
Хот төлөвлөлт ба эрүүл мэнд 

Одоогийн байдлаар хүн төрөлхтөний 50% нь хотод амьдарч байна. Энэ тоо 2050 он гэхэд 75-80%-д 

хүрнэ гэж таамаглагдаж байна. Тэгэхээр хот руу шилжин нүүх үзэгдэл зөвхөн Монголд болж байгаа 

үзэгдэл бус дэлхий нийтийн чиг хандлага аж. Хүмүүс хот руу нүүж байгааг ойлгоход тийм ч хэцүү 

биш ээ. Хот хүмүүст илүү сайхан амьдрах, илүү олон хүнтэй танилцах, өсөж хөгжих гэх мэт олон 

боломжуудыг өгдөг.  Улаанбаатар хот 

сүүлийн 20 жил бараг 2.5 дахин өсчээ. 

Өдгөө бид дэлхийн 415 дахь том хотод 

амьдарч байна. Дэлхийн алдартай 

хотуудын адил тэнгэр баганадсан шилэн 

барилгууд эхнээсээ сүндэрлэж эхэлж 

байна. Хот маань өдөр ирэх тусам өнгө зүс 

орж өргөжин тэлж байгааг харахдаа бид 

баярладаг.  Нөгөө талаар бид өмнө хэзээ ч 

төсөөлж байгаагүй асуудлуудтай тулгарч 

байна. Хотжилтой холбоотойгоор хамгийн 

их мэдэрч байгаа асуудал бол замын 

түгжрэл юм. Үнэндээ замын түгжрэл бол 

өөрөө асуудал биш харин асуудлаа шинж 

тэмдэг юм. Асуудал нь бид хүнд биш 

машинд зрхиулсан хотыг байгуулж байна. 

Дэлхийн олон хотууд энэ алдааг гаргаж 

одоо өөрчлөх гэж асар их хүчин чармайлт 

гаргаж байна. Статистик харвал Улаанбаатарт: 

 2013 оны байдлаар  

Хүн ам    1,267,024   
18-65 насны  801,087 
Өрх айл   317,131 
Тээврийн хэрэгсэл  411,408 
Автомашин   385,985  
 

Эндээс харвал насанд хүрсэн машин барих 

чадвартай хоёр хүний нэг нь ямар нэг тээврийн хэрэгсэл хэрэглэж байна гэсэн үг.  



 Нэгэн хөгжлийн бэрхшээлтэй хүү зүүн гарт 

байгаа зургийг зуржээ. Харин одоо хүүгийн 

доторх энэ мэдрэмж бүх л Улаанбаатарчуудын 

болж байх шиг байна.  

Бид замын түгжрэл л бидний  асуудал гэж 
бодож байна. Гэтэл бидний асуудал бол 
Улаанбаатар хотоо машинд зориулж 
төлөвлөөд иргэд нь машины хэрэглээнээс хэт 
хамааралтай болж байнгаа явдал юм. Бид гол 
асуудал бол түгжрэл гэж хараад үүнийг  

 

 Замын сүлжээг нэмж 

 Замуудыг өргөсгөсгөж  

 Хурдны замуудыг барьж  

 Уулзваруудын нэвтрэх чадварыг сайжруулж  

 Давхар зогсоолуудыг барьж 

 Зам дагуу зогсоолуудыг нэмсэнээр шийдэж чадна гэж бодож байна.  
 
Гэтэл замын түгжрэл бол машины хэт хэрэглээний нэг л сөрөг үр дагавар юм. Бусад сөрөг 
дагаваруудыг доорхи байдлаар жагсааж болно.   
 
 Эрүүл мэнд    Таргалалт   

Стресс  
    Аваар осол    (2013-18367-423)  
 Хүрээлэн буй орчин   Агаарын бохирдол  (20%)  
    Дуу чимээний бохирдол 
Эдийн засаг    Бүтээмж буурах  (30-50 м түгжрэл)  
    Нөөцийн үр ашиггүй зарцуулал  
        (2013 он 373 сая $, Аи 92,95-д 324 сая)    
 
Зөвхөн таргалалтыг аваад үзэхэд л машины өндөр хэрэглээ таргалалт хоёр шууд хамааралтай нь 

тогтоогдож байгаа. Манайд энэ талаар хийсэн тусгай судалгаа байхгүй тул олон улсад хийгдсэн 

судалгаанаас жишээ авъя.  

