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ӨМНӨХ ҮГ

ӨМНӨХ ҮГ

Улаанбаатар хотын дүүргүүдийн 
Өрсөлдөх чадварын судалгааны 
гурав дахь тайланг Та бүхний 
хүртээл болгож буйдаа баяртай 
байна. Эдийн засгийн бодлого, 
өрсөлдөх чадварын судалгааны 
төвөөс Монгол Улсын өрсөлдөх 
чадварыг олон улсын аргачлалын 
дагуу 10 жилийн турш судлахдаа 
аймаг, дүүргийн түвшинд 
нарийвчлан судлаж, олон 
нийтийн хүртээл болгож ирсэн. 

Монгол Улсын улс төр, эдийн 
засгийн төв-Улаанбаатар хотын 
өрсөлдөх чадварыг судлах нь 
хөгжлийн төлөвийг олон улсын 
шалгарсан аргачлалаар хэмжиж, 
алдаа оноог оношлоход чухал 
судалгааны эх үүсвэр болдог. 
Сүүлийн 10 жилд нийслэл 

Улаанбаатар хотын хүн ам 27 
хувиар өсөж, Монгол Улсын 
нийт хүн амын 46 хувь нь 
төвлөрөн амьдрах болов. 2020 
онд Улаанбаатар хотод 39,515 
хүн шилжин суурьшсан нь 
өнгөрсөн 10 жилийн хамгийн 
өндөр үзүүлэлт юм. Эрт үеэс 
уламжилсан амьдралын хэв маяг, 
цаг агаар, байгалийн үзэгдэл, зүй 
тогтлыг дагаж ирсэн нүүдэл өдгөө 
илүү боломж, илүү сонголтын 
төлөө хөдөөгөөс суурин газарт, 
суурингаас нийслэл Улаанбаатар 
хотыг чиглэн үргэлжилсээр байна. 

Шилжилт хөдөлгөөн тоон 
утгаараа өссөн ч хотжилт, 
амьдрах орчны чанар түүнийг 
даган өөрчлөгдөж чадаж байна 
уу? Өөрчлөгдөж байгаа бол 
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ӨМНӨХ ҮГ

Энэхүү тайлан нь өнгөрсөн хугацаанд төр засаг, дүүргийн 
удирдлагын явуулсан бодлого, үйл ажиллагааны үр дүнг 
илтгэж байгаа юм. Өмнөх болон өнөөгийн байдлаа 
бодитоор дүгнэх нь цаашдын ажил үйлсээ зөв төлөвлөх, 
сайнаа бататгах, саараа засах боломж олгодог. 

урагшилсан уу, эсвэл ухарсан 
уу? Хот, дүүргийн захиргаа 
иргэдийнхээ эрүүл, аюулгүй 
орчинд амгалан тайван амьдрах 
орчныг бүрдүүлж чадаж байна 
уу? зэрэг асуултад олон талын 
өнцгөөс хариулт олж, дүгнэлт хийх 
боломж олгодгоороо Дүүргүүдийн 
өрсөлдөх чадварын тайлан бусад 
судалгааны эх сурвалжуудаас 
ялгардаг онцлогтой. 

Дүүргүүдийн өрсөлдөх чадварыг 
2017 оноос эхлэн 2 жил тутам 
буюу 3 дахь удаагаа хэмжиж 
үзэхэд өрсөлдөх чадварын индекс 
анхны үнэлгээтэй харьцуулахад 
сайжирсан ч хугацааны өсөх 
дарааллаар тогтвортой өсөөгүй 
нь анхаарал татаж байна. Дэлхий 
нийтээр цар тахал гарсантай 
холбоотой техник технологийн 
хөгжил, ялангуяа цахим 

үйлчилгээ нэн чухал хэрэглээний 
нэг боллоо. Ковид-19 цаашид 
бүрмөсөн алга болохгүй гэдгийг 
дэлхийн олон орны судлаачид 
анхааруулсаар байна. Ковидын 
нөхцөлд шинэ арга барилаар 
ажиллаж, амьдрах шаардлага 
хүн төрөлхтний өмнө тулгарч 
байна. Төр засгийн үйлчилгээг 
цахимжуулах тухай асуудал нь 
уриа лоозонгийн хэлбэртэй үлдэх 
бус зайлшгүй хийх ёстой ажил, 
хэвшүүлэх ёстой соёл гэдгийг цар 
тахлын үр нөлөө бидэнд улам бүр 
тодорхой сануулсаар байна. 
Тэгвэл нийслэл Улаанбаатар хот, 
дүүргүүдийн төрийн үйлчилгээнд 
цахим шилжилт хийгдэж байна 
уу? 
Эсвэл 30-аад жилийн өмнөх шигээ 
цаасаа бариад л хороо, дүүрэг, 
агентлагууд дээр дараалалд 
зогссон хэвээр байх уу? 
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Нэг хүнд ногдох газар нутгийн 
хэмжээгээр дэлхийд 1-рт орж 
буй Монгол Улсын нийслэл 
Улаанбаатар хотын оршин 
суугчид стандарт, төлөвлөлтөө 
ягштал хэрэгжүүлж, мөрдөөгүйн 
улмаас автомашины зогсоол, 
явган зам, ногоон байгууламжийн 
хүрэлцээ, замын түгжрэл, агаар 
болон хөрсний бохирдол зэрэг 
асуудлуудтайгаа өдөр тутам нүүр 
тулж, бухимдалтай амьдарч 
байна. Өргөн уудам газар 
нутагтай хэрнээ нийслэл хот 
нь хөрс, агаарын бохирдлын 
үзүүлэлтээр дэлхийд тэргүүлж 
байгаа нь эмгэнэл. Бидний 
зохион байгуулалтгүй, урагшгүй 
байгаагийн илрэл юм. 

