
1950 онд нийт монголчуудын дөнгөж 
20 хувь нь хот, суурин газар амьдардаг 
байв. Тэр цагаас хойш, нэн ялангуяа 
1991 онд төвлөрсөн төлөвлөгөөт 
эдийн засгаас зах зээлийн эдийн 
засагт шилжсэний дараа хөдөөнөөс 
хот руу чиглэсэн шилжих хөдөлгөөн 
эрс нэмэгдсэн. Өнөөдрийн байдлаар 
нийт 3.3 сая хүн амын 70 хувийг хотын 
оршин суугчид бүрдүүлж байгаа нь Ази 

зуух ашигладаг тул агаарын бохирдлын 
түвшин нэмэгдэж, Улаанбаатар хот 
дэлхийн хамгийн өндөр бохирдолтой 
хотуудын нэг болоод байна. Гэр 
хорооллын хэт тэлэлт нь хатуу 
хучилттай зам, ус хангамж, ариутгах 
татуурга, нийгмийн үйлчилгээний 
байгууламж дутмаг, нийтийн аж ахуйн 
үйлчилгээ хангалтгүй, ашиглалт, 
засвар, үйлчилгээ хийх хөрөнгө нөөц 
хүрэлцээгүй зэрэгтэй хослон хотын 
орчинг доройтуулж, гэр хороололд 
хийгдэх хөрөнгө оруулалтыг татаж 
чадахгүйд хүргээд байна.

1997 оноос хойш Азийн хөгжлийн 
банк (АХБ) Монгол Улсын Засгийн 
газартай хамтран хот, суурин газрыг 
хөгжүүлж, иргэдийн амьдралын чанарыг 
дээшлүүлэн, мөн хотуудыг эдийн 
засгийн төрөлжилт, ажил эрхлэлтийг 
нэмэгдүүлэх гол өдөөгч хүч болгон 
хөгжүүлэх зорилгоор хот байгуулалт, 
нийтийн аж ахуйн үйлчилгээний цар 
хүрээг өргөжүүлж, чанар, найдвартай 
байдлыг сайжруулахад чиглэсэн 
шийдлүүдийг эрэлхийлж, санхүүжүүлж 
ирсэн. Буцалтгүй тусламж, зээл, 
техникийн туслалцааны төслүүдээр 
дамжуулан үзүүлсэн АХБ-ны санхүүгийн 
болон техникийн дэмжлэг нийтдээ 300 
сая ам.долларт хүрээд байна. 

1 Монголын уламжлалт сууцны нэрээр овоглогдсон гэр хороолол нь дэд бүтэц, нийгэм, эдийн засгийн байгууламж 
дутмаг, уур амьсгалын өөрчлөлтөд өртөмтгий байдаг. Оршин суугчид нь эрчим хүчний хэмнэлт багатай сууцанд 
амьдарч, үр ашиг муутай зууханд түүхий нүүрс түлдгээс гэр хороолол нь нүүрстөрөгчийн давхар ислийн ялгарлын 
гол эх үүсвэр болдог бөгөөд өвөлдөө Улаанбаатар хот дэлхийн хамгийн их бохирдолтой хотуудын нэгд тооцогддог. 
Түүнчлэн, оршин суугчид нүхэн жорлон ашигладаг нь хөрсийг ихээр бохирдуулж, нэн ялангуяа дулааны улиралд 
иргэдийн эрүүл мэндэд ноцтой сөрөг үр дагавар учруулж байна. Ус түгээх байрнаас усаа авдаг тул ус хангамж 
мөн хязгаарлагдмал байдаг. Ногоон байгууламж, үерийн хамгаалалтын далан, шуудуй хангалтгүй тул зун цагт 
гэр хорооллын шороон зам үеэрт автах нь элбэг. Мөн олон нийтийн зам талбай, барилга байгууламж, худалдаа 
арилжааны төв, эдийн засгийн үйл ажиллагаа явуулах газар байхгүйн улмаас хотын захад үүссэн хөгжих боломжгүй, 
хоцрогдсон гэр хорооллууд нь хувийн хэвшлийн хөрөнгө оруулалтыг татаж чадахгүй байна.

