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ГАДААД ХАРИЛЦАА, ХУДАЛДАА, ЭДИЙН ЗАСГИЙН ИНТЕГРАЦИЙН  
СУДАЛГААНЫ АЖЛЫН ЭЦСИЙН ТАЙЛАН 

 
НЭГ. ОРШИЛ 

1.1.  Бодлогын судалгааны үндэслэл, хэрэгцээ, шаардлага: 

 Бүс нутгийн хүрээнд:  

- Үндэсний хөгжлийн газар нь “Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлтийн тухай” 
хуулийн 13 дугаар зүйлийн 13.2 дахь заалтын дагуу “Бүсчилсэн хөгжлийн бодлого”-ыг 
боловсруулах ажлыг холбогдох төрийн захиргааны төв болон нутгийн захиргааны 
байгууллагаас ирүүлсэн саналд үндэслэн хамтран боловсруулах чиг үүрэгтэй.  

- Улсын Их Хурлын Эдийн засгийн байнгын хорооны 2017 оны 15 дугаар 
тогтоолын 5 дугаар заалтад тус газарт Бүсчилсэн хөгжлийн үзэл баримтлалыг 
шинэчлэн боловсруулах талаар чиглэл өгсөн. 

- Бүсчилсэн хөгжлийн үзэл баримтлалыг 2001 онд баталсан бөгөөд одоогийн 
Монгол Улсын нийгэм, эдийн засгийн хөгжлийн чиг хандлага, олон улсын харилцаа 
тухайн үеийн нөхцөл байдлаас ихээхэн өөрчлөгдөөд байна.  

- Бүсчилсэн хөгжлийн үзэл баримтлалд үндэслэн боловсруулсан Монгол 
Улсын Баруун, Хангайн, Төвийн, Зүүн, Улаанбаатарын Бүсийн хөгжлийн 
хөтөлбөрүүдийн хэрэгжих хугацаа (нэгдүгээр үе шат – 2006-2010 он, хоёрдугаар үе 
шат – 2011-2015 он) дууссан. 

- Бүсчилсэн хөгжлийн үзэл баримтлал, бүсүүдийн хөгжлийн хөтөлбөрийг 
Дэлхийн тогтвортой хөгжлийн хөтөлбөр, “Монгол Улсын тогтвортой хөгжлийн үзэл 
баримтлал – 2030”, “Засгийн газрын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр”-тэй 
уялдуулан шинээр боловсруулах шаардлагатай байна.  

- Бүсчилсэн хөгжлийн удирдлага зохицуулалтын тухай, Засаг захиргаа, нутаг 
дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай, Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн 
тухай, Нийслэлийн эрх зүйн байдлын тухай, Хот, тосгоны эрх зүйн байдлын тухай, 
Чөлөөт бүсийн тухай, Үйлдвэрлэл, технологийн паркийн эрх зүйн байдлын тухай 
хуулиудын уялдаа хангалтгүй, нутаг дэвсгэрийн нийгмийн харилцаа, орон зайн 
зохион байгуулалтыг оновчтой зохицуулдаг хуулийн нэгдмэл механизм болж 
үйлчлээгүйгээс шалтгаалж, үндэсний, бүс нутгийн хэмжээний хөгжлийн асуудлыг 
орон нутаг, салбарын бодлогоор зохицуулахыг эрмэлзэж байна.  

- Даяаршлын нөхцөлд дэлхийн улсууд, түүний дотор хоёр хөрш орон болох 
ОХУ, БНХАУ-ын геополитик, гео-эдийн засгийн чиг хандлага мэдэгдэхүйц 
өөрчлөгдөж, ОХУ нь Зүүн хойт Ази, Номхон далайн орнуудтай хамтын ажиллагаагаа 
идэвхижүүлэхийг зорих болсон. БНХАУ нь Ази, Европыг холбож байсан торгоны 
замын худалдаа, эдийн засгийн харилцааг үндэслэн “Нэг бүс – Нэг зам” бодлогыг 
тодорхойлж, энэ чиглэлд татагдаж байсан бүх орон, түүний дотор Хятад-Монгол-
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Орос гурван улсын хооронд эдийн засгийн коридор байгуулах хөтөлбөрийг 
батламжилж, хэрэгжүүлэхээр тохиролцоод байна.  

 Гадаад харилцаа, худалдаа, эдийн засгийн интеграцийн хүрээнд: 

 - Монгол Улсын байгалийн баялаг, түүхий эдийн үйлдвэрлэл, гадаад, дотоод 
худалдааны бодлого хоорондын уялдаагүй байдал, түүнийг дэмжин хөгжүүлэх 
гадаад харилцааны бодлого алдагдсаны улмаас манай улсын бүс нутгийн эдийн 
засгийн интеграцид оролцох оролцоо хангалтгүй, дотоодын үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн 
бүтээгдэхүүнээ экспортод гаргах боломж хязгаарлагдмал байсаар байна.  

 - Хил орчмын бүс нутгийн хөгжил, дэд бүтцийн хөгжлийн бодлого, худалдааг 
хөнгөвчлөх хөтөлбөр, арга хэмжээг нэгдсэн бодлогоор хангаагүйн улмаас гааль, 
боомтудын ашиглалт харилцан адилгүй байдалд хүрч, экспортлох боломжит 
хэмжээнд сөргөөр нөлөөлж байна.  

 - Дэлхийн эдийн засгийн хурдацтай хөгжлийн нөлөөллөөс хамаарч уламжлалт 
худалдаанаас гадна орчин үеийн цахим худалдааны сүлжээнд хамрагдах боломж, 
эрх зүйн орчныг бүрдүүлэх, дэд бүтцийг бий болгох зайлшгүй хэрэгцээ шаардлага 
гарч ирсэн.  

1.2. Судалгааны ажлын зорилго, зорилт 

Судалгааны ажлын зорилго: 

Судалгаа нь Монгол Улсын “Бүсчилсэн хөгжлийн үзэл баримтлал”, “Эдийн 
засгийг бүсчлэн хөгжүүлэх, төвлөрлийг сааруулах” бодлогыг үндэсний, салбарын, 
орон нутгийн бодлоготой уялдуулан боловсруулахад шаардлагатай, тухайн 
салбарын өнөөгийн нөхцөл байдал, тулгамдаж буй асуудлыг тодорхойлж, учир 
шалтгааныг илрүүлж, бүсчилсэн хөгжлийн бодлоготой уялдуулан шийдвэрлэх арга 
замыг тодорхойлсон бодлогын судалгаа байна. 

Энэхүү бодлогын судалгааг Монгол Улсын бүсчилсэн хөгжлийн үзэл 
баримтлал, эдийн засгийг бүсчлэн хөгжүүлэх, төвлөрлийг сааруулах бодлого, 
хөтөлбөрийг шинэчлэх, шинээр боловсруулахад үндэслэл, суурь баримт бичиг 
болгон ашиглахад зориулан бэлтгэх бөгөөд ажлын гол үр дүн /бүтээгдэхүүн/ нь урьд 
өмнөх бодлогын хэрэгжилтийн явцад хуримтлагдсан асуудал, үр дагаварыг 
тодорхойлж, тэдгээрийг шийдвэрлэх бодит арга зам, боломжийг  дэвшүүлсэн  санал, 
зөвлөмжийг багтаасан тайлан байна. 

Судалгааны ажлын зорилт:  

Судалгааны ажлын зорилт нь Монгол Улсын гадаад харилцаа, худалдаа, бүс 
нутгийн эдийн засгийн интеграцийн өнөөгийн нөхцөл байдал, хэтийн төлөв, Монгол-
Орос-Хятадын эдийн засгийн коридорын дагуух бүс нутгийн нийгэм, эдийн засгийн 
нөхцөл байдлын шинжилгээ, нөлөөллийн үнэлгээг тодорхойлоход оршино. Энэ 
хүрээнд, одоо мөрдөгдөж байгаа хууль, тогтоомж болон бодлогын баримт 
бичгүүдийн хэрэгжилт, уялдаж буй байдалд үнэлгээ өгөх, уг салбарын өнөөгийн 
байдалд шинжилгээ хийх, салбарын хувьд гадаад орнуудын бодлого ямар байгаа 
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талаар зохих харьцуулалт хийх, хөгжлийн цаашдын чиг хандлагыг тодорхойлно. 
Түүнчлэн, салбарт тулгамдаж байгаа асуудал, хүндрэл, бэрхшээлийг тодорхойлох, 
түүнийг шийдвэрлэх арга замыг дэвшүүлэх, салбарын хөгжил байршлын 
төлөвлөлтийн хувилбар бэлтгэж, дүгнэлт, санал, зөвлөмж боловсруулна.  

Уг судалгаанд үндэслэн Монгол Улсын гадаад харилцаа, худалдаа, бүс 
нутгийн эдийн засгийн интеграцийн асуудал, Монгол Улсын Монгол-Орос-Хятадын 
эдийн засгийн коридор байгуулах хөтөлбөрийн хүрээнд хэрэгжүүлэх төслүүдийн орон 
зайн төлөвлөлт, байршлын судалгаа, зураглалыг боловсруулж, Монгол Улсын 
“Бүсчилсэн хөгжлийн үзэл баримтлал”, “Эдийн засгийг бүсчлэн хөгжүүлэх, 
төвлөрлийг сааруулах” бодлогын баримт бичигт тусгах нөхцөл, бололцоог 
бүрдүүлэхийг зорино.   

1.3. Судалгааны ажлын хамрах хүрээ: 

Монгол Улсын эдийн засгийн тогтвортой хөгжлийн бодлогыг гадаад харилцаа, 
худалдаа, эдийн засгийн интеграцийн бодлоготой уялдуулан, асуудлыг улс үндэсний 
(олон улсын түвшинд), бүсийн (хөрш болон, бүс нутгийн орнуудын хамтын 
ажиллагааны хүрээг хамруулан), аймаг, орон нутаг, орон зайн байршлаар 
харьцуулан судалж, шийдвэрлэх хувилбаруудыг тодорхойлно. Гадаад харилцаа, 
худалдаа, эдийн засгийн интеграцийн асуудал нь өргөн хүрээтэй ойлголт, 
судлагдахууныг багтаасан бие даасан сэдвүүд тул ажлын даалгаврын нийт хугацаа, 
бусад хүчин зүйлийг харгалзан үзэж судалгааны хамрах хүрээг дээр дурьдсан 
үндэслэл, хэрэгцээ, шаардлагын хүрээнд хязгаартайгаар тогтооно. 

1.4.  Судалгааны ажлыг гүйцэтгэх нарийвчилсан төлөвлөгөө: 

Судалгааны ажил дараахь бүтэц, үе шаттай байна: 

1 дүгээр ажил: Монгол Улсын гадаад харилцаа, худалдаа, бүс нутгийн эдийн 
засгийн интеграцийн асуудал, Монгол-Японы хооронд байгуулсан Эдийн засгийн 
түншлэлийн хэлэлцээр, Дэлхийн худалдааны байгууллагын гишүүн орны хувьд 
хүлээсэн, үүрэг, амлалт, Европын Холбооны улсын татварын хөнгөлөлтийн схем, 
Экспортыг дэмжих хөтөлбөр зэрэг холбогдох хууль тогтоомж, бодлогын баримт 
бичгүүдийн хэрэгжилт, уялдаж буй байдалд дүн шинжилгээ хийсэн санал дүгнэлт, 
зөвлөмж.  

Үүнд дараах баримт бичгүүд хамаарна: 

- Дэлхийн худалдааны байгууллага байгуулах тухай марракешийн хэлэлцээр; 

- Тариф, худалдааны ерөнхий хэлэлцээр /ГАТТ/; 

- Гаалийн тухай хууль; 

- Стандартын чанарын баталгаажуулалтын тухай хууль; 

- Онцгой албан татварын тухай хууль; 

- Шударга бус өрсөлдөөнийг хориглох тухай хууль; 
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- Гадаад худалдааны арбитрын тухай хууль; 

- Зарим нэр төрлийн барааг улсын хилээр нэвтрүүлэхийг журамлах тухай хууль; 

- Ази-Номхон далайн эдийн засгийн хамтын ажиллагааны байгууллагын ерөнхий 
хэлэлцээр; 

- Монгол Улсын Гадаад бодлогын үзэл баримтлал; 

- Монгол-Японы хооронд байгуулсан Эдийн засгийн түншлэлийн хэлэлцээр; 

- Европын Холбооны улсын татварын хөнгөлөлтийн схем; 

- Экспортыг дэмжих хөтөлбөр; 

- Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай хууль; 

- Хот байгуулалтын тухай хууль; 

- Монгол Улсын бүсчилсэн хөгжлийн үзэл баримтлал; 

- Бүсчилсэн хөгжлийн удирдлага, зохицуулалтын тухай хууль; 

- Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хууль; 

- Тусгай хамгаалалттай газар нутгийн тухай хууль; 

- Нийслэлийн эрх зүйн байдлын тухай хууль; 

- Хот, тосгоны эрх зүйн байдлын тухай хууль; 

- Чөлөөт бүсийн тухай хууль; 

- Үйлдвэрлэл, технологийн паркийн эрх зүйн байдлын тухай хууль; 

- Хөгжлийн бодлогын баримт бичиг боловсруулах нийтлэг журам гэх мэт. 

2 дугаар ажил: Салбарын нөхцөл байдлын дүн шинжилгээний тайлан:  

- Нөхцөл байдлын дүн шинжилгээ хийхдээ гадаад харилцаа, худалдаа, бүс нутгийн 
эдийн засгийн интеграцийн салбарт тулгамдаж байгаа асуудал, хүндрэл, 
бэрхшээлийг мэдээлэл, нотолгоонд суурилан, судалж тодорхойлно. 

- Монгол Улстай бүсчилсэн хөгжлийн хүрээнд цаашид хамтран ажиллах бүс нутгийн 
болон олон улсын байгууллагууд, бүсийн төрөлжсөн байгууллагуудтай хамтран 
ажиллах чиглэлээр тодорхой санал, зөвлөмжийг боловсруулна.  

- Гадаад худалдаа, дотоод худалдаа гэж зааглан тус тусад нь судална. 

- Чөлөөт худалдааны хэлэлцээрийн талаар судлан тайланд тусгана.  