Дүүргүүдийн өрсөлдөх чадварын 
2020 оны дүнгээр Чингэлтэй, 
Багануур, Налайх дүүргийн 
өрсөлдөх чадварын оноо 
сайжирсан бол бусад дүүргийн 
хувьд өрсөлдөх чадварын оноо 
буурсан байна. Улаанбаатар 
хотын 9 дүүргийг харьцуулахад 
өрсөлдөх чадвараар Хан-Уул 
тэргүүлж, Баянзүрх, Баянгол 
дүүргүүд удаалжээ. Ямар үзүүлэлт 
нь сайн бас муу байгааг та энэхүү 
тайлангаас дэлгэрүүлж үзээд, хот, 
дүүргийн удирдлагадаа сануулж, 
шаардаж байвал хотын өнгө 
үзэмж, орчны чанар стандарт 

ӨМНӨХ ҮГ

богино хугацаанд сайжрах 
боломжтой юм. Нөгөөтэйгүүр  
овсгоотой  хот, дүүргийн удирд-
лага эдгээр бэлэн судалгаа, 
үзүүлэлтэд дүн шинжилгээ 
хийж сайныгаа хөгжүүлж, 
саар үзүүлэлтээ сайжруулах 
боломжтой. 

Монгол Улсын хувьд 2020 он 
сорилт, мөн сонголт дагуулсан 
онцлог жил байлаа. Дэлхийн 
зарим оронд цар тахлын 
нөлөөгөөр товлосон сонгууль, 
уралдаан тэмцээнийг хойшлуулж 
байхад Монгол Улс Улсын Их 
Хурлын болон Орон нутгийн 
ээлжит сонгуулиар улс, аймаг, 
хотоо ирэх 4 жилд удирдах 
хүмүүсээ сонгож, батламжиллаа. 

Дүүргүүдийн өрсөлдөх чадварын 
тайланг дэлгэн уншиж буй танд 
баяр хүргэе!
Энэхүү тайлан нь өнгөрсөн 
хугацаанд төр засаг, дүүргийн 
удирдлагын явуулсан бодлого, 
үйл ажиллагааны үр дүнг 
илтгэж байгаа юм. Өмнөх болон 
өнөөгийн байдлаа бодитоор 
дүгнэх нь цаашдын ажил 
үйлсээ зөв төлөвлөх, сайнаа 
бататгах, саараа засах боломж 
олгодог. Энэ дашрамд, манай 
судалгааны тайланг ашиглаж 
чадсан аймгуудын ажил үйлс 

ӨМНӨХ ҮГ
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Др. Пунцагийн Цагаан
Удирдах зөвлөлийн дарга

урагштай, ард иргэд нь ам сайтай 
байгааг харах урамтай байдаг. 
Нийслэл, дүүргийн удирдлагууд 
ч ялгаагүй бусад дүүргийнхээ 
сайн ажил, шилдэг туршлагатай 
танилцаж, саар үзүүлэлтээ засаж 
сайжруулаад хамтдаа урагшлах 
ёстой.

Нийслэлийн дүүргүүдийн өрсөл-
дөх чадварыг хэмжиж, судалгаанд 
суурилсан шийдвэр гаргадаг 
болгох үйл хэргийг дэмжиж 
тусалсан Азийн сан, бусад 

байгууллага, хүмүүст гүн талархал 
илэрхийлье.

Тайланг сонгон уншиж буй Танд 
Эдийн засгийн бодлого, өрсөлдөх 
чадварын судалгааны төвийн 
хамт олныхоо өмнөөс амжилт 
хүсэж, оюуны мэлмий тань 
тунгалаг байхыг ерөөе. Та хийх 
ажил, өгсөн үүргээ хэмжиж сурвал 
хянаж чадна. Хянаж чадвал 
удирдаж чадна. 

ӨМНӨХ ҮГ
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МЭНДЧИЛГЭЭ

МЭНДЧИЛГЭЭ

Эдийн засгийн бодлого, өрсөлдөх 
чадварын судалгааны төвийн 
Дүүргүүдийн өрсөлдөх чадварын 
тайлан нь хоёр жил тутам 
Улаанбаатар хотын хамгийн 
чухал мэдээллийн сангийн нэг 
болж бидэнд танилцуулагддаг 
билээ. Азийн сан нь Нийслэлийн 
Засаг даргын Тамгын газартай 
арав гаруй жил түншлэн хот 
даяар, ялангуяа гэр хорооллын 
бүсэд үйлчилгээний чанарыг 
сайжруулах чиглэлээр олон 
ажлыг санаачлан хамтран 
ажиллаж байна. Бидний анхааран 
ажилладаг гол чиглэлүүдийн нэг 
нь түншүүдтэйгээ хамтран хотын 
талаарх мэдээллийг цуглуулж, 
түүнийг газарзүйн мэдээллийн 
системд суурилсан газрын зураг, 

хүснэгт, график зэрэг олон 
төрлийн хэлбэрээр иргэд, албан 
тушаалтнууд болон шийдвэр 
гаргагчдад хэрэгцээтэй мэдээлэл 
болгон хувиргах  юм.

Энэхүү ажлыг эхлүүлснээс хойш 
эрчтэй, байнгын өөрчлөгдөж 
буй хотын хөгжлийн динамикийг 
ойлгох, ахиц бий болгоход хэрхэн 
хамгийн сайн хувь нэмэр оруулах 
вэ гэдгээ тодорхойлоход туслах 
мэдээллийн сан мэдэгдэхүйцээр 
нэмэгдэж байна. ЭЗБӨЧСТ нь 
2017 оноос Дүүргүүдийн өрсөлдөх 
чадварын тайланг хоёр жил тутам 
боловсруулж ирсэн нь хотын 
хөгжилтэй холбоотой гарч ирсэн 
чухал мэдээллийн сангийн нэг 
болсон нь дамжиггүй.
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МЭНДЧИЛГЭЭ