Travel Modes and Obesity University of Tennessee Obesity 

Research Center 

The University of Tennessee, Knoxville, TN 37996, 2006 

Энэ судалгаанаас харахад Америкчуудын 

зөвхөн 6% хувь нь л явганаар, унадаг 

дугуйгаар, нийтийн тээврээр зорчдог ба 

үлдсэн хэсэг нь хувийн машинаар зорчдог 

байна. Гэтэл америкчуудын таргалалтын 

хувь бусад бүх улсынхаас илүү буюу 35%-

нь жингийн илүүдэлтэй байна. Эсрэгээр 

Латви улс машины хэрэглээ хамгийн бага 



буюу таргалалт мөн хамгийн бага хувьтай байна. Бид бүгдийн сайн мэдэх агаарын бохирдлоос 

гадна дурьдвал зохих зүйл нь эдийн засгийн оновчтой биш зарцуулалт. Машины хэрэглээ нь өөрөө 

худалдаж авахаас эхлээд бензин түлш, засвар гэх мэт маш их зардалтай байдаг. 2013 онд гэхэд 

машин импортоор авах болон Ай 92,93 бензин авахад 700-д сая доллар зарцуулжээ. Жилд 

Улаанбаатарт 40-50 мянган машин шинээр дугаар авч байгаа мэдээлэл байна. Энэ их мөнгийг 

боловсрол болон орон сууц авахад зарцуулсан бол нийт эдийн засагт маш их хэрэгтэй байх санж.  

Энэ мэтчилэн жагсаалтын өгүүлбэр болгон дээр олон судалгааг ярьж болно.  

 Машины хэрэглээтэй холбоотой нэгэн онол дурьдахад замыг өргөсгөж нэмсэнээр замын түгжрэл 

буурдаггүй аж. Том замууд нэмж барих нь хэсэгхэн хугацаанд 

л замын ачааллыг бууруулдаг ба тун удалгүй илүү их машины  

түгжрэл л үүсгэдэг аж. Үүнийг өдөөгдсөн эрэлт гэдэг(induced 

demand). Эдийн засгийн оноол ёсоор үнэ буурах үед эрэлт 

нэмэгддэг. Илүү өргөн, олон зам барьсанаар хувийн 

машинаар зорчих нь илүү таатай болж улам олон хүн машин 

хэрэглэн энэ нь эргээд илүү их замын түгжрэлийг үүсгэдэг аж.   

Үүнийг дэлхийн том хотуудын ялангуяа Америкийн хотуудаас 

харах боломжтой. Иймд дэлхийн том хоууд эргээд машины 

хэрэглээг бууруулах бодлого арга хэмжээнүүдийг авах болжээ. 

Жишээ болгож үзэхэд  

1.  Машины тоог хязгаарладаг    Сингапур, Хятад 
2. Дугаарын хязгаарлалт    Beijing, Manila, Sao Paulo, Mexico city  
3. Car, bike share     China, Canada, USA (zip car8 city bike)  
4. Гол ачаалалтай замуудын татвар  Stockholm,Shanghai, Sydney  
5. Low Emission Zone      German, Sweden, London over 80 cities  
6. Smart apps     Parking, road use  
7. Машины татвар-худалдан авах, жил бүрийн  Denmark-180%, Norvey-100%   байна.  

 

Улаанбаатарт хэрэглэж буй дугаарын хязгаарлалтынг Бээжин, Манила зэрэг хотууд бас хэрэглэдэг 

аж. Мөн саяхан яригдаж байсан хотын төвийн гол замуудын татварыг Шанхай, Сингапур зэрэг 

хотууд хэрэглэдэг.  

Тэгвэл одоо яах ёстой вэ? Машингүй яаж амьдрах вэ? Хариулт нь машины хэрэгцээ хамгийн бага 

байдаг буюу явган зорчих, унадаг дугуйгаар зорчих, нийтийн тээврээр зорчиход таатай хотыг 

байгуулах ёстой юм. Үүнийг алхахад таатай хот ч ( Walkable City) гэж нэрлэх нь бий.  Өөрөөр хэлбэл 

машинд биш хүнд зориулагдсан хот юм. Ингэснээр машины хэрэглээний сөрөг талуудыг бууруулж 

боломжтой.  

