 

“тохиромжтой” ангилалд хамаарч, байгаль орчны бохирдлын үнэлгээгээр 

“хязгаарлагдмал тохиромжтой”, байгалийн эрсдэл, эмзэг байдлын үнэлгээгээр 

“тохиромжтой” ангилалд тус тус багтаж байна. 

 

Хүснэгт 6.1.1.2.3. Байгаль экологийн үнэлгээний үнэлэмж, хорооллоор 
 
 
 
 
 

Үнэлгээний хүчин зүйлс 
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Үнэлгээний ангилал 

 
Нэн тохи-
ромжтой 

 
Тохи-

ромжтой 

 
Хязгаар-
лагдмал 
тохи-
ромжтой 
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Байгаль 
экологийн, бүгд 

Төлөвлөлтийн 
хэсгүүд 

8   3 37.5 4 50.0 1 12.5   

Хорооллууд 71   29 40.9 16 22.5 26 36.6   

Төлөв-
лөлтийн 
хэсгүү-
дээр 

1 Зүүн хэсэг 13   5 38.5 8 61.5     

2 Төвийн хэсэг 13   3 23.1 2 15.4 8 61.5   

3 Хойд хэсэг 6   3 50.0 1 16.7 2 33.3   

4 Баруун хойд хэсэг 6   5 83.3   1 16.7   

5 Шинэ хэсэг 13   9 69.2 1 7.7 3 23.1   

6 Баруун I хэсэг 9   4 44.5 2 22.2 3 33.3   

7 Баруун II хэсэг 4       4 100   

8 Баруун өмнөд хэсэг 7     2 28.6 5 71.4   

1.Байгаль 
орчны 
бохирдол 

Төлөвлөлтийн 
хэсгүүд 

8   1 12.5 5 62.5 2 25.0   

Хорооллууд 71   16 22.5 16 22.5 39 55.0   
Төлөв-
лөлтийн 
хэсгүү-
дээр 

1 Зүүн хэсэг 13   4 30.8 2 15.4 7 53.8   

2 Төвийн хэсэг 13   2 15.4 3 23.1 8 61.5   

3 Хойд хэсэг 6   2 33.3 3 50.0 1 16.7   

4 Баруун хойд хэсэг 6   2 33.4 2 33.3 2 33.3   

5 Шинэ хэсэг 13   6 46.1 2 15.4 5 38.5   

6 Баруун I хэсэг 9     1 11.1 8 88.9   

7 Баруун II хэсэг 4     1 25.0 3 75.0   

8 Баруун өмнөд хэсэг 7     2 28.6 5 71.4   

 1.1.Агаарын 
бохирдол 

Төлөвлөлтийн 
хэсгүүд 

8       6 75.0 2 25.0 

Хорооллууд 71     7 9.9 52 73.2 12 16.9 

Төлөв-
лөлтийн 
хэсгүү-
дээр 

1 Зүүн хэсэг 13       13 100   

2 Төвийн хэсэг 13       13 100   

3 Хойд хэсэг 6         6 100 

4 Баруун хойд хэсэг 6         6 100 

5 Шинэ хэсэг 13       13 100   

6 Баруун I хэсэг 9       9 100   

7 Баруун II хэсэг 4       4 100   

8 Баруун өмнөд хэсэг 7     7 100     

 1.2.Тоосны 
бохирдол 

Төлөвлөлтийн 
хэсгүүд 

8     6 75.0 2 25.0   

Хорооллууд 71 2 2.8 8 11.3 28 39.4 21 29.6 12 16.9 

Төлөв-
лөлтийн 
хэсгүү-
дээр 

1 Зүүн хэсэг 13 1 7.7 1 7.7 6 46.1 2 15.4 3 23.1 

2 Төвийн хэсэг 13 1 7.7 1 7.7 9 69.2 2 15.4   

3 Хойд хэсэг 6   1 16.7 2 33.3 3 50.0   

4 Баруун хойд хэсэг 6   1 16.7 1 16.7 2 33.3 2 33.3 

5 Шинэ хэсэг 13   3 23.0 4 30.8 4 30.8 2 15.4 

6 Баруун I хэсэг 9     3 33.4 3 33.3 3 33.3 

7 Баруун II хэсэг 4     2 50.0 2 50.0   
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8 Баруун өмнөд хэсэг 7   1 14.3 1 14.3 3 42.8 2 28.6 

 1.3.Дуу 
шуугианы 
бохирдол 

Төлөвлөлтийн 
хэсгүүд 

8     3 37.5 3 37.5 2 25.0 

Хорооллууд 71 2 2.8 9 12.7 13 18.3 10 14.1 37 52.1 

Төлөв-
лөлтийн 
хэсгүү-
дээр 

1 Зүүн хэсэг 13 2 15.4 1 7.7 5 38.4 2 15.4 3 23.1 

2 Төвийн хэсэг 13     1 7.7 1 7.7 11 84.6 

3 Хойд хэсэг 6   1 16.7 2 33.3 3 50.0   

4 Баруун хойд хэсэг 6   2 33.4 2 33.3 2 33.3   

5 Шинэ хэсэг 13   5 38.5 1 7.6 2 15.4 5 38.5 

6 Баруун I хэсэг 9         9 100 

7 Баруун II хэсэг 4         4 100 

8 Баруун өмнөд хэсэг 7     2 28.6   5 71.4 

 1.4.Шингэн 
түлшний 
бохирдол 

Төлөвлөлтийн 
хэсгүүд 

8 1 12.5 5 62.5 2 25.0     

Хорооллууд 71 6 8.5 40 56.3 19 26.7 6 8.5   
Төлөв-
лөлтийн 
хэсгүү-
дээр 

1 Зүүн хэсэг 13   8 61.5 5 38.5     

2 Төвийн хэсэг 13   6 46.2 7 53.8     

3 Хойд хэсэг 6   4 66.6 1 16.7 1 16.7   

4 Баруун хойд хэсэг 6 1 16.7 5 83.3       

5 Шинэ хэсэг 13 5 38.4 3 23.1 4 30.8 1 7.7   

6 Баруун I хэсэг 9   5 55.6 1 11.1 3 33.3   

7 Баруун II хэсэг 4   2 50.0 1 25.0 1 25.0   

8 Баруун өмнөд хэсэг 7   7 100       

 1.5.Хатуу 
түлшний 
бохирдол 

Төлөвлөлтийн 
хэсгүүд 

8   1 12.5 7 87.5     

Хорооллууд 71 9 12.7 8 11.3 31 43.6 23 32.4   

Төлөв-
лөлтийн 
хэсгүү-
дээр 

1 Зүүн хэсэг 13 2 15.4 2 15.4 3 23.1 6 46.1   

2 Төвийн хэсэг 13     7 53.8 6 46.2   

3 Хойд хэсэг 6 2 33.3   4 66.7     

4 Баруун хойд хэсэг 6 1 16.7 2 33.3 1 16.7 2 33.3   

5 Шинэ хэсэг 13 4 30.8 4 30.8 1 7.6 4 30.8   

6 Баруун I хэсэг 9     8 88.9 1 11.1   

7 Баруун II хэсэг 4     2 50.0 2 50.0   

8 Баруун өмнөд хэсэг 7     5 71.4 2 28.6   

 1.6.Цацраг 
бодисын 
бохирдол 

Төлөвлөлтийн 
хэсгүүд 

8 8 100         

Хорооллууд 71 71 100         
Төлөв-
лөлтийн 
хэсгүү-
дээр 

1 Зүүн хэсэг 13 13 100         

2 Төвийн хэсэг 13 13 100         

3 Хойд хэсэг 6 6 100         

4 Баруун хойд хэсэг 6 6 100         

5 Шинэ хэсэг 13 13 100         

6 Баруун I хэсэг 9 9 100         

7 Баруун II хэсэг 4 4 100         

8 Баруун өмнөд хэсэг 7 7 100         

2.Байгалийн 
эрсдэл,эмзэг 
байдал 

Төлөвлөлтийн 
хэсгүүд 

8 2 25.0 2 25.0 4 50.0     

Хорооллууд 71 20 28.2 16 22.5 28 39.4 7 9.9   

Төлөв-
лөлтийн 
хэсгүү-
дээр 

1 Зүүн хэсэг 13   11 84.6 2 15.4     

2 Төвийн хэсэг 13 1 7.7   10 76.9 2 15.4   

3 Хойд хэсэг 6 2 33.3 1 16.7   3 50.0   

4 Баруун хойд хэсэг 6 5 83.3   1 16.7     

5 Шинэ хэсэг 13 8 61.5 2 15.4 3 23.1     

6 Баруун I хэсэг 9 4 44.5 2 22.2 3 33.3     

7 Баруун II хэсэг 4     3 75.0 1 25.0   

8 Баруун өмнөд хэсэг 7     6 85.7 1 14.3   

 2.1.Гадаргын 
усны агууламж 

Төлөвлөлтийн 
хэсгүүд 

8 7 87.5   1 12.5     

Хорооллууд 71 64 90.2 3 4.2 3 4.2 1 1.4   
Төлөв-
лөлтийн 
хэсгүү-
дээр 

1 Зүүн хэсэг 13 13 100         

2 Төвийн хэсэг 13 11 84.6 2 15.4       

3 Хойд хэсэг 6 5 83.3   1 16.7     

4 Баруун хойд хэсэг 6 6 100         

5 Шинэ хэсэг 13 12 92.3     1 7.7   

6 Баруун I хэсэг 9 9 100         

7 Баруун II хэсэг 4 1 25.0 1 25.0 2 50.0     
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8 Баруун өмнөд хэсэг 7 7 100         

 2.2. Үерлэлтийн 
байдал 

Төлөвлөлтийн 
хэсгүүд 

8 4 50.0 4 50.0       

Хорооллууд 71 55 77.5 9 12.7 3 4.2 4 5.6   

Төлөв-
лөлтийн 
хэсгүү-
дээр 

1 Зүүн хэсэг 13 9 69.2 1 7.7 1 7.7 2 15.4   

2 Төвийн хэсэг 13 9 69.2 4 30.8       

3 Хойд хэсэг 6 4 66.6 1 16.7   1 16.7   

4 Баруун хойд хэсэг 6 5 83.3 1 16.7       

5 Шинэ хэсэг 13 12 92.3     1 7.7   

6 Баруун I хэсэг 9 6 66.7 1 11.1 2 22.2     

7 Баруун II хэсэг 4 4 100         

8 Баруун өмнөд хэсэг 7 6 85.7 1 14.3       

 2.3.Хөрсний 
усны түвшин 

Төлөвлөлтийн 
хэсгүүд 

8 2 12.5 1 25.0 5 62.5     

Хорооллууд 71 20 28.2 6 8.4 38 53.5 7 9.9   

Төлөв-
лөлтийн 
хэсгүү-
дээр 

1 Зүүн хэсэг 13   1 7.7 12 92.3     

2 Төвийн хэсэг 13 1 7.7   10 76.9 2 15.4   

3 Хойд хэсэг 6 2 33.3 1 16.7   3 50.0   

4 Баруун хойд хэсэг 6 5 83.3   1 16.7     

5 Шинэ хэсэг 13 8 61.5 2 15.4 3 23.1     

6 Баруун I хэсэг 9 4 44.5 2 22.2 3 33.3     

7 Баруун II хэсэг 4     3 75.0 1 25.0   

8 Баруун өмнөд хэсэг 7     6 85.7 1 14.3   

 
Ерөнхий дундаж үнэлгээ 

 
ХЯЗГААРЛАГДМАЛ ТОХИРОМЖТОЙ 

 

 
Байгаль экологийн үнэлгээгээр “тохиромжтой” ангилалд багтан, төлөвлөлтийн 71 
хорооллын 29 нь буюу 40.9 хувь “тохиромжтой”, 16 нь буюу 22.5 хувь “хязгаарлагдмал 
тохиромжтой”, 26 нь буюу 36.6 хувь “тохиромжгүй” ангилалд тус тус багтаж байна.  
Байгаль экологийн үнэлгээгээр “тохиромжтой” ангилалд багтаж байгаа нь хөрөнгө 
оруулалтын өртгийг төдийлөн өсгөхгүй, хот байгуулахад тохиромжтой нутаг дэвсгэрт 
хамрагдаж байна. 
 

Дүрслэл 6.1.1.2.2. Байгаль-экологийн нэгдсэн үнэлгээ 3 
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6.1.1.3. Èнженер экологийн үнэлгээ   
 

Дүрслэл 6.1.1.3.1. Èнженер экологийн үнэлгээ   

Инженер экологийн үнэлгээ 
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Хүснэгт 6.1.1.3.1. Èнженер-экологийн үнэлгээний үзүүлэлтүүд  
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Хөрсний 
даацын 
эсэргүүцэл 

 0 4.0<R 0 4.0<R< 
3.0 
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Олон 
жилийн 
цэвдэг 
хөрс 

Талбайн 
эзлэх хувийн 
жин, % 

ОЖЦХ 
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гүй 
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 Газар 
чичир-
хийлэл 

Рихтерийн 
шатлалаар, 
балл 

0-6 0 6-7 5 7-8 9 8-9 12 <9 16 
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Гуу 
жалга, 
гулсалт, 
эвдрэл 

Гуу жалга, 
гулсалт, 
эвдрэлтэй 
талбайн 
хэмжээ, % 

>20 1 20-30 3 30-50 7 50-75 12 <75 19 
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Гадаргын 
ус 

Хоногт цуглах 
хэмжээ, 
м

3
/хоног 

<150 0 150-450 3 450-750 6 750-900 15 900< 23 

Гүний ус 1 км
2
-д байгаа 

усны хэмжээ, 
л/сек 

0.3< 0 0.3 1 0.3-0.1 7 0.2-0.1 13 <0.1 20 

 
 

Хүснэгт 6.1.1.3.2.Төлөвлөлтийн хэсгүүдийн инженер экологийн үнэлгээний үнэлэмж  

д/д Төлөвлөлтийн 
хэсгүүдийн нэр 

Инженер-экологийн үнэлгээ 

Нэгдсэн үнэлгээ Үүнээс 
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1 Зүүн хэсэг 4 Тохиромжтой 4 4 

2 Төвийн хэсэг 4 Тохиромжтой 4 3 

3 Хойд хэсэг 4 Тохиромжтой 4 3 

4 Баруун хойд хэсэг 4 Тохиромжтой 4 3 

5 Шинэ хэсэг 4 Тохиромжтой 4 3 

6 Баруун I хэсэг 4 Тохиромжтой 4 3 

7 Баруун II хэсэг 4 Тохиромжтой 4 3 

8 Баруун өмнөд хэсэг 4 Тохиромжтой 4 4 

 Нийт нутаг дэвсгэр 4 Тохиромжтой 4 3 

 
Улаанбаатар хотын барилгажсан газар нутаг нийтдээ инженер-экологийн үнэлгээгээр 
“тохиромжтой” ангилалд хамаарч, инженер-геологийн үнэлгээгээр “тохиромжтой”, 
гидрогеологийн үнэлгээгээр “хязгаарлагдмал тохиромжтой” ангилалд тус тус багтаж 
байна. 

Хүснэгт 6.1.1.3.3. Èнженер экологийн үнэлгээний үнэлэмж, хорооллоор 
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Инженер 
экологийн, бүгд 

Төлөвлөлтийн 
хэсгүүд 

8   8 100       

Хорооллууд 71   71 100       
Төлөв-
лөлтийн 
хэсгүү-
дээр 

1 Зүүн хэсэг 13   13 100       
2 Төвийн хэсэг 13   13 100       
3 Хойд хэсэг 6   6 100       
4 Баруун хойд хэсэг 6   6 100       
5 Шинэ хэсэг 13   13 100       
6 Баруун I хэсэг 9   9 100       
7 Баруун II хэсэг 4   4 100       
8 Баруун өмнөд хэсэг 7   7 100       

1.Инженер-
геологийн 

Төлөвлөлтийн 
хэсгүүд 

8   8 100       

Хорооллууд 71   71 100       
Төлөв-
лөлтийн 
хэсгүү-
дээр 

1 Зүүн хэсэг 13   13 100       
2 Төвийн хэсэг 13   13 100       
3 Хойд хэсэг 6   6 100       
4 Баруун хойд хэсэг 6   6 100       
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5 Шинэ хэсэг 13   13 100       
6 Баруун I хэсэг 9   9 100       
7 Баруун II хэсэг 4   4 100       
8 Баруун өмнөд хэсэг 7   7 100       

 1.1.Хөрсний 
шинж чанар 

Төлөвлөлтийн 
хэсгүүд 

8   8 100       

Хорооллууд 71 4 5.6 67 94.4       
Төлөв-
лөлтийн 
хэсгүү-
дээр 

1 Зүүн хэсэг 13 1 7.7 12 92.3       
2 Төвийн хэсэг 13   13 100       
3 Хойд хэсэг 6 2 33.3 4 66.7       
4 Баруун хойд хэсэг 6   6 100       
5 Шинэ хэсэг 13 1 7.7 12 92.3       
6 Баруун I хэсэг 9   9 100       
7 Баруун II хэсэг 4   4 100       
8 Баруун өмнөд хэсэг 7   7 100       

 1.1.1. Ул 
хөрсний даац 

Төлөвлөлтийн 
хэсгүүд 

8     8 100     

Хорооллууд 71   6 8.5 65 91.5     
Төлөв-
лөлтийн 
хэсгүү-
дээр 

1 Зүүн хэсэг 13   2 15.4 11 84.6     
2 Төвийн хэсэг 13     13 100     
3 Хойд хэсэг 6   2 33.3 4 66.7     
4 Баруун хойд хэсэг 6     6 100     
5 Шинэ хэсэг 13   1 7.7 12 92.3     
6 Баруун I хэсэг 9   1 11.1 8 88.9     
7 Баруун II хэсэг 4     4 100     
8 Баруун өмнөд хэсэг 7     7 100     

 1.1.2. 
Олонжилийн 
цэвдэг хөрс 

Төлөвлөлтийн 
хэсгүүд 

8 3 37.5 3 37.5 2 25.0     

Хорооллууд 71 54 76.1 4 5.6 13 18.3     
Төлөв-
лөлтийн 
хэсгүү-
дээр 

1 Зүүн хэсэг 13 8 61.5 2 15.4 3 23.1     
2 Төвийн хэсэг 13 11 84.6   2 15.4     
3 Хойд хэсэг 6 3 50.0   3 50.0     
4 Баруун хойд хэсэг 6 1 16.7 1 16.7 4 66.6     
5 Шинэ хэсэг 13 13 100         
6 Баруун I хэсэг 9 7 77.8 1 11.1 1 11.1     
7 Баруун II хэсэг 4 4 100         
8 Баруун өмнөд хэсэг 7 7 100         

 1.1.3.Ул 
хөрсний 
овойлт 

Төлөвлөлтийн 
хэсгүүд 

8 4 50.0 4 50.0       

Хорооллууд 71 44 62.0 27 38.0       
Төлөв-
лөлтийн 
хэсгүү-
дээр 

1 Зүүн хэсэг 13 8 61.5 5 38.5       
2 Төвийн хэсэг 13 4 30.8 9 69.2       
3 Хойд хэсэг 6 3 50.0 3 50.0       
4 Баруун хойд хэсэг 6 1 16.7 5 83.3       
5 Шинэ хэсэг 13 13 100         
6 Баруун I хэсэг 9 5 55.6 4 44.4       
7 Баруун II хэсэг 4 3 75.0 1 25.0       
8 Баруун өмнөд хэсэг 7 7 100         

 1.1.4.Ул 
хөрсний суулт 

Төлөвлөлтийн 
хэсгүүд 

8 4 50.0 4 50.0       

Хорооллууд 71 44 62.0 27 38.0       
Төлөв-
лөлтийн 
хэсгүү-
дээр 

1 Зүүн хэсэг 13 8 61.5 5 38.5       
2 Төвийн хэсэг 13 4 30.8 9 69.2       
3 Хойд хэсэг 6 3 50.0 3 50.0       
4 Баруун хойд хэсэг 6 1 16.7 5 83.3       
5 Шинэ хэсэг 13 13 100         
6 Баруун I хэсэг 9 5 55.6 4 44.4       
7 Баруун II хэсэг 4 3 75.0 1 25.0       
8 Баруун өмнөд хэсэг 7 7 100         

 1.2.Газрын 
дотоод хүчний 
нөлөөлөл 

Төлөвлөлтийн 
хэсгүүд 

8   8 100       

Хорооллууд 
 

71 6 8.5 65 91.5       

Төлөв-
лөлтийн 
хэсгүү-
дээр 

1 Зүүн хэсэг 13 2 15.4 11 84.6       
2 Төвийн хэсэг 13   13 100       
3 Хойд хэсэг 6   6 100       
4 Баруун хойд хэсэг 6 1 16.7 5 83.3       
5 Шинэ хэсэг 13   13 100       
6 Баруун I хэсэг 9 3 33.3 6 66.7       
7 Баруун II хэсэг 4   4 100       
8 Баруун өмнөд хэсэг 7   7 100       

 1.2.1.Газар 
чичирхийлэл 

Төлөвлөлтийн 
хэсгүүд 

8 1 12.5 1 12.5 6 75.0     

Хорооллууд 71 9 12.7 5 7.0 57 80.3     
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Төлөв-
лөлтийн 
хэсгүү-
дээр 

1 Зүүн хэсэг 13 5 38.5 1 7.7 7 53.8     
2 Төвийн хэсэг 13   1 7.7 12 92.3     
3 Хойд хэсэг 6     6 100     
4 Баруун хойд хэсэг 6 1 16.7 2 33.3 3 50.0     
5 Шинэ хэсэг 13     13 100     
6 Баруун I хэсэг 9 3 33.3   6 66.7     
7 Баруун II хэсэг 4     4 100     
8 Баруун өмнөд хэсэг 7   1 14.3 6 85.7     

 1.2.2. Гуу жалга, 
эвдрэл 

Төлөвлөлтийн 
хэсгүүд 

8 7 87.5 1 12.5       

Хорооллууд 71 68 95.8 2 2.8   1 1.4   
Төлөв-
лөлтийн 
хэсгүү-
дээр 

1 Зүүн хэсэг 13 10 76.9 2 15.4   1 7.7   
2 Төвийн хэсэг 13 13 100         
3 Хойд хэсэг 6 6 100         
4 Баруун хойд хэсэг 6 6 100         
5 Шинэ хэсэг 13 13 100         
6 Баруун I хэсэг 9 9 100         
7 Баруун II хэсэг 4 4 100         
8 Баруун өмнөд хэсэг 7 7 100         

 2. Гидро 
геологийн 

Төлөвлөлтийн 
хэсгүүд 

8   2 25.0 6 75.0     

Хорооллууд 71   20 28.2 51 71.8     
Төлөв-
лөлтийн 
хэсгүү-
дээр 

1 Зүүн хэсэг 13   13 100       
2 Төвийн хэсэг 13     13 100     
3 Хойд хэсэг 6     6 100     
4 Баруун хойд хэсэг 6     6 100     
5 Шинэ хэсэг 13     13 100     
6 Баруун I хэсэг 9     9 100     
7 Баруун II хэсэг 4     4 100     
8 Баруун өмнөд хэсэг 7   7 100       

 2.1. Гадаргын 
усны нөөц 

Төлөвлөлтийн 
хэсгүүд 

8     8 100     

Хорооллууд 71     71 100     
Төлөв-
лөлтийн 
хэсгүү-
дээр 

1 Зүүн хэсэг 13     13 100     
2 Төвийн хэсэг 13     13 100     
3 Хойд хэсэг 6     6 100     
4 Баруун хойд хэсэг 6     6 100     
5 Шинэ хэсэг 13     13 100     
6 Баруун I хэсэг 9     9 100     
7 Баруун II хэсэг 4     4 100     
8 Баруун өмнөд хэсэг 7     7 100     

 2.2.Газар 
доорхи усны 
нөөц 

Төлөвлөлтийн 
хэсгүүд 

8 2 25.0   6 75.0     

Хорооллууд 71 20 28.2   51 71.8     
Төлөв-
лөлтийн 
хэсгүү-
дээр 

1 Зүүн хэсэг 13 13 100         
2 Төвийн хэсэг 13     13 100     
3 Хойд хэсэг 6     6 100     
4 Баруун хойд хэсэг 6     6 100     
5 Шинэ хэсэг 13     13 100     
6 Баруун I хэсэг 9     9 100     
7 Баруун II хэсэг 4     4 100     
8 Баруун өмнөд хэсэг 7 7 100         

 
Ерөнхий дундаж үнэлгээ 

 

 
ТОХИРОМЖТОЙ 

 

Инженер экологийн үнэлгээгээр төлөвлөлтийн хэсгүүд “тохиромжтой” ангилалд багтаж 

байгаа нь хөрөнгө оруулалтын өртгийг төдийлөн өсгөхгүй, хот байгуулахад 

тохиромжтой нутаг дэвсгэрт хамрагдаж байна. 

Инженер-геологийн үнэлгээгээр төлөвлөлтийн хэсгүүд 100.0 хувь “тохиромжтой” 

ангилалд, гидрогеологийн үнэлгээгээр 25.0 хувь нь “тохиромжтой”, 75.0 хувь нь 

“хязгаарлагдмал тохиромжтой” ангилалд тус тус багтаж байна. 
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Дүрслэл 6.1.1.3.2. Èнженер-экологийн нэгдсэн үнэлгээ 4 

 
 
 
6.1.1.2.  Нийгэм эдийн засгийн үнэлгээ 
 

Дүрслэл 6.1.1.2.1.  Нийгэм эдийн засгийн үнэлгээ  
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Хүснэгт 6.1.2.1. Нийгэм-эдийн засгийн үнэлгээний үзүүлэлтүүд    
 
 

Үзүүлэлт 

 
Үнэлэх 

үзүүлэлтийн шинж 
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Өдөр 

тутмын 
зориу-

лалттай 

А.Сургууль 1000 хүнд 280 сурагч 280 210-280 140-210 70-140 <70 

Б.Цэцэрлэг 1000 хүнд 70 хүүхэд 70 53-70 35-53 18-35 <18 

В.Өрхийн 
эмнэлэг 

35 үзлэг/өдөр 35 26-35 17-26 9-17 <9 

Г.Нийтийн хоол 1000 хүнд 40 суудал 40 30-40 20-30 10-20 <10 

Д.Ахуйн 
үйлчилгээ 

1000 хүнд 9ажлын байр 9 7-9 4-7 2-4 <2 

 
Тусгай 
зориу-

лалттай 

1.Нэгдсэн 
эмнэлэг 

1000 хүнд 9 ор 9 7-9 4-7 2-4 <2 

2.Спортын 
барилга 

1000 хүнд 80 м
2
шалны 

талбай 
80 60-80 40-60 20-40 <20 

3.Соёлын ордон 1000 хүнд 33 суудал 33 25-33 16-25 8-16 <8 

4.Кинотеатр 1000 хүнд 30 суудал 30 22-30 15-22 7-15 <7 

5.Музей 1000 хүнд 30 м
2
үзмэрийн 

талбай 
30 22-30 15-22 7-15 <7 
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Давхар 

сууц 

Хангамжаар Нийт хүн амд эзлэх хувийн 
жин 

100%< 75-100% 50-75% 25-50% <25% 

Хангамжийн 
түвшинд 

1 хүнд 10.5 м
2
сууцны талбай 10.5 7.9-10.5 5.2-7.9 2.6-5.2 <2.6 

 
Жижиг 
сууц 

Хангамжаар Нийт хүн амд эзлэх хувийн 
жин 

100%< 75-100% 50-75% 25-50% <25% 

Хангамжийн 
түвшинд 

1 хүнд 10.5 м
2
сууцны талбай 10.5 7.9-10.5 5.2-7.9 2.6-5.2 <2.6 
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амтай 
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500.0мянгаас дээш хүн 
амтай 

1 га-д 210 хүн 210 158-210 79-158 53-79 <53 
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Хүснэгт 6.1.2.2. Төлөвлөлтийн хэсгүүдийн нийгэм-эдийн засгийн үнэлгээний үнэлэмж  

д
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Төлөвлөлтийн 
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1 Зүүн хэсэг 2 Доогуур 2 2 1 5 2 

2 Төвийн хэсэг 3 Дунд 3 4 1 5 2 

3 Хойд хэсэг 2 Доогуур 2 1 1 5 2 

4 Баруун хойд хэсэг 2 Доогуур 2 1 1 5 2 

5 Шинэ хэсэг 2 Доогуур 2 1 1 5 2 

6 Баруун I хэсэг 3 Дунд 2 4 1 5 2 

7 Баруун II хэсэг 3 Дунд 2 4 1 5 2 

8 Баруун өмнөд хэсэг 2 Доогуур 2 2 1 5 2 

 Нийт нутаг дэвсгэр 3 Дунд 2 3 1 5 2 

 
Нийгэм-эдийн засгийн үнэлгээгээр төлөвлөлтийн 8 хэсгийн 37.5 хувь буюу 3 хэсэг 

“дунд”, бусад нь “доогуур” үнэлгээнд хамрагдаж байна. 

Төлөвлөлтийн хэсгүүдийн 87.5 хувь нь соёл ахуйн үйлчилгээний хангамжийн түвшний 

үнэлгээгээр “доогуур”, орон сууцны хангамжийн түвшний үнэлгээгээр 62.5 хувь нь 

“доогуур”, “нэн доогуур”, суурьшлын бүсийн нягтралын түвшний үнэлгээгээр 100.0 хувь 

“нэн доогуур”, “Улс, бүс нутаг, орон нутгийн түвшинд гүйцэтгэх үүрэг” үнэлгээгээр “нэн 

өндөр”, “Хот, суурины нийгэм-эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлтүүд”-ийн ангиллаар 100.0 

хувь “доогуур” зэрэглэлд тус тус багтаж байна. 