Марк Кэйниг
Монгол Улс дахь Суурин Төлөөлөгч

Азийн Сан

Энэ бол хот даяар засаглал, орон 
нутгийн эдийн засгийн нарийн 
төвөгтэй байдал, тэдгээрийн 
хоорондын харилцан уялдааг 
ойлгоход туслах хэрэгсэл юм. 
ЭЗБӨЧСТ-ийн тасралтгүй хийж 
буй уг судалгаа нь мэдээллийн 
санг бий болгож, бид бүхэн 
өөрсдийн үр нөлөөг хэмжих, 
түүнчлэн ямар бодлого болон үйл 
явц хамгийн их эерэг өөрчлөлтийг 
авчирч буйг ойлгоход ашиглах 
боломжтой юм. Мөн шийдвэр 
гаргагчид болон орон нутгийн 
албан тушаалтнууд хэрхэн 
сайжруулалтыг өөрсдийн эрх 
мэдлийн хүрээнд хийх боломжтой 
гэдгийг тодорхойлохдоо 
өгөгдлийг ойлгож, ашиглах 
сонирхол нэмэгдэж буй нь бидэнд 
ажиглагдсан. Цаг хугацаагаар 

хэмжигдсэн, тодорхой, тогтвортой 
гүйцэтгэлийн стандарттай байх 
замаар бий болгосон эргэх 
холбоо ба хариуцлагын зангилаа 
нь Улаанбаатар хотод эерэг 
хөгжлийн орчинг бүрдүүлэхэд 
үнэлж баршгүй зүйл юм.

Иймд Азийн сан нь Дүүргүүдийн 
өрсөлдөх чадварын 2021 
судалгааны тайланг дахин 
дэмжин ажиллаж байгаадаа маш 
их баяртай байна. ЭЗБӨЧСТ-ийн 
хамт олонд энэ жил  амжилттай 
ажилласанд нь баяр хүргэхийн 
ялдамд энэхүү тайланг ашиглаж, 
Улаанбаатар хотыг улам 
сайжруулахад хүчин чармайлт 
гаргахыг хүсч буй хүмүүст чин 
сэтгэлийн мэндчилгээг дэвшүүлж 
байна.
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УДИРТГАЛ
Монгол Улсад оршин суугаа нийт 
хүн амын 68 хувь нь хот суурин 
газар, 46 хувь буюу 2 хүн тутмын 
нэг нь нийслэл хотод амьдарч 
байна.1 Эдгээр тоон үзүүлэлтүүд 2 
жилийн өмнөхтэй харьцуулахад 
тус бүр нэг нэгж хувиар нэмэгджээ. 
Өөрөөр хэлбэл хотжилт тэлэх 
хандлага үргэлжилсээр буй юм. 
Дэлхийн банкны тооцоолсноор 
2020 оны байдлаар дэлхийн 
нийт хүн амын 55 хувь нь хотод 
амьдарч байгаа бол 2050 он 
гэхэд хотын хүн ам хоёр дахин 
нэмэгдэж, 10 хүн тутмын 7 нь 
хотод амьдрахаар байна. 

Орчин үеийн хотжилт хүмүүсийг 
үр дүнтэйгээр нэгтгэж хамтын 
ажиллагаа, шинэ санаа, бүтээлч 
байдалд урин дуудах орон зай 
болж байна. Дэлхийн нийт ДНБ-
ий 80-иас дээш хувь нь хотуудад 
бий болж, хотжилт илүү их 
сонголт, боломжуудыг нээхийн 
зэрэгцээ дэлхий нийтийн өмнө 
тулгараад буй нийгэм, эдийн 

засаг, байгаль орчны асуудлуудыг 
шийдвэрлэхэд хамгийн их үүрэг 
гүйцэтгэж байна. Гэвч хотыг 
зөв төлөвлөж, зохион байгуулж, 
удирдаж чадахгүй бол эсрэгээрээ 
илүү өргөн хүрээг хамарсан сөрөг 
нөлөөллүүдийг үүсгэх хүч бий. 
Хотжилтыг амжилттай хөгжүүлэх-
ийн тулд түүний үр нөлөөг 
үнэлж, олон талаас нь бодитой 
хэмжих шаардлага тулгарч байна. 
Үүнд хувь нэмрээ оруулах нь 
Улаанбаатар хотын дүүргүүдийн 
өрсөлдөх чадварын судалгааны 
үндсэн зорилго билээ.

Улаанбаатар хотын өрсөлдөх 
чадварыг бид хоёр жил тутам 3 
дахь удаагаа хэмжээд байна. 1.5 
сая хүн амтай Улаанбаатар хотын 
өрсөлдөх чадварын ерөнхий 
индекс 0.545 оноогоор үнэлэгдэж 
байна. Өрсөлдөх чадварын 
индекс нь 0-1 хооронд утга авах 
ба 1 рүү дөхөх тусам өрсөлдөх 
чадвар сайтай гэж үздэг.

УДИРТГАЛ

Улаанбаатар хотын өрсөлдөх чадварын ерөнхий 
индекс
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1   2020, ҮСХ
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УДИРТГАЛ

УДИРТГАЛ

Улаанбаатар хотын өрсөлдөх 
чадварын хувьслыг ерөнхий 
утгаар нь авч үзвэл өрсөлдөх 
чадвар 2019 онд өмнөх үнэл-
гээнээс 7 хувь өссөн бол 2021 
онд өмнөх үнэлгээнээс 2 хувь 
буурсан дүр зураг харагдаж 
байна. Сүүлийн үнэлгээгээр 
өрсөлдөх чадварын амжилт 
буурсан ч тогтвортой өрсөлдөх 
чадвар хангагдаж чадаагүй нь 
анхаарал татаж байна. Өрсөлдөх 
чадварыг, тасралтгүй сайжруулах 
буюу өрсөлдөх чадварыг хурдтай 
нэмэгдүүлэхийн зэрэгцээ 

одоогийн нөхцөл байдлыг 
муутгахгүй байх, тогтвортой 
хадгалах нь чухал. 

Хотжилтын чанар нь хүн 
амын өсөлт, хэт төвлөрлийг 
гүйцэж чадахгүй байгаагаас 
өрсөлдөх чадвараа тогтвортой 
хадгалахад хүндрэл учирч байна. 
Нөгөөтэйгүүр өрсөлдөх чадварыг 
тогтвортой өсгөхөөс гадна 
өрсөлдөх чадварын өнөөгийн 
нөхцөл байдлыг ахиулж, 0.545 
оноог 1 оноо руу ойртуулах 
зорилт байсаар байна.