 3 дугаар ажил: Монгол Улсын гадаад харилцаа, худалдаа, эдийн засгийн 
интеграцийн нөхцөл байдлын шинжилгээ, нөлөөллийн үнэлгээний урьдчилсан 
тайлан (Ерөнхий сайдын 2017 оны 165 дугаар Захирамжаар байгуулагдсан “Эдийн 
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засгийг бүсчлэн хөгжүүлэх, төвлөрлийг сааруулах бодлого боловсруулахад 
мэргэжил, арга зүйн дэмжлэг үзүүлэх, зөвлөмж өгөх үүрэг бүхий Ажлын хэсэг”-тэй 
хамтран боловсруулна) 

- Гадаад харилцаа, худалдаа, эдийн засгийн интеграцийн бодлогын хүрээнд урт, 
дунд, хугацаанд тулгамдаж байгаа зайлшгүй шийдвэрлэх шаардлагатай арга 
хэмжээтэй холбоотой асуудлын эдийн засаг, нийгэм, байгал орчин болон санхүүгийн 
салбарт үзүүлэх эерэг болон сөрөг нөлөөллийн үнэлгээг боловсруулна. Үнэлгээн 
дээр үндэслэн, бодлого, төлөвлөлтийн боломжит хувилбаруудыг тогтоож, оновчтой 
гэж үзсэн хувилбаруудыг санал болгоно. Бодлого, төлөвлөлтийн хувилбарууд дээр 
үндэслэн Монгол Улсын “Бүсчилсэн хөгжлийн үзэл баримтлал”, “Эдийн засгийг 
бүсчлэн хөгжүүлэх, төвлөрлийг сааруулах” бодлогод тусгах гадаад харилцаа, 
худалдааны салбарын бодлогын зорилго, зорилт, арга хэмжээг тодорхойлно.  

4 дүгээр ажил: Хөгжил, байршлын зураглал: 

- Монгол Улсын гадаад харилцаа, худалдаа, эдийн засгийн интеграц, Монгол-Орос-
Хятадын эдийн засгийн коридор байгуулах хөтөлбөрийн хүрээнд хэрэгжүүлэх 
төслүүдийн орон зайн төлөвлөлт, байршлын судалгаа, зураглалыг боловсруулна. 

5 дугаар ажил: Бодлогын судалгааны үр дүнг захиалагч талын сонгож авсан 
загвар аймгаар хэлэлцүүлэн тэдгээрийн саналыг тусгана.  

6 дугаар ажил: Тайланг холбогдох яамны шинжлэх ухаан, технологийн 
зөвлөлөөр хэлэлцүүлж, дүгнэлтийг хавсаргана. 

7 дугаар ажил: Бодлогын судалгаа боловсруулах арга зүй, аргачлалыг бэлтгэж 
Үндэсний хөгжлийн хөгжлийн газрын “Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн мэдээллийн 
нэгдсэн сан”-д тусгуулахаар хүргүүлнэ.  

8 дугаар ажил: Тайланд газрын зургийн дата мэдээллийг тухайн өргөтгөлөөр, 
диаграмм, хүснэгт, хавсралт, ашигласан материалын жагсаалтыг хавсарган 
хүргүүлнэ.  

Судалгааны ажлыг хэрэгжүүлэх нарийвчилсан төлөвлөгөө: 

№ Ажил Хугацаа Оролцогч Тайлбар 
/гүйцэтгэл/ 

I. Эхлэлтийн тайлангийн үе шат: 
1 Судалгааны ажлын 

ерөнхий болон 
тусгай арга зүйг 
тогтоох 

Гэрээ 
байгуулснаас 
хойш 25 
хоногийн дотор 

Зөвлөх, судлаач, 
ҮХГ-ын дэргэдэх 
Арга зүйн зөвлөл 

Өрнөж байна.  
-ҮХГ нийт 
зөвлөхүүдтэй 
хамтарсан 
танилцуулах 
хэлэлцүүлэгт 
оролцсон. 

2 Эх сурвалж, 
баримт бичиг 
цуглуулж нягтлан 
судлах, аймаг, 
орон нутагт 

Гэрээ 
байгуулснаас 
хойш 25 
хоногийн дотор 

Ерөнхийлөгчийн 
тамгын газар, 
Улсын Их хурлын 
тамгын газар, 
Гадаад харилцааны 

Өрнөж байна. 
- ЕТГ, УИХ ТГ, 
ГХЯ, ГЕГ, ҮСХ 
зэрэг 
байгууллагатай 
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түлхүүр судалгаа 
хийх, судлаач 
хоорондоо 
зөвлөлдөн санал 
солилцох 

яам, Гаалийн 
ерөнхий газар, 
Үндэсний 
статистикийн хороо, 
Дорноговь, Сэлэнгэ 
аймгийн нутгийн 
захиргааны 
байгууллага г.м. 

харилцах албан 
бичгийг ҮХГ-аас 
гаргуулан авсан. 
- Дорноговь 
аймагт биечлэн 
очиж түлхүүр 
судалгаа 
явуулсан. 
- ОУХХ, Үндэсний 
төв номын сан, 
судлаачдын 
бүлгэм зэргээс 
хамаарал бүхий эх 
сурвалж, 
судалгааны 
баримт бичгийг 
цуглуулсан. 

3 Холбогдох хууль 
тогтоомж, 
бодлогын баримт 
бичгүүдийн 
хэрэгжилт, уялдаж 
буй байдалд дүн 
шинжилгээ хийсэн 
санал дүгнэлт, 
зөвлөмжийг 
боловсруулан, 
хүлээлгэн өгөх, 
хэлэлцүүлэгт 
оруулах 

Гэрээ 
байгуулснаас 
хойш 25 
хоногийн дотор 

Зөвлөх, судлаач, 
ҮХГ арга зүйн 
зөвлөл 

Судалгааны 
бүтцийн 1 дүгээр 
ажил. 
Өрнөж байна. 

II. Дундын тайлангийн үе шат: 
4 Холбогдох 

судалгааны арга 
зүй, аргачлалд 
үндэслэн бодит 
байдлын судалгааг 
үргэлжүүлэх, 
бодлогын 
боломжит 
хувилбаруудыг 
эрэлхийлэх 

Гэрээ 
байгуулснаас 
хойш 55 
хоногийн дотор 

Зөвлөх, судлаач, 
холбогдох төрийн 
болон төрийн бус 
байгууллага, 
сонирхогч этгээд 
(stakeholders) 

Өрнөж байна. 

5 Бүс нутгийн 
нийгэм, эдийн 
засгийн нөхцөл 
байдлын 
шинжилгээ, 
нөлөөллийн 
үнэлгээний 
урьдчилсан 
тайланг 
боловсруулан 
хүлээлгэн өгөх 

Гэрээ 
байгуулснаас 
хойш 55 
хоногийн дотор 

Зөвлөх, судлаач Өрнөж байна. 
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6 ҮХГ-ын дэргэдэх 
дэд ажлын хэсгээр 
хэлэлцүүлэх, олон 
нийтийн 
хэлэлцүүлэг хийж, 
санал авах, 
салбарын яамны 
дэргэдэх шинжлэх 
ухааны зөвлөлөөр 
хэлэлцүүлж 
баталгаажуулах 

Гэрээ 
байгуулснаас 
хойш 55 
хоногийн дотор 

Зөвлөх, судлаач, 
ҮХГ ажлын хэсэг, 
Салбарын яамны 
зөвлөл 

Судалгааны 
бүтцийн 2, 3 
дугаар ажил. 
. 

III. Эцсийн тайлан: 
7 Бүс нутгийн 

нийгэм, эдийн 
засгийн нөхцөл 
байдлын 
шинжилгээ, 
салбарын 
хөгжлийн 
бодлогын 
нөлөөллийн 
үнэлгээний 
тайланг 
боловсруулж 
хүлээлгэн өгөх 

Гэрээ 
байгуулснаас 
хойш 85 
хоногийн дотор 

 Төлөвлөгдсөн 

8 Салбарын хөгжил, 
байршлын 
судалгаа, зураглал 

Гэрээ 
байгуулснаас 
хойш 85 
хоногийн дотор 

Зөвлөх, судлаач, 
ҮХГ 

Төлөвлөгдсөн 

9 Салбарын яамны 
дэргэдэх шинжлэх 
ухааны зөвлөлөөр 
хэлэлцүүлж 
баталгаажуулах, 
ҮХГ-ын дэргэдэх 
шинжлэх ухааны 
зөвлөлөөр 
хэлэлцүүлэх 

Гэрээ 
байгуулснаас 
хойш 85 
хоногийн дотор 

Зөвлөх, судлаач, 
Салбарын яамны 
зөвлөл, ҮХГ 

Судалгааны 
бүтцийн 2-8 дугаар 
ажил. 
Төлөвлөгдсөн. 

 

ХОЁР. АРГА ЗҮЙ, АРГАЧЛАЛ 

2.1.  Олон улсын чиг хандлага 

Энэ төрлийн судалгаанд орчин үеийн эдийн засгийн газар зүйн холбогдох 
аргууд, тэдгээрийн дотроос, тоон болон өгөгдөл шинжлэх арга, оролцогчдын сүлжээг 
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мөшгих онол (actor network tracing)1, газар орон дээрх/хээрийн (in situ) судалгаа, 
хийсвэрлэлтийн аргуудыг голчлон ашиглах чиг хандлага олон улсад тогтоод2 байна.  

2.2.  Судалгааны арга зүй, аргачлал: 

Судалгаанд баримтлах ерөнхий арга зүй:  

- Судалгаанд худалдаа, гадаад харилцаа, эдийн засгийн интеграцийн талаар 
өөрийн оронд болон бусад улсад хийгдэж ирсэн онолын суурь судалгаа (академик)-
ны үр дүн, туршлагыг ашиглах. 

- Тодорхой үйлдвэрийн салбар, аймаг, бүс нутагт түлхүүр судалгаа хийж, 
богино хугацаанд зорилтот бүлгийн дунд санал асуулга явуулах маягтуудыг 
боловсруулж жишиг загвар болгон ашиглах. 

- Статистик ба эконометрик шинжилгээ, гравити модел, шаардлагатай үед 

салбар хоорондын математик загварчлалын үр дүнг шинжлэх аргуудыг ашиглах. 

- Хамаарлын корреляц, бүсчлэх, зураглах судалгааны орчин үеийн аргыг 

ашиглах.  

Судалгаанд баримтлахаар Зөвлөхийн сонгож буй арга зүй:  

Судалгааны сэдэв, судлах зүйл, судлагдахууны онцлог шинжийг тооцон үзвэл, 

уг асуудлыг судлахдаа зөвхөн салбар шинжлэх ухааны бус, олон салбар шинжлэх 

ухааны өвөрмөц арга зүй, онолын үндэслэл бүхий аргачлал, хандлагыг баримтлах нь 

зүйтэй гэж Зөвлөх, судлаач үзэж байна. 

Ийм учраас Зөвлөх, судлаач нийгэм судлал, улс төр судлал, эдийн засгийн 

ухаан, хууль зүйн ухаан, түүх судлал, эдийн засгийн газар зүй, олон улсын харилцаа 

судлалын шинжлэх ухааны судалгааны арга зүй дотроос өөрийн үзэмжээр сонгон авч 

шинжлэх ухааны аргуудыг нэгдэл болгон ашиглах бөгөөд эдгээр аргууд дундаас 

дараах арга зүй, онолын үндэслэл бүхий хандлагыг түлхүү хэрэглэнэ. Үүнд: 

 

 Түүхийн гүн ухааны диалектек арга 

   түүхэн /дэд/ арга 

   шинжлэх ухааны хийсвэрлэлтийн /дэд/ арга 

   ажиглалтын /дэд/ арга 

Нийгмийн хөгжлийн түвшин дээшилж, эдийн засгийн амьдралын үзэгдэл, үйл 

явц нарийн түвэгтэй, олон талтай болж, эдийн засгийн хэлхээ холбооны нутаг 

                                                           
1 Rydin, Yvonne (2012). "Using Actor-Network Theory to understand planning practice: Exploring 
relationships between actants in regulating low-carbon commercial development". Planning Theory. 12 (1): 
23–45. 
2 Henry Wai‐chung Yeung, Practicing New Economic Geographies: A Methodological Examination, 
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/1467-8306.9302011  
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дэвсгэрийн хүрээ өргөжихийн хэрээр бодит байдлыг авч үзэх шинжлэх ухааны 

ажиглалтын шаардлага чухалчлан тавигдаж, үүний үндсэн дээр баримт мэдээг 

цуглуулах, түүний цаана агуулагдаж буй мөн чанар, зүй тогтлыг илрүүлэх зорилгоор 

баримт мэдээг нягтлан боловсруулах, түүхэн материалыг эмхлэн системчилж, 

улмаар судалгааны тавигдаж буй асуудлын бүх хэлхээ, зангилааг тайлж чадахуйц 

үндсэн сэжим, үндэслэлийг олоход чиглэсэн арга. 

 

 Тоон ба чанарын шинжилгээний арга 

   эконометрикийн /дэд/ арга 

   статистикийн /дэд/ арга 

   математикийн /дэд/ арга 

   тохиолдол шинжлэн судлах /дэд/ арга 

   асуулга болон ярилцлагын /дэд/ арга 

   газар орон дээрх/хээрийн (in situ) судалгаа 

Эдийн засгийн үзэгдэл, үйл явц бүр тоон болон чанарын үзүүлэлт, шинжтэй 

байдаг. Энэ утгаар эконометрик, математик, статистикийн аргуудыг үзэгдлийн тоон 

шинж, бодит тоон холбоог илрүүлэхэд ашиглана. Судлагдахууны тооны өөрчлөлтийг 

илрүүлэхийн зэрэгцээ тооноос эдийн засгийн шинэ чанарт шилжих шилжилтийг мөн 

судална. Үзэгдэл, үйл явц бүрийг бүх талаас нь, тэдгээрийн тооны болон чанарын 

салшгүй хэлхээ холбоонд авч судлах ёстой гэж үзэж байна. Учир нь сэдвийг зөвхөн 

тооны талаас нь, эсвэл зөвхөн чанарын талаас нь харж таслан үзэх юм бол энэ нь 

ихээхэн зөрчилтэй, бодит бус судалгааны дүгнэлтэд хөтлөх эрсдэлтэй юм. 

