Үндэсний хөгжлийн цогц төлөвлөгөө
боловсруулах төсөл

ҮХЦТ-ний танилцуулга
ЖАЙКА-гийн Төслийн Зөвлөх баг
Хамтран ажиллагч байгууллагуудын хамт
2021 оны 4-р сарын 16
Улаанбаатар

1. Танилцуулга
ҮХЦТ боловсруулах
төслийн зорилт

• Монгол Улсын хүн амын нутагшилт, суурьшлын хөгжлийн ерөнхий
төсөл (ХАНСХЕТ), Бүсчилсэн хөгжлийн бодлогыг (БХБ) багтаасан
Үндэсний хөгжлийн цогц төлөвлөгөөг (ҮХЦТ) боловсруулна.

Хүлээгдэж буй үр дүн

• Үндэсний хөгжлийн цогц төлөвлөгөөг 2040 оноор боловсруулна.

• Монголын

талын

хамтран

ажиллагч

байгууллагуудын

мэргэжилтнүүдийн чадавхыг бэхжүүлнэ.

Төслийн бүтэц,
зохион байгуулалт
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2.

Үндэсний хөгжлийн цогц төлөвлөгөө (БХБ, ХАНСХЕТ)
болон “Алсын хараа 2050” Монгол Улсын урт хугацааны
хөгжлийн бодлогын уялдаа холбоо
Монгол Улсын ТХҮБ 2030/Алсын
хараа 2050

ТХЗ

“Алсын хараа 2050” Монгол Улсын урт хугацааны
хөгжлийн бодлого

Макро түвшний
нийгэм, эдийн
засгийн бодлого

Бүсчилсэн
хөгжлийн
бодлого (БХБ)

Хүн амын нутагшилт,
суурьшлын
хөгжлийн ерөнхий
төсөл (ХАНСХЕТ)

Үндэсний хөгжлийн цогц төлөвлөгөө
(ҮХЦТ)
Нийгэм, эдийн засгийн
хөгжлийн төлөвлөлт

Улсын газар
зохион
байгуулалтын
ерөнхий
төлөвлөгөө

Орон зайн төлөвлөлт

3. ҮХЦТ-ий хүрээнд төлөвлөлтийн
хувилбарыг боловсруулах үйл явц
ҮХҮХЦЦТ-ий хүрээнд төлөвлөлтийн
Хөгжлийн
Хөгжлийн
хувилбарыг
боловсруулах
үйл
явц
хувилбар
загвар
Өнөөгийн
нөхцөл байдал

Хөгжлийн алсын
хараа
Макро
түвшний хөгжлийн
Macro development
зорилт, үндсэн стратеги

Нийгэм, эдийн
засгийн хөгжил
Орон зайн
төлөвлөлт, хөгжил

Objectives
&
Салбарын
хөгжлийн зорилт,
стратеги

Хөгжлийн
хувилбар

Төсөл,
хөтөлбөрүүд
Институцийн арга
хэмжээ

4. Туршилтын төслүүд

1) ҮХЦТ-ний хүрээнд санал болгож буй хөгжлийн загвар, алсын хараа, хөгжлийн стратегийг ойлгуулах, таниулах
2) Сонгогдсон гол төслүүдийг эрт хэрэгжүүлэх

5 5. Pilot Projects. Pilot Projects 5.
Pilot Projects

Туршилтын төсөл

Зорилго

Үйл ажиллагаа

Улаанбаатар
хотын
Олон улсын нисэх
онгоцны
шинэ
буудлын
ачаа
тээврийн терминалыг
байгуулахад дэмжлэг
үзүүлэх судалгаа

Олон улсын нисэх онгоцны шинэ буудлын
ачаа тээврийн терминал байгуулах үйл
ажиллагааг дэмжих

(1) Олон улсын нисэх онгоцны шинэ буудлын ложистикийн төвийн хүлээгдэж буй болон
төлөвлөгдсөн чиг үүрэг, боломжит үйлчлүүлэгчид, тээвэрлэх бараа бүтээгдэхүүнийг
тодорхойлох. (2) Олон улсын нисэх онгоцны шинэ буудлын ложистикийн төвийн чиг үүрэг,
маркетингийн үйл ажиллагааг тухайлбал ачааг агаараар болон автомашинаар тээвэрлэх
үйлчилгээ, алслагдсан бүс нутагт хүрэх Монгол Улсын дотоодын ложистикийн үйлчилгээний
үйл ажиллагааг төлөвлөх

Өртөө авто зам дагуух
үйлчилгээний
цогцолбор байгуулах
төсөл

Аялал жуулчлалыг хөгжүүлэхэд хувь нэмэр
оруулах авто зам дагуух үйлчилгээний
цогцолборыг барьж байгуулах

(1) Замын хөдөлгөөний эрчмийн судалгаанд үндэслэсэн аялал жуулчлалын эрэлтийн
урьдчилсан таамаглал боловсруулах. (2) Өртөө цогцолборын байршил, барилга
байгууламжийн хэмжээ, үзүүлэх үйлчилгээг тодорхойлох. (3) Тухайн байршилд орон
нутгийн сонирхол татахуйц бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ байгаа эсэхийг тодорхойлох. (4) Өртөө
цогцолборын ашиглалт, үйл ажиллагааг сайжруулах заавар, журам боловсруулах.

Зайны
сургалтыг
бэхжүүлэх төсөл

Ерөнхий
боловсролын
сургуульд
суралцдаггүй эсвэл сургууль завсардсан,
алслагдсан бүс нутагт амьдардаг хүүхэд,
залуучууд, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг
зайны сургалтад хамруулах боломжийг
турших

(1) Алсын зайны сургалтын өнөөгийн байдлын судалгаа; АХБ-тай хэлэлцүүлэг зохион
байгуулах. (2) Зорилтот аймгийн зорилтот бүлгийг сонгон алсын зайны сургалтын агуулга,
заах арга зүйг тодорхойлох. (3) Алсын зайнаас заах багш, шаардлагатай материал, тоног
төхөөрөмжөөр хангах. (4) Хяналт, шинжилгээ хийх, үр дүнг үнэлэх.

Аж
үйлдвэрийн
салбар болон их, дээд
сургуулиуд,
эрдэм
шинжилгээний
хүрээлэнгүүд,
академийн хоорондын
уялдаа
холбоог
сайжруулах төсөл

Хувийн хэвшил, их дээд сургууль, эрдэм
шинжилгээний байгууллагуудын хооронд
тогтмол мэдээлэл солилцох, зөвлөгөө өгөх,
хамтран ажиллах замаар хүний нөөцийг
хөгжүүлэх, шаардлагатай судалгаа хийх

(1) Хүний нөөцийн судалгаа, хүний нөөцийн эрэлт, хэрэгцээний судалгаа хийх (2) Хүний
нөөцийг хөгжүүлэх бодлого, судалгааны аргачлалыг тодорхойлох (3) Аж үйлдвэрийн
салбар болон их, дээд сургуулиуд, эрдэм шинжилгээний хүрээлэнгүүд тогтмол уулзалт
зохион байгуулж, хүний нөөцийн бодлого, судалгааны талаар хэлэлцэх (4) Их дээд
сургуулиудад компанийн захиалгаар судалгаа хийхэд бага хэмжээний санхүүжилт олгох
(Хамтын санхүүжилт)

Үлэг гүрвэлийн музей
байгуулах төсөл

Үлэг гүрвэлийн музей байгуулахад дэмжлэг
үзүүлэх

(1)

Үлэг гүрвэлийн музей байгуулах нөхцөл, боломжийг тодруулах; (2) Музейн байршил,

5. Хөгжлийн хувилбар
20 дугаар зууны хөгжлийн загвар
Түүх

Ихэнх хөгжингүй орнууд дагаж
мөрддөг.

Нөөц баялаг Орлого  Хэтрүүлэн ашиглах
Шалгуур

Үр нөлөө
Технологи

Эдийн засгийн үр ашиг

Орлогыг боломжит дээд хэмжээнд
хүргэх
Дэвшилтэт технологи

Үндсэн ялгаа “Орлого“-ын эх үүсвэр
 Нөөц баялгийг орлого эсвэл хурдан ашиг
өгөх зүйл гэж үздэг. Энэ нь нөөц баялгийг
хэтрүүлэн
ашиглах
байдлыг
дэмжих
хандлагатай байдаг. Монгол Улс нь нүүрс,
газрын доорхи бусад нөөц баялгийг ихээхэн

Нийгэм, эдийн засгийн хөгжлийн
хувилбарууд
Зарим хөгжингүй болон хөгжиж буй улс
орнууд сүүлийн үед хэрэгжүүлж эхэлсэн.
Капитал  Хадгалан, хамгаалах
Байгаль орчин, нийгмийн асуудалд анхаарал
хандуулдаг.
Хөдөлмөр эрхлэлтийг боломжит дээд
хэмжээнд нэмэгдүүлэх
Зохистой буюу завсрын технологи
“Капитал”-ын эх үүсвэр

Нийгэм, эдийн засгийн тасралтгүй үйл ажиллагааг
дэмжих үүднээс капиталыг аль болох хадгалах,
хамгаалах
шаардлагатай.
Энэхүү
хөгжлийн
хувилбарын хувьд байгаль орчин, нийгмийн
асуудалд чухал ач холбогдол өгдөг.

6.

Хөгжлийн шинэ загвар

Монгол Улсын
хөгжлийн загвар
(өнгөрсөн үе)
Социализмын загвар

Либерализмын загвар

Монгол Улсын
хөгжлийн загвар
(өнөөгийн байдал)
Капитализмын
загвар

+ Нийгмийн тэгш үйлчилгээ
- Нийгмийн хавтгайрсан
халамж
- Засгийн газраас хамааралтай

+ Эдийн засгийн өндөр өсөлт

- Ялгаатай байдал ихэссэн
- Улс төрийн тогтворгүй байдал,
бодлогын баримт бичгийн уялдаа
холбоо хангалтгүй

Монгол Улсын
хөгжлийн загвар
(хэтийн төлөв)
ТХЗ
ТХҮБ 2030/Алсын
хараа 2050

Тогтвортой хөгжлийн
загвар

+ Хүртээмжтэй хөгжил
+ Олон нийтийн оролцоог
хангасан ил тод засаглал

7.

ҮХЦТ-ний хүрээнд санал болгож буй хөгжлийн загвар
Нийгэм, эдийн засгийн хөгжлийн хувилбарын загвар
 Эдийн засгийн өсөлтийг сааруулахгүйгээр хөдөлмөр эрхлэлтийг
боломжит дээд хэмжээнд нэмэгдүүлэхэд онцгойлон анхаардаг.
 Хөгжлийн хоёр загварын хувьд ашиг орлого олох зорилго, арга зам нь
өөр юм.
Уламжлалт мэдлэг ухааныг
“Чингис хааны сургааль”,
уламжлалт мэргэн ухаан
дэвшилтэт технологитой
хослуулан ашиглах
.
• Малынхаа
түүхий
эдийг
хаягдалгүй, бүрэн ашиглахыг
эрмэлздэг.
• Монголчууд эрт дээр үеэс газар
ухах,
ус,
гол
мөрөн
бохирдуулахыг цээрлэдэг.