 
Хүснэгт 6.1.2.3. Нийгэм эдийн засгийн үнэлгээний үнэлэмж, хорооллоор 
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Нийгэм, эдийн 
засгийн, бүгд 

Төлөвлөлтийн 
хэсгүүд 

 
8 

     
3 

 
37.5 

 
5 

 
62.5 

  

Хорооллууд 71           

Төлөв-
лөлтийн 
хэсгүү-
дээр 

1 Зүүн хэсэг 13   1 7.7 8 61.5 4 30.8   

2 Төвийн хэсэг 13   6 46.2 7 53.8     

3 Хойд хэсэг 6     2 33.3 4 66.7   

4 Баруун хойд хэсэг 6     6 100     

5 Шинэ хэсэг 13     5 38.5 8 61.5   

6 Баруун I хэсэг 9   2 22.2 7 77.8     

7 Баруун II хэсэг 4   1 25.0 3 75.0     

8 Баруун өмнөд хэсэг 7     2 28.6 5 71.4   

1.Соёл,ахуйн 
үйлчилгээний 
хангамжийн 
түвшин 

Төлөвлөлтийн 
хэсгүүд 

 
8 

     
1 

 
12.5 

 
7 

 
87.5 

  

Хорооллууд 
 

71     7 9.9 56 78.9 8 11.2 

Төлөв-
лөлтийн 

1 Зүүн хэсэг 13       13 100   

2 Төвийн хэсэг 13     5 38.5 8 61.5   
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хэсгүү-
дээр 

3 Хойд хэсэг 6     1 16.7 5 83.3   

4 Баруун хойд хэсэг 6       6 100   

5 Шинэ хэсэг 13       9 69.2 4 30.8 

6 Баруун I хэсэг 9       9 100   

7 Баруун II хэсэг 4     1 25.0 3 75.0   

8 Баруун өмнөд хэсэг 7       3 42.9 4 57.1 

 1.1.Өдөр 
тутмын зо-
риулалттай 

Төлөвлөлтийн 
хэсгүүд 

8   1 12.5 2 25.0 5 62.5   

Хорооллууд 71   6 8.4 11 15.5 47 66.2 7 9.9 

Төлөв-
лөлтийн 
хэсгүү-
дээр 

1 Зүүн хэсэг 13     1 7.7 10 76.9 2 15.4 

2 Төвийн хэсэг 13   5 38.5 3 23.0 5 38.5   

3 Хойд хэсэг 6   1 16.7   5 83.3   

4 Баруун хойд хэсэг 6       5 83.3 1 16.7 

5 Шинэ хэсэг 13     4 30.8 5 38.4 4 30.8 

6 Баруун I хэсэг 9     2 22.2 7 77.8   

7 Баруун II хэсэг 4     1 25.0 3 75.0   

8 Баруун өмнөд хэсэг 7       7 100   

 1.1.1. Сургууль Төлөвлөлтийн 
хэсгүүд 

8 1 12.5   2 25.0 2 25.0 3 37.5 

Хорооллууд 71 12 16.9 7 9.9 3 4.2 7 9.9 42 59.1 

Төлөв-
лөлтийн 
хэсгүү-
дээр 

1 Зүүн хэсэг 13 3 23.1     2 15.4 8 61.5 

2 Төвийн хэсэг 13 5 38.4 3 23.1 1 7.7 1 7.7 3 23.1 

3 Хойд хэсэг 6 1 16.7     2 33.3 3 50.0 

4 Баруун хойд хэсэг 6   1 16.7   1 16.7 4 66.6 

5 Шинэ хэсэг 13 1 7.7 1 7.7     11 84.6 

6 Баруун I хэсэг 9 1 11.1 2 22.2 2 22.2 1 11.1 3 33.4 

7 Баруун II хэсэг 4 1 25.0       3 75.0 

8 Баруун өмнөд хэсэг 7         7 100 

 1.1.2. Цэцэрлэг Төлөвлөлтийн 
хэсгүүд 

8 2 25.0 1 12.5 1 12.5 3 37.5 1 12.5 

Хорооллууд 71 14 19.7 3 4.2 7 9.9 7 9.9 40 56.3 

Төлөв-
лөлтийн 
хэсгүү-
дээр 

1 Зүүн хэсэг 13 1 7.7 2 15.4 1 7.7 1 7.7 8 61.5 

2 Төвийн хэсэг 13 7 53.8 1 7.7 1 7.7   4 30.8 

3 Хойд хэсэг 6 1 16.7     2 33.3 3 50.0 

4 Баруун хойд хэсэг 6     2 33.3   4 66.7 

5 Шинэ хэсэг 13     1 7.7   12 92.3 

6 Баруун I хэсэг 9 4 44.5   1 11.1 1 11.1 3 33.3 

7 Баруун II хэсэг 4 1 25.0   1 25.0 1 25.0 1 25.0 

8 Баруун өмнөд хэсэг 7       2 28.6 5 71.4 

 1.1.3. Өрхийн 
эмнэлэг 

Төлөвлөлтийн 
хэсгүүд 

8   1 12.5 2 25.0 4 50.0 1 12.5 

Хорооллууд 71 6 8.4 3 4.2 9 12.7 31 43.7 22 31.0 

Төлөв-
лөлтийн 
хэсгүү-
дээр 

1 Зүүн хэсэг 13       6 46.2 7 53.8 

2 Төвийн хэсэг 13   1 7.7   9 69.2 3 23.1 

3 Хойд хэсэг 6     1 16.7 4 66.6 1 16.7 

4 Баруун хойд хэсэг 6     2 33.3 3 50.0 1 16.7 

5 Шинэ хэсэг 13 3 23.0 2 15.4 4 30.8   4 30.8 

6 Баруун I хэсэг 9       7 77.8 2 22.2 

7 Баруун II хэсэг 4 2 50.0   2 50.0     

8 Баруун өмнөд хэсэг 7 1 14.3     2 28.6 4 57.1 

 1.1.4. Нийтийн 
хоол 

Төлөвлөлтийн 
хэсгүүд 

8     2 25.0 2 25.0 4 50.0 

Хорооллууд 71 6 8.4   8 11.3 12 16.9 45 63.4 

Төлөв-
лөлтийн 
хэсгүү-
дээр 

1 Зүүн хэсэг 13       3 23.1 10 76.9 

2 Төвийн хэсэг 13 5 38.4   3 23.1 2 15.4 3 23.1 

3 Хойд хэсэг 6       1 16.7 5 83.3 

4 Баруун хойд хэсэг 6     1 16.7   5 83.3 

5 Шинэ хэсэг 13 1 7.7     2 15.4 10 76.9 

6 Баруун I хэсэг 9     4 44.4 1 11.2 4 44.4 

7 Баруун II хэсэг 4       3 75.0 1 25.0 

8 Баруун өмнөд хэсэг 7         7 100 

 1.1.5. Ахуйн 
үйлчилгээний 
төв 

Төлөвлөлтийн 
хэсгүүд 

8     8 100     

Хорооллууд 71     71 100     

Төлөв-
лөлтийн 
хэсгүү-

1 Зүүн хэсэг 13     13 100     

2 Төвийн хэсэг 13     13 100     

3 Хойд хэсэг 6     6 100     
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дээр 4 Баруун хойд хэсэг 6     6 100     

5 Шинэ хэсэг 13     13 100     

6 Баруун I хэсэг 9     9 100     

7 Баруун II хэсэг 4     4 100     

8 Баруун өмнөд хэсэг 7     7 100     

 1.2.Тусгай 
зориулалттай 

Төлөвлөлтийн 
хэсгүүд 

8       8 100   

Хорооллууд 71       71 100   

Төлөв-
лөлтийн 
хэсгүү-
дээр 

1 Зүүн хэсэг 13       13 100   

2 Төвийн хэсэг 13       13 100   

3 Хойд хэсэг 6       6 100   

4 Баруун хойд хэсэг 6       6 100   

5 Шинэ хэсэг 13       13 100   

6 Баруун I хэсэг 9       9 100   

7 Баруун II хэсэг 4       4 100   

8 Баруун өмнөд хэсэг 7       7 100   

 1.2.1. Эмнэлэг Төлөвлөлтийн 
хэсгүүд 

8       1 12.5 7 87.5 

Хорооллууд 71       19 26.8 52 73.2 

Төлөв-
лөлтийн 
хэсгүү-
дээр 

1 Зүүн хэсэг 13       4 30.8 9 69.2 

2 Төвийн хэсэг 13       8 38.5 5 61.5 

3 Хойд хэсэг 6         6 100 

4 Баруун хойд хэсэг 6         6 100 

5 Шинэ хэсэг 13         13 100 

6 Баруун I хэсэг 9       4 44.4 5 55.6 

7 Баруун II хэсэг 4       3 75.0 1 25.0 

8 Баруун өмнөд хэсэг 7         7 100 

 1.2.2. Спортын 
ордон 

Төлөвлөлтийн 
хэсгүүд 

8     8 100     

Хорооллууд 71     71 100     

Төлөв-
лөлтийн 
хэсгүү-
дээр 

1 Зүүн хэсэг 13     13 100     

2 Төвийн хэсэг 13     13 100     

3 Хойд хэсэг 6     6 100     

4 Баруун хойд хэсэг 6     6 100     

5 Шинэ хэсэг 13     13 100     

6 Баруун I хэсэг 9     9 100     

7 Баруун II хэсэг 4     4 100     

8 Баруун өмнөд хэсэг 7     7 100     

 1.2.3. Соёлын 
ордон 

Төлөвлөлтийн 
хэсгүүд 

8       8 100   

Хорооллууд 71       71 100   

Төлөв-
лөлтийн 
хэсгүү-
дээр 

1 Зүүн хэсэг 13       13 100   

2 Төвийн хэсэг 13       13 100   

3 Хойд хэсэг 6       6 100   

4 Баруун хойд хэсэг 6       6 100   

5 Шинэ хэсэг 13       13 100   

6 Баруун I хэсэг 9       9 100   

7 Баруун II хэсэг 4       4 100   

8 Баруун өмнөд хэсэг 7       7 100   

 1.2.4. Кинотеатр Төлөвлөлтийн 
хэсгүүд 

8         8 100 

Хорооллууд 71         71 100 

Төлөв-
лөлтийн 
хэсгүү-
дээр 

1 Зүүн хэсэг 13         13 100 

2 Төвийн хэсэг 13         13 100 

3 Хойд хэсэг 6         6 100 

4 Баруун хойд хэсэг 6         6 100 

5 Шинэ хэсэг 13         13 100 

6 Баруун I хэсэг 9         9 100 

7 Баруун II хэсэг 4         4 100 

8 Баруун өмнөд хэсэг 7         7 100 

 1.2.5. Музей Төлөвлөлтийн 
хэсгүүд 

8         8 100 

Хорооллууд 71         71 100 

Төлөв-
лөлтийн 
хэсгүү-
дээр 

1 Зүүн хэсэг 13         13 100 

2 Төвийн хэсэг 13         13 100 

3 Хойд хэсэг 6         6 100 

4 Баруун хойд хэсэг 6         6 100 
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5 Шинэ хэсэг 13         13 100 

6 Баруун I хэсэг 9         9 100 

7 Баруун II хэсэг 4         4 100 

8 Баруун өмнөд хэсэг 7         7 100 

  
2. Орон сууцны 
хангамж 

Төлөвлөлтийн 
хэсгүүд 

 
8 

   
3 

 
37.5 

   
3 

 
37.5 

 
2 

 
25.0 

Хорооллууд 71 6 8.5 15 21.1 5 7.0 8 11.3 37 52.1 

Төлөв-
лөлтийн 
хэсгүү-
дээр 

1 Зүүн хэсэг 13   3 23.1 2 15.4 3 23.1 5 38.4 

2 Төвийн хэсэг 13 5 38.4 4 30.8 1 7.7 1 7.7 2 15.4 

3 Хойд хэсэг 6         6 100 

4 Баруун хойд хэсэг 6       2 33.3 4 66.7 

5 Шинэ хэсэг 13     1 7.7   12 92.3 

6 Баруун I хэсэг 9   5 55.6 1 11.1 1 11.1 2 22.2 

7 Баруун II хэсэг 4 1 25.0 3 75.0       

8 Баруун өмнөд хэсэг 7       1 14.3 6 85.7 

 2.1. Орон 
сууцны төрлөөр 

Төлөвлөлтийн 
хэсгүүд 

8 1 12.5   2 25.0   5 62.5 

Хорооллууд 71 13 18.4 4 5.6 4 5.6 4 5.6 46 64.8 

Төлөв-
лөлтийн 
хэсгүү-
дээр 

1 Зүүн хэсэг 13 1 7.7   1 7.7 1 7.7 10 76.9 

2 Төвийн хэсэг 13 6 46.1 3 23.1   1 7.7 3 23.1 

3 Хойд хэсэг 6         6 100 

4 Баруун хойд хэсэг 6         6 100 

5 Шинэ хэсэг 13       1 7.7 12 92.3 

6 Баруун I хэсэг 9 2 22.2 1 11.1 3 33.4 1 11.1 2 22.2 

7 Баруун II хэсэг 4 4 100         

8 Баруун өмнөд хэсэг 7         7 100 

 2.4.Орон 
сууцны 
талбайгаар 

Төлөвлөлтийн 
хэсгүүд 

8 1 12.5 4 50.0 1 12.5   2 25.0 

Хорооллууд 71 12 16.9 13 18.3 4 5.6 5 7.1 37 52.1 

Төлөв-
лөлтийн 
хэсгүү-
дээр 

1 Зүүн хэсэг 13 4 30.8 2 15.4   2 15.4 5 38.4 

2 Төвийн хэсэг 13 6 46.1 4 30.8   1 7.7 2 15.4 

3 Хойд хэсэг 6         6 100 

4 Баруун хойд хэсэг 6     1 16.7 1 16.7 4 66.6 

5 Шинэ хэсэг 13     1 7.7   12 92.3 

6 Баруун I хэсэг 9 1 11.1 3 33.4 2 22.2 1 11.1 2 22.2 

7 Баруун II хэсэг 4 1 25.0 3 75.0       

8 Баруун өмнөд хэсэг 7   1 14.3     6 85.7 

 3.Суурьшлын 
бүсийн 
нягтралын 

Төлөвлөлтийн 
хэсгүүд 

 
8 

         
8 

 
100 

Хорооллууд 71 17 24.0 11 15.5 16 22.5 13 18.3 14 19.7 

Төлөв-
лөлтийн 
хэсгүү-
дээр 

1 Зүүн хэсэг 13 1 7.7 4 30.7 3 23.1 3 23.1 2 15.4 

2 Төвийн хэсэг 13 9 69.2 1 7.7 2 15.4 1 7.7   

3 Хойд хэсэг 6 1 16.7   1 16.7 4 66.6   

4 Баруун хойд хэсэг 6 1 16.7 1 16.6 3 50.0 1 16.6   

5 Шинэ хэсэг 13 1 7.7 2 15.4 2 15.4 2 15.4 6 46.1 

6 Баруун I хэсэг 9 3 33.4 3 33.3 3 33.3     

7 Баруун II хэсэг 4 1 25.0   1 25.0 1 25.0 1 25.0 

8 Баруун өмнөд хэсэг 7     1 14.3 1 14.3 5 71.4 

 4.Улс, бүс 
нутгийн түв- 
шинд гүйцэт- 
гэх үүрэг 

Төлөвлөлтийн 
хэсгүүд 

 
8 

 
8 

 
100 

        

Хорооллууд 
 

71 71 100         

Төлөв-
лөлтийн 
хэсгүү-
дээр 

1 Зүүн хэсэг 13 13 100         

2 Төвийн хэсэг 13 13 100         

3 Хойд хэсэг 6 6 100         

4 Баруун хойд хэсэг 6 6 100         

5 Шинэ хэсэг 13 13 100         

6 Баруун I хэсэг 9 9 100         

7 Баруун II хэсэг 4 4 100         

8 Баруун өмнөд хэсэг 7 7 100         

 4.1.Гүйцэтгэх 
үүрэг, 
хөгжүүлэх 
боломж 

Төлөвлөлтийн 
хэсгүүд 

8 8 100         

Хорооллууд 
 

71 71 100         

Төлөв-
лөлтийн 
хэсгүү-

1 Зүүн хэсэг 13 13 100         

2 Төвийн хэсэг 13 13 100         

3 Хойд хэсэг 6 6 100         
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дээр 4 Баруун хойд хэсэг 6 6 100         

5 Шинэ хэсэг 13 13 100         

6 Баруун I хэсэг 9 9 100         

7 Баруун II хэсэг 4 4 100         

8 Баруун өмнөд хэсэг 7 7 100         

 4.2. Бусад хот 
сууринд 
үзүүлэх 
нөлөөлөл 

Төлөвлөлтийн 
хэсгүүд 

8 8 100         

Хорооллууд 
 

71 71 100         

Төлөв-
лөлтийн 
хэсгүү-
дээр 

1 Зүүн хэсэг 13 13 100         

2 Төвийн хэсэг 13 13 100         

3 Хойд хэсэг 6 6 100         

4 Баруун хойд хэсэг 6 6 100         

5 Шинэ хэсэг 13 13 100         

6 Баруун I хэсэг 9 9 100         

7 Баруун II хэсэг 4 4 100         

8 Баруун өмнөд хэсэг 7 7 100         

 4.3. Хот 
бүрдүүлэгч 
салбар 

Төлөвлөлтийн 
хэсгүүд 

8 8 100         

Хорооллууд 71 71 100         

Төлөв-
лөлтийн 
хэсгүү-
дээр 

1 Зүүн хэсэг 13 13 100         

2 Төвийн хэсэг 13 13 100         

3 Хойд хэсэг 6 6 100         

4 Баруун хойд хэсэг 6 6 100         

5 Шинэ хэсэг 13 13 100         

6 Баруун I хэсэг 9 9 100         

7 Баруун II хэсэг 4 4 100         

8 Баруун өмнөд хэсэг 7 7 100         

 5.Нийгэм эдийн 
засгийн 
хөгжлийн үнд-
сэн үзүүлэлт 

Төлөвлөлтийн 
хэсгүүд 

 
8 

       
8 

 
100 

  

Хорооллууд 
 

71       71 100   

Төлөв-
лөлтийн 
хэсгүү-
дээр 

1 Зүүн хэсэг 13       13 100   

2 Төвийн хэсэг 13       13 100   

3 Хойд хэсэг 6       6 100   

4 Баруун хойд хэсэг 6       6 100   

5 Шинэ хэсэг 13       13 100   

6 Баруун I хэсэг 9       9 100   

7 Баруун II хэсэг 4       4 100   

8 Баруун өмнөд хэсэг 7       7 100   

 5.1.Өөрөө оршин 
тогтнох эдийн 
засгийн салбар 

Төлөвлөлтийн 
хэсгүүд 

8 8 100         

Хорооллууд 71 71 100         

Төлөв-
лөлтийн 
хэсгүү-
дээр 

1 Зүүн хэсэг 13 13 100         

2 Төвийн хэсэг 13 13 100         

3 Хойд хэсэг 6 6 100         

4 Баруун хойд хэсэг 6 6 100         

5 Шинэ хэсэг 13 13 100         

6 Баруун I хэсэг 9 9 100         

7 Баруун II хэсэг 4 4 100         

8 Баруун өмнөд хэсэг 7 7 100         

 5.2.Хязгаар-лах 
шаардлагатай 
салбар 

Төлөвлөлтийн 
хэсгүүд 

8         8 100 

Хорооллууд 71         71 100 

Төлөв-
лөлтийн 
хэсгүү-
дээр 

1 Зүүн хэсэг 13         13 100 

2 Төвийн хэсэг 13         13 100 

3 Хойд хэсэг 6         6 100 

4 Баруун хойд хэсэг 6         6 100 

5 Шинэ хэсэг 13         13 100 

6 Баруун I хэсэг 9         9 100 

7 Баруун II хэсэг 4         4 100 

8 Баруун өмнөд хэсэг 7         7 100 

 5.3.Онцлогт 
тулгуурласан 
үйлдвэрлэл 
үйлчилгээ 

Төлөвлөлтийн 
хэсгүүд 

         8 100 

Хорооллууд 
 

         71 100 

Төлөв- 1 Зүүн хэсэг          13 100 
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лөлтийн 
хэсгүү-
дээр 

2 Төвийн хэсэг          13 100 

3 Хойд хэсэг          6 100 

4 Баруун хойд хэсэг          6 100 

5 Шинэ хэсэг          13 100 

6 Баруун I хэсэг          9 100 

7 Баруун II хэсэг          4 100 

8 Баруун өмнөд хэсэг          7 100 

Ерөнхий дундаж үнэлгээ Дунд 

 
Нийгэм-эдийн засгийн үнэлгээгээр хотын барилгажсан хэсгийн нутаг дэвсгэр “дунд” 
зэрэг хангамжтай ангилалд багтаж байгаа хэдий ч төлөвлөлтийн хэсгүүдийн 37.5 хувь 
буюу 3 хэсэг “дунд” хангамжтай, 62.5 хувь буюу 5 хэсэг доогуур ангилалд хамрагдаж 
байгаа юм. 
Энэ нь төлөвлөлтийн хэрэгцээг хамруулан нийгэм-эдийн засгийн салбар, хүний 
хөгжлийн төлөө, хүн амыг ая тухтай амьдралын нөхцөлөөр хангахад хөрөнгө 
оруулалтын зардал ихээхэн нэмэгдэж болзошгүйг харуулж байна. 
Соёл, ахуйн үйлчилгээний үнэлгээгээр төлөвлөлтийн хэсгүүдийн 87.5 хувь “доогуур” 
хангамжийн зэрэглэлд, орон сууцны хангамжийн түвшний үнэлгээгээр 62.5 хувь нь 
“доогуур”, “нэн доогуур” хангамжийн зэрэглэлд, суурьшлын бүсийн нягтралын 
үнэлгээгээр 100.0 хувь “нэн доогуур” зэрэглэлд, “Хот, суурины улс, бүс нутгийн 
түвшинд гүйцэтгэх үүрэг”-ийн үнэлгээгээр 100.0 хувь “нэн өндөр” зэрэглэлд, “Хот, 
суурины нийгэм-эдийн засгийн үзүүлэлт” үнэлгээгээр 100.0 хувь “доогуур” зэрэглэлд 
тус тус багтаж байна. 
“Хот байгуулалтын иж бүрэн үнэлгээний аргачилсан зааварт шинээр тусгагдсан 
Нийгэм-эдийн засгийн үнэлгээний бүлэгт хийгдсэн “Гүйцэтгэх үүрэг, хөгжүүлэх 
боломж”, “Бусад хот, сууринд үзүүлэх нөлөөлөл”, “Хот бүрдүүлэгч салбар” зэрэг 
шалгуур үзүүлэлтийг багтаасан “Хот суурины улс, бүс нутгийн түвшинд гүйцэтгэх үүрэг” 
үнэлгээний үзүүлэлт, “Хот өөрөө зайлшгүй оршин тогтнох эдийн засгийн салбар”, 
“Хотын онцлогт тулгуурласан үйлдвэрлэл, үйлчилгээ” гэсэн шалгуур үзүүлэлтүүдийг 
хамруулсан “Хот суурины нийгэм-эдийн засгийн үндсэн үзүүлэлт” зэрэг томсгосон 
байдлаар гарах хотын чанартай үзүүлэлтийг баллын аргаар бус экспертийн аргаар 
үнэлэх нь чухал тул энэ удаа төлөвлөлтийн хэсэг бүрээр ижил үзүүлэлтүүдийг тусгасан 
болно. Цаашид энэ үзүүлэлтийг хотын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөнд баллын бус 
экспертийн аргаар тусгавал зохино. 
Суурьшлын бүсийн нягтралын үзүүлэлтийг хорооллуудаар авч үзэхэд 62.0 хувь нь 
“дунд”-аас “өндөр” зэрэглэлд хамрагдаж байгаа боловч төлөвлөлтийн хэсгүүдээр 
үнэлэхэд “нэн доогуур” зэрэглэлд багтаж байгаа нь энэ үзүүлэлтийг хотын хөгжлийн 
түвшинд авч үзэх шаардлагатайг харуулж байна. 
 

Дүрслэл 6.1.2.2. Нийгэм-Эдийн засгийн нэгдсэн үнэлгээ 3 
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6.1.3. Дэд бүтцийн үнэлгээ     

Дүрслэл 6.1.3.1. Дэд бүтцийн үнэлгээ     

ДЭД БҮТЦИЙН ҮНЭЛГЭЭ 
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Хүснэгт 6.1.3.1. Дэд бүтцийн үнэлгээний үзүүлэлтүүд    
Үзүүлэлт Үнэлэх 

үзүүлэлтийн 
шинж чанар 

Нормативт 
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100% 
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Хотын төвөөс 
тээврээр хүрэх 

боломж 

Хугацаа 
зарцуулалт 

минутаа
р 

<15 15-30 30-45 45-60 60< 

Зам 
талбай 

Хатуу хучилттай 
зам талбайтай 

эсэх 

ЕТ-ний 
төлөвлөлтийн 

шийдлийг харгалзан 
экспертийн аргаар 

5 4 3 2 1 
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Дулаан 
хангамжийн 

түвшин 

Төвлөрсөн 
хангамжтай 

эсэх 

Нийт талбайд 
дулаан хангамжтай 
хэсгийг харьцуулсан 

харьцаа 

100%< 75-
100% 

50-
75% 

25-
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25%
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Ус 
хангамжийн 
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Хоногт нэг 
хүнд ногдох 
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Орон сууцанд 250 
л/хоног 
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62-125 62> 

Жижиг сууцанд125 
л/хоног 

125 94-125 62-94 31-62 31> 

Гэр хороололд 25 
л/хоног 

25 19-25 12-19 6-12 6> 

Ариутгах 
татуурга 

Хоногт зайлуу-
лах бохир усны 

хэмжээ 

Орон сууцанд 250 
л/хоног 

250 187-250 125-
187 

62-125 62> 

Жижиг сууцанд125 
л/хоног 

125 94-125 62-94 31-62 31 > 

Гэр хороололд 25 
л/хоног 

25 19-25 12-19 6-12 6 > 

Цахилгаан 
хангамжийн 

түвшин 
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цахилгаан 

хангамжийн хэмжээ 
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кВт/цаг 
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> 

Холбоожуулалтын 
түвшин 

100 хүнд 
ногдох 
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цэгийн тоо 

4.5 цэг 4.5 3-4.5 2-3 1-2 1 > 

Инженерийн 
бэлтгэл арга 

хэмжээ 

1.Хамгаалалтын 
суваг  
2.Хамгаалалтын 
далан 
3.Замын усны 
сүлжээ, 
4.Хөрсний усны 
дренаж. 

Үерээс 
бүрэн 

хамгаалаг
д-сан байх 

100 %< 75-100 
% 

50-75 
% 

25-50 
% 

25 
%> 

 

Хүснэгт 6.1.3.2. Төлөвлөлтийн хэсгүүдийн дэд бүтцийн үнэлгээний үнэлэмж    

д
/д

 

Төлөвлөлтийн 

хэсгүүдийн нэр 

Дэд бүтцийн үнэлгээ 

Нэгдсэн үнэлгээ Үүнээс 
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1 Зүүн хэсэг 2 Тохиромжгүй 2 3 1 

2 Төвийн хэсэг 4 Тохиромжтой 4 4 3 

3 Хойд хэсэг 2 Тохиромжгүй 2 3 2 

4 Баруун хойд хэсэг 3 Хязгаарлагдмал 
тохиромжтой 

3 3 2 

5 Шинэ хэсэг 2 Тохиромжгүй 2 3 2 

6 Баруун I хэсэг 3 Хязгаарлагдмал 
тохиромжтой 

4 3 2 

7 Баруун II хэсэг 3 Хязгаарлагдмал 
тохиромжтой 

4 4 2 

8 Баруун өмнөд хэсэг 2 Тохиромжгүй 2 3 2 

 Нийт нутаг дэвсгэр 3 Хязгаарлагдмал 
тохиромжтой 

3 3 2 

 
Дэд бүтцийн үнэлгээгээр төлөвлөлтийн 8 хэсгийн 50.0 хувь буюу 4 нь “тохиромжгүй” 
ангилалд, 12.5 хувь буюу 1 хэсэг “тохиромжтой”, бусад нь “хязгаарлагдмал 
тохиромжтой” үнэлгээнд хамрагдаж байна. 
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Дэд бүтцийн үнэлгээний зам тээврийн хангамж, инженерийн хангамжийн үнэлгээгээр 
“хязгаарлагдмал тохиромжтой”, инженерийн бэлтгэл арга хэмжээний үнэлгээгээр 
“тохиромжгүй” ангилалд тус тус багтаж байна. 