 

 Эдийн засгийн газар зүйн аргууд 

   газар зүйн детерминизмийн хандлага /Ш. Л. Монтескью/ 

   байршлын эдийн засгийн хандлага /А. Лёш/ 

   орон зайн эконометрикийн /дэд/ арга 

   мэдээлэл зураглалын (инфографик) /дэд/ арга 

   атласын /дэд/ арга 

Эдийн засгийн газар зүйн уламжлалт болон шинэлэг хандлага, үзэл санаанд 

тулгуурлан судалгааны ажлыг гүйцэтгэнэ.  

 

 Ирээдүй судлал, стратеги судлалын аргууд 

   хэтийн төлөв тооцох (проспектив) /дэд/ арга 

   симуляци гипотезийн арга 
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  тэнцвэржүүлсэн онооны хүснэгт (Balanced Scorecard, Norton and Kaplan)-ийн 

хандлага. 

   БНАСАУ-аас эх үндэстэй бие даан хөгжих үзэл санаа (Чучхе) 

Ирээдүй судлал, стратеги судлалын өвөрмөц аргуудыг судалгааны ач 

холбогдол, үр нөлөөг нэмэгдүүлэх зорилгоор зохистой хэмжээгээр ашиглана. 

 

 Хууль зүйн шинжлэх ухааны судалгааны аргууд 

   харьцуулсан эрх зүйн /дэд/ арга /comparative law/ 

   хууль зүйн терминологийн /дэд/ арга 

   хууль тогтоомжийн гарал үүслийг судлах арга 

Сэдвийн хүрээнд хууль зүйн шинжлэх ухааны үр дүнтэй аргуудыг ашиглана. 

Ингэснээр, ижил төсөөтэй нөхцөл байдалд тохирсон оновчтой зохицуулалтыг олж 

тогтоох, нэгдсэн ойлголт ухагдахууны үгийн утга, томъёолллыг зөв оноох, бүрэн 

тайлбарлах, түүнчлэн хууль тогтоомжийн анхны гарал үүсэл болон хууль тогтоох 

явцад гарсан ялгаатай саналуудыг илрүүлэх, хэрэгжилтийн хувьд гарч буй хүндрэл 

бэрхшээлийг уг шалтгааныг нээхэд ач холбогдолтой.  

 

АРГА ЗҮЙН ТАЛААРХ ТЭМДЭГЛЭЛ: Орчин үеийн шинжлэх ухаанд тодорхой 

асуудлыг судлах аргачлал, арга зүйг шинжлэх ухааны нийтлэг түгээмэл аргуудад 

түшиглэн хэт ерөнхийлөн авч үзэхээс илүүтэй, тухайлсан асуудлыг тодруулж, 

судалгааны зорилгодоо хүрэхэд дөхөм болгох төрөл бүрийн тусгайлан хандлага, 

онолын үндэслэлд тулгуурласан алгоритм дараалал, загвар хэлбэрээр тухай бүр 

тодорхойлж, судлаач болон сэдэв хоорондын амьд холбоог эрхэмлэсэн өнгө аяс 

түгээмэл байгаа тул Зөвлөх, судлаачийн зүгээс шинжлэх ухааны аль нэг тогтсон 

аргад хэт баригдахгүйгээр, онолын үндэслэл бүхий цуглуулга, нэгдэл бүхий 

хандлагыг аргачлал болгон ашиглахыг зорилоо.  

 

 Бодлогын судалгааны хүрээнд боловсруулагдаж буй аливаа томъёолол, 

хувилбар, шинжилгээ, оюун дүгнэлт зэрэг нь логик уялдаа холбооны хуульд нийцсэн 

байх, түүнчлэн үнэт чанарыг шингээсэн байх зайлшгүй нөхцлийг хангах үүднээс 

анализ, синтез, индукци, дедукцийн аргачлал, үйлдлийг зөв зүйтэй гүйцэтгэж, 

логикийн түгээмэл алдаа гаргах, аливаа судлаач этгээд, эх сурвалж зохиогчийн 

хувийн үзэл бодлын хазайлтад өртөхөөс зайлсхийж ажиллах шаардлагатай гэж үзэж 

байна. Түүнчлэн мэдээлэл боловсруулан шинжлэх, дүгнэлт санал, хувилбар зэргийг 

бэлтгэх бололцоог бүрдүүлэх анхдагч хүчин зүйл болсон эх сурвалж цуглуулах, 
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харьцуулан шинжлэх, магадлан шалгах (верификаци) зэрэг нийтлэг аргуудыг 

судалгааны явцад хэрэглэх нь зайлшгүй байна.  

 

Судалгаанд баримтлах аргачлал: 

Уг судалгаа нь бодлого судлалын арга зүйн зарчмыг баримталж, бодлогын 
өөрчлөлт хийхэд гарч болох үр нөлөөг таамаглахын зэрэгцээ тодорхой асуудлыг 
шийдвэрлэх бодлогын хувилбар боловсруулахад чиглэх тул “Хөгжлийн бодлогын 
баримт бичиг боловсруулах нийтлэг журам”-ын дөрөвд заасан “нөхцөл байдлын дүн 
шинжилгээ”, тавд заасан “нөлөөллийн урьдчилсан үнэлгээ” хийх тухай журмын 
зохицуулалтыг удирдлага болгоно.   

Тухайлбал, нөхцөл байдлын дүн шинжилгээг хийхдээ дараахь аргачлал, 
зохицуулалтыг баримтална: 

 Нөхцөл байдлын дүн шинжилгээ хийхдээ тухайн бодлогын баримт бичигт 
тусган шийдвэрлэх эдийн засаг, нийгэм, эсхүл тодорхой зорилтот бүлэгт урт, дунд 
хугацаанд тулгамдаж байгаа зайлшгүй шийдвэрлэх хүндрэл, бэрхшээлийг мэдэрч, 
асуудлыг судалж тодорхойлно. Энэхүү судалгаанд өмнө нь уг асуудлаар 
хэрэгжүүлсэн бодлогын хэрэгжилтийн хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний тайлан, 
статистик судалгаа, түүвэр судалгаа, олон нийтийн зүгээс давтагдан гарч байгаа 
санал, шүүмжлэл зэргийг ашиглана. 
 
 Нөхцөл байдлын дүн шинжилгээ хийх ажилд тухайн асуудлаас хамааруулан 
холбогдох төрийн болон төрийн бус байгууллага, эрдэм шинжилгээ, судалгааны 
байгууллага, мэргэжлийн холбоод, холбогдох бусад талуудыг оролцуулна. 
 
 Төслийн нөхцөл байдлын дүн шинжилгээ хийх болон төслийг боловсруулах 
явцад тухайн асуудалтай холбоотой мэдээллийг бусад хүчин төгөлдөр бодлогын 
баримт бичиг, судалгаа, мэдээллээс иш татсан тохиолдолд бодлогын баримт бичиг 
болон судалгаа, мэдээллийн эх сурвалжийг заана. 
 
 Нөхцөл байдлын дүн шинжилгээ нь тухайн асуудлаар хөгжлийн бодлогын 
баримт бичиг боловсруулах үндэслэл, шаардлагыг гаргасан тулгамдсан асуудлыг 
мэдэрч тодорхойлсон баримт бичиг байна 

 

Нөлөөллийн урьдчилсан үнэлгээ хийхдээ дараахь аргачлал, зохицуулалтыг 

баримтална: 

 Нөлөөллийн урьдчилсан үнэлгээг төсөл санаачлан боловсруулж байгаа 
захиргааны байгууллага хариуцан гүйцэтгэж, уг үнэлгээний дүгнэлтийг төсөлд 
тусгасан байна. 
 
 Эдийн засаг, нийгэм, эсхүл тодорхой зорилтот бүлэгт урт, дунд хугацаанд 
тулгамдаж байгаа зайлшгүй шийдвэрлэх шаардлагатай ажил, үйлчилгээтэй 
холбоотой асуудлын эдийн засаг, нийгэм, байгаль орчин болон санхүүгийн салбарт 
үзүүлэх эерэг болон сөрөг нөлөө нь их гэж үзсэн тохиолдолд нөлөөллийн үнэлгээг 
мэргэжлийн байгууллагаар гүйцэтгүүлж болно. 
 
 Нөлөөллийн урьдчилсан үнэлгээг өмнө хийсэн судалгаа, үнэлгээ, албан ёсны 
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тоон болон чанарын мэдээлэлд үндэслэн хийнэ. 
 

Мөн Монгол Улсын Засгийн газрын 2017 оны 89 дүгээр тогтоолын хавсралтаар 
батлагдсан “Бодлогын  баримт  бичгийн хэрэгжилт, захиргааны байгууллагын үйл 
ажиллагаанд хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх нийтлэг журам”-ын холбогдох 
аргачлал, хэсгийг удирдлага болгон ашиглана.  

 

ГАДААД ХАРИЛЦАА, ХУДАЛДАА, ЭДИЙН ЗАСГИЙН ИНТЕГРАЦИЙН  
СУДАЛГААНЫ АЖЛЫН ЭЦСИЙН ТАЙЛАН 

 

ГУРАВ. БОДЛОГЫН СУДАЛГАА, ШИНЖИЛГЭЭ 

3.1. Одоо хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй хууль, журам, тогтоол, эрх зүйн акт 
болон бодлогын баримт бичгүүдийн хэрэгжилт, хоорондын уялдаанд 
өгөх үнэлгээ  

 

Гадаад харилцаа, худалдаа, эдийн засгийн интеграцитай шууд болон шууд 

бусаар холбоотойгоор Монгол Улсад одоо хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй хууль 

тогтоомж, бодлогын баримт бичгүүдийн хэрэгжилт, харилцан уялдаанд үнэлэлт 

өгөхдөө, холбогдол бүхий хууль, тогтоомж, бодлогын баримт бичгийг дор дурьдсан 

хүснэгтээр сонгон авч үзээд, Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай хуулийн 

“Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтөд баримтлах зарчим”-ын тухай 5 дугаар зүйлд 

тодорхойлсон “үндэсний язгуур эрх ашигт нийцсэн байх; нэгдмэл, цогц, харилцан 

уялдаатай байх; төрийн бодлогын залгамж чанарыг хадгалсан байх; судалгаа, 

шинжилгээнд үндэслэсэн байх;.нөөц бололцоонд үндэслэсэн байх;.ил тод, нээлттэй 

байх; олон нийтийн оролцоог хангасан байх” зарчмуудыг удирдлага болгон Монгол 

Улсын Засгийн газрын 2017 оны 89 дүгээр тогтоолын хавсралтаар батлагдсан 

“Бодлогын  баримт  бичгийн хэрэгжилт, захиргааны байгууллагын үйл ажиллагаанд 

хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ хийх нийтлэг журам”-д заасан арга зүйг ашиглах нь 

зүйтэй байна.  

Монгол Улсын Үндсэн хуулиар тогтоосон хууль тогтоох, гүйцэтгэх, шүүх эрх 

мэдэл, бусад холбогдох институциудын (тухайлбал, Улсын Их Хурал, Засгийн газар, 

Ерөнхийлөгч, Шүүхийн байгууллага, бусад эрх бүхий байгууллага хамаарна) аливаа 

үйл ажиллагаа (ерөнхий утгаар авч үзвэл, Улсын Их Хурлаас баталсан хууль, 

тогтоолууд, Засгийн газраас хэрэгжүүлж буй үйл ажиллагааны хөтөлбөр, чиглэлүүд, 

Ерөнхийлөгчөөс Монгол Улсыг гадаадад төлөөлөн оролцсон дээд хэмжээний 
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уулзалт, хэлэлцээр зэрэг; нарийвчилсан утгаар авч үзвэл, Хууль тогтоомж, тогтоол 

шийдвэрийн хүрээнд, Монгол Улсын хууль, Улсын Их Хурлын тогтоол, Улсын Их 

Хурлын Байнгын хорооны тогтоол, Ерөнхийлөгчийн зарлиг, Үндэсний аюулгүй 

байдлын зөвлөлийн шийдвэр, Засгийн газрын тогтоол, Ерөнхий сайдын захирамж, 

Засгийн газрын хуралдааны тэмдэглэл, Засгийн газрын албан даалгавар, Бодлогын 

баримт бичгийн хүрээнд, Монгол Улсын тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал-2030, 

Төрөөс баримтлах бодлого, Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, Бүсчилсэн 

хөгжлийн бодлого, Улсын хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөр, Үндэсний хөтөлбөр, Улсын 

эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэл, Аймаг, нийслэлийг хөгжүүлэх хэтийн 

зорилт, Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн 

эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэл, дэд хөтөлбөр, гадаадын зээл, 

тусламжаар хэрэгжиж буй төсөл, хөтөлбөр, Захиргааны байгууллагын үйл 

ажиллагааны хүрээнд, Хууль тогтоомж, бодлогын баримт бичгийн хүрээнд 

хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа, эдийн засаг, нийгмийн хөгжлийн үзүүлэлтийн биелэлт, 

тухайн жилийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусгагдсан зорилт, арга хэмжээний 

биелэлт, ил тод байдлыг хангах талаар хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа, шилэн дансны 

хөтлөлт, шударга байдлыг хангах талаар хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа, Засгийн 

газрын гишүүнээс аймаг, нийслэлийн Засаг дарга нартай байгуулсан гэрээний 

үүргийн биелэлт, хүний нөөцийг чадавхжуулах, тогтвор суурьшилтай ажиллуулах 

талаар хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагаа, хэрэглэгчийн үнэлгээний тайлан3) нь хөгжлийн 

бодлого төлөвлөлтийн салшгүй бүрдэл хэсэг гэж үзнэ. Энэ утгаараа тэдгээрийн 

бүхий л үйл ажиллагаа нь Үндсэн хууль, Төсвийн тогтвортой байдлын тухай, 

Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай хууль4, түүнчлэн гүйцэтгэх эрх мэдлийн хувьд 

тодорхой хүрээгээр Захиргааны ерөнхий хуульд нийцсэн байх шаардлага үйлчилж 

буй нь дээр дурьдсан зарчмуудыг удирдлага болгох үндэслэл юм.  

