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Орчин үе ба Мөрөөдлийн хотууд

Өнөөдөр дэлхийн улс орнуудад шинэ, шинэ мөрөөдлийн хот байгуулсан олон туршлагууд байдаг. Жишээлбэл:

Ласвегасыг элсэн цөлд зугаа цэнгээний хот байгуулж, Дубайг далайд шинэ арал үүсгэн байгуулж, Олимп зохион

байгуулах эрх авах замаар шинэ спортын хотууд байгуулагдаж усан дээр далдуу мод зурсныг амьдралд

хэрэгжүүлж дэлхийн аялал жуулчлалыг хөгжүүлж, далайн боомтуудад барааны хангамж үйлдвэрлэл, брэнд

шилжүүлэх, аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх замаар хотыг хөгжүүлж, Чингис хааны онгоныг түшиглэн шинэ Ордос

хотыг байгуулж дэлхийн аялал жуулчлалын сүлжээнд хамрагдаж, хэт хотжих процесс явагдсан хотууд буйраа

сэлгэж, шинэ засаг захиргаа, шинжлэх ухаан, технологийн хот болох замаар хөгжиж байна.



ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ТУРШЛАГА ТЯНЖИНЬ ХОТ 
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Инчеон шинэ хотын өөрчлөлт, 1994 – 2011 он 







IFEZ-н давуу тал : “Дэд бүтэц : Нисэх буудал, усан боомт”

Инчоны ОУ-ын нисэх онгоцны буудал

• Төсөл хэрэгжүүлж эхэлсэн хугацаа : 2001. 

3. 29

• Нислэгийн хэмжээ : 87 авиа компани,  

176 хотод нислэг үйлдэж байна. 

• Гурван нисэх зурвас : 2008 онд

ашиглалтад бүрэн орсон. 

• Нисэх буудлын үйлчилгээ 1-р байр, ачаа

тээш 2-р байр, зорчигч тээвэр 9-р байр

• Олон улсын зорчигчдын тоо (2015 онд)

4,5 сая хүн, транзит зорчигч 8 сая хүн

• Хятадтай хийх бараа эргэлтийн 65%-г

явуулдаг.: 







БОЛГАР ЧЕХ ОРОСГЕРМАН ПОЛЬШ УНГАР

СЭВ-ИЙН ОРНУУДЫН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН БОДЛОГО

Дархан хот нь 1990-ээд он хүртэл хуучнаар социалист орнууд болох ЗХУ, Болгар, Польш, Унгар,
Чехословак, Герман зэрэг улсуудын техник, эдийн засгийн хамтын ажиллагааны тусламжтайгаар
боловсруулах чиглэлийн үйлдвэрүүдийг барьж байгуулан гадаад, дотоодын инженер техникийн болон
нарийн мэргэжлийн ажилтан, ажилчид ажиллаж амьдарч байсан нөр их арвин түүхтэй, социалист улс
орнууд, олон орны үндэстэн, ястан цугларсан үйлдвэрлэл худалдаа соёлын томоохон төв болох
“Найрамдлын Дархан Хот”-ыг байгуулж, хамтран техник эдийн засгийн үндэслэл боловсруулах замаар
өөр өөрийн улс орнуудын хөрөнгө оруулалтыг оруулан техник технологи оруулж, үйлдвэр аж ахуйн
газруудын бүтээн байгуулалтыг хийж, ажиллах амьдрах таатай орчин бүхий Монгол улсын анхны
стандарт бүхий хотыг байгуулсан юм.

МОНГОЛ УЛС, ДАРХАН
ХОТ



АНХНЫ ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ, ХОТ БАЙГУУЛАЛТ

СОЦИАЛИСТ ЭДИЙН ЗАСАГ НАЙРАМДАЛТ ХАМТЫН
ХАРИЛЦАН ТУСЛАЛЦАХ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН
ҮЙЛДВЭРИЙН ГАЗРУУДЫН БҮТЭЭН БАЙГУУЛАЛТ

БОЛГАР ЧЕХ ОРОС

ГЕРМАН ПОЛЬШ УНГАР

СОЦИАЛИСТ ЭДИЙН ЗАСАГ НАЙРАМДАЛТ ХАМТЫН ХАРИЛЦАН ТУСЛАЛЦАХ ХӨРӨНГӨ
ОРУУЛАЛТЫН ҮЙЛДВЭРИЙН ГАЗРУУДЫН БҮТЭЭН БАЙГУУЛАЛТ



Амьдрах, ажиллах, амрах орчин дээд зэргээр хангагдсан нийгмийн хөгжсөн орчин

Зах зээлийн эдийн засгийн харилцааны шинэ үеийн гадаад дотоодын хөрөнгө оруулалттай шинэ хот байгуулалт

Ажиллах Амьдрах Амрах

ОЛОН УЛСЫН НАЙРАМДЛЫН ДАРХАН ХОТ



ГЕОПОЛИТИК БА МОНГОЛЫН ХӨГЖЛИЙН ЧИГ ХАНДЛАГА ШИНЭ ХОТ БАЙГУУЛАЛТ




















