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Талархал

Энэхүү тайлан нь Улаанбаатар (УБ) хотын дарга, 
ноён Э.Бат-Үүлийн зөвлөмжийн дагуу УБ хотын 
засаг захиргааны хамтын ажиллагаанд тулгуурлав. 
Судалгааны туршид хотын орлогч дарга Н. Батаагийн 
тэргүүлсэн, Өмчийн харилцааны газар, Стратегийн 
бодлого, төлөвлөлтийн хэлтэс болон Нийслэлийн 
ерөнхий төлөвлөгөөний газрын төлөөллөөс 
бүрдсэн зөвлөх багийнхан  энэхүү тайланд хэрэгтэй 
мэдээлэл, санал хүсэлтийг ирүүлсэн. Тайлангийн 
дүгнэлт, зөвлөмжийг хотын дарга ноён Э. Бат-Үүлийн 
удирдсан уулзалтын үеэр УБ хотын удирдлагын багт 
танилцуулсан. Тус хэлэлцүүлгийн үр дүнг энэхүү 
судалгааны эцсийн тайланд тусгасан болно.

Судалгааг багийн ахлагч Мескерем Брхане (Хот 
байгуулалтын тэргүүлэх мэргэжилтэн)-гийн 
тэргүүлсэн Дэвид Мэйсон (Хот төлөвлөлтийн 
зөвлөх), Жеофф Пэйн (Хот төлөвлөлтийн зөвлөх), 
Ольга Каганова (Газрын харилцааны мэргэжилтэн, 
зөвлөх), Батбилэгийн Чинзориг (Газрын харилцааны 
мэргэжилтэн, зөвлөх), Бадарчийн Эрдэнэ-
Очир (Хөтөлбөрийн мэргэжилтэн), Румана Хакк 
(Хот байгуулалтын ахлах мэргэжилтэн) нарын 
бүрэлдэхүүнтэй баг гүйцэтгэв. УБ хотын тэлэлтийн 

талаарх нэгдүгээр бүлэг, хувийн хэвшлийн газрын 
зах зээлийн талаарх дөрөвдүгээр бүлэг болон 
эцсийн бүлгийг Дэвид Мейсон тус тус хариуцан 
бичлээ. Жеофф Пейн нь зохицуулалтын эрх зүйн 
орчны талаарх хоёрдугаар бүлгийг Б. Чинзоригийн 
хамт хариуцан бичсэн. Ольга Каганова хотын 
эзэмшлийн газрын талаарх гуравдугаар бүлгийг Б. 
Чинзоригийн хамт хариуцан бичсэн болно. Сандра 
Уатсон болон Изабель Дуарте Жуниор нар зохион 
байгуулалтын дэмжлэг үзүүлэв. Майкл Алван 
тайланг хянан тохиолдуулан, эхийг бэлтгэв. Газрын 
зураглалыг Бруно Бонасеа, графикуудыг Ростен Вү 
тус тус гүйцэтгэв.

Энэхүү тайланг хянаж, зөвлөгөө өгч хамтран 
ажилласан Харрис Селод, Жошуа Галло, Мэтью 
Глассер, Энрике Фанта, Кейт Бель болон Тони 
Ламб нарт судалгааны багийнхан  талархаж байна. 
Түүнчлэн судалгаанд Абхас Кумар Жха (Нийгэм, 
хот, хөдөө, сэргээн хөгжих асуудал эрхэлсэн газрын 
менежер) болон Жеймс Андерсон (Монгол улсад 
суугаа суурин төлөөлөгч) нар  үнэтэй хувь нэмэр 
оруулсан болно.





IX

Зах зээлд тулгуурласан хот байгуулалтын түүхэн 
өөрчлөлт Улаанбаатар хот (УБ)-д явагдаж байна. 
Нийтийн болон хувийн хэвшлийн ашиглалтанд 
зориулсан газрын нийлүүлэлт болон байршилд 
нөлөөлөх хотын бодлогын шийдвэрүүд энэ 
хөгжилд хүчтэй нөлөө үзүүлсээр байна. Хувийн 
хэвшлийн хөрөнгө оруулалт хотын төв хэсэгт болон 
тээврийн гол замуудын дагуу байрших үйлчилгээнд 
сайтар холбогдсон газруудад төвлөрч байгаа бөгөөд 
тэдгээр нь хотын нийт барилгажсан хэсгийн багахан 
хэсгийг эзэлж байна. Монгол улсын хуулиар УБ хотын 
иргэдэд оршин суух зориулалтаар газрыг үнэгүй 
ашиглах боломж олгодог нь орон сууцжуулалтын 
нийт өртгийн томоохон хэсгийг бууруулах боломжтой 
учир сайшаагууштай. Харин эдгээр газар олголтуудын 
үр дүнд хотын зах хэсгээр нягтаршил багатай хотын 
тэлэлт явагдсан нь тээвэр болон хотын иргэдэд 
нийтийн аж ахуйн үндсэн үйлчилгээг хүргэхэд 
өндөр зардал учруулж, тэдгээр үйлчилгээнүүдийн 
сайжруулалтыг санхүүжүүлэх боломжтой орлогын 
чухал эх үүсвэрийг алдаж байна. 

Хотын одоогийн засаг захиргаа газрыг өөрийн 
мэдлийн хамгийн чухал хөрөнгүүдийн нэг 
болохыг сайтар ойлгож байна. Ялангуяа хотын 
захиргаанаас  газрыг нийтийн ашиг сонирхолд 
нийцүүлэн идэвх санаачлагатайгаар ашиглахаар 
зохион байгуулалттай оролдлого хийж байна.  
Гарсан мэдэгдэхүйц амжилтуудыг дурдвал: (i) хотын 
эзэмшлийн хөрөнгийн бараг гүйцэд бөгөөд орчин 
үеийн нягтлан болох бүртгэлийн тооллого; (ii) нийтийн 
зориулалттай газрын судалгаа, зураглал, тооллого 
болон аудит хийх ажиллагаанууд; ба (iii) газрыг ил 
тод бус болон зарим тохиолдолд хууль бусаар хувийн 
хэвшлийн этгээдүүдэд олгодог байсан өмнөх явдлыг 
зогсоон, залруулах мөн албан бус эзэмшлээс нийтийн 

эзэмшлийн газрыг хамгаалах шийдвэртэй захиргааны 
арга хэмжээнүүд байна. 

Гэсэн хэдий ч дээрх шинэчлэл нь бүрэн бус бөгөөд 
хотын захиргааны хүчин чармайлтыг одоогийн 
хууль тогтоомж, журмуудаас гадна оршин суух 
зориулалттай нийтийн тогтоосон эрхийн хувьд 
газрын талаарх зөрчилтэй ойлголтууд хязгаарлаж 
байна. Хөрөнгө оруулалт, эдийн засгийн өсөлтөнд 
дэм болох зорилгоор газрын харилцааг сайжруулах 
болон хотын газар, үл хөдлөх хөрөнгийн зах зээлийг 
ажиллагааг дэмжихэд хэд хэдэн шийдвэрлэгдээгүй 
тулгамдсан асуудлууд хотод тулгарч байна. 

Нягтаршил багатай хотын тэлэлт болон дэд 
бүтэцгүй байдал нь иргэдийн амьдралын чанар, 
хотын нийт эдийн засгийн өрсөлдөх чадварыг 
хамтад нь бууруулж байна. Цаашлаад хотын 
нутаг дэвсгэрийн ихээхэн хэмжээний газар дэд 
бүтэцгүй байгаа байдал нь бүс нутгийн өрсөлдөх 
чадвар өндөртэй олон улсын томоохон хотуудтай 
харьцуулахад ажил олгогчид болон ажиллах хүчнийг 
татах хотын чадварыг сулруулж байна. Зүүн Азийн бүс 
нутгийн 100,000-аас дээш хүн амтай 869 хотуудаас 
ердөө 182 (21 хувь) нь УБ хотоос бага нягтаршилтай 
байна. Нягтаршил багатай хотжилт нь хувийн авто 
машины хэрэглээний хэрэгцээг нэмэгдүүлдэг ба энэ 
нь замын хөдөлгөөний түгжрэл болон зорчих хугацааг 
нэмэгдүүлэн, ажиллагсад, компаниудын цаг хугацаа, 
хөрөнгө мөнгийг зарлагаддаг (Зураг Е.1-ийг үзнэ үү). 
Жишээлбэл, гэр хорооллын оршин суугчдын гуравны 
нэгийн өдөр тутмын ирж очиход зарцуулах зорчих 
хугацаа хоёроос дөрвөн цагийн хооронд байна. 
Нягтаршил өндөр байх нь нийтийн үйлчилгээ үзүүлэх 
өртгийг нилээд бууруулдаг. Жишээбэл, Баянгол дүүрэг 
нь хотын хамгийн их хүн амын нягтаршилтай бөгөөд 

Хураангуй
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Зураг Е. 1: Авто замын шатлал, гадаргуу талбайн хамрах хүрээ ба хүн амын нягтаршил: 2003-2012 он

Зургийн эх сурвалж: Монгол улсын эдийн засгийн хөгжлийн яам. Тоо мэдээ; 2012 оны Финлянд улсын хүн амын бүртгэл; Бартер, Кентворти ба 
Лаубе 2003 он; АНУ-ын Хүн амын тооллогын товчоо 2012 он.  

Тэмдэглэл: Хүн амын нягтаршлыг хэмжихэд харьцуулж болох хотуудын мэдээллийн хязгаарлалтаас шалтгаалан барилгажсан газар нутгийн 
бус харин захиргааны хил хязгаарыг ашигласан болно. км=километр; м=метр; км2 = квадрат километр
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хамгийн олон тооны гудамжны гэрэлтүүлэгтэйгээс 
гадна гудамжны гэрэлтүүлэгт зарцуулдаг нэг 
иргэнд ноогдох зарлагаараа хамгийн багатай буюу 
Сонгинохайрхан дүүргийнхээс гуравны нэгээр бага 
бөгөөд Сүхбаатар дүүргийнхээс гурав дахин бага 
байна. Эсрэгээрээ гэр хорооллын газар нутгийн 
нягтаршил багатай өсөлт нь авто зам зэрэг нийтийн 
дэд бүтцийн өртгийг нэмэгдүүлэхийн хажуугаар 
тэнд халаалт, бохир зайлуулах дэд бүтэц аваачихад 
хориглох хэмжээний улсын хөрөнгө оруулалт болон 
ашиглалтын зардал шаардлагатай болох учир гол 
төлөв эдгээр үйлчилгээнүүдийг огт үзүүлэх боломжгүй 
байна.1 Улмаар төвийн халаалт болон бохир 
зайлуулах дэд бүтэц байхгүй байдал нь агаар, усны 
бохирдол, дагалдах олон нийтийн эрүүл мэндийн 
эрсдлийг нэмэгдүүлэхэд хүргэж байна. Хамгийн гол нь 
бага нягтаршилтай хотын тэлэлтийн эдгээр асуудлууд 
тэдгээр газруудад амьдарч буй хотын ядуу иргэдэд 
илүү их тусч байна. 

Хүн амын нягтаршил бус харин хотын гудамжны 
зохион байгуулалт болон газар ашиглалтын 
төлөвлөгөө нь авто замын түгжрэлд нөлөөлж 
байна. Бүс нутгийн бусад том хотуудтай харьцуулахад 
УБ хотын тээврийн хэрэгсэл эзэмших түвшин 
харьцангүй өндөр бөгөөд авто замын нийт орон зайн 
нийлүүлэлт бага байна.2 Одоогийн гудамжны сүлжээ 
нь авто замын түгжрэлийг бууруулдаггүй ба явган 
зорчигчийн хөдөлгөөнийг дэмжихгүй байна. Зураг Е.1-т 
2003-2012 оны хугацаанд цуглуулсан УБ хот болон 
ойролцоо хүн ам бүхий бусад гурван хотын төвийн 
бүсүүдийн 0.64 километр квадрат (км2) хэсгүүдийг 
хооронд нь харьцуулав. Зурагт харуулснаар УБ хотын 
төв хэсэг холбоос маш цөөнтэй том гудамжууд болон 
тээврийн хэрэгсэлд хаалттай хорооллуудаас тогтож 
байна. Харин Хельсинки, Саппоро болон Вашингтон 

1 Жишээлбэл, Дэлхийн Банкны 2009 онд хийсэн дэд бүтцийн өртгийг 
тооцоолох судалгаагаар нэг өрхөд ноогдох цэвэр усны холболтын зардал 
4,500-аас 11,500 ам. долларын хооронд, дулааны холболтын зардал 2,000-
аас 8,000 ам. долларын хооронд байх тооцоо гарсан байна (Дэлхийн Банк, 
2010 он). Дэлхийн Банкны сүүлийн үеийн нэг судалгаагаар гэр хорооллын 
өрхүүдийн 52.3 хувь нь жилд 3,243 ам. доллар (6 сая төгрөг) буюу түүнээс 
бага орлогыг олдог (Дэлхийн Банк, 2014б) хэмээн тооцоолсон нь гэр 
хорооллын олон өрхүүдийн төлбөрийн чадвараас зөвхөн дээрх хоёр 
үйлчилгээнд холбох зардал хэт давж байгааг илтгэж байна. 
2 УБ хотын 1,000 хүнд ноогдох бүртгэгдсэн тээврийн хэрэгслийн тоо 378 
байгаа нь; Себү, Сөүл болон Шанхай хотуудынхаас бараг хоёр дахин их 
бөгөөд Хятад улсын засаг захиргааны тусгай бүс болох Хонконг хотынхоос 
тав дахин их байна. Хотын газар нутагт авто замын эзлэх хувийг хэмжихэд 
Манила, Шанхай, Хо Ши Мин, Сингапур болон Хонконг хотуудын нийт 
хотын газарт эзлэх авто замын орон зай 4-өөс 9 дахин их байна (Дэлхийн 
Банк 2014в; 2015)

хотуудад хөдөлгөөнийг хурдасгах зориулалттай том 
гудамжууд болон багавтар хорооллуудын доторх 
хөдөлгөөнд зориулсан жижиг гудамжуудын шатлал 
байдаг байна. Энэ нь ялангуяа газар ашиглалтыг 
авто зам, тээврийн хөрөнгө оруулалттай уялдуулсан 
тохиолдолд тээврийн хэрэгсэл болон явган зорчигчийн 
хөдөлгөөнийг сайжруулдаг байна.

Хот  төлөвлөлтийн зохицуулалт болон хандлага 
нь хоцрогдсон бөгөөд хотын тэлэлт, газрын зах 
зээлийн гажуудалд хувь нэмэр болж байна. УБ 
хотын газар ашиглалтын одоогийн зохицуулалтууд 
нь хатуу бөгөөд хосолсон зориулалтын оронд 
тусгаарласан газар ашиглалтыг хөхиүлэн дэмжиж 
байна. Олон улсын шилдэг туршлагуудад нэг 
зориулалттай газар ашиглалтыг хотын нийт газар 
нутгийн 10-15 хувиас илүүг эзлэхгүй байвал зүйтэй гэж 
зөвлөдөг (НҮБ-ХАБИТАТ 2013:28). Харин одоогийн 
УБ хотын Ерөнхий төлөвлөгөө (БХБЯ 2013 он)-гөөр 
хотын газрын ердөө 1.7 хувьд холимог зориулалттай 
ашиглалтыг тогтоон, ирээдүйд энэ хувийг 1.39 хүртэл 
бууруулахаар заасан байна. Хотын газар нутгийн 30 
хувьд нэг зориулалт бүхий оршин суух зориулалттай 
бүсүүдийг төлөвлөж буй ч эдгээр бүсүүдэд арилжааны 
зориулалттай үйл ажиллагаануудыг зөвшөөрөхгүй 
байгаагаас тэдгээрт хүрэхийн тулд иргэд хотын бусад 
хэсгүүд рүү зорчих шаардлагатай болж байна. Дээрх 
газар ашиглалтын зориулалтын хязгаарлалтууд нь 
зах зээлийн дэмжиж болох байсан ашиглалтанд 
хийх хөрөнгө оруулалтыг саатуулан, барилгажилтын 
өртгийг нэмэгдүүлэн, газар ашиглалтын нягтаршил, үр 
ашгаар дамжуулан хотуудын олж авдаг эдийн засгийн 
болон нийгмийн ашиг тусыг мөн саатуулж байна.

Газрын тухай одоогийн хууль тогтоомж, дадлууд 
байнга өөрчлөгддөг байдал нь барилгын 
компаниудын хувьд тодорхой бус харин 
захиргааны хувьд үр ашиггүй байдалд хүргэж 
байна. Хууль тогтоомж, журмуудад оруулсан удаа 
дараагийн өөрчлөлтүүд нь тэдгээрийн хоорондын 
уялдаагүй байдлыг бий болгож, улмаар боломжит 
хөрөнгө оруулагчдын хувьд тодорхой бус нөхцөл 
байдал болон байнга сунгах шаардлагатай эзэмшүүлэх 
гэрээ зэрэг газрын харилцааны гажуудлыг үүсгэж 
байна. Оршин суух зориулалттай “эзэмших” болон 
“өмчлөх” эрх нь эрх эзэмшигчдэд их төстэй эрхүүдийг 
олгодог учир тэдгээрийн хоорондох эзэмшлийн 
ашиглалтын ялгаа нь бодит байдал дээр тодорхой бус 
байна. Компани, хуулийн этгээдүүд нь газар өмчилж 
болохгүй, эзэмших эрх авах ёстой бөгөөд уг эрх нь 
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ердөө 15 жилийн дараагаар цуцлагдах магадлалтай 
учир үзэмжээр хугацааг сунгагдах нөхцөл байдалд 
орох магадлалтай юм. Энэ нь хэрэгцээгүй төөрөгдөл, 
тодорхойгүй байдлыг бий болгон, ашиглах эрхийн 
гэрчилгээ сунгагдахгүй гэх ойлголтоос хамааран газарт 
оруулах хөрөнгө оруулалтын шийдвэрийг гажуудуулах 
боломжтой юм. 

Газрын харилцааны тогтолцоо илүү үр ашигтай 
бөгөөд ил тод болох хэрэгтэй байна. Газрын 
харилцаанд оролцдог олон тооны хотын болон 
засгийн газрын байгууллагууд байгаа нь төрийн 
байгууллагуудын ажлуудын хэсэгчлэл, давхардлаас 
гадна газрын чиглэлээр үйлчилгээ авагч нарын 
хувьд илүү зардал, төөрөгдөл бий болгож байна.  
Жишээлбэл, газар өмчлөх процесс 9 байгууллагаар 
дамжиж, дуусгавар болоход 113 өдөр зарцуулдаг 
байна. Цаашлаад Өмчийн харилцааны газар (ӨХГ) 
болон Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар (УБЕГ)-т 
зарим захиргааны ажиллагаанууд давхарддаг нь 
төр болон газар эзэмшигчдийн аль алины хувьд 
зарцуулах цаг хугацаа, зардлыг ихэсгэж байна. 
Улмаар ихэнхи эзэмшигчид өөрсдийн газар өмчлөлийг 
УБЕГ-т бүртгүүлдэггүй байна. Татварын алба, ӨХГ-
ын үл хөдлөх хөрөнгөтэй холбогдох албан татвар, 
төлбөрийг үнэлэх, хэрэгжүүлэх үүрэг хариуцлагууд 
тодорхойгүй байгаа нь үр ашигтайгаар албан татвар, 
төлбөр хураах ажиллагааг бууруулж байна. Газартай 
холбоотой олон төрлийн алба, байгууллагуудын олон 
нийтэд үзүүлж буй үйлчилгээний чанар хотод ихээхэн 
ялгаатай байна: зарим байгууллагууд нэг цэгийн 
үйлчилгээгээр дамжуулан ойлгомжтой зааварчилгаа 
өгдөг байхад бусад байгууллагуудад албан хаагчид нь 
байхгүй эсхүл зохих шаардлага хангахгүй байдаг ба 
иргэд хэд хэдэн удаа очих шаардлагатай болж байна. 

Шаргуу ахиц гарч байгаа ч техникийн болон 
стратегийн хувьд УБ хотын төрийн эзэмшлийн 
газрын менежмент бүрэн боломждоо хараахан 
хүрээгүй байна. Хамгийн гол нь хотод ирэх арван 
жилийн хугацаанд нийтийн эзэмшлийн газрын 
менежментийг чиглүүлэх ил тод, уялдаа бүхий газрын 
бодлого дутагдаж байгаа нь нийтийн зориулалттай 
газрын буруу олголт болон дутуу нийлүүлэлтийн 
эрсдлийг дагуулж байна. Бүх нийтийн эзэмшлийн 
газрын нэгж талбаруудын бүрэн бөгөөд үнэн зөв 
бүртгэл, кадастрын бүртгэл нь эдгээр газруудын 
бүгдийг буюу заримыг хувийн хэвшлийн зориулалтаар 
олгох шийдвэрүүдийг сайтар төлөвлөх болон 
уялдааг хангахад тустай юм. Олон нийт болон хотын 

захиргааны аль алины хувьд нийтийн эзэмшлийн 
газрын байршил болон боломжийн талаарх мэдээлэл 
өргөнөөр хүртээмжтэй байх хэрэгтэй юм. 

Газрын харилцаа, менежментийн одоогийн 
сул талуудын уршгаар газарт оруулах хувийн 
хэвшлийн хөрөнгө оруулалтаас олж болох ихээхэн 
төрийн орлогыг УБ хот алдаж байна. УБ хотын 
газар, үл хөдлөх хөрөнгө нь зах зээлийн үнэ цэнэтэй 
болохыг олон нийт өргөнөөр мэдэж байгааг үл хөдлөх 
хөрөнгийн идэвхитэй зах зээл харуулж байна. Гэвч 
хот үл хөдлөх хөрөнгө/газрын албан татвар болон 
бусад хэрэгслүүдээр дамжуулан энэхүү үнэ цэнийн 
хэсгийг олж авах боломжийг төрд олгодог олон улсын 
практикуудыг хараахан ашиглаагүй байна. Дээрх 
орлогуудыг маш их хэрэгцээтэй байгаа үндсэн дэд 
бүтэц болон нийтийн парк зэрэг тохь тухтай байдлыг 
хангах байгууламжуудыг санхүүжүүлэхэд ашиглах 
боломжтой юм. Харин төрөөс үл хөдлөх хөрөнгөөс 
олох орлогын бусад эх үүсвэрүүдийг тодорхойлох 
болон газрын бүртгэлийн тогтолцоог сайжруулахын 
оронд зөвхөн үл хөдлөх хөрөнгийн худалдааны 
албан татвараас зайлсхийх явдал (худалдагч болон 
худалдан авагч нар төлбөрөөс зайлсхийх зорилгоор 
арилжааны үнийг дарж мэдүүлдэг явдал)-ыг санал 
болгож буй газрын биржээр дамжуулан бууруулахад 
анхаарлаа хандуулж байна. 3 

Одоо байгаа арилжааны албан татвараас 
илүүтэйгээр УБ хотын төсвийг бүрдүүлэхэд газар/
үл хөдлөх хөрөнгөөс олох орлогыг нэмэгдүүлэх 
том бөгөөд хараахан хэрэгжээгүй боломж байна. 
Газар болон үл хөдлөх хөрөнгө (орон сууц, амьдран 
суух зориулалттай бус үл хөдлөх хөрөнгө ба байшин 
бүхий нэгж газрууд)-ийн зах зээлийн үнэд суурилсан 
багахан татвараас 2012 оны төсвийн орлогын 
35 хувь-тай тэнцэх жилийн орлогын бий болгох 
боломжтой. Төсвийн байгууллагууд, ТББ-ууд, нийтийн 
үйлчилгээний компаниуд болон бусад хуулийн 
этгээдүүдийн эзэмшилд буй илүүдэл газрыг дуудлага 
худалдаагаар зарснаар ирэх 20 жилийн турш жил бүр 
2012 оны төсвийн 25 хувьтай тэнцэх нэмэлт хөрөнгийг 
бий болгох боломжтой.4 

Газар, үл хөдлөх хөрөнгийн зах зээлийн үнийг 

3 Энэ хэлбэрийн татварын зайлсхийлт нь олон улсад олон баримтаар 
дурдагдаж байдаг. Татварын хэмжээг бууруулах байдлаар уг асуудлын 
зарим хэсгийг шийдвэрлэж болно. Гэхдээ санал болгож буй Газрын 
биржийг нэвтрүүлснээр асуудлыг шийдвэрлэхгүй. 
4  Энэ төрлийн “жинхэнэ орлого”-ууд нь УБ хотын зээл үүсгэн, дараагаар 
нь эргэх төлөх боломжтой аливаа дүнгээс нилээд хэмжээгээр давна.
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газрын төлбөр, татварын бодлогууд болон 
газар олголтын ажиллагаанд тусгадаггүй учир 
эдгээрээс бага хэмжээний орлого бүрддэг. Албан 
татварын чөлөөлөлт болон албан татварын хувь 
хэмжээний ихээхэн хөнгөлөлтөөс шалтгаалан оршин 
суух зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө болон орон 
сууцнаас хот бага хэмжээний орлого бүрдүүлж байна. 
Үл хөдлөх хөрөнгийн албан татвар хотын төсвийн 
орлогын ердөө 2.9 хувийг бүрдүүлдэг нь шилжилтийн 
эдийн засагтай болон хөгжилтэй орнуудын хотуудтай 
харьцуулахад доогуур байгаа юм (Дэлхийн Банк, 
2011 он). Жишээлбэл, оршин суух зориулалтгүй үл 
хөдлөх хөрөнгийн эзэд тухайн үл хөдлөх хөрөнгийн 
зах зээлийн үнээс их доогуур байдаг данс бүртгэлийн 
үнийн дүнд суурилсан татварыг төлж байна. Түүнчлэн, 
хотын өмнөх захиргаанаас УБ хотын төв хэсгийг 
оролцуулан үнэ цэнэтэй газруудыг өрсөлдөөнт 
дуудлага худалдаагаар бус шууд олгосон явдалд 
нь хотын 2012 оны төсвийг тооцооллоос хамааран 
22-77 дахин ихэсгэсэн орлогыг алдахад хүргэсэн 
байна. Улмаар нийтийн үндсэн хэрэгцээг хангах 
шаардлагатай хотын захиргааны орлого нь өөрийн 
орлого бүрдүүлэх бололцооноос хамаагүй доогуур 
байна. 

УБ хот газрын зах зээлийн ажиллагаа болон газрын 
менежментээ сайжруулан, газрын зах зээлийн 
үнийн зохистой хувийг олж авахын тулд идэвх 
санаачлага бүхий хандлагатай болох хэрэгтэй 
юм. Хэдийгээр зарим ахиц гарсан ч гэсэн газрын 
харилцаа болон менежментийн үйл ажиллагааны 
чухал сайжруулалтыг ойрын ирээдүйд хот өөрөө хийх 
боломжтой байна. Харин бусад хүчин чармайлтуудад 
яам болон хууль тогтоох төлөөлөгчдийг оролцуулан 
бусад талуудын урт хугацааны оролцоо шаардлагатай 
юм. Жишээлбэл, гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалтаар 
иргэн бүрт ямар нэгэн зардал болон газрын бодитой 
албан татваргүйгээр хотод газар авахыг эсхүл 
орон сууцанд албан татвар ноогдуулахгүй байхыг 
зөвшөөрдөг хуулиуд УБ хотын захиргаанд их нөлөө 
үзүүлдэг хэдий ч хот дангаараа үүнийг шийдвэрлэх 
боломжгүй юм. Хотын зүгээс газар эзэмшил болон 
албан татварын тухай хуулиудаар дамжуулан олон 
улсын хэм хэмжээний дагуу хотын газрын зах зээлийн 
ажиллагааг хэрхэн сайжруулах болон төрийн орлогын 
эх үүсвэрийг хангах боломжтойг дахин үнэлэх 
чиглэлээр УБЕГ, Газрын харилцаа, геодези, зураг 
зүйн газар (ГХГЗЗГ), Сангийн яам зэрэг энэ салбарт 
оролцдог бусад яам, агентлагуудтай түншлэх хэрэгтэй. 
Хотын эрх мэдлийн хүрээнд хамаарах болон бусад 

талуудтай стратегийн хувьд түлхүү хамтран ажиллах 
шаардлагатай тодорхой арга хэмжээнүүдийг доорхи 
зөвлөмжүүд тодотгож байна.

УБ ХОТЫН ЗҮГЭЭС НЭН ДАРУЙ АВАХ 
БОЛОМЖТОЙ АРГА ХЭМЖЭЭНҮҮД

•	 Нийтийн эзэмшлийн газрын судалгаа, бүртгэлийг 
эцэслэх. Төсөвт болон хотын өмчит аж ахуйн 
тооцоот байгууллагуудыг оролцуулан хотын 
захиргааны харьяа байгууллагуудын эзэмшдэг 
газар мөн хувь хүн, ТББ-ууд болон ижил төстэй 
аж ахуйн газруудад эзэмшүүлэхээр олгосон 
газруудын хууль ёсны баримт бичгийн болон 
газар-дээрх аудитийг хийх. Ингэснээр одоо байгаа 
нийтийн эзэмшлийн газрын нөөцөө тооцоолоход 
хотод тустай бөгөөд нийтийн эзэмшлийн газрын 
менежментийн шийдвэр гаргалтыг сайжруулах 
боломжтой. 

•	 Цогц, хотыг хамарсан газрын менежментийн 
бодлогыг боловсруулахаар байгууллагууд дундын 
(дүүргүүдийг төлөөллийг оролцуулан) ажлын 
хэсгийг байгуулах. Нийтийн эзэмшлийн газар, 
үл хөдлөх хөрөнгийн бүрэн тооллогыг ашиглах, 
нийтийн хэрэгцээ шаардлагыг харгалзан нийтийн 
эзэмшлийн газруудыг хадгалах, зах зээлд гаргах 
талаарх шийдвэрийг чиглүүлэхэд уг төлөвлөгөөг 
ашиглана. Хувийн хэвшлийн үйл ажиллагаанд 
зориулан нийтийн эзэмшлийн газрыг гаргах болвол 
шууд олголтоос илүүтэйгээр өрсөлдөөнт бөгөөд ил 
тод газрын дуудлага худалдааны тогтолцооноос 
хот илүү их орлого олох боломжтой юм. 

•	 Өөр өөр зориулалт бүхий газар ашиглалтын 
эрэлтийг хангахад уян хатан байдлыг зөвшөөрөх 
болон холимог зориулалттай газар ашиглалтыг 
зөвшөөрдөг бүсүүдийг нэмэгдүүлэх зорилгоор 
бүсчлэлийн болон барилгын стандартуудыг дахин 
авч үзэх. Дэд бүтэц, үйлчилгээнээс хол хотын 
захын газар буюу дагуул хотод сул газрыг олгох 
байдлаар бүтээн байгуулалтыг дэмжихийн оронд 
хотын газрын үр ашигтай ашиглалтаар дамжуулан 
дэд бүтэц хүргэх өртгийг боломжийн болгох 
нягтаршлын түвшинг дэмжихэд газар ашиглалтын 
зохицуулалтыг нэгэн хэрэгсэл болгон ашиглах нь 
зүйтэй юм. 

•	 Газар ашиглалтын төлөвлөгөө болон нийтийн 
тээврийн төлөвлөлтийн аль алиныг боловсруулах 
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үүрэгтэй хотын байгууллагууд одоо хэрэгжүүлж буй 
үйл ажиллагаануудаа нягт уялдуулан, хүчин чадал 
болон холбох чадлыг дээшлүүлэхийг зорин одоо 
хэрэгжиж байгаа гудамж сайжруулах төслүүдтэй 
хамтрах хэрэгтэй юм. Улмаар хотоор зорчиход 
хүмүүсийн зарцуулдаг хугацааг бууруулснаар 
хөдөлгөөнийг сайжруулах болон нийтийн тээвэр, 
явган алхах хэрэг хувийн машины хэрэглээнээс 
өөр бусад хувилбаруудыг дэмжих боломжтой юм. 

БУСАД ТАЛУУДЫН ОРОЛЦОО 
ШААРДЛАГАТАЙ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНУУД

•	 Хотоос гэрчилгээ олгох, бүртгэх зэрэг газрын 
харилцааны үйлчилгээнүүдийн үр ашигтай болон 
ил тод байдлыг сайжруулах хүчин чармайлтыг 
манлайлах хэрэгтэй. Гэхдээ гэрчилгээ олгох, 
бүртгэх үйл ажиллагаа засгийн газрын яамдад 
хамаардаг учраас иргэдэд хүргэдэг эдгээр 
үйлчилгээнүүдийн чанарыг сайжруулах багц 
арга хэмжээг бий болгох зорилгоор хотоос уг 
байгууллагуудтай хамтран ажиллах хэрэгтэй. 
Одоогийн процедур, шаардлагуудыг нягталж 
үзэх нь нэгтгэх эсхүл хасах боломжтой шат 
дамжлагын алхмуудыг тодорхойлоход тустай юм. 
Гэрчилгээтэй байх, бүртгүүлэхийн ашиг тус болон 
холбогдох шаардлагуудыг нийтэд хандсан арга 
хэмжээ, мэдээллийн кампанит ажлаар тодорхой 
болгоно. Энэхүү хялбарчлах үйл ажиллагаа нь 
хотод газар эзэмших, барилга барих, шилжүүлэхэд 
учирдаг зардал, тодорхой бус байдлыг багасган, 
хувийн хэвшлийн хөрөнгө оруулалтыг хөхиүлэн 
дэмжинэ.

•	 Олон улсын жишгийн дагуу албан татвар, 
төлбөрт газар, үл хөдлөх эд хөрөнгийн зах 
зээлийн үнэлгээг улам сайн тусгахын тулд газрын 
үнэлгээний үйл ажиллагааг шинэчлэх хэрэгтэй 
байна. Үүгээр одоогийн хууль тогтоомжинд 
томоохон өөрчлөлт оруулах шаардлагатай 

болох ба хотын зүгээс эдгээр шинэчлэлийг 
боловсруулах болон дэмжих зорилгоор засгийн 
газрын бусад яамд, парламенттай урт хугацааны 
стратегийн түншлэлийг хөгжүүлэх ёстой болох 
юм. Дараах хоёр арга хэмжээнд шинэчлэл хийх 
хамгийн их шаардлагатай байна: (i) албан татвар 
огт ноогдуулдаггүй (орон сууц зэрэг) үл хөдлөх 
хөрөнгийн төрлүүдийн албан татварыг нэвтрүүлэх, 
мөн (ii) газрын хувьд 1997 оны үнэлгээг, үл хөдлөх 
хөрөнгийн хувьд данс бүртгэлийн үнийн дүнг 
ашигладаг одоогийн практикийн оронд зах зээлийн 
ойролцоо (тэгээд тус бүрээр нь үнэлсэн) үнэлгээнд 
газар/үл хөдлөх хөрөнгийн үнэлгээг тулгуурлах. 
Жишээлбэл, оршин суух зориулалттай бус үл 
хөдлөх хөрөнгийн зах зээлийн үнэд суурилсан маш 
багахан хэмжээний (0.40 хувиас бага) татварын 
хэмжээ нь 2012 оны хотын төсвийг 23 хувиар; 
орон сууцны татвар уг төсвийг 20 хувиар тус тус 
нэмэгдүүлэх юм. 

•	 Одоогийн газар эзэмшлийн ангиллуудыг улам 
тодорхой болгох болон хөрөнгө оруулалтыг 
дэмжих зорилгоор нэгтгэх нь зүйтэй. Гэр бүлийн 
хэрэгцээний зориулалтаар эзэмших эрх нь 
цаашид өмчлөх эзэмшлийн нэршлээр шууд солих 
боломжтой, шаардлагатай бус эзэмшлийн төрөл 
юм. Ингэснээр эзэмших эрхийн гэрчилгээ эхлээд 
авах шаардлагыг арилган, өмчлөх эрх авахад 
иргэдийн зарцуулах шаардлагатай цаг хугацаа, 
зардлыг бууруулна. Мөн хуулийн этгээдүүдийн 
хувьд одоогийн хязгаарласан эзэмших болон 
ашиглах эрхийн оронд найдвартай, дунд 
хугацааны эрх буюу урт хугацааны газрын 
түрээсийн ямар нэгэн хэлбэрийн эрхийг эзэмших 
хэрэгтэй юм. Ингэснээр бизнесийн болон хуулийн 
этгээдүүдэд илүү найдвартай бөгөөд урт хугацааны 
хамгаалалтыг олгох боломжтой учир хувийн 
хэвшлийн хөрөнгө оруулалтыг тогтворжуулна.
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Товчилсон үгс

ГХГЗЗГ Газрын харилцаа, Геодези, 
Зураг зүйн газар 

ХЭУБГ Хөрөнгийн эрхийн улсын 
бүртгэлийн газар

ДГА Дүүргийн газрын алба
ДӨГХА Дүүргийн өмч, газрын 

харилцааны алба
УБЕГ Улсын бүртгэлийн ерөнхий 

газар
ДНБ Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн
ГХНССХОТ Гэр хорооллын нөхцөлийг 

сайжруулах стратеги, хөрөнгө 
оруулалтын төлөвлөгөө 

МСС Мянганы сорилтын сан
БХБЯ Барилга, хот байгуулалтын яам
ТӨГ Төгрөг, Монгол улсын мөнгөн 

тэмдэгт

НЕТГ Нийслэлийн ерөнхий 
төлөвлөгөөний газар

УХЗ Улаанбаатар хотын захиргаа
ГУБЕГ Газрын улсын бүртгэлийн 

ерөнхий газар
ОБЕГ Онцгой байдлын ерөнхий газар
ТББ Төрийн бус байгууллага
ҮСХ Үндэсний статистикийн хороо
ӨХГ Өмчийн харилцааны газар
ХМДШП Хотын менежмент, дүн 

шинжилгээний платформ 
ТӨХ Төрийн өмчийн хороо
АХ Ажлын хэсэг
УБ Улаанбаатар хот
ИБ Их Британи
НҮБ Нэгдсэн Үндэстний Байгууллага
АНУ-ын ОУХА АНУ-ын Олон улсын хөгжлийн 

агентлаг 

МӨНГӨН ТЭМДЭГТИЙН ХАНШ
(2014 оны 7-р сарын байдлаар)

Мөнгөн тэмдэгтийн нэгж = Төгрөг
1 төг  = 0.00054 ам. доллар
1 ам. доллар =1,845.00 төг

Дэд Ерөнхийлөгч: Аксел ван Тротценбүрг
Бүс хариуцсан захирал:  Верт Хофман

Суурин төлөөлөгч: Жеймс Андерсон
Салбар хариуцсан тэргүүлэх захирал:  Эде Жорж Ижжас-Васкес

Салбарын менежер:  Абхас Жха
Багийн ахлагч:  Мескерем Брхане
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Үгсийн тайлбар

Аймаг: Мужийн хэмжээний засаг захиргааны нэгж. 
Монгол улсад 21 аймаг байдаг.

Дүүрэг: Энэ тайланд хөдөө орон нутгийн дүүрэг (сум)-
аас тусдаа хоёрдугаар зэргийн засаг захиргааны нэгж 
болох хотын дүүргүүдийг авч хэлэлцэв.

Гэр: Малчид сууцын зориулалтаар уламжлан 
ашигладаг зөөврийн сууц. Гэр нь эсгийгээр бүрсэн 
хурааж болох дугуй модон бүтэцтэй бөгөөд жижиг 
зуухаар халаадаг. 

Хашаа: Оршин суух зориулалтаар хувь хүнд олгосон 
хэсэг газар.

Хороо: Дүүргийн доторх засаг захиргааны нэгж. УБ 
хотод 152 хороо байдаг.

Сум: Аймаг доторх орон нутгийн засаг захиргааны 
нэгж. Монгол улсад 331 сум байдаг.



1

Хотын хүн амын өсөлтөнд хувийн хэвшлийн газар, 
үл хөдлөх хөрөнгийн зах зээлүүд ба тэдгээрийн 
суурийг бүрдүүлдэг үл хөдлөх хөрөнгийн эрх, газар 
ашиглалтын зохицуулалтын бүрдлийн хамтаар 
ихээхэн нөлөө үзүүлдэг. (Федер ба Фени 1991; 
Пейн 1997). Газрын зах зээл хотын дүр төрх, тээврийн 
сүлжээнүүд, ажил эрхлэлтийн хүртээмж, худалдааны 
төвүүд мөн орон сууцуудын байршил, нийлүүлэлтэнд 
шууд бөгөөд урт хугацаанд нөлөө үзүүлдэг. Газрын 
зах зээл дульмаг бөгөөд ил тод бус зохицуулалттай 
байхад үнийн талаарх мэдээлэл хязгаарлагдмал 
буюу тодорхой ашиг сонирхлыг онцгойлсон байдаг; 
газрын зах зээл нь хотын иргэдийн дундах баялаг, 
хөдөлгөөн болон үйлчилгээний хүртээмж дэх одоогийн 
ялгааг үргэлжлүүлэн, нэмэгдүүлэх боломжтой юм 
(Дейнингер 2003). Хотын засаг захиргаа нь газрын 
харилцааг удирдах, нийтийн эзэмшлийн газрыг 
захиран зарцуулах, газарт суурилсан санхүүжилтын 
стратегиудыг дэмжих болон бүсчлэл, төлөвлөлтийн 
стандартуудыг ашиглан газар ашиглалтын төрөл, 
хүчин чадлыг зохицуулахад чухал үүрэгтэй байдаг.1 

Монгол улс нь дэлхийн хурдацтай хөгжиж буй 
эдийн засагтай улсуудын нэг бөгөөд ДНБ-ий өсөлт 
нь 2013 онд 12 хувийг давсан байна (Дэлхийн Банк 
2013a). Нийслэл бөгөөд хамгийн том хот болох УБ 
хотын хүн ам сүүлийн жилүүдэд ажил хөдөлмөр 

1 Нийтийн эзэмшлийн газрын менежмент гэдэг нь нийтийн эзэмшилд 
буй газрыг авах, эзэмших болон олгохтой холбоотой төрийн шийдвэр, 
үйл ажиллагааг хэлнэ. Газрын харилцаа гэдэг нь үл хөдлөх хөрөнгө, 
эзэмшлийн эрхийг тодорхойлох, бүртгэл, кадастрын бүртгэлийг хөтлөх, 
татвар, төлбөр ноогдуулах болон нийтийн болон хувийн эзэмшлийн газарт 
бүсчлэл, барилгын стандартыг тогтоох төрийн эрх мэдлийг хэлнэ.

эрхлэх, амьдралаа сайжруулах боломж эрэлхийлсэн 
нүүдэлчин малчдын шилжих хөдөлгөөнөөс  шалтгаалан 
хурдацтай өссөн. Тус хотод улсын хүн амын 40 хувь 
амьдарч, эдийн засгийн үйл ажиллагааны 65 хувийг 
бий болгож байна (Дэлхийн Банк, 2012 он).2

УБ хотын төрийн байгууллагууд их хэмжээний 
газрыг эзэмшдэг. Нийслэл хотын есөн дүүрэг нийт 
470,000 га нутаг дэвсгэрийг хамардаг бөгөөд үүний 
ердөө 10 орчим хувь буюу 50,000 га-г барилгажсан 
газар эзэлж байна.3 Хотын 1.3 сая иргэдийн бараг 
тал хувь нь бага нягтаршилтай гэр хороололд буюу 
гэр4, байшин болон өөр бусад байгууламж бүхий  
оршин суух зориулалттай нэгж талбар газрууд (буюу 
хашаа)-д суурьшин амьдардаг. Дээрх суурьшлууд 
хотын барилгажсан нутаг дэвсгэрийн 83 хувийг 
бүрдүүлдэг боловч хатуу хучилттай зам, ус, дулаан, 
бохирын шугам зэрэг үндсэн үйлчилгээ байдаггүй ба 
гэр хорооллын бараг бүх оршин суугчид аль нэгэн 
байдлаар газрын баталгаат эзэмшилтэй байдаг  
(Дэлхийн Банк, 2015 он). Эдгээр газруудад ихэнхдээ 
эдийн засгийн байдлаа сайжруулах зорилгоор хот 
руу шилжин суурьшсан иргэд сүүлийн үед амьдарч 
байна. Гэр хороололд амьдардаг өрхийн тоо 2000-

2 Үүнд хотод төв байр нь байрлаж хөдөө орон нутагт үйл ажиллагаагаа 
явуулдаг уул уурхайн салбарын гэх мэт компаниудын эдийн засгийн үйл 
ажиллагаа мөн хамаарна.
3 Харьцуулбал, Нийслэл УБ хотын нутаг дэвсгэр нь АНУ-ын Колорадо 
мужийн Денвер хотынхоос 11 дахин  их; Канад улсын Калгари хотынхоос 
5.6 дахин их; ба Казакстан улсын нийслэл Астана хотынхоос 6.4 дахин 
их. Эдгээр хотууд бүгд далайд гарцгүй, ойролцоо өргөрөгт, тал газарт 
байрладаг.
4 Гэр нь эсгийн буюу даавуун бүрээс болон эвхэгддэг модон бүтцээс 
тогтох зөөврийн, нэг өрөө бүхий, урц шиг байгууламж юм. Төвийн Азийн 
хөдөө нутгийн бусад газруудад байдаг юрт-тай хэлбэр, дүрсээрээ ижил.

Нэгдүгээр бүлэг: 

Удиртгал
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2010 онд 149 хувиар өссөн нь энэ хугацаанд УБ хотод 
шинээр бий болсон  өрхүүдийн 68 хувийг эзэлж байна 
(Төлбөрийн чадварт нийцсэн орон сууцны хүрээлэн 
2014 он). 

ТАЙЛАНГИЙН ТОЙМ
Энэхүү тайланд УБ хотын газрын харилцаа, зах зээлийн 
байдлыг судлав. Уг тайлан нь Дэлхийн банкнаас 
Нийслэл хотод үзүүлж байсан бодлогын судалгаа, 
нийслэлийн төсвийн мэдээг тайлагнах үйл ажиллагааг 
дэмжих техник туслалцааны үргэлжлэл юм. Нэгдсэн 
төсвийн тухай хууль 2011 онд батлагдсанаар хотод 
зээл авах болон бонд гаргах зэрэг орлогын шинэ эх 
үүсвэрийг эрэлхийлэх илүү их эрх олгогдсон. Улмаар 
дэд бүтцээ сайжруулахад өрийн санхүүжилтыг 
ашиглах асуудлыг ч мөн хот авч үзэж байна. Эдийн 
засгийн болон салбарын сүүлийн үйл ажиллагаанууд 
нь (Дэлхийн Банк 2013б) эдгээр зорилтуудад эрэмбэ 
тогтооход туслалцаа үзүүлсэн; энэхүү тайлан нь 
өмнөх үйл ажиллагаануудад тулгуурлан одоо байгаа 
газрын нөөц болон татварын хэрэгслүүдийг өрийн 
санхүүжилтын оронд боломжит альтернатив хувилбар 
болгон хэрхэн ашиглах боломжтойг судласан. Мөн тус 
судалгаа нь Дэлхийн Банкны Монгол улстай түншлэх 
хөтөлбөрийн стратегитай нийцэж байгаа юм (Дэлхийн 
Банк, 2012 он). Стратегид (i) төсвийн орлого, зарлагыг 
эрх тэгш  ил тод болгох ба (ii) бохирдол байгалийн 
гамшигт өртөх эрсдлийг бууруулахын хажуугаар 
суурь үйлчилгээний хүртээмжийг сайжруулахад 
Монгол улсын чадавхийг сайжруулахыг тусгадаг. 
Энэхүү тайланд УБ хотын хүн амын өсөлт, тэлэлт 
болон одоогийн газрын харилцаа, менежментийн 
бодлогууд нь хотын захиргаанд дээрх асуудалд 
анхаарал хандуулах боломжийг хэрхэн олгож буй 
тухай танилцуулсан.

Одоогийн эрх зүйн, зохицуулалтын, захиргааны 
хууль тогтоомж, дүрэм журмууд болон практикийн 
талаарх хэлэлцүүлгээр дамжуулан газар, цаашлаад 
газарт оруулах хөрөнгө оруулалт хэрхэн зохион 
байгуулагддаг талаар шүүмжлэн үнэлэхэд тус 
тайлангийн зорилго оршино. Монгол улсын хуулиар5 
хотын газрын удирдлагын үүрэг хариуцлагуудыг 
үйлчилгээний гол чиг үүрэг хэмээн тогтоосон байдаг. 
Эдгээр үүргүүдэд кадастрын бүртгэл хийх, хөтлөх 

5 Эдгээр эрхүүдийг 2002 оны Монгол улсын Газрын тухай хууль, 2006 
оны Нутаг дэвсгэр, засаг захиргааны нэгжийн тухай хууль болон 2011 оны 
Төсвийн тухай хуулиар тодорхой заасан байдаг.

болон хотын захиргааны хил хязгаар дотор газар 
эзэмшлийн эрхүүдийг олгох, хэрэгжүүлэх эрх мөн 
хамаардаг. Түүнчлэн хотын захиргаа газрыг хотын 
тэлэлтэнд нөлөөлөх нэг арга болгохоос гадна хувийн 
эзэмшлийн газрын шилжүүлэг болон түүнийг үнэлсэн 
үнэлгээний хэсгийн аль алинд татвар ноогдуулах эрх 
мэдлээр дамжуулан орлогын нэг эх үүсвэр болгон 
ашиглах боломжтой юм. Газар эзэмших, хөгжүүлэх 
эрхийг баталгаажуулах нь төрийн үндсэн үйлчилгээний 
нэг бөгөөд  учир нь эзэмшил болон арилжааны үйл 
ажиллагааг хуулиар хамгаалах баталгааны хамтаар 
иргэд, компаниудад үл хөдлөх хөрөнгөд хөрөнгө 
оруулалт хийх, солилцох, барьцаа болгох боломжийг 
олгон, дэмждэг. Үүний адилаар хот  нийтийн 
эзэмшлийн газар, барилга байгууламжийн үнэн зөв 
үнэлгээ, бүртгэлээр  хөрөнгө оруулалтын төлөвлөлтөө 
сайжруулах боломжтой юм. Энэ мэдээлэл нь хөрөнгө 
оруулалтын төлөвлөлтөөс гадна хотын өмчийн 
хөрөнгийг өмчлөлөөс оновчтойгоор гаргахад тустай 
юм.

Уг тайлан таван бүлгээс тогтоно. Энэ бүлэгт 
нийтийн сүлжээний дэд бүтцийн хүртээмж, хүн амын 
нягтаршлын өөрчлөлт, хотын хүн амын өсөлт нь 
байгалийн гамшгийн эрсдэлд хэр нөлөө үзүүлэхүйц 
болсон зэрэг хотын тэлэлт болон хүн амын өсөлтийн 
сүүлийн үеийн чиг хандлагыг нягталж үзнэ. Хоёрдугаар 
бүлэгт газрын харилцааны зохицуулалтын орчин 
болон өнөөгийн байдлыг үзүүлнэ. Гуравдугаар бүлэгт 
хотын эзэмшлийн газрын удирдлагын үйл ажиллагааг 
үнэлнэ. Дөрөвдүгээр бүлэгт үнийн хэлэлцүүлэг, 
тулгамдаж буй асуудлууд болон дэд бүтцийн хөгжлийг 
оролцуулан хотын газар, үл хөдлөх хөрөнгийн зах 
зээлийг судлана. Тавдугаар бүлэгт энэхүү тайлангийн 
үр дүн болон олон улсын туршлага дээр үндэслэн гол 
дүгнэлт, зөвлөмжүүдийг нэгтгэн үзүүлнэ.

Газрын харилцаанд гарсан түүхэн 
өөрчлөлтүүд

Монгол улс захиргаадалтын эдийн засгаас зах 
зээлийн эдийн засагт 1991 онд шилжиж эхэлснээс 
хойш хотын газрын салбарт гүнзгий өөрчлөлтүүд 
явагдсан. Монгол улс өмнө нь өргөн уудам газар нутагт 
нүүдэлж амьдардаг малчдын нүүдэлчин нийгэмтэй 
байсан. Тус улсад социалист улс төр, эдийн засгийн 
дэглэм (1924-1991 он)-ийн үед эрс шилжилт явагдсан 
бөгөөд энэ үед эдийн засаг дахь төрийн оролцоо хүчтэй 
байсан ба бүх газар нийтийн эзэмшлийнх байснаараа 
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онцлог (АНУ-ын ОУХА 2004 он). Зөвлөлтийн үед үл 
хөдлөх хөрөнгө, барилга байгууламжид хийх төрийн 
шууд хөрөнгө оруулалтаар дамжуулан газрын зохион 
байгуулалтыг хийдэг байсан. Өмчлөх эрх зөвхөн 
төрд харъяалагдаж, аливаа үйл ажиллагаа ерөнхий 
төлөвлөлтийн дагуу явагддаг байсан учир төрөөс 
орон сууцаар хангадаг байдал болон төрийн өмчит 
аж ахуйн байгууллагуудын өсөлт нь хотын газар, үл 
хөдлөх хөрөнгийн зах зээлийн хөгжлийг сааруулсан. 
Энэ нь газрын үнэлгээ, үнэлэх механизм буюу нийтийн 
эзэмшлийн газрын ил тод, өрсөлдөөнтэйгээр олгох 
хэрэгцээ шаардлагыг үгүй хийсэн байна.

Эрх зүй, зохицуулалтын шинэчлэлүүд нь газрын 
менежмент болон хотын газрын зах зээлийн үйл 
ажиллагаанд шинээр тулгамдсан асуудлуудыг 
бий болгосон. 1991 оноос хойш үндсэн хуулийн хэд 
хэдэн шинэчлэлээр Монгол улс зах зээлд суурилсан 
эдийн засаг руу шилжсэн ба ингэснээр газар ашиглах 
боломж, өмчлөлийг нэмэгдүүлсэн юм. Хөдлөх болон 
үл хөдлөх хөрөнгө шударгаар олж авах, эзэмших, 
өв залгамжлах эрхийг 1992 оны Үндсэн хуулиар 
олгосон.6 Мөн хуулинд гадаадын иргэн газар өмчилж 
болохгүй хэмээн заасан байдаг. Өмчийн эрх болон 
газрын өмчийг ипотекийн хэрэгслээр дамжуулан үнэт 
цаас болгох журмыг 1994, 1996 болон 2009 оны хууль 
тогтоомжуудаар тус тус тодорхой болгосон байна.7 
Нийтийн түрээсийн орон сууцны байруудыг 1997 оноос 
эхлэн оршин суугчдад нь үнэгүй өмчлүүлсэн бөгөөд 
нээлттэй зах зээлд худалдаж, зарах эрхтэй болсон 
байна. 2002 оны Газрын тухай хуулиар аль хэдийн хүн 
суурьшсан нэгж газруудыг үнэгүй хувьчилсан бөгөөд УБ 
хотод бүртгэлтэй бүх иргэнд 700м2 хүртэлх нэгж газрыг 
шинээр эзэмших эрхийг олгосон. Дээрх хурдацтай 
өөрчлөлтүүд нь хотын төв хэсгийн нягтаршлыг 
нэмэгдүүлэхэд дөхөм болж, хотын барилга, үл хөдлөх 
хөрөнгийн салбарын өсөлтийг хангасан байна. Мөн 

6     Гэсэн хэдий ч бэлчээрийн газар өмчлөхийг хориглосон байна. 
7    1994 оны Иргэний хуулийн шинэчилсэн найруулгад өмчтэй 
холбогдолтой асуудлуудын талаарх зүйлүүдийг оруулсан. Уг хууль 
нь өмчийн эрхийг үүсгэх, дуусгавар болгох болон шилжүүлэх үйл 
ажиллагаа мөн гэрээ, өв залгамжлалын нөхцлийг зохицуулдаг. Мөн 
Иргэний хууль гэр бүлийн хөрөнгийн эрх тэгш эзэмших, ашиглах 
болон захиран зарцуулах суурь болдог. 1996 оны нэмэлт өөрчлөлтөөр 
үл хөдлөх хөрөнгийн барьцааг зөвшөөрөн, хувийн өмчлөлд шилжсэн 
газрыг хамруулсан байна (АНУ-ын ОУХА 2004:11]). Монгол улсын 
хуулийн этгээдүүдийн дунд газар эзэмших эрхийг барьцаалахыг 2002 оны 
Газрын тухай хууль (35 болон 38-р зүйлүүд)-аар зөвшөөрсөн. 2009 оны 
Үл хөдлөх эд хөрөнгийн барьцааны тухай хууль нь үүргийн гүйцэтгэлийг 
хангах баталгаа болгож үл хөдлөх эд хөрөнгө, түүнтэй холбоотой эрхийг 
барьцаалах, үл хөдлөх эд хөрөнгийн барьцааны гэрээ байгуулах, үүргийн 
гүйцэтгэлийг хангуулахтай холбогдсон харилцааг зохицуулдаг. 

эдгээр арга хэмжээнүүд нь орлогоос үл хамааран бүх 
нийтэд баталгаат газартай хялбархан болох боломж 
олгосноор дэлхийд бусад цөөн хэдэн оронд хэрэгжсэн 
зүйлийг УБ хотод амжилттай хэрэгжүүлэх нөхцлийг 
бүрдүүлсэн юм. 

Хотын газрын бодлого нь хотын тэлэлтийн хэлбэр 
болон холбогдох дэд бүтцийн хүртээмжийн 
дутагдал, бохирдлын асуудлуудад хүргэсэн. 
Ардчилсан төр, зах зээлийн эдийн засагт шилжсэнээс 
хойш нэг хүнд ноогдох эдийн засгийн өсөлт хурдацтай 
хөгжиж, хот руу шилжих хөдөлгөөн ихэссэнээр 
хотын газрын харилцааг үр дүнтэйгээр зохицуулах 
чадвар алдагдсан байна.8 Бусад орнуудын хувьд хэт 
их хэмжээнд тооцогдох нэгж газруудыг олгосноор 
хотын нягтаршил багатай тэлэлтийг бий болгосон. 
Хотжилтын энэ хэлбэр дэд бүтцийн үйлчилгээний нэгж 
өртгийг хэт өндөр болгосноос шалтгаалан нийтийн аж 
ахуйн суурь үйлчилгээнүүдэд зөвхөн төвийн бүсүүд 
холбогдсон байна. Бусад бүх газруудад авто замын 
хүрэлцээ дутмаг, ус буюу бохирын холболт байхгүй, 
нүүрсийг халаалтанд ашиглаж байна.9 Энэ бүгд агаар, 
хөрс болон газрын гүний усны асар их бохирдлыг 
үүсгэж байна. Хотын ядуу иргэдэд баталгаат газрын 
эзэмшил нь сууцаа сайжруулах хөрөнгө оруулалт 
хийх нөхцлийг бүрдүүлсэн хэдий ч хотын зүгээс гэр 
хорооллуудад төрийн нэмэлт хөрөнгө оруулалтыг 
нийлүүлэх боломжгүй байсаар иржээ.

Хотод нийтийн эзэмшлийн газрын хөрөнгийг 
үр дүнтэй захиран зарцуулах хотын газрын 
ашиглалт, барилгажилтаас бий болсон үнэ цэнийг 
олж авах хэрэгсэл, чадавхи мөн дутагдаж байна. 
2012 онд томилогдсон УБ хотын шинэ удирдлагуудын 
саяхнаас авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээг хүртэл 
хотын удирдлагын бодлого урт хугацааны нийтийн 
ашиг сонирхлыг хотын газрын чухал өөрчлөлтийн 
үед төлөөлөн, хамгаалж чадаагүй байна. 2012 оныг 

8    90-ээд оны эхэн үеээс өмнө Монгол хүмүүс хөдөөнөөс хот газар луу 
шилжихэд албан ёсны зөвшөөрөл авах шаардлагатай байсан бөгөөд энэхүү 
зөвшөөрлийг авахад амаргүй байсан байна. Харин шинэ Үндсэн хуулийн 
заалтаар Монгол хүмүүс хаана амьдрахаа сонгох эрхтэй болсон байна. 
1992 оны Монгол улсын Үндсэн хуулинд Монгол улсын иргэд дараах 
эрх, эрх чөлөөг баталгаатай эдэлнэ гэж заасан байдаг. Үүнд: улсынхаа 
нутаг дэвсгэрт чөлөөтэй зорчих, түр буюу байнга оршин суух газраа 
сонгох, гадаадад явах, оршин суух, эх орондоо буцаж ирэх эрхүүд орно. 
Гадаадад явах, оршин суух эрхийг үндэсний болон хүн амын аюулгүй 
байдлыг хангах, нийгмийн хэв журмыг хамгаалахын тулд зөвхөн хуулиар 
хязгаарлаж болно (Бүлэг 2, зүйл 16.18).
9   Дэлхийн Банкны судалгаа (2014б)-гаар гэр хорооллын өрхүүдийн 
4-өөс бага хувь нь цооног руу урсгадаг бие засах байгууламж ашиглан, 
төвлөрсөн усны шугамд холбогдсныг тогтоосон байна.
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хүртэл нийтийн эзэмшлийн газруудыг арилжааны 
болон хувийн хэвшлийн зориулалтаар олгож байсан 
нь үнэ цэнэтэй үл хөдлөх хөрөнгийн үр ашиггүй 
хуваарилалтыг хөхиүлэн дэмжиж, авилгал хээл 
хахуулийг бий болгосон байна. Энэ нь эргээд газар 
ашиглалтын төлөвлөлт болон хотын хүн амын өсөлтийг 
чиглүүлэх хотын чадавхийг сулруулсан байна. Үр дүнд 
нь хот одоо дан ганц төвийн барилгажсан бүсүүдэд ч 
бус мөн гэр хороололд нийтийн зориулалтаар ашиглах 
газрын хомсдолд ороод байна. Цаашлаад хотод 
шаардлагатай татварын бодлого, хэрэгсэл дутагдаж 
байгаагаас нэн ялангуяа гэр хороололд дэд бүтцэд 
хөрөнгө оруулалт хийхэд зориулан бүрдүүлж болох 
байсан газартай холбоотой үлэмж хэмжээний орлогыг 
алдаж байна.

ХОТЫН ТЭЛЭЛТ БА ХҮН АМЫН НЯГТАРШИЛ
УБ хотын хүн амын өсөлт нь Зүүн Ази болон 
Номхон Далайн бүсийн чиг хандлагыг харуулж 
байна. Дэлхийн олон хотууд нь хүн ам, эзлэх газрын 
нутаг аль алины хувьд өсөж байгаа (Анжел ба бусад, 
2011) ба энэ өсөлт нь нэн ялангуяа Зүүн Ази, Номхон 
Далайн бүст нутагт илүүтэй явагдаж байна (Дэлхийн 
Банк, 2015 он). УБ хот нь ч үүний нэг жишээ юм. Зураг 
1.1-т үзүүлсэн Үндэсний статистикийн хороо (ҮСХ)-ны 
тооцоогоор 2001 оноос хойш тус хотын хүн ам 790,000-
аас бараг хоёр дахин их буюу 1.2 сая болж нэмэгдсэн  
байна. Есөн дүүргийн зургаа нь зэрэгцэн оршдог ба 
хамтдаа хотын төвийн засаг захиргааны хил хязгаарыг 
бүрдүүлдэг юм. УБ хотын засаг захиргааны нэгжүүд 
болох эдгээр зургаан дүүргүүд дэх хотын өсөлтийн 
талаар энэ бүлэгт хэлэлцэнэ.

Зураг 1.1: УБ хотын хүн амын өсөлт, 2001-11 он
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Эх сурвалж: Үндэсний статистикийн хороо

Нягтаршил нь хотын өсөлтийн чухал бүрэлдэхүүн 
хэсэг юм. Хүмүүсийн орон зайн хувьд ойр байх 
болон газрыг олон янзаар ашиглах нь хотын эдийн 
засгийг эрч хүчтэй болгож, хөдөлгөөнийг сайжруулан, 
нийгмийн нэгдэх явцыг дэмждэг. Цаашлаад, оршин 
суух буюу арилжааны зориулалтаар газрыг дангаар 
нь хэсэгчилэн ашиглах нь эдгээр газруудын хооронд 
зорчиход шаардлагатай цаг хугацаа, зайг ихэсгэдэг. 

