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Хил орчмын нутаг дэвсгэрийн судалгаа



 Улсын хил гэж “...хил залгаа улсын нутаг дэвсгэрийн хязгаараас зааглаж, Монгол

улсын олон улсын гэрээгээр тодорхойлж, тогтоосон шугамыг Монгол улсын хил”

үздэг.

 Хилийн зурвас гэж “...хилийг дэглэмийг сахиулах, хамгаалах, шалган нэвтрүүлэх

албыг зохион байгуулах, техникийн барилга, байгууламж барих зориулалтаар

хилийн шугамаас дотогш 15 км-ээс илүүгүй тусгай журам тогтоосон нутаг

дэвсгэр” юм.

 Хилийн бүс гэж “...хил орчмын нутаг дэвсгэрийн аюулгүй байдлыг хангах,

урьдчилан сэргийлэх зорилгоор тусгай журмаар тогтоосон хилийн шугамаас 100

км-ээс илүүгүй орон зай” юм.

 Хил орчмын нутаг дэвсгэр гэж “...хил залгаа улстай хиллэж байгаа сумын нутаг

дэвсгэр” юм.

 Хил орчмын бүс нутаг гэж “...хил орчмын нутаг дэвсгэртэй хиллэх өөр хоорондоо

харилцан хамаарал бүхий засаг захиргааны нэгж” юм.

 Хил дамнасан харилцаа (олон талт) гэж “...хил орчмын бүс нутгийн макро, мезо,

микро хүчин зүйлийн харилцан хамааралд орших засаг захиргааны нэгж” юм.
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Хил орчмын нутаг дэвсгэрийн тухай ойлголт

 Улсын хил, хил орчмын нутаг дэвсэрийн аюулгүй байдал,

хамгаалах асуудал нь дан ганц хил хамгаалах байгууллага,

хилийн тухай хуулиар шийдвэрлэх, зохицуулах асуудал

биш юм.

 Сүүлийн жилүүдэд хил хамгаалал, хил орчмын нутаг

дэвсгэрийн хөгжилд “ХИЛИЙН ЭДИЙН ЗАСАГ” хэмээх

цоо шинэ ойлголт, үзэл баримтлал, хандлага яригдах

болсон.

 “ХИЛИЙН ЭДИЙН ЗАСАГ” гэдэг нь хил орчмын нутаг

дэвсгэрийг бүрдүүлж буй сум, онцгой суурин (боомт,

анги, нэгтгэл г.м) газруудын хүн амын нутагшил,

суурьшил, нийгэм-эдийн засгийн олон талт харилцааг бүс

нутгийн онцлогт тохирсон бодлогоор дэмжих хандлага

зонхилж байна.
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Хил орчмын НД ба бүс нутгийн судалгаа 

 Манай орны хувьд засаг захиргааны нэгж, бүс нутгийн байршлаас хамаарсан хүн

амын нутагшил, суурьшлын ялгаа их, ялангуяа алсдагдсан, хил хязгаарын сум,

суурин газруудын хөгжлийн харьцангуй сул байгаа нь маш тодорхой байдаг.

 Энэхүү асуудлыг өнөөгийн хэрэгжүүлж байгаа бүсчилсэн хөгжлийн болон үндэсний

хөгжлийн бодлогоор шийдвэрлэхдээ хил орчмын онцгой нөхцөлд тохирсон бодлогоор

төлөвлөх нь чухал юм.

1



Хил орчмын нутаг дэвсгэрийг судлах арга зүй 1



1Хил орчмын нутаг дэвсгэрийг судлах арга зүй 



Хил орчмын НД ба бүс нутгийн судалгаа 

Монгол улсын нутаг дэвсгэрийг бие даасан эдийн

засгийн орон зайн систем гэж үзвэл хил орчмын

нутаг дэвсгэр нь энэхүү системийн өвөрмөц нэг

дэд систем болно. Өөрөөр хэлбэл нутаг

дэвсгэрийн онцлог, улс үндэстний аюулгүй

байдалд тохирсон бүс нутаг. Иймд хил орчмын

нутаг дэвсгэрийг системийн хүрээнд гүйцэтгэх

үүрэг, бүтэц, системийн бусад хэсгүүдтэй хэрхэн

холбогдох онцлог, түүнд нөлөөлөх хүчин

зүйлсийг илрүүлж онцгой бүс нутгийн түвшинд

тусгайлан төлөвлөх нь нэн чухал асуудал юм.
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Хил орчмын бүс нь нэг талаасаа нутаг дэвсгэрийн

орон зайн систем, нөгөө талаасаа онцгой

нөхцөлтэй бүс нутаг болохын хувьд түүхэн цаг

хугацаанд бүрэлдэн тогтсон хүн амын нутагшил,

суурьшлын онцлог, байгаль, нийгэм-эдийн

засгийн суурь хүчин зүйл, хөдөлмөрийн хуваарь,

бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн гинжин холбоо буюу

кластерийг бий болгох нь үндэсний аюулгүй

байдалд ч чухал байр суурь эзэлнэ.



