


 

 

60. Чингис Хааны дурсгалын 

цогцолбор 

Их Монгол Улс байгуулагдсаны 800 жилийн 

ойгоор олон улсын 5 одтой зочид буудал, 

хурлын танхим бүхий “Чингисийн 

цогцолбор”-ыг хүүхдийн паркын гол хаалганы 

харалдаа 4 га газарт байгуулах шийдвэрийг 

төр засгаас гаргаж тендер шалгаруулсан 

байдаг. Тухайн үед Засгийн газарт хөрөнгө 

хомс байснаас Шангри-Ла зочид буудлын 

төсөлд хурлын танхим нэмж оруулаад тэнд 

байгуулах саналыг 800 жилийн ойн 

комиссоос санал болгосноор бид төслөө 

эхэлсэн. 



67. Төлөвлөж буй зочид

буудал   Монтана ХХК

Үндэсний соёл амралтын төвийн зүгээс 

зочид буудлын төсөл нь паркын гол 

хаалгыг хааж байгаа тул аль нэг булан руу 

шилжүүлэх санал тавьсан. Ингэснээр зүүн 

хойд буланд зочид буудлын зориулалтаар 

сууриа тавиад байсан Монтана 

компанитай хөрөнгө оруулалтын гэрээ 

байгуулж 0.5 га газрыг нь Шангри-Ла 

зочид буудал барих компанид 

шилжүүлэхийн зэрэгцээ газрыг анхны 

төслийн дагуу томруулж өгөх хүсэлтийг 

хотын захиргаанд тавьсан бөгөөд хот зүүн 

хойд блокийн үндсэн 2.5 га-г зочид 

буудлын төсөлд нэмж олгосон.











































- 8 үзвэрийн танхим бүхий кино театр
- Үндэсний соёл урлагын театр
- Биеийн тамир, бялдаржуулах төв, усан бассейн

- МcDonalds, KFC түргэн хоолны сүлжээ
- Цэцэрлэг, ногоон байгууламж
- Дэлгүүр, үйлчилгээний газрууд
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ДЭЭД ЗЭРЭГЛЭЛИЙН ТАВАН ОДТОЙ  
“ØÀÍÃÐÈ-ËÀ ÓËÀÀÍÁÀÀÒÀÐ” ЗОЧИД  
БУУДЛЫН ТАНИЛЦУУЛГА 
 
Áóóäëûí Òàíèëöóóëãà 
 
Монгол улсад аялал жуулчлалын салбар эрчимтэй хөгжиж байгаатай 
холбогдон манай оронд ирэх жуулчдын тоо æèëýýñ æèëä нэмэгдэж байíà. 
Иймд гадаадын жуулчид, улс төр, бизнес, урлагийн том төлөөлөгчдийн эрэлт 
хэрэгцээг хангасан, олон улсын æèøèãò нийцэн, äýëõèéä àëäàðøñàí дээд 
зэрэглэлийн Øàíãðè-Ëà зочид буудëûí ñ¿ëæýýã ººðèéí îðîíäîî áàðèõûã 
çîðèí àæèëëàæ áàéíà. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Øàíãðè-Ëà ãýäýã íýð íü ãàçðûí äèâààæèí ãýñýí óòãàòàé. Ìîä íàéãàæ öýöýã 
àëàãëàí, óñ øààãèæ øóâóóä äýðãýä íü æèðãýñýí áàéãàëèéí ¿çýñãýëýíò îð÷èíã 
Øàíãðè-Ëà ãýæ íýðëýæýý. Çî÷èä áóóäëûã  èéì ë îð÷èí õ¿ðýýëýõ ¸ñòîé.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Шангри-Ла Улаанбаатар зочид буудлын 2-р шатны барилгажилт нь 17,000м2 талбайтай 24 
давхар оффисын цамхаг, “Valley Wing” нэртэй 18,000м2 талбай бүхий 33 давхар 200 өрөөтэй 
өндөр зэрэглэлийн зочид буудал болон сервис апартмент, 35,000м2 талбайтай 5 давхар 
худалдаа, үйлчилгээний хэсэг болон -2 зоорийн давхарт автомашины зогсоолтой байхаар 
төлөвлөж байна.

Төлөвлөж буй  2 цамхаг  нь 5 давхар худалдаа үйлчилгээний төвийн барилгаараа холбогдох 
бөгөөд одоо баригдаж буй 1-р шатны зочид буудлын барилгатай давхар холбогдон нэгдмэл, 
цогцолбор бүтээн байгуулалт болох юм.