  Хэрэгжилт, уялдаж буй байдлыг танин тогтоох алхам бол аливаа төлөвлөх үйл 

явцын салшгүй нэгэн хэсэг бөгөөд энэ нь төлөвлөлтийн хэрэгжилтийг үнэлгээ, эргэх 

холбоог5 илтгэдэг. Энэхүү судалгаагаар холбогдох олон улсын гэрээ хэлэлцээр, 

                                                           
3 “Бодлогын  баримт  бичгийн хэрэгжилт, захиргааны Байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт-
шинжилгээ, үнэлгээ хийх нийтлэг журам”, Засгийн газрын 2017 оны 89 дүгээр тогтоолын  хавсралт 
4 Сонгуулийн тухай хууль /2015.12.25/, “Сонгуулийн мөрийн хөтөлбөрийн тухай” 67 дугаар зүйлийн 
67.5 дахь хэсэг: “Дараах этгээд сонгуулийн мөрийн хөтөлбөр нь Төсвийн тогтвортой байдлын тухай, 
Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай хуульд нийцсэн байдалд болон хэрэгжүүлэх санхүүгийн эх 
үүсвэрийн талаарх тооцоо, судалгааг төрийн аудитын байгууллагаар хянуулсан байна: 67.5.1.нам, 
эвсэл; 67.5.2.бие даан нэр дэвшигч; 67.5.3.Ерөнхийлөгчийн сонгуульд нэр дэвшигч.” 
5 Нола-Кэйт Сэймоар, “Төлөвлөлтийн циклийн зургаан зарчим”, Бүгд Найрамдах Ирак Улсын 
Вавилоны их сургуулийн цахим архив, 2008 оны 09 дүгээр сар, 6-р хуудас. 
http://www.uobabylon.edu.iq/sustainabilty/files/The%20Sustainable%20Cities%20PLUS%20Planning%20Cy
cle.pdf  
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хууль тогтоомж, бодлогын баримт бичгийн хэрэгжилт, уялдаж буй байдлыг 

судалгааны салбар чиглэл болох “гадаад харилцаа, худалдаа, эдийн засгийн 

интеграци”-ийн хүрээнд тусгайлан авч үзэх ба тусгайлсан хууль тогтоомжуудын 

бусад салбар дахь хэрэгжилтийн талаар үнэлгээг тухайн салбар, асуудал хариуцсан 

төрийн байгууллагуудаас гаргуулан авах боломжтой.  

Уялдаат байдлыг үнэлэхдээ, муу, дунд, сайн гэсэн түвшинг тогтоосон бөгөөд уг 

түвшинг дараахь шатлал бүхий шалгуураар хэмжинэ (энэхүү шатлалыг бүрэн хангаж 

байвал “сайн”, огт хангахгүй байвал “муу” гэж үнэлнэ).  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОЛОН УЛСЫН ГЭРЭЭ

Түвшин 1: Монгол Улсын 
Үндсэн хууль

Түвшин 2: Олон улсын гэрээ, 
хэлэлцээр

Түвшин 3: Хууль, тогтоомж, 
тогтоол, шийдвэр

Түвшин 4 /Түвшин 1-т зарим утгаар 
шилжих/: Бодлогын баримт бичиг

Түвшин 5: Захиргааны үйл 
ажиллагаа

Уялдаат байдлыг хэмжих шатлал 
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3.1 (а) ОЛОН УЛСЫН ГЭРЭЭ ХЭЛЭЛЦЭЭР, ХУУЛЬ ТОГТООМЖИЙН ХЭРЭГЖИЛТ, УЯЛДААТ БАЙДАЛ 

 

Шийдвэрийн нэр, огноо, дугаар, агуулга 

 

Хэрэгжилтийн явц, уялдаат байдал 

  

Үнэлгээ6 

Салбар чиглэл: Гадаад харилцаа, худалдаа, эдийн засгийн интеграци  
1.а. Олон улсын гэрээ хэлэлцээр 

“Дэлхийн худалдааны байгууллага 
байгуулах тухай Марракешийн 
хэлэлцээр”, 1994 оны 4 дүгээр сарын 15-ны 
өдөр баталж, 1995 оны 1 дүгээр сарын 1-ний 
өдөр хүчин төгөлдөр болсон, Монгол Улс 
1997 оны 1 дүгээр сарын 29-ний өдөр 
гишүүнээр элссэн 

 Монгол Улс 1997 оны 1 дүгээр сард Дэлхийн худалдааны 
байгууллага /ДХБ/-д гишүүнээр нэгдэн орсон. Улмаар 
Монгол Улсын холбогдох хууль, тогтоомжийг ДХБ-ын олон 
талт хэлэлцээрт нийцүүлэх шат дараалсан арга хэмжээ авч 
байна7. /Нэмэлт тайлбар үзэх/ 

. 

 “хэрэгжих шатанд”, 
уялдаа сайн 

  

“Тариф, худалдааны ерөнхий хэлэлцээр”, 
1994 

Тариф, худалдааны ерөнхий хэлэлцээр /ГАТТ/-ийг 
хэрэгжүүлж /дагаж мөрдөх/, улс орнуудын хооронд 
худалдааг аль болох чөлөөтэй явуулах нөхцөлийг 
бүрдүүлэх, худалдаан дахь тарифын болон бусад хориг, 
хязгаарлалтыг бууруулан, ялгаварлан гадуурхах явдлыг 
устгах замаар эрх тэгш шударга зарчим тогтоох зорилтыг 
иш үндэс болгон ажиллаж байна. 

Монгол Улсын Гаалийн тарифын тухай хуулийн дагуу 
"ердийн", "нэн тааламжтай" гэсэн импортын ялгавартай 

“хэрэгжих шатанд”, 
уялдаа сайн 

                                                           
6 Хэрэгжилтийн үнэлгээ: “бүрэн хэрэгжсэн”, “хэрэгжих шатанд”, хэрэгжилт хангалтгүй”, “хэрэгжээгүй”, “хэрэгжилтийг тооцох хугацаа болоогүй”, Уялдаат 
байдлын үнэлгээ: “муу”, “дунд”, “сайн” 
7 АЗИ-НОМХОН ДАЛАЙН ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА /АПЕК/-НЫ ХУДАЛДАА, ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ЛИБЕРАЛЧЛАЛЫН ЧИГЛЭЛЭЭР 
МОНГОЛ УЛСЫН ӨӨРИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ, Засгийн газрын 2000 оны 82 дугаар тогтоолын хавсралт 
http://www.legalinfo.mn/annex/details/1594?lawid=7830 
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тарифын сүлжээ тогтоосон. 

Өөрчлөлт шинэчлэлтийн энэ хүрээнд Монгол Улсын 
гаалийн импортын татварыг суурь татвар 15 хувь байсныг 
багасгаж Монгол Улсын Их Хурлын тогтоолоор 1999 оны 7 
дугаар сарын 1-нээс эхлэн 5 хувь болгосон8. /Нэмэлт 
тайлбар үзэх/ 

      

“Дэлхийн худалдааны байгууллага 
байгуулах тухай марракешийн хэлэлцээрт 
нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай 
протоколд нэгдэн орох тухай”, 2016 оны 
11 дүгээр сарын 24-ний өдөр 

“Худалдааг хөнгөвчлөх хэлэлцээр” хэмээх нэмэлт 
протоколын хүрээнд хэлэлцэн тохирогч улс орнууд 
худалдаанд олон улсын жишиг нэвтрүүлэх, гадаад 
худалдааны нэг цонх ажиллуулах, тээврийн өмнөх хяналт 
шалгалт сайжруулах, гаалийн зуучлагч оролцуулах, гаалийн 
бүрдүүлэлтийн нэгдмэл шаардлага хэрэгжүүлэх, хөрш 
залгаа орны гаалийн байгууллагатай нягт хамтран ажиллах 
зэрэг чиглэлд тодорхой үүрэг хүлээж, эдгээр амлалтыг 
зохих түвшинд хэрэгжүүлэхээр Монгол Улсын холбогдох 
төрийн байгууллагууд (ГХЯ, ГЕГ, МХЕГ) идэвхитэй ажиллаж 
байна.  

“хэрэгжих шатанд”, 
уялдаа сайн 

Ази-Номхон далайн эдийн засгийн 
хамтын ажиллагааны байгууллагын 
ерөнхий хэлэлцээр 

1997 оноос хойш тус форумд шинээр гишүүн элсүүлэхгүй 
байхаар шийдвэрлэсэн. Монгол Улс дахин элсэх тухай 
саналыг 2005 оноос хойш дэвшүүлж9, форумын хүрээнд 
зохион байгуулагдаж буй үйл ажиллагаанд идэвхитэй 
оролцож ирсэн. Монгол Улсын хувьд гишүүнээр элсэх 
шалгуур үзүүлэлтийг бүрэн хангаж байгаагаас гадна 
Өөрийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөө (2000 он, Засгийн 
газрын 82 дугаар тогтоолын хавсралт)-г баталж 
хэрэгжүүлсэн10.   

Тодорхой үр дүн 
гарсан, уялдаа сайн 

“Түншлэл, хамтын ажиллагааны тухай 
Монгол Улс, Европын Холбооны 
хоорондын хэлэлцээр” 2013 оны 4 дүгээр 

Хэлэлцээрийн 14-28 дугаар зүйлд Европын Холбооны 
гишүүн орнууд буюу Европын Холбоо болон Монгол Улсын 
хооронд худалдаа, эдийн засаг, гааль, хөрөнгө оруулалт, 

“хэрэгжих шатанд”, 
уялдаа сайн 

                                                           
8 Мөн тэнд.  
9 Д. Батжаргал, “АПЕК-ийн үйл ажиллагааны явц ба өнөөгийн байдал”, ШУА-ын ОУСХ, цахим өгүүллэг.  
10 Natalia Stapran, APEC membership: opportunities and challenges for Mongolia, http://apec-center.ru/wp-content/uploads/2015/01/Mongolia-APEC.pdf 
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сарын 30-ны өдөр Улаанбаатар хотод гарын 
үсэг зурж, мөн оны 5 дугаар сарын 30 өдөр 
баталсан, Нэмэлт протокол /БНХорват 
Улстай холбогдох/ 2016 оны 11 дүгээр сарын 
30-ны өдөр батлагдсан. 

бүсчилсэн хөгжлийн чиглэлд өргөн хүрээтэй хамтран 
ажиллах тухай тусгайлсан зохицуулалтыг тусгасан бөгөөд 
талууд Худалдаа, хөрөнгө оруулалтын асуудал эрхэлсэн 
Дэд хороог байгуулахаар тохиролцсон зэрэг11 нь 2017 оны 
11 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн хүчин төгөлдөр 
үйлчилж эхлэнэ.  

Европын Холбооны улсын татварын 
хөнгөлөлтийн схем 

Монгол Улс, Киргизстан, Армень, Пакистан, Филиппин, 
Боливиа, Парагвай, Капэ Верде зэрэг 8 улс орон уг GPS+ 
хөтөлбөрт шалгуур хангасны дагуу хамрагдаж байна12. 
Монгол Улс ЕХ-ны зах зээлд бараа бүтээгдэхүүнээ 
татваргүй нэвтрүүлэх боломжтой Хөнгөлөлтийн ерөнхий 
систем (GSP+) буюу тогтвортой хөгжил, сайн засаглалыг 
дэмжих тусгай урамшууллын зохицуулалтын үр өгөөжийг 
хүртдэг ба 2015 онд GSP+ системийн хүрээнд хамгийн их үр 
өгөөж хүртсэн салбар бол нэхмэл бэлэн хувцасны салбар, 
ойролцоогоор 15 сая еврогийн бараа бүтээгдэхүүн 
татваргүйгээр гарсан байна. Европын холбооны улсуудын 
сүлжмэл хувцас ба хувцасны сүлжмэл тоног хэрэгслийн 
ердийн тариф 12 хувь, үхэр адууны боловсруулсан ширний 
ердийн тариф 6.5 хувь байдаг бөгөөд Монгол Улс Европын 
холбооны Хөнгөлөлтийн ерөнхий системд хамрагдсанаар 
дээрх нэр, төрлийн бараа бүтээгдэхүүнийг татваргүйгээр 
экспортолж байна.13 Хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн тайланг 
хоёр жил тутам Европын Парламент болон Зөвлөлд 
хариуцсан хороо тайлагнадаг ба 2016-17 оны хугацааны 
тайланг 2018 оны 01 дүгээр сард илтгэсэн байна14. Яриа 
хэлэлцээрийн түвшинд, тухайлбал УИХ-ын гишүүн, Монгол-
Европын парламенттай харилцах бүлгийн дарга 
Н.Оюундарь “гаалийн татваргүйгээр 7200 нэр төрлийн 

“хэрэгжих шатанд”, 
уялдаа сайн 

                                                           
11 Framework agreement on Partnership and Cooperation between European Union and its Member States, of the One Part, and Mongolia, of the Other Part.  
12 Хөтөлбөрийн танилцуулга, http://altanbulag.gov.mn/backend/f/th9xfTiwaJ.pdf 
13 В.Энхболд: “Европын Холбооны Хөнгөлөлтийн Системийн Үр Өгөөжийг Аж Ахуйн Нэгжүүдэд Сайтар Таниулах Шаардлагатай”, Өдрийн сонинд өгсөн 
ярилцлага, 2017.04.10 
14 EU GSP+ Factsheet, http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2017/january/tradoc_155235.pdf 
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бүтээгдэхүүн экспортлох  эрхийг эдэлдэг улс орнуудын нэг 
нь манай улс ч Европын холбооноос тавьж буй бараа 
бүтээгдэхүүнийг чанар, стандартын гэрчилгээтэй болгох 
зэрэг асуудлаас болж экспортод гаргаж буй бүтээгдэхүүний 
нэр төрөл ноос, ноолуур, зарим нэг оёмол бүтээгдэхүүнээс 
хэтрэхгүй байна. Тиймээс энэ тулгамдсан асуудлыг 
шийдвэрлэх асуудлыг энэхүү уулзалтаар ярилцаж, 
тодорхой шийдэлд хүрэх зорилготой байна”15 зэрэг санал 
дэвшүүлсэн.  

“Эдийн засгийн түншлэлийн тухай 
Монгол Улс, Япон Улс хоорондын 
хэлэлцээр”, 2015 оны 2 дугаар сард 
хэлэлцээрт гарын үсэг зурсан.  