 
 
 
 
 



 Явган зорчихын давуу талуудыг дурдвал: 
 
Эрүүл мэнд   Өдөрт 30 м алхах  
   Стресс тайлагдана, сэргэлт  
      
 Хүрээлэн буй орчин  Ямар нэг сөрөг нөлөө байхгүй 
   Нийгмийн амьд харилцаа (livable street life)  
Эдийн засаг  Жижиглэх худалдаа хөгжинө 
   Creative  
   Нөөцийн үр ашигтай зарцуулалт 
    (боловсол, орон сууц)    
     

Эрүүл мэндийн талаасаа нь үзэхэд хүн эрүүл хэвийн амьдрахад өдөрт дор хаяж 30 минут алхах 

хэрэгтэй гэдэг. Энэ нь олон өвчний үүр болох таргалалтаас сэргийлэхээс гадна өөр олон талын ашиг 

тустай. Алхаж явахад сэтгэл санаа тайвширч стресс тайлагдаж, илүү бүтээлч санаанууд ч хүнд бий 

болдог. Мэдээж машины хэргэлээг бууруулсанаар өмнө дурьдаж байсан санхүүгийн нөөцийг 

боловсрол, орон сууц гэх мэт илүү чухал зүйл хөрөнгө оруулалт хийх боломж үүснэ.  

Тэгэхээр яаж хотыг алхахад таатай хот болгох вэ? Дэлхий даяар доорхи түгээмэл аргуудыг 

ашигладаг.  

 Бүсчлэлээр дамжуулан хотыг нягтруулах  нягт сууршил, үйлчилгээндээ ойр  

 Нийтийн тээврийг хөгжүүлэх   Оновчтой, цэвэр, аюулгүй  

 Унадаг дугуйг дэмжих    Унадаг дугуйтай Улаанбаатар 

 Taxi-ны үйлчилгээ сайжруулах   Цэвэр, найдвартай хүртээмжтэй 

 Нийтийн талбайнуудыг оговчтой байгуулах  Явуухулангийн цэцэрлэг   

 Хүн алхахад аюулгүй байх    Энхтайваны гүүрээр алхах  

 Алхахад сонирхолтой байх    Тоглоом, хөшөө  

 Гудамжаа эхэлж төлөвлөх    Натур ХТ-н урьд хэсэг   

 Мод тарих       Сэрүүцүүлэх, дуу чимээ намасгах 
 

 

Хамгийн эхний энгийн шаардлага бол хүн явган зорчиход аюулгүй байх ёстой. Жишээ нь би 

Энхтайваны гүүрээр гарахдаа үргэлж айдастай байдаг. Машинууд хурдтай явдаг бөгөөд ямар нэг 

зүйл тохиолдоход намайг хамгаалах юу ч байдаггүй. Энгийн шийдэл нь машины зам явган хүний 

замыг тусгаарласан хамгаалалтын хашлага хийх ёстой байх. Энэ шаардлага явган хүний бүр 

замуудад хамааралтай. Аюулгүй байвал хүн алхахыг илүүд үзэх болно. За мэдээж нийтийн 

тээврийг хөгжүүлэх ёстой. Одоо Улаанбаатарт нийтийн тээврээр амьдралын боломж муутай иргэд 

зорчдог гэсэн ойлголт байна. Харин өндөр хөгжсөн хотод олны танил болоод өндөр албан 

тушаалтанууд нь нийтийн тээврээр зорчих нь түгээмэл байдаг. Үүний тулд хотын удирдлагууд 

өөрсдөө үлгэрлэх мөн нийтийн тээврээ хүртээмжтэй, аюулгүй, цэвэрхэн оновчтой болгох ёстой. 

Дараагийн нэг дурдах ёстой зүял бол нийтийн талбайнуудыг сайжруулан байгуулах хэрэгтэй. 

Жишээ нь 24-р сургуулийн урьд Явуугийн цэцэрлэгт хүрээлэн гэж байгуулсан тэр хавиар явган 



зорчих хүмүүсийн тоог нэмсэн 

нь гарцаагүй. Энэ мэтчилэн дээр 

жагсаасан олон зүйлийг 

бодлогоор дэмжиж ажиллах нь 

хотыг алхахад улам таатай 

болгож машины хэрэгцээг 

бууруулна.  

  Нэгэн жишээ дурьдахад New 

York хотын удирдлага хамгийн 

их хүн цугладаг хамгийн 

ачаалалтай байдаг Time Square-н автозамын нэг талын хэсгийг  нь хааж  зөвхөн явганаар зорчдог 

болгосон байна. Энгийн ухаанаал бодоход машины замыг хааснаар маш их түгжээ үүсч сөрөг 

нөлөө бий болох мэт. Гэтэл үүний үр дүнд 

авто омол 63%-р буурч, эдийн засгийн 

эргэлт 11%-р өссөн байна. Явган 

зорчигчид өснө гэдэг эргээд тухайн 

орчины жижиглэн худалдааны бизнес 

өргөжин тэлэх сайн талуудтай байдаг.  