Зохистой/дундын
технологи

8. Хөгжлийн загвар
(1) Аз жаргалын тухай ойлголт
 Төр засгийн үүрэг = Ард түмнийг аз жаргалтай амьдруулах
 Баяр баясал
 Аз жаргалын тухай ойлголт
 Зорилго
3P:
 Бахархал
Оролцогчид

Баяр баясал

Зорилго

Бахархал

Бусад

Эмэгтэй

Гэр
бүл, өргөн
уудам
нутаг,
дэлгүүр хэсэх, найз
нөхөд, чөлөөт цаг,
эрүүл,
аюулгүй
орчин

Нүүдлийн
соёлд
тулгуурласан аялал
жуулчлал,
эрүүл
амьдрал,
албан
тушаал ахих, мэдлэг
боловсрол, спортоор
хичээллэх

Монгол
эрчүүд,
ажлын
ололт
амжилт, түүх соёл,
эх орон, улсынхаа
аз жаргалтай иргэн
байх

Өндөр
IQ-тэй
хүүхдүүдийн мэдлэгт
тулгуурлан
хиймэл
оюун
ухаан
хөгжүүлэх, шинэ зүйл
сурах,
гамшиг
эрсдэлгүй орчин

Эрэгтэй

Тогтвортой байдал,
гэр
бүл,
амьдралын таатай
нөхцөл,
эрүүл
мэнд, тэтгэвэрт эрт
гарах

Ур чавдар, мэдлэг
эзэмших,
дээд
боловсрол, хүүхдийн
боловсрол,
Монгол
Улсаа хөгжүүлэх

Түүх соёл, Монгол
эр хүн

Тэгш бус
бууруулах

байдлыг

9.

Санал болгож буй алсын хараа
Монгол Улсын хөгжлийн алсын хараа

Байгалийн нөөц баялгийг зохистой ашигладаг, эдийн засгийн бүх төрлийн үйл ажиллагааг ажлын
байр бий болгох үйл явцтай нягт уялдуулсан, олон нийтийн оролцоог хангасан ил тод,
хариуцлагатай засаглалтай, баялаг өв соёлтой, олон ястан амьдардаг, бүх салбарт дэвшилтэт
технологийг нэвтрүүлсэн, өөрийгөө шинэ мэдлэг, боловсролоор тасралтгүй хөгжүүлдэг хүний нөөц
бүхий нэг талаас дэлхий нийтэд нээлттэй, өөрчлөгдөж буй дэлхий ертөнцийн үр нөлөөнд дасан
зохицох чадвартай хүчирхэг, уян хатан нийгэм, эдийн засагтай, нөгөө талаас тогтвортой,
хүртээмжтэй хөгжлийг хангана.

Алсын харааг хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх үйл ажиллагаа:
1. Байгалийн нөөц баялгийг үр ашигтай ашиглах эдийн засгийн үйл ажиллагааг дэмжих,
2. Байгаль орчинд сөрөг нөлөө харьцангуй бага үзүүлэх эдийн засгийн үйл ажиллагааг дэмжих,
3. Ажлын байр, нэмүү өртөг шингэсэн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийг ихээхэн нэмэгдүүлэх эдийн
засгийн үйл ажиллагааг дэмжих,
4. Орон нутгийн иргэд, олон нийт төрөлх нутгийнхаа нөөц баялгийг үр ашигтай ашиглах,
хамгаалах механизмыг нэвтрүүлэх,
5. Уламжлалт арга ухааныг дэвшилтэт техник, технологитой хослуулсан шинэ технологи гаргах
тогтолцоо бүрдүүлэх.

10. Алсын харааг хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх үйл ажиллагаа:

1. Нийслэл Улаанбаатар хот, бүсийн хөгжлийн тулгуур төв хотуудыг хөрш орнуудтай
холбосон тээвэр, логистикийн дэд бүтцийн чанартай сүлжээг хөгжүүлэх ;
2. Дэлхийн зах зээлд өрсөлдөх давуу талтай олон төрлийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх,
нутгийн үйлдвэрүүдийг экспортын бүтээгдэхүүний үйлдвэрүүдтэй холбох замаар ядуу,
бага орлоготой иргэдийн амьжиргааг дээшлүүлэх үйл ажиллагаатай уялдуулан газар
тариалан, мал аж ахуйн түүхий эдэд анхан шатны боловсруулалт хийж, бүтээгдэхүүн
үйлдвэрлэхэд тулгуурласан үйлдвэрлэлийн босоо кластеруудыг хөгжүүлэх;
3. Байгаль орчинд ээлтэй, нөөц баялгийн хэмнэлттэй хэрэглээ, ард түмний уламжлалт
арга ухааныг орчин үеийн дэвшилтэт технологитой хослуулсан хариуцлагатай уул
уурхай бүхий эдийн засгийн үйл ажиллагааг хангах,
4. Иргэдийн бахархал, зочид жуулчдын талархалыг хүлээсэн уламжлалт соёлын үйл
ажиллагааг сэргээн, олон ястан зэрэгцэн оршсон тайван, цэцэглэн хөгжсөн нийгмийг
цогцлоох;
5. Нутгийн захиргааны байгууллага, орон нутгийн иргэд төрөлх нутгийнхаа нөөц баялгийг
хэмнэлттэй хэрэглэж, хадгалан хамгаалснаар энх тайван, амар амгалан, цэцэглэн
хөгжсөн нийгмийг цогцлоох болно.

11. Алсын харааг хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх үзэл баримтлал
Бүх оролцогч талуудыг нэгдсэн ойлголтонд хүргэх нийтлэг үзэл баримтлал

Монгол Улсын үндэсний цогц хөгжлийг
Олон хэл, соёлтой угсаатан, ястан хамтран амьдрах
Хүчирхэгжилтийн төлөөх нэгдмэл байдлыг хангах
Нүүдлийн соёл, уламжлал бүхий харилцаа холбооны технологи нэвтрүүлэх
Дэлхийн чиг хандлагад нийцсэн сайн засаглалыг бэхжүүлэх
Хөрш орнуудтай харилцаа, хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх
Өрнө, дорныг холбох, зохицуулах
МХХТ-ийг нэвтрүүлсэн үйлдвэрлэлийн кластерыг хөгжүүлэх
Нийгэм, эдийн засгийн хөгжлийн дэвшилтэт хувилбарыг хэрэгжүүлэх
үйл ажиллагаагаар дамжуулан хангана.

12. Асуудлын дүн шинжилгээ
Монгол Улсын үндэсний хөгжил/бүсчилсэн хөгжилд тулгарч буй асуудлууд
Land locked status

Over-dependence on China &
Russia for export & import

Vast national land
territory

Extremely sparse
population

Serious urban
environmental
problems in UB

Lack of sizeable
secondary towns

Maldistribution of
limited water resources
Extremely harsh
winter climate

Seasonality of
tourism activities

Weak capacity of
local administrations

Inadequate urban
infrastructure in local towns

Over-concentration of
population & economic
activities in UB
Large urban-rural
disparities

Limited access to
agriculture & livestock input
& support services

Low productivity of
agriculture & livestock

Insufficient control
of livestock diseases

Limited & low productivity
processing of primary
products

Ieffective marketing
of livestock products
Inadequate
regional planning
& implementation
institutions

Small local markets
for commodities

Excessive goat population
beyond sustainability
Over-reliance on mining
development for
economic growth

High unemployment &
vulnerable employment

Limited indigenous
industries

Limited processing
of cashmere wool
Degradation of
grazing land

High & sustained
poverty incidence

Undiversified
economic structure

Lack of employment
opportunities in
rural areas

Undiversified
export goods

Lack of capital
accumulation

Desertification threat
of vulnerable land

Environmental problems
associated with mining
development

Under-utilization of
tourism resources

Limited financial
capacity of Central
Government

Lack of counter-measures
for climate changes
Limited human resources
with high skills & technology
Over-reliance on coal for
domestic energy & export
Incomplete road
network of high grade
Limited irrigation
facilities

Problem phenomena
Problem phenomena
Problem phenomena
Macro problem related to
problem phenomena
Problem factor
Problem caused by
fundamental factors

13. Асуудлын феномен, асуудлын хүчин зүйлс
Асуудлын феномен
Асуудлын феномен
1) Нийслэл Улаанбаатар хотын байгаль орчны ноцтой
асуудлууд,
2) Ядуурлын түвшин өндөр, тогтвортой хэвээр,
3) Капиталын хуримтлал хангалтгүй.

Холбогдох макро түвшний асуудлууд

Асуудлын хүчин
зүйлс
Тулгамдаж буй асуудал
1) Далайд гарцгүй,
2) Өргөн уудам газар нутаг,
3) Хязгаарлагдмал
хуваарилалт,

усны

нөөцийн

4) Өвлийн хатуу, ширүүн уур амьсгал

1) Ажилгүйдлийн түвшин өндөр, тогтворгүй хөдөлмөр
эрхлэлт,

Үндсэн асуудлууд

2) Эдийн засаг төрөлжөөгүй,

1) Нутгийн захиргааны байгууллагуудын
чадавх сул,

3) Экспортын бараа бүтээгдэхүүн төрөлжөөгүй,
4) Хөдөө орон нутагт ажлын байр хангалтгүй,
5) Хот, хөдөөгийн хөгжлийн ялгаа их,
6) Улаанбаатар хотод эдийн засаг, хүн амын хэт
төвлөрөл бий болсон.

2) Бүсчилсэн
хөгжлийг
төлөвлөх,
хэрэгжүүлэх институци хангалтгүй
3) Улсын
төсвийн
хязгаарлагдмал

хөрөнгө,

нөөц

14. Макро түвшний хөгжлийн зорилт, үндсэн страти
Асуудлын феномен
Макро түвшний хөгжлийн зорилт
a. Капиталын хуримтлалыг нэмэгдүүлэх
зорилгоор эдийн засгийн бүтэц,
экспортын бараа, бүтээгдэхүүнийг
төрөлжүүлэх
(эдийн
засгийн
зорилт);
b. Ядуурал, хот, хөдөөгийн хөгжлийн
ялгаатай байдлыг бууруулах үүднээс
хөдөө, орон нутагт үр өгөөжтэй,
тогтвортой ажлын байрыг бий болгох
(нийгмийн зорилт);
c. Нийслэл Улаанбаатар хотын эдийн
засаг, хүн амын хэт төвлөрлийг
сааруулж, хотын байгаль орчинтой
холбоотой асуудлуудыг шийдвэрлэх
(байгаль орчны зорилт).

Асуудлын хүчин зүйлс
Бүсчилсэн хөгжлийн үндсэн стратеги
Эдийн засаг
I. Үр ашигтай анхдагч бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэхийн тулд
байгалийн баялгийг хэмнэлттэй, ухаалгаар ашиглах;
II. Экспортын баримжаатай нэмүү өртөг шингэсэн бүтээгдэхүүн
үйлдвэрлэлийг
нэмэгдүүлэх
зорилгоор
анхан
шатны
боловсруулалт хийх.
Орон зайн төлөвлөлт
I. Дэлхийн зах зээлд холбогдох зорилгоор БНХАУ, ОХУ-тай хөрш
зэргэлдээ орших байршлынхаа онцлог байдлыг ашиглах;
II. Ногоон хөгжлийг хангахын тулд усны нөөцийг нэмэгдүүлэх,
нөөцийн менежмент хийх.
Институци
I. Хөгжлийн удирдлагын тогтолцооны төвлөрлийг тасралтгүйгээр
сааруулж, нутгийн захиргааны байгууллагын үйл ажиллагааг
бэхжүүлэх.
Үйлдвэрлэлийн кластерын хөгжил
I. Нэмүү өртөг шингэсэн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл, үр ашигтай дэд
бүтцийг нэгтгэн хөгжүүлэх анхан шатны үйлдвэрлэлд тулгуурласан
үйлдвэрийн босоо кластеруудыг хөгжүүлэх.