Тогтвортой өрсөлдөх чадварыг хангах хүчин зүйлс

Бэхжүүлэх хүчин зүйл
- технологи
- инновациБаталгаажуулах хүчин 

зүйл
- хүний хөгжил
- дэд бүтцийн хөгжил
- засаглалын үр ашиг

Суурь хүчин зүйл
-  урт хугацааны 
 бодлого, алсын хараа
-  эдийн засгийн чадавхи

Тогтвортой өрсөлдөх чадварыг 
хангах суурь хүчин зүйлс нь 
урт хугацааны бодлого, алсын 
хараа хийгээд хотын эдийн 
засгийн чадавхи юм. 2020 онд 
Улаанбаатар хотыг 2040 он хүртэл 
хөгжүүлэх бодлогын баримт 
бичгийг баталж, “сорилт тулгарч 
буй” хотыг “амьдрах таатай 

орчин бүрдсэн” хот болгох алсын 
харааг онцолсон. Урт хугацааны 
хөгжлийн бодлого бий болсон 
нь сайшаалтай бөгөөд бодлогын 
хэрэгжилтийг хангахын тулд 
судалгаа, өгөгдөлд суурилсан 
бодит шийдвэрүүд хийгээд 
иргэдийн оролцоо чухал байна. 
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УДИРТГАЛ

2     Үйл ажиллагаа явуулж буй ААНБ-ын тоо 2020 оны байдлаар, 
ДНБ 2019 оны байдлаар, Үндэсний статистикийн хороо

УДИРТГАЛ

Нийслэл хот бол яах аргагүй 
улсын эдийн засгийн төв. Нийт 
үйл ажиллагаа явуулж буй ААНБ-
ын 68.1 хувь нь Улаанбаатар 
хотод төвлөрч, улсын нийт ДНБ-
ий 66.2 хувийг энд бүрдүүлж 
байна.  Гэсэн хэдий ч хотжилт 
дагасан ажилгүйдэл, ядуурал 
байсаар.

Тогтвортой өрсөлдөх чадварыг 
баталгаажуулах хүчин зүйлсэд 
хүний хөгжил, дэд бүтцийн 
хөгжил, засаглалын үр ашигтай 
байдал багтана. Хотод эрүүл мэнд, 
боловсролын үйлчилгээний 
чанар хөдөө орон нутагтай 
харьцуулахад сайн хэдий ч 
ачаалал их байна. Дэд бүтцийн 
бүтээн байгуулалт эрчимтэй 
хийгдсээр буй ч төлөвлөлт, 
зориулалт нь зарим тохиолдолд 
иргэдийн амьдралын стандартад 
сөргөөр нөлөөлж байна. 
Засаглалын хувьд хүн амын 
нягтрал нэмэгдэх тусам төрийн 
үйлчилгээний хүртээмж буурах, 
иргэдийн оролцоо сулрах 
хандлага ажиглагдаж байна. 

Харин тогтвортой өрсөлдөх 
чадварыг бэхжүүлэх хүчин 
зүйлс нь технологи, инноваци. 
Улаанбаатар хотын өрсөлдөх 
чадварыг сайжруулахад бодит 

судалгаа, түүнд суурилсан 
технологи, инновацийн шийдэл 
дутагдаж байна. 

Тогтвортой өрсөлдөх чадварын 
эдгээр хүчин зүйлсийг хангахын 
тулд хотжилтын үр нөлөөг хүртэж 
буй иргэдийн оролцоо, хүсэл, 
тэмүүллийг онцгойлон анхаарах 
шаардлагатай. Улаанбаатар 
хотын хүн амын 70 хувь нь 
39 хүртэлх насны залуучууд. 
Залуучууд юу хүсэж байна вэ? 
Тэдний амьдралын хэв маяг 
хаашаа чиглэж байна вэ? Хэрхэн 
шинэ үеийн залууст зориулсан 
хотыг бий болгох вэ? 

Нийгмийн хөгжил, хотжилтын 
нөхцөл байдлаас хамаараад 
хотод тулгарч буй асуудлууд ч 
хувьсан өөрчлөгдөж байна. Илүү 
их боломжийг хайн хот руу нүүж 
байсан бол өдгөө илүү амар 
тайван байдлыг хайн хотоос нүүх 
болов. Өндөр шилэн барилга руу 
тэмүүлдэг байсан бол илүү орон 
зай, байгаль руу тэмүүлэх болов. 
Үүнийг хотжилтын бодлоготой 
хэрхэн уях вэ?

Хотын асуудал бол хүний асуудал, 
хүмүүсийн асуудал гэдгийг 
мартаж болохгүй. 



01СУДАЛГААНЫ 
ЗАРЧИМ, 
АРГАЧЛАЛ



Судалгааны үндсэн зорилго нь нийслэл Улаанбаатар хотын 9 дүүргийн 

өрсөлдөх чадварыг судалгааны хүрээнд тодорхойлсон шалгуур 

үзүүлэлтүүдээр тооцсон нэгдсэн индексээр үнэлэн, дүүргүүдийн 

болон Улаанбаатар хотын өрсөлдөх чадварыг тодорхойлох, өрсөлдөх 

чадварын давуу, сул талууд, түүнийг сайжруулахад тулгарч буй 

бэрхшээлүүдийг гаргаж ирэхэд оршино.

Судалгааны үр дүнд үндэслэн дүүрэг, нийслэлийн удирдлагуудыг  

бодитой мэдээллээр хангах, дүүрэг, нийслэлийн хөгжлийн бодлого, 

төлөвлөлтөд ашиглахуйц гарын авлага бий болгох, урт хугацааны 

хөгжлийн загварыг бий болгоход дэмжлэг үзүүлэхэд судалгааны  

зорилго хамаарна.