Газрыг холимог зориулалтаар ашиглах нь орон сууц, 
худалдаа болон төрийн үйлчилгээг төвлөрүүлдэг тул 
хүртээмжийг сайжруулан, үл хөдлөх хөрөнгийн үнэ 
цэнийг нэмэгдүүлдэг.

Хиймэл дагуулын мэдээгээр 2000 оноос хойш 
хотын барилгажсан газар үлэмж хэмжээгээр 
өссөн нь харагдаж байна. УБ хот нь өөр өөр хэмжээ 



5НЭГДҮГЭЭР БҮЛЭГ:  УДИРТГАЛ

болон хүн амын нягтаршилтай есөн дүүргээс тогтдог 
болохыг Зураг 1.2-т тоймлон үзүүлэв. Хотын хүн 
амын нягтаршил хамгийн ихтэй Баянгол, Чингэлтэй 
дүүргүүд нь мөн хамгийн бага нутаг дэвсгэртэй. 
Бусад томоохон дүүргүүд зарим хэсгээрээ УБ хотын 
барилгажсан төв бүсэд ордог ч хотжсон бүсээс гадна 
алс хол тэлсэн байдаг. Тэдгээр нь бага нягтаршилтай 
гэр хороолол эсхүл сайжруулаагүй хоосон, ой буюу 
бэлчээрийн газруудаас голдуу тогтдог байна (газрын 
зураг 1.1-ийг үзнэ үү). Дүүрэг тус бүрийн нийт нутаг 
дэвсгэрийн хэмжээ барилгажаагүй газар нутаг болон 
засаг захиргааны хил хязгаарын хувьд харилцан 
адилгүй байдаг учир нэг километр квадрат газар нутагт 
ноогдох хүний тоогоор нягтаршил тооцдог уламжлалт 
арга нь ташаа хэмжилт юм. Энэ тайланд хүн амын 
нягтаршил болон барилгажсан газар дах өөрчлөлтийг 

тодорхойлох зорилгоор хотын барилгажсан газрыг 
нарийвчлан харуулахад Дэлхийн Банкны Хотын 
менежмент, дүн шинжилгээний платформ (ХМДШП) 
хэрэгслийн хиймэл дагуулын дүн шинжилгээг ашиглав 
(Дэлхийн Банк, 2015 он).10 Зураг 1.2-т 2000-2010 оны 
хоорондох өөрчлөлтүүдийг тоймлон, тус 10 жилийн 
хугацаанд хотын барилгажсан нутаг дэвсгэр нийт 
73 км2 буюу ойролцоогоор 39 хувиар нэмэгдсэнийг 
харуулж байна. Мөн зурагт хамгийн их газар нутагтай 
дүүргүүдэд хамгийн ихээр нэмэгдсэнийг харуулж 
байгаа ба энэ нь тэлэх боломжтой газар байсантай 
холбоотой бололтой байна.

10 ХМДШП—Хотын менежмент, дүн шинжилгээний платформ—нь 
2000-2010 оны статистикийн мэдээллийн сан болон хиймэл дагуулын 
зураглалын дүн шинжилгээнээс авсан хүн ам зүйн болон газрын гадаргуу/
газар ашиглалтын зориулалтын мэдээллийн хэрэгсэл юм.

Зураг 1.2: УБ хотын барилгажсан газар нутагт гарсан өөрчлөлтүүд, 2010 он

Эх сурвалж: Үндэсний статистикийн хороо (ҮСХ), Өмчийн харилцааны газар (ӨХГ) болон ХМДШП-ийн мэдээнд суурилсан 
эмхтгэл.
Тайлбар: км2 = квадрат километр

УБ хотын хүн амын нягтаршил бүс нутгийн бусад 
хотууд болон дэлхийн бусад нийслэл хотуудтай 
харьцуулахад бага байна. Зураг 1.3-т үзүүлснээр хотын 
нийт нягтаршил бага (Баянгол дүүргийн 7,351 хүн/
км2 ба Сүхбаатар дүүргийн 3,516 хүн/км2-н хооронд) 
байгаа бөгөөд хамгийн их хүн амтай Баянзүрх ба 
Сонгинохайрхан дүүргүүд тус тус хамгийн өндөр 
болон бага нягтаршилтай байна. Хамгийн шигүү хүн 
амтай Баянгол дүүрэг гэхэд л Нью Йорк болон Лос 

Анжелес хотын захааар хүрээлэн оршдог, ойролцоо 
газар нутаг, хүн амтай АНУ-ын хотын захын хуучин 
суурин газруудын хүн амын нягтаршилтай дөхөж очиж 
байна.11 Зүүн Азийн бусад хотуудын хүн ам хамаагүй 
илүү шигүү байна; Сөүл хотын дундаж нягтаршил нэг 

11   Эдгээр нь Калифорни мужийн Эл Монте хот (газар нутгийн хэмжээ 
24.7 км2; нягтаршил 4,500/км2) ба Нью Жерси мужийн Патерсон хот 
(газар нутгийн хэмжээ 21 км2; нягтаршил 6,697/км2) (АНУ-ын Хүн амын 
тооллогын товчоо, 2012 он) юм.



6 УЛААНБААТАР ХОТЫН ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА БА МЕНЕЖМЕНТ

километр квадратад 5,920 хүн, Сингапурт 8,446 хүн, 
ба Куала Лумпурт 3,306 хүн байна (Дэлхийн Банк, 
2015 он). Вьетнам улсын Ханой ба Да Нанг зэрэг 
ойролцоо эдийн засагтай бусад хотууд их шигүү хүн 
амтай хотын төвүүдтэй байна. Дэлхийн Банкны нэгэн 
судалгааны тооцоогоор дээрх хотуудын нягтаршил 
18,800 хүн/км2 ба 8,800 хүн/км2 тус тус байгаа нь 
Баянгол дүүргийнхээс өндөр байна (Дэлхийн Банк, 

2011 он).12 Хэмжээгээр хамгийн жижиг Баянгол дүүрэг 
л бүс нутгийн бусад томоохон хотын төвийн хүн амын 
нягтаршилд дөхөж очиж байна.

12  Дээрх тооцоонууд засаг захиргааны хил хязгаарыг ашиглахын оронд 
хотын барилгажсан газар нутгийн дундаж нягтаршилд суурилсан. 
Хотуудын нягтаршлын харьцуулалтыг гажуудуулж болох учир дундаж 
нягтаршилд хотын захиргааны хил хязгаарт багтдаг ус болон задгай 
газруудыг оруулаагүй болно.

Газрын зураг 1.1: Газар ашиглалтын ерөнхий ангиллууд, УБ хот, 2010 он

Эх сурвалж: ХМДШП ба НЕТГ-ын мэдээлэл.

Улаанбаатар хотын сүүлийн үеийн хүн амын 
өсөлт нь бага нягтаршилтай байна. Газар нутгийн 
хэмжээгээр хамгийн том дүүргүүдэд мөн хүн амын 
хамгийн их үнэмлэхүй өсөлт гарсан байна. Зураг 1.4-т 
хотын дүүргүүдийг 2000 оноос хойших хүн амын өсөлт 
болон нягтаршил (барилгажсан нутаг дэвсгэр бус 
захиргааны нутаг дэвсгэрээр)-ын түвшингээр нь хөөс 
болгон үзүүлэв. Баянгол болон Чингэлтэй дүүргүүд 
харьцангуй бага хэмжээтэй бөгөөд илүү шигүү 

нягтаршилтай байхад 2000 оноос хойших хүн амын 
өсөлтийн хамгийн их хувь хэмжээгээрээ илүү том, 
харьцангуй шигүү бус дүүргүүдэд буюу Сонгинохайрхан, 
Баянзүрх болон Хан-Уул дүүрэгт явагдсан байна. 
Хамгийн бага газар нутагтай дүүргүүдийн хувьд 
үнэмлэхүй өсөлтийн хэмжээ хамгийн бага байхад энэ 
хугацаанд Сүхбаатар, Сонгинохайрхан, Хан-Уул болон 
Баянзүрх дүүргүүдийн хүн амд хамгийн их үнэмлэхүй 
өсөлт гарсан байна. 
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Зураг 1.3: УБ хотын хүн нягтаршил, 2000–2012 он

Эх сурвалж: ҮСХ 2012, ӨХГ-ын дотоод баримт бичиг, Дэлхийн Банк 2015-н мэдээнд суурилсан эмхтгэл.
Тайлбар: км2 = квадрат километр

Зураг 1.4: УБ хотын нягтаршил хүн амын өсөлт дүүргүүдээр, 2000–2013 он

Эх сурвалжууд: ҮСХ, ӨХГ.
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Хүн амын өсөлтийн хэлбэр нь хотын захад газар, 
сууцны боломжууд байдгаас шалтгаалсан байх 
магадлалтай. Аль хэдийн барилгажсан хотын төвийн 
хавь орчимд газар, сууц их ховор бөгөөд илүү өндөр 
үнэтэй байдаг. Харин хотын зах руугаа газар элбэг, 
өртөг багатай байдаг бөгөөд хотод шилжин ирэгсэд 
төлбөрийн чадвартаа нийцсэн сууц олоход илүү 
дөхөм байдаг байна. Чингис хаан нисэх онгоцны 
буудлын ойролцоо  шинээр баригдсан төрийн орон 
сууцны төслүүд эсвэл гэр буюу байшин барихаар 
хашаа газартай болох зэрэг сууцны сонголтууд байна.

Газар ашиглалт дахь өөрчлөлтүүд

2000 оноос хойших хотын хүн амын өсөлтийн 
дийлэнх нь нягтаршил багатай зах руу тэлсэн 

тэлэлтээс бүрдэж байна. Хотын хүн амын өсөлтийн 
нягтаршил, тархалт нь төрийн хөрөнгө оруулалт 
болон хотын иргэдийн амьдралын чанарт чухал үр 
дагавартай байдаг. Дэлхийн Банкны ХМДШП-ийн 
мэдээллээс үзэхэд УБ хотын барилга байгууламж 2000-
2010 онд ойролцоогоор 73 квадрат километрээр өссөн 
хэдий ч уг өсөлтийн дийлэнх (уг хугацаанд шинээр 
барилгажсан бүх газар нутгийн дунджаар 87 хувь) нь 
бага нягтаршилтай бүтээн байгуулалтын хэлбэрээр 
явагдсаныг судалгааны тайлан илрүүлсэн. Зураг 1.5-
д өндөр ба бага нягтаршилтай байгууламжууд мөн 
томоохон үйлдвэрлэлийн ба тээврийн холбогдолтой 
газрын гадаргуун өөрчлөлтийг оролцуулан хотын 
газар ашиглалтын ангиллуудын өөр өөр төрөлд 
суурилсан хотын газар нутаг дэвсгэрт гарсан 

Зураг 1.5: УБ хотын тэлэлтийн нийт газар нутаг дах өөрчлөлт, төрлөөр, 2000–2010 он

Эх сурвалж: ХМДШП.
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өөрчлөлтүүдийг үзүүлж байна.13 Зурагт үзүүлснээр 
энэхүү өөрчлөлтийн  ихээхэн хэсгийг гэр хорооллыг 
дагах бага нягтаршилтай барилгажилт бүрдүүлж 
байна. Хамгийн том дүүргүүд болох Баянзүрх болон 
Сонгинохайрхан дүүргүүдэд барилгажсан газар нутаг 
хамгийн ихээр нэмэгдсэн бөгөөд үүний 88-аас дээш 
хувь нь бага нягтаршилтай тэлэлтээс тогтож байна. 
Нэг ч дүүрэгт өндөр нягтаршилттай хотжилтын өсөлт 
явагдаагүй; харин дунд болон өндөр нягтаршилтай 
барилгажилтын хэлбэр  бодит байдалд багассан 
байна.

Хэсэгчилсэн газар ашиглалт болон бага 
нягтаршилтай хотжилт нь замын хөдөлгөөний 
түгжрэлд хүргэж байна. Хотын гудамжны сүлжээний 
нягтаршил, хэлбэр нь тээврийн хэрэгсэл болон 
явган зорчигчдын хөдөлгөөн, зорчих боломжийг 
нэмэгдүүлж байдаг. Зураг 1.6-д УБ хот, Хельсинки, 
Саппоро болон Вашингтон хотуудаас авсан 800-г 

13 Газар ашиглалтын ангиллуудыг хиймэл дагуулын зураглалын 
дүн шинжилгээнээс гаргасан тооцоололд тулгуурлав. ХМДШП-ийн 
ангиллуудад гадаргуун 80-аас их хувь нь хиймэл (барилга байгууламж, 
хучилт гэх мэт) “үргэлжилсэн хотын байгууламж”; 50–80 хувийн хиймэл 
гадаргуун (үлдсэн хэсэг нь цэцэрлэгжилт, ногоон байгууламж болон ил 
хөрсөөс тогтдог) хамрах хүрээ бүхий “өндөр нягтаршилтай үргэлжилсэн 
бус хотын байгууламж”; ба 10–50 хувийн хиймэл гадаргуун хамрах хүрээ 
бүхий “бага нягтаршилтай үргэлжилсэн бус хотын байгууламж” тус тус 
ордог. Энэ төрөлд тооцоолдог газар ашиглалтын ангиллын нэмэлт дүн 
шинжилгээгээр энэ нь өмнө “гэр хороолол” гэж тодорхойлж байсантай 
сайн таарч байгааг тогтоосон байна. “Үйлдвэрлэл, худалдаа ба тээвэр” 
гэдэг нь томоохон байгууламж, агуулах шиг барилга байгууламжууд дээр 
нэмээд олон эгнээтэй хурдны зам, нисэх онгоцны буудлуудыг хэлдэг.

харьцах нь 800 метрийн хэмжээтэй түүвэр газруудын 
гудамжны сүлжээг харьцуулав. Зурагт үзүүлснээр 
хотын газрын өгөгдсөн хэсгүүдийн хувьд бусад хотууд 
илүү олон тооны гудамж, уулзвар болон газрын 
тээвэрт зориулсан гадаргуун талбайтай байна. УБ 
хот төвийн бүсээсээ гадагш тэлэх тусам машин болон 
автобусны рейс уртасдаг байдлыг одоо байгаа авто 
замын сүлжээ зохицуулах шаардлагатай юм. Учир нь 
төрийн ихэнх байгууллагуудын албан конторууд, ажил 
эрхлэлтийн болон худалдааны төвүүдийн хамт хотын 
төвд байрлаж байна. Зорчигчид голдуу хотын төв рүү 
чиглэхэд зам тээврийн осол, дохиоллын эвдрэл мөн 
өөр маршрут байдаггүйгээс шалтгаалан автозамын 
сүлжээ тэр чигтээ сааталд автах нь бий. Одоо байгаа 
авто замын сүлжээ, газар ашиглалтын хэлбэрүүд 
болон тээврийн альтернатив хувилбаруудын өртөг-үр 
дүнгийн цогц үнэлгээгүйгээр гудамж өргөсгөх одоогийн 
оролдлогууд нь үйлчилгээг сайжруулахгүйгээр замын 
хөдөлгөөнийг ихэсгэх магадлалтай (Серверо 2003 он; 
Хансен 1995 он; Хансен ба Хуанг 1997 он).14

14 Үүсгэж буй эрэлт гэдэг нь нийт газрын “нийтүүлэлт”-авто замын 
орон зайн хувьд-энд хийх хөрөнгө оруулалт түгжрэлийг гарцаагүй 
бууруулдаггүй хэмээх дүгнэлтийг хэлж байгаа юм. Авто замын орон 
зайг ашигласныхаа төлөө жолоочид ихэнхидээ татвар төлдөггүй учир 
нийлүүлэлтийн аливаа өсөлт жолоочдын нэмэлт орон зайг жолоодон 
ашиглах зардал (замын хөдөлгөөнд зарцуулсан цаг хугацааны хувьд)-ыг 
нэгэн зэрэг бууруулж байдаг. Машинаар явахгүй байсан хүмүүс машинаар 
явахаар шийдэх эсхүл нэмэлт орон зайг ашиглахын тулд явдаг маршрут 
замаа өөрчилж болно; аль аль нь зорчих хугацааг багасгахыг эрэлхийлж 
байна. 

УБ хот дахь холимог зориулалттай газар ашиглалтын жишээ

Эх сурвалж: Дэлхийн Банк.
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Зураг 1.6: Авто замын шатлал, гадаргуу талбайн хамрах хүрээ ба хүн амын нягтаршил, 2003-2012 он 

Эх сурвалж: Монгол улсын эдийн засгийн хөгжлийн яам. Тоо мэдээ; 2012 оны Финлянд улсын хүн амын бүртгэл; Бартер ба бусад 2003 он; 
АНУ-ын хүн амын тооллогын товчоо 2012 он.  
Тэмдэглэл: Хүн амын нягтаршлыг хэмжихэд харьцуулж болох хотуудын мэдээллийн хязгаарлалтаас шалтгаалан барилгажсан газар 
нутгийн бус харин захиргааны хил хязгаарыг ашигласан болно. км=километр; м=метр; км2 = квадрат километр
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Үр ашигтай газар ашиглалт нь хотын нягтаршил, 
хөдөлгөөнийг дэмждэг. Нягтаршлыг зах зээлийн 
үнэлгээний дагуу газрын үр ашигтай ашиглалтыг 
зөвшөөрдөг зохицуулалтууд болон оршин суух, 
худалдааны, албан конторын гэх мэт олон тооны 
ашиглалтууд бие биетэйгээр ойр байрласнаар 
дэмждэг. Энэ нь очих газартаа хүрэхэд шаардлагатай 
цаг хугацаа, зарим иргэдийн хувьд автомашин хэрэглэх 
шаардлагыг багасгадаг. Mөн ингэж ойр байснаар 
иргэдийг алхах, дугуй унах, такси унаагаар, нийтийн 
тээврээр илүү их зорчиход хүргэдэг. Зурагт харуулснаар 
УБ хотод холимог зориулалттай ашиглалт15, ногоон 
байгууламж, явган зорчигчдын хөдөлгөөнтэй ойр 
байх, нийтийн тээвэр ашиглах боломж бүхий газар 
ашиглалтын зарим сайн жишээнүүд байна. Газрыг 
үр ашиггүй ашиглахад замын хөдөлгөөний түгжрэл 
бий болдог. Үр ашиггүй байдал нь хувийн эзэмшлийн 
авто машинаар эсвэл нийтийн тээврээр олон дамжин 
зорчих шаардлагатай болгодог хол зайтай өөр өөр 
зориулалттай газар ашиглалтуудыг тусгаарлахад бий 
болдог (Брюкнер 2000 он; Витон 1998 он). 

Хотын газар ашиглалтын хэв шинж зорчих зан 
үйлд нөлөөлөн, замын түгжрэл үүсгэх нь бий. 
Хотын захын газрын үнэ харьцангуй доогуур байдаг нь 
ядуу иргэдийн орон сууцны өртгийг багасгаж байдаг. 
Гэсэн хэдий ч хотын төвийн худалдааны болон засаг 
захиргааны үйлчилгээнүүдэд хүрэхийн тулд иргэд 
илүү хол зайнд зорчих шаардлагатай болдог учраас 
харьцангуй өндөр зардал гаргадаг. УБ хотын иргэдээс 
авсан Дэлхийн Банкны судалгаанаас гэр болон хашаа 
байшингаас дийлэнхи хувь нь бүрддэг хороодод 
амьдардаг иргэд ажилдаа явахдаа орон сууцанд 
амьдардаг иргэдээс хагас цагаас илүү хугацааг 
зарцуулах магадлалтай гэсэн байна.16 Гэр хороололд 
амьдардаг иргэд хамгийн урт хугацааг зорчиход 
зарцуулдаг: судалгаанд оролцогчдын 32 хувь нэг 
талд зорчихдоо нэгээс хоёр цагын хооронд хугацаа 
зарцуулдаг гэж хариулсан нь хоёр талдаа нийт зорчих 
хугацааг дөрвөн цагт хүргэж байна. Харин орон сууцанд 
амьдардаг иргэдийн 45 хувь нэг талд зорчихдоо 20 
буюу түүнээс бага минутыг зарцуулдаг гэсэн байна. 
Мөн гэр хорооллын иргэд авто машинтай байх нь бага 
буюу ажилдаа алхаж очдог гэж хариулсан байсан ба 

15   Зурагт худалдааны болон орон сууцны ашиглалтыг харуулсан боловч 
уг хэлбэрт өөр зориулалтын ашиглалтыг ч оруулах боломжтой.
16   Уг судалгаа нь төлөөлөх чадвартай 3,000 өрхийн түүвэрт суурилсан 
болно (Дэлхийн Банк 2014а).

орон сууцанд амьдардаг хүмүүстэй харьцуулахад илүү 
түлхүү нийтийн тээврээс хамааралтай байна (Дэлхийн 
Банк 2014а). Оршин суух зориулалттай байршлууд 
ажил эрхлэлт болон хэрэглээний газруудаас орон 
зайн хувьд тохиромжтой бус байгаа нь гэр хорооллын 
иргэдийн хөдөлгөөний өртгийг нэмэгдүүлж байгаа ба 
иргэд авто машин худалдаж авах юмуу нийтийн эсвэл 
албан бус тээвэрийг ашиглах ёстой болж байна.

Дэд бүтцийн хүртээмж ба аюул осолд 
өртөмхий байдал

Хотын газрын зүй зохисгүй менежмент нь ус, 
гудамжны гэрэлтүүлэг, хучилттай авто зам, 
эмнэлэг болон сургууль гэх мэт үндсэн дэд 
бүтцийн тэгш бус хүртээмжид нөлөөлж байна. 
Орон зайн шинжилгээгээр сургууль болон цэцэрлэгүүд 
хотын төвийн бүсэд түлхүү бөөгнөрсөн бөгөөд хотын 
төвөөс холдох тусам хүртээмж буурч байгааг харуулж 
байна (газрын зураг 1.2). Шинэ гэр хорооллуудад 
усны үйлчилгээг төвийн шугамд холбогдсон худгаар 
биш харин усны машинаар дүүргэдэг худгаар түлхүү 
хүргэж байна. Гудамжны гэрэлтүүлэг гол замуудыг 
дагасан чиг хандлагатай бөгөөд шинээр үүссэн хотын 
захын газруудад хамрах хүрээ хамаагүй бага байна. 
Эдгээр үйлчилгээнүүдэд ойр үл хөдлөх хөрөнгө илүү 
өндөр зах зээлийн үнэ хүрдэг нь эдгээр үйлчилгээнүүд 
рүү ойртон нүүхэд ядуу иргэдэд хүндрэлтэй болгож 
байна. 

Дэд бүтэц нь тухайн нэгж газарт олж авсан 
эзэмшлийн болон барилга барих эрхийн хамтаар 
газрын үнийн гол тодорхойлогч хүчин зүйл юм. 
Хотын дэд бүтцийн хүртээмжийн тэгш бус байдал 
эдийн засгийн болон нийгмийн ялгааг хадгалахад 
шууд нөлөөлдаг. Гудамжны гэрэлтүүлэг тухайн хавь 
орчмын иргэдийн аюулгүй байдлыг сайжруулан, гэмт 
хэргийн гаралт буюу тээврийн хэрэгслийн ослыг 
бууруулж чадна. Жишээлбэл, сургууль, эмнэлэг эсхүл 
худаг хүрэхэд зарцуулах цаг хугацаа, зардал хотын 
захад амьдарч буй иргэдийн амжиргаанд нилээд ачаа 
болж байна. Түүнчлэн эдгээр иргэд нь хотын төвийн 
ойр амьдарч, дээрх үйлчилгээнүүдтэй ойр байхын 
давуу талыг эдэлдэг иргэдтэй харьцуулахадд сүүлд 
нүүж ирсэн бөгөөд харьцангуй ядуу байх магадлалтай 
байна. Үйлчилгээний хүртээмжийн ялгаатай байдал 
нь сайн сургууль, эмнэлэг эсхүл баталгаат усны 
үйлчилгээ гэх мэт үйлчилгээний хүртээмж дутагдаж 
буй газруудад ядуурлыг төвлөрүүлэхэд хүргэдэг.
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Хотын иргэд тэр дундаа ядуу, ахмад настай болон 
хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд үйлчилгээний 
тэгш бус хүртээмж цаг хугацаа болон зарлагын 
ачаа болж байна. Захын газруудаас хол сургууль, 
эмнэлэгүүдийг төвлөрүүлэх нь нэн ялангуяа 
сурагч, ахмад настан эсвэл өвчтэй хүн зэрэг эдгээр 
үйлчилгээнүүдийг байн байн ашиглах шаадлагатай 
иргэдэд хүрч очиход улам хүндрэлтэй болгож байна. 
Газрын зураг 1.2-т үзүүлснээр захын болон дунд 
хэсгийн гэр хороололд нэн ялангуяа Сонгинохайрхан, 

Хан-уул болон Баянзүрх дүүргүүдэд автобус болон 
жижиг оврын микр автобусны замын үйлчилгээний 
хамрах хүрээ хязгаарлагдмал байгааг харуулж байна. 
Зорчигчид хүрэх газартаа очихын тулд нэн ялангуяа 
хотын төв бүсээс хол газраас зорчиж буй тохиолдолд 
маршрутын хооронд буюу тээврийн хэрэгслийн төрөл 
(микр автобуснаас нийтийн автобуст суух гэх мэт)-
ийг солих шаардлагатай болдог учир энэ нь хотоор 
зорчиход шаардлагатай зардал, цаг хугацааг ихэсгэж 
байна. 

Газрын зураг 1.2: УБ хотын нийтийн тээврийн шугам, 2013 он

Эх сурвалж: ХМДШП ба НЕТГ-ын мэдээ.

Газрын менежментийн дульмаг хэрэгжилт аюул 
осолтой газруудад газар олголтыг явуулахыг 
зөвшөөрсөн байна. Үер, гал болон химийн бодист 
өртөх эрсдэлтэй газруудад хотын тэлэлт явагдсан 
байна. Энэ нь дээрх газруудаас нүүх боломжгүй 
ядуу иргэдэд ноцтой нөлөө үзүүлдэг. Оршин суух 

зориулалттай газрууд нэмэгдэж буй Хан-Уул дүүрэг 
нь аж үйлдвэрийн болон эрчим хүчний байгууламжаас 
гарах агаараар тархдаг химийн аюултай бодисын 
эрсдэлд байна. Хотын баруун хэсэг дагуу энэ эрсдэлд 
өргөнөөр өртөхөөс гадна гэр хорооллын нүүрс түлдэг 
зуухнаас үүсдэг агаарын бохирдол нь нийтийн эрүүл 
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мэндийн санаа зовоосон ерөнхий асуудал юм. Орон 
зайн шинжилгээгээр харахад үерийн эрсдэл тэр 
тусмаа Сонгинохайрхан дүүрийн 4, 5 ба 7 дугаар 
хорооны дагуу Туул гол руу урсдаг гуу жалгууд болон 
Сүхбаатар, Чингэлтэй дүүрэгт байдаг Сэлбэ голын 
суваг шуудууны дагуу оршиж байна. Газрын зураг 
1.3-т хот даяарх галын эрсдлүүдийг харуулж байгаа 
бөгөөд 2000 оноос хойш үүссэн захын газруудад 
мэдэгдэхүйц өндөр байна.17 Онцгой байдлын ерөнхий 

17  Онцгой байдлын ерөнхий газар (ОБЕГ)-ын албан хаагчидтэй 
хийсэн ярилцлагуудаас үерийн эрсдлийн бүсүүд дэх хотын эзэмшлийн 
газруудад хууль бусаар оршин суусан иргэдийг үр дүнтэйгээр албадан 
нүүлгэх эрх мэдэл тус байгууллагын хувьд хязгаарлагдмал болохыг 
тогтоосон.

газар (ОБЕГ)-ын хамгийн түгээмэл хариу авах үйл 
ажиллагаа нь гэр хороололд гарсан галын аюулд хариу 
арга хэмжээ авах бөгөөд 2013 онд 70 гаран томоохон 
тохиолдол гарсан байна. Гэр хорооллын галын 
аюулын эрсдлүүд дулааны зорилгоор иргэд нүүрсэн 
зуух ашигладаг, цахилгааны шугамны холболтууд 
муу байдаг, барилгууд бодлогогүй баригдсан болон 
онцгой байдлын хариу арга хэмжээг шуурхай авахад 
дөхөм болох авто замын зохих сүлжээ байдаггүй учир 
нэмэгддэг байна. Tэдгээр газрууд дах хэсэг хэсэг 
бөгөөд уялдаагүй төлөвлөлт дээрх эрсдлүүдийг улам 
нэмэгдүүлдэг байна.

Газрын зураг 1.3: УБ хот дахь галын аюулын эрсдэл, 2013 он

Эх сурвалж: ХМДШП ба ОБЕГ.
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Хотын хөгжлийг чиглүүлэх ерөнхий 
төлөвлөлт

Хотоос ерөнхий төлөвлөгөөний баримт бичиг18 болох 
“Улаанбаатар хотыг 2030 он хүртэл хөгжүүлэх ерөнхий 
төлөвлөгөө”-г өргөн барьж, хот ба бүсийн хөгжлийн 
төлөвлөгөөг зохицуулахад заавал мөрдөх баримт 
бичиг болгон Улсын Их Хурлаас 2013 онд батлуулсан. 
“Улаанбаатар хотын 2030 оны хөгжлийн ерөнхий 
төлөвлөгөө” нь хэтийн газар ашиглалт, эдийн 
засгийн хөгжил болон тээвэр харилцааны 
төлөвлөлтийг чиглүүлэх нарийвчилсан заавар 
юм. Тус баримт бичгийн зорилго нь газар ашиглалтын 
төлөвлөгөө болон хяналтаар дамжуулан хотын 
ирээдүйн өсөлтийг чиглүүлэхэд оршино. Хотын 
хүн ам 1.7 саяд хүрнэ хэмээн тооцолж буй 2030 он 
гэхэд хотын есөн дүүрэгт төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэхэд 
шаардлагатай зохицуулалт (бүсчлэлийг хамруулан), 
эрх зүйн болон санхүүгийн шинэчлэлтэй холбоотой 
олон тооны зөвлөмжийг агуулсан.19  Мөн уг 
төлөвлөгөөнд ирээдүйн дагуул хотуудын хүн ам болон 
эдийн засгийн сууриудын дэлгэрэнгүй төлөвлөлтийг 
багтаасан байна. Хэдийгээр одоогийн хүн ам зүй, газар 
ашиглалт болон эдийн засгийн нөхцөл байдлуудын 
талаарх дэлгэрэнгүй үнэлгээг оруулсан ч хот 
төлөвлөлтийн үр дүнтэй хэрэгсэл болгон ашиглахад 
хязгаарлаж магадгүй хэд хэдэн сул талууд байна. Гол 
санаа зовоож буй асуудлуудыг дор дурдав: 

•	 Хотоос 50 км гаран зайтай маш бага 
нягтаршил (нэг га-д 4-14 хүн ноогдоно)-тай 
дагуул хотуудад хүн амын томоохон хэсгийг 
нүүлгэн суурьшуулах санал. Уг санал нь 
хотын хүн амын томоохон хэсгүүдийн хувьд 
нийтийн аж ахуйн үндсэн үйлчилгээний 
хүртээмжийн хязгаарлагдмал байдлыг улам 
нэмэгдүүлэх магадлалтай. Түүнчлэн, авто 
замын хүртээмжийг хангах болон ус, бохир 
зайлуулах шугамд холбох өртөг хориглох 
хэмжээнд байхаар байна.

18    Энэ хэсгийн хэлэлцүүлэг Барилга, хот байгуулалтын яам, Нийслэлийн 
Засаг даргын тамгийн газар болон Хот төлөвлөлт, зураг төслийн 
хүрээлэнгийн боловсруулсан 2013 оны “Улаанбаатар хотыг 2020 он хүртэл 
хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөөний тодотгол, 2030 он хүртэлх хөгжлийн 
чиг хандлага, Улаанбаатар хотын 2030 оны хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө, 
хураангуй тайлан IV Боть” гарчигтай баримт бичгийн Англи хэл дээрх 
хувилбарт хамаарна. 
19   УБ хотын нийт хүн 2013 онд аль хэдийн 1.5 саяд хүрсэн гэх баримт 
бий.

•	 Улаанбаатар хотын төвлөрлийг задлах санал 
нь тээврийн зардлыг бууруулах хэрэгцээ 
шаардлагатай зөрж байна. Нийтийн аж ахуйн 
үйлчилгээг эдийн засгийн хувьд ашигтайгаар 
үзүүлэхэд хотын гаднах нягтаршлын түвшин 
аль хэдийн хэт доогуур байна. Гэсэн хэдий ч 
одоо байгаа хотжсон бүс дотор дэд төвүүдийг 
хөгжүүлэх санал нь ухаалаг бөгөөд хотын хойд 
талд байрладаг гэр хорооллуудыг Зүүн-Баруун 
нийтийн тээврийн гол системтэй холбоход 
дөхөм болж болно.

•	 Хотын газар нутгийн 1.7 хувиас (2030 онд 
1.39 хувь болж буурах) бусад бүх газарт нэг 
зориулалтын газар ашиглалтыг мөрдүүлэх 
санал одоогийн арилжааны үйл ажиллагааг 
боломжит өрсөлдөөнөөс тусгаарлана. 
Ингэснээр хүмүүст бодитойгоор хүрэх 
үйлчилгээ, ажлын байрны сонголт ба төрлийг 
багасган, зорчих хугацаа, өртгийг нэмэгдүүлэн, 
авто замын түгжрэлийг улам муутган, хотод 
оруулах ирээдүйн хөрөнгө оруулалтыг 
болиулдаг. Хотууд нягтаршил болон өөр өөр 
газар ашиглалтын төрлүүдээр дамжуулан 
эдийн засгийн хүч чадлыг олдог. Олон улсад 
сайн жишиг болгон талбайн орон зайн 40 
хүртэлх хувийг эдийн засгийн зориулалтаар 
ашиглах нөхцлийг бүрдүүлэх болон нэг 
зориулалттай ашиглалтыг хотын газар нутагт 
10-15 хувь руу аажмаар бууруулахыг зөвлөдөг 
(НҮБ ХАБИТАТ, 2013: 28). 

•	 УБ хотын оршин суух зориулалттай газрын 
нягтаршлын зөвшөөрөгдсөн дээд хэмжээ нь 
одоогийн байдлаар нэг га-д 460 хүн байхаар 
тогтоогдсон20 нь төвийн байршил бүхий 
өндөр үнэтэй газруудын хувьд бага байна.21 
Хувийн хэвшлийн барилгын компаниуд энэ 
шаардлагыг сулруулахыг шаардаж байгаа 
болно. Оршин суух түлхүү зориулалттай 
газрын нягтаршлын стандартыг газрын үнийн 
бодит үнэлгээнд тулгуурлах хэрэгтэй юм.

•	 Ашиглалтын зориулалтыг заасан бүсэд барилга 

20    Монгол улсын “Хот, тосгоны төлөвлөлт, барилгажилтын норм”-ын 9-р 
хавсралт (БНбД 30-01-04).
21   Жишээлбэл, Хятад улсын Шанхай хотын нягтаршил нэг га-д 1,500-
3,500 хүн-ий хооронд байдаг. УБ хоттой ойролцоо нийт хүн амын 
нягтаршилтай Канад улсын Калгари хотын хувьд ч гэсэн хотын төвийнх 
нь хүн амын нягтаршил нэг га-д 672 хүн байдаг (Калгари хот 2011 он). 
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барих боломжтой газруудыг хэр үр ашигтай 
ашиглалтанд оруулж байгаагаас сайжруулах 
хүрээ харагдаж байна. Жишээлбэл, хот ба 
тосгоны газар дахь цэцэрлэгжүүлэлт, задгай 
газар хотын нийт орон сууцны бүсийн хамгийн 
багадаа 40 хувийг харин орон сууцны дүүргийн 
бүсийн 25 хувийг эзэлж байхыг шаарддаг. 
Нэг хүнд ноогдох нийтийн эзэмшлийн ногоон 
талбай хамгийн багадаа 2м2, хамгийн ихдээ 
5м2 байх шаардлагатай. Дээрх стандартууд 
нь заавал байвал зохих хэмжээнээс өгөөмөр 
байна. Үнэ цэнэтэй үр ашигтай газрыг алдаж 
байгаагаас гадна санал болгоод буй шинэ 
бүтээн байгуулалтын олон газруудад оршин 
суугчдын тав тухыг хангах байгууламжийн 
ач холбогдол дутагдалтай бөгөөд паркын 
зориулалтаар ашиглахад тохиромжтой бус 
байна. 

•	 Төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх зардлын тооцоо 
нь 16 тэрбум ам. доллар (нэг хүнд ноогдох 
дүн 10,000 ам. доллараас их) гарч байгаа 
нь 420 сая ам. долларын жилийн нөөцийн 
сууриас хамаагүй их байгаа юм. Энэ нь 
Ерөнхий төлөвлөгөөнд тусгагдсан саналуудад 
боломжит нөөцтэй тохируулах санхүү, эдийн 
засгийн зохих судалгаа шинжилгээ хийгдээгүй 
мэт харагдуулж байна.

Газрын харилцааны одоогийн тогтолцоо нь 
Ерөнхий төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэхэд ихээхэн 
бэрхшээл учруулна. Зорилгын баримт бичгийн хувьд 
одоогийн байдлаар Ерөнхий төлөвлөгөөнд төлөвлөсөн 
хөрөнгө оруулалтын эдийн засаг, нийгмийн үндэслэл 
дутагдаж байна. Түүнчлэн эдийн засаг, нийгэм дэх 
өөр өөр бөгөөд өөрчлөгддөг хэрэгцээ, боломжуудад 
хариу арга хэмжээ авах боломжийг олгохгүй байна. 
Өөрчлөгдөн буй хэрэгцээ шаардлагын өмнө уян хатан 
бус байх нь газрын зах зээлийн ихээхэн үр ашиггүй 
байдалд хүргэх хандлагатай байдаг. Цаашлаад 
Ерөнхий төлөвлөгөөний бүсчлэлийн хязгаарласан 
зохицуулалтууд нь барилгажилтын бүсийг “ногоон бүс”-
ээр хязгаарлахаар төлөвлөсөн ба түүнээс гадна захын 
суурьшлуудад шинэ бүтээн байгуулалт явагдахаар 
байна. Эдгээр суурьшлуудын заримыг өрсөлдөөнт 
тендерт суурилан хувийн хэвшлийн барилгын 
компаниуд төлөвлөн, барина. Мөн уг төлөвлөгөөнд 
их сургуулиудыг УБ хот дахь одоогийн байршлаас 

ойролцоогоор хоёр цагийн зайтай шинэ кампусуудад 
нүүлгэн шилжүүлэхээр дэвшүүлсэн.  Гэхдээ энэ 
зардал, хөдөлгөөний үндэслэл нь тодорхойгүй 
байна. Бусад газар ашиглалтуудтай нэгтгэх эсвэл 
тусгаарлахыг (жишээлбэл, эрчим хүчний станц буюу 
бусад бохирдол үүсгэдэг ашиглалтыг тусгаарлах) 
шаарддаг тусгай газар ашиглалтыг тогтоох нь илүү  
практик арга байж болох юм. Бусад газруудад илүү уян 
хатан, эрэлтээр хөшүүрэгдсэн, зах зээлд суурилсан 
aргыг зөвшөөрч болох юм.

Олон   улсын   туршлагаас   харахад  
ихэнхи   тохиолдолд хэсэгчилсэн ерөнхий 
төлөвлөгөөнүүдэд тогтмол болон ихээхэн 
хэмжээний нэмэлт эсвэл өөрчлөлт хийх эсвэл 
төлөвлөгөөг бүр орхих шаардлагатай болдог 
(Суттон ба Фахми 2001 он; Дэлхийн Банк 1992 он). 
Цогц ерөнхий төлөвлөгөөнүүд нь хэт нарийвчилсэн, 
тэлсэн байдаг ба хотын хүн амын өсөлт, тэлэлтийг 
зохицуулдаг улс төр, эдийн засгийн хувирамтгай 
нөхцөлд нийцүүлэхэд төвөгтэй байдаг. Иймээс ерөнхий 
төлөвлөгөөнүүдийг анхны санал болгосон хэлбэрээр 
гүйцэлдүүлэхэд шаардлагатай олон нийтийн дэмжлэг, 
хөрөнгө оруулалтыг алдах магадлалтай байдаг 
(Фливберг 2005 он; Гиезен 2012 он). УБ хотын ерөнхий 
төлөвлөгөөнд нэмэлт 10 жилийн цаг хугацаа (2030)-
г тогтоохоор нэмэлт өөрчлөлт хийсэн нь өөрөө тус 
төлөвлөгөөг уялдуулах болон гүйцэтгэхэд эхний 
хүндрэлүүд гарч байсныг илтгэж байгаа юм. 

Одоогийн төлөвлөгөө нь шинэ төлөвлөгдсөн 
дагуул хотууд  дуусгавар болон, хотоос иргэд, 
ажил олгогчдыг татах боломжийг хэт өөдрөгөөр 
харж байна. Хүн ам болон эдийн засгийн үйл 
ажиллагааны төвлөрлийг бодлогын шууд оролцоогоор 
сааруулах төлөвлөгөө нь бусад хүчин зүйлс болон 
орон нутгийн хөдөлмөр, орон сууцны зах зээлийг 
харгалзаж үзээгүй бол зардал ихтэй, бүрэн бус болох 
хандлагатай байдаг. Хотууд бодит нягтаршил болон 
хүн ам болон компаниудын бие биедээ орон зайн 
хувьд ойр байдгаас үүсдэг бөөгнөрөлийн нөлөөллөөс 
эдийн засаг, нийгмийн ашиг тусыг бий болгодог. (Глезер 
2010 он; Сторпер ба Венаблес 2004 он). Хотууд дах 
агломерац нь шинэ ур чадварыг эрэлхийлсэн ажил 
хайгчид буюу ажилчдад болон төрөл бүрийн бөгөөд 
төвлөрсөн хөдөлмөрийн нөөцөөс боловсон хүчин 
хайж буй компаниуд давуу талуудыг олгодог. Түүнээс 
гадна агломерац нь ондоо боловч бие биенээ нөхөх 
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салбарын компаниудыг ойр байлгаснаар хөрөнгө 
оруулалтын боломжуудыг бий болгодог.22 УБ хотын 
ерөнхий төлөвлөгөөнд аж үйлдвэрийн салбар, 
төрөлжилтийг тараан, салгахаар дэвшүүлсэн дагуул 
хотуудын санал агломерацийг хэрхэн дэмжих нь 
тодорхойгүй байна. 

Олон нийтийн оролцоогүйгээр ерөнхий 
төлөвлөгөөний үр нөлөө буурдаг. Зах зээл болон 
хөрөнгө оруулалтын тэргүүлэх зорилтуудын хэтийн 
өөрчлөлтүүдэд арга хэмжээ авахад зохицуулалтын 
зохих дэмжлэг, уян хатан байдалгүйгээр ерөнхий 
төлөвлөгөө дангаараа өсөлтийг төлөвлөх зохистой 
хэрэгсэл биш юм. Хот  төлөвлөлтийн шинэ чиг 
хандлагад хэрэгцээ шаардлага, зорилтуудыг 
тодорхойлоход талуудын илүү өргөн хүрээний болон 
тогтмол оролцоог онцолдог (НҮБ-ХАБИТАТ 2009 
он). “Орон зайн стратегийн төлөвлөлт”-ийн энэхүү 
арга барилд дан ганц заавал биелүүлэх ерөнхий 
төлөвлөгөөний баримт бичгийг гүйцэлдүүлэн, 
хэрэгжүүлэх бус харин цаг хугацааны турш хотын 
тодорхой салбар буюу газар зүйн бүсийн гoл тэргүүлэх 
зорилтуудыг тодорхойлоход иргэний нийгэм, хувийн 
хэвшлийн бүлгүүдтэй тасралтгүй зөвшилцөхөд 
анхаардаг. 

Өмнөд Африк болон Их Британид газар, сууц, дэд 
бүтэц болон хүрээлэн буй орчны талаарх төрийн 
төлөвлөлтөнд орон нутгийн байгууллагууд оролцож, 
уялдуулахад дэмжлэг үзүүлдэг (Харрисон, Тодес ба 
Уатсон 2008 он). Үүний адилаар орон зайн төлөвлөлтийг 
нүүлгэлт буюу албан нүүлгэлтийн аюул тулгарч буй 
газруудын иргэдэд тусгай статус болон хамгаалалт 
олгоход ашиглах боломжтой юм. Жишээлбэл Белу-
Оризонти болон Ресифи (Бразил улсын) хотуудад 
орлого багатай хорооллуудад “Нийгмийн ашиг 
сонирхлыг тусгай бүсүүд”-ийг тогтоосон байдаг. Эдгээр 
бүсүүд нь газар, сууцын найдвартай хүртээмжтэй 
байх, хүрээлэн буй орчны нөхцөл байдлыг сайжруулах 
болон албадан нүүлгэлтийн аюулыг бууруулах эрх 
зүйн бөгөөд зохицуулалтын хэрэгслүүдийг иргэдэд 
олгодог (НҮБ-ХАБИТАТ 2009 он). 

22   Жишээлбэл, том компаниудын төвүүд санхүүгийн үйлчилгээ үзүүлэгч, 
нягтлан бодох бүртгэлийн болон гэрээ контракт боловсруулж, хянадаг 
хуулийн компаниуд, шуудан зөөгч, албан газруудад бөөнөөр ханган 
нийлүүлэгчид, хоол хүнсийн хангамжийн компаниуд болон цэвэрлэгээ 
үйлчилгээний бизнес зэрэг олон бизнесийн байгууллагатай ажил хэрэг 
явуулах нь бий. 

Газрын зах зээлийн зохицуулалтын зохих 
хэрэгслүүдийг ерөнхий төлөвлөгөөнд бас 
багтаасан байх хэрэгтэй. Жишээлбэл, Бүгд 
Найрамдах Солонгос Улсад 80-аад оны үед Сөүл 
хотын ижил төстэй цуврал ерөнхий төлөвлөгөөнүүдийг 
боловсруулсан байдаг. Зорилго нь бүтээн 
байгуулалтанд тохиромжтой болон тохиромжгүй 
бүсүүдийг тодорхойлон, үйлдвэрлэлийн болон оршин 
суух зориулалттай газар ашиглалтуудыг илүү тэгш 
тараахад оршиж байв. Гэсэн хэдий ч төлөвлөгөөнүүд 
хэт нарийн бөгөөд уян хатан бус бүсчлэлийн болон 
барилгын стандартуудтайгаас гадна тэдгээрийг нь эрх 
мэдэл бүхий байгууллагууд жигд бус хэрэгжүүлснээс 
шалтгаалан зорилгодоо хүрч чадаагүй юм (Ким ба 
Галлент 1998 он). Нийслэл хотын бүсийн өөрчлөн 
байгуулалтыг төлөвлөх тухай шинэчилсэн хууль 
зэрэг саяхны төлөвлөгөөнүүдээр шинэ бүтээн 
байгуулалтанд ноогдуулах төлбөр, хураамжийг 
ашиглан өсөлтийг жолоодохоор оролдсон. Олсон 
орлогыг төрийн хөрөнгө оруулалтанд ашигласнаар, 
нэмэлт дэд бүтцийн өртөг, нэмэлт замын хөдөлгөөний 
ирээдүйн ачаалал болон бусад сөрөг талуудыг 
багасгасан. Уг аргын хүрээнд компаниуд байршлын 
шийдвэр гаргахдаа газрын зах зээлийг ашиглах 
боломжтой ч тодорхой газруудад нийтийн хөрөнгө 
оруулалтын зардлыг хувийн хэвшлийн салбар луу 
шилжүүлэх байдлаар төр оролцох боломжтой юм. 

Ер нь хотууд болон төрийн байгууллагууд ерөнхий 
төлөвлөгөөг мэдээллийн болон бодлогын 
мэдэгдлийн баримт бичиг болгон ашигладаг. 
Эдгээр төлөвлөгөөнд тусгай төслүүдийг гүйцэлдүүлэх 
эрх зүйн эсвэл техникийн нөхцөл заалтыг 
тусгадаггүй. Оронд нь хотын өөрийн тусгай бүсчлэл, 
газар  ашиглалтын журам болон тусгай бүсийн 
төлөвлөгөөний тодорхойлолтоор эсвэл бүсүүдийн 
бусад хууль тогтоомж (газрын хэсэгчлэх журам, тусгай 
албан татварын дүүрэг байгуулах гэх мэтчилэн)-уудаар 
дамжуулан илүү тусгайлсан төлөвлөлт, зохицуулалтын 
хэрэгслүүдийг боловсруулдаг. Эдгээр бүх хэрэгслүүд 
ерөнхий төлөвлөгөөнд тодорхойлсон чиг баримжааг 
тусгахаар зоридог (Фултон 1999 он; Белл 2005 он). Их 
Британи улсад ерөнхий төлөвлөлтөнд тусгай байршил 
буюу жижиг хорооллуудын хөгжлийг зохицуулан, 
төлөвлөгдсөн бүтээн байгуулалтын нөлөөллийн 
эдийн засгийн болон нийгмийн судалгааг багтаадаг 
(Белл 2005 он). Эдгээр аргуудын зорилго нь ерөнхий 
төлөвлөгөөгөөр урьдчилсан харах боломжгүй хот 
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байгуулалтын тодорхой асуудлуудыг тогтоон, хариу 
арга хэмжээ авахад хотын бодлого боловсруулагч нарт 
илүү уян хатан боломжийг олгох эсвэл зохих бодлого 
буюу санхүүгийн зөвлөмжөөр хангахад оршино. 

УБ хотын ерөнхий төлөвлөгөөнд хотын нягтаршил 
болон түүний нөлөөг буруу тодорхойлсон байна. 
Тус төлөвлөгөөнд “хүн амын хэт ихсэлт” болон “хүн 
ам төвлөрөл”-ийн талаар олон удаа дурдсан байна.23 
Эдгээр асуудлууд нь хотын хүн амын өсөлтийн 
ажиглагдаж буй хэв шинжтэй нийцэхгүй байгаа бөгөөд 
уг хэв шинжээс харахад хотын хүн ам газрын үнэ 
бага байдгаас магадгүй шалтгаалан зах болон хүн ам 
cийрэг суурьшсан хэсгээр хурдацтай өсч байна. Дээрх 
нэр томьёонуудаар бөөгнөрөл-ийг тодорхойлох нь 
илүү зохистой бөгөөд өмнө дурдсанчлан энэ нь зарим 
талаар хүн амын нягтаршил байхгүйгээс шалтгаалдаг. 
Хоёрт, тус төлөвлөгөөнд дэвшүүлснээр ирээдүйд 
хот “баруун болон баруун өмнөх хэсгээр… эрчимтэй 
хөгжинө” (ху. 126) гэсэн нь Хан-Уул, Сонгинохайрхан 
дүүргийн байршилтай бараг таарч байгаа атал хамгийн 
сүүлийн үеийн хүн амын өсөлт хойд болон зүүн зүгт 
байрладаг Сүхбаатар, Баянзүрх дүүргүүдэд явагдсан 
байна. Энэ нь дээрх газрууд дах орон сууцанд хийсэн 
төрийн ихээхэн хөрөнгө оруулалтаас шалтгаалж байж 
болох юм. Гэхдээ зөвхөн нийтийн орон сууц баригдсан 
газруудад бус дэд бүтцэд оруулах төрийн хөрөнгө 
оруулалтаар газрын үнэ цэнэ нэмэгдэх газруудад 
бүтээн байгуулалт түлхүү явагдах хандлагатай байдаг.

Төлөвлөгөөнд тусгагдсан хотын дэд төвүүдийг 
байгуулах санал болон замын хөдөлгөөний 
түгжрэлийг бууруулахад анхаарал хандуулсан 
нь сайшаалтай. Сүүлийн үеийн хотын тэлэлтийн 
чиг хандлагаас шалтгаалан, төрийн болон хувийн 
хэвшлийн хөрөнгө оруулалтыг дэмжих цэг болгон 
хотын дэд төвүүдийг тодорхойлон, дэмжих хандлага 
нь хүн амын нягтаршил болон олон төрлийн газар 
ашиглалтыг тэнцвэржүүлэх чухал арга юм. Түүнчлэн 
хотын төв хэсэгт эдийн засгийн үйл ажиллагаа болон 
эрэлттэй газар, үл хөдлөх хөрөнгүүд төвлөрч буй нь 
хот доторх зохистой хөдөлгөөн, хүртээмжид үлэмж 
саад учруулж байгааг харгалзан үзвэл уг төлөвлөгөөнд 
замын хөдөлгөөний түгжрэлийн асуудлыг хөндөх нь 
зөв зүйл болно. Хотын нийт нягтаршил харьцангуй 
бага байгаа тул газрын зах зээл болон газрын 

23    Ерөнхий төлөвлөгөөний тайлан (2013 он)-гийн , ху. 13, 28, 41, 44, 
166-аас үзнэ үү. 

харилцааны үйл ажиллагаанууд тээвэр болон орон 
сууцны бодлогуудтай хэрхэн уялдах боломжтойг 
тунгаах боломж их байна. Хот даяар тээврийн болон 
ажил эрхлэлтийн илүү жигд тархалттай хүртээмжийн 
хамт тээврийн гол корридоруудын дагуу дундаж 
нягтаршлын илүү өндөр түвшинг дэмжихэд тэдгээрийг 
нийцүүлэх боломжтой юм.

Хотын байгуулалтын чиг хандлага

УБ хот хурдацтай өссөн боловч уг өсөлтийн 
ихэнхи нь бага нягтаршилтай гэр хорооллын 
хэлбэрээр явагдсан байна. Хотын 2000-2010 оны хүн 
амын өөрчлөлт болон газар ашиглалтын төрлүүдийн 
харьцуулалтанд тулгуурлан УБ хотыг үнэмлэхүй 
эсвэл харьцуулсан хэмжээгээр хүн ам шигүү хот биш 
болохыг тус тайлан тогтоосон. Сүүлийн жилүүдэд 
хот руу шилжих хөдөлгөөн хурдассан. Гэсэн хэдий ч 
одоогийн болон хэтийн үндэсний хэмжээний хүн ам 
зүйн чиг хандлагад тулгуурлан хотын хүн ам хоёр сая-
бүсийн бусад хотуудтай харьцуулахад бага хэмжээ-ыг 
ер хэтрэхгүй хандлагатай байна. Цаашлаад хамгийн их 
үнэмлэхүй бөгөөд өндөр түвшний хүн амын өсөлттэй 
дүүргүүд нь мөн хамгийн том газар нутагтай, сийрэг 
хүн амтай байна.

Шинээр хотжсон  газрууд дахь хотын 
үйлчилгээний хүртээмжийн чанар дутагдалтай 
байна. Хотын төвийн хорооллуудтай харьцуулахад 
дунд хэсгийн болон захын гэр хорооллууд илүү цөөн 
бөгөөд хол тархсан эмнэлэг, сургуулиудтай байна. 
Эдгээр газруудад усны үйлчилгээг зөөврийн худгаар 
дамжуулан үзүүлж байгаа ба энэ нь төвийн шугамд 
холбогдсон худагтай харьцуулахад найдвар, үр 
ашиг илүү муутай. Түүнчлэн хотын шинэ суурьшилд 
амьдардаг иргэдэд зориулсан гудамжны гэрэлтүүлэг, 
нийтийн тээврийн хамрах хүрээ бүр бага байна. 
Хотын газар олголт, газрын харилцааны практик зарим 
хэмжээгээр бага нягтаршилтай хөгжилд хүргэсэн. Мөн 
газрын үнэ ойролцоо хэмжээтэй төвийн байршилтай 
газруудынхаас доогуур байна. Гэхдээ хот гадагш тэлэх 
тусам илүү алслагдмал газруудад дэд бүтэц оруулах 
нэгж зардал ихсэх болно. 

Түүнчлэн хотын тэлэлт иргэдийн шинэ болон өмнө 
байсан аюул осолд өртөх эрсдлийг нэмэгдүүлсэн. 
Хотын дэд бүтцийн тэгш бус хүртээмж хүмүүсийн 
хаана суурьшихаа шийдэхэд нөлөөлөх ба суурьших 
газруудад аюул осолтойг нийтээр мэдэх газрууд ч 
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багтаж болох юм. Хотод гардаг гол аюул осолд усны 
хомсдол, байшин барилгад гарсан галаас хохирол 
амсах, амиа алдах, үер болон газар хөдлөлт багтдаг. 
Дээр нь нэмээд халаалтын зорилгоор нүүрс түлдэг 
байшин болон гэр сууцтай бага нягтаршилтай 
газруудад агаарын бохирдол улам хүнд байна. Хотын 
газрын бодлого, зохицуулалтуудыг хүн болон эд 
хөрөнгөд байгалийн болон хүний үйл ажиллагаанаас 
үүсэх аюулаас учруулах хор хөнөөл, хүний ам эрсдэх 
аюулыг бууруулах зэрэг олон нийтийн аюулгүй 
байдлын зарчимд тулгуурлах нь зүйтэй (Дэлхийн Банк 
2013в).

УБ хотын ерөнхий төлөвлөгөө нь нарийвчилсан 
бөгөөд зорилт ихтэй боловч үр дүнтэй байдлыг 
нь бууруулж магадгүй асуудлууд байна. Тус 
төлөвлөгөөнд хотын хэтийн газар ашиглалт, эдийн 
засгийн хөгжлийг урьдчилан тооцсон боловч эдгээр 
зорилтыг дэмжихэд шаардлагатай дотоодын газар, 
үл хөдлөх хөрөнгийн зах зээлийн бүтцийг тодорхой 
харгалзаж үзээгүй байна. Том хэмжээний орон 

сууц, үйлдвэрлэл болон дэд бүтцийн төлөвлөгдсөн 
сайжруулалтуудын жагсаалт бий ч эдгээр 
сайжруулалтуудыг байрлуулах болон байршуулах 
шалгуурууд тодорхой бус хэвээр байна.  Түүнээс 
гадна эдгээр сайжруулалтуудыг санхүүжүүлэх эх 
үүсвэрүүдийг тодорхой тодорхойлоогүй байна. Монгол 
улс захиргаадалтын эдийн засгаас шилжснээс хойш 
эрх зүй болон зах зээлийн шинэчлэлд сүүлд өртсөн 
салбаруудын нэг нь газар юм. Энэ алгуурлал нь 
хотын өнөөгийн барилгажсан хэлбэр болон дагалдах 
асуудлууд болох түгжрэл, дэд бүтцийн хүртээмжгүй 
байдал, тэлэлт болон хэсэгчилсэн газар ашиглалтанд 
хүргэсэн. Ерөнхий төлөвлөгөө буюу бусад стратегийн 
аливаа төлөвлөгөө нь газар, үл хөдлөх хөрөнгийн 
зах зээлийн шинэчлэлтэй холбоотой нэмэлт 
бодлогогүйгээр эдгээр асуудлуудыг хангалттай 
шийдвэрлэх магадлал бага. Энэ тайланд эдгээр 
асуудлуудыг авч үзэн, арга хэмжээний зөвлөмжүүдийг 
санал болгож байна.
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Улаанбаатар (УБ) хотын газрын харилцааны 
одоогийн систем нь хурдацтай бөгөөд бага-
нягтаршилтай хүн амын өсөлт болон түүнийг 
дагалдах газартай холбоотой асуудлуудын 
хөшүүрэг болж ирсэн. Хурдацтай өсөлтийг туулсан 
бусад төстэй хотуудтай харьцуулахад УБ хотын 
газрын бодлого амжилттай хэрэгжсэн. Хотын зүгээс 
эрэлттэй нийцсэн цар хүрээ, хурдтайгаар баталгаат 
ба өртөг багатай газрыг нийлүүлсэн. Гэсэн хэдий 
ч газрын бодлогуудыг хэрхэн тогтоосон нь газрын 
харилцааг хариуцсан төв болон орон нутгийн 
төрийн байгууллагуудын албан хаагчдад олон тооны 
асуудал учруулсан байна. Үүнтэй нэгэн адилаар 
газар ба үйл хөдлөх хөрөнгийг ашиглах, барилга 
барих, шилжүүлэх боломж, эрхтэй болохыг хүссэн 
хүмүүст хүндрэл, бэрхшээлүүд тулгарсан байна. 
Мөн хугацаанд үр дүнтэй хэрэгжүүлэх, мөрдүүлэхэд 
шаардлагатай журмууд боловсруулагдахаас өмнө 
хууль тогтоомжууд ойр ойрхон батлагдаж (зарим 
тохиолдолд шинэчлэгдэж) ирсэн байна. Иймд энэхүү 
тогтворгүй албан ёсны бүтцийн гадуур олон үйл 
ажиллагаа явагдах нь аргагүй юм.  

Эдгээр хуулийн өөрчлөлтүүд нь хотын газар, үл 
хөдлөх зах зээлийн зохицуулалтыг сайжруулаагүй 
юм. Одоогийн газрын харилцааны бодлого нь хувийн 
хэвшлийн зориулалттай ашиглагдаагүй газрын 
нийлүүлэлтийг хангалттай хязгаарлахгүй; газарт 
оруулах хувийн хэвшлийн хөрөнгө оруулалт хийхэд 
түлхэц болох зүйлсийг дэмжихгүй байгаа учир 
дотоодын газрын зах зээлд гажуу нөлөө үүсгэж байна. 
УБ хотод оршин суух бүртгэлтэй бүх Монгол улсын 

иргэн1 700 метр квадрат газар (м2) үнэгүй эзэмших 
эрхтэй байдаг боловч бодит байдал дээр ихэнхи нэгж 
газрууд үүнээс бага хэмжээ (400–550 м2)-тэй байдаг 
юм. Энэхүү айл өрх бүрт бус хувь хүн бүрт олгосон 
эрх нь дэлхийн аль ч хоттой харьцуулахад хамгийн 
өгөөмөр эрх байж магадгүй юм. Мөн энэ нь айл өрх бүр 
хотын өөр өөр газруудад хэд хэдэн нэгж газар эзэмших 
боломжтой гэсэн үг юм. Уг нэгж газрын хэмжээнээс 
үүсэх бага нягтаршил нь дэд бүтэц болон тээврийн 
нэгж өртгийг маш өндөр болгож байна. Гэр бүлийн 
хэрэгцээний зориулалтаар ихээхэн хэмжээний газрыг 
ямар нэгэн өртөггүйгээр хувьчилсныг үл харгалзах 
газрын төлбөр болон албан татварын чөлөөлөлт, 
хөнгөлөлтөөс болж хотын захиргааны орлого үндсэн 
хэрэгцээг хангах буюу хадгалахад хангалтгүй түвшинд 
хүртэл багассан байна. Уг бодлоготой холбоотой 
улс төрийн амлалтаас болж энэ эрх цаашид хэзээ ч 
дуусахгүй үргэлжилнэ хэмээх хүлээлтийг бий болгон, 
шийдвэрлэхэд олон-салбарыг хамруулсан шийдэл 
шаардлагатай хотжилтын менежментийн асуудлуудыг 

1   Монгол улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хуулийг дагаж мөрдөх 
журмын тухай хуулийн 3-т Монгол Улсын иргэнд газар өмчлүүлэх 
тухай хуулийн 19.1.2-т заасны дагуу Монгол Улсын иргэнд нэг удаа үнэ 
төлбөргүйгээр өмчлүүлэх газрын байршлыг тогтоох асуудлыг дараах 
байдлаар шийдвэрлэвэл зохино хэмээн заажээ. Үүнд: 1) Нийслэлд 
бүртгэлтэй иргэн нийслэлд буюу аль ч аймаг, сумын газарт; ба 2) энэ 
зүйлийн 1 дэх заалтад зааснаас бусад иргэд нийслэлээс бусад аль ч аймаг, 
сумын газарт гэж заажээ. Энэ хуулийн 2-т “Монгол Улсын иргэнд газар 
өмчлүүлэх тухай хууль батлагдсан өдөр засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн 
нэгжийн захиргаанд бүртгэлгүй иргэд холбогдох хууль тогтоомжийн 
дагуу иргэний бүртгэлийн асуудлаа шийдвэрлүүлсний үндсэн дээр 
гэр бүлийнхээ хэрэгцээнд нэг удаа үнэ төлбөргүй газар өмчлөн авах 
эрхээ эдэлнэ” гэж заасан. Энэ зүйлд иргэдийг Нийслэл хотод хэзээ 
бүртгүүлсэнд тулгуурлан газар өмчлүүлэхэд ялгаварлахгүй гэж заасан 
(Тогтоолын дугаар 10/39).