АЗИЙН ХӨГЖЛИЙН БАНК

МОНГОЛ УЛСЫН ХОТ 
БАЙГУУЛАЛТЫН САЛБАР 
ДАХЬ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

дахь хотжилтын дундаж үзүүлэлт болох 
50 хувиас дээгүүр байгаа юм. Монгол 
Улсын дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 
63 хувь, хүн амын тал орчим хувь, 
хот суурин газрын хүн амын 66 хувийг 
Улаанбаатар хот бүрдүүлдэг. Тус бүр 
80 мянга орчим хүн амтай Дархан, 
Эрдэнэт хотоос бусад хот, суурин газар, 
аймгийн төвийн дийлэнх нь 25 мянгаас 
доош хүн амтай. Хот төлөвлөлт, дэд 
бүтцийн хөрөнгө оруулалт зохих ёсоор 
хийгдээгүйгээс үүдэн орон нутгаас хот 
руу чиглэсэн шилжих хөдөлгөөн ихэсч, 
үүний дүнд хот, суурин газрын стандарт 
хангаагүй гэр хорооллууд хотуудын 
орчин тойронд бий болжээ.1

Мал эмнэлгийн үйлчилгээ муудаж, 
ган, зуд гэх мэт цаг агаарын эрс тэс 
үзэгдэл элбэгшсэнээс малын тоо 
толгой хорогдож, малын гаралтай 
бүтээгдэхүүний гарц доройтсон. Үүний 
дүнд шилжих хөдөлгөөн давалгаалан 
үргэлжилж, гэр хорооллууд улам тэлсэн. 
2003 онд Монгол Улсын иргэн бүрд 
хот, суурин газарт 700 ам метр газар 
өмчлүүлж эхэлснээр орон нутгаас 
хотруу чиглэсэн шилжих хөдөлгөөн эрс 
нэмэгдсэн юм. Одоогоор Улаанбаатар 
хотын 1,4 сая хүн амын 60 хувь, улсын 
нийт хүн амын 30 хувь нь гэр хороололд 
оршин сууж байна. Зарим аймгийн 
төвийн хувьд хүн амын 80 хувь нь гэр 
хороололд амьдардаг. Гэр хорооллын 
дийлэнх оршин суугчид нүүрс түлдэг 



Өмнө хэрэгжүүлсэн хот байгуулалт, 
орон сууцны санхүүжилтийн2 төслүүд 
дээрээ түшиглэн АХБ хотын нийтийн 
аж ахуйн суурь үйлчилгээний 
тулгамдсан эрэлт хэрэгцээг хангах, 
гэр хорооллын бохирдлыг шийдвэрлэх 
чиглэлээр Монгол Улсын Засгийн 
газар, Нийслэлийн Засаг даргын 
тамгын газартай нягт хамтран 
ажиллаж байна. 2013 онд Нийслэл 
хотын ерөнхий төлөвлөгөөнд анх удаа 
гэр хорооллыг тусгаснаар хамтын 
ажиллагаагаа эхлүүлсэн бөгөөд үүний 
үргэлжлэл болгон гэр хорооллын 
дахин төлөвлөлтийн 9 жилийн хөрөнгө 
оруулалтын хөтөлбөрийг боловсруулан 
хэрэгжүүлж байна.3 Европын хөрөнгө 
оруулалтын банктай хамтран 
санхүүжүүлж буй энэхүү хөрөнгө 
оруулалтын хөтөлбөр нь гэр хорооллын 

2 АХБ-ны Орон сууцны санхүүжилтийн төслийн хүрээнд Монголын банкны тогтолцоонд анх удаа удаан хугацааны санхүүжилттэй орон сууцны 
зээлийг олгож эхэлсэн юм. 2003-2007 онд төслөөс нийт 2,473 иргэнд 15 сая гаруй ам.долларын орон сууцны зээл олгосон.

3 АХБ. 2013. Ерөнхийлөгчөөс Захирлуудын зөвлөлд танилцуулах тайлан ба зөвлөмж: Улаанбаатар хотын нийтийн аж ахуйн үйлчилгээг 
сайжруулах, гэр хорооллыг хөгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөрийн олон шатлалт санхүүжилтийн хэрэгсэл. Манила хот.