Судалгааны зорилго
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СУДАЛГААНЫ ЗАРЧИМ, АРГАЧЛАЛЭЗБӨЧСТ

ДҮҮРГҮҮДИЙН ӨРСӨЛДӨХ ЧАДВАРЫГ 
ХЭМЖИХ ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТҮҮД

Өрсөлдөх чадвар судлал нь 
маш өргөн хүрээтэй ойлголт 
бөгөөд аливаа улс, бүс нутгийн 
өрсөлдөх чадварыг тодорхойлж 
хэмжихдээ “эдийн засгийн бус” 
хүчин зүйлсийн нөлөөг нэмж 
тооцдогоороо эдийн засгийн 
онолд хувь нэмрээ оруулж буй 
салбар шинжлэх ухаан юм.

Өөрөөр хэлбэл улсын, аймгийн, 
дүүргийн гэх мэт янз бүрийн 
түвшний өрсөлдөх чадварыг 
тодорхойлох судалгаанууд нь 
тухайн бүс нутгийн хөгжлийн 
түвшинг эдийн засгийн болон 
эдийн засгийн бус шалгуур 
үзүүлэлтүүдийг ашиглан цогц 
байдлаар үнэлэх боломж олгодог.

Дүүргүүдийн өрсөлдөх чадварыг 
үнэлэхдээ энэхүү суурь зарчимд 
үндэслэн дүүргүүдийн буюу 
хотын хөгжлийн түвшинг цогц 
байдлаар хэмжих зорилгыг тавьж 
шалгуур үзүүлэлтүүдийг сонгосон 

болно. Дүүрэг, хотын хөгжлийн 
тухай ойлголт, түүнийг хэмжих 
тухай асуудал нь хотжилтын 
хурдацтай хөгжил, хотжилтын 
хувьслыг даган өдөр ирэх тусам 
өргөжин тэлж, өөрчлөгдөж байна. 
 
Орчин үеийн хот гэдэг ойлголт нь 
зөвхөн өндөр шилэн барилгууд 
баригдаж, үйлдвэрлэл үйлчилгээ 
төвлөрсөн газрыг хэлэхээ больж 
хүний хөгжлийг дээдэлсэн, иргэн 
бүрт хүртээмжтэй, эрүүл, аюулгүй, 
тав тухтай амьдрах орчин 
бүхий хотжилтыг бий болгоход 
улс орнууд анхаарч байна. 
Үүнээс гадна байгаль орчинд 
ээлтэй ногоон хот, амьдрахад 
илүү амар хялбар, цаг хугацаа 
хэмнэсэн ухаалаг хотын талаар 
судалгаанууд хийгдэх болжээ. 

Иргэдээ эрүүл, боловсролтой, 
орлоготой байхад буюу иргэдийн 
амьдралын чанарт анхаарах нь 
хотын хамгийн чухал асуудал 

Хүний хөгжлийг 
дээдэлсэн

Амьдрах орчин 
ая тухтай

Дэд бүтэц хөгжсөн, 
аюулгүй
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Хотын 
соёлтой

Бизнесийн таатай 
орчин бүрдсэн

Засаглалын үр 
ашиг сайн

Эдийн засгийн 
чадавхи өндөр

бөгөөд дэд бүтцээр хангагдсан, 
аюулгүй, эрүүл, ая тухтай амьдрах 
орчныг бүрдүүлэх нь зайлшгүй 
нөхцөл юм. Харин иргэдийн 
амьдралын чанар, амьдрах 
орчин сайн байх суурь нөхцөл нь 
засаглалын үр ашиг хүртээмжтэй 
байж, бизнес эрхлэх таатай  
орчин бүрдсэн, эдийн засгийн 
чадавхи өндөр байх явдал билээ. 
Энэхүү судалгааны хүрээнд 
дүүргүүдийн өрсөлдөх чадварыг 
хэмжихдээ амьдралын чанар, 
амьдрах орчин, аюулгүй байдал, 
засаглал, эдийн засаг гэсэн 
таван үндсэн бүлэг, тэдгээрийг 
нарийвчлан үнэлэх тус бүр 
гурван дэд бүлэг буюу нийт 15 
дэд бүлгийн хүрээнд нарийвчлан 
тодорхойлсон нийт 150 шалгуур 
үзүүлэлтээр хэмжсэн.

Амьдралын чанар бүлэгт 
дүүргийн иргэдийн амьжиргааны 
түвшин, эрүүл мэнд, боловсролын 
үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг 

үнэлэх 29 шалгуур үзүүлэлттэй. 
Амьдрах орчин бүлэг нь хот 
төлөвлөлт, хотжилт, дэд бүтэц, 
иргэдийн амьдарч буй орон 
сууцны нөхцөл байдал, орчны 
тохижилт, соёлын асуудлуудыг 
үнэлэх ба нийт 49 шалгуур 
үзүүлэлт ашигласан.

Аюулгүй байдал бүлгийн хүрээнд 
иргэд амар тайван, аюулгүй 
орчинд амьдрах боломж бүрдсэн 
эсэх хийгээд ногоон хотжилтын 
түвшинг үнэлэх 30 шалгуур 
үзүүлэлтийг ашигласан. 

Засаглал бүлэг нь дүүргийн 
төсөв, институцийн тогтолцоо, 
нийгмийн тогтолцоог үнэлэх ба 
31 шалгуур үзүүлэлттэй.

Эдийн засаг бүлэгт дүүргийн 
эдийн засгийн чадавхи,  
хөдөлмөр эрхлэлт, бизнесийн 
идэвхжлийг үнэлэх 11 шалгуур 
үзүүлэлт ашигласан.
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ДҮҮРГҮҮДИЙН ӨРСӨЛДӨХ ЧАДВАРЫН 
ҮНДСЭН 5 БҮЛЭГ, 15 ДЭД БҮЛЭГ

• Хотжилт
• Үндсэн дэд бүтэц
• Соёл

• Амар тайван байдал
• Аюулгүй орчин
• Эрүүл орчин

• Төсөв
• Институцийн тогтолцоо
• Нийгмийн тогтолцоо

• Эдийн засаг
• Хөдөлмөр эрхлэлт
• Бизнесийн идэвхжил

Дүүргүүдийн өрсөлдөх чадварын шалгуур үзүүлэлтүүдийн 
жагсаалтыг хавсралтаас харна уу.