Баруун талд буй зураг бол Дани улсын 

Копенгаг хотын унадаг дугуйн зам юм. 

Энэ хот нь алхахад хамгийн таатай 

хотуудыг нэг бөгөөд мөн иргэд нь 

дэлхийн хамгийн аз жаргалтай хүмүүс 

гэдгээрээ бас алдартай.  

 

Энэ бүглийг дүгнээд үзвэл хэлэхэд, 

Хэрэв бид хотоо машинд зориулж төлөвлөөд байвал машины хэрэглээ өснө. Үүнийг дагаад хүний 

эрүүл мэнд болоод байгаль орчинд маш олон сөрөг нөлөө үүснэ. Харин бид хотоо хүнд зориулж 

төлөвлөвөл машины хэрэглээ буурч хүмүүс явганаар, дугуйгаар, нийтийн тээврээр зорчихыг илүүд 

үзнэ. Тэгэснээр сөрөг нөлөөнүүд арилж эсрэгээр хүний эрүүл мэнд, бүтээмж, эдийн засагт давуу 

талууд бий болно.  

Сонирхуулахад Германы Гамбург хот ирэх 15-20 жилд машины шаардлагггүй хот болно гэж 

зорилго тавиад ажиллаж байна.  

 

 

 



Улаанбаатар хотын сайн ба муу жишээ.  

Энд дэлгэрэнгүй томоохон хэмжээний судалгаа хэрэгтэй. Би илтгэлийнхээ хүрээнд хамгийн наад 

захын ажиглалтаас сайн муу хэдэн жишээ дурьдахаар шийдлээ.  

 

 Сайн жишээ 1  

2012 онд замын 1-р эгнээр зөвхөн автобус 

явуулахаар шийдсэн. Энэ нь нийтийн 

тээврийн зорчих хурдыг нэмж хүмүүст 

нийтийн тээврээр зорчих хүслийг дэмжсэн 

алхам болсон. Улаанбаатар хотын 

удирдлагуудыг зүгээс нитийн тээврийг 

хөгжүүлэх талаар ярьж төлөвлөж байгаа нь 

сайн зүйл юм.  

Сайн жишээ 2  

 Хэдэн жилийн өмнөөс автомашингүй өдөр 

арга хэмжээг зохион байгуулж эхэлсэн нь 

дэлхий даяар өрнөж байгаа хөдөлгөөнийг 

мэдэрсэн сайн арга хэмжээ болсон. Хүмүүс 

энэ өдөр машин нь өөрөө ямар их стресс 

бухимдал төрүүлдэгийг илүү мэдэрч алхах, 

тоглох, гүйх нь ямар чухал зүйл болохыг илүү 

ойлгох болсон.   

Сайн жишээ 3 

Монголын залуучуудын холбооноос 

санаачлан хэрэгжүүлж байгаа Унадаг 

Дугуйтай Улаанбаатар хөдөлгөөн нь яах 

аргагүй маш сайн жишээ юм. Дэлхийн 

хөгжилтэй хотууд мөн л унадаг дугуйгаар 

зорчих явдлыг төрөл бүрээр дэмжин 

урамшуулж байгаа.  Улаанбаатар хотын зүгээс 

дэмжин хамтран ажиллах  нь хотын хөгжилд 

чухал нөлөөтэй.  

 



 

Муу жишээ  1  

Ерөнхий Сайд Амарын гудамж.  

Энэ манай оффис байрладаг гудамж.  Ямар их 

талбайг машинд зориулсаныг харж болно. Гэтэл 

явган хүний зам нь 2.5хан метр. Гэтэл энэ 

гудмаар маш олон хүн зорчдог. Хотын хамгийн 

том бөгөөд гол гудамжнуудын нэг. Гурван хүн 

зөрөхөд л нэг нь машины тоос арчихад хүрдэг. 

Зүй нь машины зогсоолыг багасган явган хүний 

замыг 3-4 м болгож, шороотой хэсгээ 

зүлэгжүүлэх шаардлагатай. Тэгвэл хүмүүс энэ 

гудамжаар дуртай болж илүү их хүн явна. Зүгээр 

нэг хүн яваад өнгөрдөг биш, харин хүмүүсийн 

ирэх дуртай гудамж болох боломжтой.  