Хоёрдугаар бүлэг: 

Газрын менежментийн 
зохицуулалтын орчин ба 
өнөөгийн байдал 
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үүсгэж байна.2 

ГАЗАР, ӨМЧИЙН ХАРИЛЦААНЫ ТУХАЙ 
ХУУЛИУД 
Хот байгуулалт, газрын зах зээлийн менежмент нь 
эдийн засаг, институцийн хөгжлөөс үл хамааран 
бүх улс орнуудын хувьд томоохон сорил болдог. 
Өнгөрсөн 23 жилийн хугацаанд Монгол улсад 
явагдсан системийн өөрчлөлтөөс болж тодорхой 
асуудлууд гарч ирэн, хяналтаас шууд бус зохицуулалт 
руу түлхүү чиглэх үндсэн шилжилтийг зайлшгүй хийх 
шаардлагатай болсон юм. Бусад улсуудад ч төрийн 
хяналт бүхий газар ба орон сууцны системээс зах 
зээлд тулгуурласан систем рүү шилжсэн байдаг ба 
тэдгээрийн туршлагаас харахад УБ хотын хувийн 
хэвшлийн аж ахуйн нэгжүүдийн шинээр гарч ирж буй 
боломжийг тодорхойлон, хариу арга хэмжээ авах 
чадавхи хөгжихөд тодорхой цаг хугацаа шаардлагатай 
байж магадгүй байна. Зах зээлийн зарим аж ахуйн 
нэгжүүд богино хугацаанд тэсэх байхад бусад нь 
хотын удирдлагын хэт улс төржсөн байдлаас ашиг 
олон, өөрсдийн боломжит хүчин чадлаас илүү хурдан 
томрох юм.

УБ хотын газрын харилцааны эрх зүйн тогтолцоо 
хурдацтай өөрчлөгдсөн бөгөөд ингэхдээ одоогийн 
захиргааны бүтэцтэй уялдаагүй байна. Улс даяар 
мөрдөх газар эзэмшлийн төрлийг (хүснэгт 2.1-ээс 
газар эзэмшлийн төрлийн ангиллыг үзнэ үү) тогтоосон 
2002 оны Газрын тухай хууль гарсанаас хойш газрын 
харилцаа, эрх, үл хөдлөх хөрөнгийн үнэлгээтэй 
холбоотой олон шинэ хууль (Хавсралт А-гаас үзнэ үү) 
гарсан ба эдгээр хуулийн заримд нэгээс олон удаа 
нэмэлт өөрчлөлт оруулсан байдаг. Жишээлбэл, 2003 
оны Монгол улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай 
хуулинд 5 удаа нэмэлт өөрчлөлт (2005, 2008, 2010, 
2011, 2012 онуудад) оруулсан байдаг. Эдгээр шинэ 
болон засварласан олон тооны хууль тогтоомжууд 
зарим харилцан үл нийцэх байдлыг бий болох 
нь зайлшгүй юм. Жишээлбэл, 2013 оны Хөрөнгө 
оруултын тухай хуульд (12.1.1 дэх заалт) газрыг 60 
+ 40 жил эзэмших болон ашиглах боломжийг гадны 
хөрөнгө оруулагчид олгосон байхад уг хуулийн 12.2-
т газартай холбоотой асуудлуудыг Газрын тухай 
хуулиар зохицуулна гэж заасан байдаг. 

Эрх зүйн тогтолцоонд хийсэн цуврал өөрчлөлт, 

2  Одоогийн бодлогод энэ эрхийг 2018 оны 5-р сарын 1-нийг хүртэл 
байлгахаар тусгасан байгаа боловч өмнө сонгууль болох бүрт сунгадаг 
байсан. 

засварууд нь олон нийтийн төөрөгдөл, тодорхойгүй 
байдалд хүргэсэн. Газрын хууль эрх зүйн тогтолцоонд 
хийсэн эдгээр өөрчлөлт, гажилтууд нь үндэсний 
тусгаар тогтнолыг хамгаалахын хажуугаар дараах 
2 бүлгийн хэрэгцээ, шаардлагыг тэнцвэржүүлэхэд 
төв болон орон нутгийн засаг захиргаанд тулгарч 
буй асуудлуудыг тусгаж байгаа юм. Эдгээр нь: (i) үл 
хөдлөх хөрөнгөд хөрөнгө оруулалт хийхэд хангалттай 
үндэслэл болох эзэмшлийн зохих баталгааг шаардах 
гадаадын болон дотоодын хөрөнгө оруулагчид; ба (ii) 
өртөг багатай газар болон орон сууцтай болох хэрэгцээ 
бүхий орон нутгийн бүлгүүд юм. 2013 оны 1 сард Газрын 
тухай хуульд оруулах нэмэлт өөрчлөлтийг Газрын 
кадастрын тухай хууль, Газрын төлбөрийн тухай 
хууль, Геодези, зураг зүйн тухай хууль болон Нийтийн 
зайлшгүй хэрэгцээгээр газар албадан чөлөөлөх тухай 
хуулиудын төсөл ба/буюу нэмэлт өөрчлөлтүүдийн 
хамтаар Улсын Их Хуралд өргөн барьсан санал нь 
иргэний нийгмийн бүлэг, бусад оролцогч талуудын 
таагүй хандлагыг бий болгосон ба эдгээр талууд 
уг саналыг гадаадын хуулийн этгээдүүдэд газар 
өмчлөхийг зөвшөөрч байгаа мэт харуулсан байна. 
Санал болгосон нэмэлт өөрчлөлтүүд тийм зорилготой 
биш байсан боловч үүнээс болж үүссэн дургүйцэл 
нь Ерөнхий сайдыг нэмэлт өөрчлөлт, төслүүдийг 
Улсын Их Хурлаас буцаан татахад хүргэсэн юм. Үнэн 
хэрэгтээ гадаадын аж ахуй нэгжид газар эзэмших эрх 
болон бэлчээрийн газарт газар эзэмших эрх олгохыг 
зөвшөөрөхийг санал болгосон нэмэлт өөрчлөлтүүд 
нь эсэргүүцэх гол шалтгаанууд болсон юм. Энэ үйл 
явдлаас газрын асуудлуудын тухай, ялангуяа санал 
болгосон хууль тогтоомж, зохицуулалтын талаар олон 
нийтийн мэдлэгийг дээшлүүлэх, хэлэлцүүлэг хийх 
хэрэгцээ байгааг мөн харуулсан юм. 

Одоогийн хууль тогтоомжуудад нэмэлт өөрчлөлт 
оруулах болон шинээр хууль батлуулах саналын 
мөрөөр Улсын Их Хурлын Ажлын хэсгийг 2013 оны 1 
сард байгуулсан. Санал болгосон хууль тогтоомжуудыг 
Улсын Их Хурлаас татсны дараагар уг ажлын хэсгийг 
тараасан юм. Тус ажлын хэсэг нь хувийн эзэмшлийн 
газрын зах зээлийн тогтолцооны зарчим, практик 
бий болсон учир газар харилцаатай хамаатай хууль 
тогтомжуудыг дахин авч үзэх зорилготой байсан. 
Тус ажлын хэсэг нь нарийвчлан нягталж үзэхээр 
төлөвлөсөн байсан ба дараах асуудлуудыг авч үзэж 
байна:
•	 Газрын хууль эрх зүйн тодорхойлолт. Одоогийн 

байдлаар газрыг ашигт малтмалын баялагтай 
адилаар биет бус хөрөнгө гэж тодорхойлдог. 
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Одоогийн хэлэлцэгдэж байгаа саналд татвар 
ба ашиглалтын зорилгоор биет хөрөнгө гэж 
тодорхойлох тухай авч үзэж байна.

•	 Газар олголтын журам. Хот болон дүүргийн 
засаг дарга нарт өргөн хэмжээний эрх мэдэл 
олгосны улмаас газар олголтыг улс төрийн 
нөлөөнд автуулж байна. Өмчийн харилцааны 
газар (ӨХГ) зэрэг захиргааны байгууллагад уг 

үйл ажиллагааг хариуцуулах санал хэлэлцэгдэж 
байна. 

•	 Хот байгуулалт болон газрын зохион 
байгуулалтын төлөвлөгөөний хоорондын 
уялдааг хэрхэн сайжруулах;

•	 Хотын газар нутаг дах нийтийн эзэмшлийн 
газрыг хэрхэн хамгаалах ба хууль сахиулалтыг 
сайжруулах.

Зураг 2.1: УБ хотод газар хувьчлах процесст оролцдог байгууллагууд 

Эх сурвалж: Газрын харилцааны мэргэжилтэн Н. Болормаа 
Тайлбар: ГХГЗЗГ = Газрын харилцаа, геодези, зураг зүйн газар; ХЭУБГ = Хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн газар; 
ГА = Газрын алба; УБ = Улаанбаатар хот. 

УБ хот дахь газар, орон сууцны зах зээлийг 
зохицуулагч захиргааны бүтэц

УБ хотын газрын харилцаанд оролцдог олон 
тооны хотын болон төрийн байгууллагууд 
байдаг. Зураг 2.1-т газар өмчлүүлэх процессийн гол 
оролцогчдыг үзүүлэв. Олон улсын жишгийн хувьд 
УБ хот дундаж-хэмжээтэй хот боловч газар ба орон 
сууцны зах зээлийг олон төрлийн төв ба орон нутгийн 

төрийн байгууллагууд, хэлтсүүд болон аж ахуйн 
нэгжүүд зохицуулж байна. Газар өмчлүүлэхээр олгодог 
газар хувьчилах үйл ажиллагаанд нийт 9 байгууллага 
оролцож байна. Орон нутгийн түвшинд хот, дүүргийн 
Өмчийн харилцааны газар (ӨХГ)-ын албадуудаас 
гадна Нийслэл УБ хотын Засаг даргын тамгийн газар 
болон Нийслэлийн ерөнхий төлөвлөгөөний газар 
(НЕТГ) чухал оролцоотой байдаг байна. Газрын 
менежментэнд оролцдог төрийн байгууллагуудад 
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Газрын харилцаа, геодизи, зураг зүйн газар (ГХГЗЗГ) 
ба Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар (УБЕГ) ордог.3 
Өргөдөл гаргагч нар  нь мөн газар хувьчлалын 
процессийг гүйцээхийн тулд нотариат, банк, газар 
хэмжигч зэрэг бусад байгууллагуудын үйлчилгээг авах 
ёстой болдог байна. Эдгээр олон тооны байгууллагууд 
нь төрийн байгууллагуудын хооронд давхардсан 
бөгөөд өрсөлдөгч ашиг сонирхлыг бий болгосноор 
чиг үүргийн хэсэгчилсэн байдлыг бий болгон, төрийн 
салбар болон хувийн хэвшлийн аль алины хувьд 
зардлыг ихээхэн нэмэгдүүлж байна. Түүнчлэн энэ 
байдал нь газар олголтонд оролцдог улс төр болон 
захиргааны бүлгүүдийн дотор хүчтэй, тогтмол ашиг 
сонирхлыг бий болгосноор үр дүнтэй удирдлага, 
шаардлагатай шинэчлэлд эсрэгээр нөлөөлж байна.

Үйл ажиллагаа ба шат дамжлага 
Газрын эрхийн гэрчилгээний бүртгэл нь иргэд 
болон хөрөнгө оруулагч нарт шаардлагагүй 

3   2003 оны Эд хөрөнгө өмчлөх эрх, түүнтэй холбоотой эд хөрөнгийн 
бусад эрхийн улсын бүртгэлийн тухай хуульд УБЕГ-ын үйл ажиллагаа, 
үүргийг тогтоож өгсөн.

асуудлуудыг учруулж байна. УБ хотод газар авах, 
эзэмших үйл явц нь холбогдох газар эзэмшлийн 
хэлбэрээс хамааран өөр өөр байдаг. Монголд газрыг 
дараах 3 эзэмшлийн төрлөөр эзэмшиж болдог. Үүнд: 
газар ашиглах, газар эзэмших ба газар өмчлөх орно. 
Эдгээр эрхүүд нь ямар нэгэн газар нутгийн өөр өөр 
нэгж талбаруудад болон нэг нэгж талбарын хувьд 
өөр өөр хугацаанд оршиж болно. Хүснэгт 2.1-т тус 
бүрийн үндсэн шинжүүдийг холбогдох шат дамжлага, 
зардлуудын хамт тоймлон үзүүлэв. Энэ нарийн 
төвөгтэй байдал нь газрын гэрчилгээ болон бүртгэлийн 
үйл явцтай танил биш хүмүүст төөрөгдөл, тодорхойгүй 
байдлыг үүсгэх магадлалтай юм. Олон улсын 
судалгаагаар газар, үл хөдлөх хөрөнгөтэй холбоотой 
өөр өөр арилжааг гүйцэлдүүлэхэд зарцуулах хугацаа 
(ажлын өдрөөр), зардал болон тавигдах шаардлагын 
нарийн төвөгтэй байдал нь хувь хүн буюу компаний 
хөрөнгө оруулалт хийх эсэхээ шийдвэрлэхэд, нэн 
ялангуяа эцсийн үр дүн тодорхой бус байх үед 
нөлөөлдөг гол хүчин зүйлс болохыг харуулсан байдаг 
(Дэлхийн Банк 2014в).

Хүснэгт 2.1: УБ хотын газар эзэмшлийн төрлүүд

Газар ашиглах Газар эзэмших Газар өмчлөх
Тавиглах 
шаардлага

Монгол улсын иргэд, аж ахуйн нэгжүүд ба 
байгууллагууд. Мөн  гадаадын оршин суугч, 
харьяалалгүй хүн, гадаадын иргэн, олон улсын 
байгууллага, гадаад улсын хуулийн этгээд ба 
гадаад хөрөнгө оруулалттай аж ахуйн нэгжүүд.

Газрын тухай хуулинд газар ашиглах эрхийг 
Монгол улсын аж ахуйн нэгжүүдэд зөвшөөрнө гэж 
заадаг боловч бодит байдал дээр энэ эзэмшлийн 
төрлийг гадаад улсын аж ахуйн нэгжүүдэд олгодог

Гадаадын иргэн, харьяалалгүй хүн (1) гэр бүлийн 
хэрэгцээний зориулалтаар бол 500м2 газрыг 
орон сууцны зориулалтаар, хүнсний ногоо, жимс, 
жимсгэнэ тарих зориулалтаар О,1 га хүртэл; (2) 
гадаадын иргэн, олон улсын байгууллага, гадаад 
улсын хуулийн этгээдүүд болон гадаадын хөрөнгө 
оруулалттай аж ахуйн нэгжийн хувьд тодорхой 
зориулалт, хугацаа, болзолтойгоор

Зөвхөн Монгол улсын 
иргэд, аж ахуйн нэгж болон 
байгууллагууд эзэмших 
эрхтэй.a 

Зөвхөн Монгол улсын иргэд. 
Компаниуд эсвэл ашгийн 
бус байгууллагууд газар 
өмчилж болохгүй. Газрыг 
аливаа зөвшөөрөгдсөн 
зориуалтаар ашиглаж болох 
бөгөөд нээлттэй зах зээл 
дээр зарах боломжтой. 
Агаарын эсвэл газар 
доогуурх эрх байдаггүй. 

Хугацаа Гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалтаар таван 
жилийн хугацаатай нэг удаад таван жилээр 
сунгагдах боломжтой.

Гадаадын иргэн, олон улсын байгууллага, гадаад 
улсын хуулийн этгээд буюу гадаадын хөрөнгө 
оруулалттай аж ахуйн нэгжүүдийн ашиглах 
хугацааг төрөөс тодорхойлно  Газрын тухай хууль 
17.1.2

Онолын хувьд 15–60 жил; 
нэг удаад 40 хүртэл жилийн 
хугацаатайгаар сунгагдаж 
болно. Бодит байдал дээр 
эзэмших эрх ихэвчлэн 5 
жилийн хугацаагаар олгогддог, 
гэхдээ газрын тухай хуулийн 
заалтыг мөрдөн 15 жилээр 
олгох нь нийтлэг болж байгаа 

Байнгын.

(үргэлжлэл даоаагийн хуудсанд)
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Журам Шат дамжлагын хувьд Монгол улсын аж ахуйн 
нэгжүүдэд эзэмших эрх олгодогтой адил. 
Тухайлбал: 

Өргөдлийг ДӨГХА-д мэдүүлнэ. Байгаа 
төлөвлөгөөний дагуу дэд бүтэцтэй холбогдсон 
болон дэд бүтэцтэй холбогдохоор төлөвлөгдсөн 
газруудын зөвшөөрлийг Нийслэл хотын засаг 
даргаb харьяа дүүргийн засаг даргын c саналыг 
авсны дараа гаргадаг. Дүүргийн засаг дарга 
нар Нийслэлийн Засаг даргын газар олгохоор 
зөвшөөрсөн газруудын гадна буюу ихэнхидээ дэд 
бүтэцгүй эсвэл төлөвлөгдөөгүй газруудад газар 
олгох зөвшөөрөл гаргадаг.

Харьяа дүүргийн засаг 
даргын саналд үндэслэн дэд 
бүтэцтэй буюу дэд бүтэцтэй 
холбохоор төлөвлөгдсөн 
газруудад Нийслэлийн 
Засаг дарга олгодог.e 
Дүүргийн засаг дарга нар 
дэд бүтэцгүй буюу дэд бүтэц 
төлөвлөгдөөгүй газруудад 
“эзэмших эрхийн гэрчилгээ” 
олгодог. Арилжааны болон 
үйлдвэрлэлийн өргөдөл 
гаргагч нар эзэмших эрхийг 
ӨХГ-ын дуудлага худалдаа 
буюу тендерээр авдаг. Өмнө 
нь 2012 оны эцэс хүртэл 
газрыг эзэмшүүлэхээр 
дуудлага худалдаа, 
тендергүйгээр шууд олгодог 
байсан. 

Эзэмших эрх бүхий өргөдөг 
гарагч нар дүүргийн 
түвшинд хувийн бүрэн 
мэдээллийг тухайн нэгж 
газрын байршил, хэмжээ 
болон хэлбэрийн талаарх 
дэлгэрэнгүй мэдээллийг 
хамт мэдүүлдэг. УБ хотын 
Газар хувьчлалын хэлтэс уг 
өргөдлийг хянадаг бөгөөд 
газар өмчлөх гэрчилгээнд 
Нийслэлийн Засаг дарга 
гарын үсэг зурдаг. Үүний 
дараагаар энэхүү гэрчилгээг 
УБЕГ-ын газрын эрхийн 
бүртгэлд бүртгэдэг. УБЕГ 
нь ӨХГ-аас хамааралгүй 
ажилладаг улсын 
хэмжээний байгууллага юм. 
Үүний дараагаар өргөдөл 
гаргагч нар Ягаан гэрчилгээ 
гэгддэг “бүртгэгдсэн газрын 
эрхийг” авдаг.

Шийдвэрлэх 
хугацаа 
(ажлын 
өдрүүд)

ДӨГХА-нд гурван сар, УБЕГ-т гурван өдөр болдог. ДӨГХА-нд гурван сар, УБЕГ-т 
гурван өдөр болдог.

ӨГХ-т гурван сар, УБЕГ-т 
есөн өдөр болдог.

Зардал •	Газар хэмжих: 50,000 төгрөг
•	Гэрчилгээ: 20,000 төгрөг
•	ӨХГ-аас баталгаажуулсан кадастрын зураг: 

2,500 төгрөг
•	УБЕГ-т бүртгүүлэх: 10,000 төгрөг

•	Газар хэмжих: 50,000 төгрөг
•	Гэрчилгээ: 20,000 төгрөг
•	ӨХГ-аас баталгаажуулсан 

кадастрын зураг: 2,500 
төгрөг

•	УБЕГ-т бүртгүүлэх: 10,000 
төгрөг

Зардал гардаггүй. Газар 
эзэмших эрхийн гэрчилгээг 
авах явцад төлбөрүүдийг 
төлдөг. 

Төлбөр/албан 
татвар

Газрын төлбөрийг улирлаар төлдөг бөгөөд 
арилжааны байгууллагуудаас хураадаг.

Газрын төлбөрийг улирлаар 
төлдөг боловч бодит байдал 
дээр гэр хорооллын 700м2 
хүртэлх хашаа газарт 
ноогдуулдаггүй. Уг төлбөрийн 
95%-ийг бас хөнгөлсөн байдаг 
ба бодит байдал дээр байнга 
хураадаггүй.

Албан татвар ноогдуулдаг 
боловч 98 %-ийн хөнгөлөлт 
олгодог ба бодит байдалд 
дээр хураадаггүй. 

Эх сурвалж: албаны хүмүүстэй хийсэн ярилцлагууд дээр тулгуурлан зохиогчид эмхтгэв.
Тайлбар: a. 2002 оны Монгол улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хуулийн 7-р зүйлд УБ хотод болон хотыг аймгийн 
төвтэй холбосон улсын чанартай авто замын дагуух газарт /сумын төвөөс бусад/ 0.07 га хүртэл, аймгийн төвд 0.35 га 
хүртэл болон сумын төвд 0.5 га хүртэл хэмжээтэй улсын мэдлийн газрыг хувьчлахаар заасан. 
b. Газар ашиглах өргөдлийг Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаар авч үзэх ёстой байдаг. Гэхдээ уг хурал тогтмол хуралддаггүй 
учир өргөдлүүдийг ӨХГ авч үздэг бөгөөд ингэхдээ холбогдох баримт бичгүүдийг цуглуулан, хотын даргад шийдвэр 
гаргуулахаар уламжилдаг. 
c. Газрын тухай хууль, 21.2.3.
ДӨГХА = Дүүргийн өмч, газрын харилцааны алба; УБЕГ = Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар; ӨХГ = Өмчийн харилцааны 
газар; УБ хот = Улаанбаатар хот. 

Хүснэгт 2.1: (үргэлжлэл)
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Газар ашиглах, эзэмших болон өмчлөх эрх авахтай холбогдсон шат дамжлагыг Зураг 2.2-т үзүүлэв. 

Зураг 2.2: Газар ашиглах, эзэмших болон өмчлөх эрх авах шат дамжлага

Эзэмших хугацаа тодорхойгүй буюу хэт богино 
байгаагаас дотоод болон гадаадын хуулийн 
этгээд4-ийн авах боломжтой газар эзэмших эрх 

4  УБ хотын захиргаа нь 710 гаран хуулийн этгээдээс тогтох бөгөөд 
тэдгээр нь дараах байдлаар ангилагддаг. Үүнд: хотын захиргаа; 9 дүүргийн 
захиргаа (тусдаа хуулийн этгээд хэлбэрээр); хотын эзэмшилд байдаг 
барагцаагаар 60 үйлдвэрийн газар; хувийн салбартай хамтран эзэмшдэг 
(цэнгэлдэх хүрээлэн, үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн, эмнэлгийг оруулан) 
8 хязгаарлагдмал хувьцаат компани (ХХК); сургууль зэрэг төсвийн 

сул байна. Газар ашиглах эрхийн гэрчилгээ олгох үйл 
ажиллагаа нь ямар эрх олгох гэж байгааг мэдэх, үр дүн 
тодорхой эсэх, хувь хүн болон аж ахуйн нэгжүүдийн 
хооронд ялгаагүй хандах, өөрчлөгдөн буй шаардлагууд 
залгамж холбоотой байх талаас тодорхойгүй  байна 

байгууллагууд. Хуулийн этгээдүүд ойр ойрхон  шинээр байгуулагддаг 
тул хотын засаг захиргааг бүрдүүлэгч хуулийн этгээдүүдийн тоо 
өөрчлөгдөмхий байдаг.
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(шигтгээ 2.1-ийг үзнэ үү). Эзэмших эрх олгох үйл 
ажиллагаа ялангуяа Монголын компаниудад олон 
тооны асуудал учруулдаг. Газар эзэмших эрхийн 
гэрчилгээг 15-60 жилийн хугацаанд олгоно гэж 
заасан нь тодорхой болон тогтмол бус байдаг. Бодит 
байдал дээр гадуур байгаа ярианаас үзэхэд олон 
гэрчилгээг 5 жил хүртэл богино хугацаагаар олгон, 
богино хугацааны үр ашигтай харьцуулахад хүнд 
зардал оногдуулж байна. Гадны хөрөнгө оруулагчид 
“ашиглах” эрх авах, сунгахдаа тодорхойгүй байдал гэх 
ижил асуудлуудтай тулгарч байна. Сунгалтыг зөвхөн 
5 жилээр хийдэг нь Монголын зах зээлд шинээр орж 
ирж байгаа болон сайн мэдэхгүй гадныханд хөрөнгө 
оруулт хийхэд мөн саад болж байна.

Иргэд мөн газар эзэмших гэрчилгээ авах, 
бүртгүүлэх үйл ажиллагааны явцад хүндрэлтэй 
тулгарч байна. Иргэдэд үйлчлэх янз бүрийн газрын 
албуудын үйлчилгээний чанар ялгаатай байна. 
Зарим нь интернет холболттой нэг цэгийн үйлчилгээг 
оруулан тавигдах шаардлагын тухай зааварчилгаа 
тодорхой хүргэдэг байхад бусад нь ажилтан нь байхгүй 
байх эсвэл өргөдөл гаргагчийн дамжих ёстой үйл 
ажиллагаа сайтар мэдэхгүй байх нь бий (шигтгээ 2.2-
ыг үзнэ үү). Үүний улмаас үйл явц тодорхой бус болон 

ихэнхи өргөдөл гаргагч шат дамжлагыг бүрэн гүйцэд 
дуусгахын тулд олон удаа очих ёстой болж байна. 
Үүний адилаар тус судалгаанд зориулан Дэлхийн 
Банкнаас газрын албаны хэрэглэгчдийн дунд хийсэн 
судалгаанаас хэрэглэгчид газрын арилжаагаа бүрэн 
гүйцэд болгохын тулд бичиг баримтаа цуглуулах, 
эмхлэхэд туслуулахаар газрын албаны гадаа байдаг 
албан бус туслахууд хөлсөлдөг болохыг тогтоосон. 
Хотын зүгээс эдгээр туслахуудад зөвшөөрөл олгоогүй, 
хүлээн зөвшөөрөөгүй байдаг ба тэдгээрт өргөдөл 
гаргагчийг шулах, төөрөгдүүлэх боломжийг нээж өгч 
байна. Тэдний оролцоо байгаа нь олон нийтийн дунд 
газрын албаны үйл ажиллагаа нарийн төвөгтэй гэж 
үздэгийг харуулж байна. Өөр нэгэн холбогдох асуудал 
нь газар эзэмших эрхийн хүсэлтийн хариу тодорхойгүй 
байдаг; эцсийн үр дүн нь тодорхой, ил тод шалгуураар 
биш засаг даргын шийдвэрээс хамаардаг байна. 

Түүнчлэн газар олголтын журам нь төрийн албан 
хаагчдад буруугаар ашиглаж болох өргөн эрх мэдэл 
олгож байна. Гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалтаар 
газар эзэмших гэрчилгээ олгох үйл ажиллагааны 
тодорхой бус журам нь Дүүргийн үл хөдлөх хөрөнгө, 
газрын харилцааны албаны ажилтнуудад эрх мэдлээ 
урвуулан ашиглах боломж олгож байна. Гэхдээ бүх 

Шигтгээ 2.1: Кейс: УБ хот дахь үл хөдлөх хөрөнгийн давхар бүртгэлийн асуудал

2004 онд Болд Нэргүйгээс байшинтай хашаа газар худалдаж авсан. Уг хашаа газар нь хотын төвтэй 
ойролцоо, гэр хорооллын байрлал сайтай газруудын нэг болох Баянгол дүүргийн Зурагтад байдаг. Болд 
хашаа газраа худалдаж авсаны дараа газраа Дүүргийн газрын албанд (одоо ДӨГХА болсон) бүртгүүлэн 
газар эзэмших эрхийн гэрчилгээ авсан. Үүний дараа тэр хашаа газраа Хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн 
газарт (одоо УБЕГ) бүртгүүлэн үл хөдлөх хөрөнгийн эрхийн гэрчилгээ авсан. Эдгээрийг тухайн үеийн дүрэм, 
журмын хүрээнд хууль ёсны дагуу хийж дуусгасан болно.

Үүнээс удалгүй Болд гадаадад урт хугацаагаар ажиллахаар эх орноо орхин явсан. 2014 онд тэр эх орондоо 
түр эргэн ирэн Монгол улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хуулийн дагуу газрыг нэг удаа үнэгүй өмчлөх 
эрхээ эдлэхийн тулд ДГА-д өөрийн газар эзэмших эрхээ газар өмчлөх эрх болгон шилжүүлэх хүсэлт гаргасан. 
Гайхалтай нь түүнд ДГА-наас түүний газрыг 2006 онд Нэргүйд өмчлүүлсэн гэж мэдээлжээ. Нэргүй нь өөрийн 
аль хэдийн зарсан газар эзэмших эрхээ Баянгол дүүргийн Газрын алба ба УБ хотын Газрын харилцаа 
албаны (одоо НӨХГ) тусламжтайгаар газар өмчлөх эрх болгон өөрчлүүлж чадсан байв. Түүнчлэн тэр энэхүү 
газрыг Хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн газарт бүртгүүлэн үл хөдлөх хөрөнгийн эрхийн гэрчилгээ хүртэл 
авч чадсан байв. Одоогийн байдлаар уг газарт 2 үл хөдлөх хөрөнгийн эрхийн гэрчилгээ байдаг; нэг нь 
Болдын нэр дээр байдаг газар дээрх байшингийнх, харин нөгөө нэг нь Нэргүйн нэр дээр байдаг газрынх. 
Одоо уг байшин ба газрыг зарах эсвэл шилжүүлэхэд гэрчилгээ эзэмшигч бүрийн зөвшөөрөл шаардлагатай 
болохоор эдгээрийн аль алины үнэ цэнэ болон эрэлт асар их буурсан болно.

Эх сурвалж: ДБ-ны багийн газрын маргаанаар мэргэшсэн өмгөөлөгчтэй хийсэн ярилцлага. Бүх хувь хүн ба байрлалыг 
нууцлах зорилгоор өөрчилсөн болно.
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албан хаагчид тэгдэг гэсэн үг биш юм.5 Жишээлбэл, 
өргөдөл гаргагч нь нэгж газар авах хүсэлтийн хүрээнд 
газар хэмжигч компани заавал хөлслөх шаардлагатай 
байдаг. Газрын албаны ажилтан өөрийн хувийн 
сонирхол, танил тал дээрээ тулгуурлан тодорхой 
компани санал болгож болно. Үүний улмаас өргөдөл 
гаргагч таагүй байдалд ордог учир нь өргөдөл гаргагч 
санал болгосон компанийг хөлслөх эсэхээс хамаарч 
хүсэлтийг зөвшөөрөх эсэх шийдэгдэж магадгүйгээс 
болдог байна. Эхлээд эзэмших шаардлагыг 
тавихгүйгээр шууд газар өмчлүүлэлтийг 52 байршилд 
(ойролцоогоор 160,000 нэгж газрууд) санал болгож буй 

5  Газрын тухай хууль батлахаас өмнө зарим гэр хорооллын газрыг 
албан ёсны зөвшөөрөлгүйгээр ашиглаж байсан ба өмчлөх эрхээ дараа 
нь авсан байна. Мөн хугацаанд бусад гэр хорооллын нэгж газруудад 
зөвшөөрөл өгсөн буюу эдгээр гэр хорооллын иргэд өмчлөх эрх авахаар 
хандахдаа уг албан ёсны эзэмших эрхийн бичгийг авсан болно. Одоо 
бол ийм зөвшөөрлийг зөвхөн албан ёсны процессийн дагуу авч болно. 
Гэвч зарим нөлөө бүхий хүмүүс хотын захад ихээхэн хэмжээний эсвэл 
хэд хэдэн жижигхэн хэсэг газар (зарим тохиолдолд зөвхөн нэг хэсэг 
газар—0.07 га ба түүнээс бага хэмжээтэй) авсан гэж мэдээлэгдсэн байна. 
Эдгээр хэсэг газрыг худалдан авсан хүнд нь хожим хууль ёсны өмчлөгч 
болгоно гэсэн баталгаатайгаар худалдахаар хуваадаг. 2012 оны 9-р сарын 
20-нд батлагдсан журмын дагуу зөвшөөрөлгүй газар эзэмшиж байгаа 
хувь хүн өмчлөх эрхгүй болсон. Харин энэ өдрөөс өмнө өөрийн талбар 
газарт оршин сууж байсан гэдгээ баталж чадах эзэмшигчдэд энэ журам 
хамаарахгүй.

цахим мэдүүлгийн журмыг ашиглан хийх гэж байна6. 

Цахим системийн хяналт байхгүй, нэр үл мэдэгдэх 
байдал нь урвуулан ашиглах боломжийг бий болгох нь 
бий. Газрын албаны ажилтнууд нууцаар хэсэг газрыг 
найз нөхөд, төрөл садандаа хадгалах зуураа үлдсэн 
бусад нэгж газрыг цахим өргөдөл гаргагч нарт олгох 
боломж байна (шигтгээ 2.3-ыг үзнэ үү). Хэдэн жилийн 
өмнө олон тооны хэсэг газрыг дуудлага худалдааны 
анхан шатны үнийг төлүүлэхгүйгээр хувь хүмүүс 
болон хуулийн этгээдүүдэд дуудлага худалдаа буюу 
тендергүйгээр хууль бусаар, шууд олгон эрх мэдлээ 
илүү ноцтойгоор урвуулан  ашигласан явдал гарч 
байсан юм.7

Газар эзэмшлийн эрхийг “эзэмших” ба “өмчлөх” 
гэж хооронд нь ялгах зорилго тодорхой бус байна. 
Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээ авахын давуу тал нь 
бүрэн өмчилсөнтэй бараг адилхан байдаг. Практикт 
биш юмаа гэхэд онолын хувьд “эзэмшигчид” нь албан 
ёсны зээл авах ба гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалтаар 

6  Энэ нь мөн Мянганы сорилын сангаар (МСС) санхүүжсэн өмчийн 
эрхийн төсөлд ашиглагдсан арга юм.
7  Одоогийн хотын захиргаа иймэрхүү урвуулан ашигласан үйлдлүүдийг 
засах гэж оролдсон.

Шигтгээ 2.2: Кейс: Мэдээллийн системүүдийг нэгтгэх замаар орлого бүрдүүлэлтийг сайжруулах нь: 
Танзани Улсын Аруша хотын жишээ

Танзани улсын хотууд үл хөдлөх хөрөнгийн татвар зэрэг орон нутгийн татвараас олсон өөрийн эх 
үүсвэрийн орлогоос маш их хамааралтай байдаг. Гэсэн хэдий ч үнэлгээ, татвар цуглуулах эрх мэдэл 
бүхий байгууллагуудын өгөгдлийн сан нь кадастр, инженерчлэл болон бусад байгууллагуудын бүртгэлээс 
голдуу салангид байдаг байна. Дэлхийн Банк ба “DANIDA”-гийн тусламжаар Аруша хот нь үл хөдлөх 
хөрөнгийн татвар, үйлчилгээний хураамж, аж ахуйн нэгжийн зөвшөөрөл болон самбарын зөвшөөрөл гэсэн 
үндсэн 4 орлогын эх үүсвэрээс орлого бүрдүүлэх үйл ажиллагааг сайжруулах зорилттой, хотын өөр өөр 
байгууллагуудын газар, үл хөдлөх хөрөнгийн бүртгэлийг төвлөрүүлэх зорилгоор Газрын төрийн орлого 
цуглуулалт, мэдээллийн системийг (LGRCIS) хөгжүүлсэн. Эдгээр эх үүсвэрүүд нийлээд хотын нийт орлогын 
суурийн 64 хувийг бүрдүүлдэг юм. 

LGCRIS нь кадастрын газрын зургийг үнэлгээ, татварын цуглуулгын мэдээлэлтэй холбож өгсөн дэлгэрэнгүй 
газар зүйн мэдээллийн системийн өгөгдлийн сангаас тогтдог. Хотын газар нутгаар эсвэл нэгж үл хөдлөх 
хөрөнгөөр татвар төлсөн, төлөөгүйгээр “газрын зураг” хэлбэрээр гаргах боломжтой. Вэб-д суурилсан 
хэлбэр нь тухайн нэгж талбарын одоогийн тайланг хурдан үүсгэх болон худалдах эсвэл өв залгамжлалаар 
эзэмшил шилжих зэрэг шинэ оруулалт дээр тулгуурлан бүртгэлийг автоматаар шинэчлэх боломжоор 
хангадаг учир цаасан бүртгэл алдагдах, зөрөхөд гарах бичгийн алдааны тохиолдлыг багасгадаг байна. 
Хотоос мөнгөө төлөөгүй хүмүүсийг үр дүнтэйгээр тодорхойлон, хянах боломжийг тус систем олгохоос гадна 
шууд арилжааны банк эсвэл гар утсаар төлбөрөө төлөх боломжийг татвар төлөгчдөд олгодог. 2014 онд 
нэвтрүүлсэнээс хойш нийт үл хөдлөх хөрөнгийн татвар төлөлтийн хэмжээ 327 хувь, ашиглалтын төлбөр 
214 хувь, бизнес эрхлэх лицензийн төлбөр 235 хувь, самбарын зөвшөөрлийн орлого 380 хувиар тус тус 
нэмэгдсэн байна.

Эх сурвалж: Танзаний стратегийн хотуудын хөтөлбөрийн дотоод баримт бичгээс хийсэн Дэлхийн Банкны багийн дүн 
шинжилгээ
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Шигтгээ 2.3: Кейс: Кадастрын мэдээллийн санг өөрчилсөн нь.

Сүхбат нь 1997 онд Сонгинохайрхан дүүрэгт 1300 м2 газар эзэмших гэрчилгээ авсан. Уг газар хотын дэд 
бүтцийн байгууламжуудтай ойр бөгөөд гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн байршлуудын нэгт орсон байсан 
болохоор эрэлттэй газар юм. 2003 онд тэр өөрийн газрын 700 м2 ба 600 м2 болгон 2 хуваан 600 м2 бүхий 
хэсгийг өөрийн ах Болдсүхэд өгөн өөртөө үлдсэнийг авч үлдээсэн болно. 700 м2 хүртэлх газрын өмчлүүлэх 
хуулийн шаардлагын дагуу газраа хуваахдаа Сүхбат өөрийн хүсэлтийн газрын зургийг хийлгүүлэхээр газар 
хэмжигч хөлсөлсөн. Үүний дараа Сүхбат УБ хотын захирагчийн газар өмчлүүлэх шийдвэрийг хүлээн авсан. 
Гэвч бусад олон газар өмчлөгчдийн нэгэн адил түүний байнгын оршин суух хаяг өөр газар байдгийн улмаас 
тэр УБЕГ хандан өөрийн газартаа үл хөдлөх хөрөнгө өмчлөлийн гэрчилгээ авахаар хүсэлт гаргаагүй байна.

2014 онд Сүхбат нь өөрийн ах Болдсүхээс хэн нэгэн түүний газрын тойруулан барьсан хашааг нураасан 
болохыг мэдсэн. Тэр үүнийг мэдээлэх болон юу болсон байж болохыг мэдэхээр Баянзүрх дүүргийн ДӨГХА 
руу очсон. ДӨГХА-наас түүнд Сүхбатын хөрш болох Итгэл газар эзэмших эрхийн гэрчилгээ, түүний дараа 
УБ хотын захирагчийн газар өмчлүүлэх шийдвэрийг авсан гэдгийг мэдэгдсэн. Тэгээд тэр дараагийн алхам 
болох УБЕГ-аас үл хөдлөх хөрөнгө өмчлөлийн гэрчилгээг Сүхбатын газар дээр авсан байсан. Ингээд Итгэл 
уг газраа хэн нэгэнд заран, шинээр газрыг авсан хүн хашааг нураасан байв.

Энэ явдлыг тодорхой болгох явцад 2003 онд газрыг хуваахад хийгдсэн кадастрын зургийг кадастрын 
мэдээллийн санд бүртгээгүй байсан нь илэрсэн. Мөн Итгэл нь түүний болон Сүхбатын газрыг тусгаарласан 
хил хязгаарыг кадастрын мэдээллийн сангаас нэгэн албан хаагчийг ятган устгуулсан болох нь тодорхой 
болсон.
Эх сурвалж: ДБ-ны багийн газрын маргаанаар мэргэшсэн өмгөөлөгчтэй хийсэн ярилцлага. Бүх хувь хүн ба байршлыг 
нууцлах зорилгоор өөрчилсөн болно.

ашиглах үед газрын төлбөрийг бүтнээр биш хөнгөлсөн 
үнээр (үүнтэй харьцуулахад бүрэн өмчлөгч нь газрын 
татвар төлөх шаардлагатай) төлөх эрхтэй байдаг. 
Одоогийн байдлаар газар эзэмших гэрчилгээ авсны 
дараа газар өмчлөх боломжтой бөгөөд энэхүү хоёр-
дамжлагат процесс нь өргөдөл гаргагч ба төрийн 
аль алины хувьд зардал, хугацааг дэмий нэмэгдүүлж 
байна. Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээтэй байснаар 
хувь хүн газар чөлөөлөх тохиолдолд нөхөн төлбөр 
авах эрхгүй байдаг боловч үүнийг ерөнхийдөө бодит 
аюул гэж үздэггүй байна. Мөн шаардлагатай гэж үзэх 
юм бол газрыг гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалтаар 
ашиглаж байгаа тохиолдолд УБЕГ-т өмчлөх эрхээ 
бүртгүүлэх боломжтой гэдгээ тэд мэддэг байна.

Газрын өмчийн бүртгэлийг дуусгахад 
шаардлагатай хугацаа нь нягтлан үзэх 
байгууллагаас хамааран янз бүр байдаг. УБ хотын 
захирагчийн шийдвэр гаргахад зарцуулдаг хугацаа нь 
бүртгэх ба шилжүүлэх ажиллагааны аль алины хувьд 
хамгийн удаан хэсэг нь байдаг байна.  Үүнийг 90 өдөр 
болдог (Зураг 2.3-ыг үзнэ үү) гэдэг боловч УБЕГ-т 
бүртгүүлэхэд нэмэлт өдрүүд шаардлагатай болох 
магадлалтай учир бүртгэлд нийт 108 хүртэлх өдрийг, 
62,800 төгрөгийг зарцуулдаг болж байна. УБЕГ нь 
газар өмчлөх анхны бүртгэлийн процессийг гайхмаар 

богино хугацаанд буюу 9 ажлын өдрийн дотор ямар 
нэгэн зардалгүйгээр дуусгадаг байна.8 2014 онд 
Монгол Улсыг Дэлхийн банкнаас үл хөдлөх хөрөнгө 
бүртгэхэд зарцуулах хугацааны хувьд дэлхийд 
магтаж болохоор 27-р байранд оруулсан байдаг.9 

Гэвч энэ нь зөвхөн УБЕГ-т бүртгүүлэх хугацааг 
илэрхийлж байгаа бөгөөд уг бүртгэл нь гэрчилгээ авсны 
дараах хамгийн сүүлийн шат юм. Газар эзэмшлийн 
эрхийг шилжүүлэхэд ерөнхийдөө 30 өдөр болдог 
нь олон улсын туршлагаас үзэхэд маш боломжийн 
хугацаа юм. Албан ёсоор УБ хотын захирагч эсвэл 
дүүргийн засаг дарга нар газар эзэмших эрхийг 
шилжүүлэх шийдвэрийг 15 өдрийн дотор гаргах 
ёстой байдаг. Энэ шийдвэрт үндэслэн ӨХГ эсвэл 
ДӨГХА шилжүүлгийг хүчин төгөлдөр болгон бүртгэдэг. 
Гэвч баримтаас харахад бодит байдалд бүртгэл ба 
шилжүүлэг хийхэд 3 хүртэл сарын хугацаа болдог 
нь хөрөнгө оруулагчдын цаг хугацааг зарлагдан, 
тодорхойгүй байдлыг үүсгэдэг байна.

8   Барьцаат зээлийн баримтуудыг боловсруулах ба олгоход ажлын гурван 
хоног болдог. Үйлчилгээний хураамжид барьцаат зээлийн хэмжээний 
0.05 хувь ба УБЕГ-т барьцаат зээлийг бүртгэхэд 5000 төгрөгийн (2.8 ам. 
доллар) зардал гардаг. Яаралтай бүртгүүлэх тохиолдолд зардал нь 2 дахин 
нэмэгдэх ба баримтуудыг ажлын 8 цагийн дотор олгож байна.
9   Гэвч энэ үзүүлэлт бол 2013 оны 22-р байрт орсон үзүүлэлтээс буурсан 
үзүүлэлт юм.
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Зураг 2.3: УБ хотод газар өмчлүүлэх процессийн шат дамжлага, хугацаа ба зардал

Эх сурвалж: Ярилцлагуудад суурилсан зохиогчдын эмхтгэл.

Тайлбар: ДӨГХА = Дүүргийн өмч, газрын харилцааны алба; УБЕГ = Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар; ӨХГ = Өмчийн 
харилцааны газар; УБ хот = Улаанбаатар хот. б/гүй = Байхгүй
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Газар, үл хөдлөх хөрөнгийг шилжүүлэх нь 

Газар шилжүүлгийн бүртгэлийн одоогийн систем 
нь арилжаа ба арилжааны үнийн дүнг дарж 
мэдүүлэхийг явдалд хүргэж байна (шигтгээ 2.4-
ийг үзнэ үү). Эзэмших эрх бүхий газрыг албан 
ёсоор зарах боломжгүй ч шилжүүлэх боломжтой 
байдаг нь бодит байдал дээр арилжааны гүйлгээний 
ямарваа үнэ ханшийг албан ёсоор мэдүүлдэггүй 
учраас томоохон хэмжээний албан бус зах зээлд 
худалдаж, худалдан авдаг гэсэн үг юм. Газартай 
холбоотой бүх үйл ажиллагааг УБ хотод нотариатаар 
баталгаажуулдаг. Борлуулалтын албан татвараас 
зайлсхийхийн тулд хийсэн нууц арилжааг устгахын 
тулд үл хөдлөх хөрөнгийг зөвхөн гэр бүлгийн 
гишүүддээ бэлэглэж болдог байна. Шилжүүлгийг 
албан ёсны болгох захиргааны процесс урьд нь 26 
алхмаас бүрддэг байсан нь 15 болж буурсан бөгөөд 
энэ ажиллагааг таван өдөрт дуусгах боломжтой юм.10 

 Харин худалдах гэрээний хувьд тухайн үл хөдлөх 

10  Үл хөдлөх хөрөнгийг шилжүүлэх (худалдаалах гэрээ) үйлчилгээний 
хөлс 20,000 төгрөг (11 ам. доллар) ба үүнд бэлэглэлийн шилжүүлэг орно. 
Яаралтай шилжүүлгийн хувьд хоёр дахин их нэмэгдүүлсэн үйлчилгээний 
хураамж буюу 40,000 төгрөг (22 ам. доллар) төлөн ажлын найман цагт 
хийгдэх боломжтой.

хөрөнгийг борлуулсан үнийн дүнгийн 2 хувийн албан 
татварыг төлсөн төлбөрийн баримтыг бүртгүүлэхээр 
мэдүүлэг гаргахдаа хавсаргах шаардлагатай байдаг. 
Албан ёсны арилжаа нь арилжааны үнийн дүнд 
албан татвар ноогдуулдаг учир худалдан авагч болон 
худалдагч хоёр “шилжүүлэг” хийх эсвэл татварын 
торгуулиас зайлсхийхийн тулд арилжааны үнийн дүнг 
багасган мэдэгдэхээр тохиролцох нь бий.

Эцэст нь мэдүүлэгчид ӨХГ болон УБЕГ зэрэг төрийн 
олон байгууллагуудтай харилцах шаардлагатай 
болдог нь төрийн захиргааны зардлыг нилээдгүй 
нэмэгдүүлдэг ба тэднийг газар эзэмшлийн шат 
дамжлагыг гүйцэлдүүлэхээс азнахад хүргэдэг 
байна (шигтгээ 2.5-ыг үзнэ үү). Гэсэн хэдий ч газар 
эзэмшлийн олон төрлийн хэлбэрт гаргасан өргөдлийг 
шийдвэрлэх зардлыг өргөдөл гаргагчид боломжийн 
гэж үзэж байна. Нэг цэгийн үйлчилгээг дэлгэрүүлэх 
санал цаашдаа зардлыг бууруулах байх гэж найдаж 
байгаа ч одоо байгаа байгууллагуудын ашиг сонирхлыг 
өөрчлөхөд амаргүй байх магадлалтай. Хамгийн гол 
нь өмчлөх эрх авахаас өмнө эзэмших эрхтэй байх 
одоогийн шаардлага нь өргөдөл гаргагч болон төрийн 
аль алины хувьд зардлыг нэмэгдүүлж байна. 

Шигтгээ 2.4: Кейс: Үл хөдлөх хөрөнгө өвлөхтэй холбоотой асуудлууд.

Баатар Хан-Уул дүүрэгт 150 м2 газрыг аван 2006 онд хуулийн дагуу газар эзэмших эрхийн гэрчилгээгээ 
авсан. Тэр уг газарт үйлчилгээ/арилжааны зорилгоор 5 давхар барилга барьсан. Харамсалтай нь тэр үл 
хөдлөх хөрөнгийн эрхийн гэрчилгээ авч амжилгүй нас барсан.

Баатарын бэлэвсэн эхнэр Хорлоо нь өөрийн отгон хүү Зоригийг үл хөдлөх хөрөнгийн цорын ганц эзэн 
болгохоор шийдэн түүнд албан ёсоор өвлүүлэх үйл ажиллагааг эхлүүлсэн. Түүний шийдвэрийг Баатарын 
охид болох Наран ба Саран нар дэмжсэн. Гэвч түүний өөр нэг хүү болох Бат дангаараа үл хөдлөх хөрөнгийг 
өвлөхийг хүссэн байна. Хоёр өөр нотариат нийт гурван өв залгамжлуулах гэрчилгээ гаргажээ.  Нэг нотариатч 
Хорлоо ба түүний хүү Зоригийн талд ажилласан байхад нөгөө нотариатч Батын талд ажилласан. Газар 
эзэмших эрхийн гэрчилгээ болон үүний дараах үл хөдлөх хөрөнгийн эрхийн гэрчилгээг Батын нэр дээр 
гарсан өв залгамжлуулах гэрчилгээн дээр тулгуурлан ДӨГХА ба УБЕГ-аас Батад олгосон. Хорлоо ба Зориг 
нар өөрсдийн өвийн гэрчилгээг ДӨГХА-нд өгсөн боловч тэднийх дээр асуудал гаран эцэст нь дахин олгосон. 
Эцэст нь Бат гэрчилгээний хүсэлттэй ажилладаг төрийн албан хаагчдын тусламжийг магадгүй авсаны үндсэн 
дээр үл хөдлөх хөрөнгийн хууль ёсны эзэн болж чадсан байна. Хорлоо ба Зориг нар үл хөдлөх хөрөнгийн 
нэхэмжлэлээ алдсан. Энэ хэрэг нь одоо байгаа өв залгамжлалийн дагуу үл хөдлөх хөрөнгө шилжүүлэх үйл 
ажиллагаа хууль ёсны болон залилангийн нэхэмжлэлийг хангалттай ялгаж чадахгүй байгааг харуулж байна.

Эх сурвалж: ДБ-ны багийн газрын маргаанаар мэргэшсэн өмгөөлөгчтэй хийсэн ярилцлага. Бүх хувь хүн ба байршлыг 
нууцлах зорилгоор өөрчилсөн болно.
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Шигтгээ 2.5: Кейс: Газар, үл хөдлөх хөрөнгийн арилжааны шилжүүлэг 

Сүхбаатар дүүрэгт байршилтай олон давхар барилгын нэг давхарт байрлах 400 м2 барилгажсан талбай, 558 м2 газартай үл 
хөдлөх хөрөнгийг 2013 оны 9 сард зарсан байна. Тус үл хөдлөх хөрөнгө УБЕГ-аас барилгад олгосон Үл хөдлөх хөрөнгийн 
өмчлөлийн гэрчилгээ, Газрын алба (одоогийн ӨХГ)-наас олгосон газар эзэмших гэрчилгээтэй байсан.

1. Талууд худалдах нийт дүн, төлбөрийн нөхцөл, нотариатын үйлчилгээний төлбөрийг хэн нь төлөх болон бусад 
нөхцлийг тохирсон байна.

2. “Үл хөдлөх хөрөнгийг худалдах, худалдан авах гэрээ”-г байгуулан, нотариатаар баталгаажуулсан байна. Нотариатын 
үйлчилгээнд тогтсон хураамж 300,000 төгрөг (166.6 ам.доллар)-ийг төлсөн. Гэрээний дүн 500,000,000 төгрөг 
(277,750 ам.доллар) байсан учир ийм хураамж төлөх шаардлагатай байсан. Гэрээ зөвхөн барилгыг хамаарсан 
байсан.

3. Өмчлөл дэх өөрчлөлтийг бүртгүүлэхийн тулд гэрээг УБЕГ-т бүртгүүлэхээр мэдүүлсэн ба дараах бичиг баримтыг 
өгөх шаардлагатай болсон байна:

i) Нотариатаар баталгаажуулсан үл хөдлөх хөрөнгийг худалдах ба худалдан авах гэрээ

ii) Нотариатаар баталгаажуулсан иргэний үнэмлэхүүд, компаний бүртгэлийн гэрчилгээ, компаний дүрэм 
(иргэний үнэмлэх болон компаний бүртгэлийн гэрчилгээ тус бүрийн нотариатын хураамж 2,500 төгрөг 
[1.4 ам.доллар]; компаний дүрмийн хуулбарын хуудас бүрт 500 төгрөг төлсөн) 

iii) Үл хөдлөх хөрөнгийг өмчлөх гэрчилгээ—эх хувь

iv) Үл хөдлөх хөрөнгийн борлуулалтын 2 хувийн албан татварыг баталгаажуулах төлбөрийн баримт

v) Үйлчилгээний хураамж 20,000 төгрөг (11 ам.доллар); яаралтай бүртгүүлэх тохиолдолд 40,000 төгрөг (22 
ам.доллар) 

vi) Бүртгүүлэх өргөдөл

4. Худалдан авагчийн нэр дээр тухайн үл хөдлөх хөрөнгийн өмчлөлийн гэрчилгээ ажлын хоёр өдөрт гарсан. Тус 
компани тухайн барилгын өмчлөлийг шилжүүлэх хүсэлтийг мэдүүлснээс гурван өдрийн дараа гэрчилгээгээ 
авсан. Хэрэв тухайн шилжүүлэг “газар буюу газар эзэмших эрх” оролцоогүй бол гурваас дөрвөн өдөрт дуусгавар 
болох байсан.

5.  Тус компани өмчлөлийн гэрчилгээ авсны дараагаар талууд газар эзэмших гэрчилгээг худалдан авагч руу 
шилжүүлэх тусдаа гэрээг байгуулсан. Нотариатын үйлчилгээг ашигласан ба 10,000 төгрөг (5.5 ам.доллар)-ийн 
хураамж төлсөн нь энэ төрлийн гэрээний хувьд төлөх тогтмол дүн байсан. Энэ ажиллагааг нотариатын зөвлөсний 
дагуу тухайн үл хөдлөх хөрөнгийн өмчлөлийг худалдан авагч руу шилжүүлсний дараагаар л хийсэн.

6. Газрын эрхийг шилжүүлэхэд талууд дараах материалуудыг ӨХГ-ын Кадастрын хэлтэст тушаасан байна:

i) Газар эзэмших эрхийг шилжүүлэх ӨХГ-т хандсан хоёр талын албан ёсны хүсэлт

ii) Нотариатаар баталгаажуулсан газар эзэмших эрхийг шилжүүлэх гэрээ

iii) Газрын төлвөл зохих бүх төлбөр төлөгдсөн тухай ӨХГ-ын тодорхойлолт, уг тодорхойлолтыг ӨХГ-ын 
Газрын үнэлгээ, төлбөрийн хэлтсээс авсан 

iv) Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээний эх хувь ба иргэн, хуулийн этгээдэд газар эзэмшүүлэх гэрээ 

v) Нотариатаар баталгаажуулсан иргэний үнэмлэхүүд, компаний бүртгэлийн гэрчилгээ ба үл хөдлөх 
хөрөнгийн өмчлөлийн гэрчилгээ (тус бүрийн нотариатын хураамжид 2,500 төгрөг [1.4 ам.доллар] төлсөн) 

vi) Газар эзэмших гэрчилгээний төлбөр 35,000 төгрөг (20 ам.доллар)-ийг ӨХГ-т төлсөн

Газар эзэмших гэрчилгээг ӨХГ-аас гурван сарын дараа гаргасан. Газрын тухай хуулиар газар эзэмших эрхийг шилжүүлэх 
шийдвэрийг мэдүүлснээс хойш УБ хотын Засаг дарга ажлын 15 хоногт багтаан гаргах ёстой байдаг боловч бодит байдал 
дээр гурван сар болсон байна. 

 Эх сурвалж: Судалгаанд зориулан хийгдсэн ярилцлагуудад тулгуурласан зохиогчдын эмхтгэл.
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Барилгын зөвшөөрөл авах
Газар дээр барилга барих зөвшөөрлүүдийг авахад 
зардал ихтэй, цаг хугацаа их ордог бөгөөд гарах 
үр дүн тодорхойгүй байдаг байна (шигтгээ 2.6-г 
үзнэ үү). УБ хотод барилга барих зөвшөөрөл авахад 
6–12 сарын хугацаа болдог гэсэн яриа байна. 2014 
онд Дэлхийн Банкнаас11 энэ төрлийн зөвшөөрөл 
олгох чиглэлээр Монгол улсыг 74-р байр эзлүүлсэн 
байдаг. Хэдий энэ нь тийм сайн дүн биш бөгөөд 
хөрөнгө оруулагч болон барилгын компаниудыг 
түлхэх боломжтой ч 2013 онд 132-т орж байсантай 
харьцуулахад ахиц гарсан байна. Энэ удаан шат 
дамжлагын нэг үр дагавар нь зөвшөөрлүүдийг 
түргэвчлүүлдэг “шан” байдаг юм. Дээрхийн адил шат 
дамжлагын өөр нэг ахиц нь барилга барих зөвшөөөрөл 
авахад урьд нь 2-3 жил, 700 гарын үсэг шаардлагатай 
байсан бол 2013 онд 35–40 өдөр, and 40 гарын үсэг 
болж буурсан явдал юм. Үүгээр хүсэлт гаргагчдын 

11   http://www.doingbusiness.org/data/exploreeconomies/
mongolia#registering-property.

албан ёсны шат дамжлагыг гүйцээх түвшинг ихээхэн 
өсгөсөн байна. Санал болгоод буй “нэг цэгийн 
үйлчилгээ”-ний цахим засаглалын хөтөлбөрөөр 
дамжуулан хот даяар тус процессийг бүх өргөдөл, 
хүсэлтийн хувьд улам хялбаршуулах боломжтой 
болно гэдэгт найдлага тавьж байна.

ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН СТАНДАРТ, ЖУРМУУД 
Төлөвлөлт болон барилгын стандарт, журмууд 
нь газар зохион байгуулалтын өртөгт, улмаар 
төлбөрийн чадвар, хэрэгжих боломжид 
ихээхэн нөлөөлдөг. Төлөвлөлт болон барилгын 
стандартуудад барилгын зөвшөөрөгдөх хамгийн 
доод чанарыг заадаг бол төлөвлөлт болон барилгын 
журамд зөвшөөрөгдсөн барилгын байршил, төрөл 
болон хэр хэмжээг тодорхойлдог. Жишээлбэл, үр 
ашиггүй буюу хатуу газар ашиглалттай бүсчлэл 
болон зохион байгуулалтын стандарт нь барилгын 
компаниудыг ашгийн хувьд хэрэгжих боломжтой бус 
төслүүдэд хөрөнгө оруулалт хийхээс татгалзах эсвэл 
тэдгээрт нийцүүлэхээс зайлсхийх зорилгоор хахуул 

Шигтгээ 2.6: Кейс: Гүрж улсын газрын харилцааны амжилттай зохицуулалт

Гүрж нь 2003 оны ардчилалын төлөөх Сарнайн хувьсгалаас хойш газрын харилцаа, менежментийн 
тогтолцоогоо илэрхий сайжруулсан улс юм (Дэлхийн Банк 2011 он). Гүрж улсын жишээ Монгол улсын хувьд 
ялангуяа ач холбогдолтой юм. Учир нь хоёулаа ардчилсан тогтолцоо руу шилжсний дараагаар зах зээлийн 
болон институцийн дараалсан шинэчлэлийг хийсэн. Газрын шинэчлэл нь хоёр улсын аль алины хувьд 
чухал асуудал юм.

Шинэчлэлийн зорилт нь газрын менежмент, харилцааны ажлуудыг салган, хялбаршуулах мөн газрын 
эрхийн гэрчилгээ олгох, бүртгэлийн ажиллагаан дах авилгын тохиолдлыг бууруулахад оршиж байв. Үүний 
тулд Гүрж улс нь:

•	 Эрх олгох, кадастр болон бүртгэл хариуцсан, газрын харилцааг хариуцсан шинэ байгууллага 
(Газрын улсын бүртгэлийн ерөнхий газар, ГУБЕГ)-ыг байгуулсан 

•	 Төрийн газрын менежментийг бусад яамдуудад хуваасан 
•	 Цахим үйлчилгээ, талбар газрын мэдээллээр хангаж, зарим тохиолдолд нотариатаар баталгаажуулах 

шаардлагыг хэрэгсэхгүй болгон, өргөдөл хариуцсан нэг хувийн хэргийн ажилтан байх зэргээр 
бүртгэлийн хугацааг бууруулсан 

•	 Үзүүлж буй үйлчилгээний зохих хураамж төлбөрийн зохих хугацааны төлөлтийг хангах зорилгоор 
ГУБЕГ-т төлбөрт суурилсан санхүүжилтын бүтцийг нэвтрүүлсэн бөгөөд ингэснээр тус байгууллагыг 
бие даасан санхүүжилттэй, улсын төсөвт нэмэлт орлого бүрдүүлдэг болгосон байна.

Эдгээр өөрчлөлтийн амжилтын баталгаа нь Гүрж улс Дэлхийн Банк/ОУВС-гийн  
“Бизнес эрхлэх нь” үнэлгээгээр тогтмол дээгүүр байранд орон, 2012 оноос үл хөдлөх хөрөнгийн бүртгэлийн 
тогтолцоогоороо хамгийн дээд байрыг (183 орноос) эзэлж байгаа болно (Дэлхийн Банк 2012:13).