Хэлэлцээр хүчин төгөлдөр болсноос хойш 10 жилийн дотор 
хоёр орны хоорондын худалдааны 96 орчим хувийг гаалийн 
татвараас чөлөөлнө. /Нэмэлт тайлбар үзэх/ 

“хэрэгжих шатанд”, 
уялдаа сайн 

1.б. Монгол Улсын хууль 

Гаалийн тухай хууль Хэрэгжилтийн явцыг хэвийн гэж үзнэ.  
“бүрэн хэрэгжсэн”, 
уялдаа сайн 

Стандартын чанарын баталгаажуулалтын 
тухай хууль 

Хэрэгжилтийн явцыг хэвийн гэж үзнэ.  “бүрэн хэрэгжсэн”, 
уялдаа сайн 

Онцгой албан татварын тухай хууль 
Хэрэгжилтийн явцыг хэвийн гэж үзнэ.  “бүрэн хэрэгжсэн”, 

уялдаа сайн 

Шударга бус өрсөлдөөнийг хориглох 
тухай хууль Хэрэгжилттэй холбоотой тусгайлсан санал, тайлбарыг үзэх.  

“бүрэн хэрэгжсэн”, 
уялдаа сайн 

Гадаад худалдааны арбитрын тухай хууль 
Хэрэгжилтийн явцыг хэвийн гэж үзнэ.  “бүрэн хэрэгжсэн”, 

уялдаа сайн 

Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай хууль Хэрэгжилтийн явцыг хэвийн гэж үзнэ.  “бүрэн хэрэгжсэн”, 

                                                           
15 “Гаалийн Татваргүй Экспортлох Бүтээгдэхүүний Нэр Төрлийг Нэмэхэд Дэмжлэг Үзүүлнэ Гэв”, 2018.09.21, 
Http://Www.Undesniishuudan.Mn/Content/Read/160317.Htm 
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уялдаа сайн 

Хот байгуулалтын тухай хууль 
Хэрэгжилтийн явцыг хэвийн гэж үзнэ.  “бүрэн хэрэгжсэн”, 

уялдаа сайн 

Бүсчилсэн хөгжлийн удирдлага, 
зохицуулалтын тухай хууль 

Хэрэгжилтийн явцыг хэвийн гэж үзнэ.  “бүрэн хэрэгжсэн”, 
уялдаа сайн 

Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, 
түүний удирдлагын тухай хууль 

Хэрэгжилтийн явцыг хэвийн гэж үзнэ.  “бүрэн хэрэгжсэн”, 
уялдаа сайн 

Нийслэлийн эрх зүйн байдлын тухай хууль 
Хэрэгжилтийн явцыг хэвийн гэж үзнэ.  “бүрэн хэрэгжсэн”, 

уялдаа сайн 

Хот, тосгоны эрх зүйн байдлын тухай хууль 
Хэрэгжилтийн явцыг хэвийн гэж үзнэ.  “бүрэн хэрэгжсэн”, 

уялдаа сайн 

Чөлөөт бүсийн тухай хууль 
Хэрэгжилтийн явцыг хэвийн гэж үзнэ.  “бүрэн хэрэгжсэн”, 

уялдаа сайн 

Үйлдвэрлэл, технологийн паркийн эрх зүйн 
байдлын тухай хууль 

Хэрэгжилтийн явцыг хэвийн гэж үзнэ.  “бүрэн хэрэгжсэн”, 
уялдаа сайн 

Ашигт малтмалын тухай хууль Хэрэгжилттэй холбоотой тусгайлсан санал, тайлбарыг үзэх.  
“бүрэн хэрэгжсэн”, 
уялдаа сайн 

Нотариатын тухай хууль Хэрэгжилттэй холбоотой тусгайлсан санал, тайлбарыг үзэх.  
“бүрэн хэрэгжсэн”, 
уялдаа сайн 

Цахим гарын үсгийн тухай хууль Хэрэгжилттэй холбоотой тусгайлсан санал, тайлбарыг үзэх.  
“бүрэн хэрэгжсэн”, 
уялдаа сайн 
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3.1 (а) (i): “Дэлхийн худалдааны байгууллага байгуулах тухай Марракешийн 
хэлэлцээр“-тэй холбоотой нэмэлт тайлбар: 

 

Дэлхийн худалдааны байгууллага байгуулах тухай 

Марракешийн хэлэлцээр: үндсэн бүтэц16 

 Бараа Үйлчилгээ Оюуны өмч Маргаан 
шийдвэрлэх 

Худалдааны 
бодлогыг 

хянах 
Холбогдох 
хэлэлцээр 

Суурь 
зарчмуудыг 
тогтоосон 
хэлэлцээр 

Тариф 
худалдааны 

ерөнхий 
хэлэлцээр 

(GATT), 
Хавсралт 1А 

Үйлчилгээний 
худалдааны 

ерөнхий 
хэлэлцээр 

(GATS), 
Хавсралт 1Б 

Оюуны 
өмчийн 
эрхийн 

худалдаатай 
холбогдсон 
асуудлын 

тухай 
хэлэлцээр 
(TRIPS), 

Хавсралт 1В 

Маргаан 
шийдвэрлэх 
хэлэлцээр 

(DSU), 
Хавсралт 2 

Худалдааны 
бодлогыг 

хянах 
механизм 
(TPRM), 

Хавсралт 3 

Plurilateral 
/Хэдэн 

хэдэн талт 
хэлэлцээр, 
Хавсралт 

4 

Нэмэлт 
хэлэлцээр 

 
Бусад 

бараатай 
холбоотой 
хэлэлцээр, 

хавсралтууд 

Үйлчилгээтэй 
холбоотой 

хавсралтууд 
    

Зах зээлд 
нэвтрүүлэх 

үүрэг 
амлалт 

 
Улс 

орнуудын 
хүлээсэн 

үүрэг 
амлалтын 
хуваарь 

Улс 
орнуудын 
хүлээсэн 

үүрэг 
амлалтын 
хуваарь 

    

 

Тариф худалдааны ерөнхий хэлэлцээр /ТХЕХ/-ийн 24-р зүйлд зааснаар 
Дэлхийн худалдааны байгууллага /ДХБ/-ын гишүүн орнуудад зөвхөн хэлэлцэн 
тохирогч улс орнууд өөр хоорондоо илүү хөнгөлөлттэй нөхцлөөр харилцаа худалдаа 
эрхлэх боломжийг олгох бүс нутгийн худалдааны хэлэлцээр байгуулахыг 
зөвшөөрдөг.  

Бүс нутгийн худалдааны хэлэлцээр байгуулах явдал 1990-ээд оны эхнээс 
эрчимжиж эхэлсэн бөгөөд одоогийн байдлаар ДХБ-ын гишүүн улс бүр доод тал нь 
нэг ийм хэлэлцээртэй байна17. Монгол Улс нь Япон Улстай 2015 оны Эдийн засгийн 
түншлэлийн хэлэлцээр байгуулж энэ тухайгаа албан ёсоор 2016 оны 06 дугаар сард 
ДХБ-д мэдэгдсэнээр энэ төрлийн эдийн засгийн интеграцид нэгдсэн ДХБ-ын 
сүүлийн гишүүн улс болсон.  

Манай орон цаашид бусад олон оронтой бүс нутгийн худалдааны хэлэлцээр 
байгуулах сонирхолтой байгаа бөгөөд одоогоор Бүгд Найрамдах Солонгос Улстай 

                                                           
16 https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/agrmntseries1_wto_e.pdf 
17 Дэлхийн худалдааны байгууллагын албан ёсны цахим хуудас, 
www.wto.org/english/news_e/news16_e/rta_02jun16_e.htm  
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байгуулах асуудлаар яриа хэлэлцээ хийгдэж эхлээд байна. Мөн Монгол Улсын 
Ерөнхийлөгч Х. Баттулга “Монгол Улс ойрын хугацаанд Армен, Беларусь, 
Казахстан, Киргиз, ОХУ зэрэг таван улс багтсан Евразийн эдийн засгийн холбооны 
гаалийн холбоотой чөлөөт худалдааны хэлэлцээр байгуулах хэрэгтэй.  Энэ 
хэлэлцээрийг хийж байгаа тун удахгүй эдгээр таван улсад импортын гаалийн 
татваргүйгээр худалдаа хийх боломж нээгдэнэ гэж харж байна”18 гэсэн мэдээллийг 
өгсөн.  

Дэлхийн худалдааны байгууллагын эрх зүйгээр ДХБ-ын гишүүн орнууд өөр 
хоорондоо чөлөөт худалдааны бүс (free trade area), гаалийн нэгдэл (customs union) 
байгуулах замаар бүс нутгийн худалдааны хэлэлцээр байгуулахыг зөвшөөрдөг19.  
Энэ нь хоёр буюу хэд хэдэн хэлэлцэн тохирогч талаас бүрдэх худалдааны гэрээ 
бөгөөд зөвхөн гэрээг байгуулсан улсууд өөр хоорондоо хөнгөлөлттэй нөхцлөөр 
худалдаа эрхлэх боломжийг бий болгодгийн хувьд ДХБ-ын олон талт худалдааны 
системийн үл ялгаварлах зарчим болох үндэсний нэн таатай дэглэм (most-favored 
nation treatment)-д харшилдаг20. Учир нь бүс нутгийн худалдааны хэлэлцэн тохирогч 
талууд өөрсөддөө олгож байгаа хөнгөлөлттэй дэглэмийг тухайн бүс нутгийн 
худалдааны хэлэлцээрийн хэлэлцэн тохирогч тал бус ДХБ-ын бусад гишүүнд олгох 
үүрэг хүлээдэггүйн хувьд ДХБ-ын гишүүн нь аливаа улсад олгосон худалдааны 
таатай нөхцлийг бусад бүх ДХБ-ын гишүүнд нөхцөлгүйгээр олгоно гэсэн Үндэсний 
нэн таатай дэглэмийн суурь үзэл санаа хөндөгддөг21. ДХБ-ыг байгуулах тухай 
Марракешийн хэлэлцээр болон ДХБ-ын барааны худалдааны олон талт үндсэн 
гэрээ болох ТХЕХ-т зааснаар “олон улсын худалдаанд ялгаварлах явдлыг арилгах 
нь олон талт худалдааны системийн гол зорилт”22 бөгөөд энэхүү зорилтыг хангах 
үүднээс Үндэсний нэн таатай дэглэм нь дээрх агуулгыг илэрхийлдэг. Харин ТХЕХ-
ийн 24-р зүйлд заасан тодорхой урьдчилсан нөхцлийн үндсэн дээр бүс нутгийн 
худалдааны хэлэлцээрийг Үндэсний нэн таатай дэглэмийн дүрмийн бус тохиолдол 
байдлаар хүлээн зөвшөөрснийг энд дурьдах нь зүйтэй. 

ТХЕХ-ийн 24-р зүйлд чөлөөт худалдааны бүс болон гаалийн нэгдэл гэсэн 
хоёр төрлийн бүс нутгийн худалдааны хэлэлцээрийг зохицуулсан. Гаалийн нэгдлийн 
чөлөөт худалдааны бүсээс ялгагдах гол онцлог нь нэгдлийн гишүүдээс гуравдагч 
(гаалийн нэгдэлд үл хамаарах) улстай худалдаа хийхдээ нийтлэг ижил татвар, 
худалдааны бусад зохицуулалт хэрэглэхэд оршдог23. Өөрөөр хэлбэл гадаад 
худалдаандаа эдийн засгийн хувьд нэг нэгж (a single economic unit) болно гэж үздэг. 
Үүнээс ялгаатай нь чөлөөт худалдааны бүс байгуулж байгаа талууд хэлэлцээрийн 
тал биш улсуудтай хийх худалдаандаа тус тусдаа бие даан худалдааны татвар, 

                                                           
18 “Х.Баттулга: ШХАБ-тай тогтоосон хамтын ажиллагаагаа ахисан түвшинд хүргэх хэрэгтэй байна” 
http://www.ub.life/p/14325 
19 Тариф худалдааны ерөнхий хэлэлцээр, 24-р зүйл. 
20 Robert E. Hudec and James D. Southwick, “Regionalism and WTO Rules: Problems in the Fine Art of 
Discriminating Fairly”, in M. Rodriguez Mendoza, P. Low and B. Kotschwar (eds.), Trade Rules in the 
Making: Challenges in Regional and Multilateral Negotiations, Washington DC, OAS, Brookings, 1999, p.49 
21 Тариф худалдааны ерөнхий хэлэлцээр, 1-р зүйл. 
22 Дэлхийн худалдааны байгууллагыг байгуулах тухай Марракешийн хэлэлцээрийн болон ТХЕХ-ийн 
оршил хэсэг. 
23 Peter Van den Bossche and Werner Zdouc, “The Law and Policy of the World Trade Organization: Cases 
and Materials”, Cambridge University Press, 2013, p.680  
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бусад зохицуулалтаа хэрэгжүүлнэ24. Ийнхүү гаалийн нэгдлийн хувьд түүнийг 
байгуулж буй улсуудын бүрэн эрхэт байдал тодорхой хэмжээгээр хөндөгддөг. Энэ 
шалтгаанаар өнөөгийн байдлаар ДХБ-д бүртгэгдээд буй бүс нутгийн худалдааны 
хэлэлцээрийн 10 хүрэхгүй хувийг гаалийн нэгдэл эзэлдэг25. Мөн гаалийн нэгдлийн 
тоо цөөн байгаа нь чөлөөт худалдааны бүстэй харьцуулахад өндөр түвшний эдийн 
засаг, худалдааны нэгдлийг илэрхийлдгийн хувьд ийнхүү байгуулах нь төвөгтэй 
хэмээн дүгнэдэг.  