 
Хүснэгт 6.1.3..3. Дэд бүтцийн үнэлгээний үнэлэмж, хорооллоор   
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Дэд бүтцийн, бүгд 

Төлөвлөлтийн 
хэсгүүд 

 
8 

   
1 

 
12.5 

 
3 

 
37.5 

 
4 

 
50.0 

  

Хорооллууд 71   13 18.3 21 29.6 35 49.3 2 2.8 
Төлөв-
лөлтийн 
хэсгүү-
дээр 

1 Зүүн хэсэг 13     4 30.8 9 69.2   
2 Төвийн хэсэг 13   7 53.9 5 38.4 1 7.7   
3 Хойд хэсэг 6     1 16.7 5 83.3   
4 Баруун хойд хэсэг 6     1 16.7 5 83.3   
5 Шинэ хэсэг 13     3 23.1 8 61.5 2 15.4 
6 Баруун I хэсэг 9   4 44.4 4 44.4 1 11.2   
7 Баруун II хэсэг 4   2 50.0 2 50.0     
8 Баруун өмнөд хэсэг 7     1 14.3 6 85.7   

 
1.Зам тээврийн 
байдлын 

Төлөвлөлтийн 
хэсгүүд 

 
8 

   
3 

 
37.5 

 
1 

 
12.5 

 
4 

 
50.0 

  

Хорооллууд 71 3 4.2 26 36.6 10 14.1 30 42.3 2 2.8 
Төлөв-
лөлтийн 
хэсгүү-
дээр 

1 Зүүн хэсэг 13   3 23.1 1 7.7 9 69.2   
2 Төвийн хэсэг 13 3 23.1 8 61.5 2 15.4     
3 Хойд хэсэг 6       6 100   
4 Баруун хойд хэсэг 6   1 16.7 1 16.7 4 66.6   
5 Шинэ хэсэг 13   2 15.4 3 23.1 6 46.1 2 15.4 
6 Баруун I хэсэг 9   7 77.8 2 22.2     
7 Баруун II хэсэг 4   4 100       
8 Баруун өмнөд хэсэг 7   1 14.3 1 14.3 5 71.4   

 1.1.Хотын тө-
вөөс тээврээр 
хүрэх боломж 

Төлөвлөлтийн 
хэсгүүд 

8   1 12.5 5 62.5 2 25.0   

Хорооллууд 71 5 7.1 15 21.1 26 36.6 21 29.6 4 5.6 
Төлөв-
лөлтийн 
хэсгүү-
дээр 

1 Зүүн хэсэг 13 1 7.7 2 15.4 6 46.1 4 30.8   
2 Төвийн хэсэг 13 4 30.8 9 69.2       
3 Хойд хэсэг 6     3 50.0 3 50.0   
4 Баруун хойд хэсэг 6     5 83.3 1 16.7   
5 Шинэ хэсэг 13     4 30.8 5 38.4 4 30.8 
6 Баруун I хэсэг 9   4 44.4 4 44.4 1 11.2   
7 Баруун II хэсэг 4     4 100     
8 Баруун өмнөд хэсэг 7       7 100   

 1.2.Хороол-
лын доторх 
зам талбай 

Төлөвлөлтийн 
хэсгүүд 

 
8 

 
1 

 
12.5 

 
2 

 
25.0 

 
2 

 
25.0 

 
3 

 
37.5 

  

Хорооллууд 71 14 19.7 15 21.1 10 14.1 21 29.6 11 15.5 
Төлөв-
лөлтийн 
хэсгүү-
дээр 

1 Зүүн хэсэг 13   1 7.7 3 23.1 2 15.4 7 53.8 
2 Төвийн хэсэг 13 5 38.4 4 30.8 2 15.4 2 15.4   
3 Хойд хэсэг 6       6 100   
4 Баруун хойд хэсэг 6   1 16.7 1 16.7 4 66.6   
5 Шинэ хэсэг 13   4 30.8 1 7.7 6 46.1 2 15.4 
6 Баруун I хэсэг 9 4 44.4 4 44.4 1 11.2     
7 Баруун II хэсэг 4 4 100         
8 Баруун өмнөд хэсэг 7 1 14.3 1 14.3 2 28.6 1 14.3 2 28.5 

2. Инженерийн 
хангамж 

Төлөвлөлтийн 
хэсгүүд 

8   2 25.0 6 75.0     

Хорооллууд 71   16 22.5 28 39.5 27 38.0   
Төлөв-
лөлтийн 
хэсгүү-
дээр 

1 Зүүн хэсэг 13   2 15.4 7 53.8 4 30.8   
2 Төвийн хэсэг 13   8 61.5 4 30.8 1 7.7   
3 Хойд хэсэг 6     4 66.7 2 33.3   
4 Баруун хойд хэсэг 6     2 33.3 4 66.7   
5 Шинэ хэсэг 13     3 23.1 10 76.9   
6 Баруун I хэсэг 9   2 22.2 6 66.7 1 11.1   
7 Баруун II хэсэг 4   4 100       
8 Баруун өмнөд хэсэг 7     2 28.6 5 71.4   
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 2.1.Цэвэр ус 
хангамж 

Төлөвлөлтийн 
хэсгүүд 

8   1 12.5 3 37.5 4 50.0   

Хорооллууд 71   13 18.3 19 26.8 30 42.2 9 12.7 
Төлөв-
лөлтийн 
хэсгүү-
дээр 

1 Зүүн хэсэг 13   1 7.7 7 53.8 4 30.8 1 7.7 
2 Төвийн хэсэг 13   6 46.1 3 23.1 4 30.8   
3 Хойд хэсэг 6       6 100   
4 Баруун хойд хэсэг 6     2 33.3 4 66.7   
5 Шинэ хэсэг 13     1 7.7 8 61.5 4 30.8 
6 Баруун I хэсэг 9   2 22.2 5 55.6 2 22.2   
7 Баруун II хэсэг 4   4 100       
8 Баруун өмнөд хэсэг 7     1 14.3 2 28.6 4 57.1 

 2.2. Ариутгах 
татуурга 

Төлөвлөлтийн 
хэсгүүд 

8   1 12.5 1 12.5 3 37.5 3 37.5 

Хорооллууд 71   13 18.3   20 28.2 38 53.5 
Төлөв-
лөлтийн 
хэсгүү-
дээр 

1 Зүүн хэсэг 13   1 7.7   7 53.8 5 38.5 
2 Төвийн хэсэг 13   6 46.1   4 30.8 3 23.1 
3 Хойд хэсэг 6         6 100 
4 Баруун хойд хэсэг 6       2 33.3 4 66.7 
5 Шинэ хэсэг 13       1 7.7 12 92.3 
6 Баруун I хэсэг 9   2 22.2   5 55.6 2 22.2 
7 Баруун II хэсэг 4   4 100       
8 Баруун өмнөд хэсэг 7       1 14.3 6 85.7 

 2.3. Дулаан 
хангамж 

Төлөвлөлтийн 
хэсгүүд 

8   1 12.5 1 12.5 1 12.5 5 62.5 

Хорооллууд 71           
Төлөв-
лөлтийн 
хэсгүү-
дээр 

1 Зүүн хэсэг 13 1 7.7 1 7.7 1 7.7   10 76.9 
2 Төвийн хэсэг 13 1 7.7 3 23.1 5 38.4 1 7.7 3 23.1 
3 Хойд хэсэг 6         6 100 
4 Баруун хойд хэсэг 6         6 100 
5 Шинэ хэсэг 13       1 7.7 12 92.3 
6 Баруун I хэсэг 9   1 11.2 3 33.3 2 22.2 3 33.3 
7 Баруун II хэсэг 4   4 100       
8 Баруун өмнөд хэсэг 7 1 14.3       6 85.7 

 2.4. Цахилгаан 
хангамж 

Төлөвлөлтийн 
хэсгүүд 

8   7 87.5 1 62.5     

Хорооллууд 71 1 1.4 35 49.3 26 36.6   9 12.7 
Төлөв-
лөлтийн 
хэсгүү-
дээр 

1 Зүүн хэсэг 13   8 61.5 4 30.8   1 7.7 
2 Төвийн хэсэг 13 1 7.7 10 76.9 2 15.4     
3 Хойд хэсэг 6   4 66.7 2 33.3     
4 Баруун хойд хэсэг 6   1 16.7 5 83.3     
5 Шинэ хэсэг 13   2 15.4 7 53.8   4 30.8 
6 Баруун I хэсэг 9   6 66.7 3 33.3     
7 Баруун II хэсэг 4   2 50.0 2 50.0     
8 Баруун өмнөд хэсэг 7   2 28.6 1 14.3   4 57.1 

 2.5. Холбоо 
мэдээллийн 
сүлжээ 

Төлөвлөлтийн 
хэсгүүд 

8 5 100         

Хорооллууд 71 71 100         

Төлөв-
лөлтийн 
хэсгүү-
дээр 

1 Зүүн хэсэг 13 13 100         
2 Төвийн хэсэг 13 13 100         
3 Хойд хэсэг 6 6 100         
4 Баруун хойд хэсэг 6 6 100         
5 Шинэ хэсэг 13 13 100         
6 Баруун I хэсэг 9 9 100         
7 Баруун II хэсэг 4 4 100         
8 Баруун өмнөд хэсэг 7 7 100         

3. Инженерийн 
бэлтгэл арга 
хэмжээ 

Төлөвлөлтийн 
хэсгүүд 

8     1 12.5 6 75.0 1 12.5 

Хорооллууд 71   8 11.3 8 11.3 39 54.9 16 22.5 
Төлөв-
лөлтийн 
хэсгүү-
дээр 

1 Зүүн хэсэг 13       4 30.8 9 69.2 
2 Төвийн хэсэг 13   4 30.8 5 38.4 4 30.8   
3 Хойд хэсэг 6       6 100   
4 Баруун хойд хэсэг 6       4 66.7 2 33.3 
5 Шинэ хэсэг 13       9 69.2 4 30.8 
6 Баруун I хэсэг 9   3 33.4 1 11.1 4 44.4 1 11.1 
7 Баруун II хэсэг 4     2 50.0 2 50.0   
8 Баруун өмнөд хэсэг 7   1 14.3   6 85.7   

 3.1. Үерийн 
хамгаалалтын 
суваг 

Төлөвлөлтийн 
хэсгүүд 

8   1 12.5 1 12.5 3 37.5 3 37.5 

Хорооллууд 71   12 16.9 5 7.0 13 18.3 41 57.8 
Төлөв-
лөлтийн 
хэсгүү-
дээр 

1 Зүүн хэсэг 13       1 7.7 12 92.3 
2 Төвийн хэсэг 13   3 23.1 2 15.4 5 38.4 3 23.1 
3 Хойд хэсэг 6       5 83.3 1 16.7 
4 Баруун хойд хэсэг 6       1 16.7 5 83.3 
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5 Шинэ хэсэг 13       1 7.7 12 92.3 
6 Баруун I хэсэг 9   4 44.4 1 11.2   4 44.4 
7 Баруун II хэсэг 4   3 75.0 1 25.0     
8 Баруун өмнөд хэсэг 7   2 28.6 1 14.3   4 57.1 

 3.2. Үерийн 
хамгаалалтын 
далан 

Төлөвлөлтийн 
хэсгүүд 

8   1 12.5 2 25.0 3 37.5 2 25.0 

Хорооллууд 71   16 22.5 9 12.7 11 15.5 35 49.3 
Төлөв-
лөлтийн 
хэсгүү-
дээр 

1 Зүүн хэсэг 13   1 7.7 1 7.7   11 84.6 
2 Төвийн хэсэг 13   9 69.2   2 15.4 2 15.4 
3 Хойд хэсэг 6   2 33.4 2 33.3 2 33.3   
4 Баруун хойд хэсэг 6       2 33.3 4 66.7 
5 Шинэ хэсэг 13   1 7.7 2 15.4   10 76.9 
6 Баруун I хэсэг 9     2 22.2 3 33.4 4 44.4 
7 Баруун II хэсэг 4   2 50.0 2 50.0     
8 Баруун өмнөд хэсэг 7   1 14.3   2 28.6 4 57.1 

 3.3.Зам 
талбайн ус 
зайлуулах 
сүлжээ 

Төлөвлөлтийн 
хэсгүүд 

8     1 12.5 1 12.5 6 75.0 

Хорооллууд 
 

71   10 14.1 3 4.2 2 2.8 56 78.9 

Төлөв-
лөлтийн 
хэсгүү-
дээр 

1 Зүүн хэсэг 13       1 7.7 12 92.3 
2 Төвийн хэсэг 13   5 38.4 3 23.1 1 7.7 4 30.8 
3 Хойд хэсэг 6         6 100 
4 Баруун хойд хэсэг 6         6 100 
5 Шинэ хэсэг 13         13 100 
6 Баруун I хэсэг 9   4 44.4     5 55.6 
7 Баруун II хэсэг 4         4 100 
8 Баруун өмнөд хэсэг 7   1 14.3     6 85.7 

 3.4.Хөрсний ус 
зайлуу-лах 
дренаж 

Төлөвлөлтийн 
хэсгүүд 

8   1 12.5 5 62.5 2 25.0   

Хорооллууд 71 2 2.8 22 31.0 11 15.5 19 26.8 17 23.9 
Төлөв-
лөлтийн 
хэсгүү-
дээр 

1 Зүүн хэсэг 13   1 7.7 1 7.7 2 15.4 9 69.2 
2 Төвийн хэсэг 13   4 30.7 3 23.1 3 23.1 3 23.1 
3 Хойд хэсэг 6   3 50.0 1 16.7 1 16.7 1 16.6 
4 Баруун хойд хэсэг 6   2 33.3 1 16.7 1 16.7 2 33.3 
5 Шинэ хэсэг 13   3 23.1 3 23.1 7 53.8   
6 Баруун I хэсэг 9   5 55.6 1 11.1 3 33.3   
7 Баруун II хэсэг 4     1 25.0 1 25.0 2 50.0 
8 Баруун өмнөд хэсэг 7 2 28.6 4 57.1   1 14.3   

 
Холбоожуулалтын үнэлгээг зөвхөн телефон хангамжийн түвшингээр үнэлж байгаа нь 

өрөөсгөл асуудал юм. Замын нягтралын үнэлгээг энэ ангилалд хамруулж үзэх хэрэгтэй 

ба чанарын үнэлгээг архитектур орон зайн төлөвлөлтийн шатанд үнэлэх шаардлагатай 

байна. 

 

Дүрслэл 6.1.3.2 Èнженерийн дэд бүтцийн нэгдсэн үнэлгээ 3 
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6.1.4. Архитектур, орон зайн төлөвлөлт, ландшафтын үнэлгээ 

Дүрслэл 6.1.4.1. Архитектур, орон зайн төлөвлөлт, ландшафтын үнэлгээ  

АРХИТЕКТУР, ОРОН ЗАЙН ТӨЛӨВЛӨЛТ, ЛАНДШАФТЫН 
ҮНЭЛГЭЭ 

 

         

Ландшафтын шинж 

байдал 
 

Газар зохион 
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Архитектур орон зайн 
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Хүснэгт 6.1.4..1. Архитектур, орон зайн төлөвлөлт, ландшафтын шинж байдлын 
үнэлгээний шалгуур үзүүлэлтүүд    
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Нормативт үзүүлэлт Үнэлгээний ангилал 
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Хангамжийн ангилал 100%< 75-100% 50-75% 25-50% <25% 
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 Ил задгай усан 
толь 

+ Элементүүдийн 
зонхилж байгааг 

харгалзан авч үзнэ. 
(1-2 элемент, 

2<элемент, рельеф 
дангаараа байх гэх 

мэт) 

+5 үзүү-
лэлттэй 
тохиол-

долд 

+4 үзүү-
лэлттэй 
тохиол-

долд 

+3 үзүү-
лэлттэй 
тохиол-

долд 

+2 үзүү-
лэлттэй 
тохиол-

долд 

+1 ба 
доош 
үзүү-

лэлттэй 
тохиол-

долд 

Парк, ойн пейзаж + 
Үзэсгэлэнт рельеф + 
Өндөрлөг цэг + 
Хөрсний эвдрэл, 
гуу жалга 

+ 
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 Суурьш-
лын бүс 

Хүн амын 
суурьш-
лын 
нягтрал-
аар 

2-3 давхар барилгад 
44.8-35.3 м

2
/хүн 

44.8-35.3 33.6-44.8 
26.6-35.3 

22.4-33.6  
17.6-26.6 

11.2-22.4  
8.8-17.6 

<11.2  
<8.8 

4-5 давхар барилгад 
32.2-27.6 м

2
/хүн 

32.2-27.6 24.1-32.2  
20.7-27.6 

16.1-24.1  
13.8-20.7 

8-16.1             
6.9-13.8 

<8 
<6.9 

6-8 давхар барилгад 
26.4-23.3 м

2
/хүн 

26.4-23.3 19.8-26.4  
17.5-23.3 

13.2-198  
11.6-17.5 

6.6-13.2  
5.8-11.6 

<6.6  
<5.8 

Үйлдвэр, 
аж ахуйн 
бүс 

Газар эзэмшлийн 
коэффициент 

0.27 0.27 0.2-0.27 0.14-0.2 0.07-0.14 <0.07 

Газар ашиглалтын 
коэффициент 

1.1 1.1 0.8-1.1 0.55-0.8 0.28-0.55 <0.28 

Рекреацийн бүс 1 хүнд ногдох талбай 14 м
2
/хүн 14 10.5-14 7-10.5 3.5-7 <3.5 
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Архитектур
орон зайн 
зохиом-
жийн чанар 

Барилгажилтын 
төлөвлөлтийн чанар 

+ Ерөнхий төлөвлөгөөний шийдлийг харгалзан экспертийн 
аргаар тодорхойлно. 

Барилга архитектурын 
чанар 

+ 

Зам талбайн тохижилтын 
чанар 

+ 

Цэцэрлэгжилтийн чанар + 
Орон зайн зохиомжийн 
чанар 

+ 5 4 3 2 1 

Цэцэрлэг-
жүүлэл-
тийн 
түвшин 

Нийтийн хэрэгцээний 8 м
2
/хүн 8 6-8 4-6 2-4 2 

Тусгай зориулалттай 1 хүнд 
9-19 м

2
/хүн 

9-19 6.75-9     
14.2-19 

4.5-6.75   
9.5-14.2 

2.25-4.5  
4.75-9.5 

<2.25 
<4.75 

Зам талбайн 
тохижилт 

Зам талбайн 
нягтралаар 

2200-2400 
м/км

2
 

2300 1725-2300 1150-1725 575-1150 575> 

Архитектур
түүх, 
соёлын 
дурсгалт 
зүйлс 

Цогцолбор дурсгалт 
газартай эсэх 

+ +5 үзүү-
лэлттэй 
тохиол-

долд 

+4 үзүү-
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тохиол-
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+2 үзүү-
лэлттэй 
тохиол-
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+1 ба 
түүнээс 
доошүзү

ү-
лэлттэй 
тохиол-

долд 

I зэрэглэлийн дурсгалт 
барилгатай эсэх 

+ 

II зэрэглэлийн дурсгалт 
барилгатай эсэх 

+ 

III зэрэглэлийн дурсгалт 
барилгатай эсэх 

+ 

Хөшөө дурсгалтай эсэх + 

 

 
Хүснэгт 6.1.4.2. Төлөвлөлтийн хэсгүүдийн архитектур, орон зайн төлөвлөлт, 

ландшафтын шинж байдлын үнэлгээний үнэлэмж      

д
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хэсгүүдийн нэр 

Архитектур, орон зайн төлөвлөлт, ландшафтын шинж байдлын 
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1 Зүүн хэсэг 3 Дунд 3 3 2 

2 Төвийн хэсэг 3 Дунд 3 2 3 

3 Хойд хэсэг 2 Доогуур 3 2 2 

4 Баруун хойд хэсэг 2 Доогуур 1 3 2 

5 Шинэ хэсэг 2 Доогуур 1 2 2 

6 Баруун I хэсэг 2 Доогуур 3 2 2 
7 Баруун II хэсэг 3 Дунд 3 3 3 

8 Баруун өмнөд хэсэг 3 Дунд 3 3 2 

 Нийт нутаг дэвсгэр 2 Доогуур 2 2 2 

 

Архитектур, орон зайн төлөвлөлт, ландшафтын шинж байдлын үнэлгээгээр нийт нутаг 

дэвсгэр “доогуур” зэрэглэлд үнэлэгдсэн бөгөөд төлөвлөлтийн 8 хэсгийн 50.0 хувь буюу 

4 хэсэг “доогуур”, бусад нь “дунд” зэрэглэлд багтаж байна. 

Төлөвлөлтийн хэсгүүд энэхүү үнэлгээний ангиллаар “дунд”-аас дээш үзүүлэлт аваагүй 

бөгөөд ландшафтын шинж байдлын үнэлгээгээр 75.0 хувь нь, газар зохион 
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байгуулалтын үнэлгээгээр 50.0 хувь нь, архитектур төлөвлөлтийн байдлын үнэлгээгээр 

25.0 хувь нь тус тус “дунд” түвшинд үнэлэгдсэн байна. 

 

Хүснэгт 6.1.4.3. Архитектур орон зайн төлөвлөлт, ландшафтын шинж байдлын 

үнэлгээний үнэлэмж, хорооллоор    
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Архитектур, орон 
зайн төлөвлөлт, 
ландшафтын, бүгд 

 
Төлөвлөлтийн 
хэсгүүд 

 
8 

     
4 

 
50.0 

 
4 

 
50.0 

  

Хорооллууд 
 

71   2 2.8 26 36.6 32 45.1 11 15.5 

Төлөв-
лөлтийн 
хэсгүү-
дээр 

1 Зүүн хэсэг 13   1 7.7 7 53.8 5 38.5   
2 Төвийн хэсэг 13   1 7.7 9 69.2 3 23.1   
3 Хойд хэсэг 6       6 100   
4 Баруун хойд хэсэг 6       2 33.3 4 66.7 
5 Шинэ хэсэг 13       7 53.8 6 46.2 
6 Баруун I хэсэг 9     4 44.4 4 44.4 1 11.2 
7 Баруун II хэсэг 4     3 75.0 1 25.0   
8 Баруун өмнөд хэсэг 7     3 42.9 4 57.1   

 
1.Ландшафтын 
шинж байдлын 

 
Төлөвлөлтийн 
хэсгүүд 

8     6 75.0   2 25.0 

Хорооллууд 71 1 1.4 14 19.7 30 42.3 9 12.7 17 23.9 
Төлөв-
лөлтийн 
хэсгүү-
дээр 

1 Зүүн хэсэг 13   6 46.1 5 38.5 2 15.4   
2 Төвийн хэсэг 13 1 7.7 3 23.1 7 53.8 2 15.4   
3 Хойд хэсэг 6     6 100     
4 Баруун хойд хэсэг 6     1 16.7   5 83.3 
5 Шинэ хэсэг 13     1 7.7 2 15.4 10 76.9 
6 Баруун I хэсэг 9   1 11.1 5 55.6 2 22.2 1 11.1 
7 Баруун II хэсэг 4   2 50.0   1 25.0 1 25.0 
8 Баруун өмнөд хэсэг 7   2 28.6 5 71.4     

2. Газар зохион 
байгуулалтын 

Төлөвлөлтийн 
хэсгүүд 

8     4 50.0 4 50.0   

Хорооллууд 71   1 1.4 18 25.4 30 42.2 22 31.0 
Төлөв-
лөлтийн 
хэсгүү-
дээр 

1 Зүүн хэсэг 13   1 7.7 6 46.1 5 38.5 1 7.7 
2 Төвийн хэсэг 13     3 23.1 8 61.5 2 15.4 
3 Хойд хэсэг 6       1 16.7 5 83.3 
4 Баруун хойд хэсэг 6       2 33.3 4 66.7 
5 Шинэ хэсэг 13     1 7.7 7 53.8 5 38.5 
6 Баруун I хэсэг 9     4 44.5 3 33.3 2 22.2 
7 Баруун II хэсэг 4     3 75.0 1 25.0   
8 Баруун өмнөд хэсэг 7     1 14.4 3 42.8 3 42.8 

 2.1. 
Суурьшлын 
бүсийн 

Төлөвлөлтийн 
хэсгүүд 

8     1 12.5 3 37.5 4 50.0 

Хорооллууд 71   1 1.4 18 25.4 30 42.2 22 31.0 
Төлөв-
лөлтийн 
хэсгүү-
дээр 

1 Зүүн хэсэг 13 3 23.0 4 30.8 1 7.7 1 7.7 4 30.8 
2 Төвийн хэсэг 13 8 61.5 2 15.4 1 7.7   2 15.4 
3 Хойд хэсэг 6         6 100 
4 Баруун хойд хэсэг 6   1 16.7   3 50.0 2 33.3 
5 Шинэ хэсэг 13 1 7.7       12 92.3 
6 Баруун I хэсэг 9 5 55.6 2 22.2     2 22.2 
7 Баруун II хэсэг 4 1 25.0   1 25.0 2 50.0   
8 Баруун өмнөд хэсэг 7     1 14.3   6 85.7 

 2.2.Үйлдвэр аж 
ахуйн бүсийн 

Төлөвлөлтийн 
хэсгүүд 

8   1 12.5 1 12.5 5 62.5 1 12.5 

Хорооллууд 
 

71 1 1.4 20 28.2 4 5.6 8 11.3 38 53.5 

Төлөв-
лөлтийн 
хэсгүү-
дээр 

1 Зүүн хэсэг 13 1 7.7 10 76.9   1 7.7 1 7.7 
2 Төвийн хэсэг 13         13 100 
3 Хойд хэсэг 6         6 100 
4 Баруун хойд хэсэг 6       1 16.7 5 83.3 
5 Шинэ хэсэг 13   3 23.1 4 30.8 1 7.7 5 38.4 
6 Баруун I хэсэг 9   4 44.4   1 11.2 4 44.4 
7 Баруун II хэсэг 4       4 100   
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8 Баруун өмнөд хэсэг 7   3 42.9     4 57.1 
 2.3. 

Рекреацийн 
бүсийн 

Төлөвлөлтийн 
хэсгүүд 

8 1 12.5   1 12.5 2 25.0 4 50.0 

Хорооллууд 
 

71 4 5.6 2 2.8   8 11.3 57 80.3 

Төлөв-
лөлтийн 
хэсгүү-
дээр 

1 Зүүн хэсэг 13       1 7.7 12 92.3 
2 Төвийн хэсэг 13   1 7.7   3 23.1 9 69.2 
3 Хойд хэсэг 6   1 16.7   3 50.0 2 33.3 
4 Баруун хойд хэсэг 6 1 16.7       5 83.3 
5 Шинэ хэсэг 13 1 7.7       12 92.3 
6 Баруун I хэсэг 9         9 100 
7 Баруун II хэсэг 4 2 50.0       2 50.0 
8 Баруун өмнөд хэсэг 7       1 14.3 6 85.7 

3. Архитектур, орон 
зайн төлөвлөлтийн 

Төлөвлөлтийн 
хэсгүүд 

8     2 25.0 6 75.0   

Хорооллууд 
 

71   6 8.5 10 14.1 39 54.9 16 22.5 

Төлөв-
лөлтийн 
хэсгүү-
дээр 

1 Зүүн хэсэг 13   1 7.7 1 7.7 7 53.8 4 30.8 
2 Төвийн хэсэг 13   5 38.5 5 38.5 2 15.3 1 7.7 
3 Хойд хэсэг 6       4 66.7 2 33.3 
4 Баруун хойд хэсэг 6       2 33.3 4 66.7 
5 Шинэ хэсэг 13       10 76.9 3 23.1 
6 Баруун I хэсэг 9     1 11.1 6 66.7 2 22.2 
7 Баруун II хэсэг 4     2 50.0 2 50.0   
8 Баруун өмнөд хэсэг 7     1 14.3 6 85.7   

 3.1.Архитектур, 
орон зайн чанар 

Төлөвлөлтийн 
хэсгүүд 

8     3 37.5 5 62.5   

Хорооллууд 71   12 16.9 16 22.6 28 39.4 15 21.1 
Төлөв-
лөлтийн 
хэсгүү-
дээр 

1 Зүүн хэсэг 13   1 7.7 3 23.0 5 38.5 4 30.8 
2 Төвийн хэсэг 13   6 46.1 4 30.8 2 15.4 1 7.7 
3 Хойд хэсэг 6       6 100   
4 Баруун хойд хэсэг 6       3 50.0 3 50.0 
5 Шинэ хэсэг 13     2 15.4 7 53.8 4 30.8 
6 Баруун I хэсэг 9   5 55.6 2 22.2   2 22.2 
7 Баруун II хэсэг 4     2 50.0 2 50.0   
8 Баруун өмнөд хэсэг 7     3 42.9 3 42.8 1 14.3 

 3.2.Цэцэрлэг-
жүүлэлтийн 
түвшин 

Төлөвлөлтийн 
хэсгүүд 

8 1 12.5   1 12.5 1 12.5 5 62.5 

Хорооллууд 71 7 9.9 1 1.4 2 2.8 3 4.2 58 81.7 
Төлөв-
лөлтийн 
хэсгүү-
дээр 

1 Зүүн хэсэг 13   1 7.7     12 92.3 
2 Төвийн хэсэг 13 1 7.7   2 15.4 1 7.7 9 69.2 
3 Хойд хэсэг 6 1 16.7       5 83.3 
4 Баруун хойд хэсэг 6         6 100 
5 Шинэ хэсэг 13 1 7.7       12 92.3 
6 Баруун I хэсэг 9       1 11.1 8 88.9 
7 Баруун II хэсэг 4 2 50.0     1 25.0 1 25.0 
8 Баруун өмнөд хэсэг 7 2 28.6       5 71.4 

 3.3.Зам 
талбайн 
тохижилт 

Төлөвлөлтийн 
хэсгүүд 

8   1 12.5 1 12.5 5 62.5 1 12.5 

Хорооллууд 71 4 5.6 9 12.7 9 12.7 37 52.1 12 16.9 
Төлөв-
лөлтийн 
хэсгүү-
дээр 

1 Зүүн хэсэг 13   1 7.7 2 15.4 6 46.1 4 30.8 
2 Төвийн хэсэг 13 4 30.8 6 46.1 1 7.7 2 15.4   
3 Хойд хэсэг 6       3 50.0 3 50.0 
4 Баруун хойд хэсэг 6     1 16.7 3 50.0 2 33.3 
5 Шинэ хэсэг 13   1 7.7   10 76.9 2 15.4 
6 Баруун I хэсэг 9   1 11.2 4 44.4 4 44.4   
7 Баруун II хэсэг 4       4 100   
8 Баруун өмнөд хэсэг 7     1 14.3 5 71.4 1 14.3 

 3.4.Архитек-
тур, түүх, 
соёлын 
дурсгалт 
зүйлсийн 

Төлөвлөлтийн 
хэсгүүд 

8     1 12.5 1 12.5 6 75.0 

Хорооллууд 71 4 5.6 5 7.1 4 5.6 11 15.5 47 66.2 

Төлөв-
лөлтийн 
хэсгүү-
дээр 

1 Зүүн хэсэг 13 3 23.1   1 7.7 1 7.7 8 61.5 
2 Төвийн хэсэг 13 1 7.7 5 38.4 3 23.1 3 23.1 1 7.7 
3 Хойд хэсэг 6       1 16.7 5 83.3 
4 Баруун хойд хэсэг 6         6 100 
5 Шинэ хэсэг 13         13 100 
6 Баруун I хэсэг 9       4 44.4 5 55.6 
7 Баруун II хэсэг 4       1 25.0 3 75.0 
8 Баруун өмнөд хэсэг 7       1 14.3 6 85.7 
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Аргачилсан зааварт заагдсаны дагуу үнэлэхэд үнэлэх үзүүлэлтүүдийн чанар, шалгуур 

үзүүлэлтүүд нь агуулга, үзүүлэлтийн мөн чанараас зөрж байна. Тухайлбал: 

Замын үнэлгээг хорооллын чанартай хэсгийг баллаар, хотын хэмжээнд үнэлэх 

шаардлагатай хотын чанартай зам талбайн үзүүлэлтийг экспертийн аргаар үнэлэхийн 

зэрэгцээ энд үнэлэгдэж буй замын нягтрал, хангамжийн хэсгийг дэд бүтцийн үнэлгээнд 

хамруулах шаардлагатай. 