• Амьжиргааны түвшин
• Эрүүл мэнд
• Боловсрол

АМЬДРАЛЫН 
ЧАНАР1

АМЬДРАХ 
ОРЧИН2

АЮУЛГҮЙ
БАЙДАЛ3

ЗАСАГЛАЛ4

ЭДИЙН
ЗАСАГ5
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МЭДЭЭЛЛИЙН ЭХ ҮҮСВЭР

Дүүргүүдийн өрсөлдөх чадварын 
судалгаа нь өрсөлдөх чадварыг 
үнэлэх шалгуур үзүүлэлтүүдийн 
мэдээллийг дараах хоёр төрлийн 
эх үүсвэрээс бүрдүүлсэн. Үүнд:

1. Дүүргүүдийн албан ёсны 
статистик мэдээлэл

2. Өрхийн асуулга

Дүүргүүдийн өрсөлдөх чадварыг 
үнэлэх 150 шалгуур үзүүлэлтийн 
ойролцоогоор 1/3 нь статистик 
мэдээлэл, 2/3 нь санал асуулгын 
мэдээлэл байна. Мөн өрсөлдөх 
чадварын үнэлгээнд орохгүй, 
зөвхөн нэмэлт мэдээлэл өгөх 
зорилготой ерөнхий үзүүлэлтүүд 
байна. 
Статистик мэдээлэл нь өрсөлдөх 
чадварыг тодорхой хугацаанд 
(өнгөрсөн нэг жилд гэх мэт) 
хэмжиж харуулдаг ба өрсөлдөх 
чадвар ямар түвшинд байгааг 
илэрхийлдэг. Харин санал 

асуулгаар статистик мэдээллийн 
олдоц муу, шууд хэмжихэд 
бэрх тоон бус үзүүлэлтүүдийг 
тодорхойлж олж авдаг онцлогтой. 
Түүнчлэн санал асуулгын 
мэдээлэл нь тухайн статистик 
мэдээллүүдийг батлах, бодит 
байдлыг тодруулах, иргэд,  
хувийн хэвшлийнхэн тухайн 
үзүүлэлтийг хэрхэн үнэлж буйг 
харуулах ач холбогдолтой. 
Тиймээс “өнгөрсний дүр 
зураг” болдог статистик тоон  
үзүүлэлттэй харьцуулахад санал 
асуулга нь бодит байдалд илүү 
дөхөм, цаг хугацааны хувьд  
илүү шинэлэг байдаг.

Энэхүү тайланд нийслэл, дүүргийн 
2019 оны статистик мэдээлэл 
болон 2020 оны 8 дугаар сард 
зохион явуулсан өрхийн санал 
асуулгын мэдээллийг ашигласан 
болно.

Дүүргүүдийн өрсөлдөх чадварын шалгуур үзүүлэлтүүдийн 
жагсаалтыг хавсралтаас харна уу.
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СУДАЛГААНЫ ТҮҮВЭРЛЭЛТ

Судалгааны санал асуулгын 
мэдээллийг өрхийн асуулгаар 
цуглуулсан ба нийслэлийн нийт 
есөн дүүргийг хамарсан түүвэр 
судалгааг зохион явуулсан. Түүвэр 
судалгааг хоёр шатат, энгийн 
санамсаргүй түүврийн аргаар 
хийсэн. 
Түүврийн дизайн нь өмнөх 
судалгаатай ижил зарчмаар 

тодорхойлогдсон. Дүүргүүдийн 
өрсөлдөх чадварын тайлан 2017 
судалгааны гол үзүүлэлтүүдийн 
хувьд түүврийн алдааны хязгаар, 
дизайны нөлөө нь дүүргүүдийн 
түвшинд төлөвлөж байсан 
хэмжээнд гарсан тул түүврийн 
хэмжээ, дизайныг өөрчлөх 
шаардлагагүй гэж үзсэн.

Судалгааны зорилгод нийцсэн 
түүврийн хүрээ нь Улаанбаатар 
хотын нийт өрх буюу дүүргүүдээс 
төрийн үйлчилгээ авч буй иргэд 

юм. Түүврийн эх олонлогоор 
Улаанбаатар хотын 2019 оны 
жилийн эцсийн хүн ам, өрхийн 
тоог авсан.

Дүүргүүдийн өрсөлдөх чадварын 
судалгааны түүврийг энгийн 
санамсаргүй түүврийн аргаар 
сонгосон. Энгийн санамсаргүй 
түүвэр буюу нийт эх олонлогоос 

судалгаанд хамруулах өрх  
бүрийг тэнцүү магадлалтайгаар 
сонгох тохиолдолд түүврийн 
хэмжээг дараах томьёогоор 
тооцно.

УЛААНБААТАР ХОТЫН ХҮН АМ, ӨРХИЙН ТОО, ДҮҮРГЭЭР, 2019

ТҮҮВРИЙН 
ХЭМЖЭЭ

ӨРХИЙН ТОО ХҮН АМ

Багануур              8,133 28,570 

Багахангай              1,131 4,123 

Баянгол            62,976 225,840 

Баянзүрх          104,764 361,689 

Налайх            10,248 37,659 

Сонгинохайрхан            93,521 327,580 

Сүхбаатар            40,061 144,409 

Хан-Уул            51,241 187,278 

Чингэлтэй            39,345 148,977

             1,131 411,420 1,466,125

Эх үүсвэр: ҮСХ

ТҮҮВРИЙН 
ХҮРЭЭ
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Түүврийн хэмжээ, түүний 
хуваарилалтын тооцооллыг 
хийхдээ түлхүүр үзүүлэлт нь 
ядуурлын хамралтын хүрээ 
байхаар тооцож онолын 
хувьд ядуу болон ядуу бус 
иргэд судалгаанд хамрагдах 
магадлалаар тооцогдсон. 
Ингэснээр өрхийн сонголтыг 
энгийн санамсаргүй аргаар 

хийхэд амьжиргааны түвшний 
хувьд бүх давхаргын өрх 
сонгогдох боломж бүрдсэн. 
Ингээд судалгааны нийт түүврийн 
хэмжээ 2,400 өрх байхаар 
тооцсон ба дүүргүүдийг хооронд 
нь харьцуулах, эрэмбэлэх 
тохиолдолд түүврийн тэгш 
хуваарилалт илүү зохимжтой гэж 
үзсэн.