УЛААНБААТАР ХОТ

6 дэд төвд суурь дэд бүтэц, нийгэм, 
эдийн засгийн нэн тэргүүн хэрэгцээний 
байгууламжууд болон олон нийтийн 
эзэмшлийн талбай байгуулах зэрэг цогц, 
нэгдсэн арга барилд тулгуурлаж байна. 
Дэд төвүүдийг шинэчлэн тохижуулснаар 
400,000 оршин суугчдад хүрэх нийгэм, 
нийтийн аж ахуйн үйлчилгээ сайжрах 
бөгөөд эдгээр нь цаашид хувийн 
хэвшлийн хөрөнгө оруулалтыг татах 
замаар тухайн дэд төвүүдэд бизнес 
үйл ажиллагаа хөгжүүлэх, ажлын байр 
шинээр бий болгоход чухал үүрэг 
гүйцэтгэх юм. 

Хот төлөвлөлтийг сайжруулах, газар 
ашиглалтын тогтолцоог оновчтой 
болгох, хотын тоон мэдээллийн 
удирдлагыг сайжруулах, соёлын 
өвийг хадгалах, иргэдийн оролцоог 

нэмэгдүүлэх, мэдээлэл, харилцааны 
технологийн шийдлийг хэрэгжүүлэх 
болон ус хангамж, ариутгах татуургын 
үйлчилгээг сайжруулах зэрэг чиглэлээр 
техникийн туслалцааны төслүүдийг 
давхар хэрэгжүүлснээр дээрх хөрөнгө 
оруулалтын хөтөлбөрийн үр нөлөөг 
тэлж байна. Эцэст нь, гэр хорооллыг 
нүүрстөрөгч бага ялгаруулдаг, уур 
амьсгалын өөрчлөлтөнд тэсвэртэй эко 
дүүрэг болгох зорилго бүхий ажлыг 
нэмж гүйцэтгэх бөгөөд энэ нь гэр 
хорооллын оршин суугчдын төлбөрийн 
чадварт нийцсэн ногоон орон сууцны 
шийдлийг санал болгох замаар 
Улаанбаатар хотод тулгамдаж буй 
томоохон асуудлыг шийдэхэд дэмжлэг 
үзүүлэх юм. 



ОРОН НУТГИЙН ХОТУУД 
Ус хангамж, ариутгах татуурга, дулаан 
хангамжийн шугам сүлжээ, хотын 
зам, үерийн хамгаалалт, хуурай хог 
хаягдлын менежмент зэрэг нийтийн 
аж ахуйн суурь үйлчилгээг сайжруулах 
зорилгоор АХБ-наас зээлийн гурав, 
буцалтгүй тусламжийн нэг төслийг нийт 
21 аймгийн төвийн 17-д хэрэгжүүлжээ. 
Эдгээр төслийн хүрээнд гэр хорооллын 
ус хангамжийг аюулгүй, найдвартай, 
хүртээмжтэй болгосон нь эмэгтэйчүүд, 
хүүхдүүдэд шууд эерэг нөлөө үзүүлсэн. 
Тухайлбал, гэр бүлийнхээ өвчтэй 
гишүүдийг асрахад зарцуулах цагийг 
үр ашигтай болгож, хөдөлмөрийг 
хөнгөвчлөн, ядуурлыг бууруулахад 
хувь нэмэр оруулсан байна. Эдгээр 
төслүүд мөн хот байгуулалтын үндэсний 
тогтолцоог илүү тэнцвэртэй болгох, улсын 
хоёр дахь шатны хотуудыг хөгжүүлэхэд 
хувь нэмрээ оруулсан. Төслүүдийн 
хүрээнд нийтийн аж ахуйн үйлчилгээний 

байгууллагын чадавхийг бэхжүүлэх, 
бүтэц зохион байгуулалтын шинэчлэл 
хийх ажлуудыг хэрэгжүүлсний үр дүнд 
хотын нийтийн аж ахуйн үйлчилгээний 
төлөвлөлт, удирдлага, ашиглалт, засвар 
үйлчилгээ сайжирсан байна. 

Саяхнаас АХБ тэргүүн ээлжинд 
сонгогдсон аймгийн төвүүдэд бохир 
усны үйлчилгээг сайжруулж, дэд 
бүтцийн тулгамдсан эрэлт хэрэгцээг 
шийдвэрлэхэд нь аймгийн засаг 
захиргаадад дэмжлэг үзүүлж эхэлжээ. 
Бохир усыг үндэсний стандартад 
нийцүүлэн цэвэрлэх зорилгоор 
аймгийн төвийн бохир ус цэвэрлэх 
байгууламжийг орчин үеийн шинэ 
технологиор орлуулан барих ажлыг 
санхүүжүүлж байна. Удахгүй шийдэгдэх 
зээлийн төслийг оролцуулаад, нийт 
10 хотын бохир усны цэвэрлэх 
байгууламжийг шинэчлэх юм. 