15. Хотын зэрэглэл
Хотын зэрэглэл

Хот

Чиг үүрэг

Улсын нийслэл хот

Налайх,
Зуунмод
хотыг Улс төрийн болон захиргааны үйл ажиллагаа,
багтаасан Улаанбаатар хот
үйлчилгээний төв; олон улсын бизнесийн төв
дэлхийн хот; хотын ногоон байгууламж, амралт,
чөлөөт цаг өнгөрүүлэх газруудаараа жишиг болсон
ногоон хот; МХХТ-ийн бааз, олон улсын тээврийн
төв, хотын тээврийн дэвшилтэт систем бүхий хот.

Бүсийн
хөгжлийн Булганыг багтаасан Эрдэнэт Эдийн засаг болон төрийн үйлчилгээг хэд хэдэн
тулгуур төв хот
хот,
Дархан,
Чойбалсан, аймгуудыг хамран хүргэдэг, чанартай дэд бүтэц
Сүхбаатар, Сайншанд, Ховд, бүхий олон чиг үүрэг бүхий хот.
Баянхонгор
Орон
нутгийн Багануур, Чойр, Замын-Үүд, Орон нутгийн эдийн засгийн өсөлтийг дэмжих
хөгжлийн төв хот
Мөрөн,
Даланзадгад, тусгай чиг үүрэг бүхий хот.
Өндөрхаан, Мандалговь
Орон
нутгийн Бусад 12 хот
үйлчилгээний чиг үүрэг
бүхий хот

Төрийн үйлчилгээ хүргэх чиг
хэрэгжүүлнэ.

үүргийг

түлхүү

16. Дэд бүтцийн тэнхлэг

 Монгол
Улсын
нутаг
дэвсгэрийн
орон
зайн
зохион
байгуулалтыг
төлөвлөхдөө дэлхийн эдийн
засгийн интеграцид нэгдэх
Улаанбаатар
хотын
чиг
үүргийг сулруулахгүй байх
нь зүйтэй.
 Баруун, Хангайн, Төвийн,
Зүүн бүсийн хотуудыг үр
дүнтэйгээр холбосон шинэ
тойрог
коридорыг
байгуулахаар санал болгож
байна.

17. Газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөө
1) ҮХЦТ-ний газар ашиглалтын зориулалтыг өөрчлөх нөхцөл
a. Үр тариа тариалж буй одоогийн тариалангийн талбайг байгаа хэмжээнд нь хадгална. Малын тэжээл, жимс,
жимсгэнэ, тосны ургамал тариалж буй тариалангийн талбайг нэмэгдүүлэх шаардлагатай. Эрчимжсэн, хагас
эрчимжсэн суурин мал, амьтны аж ахуйг хөгжүүлэх бүсэд малын тэжээлийн үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх
шаардлагатай.
b. Малын тэжээл, жимс, жимсгэнэ, тосны ургамал тариалахад нэн тохиромжтой газар нутаг нь аймгийн төвөөс
80 км, улсын чанартай авто замаас 20 км зайд байрших нь зүйтэй.
c. Зудын аюулд өртөж болзошгүй бүс нутгийн дунд зэрэг талхагдалтай бэлчээр, их талхагдалтай бэлчээрийг
ашиглалтаас чөлөөлж, нөхөн сэргээх эсвэл эрчимжсэн суурин мал, амьтны аж ахуйг хөгжүүлэх бүс болгон
газар ашиглалтын үндсэн зориулалтыг өөрчлөх шаардлагатай. Зудын аюулд өртөж болзошгүй бүс нутгийн
их талхагдалтай бэлчээр, дунд зэрэг талхагдалтай бэлчээр, бага зэрэг талхагдалтай бэлчээр болон хэвийн
бэлчээрийн ашиглалтыг хянах нь зүйтэй.
d. Ойн санг хамгаална. “ТХҮБ 2030” баримт бичгийн зорилтыг хангахын тулд улсын тусгай хамгаалалттай
газар нутгийн сүлжээг өргөтгөнө. БОАЖЯ-ны боловсруулсан улсын тусгай хамгаалалттай газрын сүлжээнд
нэмж оруулах газрыг Улсын газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөөнд тусгасан.
e. ҮХЦТ-ний бодлогын дагуу хариуцлагатай уул уурхайг (газрын тос) хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд уул уурхай,
газрын тосны ашиглалтын үйл ажиллагааг хэрэгжүүлнэ.
f. УГЗБТ-д тусгагдсан усны ордуудын тэжээгдлийн мужид хамаарах газрыг хамгаалах, тус бүсэд хот, суурин,
уул уурхайн үйл ажиллагааг хязгаарлана.
g. Бэлчээр болон газар ашиглалтыг бусад зориулалтаас ялгах үүднээс цөл, хэт гандуу цөлийг тодорхойлно.
h. Хүн амын өсөлттэй холбоотойгоор хот, суурин газрууд тэлж, өргөжнө.

18. Газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөө
2) ГЗБЕТ, газрын нэгдмэл сангийн ангиллын нутаг дэвсгэрийн хэмжээ
•

Газар
зохион
байгуулалтын ерөнхий
төлөвлөгөөний
газрын
нэгдмэл
сангийн
ангиллын
нутаг
дэвсгэрийн
хэмжээ
(Газар
ашиглалтын
үндсэн
зориулалтыг
өөрчлөх санал болгож
буй
шалгуур
үзүүлэлтийн дагуу)

Эх сурвалж: ЖАЙКА-гийн Төслийн баг
Тайлбар: Тусгай хамгаалалттай газар
нутгийг дархан цаазат газар,
байгалийн цогцолборт
газар,
байгалийн нөөц газар, дурсгалт
газар
гэж
ангилна.
Тусгай
хамгаалалттай газар нутгийн
хэмжээг
тооцохдоо
тусгай
хамгаалалттай
газар
нутагт
байгаа ойг оруулаагүй болно.

Газар

Хөдөө аж ахуйн
газар

Ангилал
Тариалангийн талбай
Хэвийн бэлчээр
Эрчимжсэн суурин мал, амьтны аж ахуй
эрхлэх бүс
Бэлчээрийн доройтлыг хянах бүс

Ойн сан
Усны нөөц

Ой
Нуур
Хот, суурин
Хот, суурины газар
Бусад
Авто зам
Зам, тээвэр
Төмөр зам
Нисэх буудал
Улсын тусгай хамгаалалттай газар
Улсын тусгай
Хилийн зурвас газар
хэрэгцээний газар
Чөлөөт бүсийн газар
Цөл
Цөл
Хэт гандуу цөл
Бүгд

Нутаг дэвсгэрийн Эзлэх хувь
хэмжээ (км2)
(%)
0.8
12,498
20.0
315,659
12.3
194,718
486,054

185,390
13,922
213
927
117
91
12
241,185
26,054
20
79,542
22,496
1,578,901

30.8
11.7
0.9
0.0
0.1
0.0
0.0
0.0
15.3
1.7
0.0
5.0
1.4
100.0

19. Газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөө

20. Хөгжлийн хувилбарууд
Макро хөгжлийн хувилбаруудыг нийгэм, эдийн засгийн боломжуудад
суурилан дараах байдлаар тодорхойлсон.
Хувилбар

Тодорхойлолт

Уул уурхайд Эдийн засаг болон экспортын өсөлтийг
түшиглэсэн
дэмжих
уул
уурхайн
салбарт
хөгжил
үргэлжлүүлэн түшиглэх ба уул уурхайн
болон хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүний
боловсруулалт нэн бага байна.
B. Боловсруулах Уул уурхайн болон хөдөө аж ахуйн
үйлдвэрлэлийн бүтээгдэхүүнийг
боловсруулах
салбарын
үйлдвэрлэл нь хөгжлийн гол хөдөлгөгч
өндөр хөгжил
хүч болно.
C.
Транзит Үйлчилгээний салбарын өндөр өсөлтийг
тээврийн
чиг хангах Монгол Улсын транзит тээвэр нь
баримжаатай
хөгжлийн өөр нэг хөдөлгөгч хүч болно.
хөгжил
D.
Өндөр Уул уурхайн болон хөдөө аж ахуйн
өсөлттэй,
бүтээгдэхүүнийг
боловсруулах
холимог
үйлдвэрлэл болон транзит тээвэр нь
бүтэцтэй
эдийн засгийн өндөр өсөлтийг хангана.
хөгжил
A.

Энэхүү хөгжлийн хувилбараар уул уурхайн
салбарт үргэлжлүүлэн түшиглэх ба хөдөө аж
ахуйн салбарын өсөлт тогтвортой түвшинд (3%)
байна.

Энэхүү хөгжлийн хувилбараар уул уурхай, хөдөө
аж ахуйн бүтээгдэхүүнийг одоогийнхоос илүү
түвшинд
боловсруулан,
боловсруулах
үйлдвэрлэлийн салбарын өндөр өсөлтийг
хангана. Үүний зэрэгцээ уул уурхайн салбар
тодорхой түвшинд өссөөр байна.
Энэхүү хөгжлийн хувилбараар БНХАУ, ОХУ-ын хооронд
хийх транзит тээвэрт илүү ач холбогдол өгнө.
Боловсруулах үйлдвэрлэлийн салбар нь эдийн засгийн
өсөлтөөс хамааран их, бага хэмжээгээр өссөөр байна.
Энэхүү хөгжлийн хувилбараар эдийн засгийн өндөр
өсөлтийг хангах зорилгоор аж үйлдвэрийг хөгжүүлэх
Хувилбар B болон транзит тээврийн чиг баримжаатай
хөгжлийн Хувилбар C-г хослуулан хөгжинө.

21. Нийгэм, эдийн засгийн хөгжлийн төлөвлөлт
 ДНБ-ий өсөлт 2030 оны байдлаар, салбараар, хөгжлийн хувилбаруудаар
Салбар

A: Уул уурхайд
түшиглэсэн
хөгжил

(хувь/жил)

B: Боловсруулах
үйлдвэрлэлийн
салбарын өндөр
хөгжил

C: Транзит
тээврийн чиг
баримжаатай
хөгжил

D: Өндөр өсөлттэй,
холимог бүтэцтэй
хөгжил

3.5

3.5

3.5

3.5

6.3

5.0

5.0

5.0

7.0

9.4

7.6

8.5

7.5

7.5

8.0

8.0

6.7

6.7

6.7

7.0

Хөдөө аж ахуй

Уул уурхай
Аж үйлдвэр,
нийтийн аж ахуй
Үйлчилгээ
ДНБ

*COVID-19-ийн нөлөөг тооцоогүй

22. Хөгжлийн хувилбаруудын үнэлгээ (1/2)
Хөгжлийн
хувилбар

A: Уул уурхайд
түшиглэсэн хөгжил
•

Хотжилт болон хүн •
амын суурьшил

•

•

Нийгмийн
нөлөөлөл

•

B: Боловсруулах
үйлдвэрлэлийн салбарын
өндөр хөгжил

Нийслэлийн тэргүүлэх •
байр суурь нэмэгдэж,
Улаанбаатар хотын хүн
амын
төвлөрөл
үргэлжилнэ.
•
Иргэдийн гадаад улсад
ажиллаж,
амьдрах •
явдал үргэлжилнэ.
Хөдөө, орон нутгийн хүн
ам буурна.