 

Дүрслэл 6.1.4.2. Архитектур, орон зайн төлөвлөлт, ландшафтын нэгдсэн үнэлгээ 2 

 
 

6.2. Хот байгуулалтын иж бүрэн үнэлгээ   

Хүснэгт 6.2.1.Хот байгуулалтын иж бүрэн үнэлгээ   
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Зүүн хэсэг 4836 206.448 43 3 2 2 3 Хязгаарлагдмал 
тохиромжтой 

Төвийн хэсэг 2310 244.714 106 3 3 4 3 Хязгаарлагдмал 
тохиромжтой 

Хойд хэсэг 2743 111.786 41 3 2 2 2 Тохиромжгүй 
Баруун хойд 
хэсэг 

2012 90.012 45 3 2 3 2 Хязгаарлагдмал 
тохиромжтой 

Шинэ хэсэг 5995 37.999 6 4 2 2 2 Тохиромжгүй 
Баруун I хэсэг 2166 288.836 133 3 3 3 2 Хязгаарлагдмал 

тохиромжтой 
Баруун II хэсэг 2076 27.407 13 3 3 3 3 Хязгаарлагдмал 

тохиромжтой 
Баруун өмнөд 
хэсэг 

2945 49.041 17 3 2 2 3 Тохиромжгүй 

Óëààíáààòàð 
õîòûí õýñýã 

25083 1056.243 42 3 3 3 2 Хязгаарлагдмал 
тохиромжтой 

 
Хот байгуулалтын үнэлгээний ангилал 

 
ХЯЗГААРЛАГДМАЛ ТОХИРОМЖТОЙ 

 

Хот байгуулалтын иж бүрэн үнэлгээгээр Улаанбаатар хотын барилгажсан нутаг дэвсгэр 

“хязгаарлагдмал тохиромжтой” ангилалд багтаж, 3 буюу “дунд” гэсэн нэгдсэн 

үнэлгээтэй  байна. 
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Дүрслэл 6.2.1. Хот байгуулалтын иж бүрэн үнэлгээ 3 

 
 
 

6.3. Дүн шинжилгээ  
Хүснэгт 6.3.1. “SWOT” шинжилгээ 

Дотоод орчин 
 

Давуу тал Сул тал 

 Байршлын хувьд давуу талтай, 
Монгол улсын нийслэл хот. 

 Оюуны болон мэдээллийн салбар, 
багтаамж төвлөрсөн. 

 Байгалийн үзэсгэлэнт Богд уулын 
дэргэд оршдог. 

 Архитектур, орон зай, ландшафтын 
үзэсгэлэн бүрдсэн. 

 Монгол улсын хүн амын 40.0 гаруй 
хувь амьдардаг, хөдөлмөрийн насны 
харьцаа бүрдсэн. 

 Инженерийн дэд бүтцийн 
хангамжийн төвлөрсөн системтэй, 
энэ нь хот байгуулалтыг хөгжүүлэхэд 
ихээхэн дэмжлэг болно. 

 Улаанбаатар хотын төдийгүй Монгол 
улсын хэмжээнд хүн амын нийгмийн 
дэд бүтцийн хангамжийг бүрдүүлсэн. 

 Монгол улсын Төр, Засгийн газар 
болон Элчин Сайдын Яамд 
төвлөрсөн. 

 Гадаадын олон улсын байгууллагууд 
олноор төвлөрч, Улаанбаатар хотын 
төдийгүй Монгол улсын бусад хот, 
суурины хөгжлийг тэтгэдэг. 

 

 Орон сууцны хангамжийн түвшин 
буурч, инженерийн бүрэн 
хангамжтай орон сууцанд 
амьдрагсдын хувийн жин 2000 онд 
58.5 хувь байсан бол одоо 40.0 
орчим хувь болж буурсан байна. 

 Дулааны өндөр хүчин чадал бүхий 
станцуудтай хэдий ч дулааны 
хангамж хүрэлцээгүйн улмаас 
шинээр барилга байгууламж барих 
боломжгүй. 

 Нийгмийн дэд бүтцийн барилга 
байгууламжийн хангамж өндөр хэдий 
ч өдөр тутам өсөн нэмэгдэж хүн амд 
төдийлөн хүрэлцэхгүй байна. 

 Улаанбаатар хотод үерийн болон 
авто зам талбайд хөрсний ус 
зайлуулах барилга байгууламж, 
шаардагдах түвшинд баригдаж 
чадаагүй байна. 

 Хорооллуудын доторх хуучин авто 
зам, тохижилт муутай. 

 Гэр хороололд олон хүн амьдардаг 
нь хөрс, агаарын бохирдол үүсгэх 
магадлалтай. 

 Хүн амын нягтрал их байгаа нь хэт 
төвлөрлийг бий болгож байна. 
 

 



УЛААНБААТАР ХОТЫГ 2020 ОН ХҮРТЭЛ ХӨГЖҮҮЛЭХ ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ТОДОТГОЛ,    
2030 ОН ХҮРТЭЛХ ХӨГЖЛИЙН ЧИГ ХАНДЛАГА.                                                                       

УЛААНБААТАР ХОТЫН ӨНӨӨГИЙН БАЙДЛЫН СУДАЛГАА, ДҮГНЭЛТ    /     I БОТЬ 
 2013

 

НИЙСЛЭЛЛИЙН ЗУРАГ ТӨСЛИЙН ХҮРЭЭЛЭН 157 

 

 
Гадаад орчин 

 
 Боломж Бэрхшээл 

 

 Цаашид оюуны багтаамж ихтэй 
болон хөнгөн хүнсний үйлдвэрлэл, 
барилгын салбарыг хөгжүүлэх нөөц 
бүрдүүлсэн. 

 Хүн амыг, шинээр бий болж байгаа 
төрөл бүрийн (нисэх буудал, 
ложистик, терминал, метро зэрэгт) 
ажлын байраар хангах боломжтой. 

 Цахилгаан эрчим хүчний төвийн 
сүлжээнд холбогдсон, найдвартай эх 
үүсвэртэй, инженерийн дэд бүтэц, 
шугам сүлжээгээр хангагдсан нь 
үйлдвэрлэл, үйлчилгээг хөгжүүлэх 
боломжтой. 

 Түүх, соёлын дурсгалт газрууд элбэг  
байгаа нь аялал жуулчлалын 
салбарыг хөгжүүлэх боломж 
бүрдүүлсэн онцлогтой. 

 

 

 Ерөнхий төлөвлөгөөний 
төлөвлөлтийн шийдэл гараагүй 
байхад газар олголт хийж, эмх 
замбараагүй байдлыг үүсгэх 
магадлалтай. 

 Өмнө боловсруулагдсан ерөнхий 
төлөвлөгөөний дагуу хөгжөөгүй, 
хэрэгжээгүй байдал нь хууль, 
эрхзүйн орчин бүрдүүлээгүй 
тохиолдолд давтагдаж болзошгүй. 

 Барилга хоорондын зай, улаан 
шугам зөрчиж барилгажуулах 
замаар хөрөнгө оруулагчид улайран 
хөөцөлдөх болсон. 

 Хүн амын шилжилт хөдөлгөөнийг 
Монгол улсын хэмжээнд 
хязгаарлаагүй тохиолдолд хот 
сууринг хүнсний бүтээгдэхүүнээр 
хангах хөдөө аж ахуйн бааз суурь 
хөгжихгүй байх сөрөг нөлөөтэй. 

 

 

 

 

Хүснэгт 6.3.2. “PESTLE”шинжилгээ 

Улс төрийн хүчин зүйлс (P) Эдийн засгийн хүчин зүйлс (E) 

 
1. “Шинэ бүтээн байгуулалт” дунд 

хугацааны зорилтот хөтөлбөрийг 
УИХ, Засгийн газраас батлан мөрдөж 
байна. 

2. Засаг захиргааны нэгжийг өөрчлөх. 
3. Сонгуулийн үйл ажиллагаатай 

холбогдуулан хот байгуулалтын хувьд 
тохиромжтой үнэ цэнэтэй газрыг 
хувьчлах. 

 

 
1. Инженерийн дэд бүтцээр хангахад 

хөрөнгө оруулалтын үр ашигтай 
хувилбар гарахгүй байх  

2. Валютын ханш буурах 
3. Банкны зээл авахад бэрхшээл 

тохиолдох 
4. Бэлэн мөнгөний хомсдолд орох 
5. Төлөвлөсөн хэмжээнд эдийн 

засгийн үр ашиг хүрэхгүй байх 
6. Орон сууцны барилга барихад 

болон борлуулахад зээлийн хүү 
өндөр байх 

7. Барилгын материалын хангамж 
гадаадын хараат байгаа нь орон 
сууцны өртөг өндөрсөхөд нөлөөлөх 
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Нийгмийн хүчин зүйлс (S)  Техникийн хүчин зүйлс (T) 

Нийгмийн эрсдэл: Техникийн эрсдэл: 

 
1. Амьжиргааны түвшин буурч, 

ажилгүйдэл, ядуурал нэмэгдэх 
2. Нийгмийн тогтворгүй байдал буй 

болох 
3.  Нийгмийг хамарсан халдварт өвчин 

гарах 
4. Хүн амын амьжиргааны түвшний 

ялгаа ихсэх 
 

 
1. Барилга байгууламж, тоног 

төхөөрөмжийн суурилуулалт 
хугацаанаас хожимдож ашиглалтад 
орох, нийлүүлэгдэх ажил тасалдах 

2. Техникийн норм, норматив 
зөрчигдөх (тухайлбал барилга 
барих талбайгүй газар нягтруулан 
барилга барих гэх мэт) 

 
Хуулийн хүчин зүйлс (L) Байгалийн хүчин зүйлс (E) 

 
1. Хот байгуулалтын хууль, дахин 

төлөвлөлтийн хууль зэрэг хууль 
тогтоомж хоорондоо зөрчилдөх 

2. Барилга байгууламжийг ашиглалтад 
оруулахад хууль дүрэм шууд 
хэрэглэхэд хялбар дөхөм байх 

3. Хотын хөгжлийн ерөнхий 
төлөвлөгөөний хуулийг батлан 
мөрдүүлэх замаар хэрэгжүүлэх 

 

 
1. Байгалийн гай гамшиг болох (гал, 

үер, зуд, газар хөдлөл гэх мэт) 
2. Хөрс, агаарын бохирдлыг үүсгэх 
3. Хот орчмын бүсэд малын өвчин 

гарч, хорио цээрийн дэглэм 
баримталж болзошгүй. 
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VII бүлэг. “УЛААНБААТАР ХОТЫГ 2020 ОН ХҮРТЭЛ ХӨГЖҮҮЛЭХ ЕРӨНХИЙ                         

       ТӨЛӨВЛӨГӨӨ”-НИЙ ХЭРЭГЖИЛТ 

 

7.1. Гадаад, дотоодын хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжиж буй төсөл, 
хөтөлбөрүүд 

Улаанбаатар хотын эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн ойрын болон хэтийн зорилтыг 

хангах, тулгамдаж буй асуудлыг шийдвэрлэх ажлын хүрээнд гадаадын зээл, 

тусламжаар 631,4 сая ам. долларын өртөг бүхий 43 төсөл хэрэгжиж байна. Нийт 

төслийн хөрөнгө оруулалтын 176,9 сая ам. доллар нь буцалтгүй тусламж, хөрөнгө 

оруулалт, хамтын ажиллагаа хэлбэрээр 454,7 сая ам. доллар нь хөнгөлөлттэй зээл 

хэлбэрээр олгогдсон байна.  

Хүснэгт 7.1.1. Гадаад зээлийн ашиглалт  

д/д Төслийн ангилал, салбар Нийт 
төсөл 

Хөрөнгө оруулалтын хэлбэр 
/мян.$/ 

Хувь 

Буцалтгүй тусламж Зээл 

 Нийгмийн салбар 9 34,719,8 - 5.5% 

 Зам, тээвэр, холбооны салбарт 8 40,779,0 40,070,0 13% 

 Ус, ариутгах татуурга, экологийн 
салбарт 

9 38,961,0 52,946,369 14.5% 

 Орон сууц, гэр хорооллын чиглэлээр 8 12,900,0 361,774,501 59% 

 Агаарын бохирдлыг бууруулах 
чиглэлээр 

5 49,617,146  8% 

 Дүн  36 176,706,946 454,790,870  

 Нийт  631,497,816  

 Шинээр 7 төсөл хэрэгжинэ     

 

Орон сууц, гэр хорооллын салбарын төсөл 59%-ийг эзэлж байгаа нь  2010-2015 онд 

“Орон сууцны XIV хороолол”-д 318 сая ам. долларын төсөл хэрэгжиж байгаатай 

холбоотой байна. 2010-2011 онд Улаанбаатар хотын дэд бүтэц, хот байгуулалтын 

хөгжлийн чиглэлээр “Нисэхэд цэвэрлэх байгууламж барих”, “Улаанбаатар хотын 

тогтвортой тээврийн стратеги”, “Гачуурт ундны усны шинэ эх үүсвэр”, “Хот 

байгуулалтын чадавхийг сайжруулах”, “Гэр хорооллын нөхцөл сайжруулах”, 

“Улаанбаатар хотын агаарын бохирдлын хяналтын чадавхийг бэхжүүлэх”, “Эрчим хүч, 

хүрээлэн буй орчин” “Цэвэр агаар” зэрэг төслүүд хэрэгжиж эхлээд байна.  Цаашид 

төсөл хөтөлбөрийг бодлогыг хэржүүлэхэд чиглүүлж харилцан уялдааг хангах, үр 

ашгийг нэмэгдүүлэхэд анхаарах шаардлагатай.  

 

7.2. ”Улаанбаатар хотыг 2020 он хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий 
төлөвлөгөө, хот байгуулалтын хөтөлбөрийн судалгаа”-нд 
дэвшүүлсэн хөгжлийн төсөөллүүд 

Монгол-Японы засгийн газар хоорондын хамтын ажиллагааны хүрээнд  2007-2009 онд 

боловсруулсан “Улаанбаатар хотын ерөнхий төлөвлөгөө, хот байгуулалтын 

хөтөлбөрийн судалгаа”-нд хотын “Урсгалаар тэлэх” хандлагатай хөгжлийн загварыг 

зогсоож, ”Нягт суурьшилтай, цомхон хот”-ын бүтцийг буй болгох төсөөллүүдийг 

дэвшүүлсэн. 
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“Нягт суурьшилтай, цомхон хот”-ын бүтцэд хотын төвийн их, дээд сургуулиудыг шинэ 

хотхон руу нүүлгэн шилжүүлэх, аж үйлдвэрийн бүсүүд  байгуулах, нийтийн тээврийн үр 

ашигтай тогтолцоог бүрдүүлэх, төмөр замын буудлууд түшиглэсэн хотын дэд төвүүдийг 

байгуулах, гэр хорооллын нөхцөлийг сайжруулах, үер, усны гамшиг, хөрсний эвдрэлээс 

хамгаалах, ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх, хотын нийгмийн болон инженерийн дэд 

бүтцийн үйлчилгээ, хүрэлцээ, хангамж, орон сууцны хангамж нөхцөлийг сайжруулах, 

хүрээлэн буй орчны байгалийн төрхийг хадгалах, эрх зүй, эдийн засаг, санхүүгийн  

тогтолцоог боловсронгуй болгох асуудлуудыг томъёолон тэдгээрийн хүрээнд 115 

төсөл, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх саналыг дэвшүүлсэн.  

 Улаанбаатар хотын хөгжлийн төсөөллүүд:  
 Õ¿í àì, ýäèéí çàñàã 

2007 îíû ýöñýýð Ìîíãîë óëñ 2,635 ñàÿ, íèéñëýë Óëààíáààòàð õîò 1,031 ñàÿ õ¿í àìòàé 

байгаагаас, 2020 онд Нийслэл Улаанбаатàð õîòûí õ¿í àì 1,538 ñàÿ, ¿¿íýýñ òºâèéí 6 

ä¿¿ðãèéí õ¿í àì 1,438 ñàÿ;  2030 îíä 1,870 ñàÿ, ¿¿íýýñ òºâèéí 6 ä¿¿ðãèéí õ¿í àì 1,739 

ñàÿ áîëæ òóñ òóñ ºñíº.   

Íèéñëýë Óëààíáààòàð õîòûí ÄÍÁ-нèé ºñºëò 2011-2015 îíä 7,5%, 2015-2020 7,5%, 

2027-2030 îíä 6,8% áàéíà.  

Íèéñëýë Óëààíáààòàð õîòûí ýäèéí çàñãèéí òîãòâîðòîé õºãæëèéã õàíãàõ òýðã¿¿ëýõ 

чиглэл нь уул уурхайг дэмжих үйлдвэр, аялал жуулчлал, ноолуур боловсруулах 

үйлдвэрүүд, мэдээлэл, харилцаа ба технологи болон бизнесийн аутсорсинг, ХАА-í 

áîëîí õ¿íñíèé á¿òýýãäýõ¿¿í áîëîâñðóóëàõ ¿éëäâýðëýë áàéíà. Äàãàëäàõ ñàëáàðóóäàä 

áººíèé áîëîí æèæèãëýíãèéí õóäàëäàà, áàðèëãà, áàðèëãûí ìàòåðèàëûí ¿éëäâýðëýë 

îðíî. 

 Газар ашиглалт болон бүсчлэл  

Хот төлөвлөлтийн гол үүрэг нь хотын нутаг дэвсгэрийн газар ашиглалтыг зүй 

зохистойгоор чиглүүлэн залах хотын өсөлт, барилгажилтыг хянах тогтолцоог бүрдүүлэх 

явдал. Иймд нутаг дэвсгэрийн иж бүрэн үнэлгээнд үндэслэн хотжилтыг дэмжих болон 

хотжилтыг хатуу хязгаарлах нутаг дэвсгэрийг тогтоон  хотжилтыг дэмжих болон 

барилгажуулах нутаг дэвсгэрт “Бүсчлэлийн тогтолцоо”-г бүрдүүлэх саналыг 

томъёолсон.  

 Хотын тээврийн тогтолцоо 

Нийслэл Улаанбаатар хотын гол төвүүдийг Азийн хурдны зам, нисэх буудлын болон 

òºìºð çàì ðóó íýâòðýõ çàìóóäòàé õîëáîõ øààðäëàãàòàé. Òºìºð çàìûí òîéðóó çàìûã 

Õÿòàä, Îðîñ óëñûã õîëáîõ à÷àà òýýâðèéí øóãàì áîëãîí àøèãëàæ øèíý íèñýõ áóóäëààð 

дайран өнгөрүүлнэ. “Бүсийн ачаа тээврийн төв”-èéã Íàëàéõ, Òîëãîéòîä áàðüæ 

áàéãóóëàõûã ñàíàë áîëãîæ áàéíà.  Ç¿¿í, õîéä ç¿ãò Òóóë, Ñýëáý ãîëûí ýõ óíäàðãà, óðä 

ç¿ãò Áîãäõàí äàðõàí öààçàò óóë, àí àìüòäûí í¿¿äýëëýõ áèîëîãèéí êîðèäîðûã õàäãàëàí 

õàìãààëàõ ¿¿äíýýñ Óëààíáààòàð õîòûã ºðãºæ¿¿ëýí òýëýõ õàìãèéí òîõèðîìæòîé õýñýã íü 

çºâõºí áàðóóí õýñýã áîëíî.   

 Улаанбаатар хот харьцангуй жижиг, хөрөнгө орлогын хэмжээ бага гэдгээр төмөр 

замд суурилсан багтаамж ихтэй тээврийн төрөл, тухайлбал газар доогуур 

шийдэлтэйгээр барьж байгуулах нь хэт их өртөгтэй байж болох учир нийтийн тээврийн 

áàãòààìæ èõòýé õºíãºí òºìºð çàìä ¿íäýñëýñýí íèéòèéí òýýâðèéí ãîë 2 òýíõëýã á¿õèé 

(хойноос-урагш, зүүнээс-баруун) нягт суурьшилтай õîтын загварыг санал болгосон.  

 Орон сууц болон амьдрах нөхцөл  

Улаанбаатар хотын нийт иргэдийг орон сууцаар хангах орон сууцны хангамж, орон 

сууцны санхүүжилтийн бодлогуудыг тодорхойлж гэр хороолол, одоо байгаа орон 
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сууцны хороолол болон орон сууцны шинэ хорооллуудад орон сууц барьж байгуулах 

хууль эрх зүйн шинэ тогтолцоо бүрдүүлэх, бага өртөгтэй сууцаар хангах барилгын 

хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх, барилгын материалын нийлүүлэлтийн дотоодын зах 

зээлийг тогтворжуулах, бага орлоготой иргэдэд зориулсан түрээсийн орон сууц, 

“Нийтийн сууцны корпораци байгуулахыг зөвлөмж болгосон.   

 Хотын үйлчилгээг сайжруулах тухайд  

Эрчим хүчний шинэ эх үүсвэр ТЭЦ-5 барих,  усны эх үүсвэрийг бий болгох талаар 

техник эдийн засгийн судалгаа хийх зэрэг асуудлууд байна. Мөн түүнчлэн Улаанбаатар 

хотын нэгдсэн системээс хэд хэдэн хэсэгчилсэн шугам сүлжээг байгуулах нь зүйтэй.  

 Хөгжлийн санхүүжилтийн чадавхийг сайжруулахад  

Татварын орлогын бааз суурийг нэмэгдүүлж Өмчтэй холбоотой татварыг өргөжүүлэх, 

Хот төлөвлөлтийн татвар бий болгох, олон нийтийн санхүүжүүлэлт ба төр хувийн 

хэвшлийн түншлэлийг бэхжүүлэх,  Уëààíáààòàð Дэд бүтцийн санхүүжилтийн корпораци 

байгуулах зэрэг болно.  

 Институцийн болон хууль эрх зүйн орчинг боловсронгуй болгох  

Хот төлөвлөлттэй холбоотой хууль эрх зүйн орчинд ãîë гурван õуулü áîëîõ “Хот 

байгуулалтын тухай хууль”, “Орон сууцны тухай хууль”, “Газрын тухай хууль” харилцан  

уялдах øààðäëàãàòàé.  

Хотын хөгжил ба гэр хорооллын нөхцөлийг сайжруулах шаардлагуудыг хангахуйц шинэ 

эрх зүйн зохицуулалт, удирдамжèéã шинээр нэмж боловсруулах, Хөгжлийг  “дэмжих”, 

“хянах”, шийдвэрлэх болон зохицуулах гол хэрэгсэл болох Хот байгуулалтын тухай 

хуулийг шинэчлэн найруулах, “Нийтийн сууцны корпораци”-ийг үүсгэн байгуулах, 

“Орон сууцны хөгжлийн сан”-г өргөтгөх чиглэлээр Орон сууцны тухай хуулийг 

шинэчлэн найруулах, Газрын харилцаа ба газрын үнэлгээний тогтолцоог зохистой 

болгох зорилгоор Газрын тухай хуулийг шинэчлэн íàéðóóëàõ;  

Óëààíáààòàð õîòûã çîðèëòîò 2030 îí õ¿ðòýë õºãæ¿¿ëýõýä õýðýãæ¿¿ëýõ øààðäëàãàòàé 

9,894 сая ам. долларын хөрөнгө оруулалт бүхий 115 төсөл, хөтөлбөрийн жагсаалтыг 

ãàðãàñàí.  

 

7.3. “Улаанбаатар хотыг 2020 он хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий 

төлөвлөгөө” -нд дэвшүүлсэн зорилтууд 

Монгол Улсын Засгийн газрын 2002 оны 28 дугаар тогтоолоор батлагдсан 

“Улаанбаатар хотыг 2020 он хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөө”-нд  хотыг 

тогтвортой хөгжүүлэх, одоогийн ба ирээдүйн хотын иргэдийн амьдралын үйл 

ажиллагааны тааламжтай орчинг бүрдүүлэх зорилтыг дэвшүүлж  нутаг дэвсгэрийн 

хувьд доорх гурван түвшинд боловсруулсан. Үүнд: 

 Нийслэлийн бүс нутгийн хөгжлийн үзэл баримтлал 

 Улаанбаатар буюу хот орчмын газар нутгийн хөгжлийн хэтийн төлөв 

 Улаанбаатар хотын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө 

Дээрх зорилтыг хангахын тулд дараах зорилтыг дэвшүүлэн тавьсан.  

 Хîтын эдийн засгийн өсөлт 2010-2020 оны түвшинд 9,0-10,5 хувьд хүрнэ, 2010 
онд 900,0 тэрбум төг, 2020 онд 2900.0 тэрбум төгрөгийн бүтээгдэхүүн 
үйлдвэрлэнэ,    

  2010 оны түвшинд барилга, худалдаа, аялал жуулчлалын салбарыг түлхүү 
хөгжүүлэх, 2020 онд барилга, аж үйлдвэр, аялал жуулчлал тэргүүлэх салбар 
байх,   
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 Нэг хүнд ногдох нийт бүтээгдэхүүн 1999 онд 524,2 мян.төг байсан ба 2010 онд 
960.0,  2020 онд 2500.0 мянган төгрөг болно гэж үзсэн.  

Улаанбаатар хîтын хүн амын тоог ердийн өсөлт, усны нөөцийг зохистой 

зарцуулах хувилбаруудыг үндэслэн, газар нутаг, хот төлөвлөлтийн багтаамжийн 

аргаар тооцон:  

 2010 онд нийслэл хот 1135.0 мянга, Улаанбаатар хот 900.0 мянга, /улсын хүн 
амын 32%/, 

 2020 онд нийслэл 1650,0 мянга, Улаанбаатар хот 1150.0 мянган /улсын хүн 
амын 36%/ хүнтэй хот байх 

  Улаанбаатар хотын дагуул хот тосгодыг түлхүү хөгжүүлж, хотын зарим үүрэг, 
ачаалал, хүн амын зохих хэсгийг шилжүүлэн байршуулснаар хүн амын механик 
өсөлтийг 30 хувиар бууруулахаар төлөвлөсөн. 

Орîн сууцны хангамжийн талаар  эрүүл ахуй, аюулгүйн шаардлагад нийцсэн орон 

сууцаар өөрсдийгөө хангах нөхцөлийг бүрдүүлэх, орон сууцны тохилог чанарыг 

нэмэгдүүлэх замаар 2010 онд хүн амын 50,5 хувийг, 2020 онд 82,0 хувийг инженерийн 

бүрэн хангамжтай орон сууцаар хангах, гэр сууцны хорооллыг тохилог жижиг сууцны 

хороолол болгон хөгжүүлэх, нэг хүнд ногдох сууцны талбай 2010-2020 онд  9,0 м2\хүн,  

м2 сууцны талбайн үнэ 300000 төг болно гэж төлөвлөсөн.  

Хотын газар нутаг Туул голын хөндийг дагаж тогтсон, архитектур орон зайн 

зохиомжийн хувьд хотын төв талбай, гол гудамж, ногоон байгууламжууд нь өмнө зүг 

Богд уулын чигт нээлттэй байрлалтай зэрэг нь хот төлөвлөлтийн онцлог байсан.    

Хотын авто зам, гудамжны сүлжээ өнөөгийн шаардлагыг хангахгүй болсон учир гудамж 

замын “Торлосон сүлжээ” бий болгохоор сонгосон. 

 Хотын нутаг дэвсгэрийг үйлдвэр, суурьшил, амралт зугаалга, тусгай 
зориулалтын бүсээр бус барилгажиж суурьшсан 9505,6 га талбайг өргөтгөж 
тэлэхгүйгээр төлөвлөлтийн 4 бүс болгон хөгжүүлэхээр төлөвлөгдсөн.   
                                                         

Дүрслэл 7.3.1. Улаанбаатар хотыг 2020 он хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий 
төлөвлөгөө 

 

Òөâийн бүс. Хотын төв хэсгээс хойш Сэлбэ, Хайлааст, Чингэлтэй голын хөндий, 

урагшаа Туул голын хөндийг дамжин Зайсангийн амыг хамарна. 
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Зүүн бүс: Төлөвлөлтийн төвийн бүсийн зүүн хязгаараас Улиастайн гол, Хужирбулан, 

Гачуурт, хүртэл урд тал нь Туул голын сав газар, хот тал нь хурдны их тойруу зам 

хүртэлх нутаг дэвсгэр хамрагдана.  

Баруун бүс. Төлөвлөлтийн баруун бүсэд  Орбит станц, Төв цэвэрлэх байгууламж, 

Үйлдвэрийн баруун, зүүн районы нутаг дэвсгэр хамрагдана.  

Шинэ бүс. 2020 оноос цааш барилгажуулах нөөц талбай Сонгинохайрхан уулын зүүн 

тал, Туул гол, Баянголын сав газруудыг тооцон 15-20 мянган хүнтэй шинэ суурьшил 

байгуулахаар тооцсон.  

Үйлдâэрийн райîнд дэд бүтцийн боломж бүхий 1036 га талбайд байгаль орчинд сөрөг 

нөлөөгүй, импортыг орлох экологийн цэвэр бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх үйлдвэрүүдийг 

байгуулах,  

 Мал аж ахуйн гаралтай түүхий эд боловсруулах үйлдвэрүүд болон байгаль орчинд 
сөрөг нөлөө бүхий 12 үйлдвэрийг хотоос гаргах, шинээр байгуулахгүй байх,    

 Цэргийн анги нэгтгэлүүд, тэдгээрийн харьяа аж ахуй нефть бааз, хангамжийн аж 
ахуйнуудыг хотоос гаргах, 

 Суурьшлын бүс дэх агуулах, аж ахуйн зориулалттай газруудыг чөлөөлж суурьшилд 
шилжүүлэх 

Дэд бүтцийн хангамжийн хувьд:  

 Зам тээврийн сүлжээг өргөтгөн 664.3 км авто зам, 22 ш олон түвшний огтолцол шинээр 
барих,  

 Инженерийн хангамжийн эх үүсвэрүүдийн хүчин чадлыг бүрэн ашиглах, шугам 
сүлжээнүүдийг өргөтгөн сайжруулах, ÄÖÑ-1-èéí õóó÷èí ñóóðèí äýýð øèíýýð 600Ìâò 
÷àäàëòàé  ÄÖÑ áàðих,  

 2010 оноос өмнө ус хангамжийн эх үүсвэрийг өргөтгөн, төлөвлөлтийн хугацаанд усан 
хангамжийн эх үүсвэрийн газрын доорх ба гадаргын усны хосолмол системийг 
хэрэгжүүлж 2020 оны түвшний 312 516 м

3
 /хоног хэрэглээг хангах,  

 Òºâ öýâýðëýõ áàéãóóëàìæèéí õ¿÷èí ÷àäëûã íýìýãä¿¿ëæ, óñ öýâýðëýãýýíèé ò¿âøèíã 
нэмэгдүүлэх, 

 Хотыг хөрсний ус, түр зуурын хур бороо болон уруйн уснаас хамгаалах иж бүрэн арга 
хэмжээг төлөвлөж  2010 оны түвшинд уруйн үерээс хамгаалах  31,6 км далан суваг, 
гадаргуугийн урсацыг зайлуулах  32,8 км далд шугам, ховор тохиолдох үерийн 11,5 км 
далан, 15 км хөрсний уснаас хамгаалах далан барих 

 Байгаль орчны тэнцвэртэй байдлыг хангах, ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлж 2020 онд 
2300 га талбайд хүрч нэг хүнд ногдох ногоон байгууламж 20м2/хүн-д хүргэх зорилтуудыг 
дэвшүүлж хүний эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах нөхцөлийг хангах цогц арга хэмжээг 
төлөвлөсөн.   