Эх сурвалж: Дэлхийн Банк 2011; 2012.
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өгөхөд хүргэх нь бий. Газар ашиглалтыг хатуу чанд 
тусгаарлах нь тээврийн зардлыг нэмэгдүүлэх болон 
хотын цэцэглэн хөгжиж буй таатай орчинд нэн чухал 
уян хатан, олон талт байдлыг багасгах боломжтой. 
Хүмүүс хоорондын ойр, байнгын харилцаа боломжтой 
байдгаараа амжилттай хотууд ялгардаг бөгөөд өргөн 
хүрээний газар ашиглалтаар үүнд хүрэх хамгийн их 
боломжтой байдаг.12 

Газар ашиглалтын төлөвлөлтийн гол анхаарах 
зүйлст дараах багтдаг. Үүнд: (i) хоорондоо нийцтэй 
газар ашиглалтуудын харилцан үйлчлэх нөлөөг 
бий болгох боломжуудыг дээд зэргээр нэмэгдүүлэх; 

12  НҮБ-ХАБИТАТ (2013: 28)-аас хотын газрын хамгийн багадаа 40 
хувийг холимог зориулалттай ашиглалтад олгох ба нэг зориулалттай 
бүсчлэлийг хотын нийт нутаг дэвсгэрийн 10-15 хувиас ихгүй байхаар 
бууруулахыг зөвлөмж болгодог.

ба (ii) олон нийтийн аюулгүй байдал, эрүүл мэнд 
болон байгаль орчинд эрсдэл учруулдаг нийцэмжгүй 
ашиглалтаас зайлсхийх орно. Барилгын өндрийн 
хязгаарлалт, нийт талбайн харьцаа13 болон талбарын 
ашиглалтын журмууд нь тухайн байрлалд зах зээлийн 
үнэ цэнийг оролцуулан барилга барих өртөг болон 
хэрэгжих боломжид нөлөөлдөг. УБ хотод барилга 
байгууламжийн зориулалт, нягтаршил, өндөр буюу 
хэлбэрийг зохицуулдаг газар ашиглалтын 20 төрлийн 
бүс байдаг (хүснэгт 2.2): 

13   Тухайн талбар газрын хэмжээнд зөвшөөрсөн нийт талбайн хэмжээ, 
өөрөөр талбайн индекс гэдэг.

Хүснэгт 2.2: УБ хотын газар ашиглалтын зохицуулалтын бүсүүд

Орон сууцны бүс
ОС-1 Эдлэнт хувийн сууцны бүс 
ОС-2 Нам давхрын орон сууцны бүс 
ОС-3 Дунд давхрын орон сууцны бүс 
ОС-4 Өндөр давхрны орон сууцны бүс 
ОС-5 “Гэр” хорооллын бүс 

Олон нийтийн ажил хэргийн бүс
АХ-1 Нийтийн ажил хэргийн төв бүс 
АХ-2 Нийтийн ажил хэргийн дэд бүс 
АХ-3 Хорооллын худалдаа ажил 
хэргийн бүс 

Үйлдвэрийн бүс
ҮЙ-1 Тусгай үйлдвэрийн бүс 
ҮЙ-2 Хүнд аж үйлдвэрийн бүс 
ҮЙ-3 Хөнгөн аж үйлдвэрийн бүс 

Хотын захын бүс
SU-1 Тариалангийн бүс 
SU-2 Уламжлалт хөдөө аж 
ахуйн бүс
SU-3 Байгаль хамгааллын бүс 

Холимог ашиглалтын бүс
MU-1 Хагас-сууцын бүс 
MU-2 Хагас-ажил хэргийн бүс
MU-3 Хагас-үйлдвэрийн бүс 

Задгай талбай
OS-1 Ногоон байгууламж 
OS-2 Өргөн чөлөө, авто зам 
OS-3 Хориотой бүс & газар 

Эх сурвалж: Барилга, хот байгуулалтын яам (БХБЯ)

УБ хотын газар ашиглалтыг 
төлөвлөх ба барилгын 
хяналтыг хэрэгжүүлэх боломж 
хязгаарлагдмал байна. Одоогийн 
байдлаар хотын ихэнхи газрууд 
олон янзын өөр өөр ашиглалттай 
байна. Өөр өөр ашиглалтуудыг 
хүлээн зөвшөөрөх боломжтой 
эсэхийг тодорхойлох чиг үүргийг 
Нийслэлийн ерөнхий төлөвлөгөөний 
газар хариуцдаг. Хотын газрын 
хэмжээ болон түүний өөрчлөгдөж 
буй түвшинг авч үзэх юм бол газар 
ашиглалтын дүрмийг тодорхойлох, 
мөрдүүлэх хүн хүчний болон 
санхүүгийн нөөц бага байна. Түүнчлэн 

зарим газар ашиглалтын төрлийг (хагас ажил хэргийн 
болон хорооллын худалдаа ажил хэргийн бүсүүд гэх 
мэт) дур зоргоороо ашигладаг нь ихэнхидээ хот болон 
газрын эзэд, барилгын компаниудын хооронд маргаан 
үүсгэдэг байна. Барилга, хот байгуулалтын яам (БХБЯ)-
наас Бүсчлэлийн тухай хуулийн төслийг боловсруулж 
байгаа ба үүнийг дагаад зохих дүрэм зохицуулалт 
болон барилгын стандартууд гарах аж. Энэ нь хотын 
газар дах зах зээлийн эрэлт болон нийгмийн хэрэгцээ 
шаардлагад хариу арга хэмжээ авах нэмэлт уян 

хатан байх боломжийг бүрдүүлэх газар ашиглалтын 
хяналтын альтернатив хувилбаруудыг хэрэгжүүлэх 
боломжийг хотод олгож байна.

Барилга барихад тавьдаг зарим шаадлагууд олон 
улсын стандартуудтай нийцэж байгаа боловч УБ 
хотын нөхцөл байдалд тохироогүй учир тэдгээрийг 
мөрдүүлэхэд хүндрэлтэй байна. Тус хотод орон 
сууцны барилгын өндрийг 51 метрээр хязгаарладаг 
нь ашиглалтын зардал, газар хөдлөлтийн эрсдлийн 
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түвшин болон барилгын салбарын хүчин чадлыг 
тооцвол үндэслэлтэй юм. Гэхдээ дээрх барилга тал 
бүрдээ 30 метрийн орон зайтай, 25 хувьд гудамжтай 
нэг түвшний авто зогсоол болон 50 хувьд газар доорх 
авто зогсоолтой байхыг бас шаарддаг ба энэ бүгд нь 
барилгын өртгийг ихээхэн хэмжээгээр нэмэгдүүлдэг 
байна.14 Олон нийтийн болон иргэний барилга 
байгууламжуудыг гудамж, авто замын сүлжээ болон 
зэргэлдээх газар ашиглалттай уялдуулан төлөвлөхийг 
шаарддаг ба тэдгээр нь байхгүй байх нь бий. Заасан 
зай дотор амьдарч буй 1,000 иргэн тутамд зохих 
хэмжээний цэцэрлэг, сургууль, эмнэлэг байхыг 
төлөвлөлтийн зааварт шаарддаг15 боловч хотын захын 
газруудын хүн амын нягтаршил доогуур байдгаас уг 
стандартыг хэрэгжүүлэхэд хүндрэлтэй байдаг байна. 
УБ хотод зөвшөөрөгдсөн талбайн харьцаа барилгын 
давхрын өндрөөс шалтгаалан 3.4 ба 4.7-гийн хооронд 
хэлбэлздэг нь үр ашигтай газар ашиглалтыг зарим 
хэмжээгээр боломжтой болгож байна. Гэхдээ талбар 
газрын барилгын хамрах дээд хэмжээ 70 хувь байгаа нь 
ашиглалт, байршлаасаа хамааран хэт хязгаарлагдмал 
байж болох юм.

Уялдаагүй газар олголт нь зайлшгүй хэрэгцээг 
дэмжих зохицуулалтыг улам шаардлагатай 
болгосон. УБ хот дахь газар олголт нэн ялангуяа 
гэр хороололд эзэмшил газрыг дамжин өнгөрөх, 
тусгай заасан зориулалтаар ашиглах эрх, дэд бүтцэд 
зориулсан нийтийн эзэмшлийн газар зэрэг зохих 
ёсоор газрыг нөөцлөхгүйгээр явагдсан байна. Нийтийн 
зайлшгүй хэрэгцээгээр газар чөлөөлөх тухай хуулийн 
төсөл нь хувьчлагдсан газрыг нийтийн зориулалтаар 
буцаан авах хэрэгслийг хотод олгох зорилготой.16 Уг 

14  Одоогоор төлөвлөлтийн мэргэжилтнүүдийн дунд тухайн газар 
ашиглалтын авто замын эрэлт хэрэгцээг хувийн барилгын компаниуд 
тооцоолоход илүү тохиромжтой байдаг гэсэн ойлголтод тулгуурлан шинэ 
барилгад тавих авто зогсоолын хамгийн бага хэмжээний шаардлагыг 
байхгүй болгох эсвэл сулруулах чиг хандлага байна. Газар доорх авто 
зогсоол нь ялангуяа үнэтэй байдаг. Вашингтон хотод жишээлбэл, нэгж 
газар доорх авто зогсоол барих зардал 50,000 ам.доллар байдаг. Хураангуйг 
Шүп (2011 он)-ээс үзнэ үү. 
15  Цэцэрлэг 300 метрт, сургууль 500 метрт харин эмнэлэг 1000 метрт 
байхыг заадаг.
16  Тус хуулийн төсөлд чөлөөлсөн газар болон түүн дээрх барилга 
байгууламжийн зах зээлийн үнэ эсвэл орлуулах үнийн аль ихэд суурилан 
нөхөн олговор, түүн дээр нэмээд газар, үл хөдлөх хөрөнгийг нийтийн 
зориулалтаар чөлөөлсний урамшуулал болгон тухайн үл хөдлөх 
хөрөнгийн нөхөн олговрын дүнгийн 10 хувь болон нүүлгэн шилжүүлэлт, 
нөхөн сэргээлт болон шилжилтэнд зориулсан тэтгэмжийн хамт олгохыг 
зөвшөөрдөг. Тус хуулийн төсөл нь олон улсын шилдэг туршлагуудтай 
нийцсэн бөгөөд газар өмчлөгч, эзэмшигч болон ашиглагч нарт өндөр 
түвшний хамгаалалтыг олгосон байна.

хуулиар газар болон түүн дээрх барилгын зах зээлийн 
эсвэл орлуулах үнэ ханшны бодит үнэлгээнд суурилсан 
нөхөн олговор олгох нөхцлийг бүрдүүлэх юм. Нүүлгэн 
шилжүүлэлт, шилжилт, нөхөн сэргээлт болон үйл 
ажиллагааны зардлыг хариуцсан тэтгэмжийг мөн 
хуулинд зааж өгсөн байна. Өөр нэг заалтанд шударга 
бөгөөд ил тод шийдэлд хүрэхийн тулд хот болон 
газрын эздийн аль аль нь хөндлөнгийн үнэлгээчдийг 
томилох тухай заасан нь олон улсын шилдэг 
туршлагуудтай ихээхэн нийцэж байгаа юм. Үл хөдлөх 
хөрөнгийг чөлөөлөхөд олгох нөхөн олговрын хэмжээ 
зах зээлийн нөхцөл байдлаас болж ихэд хэлбэлзэх 
боловч хувийн хөрөнгөд олгох нөхөн олговрын нийт 
дүн их өндөр байх магадлалтай тул уг хуулийг зөвхөн 
туйлын зайлшгүй тохиолдолд ашиглах нь зүйтэй юм. 
Цаашдын газар олголт болон бүтээн байгуулалтанд 
нийтийн эзэмшлийн орон зайг хангалттай хэмжээнд 
хангуулахад бүх хүчин чармайлтыг гаргах нь зүйтэй 
болно.

ГАЗАР, ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН ТӨЛБӨР БА 
АЛБАН ТАТВАР
Газрын бүртгэлийг нэмэгдүүлэн, албан татвараас 
орлого олж авах арга хэмжээнүүд амжилтгүй 
хэрэгжсэн байна.  Дээр дурдсны дагуу олон өрхүүд 
тэр дундаа гэр хорооллын өрхүүдийн хувьд газраа 
бүрэн өмчлөх эрхтэй болохын ашиг тус нь холбогдох 
шат дамжлагаар хөөцөлдөхөд хангалттай үндэслэл 
болохгүй байна. Улмаар УБ хотын газрын зах зээлд 
дүрэм журмыг мөрдөх болон ил тод байдал зарим 
хэмжээгээр дутагдаж байна. Хотын албан хаагч, 
мэргэжилтнүүдтэй хийсэн ярилцлагаас үзэхэд иргэд үл 
хөдлөх хөрөнгийн албан татвар болон газар эзэмших 
эрхийн төлбөр зэрэг шаардлагатай татвар, хураамжийг 
төлөхөөс цааргалдаг бололтой байна. Эдгээр төлбөр 
хураамжаас шалтгаалан худалдан авагчид өмчлөлд 
бүртгүүлэх шат дамжлагыг гүйцэлдүүлдэггүй ба 
улмаар албан ёсны газрын зах зээлийг дэмжих 
явцыг сулруулдаг байна. Шинэчлэн найруулсан 
Үл хөдлөх хөрөнгийн албан татварын тухай хууль 
(2004 оны 1-р сарын 9-ний шинэчилсэн найруулга) 
нь гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалтай хувьчилсан 
талбар газруудад татварын хөнгөлөлт олгосноор энэ 
цааргаллыг арилгахыг зорьсон байна. Уг шийдвэрээр 
УБЕГ дах өмчлөлийн бүртгэл хараахан нэмэгдээгүй 
байна. Гэсэн хэдий ч үүнээс улбаалан өмчлөгдсөн 
газарт ноогдуулах үл хөдлөх хөрөнгийн албан татвар 
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эсвэл гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалттай газар 
эзэмших эрхийн газар ашигласны төлбөрийн аль 
аль нь бүрэн бүрддэггүй тул хот ихээхэн хэмжээний 
орлогыг алдахад хүрсэн байна.

Олон улстай харьцуулахад УБ хотын жилийн 
орлогын бага хэсгийг газрын албан татвар болон 
төлбөр бүрдүүлж байна. УБ хот болон Монгол 
улсад үл хөдлөх хөрөнгийн албан татвар болон 
газар ашиглалтын төлбөр нь хоёр ондоо зүйл юм. 
Гэхдээ зах зээлийн эдийн засагтай улсуудад байдаг 
үл хөдлөх хөрөнгийн албан татварыг дээрх хоёр зүйл 
хоёулаа бүрдүүлдэг бөгөөд үүнийг ихэнхи орнуудад 
газар болон сайжруулалт (барилга байгууламж)-ын 
аль алинд тулгуурлан үнэлдэг юм. УБ хотод үл хөдлөх 
хөрөнгийн албан татвар болон газар ашиглалтын 
төлбөр хамтдаа 2012 оны хотын орлогын 11.9 хувийг 
бүрдүүлсэн байна. Хүснэгт 2.3-т үзүүлсний дагуу үл 
хөдлөх хөрөнгийн албан татвар болон шилжүүлгийг 
харьцуулахад бусад олон орнуудын орон нутгийн 
засаг захиргаанаас УБ хотын газрын албан татвар 

болон төлбөр хамаагүй доогуур байна. Хэд хэдэн 
харьцуулахуйц орнуудын орон нутгийн захиргаанууд 
нь орлогынхоо 21 хувийг улсын шилжүүлгээр авдаг УБ 
хоттой харьцуулахад төв засгийн газраасаа илүү их 
хэмжээний буцалтгүй тусламж авдаг байна (Дэлхийн 
Банк 2013б). Хувийн сууцийн зориулалтаар өмчилдөг 
газарт ноогдуулах албан татвар маш бага учраас 
5,218 га гаруй газрыг эзэлдэг хувьчлагдсан 102,481 
нэгж газрын өмчлөгчид мөн чанартай үнэгүй газар 
ашигладаг гэж хэлж болохоор байна. Энэ төрлийн 
хотын газрыг үнэгүй өмчлүүлдэг байдал нь хувь хүнийг 
оролцуулан үл хөдлөх хөрөнгө өмчлөгчдийн ихэнхи 
нь үл хөдлөх хөрөнгийн албан татварыг ямар нэгэн 
хэлбэрээр төлдөг зах зээлийн эдийн засагтай орнуудын 
хувьд урьд хожид байгаагүй гэдгийг тэмдэглэхгүй 
байхын аргагүй юм. УБ хотын газрын үнэгүй өмчлөл нь 
УБ хот (мөн Монгол улсад)-д төрийн бодлого тус орны 
эдийн засгийн бодит байдлаас хоцорч байгааг илтгэх 
нэг баримт юм. УБ хотын газар нь эдийн засгийн (зах 
зээлийн) өндөр үнэ цэнэтэй бөгөөд олон хүн энэ үнэ 
цэнээс ямар нэгэн байдлаар ашиг олдог байна. 

Хүснэгт 2.3: Үл хөдлөх хөрөнгийн албан татвар болон засгийн газрын шилжүүлгийн орон нутгийн захиргааны 
орлогыг бүрдүүлдэг хувиуд, УБ ба сонгогдсон улс, хотууд, 2007-2009 он, 2013 он (хувь)  

Улс
Үл хөдлөх хөрөнгийн 
албан татвар (орон 

нутгийн орлогод эзлэх %) 

Засгийн газрын шилжүүлэг  
(орон нутгийн орлогод 

эзлэх %)

Орон нутгийн засаг 
захиргааны нийт 

орлого (%)

Хот

Австрали 39 14 53

Канад 38 42 80

Торонто 42 21 63

Франц 34 29 63

Испани 23 36 59

Мадрид 12 39 51

Болгар 20 70 90

Өмнөд Африк 17 25 42

Кейптаун 25 25 50

Чех 6 28 34

Герман 5 48 53

ОХУ 4 58 62

Финлянд 4 32 36

Улаанбаатар 2.8 21.4 24.2

Эх сурвалж: Брхане ба бусад. 2013 он; Гарзон ба Фрейре 2014 он.
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Эзэмших болон ашиглах эрхтэй газрын 
төлбөр

Газар, үл хөдлөх хөрөнгийн үнэлгээг албан татвар, 
төлбөрийн зориулалтаар үнэлэхэд ашиглагддаг 
аргачлал нь хотын газрын харилцааны хэрэгцээ 
шаардлагыг хангахгүй байна. Дэлхийн олонхи 
хотуудтай адилгүй нь УБ хотын ихэнх иргэд гэр бүлийн 
зориулалтаар ашиглаж буй газартаа газрын төлбөр 
болон үл хөдлөх хөрөнгийн албан татварыг бодит 
байдал дээр төлөх шаардлагагүй байна. Холбогдох 
төлбөрийг тодорхойлоход суурь болгодог газрын 
үнэлгээний аргачлалуудыг үл хөдлөх хөрөнгийн үнэ 
буюу төлбөрийн чадвартай нийцүүлэхэд ярвигтай 
бөгөөд амаргүй байна. Газар, үл хөдлөх хөрөнгийг 
үнэлэхэд хэрэглэх зах зээлийн тооцоолсон үнэлгээ 
байхгүй байна. Газар эзэмших болон ашиглах эрхийг 
эзэмшигчид 1997 оны Газрын төлбөрийн тухай 
хуулийн17  дагуу газрын төлбөр төлдөг ба уг хуулиар 

17  Засгийн газрын 1997 оны 152 дугаар тогтоол болон Нийслэлийн 
Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2010 оны  5/39 дүгээр тогтоол.

Засгийн газрын тогтоосон газрын тогтмол үнэлгээнд 
суурилсан “үнийн бүс” болон төлбөрийн хэмжээг 
тогтоодог байна (шигтгээ 2.7-г үзнэ үү). (Мөн газрын 
төлбөрийг тодорхойлоход ашиглагддаг газрын үнийн 
бүсүүдийн талаар хавсралт В-гээс үзнэ үү). Мөн 
хувийн өмчлөлийн газрын үнэлгээг итгэлцүүр, суурь 
үнэлгээ, бүсчлэлийн байршил ба дэд бүтэц, экологийн 
болон нийгэм эдийн засгийн хэмжүүрээр төстэй 
аргачлалыг ашиглан тооцдог байна. Гэр хорооллын 
бүх газарт уг итгэлцүүр нь 0.3 бөгөөд нэг метр 
квадратын суурь үнэлгээ нь 44,000 төгрөг (23.85 ам 
доллар) учир гэр хороолол дахь хувьчлагдсан газрын 
нэг метр квадратын үнэлгээ 13,200 төгрөг (7.3 ам. 
доллар) байна. Хувьчлагдаж буй газрын нийт үнэлгээ–
нэгж газар ойролцоогоор 400м2 байдаг учир–5,280,000 
төгрөг буюу 2,933 ам.доллар байна. Эдгээр нь хотын 
газар болон үл хөдлөх хөрөнгийг үнэлсэн байнгын 
үнэлгээ-хамаагүй өндөр байдаг бодит зах зээлийн 
үнэлгээ бус-г харуулж байна. 

Шигтгээ 2.7: УБ хотын газрын төлбөрийн тооцоолол

Аж ахуйн нэгжид ноогдуулах газрын төлбөрийн 
тооцоолол 

Нэгдүгээр бүсэд эзэмших эрх бүхий 400м2 хэмжээтэй 
газар дээр бизнесийн үйл ажиллагаа явуулж байгаа 
компани дараах төлбөрийг төлөх шаардлагатай:

Газрын төлбөр = үнийн бүс, ашиглалтын төрөл x 
газрын хэмжээ

Газрын төлбөр = 1-р бүс, бизнесийн үйл ажиллагаа 
(352төг/м2) x газрын хэмжээ (400 м2) = 140,800 төг-
ийн (78ам.доллар) жилийн төлбөр.

Хувь хүнд ноогдуулах газрын төлбөрийн 
тооцоолол 

Гуравдугаар бүсэд 400м2 хэмжээтэй газрыг гэр 
бүлийн хэрэгцээний зориулалтаар эзэмших эрхтэй 
хувь хүн дараах төлбөрийг төлнө:

Газрын төлбөр = үнийн бүс, ашиглалтын төрөл x 
газрын хэмжээ x 90% хөнгөлөлт

Газрын төлбөр = 3-р бүс, иргэний гэр бүлийн 
хэрэгцээний зориулалт (44 төг/м2) x газрын 
хэмжээ (400 м2) x 90% хөнгөлөлт = 1,760 төг-ийн (1 
ам.долларын) жилийн төлбөр.

Эх сурвалж: Засгийн газрын 1997 оны 152 дугаар тогтоол ба Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2010 оны 5/39 
дүгээр тогтоол.
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Өмчилсөн газрын татвар (Үл хөдлөх 
хөрөнгийн албан татвар) 

Хотод хувьчлагдсан газрын олонхи нь ихээхэн 
хэмжээний албан татварын хөнгөлөлт болон 
чөлөөлөлтийг эдэлж байгаагаас уг албан татвар 
УБ хотын орлогын чухал эх үүсвэр болж чадахгүй 
байна. Хэдий оршин суух зориулалттай үл хөдлөх 
хөрөнгөд төлбөр, албан татвар ноогдуулдаг ч гэсэн 
уг орлогыг бүрдүүлэх зардал нь бүрдүүлэгдвэл зохих 
орлогын ихээхэн хувийг эзлэх хэмжээнд байхаар 
үлэмж их хөнгөлөлт үзүүлж байна. Газрын төлбөрийн 
тухай хууль (1997 оны 8.1.2 дахь заалт)-нд гэр бүлийн 
хэрэгцээнд зориулан 0.07 га хүртэлх газар эзэмшиж 
буй Монгол улсын иргэдэд газрын төлбөрийн 90 
хувийн хөнгөлөлт үзүүлнэ гэж заадаг. Гэр бүл/
өрхийн хэрэгцээний зориулалтаар Монгол улсын 
иргэнд өмчлүүлсэн газрын албан татвар нь татвар 
ноогдуулбал зохих дүнгийн 0.6 хувь байна; энэ нь нэг 
ам. доллар хүрэхгүй жилийн албан татварын дүнг бий 
болгож байгаа ба улмаар татвар хураах зардлаас их 
байгаа нь татвар хураах ямарваа шалтгааныг үгүй 
болгодог байна. УБ хотод татвар ноогдуулбал зохих 
дүнд 95 хувийн хөнгөлөлт олгодог ба үнэн хэрэгтээ 
оршин суух зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгөөс 
авдаггүй байна. Жишээлбэл, хэрэв газрын үнэлгээ 
5,280,000 төгрөг (2,933 ам.доллар) бол газрын албан 
татвар нь ердөө 1,584 төгрөг болох ба энэ нь хүмүүсийн 
хувьд төлөхөөс эсхүл хотын хувьд хураахаар зүтгэхээс 
зайлсхийхэд хялбар үнийн дүн юм.18 Цаашлаад, үл 

18  Энд тооцоолсныг тайлбарлавал:
a) 5,280,000 төгрөг x 0.6%: 100% = 31,680 төгрөг (17.6 
ам.доллар) 0.6% татвар)
b) 31,680 төгрөг x 95%: 100% = 30,096 төгрөг (0.6% татвар 
дээрх 95% хөнгөлөлт)
c)	 31,680	төгрөг	−	30,096	төгрөг	=	1,584	төгрөг	(0.9	ам.доллар)	
(95% хөнгөлөлтийг хассаны дараагаар төлөх жилийн албан 
татвар).

хөдлөх эд хөрөнгийн албан татварын тухай хууль 
(Зүйл 7.1) нь оршин суух зориулалттай сууц (орон 
сууц болон байшин хамаарна), улс болон орон нутгийн 
төсвөөр санхүүждэг хуулийн этгээдүүдийн үл хөдлөх 
хөрөнгө, нийтийн эзэмшлийн барилга байгууламжууд 
болон үйлдвэрлэлийн болон технологийн паркуудад 
байрлах үл хөдлөх хөрөнгүүдийг албан татвараас 
чөлөөлдөг. Оршин суух зориулалттай сууцууд нь 
хотын барилгажсан нутаг дэвсгэрийн томоохон хэсгийг 
бүрдүүлдэг юм.

Үл хөдлөх хөрөнгийн албан татварын эрх зүйн 
үндэс нь бүртгэлийн статус дах гажуудлыг 
шийдвэрлэх боломжгүй байна. Үл хөдлөх хөрөнгийн 
албан татварын тухай хууль (Зүйл 5.1)-д газраас 
бусад үл хөдлөх хөрөнгөд албан татвар ноогдуулбал 
зохих дүнг үл хөдлөх хөрөнгийн улсын эрхийн бүртгэл 
(УБЕГ)-д бүртгэгдсэн үнийн дүнгээр тодорхойлно 
хэмээн заадаг. Хэрэв энэ төрлийн бүртгэл байхгүй 
бол хөрөнгийн даатгалд даатгуулахад ашигласан 
үнийн дүнгээр үнэлгээг тогтоодог. Хэрэв үл хөдлөх 
хөрөнгийн даатгал байхгүй бол уг үнэлгээг данс 
бүртгэлд бичигдсэн үнийн дүнгээр тогтоодог. Үл 
хөдлөх хөрөнгийн албан татварын тухай хуулийн 6.1-т 
заасны дагуу татварын хэмжээ нь үнийн дүнгийн 0.6 
хувиас 1 хувь байдаг. Уг татварын хэмжээг УБ хот, 
аймгийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаас байршил, 
зориулалт, зах зээлийн эрэлт зэргээс шалтгаалан 
тогтоодог байна. Татварыг жил бүрийн 1 сарын 15-ны 
байдлаарх үл хөдлөх хөрөнгийн үнэлгээнд тулгуурлан 
тооцож, улирлаар авдаг. Ихэнхи тохиолдолд татвар 
ноогдуулбал зохих дүн нь зах зээлийн үнээс хамаагүй 
доогуур байдаг нягтлан бодох бүртгэлийн дансанд 
бичигдсэн үнэлгээ байдаг. Энэ үнэлгээгээр үнэлснээр 
хотын захиргааны үлэмж их хэмжээний орлого алга 
болж байна (шигтгээ 2.8-ыг үзнэ үү).

Шигтгээ 2.8: Кейс: УБ хотын үл хөдлөх хөрөнгийн үнэлгээг өөрөөр үнэлээгүйгээс алдаж буй орлого

2013 оны 9 сард Сүхбаатар дүүрэгт байрлах хувийн компани 400 м2 арилжааны үл хөдлөх хөрөнгийг зах 
зээлийн үнэ болох 1.1 тэрбум (611,000 ам.доллар) төгрөгөөр худалдсан байна. Гэсэн хэдий ч тус компаний данс 
бүртгэлд бичигдсэн үнэ ердөө 50 сая (27,750 ам. доллар) төгрөг байсан байна. Арилжааны зориулалттай үл 
хөдлөх хөрөнгөд үл хөдлөх хөрөнгийн албан татвар ноогдуулах одоогийн журамд тухайн үйл хөдлөх хөрөнгийн 
данс бүртгэлийн үнийг албан татвар ноогдуулахад ашиглахыг зөвшөөрдөг. Тийм учраас тус компани нь зах 
зээлийн үнэлгээгээр хотод төлвөл зохих 5,280,000 төгрөг (2,933 ам.доллар)-ийн оронд үл хөдлөх хөрөнгийн 
албан татвар (50 сая төргөг x 0.6%)-т жил бүр ердөө 300,000 төгрөг (166 ам.доллар) төлсөөр ирсэн. Улмаар 
хот зөвхөн энэ үл хөдлөх хөрөнгөөс л гэхэд жил бүр бараг 4,000,000 төгрөгийг алдаж байна. 

Эх сурвалж: уг судалгааны хүрээнд хийгдсэн ярилцлагуудад суурилсан ДБ-ны Багийн эмхтгэл.
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Газрын төлбөр болон татварын тогтолцооны 
бүтэц нь иргэд болон төрийн байгууллагуудын 
аль алиныг төөрөгдүүлэхүйц байна. Газрын төлбөр, 
албан татвартай холбогдох хууль тогтоомж болон 
журмууд нь бас төөрөгдүүлэхүйц бөгөөд тэдгээрийн 
хэрэгжилт нь олон янз байна. Жишээлбэл, орон сууц 
өмчлөгчид газар буюу орон сууцандаа төлбөр буюу 
албан татвар төлдөггүй атал зарим үл хөдлөх хөрөнгүүд 
татвараас чөлөөлөгддөггүй байна. Компаниуд, ТББ-
ууд, иргэд болон гадаадынхны  өмчлөлд байдаг 
барилга байгууламжид тухай хөрөнгийн үнэлгээний 0.6 
хувийн жилийн үл хөдлөх хөрөнгийн албан татварыг 
ноогдуулдаг; энэ хэмжээг УБ хот төвийн бүсэд 2013 
оны 1 сарын 1-нээс 1 хувь болгон нэмсэн. Арилжааны 
зориулалттай газарт мөн үйл ажиллагааны төрлөөр 
албан татвар ноогдуулдаг ба ингэхдээ 50 гаруй өөр өөр 
төрлүүдтэй байдаг байна. Бодит байдалд ӨХГ болон 
УБ хотын татварын албаны хоорондын газрын албан 
татварыг тооцоолох болон хураах үүрэг хариуцлага, 
ажлын хуваарилалт тодорхой бус байна. Жишээлбэл, 
УБ хотын татварын албаны албан хаагчид УБ хотын 
ӨХГ-ыг албан татвар цуглуулдаг гэж байхад ӨХГ-ын 
албан хаагчид өөрсдийгөө зөвхөн татварын хэмжээг 
тооцоолох үүрэгтэй гэж байсан. Гэвч Үл хөдлөх эд 
хөрөнгийн албан татварын тухай хууль (Зүйл 8.4)-
нд газрын албан татварыг УБ хотын ӨХГ ноогдуулж, 
харин татварын байцаагч-УБ хотын татварын алба 
уг татварыг орон нутгийн төсөвт төвлөрүүлнэ хэмээн 
тодорхой заасан байна. Энэ нь хувийн эзэмшлийн 
газраас зохих албан татвар, төлбөрийг үнэн зөв 
ноогдуулах, төвлөрүүлэхэд тодорхой дутагдал байгааг 
харуулж байна.

УБ хотод сүүлийн жилүүдэд явагдсан хурдацтай 
тэлэлт нь газар, үл хөдлөх хөрөнгөтэй болох, 
барилга барих болон тэдгээрийг шилжүүлэхэд 
зориулсан төлөвлөлт, барилгын стандарт, 
дүрэм болон захиргааны журмуудын зохих 
зохицуулалтын тогтолцоог бий болгоход маш 
хүндрэлтэй болгосон байна. Энэ тулгамдсан 
асуудлыг шийдвэрлэх зорилгоор УБ хотын 
захиргаанаас үл хөдлөх хөрөнгөтэй холбоотой бүх 
үйл ажиллагааг явуулах “Газрын бирж” байгуулахыг 
санал болгож байна. Гэвч, энэ санал нь зөвхөн хүнд 
суртлын ахиад нэг давхарга буюу худалдан авагч 
буюу худалдагч нарт үзүүлэх ямар нэгэн тодорхой 
ашиг тусгүйгээр үйл ажиллагааны зардлыг нэмэх юм. 

ГАЗАР, ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН 
ХАРИЛЦААНД ТУЛГАРЧ БУЙ АСУУДЛУУД БА 
БЭРХШЭЭЛҮҮД 
Газар, үл хөдлөх хөрөнгийн эрхийн өнөөгийн 
тогтолцоо нь иргэд болон хувийн хэвшлийнхний 
аль алинд маш их зардал учруулан, хөрөнгө 
оруулагчид болон өмч эзэмшигч нарыг сайн 
баталгаагаар хангахгүй байна. Газар болон барилга 
барих эрхүүдийг салгаснаар төр, өмч эзэмшигчдын 
аль алины хувьд ажиллагааны зардал, цаг хугацааг 
нэмэгдүүлж байна. “Ашиглах” ба “эзэмших” эрхүүдийг 
төрийн шууд оролцоогүйгээр шилжүүлэх боломжгүй 
байна. Улсын байгууллагууд (улсын сургууль, 
цэцэрлэг гэх мэт)-д эзэмших эрхийг зөвхөн 5-15 
жилийн хугацаатай олгодог ба тэд улмаар тогтмол 
хугацаанд газрын эрхээ шинэчлэх шаардлагатай 
болдог байна. Мөн үл хөдлөх хөрөнгийн бүртгэл болон 
газар эзэмших хүсэлтүүдийн хооронд үл нийцэх зүйлс 
нилээд байгаа талаар нотлох баримтууд байдаг ба энэ 
нь байнга маргаан үүсгэдэг байна: захиргааны шүүхэд 
мэдүүлсэн хэргүүдийн их хувийг газартай холбоотой 
маргаан эзэлж байна. Эдгээр хүчин зүйлс бүгд цаг 
хугацааны болон зардлын шаардлагагүй ачааллыг 
захиргаа, компаниуд, иргэдэд үүрүүлж байна.

Газрын харилцааны зохицуулалтын орчин өндөр 
өртөгтэй чирэгдэл, тодорхойгүй үр дүн болон 
авилгын боломжит нөхцлийг бүрдүүлж байна. 
Урьд нь газрын эрх олголт улс төрийн оролцоонд 
автагдаж байсан ба сонгуулиудын өмнө иргэдэд мянга 
мянгаар нь биш юмаа гэхэд зуу зуугаар нь газрын эрх 
олгодог байсан байна. Харин одоогийн хотын захиргаа 
энэ асуудлыг шийдвэрлэхээр шийдвэртэйгээр арга 
хэмжээ авч байна. 

Хувьчлагдсан газарт ноогдуулсан төлбөр, албан 
татвараас зохих орлогыг бүрдүүлэх нөхцлийг 
зохицуулалтын өнөөгийн бүтэц хотод олгохгүй 
байна. Одоогийн байдлаар орон сууц өмчлөгчид 
үл хөдлөх хөрөнгийн албан татвар төлдөггүй ба гэр 
хорооллын газар өмчлөгчдийн төлөх дүн маш бага 
учир албан татвар хураах үйл ажиллагааг сайтар 
хэрэгжүүлэхгүй байна. Газрын төлбөрийн орлого 
1997 оны үнэлгээнд суурилж байгаа ба тэр үеэс хойш 
газрын зах зээлийн үнэ 20 гаруй дахин нэмэгдсэн 
байна. Татвар цуглуулах зардал нь бүрдэх орлогоос 
харьцангуй их бөгөөд зарим төлөгчид торгуульгүйгээр 
төлбөрөө тав хүртэл жил хоцруулдаг гэсэн мэдээ 
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бий. Хотын захиргааны цуглуулж буй орлогууд нь 
хотын менежментийн хэрэгцээ шаардлагыг хангахад 
хангалтгүй байгаа ба тэдгээрийг нэмэгдүүлэх 
шаардлагатай байна. Орон сууц өмчлөгчдийн хувьд 
тэр тусмаа төрөөс үзүүлсэн зээлийн хүүний татаасын 
ачаар үл хөдлөх хөрөнгийн үнэ ихсэж байгаа өнөө 
үед уг үл хөдлөх хөрөнгийн үнийн дүнгийн дагуу 
албан татвар ноогдуулах нь зүйтэй. Улс төрийн хувьд 
дээрх хувилбарууд амаргүй бөгөөд одоогийн хууль 
тогтоомжуудыг өөрчлөх шаардлагатай болох учир 
олон нийтэд нэр хүндгүй байх магадлалтай. Гэсэн 
хэдий ч нэн ялангуяа төрийн хөрөнгө оруулалтаар 
өсөж буй зах зээлийн үнэлгээ нь орлого хангалттай үед 
үргэлжлэх боломжтой гэсэн эдийн засгийн үндэслэл 
нь тодорхой юм. Эдгээр шалтгаануудын улмаас олон 
нийтэд ойлгуулах болон нэмэлт орлогуудыг нэн чухал 
үйлчилгээ, нийтийн үйлчилгээний хүртээмж болон 
хотын амьдралын чанарыг сайжруулахад хэрхэн 
ашиглах талаар тайлбарлах зорилгоор олон нийтийн 
хэлэлцүүлэг хийх хэрэгтэй байна.

Газар, үл хөдлөх хөрөнгөд хөрөнгө оруулалтыг 
татах, хэвээр нь байлгахын тулд одоогийн газар 
эзэмшлийн нэршлүүдийг шинэчлэх хэрэгтэй. 
Иргэдийн хувьд эзэмших болон өмчлөх эрхүүд нь 
эзэмшигч нарт олгодог зүйлсээрээ ялгагдах зүйлс цөөн 
боловч аль алиныг нь хөөцөлдөхөд шаардлагагүй 
урт бөгөөд төөрөлдөхүйц хугацааг зарцуулах 
шаардлагатай болж байна. Харин компаниудад 
хуулинд 15-аас багагүй ба 60 хүртэлх жилийн хугацааг 
заасныг үл харгалзан голдуу 5-15 жилийн эзэмших 
эрх олгогдож байна. Ийм богино хугацаа нь урт 
хугацааны зорилттай хөрөнгө оруулалтын ямар нэгэн 
барилга барихад зориулан урт хугацааны хөрөнгө 
оруулалт хийхэд туйлын хангалтгүй  юм. Хэдий 
эзэмших гэрээнд сунгах боломжтой гэж заадаг ч гэсэн 
үл хөдлөх хөрөнгийн эрх илүү баталгаажсан орнууд 
руу санхүүжилтээ аваачих сонголт бүхий хөрөнгө 
оруулагчдын хувьд ийм төрлийн гэрээг хангалттай 
баталтгаатай гэж үздэггүй. Сүүлийн жилүүдэд хотын 
тодорхой хэсгүүдэд газрын үнэ ихэссэн нөхцөл 

байдалд хотын газарт оруулах гадаадын өндөр 
эрсдэлтэй хөрөнгө оруулалтын талаар санаа зовоосон 
асуудал нь үндэслэлтэй юм. Гэхдээ дотоодын 
хуулийн этгээдүүдэд нэн ялангуяа тэдгээр нь 
дотоодын зээлдүүлэгч нараас санхүүжилт эрэлхийлж 
байгаа бол газарт оруулах хөрөнгө оруулалтын 
зохих хамгаалалтыг бий болгох ёстой юм. Энэ нь 
эмзэг асуудал учир төв болон орон нутгийн засаг 
захиргааны удирдлагууд асуудлуудыг шийдлүүдийн 
хувилбаруудын хамт жагсаан өргөн хүрээнд олон 
нийттэй зөвлөлдөх, ойлгуулах хөтөлбөрүүдийг явуулах 
хэрэгтэй. Ингэснээр газрын тухай хууль тогтоомж 
болон зохицуулалтын тогтолцоог боловсруулах болон 
мөрдүүлэх ажиллагааг нийгмийн хувьд хууль ёсны 
болгоход тустай юм. 

Дүгнэхэд УБ хотын хот байгуулалт, газрын зах 
зээлийг удирддаг зохицуулалтын орчин өнгөрсөн 
20 жилийн хугацаанд ихээхэн өөрчлөгдсөн байна. 
Төрийн хяналтаас зах зээлд суурилсан улс төр, эдийн 
засгийн тогтолцоо руу шилжсэн боловч энэ ахицыг  
хадгалахын тулд илүү ихийг хийх шаардлагатай байна. 
Хотын газрын зах зээлийг зохицуулах улс төр болон 
захиргааны удирдлагуудын туршлага цаг хугацааны 
хувьд харьцангүй хязгаарлагдмал байдаг. Олон 
тулгамдсан асуудлууд байсааар байгаа боловч эдийн 
засгийн хөгжлийн түвшин эсхүл туршлагын хэмжээг үл 
харгалзан орлогын бүх бүлгүүдэд хэрэгтэй байршилд 
төлбөрийн чадварт нь тохирсон, баталгаатай газартай 
болох боломжийг ханган хотын газар, орон сууцны зах 
зээлийг амжилттай зохицуулж чадсан гэх улс орон 
хараахан гараагүй байна. Өөрчлөгдөн буй зах зээлийн 
нөхцөл байдалд мэдрэмжтэйгээр олон нийтийн эрх 
ашгийг хэрхэн хамгаалах нь хамгийн чухал асуудал 
болсон хэвээр байна. Ингэхийн тулд олон нийтийн 
эрүүл мэнд, аюулгүй байдлыг хамгаалах, хувийн 
хэвшлийн хөрөнгө оруулалтыг татах гол асуудлуудад 
анхаарал хандуулах хэрэгтэй юм. Үүний зэрэгцээ 
төрийн үйл ажиллагааны ачаар бий болсон ашгийн 
зохих хэсгийг одоогийн болон ирээдүйн иргэдийн 
хэрэгцээг хангахад чиглүүлэх ёстой юм. 
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Гуравдугаар бүлэг: 

Хотын эзэмшлийн 
газрын удирдлага

УБ хотын газрын менежментийг сайжруулснаар 
хот бусад эх үүсвэрээс олох орлогоо өргөжүүлэн, 
нийтийн эзэмшлийн газар, хөдлөх хөрөнгийн 
талаар илүү их мэдээлэлд суурилсан стратегийн 
шийдвэрийг гаргах боломжтой болно. Хотын 
эзэмшилд төрийн барилга байгууламж эсвэл нийтийн 
зориулалтаар ашиглагддаг, хувийн хэвшилд олгоогүй 
буюу арилжаалагдаагүй 16,096 га газар байдаг.1 
Нийтийн эзэмшлийн газрын менежмент гэдэг нь УБ 
хот өөрийн мэдлийн газраа нөөцлөх, шилжүүлэх, олгох 
эсэхийг оролцуулсан газрын талаарх шийдвэрүүдийг 
хэрхэн гаргадгийг хэлнэ. Нийтийн эзэмшлийн газар 
нь үр дүнтэй менежменттэй бол хот даяар нийтийн 
үйлчилгээг чанартай үзүүлэхэд уг газрын ашиглалт 
болон урт хугацааны төлөвлөлттэй газрын олголтыг 
нийцүүлэх боломжтой юм. Мөн нийтийн эзэмшлийн 
газрын бүртгэл, кадастрыг нарийвчлан, үнэн зөв 
бүртгэх нь нэн чухал. Бүртгэл нь нийтийн эзэмшлийн 
газар, үл хөдлөх хөрөнгийн зах зээлд суурилсан 
үнэлгээний хамтаар газар олголтоос олох орлогыг 
дээд хэмжээгээр нэмэгдүүлэхэд хотын чухал хэрэгсэл 
болдог бөгөөд уг орлогыг эргээд төсвийн бусад 
хөрөнгө оруулалтыг дэмжихэд ашиглах боломжтой.

Нийтийн эзэмшлийн газрын менежментийн 
өнөөгийн тогтолцоонд хэд хэдэн дутагдал байна. 
Өмнөх бүлэгт газрын харилцаатай холбоотой 
бэрхшээлүүд болон өмчилсөн газрыг ашиглах, 
шилжүүлэхэд иргэд, компаниудад тулгардаг 

1  Авто зам дэд бүтцийн 3,969.5 га, бэлчээр болон хөдөө аж ахуйн 
зориулалттай 152,616 га болон ойн бүсийн 71,829 га газрыг оруулаагүй 
болно. Эдгээр бүх тоо нь Өмчийн харилцааны газар (ӨХГ)-ын өгсөн 2012 
оны мэдээний төвийн зургаан дүүргийн нийлбэр юм.

асуудлуудыг үзүүлсэн. Энэ бүлэгт өөрийн мэдлийн 
газраа зохицуулахад хотод одоогоор тулгарч буй 
асуудлуудыг дэлгэрүүлэн үзэх бөгөөд хотын мэдлийн 
газарт бусад төсөвт (сургууль зэрэг) болон хотын өмчит 
аж ахуйн байгууллагуудын эзэмшдэг газрууд багтдаг. 
Газрын менежментийн тогтолцоон дахь өнөөгийн сул 
тал нь стратегийн төлөвлөлтийг сулруулан, авилга 
бүр цаашлаад өрийн санхүүжилтыг дууддаг ба 
нийтийн эзэмшлийн газар нь үнэн хэрэгтээ одоогийн 
практикаас олж байгаагаас ч илүү чухал орлогын эх 
үүсвэрийг хангах боломжтой юм.

УБ ХОТ ДАХЬ ГАЗРЫН ХОМСДОЛ
Нийтийн зориулалтаар ашиглах газрын хомсдол 
нь зарим талаар бүртгэл, албан ёсны кадастртай 
холбоотой дутагдлуудаас шалтгаалж байна. Энэ 
нь дэлхийн олон улсад тулгардаг түгээмэл сорилт 
юм: үл хөдлөх хөрөнгө эзэмшигчдийн дундаас төр 
өөрийн үл хөдлөх хөрөнгийн эрхийг албан ёсны 
кадастрт бүртгүүлэхэд хамгийн бага анхаарах нь бий. 
Үнэндээ Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар (УБЕГ)-ын 
мэдээнд дурдснаар нийт бүртгэлтэй 76,598 барилга 
байгууламжийн ердөө 22 нь төрийн эзэмшлийнх 
байна. Төрийн барилга байгууламжууд бүртгэлгүй 
байдаг гол шалтгаан нь төрийн барилга байгууламжтай 
хамаатай кадастрын газруудыг бүрэн дүрэн судалж, 
зурагжуулаагүй байдаг бөгөөд зарим тохиолдолд 
үнэн зөв ч байдаггүй байна.2 Кадастрын бүртгэлгүй 

2 Кадастрын ажлын өнцгөөс харахад төрийн өмчийн үл хөдлөх хөрөнгө 
(талбар газар болон барилга/байгууламж зэрэг үл хөдлөх хөрөнгө)-ийн 
УБЕГ-т бүртгүүлээгүй гол шалтгаан нь шаардагдах техникийн бэлтгэл 
ажлын үлэмж хэмжээнээс болж байна. Гэхдээ энэ техникийн асуудлыг 
хэрэв төр өмчөө бүртгэхээр шийдвэл хялбархан шийдвэрлэх боломжтой 
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байгаа нь төрийн эзэмшлийн барилга байгууламж 
болон газарт олон тооны эрсдлийг авчирдаг. Нэгт, 
тод бус арилжаа нь нийтийн барилгыг шаардлагатай 
хэлэлцүүлэг, үнэлгээгүйгээр хувьчилахад хүргэж 
болох ба ингэснээр хот орлогоо алдахад хүргэх 
магадлалтай. Нэн ялангуяа хотын өмчийн аж ахуйн 
газар болон хамтарсан үйлдвэрийн эзэмшдэг барилга 
байгууламжууд эрсдэлд байдаг. Хоёрт, цаасан дээр 
болон бодит байдал дээр төрийн байгууллагуудын 
эзэмшлийн хэсэг газрын хил хязгаарыг өөрчлөн, 
төрийн эзэмшлийн газарт хувийн хэвшил халдах 
явдал гарах нь бий. Энэ нь нийтийн эзэмшлийн газрыг 
албан бус байдлаар багасгахад  хүргэдэг. 

УБ хотоос нийтийн эзэмшлийн газрын тооллого 
хийх оролдлогыг хэд хэдэн удаа хийсэн боловч 
газрын менежментийн стратегийн арга барил 
дутагдаж байна. Өмчийн харилцааны газар (ӨХГ)-ын 
Кадастрын хэлтэс дэх мэдээллийн хоёр санд байдаг 

юм. Үнэндээ УБ хотын өмчийг хариуцсан ӨХГ-ын хэлтэс хотын 
захиргааны харьяа бүх байгууллагуудын эзэмшдэг үл хөдлөх хөрөнгийн 
эрхийн бүртгэлд шаардлагатай кадастрын мэдээллийг бэлтгэх ажлыг 
бүрэн гүйцэд болгохыг дэвшүүлсэн. Гэсэн хэдий ч уг ажлыг 2014 онд 
төсөвлөөгүй байсан ба хэзээ зохион байгуулагдах нь тодорхойгүй байна. 

хотын захиргааны газруудын мэдээлэл хамгийн сайн 
тохиолдолд бүрэн бус, хамгийн муу тохиолдолд үнэн 
зөв бус байдаг байна.3 Түүнээс гадна газрын эзэмшил 
өөрчлөгдөхөд бүртгэлийг цаг хугацаанд шинэчилдэг 
эсэх нь тодорхойгүй юм. Газрын бүртгэлийн саатал 
болон нийтийн эзэмшлийн газарт халдсан тохиолдлууд 
байдаг тухай мэдээлдэг. Жишээлбэл, Улсын драмын 
эрдмийн театрын кадастрын зурагт (зураг 3.1) тус 
театрын ард одоо баригдаж буй худалдааны цамхагт 
тасдан өгсөн газрын хэсгийг заагаагүй байна.

Гудамж, талбай болон барилга хоорондын хоосон 
газар зэрэг нийтийн эзэмшлийн задгай газруудыг 
2013 онд төвийн зургаан дүүрэгт нэгдсэн байдлаар 
судлан, зурагжуулсан. Гэвч уг тооллогод дараах хоёр 
өөр төрлийн газруудыг хольсон байсан: нийтийн 
зориулалттай газар (гудамж зэрэг) ба ашиглагдаагүй 
бөгөөд нэмэлт барилга барих боломжтой газар (орон 
сууцны барилгуудын хоорондын том талбай зэрэг). 
Өөр нэг бэрхшээл нь эдгээр газруудын хил хязгаарыг 

3 Хот болон хотын өмчит 710 байгууллагуудын газруудын зарим эдгээр 
мэдээллийн санд байгаа бөгөөд эдгээр байгууллагууд тэдгээр газруудыг 
эзэмших эрхтэй байдаг.

Зураг 3.1: УБ хотын Улсын драмын эрдмийн театрын газар ба баригдаж буй худалдааны барилга

а. Улсын драмын эрдмийн театрын газар                   б. Баригдаж буй худалдааны барилга

Эх сурвалж: ӨХГ (газрын зураг), Дэлхийн Банкны баг (зураг)
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тодорхой тогтоогоогүй бөгөөд хариуцах этгээдийг ч 
тодорхойлоогүй байна. Жишээлбэл, улсын сургуулийн 
хувьд сургуулийн удирдлага газраа хариуцдаг 
бөгөөд тухайн нэгж газрыг судлан, хил хязгаарыг нь 
тогтоомогц газар эзэмшлийн гэрчилгээ олгодог. Харин 
гудамж талбай буюу орон сууцны барилга хоорондын 
зайн хувьд нэгж газар байхгүй бөгөөд хариуцсан 
этгээд ч байдаггүй байна. Үүний үр дүн нь бодлого 
боловсруулагч нар болон газар зохион байгуулагч 
нар УБ хотын нутаг дэвсгэр доторхи барилгажих 
боломжтой ашиглагдаагүй газрын хэмжээг мэдэхгүйд 
хүрч байна. 

Одоогийн практикт нийтийн эзэмшлийн газраа 
тэмдэглэх, газар олголтоос зохих хэмжээний 
орлого бүрдүүлэх чадварыг бууруулдаг хэд хэдэн 
сул талууд байна. Хувийн бүтээн байгуулалтын 
барилгын компани газрыг шууд хөөцөлдөн авч байна. 
Ингэхдээ газрын гэрчилгээ, барилгын зөвшөөрлийн 
хариуд нийтийн барилга байгууламж (сургууль эсхүл 
эмнэлэг зэрэг)-ийг хамгийн бага хэмжээнд хангахаар 
амлах нь бий. Гэхдээ тухайн газрыг олгосны дараагаар 

төлөвлөгдсний дагуу эдгээр нийтийн барилга 
байгууламжийн аль нэгийг дуусгавар болгосон эсэх нь 
тодорхой бус байна. Бодлого боловсруулагчид олон 
нийтэд мэдээлэл өгөх боломжтой газар олголтын 
талаархи товч бөгөөд тодорхой мэдээ, мэдээлэл (гэр 
хорооллын хашаа газрын мэдээг эс тооцвол) байхгүй 
байгаа4 бөгөөд уг мэдээ нь өөр өөр байгууллагууд 
болон өмнөх захиргаануудын дунд хэсэглэгдсэн 
байдалтай байна.

Нийтийн эзэмшлийн газрыг хувийн хэвшилд 
шилжүүлэх үйл явц стратегийн уялдаагүйгээр 
явагдаж байгаа нь нийтийн зориулалттай газрын 
хомсдол үүсгэж байж болох юм. Энэ нь 2001 оны 
эхэн үеээс 2012 оын эхэн үе хүртэлх хугацаанд 
нийтийн эзэмшлийн барилга байгууламжуудын 
эзэмшдэг томоохон газруудаас газрыг хэсэгчлэн 
“тасдаж” хувийн барилга барихад зориулан олгож 

4   Үүнд (i) жил болгоны шууд болон дуудлага худалдаагаар олгосон 
газрын хэмжээ, (ii) үнэгүй олгосон газрын хэмжээг төлбөртэй олгосонтой 
харьцуулсан дүн ба (iii) жил бүрийн олголтоос олсон нийт болон метр (м2) 
квадратад ноогдох орлогын мэдээ багтана.

Зураг 3.2: 2012 оноос өмнө нийтийн эзэмшлийн газраас арилжааны ашиглалтанд зориулан ил тод бус байдлаар 
тасдаж авсан байдал

а. Сөүлийн гудамжинд байрлах Монгол-
Энэтхэгийн дунд сургуулийн газраас 
хэсэглэн авсан газар дээр баригдсан Ихэр 
цамхаг

б.Анх цэцэрлэг байж байгаад дараагаар нь эмнэлэгийн 
зориулалтаар хувьчлагдсан газар дээр баригдаж буй 
арилжааны зориулалттай барилга. Шинэ олон давхар 
арилжааны зориулалттай барилгыг барихын тулд хоёр давхар 
барилгыг нурааж байв.

 

Эх сурвалж. Дэлхийн банкны баг
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Шигтгээ 3.1: Нийтийн эзэмшлийн газар олголттой холбоотой авилгын нэмэлт мэдээллүүд

Өдөр тутмын мэдээллийн цахим хуудас www.medee.mn дээр мэдээлснээр 2013 онд Прокурорын газар 
авилга болон эрх мэдлээ урвуулан ашигласантай холбоотойгоор хэрэг үүсгэхээр гаргасан 14 томоохон 
нэхэмжлэлийг хянасан боловч нэхэмжлэл тус бүр эцэстээ хэрэгсэхгүйд тооцогдсон байна.

Хэрэгсэхгүй болсон нэхэмжлэлүүдийн жишээнд дараах хэргүүд багтсан байжээ:

•	 Монголын үндэсний худалдаа аж үйлдвэрийн танхим (МҮХАҮТ)-ын 5,000 м2 газрыг Дэлхийн 
худалдааны төв ТББ-д шилжүүлсэнтэй хамаарах нэхэмжлэлийг МҮХАҮТ-ын даргыг эрх мэдлээ 
урвуулан ашигласан байж магадгүй хэмээн гаргасан байна. Уг байгууллагын дарга нь Улсын Их 
Хурлын гишүүн юм.

•	 Монгол-Энэтхэгийн хамтарсан сургуулийн захирлыг тус сургуулийн эзэмшлийн газрыг гуравдагч 
этгээдүүдэд 422м2, 837м2 болон 450м2 хэмжээтэйгээр хэсэгчлэн зарсан хэмээн буруутгасан байна. 
(Зураг 3.2 ба шигтгээ 3.2-ыг үзнэ үү)

Дээрх жишээнүүд нь хотод нийтийн эзэмшлийн газар олголттой холбоотой авилгын мэдээллүүд  тогтмол 
гардаг болохыг тодотгон, газрын ил тод менежментийн үйл ажиллагааг дэмжих хэрэгцээтэй байгааг харуулж 
байна.
Эх сурвалж: http://medee.mn/main.php?eid=40901

ирсэнтэй холбоотой юм (зураг 3.2-ыг үзнэ үү). Энд 
асуудал нь эдгээр “тасдсан газрууд” одоо болон 
ирээдүйн нийтийн хэрэгцээнд зориулан зарим газрыг 
хадгалах стратегийн болон зохион байгуулалттай урт 
хугацааны төлөвлөлтийн үйл явцын оронд нэгж газар 
бүрээр олгогдсонд байгаа юм.5 Дээр дурдсанчлан 
тасдаж олгогдсон газруудын бүртгэл, кадастрын 
баримт бичиг зэрэг нь хэр сайн байгаа нь тодорхойгүй 
учраас нийтийн зориулалттай газрын хэмжээ болон 
байршлын бүртгэлийг алдаа мадагтай болгоход 
хүргэж байна (шигтгээ 3.2-ыг үзнэ үү).

Улсын сургуулиудын газрын “тасдалт” нийтлэг 
байна. ӨХГ-аас 2013 онд хотын зургаан дүүргийн 
улсын сургууль, цэцэрлэгийн эзэмшлийн газруудыг 
шалгахад6 тооллогод орсон 111 сургуулийн 28 (25 
хувь) сургуулийн талбайгаас бусад зориулалтаар 
газрыг нь тасдсан учир газрын хэмжээ багассан байна.  

5  Жишээлбэл, газрын асуудлуудтай тогтмол харьцдаг хотын гол 
дүүргүүдийн нэгт ажилладаг албаны хүмүүстэй энэхүү судалгаанд 
зориулан 2013 оны 10 сард ярилцлага хийсэн.Тэдний зүгээс нийтийн 
зориулалтаар ашиглах газар бага үлдсэн байхад хотоос үлдсэн цөөхөн 
нэгж газруудыг хувийн эзэмшилд олгосоор байгаад ихэд санаа зовниж 
байгаагаа илэрхийлж байсан.
6  Энэ ажлыг “Сургууль, цэцэрлэгүүдийн эзэмшилд байдаг газруудыг 
тоолох, бүртгэх” тухай Нийслэлийн Засаг даргын 2013 оны 6 дугаар 
сарын 25-ны өдрийн А/625 дугаар захирамжийн дагуу гүйцэтгэсэн. Үүнд 
эзэмших эрхийн гэрчилгээг шалгах (мөн шаардлагатай бол бүртгэл хийх), 
тухайн сургууль/цэцэрлэгийн газрыг залгаа газрууд руу тэлэх боломжийг 
нягтлах болон сургууль, цэцэрлэгийн аюулын гарцыг чөлөөлөх ажлууд 
багтсан байна. 

Мөн 9 сургууль газрын зохих гэрчилгээгүй байсан 
буюу газрын эрхтэй холбоотой бусад асуудлууд 
байсан байна. Үүний адил 169 цэцэрлэгийн 24 (14 
хувь)-ийнх нь газрын эзэмшил буурч, 15 (9 хувьд) 
нь газар эзэмших зохих баримт бичиггүй байсан 
байна. Дан ганц сургууль, цэцэрлэг бус төрийн бусад 
байгууллагууд (эмнэлэг зэрэг)-ын газарт ийм төрлийн 
ажиллагаа тогтмол явагдсан гэдэг яриа бий.

УБ хот сургууль, цэцэрлэгийн мэдлийн газрыг 
хадгалах, боломжтой тохиолдолд нэмэгдүүлэх 
бодлогыг барьж байгаа юм. Хэдий нийтийн 
эзэмшлийн газрыг засаг даргын шийдвэрээр албан 
ёсоор хувийн эзэмшлийнх болгож ирсэн ч одоогийн 
УБ хотын засаг захиргаа 2012 оноос өмнө болон 2012 
оны эхэн үеийн газар олголтууд тэр дундаа төрийн 
байгууллагууд (сургууль, цэцэрлэг, авто зогсоол, 
нийтийн эзэмшлийн хоосон газар гэх мэтчилэн)-ын 
газраас авсан олголтуудыг хуулийн дагуу эсэхийг 
шалгасан нь сайшаалтай хэрэг юм. Жишээлбэл 
сургууль, цэцэрлэгийн газраас тасдаж газар олгосон 
зарим олголтыг ямар нэгэн барилга баригдаагүй бол 
цуцласан байна. Цаашлаад газрын менежментийг 
сайжруулах хүчин чармайлтын хүрээнд хотын 
захиргаанаас төрийн мэдлийн газруудын зураглалыг 
хийх болон анхааруулах самбар байршуулан 
тэдгээрийг зөвшөөрөлгүй ашиглахаас сэргийлэхээр 
оролдож байна (зураг 3.3-г үзнэ үү).
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Зураг 3.3: УБ хотод төрийн өмчийн газрыг зөвшөөрөлгүй ашиглахаас урьдчилан сэргийлж байгаа нь

а. Нэгэн сургуульд харьяалагддаг байсан газрыг 
хувийн компанид олгосон байсныг хотын шинэ 
захиргаа буцаан цэцэрлэгт олгосон байна.

б. Чингэлтэй дүүрэг дэх орон сууцнууд дундах хоосон 
газар. Самбарт “Төрийн өмчит газарт зөвшөөрөлгүйгээр 
үйл ажиллагаа эрхлэхийг ХОРИГЛОНО. Эрүүгийн 
хариуцлага хүлээлгэнэ” гэж бичсэн байна..

Эх сурвалж: Дэлхийн Банкны баг 

Шигтгээ 3.2: УБ хотын төвийн газар ашиглалтын нягтаршлыг нэмэгдүүлэн, зах зээлийн эргэлтэнд оруулах нь: 
Монгол-Энэтхэгийн хамтарсан сургуулийн жишээ

Сүхбаатар дүүргийн Сөүлийн гудамжинд байрлах сургуульд 10,000 метр (м2) квадрат газрыг засаг даргын 
1999 оны 9-р сард гаргасан захирамжаар олгосон байна. 2012 оны 3-р сар гэхэд засаг дарга нарын хэд 
хэдэн захирамжийн үр дүнд сургуулийн газар ердөө 2,327 м2 болж буурсан. Эдгээр нэгж газруудыг таван 
компани, дөрвөн хувь хүн авсан байна. Эдгээрийн мэдэгдсэн газар ашиглалтын зориулалтанд боловсрол, 
гарааш, албан контор, орон сууц болон холимог ашиглалт багтаж байна. Зураг 3.2-т үзүүлсэн Ихэр цамхаг 
нь эдгээр үл хөдлөх хөрөнгүүдийн нэг. Сургуулийг оролцуулан газар эзэмшигчид бүгдээрээ 5-15 жилийн 
эзэмших эрхтэй юм байна.