СУДАЛГААНЫ ТҮҮВРИЙН ХЭМЖЭЭ, ЖИГД ХУВААРИЛАЛТЫН АРГА

Түүврийн хэмжээ  

Багануур 200

Багахангай 200

Баянгол 300

Баянзүрх 300

Налайх 200

Сонгинохайрхан 300

Сүхбаатар 300

Хан-Уул 300

Чингэлтэй 300

Нийт 2,400

-  судалгаанд хамруулах өрхийн тоо буюу түүврийн хэмжээ;
-  хүсч буй ач холбогдлын түвшинг тодорхойлох статистик утга;
-  судалгаагаар хэмжих түлхүүр үзүүлэлтийн тооцооны утга;
-  дизайны нөлөө, ерөнхий тохиолдолд 2.0 байна гэж таамагладаг;
-  95 хувийн итгэх мужид хүлээн зөвшөөрөгдөх алдааны хязгаар

n
z
p
deff
e

n deff
z2p(1-p)

e2
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Түүврийн дизайныг 2 шатат 
энгийн санамсаргүй түүврийн 
аргаар хийсэн. Эхний шатанд 
түүврийн анхан шатны нэгж 
(ТАШН)-ийг хэмжээнд нь 
пропорционал магадлалт аргаар, 

дараагийн шатанд өрхийг энгийн 
санамсаргүй аргаар сонгосон.  
Хэмжээнд нь пропорционал 
магадлалт түүврийн аргыг дараах 
байдлаар томьёолдог.

ТҮҮВРИЙН 
НЭГЖИЙН 
СОНГОЛТ

ТҮҮВРИЙН АНХАН ШАТНЫ НЭГЖИЙН СОНГОГДОХ МАГАДЛАЛ НЬ:

ХОЁР ДАХЬ ШАТАНД ТУХАЙН ТҮҮВРИЙН АНХАН ШАТНЫ НЭГЖЭЭС ӨРХИЙН 
СОНГОГДОХ МАГАДЛАЛ НЬ:

ӨРХИЙН СОНГОГДОХ МАГАДЛАЛ НЬ ДЭЭРХ 2 МАГАДЛАЛЫН ҮРЖВЭР:

Түүврийн хэмжээ 2,400 байхаар тооцсоны дагуу нийт 240 ТАШН-ээс 
тус бүр 10 өрхийг судалгаанд хамруулахаар дизайныг гаргасан.

СУДАЛГААНЫ ТҮҮВЭРЛЭЛТ

P2hi

nhMhi

Mh

P1hi

Mhi

M’hi

Phi *
mhinhMhi

M’hiMh

-  h страта дахь i-р ТАШН-ийн өрхийн сонгогдох магадлал;
-  h стратагаас сонгогдох ТАШН-ийн тоо;
-  h страта дахь i-р ТАШН-ийн түүврийн хүрээний өрхийн тоо;
-  h страта дахь түүврийн хүрээний нийт өрхийн тоо;
-  h страта дахь i-р ТАШН-д сонгогдох өрхийн тоо;
-  h страта дахь i-р ТАШН-ийн жагсаалтаар ирүүлсэн өрхийн тоо

Phi

nh

Mhi

Mh

mhi

M’hi
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ТҮҮВРИЙН 
ЖИН

2 ШАТАТ ТҮҮВРИЙН ДИЗАЙНЫ ХУВЬД ТҮҮВРИЙН ЖИНГ ТОМЬЁОЛБОЛ:

ӨРХ СУДАЛГААНД ХАМРАГДААГҮЙ ТОХИОЛДОЛД ТУХАЙН ӨРХӨД НОГДОХ 
ЖИНГ БУСАД ХАМРАГДСАН ӨРХӨД ДАРААХ ТОМЬЁОГООР ХУВААРИЛНА.

Whi

MhM’hi

nhMhimhi

W’hi Whi

mhi

m’hi

-  h страта дахь i-р ТАШН-ийн өрхийн суурь жин;
-  h стратагаас сонгогдох ТАШН-ийн тоо;
-  h страта дахь i-р ТАШН-ийн түүврийн хүрээний өрхийн тоо;
-  h страта дахь түүврийн хүрээний нийт өрхийн тоо;
-  h страта дахь i-р ТАШН-д сонгогдох өрхийн тоо;
-  h страта дахь i-р ТАШН-ийн жагсаалтаар ирүүлсэн өрхийн тоо

-  h страта дахь i-р кластерийн түүвэрлэгдсэн өрхийн тоо;
-  h страта дахь i -р кластерт судалгаанд хамрагдсан өрхийн тоо

Whi

nh

Mhi

Mh

mhi

M’hi

mhi

m’hi
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Мэдээллийг боловсруулахдаа 
CSPro програм ашиглан 
мэдээллийг засварлан оруулж, 
SPSS программыг ашиглан 
оруулсан мэдээлэлд статистик 
шинжилгээ хийн боловсруулж, үр 
дүнг гаргасан. Түүврийн ерөнхий 
шинжийг хавсралтаас харна уу. 

Санал асуулгын мэдээллээр 
цуглуулсан шалгуур үзүүлэлтүүд 
нь 1-10 хооронд оноогоор 
хэмжигдэх байх ба тухайн 
үзүүлэлтийн талаарх иргэдийн 
үнэлгээ сайн бол 10 руу дөхөх 
оноо, сул бол 1 рүү дөхөх оноо 
байна.