Харилцан уялдааны хувьд, Бүс нутгийн худалдааны хэлэлцээрийн тоо жил 
ирэх бүр нэмэгдэж байгаа хэдий ч ТХЕХ-ийн 24-р зүйлд нийцэж байгаа эсэх нь 
тодорхойгүй. ДХБ-ын бүс нутгийн хэлэлцээр хариуцсан хороо нь гишүүн орнуудын 
хооронд байгуулагдаж байгаа ийм төрлийн хэлэлцээрийг агуулга талаас нь 
хянадаггүйгээс гадна, олон талт худалдааны хэлэлцээрийн үзүүлэх үр дагавар 
болон бүс нутгийн худалдааны хэлэлцээрийн ил тод байдлыг хариуцсан ДХБ-ын бүс 
нутгийн худалдааны хороо (Committee on Regional Trade Agreement, CRTA) энэ 
чиглэлд үр дүнтэй үйл ажиллагаа явуулж чадахгүй байна26 гэж судлаачид үздэг. 
Мөн 2001 онд Катар Улсын Доха хотод эхлүүлсэн ДХБ-ын олон улсын худалдааны 
яриа хэлэлцээр буюу Дохагийн үе шатны яриа хэлэлцээр амжилт олоогүй нь олон 
талт гэрээ хэлэлцээрээс цөөн тооны оролцогч бүхий бүс нутгийн худалдааны 
хэлэлцээр байгуулах нь илүү хялбар гэх хандлагыг ДХБ-ын гишүүдэд бий болгосон 
нь улмаар бүс нутгийн худалдааны хэлэлцээрийн огцом өсөлтийг түргэтгэх гол 
хүчин зүйл болсон байж болох талтай. ДХБ-ын бүх гишүүн доод тал нь нэг бүс 
нутгийн худалдааны гэрээ байгуулаад байгаа (энэ тоо улам өсөх хандлагатай) нь 
ирээдүйд “Үндэсний нэн таатай дэглэм”-ийг бодит утгаар хэрэгжих боломжийг 
хязгаарлаж болзошгүй гэх асуудлыг үүсгэж, үүний үр дүнд олон талт худалдааны 
систем цаашид оршин тогтнох эсэх хүртэл асуудал яригдах болсон. Ийнхүү бүс 
нутгийн худалдааны хэлэлцээр нь хорин нэгдүгээр зууны олон улсын худалдааны 
эрх зүйн харилцаанд түгээмэл үзэгдэл болоод байна.  

Тоймлон үзвэл, 1/ ДХБ-ын өнөөгийн практикт бүс нутгийн худалдааны 
хэлэлцээр гэдэгт нэг газар зүйн төдийгүй өөр өөр газар зүйн бүсийн улсуудын 
хооронд байгуулагдаж байгаа худалдааны гэрээг ойлгож байгаа бөгөөд энэ нь ДХБ-
ын үндсэн зарчмын нэг болох Үндэсний нэн таатай дэглэмийн дүрмийн бус 
тохиолдолд тооцогддог. 2/ хорьдугаар зууны хоёр дугаар хагасаас хойш ДХБ-ын 
гишүүд бүс нутгийн худалдааны гэрээ байгуулах явдал өсөн нэмэгдсэний дүнд бүс 
нутгийн худалдааны систем нь ДХБ-ын олон талт худалдааны системтэй зэрэгцэн 
оршин болсон.27  

 

                                                           
24 Robert E. Hudec and James D. Southwick, “Regionalism and WTO Rules: Problems in the Fine Art of 
Discriminating Fairly”, in M. Rodriguez Mendoza, P. Low and B. Kotschwar (eds.), Trade Rules in the 
Making: Challenges in Regional and Multilateral Negotiations, Washington DC, OAS, Brookings, 1999, p.49 
25 Дэлхийн худалдааны байгууллагын албан ёсны цахим хуудас, rtais.wto.org/UI/PublicAIIRTAList.aspx  
26 Э. Туулайхүү, “Тариф худалдааны ерөнхий хэлэлцээрийн хүрээнд Бүс нутгийн худалдааны 
хэлэлцээрийг байгуулах асуудал”, Хууль дээдлэх ёс сэтгүүл, Цуврал 67, Дугаар 2, 33-р хуудас 
27 Мөн тэнд. 
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3.1 (а) (ii): “Эдийн засгийн түншлэлийн тухай Монгол Улс, Япон Улс хоорондын 
хэлэлцээр“-тэй холбоотой нэмэлт тайлбар: 

Монгол Улс ба Япон Улсын хооронд байгуулсан Эдийн загсийн түншлэлийн 2016 
оны хэлэлцээрийн 2 болон 3 дугаар хэсэгт дотоодын зах зээлийг хамгаалах тусгай 
арга хэмжээний талаар зохицуулсан байна. Тус хэлэлцээрт ТХЕХ-ийн 19 дүгээр 
зүйл болон Сэфгардын арга хэмжээний тухай хэлэлцээрээс арай илүү 
нөхцөлтэйгөөр дотоодын зах зээлийг хамгаалах тусгай арга хэмжээг авахыг 
зөвшөөрсөн. Тухайлбал, тус хэлэлцээрийн 2.9.1 дэх хэсэгт сэфгардын арга 
хэмжээний хугацааг 1 жилээс илүүгүй байна гэж тогтоосон байна.  

Мөн тус хэлэлцээрт ДХБ-ын зохицуулалтаас импортын хэмжээ эрс нэмэгдсэн эсэх 
шалгуурыг тооцохдоо арай тодорхой үзүүлэлтүүдийг харгалзан үзэхээр тогтоосон 
байна. Тухайлбал, тус хэлэлцээрийн 2.9.4 дэх хэсэгт “Экспортлогч Талын гарал 
үүсэлтэй бараа импортлогч Талын тухайн барааны импортод 3-аас хэтрэхгүй хувийг 
эзэлж байвал хоёр тал дотоодын зах зээлийг хамгаалах тусгай арга хэмжээг 
хэрэгжүүлэхгүй” гэжээ.  

Дэмпингийн эсрэг болон татаасыг саармагжуулах арга хэмжээний талаар тус 
гэрээний 2.17 дахь хэсэгт заасан бөгөөд хоёр тал эдгээр арга хэмжээг ДХБ-ын 
хэлэлцээрийн дагуу авах эрхтэй гэжээ. Энд онцлон тэмдэглэхэд, сэфгардын арга 
хэмжээ авах нөхцөл, журмыг тус хэлэлцээрт тусгайлан зохицуулсан бол, 
дэмпингийн эсрэг болон татаасыг саармагжуулах арга хэмжээ авах нөхцөл, журмыг 
зааж өгөлгүйгээр ДХБ-ын ТХЕХ-ийн 6 дугаар зүйл болох дэмпингийн эсрэг арга 
хэмжээний хэлэлцээрийн дагуу эдгээр арга хэмжээ авахыг ишлэсэн байгаа юм.  

Манай улс анх удаа ийм импортын татварыг харилцан чөлөөлсөн хоёр талт гэрээ 
байгуулсан нь манай улсын гадаад худалдааны эрх зүйн хөгжилд цоо шинэ үеийг 
нээсэн хэрэг юм. 1990-д оноос хойш чөлөөт худалдааг хөгжүүлэх үед олон талт 
гэрээ болох ДХБ-ын хэлэлцээрүүдэд үндэслэн эрх зүйн зохицуулалтыг хийж ирсэн 
бол 2016 оноос хойш хоёр талт худалдааны харилцааг олон улсын гэрээгээр 
зохицуулах болсноор Монгол Улсад хоёр талт гэрээ ба үндэсний эрх зүйн харилцан 
хамаарлыг асуудлыг нааштай шийдвэрлэж байх бололцоо бий болж байгаа юм. 
Цаашид бусад улстай ч ийм төрлийн гэрээ байгуулах боломж болон хандлага гарч 
ирж болзошгүй тул үндэсний эрх зүй ба хоёр талт гэрээний харилцан хамаарлын 
зохицуулалтыг тодорхой болгох шаардлагатай юм. Хоёр талт чөлөөт худалдааны 
гэрээ байгуулах нь гадаадын бараа бүтээгдэхүүний импортыг улам бүр нэмэгдүүлэх 
нөхцөлийг бүрдүүлж байгаа юм. Учир нь ДХБ-ын хэлэлцээрээс илүү бага татвар, 
нөхцөлтэйгөөр гадаадын бараа бүтээгдэхүүн Монгол Улсын зах зээлд нэвтрэх 
боломжтой юм. Ийм учраас өөрийн зах зээлийг олон улсын шударга бус 
өрсөлдөөнөөс хамгаалах шаардлага үүсч байгаа юм. Олон улсын шударга бус 
өрсөлдөөнөөс хамгаалах шаардлага үүсч байгаа юм. Олон улсын шударга бус 
өрсөлдөөнөөс хамгаалах зохицуулалтгүй гэрээнд нэгдэж орох нь манай улсын хувьд 
гадаадын импортоос хамааралтай болж, цаашлаад үндэсний аюулгүй байдалд ч 
нөлөөлөх юм.  

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн 10 дугаар зүйлийн 4 дэх хэсэгт Монгол Улсын Үндсэн 
хуульд харшилсан олон улсын гэрээг дагаж мөрдөхгүй болон тус хуулийн 5 дугаар 
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зүйлийн 4 дэх хэсэгт “Төр нь үндэсний эдийн засгийн аюулгүй байдал, аж ахуйн бүх 
хэвшлийн болон хүн амын нийгмийн хөгжлийг хангах зорилгод нийцүүлэн эдийн 
засгийг зохицуулна” гэж заасан тул олон улсын хоёр талт ямар ч гэрээ манай улсын 
эдийн засгийн аюулгүй байдлын шаардлагыг хангасан байх ёстой. Чөлөөт 
худалдааны гэрээ байгуулснаар улс нь гадаадын аль нэг улсаас орж ирэх импортын 
бүтээгдэхүүнийг татвараас чөлөөлөх нь эцсийн дүнээ гадаадын импортын 
бүтээгдэхүүний зах зээлд эзлэх тоог нэмэгдүүлэх зорилготой байдаг. Энэ нөхцөлд 
үндэсний үйлдвэрлэл амжилттай хөгжиж чадах эсэхэд эргэлзээтэй байдал үүсэж 
болох тул ерөөсөө чөлөөт худалдааны гэрээг цаашид байгуулах нь зөв эсэх асуудал 
ч үүсэж болзошгүй. Иймд эдийн засгийн аюулгүй байдал, үндэсний үйлдвэрлэлийн 
хөгжлийн асуудлыг нарийвчлан тооцох нь Монгол Улсын Үндсэн хуульд харшилсан 
хоёр талт гэрээнд нэгдэж орох, дагаж мөрдөхөөс хамгаалан үндсэн нөхцөл юм. 
Монгол Улсын хувьд олон улсын шударга бус өрсөлдөөнөөс хамгаалах талаар 
үндэсний хэмжээнд зохицуулаагүй ч Япон улстай байгуулсан хоёр талт эдийн 
засгийн түшнлэлийн хэлэлцээрээр уг асуудлыг зохицуулсан нь тус асуудлын ямар 
ач холбогдолтойг тодорхой харуулжээ28.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
28 М. Уянга, “Олон улсын шударга бус өрсөлдөөнөөс хамгаалах эрх, хоёр талт болон бүс нутгийн 
гэрээний харьцуулсан судалгаа”, Шүүх эрх мэдэл 2018 (№2), 108-р хуудас.  
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3.1 (б) БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧГИЙН ХЭРЭГЖИЛТ, УЯЛДААТ БАЙДАЛ29 

Үндэслэж байгаа бодлогын баримт бичиг:  

 Монгол Улсын Бүсчилсэн хөгжлийн үзэл баримтлал 

Холбогдох зорилт:  

4.7.2. эдийн засгийн байгуулалтын хүрээнд: 

4.7.2.а. бүс нутгийн байгаль орчны даац, чадавхийг бүрэн зохистой ашиглах,  
орон нутгийн хүн амын хөдөлмөрийн дадлага, чадварыг дээшлүүлэх шаардлагад 
зохицсон жижиг, дунд үйлдвэрлэлийн сүлжээ бүрдүүлэх; 

4.7.2.б. дэлхийн зах зээлийн болон дотоодын хэрэгцээг харгалзан  бүсүүдийн 
хүрээнд импортыг орлох, гадаад зах зээлд өрсөлдөх чадвар бүхий олон улсын 
стандартад нийцсэн, экологийн хувьд цэвэр бүтээгдэхүүн, ажил, үйлчилгээг дэмжин 
хөгжүүлэх; 

4.7.2.в. алслагдсан, говийн түүнчлэн сул  хөгжилтэй бүс нутгийг хөгжүүлэх 
үндэсний хөтөлбөр боловсруулж хэрэгжүүлэх; 

4.7.2.г. тухайн бүсийн хүрээнд аймаг, нийслэл, хот, тосгоны хоорондын, 
салбар хоорондын аж ахуйн хоршилт, хослолыг дэмжин хөгжүүлэх; 

4.7.2.д. сумын хөгжлийн хөтөлбөр боловсруулж, хэрэгжүүлэхэд нь дэмжлэг 
үзүүлэх; 

4.7.2.е. бүсүүдэд дотоод, гадаадын аж ахуйн нэгж, байгууллага шинээр 
байгуулах буюу өөрийн салбар, нэгжээ байгуулж ажиллахыг хөхүүлэн дэмжих; 

4.7.2.ж. бүсийн төвүүдийг хооронд нь болон бусад хот, тосгонтой холбосон 
эрчим хүч, зам барилга, холбоо, мэдээллийн технологийн дэд бүтэц, сум дундын 
бөөний худалдааны сүлжээ байгуулах ажлыг төрөөс дэмжих; 

4.7.2.з. бүсүүдийг хооронд нь болон гадаад улс орнуудтай холбосон хөндлөн 
гол зам барьж байгуулах үндэсний хөдөлгөөн өрнүүлэх; 

4.7.6. гадаад хамтын ажиллагааны хүрээнд: 

4.7.6.а. Монгол Улсын нутаг дэвсгэрийг зүүн бүсэд: Чойбалсан-Эрээнцав, 
Чойбалсан-Сүмбэр-Рашаантын чиглэлээр Азийн орнуудын авто болон төмөр замын 
сүлжээнд холбож улмаар Зүүн хойт Азийн хамтын ажиллагааны "Түмэн гол" 
хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд идэвхтэй оролцож, Ази Номхон далайн орнуудтай 
харилцах гарц нээх; төвийн бүсэд: Алтанбулаг-Сүхбаатар-Улаанбаатар-Сайншанд-
Замын үүдийн чиглэлээр Азийн авто болон төмөр замын олон улсын сүлжээнд 
холбож Ази-Европыг дамжсан улс хоорондын худалдаа-тээврийн харилцааны гол 
талбар болгох; баруун бүсэд: Цагаан нуур, Хандгайт, Арц суурь, Булган, Бургастайн 
чиглэлээр ОХУ, БНХАУ-ын худалдаа-эдийн засгийн сүлжээнд холбох зорилтыг үе 
шаттай хэрэгжүүлэх, цаашид Таван богдын шилийн чиглэлээр улсын хөндлөн гол 
                                                           