Боловсруулах үйлдвэрлэл •
болон холбогдох үйлчилгээ
бүхий орон нутгийн хотууд
хөгжинө.
Нийслэлийн тэргүүлэх байр •
суурь хэвээр хадгалагдана.
Иргэдийн
гадаад
улсад
ажиллаж, амьдрах явдал
буурна.
•

Хөдөө,
орон
нутагт •
ажлын
байр
хязгаарлагдмал
байгаагаас үүдэлтэй хот,
хөдөөгийн
хөгжлийн •
ялгаа ихэснэ.
Иргэд
гадаад
улсад
ажиллаж,
амьдрах
болсны улмаас нийгмийн
болон
гэр
бүлийн
харилцаа муудна.

Орон
нутгийн
хотуудад •
ажлын байр нэмэгдсэнээр
хот, хөдөөгийн хөгжлийн
ялгаа багасна.
Орон нутгийн хотууд болон
хөдөө
орон
нутагт
бүтээгдэхүүний анхан шатны •
үйлдвэрлэл, хөдөө аж ахуй,
мал
аж
ахуй
эрхлэлт
нэмэгдсэнээр
нийгмийн
болон гэр бүлийн харилцаа
сайжирна.

C: Транзит тээврийн чиг
баримжаатай хөгжил

D: Өндөр өсөлттэй, холимог
бүтэцтэй хөгжил

Дэд бүтцийн гол тэнхлэгийн
дагуу үйлчилгээний үүрэг
бүхий орон нутгийн хотууд
хөгжинө.
Үйлчилгээний
чиг
баримжаатайгаар
Улаанбаатар
хотын
тэргүүлэх байр суурь бага
зэрэг нэмэгдэнэ.
Иргэдийн гадаад улсад
ажиллаж, амьдрах явдал
зогсоно.
Ихэвчлэн дэд бүтцийн гол
тэнхлэгийн дагуу хүн ам
төвлөрч буйгаас үүдэлтэй
хот, хөдөөгийн хөгжлийн
ялгаатай
байдал
үргэлжилнэ.
Орон
нутагт
хотжилт,
үйлчилгээний
чиг
баримжаатай
хөгжлөөс
үүдсэн нийгмийн асуудлууд
тулгарна.

•
•

•

•
•
•

•
•

Иргэдийн
гадаад
улс
орноос
шилжин
ирэх
хөдөлгөөн ихсэнэ.
Улаанбаатар болон орон
нутгийн хотууд хөгжинө.
Улаанбаатар хот нь өндөр
зэрэглэлийн
үйлчилгээ
бүхий дэлхийн хот болон
хөгжинө.
Бүс
нутаг
хоорондын
тэнцвэрт байдал сайжирна.

Хот, хөдөөгийн хөгжлийн
ялгаа багасна.
Хөдөө орон нутагт анхан
шатны
бүтээгдэхүүний
боловсруулалттай
холбоотойгоор
ажлын байр нэмэгдэж,
нийгмийн болон гэр бүлийн
харилцаа сайжирна.
Гадаад улс орноос шилжин
ирэгсэдтэй холбоотойгоор
нийгмийн асуудал үүсч

23. Хөгжлийн хувилбаруудын үнэлгээ (2/2)
Хөгжлийн
хувилбар
•

Байгаль орчны
нөлөөлөл

•

•

Хөгжлийн
менежмент

B: Боловсруулах
үйлдвэрлэлийн салбарын
өндөр хөгжил
Уул
уурхайн
үйл • Орон нутгийн хотуудад •
ажиллагааг
байгаль орчны асуудлууд
өргөжүүлэхтэй
үүснэ.
•
холбогдолтойгоор
• Уул
уурхайн
үйл
байгаль орчинд сөрөг
ажиллагаатай холбоотой
нөлөө үзүүлнэ.
байгаль орчны асуудлууд •
Улаанбаатар хотын хэт
багасна.
төвлөрлөөс үүдэн хотын
байгаль орчин доройтно.
A: Уул уурхайд
түшиглэсэн хөгжил

•

Нийгэм, байгаль орчны •
асуудлуудыг
шийдвэрлэх
менежментийг
сайжруулах шаардлага •
үүснэ.
Капиталын
хязгаарлагдмал
хуримтлалаас
үүдсэн
хөгжлийн
менежментийн хүндрэл
үүснэ.

Бүтээгдэхүүн
хөгжүүлэх •
боловсруулах үйлдвэрийг
технологи, зах зээлээр
дэмжинэ.
Орон нутгийн байгаль •
орчны асуудлуудыг орон
нутгийн
захиргаа
шийдвэрлэх
шаардлагатай.
•

C: Транзит тээврийн чиг
баримжаатай хөгжил

D: Өндөр өсөлттэй,
холимог бүтэцтэй хөгжил

Улаанбаатар хотын байгаль •
орчин доройтож болзошгүй.
Орон
нутгийн
хотуудад
байгаль орчны асуудлууд •
үүснэ.
Уул
уурхайн
үйл
ажиллагаатай
холбоотой
байгаль орчны асуудлууд
багасна.

Улаанбаатар
хотын
байгаль орчин доройтож
болзошгүй.
Орон нутгийн хотуудад
байгаль орчны асуудлууд
үүснэ.

Улаанбаатар болон орон •
нутгийн
хотуудад
дэд
бүтцийг
сайжруулах
шаардлагатай.
Улаанбаатар
хотын
үйлчилгээний
өрсөлдөх •
чадварыг
сайжруулахын
тулд
менежментийг
сайжруулна.
•
Орон нутгийн засаг захиргаа
орон нутгийн хотуудын дэд
бүтцийг
хөгжүүлэх
шаардлагатай.

Улаанбаатар
хотыг
дэлхийн
хот
болгох
зорилгоор
менежментийг
сайжруулна.
Боловсруулах
үйлдвэрийг технологи,
зах зээлээр дэмжинэ.
Орон
нутгийн
засаг
захиргаа орон нутгийн
хотуудын дэд бүтцийг
хөгжүүлэх шаардлагатай.

24. Үе шатаар хэрэгжүүлэх хөгжлийн хувилбар
I үе шат: ~2025

II үе шат: 2026-2030

III үе шат: 2031-2040

Нийгэм, эдийн засгийн хөгжлийн
шинэ загварт шилжин, хөгжих
бэлтгэл үе шат

Нийгэм,
эдийн
засгийн
бүтцийг нийгэм, эдийн засгийн
хөгжлийн
шинэ
загварт
тохируулан өөрчлөх ажил
идэвхтэй хийгдэх үе шат

Монгол Улс нийгэм, эдийн
засгийн тэнцвэртэй хөгжлийг
хангасан шинэ загварт бүрэн
шилжсэн байх үе шат

- Капиталыг хуримтлуулах;
- Эдийн
засгийн
шинэ
үйл
ажиллагаануудад их хэмжээний
хөрөнгө оруулалт хийх;
- Нутгийн захиргааны байгууллагын
чадавхыг тогтвортой бэхжүүлэх;

Тойм

- Хөрөнгийн эх үүсвэрийн хүрэлцээ,
хангамжийг
нэмэгдүүлэх
зорилгоор өөр эх үүсвэр, нөөц
бололцоог дайчлах.

- Төрийн удирдлагын хөгжлийн
зарим чиг үүргийг, байгаль
орчны хяналт, менежментээс
эхлүүлэн нутгийн удирдлагын
байгууллагуудад шилжүүлэх;
- Орон
нутгийн
үйлчилгээг
хэрэгжүүлэх
ажиллагааны
институцчилэх.

нийгмийн
төлөвлөх,
хамтын
механизмыг

- ТХЗ, ТХҮБ 2030-ын хэрэгжилтийг
дүгнэж,
хөгжлийн
стратеги,
тэргүүлэх чиглэлүүдийн өөрчилж,
шинэчлэх
шаардлагатай
асуудлуудыг тодорхойлох;
- ОХУ, БНХАУ, бусад улс, орнуудтай
худалдаа,
хамтын
ажиллагааг
өргөжүүлэх ;
- Төрийн зарим чиг үүргийг нутгийн
удирдлагын байгууллагуудад үе
шаттайгаар шилжүүлэх, хуваарилах
үйл ажиллагааг үргэлжлүүлэх.

25. Үе шатаар хэрэгжүүлэх хөгжлийн хувилбар

Эдийн
засаг

I үе шат: ~2025

II үе шат: 2026-2030

III үе шат: 2031-2040

- Эдийн засгийн өсөлтийг хангах зорилгоор уул
уурхайн үйл ажиллагааг идэвхтэй үргэлжлүүлэх
ба хариуцлагатай уул уурхайг хөгжүүлэхээр
аажим шилжилтийг хийх;
- Түүхий нүүрсийг угаан, баяжуулж, шахмал түлш
үйлдвэрлэн дотоодын зах зээлд нийлүүлэх;
- Газар тариалан, мал аж ахуйн гаралтай түүхий
эдэд боловсруулалт хийх зэрэг эдийн засгийн
шинэ үйл ажиллагааг дэмжих;
- Чацаргана
болон
МАА-д
суурилсан
үйлдвэрлэлийн кластерыг хөгжүүлж эхлэх;
- Томоохон хотуудын орчим болон томоохон
хотуудыг холбосон гол авто замын дагуу
эрчимжсэн суурин мал, амьтны аж ахуйг
хөгжүүлэн, чанартай мах, махан бүтээгдэхүүн,
сүү, сүүн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх;
- Уламжлалт бэлчээрийн мал аж ахуй болон
хагас эрчимжсэн суурин мал, амьтны аж ахуйг
хослуулан хөгжүүлэх;
- Хүнсний ногооны болон малын тэжээлийн
дотоодын
хэрэгцээг
хангах
зорилгоор
тариалангийн аж ахуйг өргөтгөх;
- Улаанбаатар хотын ойролцоо байрших аж
үйлдвэрийн парк, сонгогдсон хөдөө аж ахуйн
үйлдвэрлэл, тенхологийн паркийг хөгжүүлэх.

- Хариуцлагатай уул уурхайн
туршлагыг
өргөнөөр
хэрэгжүүлж,
уул
уурхайн
салбарын өсөлтийг сааруулах;
- Төмөр, зэсэд суурилсан эцсийн
бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийг
нэмэгдүүлэх;
- Чацарганы аж ахуй болон
МАА-д
суурилсан
үйлдвэрлэлийн
кластерыг
бүрэн хөгжүүлэх;
- Бусад
үйлдвэрлэлийн
кластеруудыг хөгжүүлж эхлэх;
- ОХУ болон БНХАУ-ын хил
дагуух худалдааны чөлөөт бүс,
эдийн засгийн онцгой бүсийг
хөгжүүлэх ажлыг түргэтгэх;
- Олон
төрлийн
аялал
жуулчлалын бүтээгдэхүүнийг
хөгжүүлэх зорилгоор дотоодын
аялалын
агентлаг,
тур
операторууд нь олон улсын
аялал
жуулчлалын
агентлагуудтай шууд хамтран
ажиллах.

- Аж
үйлдвэрийн
кластеруудыг
хөгжүүлж,
эдийн
засаг,
экспортын
бараа
бүтээгдэхүүнийг
төрөлжүүлэх;
- Орон нутгийн онцлог шинж
чанар бүхий бүтээгдэхүүнд
түшиглэн аялал жуулчлал,
эрүүл мэндийн салбарын
цогцолбор байгуулах;
- Дэлхийд танигдах экспортын
бараа
бүтээгдэхүүнүүдийг
нийлүүлэх;
- ОХУ болон БНХАУ-ын хил
дагуух худалдааны чөлөөт
бүс, эдийн засгийн онцгой
бүсийг
үйлчилгээний
салбарт түлхүү түшиглэн
бүрэн хөгжүүлэх.