 Хотын нийгэм, соёл, ахуйн үйлчилгээний барилга байгууламжийг төлөвлөлтийн үе шат 
бүрт хүрэлцэх норматив үзүүлэлтүүдийн дагуу барьж байгуулах 

 

7.4. “Улаанбаатар хотыг 2020 он хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий 

төлөвлөгөө”-ний хэрэгжилтэнд өгөх үнэлэлт, дүгнэлт 

Улаанбаатар хотыг 2020 он хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөөнд 2010 онд нийслэл 

хот 1135.0 мянга, Улаанбаатар хот 900.0 мянга, /улсын хүн амын 32%/, 2020 онд 

нийслэл 1650,0 мянга, Улаанбаатар хот 1150.0 мянган /улсын хүн амын 36%/ хүнтэй 

хот байхаар тооцсон нь 2010 оны байдлаар /1106719/ төлөвлөлтийн эхний үе шатны 

зорилтоос давж гарсан байна.  

Энэ байдлыг харьцуулан дүгнэхэд:  

нэгдүгээрт Улаанбаатар хотын Монгол улсын бүсчилсэн хөгжлийн бодлогыг 

хөгжүүлэхэд гүйцэтгэх үүргийг нарийн тооцож, эдийн засгийн хөшүүрэг ашиглан зарим, 

үйлдвэрлэл үйлчилгээг дэмжих, хязгаарлах, шаардлагатай бол хориглох хууль эрхзүйн 

орчинг бүрдүүлэх шаардлагатай байна. 
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хîёрдугаарт хүн амын шилжилт хөдөлгөөнийг хуулиар зохицуулах, эсвэл 

нөлөөлөхүйц хэмжээний бодлого, арга хэмжээ, эдийн засгийн аргаар зохицуулаагүй 

тохиолдолд хот руу нүүдэллэх иргэдийн тоо нэмэгдсээр байх нөхцөлийг сайтар 

тооцоох шаардлагатай байна.  

Хүн амын өсөлтийг тооцохдоо бүсүүдийн нийгэм эдийн засгийн хөгжлийн зөрүүгийн 

нөлөөлөл, шилжилт хөдөлгөөнийг хязгаарлах эрх зүйн болон захиргааны орчин 

бүрдээгүй байгаа хүчин зүйлсийг заавал харгалзан үзэх хэрэгтэй.  

Улаанбаатар хотын хүн ам, үйлдвэрлэл, үйлчилгээний хэт төвлөрлийг задлах зохистой 

бодлогыг хэрэгжүүлж чадаагүй. Үүнд: 

 Улаанбаатар хот буюу төвийн зургаан дүүрэгт хүн ам хэт төвлөрсөн нь 
алслагдсан гэх дүүргүүдийн хөгжлийн түвшин зах зээлийн багтаамж хангалтгүй 
байгаатай шууд холбоотой.  

 Шинээр ашиглалтанд орсон орон сууцны тоо харьцангүй ихээр нэмэгдсэн 
боловч нэг хүнд ноогдох орон сууцны талбай төлөвлөсөн хэмжээнд хүрэхгүй 
байгаа нь орлогын тэгш бус хуваарилалт, иргэдийн худалдан авах чадвартай 
холбоотой. 

 Нийслэл Улаанбаатар хотын ДНБ-д эзлэх хувь нь төлөвлөснөөс 10 гаруй хувиар 
хэтэрч 50,5 хувь болсныг сөрөг үзүүлэлт гэж үзлээ. Учир нь Улаанбаатар хотын 
хөгжил бусад бүсүүдийн хөгжлөөс хэт давамгайлах болсон нь эдийн засгийн урт 
хугацааны хөгжилд сөргөөр нөлөөлж болзошгүй.  

 Нэг хүнд ноогдох ДНБ бараг 3 дахин өссөн байхад өрхийн сарын дундаж мөнгөн 
орлого нэг хүнд ноогдох ДНБ–нийг өмнөх төсөөллөөр төлөвлөж байгаатай 
ойролцоо байгаа нь орлогын хуваарилалт тэгш бус, ядуурал гүнзгийрсэнтэй 
холбон үзэж болно.  

 Монгол улсад хүн амын өсөлтийн цонх үе тохиож төрөлт нэмэгдсэн боловч 
Улаанбаатар хотын өрхийн дундаж ам бүлийн тоо нь төлөвлөснөөс 0,5 пунктээр 
доогуур байгаад анхаарал хандуулах ёстой. Үүний нэг шалтгаан нь ажилгүйдэл, 
гадаадад хөдөлмөр эрхлэх явдал, түр хугацааны  ажил эрхлэлт нэмэгдсэнтэй 
холбоотойгоор гэр бүлийн тогтвортой байдал алдагдсантай холбоотой. 
Тухайлбал, нийт төрөлтийн 32 орчим хувь нь Улаанбаатарт ноогдож байгаа бол 
өрх толгойлсон эмэгтэйчүүдийн 33 хувь, гэр бүлгүй 16 хүртэлх  насны хүүхэдтэй 
эмэгтэйчүүдийн 35 хувь нь Улаанбаатарт амьдарч байна. 

 Нэг хүний нэг сарын хүнсний хэрэглээг төлөөлүүлсэн багцад нийт 12 
бүтээгдэхүүнийг бүлэглэн оруулсныг 2009 оны байдлаар үзвэл нийслэлийн 
иргэдийн хэрэглээнд хөдөө орон нутгаас ирэх мах, сүү, сүүн бүтээгдэхүүний 
хувь буурчээ. Энэ нь хөдөө орон нутаг, нийслэл хотын эдийн засгийн харилцан 
хамаарал улам сулрах хандлагатайг илэрхийлж байна. Харин гурил, гурилан 
бүтээгдэхүүн харьцангуй нэмэгдсэн байдлыг сүүлийн үед дотоодын тариалалт, 
гурилын үйлдвэрлэл нэмэгдээгүй байсан бол мөн л импортын хэрэглээ 
зонхилох болсныг харуулдаг.  
 

Улаанбаатар хотыг 2020 он хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулснаас 

хойших сүүлийн 10 жилд  нийслэлийн хүн ам 390437 хүнээр өссөний 70.1 хувь буюу 

273740 нь хөдөө орон нутгаас шилжин суурьшигчид байна.  

Улаанбаатар хотыг 2020 хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөөнд заагдсан хотыг бүсчилсэн 

байдлаар хөгжүүлэх үзэл баримтлал биеллээ олсонгүй. Энэ арга хэмжээний хүрээнд 

хотын төвийн хэсгийн нягтралыг сааруулах зорилгоор Бүсийн болон бусад олон 

нийтийн төвүүдийг байгуулах төлөвлөгөө хэрэгжих боломжгүй болж гэр хорооллын айл 

өрхүүдэд эзэмшиж буй газраа үнэгүй хувьчилж авах эрх нээгдсэнээр газар чөлөөлөх 

хөрөнгө  санхүүгийн бэрхшээлд оруулсан. Хотын барилгажилтын хандлагад гол төлөв 

орон сууц барих үзэгдэл хавтгайрч, зохицуулах хяналтын механизм байхгүй учраас 
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нийгмийн хангамжийн хүртээмж буурч ялангуяа төвлөрсөн инженерийн хангамжтай 

газарт хөрөнгө оруулалт ихээр хийснээр төлөвлөлтийн зарчим алдагдаж газар 

ашиглалтын холимог бүс давамгайлсан байгаа нь судалгаагаар тогтоогдсон. Ингэснээр 

хотын төвийн хэсгийн барилгажилтын нягтрал орон сууц худалдаа үйлчилгээний 

барилга байгууламжаар улам нэмэгдэж, хотын эрүүл ахуйн аюулгүйн шаардлага зэрэг 

олон олон асуудлууд зөрчигдөж хотын замын хөдөлгөөний түгжрэл бий болгох гол 

шалтгаан болсон.  

Мэдээллийн технологийн хурдацтай хөгжил оршин суугчдын амьдралын эрүүл, 

аюулгүй орчныг алдагдуулж суурьшлын бүс бараг орон сууцны барилга бүрт холбоо 

мэдээллийн олон тооны нэвтрүүлэх станцууд ашиглагдаж, тасралтгүй бүх цагаар 

цахилгаан соронзон долгион цацаргаж байгаа нь амьд байгалийн эд эс, генийн 

түвшинд үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг багасгах арга хэмжээг нэн тэргүүнд авч цахилгаан 

соронзон долгионы үүсгүүрийг хотоос гаргаж зохистой байршуулах, байнгын хяналтын 

лаборатори бий болгох шаардлагатай болсон байна.   

Улаанбаатар хотыг 2020 он хүртэл хөгжүүлэх үзэл баримтлалаар хотын барилгажсан 

хэсгийн тэлэлтийг Улиастайн зүүн талаар хязгаарлахаар тооцож байсан боловч, 

Улаанбаатар-Налайхын зам дагуу хөгжүүлэх концепц хүчтэй яригдаж “Ургах наран” 

хороолол, “Нирун” хорооллууд баригдаж зураг төсөл нь хийгдэж байна. Мөн хяналтгүй 

гэр хорооллын суурьшил Улаанбаатар-Налайхын зам дагуу болон Улаанбаатар хотын 

экологийн онцгой бүс хотын хойд хэсгийн их хэмжээний газрыг хамарч байна. 

Улаанбаатар хотыг 2020 он хүрэл хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх арга 

хэмжээний хүрээнд улсын болон нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр 2003 оноос хойш нийт 

9504.12 га талбай бүхий 51 байршилд орон сууцны хорооллын хэсэгчилсэн ерөнхий 

төлөвлөгөө хийгдсэн боловч түүнийг тууштай хэрэгжүүлэх, хяналт тавих удирдлага 

зохион байгуулалтын болон хөрөнгө оруулалтын тогтолцоо бүрдээгүйгээс хэрэгжилт 

удаашралтай байсан.  

Туул гол болон ундны усны хамгаалалтын бүсэд ерөнхий төлөвлөгөөнд тусгагдаагүй 

“Олимп” хороолол, “Баянгол” хороолол, “Дөрвөн-Уулын цэцэрлэг“ хотхон, “Маршал 

таун” хотхон, “Стандарт хотхон, “Зайсан”, Туул голын эрэгт “Солонгос” хотхон зэргийг 

барьж барилгажуулж байна.  

Төлөвлөлтийн нэг чухал элемент болсон ногоон байгууламжийн сүлжээ байгуулагдах 

боломжгүй болтлоо барилгажиж, гэр хорооллын газар нутаг болон хувирч, нэг хүнд 

ногдох ногоон байгууламж ихээр буурсан .  

Улаанбаатар хотын төв хэсэг, төв талбай урагшаа задгай байж Богд уулын дархан 

цаазат газар “Зайсан толгой” Зайсангийн амны ногоон байгууламжтай  нийлсэн 

зохиомж энэ жилүүдэд бүр мөсөн алга болсон. Сүхбаатарын талбайн урд тал, 

Энхтайваны гудамжны урд хэсгээр олон давхар оффисын барилгуудаар бүрэн 

таслагдсан. Засгийн газрын ордны хойт талаар Сүхбаатар, их сургуулийн гудамжны 

хооронд Хуучин пионерийн ордон /Хүүхдийн урлан бүтээх төв/ хүртэл талбайг 

Монголын парламентийн ордон, Монгол улсын ерөнхийлөгчийн ордон, Эзэн Чингис 

хааны цогцолбор зэргийг төлөвлөсөн боловч, хэрэгжээгүй, төлөвлөгдсөн талбайд орон 

сууцны хороолол, дэлгүүр үйлчилгээний газрууд баригдсан.  

Ерөнхий төлөвлөгөөнд Улаанбаатар хотын нутаг дэвсгэрийг харилцан адилгүй 

нягтралтай, суурьшлын дэд бүсүүдэд хуваан хүн амын өсөн нэмэгдэж буй эдийн засаг, 

нийгмийн хэрэгцээг хот төлөвлөлтийн нормын дагуу тооцон төлөвлөхдөө суурьшлын 

бүсийн бүтэц, хүн амын нягтралыг нарийвчлан тодорхойлоогүйгээс орон сууцны 

хорооллуудын төлөвлөлт, барилгажилтын бодлого үгүйлэгдэж төлөвлөлтгүй газар 
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ашиглалт, барилгажилтаас шалтгаалсан тулгамдсан асуудлууд хуримтлагдсан. Нөгөө 

талаас хот төлөвлөлтийн бүтэц, засаг захиргааны бүтцийн харилцан уялдааны талаар 

дэвшүүлсэн зорилт хангагдаагүйгээс дүүрэг, хороодын хөгжлийн бодлого, хөрөнгө 

оруулалтын тогтолцоо хот байгуулалтын бодлогыг дэмжих хөшүүрэг болж ерөнхий 

төлөвлөгөөний хэрэгжилтэнд нөлөөлөх нөхцөл бүрдээгүй.  

Хүснэгт 7.4.1. 2020 оны ерөнхий төлөвлөгөөний техник-эдийн засгийн нэгдсэн 
үзүүлэлт 

¹ ¯ç¿¿ëýëò õýìæèõ 
íýãæ 

2000 2005   Төлөв 
лөсөн 
2010 

2020   Хэрэгжилт 
2009 оны 
байдлаар 

0 1 2 3 4 5 6 7 
Õ¿í àì, ºðõ, íÿãòðàë 

1 Õ¿í àìûí òîî ìÿí.õ¿í 669,7 775,0 900,0 1150,0 1052.6 
2 Õ¿í àìûí äóíäàæ íàñëàëò æèë 61,5 62 63 66 68.3 
3 ªðõèéí êîýôôèöèåíò õ¿í/ºðõ 4.6 4.5 4.5 4.5 4.0 
4 ªðõèéí ñàðûí äóíäàæ ìºíãºí 

îðëîãî 
ìÿí.òºã 75,50 382,5 437,1 510,0 475.0 

5.  1 хүнд ногдох ДНБ ìÿí.òºã 524.2 700.0 960.0 2500.0 2763.0 
6.  Хүн амын нягтрал 1км

2
/хүн 140 156 168 181 235 

Íèéãìèéí äýä á¿òýö 
Îðîí ñóóöíû ñàíãèéí á¿òýö 

7 Èíæåíåðèéí á¿ðýí õàíãàìæòàé 
ñóóö 

õóâü 46,7 47,1 50,5 82,0 38.0 

8 Èíæåíåðèéí á¿ðýí áóñ 
õàíãàìæòàé ñóóö 

õóâü 53,3 52,9 49,5 18,0 62.0 

9 Îðîí ñóóöíû æèëèéí 
¿éëäâýðëýëò 

àéë 583,5 2375 5109 8300 6731 

Ñî¸ë àõóéí ¿éë÷èëãýýíèé 1000 õ¿íä íîãäîõ ¿ç¿¿ëýëò 
10      - ñóðãóóëü ñóóäàë 

õàí. 
õóâü 

113 
70 

160 
100 

160 
100 

200 
100 

 
140 
78.4 

      - õ¿¿õäèéí öýöýðëýã õ¿¿õýä 
õàí. 
õóâü 

41 
60 

68 
100 

68 
100 

100 
100 

35.1 
50.8. 

     - ýìíýëýã îð 
õàí. 
õóâü 

6 
75 

8 
100 

8 
100 

9 
100 

7 
91,8 

 
18 

 
Íîãîîí áàéãóóëàìæ 

Íèéò òàëáàé ãà 207..0 594,9 900,0 2300,0 126,8 
Íýã õ¿íä íîãäîõ òàëáàé ì

2 
6.0 8,0 10,0 20,0 1,0 

Èíæåíåðèéí äýä á¿òýö 

 
19 

Çàìûí ñ¿ëæýý 

Õóðäíû çàì êì    70 - 
Òàñðàëòã¿é õºäºëãººíòýé çàì êì    14 - 
Õîòûí ÷àíàðòàé ãîë çàì êì 154.5 184 208 287 168,8 
Õîðîîëëûí ÷àíàðòàé çàì êì 168.8 168.8 174.8 249.8 162,2 
Çàìûí íèéò óðò êì 323,3 352,8 382,8 620,8 331.0 

Èíæåíåðèéí íýãäñýí øóãàì ñ¿ëæýý 

20 Äóëààí õàíãàìæ 

Øóãàìûí óðò êì 117 131 149 156 145.0 
Ýõ ¿¿ñâýðèéí õ¿÷èí ÷àäàë ìÂò 360,0 500,0 700,0 2000,0 282.0 
Óñààð Ãêàë/öàã 1131 1735 1900 3044 1521.0 
Óóðààð òí/öàã 165 165 165 165 71.0 

21 Óñàí õàíãàìæ 

Øóãàìûí óðò êì  39,5 101,0 24,5 159.0 
Ã¿íèé õóäàã, óñàí ñàí, 3000-
6000 ì

3   
600-1000 ì

3 
øèðõýã  ã¿íèé 

õóäàã-
15                    

óñàí 

óñàí 
ñàí-4 

 ã¿íèé õóäàã-
33 –ийн 
хайгуул 

хийгдсэн                    
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ñàí-3 óñàí ñàí-6 
500-1500 м3 

22 Àðèóòãàõ òàòóóðãà 
Òºâ êîëëåêòîð øèíý÷ëýí 
çàñâàðëàõ, ãîë÷èéã òîìñãîõ. 
¯éëäâýð, ºìíºäèéí êîëëåêòîð 
øèíý÷ëýí çàñâàðëàõ, ºðãºòãºõ 

1500                      
êì 

2000                      
êì 

7,4 êì 7,1 êì  15.0 км 
21,22,24, 
25,31-3 
Êîëëåê-
торууд 

Òóóë-1 êîëëåêòîð øèíýýð 
óãñðàõ, Òîëãîéò-1 êîëëåêòîð 
øèíýýð óãñðàõ,  

2000                      
êì 

  15 êì 38,9 
êì 

Òóóë-1 
êîëëåêòîð 
баригдаж 

байгаа 
23 Öàõèëãààí õàíãàìæ 

Øóãàìûí óðò êì  14,0 30,0 30,0 4.0 
110-òðàíñôîðìàòîð 16-25 ìÂÀ êîì  1 3 4 2 
110-òðàíñôîðìàòîð 40-63 ìÂÀ êîì  1   1 
35-òðàíñôîðìàòîð 2*2500 ìÂÀ êîì  1   - 

 
 
Хүснэгт 7.4.2. Улаанбаатар хотын ерөнхий төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай 

хөрөнгө оруулалтын томсгосон тооцоо  
/Сая ам.дîллар/ 

№ Үзүүлэлт 2020 онд Дунд 
хугацаанд 
2010 онд 

Эхний ээлжинд /оноор / 

2001 2002 2003 2004 2005 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 
I Нийгмийн дэд бүтэц 21,518.3 5,971.7 50.9 52.8 53.0 50.8 64.6 
1 Инженерийн бүрэн хангамжтай 

орон сууцны барилга 
2,057.9 450.6 27.5 29.4 29.2 27.0 30.8 

2 Соёл ахуйн үйлчилгээний 
барилга 

19,460.4 5,521.1 23.3 23.3 23.8 23.8 33.8 

II Инженерийн дэд бүтэц бүгд 2,657.7 1,950.3 31.1 37.2 38.7 37.0 643.9 
1 Усан хангамж 17.3 13.4 1.2 2.0 0.8 1.3 2.3 
2 Ариутгах татуурга 304.9 304.9  1.8 1.4 0.9 0.8 
3 Дулаан хангамж 1,274.7 1,274.0 14.7 14.2 14.1 14.2 614.5 
4 Цахилгаан хангамж 714.8 225.4 6.5 7.0 7.8 10.1 7.0 
5 Холбоо мэдээллийн систем 98.5 50.4 4.4 5.1 4.7 4.4 4.4 
6 Замын сүлжээ 161.6 33.9 1.5 2.3 4.8 1.7 9.0 
7 Инженерийн бэлтгэл арга хэмжээ 57.7 41.1 2.3 4.3 4.6 3.9 5.4 
8 Ногоон байгууламж 29.3 7.3 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 
 Бүгд 24,176.1 7,922.0 82.0 90.0 91.7 87.8 708.5 

 

 Ерөнхий төлөвлөөний хэрэгжилтэд нөлөөлсөн нөлөөллүүд:  

1. Шилжилтийн үеийн эдийн засгийн хямралаас үүдэлтэй хүн амын зохицуулалтгүй өсөлт, 

хөрөнгө оруулалтын хомсдол, хотын эдийн засаг санхүүгийн чадавх сул,  

2. Хот байгуулалтын бодлогыг хэрэгжүүлэх удирдлага, зохицуулалт, хууль эрхзүйн 
тогтолцоог бүрдүүлж чадаагүй. Ерөнхий төлөвлөгөөг хуульчлан хэрэгжүүлэх эрх зүй 
хяналтын тогтолцоо бүрдээгүй,  

3. Өмч хувьчлал, газар хувьчлалын туршлага дутмаг, бэлтгэл хангагдаагүй, 
4. Газар ашиглалтын бүсчлэлийн тогтолцоо бүрдээгүй, газрын үнэлгээ оновчтой бус, 
5. Хот төлөвлөлт, газар зохион байгуулалтын уялдаа хангалтгүй, нутаг дэвсгэрийн үүрэг, 

зориулалтын бүсчлэл тодорхойгүй зэргээс шалтгаалан барилгажилт, газар зохион 
байгуулалтын нэгдсэн бодлого алдагдаж  газар ашиглалтын зориулалт өөрчлөн 
барилгажуулах бодлого давамгайлснаас төлөвлөлтгүй суурьшил үүсч суурьшлын нутаг 
дэвсгэр 1,4 дахин тэлж, гол усны эрүүл ахуй хамгаалалтын бүс зөрчигдөн, ногоон бүс 
хомсдож хүний эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах эрх зөрчигдсөн. 

Хөгжлийн бодлого-төлөвлөлт-хэрэгжилтийн тогтолцоог улсын түвшинд оновчтой 
тодорхойлж эрхзүйн орчинг нь бүрдүүлэх хуульчлан хэрэгжүүлэхэд хөрөнгө 
оруулалтын бодлогыг чиглүүлэх шаардлагатай.    
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 Дүн шинжилгээ 
Ерөнхий төлөвлөгөөнд нийслэлийн нийгэм эдийн засгийн хөгжлийн зорилтыг хэмжих 

нийт 22 үзүүлэлтийг тодорхойлсон байна. Дээр дурьдсанчлан хүн амын тоо байршил, 

нягтралын хувьд төлөвлөлт зөрүүтэй байгаа боловч бүх үзүүлэлтүүдийг харьцуулан 

дүнг товчоолсныг үзүүлбэл: 

 

Хүснэгт 7.4.2. Ерөнхий төлөвлөгөөний зорилтуудын харьцуулсан үзүүлэлт 

 
 
Тодотголд Улаанбаатар хотын хүн амын өсөлт, шилжилт хөдөлгөөн нэмэгдсэн нь 

бүсүүдийн хөгжлийн тэнцвэржилт алдагдсаны үр дагавар гэж үзсэн. Өөрөөр хэлбэл 

шилжилт хөдөлгөөнийг бууруулахын тулд бүсүүдийн хөгжлийг тэнцвэржүүлэх, орон 

нутгийг хөгжүүлэх асуудал нь нэн чухал асуудлын нэг юм.   

 

7.5. Ерөнхий төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн нэгдсэн дүгнэлт 

“Хотын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө” нь хотын нутаг дэвсгэр, архитектур, орон зайн 

хөгжлийн бодлогыг тодорхойлсон, хот байгуулалт, төлөвлөлтийн үндсэн баримт бичиг 

юм. Улаанбаатар хотыг 2020 он хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөөг Монгол Улсын 

Засгийн газрын 2002 оны 28-р тогтоолоор батлан хэрэгжүүлж эхэлснээс хойш 10 жил 

өнгөрч байна. Гэвч түүний хэрэгжилт туйлын хангалтгүй байгаад хэд хэдэн үíäñýí 

øàëòãààíóóä áàéíà. ¯¿íä : 

Íýãä¿ãýýðò: Орон нутгаас ирэх хүн амын механик өсөлтийг зохицуулж 

чадаагүй. Сүүлийн 12 жилийн хугацаанд 403.6 мянган хүн  хөдөө, орон нутгаас 

шилжин ирж, шилжин ирэгсдийн дийлэнх хувь нь гэр хороололд суурьшсанаар, гэр 

хорооллын эзлэх талбай хяналтгүй эрчимтэй тэлж, агаар, хөрс, усны бохирдлын 

үндсэн эх үүсвэр болж, хотын байгаль экологи, нийгэм, эдийн засаг, бүхий л хүрээнд 

хүнд дарамт болон хотын хэвийн үйл ажиллагааг хангахад хүндрэлтэй нөхцөлийг 

үүсгэн, өнөөгийн тулгамдсан асуудлуудын үндсэн шалтгаан болсон. 

 2012 оны байдлаар нийслэлийн хүн ам 1 сая 227 мянга, үүнээс Улаанбаатар 
хотын хүн ам 1 сая 163 мянгад хүрч саятан хот боллоо. Сүүлийн 12 жилийн 
хугацаанд нийслэлийн хүн ам 558.2 мянгаар /56 хувь механик өсөлтөөр, 44 
хувь нь ердийн өсөлтөөр/, үүнээс Улаанбаатар хотын хүн 437 мянган хүнээр 

 
Хэвийн/ төлөвлөснөөр 

- 5 (6) 

 
Төлөвлөснөөс давсан/ 

эерэг – 4 
 

 
Төлөвлөснөөс зөрсөн/ 

сөрөг– 12 (13) 
 

 

 Улсын хүн амын тоо  

 Хүн амын дундаж наслалт  

 Хөдөлмөрийн нас хүртэлхи 
хүний тоо  

 Хөдөлмөрийн насны хүний 
тоо  

 Хөдөлмөрийн наснаас 
дээш хүний тоо  

 (Хүн амын тîî, нийт)  
 
 
 
 
 

 

 

 Өрхийн сарын дундаж 
орлого  

 Нэг хүнд ноогдох дотоодын 
нийт бүтээгдэхүүн  

 Шинээр ашиглалтанд орсон 
орон сууцны тоо  

 Эмнэлгийн орны тоо, 
хангамж  

 
 

 

 (Хүн амын тîî дүүргээр)  

 Хүн амын нягтрал  

 Өрхийн дундаж ам бүл  

 ДНБ-д эзлэх хувь  

 Нэг хүний хоногт хэрэглэх 
хүнсний зүйлийн илчлэг  

 Инженерийн бүрэн 
хангамжтай сууцанд 
амьдрах хүний амын хувь  

 Инженерийн бүрэн бус 
хангамжтай сууцанд 
амьдрах хүний амын хувь  

 Инженерийн хангамжтай 
сууцны талбай  

 Нэг хүнд ноогдох сууцны 
талбай  

 1000 хүнд ноогдох гэмт 
хэргийн тоо  

 Сургуулийн хангамж  

 Цэцэрлэгийн хангамж  

 Нэг хүний нэг сарын 
хүнсний хэрэглээ  
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тус тус нэмэгджээ.  Дархан хотын хүн амаас 5.7 дахин их, Эрдэнэт хотын хүн 
амаас 5.1 дахин их буюу Өвөрхангай, Булган, Говьсүмбэр, Сүхбаатар, Говь-
Алтай, Дундговь, Архангай гэсэн 7 аймгийн хүн амыг нийлүүлсэнтэй тэнцэх хүн 
хөдөө, орон нутгаас шилжин ирсэн байна. Ийнхүү Улаанбаатар хотод хүн 
амын огцом механик өсөлт бий болж, тээврийн хэрэгслийн тоо 5 дахин өссөн 
зэрэг нь хотын байгал-экологид сөргөөр нөлөөлж байна 

Õî¸ðäóãààðò: ªíººã õ¿ðòýë çàõ çýýëèéí íèéãìèéí, õîò áàéãóóëàëòûí ¿éë 

ажиллагааг удирдан зохицуулах хууль, эрх зүйн орчны тогтолцоог бүрэн б¿ðä¿¿ëýí, 

ерөнхий төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх тогтолцоог бий болгож чадаагүй, Хот байгуулалтын 

институци, удирдлага зохион байгуулалтын бүтэц, тогтолцоо хангалтгүй байгаатай 

холбоотой. 

 Газрын тухай, Хот байгуулалтын тухай, Барилгын тухай болон Орон сууцны 
тухай хуулиуд хоорондоо уялдаа холбоогүй, тэдгээрийн зарим заалтууд учир 
дутагдалтай, шаардлагатай зарим зохицуулалт орхигдсон байдгаас уг 
хуулиудын хэрэгжилт, чадавх хангалтгүй байдаг. 