 Муу жишээ 2  

Сөүлийн гудамжны мод тайрсан.  

Мэдээж хот дотор сайхан барилгууд баригдах нь 

муу биш. Гэхдээ хотын гудманд байсан модыг 

тайрах нь маш муу. Мод нь агаарын бохирдлыг 

бууруулахаас гадна маш олон давуу талтай 

байдаг.  

 Агаарын халууныг бууруулна 

 Салхины хүчийг  бууруулна  

 Дуу чимээг багасгана 

 Явган зорчигчийг хамгаална 

 Сүүдэр халхавч болдог  

 Хүнийг Тайвшруулна (ногоон өгнө) 

 Гудамжийг сайхан харагдуулна  
 

Нэгэн алдартай архиктектор “хотыг гудамжийг хамгийн бага хугацаанд хамгийн ихээр өөрчилж 

чадах зүйл мод суулгах юм” гэж хэлсэн байдаг. Улаанбаатарчууд бид шинээр мод тарихдаа муу, 

тарьсан ч арчилж ургуулахдаа муу. Гэтэл байгаа хэдэн модоо тайрах нь асар их мунхаглал юм.  

 

 



Муу жишээ 3  

Сэлбийн хурдны зам.   

Энэ чинь сайн зүйл ш дээ гэж ихэнхи хүмүүс 

бодож байгаа байх. Хурдны зам барих нь 

буруу зүйл биш харин хотын төвөөрөө тэр 

тусмаа гол дээгүүрээ хурдны зам барих нь 

олон сөрөг нөлөөтэй байдаг. 

 Орчмын агаарын бохирдол  

 Дуу чимээний бохирдол  

 Сэлбэ гол амрах газар биш 
болно  

 Орчмын үл хөдлөх хөрөнгийн 
үнэ буурна 

 Магадгүй Сэлбэ гол алга болно 
 

 Дэлхийн олон хотууд хот дундуураа 

хурдны зам бариад хожим асар их үнээр 

нурааж байна. Жишээ болгоод хоёр зураг 

үзүүлье.  

 

 

 

Boston Central Artery expressway  

Бостончууд замын нэвтрэх чадварыг 

сайжруулахыг тулд 1951-1954 онд хотынхоо 

төв хэсгээр хурдны зам барьжээ. Гэвч энэ нь 

алдаа болсон нь удалгүй тодорхой болсон. 

Илүү их түгжрэл, агаарын бохирдол гэх мэт 

олон сөрөг нөлөө бий болсон.  Ингээд   

1990 оноос хэсэгчлэн нурааж 2006 он гэхэд 

бүрэн дуусгаж зарим замыг нь хонгилд 

оруулж газрын дээд суларсан хэсгээ 

тохижуулан олон нийтийн талбай, ногоон 

байгууламж болгосон.    

 



Энэ бол Сөүл хотын дундуур урсдаг Cheonggyecheon гол бөгөөд 1958-1976 онд битүүлэн өргөгдсөн 

хурдны зам тавьжээ. Гэвч эргээд энэ нь олон сөрөг нөлөөг бий болгосон тул 2003-2005 онд нурааж 

голыг сэргээсэн нь гадаадын болон хотын иргэдийн очих дуртай газар болжээ. Энэ голыг 

сэргээсний дараа хажуугийн үл хөдлөх хөрөнгийн үнэлгээ 3 дахин нэмэгдсэн байна.  

 

Дэлхийн олон хотуудын бэлээхэн тушлагууд байхад бид тэдний алдааг дахин давтах хэрэггүй. 

Сэлбэ гол дээгүүр хурдны зам тавих ажлыг маш олон талаас нь судалж, хэлэлцүүлж шийдэх ёстой. 

Миний хувьд энэ маш том алдаа болно гэж бодож байна. 

Төгсгөлд нь нэгэн алдарт хүн “Шувуу нисч байж шувуу болно, Загас сэлж байж загас болно, Тэгвэл 

хүн алхаж байхдаа л эрүүл саруул байж, сайн сайхныг мэдэрнэ” гэж хэлсэн байна.  

Дэлхий бүх хүн ирж үзэхийг хүсдэг, ирсэн нь үлдэхийг хүсдэг, хүний төлөө байгуулагдсан гайхалтай 

сайхан хотыг хамтдаа байгуулцгаая.  

Анхаарал тавьсанд баярлалаа  

Л.Одсүрэн  

2014 оны 9 дүгээр сар 17 

  

 

 