Эх сурвалж: ӨХГ-ын мэдээнд суурилсан Дэлхийн Банкны дүн шинжилгээ. 

Цаашлаад газрыг шууд олгохыг зогсоож, ирээдүйн 
арилжаанд зориулан дуудлага худалдааг 
нэвтрүүлснээр УБ хотын газрын менежментийн 
үйл ажиллагаагаа сайжирна (шигтгээ 3.3-ыг 
үзнэ үү). Хотын төв хэсгийн ойролцоогоор 1,300 
акр (ойролцоогоор 500 га) газрын эзэмших болон 
ашиглах эрхийн олголтыг 2012 онд зогсоосон. 
Нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаас Газрын 
тухайн хуулинд заасны дагуу газрыг зөвхөн дуудлага 
худалдаа буюу сонгон шалгаруулах замаар олгох 
шийдвэр гаргасан бөгөөд энэ тайланг бичиж байх цаг 

хугацаанд ямар нэгэн олголт хараахан хийгдээгүй юм. 
Одоогийн хотын захиргаанаас газрыг шууд олголтоор 
авсан этгээдүүдэд дуудлага худалдааны анхан шатны 
үнийг төлөх шаардлага тавьж, залруулах арга хэмжээг 
авсан ба энэ нь Газрын тухай хуулинд зааснаар 
газрыг дуудлага худалдаагаар олгосон байсан бол 
хамгийн багадаа олох байсан орлого байх байсан юм. 
Түүнчлэн хотын захиргаанаас дуудлага худалдааны 
анхан шатны үнийг төлөх боломж олгосны дараагаар 
91 хувь хүн, хуулийн этгээдүүдийн эзэмших эрхийг 
цуцлан, 246 га газар буцаан авсан байна.
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ГАЗРЫН ҮНЭ ЦЭНЭЭС ОЛЖ ЧАДААГҮЙ, 
АЛДСАН БОЛОМЖУУД
Одоогийн газар олголтын практикийн хүрээнд 
газрыг нийтийн эзэмшлээс хувийн хэвшил рүү 
шилжүүлснээр зах зээлийн үнэ цэнээс хот зохих 
хувийг олж авахгүй байна. Нээлттэй, ил тод 
дуудлага худалдаагаар газар борлуулахын оронд 
нийтийн мэдлийн газрыг шууд шилжүүлгээр голдуу 
хуваарилж ирсэн ба газар авагч нарын зарим нь зах 
зээлийн үнээс доогуур төлбөр төлсөн бололтой байдаг. 
Нийтийн мэдлийн газраас нэгж газрыг тасдаж авахад 
хотоос төлбөр ноогдуулсан бол, хэр хэмжээний төлбөр 
ноогдуулсан нь тухайн шилжүүлгүүд ил тод бус бөгөөд 
хяналтгүй хийгдсэнээс тодорхойгүй байдаг байна. 
Хувийн хэвшлийн барилгын компаниудтай хийсэн 
ярилцлагаас компаниуд хүсч буй газраа тодорхойлон, 
газар ашиглалтын төлөвлөгөөг бэлтгэсний дараагаар 
нийтийн эзэмшлийн газрыг ерөнхийдөө үнэгүй авсан 
нь харагдаж байсан. Барилгын компаниудын дээрх 
үйлдлээ зөвтгөх нийтлэг арга нь тухайн газрын багахан 
хэсгийг нийгмийн зориулалтаар ашиглахыг санал 
болгох явдал бөгөөд ингэхдээ авсан газрын ихэнхийг 
нь ашгийн зорилгоор барилга барихад ашигладаг.

Газрын дуудлага худалдааны одоогийн практик 
олгож буй нийтийн эзэмшлийн газрын зах зээлийн 
үнэ цэнээс хангалттай орлого олж авахгүй байна. 
Хотоос өмнө нь газрын шууд олголтонд “дуудлага 
худалдааны анхан шатны үнэ”-ийг ашигладаг байсан 
боловч  уг  үнэ  нь  ихэнхидээ дуудлага худалдааны 
эцсийн үнээс хамаагүй доогуур байсан. Газрын 
эрэлт унахад буюу санхүүгийн хямралаас өмнө 
дуудлага худалдаанаас олох жилийн орлого нь шууд 
борлуулалтаар олсон орлогоос хамгийн багадаа 50-
300 хувиар давсан байсан. Цаашлаад эдгээр дуудлага 
худалдааны чанар эргэлзээтэйг үл харгалзан 
дуудлага худалдаанаас илүү их орлого олсон нь 
чанар сайтайгаар зохион байгуулагдах дуудлага 
худалдаанаас бүр их орлого олох боломжтойг илтгэж 
байна. Нийтийн эзэмшлийн газраас тасдаж авсан 
арилжааны барилгууд (Сөүлийн гудамжинд болон 
улсын драмын театр—зураг 3.2-ыг үзнэ үү)-аас алдсан 
орлогын хэмжээг харууллаа. Эдгээр хоёр газар нь 
хамтдаа 2,000 м2 хүрэхгүй хэмжээтэй бөгөөд ихээхэн 
бууруулсан тооцоогоор л гэхэд 2011-2012 онд бараг 
13 сая ам.доллар (буюу 24 тэрбум гаран төгрөг)-ыг 
олох байсан.7 Эдгээр алдсан орлогын харьцуулсан 
хэмжүүрийг Хүснэгт 3.1-т харуулав: 

Шигтгээ 3.3: Нийтийн эзэмшлийн газрууд дээрх зөвшөөрөлгүй барилгын ажил 

2012 оны 9 сард нэг дунд сургуулийн охин болон нэг их сургуулийн оюутан тусдаа ослоор боловч ижил 
нөхцөл байдалд амиа алдсан нь УБ хот явагдаж буй хууль бус барилгын асуудлуудыг харуулж байна. Эхний 
осолд сургуулиасаа гэртээ харьж явсан охин гуравдугаар эмнэлэгийн ойролцоо Баянгол дүүрэгт байрлах 
барилгын талбайд суурилуулсан бетон зуурмаг шахагч кранд дарагдан амиа алдсан байна. Үүнээс сарын 
дараа Тэнгис кино театрын ойролцоо барилгын талбайн доогуур алхаж авсан хүү барилгын тулгуур төмөрт 
цохиулж амиа алдсан байна. 

Дээрх хоёр ослын аль аль нь барилгын талбайн хувьд зөвшөөрөгдсөн барилгын зураг эсвэл барилга барих 
зохих зөвшөөрөл байгаагүй байна. Улсын гуравдугаар эмнэлэгийн мэдлийн тус газрыг анх хувийн эмнэлэгт 
олгосон боловч оронд нь уг газрын хэсэг дээр 13 давхар худалдаа болон үйлчилгээний байгууламжтай 
орон сууцны барилга баригдсан байна. Уг барилгын эхний долоо давхар барилга барих зөвшөөрөлгүйгээр 
баригдсан байна. Үүний нэгэн адил Тэнгис кино театрын ойролцоох газарт 16 давхар худалдааны болон албан 
конторын төв барих зөвшөөрөлтэй байсан байна. Гэтэл барилгын ажлын даалгаврыг зөвшөөрөлгүйгээр 
өөрчлөн эзлэх газрыг өргөжүүлэн, төслийг 22 давхар болгосон байжээ.

Дээрх хэргүүд нь олон нийтийн аюулгүй байдал болон хариуцлагын үүднээс газрын менежмент, харилцааг 
ил тод, үр дүнтэй болгох шаардлагын ач холбогдлыг харуулж байна. Осол бүр дээр барилгын компани өөр 
зорилгоор олгосон нийтийн эзэмшлийн газрын ашиглалтыг хувийн ашгийг дээд зэргээр нэмэгдүүлэхийн 
тулд өөрчлөхийг оролдсон байна. Барилгын талбай болон байршлаас гадна барилгын техник, материалууд 
стандартанд нийцэж байгааг батлах аргагүй учир албан ёсны төлөвлөгөө, зөвшөөрөл, лицензээс гадуур 
явагдах барилга нь олон нийтийг эрсдэлд оруулдаг.  
Эх сурвалж: Монголын мэдээллийн цахим хуудсууд, http://www.zuuniimedee.mn/Show.aspx?category=11&code=490http://society.time.
mn/content/42937.shtml, эдгээр хэрэгтэй холбоотой олон мэдээг дараах хайлтаар Интернетээр олох боломжтой: Есүгэн охины хэрэг ба 
Барилгын осол тэнгис кино театр.
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Хүснэгт 3.1: УБ хотын газрын дуудлага худалдаанаас олох байсан алдагдсан орлого, 2011–2012 он

Байршил Газрын дуудлага худалдаанаас олох байсан алдагдсан 
орлого 

Монгол-Энэтхэгийн сургуулийн талбай дээрх “Ихэр 
цамхаг” (2010 – 2012 оны 6 дугаар сарын хооронд 

олгогдсон газар) 
4,349,502 ам.доллар

Улсын драмын эрдмийн театрын хойно баригдаж буй 
арилжааны цамхаг (2009 онд олгогдсон газар) 8,450,328 ам.доллар

Харьцуулбал: УБ хотын 2012 оны нийт орлогын 6%
Энэ хэмжээний орлогоор барих боломжтой зүйлс: Ойролцоогоор 4.5 сургууль, тус бүр нь 3,900 м2

Эх сурвалж: Дэлхийн Банкны багийн тооцоолол. Орлогын тооцоог барилга тус бүрийн барагцаалсан талбайн хэмжээнд 
үндэслэсэн. 

Энэ судалдааны тайлангийн тооцоогоор хот даяар 
2003 оноос хойших 107 жилийн хугацаа7 (2003 оноос 
2012 оны эхэн үе хүртэл)-ны худалдааны болон 
үйлчилгээний зориулалттай газар олголт болон гэр 
бүлийн хэрэгцээний зориулалтаар газрын жишиг 
хэмжээнээс их газартай эзэмшлээс алдсан нийт 
орлого нь тооцооллоос хамааран хотын 2012 оны 
нийт төсвөөс ойролцоогоор 22-77 дахин их байна.8  
Үүний нэгэн адил УБ хот гэр бүлийн хэрэгцээний 
зориулалтаар гэр хорооллын нэгж газруудыг олгох 
буюу хувьчлахдаа газрын үнэ цэнээс ашиг олж авахгүй 
байна. Дээр дурдсанчлан УБ хотын иргэд гэр бүлийн 
хэрэгцээний/зориулалтаар 0.07 га хүртэлх газрыг 
үнэгүй авах боломжтой. Ийнхүү нийтийн эзэмшлийн 
газрыг өмчлүүлмэгц хотоос гэр хорооллын нэг нэгж 
газарт 1,584 төгрөгийн албан татвар ноогдуулдаг ба 
энэ нь 1997 онд засгийн газраас тогтоосон газрын 
суурь үнийг илтгэж байгаа юм. Гэсэн хэдий ч энэ 
татварыг бас авахгүй байгаа. Эдгээр газруудын 
хөнгөлөлт ороогүй тогтмол үнэлгээг Засгийн газраас 
нэг метр квадрат-д 13,200 төгрөг гэж тогтоосон.  Харин 

7  Эдгээр тооцоо нь албан ёсны үнэлгээ биш юм. Эдгээр нь “үлдэгдэл 
газрын үнэлгээ” аргачлал болон үл хөдлөх хөрөнгийн 2011-2012 оны 
зах зээлийн үнэ ханш, барилгын өртгийн талаарх тооцооллыг ашиглан 
гаргасан барагцаалсан боловч бууруулсан тооцоо болно. Тооцоололд 
хотын байршил сайтай нийтийн мэдлийн газруудыг голдуу дуудлага 
худалдаагаар олгодог ул суурьтай нэгдсэн бодлого баримтладаг хэмээн 
мөн үзсэн. 
8   Хотын одоогийн газрын зах зээлийн үнэлгээгээр энэ нь төсвийн 7,768 
хувьтай тэнцэнэ. Энэ тооцоо болон суурь таамаглалуудын дэлгэрэнгүйг 
Хавсралт Б-д үзнэ үү.

эдгээр газруудын одоогийн зах зээлийн үнэ ханш нэг 
метр квадрат-д 11,300-38,400 төгрөг (6-21 ам.доллар)-
ийн хооронд хэлбэлзэж байна.9 Тиймээс байршил 
сайтай газруудыг үнэгүй хувьчилснаар хот 8,400 ам 
доллар (15,360,000 төгрөгтэй тэнцэх) хүртэлх орлогыг 
нэг газар буюу 400 м2 газраас алдаж байна. Тухайн 
газар эзэмшигчид энэ үнэ цэнийн ашгийг хашаагаа 
зах зээлийн үнэ ханшаар зарахдаа эсвэл газрынхаа 
хэсгийг бусдад түрээслэхдээ олж авч байна.

Дээрх дурдсан хоёр процесс—газрыг хувийн 
арилжааны зориулалттай болгох болон үүнээс газрын 
үнэ цэнийн ашгийг хот олж авч чадахгүй байх—нь 
нэг удаагийн үйл ажиллагаа бөгөөд ихэнхдээ буцаах 
боломжгүй байдаг. Иймд одоо ашиглагддаг газрын 
менежментийн ажиллагаа—тооллого, бүртгэлийн 
тогтолцоо, үнэлгээ, газар олгох ажиллагаа гэх 
мэт—г ойлгох нь чухал бөгөөд ингэснээр бодлого 
боловсруулагчид засах арга хэмжээг авах боломжтой 
юм. Хувийн хэвшлийн арилжааны зориулалттай  
болгох жишээг шигтгээ 3.4-өөс үзнэ үү.

9   Монгол Банкны мэдээллийн сан дахь борлуулалтын үнийн түүврээс. 
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ХОТ ЗАХИРГААНЫ ХӨРӨНГИЙН ТООЛЛОГО 
БА БҮРТГЭЛ
Зохих байдлаар хотын харъяанд бүртгэгдээгүй 
газар болон үл хөдлөх хөрөнгөтэй хуулийн этгээд 
олон байна. Үүнд хотын захиргаа, 9 дүүргийн захиргаа, 
хотын өмчит үйлдвэрийн тооцоотой аж ахуйн газар 
60, хувийн хэвшилтэй  хамтарсан  8 компани болон 
сургууль зэрэг төсөвт байгууллагуудыг оролцуулсан 
700 гаруй хуулийн этгээдүүд хамрагддаг.10 Эдгээр 
хуулийн этгээдүүдийн хөрөнгийг бүрэн тоолж, 
бүртгээгүй байгаа нь хотоос уг ажиллагааны концепцийг 
бүрэн боловсруулж, бий болгоогүйтэй холбоотой. 
Гэсэн хэдий ч хот нягтлан бодох бүртгэл болон өмчийн 
эрхийн ач холбогдлыг хүлээн зөвшөөрдөг. УБ хотод 
тооллого, бүртгэл аль аль чиглэлдээ эрчимтэй хөгжиж 
буй ч томоохон зөрүү байсаар байна. Хүснэгт 3.2-т 
одоог хүртэлх нийт ахицыг тоймлон харуулсан ба энэ 
хэсэгт улам дэлгэрүүлэн танилцуулсан.

Нягтлан бодох бүртгэлийн зориулалтаар 
тооллого хийх нь

УБ хотын буюу харьяа хуулийн этгээдүүдийн 

10   Хотын засаг захиргааг бүрдүүлж буй хуулийн этгээдүүдийн тоо шинэ 
байгууллага ойр ойрхон байгууллагддаг учир их өөрчлөгддөг.

эзэмшилд байгаа газрыг нягтлан бодох бүртгэлийн 
зориулалтаар үндсэн хөрөнгө гэж тооцохгүй байна. 
Хотын үндсэн хөрөнгүүдийг Төр болон орон нутгийн 
өмчийн тухай хууль (Зүйл 70.4)-ийн дагуу дөрвөн жил 
тутам улсын хэмжээний шалгалт, тооллогын нэг хэсэг 
болгон хянаж шалган, тооллого явуулдаг.11 

УБ хотын 700 гаран хуулийн этгээд тус бүр жилд нэг 
удаа ӨХГ-т санхүүгийн  тайлангаа ирүүлдэг ба үүгээр 
хөрөнгө тооллогын мэдээллийн санг боловсруулдаг.12

11  Засгийн газраас ТӨХ, аймаг болон Нийслэлийн засаг дарга нарт 
тооллого явуулах тогтоол үе үе гаргадаг. ТӨХ-ноос шаардлагатай 
зохицуулалт, журмыг тоймлон, тус ажлыг зохион байгуулах Төв 
комиссийг байгуулдаг. УБ хотод тус үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх үүргийг 
ӨХГ хүлээдэг ба хамгийн сүүлд 2012 онд тооллого хийсэн байна.
12   2012 оны эцэс хүртэл ӨХГ-ын өөрийн боловсруулсан төвийн сервер, 
администратор нь ӨХГ дээр, терминалууд нь бүх дүүргүүдэд зарим 
мэдээлэл оруулахаар байрладаг тархмал мэдээллийн санд хөрөнгийг 
бүртгэдэг байсан. Харин ТӨХ-ноос улсын хэмжээний төрийн болон орон 
нутгийн өмчийн мэдээллийн системийг 2013 онд нэвтрүүлсэн байна. Уг 
систем ӨХГ-ын өмнөх дотоодын мэдээллийн сангийн оронд ашигладан, 
бүх аймгийн ижил төстэй байгууллагуудад нэвтэрсэн байна. Үг системийг 
ӨХГ-аас авч явдаг ба ТӨХ цахимаар хандах болон мэдээллийг шууд татах 
боломжтой. Уг мэдээллийн сан эцэслэгдснээр дөрвөн жил тутмын хяналт 
шалгалт, тооллогыг аудитаар солих төлөвтэй байна. 

Шигтгээ 3.4: Илүүдэл үл хөдлөх хөрөнгийг захиран зарцуулах Берлин хотын туршлага: 
Liegenschaftsfonds Berlin

Liegenschaftsfonds Berlin (Берлин хотын үл хөдлөх хөрөнгийн сан) нь нийтийн зориулалтаар ашиглагдах 
шаардлагагүй болсон хотын эзэмшлийн үл хөдлөх хөрөнгийн маркетинг, менежментийг хариуцсан бүрэн 
төрийн өмчит компани юм. Тус компани Берлин хотын эдийн засаг, хот байгуулалт болон орон сууцны 
бодлогын зорилтуудтай маркетингийн үйл ажиллагаагаа уялдуулдаг ба үл хөдлөх хөрөнгүүдийг зах зээлийн 
үнэ ханшаар зардаг. Хотын дүүргүүдэд тухайн үл хөдлөх хөрөнгийг зарахыг зөвшөөрөхөд түлхэц болгох 
үүднээс ашгийн тодорхой хувийг өгдөг.

Тус компани ойролцоогоор 120 албан хаагчидтай ба тэдгээрийн ажлын хамрах хүрээнд Берлин мужийн 
эзэмшлийн 4,500 илүүдэл үл хөдлөх хөрөнгийн бичиг баримтжуулалт, үнэлгээ, удирдлага болон менежмент 
багтдаг байна. 2001 онд байгуулагдснаасаа хойш нийт 16 сая м² газрыг хамрах 6,300 гаран үл хөдлөх 
хөрөнгийг хэлцэлийг байгуулж, Берлин мужид 2 тэрбум еврогийн орлого бүрдүүлжээ. Компаний багцад 
оршин суух, арилжааны, хосолсон зориулалттай, үйлдвэрлэлийн, тусгай зориулалтай болон тансаг үл 
хөдлөх хөрөнгүүд багтах бөгөөд хувийн хэвшлийн худалдан авагч болон төсөл хэрэгжүүлэгч нарт зардаг 
байна.

Тус компани жил бүр багцаа тодорхойлдог бөгөөд түүний Удирдах зөвлөл гурван төрлийн өрсөлдөөнт 
худалдан авах ажиллагаанас сонгон, өмч тус нэг бүрийн борлуулалтын зорилго, борлуулах журмыг 
тодорхойлоход оролцдог байна. 3 сая еврогийн эсвэл зах зээлийн үнээс доогуур үл хөдлөх хөрөнгийг 
борлуулах тохиолдолд хяналтын зөвлөл болон Берлин хотын парламентаас зөвшөөрөл авахыг шаарддаг.
Эх сурвалж: Liegenschaftsfonds танилцуулга, 2011 оны 2-р сарын 28; and http://www.mipim-berlin.de/mipim_13/partners/
liegenschaftsfonds/index.html.
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Хүснэгт 3.2: УБ хотын өмчийн болон мэдлийн хөрөнгийн тооллого, бүртгэлийн явц (2013 оны төгсгөл хүртэл)

Хөрөнгө/өмч  Нягтлан бодох бүртгэлийн 
тооллого Кадастрын мэдээллийн сан дах бүртгэл

Газар Газрыг төрийн өмчийн эд 
хөрөнгийн хяналт шалгалт болон 
тооллогын хүрээнд бүртгэн, үнэлж 
болно (Төр, орон нутгийн өмчийн 
тухай хуулийн  70-р зүйл)

Бодит байдалд төрийн 
байгууллагуудын эзэмшдэг 
газрыг биет үндсэн хөрөнгө (буюу 
үндсэн хөрөнгө) гэж үздэггүй 
бөгөөд нягтлан бодох бүртгэлийн 
зорилгоор тооллогод оруулдаггүй 
байсан.

Улсын бүртгэлийн ерөнхий газар (УБЕГ)-ын хөрөнгийн 
эрхийн улсын бүртгэлд ихэнхидээ техникийн шалтгаанаар 
бүртгүүлээгүй байдаг. Эрхийн бүртгэлийн хувьд газрын хил 
хязгаарыг хэмжиж, зурагласнаар “кадастрын талбарууд”-ыг 
үүсгэдэг.

Хотын 700 гаран хуулийн этгээдүүдийн мэдэлд байдаг талбар 
газруудын заримыг хэмжин, ӨХГ-ын хэд хэдэн мэдээллийн 
санд бүртгэсэн байдаг.

Нийтийн зориулалттай газар (гудамж, талбай) болон нэгж 
газар болон хэсэгчлээгүй хоосон газруудыг нийт дүнгээр нь 
2013 онд тоолон, бүртгэсэн; тус мэдээллийг ӨХГ хариуцдаг.

Барилга/
байгууламж

Анх Өмчийн харилцааны газар 
(ӨХГ)-аас боловсруулж, одоогоор 
Төрийн өмчийн хороо (ТӨХ)-
ны системд нэгтгэгдсэн тусгай 
мэдээллийн санд бараг бүрэн 
гүйцэд тоологдон, тогтмол 
шинэчлэгддэг.

УБЕГ-ын хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлд бүртгэгдээгүй 
учир нь дагалдах талбар газруудыг бүртгэхэд бэлэн бус буюу 
газрын бүртгэл нь барилгын бүртгэлд тавигдах урьдчилсан 
шаардлага юм.

Бусад үндсэн 
хөрөнгө (шугаман 
дэд бүтэц, тоног 
төхөөрөмж г.м.)

Дээрхтэй адил бүрэн гүйцэд 
бөгөөд тогтмол шинэчлэгддэг

Кадастрын мэдээллийн сангуудад хамаарахгүй 

Эх сурвалж: Дэлхийн Банкны баг, хотын албаны хүмүүстэй хийсэн үнэлгээний ярилцлагуудын үеэр цуглуулсан.

 Хэдийгээр Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хуулинд 
газрыг нягтлан бодох бүртгэлийн тооллого, үнэлгээнд 
хамааруулахыг заасан ч хэрэгжүүлэх журмууд 
(Сангийн яам 2009 он)-д газрыг төр, орон нутгийн 
байгууллагуудын эзэмшдэг оюуны өмч болон ашигт 
малтмалын лицензтэй нэг төрөлд биет бус хөрөнгө 
гэж үздэг байна.

Хууль зүйн зориулалттай бүртгэл

Газрын тухай хуулийн дагуу газар ашиглалтыг 
мэдээлэх үндэсний стандарт журам нь орчин үеийн, 
идэвх санаачлагатай төрийн газрын менежментэд тус 
болохгүй байгаа нь эдгээр ангиллуудад төрийн мэдлийн 
газрыг хувийн байгууллагуудын газраас ялгадаггүйтэй 
холбоотой. Энэ мэдээлэл нийтийн эзэмшлийн 

газрын менежментэд чухал. Учир нь тодорхой 
ашиглалттай газрын боломжит хомсдол эсвэл бусад 
зориулалтаар эргэлтэнд оруулах боломжит илүүдэл 
зэрэг олон асуудлаар төрийг чиглүүлэх боломжтой 
юм. Жишээлбэл, тус стандартад барилгажсан бүсийн 
газар ашиглалтын зориулалтыг “урлаг, соёлын 
байгууллага”, “боловсролын байгууллага” гэх мэтчилэн 
маш дэлгэрэнгүйгээр жагсаан заасан байна. Гэхдээ 
эдгээр ангилалуудад “боловсролын байгууллагууд” 
хэдий хэмжээний газрыг эзэмшиж мөн хэр хэмжээний 
газар нь төрийн болон хувийн хэвшлийн байгууллагын 
мэдэлд байгаа талаар харуулахгүй байна. Хүснэгт 
3.3-т Энэтхэг улсын Ахмадабад хотын улсын газрын 
бүртгэлийн дэлгэрэнгүй тайланг үзүүлсэн бөгөөд 
үүнээс УБ хот жишээ авах боломжтой юм. 
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Хүснэгт 3.3: Төрийн эзэмшлийн газрын баланс, Энэтхэгийн Ахмадабад хот

Хотын өмчит корпораци Төв ба мужийн засгийн 
газрууд

Бүх түвшний засаг 
захиргааны нийт дүн Судалгааны 

нутаг дэвсгэр 
дэх нийт 

дүнд эзлэх 
хувь

Талбар 
газруудын 

тоо

Газар 
нутаг (га)

Талбар 
газруудын 

тоо

Газар 
нутаг (га)

Талбар 
газруудын 

тоо

Газар 
нутаг (га)

Оршин суух 2,370 1,579.15 1,1120 1,358.95 3,490 2,938 26.6
Үйлдвэрлэл (ерөнхий+тусгай) 394 291.09 90 1,200.94 484 1,492 13.5
Худалдаа 90 29.63 129 11.67 219 41 0.4
Байгууллага: Боловсрол, 
Эрүүл мэнд, Судалгаа ЭССБ 17 17.16 9 54.03 26 71 0.6

Үйлчилгээ 13 13.33 3 3.91 16 17 0.2
Нийтийн аж ахуй: Цэвэрлэх 
байгууламж 10 154.73 1 3.24 11 158 1.4

Цэцэрлэгт байгууламж, 
Задгай талбай+амралтын, 
Хөдөө аж ахуй, Ой

1,129 601.37 66 48.31 1,195 650 5.9

Оршуулга 13 14.42 11 5.54 24 20 0.2
Нисэх онгоцны буудал - - 1 402.74 1 403 3.6
Хуаран - - 1 483.91 1 484 4.4
Бөөний зах 1 0.43 - - 1 0 0.0
Бусад, олон зориулалттай 105 59.23 22 - 127 59 0.5
Тодорхойлсон зориулалтгүй 593 341.00 52 - 645 341 3.1
Авто зам - 3,111.80 - - - 3,112 28.1
Сабармари гол - - - 480.47 - 480 4.3
Бусад усны эхүүд - - - 346.64 - 347 3.1
Төмөр зам - - - 452.02 - 452 4.1
Нийтийн эзэмшлийн нийт 
газар өмчлөлөөр 4,735 6,213 1,505 4,852 6,240 11,066 100.0

Эх сурвалж: Дэлхийн Банкны мэдээллээс үүсгэв (2013 он).
Тайлбар: - б/гүй. ЭССБ=Энэтхэгийн сансар судлалын байгууллага

УБ хотын одоогийн газрын тооллогын системээс 
шийдвэр гаргагч нарт төрийн байгууллагуудын мэдэлд 
байгаа газар болон олон төрлийн зориулалттай газар 
олголтуудын одоогийн баланс, барилгажсан газар, 
барилга барих боломжтой хирнээ одоо хүртэл хоосон 
байгаа газрын хэмжээ зэрэг энгийн мөртлөө нэн чухал 
мэдээллүүд гардаггүй. Цаашлаад газар эзэмшилтэй 
холбоотой байгаа мэдээнд хангалттай дүн шинжилгээ 
хийдэггүй ба хэрэв хийдэг байсан бол зарим газар 
ашиглагчдын мэдэлд хэт их хэмжээний газар байгаа 
зэргийн талаар анхааруулах байсан (Хүснэгт 3.5-тай 
холбогдуулан нэмэлт хэлэлцүүлгийг доорхиос үзнэ 
үү). Товчхондоо УБ хотын газрын тооллого, бүртгэл (i) 
үүрэг хариуцлагын хэсэгчлэл (ii) газрын менежментийг 
төрийн нэг онцгой чиг үүрэг гэж үзэх стратегийн 

хандлага байхгүй талаарх асуудлууд байгаа нь 
харагдаж байна. Цаашлаад ӨХГ нь олон төрлийн 
асуудлууд (кадастр, өмчийн бүртгэл, МТ/ГЗМС-ийн 
шийдэл гэх мэтчилэн)-ад анхаарлаа хандуулахаар 
чиглүүлэгдсэн бөгөөд газрын бодлого болон газрын 
стратегийн удирдлагад анхаарах эрх мэдэл байхгүй 
байна.

ГАЗАР БОЛОН ҮЛ ХӨДЛӨХ ХӨРӨНГИЙН 
ҮНЭЛГЭЭ
Үнэлгээ ба үнэ тогтоох

Газрын үнэлгээ ба үнэ нь газрын сайн 
менежментийн ажиллагааны чухал нэг 
бүрэлдэхүүн хэсэг юм. Нийтийн эзэмшлийн өмчийг 
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үнэлэх, үнэлгээ хийх гурван зорилго байдаг. Үүнд нэгт, 
төрийн байгууллагуудын эзэмшил, мэдэлд байгаа 
хөрөнгийн нягтлан бодох бүртгэл болон санхүүгийн 
тайлан мэдээнд мэдээлэл өгөх, хоёрт, газар, үл 
хөдлөх хөрөнгөд албан татвар ноогдуулах болон 
түүнтэй холбогдох хувийн хэвшлээс ирэх урсгал 
орлого (газар ашиглалтын төлбөр гэх мэт). Гуравт, үнэ 
ба үнэлгээ нь тодорхой үл хөдлөх хөрөнгийг гаргах 
эсвэл байлгах талаар газар, хөрөнгийн менежментийн 
шийдвэрийн мэдээллийн суурь болдог. Санхүүгийн 
нягтлан бодох бүртгэл/тайлан балансын зориулалттай 
газрын үнэлгээний журмыг улсын нягтлан бодох 
бүртгэлийн стандартаар ихэвчлэн тодорхойлсон 
байдаг. Ихэнхи оронд санхүү эсвэл сангийн яам 
нь нягтлан бодох бүртгэлийн дүрмийг зарим олон 
улсын шалгуурт нийцүүлэн тогтоодог. Гэхдээ төрийн 
салбарын санхүүгийн нягтлан бодох бүртгэлийн 
зориулалттай газрын зах зээлийн үнэлгээ нь төр болон 
экспертүүдийн дунд ихээхэн мэтгэлцдэг асуудал юм. 
Зарим нь үнэлгээ, үнэ тогтоох нь нийтийн эрх ашгийн 
төлөөх ухаалаг шийдвэр биш  гэж үздэг байна (шигтгээ 
3.5-ыг үзнэ үү). 

УБ хотын төрийн мэдлийн газар, үл хөдлөх 
хөрөнгийн үнэлгээ, үнийн тооцоонд зах зээлийн 
үнэ ханшийг тусгах нь ховор. Хуучин социалист 
байсан бусад хотуудын туршлагаас харахад төрийн 
мэдлийн газраа зах зээлийн үнэ ханшаар үнэлсэн 
тохиолдолд бүх биет хөрөнгийн хамгийн их хувийг 
бүрдүүлдэг. Жишээлбэл, Варшав хотод биет хөрөнгө 
хотын эзэмшлийн нийт хөрөнгийн 94 хувийг эзэлдэг 
ба газар дангаараа нийт хөрөнгийн 80 хувийг эзэлдэг 
байна (хүснэгт 3.4). Бусад олон оронд төрийн мэдлийн 
газар, дэд бүтэц, тоног төхөөрөмж зэрэг “биет” (үндсэн) 
хөрөнгө нийтийн баялагийн хамгийн том хэсгийг 
бүрдүүлдэг ба биет бус хөрөнгийн үнэ цэнийг давдаг 
байна (Бова ба бусад 2013 он). Жишээлбэл, Бүгд 
Найрамдах Солонгос Улсад төрийн эзэмшлийн биет 
хөрөнгийн нийт хэмжээ 2011 онд ДНБ-ий 126 хувьд 
хүрсэн байна. Газар болон биет үл хөдлөх хөрөнгө 
төрийн эзэмшлийн нийт хөрөнгийн хамгийн их хувь 
буюу 95 хувийг эзэлж байсан бол газар дангаараа 54 
хувийг эзэлж байсан байна (Бова ба бусад 2013 он). 
Япон улсад үүнтэй адил 2010 онд төрийн биет нийт 
хөрөнгө ДНБ-ий 120 хувьтай тэнцэж байсан бол газар 
нийт 22 хувийг эзэлж байжээ.

Хүснэгт 3.4: Варшав хотын санхүүгийн тайлан дах биет 
хөрөнгүүд, 2008 он

Хөрөнгийн төрөл ДНБ-д эзлэх хувь (%)
Нийт хөрөнгө (биет бус ба биет) 100

Биет (үндсэн) хөрөнгө, нийт 94

Үүнд:
Газар 80
Барилга, сайжруулалт 8
Дэд бүтэц
Тоног төхөөрөмж байхгүй

Эх сурвалж: Каганова, Бучекнар нар (2010 он) 

Монгол улсад төрийн салбарын үндсэн хөрөнгийн 
нягтлан бодох бүртгэлийн зориулалттай 
үнэлгээний дүрмүүд  гүйцэд  бус байна.13 УБ хот 
олон улсын хэм хэмжээнд нийцсэн санхүүгийн /бланс/ 
тайлантай хараахан болоогүй байгаа учир хотын 
үндсэн хөрөнгийн үнэ цэнийг тооцоолоход хүндрэлтэй 
юм. Гэхдээ чанарын хувьд Варшав хотын адил УБ 
хотын нийтийн хөрөнгийг ихэнхи нь нийтийн эзэмшлийн 
газарт төвлөрч байна гэж үзэж болох юм. Энэ бүлгийн 
үндсэн саналыг үүгээр дахин батжуулж байна: төрийн 
мэдлийн газрыг ухаалаг бөгөөд стратегитай захиран 
зарцуулах шаардлагатай ба ингэснээр дэд бүтцийг 
санхүүжүүлэхэд газрын үнэ цэнээс орлого олж авах 
боломжтой юм. 

Зах зээлд суурилсан үнэлгээний аргыг газрын 
менежменттэй нэгтгэх хүчин зүтгэл гарч байсан 
ч энэ ажил үргэлжлээгүй бөгөөд бүрэн гүйцэд 
болоогүй байна. УБ хотын төрийн мэдлийн газрын 

13   Гэхдээ Засгийн газраас 2009 онд төрийн болон орон нутгийн өмчийн 
анхны үнэлгээг дахин үнэлэх, тогтоох үйл ажиллагааг Сангийн яамнаас 
баталсан “Төрийн болон нутгийн өмчийг дахин үнэлэх аргачлал”-д 
тоймлосны дагуу улсын хэмжээнд гүйцэтгэсэн (Сангийн яам 2009 он). Тус 
аргачлалд (i) барилга байгууламж; (ii) газар эзэмших эрх; (iii) инженерийн 
дэд бүтэц, авто зам, гүүр болон нийтийн эзэмшлийн газрууд мөн (iv) үл 
хөдлөх хөрөнгүүд (тоног төхөөрөмж, тээврийн хэрэгсэл, тавилга гэх 
мэт)-ийг дахин үнэлэх нарийвчилсан зааврыг тусгасан байна. “Газар 
эзэмших эрхийн” үнэлгээг нэгж метр квадратаар тодорхойлсон байна.
Энэ нь газар ашиглалтын төрөл (орших суух, үйлчилгээ гэх мэтчилэн)-
өөс хамаарах бөгөөд таван бүсчлэлээр ялгагдсан байна (Хавсралт В-г үзнэ 
үү). Үнэлгээний аргачлал нь Барилга, хот байгуулалтын сайдын 2007 оны 
136 дугаар тушаалаар батлагдсан “Газар эзэмших болон ашиглах эрхийн 
дуудлага худалдааны анхны үнийг тодорхойлох аргачлал”-д тулгуурласан. 
Нэг метр газрын жишиг үнэ 1,060-31,812 төгрөгийн хооронд хэлбэлздэг. 
Гэхдээ нягтлан бодох бүртгэлийн зорилгоор газрын энэ үнэлгээ хараахан 
хийгдээгүй байна. Хамгийн гол нь энэ нягтлан бодох бүртгэлийн аргачлал 
газрыг одоогийн зах зээлийн үнэлгээнээс нь хамаагүй доогуур үнэлэх юм. 
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зах зээлд суурилсан үнэлгээ нь мэргэжлийн асуудал 
гэхээсээ голдуу бодлогын асуудал гэдгийг тэмдэглэх 
нь зүйтэй. Үнэндээ 2004 оноос хойш ӨХГ газрын зах 
зээл, үнэ ханшийг хянаж ирсэн. Тус байгууллагаас 
5 дахин нэмэгдсэн газрын зах зээлийн үнэ ханшийг 
бүсчлэлийн процесс, газар ашиглалтын төлбөр, 
газрын албан татвар болон дуудлага худалдааны 
анхны дахин үнэд тусгах зорилгоор хотын газрын 
үнэлгээг 2010 болон 2013 онд хийх гэж оролдсныг 
дурдах хэрэгтэй. Гэвч зах зээлд суурилсан хотын 
газрын бүрэн үнэлгээ, үнийн бүртгэл хийх ажлууд 
орхигдсон бөгөөд одоогийн байдлаар хотын газрын 
зах зээлийн үнэ ханшийг газрын дансны бүрэлдэхүүн 
хэсэг болгон бүртгэхгүй байгаа болно. Мөн УБ хотын 
биет (үндсэн) хөрөнгийн үнэлгээний талаарх чанарын 
мэдээ гүйцэд бус хэвээр байна. Өмнө үзүүлсний 
дагуу дэд бүтэц, барилга байгууламж зэрэг зөвхөн 
“үйлдвэрлэсэн хөрөнгө”-ийн үнэлгээг нягтлан бодох 

бүртгэлийн зориулалттай тооллогын мэдээлийн санд 
автоматаар бүртгэж байна. Хотын “үйлдвэрлэсэн 
хөрөнгө”-ийн хувьд хөрөнгийн бүртгэлийн мэдээллийн 
санд эхний үнэ (өртөг), элэгдэл тооцсон дансны үнэ 
болон элэгдлийг оруулдаг. Зах зээлд суурилсан 
шинээр үнэлгээг хийх боломжтой газрын үнэ цэнийн 
тухай мэдээг мэдээллийн санд хараахан оруулаагүй 
байна. 

Татвар болон төлбөрийн хуваарьт зориулан зах 
зээлд суурилсан үнэлгээг ашиглавал хот ихээхэн 
хэмжээний орлого олохоор байна. Хүснэгт 3.5-
д зургаан төрлийн газар ашиглагч/эзэмшигчээс 
2014 онд хүлээгдэж буй газрын төлбөрийн орлогыг 
одоогийнх нь хэмжээнд тулгуурлан, илүү дэлгэрэнгүй 
үзүүлж байна. Хүснэгтэнд мөн газар эзэмшлийн 
үндсэн шинжүүд (нэгж газрын дундаж хэмжээ зэрэг) 
болон төлбөрүүдийг (нэг метр квадратын болон нэгж 

Шигтгээ 3.5: Төрийн газрын зах зээлийн үнэлгээний талаарх олон улсын хэлэлцүүлэг ба 
сургамжууд

Дэлхий дээр 50 гаруй улс орон аккруэл нягтлан бодох бүртгэл рүү шилжсэнээр санхүүгийн тайлан 
боловсруулалтыг оролцуулан санхүүгээ илүү сайн удирдах боломжийг олгоно гэсэн хүлээлтэд тулгуурлан 
уг бүртгэлийн аргыг нэвтрүүлсэн эсвэл нэвтрүүлэх шатанд байна. Санхүүгийн тайлангийн ашиг тус өргөн 
танигдсан боловч төрийн салбарт бүрэн аккруэл нягтлан бодох бүртгэл, төсөв төлөвлөлтийг нэвтрүүлэх 
талаар зөвшилцөл бага байдаг.

Санхүүгийн тайланд үндсэн хөрөнгийг үнэлэхэд Засгийн газрын хэрэглэдэг хамгийн нийтлэг дараах хоёр 
хандлага байдаг. Эдгээр нь түүхэн өртгийн болон зах зээлийн үнэлгээний хандлагууд юм. Австрали, 
Голланд, Шинэ Зеланд болон Их Британи улсууд барилга болон газрын хоёуланд зах зээлийн зохих үнэлгээг 
ашиглагдаг бол Канад, Дани, Кыргызстан, Серби болон АНУ-д түүхэн өртгийг элэгдлийн хамт (газрыг 
оролцуулахгүй, газрыг анхны өртгөөр элэгдэлгүйгээр үнэлдэг) ашигладаг байна.

Эдгээр нягтлан бодох бүртгэлийн үнэлгээний аргууд буюу түүхэн өртгийн болон зах зээлийн үнэлгээний 
аргууд болон тэдгээрийн аргачлалын үр дагаврын давуу, сул талуудын талаарх мэтгэлцээн үргэлжилсээр 
байна. Зах зээлийн үнэлгээг эсэргүүцэгчид уг аргыг зах зээлд оруулах боломжгүй газар, үл хөдлөх хөрөнгө 
(цэцэрлэгт хүрээлэн зэрэг)-ийг үнэлэхэд нийтийн нөөцийг үргүй зарцуулдаг мөн зах зээлийн үнэлгээ нь 
өөрчлөгдөж буй зах зээлийн нөхцөл байдлаас шалтгаалан хувирамтгай байхаас гадна гуйвуулах боломжтой 
хэмээн тайлбар тавьдаг. Түүхэн өртгийн аргыг эсэргүүцэгчид уг үнэлгээгээр төрийн газрыг ихээхэн 
хэмжээгээр доогуур үнэлдэг хэмээн учирладаг.

Хуучин социалист орнуудад түүхэн өртгөөр газрыг бүртгэн тооцсоны үр дагавар ихээхэн ач холбогдолтой 
юм: хотын газрын ихэнхийг орон нутгийн засаг захиргаа газрыг огт үнэлэхгүйгээр Засгийн газраас үл хөдлөх 
хөрөнгийн шилжүүлэг болгон үнэгүй авсан байдаг. Кыргыстан улсад жишээлбэл ингэж үнэгүй авсан газрыг 
хотын санхүүгийн тайланд талыг нь тооцсон ч хотын төсвийг хэд дахин давах газрын зах зээлийн үнэлгээг 
үл харгалзан огт бүртгэдэггүй байна. Харин Унгар улсад орон нутгийн захиргааны газрыг тэгээр үнэлснээс 
үүссэн гажуудлыг ойлгон 2000 онд хотын газрын дахин үнэлгээг албадан явуулж, үүний дараагаар зах 
зээлийн ойролцоо үнэлгээг тогтоосон байна.
Эх сурвалж: Каганова 2012б. 
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газрын дундаж үнэ зэрэг) үзүүлэв. Хүснэгтэнд харуулж 
байгаагаар хотод (i) газар ашиглалтыг нягтаршуулах 
(ii) уг газраас ирэх орлогыг нэмэгдүүлэх боломжуудын 
аль аль байна. Жишээлбэл, гэр бүлийн хэрэгцээний 
зориулалтаар газар эзэмшдэг өрхүүд том хэмжээний 
газар (бараг 0.6 га) ашигладаг нь хувь хүний орших 
суух зориулалтаар ашиглахад шаардлагатайгаас илүү 

том хэмжээ юм. Газрын илүү зохистой бас үр ашигтай 
менежментийн дагуу хуульд заасан хэмжээнээс илүү 
газрыг дахин хуваарилах эсвэл (хэрэв хэрэгжүүлээгүй 
байгаа бол) илүү газар эзэмшихэд зах зээлийн ханшийг 
ноогдуулах юм. Хавсралт Б-д энэ төрлийн бодлогыг 
хэрэгжүүлвэл олох боломжтой орлогын тооцооллыг 
үзүүлсэн.

Хүснэгт 3.5: Газар ашиглалтын жилийн төлбөрөөс олох орлогын тооцоо,  газар эзэмшигчийн төрлөөр, 2014 он

Газар 
ашиглагчийн 

төрөл
Төлөгчдийн 

тоо
Газрын 

хэмжээ, м2

Жилийн 
орлого, 

мянган төгрөг

1м2-ын 
дундаж 
төлбөр, 
(төг/м2)

Төлөгчид 
ноогдох 
дундаж 

төлбөр, төг

Төлөгчид 
ноогдох 
дундаж 
төлбөр, 

ам.доллар

Ашиглагчид 
ноогдох 
газрын 
дундаж 

хэмжээ, м2

Орших суух 
зориулалт

2,498 14,819,549 546,601 37 218,815 132 5,933

Төсөвт 
байгууллагууд

839 49,915,603 542,867 11 647,040 389 59,494

ТББ-ууд, 
улсын төрийн 
намууд, шашны 
байгууллагууд

155 1,939,692 125,645 65 810,616 488 12,514

Худалдаа ба 
үйлчилгээ

9,294 89,135,877 12,936,198 145 1,391,887 837 9,591

Нийтийн аж ахуйн 
үйлчилгээ ба дэд 
бүтэц

124 11,781,081 527,478 45 4,253,852 2,559 95,009

Үйлдвэрлэл ба 
уул уурхай

2,894 115,193,471 3,225,002 28 1,114,375 671 39,804

Нийт дүн 15,804 282,785,272 17,903,790 - - - -
Эх сурвалж:ӨХГ-ийн мэдээлэлд тулгуурлан тооцоолов.
Тайлбар: — =мэдээлэл байхгүй

Нийтийн эзэмшлийн газрын тооллого, бүртгэлийг 
сайжруулснаар илүү алсыг харсан нийтийн 
эзэмшлийн газрын менежменттэй болох 
боломжтой. Хүснэгт 3.5-д үзүүлснээр төсөвт 
байгууллагууд нь дундажаар маш том талбар 
газрыг буюу бараг тус бүр нь 6 га газрыг эзэмшдэг 
хирнээ маш бага газрын төлбөр төлж байна. Төсөвт 
байгууллагуудын олонхи ийм их хэмжээний газартай 
байх хэрэгцээгүй юм. Хэрэв энэ мэдээлэл үнэ зөв 
бол илүүдэл газрыг тодорхойлон, стратегийн хувьд 
захиран зарцуулах боломжтой юм. Жишээлбэл, зарим 
илүүдэл газрыг нэгж газар болгон авч, ирээдүйд 

нийтийн зориулалтаар ашиглах эсвэл газрын 
солилцоо хийх эсвэл зарахад зориулсан “алтан нөөц” 
гэж тэмдэглэхийн хажуугаар бусад газрыг дэд бүтцийн 
хөрөнгө оруулалтад зориулсан орлогыг нэмэгдүүлэх 
зорилгоор дуудлага худалдаагаар зарах боломжтой 
юм. Уг илүүдэл газрын дуудлага худалдаанаас олох 
боломжтой орлогыг Хавсралт Б-д тооцоолсон болно. 
Түүнчлэн төсөвт байгууллагуудын мэдээнд дурддаггүй 
боловч тэдгээрийн газрыг ашигладаг хувийн хэвшлийн 
албан болон албан бус ашиглагчид байх боломжтой 
бөгөөд энэ нь төрийн газар хууль бусаар ашиглагдаж, 
хот авах ёстой орлогоо авахгүй байгааг илтгэж байна. 
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Хүснэгт 3.5-ын сүүлийн баганад үзүүлсэн мэдээнээс 
хот жагсаалтанд байгаа эхний гурван ангиллаас эхлэн 
газар ашиглалт болон ашиглагчдын аудитийг хийх 
хэрэгтэйг харуулж байна. Иймэрхүү аудитийг тогтмол 
гүйцэтгэн, газрын ухаалаг менежментийн нэг хэсэг 
болгох нь зүйтэй.

Газрыг шууд олгох нь өрсөлдөөнт дуудлага 
худалдаанаас бага орлогыг авчирдаг. Газар зөв 
тоологдон, нэгж газруудыг дуудлага худалдаанд 

оруулахаар бодлоготойгоор сонгосон тохиолдолд 
шууд олголтын тогтсон үнээс хамаагүй их ашигтай 
байдаг. Хүснэгт 3.6-д зах зээлийн хэвийн нөхцөл 
байдал (өөрөөр хэлбэл 2008 ны санхүүгийн хямралын 
үе шиг зах зээл гажуудалд ороогүй байхад)-д анхан 
шатны үнээр шууд олгосноос үлэмж их орлогыг 
дуудлага худалдаанаас бий болгодог болохыг нотолж 
байна. Газрын дуудлага худалдааны төсвийн орлогын 
эх үүсвэрийн хувьд асар их потенциалтайг шигтгээ 
3.6-т дэлхийн бусад улсуудын жишээгээр үзүүлэв.

Хүснэгт 3.6: УБ хотын газрын дуудлага худалдааны анхны үнэ болон орлого, 2003–2010 (мянган төгрөгөөр)

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Дуудлага худалдааны нийт 
орлого 270,353 59,787 1,173,665 1,636,788 512,540 2,350,550 — 371,780

Нийт дуудах үнэ 66,801 245,590 326,871 486,011 351,806 8,102,992 515,800 1,413,360
Эхлэх үнээс дуудлага 
худалдааны орлогын 
нэмэгдсэн хувь

305 −76 259 237 46 −71 −100 −74

Эх сурвалж: ӨХГ-ын өгсөн мэдээлэл. 
“—“ мэдээлэл байхгүй.

НИЙТИЙН ЭЗЭМШЛИЙН ГАЗРЫН 
МЕНЕЖМЕНТЭД ТУЛГАРЧ БУЙ АСУУДЛУУДЫГ 
ХЭЛЭЛЦЭХ НЬ
Урьд дурдсанчлан УБ хотод хамгийн үнэ цэнэтэй 
нөөц болох төрийн мэдлийн газарт зориулсан үр 
дүнтэй менежментийн тогтолцоо байхгүй байна. 
Энэ нь олон талтай асуудал бөгөөд олон байдлаар 
илэрч байна. Газрын менежментийн урт хугацааны, 
уялдаатай стратеги, бодлого байхгүй байгаа явдал 

болон  барилгажсан бүсүүдэд нийтийн зориулалттай 
газрын хомсдолд хүргэж буй нийтийн зориулалттай 
газрыг их хэмжээгээр хувийн зориулалттай газар 
болгон хувиргаж буй явцад тавих хяналт байхгүй 
байгааг дээр авч үзлээ. Мөн төрийн болон хотын 
байгууллагуудын хооронд үйл ажиллагааны 
давхардалт үүсгэж байна. Жишээлбэл, энэ нь 
нийтийн эзэмшлийн үл хөдлөх хөрөнгийн бүртгэл 
дээр гарч байна. Түүнээс гадна хувийн хэвшилд газар 
олгоход хотын захиргаа болон дүүргийн захиргаад 

Шигтгээ 3.6: Турк болон Египет улсын амжилттай дуудлага худалдааны жишээ

Истанбул хотод 2007 онд болсон хуучин автобусны буудал болон захиргааны газрыг зарах дуудлага 
худалдаанаас 1.5 тэрбумд ам.доллар олсон нь тус хотын 2005 оны хөрөнгө оруулалтын зардлыг 1.5 дахин 
нэмэгдүүлсэнтэй тэнцэнэ.

Кайро хотод 2007 онд шинэ хот байгуулахаар цөл газрыг зарах дуудлага худалдаанаас 3.14  тэрбум 
ам.доллар олсон нь улсын төсвийнх нийт орлогын 10 хувь бөгөөд тус улсын хотын үл хөдлөх хөрөнгийн 
албан татварын (маш бага) нийт орлогыг 117 дахин нэмэгдүүлсэнтэй тэнцэнэ.
Эх үүсвэр: Петерсон 2009 он.
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хоорондоо хангалтгүй хамтран ажиллаж байна: 
зарим газруудыг дүүргүүдтэй ихэвчлэн зөвлөлдөх, 
шийдвэр гаргах явцад оролцуулахгүйгээр олгодог 
байна. Үүний адил хөрөнгө оруулалтын төлөвлөлтийн 
явцад дүүргүүдийг хангалттай оролцуулахгүй байна. 
Тодорхой томьёолсон газрын бодлого дутагдаж 
байгаа нөхцөл байдалд далд, өгөгдмөл бодлого 
(жишээлбэл, газрыг 15 жил хэтрэхгүй хугацаагаар 
олгодог) болдог асуудлуудад хэн шийдвэр гаргадаг 
нь тодорхойгүй байна. Газрын тооллогын хувьд ӨХГ-
тай харьцуулахад газар эзэмшигчдийн хүлээх үүрэг 
хариуцлагын талаар тодорхой зүйл бага байгаагаас 
гадна үүрэг хариуцлагын давхардалт их байна.

Хот газрын менежмент болон газар олголтонд 
зах зээлд суурилсан үнэлгээг ашигласнаас олох 
боломжтой орлогоо алдаж байна. Нэгт, саяхныг 
хүртэл газрыг хувийн хэвшилд үнэгүй буюу сайн 
чанартай дуудлага худалдаанаас олж болох байснаас 
доогуур үнээр олгож ирсэн. Алдагдсан орлогын хэмжээ 
дараахийг оролцуулан олон хүчин зүйлсээс хамаарна: 

(i) үл хөдлөх хөрөнгийн зах зээл (идэвхтэй эсвэл 
хямрал/циклийн уналтанд байгаа эсэх), (ii) хөрөнгө 
оруулагчид байршил сайтай төрийн газрыг дуудлага 
худалдаагүйгээр авах боломжтой эсэх (iii) тухайн 
газарт ямар төрлийн барилга мөн хэр хэмжээний 
нягтаршил зөвшөөрөгдсөн эсэх. Хэрэв хот нийтийн 
зориулалттай бус хөрөнгө оруулалтын барилгын 
газрыг зөвхөн дуудлага худалдаагаар олгодог тодорхой 
бөгөөд уялдаатай бодлого, практикийг хэрэгжүүлэх 
юм бол ирэх хэдэн жилүүдийн төсвийн жилийн 
орлогыг хамгийн багадаа 10-30 хувь нэмэгдүүлэх 
боломжтой. Гэхдээ энэ орлогыг олж авахын тулд 
хот боломжийн ашиг авчрах газрыг сонгон гаргахад 
үл хөдлөх хөрөнгийн зах зээлийн нөхцөл байдалтай 
газрын худалдааг нийцүүлэх нь зүйтэй (өөрөөр хэлбэл 
зах зээл унасан үед газар зарах гэсэн үг биш юм). 
Цаашлаад газар зарах гэх мэт нэг удаагийн орлогыг 
урт хугацааны тогтвортой орлогын эх үүсвэр хэмээн 
ойлгож бас найдаж болохгүй.
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Дөрөвдүгээр бүлэг: 

Хотын газар ба үл хөдлөх 
хөрөнгийн зах зээл

УБ хотын газрын зах зээлийн ажиллагаа нь 
газрын харилцаа болон газрын менежментийн үйл 
ажиллагаан дахь өнөөгийн дутагдлуудыг харуулж 
байна. Өмнөх бүлгүүдэд бид институцийн хуваагдал, 
хэсэгчилсэн байдал, газрын гэрчилгээ авах болон 
шилжүүлэхтэй холбоотой хүндрэл, чирэгдлийн талаар 
дурдсан. Бүсчлэл, барилгын стандартууд нь өөр өөр 
ашиглалтын төрөлтэй газрын илүүдэл эсвэл хомсдлыг 
хиймлээр бий болгосноор хувийн хэвшлийн тэргүүлэх 
хөрөнгө оруулалтанд нөлөө үзүүлдэг. Газар эзэмшлийн 
үргэлжлэх байдал нь ялангуяа хуулийн этгээдийн 
хувьд тодорхойгүй байдаг байна. Нөгөөтэйгүүр үнэгүй 
эсвэл зах зээлийн үнэд суурилаагүй газар олголт болон 
одоогийн газрын албан татвар, төлбөрийн үнэлгээ нь 
өнөөгийн хотын зах зээлийн нөхцөл байдлыг тусгаагүй 
өөр цаг үетэй (1997 он) холбоотой байна. Үүнийг асар 
их хэмжээний төрийн татаасыг тодорхой төрлийн үл 
хөдлөх хөрөнгөд (оршин суух зориулалттай хашаа 
газар болон орон сууц гэх мэт) олгоод бусдад (хуулийн 
этгээдийн эзэмшиж байгаа үл хөдлөх хөрөнгө) олгохгүй 
байгаагаас харж болно. Эдгээр бодлогын сонголтууд 
нь өртөг эсвэл ашиг учруулж байгааг хотын хувийн 
үл хөдлөх хөрөнгийн зах зээлийн үнэ, ажиллагаанаас 
харж болно.

Монгол Улсад либерал шинэчлэлт хийгдэж байгаа 
сүүлчийн салбаруудын нэг бол хотын газрын зах 
зээл юм. Гэхдээ хотын газрын харилцааны тогтсон 
практикуудтай газрын зах зээлийн ажиллагаа нягт 
хамааралтай байдаг бөгөөд практик тус бүр хот 
байгуулалт, орон сууцжуулалт, тээвэр, дэд бүтцийн 
хүрэлцээнд чухал нөлөөтэй байдаг. Энэ бүлэгт 

оролцоог хангасан, ил тод хотын үл хөдлөх хөрөнгийн1 
зах зээлийг дэмжих шалтгаануудыг танилцуулан, хот 
даяар хийгдэж байгаа газар, үл хөдлөх хөрөнгийн 
арилжааны үйл ажиллагааны сүүлийн үеийн чиг 
хандлагыг товч тоймлон хүргэх болно. Оролцогч 
талуудтай хийсэн ярилцлага болон хоёрдогч 
мэдээллийн дүн шинжилгээн дээр тулгуурлан хотын 
газрын зах зээлийн ажиллагаанд хийсэн үнэлгээгээр 
энэ бүлгийг төгсгөх болно. Энэ бүлгээс гэр бүлийн 
хэрэгцээний/ зориулалттай газрын үл хөдлөх 
хөрөнгийн зах зээлийн ажиллагаа идэвхитэй байгаа 
боловч зах зээлийн үйл ажиллагаанаас бий болсон үнэ 
цэнийг хадгалж, өргөжүүлж болох газруудад төрийн 
болон хувийн хэвшлийн хөрөнгө оруулалтыг багасгаж 
байгаа тодорхой тооны хязгаарлалтууд байгааг олж 
харж болно.

ХОТ БАЙГУУЛАЛТ ДАХЬ ГАЗАР, ҮЛ ХӨДЛӨХ 
ХӨРӨНГИЙН ЗАХ ЗЭЭЛ
Хот өргөжих хэв маяг газрын зах зээлийн 
ажиллагаанаас хамааралтай. Хотын эдийн засгийн 
талаар хийсэн олон улсын судалгаа, туршлагаас 
харахад хотын газрын нийлүүлэлт ба эрэлтэнд олон 
тооны хүчин зүйлс нөлөөлдөг байна. Эдгээр хүчин 
зүйлст газарт олгосон эзэмшил болон барилгын 

1   Энэ бүлэгт дурдсан “үл хөдлөх хөрөнгө” бол дараах 2 утгыг илэрхийлнэ: 
(i) хуулийн тодорхойлолт, бүртгэл бүхий хоосон нэгж газар, (ii) хуулийн 
бүртгэл бүхий, нийтээр дагаж мөрдөх хуультай улсуудын хувьд “үл 
хөдлөх хөрөнгө” гэж тооцогддог үл хөдлөх хөрөнгө сайжруулалттай 
газар. Өөрөөр заагаагүй бол үл хөдлөх хөрөнгөд орон сууц эсвэл нийтийн 
байр орохгүй болно.



56 УЛААНБААТАР ХОТЫН ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА БА МЕНЕЖМЕНТ

эрхийн төрөл, хэрэгжилт орохоос гадна тухайн газар 
дэд бүтэцтэй ойрхон байгаа эсэх, амьдрах орчны 
тохилог байдал, эмнэлэг, сургууль зэрэг олон нийтийн 
үйлчилгээний газар ойрхон байрладаг эсэх, нийгмийн 
аюулгүй байдал зэрэг орно (Доуолл 2010 он; Доуолл 
ба Кларк 1996 он). Газрын зах зээлийн ажиллагаа 
үр ашиггүй байсны үр дүн бол албан бус эсвэл 
үйлчилгээний дутагдалтай газрууд түгээмэл болох 
явдал юм.

Төрөөс олгох барилгын эрхийн төрөл нь 
хотын газрын зах зээлийн үнэд нөлөөлдөг. 
Бүсчлэл, барилгын стандарт нь нэгж хэсэг газарт 
зөвшөөрөгдсөн ашиглалтын төрөл, хүчин чадлыг 
журамладаг ба газрын нийлүүлэлтэнд үр дүнтэйгээр 
хяналт тавидаг. Бүсчлэл, барилгын стандарт, эзэмших 
эрх орсон бүтээн байгуулалтын эрх нь тухайн нэгж 
газарт хөрөнгө оруулалт хийхтэй холбоотой эрсдэл, 
зардлын тухай дохио өгөн үнэд нөлөөлдөг. Харин 
эдгээр эрхүүд хэтэрхий нарийн, уян хатан биш, 
зах зээлийн эрэлтийг анхаарч авч үзэхгүй байх 
юм бол газрын зах зээлийн үнийг гажуудуулан, үл 
хөдлөх хөрөнгийн боломжит эзэмшигч, барилгын 
компаниудын зардал, эрсдлийг нэмэгдүүлэн, хөрөнгө 
оруулалт хийх итгэлийг бууруулдаг (Гёорко ба Глезер 
2003 он; Өүлз ба бусад 1974 он).2 Хязгаарлагдсан 
нийлүүлэлт нь газрын эзэд нэмэлт зардал гаргахад 
хүргэдэг. Энэ нь орон сууцны үнэ, түрээс, офис 
болон худалдааны талбай түрээслүүлэх зэрэг газрыг 
дэмжих үйл ажиллагааны зардалд улмаар тусгагддаг. 
Нөгөөтэйгүүр хосолсон буюу нэмэлт газрын 
ашиглалтыг хангадаг зохицуулалтууд болон санал 
болгосон барилгын төслүүдийг хянах, зөвшөөрөхдөө 
уян хатан байх боломжтой журмууд нь өргөн хүрээний 
хөрөнгө оруулалтын төрлүүдийг дэмждэг. 