Энэхүү цогцолбор барилгыг бүхэлд нь “Шангри-Ла Интернэшнл Хотел Групп” удирдан 
ажиллуулах юм.

Цогцолбор барилга нь Хатан Туулын хөвөө, Хан Богдын энгэрт  далайн түвшнээс 1,310 м 
дээш Монгол Улсын худалдаа аж үйлдвэр, соёл санхүүгийн төв болох Улаанбаатар хотын 
зүрхэн тушаа байрлаж буйд өндөр ач холбогдол өгч байна.

Зочид буудал нь Сүхбаатарын талбай, Парламентын Ордоноос 5 минут алхах зайнд байрлаж 
түүх соёлын цогцолбор болсон Чойжин Ламын музей, Yндэсний соёл амралтын хүрээлэн, 
Монголын анхны ерөнхийлөгчийн өргөө болон Хуримын ордон зэрэгтэй шууд харьцах 
байршилд баригдана.

Барилгын нэг хэсэг болох олон нийтэд зориулсан 5 давхар худалдаа үйлчилгээний төв нь 
ашиглалтанд орсноор хотын төв хэсэгт байрлах хамгийн том үлгэр жишээ соёл үйлчилгээний 
төв болох юм.

Шангри-Ла Улаанбаатар Зочид буудлын 2-р 
хэсгийн барилгажилт
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Нийт талбайн хэмжээ

Development Area Summary

Олгогдсон газрын талбай 30,000 m2

Барилгын нийт талбай 161,003 m2

Газраас дээш хэсэг 131,029 m2

Газраас доош хэсэг 29,974 m2

Нийт барилгын талбайтай харьцуулсан харьцаа
Барилгажилтын талбай 17,817 m2 59 %

Brief
Дээд зэрэглэлийн ресторан  1,024
Зочид Буудлын давхарууд 262 өрөө 12,288 135 өрөө
Сервис апартментын давхарууд 16,030 73 өрөө
Хүлээн авалтын өрөөнүүд 649
Чийрэгжүлэх төв + СПА 7,234
Зочид буудлын цамхагийн нийт  талбайн 32,524 262 өрөө 11,805 37,225 208 өрөө 69,749 m2

VIP лонж 2,364
Oффис 20,906
Оффисын цамхаг нийт талбай 10,000 23,270 23,270 m2

Кино театр 3,892
Худалдаа үйлчилгээ 29,835
Худалдаа үйлчилгээний нийт талбай 35,000 33,727 33,727 m2

1-р давхрын театр 1,410
2-р давхрын театр 1,416
3-р давхрын уулзалтын өрөөнүүд 1,457
Театрын нийт талбай 4,283 4,283 m2

Газраас дээш  хэсгийн талбай 32,524 56,805 98,505 131,029 m2

Зоорийн давхрын нийт талбай 29,974 29,974 m2

Нийт талбай 32,524 128,479 161,003

Автомашины ил зогсоол 3 7 10 зогсоол
Автомашины дулаан зогсоол 36 348 384 зогсоол
Нийт автомашины зогсоол 39 355 394 зогсоол

Зориулалтын автобусны зогсоол 2 1,652

Орц
/Худалдаа үйлчилгээ, оффис,
Буудлын/ 9

Орц /театр/ 2

1-р давхрын барилгажилтын талбай 7,965 9,852 17,553 m2

төлөвлөсөн

1-р шат Нийт2-р шат

төлөвлөсөн төлөвлөсөн

Valley Wing
Зочид Буудлын цамхаг

Оффисын цамхаг

1-р шат
Хүлээн авалтын танхим 

Дээврийн цэцэрлэг

Чийрэгжүүлэх төв

Нийт талбайн хэмжээ

Худалдаа 
үйлчилгээний төв

1-р шат 
Буудлын цамхаг
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Шангри-Ла Улаанбаатар Зочид буудлын 2-р хэсгийн барилгажилт

Шангри-Ла Улаанбаатар Зочид буудлын 2-р хэсгийн барилгажилт
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Ерөнхий төлөвлөгөө

1-р шатны Зочид  
Буудлын цамхаг

Дээврийн цэцэрлэг

Оффисын цамхаг

Valley Wing  цамхаг

О
ли

м
пы

н 
гу

да
м

ж

Театр

1-р шатны хүлээн 
авалтын танхим

Спортын танхим
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