26. Үе шаттайгаар хэрэгжүүлэх хөгжлийн хувилбар
1-р үе шат: ~2025

Нийгмийн
хөгжил

- Уул уурхайгаас хамааралтай эдийн засгийн
өсөлтийн улмаас хөдөө орон нутгаас хот
руу чиглэсэн шилжилт хөдөлгөөн үргэлжлэх
ба хот, хөдөөгийн хөгжлийн ялгаатай
байдал хэвээр хадгалагдана;
- Хөдөө орон нутагт эдийн засгийн шинэ үйл
ажиллагаа бий болсноор ур чадварын
сургалтын хэрэгцээ нэмэгдэнэ;
- Сургуулийн өмнөх болон бага боловсролын
хөтөлбөрийн хүрээнд үндэсний үнэт зүйлс,
байгаль орчны боловсрол олгох;
- Улсын
төсвөөс
нийгмийн
салбарт
хуваарилах төсөв, хөрөнгийг эргэн нягтлах;
- Мэргэжлийн боловсрол, сургалт болон
дээд боловсролын тогтолцоог бүрдүүлж,
үндэсний
үнэт
зүйлсээ
дээдэлсэн
сургуулийн
өмнөх
боловсролын
тогтолцооноос
эхлэн
боловсролын
салбарыг цогцоор нь шинэчлэх ажлыг
эхлүүлэх;
- Анхан шатны болон урьдчилан сэргийлэх
эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээнд
анхаарлаа хандуулах.

2-р үе шат: 2026-30
- Шилжилт хөдөлгөөнийг бууруулах, хот,
хөдөөгийн хөгжлийн ялгаатай байдлыг
багасгах;

- Үндэсний үнэт зүйлс, байгаль орчны
боловсрол олгосноор нийгэм, эдийн
засгийн хөгжлийн шинэ загварын
талаарх
мэдлэг
ойлголтыг
дээшлүүлэх.
- Нийгмийн салбарт нийгэм, эдийн
засгийн хөгжлийн шинэ загварыг
дэмжих сургуулийн өмнөх болон бага
боловсролын тогтолцоог сайжруулах;
- Нийгмийн
сэтгэлгээг
өөрчлөх,
үндэсний үнэт зүйлсээ хөгжүүлэхэд
хувь нэмрээ оруулах хүүхдүүдийг
төлөвшүүлэх, хөгжүүлэхэд онцгой
анхаарах;
- Эрүүл мэндийн анхан шатны болон
урьдчилан
сэргийлэх
тусламжийг
хөгжүүлэх замаар эрүүл ажиллах
хүчээр хангах.

3-р үе шат: 2031-40
- Орон нутгийн хотуудад ажлын байр
нэмэгдэх нь гэр бүлийн харилцаа,
хамт олны эв нэгдлийг хангахад
тустай байна;
- Орон нутгийн хотжилттой холбоотой
нийгмийн шинэ асуудлууд үүсэж
болзошгүй;

- Шилжин ирэгсдийн тоо нэмэгдсэнээр
илүү зөрчилдөөн үүсэж магадгүй;
- Гадаадад ажиллаж, амьдарч байгаад
Монгол Улсад буцаж ирсэн иргэдийн
нийгмийн асуудлыг орхигдуулалгүй
бүх хүнд хүртээмжтэй, чанартай
нийгмийн цогц үйлчилгээг үзүүлэх;
- Иргэдийн амьжиргаагаа дээшлүүлэх
үйл
ажиллагааг
орон
нутгийн
үйлдвэрлэлтэй
нийцүүлж,
уялдуулснаар ядуурлыг бүрэн устгах.

27. Үе шаттайгаар хэрэгжүүлэх хөгжлийн хувилбар

Байгаль
орчин

1-р үе шат: ~2025

2-р үе шат: 2026-30

3-р үе шат: 2031-40

- Уул
уурхайгаас
хамааралтай
байгаль орчинд үзүүлэх сөрөг
нөлөө
үргэлжлэх
боловч
хариуцлагатай
уул
уурхайн
талаарх иргэдийн мэдлэг ойлголт
сайжирна;

- Хариуцлагатай
уул
уурхайг
эрчимтэй хөгжүүлснээр байгаль
орчинд үзүүлэх сөрөг нөлөө
буурна;

- Бүс нутгийн эдийн
засгийн
хөгжлөөс
хамааран
нутгийн
удирдлагын
байгууллагуудын
санхүүгийн, удирдлагын чадавх
дээшилнэ;

- Улаанбаатар
хотын
дагуул
хотуудын хөгжил нь байгаль
орчны доройтлыг бууруулахад
эерэг нөлөө үзүүлнэ;
- Нутгийн
удирдлагын
байгууллагуудын
чадавх
бэхжсэнээр
байгаль
орчны
хяналтад орон нутгийн иргэдийн
оролцоо нэмэгдэнэ.

- Улаанбаатар
хотын
дагуул
хотууд хөгжихийн хэрээр хотын
байгаль орчны доройтол багасна;
- Орон нутгийн хотуудад байгаль
орчны шинэ асуудлууд тулгамдах
магадлалтай;
- Нутгийн
удирдлагын
байгууллагуудын байгаль орчны
хяналтыг
иргэдийн
мэдлэг
ойлголтыг дээшлүүлэх замаар
бэхжүүлнэ.

- Орон нутгийн хотуудад байгаль
орчинд тулгамдаж буй шинэ
асуудлуудыг шийдвэрлэхэд тус
нэмэр болох орон нутгийн нэгдэл
бий болно;

- Улаанбаатар хотын дагуул хотууд
хөгжсөнөөр нийслэл хот нөөц
бололцоогоо дайчлан хангалттай
ногоон
байгууламж,
амарч
зугаалах орчин бүхий чанартай
амьдрах орчинг бүрдүүлнэ.

28. Үе шаттайгаар хэрэгжүүлэх хөгжлийн хувилбар

Нутаг
дэвсгэр
-ийн
орон
зайн
зохион
байгуулалт

1-р үе шат: ~2025

2-р үе шат: 2026-30

3-р үе шат: 2031-40

- Тойрог коридор дагуух гол замуудыг
сайжруулах;
- Аймгуудыг холбосон хайрган замыг
хатуу хучилттай болгох;
- Аялал жуулчлал, аж үйлдвэр, уул уурхай
дагасан хот, суурин газруудын дэд
бүтцийг сайжруулах;
- Цөөн хэдэн хотыг сонгож, олон улсын
худалдаа логистикийн төв болгон
хөгжүүлэх;
- Төмөр замын бүтээн байгуулалт, хилийн
боомтын барилга, байгууламж зэрэг
тээвэр, логистикийн сүлжээг бүрдүүлдэг
томоохон
байгууламжийн
ТЭЗҮ-г
боловсруулах;
- Нийгмийн үйлчилгээний хүртээмжийг
сайжруулах,
хөдөө
аж
ахуйн
боловсруулах үйлдвэрлэлийн түүхий эд
бэлтгэх, тээвэрлэх, хөдөө аж ахуйн шинэ
бүтээгдэхүүнийг
зах
зээлд
гаргах
зорилгоор хөдөө орон нутгийн зарим
авто замыг сайжруулах.

- Тойрог
коридорыг
холбох
холбоос
замуудыг
барьж
байгуулах;
- Баруун
бүсийн
Улиастай
болон Зүүн бүсийн Өндөрхаан
хотыг Улаанбаатар хотоор
дайруулан холбосон харилцаа
холбооны бас нэгэн суурь
шугамыг байгуулах;
- Хотын зэрэглэлийн ангиллын
хувьд дээгүүр эрэмбэлэгдсэн
томоохон хот, суурин газрыг
тодорхойлсон чиг үүргийн
дагуу хөгжүүлэх;
- Улс даяар хөдөө орон нутаг
руу
аялах
боломжийг
бүрдүүлэх;
- Уул уурхай болон аялал
жуулчлалын
салбарын
хөгжлийг түргэсгэх зорилгоор
дэд бүтцийг сайжруулах.

- Гол авто замын сүлжээ, түүнийг
даган
хөдөө,
орон
нутгийг
холбосон
замын
сүлжээг
сайжруулж, тойрог коридорыг
бүрэн ашиглалтад оруулах;
- Үйлдвэрлэл,
боловсруулалт,
логистикийн төвүүдийг холбосон
олон үйлдэлт системд суурилсан
тээвэр,
логистикийн
сүлжээг
байгуулах;
- Олон
төрлийн
тээврийн
хэрэгслийн нэг болох төмөр
замын зорчигч тээврийг ашиглах;
- Том
хотуудын
чиг
үүргийг
нарийвчлан
тодорхойлж
хотуудын
зэрэглэлийг
илүү
боловсронгуй болгох;
- Өвөр Монголын Өөртөө Засах
орон, ОХУ-ын Бүгд Найрамдах
Буриад улсын хотуудыг холбосон
сүлжээг бий болгох.

29. Хөгжлийн төсөл, хөтөлбөрүүд
•

Эдийн засгийн үйл ажиллагааны салбаруудаар төсөл, хөтөлбөрүүдийг боловсруулсан ба аймгуудад
хэрэгжүүлэх боломжтой төсөл, хөтөлбөрүүдийн саналыг мөн боловсруулсан.

•

Төсөл, хөтөлбөрүүдийг үр дүнтэй хэрэгжүүлэх үүднээс цогц байдлаар нарийвчилж судалсан болно.

•

Төсөл, хөтөлбөрүүдийн уялдаатай байдлыг хангахын тулд 4 ангилсан.

•

Гол төслүүд нь Монгол Улсыг 20-р зууны хөгжлийн загвараас нийгэм, эдийн засгийн тэнцвэртэй хөгжлийг
хангасан шинэ загвар руу шилжих үйл явцыг дэмжих зорилготой.

•

Гол төслүүд: нийгэм, эдийн засаг, нутаг дэвсгэрийн орон зайн тогтолцооны бүтцийн өөрчлөлтийг хийх
хэрэгсэл болох тул эртнээс хэрэгжүүлэх шаардлагатай.
Хөгжлийн төсөл, хөтөлбөрүүд

Зорилго

Эдийн засаг, экспортыг төрөлжүүлэх
төслүүд

Монгол Улсын тэргүүлэх чиглэлийн бодлогын нэг болох гадагш чиглэсэн
хөгжлийн бодлогын хүрээнд эдийн засаг, экспортын бараа
бүтээгдэхүүнийг төрөлжүүлнэ.

Бүх талын оролцоо, хүртээмжийг
сайжруулах төслүүд

Иргэдэд мэдлэг, мэдээлэл өгөх замаар хөгжлийн шинэ загвар руу
шилжихэд бэлдэнэ.

Нутаг дэвсгэрийн орон зайн
төлөвлөлтийг бэхжүүлэх төслүүд

Авто замын гол, дэд тэнхлэгүүдийн сүлжээг байгуулж, хот, суурин
газруудын чиг үүргийг шинэчлэн тодорхойлж, Монгол Улсын нутаг
дэвсгэрийн орон зайн зохион байгуулалтыг бэхжүүлнэ.

Ногоон хөгжлийг дэмжих төслүүд

Байгаль орчин, нийгэм, эдийн засгийн тогтвортой байдлыг хангана.

30. Эдийн засаг, экспортыг төрөлжүүлэх
төслүүд
 10 хөтөлбөр;
 30 төсөл;
 10 гол төсөл.