Хэдий тийм боловч зохицуулалтын мөн чанар 
нь тодорхой төрлүүдийн газрын ашиглалтуудыг 
дэмжин, бусдыг нь үл зөвшөөрдөг учраас 
тодорхой зорилгоор ашиглаж болох газрын 
нийлүүлтэнд хиймлээр хязгаарлалт хийж болох 
юм. Хүсэл татахаар нөхцөл бүхий байрлал болон 
газрын ашиглалтын эрхийн улмаас эрэлт байгаа 
газар нутгийн газрын зах зээлийн үнэ өсдөг. Нэгэнт 
ядуу иргэд зах зээлийн өндөр үнэтэй газрууд байрлах 
үл хөдлөх хөрөнгийг түрээслэх эсвэл худалдаж авах 

2   Баримтаас үзэхэд хөрөнгө оруулалтанд саад, тотгор болдог хүчин 
зүйлс нь журам эсвэл төлбөр биш харин уялдаагүй, удаан, тодорхой бус 
зөвшөөрөл өгөх процесс байдаг байна (Майер ба Сомервилль 2000 он).

чадамж багатай учраас тэд мэдээжийн хэрэг ихэнхи 
тохиолдолд албан бус худалдаа, түрээсийн гэрээ 
байгуулах эсвэл зөвшөөрөлгүй суурьших замаар 
зардал бага гарах эсвэл олж авахад илүү хялбар газар 
руу нүүдэг. Иймэрхүү хоосон газрууд нь хотын төвөөс 
хол зайтай байх, газар эзэмшигч эзэнгүй байгаа, 
байгалийн бохирдолтой, үер болон хөрсний гулсалт 
зэрэг байгалийн гамшигт өртөж болох учир хямд 
байдаг. Ядуусын хороолол, албан бус суурьшлууд 
нь газрын зах зээлийн ажиллагаа муу байгаа шинж 
тэмдэг юм (Доуолл 2010). Албан ёсны бус байдал 
бол хуулийн дагуу эзэмшиж болох (жишээлбэл газрын 
эзэмшлийн эрх3) үл хөдлөх хөрөнгийн эзэмшлийн 
тархалт тэгш бус байх, газрын нийлүүлэлтэд журмаар 
хязгаарлалт хийх, дэд бүтэц болон бусад ая тухтай 
нөхцлийг хангах байгууламжид тэгш бус хөрөнгө 
оруулалт хийхийг харуулах нь бий.

Дэд бүтцэд хийх төрийн хөрөнгө оруулалт нь 
газрын үнэ цэнийг өсгөдөг. Газрын зах зээлийн үнэ 
нь орон нутгийн засаг захиргаанаас үзүүлдэг гудамж, 
явган хүний зам, гэрэлтүүлэг, дулаан, ус зайлуулах 
далан, цэвэр бохирын шугамны холболт зэрэг дэд 
бүтцийн үйлчилгээг хүргэхэд өсдөг. Үүнтэй адилаар 
сургууль, эрүүл мэндийн байгууллага, цагдаа, гал 
комманд, нийтийн тээврийн зогсоолтой ойрхон байх 
нь газрын үнэд эерэгээр нөлөөлдөг. Ер нь эдгээр 
хөрөнгө оруулалтыг газрыг ашиглахаас өмнө хийдэг 
бөгөөд уг хөрөнгө оруулалтууд газрын зах зээлийн 
үнэ цэнийг үлэмж нэмдэг. Гэвч өмчийн эрх тодорхой 
бус, хамгаалагдаагүй үед дэд бүтцийн хөрөнгө 
оруулалт хийгдэхээс өмнө хууль бус эсвэл албан 
ёсны бус газар ашиглалт явагдаж болох бөгөөд үүнээс 
болж дараа хөрөнгө оруулалт хийх зардал ихээр 
нэмэгддэг. Эцэст нь, олон улсын туршлагаас харахад 
газар ашиглагдсаны дараа дэд бүтцийн хүртээмжийг 
өргөтгөх боломжтой байдаг боловч үл хөдлөх хөрөнгө 
бүрийг холбон дэд бүтэц байгуулах, арчилж авч 
явахад шаардагдах цаг болон зардал асар өндөр 
байдаг (Верлин 1999). 

Газрын үнийг тодорхойлох чухал зүйлс нь 
үйлчилгээ, амьдрах орчны тав тухтай байдлыг 
хангах байгууламж, нийтийн тээвэртэй ойрхон 

3   Албан ёсны эзэмших эрх нь ядуу иргэдэд үргэлж хэрэгтэй эсвэл 
тустай байдаг гэж хэлэхгүй болно. Жишээлбэл: газрын эрх авахад газрын 
үнэ өсдөг нь ихэнхи тохиолдолд үнээс хамааран төлөх төлбөр ба татвар 
нэмэгддэгтэй холбоотой. Газар эзэмшлийн хэлбэр болон хотын ядуу 
иргэдийг сууцаар хангахад үүний нөлөөлөх нөлөөний талаар дэлгэрүүлсэн 
хэлэлцүүлгийг (Пейн 2002 он) үзнэ үү.
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байх зэрэг юм. Газрын үнэ нь зарим талаар бусад 
үйлчилгээ болон амьдрах орчны тав тухтай байдлыг 
хангах байгууламжтай ойрхон байхаас өөр өөр 
тодорхойлогддог. Засмал зам, нийтийн тээврийн 
зогсоол, явган хүний гол замтай ойрхон байх газрууд 
нь хол газруудас илүү үнэ цэнэтэй байх хандлагатай 
байдаг. Хотын төвд байрлах хүмүүс ба компаниудад 
янз бүрийн ашиглалтын газрууд бие биетэйгээ 
ойрхон байрлан очиход хурдан, хямдхан байдаг 
учраас тодорхой давуу талтай байдаг. Улаанбаатар 
хотын хувьд хотын төвийн бүсэд байснаар төрийн 
байгууллагууд, холбогдох хууль, захиргааны үйлчилгээ 
авахад ойрхон болно. Бусад хотуудын хувьд төв нь аж 
үйлдвэрийн салбартай хамт санхүүгийн дэмжлэг болон 
зохион байгуулалттай, хуулийн үйлчилгээнүүдийн 
сүлжээнээс бүрддэг байна. Томоохон хотууд  өөр өөр 
аж үйлдвэрээр төрөлжилсөн олон төв (“олон төвт” 
загвар гэж нэрлэгддэг)-тэй байж болно (Чемпион 2001 
он; Уодделл ба Шукла 1993 он).

УЛААНБААТАР ХОТЫН ГАЗАР АШИГЛАЛТЫН 
ТАЛААР ӨНӨӨГИЙН ХЭЛБЭРҮҮД
Газрын үнийг тодорхойлоход чухал хүчин зүйлс 
нь дэд бүтэц ашиглах боломжтой байх ба хотын 
төвтэй ойрхон байх юм. Хотын төвд газар хомс 
бөгөөд 1 метр квадрат (м2) газрын үнэ хамгийн 
өндөр буюу 1,000 ам. доллар хүртэл үнэтэй байна.4 

4   Сүүлийн жилүүдэд Монгол Улсын эдийн засгийн хурдтай өсөлт 

Ганц төвтэй хотуудын нэгэн адил газар, үл хөдлөх 
хөрөнгийн үнэ хотын төвөөс холдох тусам буурч байна. 
Үүний шалтгаан нь зөвхөн бодит зай болон нягтшрал 
бага байгаагаас бус харин ус, төвийн халаалт, бохир 
шугам, зам зэрэг дэд бүтцийн нэгдсэн үйлчилгээний 
чанар, хамрах хүрээ холдох тусам буурч байгаатай 
холбоотой. Газрын зураг 4.1-т хотын хашаа газрын 
дундаж үнийг байршлын дагуу үзүүлэв. Газрын зурагт 
үзүүлснээр нэгж газрын үнэ хотын төвөөс холдох 
тусам огцом буурч байна. Сонгинохайрхан дүүргийн 
баруун захын дундаж үнэ нь жишээлбэл төвийн үнийн 
дөрөвний нэгтэй тэнцэж байна.

болон хязгаарлагдмал татварын хуулиас болон Европоос гаралтай гадны 
хөрөнгө оруулагчид, цагаачлагчид, монгол мэргэжилтнүүдэд чиглэсэн 
тансаг зэрэглэлийн орон сууцны зах зээлийн өсөлт нэмэгдсэн. Энэ зах 
зээл оршин суух зориулалттай нийт орон зайн 11 хувийг эзлэх бөгөөд 
нэгжийн хэмжээ 100 м2-аас их ба 1 метр квадратын (м2) үнэ 1.28 саяас 
5.0 сая төгрөгийн хооронд (711 ам. доллар – 2,778 ам. доллар) байн хотод 
хамгийн үнэтэйд орж байна. Энэ зах зээлийн хурдан өсөлтийн улмаас 
тансаг хэлбэрийн үл хөдлөх хөрөнгийн түрээс дунджаар 28,000 төгрөг/м2 
(15.6 ам. доллар) байх ба жилийн түрээсийн ашиг ойролцоогоор 24 хувь 
байн ашиг ихтэй хөрөнгө оруулалтын төсөл болж байна. Барилгын нэг 
компани ба дотоодын нэг банкны дагуу одоогийн байдлаар энэ зах зээл 
ханасан байж магадгүй байна. Энэ дүгнэлтэнд хүрэхэд хэдэн хүчин зүйлс 
нөлөөлж байна. 1-рт, арилжааны орон сууцны зээл үнэтэй; хугацааны 
хувьд харьцангуй богино (15 жил) бөгөөд өндөр хүүтэй байна (15 
болон түүнээс дээш). 2-рт, эдгээр төслийн барилгын компани барилгын 
зардлынхаа гуравны нэгийг санхүүжүүлэхдээ урьдчилгаанд тулгуурлаж 
байгаа ба дотоодын банк урьдчилгаанд зээл олгодоггүй. 3-рт, шинэ орон 
сууцны өндөр барилгуудын бараг 30–50 хувь нь үндэслэлгүй бизнес 
төлөвлөгөө, барилга барих санхүүгийн эх үүсвэр цөөн байгаагаас болж 
бүрэн баригдаж дуусаагүй байна.

Газрын зураг: 4.1: УБ хотын хашааны дундаж үнэ, 2013 он (сая төг/м2)

   

Эх сурвалж: Тэнхлэг Зуучийн мэдээгээр Дэлхийн Банкны баг (2014 он)
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Хот даяар газрын үнэ нь байрлал, дэд бүтцийн 
хамрах хүрээнээс хамааран хол зөрүүтэй байна. 
Дунджаар хотын дэд бүтэцтэй хоосон газрын дундаж 
үнэ 300,000–500,000 төгрөг/м2 (176–294 ам. доллар) 
байна. Харин энгийн, дэд бүтэцгүй захын гэр хорооллын 
700м2 газар барагцаагаар 1,428 төгрөг/м2-аас 10,000 
төгрөг/м2 (0.79–5.55 ам. доллар) хүртэл үнэтэй байна. 
Төвийн гэр хороололд сайжруулсан хашаа газар эсвэл 
дахин төлөвлөлтийн заасан газрууд илүү үнэтэй байх 
бөгөөд 160,000 төгрөг/м2-аас 1.6 сая төгрөг/м2 хүртэл 
үнэтэй байна.5 Энэ өндөр үнэ нь тухайн газар баригдсан 
барилга, тохижилтоос гадна дэд бүтэц ашиглах боломж 
ба төвийн хэсгийн тав тух хангасан байгууламжтай 
ойрхон байгаагаас болж байгаа болно. Эдгээр хашаа 
газрын барилгын чанар болон төрөл, ус ба төвийн 
халаалт зэрэг дэд бүтцийн хүргэлт орон сууцныхаас 
тодорхой хэмжээгээр ялгаатай байж болох боловч үнэ нь 
орон сууцны үнэтэй эн зэрэгцэхээр байна.

Шинээр барилга баригдсан газруудад дэд бүтцийн 
хүртээмжээс хамааран үл хөдлөх хөрөнгийн үнэ 
ялгаатай байна. Хүснэгт 4.1-т 26-р хорооны зургаан 
хашаа газрын нэг цаг хугацаанд борлуулсан үнийг 
үзүүлэв. Үл хөдлөх хөрөнгүүдийг доор харуулсанаар 

5   Эдгээр үнийг 2013 оны 10 сараас 2014 оны 4 сарын хооронд үл хөдлөх 
хөрөнгө зуучлалын болон үнэлгээний мэргэжилтэнгүүдтэй хийсэн 
ярилцлагаас авсан болно.

дээрээс (хоосон газар) доошоо хүртэл (эзэнтэй үл хөдлөх 
хөрөнгө) тав тухтай байдлыг хангах байгууламж ба 
хөрөнгө оруулалтын түвшнөөр ялгасан.6 Баруун баганад 
үл хөдлөх хөрөнгөд санал болгож байгаа үнийг харуулж 
байна. Хоосон газрын үл хөдлөх хөрөнгө (1-3 дугаартай) 
бол бага зэргийн дэд бүтцийн холболттой бөгөөд тус 
бүрийн асуусан үнэ ойролцоо; 3-р үл хөдлөх хөрөнгө 
автобусны буудлын ойр гэж байгаагаас байрлалын 
ялгаатай байх боломжтой байна. Үл хөдлөх хөрөнгө 
бүр цахилгаан ус түгээх цэгт хүртээмжээр ижилхэн 
байна. Гэвч усны шугам, бохирын шугам, төвийн дулаан, 
тээврийн холболттой, хамгийн их тав тухыг хангасан 
байгууламжтай ойрхон 6-р үл хөдлөх хөрөнгөөс харагдаж 
байгаагийн дагуу зах зээлийн үнэ нь илүү өндөр байх 
үндэслэл болж байна. Эдгээрийг дэмжихэд төрийн нэмэлт 
хөрөнгө оруулалт  чухал хэдий ч тус хүснэгтэд хувийн 
хөрөнгө оруулалт (сууц барих хэлбэрээр) нь газрын 
үнэ цэнийг ихэсгэх боломжтойг мөн үзүүлсэн байна. Үл 
хөдлөх хөрөнгийн (4-6 дугаартай) байршил, барилгын 
хэмжээ, чанараас хамааран хоорондоо ялгаатай үнэтэй 
байна.

6  Тус хүснэгтэнд дэд бүтцийн хөрөнгө оруулалтаар дамжуулан 
хашаа газрын үнийн нэмэгдлийн ойролцоо дүнг үзүүлэв. Мэдээллийн 
хязгаарлалтаас шалтгаалан эдгээр үнийг үл хөдлөх хөрөнгийн 
сайжруулалтаас олох хязгаарын үнийн нэмэгдлийг төлөөлөх чадвартай 
гэж үзэж болохгүй юм. Харин уг хүснэгтээр дамжуулан хашаа газрын 
сайжруулалтын тоо болон чанар дотоодын үл хөдлөх хөрөнгийн зах зээлд 
тусдаг болохыг ялган харуулахыг зорив.

Хүснэгт 4.1: Сонгинохайрхан дүүргийн 26-р хорооны хашааны газруудын үнэ

Төрийн хөрөнгө оруулалт

Хувийн 
хэвшлийн 
хөрөнгө 

оруулалт

Жишээ үл 
хөдлөх 
хөрөнгө Цахилгаан Худаг

Автобусны 
зогсоол

Нүүрэн 
талын

Бохирын 
шугам

Төвийн 
халаалт

Төвийн 
усны 

шугам
Сууцны 

газар

1 м2-
ын үнэ, 

төгрөгөөр
Хоосон газар 1        зөвхөн 

газар 5,714

2        зөвхөн 
газар 9,286

3        зөвхөн 
газар 17,143

4        37 м2 25,714

5        80 м2 101,796

Сайжруулсан 
газар 6        60 м2 235,714

Эх сурвалж: Сонгосон арилжааны банкнуудын бүртгэлийн мэдээ болон үл хөдлөх хөрөнгө зуучийн Шуурхай зар сонинд 
2013 оны 12 сараас 2014 оны 3 сарын хооронд тавигдсан заруудаас авсан мэдээллийг зохиогчид ашигласан.
Тайлбар: м2 = метр квадрат
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Одоогийн бүсчлэлийн бүтэц газрын ашиглалтыг 
хэсэгчилсэн байгааг дэмжиж байна. Газрын зураг 
4.2-т батлагдсан Ерөнхий төлөвлөгөөнд тулгуурласан 
хотын газар ашиглалтын бүсчлэлийн ангиллуудын 
тархалтын төлөвлөгөө (2020 он хүртэлх)-г үзүүлэв 
(БХБЯ 2013 он). Сүхбаатарын талбайн ойр хавьд байгаа 
жижиг төвийн бүсэд худалдааны оффис ба амьдран 
суух зориулалтыг хослуулсан ашиглалт бөөгнөрсөн 
байна. Аж үйлдвэр, үйлдвэрлэлийн ашиглалт хотын 
баруун хэсэг болох Хан-Уул ба Сонгинохайрхан 
дүүргүүдэд төвлөрсөн хэвээр байна. Хотын хойд зах 
хэсгийг бага нягтаршилтай оршин суух (гэр хороолол) 
газрууд бараг тэр чигээр нь бүрхсэн байна. Нисэх 
буудлын ойролцоо баруун өмнөд хэсэгт төлөвлөгдсөн 
төв нь хотын бусад хэсгүүдээс хол байрлах боловч 
газрын хэд хэдэн ашиглалтын төрлийг багтаасан 
байна. Зарим талаар эдгээр газрын ашиглалтын 
төрлүүд нь одоогийн нөхцөл байдлыг харуулж байгаа 
боловч ирээдүйн дахин төлөвлөлтийг чиглүүлэхэд 
ялангуяа хотын өмнө захын дагуу байрлах газруудын 
хувьд эдгээр бүсчлэлийн стандарт хэр зэрэг тохирох 
эсэх нь тодорхой бус байна.

ХОТЫН ГАЗРЫН ЗАХ ЗЭЭЛД ТУЛГАРЧ БУЙ 
БЭРХШЭЭЛҮҮД
Хотод газрын зах зээлийн ажиллагаанд саад 
болж буй олон тооны бэрхшээл тулгарч байна. 
Эдгээр асуудлууд нь хотын биет тэлэлтэнд нөлөө 
үзүүлэн, хотын янз бүрийн хэсэгт байгаа иргэд тэгш 
бус нийтийн үйлчилгээ авахад нөлөөлсөн. Хотод гэр 
бүлийн хэрэгцээний/оршин суух зориулалтаар газар 
эзэмшиж болохыг баталгаажуулсан тус улсын Газрын 
тухай хуулийг дэвшилтэт бодлого гэж үзэж болно. Учир 
нь хуулиар хотын ядуу иргэдэд хямд үнэтэй, өргөн 
хүрээнд хүртээмжтэй, баталгаат эзэмшилтэй болгож 
байна. Гэвч иргэдэд ямар нэгэн оруулах хөрөнгө 
оруулалтын зах зээлийн үнэ цэнийг өсгөх дэд бүтцийг 
баталгаажуулах өртөггүйгээр газрыг шилжүүлсэн. 
Үүнээс болж санхүүгийн албан эх үүсврийг ашиглах 
боломж буурсан. Одоогийн газрын хууль газар, 
үл хөдлөх хөрөнгө үнийг буруу мэдээлдэг эсвэл 
мэдээлдэггүй, газар шилжүүлэх, дагалдах эрхийг 
авахад авилгад өртөж болох албан бус зах зээлийг 
хэвээр нь байлгаж байна (шигтгээ 4.1-ийг үзнэ үү). 

Шигтгээ 4.1: Зайсан: Хотын захын хууль бус барилгажилтын өртөг
Зайсан бол Богд Хан уулын аманд Улаанбаатар хотын төвийн өмнөд хэсгийн захад байрлах газар юм. Энэ 
газар нутаг албан ёсоор дархан цаазтай газар боловч энд сүүлийн 10 жилийн хугацаанд хэдэн зуун барилга 
баригдсан. Эхэн үедээ Зайсан нь хотын төвтэй харьцуулахад байрлалаараа болон цэвэр агаартайгаараа 
хөрөнгө оруулагч болон чинээлэг байр худалдан авагч нарыг татсан. Гэвч барилга барихдаа албан ёсоор 
зөвшөөрөл авалгүй, албан ёсны стандартын дагуу бариагүйгээс болж дулаан, дэд бүтцийн холболт тэгш 
бус түгээгдэн, сургууль хомс, замын хөдөлгөөн тааруу, үерийн эрсдэлтэй, барилгуудын загвар, байршил 
замбаарагүй баригдсан. Уг газар нутгийн эрх зүйн байдал маргаантай учраас газар эзэмшигчдийн үл хөдлөх 
хөрөнгө эзэмших эрх асуудалтай.
Эдгээр хуримтлагдсан сөрөг нөлөөнүүдийг дотоодын үл хөдлөх хөрөнгийн зах зээл дээрээс харж болно. Үл 
хөдлөх хөрөнгийн мэргэжилтнүүд 2013 оны төгсгөл, 2014 оны эхээр эндхийн үнэ унаж, зарим барилгын 10-
15 хувь хоосон байгааг тэмдэглэсэн. Энэ жишээ бол газар, үл хөдлөх хөрөнгийн үнэ цэнэ барилга барих эрх, 
төлөвлөлтийн хяналт, дэд бүтцийн хүртээмжид мэдрэмтгий болохыг харуулж байна. Эдгээр зүйлс байхгүй 
эсвэл дутуу байгаа тохиолдолд эдгээр үл хөдлөх хөрөнгүүдийн үнэ цэнэ ба эрэлт унах болно.
Эх сурвалж: Энэ тайлангийн ярилцлагыг үл хөдлөх хөрөнгийн зууч ба үнэлэгч нартай хийсэн болно.

Гэр хороололын газрын зах зээлд арилжаа нийтлэг 
боловч сайтар мэдээлэгдэхгүй байна. Ихэнхи 
үл хөдлөх хөрөнгө бүртгэлтэй байгаа боловч бодит 
үнийн мэдээлэл хангалттай бус байна. Үүнээс болж 
газар болон сайжруулсан хашаа газрын зах зээлийн 
хэмжээ, багтаамжийг тооцоолоход хүндрэлтэй байна. 
Гэр хороололд  газар зардаг үл хөдлөх хөрөнгийн 
зуучидтай хийсэн ярилцлагаас харахад долоо хоногт 
зах зээлд 300-400 нэгж газар зарагдаж байдгаас 

ойролцоогоор 150 нь зарагддаг гэж тэд тооцоолсон. 
Эндээс хотын гэр бүлийн хэрэгцээний/оршин суух 
зориулалттай нийт нэгж газрын жилийн эргэлтийн 
үзүүлэлт 4 хувьтай тэнцэнэ гэж үзэж болно.7 Энэ 
тоо нь зуучлагчийн сурталчилсан эсвэл түүгээр 
дамжсан нэгж газруудын мэдээнд тулгуурлаж байгаа 
болохоор худалдааны нийт хэмжээг дутуу үнэлж байх 

7   Хамгийн багадаа ойролцоогоор нийт 120,000 хэсэг газар байдаг ба 
дунджаар долоо хоногт 150 нь зарагддаг. (150*52)/120,000 = 0.043.
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боломжтой. Хотын 210,000 гаран орон сууцны байрны 
хувьд сард 700 гаруй нь арилжаалагдаж жилийн 
эргэлтийн үзүүлэлт 17 хувь байгаа нь их идэвхитэй 
зах зээл гэдгийг харуулж байна.8

Гэр хорооллын үл хөдлөх хөрөнгийн зах зээлд 
албан бус эсвэл бэлэн мөнгөөр голлон арилжаа 
хийгдэж байна. Хотын үл хөдлөх хөрөнгийн 
компаниуд голчлон орон сууц, оффисийн үл хөдлөх 
хөрөнгөтэй ажиллаж, харьцангуй цөөхөн компани 
гэр хороололд зуучлалын үйлчилгээ үзүүлж байна. 
Үүнд хэдэн шалтгаан байдаг. Нэгт,  гэр хорооллын 
газрын үнэ цэнэ илүү бага болохоор зуучлагчийн 
авах зуучлалын хураамж зах зээлийн үнэ, орлогоос 
хамааран бага болон ашиг арай багатай байдаг.9 
Хоёрт, арилжааны банкнаас гэр хорооллын иргэдийн 
тэдний нийт барьцаат зээлүүд дотор эзлэх хувь бага 
(10 хувиас бага) гэж мэдээлсэн бөгөөд үүнээс үзэхэд 
эдгээр газруудад барьцаат зээлийн өртөг өндөр ба 
худалдан авалт хийхэд шаардлагагүй бөгөөд үндсэн 
арилжааны хэлбэр нь хадгаламж дээр тулгуурласан 
бэлэн  мөнгөөр худалдаа хийх юм.

Газар, үл хөдлөх хөрөнгийг мөн адил арилжааны 
барьцаат зээлийн замаар олж авдаг ч энэ нь орон 
сууц худалдаж авахаас илүү ховор байна. 2011 
оноос хойш арилжааны нэг банкны нийт зээлийн 
багцийн дунджаар ердөө 3.6 хувийг сайжруулсан 
хашаа газар эзэлж байна. Мөн хугацаанд, өөр нэг 
арилжааны банкны нийт зээлийн багцийн дунджаар 
8 хувийг хашаа газар эзэлсэн байна. Нэртэй 
арилжааны барьцаат зээл олгогчийн барьцаат 
зээлийн ойролцоогоор 10 хувь нь хашаа үл хөдлөх 
хөрөнгө эзэлсэн гэж тайлагнасан байна. 2012 онд 2 
банк нийлээд барьцаат зээлийн санхүүжилтыг ердөө 
167 сайжруулсан хашаануудад олгосон бөгөөд энэ нь 
жилийн тооцсон борлуулалтын хэмжээний ердөө 2.1 
хувьтай тэнцэж байв.10 Гэр хоорололд барьцаат зээл 
олголтын хувь бага байгаа нь албан ёсны зээл авах 
боломж хязгаарлагдмал, барьцаа болох хашаа газрын 
үнэ цэнэ хязгаарлагдмал байгааг харуулж байна.11

Гэр хороололд сууц сайжруулахад арилжааны 

8   2014 оны 4-р сарын 15-нд Тэнхлэг зуучтай хийсэн ярилцлага.
9   Манай ярилцлагаас үзэхэд үл хөдлөх хөрөнгийн худалдааны зуучлалын 
хураамж 1.5-аас 3 хүртэл хувь байдаг байна.
10   Дунджаар 150 нэгж газар зарагдсан гэж үзвэл 167/(150*52) = 0.021
11   Өмнөх Дэлхийн Банкны судалгаанд (Дэлхийн Банк 2010 он) захын ба 
дундын гэр хорооллын айл өрхийн зээлийн нэвтрэлтийн түвшин 4.7 ба 2.2 
хувь тус тус байна  гэж тооцоолсон байдаг.

зээлийн хэрэглээ хязгаарлагдмал байна. УБ хотын 
иргэдээс Дэлхийн Банкны авсан судалгааны дагуу 
сүүлийн таван жилд судалгаа өгсөн нийт иргэдийн 
зөвхөн 15 хувь сууцаа сайжруулахад албан ёсны 
зээл авсан гэж хариулсан байна (Дэлхийн Банк 2014). 
Эндээс гэр хороололд амьдран суугчдын 5 хувь 
арилжааны зээл авсан гэсэн бөгөөд үлдсэн хувь нь 
цалин эсвэл тэтгэврийн зээл авах замаар санхүүжилт 
хийсэн гэжээ. Үүнтэй ойролцоо тооны (12.4 хувь) иргэд 
найз, гэр бүлийн гишүүдээс мөнгө зээлсэн гэсэн байна. 
Олонхи нь (60.4 хувь) орлогоо ашигласан гэжээ. Үүнээс 
харахад сууц сайжруулахад өрхүүдийн ашигладаг 
мөнгөний хэмжээ хязгаарлагдмал учир эдгээр 
зорилгоор өртөг багатай зээлийн бүтээгдэхүүнүүдийг 
сонирхох магадлалтай байна.

Гэр хороололд байрлах үл хөдлөх хөрөнгийн 
барьцаат зээлийн хэмжээ харьцангуй бага 
байгаагаас харахад тэдгээрийн зах зээлийн үнэ 
цэнэ бага байна гэж үзэхэд хүргэж байна. Гэр 
хорооллын үл хөдлөх хөрөнгийн барьцаат зээлийн 
дундаж хэмжээ барагцаагаар 9.1 сая төгрөг (4,920 
ам. доллар) байна. 30 хувь нь урьдчилгаа гэж үзвэл 
эдгээр сайжруулсан хашаа газрын дундаж зах зээлийн 
үнэ 11.8 сая төгрөг (6,012 ам. доллар) байна. Гэвч энэ 
тооцоолсон үнэ бол зөвхөн зах зээлийн жижиг хэсгийг 
илэрхийлж байгаа ба санхүүжилт авахад тавигдах 
орлогын шаардлага, зээл урт хугацаанд төлөх 
зардлаас шалтгаалан илүү боломжтой оршин суугчдыг 
тусгасан байгаа болно. Гэр хорооллын хувиараа эсвэл 
албан бус хөдөлмөр эрхлэгч иргэд зээл төлөх орлогын 
баталгаа гаргах боломжгүй байх нь бий. Банкны зүгээс 
хашаа газрын зах зээлийн үнэ нь тэдгээрийн зах 
зээлийн үнээс дор хаяж 3 дахин их үнэлгээтэй байх 
орон сууцтай харьцуулахад хязгаарлагдмал байдаг 
учраас зохих барьцаа хөрөнгө гэж үзэх нь ховор ажээ.

Үнийн болон үл хөдлөх хөрөнгийн бүртгэлийн 
мэдээллийг авахад их бэрхшээлтэй байна. Үл 
хөдлөх хөрөнгийн албан болон албан бус үнийн үнэн 
зөв мэдээллийг авахад дараах хэдэн шалтгааны 
улмаас хүндрэлтэй байна. Нэгт, албан ёсны мэдээнд 
зөвхөн барьцаат зээлийн гэрээнд гарын үсэг зурсан 
албан ёсоор хийгдсэн арилжаанууд ордог. Түүнчлэн, 
арилжаанд хоёр өөр гэрээ ашиглах нь бий; зах 
зээлийн жинхэнэ үнэтэй гэрээ болон үнийн дүнг 
багасгасан өөр нэг гэрээ. Үнийн дүнг багасгасан гэрээг 
борлуулалтын албан татвараас зайлсхийх зорилгоор 
УБЕГ-т бүртгүүлэх нь бий. Борлуулалтын татвараас 
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зайлсхийхийн тулд олон борлуулалтыг “бэлэглэлийн” 
гэж хийсэн байх боломжтой юм.12 Бас төрийн орон 
сууцны зээлийг дэмжих хөтөлбөрийн шаардлаганд 
нийцүүлэх зорилгоор борлуултын үнээ мэдээлдэг 
баримт байдаг. Үүнээс болж орон байрны үнийн талаар 
үнэн зөв мэдээлэл цуглуулах боломжгүй ба хот даяар 
одоогийн болон хэтийн нийлүүлэлт ба эрэлтийн чиг 
хандлагыг тооцоолоход хүндрэлтэй болж байна. Үл 
хөдлөх хөрөнгийн мэргэжилтнүүд Улсын бүртгэлийн 
тухай ерөнхий хуулийн нууцыг хамгаалах заалтын 
улмаас УБЕГ-т бүртгэлтэй үл хөдлөх хөрөнгийн 
мэдээллийг үнэн зөв, цаг хугацаанд багтаан авахад 
хүндрэлтэй, зардалтай байна гэжээ. Мөн түүнчлэн 
үл хөдлөх хөрөнгө борлуулалтын татварын бүтэц 
нь удаан хугацааны эзэмшил ба богино хугацааны 
хөрөнгө оруулалтыг хооронд ялгадаггүй. Үүний 
улмаас сүүлийн жилүүдэд хотын үл хөдлөх хөрөнгийн 
үнэ тодорхой хэмжээгээр нэмэгдсэн газруудад дамлах 
зорилгоор хөрөнгө оруулалт хийх явдал нэмэгдэж 
байна.

ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ
Газар хуваарилалтын бодлого үр ашиггүй газар 
ашиглалтыг дэмжин,  хотын тэлэлтэнд шууд нөлөө 
үзүүлсэн. Ихэвчлэн өргөжин томорч байгаа газар хомс, 
үнэтэй байдаг хотуудаас ялгаатай нь УБ хот оршин 
суух зориулалтаар ашиглаж болох газрын нийлүүлэлт 
их ба эдгээр газрыг эрхийн дагуу ашиглахад өргөн 
боломж, бололцоотой байна. Гэвч шинээр олгогдсон 
газар зохих дэд бүтцийн хөрөнгө оруулалттай байх 
нь ховор учраас түүний үнэ цэнийг эзэмшигчээс 
хийсэн сайжруулалт ба тухайн газрын байрлал нь 
төв зам эсвэл автобусны буудлын зайнаас хамааран 
тогтоогдож байна. Зайсан шиг бусад газруудад газрыг 
хууль бусаар олгосон ба үл хөдлөх хөрөнгийн эрх 
тодорхой бусаас болж хөрөнгө оруулалтын эрсдэлтэй 
гэж үзэгдэн зах зээлийн ажиллагаа нь буурч байна. 
Эдгээр өмнөх туршлагаас үзэхэд үл хөдлөх хөрөнгийн 
хөрөнгө оруулалт тодорхой ба найдвартай барилга 
барих эрхтэйгээс гадна дэд бүтцийн төрийн хөрөнгө 
оруулалттай газруудад бөөгнөрч байна. Энэ бүхэн тус 
бүртээ хувийн эзэмшлийн газар, үл хөдлөх хөрөнгийн 

12   Эдгээр гэрээг байгуулахад нотариатаар баталгаажуулах шаардлага 
тавьдаг боловч сүүлийн үед нотариатчид маргаан гарахаас сэргийлэхийн 
тулд яг жинхэнэ борлуулалтын үнэ бүртгэхийг илүүд үзэж байна гэсэн 
яриа гадуур байгаа.

зах зээлийн үнийг нэмэгдүүлдэг болно.

Хотын зүгээс дэд бүтцийн хөрөнгө оруулалтаа 
холимог ашиглалт, нийтийн тээврийн хүртээмжийг 
дэмжих газар ашиглалтын зохицуулалттай 
уялдуулах нь зүйтэй юм. Газрын үнэ цэнэ бол усны 
шугам, төвийн халаалт, бохирын шугам, сургууль, 
эрүүл мэндийн байгууламж зэрэг дэд бүтцэд төсвөөс 
хөрөнгө оруулалт хийх замаар нэмэгддэг. Авто зам 
болон нийтийн тээврийн зогсоолд стратегийн хөрөнгө 
оруулалт хийх ч бас эдгээрийн дагуу байх газрын 
үнэ цэнийг нэмэхээс гадна хөдөлгөөнд эерэгээр 
нөлөөлнө. Хотын зүгээс мөн зарим үйлчилгээ 
органикаар төвлөрсөн (тээврийн төв, замын уулзвар, 
худалдааны хязгаарлагдмал үйл ажиллагаа) хотын 
шинээр нягтаршуулах газруудад (дэд төв гэх нь бий) 
үйлчилгээний төвүүдийг байрлуулан, оршин суух 
ба арилжааны холимог зориулалтыг зөвшөөрснөөр  
хөрөнгө оруулалт хийж болох юм. Дэд төв бий 
болгосноор газрын үнэ хамгийн өндөр, хотын захад 
амьдарч байгаа иргэд хүрэхэд зардалтай, хүндрэлтэй 
байдаг хотын төвөөс өөр сонголт бий болно.

Хотын газар, үл хөдлөх хөрөнгийн зах зээлийн 
том хэсэг нь албан ёсны санхүүгийн эх үүсвэрт 
тулгуурладаггүй ч идэвхитэй бөгөөд төлөвшиж 
байна. Олонхи иргэд газар, үл хөдлөх хөрөнгийн 
худалдан авалтаа албан ёсны санхүүжилт ашиглахгүй 
хийж байна. Байр барих зэрэг газрын сайжруулалтыг 
мөн хийхдээ зээл эсвэл хадгаламж ашиглан 
санхүүжүүлэхгүй байна. Бэлэн мөнгөөр худалдаа 
хийх хурдан, хялбар боловч эдгээр нь бүртгэгдэж, 
мэдэгддэггүй болохоор зах зээлийн худалдааны хэв 
шинжийг мөрдөх, бүртгэхэд бэрхшээл учруулж байна. 
Албан бус зах зээлд байгаа ядуу иргэд харьцуулахуйц 
үл хөдлөх хөрөнгө болон зах зээлийн чиг хандлагын 
талаар мэдээлэл илүү багатай байж магадгүй учраас 
таатай бус нөхцөлд байдаг байж магадгүй байна. 
Банкнуудын зүгээс дараах шалтгаануудын улмаас 
газрыг барьцаа болгож ашиглах сонирхолгүй байна: 
газар зээлийн бүтээгдэхүүний өртөгтэй харьцуулахад 
зах зээлийн бага үнэ цэнэтэй байгаа; мөн ихээхэн 
хэмжээний газрын талбарууд байгаа болохоор хөрвөх 
чадваргүй байгаа явдал. Тэд дэд бүтцийн хөрөнгө 
оруулалтын улмаас үнэ нэмэгдсэн илүү зах зээлийн 
үнэ цэнэ бүхий үл хөдлөх хөрөнгө байвал зээл олгох 
болно.

Хотын зүгээс бүх газар, үл хөдлөх хөрөнгийн 
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арилжааны үнэн зөв үнэ ба хэмжээний бүртгэлийн 
бий болгон, дэмжих хэрэгтэй. Худалдах үнэ, 
худалдсан хэмжээг илэрхийлсэн үнэн зөв мэдээлэл 
хязгаарлагдмал байна. Энэ байдал үүсэх нэг шалтгаан 
бол бүртгэлтэй худалдаанд татвар ноогдуулдаг учир 
хүмүүс үнээ багаар мэдүүлэх эсвэл бэлэн мөнгөөр 
худалдаа хийхэд хүргэж байна. Хамгийн дэлгэрэнгүй 
мэдээллийг банк болон үл хөдлөх хөрөнгийн компаниуд 
цуглуулж байгаа боловч эдгээр нь зах зээлийн орлого 
ихтэй бүлэг, орон сууцны зээлийн санхүүжилтэнд 
хамрагдах боломжтой үл хөдлөх хөрөнгүүдийнх 
байна. УБ хотод өртөг багатай орон сууц эсвэл жижиг, 
дунд үйлдвэрлэлийг дэмжихэд зохих арга хэмжээг 
бий болгохын тулд арилжааны хэв шинжийг ойлгоход 
ашиглагдах төлөөлөх чадвартай бөгөөд хялбар 
хандаж болохуйц мэдээллийн сан байх ёстой. Эдгээр 
мэдээллийг газар, үл хөдлөх хөрөнгө оршин суух эсвэл 
арилжааны зориулалтаар ашиглахаар худалдаж авах 
эсвэл санхүүжүүлэх боломжгүй иргэдэд орон сууцны 
татаас эсвэл дэмжлэг үзүүлэхэд ашиглаж болох юм.

Хотын зүгээс үл хөдлөх хөрөнгийн салбарыг 
мэргэжлийн болгох явцыг дэмжих хэрэгтэй. 
УБ хотын арилжааны үл хөдлөх хөрөнгийн салбар 
харьцангуй шинэ бөгөөд одоогийн байдлаар холбох 
болон дэмжих үйл ажиллагаа явуулах зорилготой  
мэргэжлийн байгууллага болох Монголын үл хөдлөх 
хөрөнгө зуучлагчдын нэгдсэн холбоо байгуулагдан 
ажиллаж байна.13 Энэ байгууллагын гол зорилго нь 

13   Бидний уулзсан бараг бүх компани 10 жилээс бага туршлагатай байсан. 
Барагцаагаар хотод 30 орчим зуучлалын компани үйл ажиллагаа явуулж 
байгаа гэсэн тооцоо байгаа. Өндөр эргэлттэй байгаа боловч эдгээрийн 
олонхи нь удаан оршин тогтнож чаддаггүй. Ажлын байдлаас хамааран 
зуучлалын хураамж ялгаатай байдаг боловч тухайн үл хөдлөх хөрөнгийн 
үнээс хамааран 2-6 хувьтай байдаг ба гэр хороололд 5 хувь байдаг гэсэн. 

хотын үл хөдлөх хөрөнгө зуучлагчид ба компаниудын 
мэргэжлийн хөгжлийг дэмжих ба арилжааны үл хөдлөх 
хөрөнгийн худалдаанд оролцох хувийн хэвшлийн 
салбарт тулгарч байгаа гол асуудлуудыг тодорхойлох 
юм. Жишээлбэл, эзэмших эсвэл ашиглах эрх хэрэглэн 
үл хөдлөх хөрөнгө шилжүүлэхэд 3-12 сарын хугацаа 
зарцуулах нь бий. Энэ нь нэн ялангуяа макро эдийн 
засгийн өөрчлөлтөөс болж үнийн савлагаа явагдаж 
байгаа үед зах зээлийн үр ашигтай ажиллагаанд 
үндсэн зардал, саад болж байна. Одоогоор зуучлалын 
ажил эрхлэхэд ямар ч лиценз шаардагддаггүй үед 
мэргэжлийн болгохоор хичээл зүтгэл гаргаж байгаа нь 
сайшаалтай байна. Үл хөдлөх хөрөнгө зуучлагчдын 
үйлчилгээг бүх хэрэглэгч авах шаардлагатай биш 
боловч УБ хотын энэ салбарын мэргэжилтнүүд нэгдэж 
байгаа нь газар, үл хөдлөх хөрөнгийн зах зээлийн 
худалдаа илүү албан ёсных болж байгааг илтгэж 
байна. Үл хөдлөх хөрөнгө зуучлагчид үл хөдлөх 
хөрөнгийн зах зээл, дотоод үнийн нөхцөл байдлыг 
мэдэхгүй байж болох хэрэглэгчдэдээ төлөөлөл, 
зуучлалын үйлчилгээ үзүүлдэг. Гишүүн болохын тулд 
зуучлагч өөрийн чадавхийг харуулсаны үндсэн дээр 
лиценз авах ёстой бөгөөд ингэснээр гишүүнчлэлээс 
хөөгдөх эрсдлээр буруу үйлдэл хийхийг нь бууруулдаг. 
Мөн тэд хэрэглэгчдээ үнэн зөв зөвлөгөө өгөхийн 
тулд зах зээлийн чиг хандлагын тодорхойлоход 
шаардлагатай үнийн жагсаалт, үл хөдлөх хөрөнгийн 
арилжааг илүү тодорхой, ил тод болгох талаарх үйл 
ажиллагааг дэмждэг.

Одоогийн байдлаар энэ ажлыг эрхлэхэд лиценз авах шаардлагагүй байна.
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Тавдугаар бүлэг: 

Дүгнэлт ба зөвлөмж

Энэхүү тайлан нь УБ хотын газрын хөрөнгө оруулалт 
болон арилжааны хөгжил өөрчлөлтөд нөлөөлдөг 
орон зайн, институцын болон зах зээлийн бүтцийн 
талаар тоймлон үзүүлэв. Энэ бүлэгт судалгаанаас 
гарсан үр дүнг нэгтгэж, хотын захиргаанаас газрын 
харилцааны үйл ажиллагааг сайжруулах, газрын 
зах зээлийг үр дүнтэй зохицуулах, үйлчилгээний 
хүртээмжийн дутагдалтай газруудад үйлчилгээ хүргэх 
зорилгоор нийтийн үйлчилгээг санхүүжүүлэхэд нэмэлт 
орлогын эх үүсвэр бий болгоход авах боломжтой 
арга хэмжээг санал болголоо. Эдгээр зөвлөмжийг 
газрын харилцаа ба менежментэд хамаарах арга 
хэмжээнүүдээр ялган үзүүллээ. Зарим арга хэмжээ 
нь хотын эрх мэдлийн хүрээнд багтана. Илүү суурь 
эрх зүйн болон институцын шинэчлэлд төрийн бусад 
байгууллагуудтай урт хугацаанд стратегийн түншлэл 
шаардлагатай юм.

Улаанбаатар хотын тэлэлт нь газрын хямд бөгөөд 
хүрэлцээтэй байдлаас үүдэлтэй. Хотын газрын 
бодлого нь иргэдэд хямд үнээр их хэмжээний газар 
авах боломжийг өргөнөөр олгодог учир олон улсын 
жишгийн хувьд онцлог юм. Гэхдээ газрын нийлүүлэлт 
нь их хэмжээтэй байгаа тул газрыг сайжруулах төрийн 
болон хувийн хэвшлийн хөрөнгө оруулалтгүйгээр зах 
зээлийн үнэ нь маш доогуур байх хандлагатай байдаг. 
Энэхүү өгөөмөр газар олгох бодлого нь хотыг бага 
нягтаршилтайгаар тэлэх боломжийг бий болгосон. 
Газар болон үл хөдлөх хөрөнгийн зах зээл идэвхтэй 
байгаа ч өөр өөр үл хөдлөх хөрөнгүүдийн хэмжээ, 
тэдгээрийн үнийн хөдөлгөөнийг тооцож болох үнэн 
зөв цөөхөн хэдэн эх сурвалжууд байна. Үүний гол 
шалтгаан нь тодорхойгүй хэмжээний зах зээлийн үйл 
ажиллагаа бэлэн мөнгөний арилжаан дээр суурилан 
явагдаж байгаа ба эдгээрийг татвараас зайлсхийх 

зорилгоор огт мэдүүлэхгүй байх эсвэл санаатайгаар 
дарж мэдүүлдэгбайна. 

2000 оноос хот хурдацтай өссөн ч ерөнхийдөө 
нягтаршил маш бага хэвээр байна. Нягтаршил 
багатай хөгжил нь урт хугацааны зардлыг тээж байдаг ба 
үүнийг иргэд, хотын захиргаа аль аль нь үүрэх хэрэгтэй 
болдог. Хотын захиргаа газрын үнийн ашгаас зохих 
хувиар хүртэж чаддаггүйгээс гадна бага нягтаршилтай 
гэр хорооллын дэд бүтцийг сайжруулах санхүүгийн 
хэрэгсэл хүрэлцээгүй байдаг. Энэ хэсэгт үйлчилгээ 
үзүүлэх нь хоосон газар үйлчилгээ үзүүлэхээс өртөг 
өндөр байдаг. Нягтаршил багатай хэсэгчилсэн газар 
нь замын хөдөлгөөний түгжрэлийг үүсгэдэг. Үүний үр 
дүнд иргэд ажил, үйлчилгээний газар, нийтийн тээвэр, 
сургууль, эмнэлэг зэрэгт хүрэхийн тулд урт хугацаа, их 
мөнгийг зарцуулах хэрэгтэй болдог. Байшин болон гэр 
нь төвийн халаалтанд холбогдоогүй байдгаас жилийн 
ихэнх хугацаанд зууханд нүүрс түлэх нь олон нийтийг 
агаарын бохирдлоос үүдэлтэй урт хугацааны эрүүл 
мэндийн эрсдэлд оруулж байдаг.

Энэ удаагийн Ерөнхий төлөвлөгөөнд хот газрын 
зах зээлийн суурь асуудлуудыг тусгаагүй байгаа. 
Одоогийн төлөвлөгөө нь давуу тал болон зардлын үр 
ашгийн хувьд ирээдүйн төслүүдийг үндэслэлүүдийг 
дэвшүүлээгүй байна. Газар ашиглалтын төлөвлөгөө 
болон бүсчлэл нь үйлдвэрүүд болон иргэдийн 
нүүх шалтгааныг нарийвчлан судлалгүйгээр бага 
нягтаршилтай хөгжил, шинэ бөгөөд алслагдсан 
дагуулын хотыг байгуулахыг дэмжсэн байна. 
Ерөнхий төлөвлөгөө нь тодорхой хөрөнгө оруулалтыг 
чиглүүлэхээс илүүтэйгээр  хотын газрын урт хугацааны 
стратегийн зохион байгуулалтыг чиглүүлэхэд 
ашиглагдах нь зүйтэй. 
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Шигтгээ 5.1: Барилга барих төлбөр нь хотын орлогын нэг үүсвэр болох нь

Хотууд барилгын компаниудад барилга барих эрхийн төлбөр төлөхийг шаардсанаар дэд бүтцэд зарцуулах 
хөрөнгийг босгох боломжтой байдаг. Барилга барих төлбөрийн үндэслэл нь орон сууц, арилжааны 
байгууламжууд болон үйлдвэрлэлд зориулалттай зэрэг аливаа хувийн шинэ барилга нь одоо байгаа 
нийтийн дэд бүтцэд нэмэлт ачаалал үзүүлдэг буюу өргөтгөл шаарддагт оршино. Барилгын компаниудын 
төлсөн төлбөрийг хот тухайн барилгын төслөөс учруулсан дэд бүтцийн нэмэлт эрэлтийг хангахад ашигладаг. 
Жишээлбэл, шинэ орон сууцны хотхонд олон өрхүүд амьдарснаар шинэ буюу илүү том сргууль шаардлагатай 
болдог. Түүнээс гадна хотын ус, цахилгаан болон дулааны нийт хэрэгцээнд нэмэлт ачааллыг учруулдаг.

Барилга барих төлбөр нь барилга барьж эхлэх зөвшөөрөл авахаас өмнө үйлчилгээг сайжруулахад 
шаардлагатай хүлээгдэж буй өртөгт харьцуулан хүн болгонд ноогдуулдаг нэг удаагийн хураамж юм. 
Төлбөрийг барилгын нэг квадрат тус бүрээр (заримдаа газрын ашиглалтын зориулалтаар өөр өөр байдаг 
учир жишээлбэл арилжааны үл хөдлөх хөрөнгө баригчид нэг айлын гэр барих хүмүүсээс илүү ихийг төлдөг), 
байршилд үндэслэн бүсчлэлийн тогтолцооны дагуу эсвэл барилгын тооцоолсон өртгийн хувиар гэх мэт хэд 
хэдэн аргын нэгээр ноогдуулах боломжтой байдаг. Хот төлбөрөөс ирэх орлогыг нэмэлт сургуулийн байр, гол 
усны шугам эсвэл  нэвтрэх авто замын эгнээ гэх мэтчилэнгээр нэмэлт дэд бүтэц байгуулахад зарцуулдаг.

АНУ болон Европын олон хотуудад барилга барих төлбөр орлогын чухал эх үүсвэрийг бүрдүүлдэг. 
Жишээлбэл, Балканы хойгт орон нутгийн захиргааны орлогын тал хүртэлх хувийг бүрдүүлдэг байна (Фрейре 
ба Гарзон, 2014 он). АНУ-д энэ нь хотын хүн амын өсөлтийг дэмжихийн хажуугаар үйлчилгээний хүртээмжид 
зориулсан орлогыг бий болгоход ашигладаг хэд хэдэн хэрэгслийн нэг юм. Түүнчлэн уг төлбөр нь хотын 
зээллэгтэй харьцуулахад эрсдэл багатай хувилбар бөгөөд төрийн дэд бүтцийн хөрөнгө оруулалтын илүү их 
эрсдлийг хувийн барилгын компаниуд руу шилжүүлдэг.

Гэхдээ барилга барих төлбөрийг ашиглахтай холбоотой хэд хэдэн болгоомжлол байдаг байна. Нэгт, барилга 
барих төлбөр нь барилгын нэмэлт өртөг болдог учир хэт өртөгтэй төлбөр нь барилга дахь хувийн хэвшлийн 
хөрөнгө оруулалтыг хязгаарлах буюу хууль бус барилгыг дэмжих нь бий (Петерсон, 2009 он). Хоёрт, томоохон 
нийтийн хөрөнгө оруулалтанд зориулан хангалттай төлбөрийн орлогыг түргэн цуглуулахад хотуудад 
амаргүй байж болох юм. Шинэ барилгын ажлууд харьцангуй жижиг, cийрэг бөгөөд хот даяар тархсан үед 
энэ тохиолдол гардаг (Фултон, 1999 он). Эцэст нь илүү биш хангалттай орлогыг бүрдүүлэх барилга барих 
төлбөрийг тогтоох нь амаргүй ажлаас гадна шилжилтийн эдийн засагтай орнуудад уг орлогын ашиглалт 
заримдаа ил тод бус байна хэмээн шүүмжлэгддэг байна. 
Эх сурвалж: Фултон 1999 он; Гарзон ба Фрейре 2014 он; Петерсон 2009 он.

Санал болгосон Газрын бирж нь тогтвортой 
орлогын эх үүсвэрийг бий болгохгүйгээс гадна 
одоогийн зах зээлийн гажуудлыг үргэлжлүүлэх 
буюу улам даамжируулна1. Хотын газрын биржийн 
санал нь газар, үл хөдлөх хөрөнгийн арилжааг 
мэдүүлэх явцыг татвар ноогдуулах зорилгоор 
сайжруулах зорилготой. Гэвч энэ зорилгоор харьцуулж 
болох институц бусад хотуудад байхгүйгээс гадна 
энэ биржийн ашиг тус хэрхэн гарах нь хот болон 
олон нийтэд тодорхойгүй хэвээр байна. Худалдан 
авагч болон худалдагч нарыг газрын бирж ашиглахыг 
шаардснаар гарах нэмэлт цаг хугацаа, зардал нь 

1   Газрын биржийн институц болон консепцийн хувьд хийсэн 
шүүмжлэлийг УБ хотын захиргаанд тусдаа бичгээр танилцуулсан болно.

тухайн арилжааг мэдүүлэхээс татгалзахад хүрэх 
эсвэл борлуулалтын үнийг дарж мэдүүлэхэд хүргэх 
юм. Ингэсэнээр хотын газар, үл хөдлөх хөрөнгийн 
арилжааны үнэ, хэмжээг дутуу ойлгогдон, хот 
арилжаанаас олж авах байсан боломжит орлогын 
багахан хэсгийг авсан хэвээр байна. Тиймээс энэхүү 
тайланд хотын газар, үл хөдлөх хөрөнгөтэй холбоотой 
одоо байгаа захиргаа, татварын тогтолцоогоо 
сайжруулахыг зөвлөмж болгосон (шигтгээ 5.1-ийг үзнэ 
үү). Жишээлбэл, УБ хот кадастрын үйл ажиллагаа 
газрын бүртгэлээ сайжруулах боломжтой ба үүгээр 
нь одоо бүртгүүлээгүй байгаа хувь хүн, эзэмшлийг 
бүртгүүлэх шаардлагатай болох юм.
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Шигтгээ 5.2: Газрын стратегийн менежментийг бий болгоход газрын ажлын хэсгийг ашиглах нь

Серби улсын Ниш хот (255,500 хүн амтай)-д газрын менежментийг сайжруулах зорилгоор түр хугацааны 
тусгай ажлын хэсэг (АХ)-ийг байгуулсан байна. АХ-ийн бүрэлдэхүүнд Хотын дарга; Хотын даргын зөвлөх 
(АХ-ийн даргын үүрэг гүйцэтгэгч); Хотын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын гишүүн; Өмч, хяналтын газрын 
дарга; Санхүү, орон нутгийн орлого, худалдан авах ажиллагааны газрын дарга; Төлөвлөлт, барилгын 
газрын даргын үүрэг гүйцэтгэгч; Хотын прокурорын орлогч дарга; Хотын захиргааны Мэдээлэл, харилцаа 
холбооны технологи (МХХТ)-ийн газрын дарга; Хотын өмчит барилгын компаний Санхүүгийн менежер; 
болон Геодезийн ерөнхий газар (кадастр)-ын төлөөлөл оржээ. Дараах дөрвөн үйл ажиллагаанд АХ анхаарал 
хандуулжээ. Үүнд: (i) газрын тооллого, (ii) газрыг хөрөнгө оруулагч нарт санал болгох одоогийн шилдэг 
аргуудад суурилсан газрын үзүүлэх дуудлага худалдааг явуулах, (iii) газрын бодлого боловсруулах ба (iv) 
газрын менежментийн стратегийн төлөвлөгөөг боловсруулах орсон байна.

Оролцогчдын ярьж байгаагаар дараах шалтгаанаар газрын менежментийг сайжруулахад АХ чухал 
үүрэг гүйцэтгэжээ:
•	 АХ-т	 олон	 газар,	 хэлтсийн	 экспертиз,	 мэдлэг	 хослуулсан	 учир	 “think	 tank	 буюу	 бодлогын	 судалгаа,	

нөлөөлөл”-ийн үүрэгтэйгээр ажилласан.
•	 АХ-т	Хотын	иргэдийн	төлөөлөгчдийн	хурлын	гишүүнийг	оруулснаар	хуралтай	албан	бусаар	холбоогоо	

бэхжүүлэх, АХ-ээс гарах зөвөлгөө, зөвлөмжинд гишүүдийг бэлтгэх боломжийг олгосон байна.
•	 Дээрхийн	адил	АХ-т	засгийн	газрын	хоёр	байгууллага	(Кадастрын	ерөнхий	газар	болон	хотын	шүүхийн	

салбар)-ыг оруулсан нь газрын тооллогод нэн чухал мэдээ мэдээллийг эзэмшдэг байгууллагуудтай 
хамтрах боломжоор хангасан байна.

•	 Түүнчлэн,	АХ	газрын	менежментийн	асуудлуудыг	улс	төржүүлэхгүй	байхад	дөхөм	болсон	байна.	АХ-ийн	
гишүүд улс төрийн өөр өөр намуудыг төлөөлсөн байсан ч АХ түр хугацааны байсан, мэргэжлийн ажил, 
асуудлыг хэлэлцсэн болон Чатхам ордны дүрмийг ашигласан зэргээс оролцогчдод тодорхой хэмжээнд 
нэргүй оролцох боломж олгон, илүү илэн далангүй хэлэлцүүлэг өрнүүлэх нөхцлийг бүрдүүлжээ. Чатхам 
ордны дүрмээр аливаа уулзалтаас гарсан мэдээлэл, санаа саналыг тэдгээрийн эзэн хариуцагчийг 
дурдахгүйгээр хэлэлцэхийг уулзалтанд оролцогчдод зөвшөөрдөг. Эдгээр хандлагууд нь АХ-ийн ажлыг 
хамтарсан бөгөөд бүтээлч орчинд явуулахад дөхөм болсон байна.

•	 АХ	нь	мэргэжлийн	туслалцаа	үзүүлэгчдээс	АХ-ийн	гишүүдэд	мэдлэг	дамжуулах	чухал	талбар	болсон.
•	 Түр	 хугацааны	 бөгөөд	 олон	 байгууллагын	 төлөөлөл	 бүхий	 АХ	 нь	 эцсийн	 дүнд	 нэвтрүүлсэн	 зохион	

байгуулалтын байнгын өөрчлөлтүүдийг боловсруулах, бэлтгэхэд сайн индэр болсон байна.  

АХ-ийн үйл ажиллагаа дараах үндсэн үр дүнд хүржээ: 
•	 15	сарын	хугацаанд	шинээр	хөгжүүлсэн	хотын	газрын	мэдээллийн	санд	Үл	хөдлөх	хөрөнгийн	кадастрт	

тодорхойлсон 15,835 талбар газруудыг байршуулсан бөгөөд үүний 3,011 талбар газрыг газар дээрх 
аудитаар баталгаажуулсан.

•	 Хот	санхүүгийн	хямралтай	үе	(2010	оны	3-р	сар)-д	зохион	байгуулсан	ч	гэсэн	дуудлага	худалдаагаар	
хотын таван газрыг амжилттай худалдсан байна. Амжилтанд нөлөөлсөн хүчин зүйлст (i) боломжит 
худалдан авагчдын хүлээж байсан үр дүнд ихээхэн хэмжээгээр нийцүүлсэн сайн чанартай журам, 
эрх зүйн баримт бичгүүдийг шинээр багцлан бэлтгэж, албан ёсоор батлуулах болон (ii) мэргэжлийн 
зуучлалын компаниар байршлуудыг суртчилах үйл ажиллагаанууд багтжээ.

•	 Хотын	газрын	бодлогын	“ерөнхий	хүрээний”	зарчмууд	(гэхдээ	бодлогыг	албан	ёсоор	батлаагүй	болно)
•	 Газрын	менежментийн	стратегид	хөндөх	гол	асуудлуудыг	томьёолсон	болон	зарим	шийдлүүд	(бас	албан	

ёсоор батлаагүй).

Сайжруулах зүйлс:
•	 Нийт олж авсан сургамжуудын нэг бөгөөд газрын менежментийн ажиллагаанд нэвтрүүлсэн зүйл нь 

олон нийтийн санал бодлыг төлөвшүүлэх болон нөлөөлөх мөн орон нутгийн бизнесийн бүлэг болон 
улс төрийн намууд зэрэг тодорхой бүлгүүдийн харилцан ойлголцол, дэмжлэгийг авахын тулд хотын 
захиргаанд “олон нийтийн дипломат ажиллагаа” болон олон нийттэй харилцах сайн арга барил хэрэгтэй 
байсан явдал юм.

Эх сурвалж: NORC, 2013 он. 
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ЗӨВЛӨМЖҮҮД: НИЙТИЙН ЭЗЭМШЛИЙН 
ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА БА ГАЗРЫН ҮНЭ ЦЭНЭ
Тус тайланд дараах хоёр чиглэлээр зөвлөмжийг өгсөн. 
Үүнд: (1) Хотын эзэмшдэг газрын менежментийн 
ажиллагааг сайжруулахад түлхүү чиглэсэн хотоос 
нэн даруй хэрэгжүүлэх боломжтой арга хэмжээнүүд; 
болон (2) үндэсний хэмжээний оролцогч талуудын 
арга хэмжээ шаардлагатай  урт хугацааны бодлогын 
шинэчлэлүүд багтана.

Богино хугацаанд нийтийн эзэмшлийн 
газрын харилцаа, менежментийг сайжруулах 
талаар зөвлөж буй арга хэмжээнүүд

Хотын захиргаа нийтийн эзэмшилд байгаа газарт 
зориулсан газрын менежментийн тодорхой 
бодлого, стратегийг боловсруулж эхлэх нь зүйтэй. 
Үүнийг дүүргийн албадын төлөөллийг оролцуулсан 
байгууллага дундын түр ажлын хэсгийг байгуулан 
эхлүүлэх боломжтой (шигтгээ 5.2). Тус ажлын хэсэг 
нь газрын харилцааны урт хугацааны цогц стратегийг 
боловсруулах, ашиглагдаагүй байгаа нийтийн 
эзэмшлийн газруудыг тодорхойлохоор газрын аудитийг 
хэрэгжүүлэх, газрын менежмент, хотын захиргааны 
бүтцэд тулгамдаж буй одоогийг асуудлуудыг хэрхэн 
шийдвэрлэх талаар санал боловсруулах зэрэг 
үүрэгтэй байна. Хамгийн багадаа доорх асуудлуудыг 
стратегид тусгасан байх нь зүйтэй2:

•	 Хотын эзэмшилд буй барилга байгууламж, газрын 
одоогийн бүртгэл, тооллогыг хэрэгжүүлж дуусгах 
ба хөтлөх

•	 Нийтийн эзэмшлийн газрын үнэ, үнэлгээний 
бодлого журам

•	 Газар, үл хөдлөх хөрөнгийн олголтын журам
•	 Газартай холбоотой хөрөнгө оруулалтын орчинг 

сайжруулах арга хэмжээ
•	 Газар худалдах, хувьчлах орлогын ашиглалт
•	 Нийтийн зориулалтаар хувийн хэвшлээс газар 

чөлөөлөх зарчимууд (зайлшгүй хэрэгцээ)
•	 Газрын талаарх мэдээллийн ил тод байдал
•	 Илүүдэл хоосон газруудад зориулсан алсыг 

харсан газар олголтын төлөвлөгөө боловсруулж 
хэрэгжүүлэх 

•	 Газрын менежмент, удирдлага дах хэсэгчилсэн 
байдлыг шийдвэрлэх институцийн тогтолцоо

Ажлын хэсэгт хотын захиргаанд байгаа орон 
нутгийн газар, үл хөдлөх хөрөнгүүдтэй холбоотой 
ажилладаг холбогдох бүх газруудын төлөөллийг 
оруулсан байх хэрэгтэй юм. Мөн дүүрэг болгоноос 
төлөөлөгч оруулж, хотын иргэдийн төлөөлөгчдийн 

2   Каганова(2012a)-аас дэлгэрэнгүйг үзнэ үү.