МЭДЭЭЛЭЛ 
БОЛОВС-
РУУЛАЛТ

СУДАЛГААНЫ ТҮҮВЭРЛЭЛТ

Судалгаанд тухайн өрхийг 
төлөөлөн мэдээлэл өгөх 
чадвартай, насанд хүрсэн 
өрхийн гишүүнийг хамруулан 
биечлэн уулзаж, ярилцлага  
хийх замаар мэдээллээ 
цуглуулсан. Түүвэрлэлтийн явцад 
сонгогдсон өрхийг судалгаанд 
бүрэн хамруулахын тулд тухайн 
өрх судалгаа авах үеэр эзгүй 
байх тохиолдолд 2-3 удаа 
очиж судалгаанд хамруулах 

ажлыг зохион байгуулсан.  
Мөн тухайн сонгогдсон өрх 
санал асуулгад оролцохоос 
татгалзсан, хариулт өгөх 
боломжтой хүн байгаагүй,  
3 удаагийн очилтонд эзгүй  
байсан гэх мэт зайлшгүй 
тохиолдлоор тухайн өрхийг 
судалгаанд хамруулах боломжгүй 
болсон бол нөөц өрхөөс  
судалгааг авч судалгааны 
хамралтыг нэмэгдүүлсэн.

МЭДЭЭЛЭЛ 
ЦУГЛУУЛАЛТ
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Дүүргүүдийн албан ёсны 
статистик мэдээлэл болон  
өрхийн асуулгаар цуглуулсан 
шалгуур үзүүлэлтүүдийг 
ашиглан өрсөлдөх чадварын 
индексийг Улаанбаатар хот 
болон 9 дүүрэг тус бүрийн хувьд 
тооцсон. Өрсөлдөх чадварыг 
хэмжиж буй шалгуур үзүүлэлтүүд 
нь өөр хоорондоо ялгаатай 
хэмжих нэгжээр илэрхийлэгддэг 

тул тэдгээрийг нэгдсэн нэг 
хэмжүүрт оруулахын тулд 0-1 
хооронд байх тодорхой хэмжих 
нэгжгүй хэмжүүр болох индекст  
хувиргаж буй юм. Улаанбаатар 
хот болон дүүргүүдийн өрсөлдөх 
чадварын ерөнхий индексийг 
тооцохын тулд өрсөлдөх 
чадварын индексийг үндсэн 5 
бүлэг, 15 дэд бүлгийн хүрээнд  
мөн тооцсон.

Өрсөлдөх чадварын индексийг 
нийт 150 шалгуур үзүүлэлтээс 
15 ерөнхий мэдээллийг хасч 
135 үзүүлэлтийн хувьд тооцсон. 
Ингэхдээ тухайн шалгуур үзүүлэлт 
бүрийн хувьд дээд ба доод  
утгыг урьдчилан тодорхойлж 
тооцоонд ашигласан. Мөн 
шалгуур үзүүлэлтүүдийг шинж 

чанараас нь хамааруулан эерэг 
ба сөрөг гэж ангилна.

Эерэг үзүүлэлт гэж тухайн 
үзүүлэлтийн тоон утгыг өсгөхөд 
шинж чанар нь сайжирдаг 
үзүүлэлтийг хэлэх ба эерэг 
үзүүлэлтийн индексийг дараах 
томьёогоор тооцно.

Сөрөг үзүүлэлт гэж тухайн 
шалгуур үзүүлэлтийн тоон утгыг 
бууруулахад шинж чанар нь 

сайжирдаг үзүүлэлтийг хэлэх ба 
сөрөг үзүүлэлтийн индексийг 
дараах томьёогоор тооцно.

ӨРСӨЛДӨХ 
ЧАДВАРЫН 
ИНДЕКС 
ТООЦОХ 
ҮНДСЭН 
ДАРААЛАЛ:

1. ШАЛГУУР ҮЗҮҮЛЭЛТ БҮРИЙН ХУВЬД ИНДЕКС ТООЦОХ

Дүүргүүдийн өрсөлдөх чадварын шалгуур үзүүлэлтүүдийн дээд, доод утга 
болон эерэг, эсвэл сөрөг утга эсэхийг хавсралтаас харна уу.

Индекс
Бодит утга − Хамгийн доод утга

Хамгийн дээд утга − Хамгийн доод утга

Индекс
Бодит утга − Хамгийн доод утга

1−
Хамгийн дээд утга − Хамгийн доод утга
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Дүүргүүдийн өрсөлдөх чадварын 
шалгуур үзүүлэлтүүд нь 5 бүлэг, 15 
дэд бүлэгт ангилагдах ба үзүүлэлт 
бүрийн хувьд индекс тооцсоны 
дараа дэд бүлгийн болон бүлгийн 
индексийг тооцно.

Дэд бүлгийн болон бүлгийн 
индексийг тооцохдоо геометрийн 
дундажийг ашиглана. Энэ 
тохиолдолд бүлэг бүрт агуулагдах 
үзүүлэлтүүдийн хувийн жин 
тэнцүү гэж ойлгоно.

Өрсөлдөх чадварын ерөнхий 
индексийг тооцохдоо бүлгийн 

индексүүдийн (үндсэн 5 бүлэг) 
геометрийн дунджаар тооцно.

Ерөнхий индекс нь 0-1 хооронд 
утга авах ба утгын дарааллаар 
дүүргүүдийг эрэмбэлнэ. Ерөнхий 

индексийн эрэмбэ нь тухайн 
дүүргийн өрсөлдөх чадварын 
байр суурь ямар байгааг харуулна.

2. БҮЛГИЙН ИНДЕКС ТООЦОХ

3. ЕРӨНХИЙ ИНДЕКС ТООЦОХ

n
n

i=1

1
(              )Бүлгийн индекс ИндексiΠ

n
n

i=1

1
(                      )Ерөнхий индекс Бүлгийн индексiΠ

-  i дугаар үзүүлэлтийн индекс
-  нийт үзүүлэлтийн тоо

Индексi

n
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ДҮҮРГҮҮДИЙН ӨРСӨЛДӨХ ЧАДВАРЫН 
ҮНЭЛГЭЭ

ЭЗБӨЧСТ

ДҮҮРГҮҮДИЙН ӨРСӨЛДӨХ ЧАДВАРЫН 
ЕРӨНХИЙ ИНДЕКС

Хан-Уул

Баянзүрх

Баянгол

Чингэлтэй

Сүхбаатар

Багануур

Сонгинохайрхан

Налайх

Багахангай

УЛААНБААТАР

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0.531

0.526

0.513

0.504

0.496

0.469

0.455

0.446

0.392

0.545

0 1