29 Хэрэгжилтийг “үр дүнтэй”, “тодорхой үр дүнд хүрсэн”, “эрчимжүүлэх шаардлагатай”, “үр дүнгүй”, 
“үнэлэх боломжгүй”, уялдаат байдлыг “муу”, “дунд”, “сайн” гэж үнэлнэ.  
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тэнхлэгийг Дундад Ази, Ойрхи Дорнодын орнуудтай холбох боломжийг судлах; 
хангайн бүсэд: Бага -Илэнх, Ханх, Тэшиг, Шивээ хүрэнгийн чиглэлээр ОХУ, БНХАУ-
тай худалдаа, эдийн засгийн сүлжээнд холбогдох зорилтыг үе шаттайгаар 
хэрэгжүүлэх; 

4.7.6.б. эхний ээлжинд ОХУ-тай хил залгаа "Алтанбулаг" /Сэлэнгэ аймаг/, 
"Цагааннуур" /Баян-Өлгий аймаг/, БНХАУ-тай хил залгаа "Замын-Үүд"  /Дорноговь 
аймаг/ боомтод түшиглэн худалдаа, гаалийн тусгай  /чөлөөт/ бүсүүд байгуулж, олон 
улсын жишгийн дагуу уг бүсүүдийн хүрээнд дотоод, гадаадын худалдаа эрхлэгчид, 
хөрөнгө оруулагчид харилцан ашигтай, хамтран ажиллах бизнесийн орчныг 
бүрдүүлэх, зохих туршлага бүрдмэгц Монгол Улсын нутаг дэвсгэрийн гүнд тусгай 
/чөлөөт/ бүсийг зохистой төрөл, чиглэлээр байгуулах ажлыг өргөжүүлэх; 

4.7.6.в. өрнө, дорно, өмнөд, умардын орнуудтай төмөр замаар холбогдох 
асуудлыг сонирхогч улс орнуудын оролцоотойгоор хамтран судлах; 

4.7.6.г. гадаадын сонирхогч орнууд болон гадаадын хөрөнгө оруулагчидтай 
хамтран Монгол Улсын тодорхой бүс нутгийг хөгжүүлэх иж бүрэн арга хэмжээний 
хөтөлбөр боловсруулж, түүнийг хэрэгжүүлэх хүрээнд олон улсын банк, санхүү, 
мэдээлэл, технологийн өндөр үр ашигтай тогтолцоог тогтвортой ашиглах нөхцөлийг 
бүрдүүлэх; 

4.7.6.д. бүсчилсэн хөгжлийн үзэл баримтлалын зорилтын хэрэгжилтийг гадаад 
харилцааны олон сурвалжит бодлогоор дэмжих арга, хөшүүргийг тогтоож, дэлхийн 
хөгжингүй орнуудаас Монгол Улсад үзүүлж байгаа дэмжлэг, эдийн засгийн хамтын 
ажиллагааны боломжийг бүс нутгуудын хүрээнд өргөжүүлэн гүнзгийрүүлэх. 

5.1. Бүсчилсэн хөгжлийн үзэл баримтлалын зорилго, зорилт нь дараахь үе 
шатыг дамжин хэрэгжинэ: 

5.1.3. 2010 оноос хойшхи 10 жилд бүсүүдийн хүрээнд бий болсон бүс нутаг 
хот байгуулалтын нэгдмэл тогтолцоо, бүс хоорондын болон улс хоорондын аж ахуйн 
хоршилт, дэд бүтцийн сүлжээнд үндэслэн аймаг, бүс нутгийн аж ахуйн бие даасан 
байдлыг дээшлүүлэх, бүс нутгийн эдийн засаг, нийгмийн тэнцвэрт хөгжлийг хангах, 
улмаар үндэсний эдийн засаг, нийгмийн дэвшлийг түргэтгэх нутаг дэвсгэрийн бүтэц, 
зохион байгуулалтын дотоод, гадаад таатай орчин бүрдэж эхэлнэ. 

 Үнэлэлт: “тодорхой үр дүнд хүрсэн”, уялдаа дунд.  
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3.2.  Тухайн салбарын бүсчилсэн хөгжлийн түүхэн хандлага, өөрчлөлт, 
өнөөгийн байдалд хийсэн дүн шинжилгээ /БХҮБ, Бүсүүдийн хөгжлийн 
хөтөлбөрийн хүрээнд/ 

3.2 (а) Хөгжлийн түүхэн хандлага, өөрчлөлтийн талаар 

Хувьсгалын өмнөх Монгол оронд феодалын үйлдвэрлэлийн харилцаа 
ноёрхож байжээ. Хүн амын 90 орчим хувь нь бүдүүлэг арга ажиллагаатай нүүдлийн 
мал аж ахуй эрхэлж байсан ба хүн амын хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүний 
хэрэгцээний 2/3-оос илүүг хувийн аж ахуйгаас, зөвхөн 1/3-ийг зах зээлээс хангаж 
байв. Аж үйлдвэр үнэн хэрэгтээ байхгүй байлаа. Дотоод, гадаад худалдаа бараг 
бүхэлдээ гадаадын капиталын гарт төвлөрч, тус улсад үндэсний валют, банк гэж 
байсангүй. Улсын төсвийн эх үүсвэрийн 80 гаруй хувь нь төрийн аппарат, сүм 
хийдэд зориулагдаж байсан билээ.30 БНМАУ-аас өмнөх түүхэн үе дэх гадаад 
харилцаа, худалдаа, эдийн засгийн интеграцийн асуудал тодорхой хүрээ, хам 
сэдвийн түвшинд судлагдсан байх бөгөөд тэр үеийн худалдаа, эдийн засгийн 
харилцааны түүхэн ач холбогдлын хэмжээг өнөө цагийн аж үйлдвэржилт, нийгмийн 
дэд бүтэц, хөгжлийн үзүүлэлттэй уялдуулан авч үзвэл БНМАУ-ын үеийн нөхцөл 
байдлыг энэ хэсэгт тоймлон судлах нь зохимжтой байна.  

1921 оны Ардын хувьсгал Монголын ард түмний амьдралд эргэлтийн үе шат 
болж үйлдвэрлэх хүчнийг бүх талаар хөгжүүлэх таатай нөхцөлийг бүрдүүлсэн юм. 
БНМАУ аж үйлдвэрийн олон салбар, хөдөө аж ахуй, орчин үеийн тээвэр, холбоо 
бүхий эрчимтэй хөгжиж буй орон болж, 1985 оны байдлаар тус улсын нийт үндэсний 
орлогын бүтцэд аж үйлдвэр 32.6%, хөдөө аж ахуй 16.2%, барилга 5.0%, тээвэр 
холбоо 11.5%, худалдаа, материал-техникийн хангамж 33.0%, бусад салбар 1.7%-
ийг тус тус эзэлж  байв. Улс ардын аж ахуйн бүх салбарт өсөлт өндөр хурдтай явж 
байсан нь, тухайлбал, 1940 оноос 1985 оны хооронд нийгмийн нийт бүтээгдэхүүн 
16.2 дахин, үйлдвэрлэсэн үндэсний орлого 12.2 дахин, улс ардын аж ахуйн үндсэн 
фонд (мал ороод) 25.9 дахин, аж үйлдвэрийн нийт бүтээгдэхүүн 50.4 дахин, хөдөө 
аж ахуйн нийт бүтээгдэхүүн 2.9 дахин, үүний дотор газар тариалан 241.4 дахин, бүх 
төрлийн тээврийн ачаа эргэлт 594.4 дахин нэмэгдсэн зэргээр илэрдэг.  

БНМАУ-ын эдийн засгийн үндэс нь олон салбарт хөдөө аж ахуй (юуны өмнө 
мал аж ахуй), хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүн боловсруулах чиглэлээр төрөлжсөн аж 
үйлдвэрийн салбарууд байсан. Мөн улс орны эдийн засгийн хөгжилд түлш, 
цахилгаан-эрчим хүч, уул уурхайн үйлдвэр, металл боловсруулах, барилгын 
материалын үйлдвэрлэл болон барилга, тээврийн салбарууд чухал үүрэг гүйцэтгэж 
байв.  

Геологи-хайгуулын ажил эрчимжиж, улс орны эрдэс түүхий эдийн бааз жилээс 
жилд бэхжин, түүнийг дагалдан уул уурхайн аж үйлдвэрийн салбар түргэн хөгжсөн. 
1980-90 онд Эрдэнэтийн зэс-молибдены, Багануурын нүүрсний, Бор-Өндөрийн 
хайлуур жоншны зэрэг томоохон ордуудыг ашиглалтад оруулсан.  

Монгол оронд хөдөлмөрийн нөөц түргэн хурдтай өсөж, түүний ашиглалтын 
түвшин дээшилсэн. Улс орны байгаль, эдийн засаг, хөдөлмөрийн нөөц чадавхи 
                                                           
30 “Бүгд Найрамдах Монгол Ард Улс: Үндэсний атлас”, ЗСБНХУ, 1990 



29 

нэмэгдэхийн хэрээр эдийн засгийг хөгжүүлэх, аж ахуйн цогцолборын оновчтой 
бүтцийг бүрдүүлэх шинэ өргөн боломж бий болсон гэж үзэж байв.  

Энэ үед үйлдвэрлэлийн нутаг дэвсгэрийн бүтцэд ч ихээхэн өөрчлөлт гарч, 
олон салбарт аж үйлдвэрийн хэдэн арван төв, аж үйлдвэрийн зангилаанууд 
байгуулагдан, нутаг дэвсгэр-үйлдвэрлэлийн цогцолборууд бүрэлдэж эхэлсэн бөгөөд 
аймгийн төвүүдийг мөн чанарын хувьд аймгуудын үйлдвэрлэлийн системийн нутаг 
дэвсгэр-интеграцийн цөм гэж үзэж байжээ.  

БНМАУ-ын аж ахуйн нутаг дэвсгэрийн байршилд бодитой хөгжсөн үндсэн 
хоёр чиглэл гэвэл, нэг талаас, аж үйлдвэрийн шинэ томоохон төв, зангилаанууд 
бүрэлдэн тогтож, хөдөө аж ахуй-аж үйлдвэрийн цогцолбор үүсэх нөхцөл аажмаар 
бий болсон, нөгөө талаас, гол төлөв орон нутгийн түүхий эд, хөдөлмөрийн нөөцийг 
бүрэн дүүрэн ашиглах чиглэлтэй түлш, эрчим хүч, хүнс, барилгын материалын 
үйлдвэрийн газрууд тус орны бүх нутагт харьцангуй жигд байршин хөгжсөн явдал 
юм.  

1960-аад оноос эхлэн БНМАУ-д эдийн засгийн Төв, Дорнод, Өрнөд гэсэн 
гурван муж бүрэлдэн тогтож байгаа бөгөөд тэдгээр нь хөдөлмөрийн нутаг 
дэвсгэрийн хуваарилалтын систем дэх аж ахуйн хөгжлийн чиглэл, нийгмийн 
үйлдвэрлэлд татан оруулж буй байгаль, эдийн засгийн нөөц боломжийн онцлог, 
үйлдвэрлэлд үйлчлэх тээвэр, барилга, нийгмийн хүрээний үйлчилгээний 
салбаруудын шинж байдлаар хоорондоо ялгаатай байсан.  

Эдийн засгийн Төв муж нь улсын нутаг дэвсгэрийн 55.3%-ийг хамрах бөгөөд 
тэр үеийн бүх хүн амын 69.4% нь энд оршин суудаг байв. Тус мужид улсын хүн амын 
ба эдийн засгийн нөөц боломжийн зонхилох хэсэг нь төвлөрсөн явдал үйлдвэрлэх 
хүчнийг цаашид хөгжүүлэх хамгийн тохиромжтой утгаар нөхцөлийг бүрдүүлнэ гэж 
үзэж байв.  

1990 оны байдлаар Төв мужийн эдийн засгийн төрөлжсөн үндсэн салбар бол 
уул уурхай, түлш-эрчим хүч, ой модны үйлдвэр, хөнгөн үйлдвэр, барилгын 
материалын үйлдвэрлэл болон газар тариалан байсан. Энэ мужид БНМАУ-ын аж 
үйлдвэрийн нийт бүтээгдэхүүний 90 орчим хувь, газар тариалангийн бүтээгдэхүүний 
60 шахам хувь оногдож байжээ.  

Төв мужийн аж ахуй цогцолборын үндсэн цөмүүд болох Улаанбаатар, Дархан, 
Эрдэнэтийн аж үйлдвэрийн зангилаануудад тус улсын томоохон үйлдвэрүүд 
байрлаж, шинжлэх ухаан, соёлын болон мэргэжилтэй боловсон хүчний гол нөөц 
төвлөрч байсан.  

Монгол орны эдийн засаг болон үйлдвэрлэх хүчний нутаг дэвсгэрийн зохион 
байгуулалтад Төв мужийн энэхүү зонхилох ролийг ирээдүйд хэтэд хэвээр байхаар 
тооцож байсан ба Төв мужид нэгэнт бий болсон эдийн засгийн нөөц чадавхид 
тулгуурлан, эрдэс, ой, усны баялаг, материалын болон хөдөлмөрийн нөөцийг үр 
дүнтэй иж бүрэн ашиглах замаар БНМАУ-ын эдийн засгийн потенциалыг 
нэмэгдүүлэх, эдийн засгийн бүтцийг боловсронгуй болгох, энэ үндсэн дээр нийгмийн 



30 

үйлдвэрлэлийн үр ашиг, ард түмний аж байдлыг дээшлүүлэхтэй холбогдсон эдийн 
засаг, нийгмийг хөгжүүлэх аж ахуйн томоохон зорилтуудыг дэвшүүлж байжээ.  