Монгол Улсын хот байгуулалтын үндэсний 
үнэлгээг боловсруулахад АХБ Барилга, хот 
байгуулалтын яамтай хамтран ажилласан. 
Аймаг тус бүрийн хот байгуулалт, орон 
зайн хөгжлийн төлөвлөгөөг боловсруулах, 
мөн тэргүүлэх ач холбогдол бүхий бүс 
нутгийн кластер хөгжүүлэх зорилго бүхий 
10 жилийн хугацаатай томоохон хөрөнгө 
оруулалтын хөтөлбөрийг боловсруулах 
төслийг АХБ Япон Улсын Засгийн газрын 
санхүүгийн дэмжлэгтэйгээр хэрэгжүүлж 
байна. Хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөр 
нь цогц хөгжлийн арга барил, хөрөнгө 
оруулалт, байгууллагын дэмжлэг зэргээр 
дамжуулан орон нутгийн эдийн засгийн 
чадавхи, хот байгуулалтын хоорондын 
уялдаа холбоог хангаж, улмаар хотын 
бохирдлыг бууруулах, орон нутгийн 
өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэх, 
Улаанбаатар хот руу чиглэсэн шилжилт 
хөдөлгөөнийг бууруулах, эдийн засгийн 
төрөлжилтийг дэмжих зорилготой юм. 
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Монгол Улс: Хот байгуулалтын салбар дахь АХБ-ны үйл ажиллагаа 
(2017 оны 12 дугаар сарын 31-ний өдрийн байдлаар)

No.
Төслийн 
дугаар Төслийн нэр

Хугацаа
Хэмжээ 

(сая 
ам.доллар) Батлагдсан Дууссан

Зээл
1 1560 Орон нутгийн хотуудын нийтийн аж ахуйг хөгжүүлэх төсөл 6.80 1997 оны 9 дүгээр сарын 30 2003 оны 1 дүгээр сарын 6
2 1907 Орон нутгийн хотуудын нийтийн аж ахуйг хөгжүүлэх хоёрдугаар үе шатны төсөл 20.10 2002 оны 8 дугаар сарын 9 2009 оны 11 дүгээр сарын 18 
3 2301 Хот байгуулалтын салбарыг хөгжүүлэх төсөл 28.20 2006 оны 12 дугаар сарын 19 2015 оны 12 дугаар сарын 18
4 2301 Хот байгуулалтын салбарыг хөгжүүлэх төсөл-нэмэлт санхүүжилт 7.03 2009 оны 11 дүгээр сарын 18 2014 оны 9 дүгээр сарын 6
5 1847 Орон сууцны санхүүжилтийн төсөл 17.40 2001 оны 10 дугаар сарын 18 2008 оны 8 дугаар сарын 24
6 3244 Дархан хотын бохир усны менежментийг сайжруулах төсөл 9.45 2014 оны 12 дугаар сарын 16 2020 оны 11 дүгээр сарын 30
7 3245 Дархан хотын бохир усны менежментийг сайжруулах төсөл 9.05 2014 оны 12 дугаар сарын 16 2020 оны 11 дүгээр сарын 30
8 3388 Зүүн өмнө говийн хот байгуулалт, хилийн ойролцоо суурин газруудын хөгжлийн 

төслийн нэмэлт санхүүжилт
19.43 2016 оны 4 дүгээр сарын 22 2020 оны 6 дугаар сарын 30

Дүн 117.46   
Буцалтгүй тусламж
9 9015 Монголын хот суурин газрын гэр хорооллын бага орлоготой иргэдийн амьжиргааг 

дээшлүүлэх төсөл 
2.20 2002 оны 5 дугаар сарын 7 2008 оны 2 дугаар сарын 23

10 9106 Гэр хорооллыг олон нийтийн оролцоотой хөгжүүлэх төсөл 1.50 2007 оны 3 дугаар сарын 2 2012 оны 7 дугаар сарын 9
11 0204 Өмнөговь, Дорноговь аймгуудын хот байгуулалт, хилийн ойролцоо суурин 

газруудын хөгжил төсөл
15.00  2010 оны 4 дүгээр сарын 19 2018 оны 5 дугаар сарын 31 