 Хот байгуулалтын бодлогыг хээрэгжүүлэх удирдлага, зохицуулалт, хууль 
эрхзүйн тогтолцоог бүрдүүлж чадаагүй. Ерөнхий төлөвлөгөөг хуульчлан 
хэрэгжүүлэх эрх зүй хяналтын тогтолцоо бүрдээгүй 

 Õîò áàéãóóëàëòûí èíñòèòóöè, óäèðäëàãà çîõèîí áàéãóóëàëòûí á¿òýö, 
тогтолцоо хангалтгүй, салбарын байгууллагууд болон мэргэжилтнүүдийн 
÷àäàâõ ºíººгийн шаардлагыг бүрэн хангахгүй байна. 

Ãóðàâäóãààðò: Шийдвэр гаргадаг түвшинд/улс, орон нутагт/, ерөнхий 

төлөвлөгөөний үндсэн чиглэл, төлөвлөлтийн шийдлийг зөрчин шийдвэр гаргадгаас 

эмх замбараагүй барилгажих, хөрөнгө оруулалтыг үр ашиггүй зарах нөхцөлийг бий 

болгож байна.   

 Хотын инженерийн нэгдсэн хангамжтай барилгажсан хэсэгт эмх замбараагүй 
барилгажих  процесс хүчтэй явагдаж, хотын эдийн засаг, нийгмийн болон 
инженерийн дэд бүтэц, авто зам, нийтийн тээвэр, энэхүү өсөн нэмэгдэж буй 
хүн амын үйлчилгээг хангах шаардлагын хэмжээнд хүртэл хөгжиж чадахгүй 
байна. 

 Улаанбаатар хотын нутаг дэвсгэрийн бүрэн бүтэн, нэгдмэл байдал эрхзүйн 
зохисгүй тогтолцооноос үүдэн алдагдаж, олон эзэнтэй болсноос байгаль 
экологи сүйрэлд хүрч, хот байгуулалтын бодлого алдагдсан. Тусгай 
хамгаалалттай газар нутаг БОЯ-ны мэдэлд, байгалийн түгээмэл тархацтай 
ашигт малтмалын асуудал ЭБЭХЯамны мэдэлд, инженерийн шугам сүлжээгүй 
газар, дүүргийн Засаг даргын мэдэлд, шинэ хот, хорооллын барилгажилтын 
асуудал газрын албаны эрх мэдлийн хүрээнд гэх мэтээр зохицуулагдаж байгаа 
нь хариуцлагыг цалгардуулж эзэнгүйдүүлж байна. 

 Хот суурингийн оршин тогтох үндэслэл болсон усыг 6 яам тухайн чиглэлээрээ  
хариуцаж байгаа нь усны бодлого, менежмент, засаглал алдагдаж, ус 
олборлолт, борлуулалтын мэдээ, мэдээлэл зөрүүтэй, нэгдсэн менежментгүй, 
хэт хуучин технологи, хуучин алдаатай бодлогын үр дүнд зохисгүй 
менежментийн улмаас  хомсдолд орж, хот байгуулалт, төлөвлөлтөнд ганцхан 
гүний ус ашиглан,  гадаргын усыг ашиглах судалгаа тооцоог мэргэжлийн 
түвшинд хийж ТЭЗҮ-г боловсруулаагүй гадны байгууллага хүмүүсийн санал 
төдий байгаа болон төв цэвэрлэх байгууламж нь цэвэршүүлсэн усыг олон 
дахин ашиглах асуудлыг шийдээгүй, технологийн сонголт хийж, туршин  норм, 
стандарт батлуулаагүй, гадны үнэ хямд, хуучин технологийн туршилтын 
талбар болгон үр ашиггүй хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлж, өрөнд орсоор  
байна.     
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Дөрөâдүгээрт: Ерөнхий төлөвлөгөөний зорилтуудыг хэрэгжүүлэхэд 

шаардлагатай хөрөнгө оруулалт зохих хэмжээнд хийгдээгүй. 

 Өнгөрсөн 10 жилийн хугацаанд улс, орон нутгийн төсвөөс нийтдээ 800 гаруй 
тэрбум төгрөгийн санхүүжилт хийгдсэн байна. Энэ хөрөнгөний 680 орчим 
тэрбум нь сүүлийн 5 жилд хийгджээ. Энэ хөрөнгө нь үндсэндээ сая гаруй хүн 
амтай их хотын жил жилийн их засвар үйлчилгээнд ихэнх нь зарцуулагдсан 
байна. Гэтэл ерөнхий төлөвлөгөөний шинэ бүтээн байгуулалтыг хэрэгжүүлэхэд 
1 жилд хамгийн багадаа 1 их наяд төгрөгийн  хөрөнгө оруулалтыг хийх 
шаардлагатай байсан. 
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VIII БҮЛЭГ.  ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ТАЛААР БАРИМТАЛЖ БУЙ МОНГОЛ 

УЛСЫН ТӨРИЙН БОДЛОГО 

8.1. Хот байгуулалтын талаар 

Монгол улсын төрөөс улс, орны хөгжлийн бодлогын талаар баримталж буй бодлого нь 

урт, богино хугацааны хөгжлийн бодлогыг тодорхойлсон дараах баримт бичгүүдэд 

тусгагдан хэрэгжиж байгаа боловч хүн амыг нутаг дэвсгэрт оновчтой нутагшуулж 

суурьшуулах, үүнтэй холбогдож үүсэх олон асуудлуудыг шийдвэрлэж эхлээгүй 

ялангуяа Монгол улсын өнөөгийн хөгжлийг ганц Улаанбаатар төвт тогтолцоонд 

уялдуулан зохицуулж байгаа нь бүсүүдийн тэнцвэртэй хөгжилд сөрөг нөлөө үзүүлж 

байна.   

 Мянганы хөгжлийн зорилтод суурилсан үндэсний хөгжлийн цогц 

бодлого 

Монгол улсын нийгэм, эдийн засгийн шилжилтийн үе дууссан эрчимтэй хөгжлийн эхэн үед 

дэлхий нийтийн хөгжлийн чиг хандлагад нийцүүлэн Монгол улсын аюулгүй байдал, тусгаар 

тогтнолын баталгаа “Үндэсний хөгжилийн цогц бодлого”-ыг боловсруулсан байна.    

Үндэсний хөгжлийн цогц бодлогыг дараах үндсэн зургаан тэргүүлэх чиглэлийн хүрээнд 

хэрэгжүүлэхээр тусгасан. Үүнд: 

1. Мянганы хөгжлийн зорилтуудыг хэрэгжүүлж монгол хүнийг бүх талаар хөгжүүлэх, 
2. Стратегийн ач холбогдолтой ашигт малтмалын орд газруудыг ашиглаж, хуримтлал бий 

болгож, эдийн засгийн эрчимтэй өндөр хөгжлийг хангаж, орчин үеийн боловсруулах 
салбарын үйлдвэрийг хөгжүүлэх,  

3. Экспортын баримжаатай, хувийн хэвшилд түшиглэсэн, өндөр технологид суурилсан 
үйлдвэрлэл, үйлчилгээг эрчимтэй хөгжүүлж, тогтвортой, мэдлэгт суурилсан эдийн 
засгийг бий болгох, 

4. Бүс нутаг, дэд бүтцийг эрчимтэй хөгжүүлж, хот, хөдөөгийн хөгжлийн түвшний ялгааг 
багасгах. 

5. Экосистемийн тэнцвэрт байдлын алдагдлыг зогсоох, хамгаалан ашиглах замаар 
хөгжлийн тогтвортой орчин болгох, 

6. Улс төрийн ардчилсан тогтолцоог боловсронгуй болгож, авлига, хүнд суртлаас ангид, 

үйл ажиллагаа нь шуурхай бөгөөд хариуцлагатай, шударга тогтолцоог бүрдүүлэх 

Монгол улсын МХЗ-д суурилсан Үндэсний хөгжлийн цогц бодлогыг хэрэгжүүлэх үе шат: 

 Эдийн засгийн эрчимтэй хөгжлийн үе шат буюу 2007-2015 он,  

 Мэдлэгт суурилсан эдийн засагт шилжих үе шат буюу 2016-2021 он 

Эдийн засгийн эрчимтэй хөгжлийн үе шат буюу 2015 онд МХЗ-ууд бүрэн хэрэгжсэнээр: 

 Хөгжлийг түргэтгэх үндсэн салбарын стратегийн орд газруудыг цаг алдалгүй эдийн 
засгийн эргэлтэнд оруулж, хуримтлалыг бий болгож нийгэм эдийн засгийн тулгамдсан 
асуудлуудыг шийдвэрлэх, хөгжлийг эрчимжүүлэх, нийт ард түмний амьдралыг 
сайжруулж ядуурлыг 2 дахин бууруулах, 

 Эдийн засгийг жилд 14-өөс доошгүй хувиар өсгөх, нэг хүнд ноогдох дотоодын нийт 
бүтээгдэхүүний одоо байгаа нэг мянган ам.долларыг 5 мянган ам.доллараас доошгүй 
түвшинд хүргэх,  

 Хот, хөдөөгийн хөгжлийн ялгааг мэдэгдэхүйц багасгах үндэс дэд бүтцийн салбарын 
хөгжлийг тэтгэж хатуу хучилттай авто замыг 8000 км-т хүргэх, 

 Говийн болон зүүн бүсэд  төмөр зам барих ажлын 60-аас доошгүй хувь, хоёр дах 
төмөр зам барих ажлын 70-аас доошгүй хувийг барих, гол төмөр зам, бүх сумд 
цахилгаан эрчим хүчээр хангагдаж нар, салхины эрчим хүч хэрэглэнэ, эрчим хүч 
экспортолж эхэлнэ,  

 Иргэдээ орон сууцаар хангах асуудлын хүрээнд улсын хэмжээнд жилд дунджаар 
100000-аас доошгүй өрх орон сууцны нөхцөлөө сайжруулах,бүсийн тулгуур төвүүдийг 
50000-аас доошгүй хүн амтай орчин үеийн хотууд болгож хөгжүүлэх, нийслэлийн гэр 
хорооллын 30 мянгаас доошгүй өрх төвлөрсөн шугам сүлжээнд холбогдох, 
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 Эрчимтэй хөгжлийг тогтвортой болгох, технологи нэвтрүүлж мэдлэгт суурилсан эдийн 
засагтай болох гол арга механизм боловсролын салбарыг чанаржуулах, олон улсын 
жишигт нийцсэн 10-аас доошгүй ЕБСургууль, хоёроос доошгүй их сургуультай болох, 

 Хөгжлийг тогтвортой болгох цаг уурын огцом өөрчлөлт, цөлжилтийн сөрөг үр 
дагаварыг багасгахын тулд экосистемийн тэнцвэрт байдалд анхаарч тусгай 
хамгаалалттай газар нутгийг нийт нутаг дэвсгэрийн 20-иос доошгүй хувь буюу 30 гаруй 
саяд хүргэх , 

Хоёр дах үе шат буюу Мэдлэгт суурилсан эдийн засагт шилжих үед үндсэн дараах зорилтод 

хүрэхээр тусгасан. Энэ үед манай улсын эдийн засаг нэгэнт авсан хурдаа сааруулалгүй жилд 

дунджаар 12-оос доошгүй хувиар өсч ДНБ 12 мянгаас доошгүй ам.долларт хүрч, оюуны шингэц 

бүхий үйлдвэрлэл, үйлчилгээ өргөжиж, мэдлэгт суурилсэн эдийн засаг төлөвшин хөгжиж, 

Монгол улс дэлхийн дундаж орлоготой орнуудын эхэнд багтана. Энэхүү хүрэх түвшинг Азийн 

бусад орнуудтай харьцуулбал Өмнөд Солонгос улстай ижил түвшинд очно гэсэн үг юм. 

Энэ үе шатны маш чухал зорилт нь ашигт малтмалын олборлолтоос бэлэн бүтээгдэхүүний 

үйлдвэрлэлд шилжих явдал бөгөөд боловсруулах салбарын үйлдвэрлэлийг эрчимтэй хөгжүүлж, 

шинэ технологи нутагшуулсан эдийн засаг руу шилжинэ гэж тооцсон.  

 2021 он гэхэд ядуурлын асуудал бүрмөсөн шийдвэрлэгдэж нийгэмд харьцангуй 
чинээлэг дундаж давхарга бүрэлдэн төлөвшиж баян ядуугийн ялгаа арилна. 

 Хүн бүрт ижил тэгш боломж, бололцоо олгодог орчин бүрдэн төлөвшсөнөөр орон 
сууцны хангамжид үсрэнгүй ахиц гарч шаардлагатай үедээ айл, өрхүүд орон сууцны 
нөхцөлөө сайжруулдаг болно.  

 Хот байгуулалт, бүсийн хөгжлийн бодлого хэрэгжиж бүсийн тулгуур төв хотуудын хүн ам 
тус бүр 100 мянгад хүрч орон нутагтаа тогтвор суурьшилтай амьдрах таатай орчин 
бүрдэнэ. 

 Боловсролын салбар олон улсын стандартад ойртсон хөтөлбөртэй байсан бол 
“нийцсэн” хөтөлбөртэй болно. Эрүүл мэндийн салбарт онцгой ахиц гарч олон улсын 
жишигт нийцсэн оношилгоо-эмчилгээний төвүүд байгуулагдаж үйл ажиллагаа нь 
жигдэрнэ. 

 Эдийн засгийн хараат байдлаас гарч нефьтийн бүтээгдэхүүний хэрэгцээг дотоодын 
үйлдвэрлэлээс хангана. 

 Дэд бүтцийн хөгжил бол хөгжлийг түргэтгэх чухал салбар.  Ази тив, бүс нутагтаа 
өрсөлдөх чадвартай орчин үеийн тээвэр, холбоо, эрчим хүчний дэд бүтцийг бий болгож 
хатуу хучилттай замыг 11000 км-т хүргэнэ. Баруун, Зүүн, Говийн бүс дэх төмөр замын 
сүлжээ бүрэн байгуулагдана. Хоёр дахь төмөр зам ашиглалтанд орно. 

 Аялал жуулчлал эрчимтэй хөгжиж, жилд ирэх жуулчдын тоо хүн амын тоотой тэнцэнэ. 
Даяарчлалын үед дэлхий нийтийн хөгжлийн чиг хандлагыг тооцож бүс нутгийнхаа улс төр, 

эдийн засгийн уялдлагаанд идэвхтэй оролцогч улс, орон нутгийн түвшинд цогцоор авч үзэх 

шаардлага тулгарч буй энэ цаг үеийг мэдэрч боловсруулсан Монгол улсын Үндэсний аюулгүй 

байдлын баталгаа,  Монгол улсын Үндэсний хөгжлийн цогц бодлого болон Хүн ам нутагшилт 

суурьшлын ерөнхий төсөл, Бүсчилсэн хөгжлийн үзэл баримтлал зэрэг “Монгол улсын эдийн 

засаг, нийгэм, хот байгуулалтын хөгжлийн төрийн бодлого”-ын баримт бичгүүдийн 

нэгдмэл үзэл баримтлалыг үндэслэн нийслэл хотын хөгжлийн бодлогыг тодорхойлох нь цаг 

үеийн хэрэгцээ шаардлага болж байна. 

  

 Монгол Улсын бүсчилсэн хөгжлийн үзэл баримтлал 

Монгол Улсын Их хурал 2001 онд “Монгол улсын бүсчилсэн хөгжлийн үзэл баримтлал”-ыг, 2003 

онд “Бүсүүдийн хөгжлийн дунд хугацааны стратеги /2010 он/, “Бүсчилсэн хөгжлийн удирдлага, 

зохицуулалтын тухай хууль”-ийг тус тус баталсан.     

Стратеги нü: Хүнээ эрхэмлэн дээдэлсэн, байгалü îрчны îнцлîгт зîхицсîн, дэлхийн 

зах зээлд өрсөлдөх бîлîмжтîй, өндөр технîлîгид суурилсан үйлдâэр, үйлчилгээ бүхий эдийн 

засгийн бат суурüтай бîлж, хөгжсөн îрнуудын нийслэл хîтуудын жиøигт хүрсэн бүс 

бîлгîхîд чиглэсэн.   

Бүсчилсэн хөгжлийн үзэл баримтлалд тус улсын газар, түүний баялаг, газар тариалан, мал аж 

ахуйн гаралтай түүхий эдийн нөөц, оюуны чадавхийг байгаль орчны даацад зохицуулан 
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оновчтой ашиглах үндсэн дээр хүн ам, үйлдвэрлэлийн өнөөгийн зохисгүй бөөгнөрлийг задалж, 

хот хөдөөгийн хөгжлийн ялгаа, аймаг, бүс нутгийн хоорондын тэгш бус, тэнцвэртэй  байдлыг 

багасгаж, хөгжлийн түвшинг ойртуулах, үндэсний эдийн засаг, нийгмийн дэвшлийг түргэтгэх 

дотоод, гадаад таатай орчин бүрдүүлэх асуудлыг эрхэм зорилго болгон Баруун, Хангайн, 

Төвийн, Зүүн гэсэн эдийн засгийн  4 бүсийг тогтоож,  Улаанбаатар хотыг бие даасан бүсийн 

жишгээр  5 дахь бүс болгон  хөгжүүлэхээр тусгасан.  

Бүсүүдийн нутаг дэвсгэрийн байгаль, түүхий эдийн нөөц, оюуны чадавхийг харгалзан үзэж 

хөгжлийн тэргүүлэх чиглэлүүдийг тодорхойлсны дагуу  Улаанбаатарын бүсэд оюуны багтаамж 

ихтэй бүх төрлийн үйлдвэр, үйлчилгээ, олон улсын банк, санхүүгийн сүлжээг тэргүүлэх чиглэл 

болгон хөгжүүлэхээр  тусгагдсан.  

Улаанбаатарын бүсийн 2006-2015 оны хөгжлийн хөтөлбөрийн  эхний үе шатны зорилтын 

хэрэгжилт 2011 оны байдлаар дунджаар 84,1 хувьтай байна.  

Улс, нийслэлийн төсвийн хөрөнгө оруулалтын хэмжээ  2006- 2009 онд 8 дахин нэмэгдэн, 

улмаар 2010 онд нийслэлийн төсөв өмнөх оноос 50 хувиар өсч, хөрөнгө оруулалтын хэмжээ 1,3 

дахин нэмэгдэн 209,6 тэрбум төгрөгт хүрсэн нь Улаанбаатар бүсийн хөгжлийн хөтөлбөрийн 

хэрэгжилтэнд зохих дэмжлэг болсон ч шаардлагын хэмжээнд хүрэхгүй байна.  

 
Хүснэгт 8.1.1. Улс, нийслэлийн төсвийн хөрөнгө оруулалт 

Хөрөнгө оруулалтын нэр төрөл 2006 2007 2008 2009 2010 

Улсын төсөв,  Монгол улсыг хөгжүүлэх сан, бүс орон 
нутгийг хөгжүүлэх сангийн хөрөнгө оруулалт  /тэрбум 
төг/ 

11,78 11,8 134,7 
 

138,2 180,8 

Нийслэлийн төсвийн хөрөнгө оруулалт /тэрбум төг/ 8,76 17,1 13,7 19,2 28,8 
Нийт хөрөнгө оруулалт    /тэрбум төг/  20,54  28,9 148,4 157,4 209,6 

 
2011 онд нийслэлд 219,6 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтын ажил хийгдэхээр тусгагдсан нь 

хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангахад ихээхэн түлхэц болно. 

Хөтөлбөрийн нэгдүгээр үе шат дуусахад буюу 2010 оны эцэст эдийн засгийн тогтвортой 

өсөлтийг хангах тааламжтай нөхцөл бүрдэж, дотоодын нийт бүтээгдэхүүн дунджаар 7,5 хувиас 

доошгүйгээр тогтвортой өсөхийн зэрэгцээ экспортын үйлдвэрлэл, үйлчилгээ өргөжиж, бүсийн 

эдийн засагт орчин үеийн үйлчилгээ, боловсруулах аж үйлдвэр, аялал жуулчлалын салбар 

тэргүүлэх байр суурийг эзэлж, зарим дүүрэгт үйлдвэрлэл, технологийн парк байгуулагдаж, 

мэдлэг, мэдээллийн технологид суурилсан эдийн засгийн үндэс суурь тавигдана хэмээн 

тооцоолсон.  

Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх эхний үе шатанд бүсийн ДНБ-ний үйлдвэрлэлийг жилд дунджаар 

7,5%-иас  дээш тогтвортой өсгөж, мэдлэгт суурилсан эдийн засгийн үндэс тавих, үйлчилгээнд 

өндөр технологи нэвтрүүлэх, аж үйлдвэрийн салбарын ДНБ-ний тогтвортой өсөлтийг хангаж 

бүсийн эдийн засгийн бүтцийг боловсронгуй болгох зорилт тавьсан. Хэрэгжилт 86.4  хувийн 

дундаж биелэлттэй. 

Улаанбаатар бүсийн ДНБ-ний талаар авч үзвэл Монгол улсын 2009 оны дотоодын нийт 

бүтээгдэхүүний 50.5 хувийг Улаанбаатар хот бүрдүүлжээ. Нийслэл хотын эдийн засаг 2009 оны 

үнээр 3058.2 тэрбум төгрөг болж, өмнөх оноос 0.4 хувиар өссөн байна.  

Монгол улсын дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 50.3 хувийг Улаанбаатар хот 2000 онд бүрдүүлж 

байсан бол 2008 онд 54.0 хувь болж 3.7 пунктээр өсч, харин 2008 онд 50.5 хувь болж, 2004 

оныхоос 3.5 пунктээр буурсан байна. Улсын ДНБ-ний дүнд Улаанбаатарын эзлэх хувь хэмжээ 

буурч байгаа нь Орхон, Сүхбаатар зэрэг бусад аймгийн нэмүү өртгийн хэмжээ өсч байгаагаас 

голлон шалтгаалжээ.  

Нийслэл хотын эдийн засгийн 68.4 хувийг үйлчилгээний, 30.5 хувийг үйлдвэрлэл, 1.1 хувийг 

хөдөө аж ахуйн салбар эзэлдэг. ДНБ-ний салбарын бүтцийг бүсээр харьцуулбал, баруун бүсэд 

хөдөө аж ахуй, хангайн бүсэд үйлдвэрлэл, Улаанбаатарт үйлчилгээний салбар зонхилж байна.  
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Нийслэлийн нэг хүнд ноогдох нэмүү өртөг 2008 оноос 37.1 хувиар өсч, 2.9 сая төгрөг болжээ. 

Улсын дундажтай харьцуулахад нэг хүнд ноогдох нэмүү өртгийн хэмжээ даруй 657.9 мянга 

гаруй төгрөгөөр буюу 29.1 хувиар илүү байна.  

Нийслэлийн хөгжлийн түвшний нэгдсэн индекс 0.521 байгаа нь улсын дунджаас 53.7 хувиар, 

Төвийн бүсээс 69.7 хувиар, Хангайн бүсээс 2 дахин их байна. Энэ нь нэг талаасаа Улаанбаатар 

бүсийн эдийн засгийн хөгжлийн түвшин бусад бүсүүдтэй харьцуулбал өндөр байгааг харуулж 

буй ч нийслэлийн үүргийнхээ дагуу бусад бүсүүдэд үзүүлэх эдийн засгийн эерэг нөлөөлөл сул 

байгааг бас илэрхийлж байна. Нийслэлийн хувьд бусад аймаг, хөдөө орон нутгаас дэд бүтэц, 

нийгэм, эдийн засгийн хөгжлийн зэрэглэлээр харьцангуй өндөр түвшинд байгаа нь байгаль цаг 

уур, бусад хүчин зүйлээс болж амьжиргааны түвшин доройтсон, нийгмийн илүү чанартай 

үйлчилгээнд ойртох хүсэлтэй иргэдийн төвлөрөх цэг болж байна. Энэхүү хэт төвлөрлийн 

улмаас хотын эдийн засаг, хүний нөөцийн бүтцэд зохисгүй харьцаа бий болж, улмаар газар, 

үйлчилгээ, хөдлөх болон үл хөдлөх хөрөнгийн үнэ огцом өссөн байна.  

Улаанбаатар бүсийн бусад бүсүүдийн ДНБ-ний индекстэй харьцуулсан харьцаа 2009 оны 

байдлаар 0.626 байгаа нь хамгийн бага Баруун бүсээс 1,4 дахин, хамгийн өндөр Хангайн бүсээс 

1,03 дахин их үзүүлэлт юм.  

 

Дүрслэл 8.1.1. Дотоодын нийт бүтээгдэхүүний салбарын бүтэц, бүсээр /2009 он/ 

 
Үйлдвэрлэлийн салбарын эзлэх хувийн жин 16 хувиас 8 хувь болтол буурчээ. Бөөний болон 

жижиглэнгийн худалдаа, засварын үйлдвэрлэл хувийн хэрэглэгчдийн тусламж дэмжлэгтэйгээр 

явагдаж байна. Уул уурхайн үйлдвэрлэлд гадаадын шууд хөрөнгө оруулалт ихээхэн хэмжээгээр 

орох болсон, гадаадад ажиллаж буй монгол ажилчдаас бэлэн мөнгө ихээр гуйвуулж байгаа нь 

орон сууцны зах зээл болон айл өрхийн авто машины өсөн нэмэгдэж буй хэрэглээнд түлхэц 

болж байна.  

Өнөөгийн байдлаар бөөний болон жижиглэнгийн худалдаа, барилгын үйлдвэрлэл Улаанбаатар 

хотын эдийн засгийг идэвхжүүлж байна. Нийслэл хотод үйл ажиллагаа явуулдаг нийт 53138 аж 

ахуйн нэгж, байгуулга бүртгэлтэй бөгөөд үүнээс 26734 аж ахуйн нэгж жилийн турш тогтмол үйл 

ажиллагаа явуулсан байна. 

Үйлдвэрлэл технологийн парк байгуулах чиглэлээр Багануур дүүрэгт, барилгын материал, 

шахмал түлш, төмөрлөгийн үйлдвэрлэл технологийн парк, Багахангай дүүрэгт мах, махан 

бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл технологийн парк байгуулах,  Хан-Уул дүүрэгт ХАА-н түүхий эдийг 

гүнзгий боловсруулах, бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх, экспортлох бүрэн мөчлөг бүхий үйлдвэр 

технологийн парк байгуулах  төсөл боловсруулах талаар захирамж шийдвэр гарч төслийг 

боловсруулан, хэрэгжүүлж эхлэхээр бэлтгэл ажлыг ханган, эхний ээлжинд үйлдвэрлэл, 

технологийн паркийн дэд бүтцийг барьж байгуулах хөрөнгийн асуудлыг шийдвэрлүүлэхээр 

ажиллаж байна.  

 



УЛААНБААТАР ХОТЫГ 2020 ОН ХҮРТЭЛ ХӨГЖҮҮЛЭХ ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ТОДОТГОЛ,    
2030 ОН ХҮРТЭЛХ ХӨГЖЛИЙН ЧИГ ХАНДЛАГА.                                                                       

УЛААНБААТАР ХОТЫН ӨНӨӨГИЙН БАЙДЛЫН СУДАЛГАА, ДҮГНЭЛТ    /     I БОТЬ 
 2013

 

НИЙСЛЭЛЛИЙН ЗУРАГ ТӨСЛИЙН ХҮРЭЭЛЭН 175 

 

 Монгол улсын Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр 

Монгол улсын Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр нь: 

1. Хүн амын нийгмийн зохистой бодлогыг хэрэгжүүлснээр иргэдийн амьдралын чанарыг 
сайжруулах зорилтын хүрээнд гэр бүлийг тэтгэх, хүн амын эрүүл мэнд, боловсрол, 
хөдөлмөр эрхлэлтийн нэмэгдүүлэх оновчтой бодлогыг хэрэгжүүлж хүний хөгжил, хүн 
амын өсөлтийг хангах нийгмийн таатай орчинг бүрдүүлж иргэдийн амьдралын таатай 
орчныг бүрдүүлэх, 

2. Үйлдвэржүүлэлтийн бодлого хэрэгжүүлснээр эдийн засгийн өсөлт, тогтвортой байдлыг 
хангах зорилтын хүрээнд Монгол улсыг үйлдвэржүүлэх хөтөлбөр боловсруулах, нутаг 
дэвсгэрийн геологи, ашигт малтмалын судалгаа хийх, үндэсний гео-мэдээллийн санг 
бүрдүүлэх, цөмийн эрчим хүчний судалгаа хийж ТЭЗҮ боловсруулах, стратегийн орд 
бүрээр төсөл боловсруулах, Говийг хөгжүүлэх хөтөлбөр боловсруулах замаар уул 
уурхай, боловсруулах аж үйлдвэр, хөдөө аж ахуй, орон нутгийн түүхий эдэд 
тулгуурласан ЖДҮ –ийг дэмжиж дэд бүтцийг сайжруулан МАА, газар тариалангийн 
бүтээгдэхүүний нэр төрөл, тоо хэмжээг нэмэгдүүлэх замаар эдийн засгийн хурдацтай 
өсөлтийг бий болгох, хүн амын шилжилт хөдөлгөөнийг бодлогоор зохицуулж хот, 
хөдөөгийн хөгжлийн түвшний ялгааг арилгах, “Хотууд” үндэсний хөтөлбөр,  Хөдөөгийн 
хөгжил хөтөлбөр боловсруулах, Ховд, Чойбалсан, Дархан, Эрдэнэт, Замын-Үүд, 
Сүхбаатар хотуудыг улсын зэрэглэлтэй хот болгож хөгжлийн цогц арга хэмжээ авч хүн 
амын нутагшилт, суурьшлын зохистой тогтолцоог бүрдүүлнэ,  

3. Байгаль орчны тэнцвэрт харьцааг хангах зорилтын хүрээнд экосистемийн тэнцвэрт 
байдлыг хангахуйц байгалийн нөөц баялгийг хамгаалах, усны талаарх төрийн нэгдсэн 
бодлогыг хэрэгжүүлэх, газрын талаарх төрийн бодлого, нэгдмэл сангийн оновчтой 
төлөвлөлтөнд үндэслэсэн газар түүний хэвлийн баялгийг ашиглан хамгаалах, нөхөн 
сэргээх нэгдсэн бодлогыг хэрэгжүүлж газрын болон эд хөрөнгийн бүртгэлийн тогтолцоог 
өөрчлөн, газар зохион байгуулалт, газрын үнэлгээний аргачлалыг шинэчлэн мөрдүүлэх 
замаар хот, суурины хөрс, ус, агаарын бохирдлыг багасгах, хог боловсруулах үйлдвэр 
байгуулах цогц бодлогыг хэрэгжүүлж хөгжлийн тогтвортой орчинг бий болгож аялал 
жуулчлалын цогц бодлого хэрэгжүүлэх, ойн нөөц, амьтан ургамлын нөөцийг хамгаалах,  

4. Эрх зүйт төрийг төлөвшүүлж, засаглалын үйл ажиллагааг ил тод, нээлттэй болгох 
үндсэн чиглэлийн хүрээнд Монгол улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн 
байгууламжийг боловсронгуй болгох, шүүх эрх мэдлийн байгууллагын хараат бус 
ажиллах эдийн засаг, зохион байгуулалтын орчинг бүрдүүлэх, хил хамгаалах нэгдмэл 
тогтолцоог баталгаажуулах, улсын бүртгэлийн нэгдсэн тогтолцоог бүрдүүлж мэдээллийн 
үйлчилгээг цахим хэлбэрт шилжүүлэх, төр- иргэний нийгмийн түншлэл, харилцан 
итгэлцлийг бэхжүүлэх, засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгжийн бие даан хөгжих 
нөхцөлийг бүрдүүлж, төвлөрлийг сааруулах, удирдлагыг төрийн байгууламжид 
нийцүүлэн шинэчлэх, Монгол улсын тусгаар тогтнол, үндэсний аюулгүй байдлыг 
хангахад гадаад бодлогыг чиглүүлэх зэрэг улс, орны эдийн засаг, нийгмийн хөгжил, 
хүний хөгжилд чиглэсэн олон асуудлууд тусгагдсан байна. 
Хөтөлбөрт тусгагдсан зорилтууд нь Монгол улсын Үндэсний аюулгүй байдлыг 

хангахад чиглэсэн, хүн амын нутагшилт, суурьшил, тав тухтай, амгалан тайван, хангалуун 

амьдралын баталгаа болохуйц Хот байгуулалтын үндэсний бодлогод тулгуурласан аливаа улс, 

төр бизнесээс хамааралгүй, тасралтгүй бөгөөд залгамж чанарыг агуулсан хөгжлийн богино 

хугацааны баримт бичиг байлгахад анхаарах шаардлагатай нь дээрх хөтөлбөрийн агуулга, 

эрэмбэ дараалал, орон зай багтаамжаас тодорхой харагдаж байна.  