хурлын 2-3 гишүүн мөн Барилга, хот байгуулалтын 
яам, УБЕГ, ГХГЗЗГ, Сангийн яам зэрэг засгийн газрын 
холбогдох байгууллагуудыг төлөөллийг оруулах нь 
зөв юм. Хотын дарга ажлын хэсгийг удирдан, Өмчийн 
харилцааны газар (ӨХГ)-ын даргаар ахлуулах нь 
зүйтэй. Тус ажлын хэсэг харилцсан тохиролцсон 
хөтөлбөр, хуваарийн дагуу үйл ажиллагаа явуулж, 
төрийн газрын менежментийн олон улсын туршлагын 
талаар мэдлэгтэй экспертүүд дэмжиж ажиллабал илүү 
үр дүнтэй байх болно. Ажлын хэсгийн эхний ээлжинд 
гүйцэтгэх ажил нь:

Менежмент, удирдлагыг сайжруулахад нэн 
даруй авах арга хэмжээ 

•	 Ажлын хэсгийнхэн болон шийдвэр гаргагчдад 
хотын захиргааг бүрдүүлж буй  бүх хуулийн 
этгээдүүдийн газрын эзэмшлийн талаар 
тодорхой бөгөөд системчилсэн мэдээллийг 
хүргэхийн тулд одоо байгаа газрын бүртгэлийн 
мэдээллийг нэгтгэж, улам хөгжүүлэх. Тус 
мэдээллийн санд барилга барих боломжтой 
хоосон газруудыг мөн оруулсан байна. Эзэмшиж 
байгаа илүүдэл газраа тодорхойлон, төрд эргүүлэн 
өгөх хуулийн этгээдүүдэд урамшуулал олгогдох 
нь зүйтэй. Энэ нь хотод өөрийн газрын хөрөнгийг 
илүү сайн удирдаж, нөөцөнд байгаа газрыг олгох 
эсвэл хадгалах эсэх талаар мэдээлэлд суурилсан 
шийдвэр гаргах боломжийг олгоно. Мөн УБ 
хотоос тооллогод хамрагдсан газруудыг хууль 
ёсны кадастрт эзэмшлийн эрхээ баталгаажуулах 
зорилгоор бүртгүүлэх нь зүйтэй. 

•	 Тухайн дүүргийн газар нутагт хамаарч буй 
газрыг хувийн хэвшлийн үйл ажиллагааны 
зориулалтаар олгох шийдвэрийг дүүргийн 
захиргааны оролцоотойгоор гаргадаг болох. 
Ингэснээр дүүргүүдийг ирээдүйн газрын 
ашиглалтын хэрэгцээ болон төрийн нэн тэргүүний 
шаардлагатай үйлчилгээг төлөвлөхөд улам их 
мэдэлтэй болгоно.

•	 Барилгажсан газар нутаг дээрх хувийн хэвшлийн 
ашгийн үйл ажиллагаанд зориулж хотын 
ашиглагдаагүй газрыг олгох явцыг зогсоосныг 
үргэлжлүүлэх. Энэхүү зогсоох явцыг хотын 
захиргаа болон дүүргүүд аль аль нь дүүргүүдийн 
нийтийн хэрэгцээний газрын хэрэгцээг хамтран 
тодорхойлон, харилцан тохирсны дараагаар 
цуцлах нь зүйтэй.

•	 Орон нутгийн газруудад  үе  үе  нарийн 
аудит явуулах. Аудитийг хувь хүн, төсвийн 
байгууллагууд, төрийн бус байгууллагууд (ТББ-
ууд), улс төрийн намууд, шашны байгууллагуудыг 
оролцуулан томоохон газар эзэмшигчдээс 
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эхлүүлэх нь зүйтэй. Газрын аудитийн гол зорилго 
нь: 1) тухайн байгууллагууд үйл ажиллагаагаа 
явуулахад эзэмшилд байгаа нийт газар нь үнэхээр 
шаардлагатай эсэх, мөн илүүц газар байгаа 
эсэхийг тодорхойлох ба 2) эзэмшлийг өөр этгээд 
ашиглаж байгаа эсэх, хэрэв байгаа бол тэдгээрийн 
статусийг судлах (албан бус тохиролцоо, зөрчил, 
газрын тооллогод тусгагдаагүй албан ёсны олголт 
гэх мэтчилэн)-д оршино.

•	 Хувийн хэвшлийн үйл ажиллагаанд зориулан 
газар гаргахад зориулан идэвх санаачлагатай, урт 
хугацааны төлөвлөгөөт арга барилыг бий болгох. 
Энэ нь хотын газрын зохих хэмжээнд гүйцэд болсон 
тооллого, одоогийн болон ирээдүйн нийтийн 
хэрэгцээ шаардлагын үнэлгээ болон боломжтой 
газруудын ангилал зэргийг үндэслэсэн байна. 
Ангиллыг хийж болох боломжит аргачилалыг 
зураг 5.1 болон 5.2-т үзүүлэв.

Зураг 5.1: УБ хотын засаг захиргааны эзэмшилд байдаг хотын газрын ерөнхий ангилал

Захиргааны нийт газар (хотын)

Нийтийн зориулалттай

A бүлэг:
Зайлшгүй шаардлагатай 

(оршуулга, ус хангах төв г.м.)

Б бүлэг:
Чөлөөт цагт зориулсан

(нийтийн теннисийн талбай г,м.)

В бүлэг:
Илүүдэл (ашиглагдаагүй) газар

(хувийн зориулалттай)

Бусад газар

Сайн менежментэд шаардлагатай ангиллууд

Бодлого шийдвэр

Зураг 5.2: УБ хотын ашиглагдаагүй газрын ангилал 

Илүүдэл (ашиглагдаагүй) улсын газар

Ирээдүйд гаргах алтан 
нөөц

Хөрөнгө оруулалтын 
барилга барихад 

тохиромжгүй газар

Хөрөнгө оруулалтын 
барилга барих газар

Жижиг нэгж талбар/ 
хаягдал

Бүлэг В: Илүүдэл газар (хувийн 
хэвшлийн зориулалт)

Зэргэлдээх газрын эздэд 
зарах нэгж талбаруудын 

багц 

Дуудлага худалдааг 
төлөвлөх багц 
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Газрыг дуудлага худалдаанд оруулах замаар 
хотын хөрөнгө оруулалтын төсөвт орлого 
бүрдүүлэх

Хотын төсөв төлөвлөх болон нягтлан бодох 
бүртгэлийн одоогийн үйл ажиллагаанд газрын 
менежментийг нэгтгэх нь зүйтэй юм. Нягтлан бодох 
бүртгэлийн үүднээс хотын санхүүгийн тайланд газрыг 
биет бус хөрөнгө гэж бүртгэхийн оронд олон улсын 
стандартын дагуу үндсэн хөрөнгөнд оруулж бүртгэх 
нь зүйтэй. Энэ газраа зах зээлийн үнэ ханшаар үнэлж,  
бүртгэсэн байх хэрэгтэй. УБ хот хамгийн үнэ цэнэтэй 
газруудаас энэ бүртгэлийг эхлүүлэх хэрэгтэй. Газар нь 
ТББ-д олгогдсон эсвэл барьцаа болгон ашиглагдаж 
байгаа зэрэг өрсөлдөөнгүйгээр эргэлтэнд орсон ч гэсэн 
зах зээлийн үнэлгээнд оруулах нь зүйтэй. Жишээлбэл, 
газрыг хотын өмчит аж ахуйн газар эсвэл хамтарсан 
компанид олгосон бол хотоос өгсөн хувь гэдэг утгаараа 
тухайн байгууллагын санхүүгийн тайланд зах зээлийн 
үнэлгээгээр бүртгэгдсэн байх хэрэгтэй юм. Үл хөдлөх 
хөрөнгөтэй холбоотой өглөгийн зардал нь ( тухайлбал 
байгууламжийн ариутгал) үнэлгээнд тусгагдсан байх 
хэрэгтэй юм. 

Нийтийн эзэмшлийн газрын дэлгэрэнгүй 
тооллогын бүртгэлийг бүрэн ашиглагдаагүй байгаа 
нийтийн эзэмшлийн газрыг дуудлага худалдаанд 
оруулах шийдвэрийг чиглүүлэхэд ашиглах 
боломжтой.  Дөрөвдүгээр бүлэгт дурдсанчлан их 
хэмжээний илүүдэл газрыг олон янзын аж ахуйн 
нэгжүүд тэр дундаа хотын төсвийн байгууллагууд 
эзэмшиж байна. Хувийн хэвшилд эдгээр газруудыг 
дуудлага худалдаагаар бага багаар гаргах нь хот 
орлогын томоохон эх үүсвэрийг бий болгож чадах 
юм. Энэ тайланд ойролцоогоор нийтийн эзэмшилд 
байгаа газрын 10 орчим хувь нь илүүц байдлаар аж 
ахуйн нэгжүүд (хотын байгууллагууд, төрийн бус 
байгууллагууд, улс төрийн намууд, олон нийтийн аж 
ахуйн үйлчилгээний байгууламж гэх мэт) эзэмшиж 
байна гэж тооцсон. Эдгээр газруудыг одоогийн зах 
зээлийн үнээр дуудлага худалдаагаар гаргах юм бол 
хотод 2012 оны нийт төсвөөс 5 дахин их хэмжээтэй 
нэмэлт орлогыг авчирна. Энэхүү газрыг зах зээлд 
гаргах явц 20 жил үргэлжилнэ гэж тооцоход газрын 
дуудлага худалдаа нь 2012 оны нийт төсвийн 25 хувийн 
нэмэлт орлого авчирна. (Дэлгэрэнгүйг Хавсралт Б-гээс 
үзнэ үү.)

Нийтийн эзэмшлийн газрын дуудлага худалдааг 

явуулах олон улсын шилдэг туршлагуудаас харахад 
хот дараах арга хэмжээг хэрэгжүүлэх нь зүйтэй болно:

•	 Сайн байршилтай бүх сул газруудыг хувийн 
хэвшлийн үйл ажиллагаанд зориулж зөвхөн 
дуудлага худалдаагаар олгох нийтлэг зарчмыг 
нэвтрүүлэх (хотын иргэдийн төлөөлөгчдийн 
хурлаар урьдчилан батлагдсан тусгай 
тохиолдлыг оролцуулахгүйгээр). Дуудлага 
худалдааг чанартай зохион байгуулах нь боломжит 
дуудлага худалдаанд оролцогчдын сонирхлыг бий 
болгох,  хуйвалдаан авилгаас ангид байлгахад 
нэн чухал. Шигтгээ 5.3-т амжилттай дуудлага 
худалдаануудын зарим ерөнхий шинжүүдийг товч 
үзүүлэв.

•	 Хувийн хөрөнгийг татахын тулд хотын 
эзэмшлийн гол газрыг тодорхойлох. Дэд бүтэц 
шийдэгдсэн газар дэд бүтцийн зардлыг төлөхөд 
тустай тул газрын дуудлага худалдааг дэд бүтцэд 
оруулах төрийн хөрөнгө оруулалттай холбох.

•	 Газар эзэмших эрх худалдах болон газар 
хувьчлалаас олж авсан орлогыг тусдаа санд 
байлгах шинэ дүрмийг нэвтрүүлэх. Тус санг 
зөвхөн хөрөнгө оруулалтын зорилгоор ашиглахаар 
тогтоох нь зүйтэй.  

Урт хугацаанд газрын харилцаа, 
менежментийг сайжруулах талаар зөвлөж 
буй арга хэмжээнүүд

Орлого бүрдүүлэх зорилгоор үл хөдлөх 
хөрөнгийн албан татварын шинэчлэх

Хот үл хөдлөх хөрөнгийн татварыг орлого 
нэмэгдүүлэх нэг хэрэгсэл гэж үзэх нь зүйтэй. УБ хот 
болон засгийн газар хамтдаа газар, үл хөдлөх хөрөнгийн 
татвар, төлбөр хураамж, бүртгэл, шилжүүлэг зэрэгтэй 
холбоотой хууль журмаа эргэн авч үзэх нь зүйтэй. 
Үүнийг илүү өргөн хүрээнд төрийн байгууллагуудын 
хоорондын санхүүгийн, байгууллагын харилцааны 
түвшинд зохицуулах нь зохистой. Үүний гол зорилго 
нь УБ хотын орлогын эх үүсвэрийг дараах хоёр аргаар 
нэмэгдүүлэх ба тэдгээрийг хослуулах боломжтой юм. 
Үүнд: 1) Улсын нэгдсэн төсвөөс УБ хотын төсөвт жил 
бүр тогтвортой засгийн газрын тогтмол шилжүүлгийг 
бий болгох; 2) үл хөдлөх хөрөнгийн зах зээлийн үнэ 
ханшид тулгуурласан эсвэл үл хөдлөх хөрөнгийн 
албан татварыг нэвтрүүлэх ба ингэхдээ газар, орон 
сууц, хувийн сууц, оршин суух зориулалтгүй үл хөдлөх 
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хөрөнгө эзэмшигч нарт татвар ноогдуулах. Мөн хотын 
захиргаа нь газрын төлбөр, үл хөдлөх хөрөнгийн 
татварын хэмжээг тогтооход илүү их эрх мэдэлтэй 
болох хэрэгтэй байна.

Хот хэдийгээр газрын зөвшөөрөл олгох болон 
дэд бүтцээр хангах үүрэгтэй ч газар, үл хөдлөх 
хөрөнгийн үнэ цэнээс хотод ирэх өгөөж одоогоор 

маш бага байгаа.  Газар болон оршин суух 
зориулалтгүй үл хөдлөх хөрөнгийн зах зээлийн үнийг 
тусгасан үл хөдлөх хөрөнгийн татварын тогтолцоо 
нь хотын орлогыг ихээхэн хэмжээгээр нэмэгдүүлэх 
(шигтгээ 5.4) бөгөөд энэ орлогыг дэд бүтэц дутмаг 
газруудад хөрөнгө оруулалт хийхэд ашиглах 
боломжтой юм. Орон сууцууд болон хувийн сууцуудад 
мөн адил зах зээлийн үнэ ханшид суурилсан татвар 

оногдуулах нь зүйтэй. Орлогын татварыг бодвол үл 
хөдлөх хөрөнгийн татвар нь ядуу иргэдэд илүү доогуур 
тусдаг бөгөөд тогтвортой орлогын эх үүсвэрийг бий 
болгоно. Үл хөдлөх хөрөнгийн татвар нь найдвартай 
бөгөөд тогтмол орлогын эх үүсвэрийг бүрдүүлдэг 
учир хот үүнийг ирээдүйн зардал болон өрийн эргэн 
төлөлтийг санхүүжүүлэх хэрэгсэл гэж үзэх нь зүйтэй. 
Энэ нь орон нутгийн бонд зэрэг зээлийн хэрэгслийг 
ашиглахтай холбоотой аливаа хэлэлцүүлэгт тэр 
тусмаа хамаатай юм. Учир нь зээллэгээс олж авсан 
санхүүжилт нь бодит орлого биш- ирээдүйд тодорхой 
зардлын хамт буцаан төлөгдөх шаардлагатай юм. 

Газрын албан татвар, төлбөрийн бодлого нь зах 
зээлийн үнэлгээнд суурилсан байх хэрэгтэй. 
Одоогоор хотын газрын албан татвар, төлбөрийг 
тогтоох эрх мэдэл нь маш хязгаарлагдмал байна. 
Учир нь эдгээрийг ерөнхийдөө улсаас маш доогуур 
тогтоосон байдаг. Хот улсын бодлогыг хамгийн түрүүнд 
хэрэгжүүлж ажилладаг учир татвар, төлбөрийг тогтоох 
байдлыг өөрчлөхийг засгийн газарт ойлгуулахад илүү 
идэвхи санаачлагатай болох хэрэгтэй юм. 

Хот газар болон үл хөдлөх хөрөнгө эзэмшигчдэд 
татвар ноогдуулвал ихээхэн хэмжээгээр орлогоо 
нэмэгдүүлнэ. Хүснэгт 5.1-т газарт суурилсан албан 
татвар, төлбөрийн шинэ хэлбэрийг нэвтрүүлэх 
болон одоо байгаа албан татвар, төлбөрийг илүү 
боломжийн түвшин рүү нэмэгдүүлэх хувилбаруудын 
жишээг тайлбарлан үзүүлэв. Энэ нь бодлогын 

хэлэлцүүлгийг эхлүүлэх суурь мэдээллийн 
зорилготой болохоос биш үл хөдлөх хөрөнгийн 
албан татварын шинэчлэлийн хөтөлбөрийг дүрслэх 
гээгүй болно. Үл хөдлөх хөрөнгийн албан татварын 
шинэчлэлийг нэвтрүүлэхэд хэрэгжилтийн өртгийг 
оролцуулсан үндэслэлийн нарийн загвар, үнэлгээ 
шаардлагатай байдаг. Шийдвэрлэх гол асуудлуудад 
татвар төлөгчдийн олонхийн зөвшөөрлийг олж авах 
болон иргэд, компаниудын төлөх хэмжээг аажмаар 
нэмэгдүүлэх боломжийг хангах явдал юм. Сүүлийн 
асуудал нь төлбөр хураамж, татварыг нэг удаад хэт 
нэмэгдүүлснээр олон нийтийн эсэргүүцэл, үймээнийг 
гаргаж магадгүй тул (төрөөс газрын түрээсийн 
төлбөрийг нэмэгдүүлэхээр оролдсон Хятад улсын 
ЗЗТБ болох Хонконгийн жишээний адил) чухал байдаг.

Энэ судалгааны үр дүнд дараах арга хэмжээнүүд 
нэг эх үүсвэртэй хамгийн том орлогын нэмэгдүүлэх 
боломжтой хэмээн санал болгож байна:

•	 Орон сууцны өмчлөлд татвар ноогдуулах 

•	 Орших суух зориулалттай бус үл хөдлөх хөрөнгөд 
зах зээлийн үнэ ханшинд нь суурилан татвар 
ноогдуулах болон

•	 Хувийн хэвшлийн үйл ажиллагаанд зориулан 
газар олгохдоо зах зээлийн үнээр нь олгох. 

Орших суух зориулалттай бус үл хөдлөх хөрөнгөд зах 
зээлийнх үнийн 0.42 хувийн татвар ноогдуулснаар 2012 

Шигтгээ 5.3: Амжилттай дуудлага худалдааг хэрэгжүүлэх урьдчилсан нөхцлүүд

•	 Хөрөнгө оруулагч нарын хүссэн газар байрлалтай
•	 Зөвшөөрөгдсөн газрын ашиглалт нь зах зээлийн эрэлтэд суурилсан
•	 Үр дүнтэй маркетинг хэрэгжүүлэх (сурталчилгаа өргөн хүрээтэй байж хугацаа хангалттай байх)
•	 Дуудлага худалдааны ил тод процесс(нийтэд нээлттэй аман дуудлага худалдаа гэх мэт)
•	 Эрэлт ихтэй байх үеийг зөв тохируулах

Эх сурвалж: Каганова ба бусад. 2012 он.
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Шигтгээ 5.4: Татварын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгийн үнэлгээ: талбайд суурилсан үнэлгээ

Татварын зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгийн үнэлгээг хийх хэд хэдэн арга байдаг. Үл хөдлөх хөрөнгийн 
аливаа албан татварыг татварын суурь болон татварын хэмжээ-г хослуулан авдаг.  Татварын суурь гэдэг 
нь татвар ноогдуулж буй үл хөдлөх хөрөнгийн үнийг хэлдэг ба хөгжилтэй орнуудад энэ нь тухайн үл хөдлөх 
хөрөнгийн зах зээлийн үнийн зарим хэсэгт суурилдаг.*  Татвар ноогдуулвал зохих дүнд татварын хэмжээг 
тусгахад төлбөл зохих татварын дүн гардаг. Хөгжилтэй улс орнуудад газар, үл хөдлөх хөрөнгийн олонхи 
төрлүүдийн үнийн талаарх мэдээлэл өргөнөөр байдаг ба зах зээлийн үнийг тооцох, татварын суурийг 
тооцоолоход ашиглах боломжтой байдаг.  Харин зах зээлийн үнийн мэдээлэл үнэ зөв биш эсвэл бүрэн бус 
газруудад үл хөдлөх хөрөнгийн үнэн зөв үнэлгээг хийхэд ихээхэн хүндрэлтэй байдаг. Үл хөдлөх хөрөнгө тус 
бүрийн зах зээлийн үнэн зөв үнийн мэдээг цуглуулах болон татварын зориулалтаар үнэлгээний тогтолцоог 
хөгжүүлэх төрийн чадавхи төвөгтэй бөгөөд бий болгоход олон жил болдог. 

Талбайд суурилсан үнэлгээ нь хамгийн энгийн арга бөгөөд үүнийг Унгар, Словак, Словен, Румын болон 
Чехийг оруулан зах зээлд суурилсан үнэлгээний тогтолцоо сул буюу байдаггүй улс орнуудад хэрэгжүүлсэн 
байна. Талбайд суурилсан үнэлгээ нь илүү найдвартай үнийн мэдээлэлтэй болтол болон цаг хугацааны 
турш татварын үнэлгээний чадавхи сайжиртал улам нарийн зах зээлд суурилсан үнэлгээний тогтолцоог 
хөгжүүлэхэд чиглэсэн энгийн эхний алхам юм (Норгард 2013 он). Хамгийн энгийн хэлбэрт татварын суурийг 
тухайн үл хөдлөх хөрөнгийн талбай буюу газрын талбайгаар тодорхойлдог ба ингэхдээ талбайг нэг метр 
квадратын суурь үнэтэй нэгтгэдэг байна. Суурь үнийг 3-5 жил тутамд инфляц болон зах зээлийн ерөнхий 
чиг хандлагыг тусгах зорилгоор шинэчлэх нь зүйтэй байдаг. Татварын хэмжээ-г тухайн үл хөдлөх хөрөнгийн 
төрлийн дагуу өөрчилж буюу тохируулж болдог. Энэ нь УБ хотод ашиглагддаг тогтолцоотой төстэй боловч 
татварын суурийн үнийн таамаглал нь одоогийн зах зээлийн үнэ ханшийг тусгахгүй байна.

Талбайд суурилсан тогтолцоог газрын зах зээлийн үнийн өөрчлөлтөд нийцүүлж эхлэхийн тулд шинэчлэн 
өөрчлөх боломжтой юм. Жишээлбэл, газар болон үл хөдлөх хөрөнгийн албан татварын хэмжээг тэдгээрийн 
байршлуудыг хотын үйлчилгээнүүд (сургууль, эмнэлэг, тээврийн төв болон бусад)-тэй харьцуулан, Чили 
болон Румын улсын жишгээр үйлчилгээнд ойр байршилтай үл хөдлөх хөрөнгөд хол байршилтайгаас илүү 
өндөр албан татвар ноогдуулах байдлаар өөр өөрөөр тогтоох боломжтой юм. (Бахл 2009 он). Энэ арга 
нь татварын суурийн үнэн зөв байдлыг сайжруулах зорилгоор, үл хөдлөх хөрөнгө тус бүрийн илүү үнэн 
зөв үнийн бүртгэл буюу үнийн тооцоог хөгжүүлэхээс өмнө үл хөдлөх хөрөнгийн зах зээлийн үнэ цэнийн 
байршлаас хамаарах ялгааг үл хөдлөх хөрөнгийн албан татварын тогтолцоонд тодорхой хэмжээгээр тооцох 
боломжийг олгодог.  

Эх сурвалж: Бахл, Р. 2009 он; Норгард, Ж. 2013 он. 
Тайлбар: Зах зээлийн үнэ гэдэг нь дараах таамаглалын хүрээнд энгийн худалдан авагч болон худалдагч хоёрын 
хооронд тухайн үл хөдлөх хөрөнгийн арилжаанаас хүлээх боломжтой хамгийн магадлалтай үнэ юм;
•	 Тухайн арилжаанд хамаарах эрхийн төрөлд зориулсан нээлттэй бөгөөд өрсөлдөөнт зах зээл оршдог, 
•	 Тухайн худалдан авагч болон худалдагч нь өөрсдийн дээд эрх ашгийн төлөө зохисгүй түлхэцгүйгээр ухаалаг 

хөдөлдөг
•	 Тухайн үл хөдлөх хөрөнгийг нээлттэй зах зээлд гаргахад хангалттай маркетингийн үйл ажиллагаа явуулсан бөгөөд 

зохих цаг хугацааг зарцуулсан.
•	 Төлбөрийг бэлнээр буюу адилтгах нөхцлөөр хийсэн
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төсвийг 23 хувиар ихэсгэх боломжтой. Үүний нэгэн 
адил орон сууцны өмчлөлд татвар ноогдуулснаар 2012 
төсвийг бараг 20 хувиар нэмэгдүүлэх боломжтой (орон 
сууцны зах зээлийн үнийн 0.35 хувийн жилийн татвар). 
Татварын хэмжээг нэмэгдүүлэх юм бол орлогыг улам 
нэмэгдүүлэх болно. Тооцолж буй нэмэгдэл нь 2012 оны 
хотын төсвийн 56 хувиас (Хувилбар 1-ийн тооцооллын 
хүрээнд; Хавсралт Б-дэх Хүснэгт Б.1-ийг үзнэ үү) 
119 хувийн (Хувилбар 2-ын тооцооллын хүрээнд; 
Хавсралт Б-дэх Хүснэгт Б.2-ыг үзнэ үү) хооронд 
хэлбэлзэнэ. Хавсралт Б дэх Хүснэгт Б.3-т үл хөдлөх 

хөрөнгийн үнэлгээний ердөө 0.3 хувийн жилийн албан 
татвар ноогдуулах энгийн тооцооллын дагуу үл хөдлөх 
хөрөнгийн албан татвараас олох жилийн урсгал 
орлогыг нэмэгдүүлэх боломжийг үзүүлэв. Гэсэн хэдий 
ч үл хөдлөх хөрөнгийн албан татвар нь дангаараа 
хотын төсвийг 2012 оны нийт төсвийн 35 хувь хавьцаа 
нэмэгдүүлэх юм. Эдгээр нэмэлт жилийн орлого нь нэг 
удаагийн зээллэгээс хотын олох магадлалтай дүнгээс 
нилээд давж буйг дурдахгүй байж болохгүй юм.

Хүснэгт 5.1: УБ хотын төсвийн орлогыг нэмэгдүүлэх боломжууд

Орлогын төрөл

УБ хотын 2012 
оны төсөвт эзлэх 
хувь (мян.төг/%)

УБ хотын 2012 оны 
төсвийн түвшинд 
боломжит жилийн 

нэмэгдэл (мян.төг/%) Нэмэгдлийн суурь тооцоолол

УБ хотын 
төсвийн нийт 
орлого

347,288,249/100% б/гүй б/гүй

Зээл* 52,093,237,350/15% Хуулиар зөвшөөрөгдсөн дээд хэмжээ

Хөрөнгө(өмч)
борлуулсны 
албан татвар

7,577,905/2.2% б/гүй б/гүй

Үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татвар:

Оршин суух 
зориулалттай 
бус барилга 
байгууламж

13,250,184/3.8% Суваг 1:
Хамгийн багадаа
1,987,528/0.6%

Суваг 2:
79,501,104/22.8%

Суваг 1:Энэ нэмэгдэл нь зөвхөн татварын албаны 
үндсэн үйл ажиллагаа (татвар ноогдуулах үл хөдлөх 
хөрөнгийн жагсаалт ба цуглуулалт)-г сайжруулахад 
суурилсан ба 2012 оны орлогыг 15%-иар нэмэгдүүлнэ 

Суваг 2: Уг татварыг үл хөдлөх хөрөнгийн зах 
зээлийн үнээр үнэлсэн; зах зээлийн үнэлгээ нь данс 
бүртгэлийнхээс дундажаар 10 дахин их байдаг; 
татвар ноогдуулах дүн нь зах зээлийн үнийн 70%; 
татварын хэмжээ—0.6%. Үр дүн: жилийн албан 
татвар = зах зээлийн үнэлгээний дүнгийн 0.42%. 
Жишээлбэл: Сүхбаатар дүүрэгт арилжааны 
зориулалттай, данс бүртгэлийн үнэлгээ нь 50 сая 
төгрөг, 400 м2 үл хөдлөх хөрөнгө эзэмшдэг компани 
жилд 300,000 төгрөгийн албан татвар төлдөг байсан 
бол 2.1 сая төгрөгийн албан татвар төлдөг болж, 
энэ үл хөдлөх хөрөнгөө 500 саяар зарах боломжтой 
болох юм. 
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Орлогын төрөл

УБ хотын 2012 
оны төсөвт эзлэх 
хувь (мян.төг/%)

УБ хотын 2012 оны 
төсвийн түвшинд 
боломжит жилийн 

нэмэгдэл (мян.төг/%) Нэмэгдлийн суурь тооцоолол

Орон сууц б/гүй

Хувилбар 1:
67,871,526,157/19.5%

Хувилбар 2: 
135,743,052,314/39%

Орон сууцны байрны тоо—170,771
Зах зээлийн дундаж үнэ—113,554,788 төгрөг

Хувилбар 1: Татвар ноогдуулах дүн—зах зээлийн 
үнийн 70%; татварын хэмжээ—татвар ноогдуулах 
дүнгийн жилийн 0.5%. Үр дүн: жилийн албан татвар= 
орон сууцны байрны зах зээлийн үнэлгээний 0.35%. 
Жишээлбэл: жилийн албан татвар = 397,442 төгрөг

Хувилбар 2:Татвар ноогдуулах дүн—зах зээлийн 
үнийн 70%; татварын хэмжээ—татвар ноогдуулах 
дүнгийн жилийн 1%. Үр дүн: жилийн албан татвар= 
орон сууцны байрны зах зээлийн үнэлгээний 0.70%. 
Жишээлбэл: жилийн албан татвар = 794,884 төгрөг

Хувийн сууц б/гүй

Хувилбар 1: 
3,257,054,256/0.9%

Хувилбар 2: 
6,514,108,512/1.8%

Сууцийн тоо—62,362
Зах зээлийн дундаж үнэ—14,922,339 төгрөг

Хувилбар 1: Татвар ноогдуулах дүн—зах зээлийн 
үнийн 70%; татварын хэмжээ—татвар ноогдуулах 
дүнгийн жилийн 0.5%. Үр дүн: жилийн албан татвар= 
сууцны зах зээлийн үнэлгээний 0.35%. Жишээлбэл: 
жилийн албан татвар = 52,228 төгрөг

Хувирлбар 2: Татвар ноогдуулах дүн—зах зээлийн 
үнийн 70%; татварын хэмжээ—татвар ноогдуулах 
дүнд жилийн 1%. Жишээлбэл: жилийн албан татвар 
= 104,456 төгрөг

Газрын албан 
татвар

Хураахад 
хэтэрхий бага 
дүнтэй

Орон сууцны 
байрны өмчлөгчид 
газрын албан 
татвар эсвэл 
газар ашиглалтын 
төлбөрийн аль 
алиныг төлдөггүй

Хувилбар 1:
3,981,386,850/1.1%

Хувилбар 2:
7,962,773,700/2.2%

Татвар ноогдуулах газрын тоо—102,481
Зах зээлийн дундаж үнэ—11,100,000 төгрөг

Хувилбар 1: Татвар ноогдуулах дүн—зах зээлийн 
үнийн 70%; татварын хэмжээ—татвар ноогдуулах 
дүнгийн жилийн 0.5%. Үр дүн: жилийн албан татвар= 
газрын зах зээлийн үнэлгээний 0.35%. Жишээлбэл: 
жилийн албан татвар= 38,850 төгрөг

Хувилбар 2: Татвар ноогдуулах дүн—зах зээлийн 
үнийн 70%; татварын хэмжээ—татвар ноогдуулах 
дүнгийн жилийн 1%. Үр дүн: жилийн албан татвар= 
газрын зах зээлийн үнэлгээний 0.70%. Жишээлбэл: 
жилийн албан татвар= 77,700 төгрөг

Орон сууцанд ноогдуулах үл хөдлөх хөрөнгийн албан 
татвар нь зах зээлийн үнэд суурилсан учир газрын 
үнийг тусгасан гэж тооцсон болно

Хүснэгт 5.1: (үргэлжлэл)
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Хүснэгт 5.1: (үргэлжлэл)

Орлогын төрөл

УБ хотын 2012 
оны төсөвт эзлэх 
хувь (мян.төг/%)

УБ хотын 2012 оны 
төсвийн түвшинд 
боломжит жилийн 

нэмэгдэл (мян.төг/%) Нэмэгдлийн суурь тооцоолол

Газар 
ашиглалтын 
төлбөр

28,136,869/8.1% Бүрдэл хэсэг 1 
(жилийн төлбөр): 
8,471,601,384/2.4%

Бүрдэл хэсэг 2 
(газар авахад нэг 
удаагийн төлбөр): 
10% - 50% 

Бүрдэл хэсэг 1:
o Оршин суух зориулалттай газар эзэмшигчид 

нэгж газарт 538 м2 дээших илүүдэл газарт 
арилжааны-ашиглалтын дундаж төлбөрийг 
төлнө

o Төсвийн байгууллагууд, ТББ-ууд, улс төрийн 
намууд болон шашны байгууллагууд 7,000 
м2 дээших илүүдэл газарт арилжааны-
ашиглалтын дундаж төлбөрийг төлнө

Бүрдэл хэсэг 2:
o Энэ нь хувь хүн амьдрах суухад зориулсан 

газрыг одоогоор үнэгүй олгогдож байгаа гэж 
үзсэн барагцаа бөгөөд бууруулсан тооцоо 
юм

o Энэ орлого жилээс жилд өөр өөр байх 
боломжтой юм

Төрийн өмчийн 
түрээсийн 
орлого

1,022,820/0.3%

Үл хөдлөх 
хөрөнгө 
хувьчилсан 
орлого

638,761/0.2%

“Холболтын 
хураамж”

Энд авч үзээгүй

Эх сурвалж: Орон сууцны байр болон хувийн сууцийн тоо—УБЕГ-ын мэдээнээс; хувьчлагдсан хашаа газрын тоо—ӨХГ-аас.
Орон сууц, байшин болон хашаа газрын зах зээлийн дундаж үнийг Монгол улсын Төв Банкнаас өгсөн 2012 оны арилжааны 
үнийн түүврээс авсан.

Хувийн эзэмшлийн газар, үл хөдлөх хөрөнгөд 
ноогдуулах татвар нь УБ хотын орлогын томоохон 
найдвартай эх үүсвэр болох боломжтой юм. Хотоос 
газар, үл хөдлөх хөрөнгийн албан татварын шинэчлэл 
хийх хүчтэй үндэслэлийг гарган ирж, засгийн газрын 
болон бусад салбарын өргөн хүрээний оролцогч 
талууд, олон нийтэд энэ шинэчлэл нь хэрхэн тэдний 
харилцан ашиг сонирхол, тусын тулд болохыг харуулах 
зорилгоор хамтран ажиллах хэрэгтэй юм. Одоогоор 
хотод инженер, дэд бүтэц, нийгмийн үйлчилгээнд 
зориулсан санхүүжилт ихээхэн хэмжээгээр дутагдаж 
байна.3 УБ болон бусад хотын газар, хувийн сууц, 

3   Санхүүжилт хангалттай бус байх нь хотын дэд бүтэц, үйлчилгээний 
хүртээмжийг сайжруулах болон нэмэгдүүлэх чиглэлээр хоцорч буйн цор 

орон сууц эзэмшигчдэд татвар ноогдуулах нь зүйтэй 
эсэх нь мэдээж улсын бодлогын асуудал. Гэвч 
хүмүүсийн хэт төвлөрөл, дэд бүтцийн эрэлт хэрэгцээ 
болон тогтвортой орлогын эх үүсвэрийн шаардлага 
зэргээс улсын бусад хот эсвэл орон нутгийг бодвол УБ 
хотод харьцангуйгээр нөлөөлж байна. УБ хотын эдийн 
засгийн үйл ажиллагаа Монголын ДНБ-ий дийлэнх 

ганц шалтгаан нь биш. Өөр хоёр шалтгаан байдаг. Нэгт, хотын одоогийн 
хөрөнгө оруулалт үзүүлэх чадавхи нь хотын өөрийн төлөвлөгөөнөөс 
хоцорч байна; 2012 онд УБ хот төлөвлөсөн хөрөнгө оруулалтынхаа ердөө 
62 хувийг хэрэгжүүлсэн байна. Хоёрт, гэр хорооллын одоогийн тэлэлт 
болон цаашдын тэлэлт, Ерөнхий төлөвлөгөөнд тусгасан нэг зориулалтын 
бага нягтаршилтай бүтээн байгуулалт нь эдгээрийн ихэнхи газарт орчин 
үеийн дэд бүтэц хүргэх үйл ажиллагааг хориглох хэмжээний өндөр 
өртөгтэй болгож байна (Дэлгэрэнгүйг Нэгдүгээр бүлгээс үзнэ үү).
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хувийг бүрдүүлдэг. Тиймээс хотын бүрдүүлсэн орлого 
нь (үүнийг бодитойгоор сайжруулах боломжтой) 
засгийн газрын орлогын томоохон эх үүсвэр юм.

Газрын талаарх зохицуулалтын шинэчлэлүүд

Хот үл хөдлөх хөрөнгө шилжүүлэх болон хөрөнгө 
оруулалт хийхтэй холбоотой зардал, эрсдлийг 
буулгах үүднээс зохицуулалтын өөрчлөлтүүдийг 
бодолцох нь зүйтэй юм.  Хот дотор болон Газрын 
харилцаа, геодези, зураг зүйн газар (ГХГЗЗГ), 
УБЕГ зэрэг бусад яам, агентлагуудтай хамтран 
захиргааны шинэчлэлээр нэвтрүүлэх боломжтой 
олон тооны өөрчлөлтүүд байна. Үүнд газрын эрхийн 
гэрчилгээг авах болон шилжүүлэхэд шаардлагатай 
үйл ажиллагааг хялбаршуулах, нэгтгэх явдал багтана. 
Мөн хот өөрөө эдгээр байгууллагуудын үзүүлдэг 
үйлчилгээнүүдийн талаарх нийтийн ойлголт, ил 
тод байдал, хариуцлагатай байдлыг сайжруулах 
боломжтой арга хэрэгсэл, нийтийг хамруулсан 
хөтөлбөрүүдийг боловсруулах боломжтой. 

НЕТГ нь санал болгосон хотын газар ашиглалт 
бүсчлэлийн журмыг нягтлах хэрэгтэй. Ингэхдээ 
бүсчлэлийн зориулалтууд нь тухайн орон нутгийн 
нөхцөл байдалтай нийцэж, НҮБ-ын ХАБИТАТ-ийн 
зөвлөмж: аливаа хороололд талбайн 40 хүртэлх 
хувийг эдийн засгийн зориулалтаар ашиглах нь зүйтэй 
гэсэнд дөхөж очих хэмжээний холимог ашиглалтыг 
дэмжих хэрэгтэй юм (НҮБ-ын ХАБИТАТ, 2013 он). 
Холимог ашиглалтын бүсчлэл нь одоогийн тээврийн 
коридор болон уулзваруудын дагуу илүү үр дүнтэй 
байдаг. Нэмэлт аргачлалд нягтаршлын түвшинг 
хягзаарладаг эсвэл хамгийн багадаа хангах ёстой 
шаардлагуудыг тусгадаг (машины авто зогсоолын 
зай гэх мэт) стандартуудыг авч үзэхбагтана. Эдгээр 
нь барилгын компаниудад өөр өөр байршил дахь 
зах зээлийн нөхцөл байдалтай нийцүүлэн уян хатан 
байх болон нэмэлт хэрэгцээгүй зардлаас чөлөөлөгдөх 
боломж олгох юм. 

Хот нь одоогийн газар эзэмшлийн хуулиудад 
томоохон шинэчлэл хийх замаар хувийн хэвшлийн 
хөрөнгө оруулалтыг илүү их дэмжих боломжтой. 
Одоогийн “эзэмших”, “өмчлөх” ба “ашиглах” эрхийн 
тогтолцоо нь байгууллага болон иргэдийн хувьд цаг 
гарздах, төөрөгдөл үүсэх, зардал нэмэгдэх шалтгаан 
болдог.  Өмчлөх эрхийг эзэмших эрхийн гэрчилгээг 
урьдчилан шаардалгүйгээр шаардлага хангасан 

иргэдэд олгох нь зүйтэй. Энэ нь засгийн газар болон 
хувийн хэвшлийн аль алины хувьд ч эрх болон 
бүртгэлийн тогтолцооны зардал, чирэгдлийг бууруулах 
ач холбогдолтой. Цаашид урт хугацаанд Монгол улс 
болон УБ хот үл хөдлөх хөрөнгийн эрхийн тогтолцооны 
шинэчлэлийн үр дүнг хүртэх болно. Шинэчлэлд: (1) 
хуулийн этгээдүүдийг газар эзэмшихийг зөвшөөрөх 
болон (2)  “эзэмших” болон “ашиглах” эрхийг 
түрээсээр солих багтана. Хуулийн этгээдийн эзэмших 
болон ашиглах эрхийг нийлүүлэн, урт хугацааны 
(60 жил) газар түрээс болгож болно. Гадаадын 
хуулийн этгээдүүд мөн адил тодорхой шалгууруудыг 
хангасан тохиолдолд болон хатуу заасан болзол, 
нөхцөл, хугацаанд түрээслэх эрхтэй байх хэрэгтэй 
юм. Одоогоор хуулиар зөвшөөрөгдсний дагуу 
хувийн хэвшилд хөрөнгө оруулалтын барилгын 
зориулалтаар олгогдсон эзэмших эрхийн хугацааг 
60 жил болгон нэмэгдүүлэх. Энэ нь засгийн газар 
болон хувийн хэвшлийн аль алины хувьд тогтолцооны 
зардал, ачааллыг бууруулах юм.  

Бага өртөгтэй хотын газрыг оршин суух 
зориулалтаар олгодог одоогийн практикийг 
дахин авч үзэх шаардлагатай юм. Иргэдийн газар 
өмчлөх эрх нь Монгол улсын Үндсэн хуулинд зааж 
өгсөн бөгөөд энэ нь хотын эрх мэдлээс гадуур ч гэсэн 
одоогийн практикаас улбаалан УБ хотод ноцтой бас 
давхар бэрхшээлүүдийг авчирч байгаа. Хотын зүгээс 
нэг удаа, үнэгүй газар өмчлүүлэх хугацаа 2018 оны 5 
сарын 1-ний өдөр дуусгавар болоход Монгол улсын 
иргэнд газар өмчлүүлэх тухай хуулийн боломжит 
шинэчлэлийг судлахын тулд Сангийн яам, Барилга, 
хот байгуулалтын яам болон бусад төрийн оролцогч 
талуудтай урт хугацааны түншлэлийг хөгжүүлэх 
хэрэгтэй байна. Энэхүү судалгаагаар УБ хотын 
барилгажилтын хэлбэрийн тэлэлт нь  хотын иргэдэд 
тулгамддаг олон тооны  байгаль орчин, эдийн засаг, 
амьдралын чанарын асуудлуудын хамт иргэн бүрт 
бараг үнэгүй газар олгогдож байгаатай нягт холбоотой 
болохыг тогтоосон. Энэ нь шинээр хөгжиж байгаа 
газруудын дэд бүтцийн асуудлыг шийдвэрлэхэд 
шаардагдах зардлаас шалтгаалан хотын газрын зах 
зээлийн үнийг хязгаарлаж байна. Бага үнэ цэнэтэй 
байх нь тухайн газрууд дах хувийн хэвшлийн 
хөрөнгө оруулалтыг бууруулахаас гадна тэдгээрийн 
сайжруулалт буюу арилжаанаас орлого олох хотын 
чадварыг хязгаарлаж байна. 



77

Хавсралт А

Монгол улсын газрын 
тухай хууль тогтоомжийн 
хөгжил

Монгол улс зах зээлийн эдийн засагт 1990-ээд оноос 
хойш шилжсэнээр газар болон үл хөдлөх хөрөнгөтэй 
холбоотой олон хуулийг нэвтрүүлэн, тэдгээрт дараа 
дараагийн нэмэлт өөрчлөлтүүдийг оруулсан байдаг. 
Арьдчилсан хувьсгалаас өмнө 1971 оны Газар 
ашиглалтын тухай хууль Монгол улс даяар 
мөрдөгдөж байв. Энэ хуулинд 1995 онд нэмэлт 
өөрчлөлт оруулсан байдаг. Одоогийн Газрын тухай 
хууль-ийг Монгол улсын иргэнд газар өмчлүүлэх 
тухай хууль-ийн хамт 2002 онд баталсан (хоёулаа 
2003 онд үйлчилж эхэлсэн) юм. Эдгээр хуулиуд 
болон дараа дараагийн нэмэлт өөрчлөлтүүд газар 
өмчлөл болон ашиглалтын хувьд урагш ахисан чухал 
алхам юм. Эдгээр хуулиуд нь хоёулаа өмчлөл болон 
ашиглалттай холбоотой үйл ажиллагааг зохицуулдаг 
бөгөөд одоогийн байдлаар дахин хэлэлцэгдэхээр 
болоод байгаа. Тухайлбал бэлчээрийн газартай 
холбоотой газар эзэмшил, эрхийн талаар зарим чухал 
хуулиудын сайжруулалтыг хийж байна. Түүнээс гадна 
Монгол улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай 
хууль нь газар өмчлүүлэхээр олгох үйл ажиллагаа 
болон өмчлүүлэх газрын төрөл, хэмжээг зохицуулдаг; 
мөн хуулинд орон нутгийн засаг захиргааны эрх 
мэдэл болон газрын өмчлөлийг тогтоох журмыг 
заадаг. Орон нутгийн засаг захиргаанд орон нутгийн 
тусгай хамгаалалтын дагуу газрыг дайчлан авах 
эрх олгогдсон бөгөөд Засгийн газарт иргэд, хуулийн 
этгээдүүд болон байгууллагуудын эзэмшиж буй газрыг 
“тусгай хэрэгцээ”-г үндэслэн чөлөөлөх эрх байдаг 
(АНУ ОУХА 2004:10-11). Хуулинд дараах гурван 
төрлийн газар эзэмшил, эрхийг заасан байдаг. Эдгээр 

нь (1) газар өмчлөх буюу, тухайн газрыг захиран 
зарцуулах эрхтэйгээр хуулиар зөвшөөрсөн хүрээнд 
өөрийн мэдэлд байлгах; (2) газар эзэмших буюу газрыг 
гэрээнд заасан зориулалт, нөхцөл, болзолын дагуу 
хуулиар зөвшөөрсөн хүрээнд өөрийн мэдэлд байлгах; 
болон (3) газар ашиглах буюу хуулиар зөвшөөрсөн 
хүрээнд газар өмчлөгч, эзэмшигчтэй байгуулсан 
гэрээнд заасны дагуу газрын аль нэг ашигтай чанарыг 
нь гаргаж хэрэглэх юм. Дээрх гурван төрөл нь УБ 
хотын газрын зах зээлийн эрх зүйн үндэс болдог.

Монгол улсын иргэнд газар өмчлүүлэх тухай 
хууль-нд 2005, 2008, 2010, 2011 болон 2012 онуудад 
нэмэлт өөрчлөлт оруулсан нь анхны саналд газар, 
үл хөдлөх хөрөнгийн зах зээлд учруулж болох үр 
дагаварын дүн шинжилгээнээс илүүтэйгээр улс төрийн 
сэтгэл хөөрөлд түлхүү тулгуурласан байсныг илтгэж 
байна. Тус хуулиар Монгол улсын бүх иргэнд 2018 оны 
5 дугаар сарын 1-нийг хүртэл нас харгалзахгүйгээр гэр 
бүлийн хэрэгцээнд зориулан нэг удаа, үнэ төлбөргүй 
газар олгохыг зөвшөөрдөг ч (тус хуулийн хамгийн 
сүүлийн нэмэлт өөрчлөлтийн дагуу) өмчлөл нь Газрын 
төлбөрийн тухай хууль-ийн хүрээнд Засгийн 
газраас 1997 онд нэвтрүүлсэн газрын төлбөрийн 
тогтолцоонд нэгтгэгдсэн байдаг.1 Газрын төлбөрийн 
тухай хууль нь газар эзэмших болон ашиглах эрхийг 
зөвхөн хамаардаг. Харин газрын татварыг газар 
өмчлөх эрхтэй хүмүүст ноогдуулдаг. Газрын татвар 

1   Газар өмчлөл нь үл хөдлөх эд хөрөнгийн албан татварын тогтолцоонд 
нэгтгэгдсэн байдаг. Газар эзэмших болон ашиглах нь газрын төлбөрийн 
тогтолцооноос хамааралтай боловч газрын албан татварын үнэлгээ болон 
газрын төлбөрийн аль аль нь Газрын төлбөрийн тухай хуулинд хамаардаг.
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буюу үл хөдлөх хөрөнгийн албан татварыг Үл хөдлөх 
эд хөрөнгийн албан татварын тухай хууль-иар 
зохицуулдаг. Газрын үнэлгээг тогтоох тогтолцоо нь 
газрын эзэмшлийн бүх төрөлд (өмчлөх, эзэмших болон 
ашиглах) ижил байдаг. Газрын төлбөр нь хот суурин 
болон бусад суурьшлын нутаг дэвсгэрт газрын суурь 
үнийн 0.1-ээс 1 хувийн хооронд байдаг. Уг төлбөрийг 
Засгийн газраас байршил, ашиглалтын зориулалтаас 
гадна нийгэм, эдийн засгийн, геологийн болон байгаль 
орчны хэмжүүрийг харгалзан тогтоодог. УБ хот нь 
байршил болон орлогын түвшингээс шалтгаалан 
газрын үнэлгээний таван бүсэд хуваагддаг бөгөөд бүс 
тус бүр дэх үл хөдлөх хөрөнгөд нэгэн жигд үйлчилдэг.

Анхандаа бүрэн өмчлөх эрхийн шат дамжлагыг гүйцээх 
эрэлт бага байсан ба олон иргэд эзэмших эрхээ 
авсан байсан. Энэ байдал нь иргэд өмчлөх эрх авсны 
дараагаар шаардагддаг газрын (үл хөдлөх хөрөнгийн) 
татварыг төлөхөөс цааргалж байгаагаас шалтгаалж 
байх магадлалтай гэж улс төрчид болон албаны 
хүмүүс үзсэн байна. Энэ цааргалыг  давахын тулд 
үл хөдлөх хөрөнгийн тухай хуулинд нэмэлт өөрчлөлт 
оруулан (2004 оны 1 сарын 9-ний нэмэлт өөрчлөлт), 
оршин суух зориулалттай хувьчлагдсан газруудад 
татварын хөнгөлөлт олгох шийдвэрийг гаргасан байна. 
Газар буюу үл хөдлөх хөрөнгө өмчлөгчдийн албан 
татварыг жилээр тооцон, улирлаар төлүүлдэг. Гэсэн 
хэдий ч 1997 оны газрын үнэлгээнд суурилсан байдаг 
учир одоогийн газрын үнэ ханшны бага хувийг эзэлдэг 
ба бодит байдалд дээр гэр бүлийн хэрэгцээний газарт 
ноогдуулах албан татварыг хураадаггүй болно.

УБ хотын хүн ам ихэссэнтэй холбогдуулсан үүссэн 
гэр бүлийн хэрэгцээний газрын эрэлтээс шалтгаалан 
Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд УБ хотын Захирагч 
2013 оны 7 дугаар сарын 30-ны A/726 тоот 
захирамж-ийг гаргасан. Уг захирамжаар 52 байршилд 
хөдөө орон нутгаас УБ хот руу шилжин суурьшигчдад 
газар өмчлүүлэхийг хязгаарласан байна. “Нийслэлд 
хүн амын хэт төвлөрөл бий болох, ажил эрхлэлт, 
нийтийн үйлчилгээ, тээвэр, холбооны хэвийн ачаалал 
алдагдахаас сэргийлэх талаар авах зарим арга 
хэмжээний тухай” гэх гарчиг бүхий уг захирамж нь 
дараах зорилготой:

Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 
10/39 дугаар тогтоолоор иргэнд гэр бүлийн 
хэрэгцээний зориулалтаар өмчлүүлэх газрын 
хэмжээ, байршлыг баталсан 2013 оны 05 

дугаар сарын 30-ны өдрөөс хойш орон 
нутгаас нийслэлд шилжин суурьшсан иргэнд 
гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалтаар газар 
эзэмших эрх олгох асуудлыг түр зогсоох. Энэ 
түр зогсоолт нь Нийслэлийн гэр хорооллын 
дахин төлөвлөлтийн төсөл хэрэгжиж дуусах 
хүртэлх хугацаанд байна.

Мөн захирамжинд зааснаар

Иргэнд гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалтаар 
өмчлүүлэхээр шийдвэрлэсэн 52 байршилд 
2013 оны 05 дугаар сарын 30-ны өдөр буюу 
Нийслэлийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын 
10/39 дугаар тогтоолоор иргэнд өмчлүүлэх 
газрын хэмжээ, байршлыг баталсан өдрөөс 
өмнө орон нутгаас нийслэлд бүр мөсөн 
шилжин суурьшихаар бүртгэгдсэн, гэр бүлийн 
хэрэгцээний зориулалтаар газар өмчилж 
аваагүй Монгол улсын иргэнд холбогдох 
хууль тогтоомжийн дагуу газар өмчлүүлэх 
ажил зохион байгуулахыг нийслэлийн 
Өмчийн харилцааны газар /Ш.Төмөрбаатар/-т 
даалгасан байна. Захирамжинд 52 байршлын 
15,000 гаруй га газар нутгийг иргэдэд газар 
өмчлүүлэхэд олгохоор тодорхойлсон байна.

Кадастрын тухай одоогийн хуулинд үл хөдлөх 
хөрөнгийн бүртгэлийн журмыг оруулаагүй байдаг ба 
кадастрын хэмжилтээс гарах маргааныг шийдвэрлэх 
эрх зүйн орчин байдаггүй. Дараах гурван төрлийн 
кадастр байдаг: (1) олон зориулалттай кадастр (ойн, 
хөдөө аж ахуйн, хотын болон усны нөөцийн); (2) Албан 
ёсны кадастр (эзэмшлийн болон ашиглалтын статус) 
болон; (3) санхүүгийн кадастр (албан татварын 
үнэлгээ, ашиглалт болон ноогдуулсан төлбөр). 
Захиргааны шүүх 2004 онд байгуулагдсан цагаас 
хойш газрын хил хязгаарыг хууль бусаар давах, 
тохиолдлын хэмжилтийн алдаа зэргээс шалтгаалан 
газартай холбоотой маргаан нэмэгдсэн байна. 2011 
онд нийт шийдвэрлэсэн 645 хэргийн 161 нь газартай 
холбоотой байсан байна. 2013 оны эхний долоон 
сарын байдлаар л гэхэд нийт хэлэлцсэн 816 хэргийн 
274 газар холбоотой байсан нь нийт хэргүүдэд эзлэх 
тоо, хувь өссөнийг харуулж байна. Зарим талаар энэ 
өсөлт нь хотод амьдрах хүмүүсийн тоо ихэссэн болон 
тэд эрх зүйн сонголтуудаа илүү мэддэг болсонтой 
холбоотой. Нийт хэргийн 30 хувь дээд шатны шүүх 
рүү шийдэгдэхээр явдаг гэсэн тооцоо байна. Авилгын 
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асуудалтай хамаарах хэргүүдийг эрүүгийн шүүхээр 
хэлэлцдэг байна.

Захиргааны хэргийн шүүхийн шүүгчдийн ярьж 
байгаагаар зарим тохиолдолд хувь хүнд газар олгогдсон 
боловч ашиглаагүй тохиололд зарим газрын маргаан 
гардаг ба тухайн хувь хүн хаа нэгтээ гэр бүлийнхээ 
бусад гишүүдийн хамт өөр газар дээр амьдарч байх 
нь бий аж. Хотын газрын харилцааны талаар сайн 
мэдэхгүй хөдөө орон нутгийн шилжин суурьшигчид уг 
газар дээр гэр, хашаа барин амьдардаг ба үүнийг нь 
хуулиар олгогдсон хувь хүн дараагаар нь олж мэддэг 
байна. Газар эзэмших гэрчилгээг анх эзэмшигч тухайн 
газрыг хоёр жилийн дотор ашиглаагүй бол эзэмших 
эрхийг нь хүчингүйд тооцох бөгөөд сууршигч өөрийн 
нэр дээр дахин бүртгүүлэх эрхтэй байдаг байна. 
Гэхдээ ийм хэрэг ховор гардаг байна.2 Газрын зарим 
маргаан нь засаг даргын эсрэг нэхэмжлэл байдаг бол 
бусад нь иргэн хоорондын маргаан байдаг. Харин 
засаг даргын эсрэг гаргасан заргын тал нь амжилттай 
шийдэгдсэн байна. Нэхэмжлэл гаргах хуулийн эцсийн 
хугацаа нь 30 хоногийг хэтэрч болохгүй бөгөөд 
түүнээс хойш нэхэмжлэлийг мэдүүлж болдоггүй.3 
Нэхэмжлэл гаргаснаас хойш 7 хоногийн дотор хэрэг 
үүсгэдэг ба хуулийн дагуу 105 хоногийн дотор хянан 
шийдвэрлэгдэх ёстой байдаг боловч зарим нь жил 
болдог аж. Шүүгчид тухайн газарт очих, нэхэмжлэгчтэй 
ярилцлага хийх болон бүртгэлийн мэдээг судлахад 
идэвхитэй оролцдог байна.

Хот байгуулалтын тухай хууль (2008 онд нэмэлт 
өөрчлөлт оруулсан) нь “бүс нутгийн хөгжлийн зохистой 
бүтэц бүрдүүлэх, хот, тосгоныг хот төлөвлөлтийн дагуу 
барьж байгуулахад төр, аж ахуйн нэгж, байгууллага, 
иргэний хооронд үүсэх харилцааг”-г зохицуулдаг. Тус 
хуулинд Нийслэл хотын засаг даргад хотын ерөнхий 
төлөвлөгөөний хүрээнд газар олгох, хэрэгжүүлэх 
ажлыг зохион байгуулах болон ерөнхий архитектороор 
удирдуулсан Хот байгуулалт, барилга захиалагчийн 
албыг байгуулах эрх мэдлийг олгодог. Мөн хуулинд 
хот байгуулалтын арга хэмжээ, үйл ажиллагаанд 

2   Газар өмчлөгдсөн тохиолдолд өмчлөл нь байнгын учир энэ тохиолдол 
үйлчилдэггүй байна.
3   Захиргааны хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хууль (Зүйл 6.1)-ийн албан 
бус орчуулгаас харахад “хуульд өөрөөр заагаагүй бол иргэн, хуулийн 
этгээд захиргааны байгууллага, албан тушаалтны захиргааны хууль 
бус акт нь түүний эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг зөрчсөн гэж үзвэл 
холбогдох захиргааны актыг хүлээн авснаас, эсхүл мэдсэнээс хойш 30 
хоногийн дотор тухайн байгууллага, албан тушаалтныг шууд харьяалах 
дээд шатны захиргааны байгууллага, албан тушаалтанд гомдлоо гаргана” 
гэж заадаг байна.

оролцоот төлөвлөлтийн зарчмыг хэрэгжүүлэх 
болон тусгахыг заасан байна. Газар эзэмшигчдийг 
албадан нүүлгэн шилжүүлэх тохиолдолд төр газар 
эзэмшигчдэд нөхөн олговор олгохоос гадна нүүлгэн 
шилжүүлэх зардлыг хариуцахаар хуулинд заажээ. 
Барилга, хот байгуулалтын яам одоогоор уг хуулийг 
дахин боловсруулж байгаа ба төсөл нь энэхүү тайланг 
бичиж байх хугацаанд гараагүй байсан болно.

УБ хотод өөр өөр зориулалт болон байршлын газрын 
үнэ тодорхой бус байгаа нөхцөлд газар, үл хөдлөх 
хөрөнгийн үнэлгээ, үнийг тооцох аргачлалд анхаарал 
хандуулах нь зайлшгүй юм. Хөрөнгийн үнэлгээний 
тухай хууль (2010)-нд хөрөнгийн үнэлгээний эрх 
зүйн болон институцийн тогтолцоог тодорхойлсон 
байдаг. Хөрөнгийн үнэлгээтэй холбоотой төрийн 
байгууллага, иргэн, хуулийн этгээдийн эрх, үүрэг, 
авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, үйл ажиллагааг 
зохицуулдаг. Наймдугаар зүйлд үнэлгээг олон улсын 
болон үндэсний стандартуудын дагуу гүйцэтгэнэ 
хэмээн заасан байдаг. Түүнчлэн санхүү, төсвийн 
асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага 
нь бусад холбогдох байгууллагуудтай хамтран 
хөрөнгийн үнэлгээний аргачлалыг батлана хэмээн 
заадаг. Практикт Сангийн яам болон БХБЯ хамтран 
газар чөлөөлөхөд олгох нөхөн олговрын үнэлгээний 
аргачлал/журмыг баталдаг.4 Газар, үл хөдлөх 
хөрөнгийн үнэлгээний ойлголтууд нь ил тод бөгөөд 
нээлттэй газар, үл хөдлөх хөрөнгийн зах зээлийн 
бодит арилжааны баримт дээр тулгуурласан байдаг. 
Гэтэл бодит байдалд өндөр татвар болон үл хөдлөх 
хөрөнгийг бүртгүүлэхэд арилжааны “жинхэнэ” үнийг 
мэдэгдэх механизм байхгүйгээс шалтаалан бодит 
үнийг мэдэхэд хүндрэлтэй байдаг.

Энэ асуудал нь татварын тогтолцооны үр нөлөө 
болон арилжааг мэдүүлэх механизм байхгүй 
байгаагаас улбаалж байгаа юм. Мөн холбогдох төрийн 
байгууллагуудын хөтөлж, ашигладаг бодит арилжааны 
үнэ бүхий мэдээллийн сан байдаггүй болон үнэлгээчид 
зэрэг мэргэжилтнүүд дутагддаг зэрэг зарим техникийн 
асуудлууд байдаг. Энэ нь улмаар газрын менежментэд 
томоохон асуудлууд үүсгэдэг ба газар, үл хөдлөх 
хөрөнгийн үнэлгээ ил тод бөгөөд тогтсон газар, үл 

4   Хөрөнгийн үнэлгээний тухай хуулийн 8.2-ыг үзнэ үү. “Санхүү, төсвийн 
асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага нь дангаараа, эсхүл 
төрийн холбогдох эрх бүхий байгууллагатай хамтран тухайн хөрөнгийн 
үнэлгээний зүйлийн шинж байдал, зориулалтад нийцсэн хөрөнгийн 
үнэлгээний аргачлалыг баталж, мөрдүүлнэ”хэмээн заасан байдаг
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хөдлөх хөрөнгийн зах зээлийн бодит арилжааны 
баримтад хангалттай тулгуурлахгүй байгааг илтгэж 
байгаа юм. 