I1

Чөлөөт худалдааны бүс, эдийн засгийн тусгай
бүсүүдийг хөгжүүлэх төслүүд (2 төсөл)

I6

Үхрийн аж ахуйг хөгжүүлэх хосолсон
төслүүд (4 төсөл)

I2

Аж үйлдвэрийн кластерыг дэмжих
хөтөлбөрүүд (2 төсөл)

I7

Хөдөө аж ахуйн салбарын зах зээлийн
орчинг сайжруулах төслүүд (2 төсөл)

I3

ХАА-н салбарыг хөгжүүлэх инновацид
суурилсан төслүүд (3 төсөл)

I8

Уул уурхайн бүтээгдэхүүнийг төрөлжүүлэх
төсөл, хөтөлбөрүүд (2 төсөл)

I4

МАА, газар тариаланг хослуулж хөгжүүлэх
төслүүд (2 төсөл)

I9

Нүүрсний салбарын шинэчлэлийн төслүүд
(4 төсөл)

I5

Газар тариалангийн салбарыг өргөжүүлэх
төслүүд (3 төсөл)

I10

Жуулчдыг татах үзвэрүүдийг нэмэгдүүлэх
төслүүд (6 төсөл)

31. Бүх талын оролцоо, хүртээмжийг сайжруулах
төслүүд
 9 хөтөлбөр;
 10 төсөл;
 6 гол төсөл.
II1

Залуу малчдыг дэмжих төслүүд (2 төсөл)

II6

Боловсролын салбарын өргөн хүрээтэй
шинэчлэлийн төсөл*

II2

Мал аж ахуйн салбарт мэдээлэл,
харилцаа холбооны технологийг
нэвтрүүлэх төслүүд (2 төсөл)

II7

Эрүүл мэндийн үйлчилгээг сайжруулах
төсөл, хөтөлбөрүүд (4 төсөл)

II3

Залуучууд, насанд хүрэгчдийн ур
чадварыг сайжруулах, ажлын байр бий
болгох төсөл*

II8

Нийгмийн даатгал, тэтгэврийн
шинэчлэлийн төсөл

II4

Залуу эмэгтэйчүүдийн карьерыг
дээшлүүлэх, дэмжих хөтөлбөр*

II9

Бизнесийн шинэ соёл, сэтгэлгээг
хөгжүүлэх төслүүд (2 төсөл)

II5

Бизнесийн чиглэлийн хүний нөөцийг
хөгжүүлэх тэтгэлэгт хөтөлбөр

32. Нутаг дэвсгэрийн орон зайн
төлөвлөлтийг бэхжүүлэх төслүүд
 12 төсөл;
 5 гол төсөл.

III1

Автозамын тойрог сүлжээ барьж байгуулах
төсөл*

III7

III2

Аймаг хоорондын авто замуудыг барих,
сайжруулах төсөл*

III8

III3

Аймгуудын тусгай зориулалтын авто замыг
барьж байгуулах төсөл

III9

III4
III5
III6

Улаанбаатар хотыг тойрон гарах төмөр замын
шугам (Богд Хаан шугам) сүлжээг барьж
байгуулах төсөл*
Хойд-урд чиглэлийн төмөр замын хүчин чадлыг
нэмэгдүүлэх төсөл*
Улаанбаатар хотын тойруу зам, сүлжээг
хөгжүүлэх төсөл

III10
III11
III12

Улаанбаатар хотын ачаа тээврийн
терминалын газрыг ашиглан дахин
төлөвлөлт хийх төсөл
Хотын захын болон орон нутгийн тойруу
замуудыг хөгжүүлэх төсөл
Улаанбаатар хотын нисэх онгоцны
шинэбуудалд түшиглэсэн дагуул хот
байгуулах төсөл*
Орон нутгийн агаарын тээврийг хөгжүүлэх
төсөл
Бүсийн болон орон нутгийн хотуудыг
хөгжүүлэх төсөл
Орхон гол дээр урсацын тохируулга хийж,
говийн бүс нутгийн ус хангамжийг
нэмэгдүүлэх төсөл

33. Ногоон хөгжлийг дэмжих төслүүд
 9 хөтөлбөр;
 15 төсөл;
 8 гол төсөл.
IV1
IV2

IV3
IV4

IV5

Хөрс хамгаалах, газрын доройтлоос
урьдчилан сэргийлэх төсөл
Хог хаягдлыг дахин боловсруулах
төслүүд (4 төсөл)
Гэр хорооллыг хөгжүүлэх төслүүд (2
төсөл)
Хог хаягдлыг байгаль орчинд сөрөг
нөлөөгүйгээр дарж устгах
байгууламж-ландфилл байгуулах
төсөл
Байгууламжийн ашиглалтын
хугацааг уртасгах төсөл (2 төсөл)

Туул голын усан цогцолбор
байгуулах төсөл*
IV7 Ус хангамжийг сайжруулах төслүүд
(2 төсөл)
IV8 Бохир ус цэвэрлэх байгууламжийг
сайжруулах төслүүд (5 төсөл)
IV6

IV9 Сэлэнгэ мөрний усан цахилгаан
станцын далан байгуулах төсөл*

34. Эдийн засгийн шинэ бүсчлэл
Доорх үндэслэлээр эдийн засгийн шинэ бүсчлэлийг тогтооно.
i.
ii.

Өргөн уудам газар нутаг, баялаг түүхтэй тул 21 аймаг нь байгаль
орчин, эдийн засаг, нийгэм, соёлын хувьд ихээхэн ялгаатай байна.
Тиймээс бүс нутгуудад харилцан адилгүй хөгжлийн бодлогыг
хэрэгжүүлэх шаардлагатай.

iii. Аймгууд ихэвчлэн хүн ам цөөнтэй, жижиг, төрөлжөөгүй эдийн
засагтай байна.
iv. Бүсчилсэн хөгжлийн бодлогыг үр дүнтэй хэрэгжүүлэх үүднээс ижил
үзүүлэлт, шинж чанар бүхий аймгуудыг 1 бүс нутагт хамруулах нь
чухал.
v. Ижил, төстэй хөрш зэргэлдээ аймгуудыг бүлэг болгож эдийн засгийн
шинэ бүсчлэлийг тогтооно.

35. Эдийн засгийн шинэ бүсчлэл ба аймгуудын ижил төстэи
баидлын судалгаа
Хөрш зэргэлдээ оршиж буй аймгуудыг байгаль орчин, нийгэм, эдийн засаг, газар ашиглалт, санхүүгийн
нөхцөл байдал зэрэг 30 үзүүлэлт ашиглан “ижил төстэй” байдлаар нь харьцуулж, бүлэг болгосон.
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36. Санал болгож буй эдийн засгийн шинэ бүсчлэл
* Нийслэлийн бүсээс бусад 5 бүс нь
200,000~500,000 хүн амтай байна.
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37. Бүсийн хөгжлийн нэгдсэн хөтөлбөр
(1) Баруун бүсийн ногоон хөгжлийн загвар хөтөлбөр
Бүсийн хөгжлийн алсын хараа

Төслүүд

Бүс нутгийг хөгжүүлэх хөтөлбөр

ОХУ, БНХАУ-тай худалдаа, аялал
жуулчлалыг хөгжүүлэх, аймгийн
удирдлага болон нутгийн иргэдийн
оролцоог бэхжүүлэх замаар байгаль,
соёл-ын нөөцийг баяжуулж,
төрөлжүүлэх, бэлчээрийг хамгаалах,
зудын үр дагаврыг бууруулах зэрэг нөөц
баялгийг зүй бусаар ашиглахгүйгээр
эдийн засгийн үйл ажиллагааг
хөгжүүлэх.

Ховд-Өлгий-Улаангом чиглэлийн авто
замын төсөл;
Эрдэнэбүрэнгийн усан цахилгаан
станцыг барих төсөл;
Цахилгаан дамжуулах агаарын шугам;
Даян нуур-Ташинт чиглэлийн авто замыг
сайжруулах төсөл (A15);
“Цагааннуур” чөлөөт бүсийг хөгжүүлэх
төсөл;
Ховд аймагт дээд боловсрол,
судалгааны төв байгуулах төсөл;
Байгаль, соёлын аялал жуулчлалыг
нэгдсэн байдлаар хөгжүүлэх төсөл;
Ховд хотын нисэх онгоцны буудлыг олон
улсын нисэх онгоцны буудал болгож
хөгжүүлэх төсөл.

Ховд-Улаангом-Өлгий хотуудыг
холбосон хөдөө аж ахуйн үйл
ажиллагааг дэмжих коридор:
Чацаргана болон МАА-н
бүтээгдэхүүний экспортыг нэмэгдүүлэх
зорилгоор үйлд-вэрлэл болон боловсруулалтыг нэмэгдүүлэх;
ХАА-н боловсруулалт болон
үйлчилгээг дэмжих зорилгоор БаянӨлгий аймгийн төвөөс хойш байрлах
Цагааннуур чөлөөт бүсийг хөгжүүлэх.

38. Бүсийн хөгжлийн нэгдсэн хөтөлбөр
(2) Хангайн бүсийн нийгэм, эдийн засгийн хөгжлийн цогц хөтөлбөр
Бүсийн хөгжлийн алсын хараа

Төслүүд

Бүс нутгийг хөгжүүлэх хөтөлбөр

Өргөн уудам ой мод бүхий газар
нутаг, үржил шимтэй бэлчээр,
МХХТ-ийг өргөнөөр нэвтрүүлж
ашиглаж буй байгалийн болон
соёлын баялаг нөөцөө ашиглан
ОХУ-тай холбогдох дэвшилтэт
технологи, худалдаа, аялал
жуулчлалыг хөгжүүлэх замаар
газар тариалан болон мал аж ахуйн
үйлдвэрлэл, боловсруулалтыг
сайжруулах.

Тойрог коридорын хойд хэсгийг
сайжруулах, хөгжүүлэх төсөл;
Аялал жуулчлал, хилийн боомттой
холбох авто замыг барьж байгуулах
төсөл;
Дархан, Цэцэрлэг хотуудад
төвлөрсөн мэдээлэл, технологийн
сүлжээг хөгжүүлэх төсөл;
Алтанбулаг чөлөөт бүсийг
хөгжүүлэх төсөл;
МХХТ бүхий мал аж ахуйн
үйлдвэрлэл, ухаалаг хөдөө аж
ахуйг хөгжүүлэх төсөл;
Сэлэнгэ, Орхон голын дагуу
усжуулалтын системийг хөгжүүлэх
төсөл.

Дархан-Мөрөнг холбосон худалдаа,
аялал жуулчлалын коридор:
Коридор дагуух үйлчилгээний
байгууламж, хот суурин,
мэдээллийн технологийн
сүлжээний тусламжтайгаар ОХУтай худалдаа, аялал жуулчлалыг
хөгжүүлэх.

35. Бүсийн хөгжлийн нэгдсэн хөтөлбөр
(3) Алтайн бүсийн хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлийг төрөлжүүлэх, эрчим хүчний нөөцийг нэмэгдүүлэх хөтөлбөр
Бүсийн хөгжлийн алсын хараа

Төслүүд

Бүс нутгийг хөгжүүлэх хөтөлбөр

Алтай, Баянхонгор, Арвайхээрийг
холбосон зам дагуу үр өгөөжтэй
мал аж ахуй, боловсруулах бүсийг
хөгжүүлэх, хөрсний үржил шимийн
байдлыг харгалзан төрөлжсөн
газар тариалангийн үйлдвэрлэлийг
дэмжих, эрчим хүчний
үйлдвэрлэлийн хүчин чадлыг
нэмэгдүүлэх зорилгоор сэргээгдэх
эрчим хүчийг хөгжүүлэх.