Дүн 18.70   
Олон шатлалт санхүүжилтийн хэрэгсэл 
12 78 Улаанбаатар хотын нийтийн аж ахуйн үйлчилгээг сайжруулах, гэр хорооллыг 

хөгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөр
163.70 2013 оны 12 дугаар сарын 12 2019 оны 12 дугаар сарын 31

Дүн 163.70   

Техникийн туслалцаа  
1 2582 Орон нутгийн хотуудын нийтийн аж ахуйг хөгжүүлэх төсөл 0.60 1996 оны 6 дугаар сарын 7 2002 оны 6 дугаар сарын 30
2 2881 Орон нутгийн хотуудын нийтийн аж ахуйн хөгжлийн хоёрдугаар үе шатны 

чадавхийг бэхжүүлэх төсөл 
0.82 1997 оны 9 дүгээр сарын 30 2003 оны 1 дүгээр сарын 6

3 2890 Орон сууцны салбарын бодлого 0.15 1997 оны 10 дугаар сарын 8 2001 оны 10 дугаар сарын 18
4 3406 Орон сууцны салбарын санхүүжилт 0.60 2000 оны 3 дугаар сарын 2  2003 оны 5 дугаар сарын 31
5 3685 Хоёрдогч хотуудад нийтийн аж ахуйн үйлчилгээг цогцоор хөгжүүлэх төсөл 0.70 2001 оны 7 дугаар сарын 19 2003 оны 1 дүгээр сарын 31
6 4352 Хот байгуулалт, орон сууцны салбарын стратеги боловсруулах төсөл 0.35 2004 оны 7 дугаар сарын 2 2006 оны 3 дугаар сарын 28
7 4632 Хот байгуулалт, орон сууцны салбарын төсөл боловсруулах 0.40 2005 оны 8 дугаар сарын 18 2007 оны 8 дугаар сарын 31
8 7216 Өмнөговь, Дорноговь аймгуудын хот байгуулалт, хилийн ойролцоо суурин 

газруудын хөгжил 
0.40 2008 оны 12 дугаар сарын 9 2011 оны 2 дугаар сарын 23

9 7591 Улаанбаатар хотын ус хангамж, бохир усны үйлчилгээ, төлөвлөлтийг сайжруулах 
төсөл 

0.60 2010 оны 9 дүгээр сарын 3 2012 оны 11 дүгээр сарын 29

10 7970 Улаанбаатар хотын нийтийн аж ахуйн үйлчилгээг сайжруулах, гэр хорооллыг 
хөгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөр 

1.50 2011 оны 12 дугаар сарын 13 2014 оны 9 дүгээр сарын 30

11 7970 Улаанбаатар хотын нийтийн аж ахуйн үйлчилгээг сайжруулах, гэр хорооллыг 
хөгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөр (нэмэлт санхүүжилт)

0.20 2012 оны 5 дугаар сарын 25 2014 оны 9 дүгээр сарын 17

12 8467 Улаанбаатар хотын хот төлөвлөлтийг сайжруулах төсөл 1.50 2013 оны 10 дугаар сарын 1 2016 оны 12 дугаар сарын 31
13 8841 Дархан хотын нийтийн аж ахуйн үйлчилгээг сайжруулах үйл ажиллагааны 

төлөвлөгөө  
0.40 2014 оны 12 дугаар сарын 16 2017 оны 6 дугаар сарын 30

14 9030 Улаанбаатар хотод хэрэгжих төлбөрийн чадварт нийцсэн орон сууцны ба хотын 
шинэчлэлийн төсөл боловсруулах

1.00 2015 оны 12 дугаар сарын 10 2018 оны 6 дугаар сарын 30

15 9100 Төвлөрсөн бус ариун цэврийн байгууламж болон бохир ус цэвэрлэх 
байгууламжаас гарах лагийг дахин ашиглах, менежментийг сайжруулах

1.00 2016 оны 4 дүгээр сарын 22 2018 оны 11 дүгээр сарын 30

16 9451 Аймаг, сумын төвийн бүс нутгийн хөгжлийн хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөр 
боловсруулах 

1.50 2017 оны 12 дугаар сарын 5 2018 оны 12 дугаар сарын 30

Дүн 11.72
БҮГД 311.58

Эх сурвалж: Азийн хөгжлийн банк.