Газар, үл хөдлөх хөрөнгөтэй холбоотой хууль 
тогтоомжууд нь мөн хөрөнгө оруулалт, бүтээн 
байгуулалтыг саатуулж магадгүй гажуудлуудыг бий 
болгосон байна. Жишээлбэл, гадаадын иргэн, гадаад 
улсын хууль этгүүдийн газар эзэмших эрхийг Газрын 
тухай хуулинд хориглосон байтал шинэ Гадаадын 
хөрөнгө оруулалтын тухай хууль (Ёсдүгээр зүйл)-
нд “Монгол улс нь дотоодын хөрөнгө оруулагч нарт 
олгодогтой адил гадаадын хөрөнгө оруулагч нарт 
хөрөнгө оруулалтаа эзэмших, ашиглах зарцуулахад 
нааштай хандана” гэж заадаг. Тус хуулийн 10.1.1-т 
гадаадын хөрөнгө оруулагчид нь гадаадын хөрөнгө 
оруулалттай аж ахуйн нэгжийн бүртгэгдсэн хөрөнгөд 
оруулсан хөрөнгө оруулалтаа гадаадад шилжүүлэх 
зэрэг хөрөнгөө эзэмших, ашиглах болон захиран 
зарцуулах эрх эдэлнэ хэмээн заасан. Тус хуулийн 
21-р зүйлд гадаадын хөрөнгө оруулалттай аж 
ахуйн нэгжид нэг удаадаа 40 жилийн хугацаагаар 
сунгагдах боломжтой 60 хүртэл жилийн хугацаатай 
газрын түрээсийн санал тусгагдсан байдаг. Гэхдээ 
10.2-т гадаадын хөрөнгө оруулагчид Монгол улсын 
хууль тогтоомжийн дагуу үйл ажиллагаа явуулах 
шаардлагатай хэмээн заасан байна. Газрын тухай 
хуулинд гадаадын иргэнд газар эзэмших эрх олгохыг 
хориглосон байдаг учир түрээс болон эзэмших эрх 
хоорондын энэ зөрүүтэй байдал бодит байдалд дээр 
хэрхэн хэрэгжихийг харах л үлдээд байна.

Зах зээлд суурилсан хангалттай бус мэдээ мэдээлэл 
болон бусад эх үүсвэрийн баримт хоорондын зөрүүг 
арилгах мэргэшсэн мэргэжилтнүүдийн тоо төр, хувийн 
хэвшлийн салбарын аль алиных хувьд дутагдалтай 
байна. Хотоос газрын үнэлгээг хязгаарлах газрын 
үнэлгээ, нормыг боловсруулахаар зорьж байгаа нь 
зах зээлийн менежментийн талаарх хэт өөдрөг арга 
барилыг илтгэхээс гадна зах зээлийн одоогийн өө сэв 
болон байж болох гажуудлуудыг бууруулахын оронд 
харин ч ихэсгэх магадлалтай юм. Гэхдээ Нийтийн 
зайлшгүй хэрэгцээгээр газрыг чөлөөлөх тухай хууль-
ийн төсөл нь улсын төслүүд (улсын дэд бүтэц, 
сургууль гэх мэт)-ийг хэрэгжүүлэхэд нийтийн болон 
хувийн газар/хөрөнгө эзэмшигчдийн ашиг сонирхлыг 
тэнцвэржүүлэх зорилготой юм. Уг хуулийн төсөл нь 
газрын үнэлгээ зэрэгт чиглэгдээгүй боловч газар 
чөлөөлөлтөнд өртсөн этгээдэд шударга нөхөн олговор 

олгогдох шаардлагатай гэдэг өнцгөөс хандах ёстой 
юм. Учир нь нөхөн олговрын зориулалттай газар/
үл хөдлөх хөрөнгийн үнэлгээ нь бусад зорилгоор 
хийгддэг газар/үл хөдлөх хөрөнгийн үнэлгээнээс 
зарим зарчмын асуудлаар ондоо байдагт оршино. Уг 
хууль нь газрыг өмчилж, эзэмшиж эсвэл ашиглаж буй 
этгээдүүдэд тэгш үйлчлэх юм. Газар нь чөлөөлөгдөх 
гэж буй хувийн газар эзэмшигчдэд зохих түвшний 
нөхөн олговор олгох мөн бусад туслалцааг үзүүлэх 
баталгааг хангана гэж хүлээж байна.

Газар чөлөөлөх аливаа хуулийн үндсэн суурь нь 
эргүүлэн авах үндэслэлийг бүрдүүлдэг нийтийн эрх 
ашгийн тодорхойлт юм. Тус хуулийн төслийн албан 
бус Англи хэлний орчуулгад дээрх асуудлыг 5.1.3 
дах заалт буюу “тусгай хэрэгцээ гэдэгт Газрын тухай 
хуулийн 13.3.1–13.3.3 болон 13.3.8 дах заалтыг 
хамаарна” гэх заалт болон 5.1.4 дэх заалт буюу 
нийтийн зайлшгүй хэрэгцээ гэдэгт“ олон нийтэд 
зайлшгүй хэрэгтэй бөгөөд нийтийн эрх ашигт үйлчлэн, 
энэ хуулийн 6 дугаар зүйлд заасны дагуу олон нийтийн 
эрүүл, аюулгүй орчин, аюулгүй байдалд амьдрах 
эрхийг хангах үйл ажиллагаа, дэд бүтэц байгууламж”-
ийг хэлнэ хэмээн тусгасан байна. Зарим дотоодын 
ажиглагчдын зүгээс иргэдийг стратегийн шалтгаанаас 
бус арилжааны шалтгаанаар шилжүүлэхэд уг 
хуулийг ашиглах боломжтой хэмээн санаа зовьж 
буйгаа илэрхийлсэн байдаг. Гэсэн хэдий ч хуулийн 
6 дугаар зүйлд нийтийн хэрэгцээнд төрийн/улсын 
дэд бүтцийн газар болон улсын буюу орон нутгийн 
төсвөөр баригдах сургуулийн газар хамаарахын 
зэрэгцээ тусгай хамгаалалтын газар, үндэсний 
аюулгүй байдал, аймаг дундын бэлчээрийн нөөц зэрэг 
тодорхой заасан шалтгаанаар газрыг чөлөөлнө гэж 
заасан байна. Уг хуулийн төслийн удиртгал хэсэгт мөн 
газар чөлөөлөлтийг хамгийн эцсийн аргад ашиглах 
бөгөөд аль болох тохиролцоонд тулгуурлах нь зүйтэй 
гэж тусгасан байна. Уг хууль нь нийтийн хэрэгцээний 
үнэлгээнд үндэслэн газар авахыг ямарваа хувийн 
хэвшлийн этгээдэд зөвшөөрөхгүй юм. Мөн хуулиар 
өртсөн этгээдүүдийн газар, сууц, амжиргаа буюу 
орлого нь өмнөхтэйгээ ижил буюу илүү дээр түвшинд 
байх баталгаагаар хангах юм.

Аливаа чөлөөлсөн газрын нөхөн олговрыг 4.1.5 
дах заалтанд “солих үнэ” буюу “зах зээлийн 
үнэлгээ”-ний аль ихэд тулгуурлана хэмээн 
заасан. Монгол улсад үнэлгээг гүйцэтгэхдээ 
“зах зээлийн үнэ”-ийг “талуудын аль аль нь 
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мэдлэгтэй, ухаалаг бөгөөд албадлагагүйгээр 
хийдэг нөхцөлд зохих маркетингийн үйл 
ажиллагааны дараагаар бие даасан сайн 
дурын худалдан авагч болон худалдагч нарын 
хооронд үнэлгээ хийх огноонд үл хөдлөх 
хөрөнгийг солилцох тооцоолсон дүн” гэж 
тодорхойдог олон улсын жишгийг баримтладаг.

Өөр хувилбаруудыг 11.1.2–4 дэх заалтуудад жагсаасан 
бөгөөд эдгээрт газар нь чөлөөлөгдсөн этгээдүүдэд 
нөхөн олговор дараах хэлбэрээр авах эрхийг олгосон 
байна. Үүнд: бэлэн мөнгө; шууд солих буюу алдсан 
газар болон үл хөдлөх хөрөнгөтэй ижил хэмжээ, 
чанар болон үйлчилгээтэй газар болон барилга 
байгууламжийн хэлбэрээр нөхөн олговор авах; эсвэл 
дээрх хоёрыг хослуулан үүн дээр алдсан орлогын эх 
үүсвэр гэж заасан байна. 

Нийтийн зайлшгүй хэрэгцээгээр газрыг чөлөөлөх 
тухай хууль-ийн төслийг болон түүнийг хэрэгжүүлэхэд 
шаардлагатай журам, дүрмийг газартай холбоотой 
бусад дөрвөн хуультай багцлан парламент-д өргөн 

мэдүүлсэн5 боловч гадаад улсын аж ахуйн нэгжүүдэд 
газар эзэмших эрх олгох заалтаараа олон нийтийн 
маргааныг дэгдээсэн Газрын тухай хууль эргүүлэн 
татагдахад хамт татагдсан юм. Газар, үл хөдлөх 
хөрөнгөтэй холбоотой олон хууль тогтоомж, хэм 
хэмжээ журамлагдаагүйг дурдах нь зүйтэй юм. Энэ 
болон бусад холбогдох хууль тогтоомж, журмуудын 
дагуу шударга бус харьцагдсан тохиолдлын эсрэг 
гомдол гаргах эрх болон боломжуудаа иргэд бүрэн 
мэддэг байх нь амин чухал юм. 

Эцэст нь хэлэхэд үл хөдлөх хөрөнгийн хил хязгаар, 
өмчлөлийн нэхэмжлэлийн талаарх мэдээлэл нь 
ихэнхидээ үнэн зөв бус байдаг ба эдгээр нь маргааныг 
хянан шийдвэрлэх,  албан ёсны бүртгэлийг засахад 
нийтийн нөөц ихээхэн ашиглагддаг болно.

5    Газрын тухай багц хуулинд i) Газрын тухай хууль, ii) Газрын кадастрын 
тухай хууль, iii) Газрын төлбөрийн тухай хууль, iv) Геодези, зураг зүйн 
тухай хууль ба v) Нийтийн зайлшгүй хэрэгцээгээр газар чөлөөлөх тухай 
хууль тус тус ордог.
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Хүснэгт Б.1: Өмнөх газар олголтоос алдсан орлогын тооцооллын хувилбар 1

Газар 
ашиглалтын 

төрөл Хэмжээ (m2)*

m2-ын зах 
зээлийн 

тооцоолсон 
үнэ, 

төгрөгөөр**

Зах зээлийн нийт 
тооцоолсон өртөг, 

төгрөгөөр

Өмнөх 
олголтоос 
(дуудлага 

худалдаа, шууд 
олголт) олсон 
нийт орлого 
2003-2013, 

төгрөгөөр***
Нийт алдагдсан 

орлого, төгрөгөөр

Нийт 
алдагдсан 

орлогын 2012 
оны УБ хотын 
төсөвт эзлэх 

%****
Арилжаа ба 
үйлчилгээ 89,135,877 286,772 25,561,673,719,044 23,112,663,000 25,538,561,056,044

Эзэмших эрхтэй 
гэр бүлийн 
хэрэгцээний 
илүүдэл 
газрууд**

13,363,215 107,570 1,437,481,037,550 1,437,481,037,550

Нийт дүн 26,976,042,093,594 7768%

Хавсралт Б

Газарт суурилсан 
алдагдсан болон 
боломжит орлогууд

Тайлбар:
*ӨХГ-ын өгсөн мэдээлэлд суурилан арилжаа ба үйлчилгээний газрын хэмжээг тооцоолсон ба дараах төрлийг хамааруулсан. 
Үүнд:  Худалдаа, бүх төрлийн үйлчилгээ; бизнесийн үйл ажиллагаа; Шингэн хийн шатахууны төв, шатахууны колонк, агуулах, 
бөөний худалдааны дэлгүүр ба төвүүд; мөн бүх төрлийн гарааш
Эзэмших эрхтэй оршин суух зориулалттай илүүдэл газрыг нэг эзэмшигчид ноогдох 583 м2-аас дээш хэмжээтэй газар гэж 
тооцоолсон: 14,819,549 - 583 x 2498, энэ төрлийн газрын нийт хэмжээ болох 14,819,549 м2 болон газар ззэмшигчдийн тоо 
болох 2498-г ӨХГ-аас өгсөн болно.
**Үл хөдлөх хөрөнгө зуучийн Тэнхлэг зууч компаний 2013 оны 1-4 дүгээр улирлын Үл хөдлөх хөрөнгийн зах зээлийн үнийн 
тоймыг ашиглан  арилжааны болон үйлчилгээний газрын зах зээлийн үнийг 2013 оны 4 дүгээр улирлын өндөр орон сууцны 
барилгын газрын хотын дундаж зах зээлийн үнэ гэж тооцов.
Оршин суух зориулалттай илүүдэл газрын зах зээлийн үнийг дээрх тойм тайлангаас авсан бөгөөд ингэхдээ хамгийн бага 
үнэтэй Сонгинохайрхан дүүргийн үнийг ашигласан.
***  2003 - 2012 оны дуудлага худалдааны орлого болон  2007 - 2012 оны шууд борлуулалтын орлогын талаарх ӨХГ-аас 
өгсөн мэдээнд тулгуурласан
****  2012 оны хотын төсвийн дүн 347,288,249,000 төгрөг байсан. 
м2  = метр квадрат; ӨХГ = Өмчийн харилцааны газар
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Хүснэгт Б.2: Өмнөх газар олголтоос алдсан орлогын тооцооллын хувилбар 2

Газар 
ашиглалтын 

төрөл Хэмжээ (м2)*

m2-ын зах 
зээлийн 

тооцоолсон 
үнэ, 

төгрөгөөр**

Зах зээлийн нийт 
тооцоолсон өртөг, 

төгрөгөөр

Өмнөх 
олголтоос 
(дуудлага 

худалдаа, шууд 
олголт) олсон 
нийт орлого 
2003-2013, 

төгрөгөөр***

Нийт алдсан орлого 
АЛЬТЕРНАТИВ 

хувилбар 
төгрөгөөр*****

Нийт 
алдагдсан 

орлогын 2012 
оны УБ хотын 
төсөвт эзлэх 

%****
Арилжаа ба 
үйлчилгээ 89,135,877 286,772 25,561,673,719,044 23,112,663,000 12,757,724,196,522

Эзэмших эрхтэй 
гэр бүлийн 
хэрэгцээний 
илүүдэл газрууд

13,363,215 107,570 1,437,481,037,550 1,437,481,037,550

Нийт дүн 14,195,205,234,072 4087%

Тайлбар:
* ӨХГ-ын өгсөн мэдээлэлд суурилан арилжаа ба үйлчилгээний газрын хэмжээг тооцоолсон ба дараах төрлийг хамааруулсан. 
Үүнд:  Худалдаа, бүх төрлийн үйлчилгээ; бизнесийн үйл ажиллагаа; Шингэн хийн шатахууны төв, шатахууны колонк, агуулах, 
бөөний худалдааны дэлгүүр ба төвүүд; мөн бүх төрлийн гарааш
Эзэмших эрхтэй оршин суух зориулалттай илүүдэл газрыг нэг эзэмшигчид ноогдох 583 м2-аас дээш хэмжээтэй газар гэж 
тооцоолсон: 14,819,549 - 583 x 2498, энэ төрлийн нийт хэмжээ болох 14,819,549 м2 болон газар ззэмшигчдийн тоо болох 
2498-г ӨХГ-аас өгсөн болно.        
**Үл хөдлөх хөрөнгө зуучийн Тэнхлэг зууч компаний 2013 оны 1-4 дүгээр улирлын Үл хөдлөх хөрөнгийн зах зээлийн үнийн 
тоймыг ашиглан арилжааны болон үйлчилгээний газрын зах зээлийн үнийг 2013 оны 4 дүгээр улирлын өндөр орон сууцны 
барилгын газрын хотын дундаж зах зээлийн үнэ гэж тооцов.
Оршин суух/гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалттай илүүдэл газрын зах зээлийн үнийг дээрх тойм тайлангаас авсан бөгөөд 
ингэхдээ хамгийн бага үнэтэй Сонгинохайрхан дүүргийн үнийг ашигласан.
***  2003 - 2012 оны дуудлага худалдааны орлого болон  2007 - 2012 оны шууд борлуулалтын орлогын талаарх ӨХГ-аас 
өгсөн мэдээнд тулгуурласан        
****  2012 оны хотын төсвийн дүн  347,288,249,000 төгрөг байсан    
***** Арилжаа болон үйлчилгээний газрын зөвхөн 50% нь газрын зах зээлд суурилсан орлогыг босгох боломжтой гэж үзсэн
м2  = метр квадрат; ӨХГ = Өмчийн харилцааны газар

Хүснэгт Б.3: Өмнөх газар олголтоос алдсан орлогын тооцооллын хувилбар 3

Газар 
ашиглалтын 

төрөл Хэмжээ (м2)*

м2-ын зах 
зээлийн 

тооцоолсон 
үнэ, 

төгрөгөөр**

Зах зээлийн нийт 
тооцоолсон өртөг, 

төгрөгөөр

Өмнөх 
олголтоос 
(дуудлага 

худалдаа, шууд 
олголт) олсон 
нийт орлого 
2003-2013, 

төгрөгөөр***

Нийт алдсан орлого 
АЛЬТЕРНАТИВ 

хувилбар 
төгрөгөөр*****

Нийт 
алдагдсан 

орлогын 2012 
оны УБ хотын 
төсөвт эзлэх 

%****
Арилжаа ба 
үйлчилгээ 89,135,877 155,972 13,902,701,007,444 23,112,663,000 6,928,237,840,722

Эзэмших эрхтэй 
гэр бүлийн 
хэрэгцээний 
илүүдэл газрууд

13,363,215 66,371 886,929,942,765 886,929,942,765

Нийт дүн 7,815,167,783,487 2250%
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Тайлбар:
* ӨХГ-ын өгсөн мэдээлэлд суурилан арилжаа ба үйлчилгээний газрын хэмжээг тооцоолсон ба дараах төрлийг хамааруулсан. 
Үүнд:  Худалдаа, бүх төрлийн үйлчилгээ; бизнесийн үйл ажиллагаа; Шингэн хийн шатахууны төв, шатахууны колонк, агуулах, 
бөөний худалдааны дэлгүүр ба төвүүд; мөн бүх төрлийн гарааш
Эзэмших эрхтэй оршин суух зориулалттай илүүдэл газрыг нэг эзэмшигчид ноогдох 583 м2-аас дээш хэмжээтэй газар гэж 
тооцоолсон: 14,819,549 - 583 x 2498, энэ төрлийн нийт хэмжээ болох 14,819,549 м2 болон газар ззэмшигчдийн тоо болох 
2498-г ӨХГ-аас өгсөн болно.
**Үл хөдлөх хөрөнгө зуучийн Тэнхлэг зууч компаний 2013 оны 1-4 дүгээр улирлын Үл хөдлөх хөрөнгийн зах зээлийн үнийн 
тоймыг ашиглан  арилжааны болон үйлчилгээний газрын зах зээлийн үнийг 2013 оны 4 дүгээр улирлын өндөр орон сууцны 
барилгын газрын хотын дундаж зах зээлийн үнэ гэж тооцов. 
Оршин суух зориулалттай илүүдэл газрын зах зээлийн үнийг дээрх тойм тайлангаас авсан бөгөөд ингэхдээ хамгийн бага 
үнэтэй Сонгинохайрхан дүүргийн үнийг ашигласан.
***  2003 - 2012 оны дуудлага худалдааны орлого болон  2007 - 2012 оны шууд борлуулалтын орлогын талаарх ӨХГ-аас 
өгсөн мэдээнд тулгуурласан
****  2012 оны хотын төсвийн дүн 347,288,249,000 төгрөг байсан
м2  = метр квадрат; ӨХГ = Өмчийн харилцааны газар        

Хүснэгт Б.4: Төрөл бүрийн эзэмших эрх эзэмшигчдийн илүүдэл газрын дуудлагаа худалдаанаас олох боломжтой 
ирээдүйн орлогууд 

Газар ашиглалтын төрөл
Хэмжээ 

(м2)

м2-ын зах 
зээлийн 

тооцоолсон үнэ, 
төгрөгөөр*

Газрын 10%-г илүүдэл ба 
дуудлага худалдаагаар 

дахин олгогдсон гэж үзсэн 
боломжит орлого, төгрөгөөр

Газрын 10%-г 
илүүдэл ба дуудлага 
худалдаагаар дахин 
олгогдсон гэж үзсэн 

боломжит орлого, 2012 
оны төсөвт эзлэх %

Төсвийн байгууллага 49,915,603 286,772 1,431,439,730,352 412%

ТББ, улс төрийн нам, шашны байг. 1,939,692 258,095 50,062,441,880 14%

Нийтийн аж ахуй, дэд бүтэц 11,781,081 143,386 168,924,208,027 49%

Үйлдвэрлэл  52,878,346 28,677 151,640,290,104 44%

Нийт дүн 1,802,066,670,363 519%

Тайлбар:
*Үл хөдлөх хөрөнгө зуучийн Тэнхлэг зууч компаний 2013 оны 1-4 дүгээр улирлын Үл хөдлөх хөрөнгийн зах зээлийн үнийн 
тойм тайлангийн дагуу 2013 оны 4 дүгээр улирлын байдлаар төсөвт байгууллагуудын эзэмшдэг газрын зах зээлийн үнийг 
арилжаа/үйлчилгээний газартай ижил тооцоолсон.
Бусад зориулалтын зах зээлийн үнийг бууруулахдаа тухайн газрыг дундажаар зах зээлийн үнэ доогуур байдаг харьцангуй 
эрэлт багатай газар байрладаг гэж тооцсон

Хүснэгт Б.5: Зах зээлийн үнэлгээнд суурилсан үл хөдлөх хөрөнгийн албан татвараас олох жилийн боломжит 
орлого

Газар ашиглалтын төрөл

Үл хөдлөх 
хөрөнгийн 

тоо

м2-ын зах 
зээлийн 

тооцоолсон үнэ, 
төгрөгөөр*

Өмчийн албан татвараас 
жил бүр олох боломжтой 
орлого, татварын хэмжээ  

0.3%, төгрөгөөр

Өмчийн албан татвараас 
жил бүр олох боломжтой 

орлого, татварын 
хэмжээ  0.3%, 2012 оны 

УБ хотын төсөвт эзлэх %
Орших суух зориулалтгүй барилга 14,214 18,928,834,285,714 56,786,502,857 16%

Орон сууц 170,771 21,206,001,238,000 63,618,003,714 18%

Байшинтай газрууд (хашаа байшин) 102,481 2,013,454,455,100 6,040,363,365 2%

Нийт дүн  120,404,506,571 35%
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Тайлбар:
*Оршин суух зориулалтгүй барилгуудын зах зээлийн үнийг тооцохдоо зах зээлийн үнэ нь дансны үнээс дундажаар 10 дахин 
их байна гэж үзсэн
Орон сууц болон хашаа байшингийн зах зээлийн үнийг шинэ болон хуучин нэгжүүдийн 2013 оны борлуулалтын дундаж үнэд 
тулгуурласан
Хашаа байшингийн тооцоолол: Дундаж үнэ/m2: 33,700, Дундаж хэмжээ 583 м2

ХАВСРАЛТ Б ДЭХ ХҮСНЭГТҮҮДИЙН ТАЙЛБАР
Улаанбаатар хот (УБ хот) газрыг үнэгүй буюу зах 
зээлийн үнээс доогуур үнээр арилжаа, үйлчилгээний 
зориулалтаар олгохоос гадна хувь хүмүүст гэр бүлийн 
хэрэгцээний зориулалтаар нэгж газрын дундаж 
хэмжээнээс их хэмжээтэй газрыг олгосноор боломжит 
орлогуудаа алдсаар байна (дэлгэрэнгүйг энэ 
тайлангийн Хүснэгт 3.5-аас үзнэ үү). Алдсан орлогыг 
тооцоолоход таамаглал дэвшүүлэх шаардлагатай 
болдог. Учир нь зарим чухал мэдээ баримт байдаггүй 
ба мөн алдсан орлого нь хотын засаг захиргааны 
газрын бодлогоос хамааралтай байдаг. Дуудлага 
худалдааны байгаа мэдээлэл болон 2003-2012 оны 
хувийн зах зээлийн газрын үнэд суурилан дараах 
тооцооллыг гаргав: 

•	 Нийт алдсан орлогын дүн УБ хотын 2012 оны 
төсвөөс ойролцоогоор 77 дахин их,

•	 Илүү бууруулсан таамаглалын дагуу УБ хотын 
2012 оны төсвөөс ойролцоогоор 40 дахин их, 
харин

•	 Хамгийн бага тооцооллоор УБ хотын 2012 оны 
төсвөөс 22 дахин их байна.  

Төсөвт албан байгууллагууд, ТББ-ууд (улс төрийн 
намууд болон шашны байгууллагуудыг оролцуулан), 
нийтийн үйлчилгээний байгууламж ба дэд бүтэц, мөн 
үйлдвэрлэлийн салбарын эзэмшдэг илүүдэл газрыг 
эргүүлэн эзэмшин, дуудлага худалдаанд оруулснаас 
олох боломжтой ирээдүйн орлогыг тооцоолоход УБ 
хотын 2012 оны төсвөөс 5 дахин их дүн гарч байна. Энэ 
газрыг эргэлтэнд оруулах үйл ажиллагаа зах зээлийн 
шингээх чадавхийг хэтэрч болохгүйг харгалзан 20 
жилийн хугацаанд газрыг зах зээлд гаргавал төрийн 
орлогыг жил бүр УБ хотын 2012 оны төсвийн 25%-тай 
тэнцэх дүнгээр нэмэгдүүлэхээр байна.

Эцэст нь, оршин суух зориулалтгүй барилга 
байгууламж, орон сууц бүхий газрууд (хашаа)-д 
ноогдуулах үл хөдлөх хөрөнгийн албан татварыг 
тэдгээрийн зах зээлийн үнэлгээнд суурилуулдаг 
болговол жил бүр ахиад УБ хотын 2012 оны төсвийн 
35%-тай тэнцэх орлогыг нэмэх юм. 

Тус хавсралтанд эдгээр тооцоололд ашигласан 

мэдээлэл, мэдээллийн эх үүсвэр болон таамаглалуудыг 
тайлбарлав. Тооцоололд эдгээр таамаглалуудыг 
тодорхой дурдан ашигласныг тэмдэглэх нь зүйтэй.  

Мэдээлэл ба мэдээллийн эх үүсвэр

Худалдаа болон үйлчилгээний газар

Хүснэгт Б.6: Худалдаа болон үйлчилгээний газрын 
хэмжээ, 2010 он (м2)

Худалдаа болон үйлчилгээний газар, 
төрлөөр*

Газар, м2

Худалдаа, бүх төрлийн үйлчилгээ 28,385,884
Бизнесийн үйл ажиллагаа 47,229,595
Шингэн хийн шатахууны төв, шатахууны 
түгээх, бөөний худалдааны зах ба 
төвүүд

13,414,309

Бүх төрлийн гарааш 106,089
Арилжаа болон үйлчилгээний 
зориулалттай нийт газар

89,135,877 м2

Эх сурвалж: Өмчийн харилцааны газар (ӨХГ)
Тайлбар:
* Газрын төрлүүд ӨХГ-аас 2014 оны газар ашиглалтын 
төлбөрөөс хүлээгдэж буй орлогуудыг тооцох тооцооллын 
хэсэг болгон өгсөн газрын балансийн мэдээнд тодорхойлсны 
дагуу. 

Эзэмших эрхийн эзэмшилд буй оршин суух/гэр 
бүлийн хэрэгцээний зориулалттай илүүдэл 
газрын хэмжээ (өөрөөр хэлбэл хувьчлагдаагүй)

Хувь хүний сууцийн зориулалттай оршин суухаар 
эзэмшигддэг (хувьчлагдаагүй) газрын мэдээллийг 
үндсэн тайлангийн Хүснэгт 3.5-д үзүүлсэн бөгөөд 
2,498 газар эзэмшигчдийн эзэмшдэг газрын 14,819,549 
м2-г бүрдүүлж байна. Энэ нь нэг газар эзэмшигчид 5,933 
м2 ноогдож байна гэсэн үг бөгөөд эдгээр хүмүүс хотын 
дундаж (хувийн нэг сууцанд ноогдох хотын дундаж 
газрын хэмжээ нь 583 м2)-аас  бараг 10 дахин том 
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талбар газруудыг эзэмшдэг болохыг харуулж байна). 
Үүнийг харгалзан хотоос 14,819,549 – (583 x 2,498) 
= 13,363,215 м2 гэж тооцсон энэхүү “илүүдэл газар”-
ын зах зээлийн үнийг буцаан ноогдуулж магадгүй гэж 
үзсэн.

Арилжаа/үйлчилгээний зориулалттай газрын 
зах зээлийн үнэ

Газрыг арилжаа/үйлчилгээний зориулалтаар газрын 
зах зээлийн үнийг ноогдуулахгүйгээр олгосноос 
алдсан орлогуудыг тооцоолоход гардаг нэг асуудал 
нь тооцоололд зах зээлийн аль үнэлгээг ашиглахаа 
шийдэх явдал юм. 2003 оноос хойш дээрх 
зориулалтаар олгосон газрын жилийн тоо хэмжээ 
тодорхойгүй учир газрын үнийн жилийн хөдөлгөөнийг 
дахин байгуулахаар оролдох нь утгагүй юм. Иймд 
дараах хоёр үнийн ойролцоо хэмжигдэхүүнүүдийг 
ашиглав: 

1) Газрын одоогийн үнэд суурилсан нэг удаагийн 
тойм. Үүнийг барагцаалсан тооцоололд нийтлэг 
хэрэглэдэг. Иймээс үл хөдлөх хөрөнгө зуучийн 
Тэнхлэг зууч компаний (www.zuuch.mn ба www.
shinebair.mn) “2013 оны үл хөдлөх хөрөнгийн зах 
зээлийн үнийн тойм, 1-4 улирал” тайлангаас нэг 
метр квадратын зах зээлийн үнийг авсан. Учир нь 
уг тайланд үл хөдлөх хөрөнгийн төрлөөр болон 
дүүргээр салгасан хамгийн дэлгэрэнгүй мэдээллийг 
агуулсан байсан. Бид арилжаа/үйлчилгээний зах 
зээлийн үнийг нэг метр квадратад 286,772 төгрөг 
гэж тооцсон бөгөөд энэ нь 2013 оны 4 дүгээр 
улирлын хотын дундажласан олон давхар орон 
сууцны барилгын бүсчилсэн газрын үнэ. Энэ үнийг 
дараах шалтгаануудын улмаар ашигласан:

•	 Олон давхар орон сууцны барилгын газрын 
үнийг арилжаа/үйлчилгээний зориулалтын 
бусад бүх төрлийн төлөөлөл болгон ашигласан. 
УБ хотод болон дэлхийн хаана ч олон давхар 
орон сууцны барилга нь арилжааны үл хөдлөх 
хөрөнгийн хамгийн нийтлэг төрөл учир энэ нь 
үндэслэлтэй барагцаалал. Мэдээжийн хэрэг 
бусад зориулалттай газрууд ондоо үнэтэй байж 
болно. Жишээлбэл, албан конторын болон 
шатахуун түгээгүүрийн газрын үнэ орон сууцны 
барилганаас өндөр үнэтэй (ойролцоо байрлалтай 
гэж үзвэл) байж болоход агуулахын зориулалттай 
газрын үнэ доогуур байж болно. Гэхдээ олон 
давхар орон сууцны барилгын газрын үнийг 
арилжаа/үйлчилгээний зориулалтын бүх төрлийн 

төлөөлөл болгон дундажаар ашиглах нь сайн 
үндэслэлтэй байдаг. Мөн УБ хотод энэ төрлийн 
газар нь хамгийн сайн баримтжуулсан үнэтэй 
байдаг. 

•	 Энэ үнэ нь хотын мэдэгдсэн хамгийн өндөр 
дундаж үнэ биш байсан: 2013 оны 4 дүгээр 
улиралд техникийн нөхцөлтэй барилгын газрын 
дундаж үнэ нэг метр квадратад 413,665 төгрөг 
байсан. 

•	 Нэг метр квадратад 286,772 төгрөг гэдэг үнэ нь 
бусад эх сурвалжуудын арилжаа/үйлчилгээний 
зориулалттай газрын тооцоололтой нийцэж 
байсан. 

Хувилбар 1 (бүрэн алдсан орлого) болон Хувилбар 2 
(Бууруулсан алдсан дүнгийн тооцоолол) ашигласан 
газрын үнийг дор тайлбарлав.

2) 2003 – 2013 оны хугацаанд хугацааны-дундаж 
газрын үнэ, газрын үнэ шугаман байдлаар 2003 
оны1 25,172 төг/м2 –аас 2013 оны 286,772 төг/м2 
хүртэл өссөн гэж үзсэн. Хугацааны дундаж үнэ нь 
тэгэхээр 25,172 + (286,772 – 25,172)/2 = 155,972 
төг/м2 буюу өмнөх таамаглалын газрын үнийн 54%. 

Энэ газрын үнийг доорхи Хувилбар 3 ашигласан бөгөөд 
үүгээр хамгийн бага алдсан орлогыг тооцоолсон. 

Гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалттай илүүдэл 
газрын зах зээлийн үнэ (хувийн сууц)

Хувийн сууцийн зориулалтаар эзэмшиж буй илүүдэл 
газрын үнийн хувьд илүүдэл газар учир энэ газрын 
ашиглалтыг арилжаа/үйлчилгээний гэж үзэх нь зүйтэй 
хэмээн бид үзсэн. Гэхдээ эдгээр газрууд нь УБ хотын 
төвийн гадна байрладаг гэж үзэн, хотод олон давхар 
орон сууцны бүсийн газрын зах зээлийн дундаж үнэ 
хамгийн доогуур байдаг Сонгинохайрхан дүүргийн 
дундаж үнийг гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалттай 
илүүдэл газрын зах зээлийг үнийг төлөөлөл болгон 
авсан. Тэнхлэг зуучийн тайлангийн дагуу нэг метр 
квадратад 107,570 төгрөг байсан ба Хувилбар 1 болон 
2-т ашигласан. Харин Хувилбар 3-т 2003 оны 25,172 
төг/м2 –аас 2013 оны 107,570 төг/м2 хүртэл шугаман 
өссөн гэж үзэн, 2003 –2013 оны хугацааны-дундажийг 
ашигласан. Хугацааны дундаж үнэ 25,172 + (107,570 – 
25,172)/2 = 66,371төг/м2. 

1   Өдөр тутмын “Зууны мэдээ” сонины 2003 оны нэг нийтлэлээс харахад 
хотоос нийт 10740  м2 хэмжээтэй газрыг 270,353, 000 төгрөг буюу25172 
төг/м2 үнээр дуудлага худалдаагаар зарсан байна.
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Алдсан орлогуудын тооцоолол

Өнгөрсөн хугацаанд алдсан орлогыг зөвхөн хоёр 
төрлийн газар-т тооцоолсон: арилжаа/үйлчилгээний 
болон гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалтаар эзэмшиж 
буй илүүдэл газрууд. Тооцоололд Хүснэгт 3.5-тай 
холбогдуулан дурдсан бөгөөд зах зээлийн үнээр 
олгогдох боломжтой ТББ-уудын буюу төсөвт албан 
байгууллагуудын эзэмшилд байдаг илүүдэл газрыг 
хамааруулаагүй. Харин албан төсөвт байгууллагууд, 
ТББ-ууд болон бусад ашиглагчдын эзэмшилд байгаа 
илүүдэл газрыг ирээдүйн орлогын боломжит эх үүсвэр 
гэж үзсэн. Алдсан орлогын гурван өөр хувилбаруудыг 
дор танилцуулав.

Хувилбар 1 нь хэрэв арилжаа/үйлчилгээний 
зориулалтаар газрыг дуудлага худалдаагаар буюу 
дуудлага худалдаатай тэнцэх үнээр (өөрөөр хэлбэл 
нээлттэй зах зээлийн үнэ) олгосон бол мөн 2003 оноос 
өмнө энэ төрлийн газруудыг авсан эзэмшигчдээс 
эдгээр үнээр буцаан төлбөр ноогдуулсан бол энэ 
төрлийн газрын НИЙТ эзэмшигчдэд зах зээлийн үнэ 
ноогдуулах боломжтой байсан гэдэг таамаглалд 
тулгуурласан. Энэ тооцооллыг Хүснэгт Б1-т үзүүлсэн. 
Энэ хувилбарыг хэрэгжүүлэхэд дараах шаардлагатай. 
Үүнд: (i) хамгийн наанадаж 2003 он (газрын дуудлага 
худалдааны орлогын ӨХГ-ын мэдээллийн анхны жил)-
оос хойших арилжаа/үйлчилгээний зориулалтаар 
олгосон болон гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалттай 
илүүдэл газарт зах зээлийн үнэ нэхэмжлэх болон (ii) 
эдгээр үнийг 2003 оноос өмнө эзэмшигдсэн газруудаас 
нэхэмжлэх, энэ нь эдгээр газар эзэмшигчдээс газрын 
зах зээлийн үнийг буцаан нэхэмжлэх хүчтэй бодлогыг 
нэвтрүүлэх гэсэн утгыг илэрхийлнэ.

Мөн энэ хувилбарт арилжаа/үйлчилгээний 
зориулалттай газар болон гэр бүлийн хэрэгцээний 
зориулалттай илүүдэл газрын 2013 оны зах зээлийн 
үнийг ашигласан. 

Хувилбар 2-т зөвхөн 2003 оноос хойших арилжаа/
үйлчилгээний зориулалттай газар олголт/
шилжүүлэлтэнд зах зээлийн үнийг ноогдуулсан 
жишээг авч үзсэн. Өөрөөр хэлбэл энэ хувилбарт 
газрыг үнэгүй нөөц байх ёстой гэх хуучин, зах 
зээлийн өмнөх сэтгэлгээг харгалзан, энэ төрлийн 
газрын “хуучин” (2003 оноос өмнөх) эзэмшигчдээс 
зах зээлийн үнийг буцаан нэхэмжлэх нь хэт чанга 
бодлого болж магадгүйг хүлээн зөвшөөрсөн. Гэхдээ 
өмнө дурдсанчлан 2003 оноос хойших арилжаа 

болон үйлчилгээний зориулалттай олгосон газрын 
хэмжээний талаарх мэдээлэл байдаггүй болно.2 Энэ 
мэдээлэл байхгүй учир шилжилт эхэлснээс хойш 
одоогийн нийт арилжаа/үйлчилгээний газруудын 
хамгийн багадаа 50% нь энэ зориулалтаар олгогдсон 
буюу шилжүүлэгдсэн бөгөөд улмаар зах зээлийн үнээр 
олгогдох буюу шилжүүлэгдэх боломжтой байсан гэж 
үзсэн. Зах зээлийн шилжилтийн үед УБ хотод арилжаа 
болон үйлчилгээний үйл ажиллагааны огцом өсөлтийг 
харгалзан үзэх юм бол энэ нь нилээд бууруулж үзсэн 
тамааглал юм.  

Хувилбар 3-т арилжаа/үйлчилгээний газарт 
хугацааны-дундаж газрын үнэ буюу 155,972 төг/м2-
ыг ашигласан ба зөвхөн 2003 оноос хойш олгогдсон/
шилжүүлсэн гэх таамагласан газapт ашигласан. Гэр 
бүлийн хэрэгцээний илүүдэл газрын хувьд үнэ нь мөн 
хугацааны-дундаж 66,371 төг/м2 болно. Энэ хувилбарт 
олгосон/шилжүүлсэн газрын үнэ ба хэмжээний талаарх 
хоёр бууруулсан/дарсан тооцооллыг ашиглаж буй тул 
үүнийг хамгийн доогуур тооцоолол гэж үзэх нь зүйтэй 
юм.   

Цаашлаад илүү газар эзэмших эрх зүйн болон 
нийгмийн үндэслэлтэй шалтгаан байдаггүй учир 
бүх гурван хувилбарт гэр бүлийн хэрэгцээний 
зориулалтаар эзэмшиж буй бүх илүүдэл газарт зах 
зээлийн үнийг нэхэмжлэх нь зүйтэй гэж үзсэн. 

Эцэст нь бүх гурван хувилбарт хот шилжилтээс 
хойш газрын олголтоос зарим орлогыг газрын эрхийн 
дуудлага худалдаагаар болон шууд худалдаанаас 
цуглуулсан гэдгийг тооцсон. Нийт цуглуулсан дүн буюу 
23,112,663,000 төгрөг-ийг ӨХГ-аас (хоёр өөр баримт 
бичигт) өгсөн мэдээлэлд суурилан тооцоолсон:

•	 2003 – 2012 оны газрын дуудлага худалдааны 
орлого, 6,375,400,000 төгрөгийн дүнтэй ба

•	 2007 – 2012 оны газрын эрхийн шууд худалдааны 
орлого, 16,737,200,000 төгрөгийн дүнтэй.

Алдсан орлогыг тооцоолохын тулд энэ дүнг нийт 
орлогоос хассан.

Алдсан орлого болон ирээдүйн боломжит орлогын 
хэмжээг ойлгохын тулд тэдгээрийг УБ хотын 2012 
оны санхүүгийн жилийн нийт төсөв (347,288 сая 
төгрөг байсан)-тэй хүснэгт Б1 – Б5-д үзүүлсний дагуу 
харьцуулсан. 

2   Эсвэл Дэлхийн Банкны баг ӨХГ-т хэд хэдэн удаа хүсэлт гаргасан ч энэ 
мэдээллийг олж авч чадаагүй байж болох юм. 
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Ирээдүйн боломжит орлого

Хүснэгт Б.4-т дараах дөрвөн өөр зориулалтаар 
эзэмшиж буй илүүдэл газрыг (дуудлага худалдаагаар) 
дахин олгохоос олох боломжтой орлогуудын тооцоог 
үзүүлсэн: төсөвт байгууллагууд, ТББ-ууд (улс төрийн 
нам болон шашны байгууллагуудыг оролцуулан), 
нийтийн үйлчилгээний байгууламж ба дэд бүтэц мөн 
үйлдвэрлэлийн салбар. Илүүдэл газар нь төрөл тус 

бүрт 10%-ийг эзэлдэг гэсэн таамаглалд тооцоолол 
суурилсан ба хүснэгтэнд тайлбарласны дагуу 2013 
оны зах зээлийн үнийг ашигласан. 

Хүснэгт Б.5-д үл хөдлөх хөрөнгийн зах зээлийн 
үнэлгээг татварын суурь болгох ашигласан үл 
хөдлөх хөрөнгийн албан татвараас олох боломжтой 
орлогуудыг үзүүлсэн.
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Хавсралт В

УБ хотын газрын 
төлбөрийг тодорхойлох 
газрын үнэлгээний бүсүүд

Газрын зураг В.1: Улаанбаатар хотын газрын төлбөр тогтооход хэрэглэх бүсчлэлийн хил хязгаар

Эх сурвалж: ӨХГ 2010 он
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Газрын зураг В.1 болон Хүснэгт В.1-т үзүүлсэн газрын 
үнэлгээний бүсчлэлийн хил хязгаарыг Нийслэлийн 
иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 2010 оны 7 дугаар 
сарын 16-ны өдрийн “Газрын үнэлгээний бүсчлэлийг 
шинэчлэн, түр хугацаанд ашиглах болон ноогдуулах 
газрын төлбөрийн хэмжээ”-ний тухай 5/39 тогтоолоор 
баталсан. Тус тогтоолоор Улаанбаатар хотод газрын 
эзэмших болон ашиглах эрх эзэмшигчдэд ноогдуулах 
газрын төлбөрийн үнэлгээ, цуглуулалтанд зориулан 

газар ашиглалтын 15 төрөл тус бүрийн нэг метр 
квадратын төлбөрийн хэмжээ болон өмнө ашиглагддаг 
байсан бүсчлэлийг шинэчилсэн. Тогтоолд зааснаар 
үнэлгээний дараах таван бүс байдаг. Үүнд: 1-р бүс - 
ягаан, 2-р бүс – ногоон, 3-р бүс–цэнхэр ногоон, 4-р 
бүс - улаан, 5-р бүс–цайвар цэнхэр. Уг 5/39 дүгээр 
тогтоолын нэрд “түр хугацаанд ашиглах” гэж заасан 
ч уг бүсчлэл болон төлбөрийн хэмжээ хэрэглэгдсээр 
байгаа юм.

Хүснэгт В.1: Одоо ашиглагдаж буй газар эзэмших, ашиглах эрхийн хүрээн дэх газар ашиглалтын төрлүүдийн газрын 
үнэлгээний бүсүүд ба газрын төлбөр

1-р бүс 2-р бүс 3-р бүс 4-р бүс 5-р бүс

1 га газрын суурь үнэ 440 сая төгрөг 1 га газрын суурь үнэ 40 сая төгрөг

№ Газар эзэмшилт, 
ашиглалтын зориулалт

Итгэл-
цүүр

1м2 газрын 
төлбөр, төг

Итгэл-
цүүр

1м2 газрын 
төлбөр, төг

Итгэл-
цүүр

1м2 газрын 
төлбөр, төг

Итгэл-
цүүр

1м2 газрын 
төлбөр, төг

Итгэл-
цүүр

1м2 газрын 
төлбөр, төг

1 Иргэний ахуйн зориулалт 0.2 66 0.1 53 0.1 44 0.3 12 0.2 8
2 Төсөвт байгууллага (зөвхөн 

албан хэрэгцээнд)
0.2 88 0.15 68 0.1 44 0.4 16 0.3 12

3 Худалдаа, бүх төрлийн 
үйлчилгээ

1 440 0.6 264 0.3 132 1 40 0.5 20

4 Аж ахуйн үйл ажиллагаа 
(худалдаа, үйлчилгээнээс 
бусад)

0.8 352 0.5 220 0.2 88 0.8 32 0.4 16

5 Агуулах, шатахуун түгээх 
станц, бөөний худалдааны 
зах, төвүүд

1 440 1 440 1 440 1 40 1 40

6 Бүх төрлийн гараж (газар 
дээрх, доорх)

1 440 1 440 1 440 1 40 1 40

7 Нийтийн тээвэр 0.2 88 0.15 66 0.1 44 0.5 20 0.4 16
8 Дулаан, холбоо, эрчим хүч 

(цахилгаан)
0.6 264 0.3 132 0.2 88 0.7 28 0.5 20

9 Төмөр зам, нисэх онгоцны 
буудал

10 Барилга байгууламж 0.6 264 0.4 176 0.3 132 0.8 32 0.6 24
11 Хамгаалалтын бүс 0.3 132 0.2 88 0.1 44 0.4 16 0.3 12
12 Нам, тбб, олон улсын 

байгууллага, түүний 
төлөөлөгчийн газар

0.3 132 0.2 88 0.1 44 0.8 32 0.4 16

13 Шашин, сүм хийд 0.8 352 0.6 264 0.4 176 0.7 28 0.6 24
14 Бүх төрлийн үйлдвэрлэл 

(хөдөө аж ахуйгаас бусад)
0.6 264 0.4 176 0.1 44 0.4 16 0.2 8

15 Хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэл 0.4 176 0.15 68 0.1 44 0.4 16 0.2 8
16 Хотын захын дүүргүүдэд 

шинээр үйлдвэрлэл (5 жил)
0.1 4 0.1 4

17 Уурхайн газар
18 Олборлолт 0.8 32 0.8 32
19 Үйлдвэрлэл 0.5 20 0.5 20

Эх сурвалж: ӨХГ 2010 он

Тайлбар: Энэ хүснэгтэнд хотын газар ашиглалтын өөр өөр төрлүүдэд ноогдуулах газрын төлбөрийг үзүүлэв. Бүс тус бүр дээр 
газар ашиглалтын төрөл бүрийн 1 га газрын суурь үнэ, 1м2 газрын төлбөр болон итгэлцүүрийн коэффициентийг үзүүлэв.



93

Өртөг багатай орон сууцны хүрээлэн (ӨБОСХ). 2014 
он. “Улаанбаатар хотын иргэдийн төлбөрийн 
чадварт нийцсэн орон сууцны стратеги: Төсөл” 
ӨБОСХ: Бостон, MA.

С. Эйнжел,Ж. Парент, Д.Сивко, А. Блейба Д.Потере 
нар. 2011 он. “Дэлхийн хотуудын тэлэлтийн 
хэмжээсүүд: Бүх орнуудын тооцоо ба хэтийн 
төлөв, 2000-2050.” Progress in Planning 75 (2): 
53–107.

П. Бартер,Ж. Кенворти ба Ф. Лаубе нар. 2003 
он. “Тогтвортой тээврийн тухайн Ази тивийн 
сургамжууд.” Хт. Н. П. Лоу баБ.Ж. Глисон, 
Хотын тээврийн тогтвортой байдлыг хангах нь. 
Безингстоук Их Британи: Палгрейв-Макмиллан.

Д. Белл. 2005 он. “Орчин үеийн ерөнхий төлөвлөгөөний 
үүсэл: Үл хөдлөх хөрөнгийн зах зээл ба хотын 
зохион байгуулалтын ач холбогдол”Journal of Ur-
ban Design 10(1): 81–110.

Е. Бова, Р. Диппелсмэн, К. Райдаут ба А. Шехтер 
нар.2013 он. “Төрийн санхүүгийн тайланг өөр 
өнцгөөс авч үзэх нь: Санхүүгийн бус хөрөнгийн 
үүрэг, роль.” Ажлын бичиг баримт №13/95. Олон 
Улсын Валютын Сан, Вашингтон.

М. К. Буайе.1983 он.Оновчтой хотыг мөрөөдөх нь: 
Америк хот төлөвлөлтийн домог. Кембридж, 
MA: MIT Press.

Ж.K. Брюкнер. 2000 он. “Хотын тэлэлт: оношилгоо 
баарга хэмжээ” International Regional Science Re-
view Цув. 23, Дугаар 2, ху-160-171.

Р. Серверо. 2003 он. “Чиглүүлсэн аяллын судалгаа нь 
муу хөрөнгө оруулалтыг бий болгож байна уу?” 
Access 22 (Хавар): 22–27.

А. Г. Чэмпион. 2001 он.“Өөрчлөгдөж буй хүн амын зүйн 
байгуулал ба олон төвт хотын бүсүүдийн хөгжил: 
Хотын хүн амын хэмжээ, бүтэц, тархалтын үр 
дагаварууд.” Urban Studies 38: 657–77.

Б. Чилхаасүрэн ба Б. Баасанхүү нар. 2012 он. 
“Улаанбаатар хотын хүн ам ба эдийн засгийн үйл 
ажиллагаа.” Улаанбаатар хотын Статистакийн 
газар.

Калгари хот. 2011 он. “Калгари хотын нийгмийн намтар: 
Хотын төвийн арилжааны гол төв.” http://www.cal-
gary.ca/CSPS/CNS/Pages/Research-and-strategy/
Community-profiles/Community-Profiles.aspx	 дээр 
хандах боломжтой.

К. У. Дейнингер. 2003 он. Өсөлт ба ядуурлыг бууруулах 
газрын бодлогууд. Вашингтон:Дэлхийн Банк

Д. Доуолл. 2010 он. “Хавсралт 1: Латин Америк ба 
Карибийн хотуудын газрын зах зээл: Холбогдох 
бүтээлүүдийн тойм ба санал болгож буй арга 
зүйн хандлага.” Интер-Америкийн Хөгжлийн Банк, 
Вашингтон.

Д. Е. Доуолл ба Г.Кларк нар. 1996 он.Хөгжиж буй 
орнуудын хотын газрын бодлогыг шинэчлэх 
тогтолцоо. Найроби: НҮБ-ийн ХАБИТАТ-ийн 
хотын менежментийн хөтөлбөр.

У. Б. Фултон. 1999 он. Калифорнийн төлөвлөлтийн 
гарын авлага, 4-р боть. Пойнт Арина, CA: Solano 
хэвлэлийн газар.

Г. Федер ба Д. Фини. 1991 он. “Газар эзэмшил ба үл 
хөдлөх хөрөнгийн эрх: Хөгжлийн бодлогын онол 
ба үр нөлөө.” World Bank Economic Review Цув. 5, 
Ду. 1, ху-135-153.

Б. Фливберг. 2005 он. “Том дэд бүтцийн төслүүдийн 
бодлого ба төлөвлөлт: Асуудлууд, шалтгаан, 
заслууд.” Бодлогын судалгааны ажлын бичиг 
баримт WPS 3781. Дэлхийн банк, Вашингтон.

Х. Гарзон ба М. Фрейре нар. 2014 он (удахгүй). 
“Орон нутгийн орлогыг захиран зарцуулах.” Хт. 
Кэтрин Фарвакюэ-Виткович ба Михали Копанеи 
нар, Хотын захиргааны санхүү: Орон нутгийн 
захаиргааны гарын авлага. Вашингтон: Дэлхийн 
Банкны институт.

Эх сурвалжууд



94 УЛААНБААТАР ХОТЫН ГАЗРЫН ХАРИЛЦАА БА МЕНЕЖМЕНТ

Е. Глезер. 2010 он. Агломерац эдийн засгийн судлал. 
Чикаго: Чикагогийн их сургуулийн хэвлэлийн 
газар.

Е. Л. Глезер ба Ж. Гюурко нар. 2002 он. “Орон сууцны 
төлбөрийн чадвартай байдал дах бүсчлэлийн 
нөлөө” NBER Ажлын баримт бичиг ду. 8835

М. Гиезен. 2012 он. “Энгийн байлгах уу? Мега төслийн 
төлөвлөлтийн цогц байдлыг багасгахын давуу бол 
сул талуудын кейс судалгаа.” International Journal 
of Project Management 30( 7): 781–90.

П. Харрисон,А. Тодес ба В. Ватсон нар.2008 он. 
Төлөвлөлт ба өөрчлөлт: Арьс өнгөөр ялгаварлах 
үзлийн дараах үеийн туршлагаас суралцах нь. 
Лондон ба Нью-Йорк: Рүтледж.

М. Хансен. 1995 он. “Шинэ хурдны авто зам хөдөлгөөн 
үүсгэдэг үү?” Access 7: 16–22.

М. Хансен ба Ю. Хуан нар. 1997 он.“ Калифорний хот 
суурин газрын авто замын нийлүүлэлт ба замын 
хөдөлгөөн.” Transportation Research A 31: 205–18.

Хт. Г. Инграм ба Ю.Хун. 2010. Үнэ цэнээс олж авах 
ба газрын бодлогууд. Кембридж, MA: Газрын 
Бодлогын Линкольн Институт. 

О. Каганова. 2011 он. Орон нутгийн засаг захиргааны 
хөрөнгө оруулалт төлөвлөлтийн гарын авлага.
Вашингтон: Дэлхийн Банк.

———. 2012a. “Орон нутгийн засаг захиргааны үл 
хөдлөх эд хөрөнгийн удирдлагын гарын авлага.” 
IDG	 Asset	 Management	 Toolkit,	 ду.	 1.	 Урбан	
институт. http://www.urban.org/publications/412531.
html дээр хандах боломжтой.

———. 2012b. “Төрийн газар ба үл хөдлөх хөрөнгийн 
үнэлгээ ба үнэ: Томорч буй мөсөн уулын орой.” 
Real Estate Issues37(1): 9–16.

О. Каганова, С. Говорусич ба Д. Маркович нар. 
2012 он. Хөрөнгө оруулагчдад орон нутгийн 
газрыг багцлах ба маркетинг явуулах гарын 
авлага. Урбан институтын ажлын баримт 
бичиг. http://www.urban.org/UploadedPD-
F/412532-Guidebook-on-Packaging-and-Market-
ing-Municipal-Land-to-Investors.pdf дээрээс үзэх 
боломжтой.

Ольга Каганова ба Гжегож А. Бучек нар. 2010 он. 
Варшавын нийтийн эзэмшлийн газар ба үл хөдлөх 
хөрөнгийн удирдлага: Стратегийн боломжууд. – 
Дэлхийн Банкинд зориулсан Урбан институтын 

тайлан

К. С. Ким ба Н. N. Галлент нар. 1998 он. “Өмнөд 
Солонгосын нийслэлийн бүсийн аж үйлдвэрийн 
өсөлтийг зохицуулах.” Cities 15(1): 1–11.

Х. Ж. Майер ба К. Ц. Самервилл. 2000 он. “Газрын 
ашиглалтын журам ба шинэ барилга.” Zell/
Lurie Center ажлын баримт бичиг 331, Уортоны 
сургууль, Пеннсилванийн их сургууль.

Барилга, хот байгуулалтын яам. 2013 он. 
“Улаанбаатар хотыг 2020 он хүртэл хөгжүүлэх 
ерөнхий төлөвлөгөөний тодотгол, 2030 он хүртэлх 
хөгжлийн чиг хандлага, Улаанбаатар хотын 2030 
оны хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө, хураангуй 
тайлан IV Боть.”

Сангийн яам, Монгол Улс. 2009 он. “Улсын болон 
орон нутгийн өмчийг дахин үнэлэх аргачлал.” 
Сангийн яамны сайдын 2009 оны 6-р сарын 5-ны 
135-р тогтоол хавсралтаар гарсан. Монгол Улсын 
Засгийн газар.

Монголиан Пропертис. 2013 он. “Үл хөдлөх хөрөнгийн 
тайлан: 2013” Монголиан Пропертис: Улаанбаатар

Ж. Өүлс, Р. Вейсберг ба Мишель Уайт нар. 1974 он. 
“Газрын үнэнд бүсчлэлийн үзүүлэх нөлөөнүүд” 
Journal of Urban Economics Цуврал 1. 428-444

Г. Пейн. 1997 он. Хөгжиж буй орнуудын хотын газар 
эзэмшил ба үл хөдлөх хөрөнгийн эрхийн тойм. IT 
Publications/ODA.

———Г. Пейн. 2002 он. Газар, эрх, шинэчлэл: 
Хотын ядуу иргэдийн эзэмших эрхийн баталгааг 
сайжруулах. Лондон: ITDG Publishing

Г. Петерсон. 2009 он.  Хотын дэд бүтцийг 
санхүүжүүлэхэд газрын үнэ цэнийг ашиглах. 
Вашингтон: Дэлхийн Банк. 

Финлянд Улсын хүн амын бүртгэл. 2014 он. “Vдestцti-
etojдrjestelmд	Rekisteritilanne	31.1.2014“ http://vrk.
fi/default.aspx?docid=7809&site=3&id=0.2014 оны 
7-р сарын 8-нд хандсан

Д. Шүп. 2011 он. “Чөлөөт авто зогсоол эсвэл чөлөөт 
зах зээл.” Access 38 (Хавар): 28–35. http://www.
uctc.net/access/38/access38_free_parking_mar-
kets.shtml	дээр хандах боломжтой.

М. Сторпер ба А. Венаблес нар. 2004 он. “Цуурай: Нүүр 
тулсан харилцаа ба хотын эдийн засаг.”Journal of 
Economic Geography 4(4): 351–70.



95ЭХ СУРВАЛЖУУД

К. Саттон ба У. Фахми. 2003 он. “Египетийн 1996 оны 
хүн амын тооллогын үр дүнгээс хамаарсан Кайро 
хотын тэлэлт ба стратегийн ерөнхий төлөвлөгөө” 
Cities 18(3): 135–49.

Тэнхлэг зууч. 2014 он. “Үл хөдлөх хөрөнгийн зах 
зээлийн үнийн тойм, 2013 он, 1-ээс 4-р улирал.” 
Улаанбаатар: Тэнхлэг зууч

Улаанбаатар хот. 2010 он “Хот суурины дэвсгэр 
газарт хот байгуулалтын иж бүрэн үнэлгээ өгөх 
аргачилсан заавар.” УБ 30-201-03.  Улаанбаатар 
хот

НҮБ-ын Хүн амын нутагшил, суурьшлын хөтөлбөр (UN-
ХАБИТАТ) 2009 он. Хүн амын нутагшлын дэлхийн 
тайлан 2009: Тогтвортой хотуудыг төлөвлөх нь. 
http://mirror.unhabitat.org/pmss/listItemDetails.aspx-
?publicationID=2831

———. 2013. “Хотын удирдлагуудад зориулсан хот 
төлөвлөлт.” НҮБ-ХАБИТАТ, Найроби,Кени.mirror.
unhabitat.org/pmss/getElectronicVersion.aspx?n-
r=3385&alt=1 дээр хандах боломжтой .

АНУ-ын Олон улсын хөгжлийн агентлаг (АНУ-
ОУХА). 2004 он. “Үл хөдлөх хөрөнгийн эрх ба 
газар хувьчлал: Монгол улс дах амжилтын 
асуудлууд”,http://usaidlandtenure.net/sites/de-
fault/files/USAID_Land_Tenure_Property_Rights_
and_Land_Privatization_Mongolia.pdf дээр үзэх 
боломжтой.

АНУ-ын Хүн амын тооллогын товчоо. 2012 он.” Том 
болон жижиг хотуудын статистикийн бүсүүдийн 
хүн амын жилийн тооцоо:  2010 оны 4 сарын 
1-нээс 2011 оны 7-р сарын 1.” Вашингтон: АНУ-ын 
хүн амын тооллогын товчоо.

П. Уоделл ба В. Шукла нар. 1993 он. “Ажил эрхлэлтийн 
хөдөлгөөн, орон зайн өөрчлөн зохион байгуулалт 
ба бизнесийн цикл.” Geographical Analysis 25: 35–
52.

Х. Верлин. 1999 он. “Ядуусын хорооллыг сайжруулах 
үлгэр.”Urban Studies 36(9): 1523–34.

У. С. Уйтон. 1998 он. “Түгжрэлтэй хотуудын газар 
ашиглалт ба нягтаршил” Journal of Urban Econom-
ics  Цув. 43, ху. 258-272.

Дэлхийн Банк. 1992 он. “Хөгжиж буй орнуудын хотын 
газрын бодлого, институцуудыг шинэчлэх нь.” 
Дэлхийн Банк,Вашингтон.

———. 2008 он. Бразил улс: Порту Алегри хотын 

илүү оролцоог хангасан, үр дүнтэй олон нийтийн 
оролцоот төсвийн зүг, Боть 1., Үндсэн тайлан. 
Вашингтон: Дэлхийн Банкhttps://openknowledge.
worldbank.org/handle/10986/8042

———. 2010 он. Монгол улсад хот тэлэлтийг зохицуулах 
нь: Хувилбарт суурилсан хот төлөвлөлтийн 
шилмэл туршлагууд. Дэлхийн Банк, Вашингтон

———. 2011 он. “Гүрж улсын газрын салбарын 
засаглалыг сайжруулах нь: Газрын засаглалын 
үнэлгээний хүрээний хэрэгжилт.” Дэлхийн Банк, 
Вашингтон.

———. 2012 он. “2013–2017 оны санхүүгийн жилд 
Монгол улстай түншлэх стратеги.” Дэлхийн Банк, 
Вашингтон.

———. 2013a. “Дэлхийн мэдээллийн банк.” http://
data.worldbank.org/country/mongolia дээр хандах 
боломжтой.

———. 2013б. “Улаанбаатар хотын санхүү.” Дэлхийн 
Банк, Вашингтон.

“Хотыг тогтвортой байдлыг хөгжүүлэх нь: Зарчмууд, 
хэрэгслүүд ба дадал.” Дэлхийн Банк, Вашингтон.

———. 2013c. “Энэтхэг улсын Гужарат мужийн 
Ахмедабад хотын нийтийн эзэмшлийн газрын 
тооллого бүртгэл.” Бодлогын судалгааны ажлын 
баримт бичиг 6664. Дэлхийн Банк, Вашингтон. 
http://www-wds.worldbank.org/external/default/WD-
SContentServer/IW3P/IB/2013/10/18/000158349_2
0131018101926/Rendered/PDF/WPS6664.pdf дээр 
үзэх боломжтой.

———. 2014b. “Улаанбаатар хотын тэгш бус байдал 
ба үйлчилгээний хүртээмжийн судалгаа.” Дэлхийн 
Банк, Вашингтон.

———. 2014c. Бизнес эрхлэх нь 2014. Дэлхийн Банк, 
Вашингтон.

———. 2014d. Хотын тээврийн мэдээллийн дүн 
шинжилгээний хэрэгсэл (ХТ-МДШХ). Вашингтон: 
Дэлхийн Банк.

———. 2015 он. Зүүн Азийн өөрчлөгдөж буй хотын 
суурин газрын байдал: Хотын 10 жилийн өсөлтийг 
хэмжих нь. Вашингтон: Дэлхийн Банк.