Хил орчмын НД-ийн хөгжлийн хүчин зүйл 

Монгол улсын хил дагуу нийт 22 боомт үйл

ажиллагаагаа явуулж байна. Эдгээр боомтын 10

боомт нь ОХУ-тай (гэхдээ 27 хилийн гарц бий), 12

боомт нь БНХАУ-тай хиллэх хил дагуу байна.
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Монгол улсын хил орчмын

нутаг дэвсгэрийг 14 аймгийн

70 сум, суурин бүрдүүлдэг.

Үүний 6 аймгийн 31 сум,

суурин нь ОХУ-тай, 8

аймгийн 39 сум, суурин газар

нь БНХАУ-тай хиллэдэг.



Өмнөд хил орчмын нутаг дэвсгэр 

Өмнөд хил орчмын нутаг

дэвсгэрийг эдийн засгийн

дөрвөн бүсэд харьяалагдах 8

аймгийн 39 сум, суурин

газрын нутаг дэвсгэр

хамрагдах бөгөөд энэ нь

манай улсын нийт нутаг

дэвсгэрийн 30 орчим хувьтай

тэнцэнэ (450201.65 км2)
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Өмнөд хил орчмын сум суурин

газрын хүн амын нутагшил

харьцангуй сул хүн амын дундаж

нягтшил нь 0.3 байх ба 2500 -аас

доош хүн амтай 18 сум байгаагаас

хамгийн бага хүн амтай сумуудад тал

хээрийн бүсэд орших Сүхбаатар

аймгийн Наран (1618), Дорнод

аймгийн Чулуунхороот (1785),

говийн бүсийн Өмнөговь аймгийн

Ноён (1395), Хүрмэн (1593), Баян-

Овоо (1733), Дорноговь аймгийн

Улаанбадрах (1470), Хөвсгөл (1573)

сумууд орно.

Энхүү үзүүлэлт эдийн засгийн Баруун бүсийн сум, сууринд харьцангуй өндөр, түүнийгээ

дагаад нэг ам дөрвөлжин талбайд 1.4 хүн ноогдож байна. Энэхүү хүн амын үзүүлэлт нь

сумуудын нийгэм-эдийн засгийн хөгжилд шууд нөлөөлнө.

Өмнөд хил орчмын нутаг дэвсгэр 



Өмнөд хил орчмын нутаг дэвсгэрт

байгалийн бүсийн онцлог хэв

шинжийг төлөөлж чадах, унаган

төрхөө хадгалсан, биолого,

газарзүйн шинжлэх ухаан, хүн

төрөлхтөний соёл иргэншлийн

онцгой ач холбогдолтой бүхий

8.150.5 мян.га газар нутгийг

хамарсан зургаан дархан цаазат

газар, 3.873.2 мян.га газар нутгийг

хамарсан таван байгалийн

цогцолбор газар, 905.3 мян.га

газрыг нутгийг хамарсан таван

байгалийн нөөц газар, 47.3 мян.га

газар нутгийг хамарсан гурван

байгалийн дурсгалт газар байна.
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2Өмнөд хил орчмын нутаг дэвсгэр 



Хил орчмын нутаг дэвсгэрийг бүрдүүлж буй сум,

суурин газруудын нийгэм-эдийн засгийн асуудлын

хамрах хүрээ, үзүүлэх нөлөөллийг тодорхойлохын

тулд

1. Хүн ам зүйн хүчин зүйл (нутаг дэвсгэр болон хүн

амын голлох үзүүлэлт)

2. Дэд бүтэц (зам тээвэр, эрчим хүч)

3. Эдийн засгийн чадавхи (хилийн боомт болон

бусад)

4. Бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл (ХАА болон олборлох

салбар)-ийн нөөц

5. Тусгай хамгаалалттай газар нутаг гэсэн хүчин

зүйлүүдийг голлон авч харьцууллаа.
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Өмнөд хил орчмын НД-ийн чадавхи

 Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт-д
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Хил орчмын НД ба бүс нутгийн судалгаа 

 Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт-д
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4Хил дамнасан эдийн засгийн хандлага

Зүүн хойд бүс
(сэргээн хөгжүүлэх)

Зүүн бүс
(нэн тэргүүнд хөгжүүлэх)

Төв Хятадын бүс
(эрчимтэй хөгжүүлэх)

Баруун бүс
(нөөцөөр ашиглах)

БХНАУ-ын бүсчилсэн хөгжлийн бодлого. Х.Билгүүн
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