 

 “Шинэ бүтээн байгуулалт” дунд хугацааны зорилтот хөтөлбөр 

Монгол Улсын Их Хурал 2010 оны 6 дугаар сарын 25-ны өдрийн 36 дугаар тогтоолоор 

батлагдсан “Шинэ бүтээн байгуулалт” дунд хугацааны зорилтот хөтөлбөрт хот байгуулалт, 

төлөвлөлт, дэд бүтэц, орон сууцны хангамж, ажлын байр нэмэгдүүлэх,  Улаанбаатар хотын 

агаарын бохирдлыг бууруулах, хөдөөгийн хөгжлийг дэмжих, үйлдвэржилтийг дэмжих, шилжилт 

хөдөлгөөний сааруулах талаар 2010-2012, 2013-2016 онд хот хөдөөд авч хэрэгжүүлэх олон 

чухал арга хэмжээ тусгагдсан.  

2011 онд  Хот байгуулалт, төлөвлөлтийн мэргэжлийн байгууллага байгуулж мэргэжилтэн 

бэлтгэж сургах, “Хүн амын нутагшилт, суурьшлын хөгжлийн ерөнхий төсөл”, бүсүүд, чөлөөт бүс, 
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хилийн боомтуудын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөг боловсрууулах 115 хот, тосгоны хөгжлийн 

ерөнхий төлөвлөгөөг шинэчлэх, “Улсын, бүсийн, аймгийн, сумын газар зохион байгуулалтын 

төлөвлөгөө боловсруулах, 4 хууль шинээр боловсруулж 2 хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах, 

Улаанбаатар хотын гэр хорооллыг шинэчлэн зохион байгуулах, эрх зүйн орчныг боловсронгуй 

болгох бохирдол үүсгэгч 20 үйлдвэр, 9 онцгой объектыг нүүлгэх, их, дээд сургуулийн цогцолбор 

байгуулах зэрэг тулгамдсан олон асуудлууд тусгагдсан нь хүн ам, нутагшилт суурьшлын 

зохистой тогтолцоо бүрдэх зөв эхлэл болж байгаа болно.  

Дэд бүтцийн зîрилтын хүрээнд: Улаанбаатар хотод баригдах 75.0 мянган айлын орон 

сууц, бусад нийгмийн дэд бүтцийн барилга байгууламжийг цогцоор нь барихад зориулж Эрчим 

хүчний 5 дах эх үүсвэрийг барьж ашиглалтад оруулах, цахилгааны 110 кВт-н ”Их тойруу” цагариг 

шугам сүлжээг байгуулах, “Дулааны цахилгаан станц-4” ТӨХК-ийн үйлдвэрийн уурын нөөцийг 

дулаан үйлдвэрлэх зориулалтаар ашиглах, гэр хорооллын 2500 айл өрхийг төвлөрсөн дулаан 

хангамжид хэсэгчлэн холбох, төв цэвэрлэх байгууламжид тунгаагуур шинээр барих, Нисэх, 

Найрамдал, Биокомбинатын цэвэрлэх байгууламжийг өргөтгөн шинэчлэх  зэрэг арга хэмжээг 

бүрэн хэрэгжүүлэхийн зэрэгцээ Улаанбаатар хот, аймаг, орон нутгийн ус хангамжийн эх 

үүсвэрүүдийн ашиглах боломжтой усны нөөцийг тогтоох, Сэргээгдэх эрчим хүчний нөөцийн 

нарийвчилсан судалгаа хийж, мастер төлөвлөгөө боловсруулан хэрэгжүүлэх бэлтгэлийг хангана.  

Àâтî замын сүлжээг сайжруулах зîрилтын хүрээнд:  2012-2016 оны хооронд 5572 км 

авто замыг барьж бүх аймгуудыг нийслэл хоттой, Арцсуурь, Бургастай, Шивээхүрэн, Бага илэнх, 

Эрээнцав, Ульхан, Бичигтийн боомтуудыг аймгийн төвүүдтэй хатуу хучилттай авто замаар 

холбоно. 

Улаанбаатар хотод 2010-2012 оны хооронд 41,1 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар 104 км 

авто замыг барина.   

Алтанбулаг-Улаанбаатар-Замын-Үүд чиглэлийн 997 км хурдны зам, Алтанбулаг-Улаанбаатар-

Замын-Үүдийг холбосон хурдны авто замыг ашиглалтад оруулснаар ОХУ ба БНХАУ цаашилбал 

Зүүн Европ, Сибирийн зах зээлийг Зүүн хойд Азийн зах зээлтэй холбосон авто  тээврийн 

коридорт Монгол Улс нэгдэж орно.  

“Шинэ бүтээн байгуулалт” дунд хугацааны зорилтот хөтөлбөр нь харьцангуй орон зайн 

мэдрэмжтэй, хот, хөдөөд чиглэсэн тодорхой зорилтуудыг агуулсан, мэргэжлийн байгууллага, 

байгуулах, мэргэжилтэн бэлтгэх  замаар бодлого, төлөвлөлтийн тогтолцоог бүрдүүлэх эхлэлийг 

тавьсан боловч түүнийг хэрэгжүүлэх арга зам нь, хэрэгжүүлэгч нь, оролцогч нь бүрхэг хөрөнгө  

оруулалт нь  улс, орон нутгийн төсвөөс хараат учир хэрэгжилт удаашралтай, төр, хувийн 

хэвшлийн түншлэлийг хөгжүүлэх шаардлага анзаарагдаж байна.  

Дээрх байдлаас дүгнэж үзэхэд Хөгжлийн бодлогыг тодорхойлох, төлөвлөх, хэрэгжүүлэх арга 

замын эхлэл байгаа боловч харилцан шүтэлцээ, уялдааг хангах асуудал учир дутагдалтай 

байна.  

 

8.2. Газрын харилцааны талаар 

 Монгол Улсын газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөө 
Монгол Улсын газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөөг 2003 онд боловсруулахдаа  
Монгол Улсын хөгжлийн бодлогын 18 баримт бичиг, салбарын хөгжлийн хөтөлбөр, төлөвлөгөөг 
харгалзан газар бүсчлэн хөгжүүлэх арга буюу нутаг дэвсгэрийг  бүслэн төлөвлөх арга зүйг 
баримталсан байна. Төлөвлөлтийн хугацаа улсын ГЗБЕТ 16-20 жил, Нийслэл 12-16 жил байдаг. 
Мөн тухайн жилийн газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөөг тухайн хот, тосгоны 
ИТХурал баталдаг.  
Газар зохион байгуулалтын төлөвлөлтөөр газрыг бүсчлэн хуваарилах аргаар газрын бодлогын 

нийтлэг болон тодорхой бүсүүдийг гаргаснаар аймаг, нийслэлийн газрын талаар баримтлах 

бодлого тодорхой болж нь энэхүү газрын мененжментийн бүсийн хүрээнд газар зохион 

байгуулалтын нарийвчилсан төлөвлөгөөг боловсруулах үндэслэл болж байна.  

Газрын нэгдмэл сангийн ашиглалтын түвшинг  улс,  эдийн засгийн бүс, аймаг, байгаль аж ахуйн 

нутаг дэвсгэрийн район бүрээр тодорхойлж түүний хэтийн өөрчлөлт, бүтцийг эдийн засгийн бүх 
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салбарын хөгжлийн төлөвлөгөөнд тулгуурлан тогтоосон нь улс, нийслэл орон нутгийн хөгжлийн 

бодлогын суурь болох учиртай.   

Улсын газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөө нь газрын менежментийн бодлогын 

бүсүүдийн төлөвлөлт, газрын менежментийн үндэсний хөтөлбөр гэсэн үндсэн хоёр хэсгээс 

бүрдэх бөгөөд төлөвлөгөөг  монгол улсын нутаг дэвсгэрийн байгаль-эдийн засгийн нөөц, 

нөхцөлийг тооцон, газрыг эдийн засгийн эргэлтэнд оруулах боломжийг нээх, газар өмчлөл, 

эзэмшилт, ашиглалт нь нэгдмэл, харилцан хамрааралтай байх, газрын харилцааны бодлого нь 

газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөөний дагуу төрийн болон олон нийтийн хатуу 

хяналтанд явагдах нөхцөлийг хангах, хүн амын амьдрах хөдөлмөрлөх нөхцөл, экологийн 

тэнцвэрт байдлын шаардлагыг бүрэн хангасан байх зарчмуудыг баримталсан байна.  

2001 онд батлагдсан Нийслэлийн ãàçàð çîõèîí áàéãóóëàëòûí åðºíõèé òºëºâëºãººãººð 

Улаанбаатар хот, түүний дагуул хот суурингийн тиг гортигийг тогтоох, хот доторх газар 

àøèãëàëòûí ìåíåæìåíòèéí á¿ñ /áàðèëãà áàéãóóëàìæèéí äýâñãýð, ãýð õîðîîëîë, ¿éëäâýð 

óóðõàéí äýâñãýð, íèéòèéí ýäýëáýðèéí ãàçàð/-үүдийг тодорхойлон, хот орчмын газрын ашиглалт, 

õàìãààëàëò, òºëºâëºëòèéí ìåíåæìåíòèéí á¿ñ¿¿ä /ñóóðèí ìàë àæ àõóéä ýçýìø¿¿ëýõ, èðãýä àæ 

ахуй нэгж байгууллагуудад эзэмшүүлэх, дунд нь ашиглуулах, хадлангийн газар,  бэлчээрийн 

äààö/-èéã òîãòîîñîí áàéíà.  

 

 Газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөө хэрэгжилт  

Улсын газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөөнд үндэслэн боловсруулсан аймаг, 

нийслэлийн газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөг  тухайн жилийн газар зохион байгуулалтын 

төлөвлөгөөнд тусган хэрэгжүүлэх тогтолцоотой бөгөөд хот, суурин газрын хот байгуулалтын 

баримт бичиг боловсруулах тулгуур материал болно.  

Улсын газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх арга хэмжээнд тусгагдсан газрын 

менежментийн бодлогыг хэрэгжүүлэх газар өмчлөлийн асуудал зэрэг олон арга хэмжээнүүд 

хэрэгжиж байгаа боловч хот суурин газрын төлөвлөлт, суурьшилтай холбогдолтой зарим чухал 

арга хэмжээнүүд тухайлбал бүх хот, тосгон суурин газрын тиг гортигийг тогтоож бусад ангиллын 

газраас хатуу зааглах 2008-2011 он/, орон сууц, олон нийтийн барилгад давхарлалтын 

коэффициент тогтоох, орон сууцны бүсүүдэд нэг хүнд ногдох газрын нормативыг тогтоох, 

төвлөрөл ихтэй томоохон хот, тосгоны орчны бүс нутгийн байгаль орчны тэнцвэрийн чадавхид 

үнэлгээ өгөх, Налайхын нүүрсний жижиг уурхайнуудыг 2010 оноос цааш ажиллуулахгүй хаах, 

Улаанбаатар хот орчмын элс, хайрганы карьеруудыг хотын тиг гортигоос гаргах зэрэг асуудлууд 

шийдвэрлэгдээгүй байгаа нь эдгээр олон төлөвлөгөөнүүдийн үр дүн, харилцан хамаарал, 

хяналтын тогтолцоо хангалтгүй байгаатай холбоотой гэж үзэж болно.  

Улаанбаатар хотын газрын нэгдмэл сангийн ангиллын 2009 оны тайлангийн үзүүлэлтээр хот, 

тосгон бусад суурингийн газар  2000-2009 онд 19400.2 га-гаар нэмэгдэж, бусад ангиллын газар 

тухайлбал ХАА-н газар 58745 га, Зам, шугам сүлжээний газар 3184.6 га, Ойн сан бүхий газар 

33622.2 га, Усан сан бүхий газар 253.9 га-аар тус тус багассан, íèéò 5694.12 га газар ямар нэгэн 

хэмжээгээр төлөв байдал, чанарын өөрчлөлтөнд орсон байгаа байдал  болон хөрс, ус, агаарын 

бохирдол зэрэг бусад олон үзүүлэлтээс газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөөний 

хэрэгжилт, үр ашиг хангалттай бус байгааг харж болох байна.   

Хотжилтоос үүдэлтэй экосистемийн ноцтой өөрчлөлтүүдээс урьдчилан сэргийлэх газрын 

зохистой бодлогыг тодорхойлох шаардлагын үүднээс дээрх ерөнхий төлөвлөгөөнд тодотгол 

хийж нийслэлийн 470 ìÿíãàí ãà íóòàã äýâñãýðèéí õýìæýýíä ýêîëîãè, íèéãýì-ýäèéí çàñãèéí  

òîãòâîðòîé ãàçàð ýçýìøèëò, àøèãëàëòûã áóé áîëãîõîä ÷èãëýñýí  ãàçàð çîõèîí áàéãóóëàëòûí 

цогц арга хэмжээг төлөвлөх ажил 2011 оноос эхлэн хийгдэж байна.  

Газар зохион байгуулалтын цогц арга хэмжээний хүрээнд газрын менежментийн бүсүүдийн хил 

çààãèéã òîãòîîõäîî òóõàéí çîðèóëàëòûí á¿ñ á¿ðèéí îðîí çàéí íºõöºë, íººö, ýêîëîãè-ýäèéí 

засгийн даац, чадавх, боломжийн талаарх үнэлгээнд тулгуурлан тогтоосон нь хотжилтын 

нөлөөллийн нутаг дэвсгэрийн байгаль орчны тэнцвэрт байдлыг хадгалах үндсэн нөхцөлийг  

бүрдүүлж байгаа болно.  
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Цаашид газар зохион байгуулалтын төлөвлөлтийг хот төлөвлөлтийн үндсэн зарчимтай 

нийцүүлэн хот байгуулалтыг дэмжсэн газар зохион байгуулалтын бодлогыг тодорхойлох 

шаардлагын үүднээс хот суурины нутаг дэвсгэрийн бүсчлэл, газрын нэгдмэл сангийн ангиллын 

бүтцийг уялдуулан газрын үнэлгээг оновчтой тодорхойлж үр өгөөжийг нэмэгдүүлэх  шаардлага 

тулгарч байна.  

8.3. Хөгжлийн бодлогын төлөвлөлт, хэрэгжилт 

Хөгжлийн бодлого, түүнийг төлөвлөх, тэдгээрийн тасралтгүй бөгөөд хараат бус байдал, 

хуульчлан хэрэгжүүлэх тогтолцоо харилцан уялдааг хангах асуудал учир дутагдалтай явж 

ирснээс хот, тосгоны хөгжлийн эдийн засгийн тэргүүлэх чиглэл тодорхойгүй урсгалаар явж 

зогсонги байдалд орсон нь хүн ам зах зээл, бараадаж тогтвортой суурьших газар олж ядан 

холхилдож нийгмийн үйлчилгээний давууг даган Улаанбаатар хотод төвлөрөх нөхцөлийг 

бүрдүүлсэн гэж үзэх үндэстэй.   

Улс, орон нутгийн хөгжлийн бодлого нь дээрх бодлогын баримт бичгүүдэд тусгагдан 

тодорхойлогдож байгаа боловч  хот байгуулалтын талаар төрөөс баримталж буй нэгдсэн 

бодлого учир дутагдалтай байгаа байдал харагдаж байна.  

Монгол улсын хот байгуулалтын бодлого нь Õ¿í àìûí íóòàãøèëò, ñóóðüøëûí õºãæëèéí åðºíõèé 

òºñºë,  Бүс нутгийн хөгжлийн төсөл, нийслэл хот, бүсүүдийн тулгуур төв хотуудын ерөнхий 

төлөвлөгөө зэрэг бүс нутаг, хот, тосгодын хөгжлийг тодорхойлох хот төлөвлөлтийн баримт 

бичгээр тодорхойлогддог.   

 

          Дүрслэл 8.3.1. Ìîíãîë óëñûí õîò áаéгóóлалòын зóраг òөслиéн áариìò áичиг 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Сүүлийн жилүүдэд хот төлөвлөлтийн  мэргэжлийн байгууллага байхгүй болж боловсон хүчин 

дутагдалтай болсон.  Хот төлөвлөлтийн баримт бичиг боловсруулах дараалал, харилцан 

шүтэлцээ алдагдан, мэргэжлийн удирдлага, хяналтын тогтолцоо орхигдсоноос нийгэм, эдийн 

засгийн хөгжлийн төлөвлөлт хот байгуулалтын бодлогоос салангид төсөөлөгдөж буух газаргүй 

агаарт, цаасан дээр төлөвлөгдөн улмаар улс орны хэмжээнд хот, тосгоны хөгжил, эдийн 

засгийн бие даасан байдал алдагдахад хүрсэн.  

Хүн амын нутагшилтын зохистой тогтолцоог бүрдүүлж бүсүүдийн тогтвортой хөгжлийг ханган 

хот, тосгодын эдийн засаг, бүтээмжийг сэргээж, улс, бүс нутгийн болон орон нутгийн чанартай 

Õ¿í àìûí íóòàãøèëò, ñóóðüøëûí õºãæëèéí åðºíõèé òºñºë; 
 

Á¿ñ íóòãèéí õºãæëèéí òºñºë; 

 

×ºëººò á¿ñ, àÿëàë, æóóë÷ëàë, äýä á¿òöèéí õºãæëèéí òºñºë, åðºíõèé òºëºâëºãºº; 

Õîò, òîñãîíû õºãæëèéí åðºíõèé òºëºâëºãºº; 

Õýñýã÷èëñýí åðºíõèé òºëºâëºãºº; 

Õîò, òîñãîíûã õºãæ¿¿ëýõ àðãà õýìæýýíèé òºëºâëºãºº; 

Áàðèëãà áàéãóóëàìæèéí çóðàã òºñºë; 

Õîò òºëºâëºëòèéí ñóóðü ñóäàëãàà 
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шаталсан  үйлдвэрлэл, үйлчилгээг том хотууд, бүс нутгийн төвүүдэд нэмэгдүүлснээр  

багтаамжаасаа хэтэрсэн нийслэл хотын хүн ам, үйлдвэр, үйлчилгээний бөөгнөрлийг бууруулна.  

8.3.1. Төлөвлөлтийг хэрэгжүүлэх тогтолцоо 
Улаанбаатар хот болон бусад хот, тосгодын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх үйл 
ажиллагаа Хот байгуулалтын тухай хуулийн хүрээнд явагдах ёстой.  
Хуулийн 21 дүгээр зүйл: Хот байгуулалтын үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх дараалалд: 

 Хүн ам нутагшилт суурьшлын хөгжлийн ерөнхий төсөл, бүс нутгийн хөгжлийн төсөл, 
хот, тосгоны хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэхэд эхний ээлжинд дэд бүтцийг 
эхлэн барьж байгуулах гэж заасан. 

Хот байгуулалтын үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхэд аж ахуйн нэгж байгууллага, иргэний эрх, 

үүрэг: 

 Хот байгуулалтын тухай хууль, норм дүрэм, журам, стандартыг дагаж мөрдөх, орчны 
бохирдлоос сэргийлэх, эрүүл ахуй, аюулгүй байдлын шаардлагыг хангах,  

Хот байгуулалтын үйл ажиллагааг хязгаарлах болон  хориглох зүйл:  

 Түүх соёлын дурсгалт газар болон тусгай хамгаалалттай газар нутгийн бүсэд, гол усны 
эрүүл ахуй хамгаалалтын бүсэд, байгалийн болон гэнэтийн осолд өртөх өндөр 
магадлалтай газарт, газар доорх болон дээрх дэд бүтэцтэй газарт. 

 

Дүрслэл 8.3.1.1. Улаанбаатар хотын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөг батлах, 
хэрэгжүүлэх тогтолцîî 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

Óëñûí Èõ Õóðàë  
БАТАЛНА  

 

Çàì Òýýâýð, Áàðèëãà Õîò Áàéãóóëàëòûí ßàì 
Мэргэжлийн удирдлагаар хангаж, зохицуулна, 

ЕТ-ний харилцан уялдааг хангаж хэрэгжилтэнд хяналт тавина. 
 

Ãàçðûí Õàðèëöàà, барилга, гåîäåçè, зóðàã з¿éí ãàçàð 
Хууль, эрх зүй, норм, стандарт, аргачлал,  заавраар хангана. 

Çàñãèéí Ãàçàð 
6.1.5.  Нийслэл болон бүсийн хөгжлийн тулгуур төв хотыг хөгжүүлэх арга 

хэмжээний 4 жилийн төлөвлөгөөг батална. 

Àéìàã, Íèéñëýëèéí Èðãýäèéí тºëººëºã÷äèéí хóðàë, Çàñàã äàðãà 
ЕТ-ний үе шатны төсөл, хөтөлбөр, төлөвлөгөөг төрийн захиргааны төв 

байгууллагын саналыг үндэслэн батална. 
ЕТ боловсруулах, тодотгох ажлыг санаачлан зохион байгуулах, ХЕТ, 

барилгажилтын төслийг  үндэслэн газар олгох, хэрэгжүүлэх ажлыг зохион 
байгуулах 
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Мөн хот байгуулалтын кадастрын суурь нь газрын кадастр болох бөгөөд тэр нь хот байгуулалт, 

төлөвлөлт, барилгажилтын баримт бичиг болохын хувьд хот байгуулалт, зураг төслийн баримт 

бичиг боловсруулах түүнийг хэрэгжүүлэх үндэс болохыг тус тус заасан боловч хэрэгжээгүй.   

Шалтгаан нь иргэд, байгууллага, удирдлагын хуулийн мэдлэг муу, үүргээ биелүүлээгүй, эрх 

давамгайлсан, хяналтын болон хариуцлагын тогтолцоо хангалтгүй, төрийн үйлчилгээний 

хүртээмж, удирдлага зохион байгуулалтын зохистой тогтолцоо бүрдээгүйтэй холбоотой.    

Мөн хуулийн 12.6-д: 

Хот, тосгоныг хөгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө нь тухайн хот, тосгоны ЕТ, ХЕТ-ний 

дагуу боловсруулагдсан зураг төслийг хэрэгжүүлэх ТЭЗҮндэслэлийг тооцож , хөрөнгө 

оруулалтыг тодорхойлсон байхыг заагаад, 

Хуулийн 12.7-д: 

Орон нутгийн зэрэглэлтэй хотын захирагч нь хотын тогтвортой хөгжлийн  бодлогын 

чиглэл, батлагдсан төлөвлөгөөний дагуу хот, тосгоныг хөгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөг 4 

жил тутамд боловсруулж аймгийн ИТХ-аар батлуулна гэсэн нь улсын чанартай хот, нийслэл 

хотод ямар байхыг бүрхэгдүүлсэн төдийгүй “хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө” гэдэг нэр томъёог 

заагаагүй .  

Энэ нь хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх тогтолцоо эрхзүйн зохицуулалт байхгүй 

байгааг харуулж байна.  

 

Хүснэгт 8.3.2.1. Õîò áàéãóóëàëòûí  áàðèìò áè÷èã  áîëîâñðóóëàõ àæëûí ñàíõ¿¿æèëò 

Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, үндсэн чиглэл, салбарын хөгжлийн хөтөлбөр 

төслүүд батлагдан хэрэгжиж байдаг боловч хөгжлийн бодлого тухайлбал Улаанбаатар хотын 

хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөнд тусгагдсан зорилт, арга хэмжээнд үндэслэгдээгүй цаг үеийн 

асуудлуудыг хамарсан намын хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд чиглэгдсэн байгаа нь өрөөсгөл 

бөгөөд өнөөгийн хот, тосгодын хөгжлийн доройтлыг бий болгосон гэж үзэх үндэстэй байна. 

Тийм учраас хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт нь улс төр, бизнесээс хараат бус байх 

шаардлагатай. 

 

8.3.2. Хөрөнгө оруулалтын тогтолцоо 
Аль ч нийгмийн байгуулалтын үед уламжлал болж ирсэн хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө нь 

санхүүгийн хоосон орон зайд оршиж түүнийг хэрэгжүүлэхэд шаардагдах хөрөнгө 

хуримтлуулалтыг тооцдоггүй, төлөвлөгөө нь уян хатан бус нийгмийн хөгжлийг дагах чадвар 

зохилдлогоо муутай дутагдалтай талууд байсаар ирсэн одоо ч бодлого, төлөвлөлтийг 

хэрэгжүүлэхэд чиглэсэн хөрөнгө оруулалтын тогтолцоо байхгүй байна. 

Хот байгуулалтын тухай хуулийн 15 дугаар зүйлд Хот байгуулалтын баримт бичиг боловсруулах 

санхүүжилт дараах байдлаар тусгагдсан боловч хэрэгжүүлэхэд шаардагдах хөрөнгө 

оруулалтын асуудал хуульчлагдаагүй. 

Õ¿í àìûí íóòàãøèëò, ñóóðüøëûí õºãæëèéí åðºíõèé òºñºë, á¿ñ íóòãèéí õºãæëèéí òºñºë, ÷ºëººò á¿ñ, 
àÿëàë, æóóë÷ëàë, äýä á¿òöèéí õºãæëèéí òºñºë, åðºíõèé òºëºâëºãºº, íèéñëýë áîëîí á¿ñèéí õºãæëèéí 
òóëãóóð òºâèéí õºãæëèéí åðºíõèé òºëºâëºãºº, øèíý õîðîîëîë, áè÷èë õîðîîëëûí òºëºâëºãºº, òýäãýýðèéí 
ñóóðü ñóäàëãààã óëñûí òºñâººñ ñàíõ¿¿æ¿¿ëíý.  

Àéìàã, îðîí íóòãèéã  õºãæ¿¿ëýõ  òºñºë, àéìãèéí òºâ, íèéñëýë õîò îð÷ìûí á¿ñèéí äàãóóë õîò, 
îðîí íóòãèéí çýðýãëýëòýé õîò áîëîí òîñãîíû åðºíõèé òºëºâëºãºº, òýäãýýðèéí ñóóðü ñóäàëãààã 
îðîí íóòãèéí òºñâººñ ñàíõ¿¿æ¿¿ëíý.  
 

Õîò áàéãóóëàëòûí òóõàé õóóëüä çààñàí áóñàä áàðèìò áè÷èã áîëîâñðóóëàõ àæëûã ãàäààä, 
äîòîîäûí õºðºíãº îðóóëàã÷ áàéãóóëëàãà, èðãýäýýñ ñàíõ¿¿æ¿¿ëæ áîëíî. 
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Улаанбаатар хот болон бусад хот, тосгодын хөгжлийн “бодлого, төлөвлөлт, хэрэгжилт, хөрөнгө 

оруулалт”-ын уялдаа холбоо харилцан хамаарлыг хуульчлан тэдгээрийг эзэнжүүлж, 

хариуцлагжуулах аливаа улс төр бизнесээс хараат бус байлгах асуудал  тулгамдсан гол 

асуудал болж байна.    

 

8.4. Хууль эрхзүйн орчин, түүний хэрэгжилт, тулгамдсан асуудал 
Нийслэл хотын хүн амын эрүүл, аюулгүй орчинд ажиллаж амьдрах үйл ажиллагаа нь Монгол 

улсын Үндсэн хууль, Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай, Хот, 

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

тухай, Барилгын тухай хууль, Хот тосгоны төлөвлөлт, барилгажилтын норм ба дүрэм, 

Улаанбаатар хотын барилгажилтын түр дүрэм зэрэг  эрх зүйн баримт үндсэн баримт 

бичгүүдийн хүрээнд зохицуулагдаж байна.  