Тойрог коридорын өмнөд хэсгийг
сайжруулах, хөгжүүлэх төсөл;
Аялал жуулчлал, хилийн боомттой
холбох авто замыг барьж байгуулах
төсөл;
Говь-Алтай аймагт сэргээгдэх
эрчим хүчний судалгааны төвийг
байгуулах төсөл;
Арвайхээр хотын төлөвлөлтийг
сайжруулж, логистикийн
байгууламжуудыг барьж байгуулах
төсөл;
Завхан голын усыг усан цахилгаан
станц, усжуулалтын систем зэрэгт
зүй зохистойгоор ашиглах төсөл.

Алтай-Баянхонгор-Арвайхээрийн мал
аж ахуй эрхлэлтийг дэмжих бүс:
Мал аж ахуйн кластер, газар
тариалангийн үйлдвэрлэлийг хослуулан
төрөлжүүлэх, боловсруулалтыг дэмжих.
Хархорин, Орхоны хөндийн соёл, аялал
жуулчлалын гурвалжин:
Аялал жуулчлалын чиглэлийн замуудыг
сайжруулах, жуулчдад зориулсан жимс
жимсгэнэ, эмийн ургамал
боловсруулдаг орон нутгийн ЖДҮ-ийг
дэмжих, Хархорин сумын аялал
жуулчлалын байгууламжуудыг
хөгжүүлэх.

39. Бүсийн хөгжлийн нэгдсэн хөтөлбөр
(4) Өмнөд бүсийн хариуцлагатай уул уурхай, олон нийтийн хөгжлийн хөтөлбөр
Бүсийн хөгжлийн алсын хараа

Төслүүд

Орон нутгийн иргэдийн идэвхтэй
оролцоотойгоор аймгийн
удирдлагууд байгаль орчны
хяналтыг хэрэгжүүлж, уул
уурхайн үйл ажиллагаатай
холбоотойгоор орон нутгийн
иргэдэд зориулсан дэд бүтэц,
ногоон байгууламжийг сайжруулж
хөгжүүлэх, усны нөөцийг зохистой
ашиглах замаар нөөцийн
зохистой менежментийг дэмжих.

Аялал жуулчлалын маршрутын
дагуух замыг хөгжүүлэх
(Сайншанд-Замын-ҮүдХатанбулаг гурвалжин) төсөл;
Уул уурхайн замыг хөгжүүлэх
(Тавантолгой-Гашуун сухайт;
Чойр-Дархан чиглэлийн) төсөл;
Говьсүмбэр аймагт МХХТ-ийн аж
үйлдвэрийн паркийг хөгжүүлэх
төсөл;
Уул уурхайн үйл ажиллагаатай
холбоотойгоор орон нутгийн
иргэдэд зориулсан дэд бүтэц,
ногоон байгууламжийг
сайжруулах, хөгжүүлэх төсөл.

Бүс нутгийг хөгжүүлэх хөтөлбөр
Мандалговь-Чойр-Сайншанд хотуудыг
холбосон логистикийн коридор:
Мандалговь хотын төлөв-лөлтийг сайжруулж,
логис-тикийн байгууламжуудыг барьж
байгуулах; Чойр хотод цэвэр эрчим хүчний
технологи, логистикийн төв байгуулах;
Сайншанд хотод логистик, аялал жуулчлалын
үйлчилгээний төв байгуулах.
Сайншанд-Замын-Үүд-Говийн аялал
жуулчлалын гурвалжин:
Замын-Үүдэд хилийн худалдаа, аялал
жуулчлалыг хөгжүүлэх, тал хээр, цөлөрхөг
газруудыг ашиглаж хээрийн судалгаа хийх
байдлаар байгаль орчны мэдлэг, боловсрол
олгох.

40. Бүсийн хөгжлийн нэгдсэн хөтөлбөр
(5) Зүүн бүсийг хүчирхэг, тогтвортой бүс болгож хөгжүүлэх хөтөлбөр
Бүсийн хөгжлийн алсын хараа

Төслүүд

Өргөн уудам газар нутагт
тулгуурлан МАА-г хөгжүүлж сайн
чанарын мах, сүү, сүүн
бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх,
тэжээл, тосны ургамал, жимс
жимсгэний импортыг орлуулах
газар тариаланг хөгжүүлэх, ОХУ,
БНХАУ-тай хийх хилийн
худалдаа, хил дамнасан аялал
жуулчлалыг хөгжүүлэх.

Хавирга боомт руу салсан ЧойбалсанЭрээнцав чиглэлийн авто замын төсөл;
Баруун-Урт-Бичигт чиглэлийн авто
замын төсөл;
Аялал жуулчлал, хилийн боомттой
холбох авто замыг барьж байгуулах
төсөл;
Чойбалсан хотын барилга,
байгууламжуудыг сайжруулж, хотыг
хөгжүүлэх төсөл;
Дорнод их сургуулийн судалгаа,
инкубацын баазыг хөгжүүлэх төсөл;
Хэрлэн голын ай савд усжуулалтын
системтэйгээр импортыг орлох жимс,
хүнсний ногоог тариалах төсөл;
Аялал жуулчлалыг дэмжих үүднээс
Эрдэнэцагаан-Дарьганга чиглэлийн
замыг сайжруулах төсөл.

Бүс нутгийг хөгжүүлэх
хөтөлбөр
Чойбалсан, Баруун-Урт, Өндөрхаан
хотуудыг хамарсан фермерийн
нэгдсэн бүс:
Хэнтий аймгийн газар тариаланг
төрөлжүүлж, хүнсний ногоо, жимс,
жимсгэнэ, тосны ургамал, төмсний
тариалалтыг нэмэгдүүлэх; Хэрлэн
голын дагуу усжуулалтын систем
бүхий импортыг орлох жимс, хүнсний
ногооны тариалалтыг эрхлэх; БаруунУрт хотод уламжлалт мал аж ахуй
эрхлэлтийг дэмжих байгууламжуудыг
барьж байгуулах.

41. Бүсийн хөгжлийн нэгдсэн хөтөлбөр

(6) Нийслэлийн бүсийн дэвшилтэт технологи бүхий үйлдвэрлэл, логистикийн баазыг хөгжүүлэх
хөтөлбөр

Бүсийн хөгжлийн алсын хараа

Төслүүд

Төв аймагт Борнуур, Лүн, БаянӨнжүүл, Баян, Багануурыг
холбосон дэвшилтэт технологи
бүхий үйлдвэрлэл, логистикийн
сүлжээг бий болгож Улаанбаатар
хотыг Монгол Улсын нийгэм,
эдийн засгийн бие даасан
хөгжлийг дэмжих өндөр
хөгжилтэй хотын үүрэг
гүйцэтгэдэг дэлхийн хэмжээний
хот болгон хөгжүүлэх.

Борнуур, Лүн, Баян-Өнжүүл, Баян,
Багануурыг холбосон замуудыг
сайжруулах төсөл;
Улаанбаатар хот орчмын зам харилцааг
сайжруулах төсөл;
Улаанбаатар хотыг жишиг ногоон хот
болгож хөгжүүлэх төсөл;
Улаанбаатар хотын МХХТ-ийн бааз
суурийг сайжруулах төсөл;
Улаанбаатар хотод шинэ мах, сүүн
бүтээгдэхүүн нийлүүлэхийн тулд
эрчимжсэн мал аж ахуй, малын
тэжээлийн үйлдвэрлэл хосолсон нэгдсэн
аж ахуйг хөгжүүлэх төсөл;
Нисэх онгоцны шинэ буудлын ойролцоо
чөлөөт бүсийг байгуулах төсөл.

Бүс нутгийг хөгжүүлэх
хөтөлбөр
Төв аймагт дагуул хотуудыг хөгжил:
Нисэх онгоцны буудлын ажилчдын
орон сууцны цогцолбор, чөлөөт
бүс, импортын болон дотоодын
бараа бүтээгдэхүүний худалдааны
төв байгуулах Аэросити; Улс төр,
шашны шинэ төв, өндөр чанартай,
тансаг зэрэглэлийн орон сууцны
цогцолбор; хог хаягдлыг дахин
боловсруулдаг эко хот байгуулах
Майдар эко хот; Суурьшлын бүс,
худалдаа, үйлчилгээний төв
байгуулах Зуунмод.

42. Бүсийн хөгжлийн нэгдсэн хөтөлбөрийн хүрээнд бүс
нутгийг хөгжүүлэх хөтөлбөр
Agro-related
corridor

Trade &
tourism
corridor

(Khovd ~ Ulaangom
~ Ulgii)

(Murun ~
Darkhan)

Satellite cities
(Tuv)

Cultural tourism
triangle

Integrated farming zone

(Kharkhorin ~ Orkhon
Valley)

Livestock
promotion belt

(Choibalsan ~ Baruun-Urt ~
Undurkhaan)

Logistic corridor
(Mandalgovi ~ Choir ~
Sainshand)

(Altai ~ Bayankhongor
~ Arvaikheer)

Tourism triangle

Legend
Aimag boundary
National capital
Aimag center

(Sainshand ~ ZamynUud ~ Govi)

Existing Road
(including being built)
East-west bypass and
north-south
development axis

Aimag road (High priority)

Border FZ

Aimag road (Low priority)

City with designated function

43. Хотын үйл ажиллагаа, хотуудыг холбосон төлөвлөлт
(1) Баруун бүс
Ангилал

Хот

Хотын үйл ажиллагаа

Бүсийн төв

Ховд

Аймгийн төв

Өлгий

ХАА-г хөгжүүлэх биологийн олон янз байдал,
чацаргана боловсруулалт чиглэлээр дээд
боловсрол олгох, судалгаа шинжилгээ хийх;
Баруун аймгийн аялал жуулчлалын зангилаа;
Барилгын материал, хангалтын төв.
Бай-галь, соёлын аялал жуулчлалын төв.

Улаангом

Бусад төвүүд

Цагааннуур

Боршоо

Хотуудыг холбосон
төлөвлөлт
Ховд-Улаангом-Өлгий
хотуудыг холбосон хөдөө
аж ахуйн үйл ажиллагааг
дэмжих коридор

Ховд-Улаангом-Өлгий
хотуудыг холбосон хөдөө
аж ахуйн үйл ажиллагааг
дэмжих коридор
ОХУ-тай хийх худалдаа, арилжааны төв;
Ховд-Улаангом-Өлгий
Барилгын материал, бараа бүтээгдэхүүн түгээх хотуудыг холбосон хөдөө
төв.
аж ахуйн үйл ажиллагааг
дэмжих коридор
Боловсруулах, үйлчилгээний үйл ажиллагаа
Хилийн боомт
бүхий чөлөөт бүс
Хилийн худалдаа
Хилийн боомт

Улаанбайшинт Хилийн худалдаа

Хилийн боомт

Даяннуур

Хилийн боомт

Хилийн худалдаа

44. Хотын үйл ажиллагаа, хотуудыг холбосон төлөвлөлт
(2) Хангайн бүс
Ангилал
Бүсийн төв
Аймгийн төв

Хотуудыг холбосон
төлөвлөлт
Эрдэнэт, Булган Транзит худалдаа, аялал жуулчлалтай холбоотой Дархан-Мөрөнг холбосон
худалдаа, аялал
үйлчилгээний төв; Бүсийн оношлогоо,
жуулчлалын коридор
эмчилгээний төв Медипас эмнэлэг.
Дархан
МХХТ-ийг ашиглан газар тариаланд шинэ
Дархан-Мөрөнг холбосон
технологи нэвтрүүлэх төв.
худалдаа, аялал
жуулчлалын коридор
Мөрөн
Аялал жуулчлалын зангилаа.
Дархан-Мөрөнг холбосон
худалдаа, аялал
жуулчлалын коридор
Улиастай
Баруун аймгуудын төрийн үйлчилгээний төв.
Тойрог коридор

Хот

Цэцэрлэг
Бусад төвүүд Сүхбаатар

Алтанбулаг

Хотын үйл ажиллагаа

Хилийн худалдааны төв.