 

Дүрслэл 8.4.1. Хот байгуулалтын талаарх монгол улсын хууль тогтоомж 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

“Засаг захиргаа нутаг дэâсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай” хуулиар Монгол улсын 

Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж түүнийг байгуулах, өөрчлөх татан буулгах, төсөв, 

удирдлагын тогтолцоо, нутгийн өөрөө удирдах байгууллагын тогтолцоо, харилцааг, 

 “Хîт, тîсгîны эрх зүйн байдлын тухай” хуулиар Монгол улсын засаг захиргаа, нутаг 

дэвсгэрийн нэгж дэх хот, тосгон, түүний эдэлбэр газар, нийгэм эдийн засгийн үндэс, хот, 

тосгоны удирдлагаас засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгжийн удирдлага, бусад байгууллага, 

оршин суугчтай харилцах харилцааг,  

 “Нийслэлийн эрх зүйн байдлын тухай” хуулиар нийслэл хот, түүний онцлог чиг үүрэг, 

нийслэлийн нутаг дэвсгэр, хотын эдэлбэр газар, нийслэлийн өмч, төсөв, нийслэл хотын оршин 

суугч, түүний үүрэг нийслэлийн удирдлага, эрх, байгууллага, иргэд хоорондын харилцааг,  

 “Хîт байгуулалтын тухай” хуулиар монгол улсын хот байгуулалтын бодлогын хүрээнд 

хүн ам, нутагшилт суурьшлын зохистой бүтэц бүрдүүлэх, хот, тосгоныг төлөвлөлтийн дагуу 

барьж байгуулахад төр, байгууллага, иргэний харилцааны зохицуулалтыг,  

 “Барилгын тухай” хуулиар барилга, байгууламжийн зураг төсөл боловсруулах, барилгын 

материал үйлдвэрлэх, барилгын ажил гүйцэтгэх, ашиглах, техникийн хяналт тавихтай 

холбогдсон харилцааг, хуульчлан  тодорхойлсон.  
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8.5. Удирдлага, зохион байгуулалтын тогтолцоо 

 Улс, бүс нутгийн түвшинд 

Монгол улсын Үндэсний аюулгүй байдлыг хангахад чиглэсэн хөгжлийн бодлого, түүнийг 

хэрэгжүүлэхэд нийцсэн төрийн болон орон нутгийн бүтэц, орон тоо, удирдлагын тогтолцоо бий 

болгох шаардлага зүй ёсоор тавигдаж байна.  

Улаанбаатар хотын хүрээнд нутаг дэвсгэрийн бүрэн бүтэн байдал, хяналт, удирдлага 

зохицуулалтын нэгдмэл байдал алдагдсанаас байгаль, экологийн аюул нүүрлэх үндэс болсон 

гэж үзэх үндэстэй байна. Хотын тусгай хамгаалалттай газар нутаг, байгалийн түгээмэл 

тархацтай ашигт малтмалын орд газрын асуудал хотын хараа хяналтаас ангид байгаа бөгөөд 

нийгмийн хамгийн чухал зарим салбар эзэнгүй шахам тухайлбал хүн амын амьдралын анхдагч  

хэрэгцээ болсон усны асуудал, орон сууцны асуудлыг хариуцсан төрийн болон орон нутгийн 

байгууллага байхгүй, орон сууцны хангамжтай холбоотой барилгын материалын үйлдвэрийн 

бодлого, төлөвлөлтийн асуудал бараг эзэнгүй,  хөл, гаргүй. Улаанбаатар хотын хөгжлийн 

ерөнхий төлөвлөгөөг УИХ батлахаар хуульчилсан боловч түүнтэй салшгүй холбоотой,  түүнээс 

дутахааргүй ач холбогдол бүхий Нийслэлийн Газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөөг 

төрийн захиргааны байгууллага, улсын эксперт хийх эрхзүйн тогтолцоо байхгүй бөгөөд 

Нийслэлийн ИТХурал хэлэлцэн баталж байгаа нь нийслэл болон Улаанбаатар хотын, бүр 

түүнчлэн бүсийн нутаг дэвсгэрийн байгалийн нөхцөл, нөөцийг харгалзаж үзэлгүйгээр газрын 

харилцааг үүсгэж байна. Мөн түүнчлэн газрын үнэлгээний бүсчлэл, хот төлөвлөлттэй уялдаагүй 

байгаа нь газрын үр өгөөж, хяналтыг бүрхэгдүүлж байна. 

Төрийн яамд, Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлагууд, орон нутгийн  төрийн захиргааны 

бүтэц, зохион байгуулалт уялдаагүй тухайлбал газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын 

асуудал дээд байгууллагын түвшинд нэгдмэл байсан боловч хотод өөр, барилгын материалын 

үйлдвэрлэл, инженер геологи, газар хөдлөлийн асуудал орон нутагт эзэнгүй, авто зам, тээврийн 

асуудал бүр эмх замбараагүй болсон автозамын ачаа тээврийн асуудал эзэнгүй байгаа нь 

хотын нийтийн ахуй үйлчилгээ, эрүүл ахуйн нөхцөлд ихээхэн хүндрэл учруулж тулгамдсан 

асуудлуудыг хурцатгаж байна.   

 Орон нутгийн түвшинд 

Монгол улсын төрийн удирдлагын бүтэц зохион байгуулалт оновчтой бус  зарим салбар, амин 

чухал асуудлууд эзэнгүйдсэн, зарим ажил үүрэг давхардсан зэрэг гаж тогтолцоо нь,  хот, 

тосгоны нутаг дэвсгэрийн бүрэн бүтэн байдлыг алдагдуулж дээр дооргүй хариуцлагын 

тогтолцоог сулруулж байна. Зөвхөн хот байгуулалт, газар ашиглалтын хувьд авч үзэхэд тусгай 

хамгаалалттай газар нутагт яам, ашигт малтмалтай газарт АМХЭГазар, инженерийн шугам 

сүлжээгүй газарт дүүрэг, шугам сүлжээтэй хэсэгт нийслэл газар эзэмших эрх олгож, эзэмшил 

газрын зориулалтын хүрээнд л барилгажилтын бодлого явагдах хууль эрхзүйтэй байгаа нь хот 

төлөвлөлт, хөгжлийн бодлогын цогц байдлыг бүрмөсөн алдагдуулж байна.  

Сая гаруй хүн амтай хотын холбоо, эрчим хүч, дулаан хангамжийн асуудал яамны харьяалалд 

байгаа бөгөөд тусгай зориулалтын газар буюу батлан хамгаалах зориулалтын зэрэг газрууд дах 

барилга байгууламжууд өмчлөгдсөнөөс, газар эзэмших  зориулалт алдагдаж ангилал 

шилжүүлэх асуудал одоо болтол шийдэгдэхгүй хотын мэдлээс ангид байдаг.  

Үйлдвэрийн зориулалтын нутаг дэвсгэрийн асуудал туйлын хүндрэлтэй болсон үйлдвэрүүд 

хувьчлагдаж үйл ажиллагаа нь зогсонги байдалд орсноос зориулалтын бус үйл ажиллагаа 

явуулж хяналтаас гарч орчиндоо аюулын харанга дэлдэж байна. 

Холбоо мэдээллийн сүлжээний үсрэнгүй хөгжлөөс үүдэн хяналт зохицуулалт алдагдаж оршин 

суугчдын толгой дээр төрөл бүрийн цахилгаан соронзон долгионы үүсгэгчүүд цаг минут тутамд 

янз бүрийн давтамжаар хүний эрүүл мэндэд агаарын бохирдлоос илүүтэйгээр онц хортой 

нөхцөлийг үүсгэж байна. Энэ бүх сөрөг үр дагавруудыг орон нутаг эрх мэдлийнхээ хүрээнд 

барагдуулж зохицуулах боломжгүй нь тодорхой байгаа. 
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IX БҮЛЭГ. НЭГДСЭН ДҮГНЭЛТ 

9.1 Улаанбаатар хотын хөгжлийн өнөөгийн байдалд хийсэн дүгнэлт, 

шийдвэрлэх асуудлууд 

Нийслэл Улаанбаатар хот түүхэн хөгжлийнхөө явцад 5 удаагийн хөгжлийн ерөнхий 
төлөвлөгөөний дагуу хөгжиж, өнөөгийн дүр төрхөө олж ирсэн. Нийслэл хотын хөгжлийн хэтийн 
төлөвлөлтөнд хотжилтын эрчимтэй үйл явц хэр удаан үргэлжлэх нь гол үндсэн асуудал болж 
байна. Улсын эдийн засгийн  чадавх, хүн амын шилжилт хөдөлгөөн нь Улаанбаатар хотын хүн 
амын механик өсөлт, өөрчлөлтөд шууд нөлөөлдөг. 
2012 оны байдлаар нийслэлийн хүн ам 1 сая 227 мянга, үүнээс Улаанбаатар хотын хүн ам 1 сая 
163 мянгад хүрч саятан хот боллоо. Сүүлийн 12 жилийн хугацаанд нийслэлийн хүн ам 558.2 
мянгаар /56 хувь механик өсөлтөөр, 44 хувь нь ердийн өсөлтөөр/, үүнээс Улаанбаатар хотын 
хүн ам 437 мянган хүнээр тус тус нэмэгджээ.  Энэ нь Дархан хотын хүн амаас 5.7 дахин их, 
Эрдэнэт хотын хүн амаас 5.1 дахин их буюу Өвөрхангай, Булган, Говьсүмбэр, Сүхбаатар, Говь-
Алтай, Дундговь, Архангай гэсэн 7 аймгийн хүн амыг нийлүүлсэнтэй тэнцэх хүн хөдөө, орон 
нутгаас шилжин ирсэн гэсэн үг. Ийнхүү өнгөрсөн арван гаруй жилд  Улаанбаатар хот асар 
хурдацтай өргөжин тэлж, тус хотын хүн ам 70 шахам хувиар өсч, улсын нийт хүн амын 40 гаруй 
хувийг эзлэх болсон нь Улаанбаатар хотын төдийгүй улс орны тогтвортой хөгжлийн тулгамдсан 
асуудал болоод байна. Улаанбаатар хотын хүн амын механик, огцом өсөлт нь хотын иргэдийн 
ая тухтай, эрүүл орчинд амьдрах баталгааг алдагдуулж, хотын амьдрал, хэвийн үйл 
ажиллагаанд бүх талын сөрөг үр дагаврыг үүсгэж байгаа үндсэн шалтгаан болж байна. Манай 
улсын хүн ам,  зөвхөн нийслэл Улаанбаатар хотдоо зохисгүй, хэт бөөгнөрсөн байдлыг улс орны 
бүсчилсэн хөгжлийн алсын хараатай оновчтой бодлогын хүрээнд засаж залруулах 
шаардлагатай байна. Хүн амын нийт өсөлтийн гуравны хоёроос илүү хувийг механик өсөлт 
эзэлж байгаа нь нийслэл хотыг чиглэсэн шилжих хөдөлгөөнтэй шууд холбоотой бөгөөд улсын 
хэмжээнд авч үзэж шийдвэрлэх шаардлагатай бас нэг томоохон асуудал мөн. 
 
Хотод шинээр шилжин нүүж ирсэн хүмүүсийн ихэнх нь гэр хороололд суурьшсан нь гэр 
хорооллыг ямар ч төлөвлөлтгүйгээр, хамгийн эрчимтэйгээр өргөжин тэлэхэд хүргэж, эзлэх 
талбай нь 2 дахин нэмэгдэн,  9752.0 га болж хотын суурьшлын нутаг дэвсгэрийн 59.2 хувийг 
эзэлж, хотын нийт хүн амын 60 гаруй хувь нь гэр хороололд амьдарч байна. Гэр хорооллын хүн 
ам өсч, нутаг дэвсгэр тэлэхийн хирээр хүрээлэн буй орчныг доройтуулж, сөрөг нөлөөллүүд нь 
зөвхөн гэр хорооллыг бус Улаанбаатар хотыг бүхэлд нь хамарч байгаа ба өвчлөл, бохирдлын 
үндсэн шалтгаан болсоор хүн амын амьдрах орчин эрсдэлийн түвшинд  хүрч, цаашид яаралтай 
арга хэмжээ авахгүй бол хүрээлэн буй байгаль орчин гамшгийн түвшинд хүрэх магадлал өндөр 
байна.  
 
Манай улсын ДНБ-ний 64.6 хувийг Улаанбаатарын бүст харьяалагддаг ААНБ-ууд үйлдвэрлэсэн 
байна. Энэ үзүүлэлт нь сүүлийн 5 жил 12 фунтээр өссөн нь Монгол улсын эдийн засаг нэг 
хотоос шууд хамааралтай болж байгааг харуулж байна. Гэвч аж үйлдвэрт орчин үеийн өндөр 
технологитой боловсруулах үйлдвэрлэлийн хувийн жин бага, байгальд халтай үйлдвэрлэл 
зонхилсон, үйлчилгээний салбарын технологийн түвшин хэт доогуур, ХАА-д фермерийн аж ахуй 
сул хөгжсөн, үүнтэй холбоотойгоор зарим төрлийн хүнсний бүтээгдэхүүн, тухайлбал сүү, сүүн 
бүтээгдэхүүн, хүнсний ногооны хангамж импортоос хараат байдалтай байна. Улаанбаатар 
хотод 1992-2010 онуудад хүн ам 2 дахин, хөдөлмөрийн насны хүн ам 2.5 дахин, эдийн засгийн 
идэвхтэй хүн ам 1.8 дахин, ажиллагсад 1.7 дахин өссөн байна. 2010 оны байдлаар 430 мянган 
хүн ямар нэгэн хөдөлмөр эрхэлж байна. Цаашид албан бус секторт ажиллагсдыг бүртгэлжүүлэх 
шаардлагатай байна. Нийт бүртгэлтэй ажиллагсдын 94 хувь Улаанбаатар хотод, 6 хувь нь 
дагуул хот, тосгодод ажиллаж байна. 
 
Ерөнхий боловсролын сургууль төслийн хүчин чадлаасаа 1,66 дахин хэтэрсэн ачаалалтай 
ажиллаж байна. Захын хороод болон төвийн хороодын хангамжийн үзүүлэлт эрс ялгаатай 
байгаа бөгөөд захын зарим сургуулиуд 3 ээлжээр хичээллэж байна. Улаанбаатар хотод 
цэцэрлэгт хамрагдалт 44 хувь байна. Үүний гол шалтгаан нь цэцэрлэгийн хангамж муу 
байгаагаас  шууд хамаарч байна. Төрийн өмчийн цэцэрлэгүүд төслийн хүчин чадлаасаа 28.4 
хувиар илүү хүүхэд хүмүүжүүлж байна. Манай улсын ихэнх их дээд сургуулиуд Улаанбаатар 
хотод төвлөрчээ. Улсын нийт оюутны 87.4 хувь, их, дээд сургуулиудын 79.2 хувь  нийслэл 
Улаанбаатар хотод ноогдож  байна. Гэвч сургалтын чанар зарим улс орнуудын нийслэл 
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хотуудын их, дээд сургуулиудын сургалтын чанартай харьцуулбал ихээхэн доогуур түвшинд 
байна. 
Мэргэжлээрээ ажиллаж байгаа их эмч нарын 60 орчим хувь нь ажиллаж, 1 их эмчид 
ойролцоогоор 255 хүн ноогдож байгаа нь манай орны хувьд хамгийн өндөр үзүүлэлт байх 
боловч эрүүл мэндийн бусад үзүүлэлтийн хувьд тэр хэмжээгээрээ илүү байж чадахгүй байна. 
Жишээлбэл, 2009 оны байдлаар нийт төрөлтийн 32 гаруй хувь нь Улаанбаатар хотод ноогдож 
байгаа бөгөөд 1000 амьд төрөлт бүрт нялхсын эндэгдэл 19,6 байгаа нь улсын дундаж буюу 20-
иос ялимгүй доогуур, төрөхийн улмаас эндсэн эхийн 43 хувь нь Улаанбаатар хотод ноогдож 
байна. 10000 хүн амд ногдох халдварт өвчнөөр өвчлөгсөд, нас баралтын хувьд улсын дунджаас 
0.2 ба 0.9 пунктээр доогуур байна. Мөн их эмч нарын 60.6 хувь, эм зүйч нарын 81.7 хувь, 
эмнэлгийн дунд мэргэжлийн ажилтны 43.1 хувь нь тус тус нийслэл хотод ажиллаж байна. Гэвч 
эрүүл мэндийн үйлчилгээний чанар бусад улс орны нийслэл хотуудын эрүүл мэндийн 
байгууллагуудын үйлчилгээний чанартай харьцуулбал ихээхэн доогуур түвшинд байна. Нарийн 
мэргэшлийн оношилгоо, эмчилгээг өндөр болон дундаж хөгжилтэй орнуудын түвшинд хийж 
чадахгүй байгаагаас үүдэн олон өвчтөн гадаад орнуудад  оношилгоо, эмчилгээ хийлгэж их 
хэмжээний валют гадагш урссаар байна. 
 
Хот байгуулалтын бодлогыг хэрэгжүүлэх  “дэд бүтцийг эхлэн барьж байгуулах” хуулиар 
тогтоосон дараалал алдагдан, хөгжлийн бодлого-төлөвлөлт-хэрэгжилтийн тогтолцоо, хөрөнгө 
оруулалтын бодлогын уялдаа орхигдсоноос үүдэн Улаанбаатар хотын дэд бүтцийн хангамжийн 
эх үүсвэр, шугам сүлжээ хангалттай бүрдээгүй байна.  
Усан хангамжийн одоогийн тогдоогдсон хүчин чадал нь цаашдын эрэлтийг хангаж чадахгүй 
байна. Иймд цэвэр усны шинэ эх үүсвэр шаардлагатай байгаа бөгөөд үр ашигтай хувилбарыг 
сонгох шаардлага тулгараад байна. Усны нэгдсэн менежментийг боловсруулан шийдвэрлэх 
шаардлагатай. 
Эрчим хүчний хангамжийн өнөөгийн хүчин чадал нь ирээдүйн эрэлтийг хангахад хүрэхгүй, 
хотын зарим хэсгийн дэд станцууд ачааллаа даахгүй байдалд хүрээд байгаа тул шинэ эх 
үүсвэрийг яаралтай барих  шаардлагатай байна.Нүүрсээр ажилладаг ДЦС-ууд харьцангуй үр 
ашиг муутай тул технологийн шинэчлэл хийх шаардлагатай. 
Сэргээгдэх эрчим хүч, нар, салхины энергийг өргөнөөр ашиглах, хийн хангамжийн системийг 
нэвтрүүлэх, ахуйн болон үйлдвэрийн хог хаягдлын бүтцийг судлан эрчим хүч үйлдвэрлэх 
технологи нутагшуулахыг амьдрал шаардаж байна. 
Хотын нийтийн ахуйн үйлчилгээний хүртээмж, чанарыг сайжруулах, төвлөрсөн хангамжийн 
системээс хэсэгчилсэн хангамжийн системийг чухалчлах, гэр хорооллын онцлогт нийцүүлэн дэд 
бүтцийн хангамжийн техник, технологийн шийдлийг оновчтой тодорхойлох, өндөр технологийг 
нэвтрүүлэх асуудлыг нэн тэргүүнд авч үзэх шаардлагатай. 
Төв цэвэрлэх байгууламж нь төслийн хүчин чадлаараа ажиллаж цаашдын эрэлтийг хангаж 
чадахгүй тул орчин үеийн өндөр (био, нано) технологоор шинэчлэн, өргөтгөх шаардлагатай. Гэр 
хорооллын болон алслагдсан суурингуудын бохир ус цэвэрлэх байгууламжийн техник 
технологийн шийдлийг нэн тэргүүнд шийдвэрлэх шаардлагатай. 
 
Улаанбаатар хотын гэр хорооллын оршин суугчдын амьдрах орчин, орон сууцны нөхцөл 
байдлыг дээшлүүлэх хот байгуулалтыг дэмжсэн газрын менежментийн бодлого шийдлээ 
хүлээсээр байна. Мөн гэр хорооллыг хот байгуулалтын бүтцэд багтаан онцлог, нөхцөлд нь 
нийцсэн дэд бүтцийг бий болгох, хог, хаягдал болон бохир усыг дахин  боловсруулах техник 
технологийн цогц шийдэл боловсруулах асуудал нэн тэргүүнд шаардлагатай. Амьдрах орчноо 
сайжруулахад оршин суугчдын оролцоог нэмэгдүүлж, өрхийн ариун цэврийн байгууламжийн 
уламжлалт хэв маяг, дадал зуршлыг өөрчлөхийн  ач холбогдлыг ойлгуулж, олон нийтийн 
ухамсрыг дээшлүүлэх нь чухал. 
 
Зах зээл дээр инженерийн бүрэн хангамжтай орон сууцыг гол төлөв хувийн хэвшлийнхэн 
иргэдэд шууд нийлүүлж байна. Эдгээр орон сууц нь зах зээлийн үнээс хэт өндөр байдгаас бага 
дунд орлоготой иргэдэд хүрч чадахгүй байна. Тиймээс цаашид бага дунд орлоготой иргэдэд 
зориулсан орон сууцны бодлого, мөн иргэд өөрсдийн өмчилсөн газар дээрээ инженерийн бүрэн 
хангамжтай орон сууцаа барих нөхцөлийг бүрдүүлж өгөх шаардлагатай байна. 
Улаанбаатар хотын олон нийт үйлчилгээний төвүүдийн байршлыг оновчтой тодорхойлон 
хөгжүүлж үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг сайжруулах асуудлыг төлөвлөлтөнд тусган 
шийдвэрлэх нь чухал. 
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Õîò òºëºâëºëòèéí ¿íäñýí ¿¿ðã¿¿äèéí íýã áîëîõ õîòûí ãàçàð àøèãëàëòûí àíãèëàë, 
системчлэлийг манай улсад нийгэм, эдийн засгийн шинэ  нөхцөлд нийцүүлэн шинэчлэн 
áîëîâсруулж, хуульчлан баталгаажуулах  ажил өнөөг хүртэл хийгдээгүй байна. Түүнийг 
боловсруулах онол арга зүй, техникийн болон байгууллагын  зааварчилгаа, хууль эрх зүйн 
¿íäýñëýë íü áàéõã¿éãýýñ õîò òºëºâëºëòèéí ¿éë àæèëëàãààíû íýã ¿íäñýí ¿å øàòíû àæèë 
øààðäëàãûí ò¿âøèíä õèéãäýõã¿é áàéíà.¯¿íýýñ óëáààëàí õîò áàéãóóëàëò, òºëºâëºëòèéí ýìõ 
замбараагүй  нөхцөл байдал үүсч, хотын амьдрал, өнөөгийн байдал улам бүр хүндэрсээр 
байна. Хотын газар нутгийн бүсчлэл нь хэдийгээр хот байгуулалтын уламжлалт үүргийн нэг 
боловч хот байгуулалтын үйл ажиллагаанд оролцогчид бүх нийтээр заавал биелүүлэх ёстой, 
хотын тухайн газар нутгийн үүрэг зориулалт, ашиглалт, барилгажуулалтын ерөнхий зарчмыг 
нарийвчлан тогтоосон, хууль эрхзүйн баталгаажуулалт бүхий хот төлөвлөлтийн бүсчлэлийн 
тогтолцоог бий болгож, албан ёсны хот төлөвлөлтийг хийх зайлшгүй хэрэгцээ шаардлага, зах 
зээлийн харилцаанд шилжсэн манай орны өнөөгийн нөхцөлд улам бүр хурцаар тавигдсаар 
байна. Хот төлөвлөлтийн бүсчлэлийн тогтолцоо нь хотын газар нутагт газар ашиглалт, 
барилгажилт болон хот байгуулалтын үйл ажиллагааг зохицуулан хяналт тавьж үр ашигтайгаар 
хэрэгжүүлэх үндсэн арга хэрэгсэл юм. Зах зээлийн нийгэмд шилжин нийгэм эдийн засаг, 
хотжилтод хурдацтай өөрчлөлт гарч буй Монгол орны хувьд хууль ёсны хот төлөвлөлт хийдэг 
төлөвлөлтийн шинэ зарчимд шилжиж, хот төлөвлөлтийн стандарт хяналт зохицуулалтын 
механизм, түүний дотроос хот төлөвлөлтийн бүсчлэлийн системийг шинээр боловсруулан нэн 
даруй  хуульчлан хэрэгжүүлэх зайлшгүй шаардлагатай байна. 
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СУДАЛГААНЫ  МАТЕРИАЛЫН ЖАГСААЛТ 

Улаанбаатар хотын 2020 оны ерөнхий төлөвлөгөөний тодотгол, 2030 оны хөгжлийн чиг 
хандлагын зураг төсөл боловсруулах ажлын хүрээнд хийсэн хөгжлийн одоогийн 
байдлын дагалдах судалгаанууд: 
 
Он Судалгааны ажлын нэр Хуудасны тоо 

2010 Нийслэлийн бүсийн одоогийн байдлын судалгаа 134 

2010 Нийслэлийн болон дагуул хот тосгодын одоогийн байдлын 
судалгаа 

169 

2010 Улаанбаатар хотын одоогийн байдлын судалгаа 426 

2010 Төр захиргааны анхан шатны байгууллага  хороодоос авсан 
судалгаа 

1350  

2010 Улаанбаатар хотын барилгажсан газар нутгийн одоогийн 
байдлын судалгаа 

139  

2010 Газар ашиглалтын судалгаа 55 

2010 Суурьшлын тогтолцооны одоогийн байдлын судалгаа 56 

2010 Ерөнхий төлөвлөгөөний тодотголын  байгаль орчны одоогийн 
байдлын судалгаа 

134 

2010 Нийгэм эдийн засгийн хөгжлийн өнөөгийн байдлын судалгаа 207 

2010 Цахилгаан хангамжийн одоогийн байдлын судалгаа 74 

2010 Дулаан хангамжийн одоогийн байдлын тодотгол судалгаа 48/89 

2010 Усан хангамжийн шугам сүлжээний одоогийн байдлын судалгаа 29 

2010 Улаанбаатар хотын барилгажсан талбайн ногоон байгууламжийн 
судалгаа 

33 

2010 Мэдээлэл холбооны сүлжээний одоогийн байдлын судалгаа 77 

2010 Байгаль орчны одоогийн байдлын судалгаа 132 

2010 Зам тээврийн одоогийн байдлын судалгаа 147  

2010 Гудамж замын сүлжээний одоогийн байдлын судалгаа 36 

 

Улаанбаатар хотын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулах ажлын явцад хийгдсэн 
нэмэлт судалгааны ажлууд 

2011 Гэр хорооллын дэд төвүүдийн судалгаа 90 

2011 Үйлдвэрийн бүсийн судалгаа 181 

2011 Зуслангийн бүсийн судалгаа 268 

2011 Эрчимтэй таталцал нөлөөллийн бүс 73 

2011 Ногоон байгууламжийн төлөвлөлт 47 

2011 Нийслэлийн ногоон бүсийн төлөвлөлт 26 

2011 Ерөнхий төлөвлөгөөний хог хаягдал, ариун цэврийн 
байгууламжийн болон гэр хорооллын дэд бүтцийн хэсэгчилсэн 
төлөвлөлтийн талаарх судалгаа 

68 

2011 Гэр хорооллыг дахин төлөвлөх зөвлөмжүүдийг харьцуулсан 
судалгаа 

243 

2011 Хот байгуулалтын хууль эрхзүйн орчны судалгаа 120 

2011 Барилгын материалын үйлдвэрүүдийг хотод байршуулах, 
дотоодын үйлдвэрийг дэмжих хувилбарыг судалж байршлыг 
санал болгох талаар судалгаа 

105 

2011 Аялал жуулчлалын одоогийн байдлын судалгаа 28 
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2012 онд хийгдсэн шаардлагатай нэмэлт судалгааны ажлууд 

Он Тайлангийн нэр Хуудасны тоо 

 
 
 
 
 

2012 

Улаанбаатар хотын Инженер-геологийн тойм судалгаа 30  

Налайх дүүргийн Инженер-геологийн тойм судалгаа 20 хуудас,1:5000 
зураг-2 ш  

Багануур дүүргийн Инженер-геологийн тойм судалгаа 13 хуудас,1:5000 
зураг - ш  

Багахангай дүүргийн Инженер-геологийн тойм судалгаа 13 хуудас,1:2500 
зураг-1 ш  

УБ хотын зуслангийн бүсийн Инженер-геологийн тойм судалгаа 15 хуудас А2 -ш 
зураг 

 
2012 

Улаанбаатар хотын 2020 он хүртэлх дулаан хангамж, газрын 
гүний дулаан, нарны эрчим хүч, энергийг ашиглах тооцоо 
судалгаа 

38 

 
2012 

Хот байгуулалтын хууль эрхзүйн өнөөгийн байдал, цаашдын чиг  
хандлагын судалгаа 

40 

 
2012 

Нийслэл Улаанбаатар хотын гадаргын ба газар доорх усны 
нөөц, хөгжлийн ирээдүйн чиг хандлагын судалгаа 

46 

2012 Хөдөө аж ахуйн хөгжлийн судалгаа, төлөвлөлт 193 

 
2012 

Улаанбаатар хотын авто машины зогсоолын нягтралын 
судалгаа /Их тойруу хэсэг/ 

221 

2012 Улаанбаатар хотын ложистик судалгаа /Хүнсний бус ачаа тээш/ 140 

2012 Улаанбаатар хотын ложистик судалгаа /Хүнсний чиглэлийн ачаа 
тээш/ 

170 

2012 Улаанбаатар хотын Их тойруугаас бусад хэсгийн авто машины 
зогсоолын нягтралын судалгаа 

191 

2012 Нийслэлийн бүтээн байгуулалтын барилга угсралтын ажилд 
шаардагдах барилгын материалын эрэлт нийлүүлэлтийн тойм 
судалгаа ба Нийслэлийн бүтээн байгуулалтын барилга 
угсралтын ажилд бүтээгдэхүүнээ нийлүүлж байгаа барилгын 
материалын үйлдвэрийн байршлын судалгаа 

 
 

63 

2012 Улаанбаатар хот орчмын археологийн дурсгалууд 37 

2012 Улаанбаатар хотын агаарын болон тоосны 
бохирдлын тулгамдсан асуудалд 

44 

2012 Нийслэлийн нутаг дэвсгэрийн ул хөрсний улирлын хөлдөлт 
гэсэлт 

28 

2012 Гэр сууцны хорооллын хөгжил, төлөвлөлт 158 

2012 Орон сууцны хорооллын хөгжил, төлөвлөлт 197 

2012 Улаанбаатар хотын эрүүл ахуйн тулгамдаж байгаа үндсэн 
асуудлууд 

23 

  
  
 
 