Хархорин, Орхоны хөндийн
соёл, аялал жуулчлалын
гурвалжин
Хилийн боомт

Чөлөөт бүс

Хилийн боомт

Төвийн бүсийн МХХТ-ийн төв; Өвлийн аялал
жуулчлалын төв.

45. Хотын үйл ажиллагаа, хотуудыг холбосон төлөвлөлт
(3) Алтайн бүс
Ангилал
Бүсийн төв

Хот
Баянхонгор

Аймгийн төв

Алтай

Арвайхээр

Хотын үйл ажиллагаа
Мал аж ахуйн гаралтай бүтээгдэхүүн,
үйлдвэрлэлийн кластерын үндсэн байгууламж;
Эрүүл мэндийн аялал жуулчлалын төв.
Байгалийн, өв соёлын, эрүүл мэндийн аялал
жуулчлалын төв; Боловсрол, эрүүл мэндийн
ажилтнуудын сургалтын төв;
Сэргээгдэх эрчим хүчийг хөгжүүлэх судалгааны төв.
Логистикийн төв; Байгаль, соёдын аялал
жуулчлалын дэд төв.

Хотуудыг холбосон төлөвлөлт
Алтай-БаянхонгорАрвайхээрийн мал аж ахуй
эрхлэлтийг дэмжих бүс
Алтай-БаянхонгорАрвайхээрийн мал аж ахуй
эрхлэлтийг дэмжих бүс

Аялал жуулчлалын үйл ажиллагаа

Алтай-БаянхонгорАрвайхээрийн мал аж ахуй
эрхлэлтийг дэмжих бүс
Аялал жуулчлалын зам

Шанх

Аялал жуулчлалын үйл ажиллагаа

Аялал жуулчлалын зам

Бургастай

Хилийн худалдаа
Аялал жуулчлалын үйл ажиллагаа

Хилийн боомт
Хархорин, Орхоны хөндийн
соёл, аялал жуулчлалын
гурвалжин

Бусад төвүүд Хужирт

Хархорин

46. Хотын үйл ажиллагаа, хотуудыг холбосон төлөвлөлт
(4) Өмнөд бүс
Ангилал
Хот
Бүсийн төв Сайншанд

Хотын үйл ажиллагаа
Хотуудыг холбосон төлөвлөлт
Логистик болон аялал жуулчлалын үйлчилгээний төв; Мандалговь-Чойр-Сайншанд хотуудыг
Байгаль орчинд ээлтэй, орчин үеийн дэвшилтэт
холбосон логистикийн коридор;
технологийг нэвтрүүлсэн жишээ.
Сайншанд-Замын-Үүд-Говийн аялал
жуулчлалын гурвалжин
Аймгийн төв Мандалговь Логистикийн төв; Улаанбаатар хот болон Өмнөд
Мандалговь-Чойр-Сайншанд хотуудыг
бүсийн хооронд орших түгээлт, үйлчилгээний төв.
холбосон логистикийн коридор
Чойр
Өмнөд бүсийн логистикийн төв; Автомашины засвар Мандалговь-Чойр-Сайншанд хотуудыг
үйлчилгээний төв; Цэвэр эрчим хүчний технологийн холбосон логистикийн коридор
төв; МХХТ-д суурилсан үйлдвэрийн бүс.
Даланзадгад БНХАУ руу экспорт хийх логистикийн төв; Худалдаа, УБ~Мандалговь~Даланзадгад чиглэлийн
үйлчилгээний төв, бааз;
гол зам; Чойбалсан~БаруунМХХТ ашиглалтын төв.
Урт~Сайншанд~Даланзадгад чиглэлийн
гол зам
Бусад
Тавантолгой
Уурхайн зам
Уурхай
төвүүд
Замын-Үүд
Сайншанд-Замын-Үүд-Говийн аялал
Хилийн худалдаа
жуулчлалын гурвалжин
Хатанбулаг Аялал жуулчлалын үйл ажиллагаа
Сайншанд-Замын-Үүд-Говийн аялал
жуулчлалын гурвалжин
Гашуунсухайт Хилийн худалдаа
Хилийн боомт
Шивээхүрэн Хилийн худалдаа

Хилийн боомт

47. Хотын үйл ажиллагаа, хотуудыг холбосон төлөвлөлт
(5) Зүүн бүс
Ангилал

Хот

Хотын үйл ажиллагаа

Бүсийн төв

Чойбалсан

Олон улсын логистик, бизнесийн төв; Зүүн бүс дэх аялал
жуулчлалын бааз; Дорнод их сургууль нь судалгаа, инкубацын
бааз.
Малчдад зориулсан хагас эрчимжсэн мал аж ахуй эрхлэх, ус,
нэмэлт тэжээл нийлүүлэх бааз.

Хотуудыг холбосон төлөвлөлт

Чойбалсан, Баруун-Урт, Өндөрхаан
хотуудыг хамарсан фермерийн
нэгдсэн бүс
Аймгийн төв Баруун-Урт
Чойбалсан, Баруун-Урт, Өндөрхаан
хотуудыг хамарсан фермерийн
нэгдсэн бүс
Өндөрхаан Зүүн бүсийн аймгуудын аялал жуулчлалын түшиц газар; Барилгын Чойбалсан, Баруун-Урт, Өндөрхаан
материал нийлүүлэх бааз.
хотуудыг хамарсан фермерийн
нэгдсэн бүс
Бусад төвүүд Эрдэнэцагаа
Аялал жуулчлалын зам
Аялал жуулчлалын үйл ажиллагаа
н
Бичигт
Хилийн боомт
Хилийн худалдаа
Дарьганга

Аялал жуулчлалын үйл ажиллагаа

Аялал жуулчлалын зам

Жаргалтхаа
Аялал жуулчлалын үйл ажиллагаа
н
Өмнөдэлгэр,
Аялал жуулчлалын үйл ажиллагаа
Биндэр
Норовлин,
Аялал жуулчлалын үйл ажиллагаа
Дадал
Эрээнцав
Хилийн худалдаа

Аялал жуулчлалын зам

Хавирга

Хилийн боомт

Аялал жуулчлалын зам
Аялал жуулчлалын зам
Хилийн боомт

48. Хотын үйл ажиллагаа, хотуудыг холбосон төлөвлөлт
(6) Нийслэлийн бүс
Ангилал

Хот

Хотын үйл ажиллагаа

Бүсийн төв

Улаанбаатар
хот+Налайх

Аймгийн төв

Зуунмод

Бусад төвүүд

Шинэ Зуунмод
хот

Улс төрийн болон захиргааны үйл ажиллагаа, үйлчилгээний төв; Олон
улсын бизнесийн төв дэлхийн хот; Хотын ногоон байгууламж, амралт,
чөлөөт цаг өнгөрүүлэх газруудаараа жишиг болсон ногоон хот; МХХТийн бааз суурь.
Суурьшлын бүс;
Худалдаа, үйлчилгээний төв.
Нисэх буудлын ажилчдын орон сууцны цогцолбор;
Чөлөөт бүс; Импортын болон дотоодын бараа бүтээгдэхүүний
худалдааны төв.
Улс төр, шашны шинэ төв; Өндөр чанартай, тансаг зэрэг-лэлийн орон
сууцны цогцолбор; Хог хаягдлыг дахин боловсруулдаг эко хот.

Майдар эко хот

Хотуудыг холбосон
төлөвлөлт
Умард-өмнөд босоо
тэнхлэгийн коридор
Захын, салаа замууд
Төв аймагт дагуул
хотуудыг хөгжүүлэх
Төв аймагт дагуул
хотуудыг хөгжүүлэх

Борнуур

Логистикийн үйл ажиллагаа

Төв аймагт дагуул
хотуудыг хөгжүүлэх
Логистикийн холболт

Лүн

Логистикийн үйл ажиллагаа

Логистикийн холболт

Баян-Өнжүүл

Логистикийн үйл ажиллагаа

Логистикийн холболт

Баян

Логистикийн үйл ажиллагаа

Логистикийн холболт

Багануур

Логистикийн үйл ажиллагаа

Логистикийн холболт

49. Хөгжлийн удирдлагыг үе шаттайгаар
нутагшуулах үйл явц
Бүсчилсэн хөгжлийг тэтгэхийн тулд хөгжлийн удирдлагыг орон нутгуудад
нутагшуулж, хэрэгжүүлэх нь чухал алхам юм. Үүнд хөгжлийн төлөвлөлт
хийх, төсөл, хөтөлбөр боловсруулах, төсөв, санхүүгийн тогтолцоог
нэвтрүүлэх, хяналт, үнэлгээ хийх зэргийг хамруулж авч үзнэ.
Бүсчилсэн хөгжилд хөгжлийн удирдлагыг үе шаттайгаар хэрэгжүүлж, нутагшуулах нь:
Эхний үе шат: Төрийн захиргааны төв байгууллагын оролцоотойгоор аймаг, орон нутгийн хөгжлийн
бодлого, онцлогийг тусгасан Бүсийн хөгжлийн нэгдсэн хөтөлбөрийг (БХНХ) боловсруулна.
Хоёрдугаар үе шат: БХНХ-ийн хүрээнд төсөл, хөтөлбөр боловсруулах, төсөв гаргах, батлах асуудлыг
ЗГ хариуцаж, хяналт, үнэлгээг аймаг, орон нутгийн удирдлага хариуцна.
Сүүлийн шат: Аймаг, орон нутгийн удирдлага БХНХ-ийн хөгжлийн төлөвлөлт боловруулалтад бүсийн
хөгжлийн асуудлуудыг тусгуулахад оролцоно.
Институцийн зохион байгуулалт:
1) Эдийн засгийн бүс бүрт Бүсийн хөгжлийн зөвлөл байгуулах;
2) ҮХГ-т бүс нутгийн хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хэрэгжилтийг хариуцан ажиллах чиг үүрэг
бүхий газар/хэлтэсийг байгуулах;
3) Бүсчилсэн хөгжлийн удирдлага зохицуулалтын тухай хуулинд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах.

50. БХНХ-ийг хэрэгжүүлэх Бүсийн хөгжлийн
зөвлөл
БХЗ-ийн гишүүд
i)
Аймгийн засаг дарга, хотын захирагчид;
ii)
Холбогдох яамд болон харьяа байгууллагуудын төлөөлөл;
iii) Бусад холбогдох байгууллагууд: орон нутгийн аж ахуйн нэгжүүд, ТББ-ууд, судалгааны
байгууллагуудын төлөөллүүд г.м.
БХЗ-ийн хэрэгжүүлэх үйл ажиллагаанд:

1)
2)
3)
4)

Бүсийн хөгжлийн нэгдсэн хөтөлбөрийн төслүүдийг хянах;
Төсөл, хөтөлбөрүүдийг өөрчлөх, нэмэх;
Хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх үе шат бүхий төлөвлөгөөг боловсруулах;
Төслүүдийн хэрэгжүүлэгч байгууллагуудад төсөв хуваарилах зэрэг багтаж болно.

БХЗ-ийн үйл ажиллагаа сүүлийн үе шатанд:
1. Орон нутгийн захиргааны байгууллага чадавхжихын хэрээр БХЗ-ийн бүтэц, зохион
байгуулалт бэхэжнэ.
2. Бүсийн хөгжлийн нэгдсэн хөтөлбөрт зориулж тусдаа төсвийг хуваарилна.