Эдийн засгийн Дорнод муж нь улсын бүх нутгийн 18.2%-ийг эзлэх бөгөөд нийт 
хүн амын 10% энд оршин суудаг байв. Тус мужийн эдийн засагт хөдөө аж ахуй, уул 
уурхай, хөнгөн, хүнсний үйлдвэрийн салбар чухал суурийг эзэлж байсан. Хөдөө аж 
ахуй нь мах-сүүний үхрийн аж ахуй, хонины аж ахуй, үр тарианы үйлдвэрлэлээр 
төрөлжиж байв. Энд хөдөө аж ахуйн бүх эдэлбэр газрын 20 орчим хувь нь оногдоог 
байсан бөгөөд улсын ноосны 15.5%, махны 16%-ийг үйлдвэрлэж байлаа. Дорнод 
мужийн аж ахуйн цогцолборын хөгжилд Чойбалсан хотын аж үйлдвэрийн зангилаа 
онцгой үүрэг гүйцэтгэж байсан. Энэ зангилаа тус мужийн аж үйлдвэрийн нийт 
бүтээгдэхүүний тэн хагасыг үйлдвэрлэж байсан бөгөөд хөнгөн, хүнсний үйлдвэрийн 
бүтээгдэхүүн, нүүрс олборлол, цахилгаан-эрчим хүчний үйлдвэрлэлээр төрөлжсөн.  

Үр тарианы үйлдвэрлэлийг улам бэхжүүлэх, тэжээлийн нөөцийг бүрэн дүүрэн 
ашиглах явдал ирээдүйд Дорнод мужийн хөдөө аж ахуйн хөгжлийн чухал зорилт 
байх болно хэмээн тухайн үед тооцож байсан ба энэ зорилгоор Халх гол орчмын 
атар газрыг эрчимтэй эзэмшиж, тэнд хөдөө аж ахуй-аж үйлдвэрийн томоохон 
цогцолбор бий болгоход онцлон анхаарч байсан. Тэр үеийн ЗСБНХУ-ын хил залгаа 
нутагтай аж ахуйн хэлхээ харилцааг гүнзгийрүүлэх явдал тус мужийн эдийн засгийг 
түргэн хурдтай хөгжүүлэх нэгэн чухал чиглэл болж байв.  

Эдийн засгийн Өрнөд муж бүх нутгийн 26.5%-ийг эзлэх бөгөөд нийт хүн амын 
20.6% нь энд оршин суудаг байв. Энэ мужийн эдийн засагт бэлчээрийн мал аж ахуй 
зонхилсон хөдөө аж ахуй голлох суурийг эзэлж байсан. Энд улсын бэлчээрийн бүх 
талбайн 30%, малын тоо толгойн 32% нь төвлөрч, орон нутгийн нөөцийг бүрэн 
дүүрэн ашиглах, хүн амын хэрэгцээг хангахад шаардлагатай уялдан барилгын 
болон хүнсний үйлдвэр хөгжиж байлаа.  

Тус муж хөдөө аж ахуйн түүхий эдээр баялаг, байгалийн зарим төрлийн ашигт 
малтмал болон хөдөлмөрийн нөөц нилээд ихтэй учраас эдийн засгийн хөгжлийг 
түргэтгэх аятай боломжоор хангагдсанд тооцогддог. Тус мужийн хөдөө аж ахуйн 
материал-техникийн баазыг бэхжүүлж, төрөлжиж дагнасан аж ахуйнуудыг зохион 
байгуулах, усалгаатай нөхцөлд тэжээл тариалах ажлыг өргөтгөх замаар мал аж 
ахуйн түүхий эдийг боловсруулах чиглэлээр аж үйлдвэрийн салбарын төрөлжилт 
хүчтэй болгохын зэрэгцээ уул уурхайн үйлдвэрийн үндэс тавигдаж Ховд, Улаангом 
зэрэг аж үйлдвэрийн төвүүд түргэн хурдтай хөгжих бололцоог онцлон анхаарч байв. 
Эдийн засгийн Өрнөд мужийг тэр үеийн ЗСБНХУ-ын хөрш зэргэлдээ нутагтай 
цахилгаан дамжуулах өндөр хүчдэлийн шугамаар холбож, зам тээврийн харилцааг 
өргөтгөх санаачилга ажлууд хэрэгжиж байсан.  

Энэ үед Монгол орны үйлдвэрлэх хүчнийг хөгжүүлэх төрөл бүрийн хувилбар 
боловсруулах, нутаг дэвсгэр-үйлдвэрийн цогцолбор хөгжүүлэх болон үйлдвэрлэх 
хүчнийг байршуулах прогноз зохиох, салбарын болон нутаг дэвсгэрийн 
төлөвлөлтийг хослон хийж уялдуулахад ашиглах, түүнчлэн үйлдвэрлэлийн нутаг 
дэвсгэрийн зохион байгуулалтын зүй зохист байдлыг улсын хэмжээгээр бүхэлд нь 
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болон тодорхой муж нутгаар нь үнэлэх боломжийг олгох31 олон төрлийн судалгаа, 
шинжлэх ухаанчаар боловсруулсан хэрэглэгдэхүүн гарч байсан.  

  
 

 
 

                                                           
31 “Бүгд Найрамдах Монгол Ард Улс: Үндэсний атлас”, ЗСБНХУ, 1990 
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3.2 (б) Салбарын өнөөгийн байдал  

3.2 (б) (i) Гадаад худалдааны өнөөгийн нөхцөл байдал, тоон үзүүлэлт: 
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Импортын бүтэц, орноор, 2017 

 
Экспортын гол нэрийн бараа, 2017 

 

3.2 (б) (ii) Аж ахуй эрхлэлтийн өнөөгийн түвшин, эзлэх байр, 2017 

 

 
3.2 (б) (iii) Хил дамнасан худалдааны өнөөгийн түвшин, үзүүлэлт (Монгол Улс):  

2017   2018  
Хил дамнасан худалдаа  
(эзлэх байр) 

103  Хил дамнасан худалдаа  
(эзлэх байр) 

110 

Хил дамнасан 
худалдааны DTF оноо 
(0-100) 

66.89  Хил дамнасан худалдааны DTF 
оноо (0-100) 

66.89 

Экспортлоход зарцуулах 
хугацаа 

  Экспортлоход зарцуулах хугацаа  

Баримт бичгийн хяналт 
шалгалт (цагаар) 

168  Баримт бичгийн хяналт шалгалт 
(цагаар) 

168 

Хилийн хяналт шалгалт  
(цагаар) 

62  Хилийн хяналт шалгалт  
(цагаар) 

62 

Экспортлоход зарцуулах 
зардал 

  Экспортлоход зарцуулах зардал  

Баримт бичгийн хяналт 64  Баримт бичгийн хяналт шалгалт 64 
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шалгалт (ам.доллар) (ам.доллар) 
Хилийн хяналт шалгалт  
(ам.доллар) 

191  Хилийн хяналт шалгалт  
(ам.доллар) 

191 

Импортлоход зарцуулах 
хугацаа 

  Импортлоход зарцуулах хугацаа  

Баримт бичгийн хяналт 
шалгалт (цагаар) 

115  Баримт бичгийн хяналт шалгалт 
(цагаар) 

115 

Хилийн хяналт шалгалт  
(цагаар) 

48  Хилийн хяналт шалгалт  
(цагаар) 

48 

Импортлоход зарцуулах 
зардал 

  Импортлоход зарцуулах зардал  

Баримт бичгийн хяналт 
шалгалт (ам.доллар) 

83  Баримт бичгийн хяналт шалгалт 
(ам.доллар) 

83 

Хилийн хяналт шалгалт  
(ам.доллар) 

210  Хилийн хяналт шалгалт  
(ам.доллар) 

210 

 

3.2 (б) (iv) Боомт хөгжлийн өнөөгийн түвшин 

“Монгол Улс нь автозамын 39, төмөр замын 3, агаарын замын 4, бүгд 46 
хилийн боомттой ба эдгээрийн 29 боомт нь Монгол-Оросын улсын хилийг нэвтрэх 
чиглэлд, 13 боомт нь Монгол-Хятадын улсын хилийг нэвтрэх чиглэлд, 4 боомт нь 
олон улсын чиглэлд нислэг хийх онгоцны буудалд  байгуулагдсан байдаг. 

 “Хилийн боомт болон Монгол-Орос улсын хилийг хялбарчилсан журмаар 
нэвтрэх тухай  МУ-ын Засгийн газар, ОХУ-ын Засгийн газар хоорондын 1994 оны 
хэлэлцээр”-ээр Монгол-Оросын хилийг нэвтрэх чиглэлд төмөр замын 2, автозамын 
27 бүгд 29 хилийн боомт нээн ажиллуулахаар тохиролцсон байдаг. Гэвч автозамын 
19 боомт 1990-ээд оноос нээгдэж ажиллаагүй болно. Учир нь монголын, эсхүл 
оросын талд боомтын дэд бүтцийг бий болгоогүй, хилийн хяналтын 
байгууллагуудын албан хаагчдын ажиллаж амьдрах нөхцөл хангагдаагүй, боомтоор 
зорчих хөдөлгөөн багассан,  дэд бүтэц бүрдээгүйтэй холбоотойгоор заримыг нь огт 
нээн ажиллуулаагүй байна. Ийнхүү ажиллахгүй байгаа 19 боомтын 13-ыг нь 
бүрмөсөн хаах, 6-г нь цаашид тухайн орон нутаг болон бүс нутгийг хөгжүүлэх 
үйлдвэрлэл худалдааны салбарт оновчтой хөрөнгө оруулалт хийгдэх, боомтын дэд 
бүтцийг бий болгосон тохиолдолд нээн ажиллуулбал зохистой байх талаар хоёр 
улсын гадаад харилцааны яамдууд санал солилцоод байгаа ба уг хэлэлцээрт 
нэмэлт өөрчлөлт оруулах ажил ГХЯ дээр хийгдэж байна.Үүнээс гадна Монгол, 
Оросын Боршоо-Хандгайт, Ханх-Монд боомтыг олон улсын зэрэглэлээр 
ажиллуулахаар талууд 2007 онд харилцан тохиролцож, улмаар олон улсын 
зэрэглэлээр ажиллаж эхлэх хугацааг жичдээ нот бичгээр мэдэгдэхээр тохирсон 
байдагч ОХУ-ын талаас Монгол Улсад хариу ирүүлээгүй байгаа болно.Энэ нь дээрх 
дэд бүтэц Монголын талын нутагт бий болоогүйтэй холбоотой байх талтай.  

Өнөөдрийн байдлаар Монгол, Оросын улсын хилийг нэвтрэх 10 боомт нь 
/төмөр замын 2, автозамын 8/ байнгын үйл ажиллагааны горимоор нээгдэн ажиллаж 
байгаа ба эдгээрийн 4 нь олон улсын, 6 нь хоёр талын зэрэглэлээр ажиллаж байна.  

“Монгол, Хятадын хилийн боомт тэдгээрийн дэглэмийн тухай МУ-ын Засгийн 
газар, БНХАУ-ын Засгийн газар хоорондын 2004 оны хэлэлцээр”-ээр Монгол-
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Хятадын хилийг нэвтрэх чиглэлд төмөр замын 1, автозамын 12 бүгд 13 хилийн 
боомт нээн ажиллуулахаар тохиролцсоны дагуу ажиллаж байна.  Эдгээр 13 
боомтын 4 нь олон улсын зэрэглэлтэй байнгын горимоор, 5 нь хоёр талын 
зэрэглэлтэй байнгын горимоор, 3 нь хоёр талын зэрэглэлтэй түр горимоор ажиллаж 
байна. Энэхүү хэлэлцээрт нэмэлт өөрчлөлт оруулах ажил ГХЯ дээр мөн адил 
хийгдэж байгаа. 

Нутгийн гүнд буюу Олон улсын чиглэлд нислэгтэй 4 онгоцны буудалд агаарын 
замын 4 боомттой. Өнөөдрийн байдлаар Улаанбаатар хотын Чингис хаан олон 
улсын нисэх буудалд Буянт-Ухаа боомт 24 цагаар,  Баян-Өлгий аймгийн төвийн 
нисэх буудалдӨлгий, Ховд аймгийн төвийн нисэх буудалд Ховд, Дорнод аймгийн 
төвийн нисэх буудалдЧойбалсан  боомт олон улсын нислэгтэй үед тухайн нислэгийн 
хуваарьтай уялдуулан боомтын үйл ажиллагааг  явуулж байна. Өлгий-Астана, Ховд-
Үрэмч чиглэлд нислэг байхгүйгээс сүүлийн 4 жил боомтын үйл ажиллагаа нь 
явагдаагүй түр зогссон. Чойбалсан-Манжуур чиглэлд нислэг хийгдэхгүй байгаа тул 
2017 оны 9 дүгээр сараас боомтын үйл ажиллагаа нь мөн адил түр зогссон.  

Дээрх нөхцөл байдлаас шалтгаан 2017 онд Монгол-Оросын хилийг нэвтрэх 
чиглэлд 10, Монгол-Хятадын хилийг нэвтрэх чиглэлд 13, агаарын замын 2, бүгд 25 
боомт нээгдэж ажилласан.Үүнд: 

 Төмөр замын 3 боомт /олон улсын зэрэглэлээр-2, хоёр талын зэрэглэлээр-
1/. 

 Автозамын 20 боомт /олон улсын зэрэглэлтэй байнгын горимоор 7, хоёр 
талын зэрэглэлтэй байнгын горимоор 9, хоёр талын зэрэглэлтэй түр горимоор 
4/ 

 Агаарын замын 2 боомт/Буянт-Ухаа, Чойбалсан/.   

Жич: Хоёр талын зэрэглэлтэй боомтоор зөвхөн тухайн хоёр улсын иргэн 
болон тээврийн хэрэгслийг, олон улсын зэрэглэлтэй боомтоор харъяаллыг үл 
харгалзан нэвтрүүлдэг. Шаардлагатай тохиолдолд хоёр талын зэрэглэлттэй 
боомтоор гуравдагч орны иргэнийг нэвтрүүлэх арга хэмжээг мөн хилийн боомтыг 
нээн ажиллуулах хугацаа, түүний өдөр тутмын ажлын цаг, үдийн цайны завсарлага 
болон бүх нийтээр тэмдэглэх баяр амралтын өдрүүдийн  хуваарь зэрэг асуудлыг 
дээрх хэлэлцээрт заасны дагуу дипломат шугамаар харилцан тохиролцох ажлыг 
ГХЯ-ны Гэрээ эрхзүйн газрын Хилийн хэлтэс хариуцан зохион байгуулдаг. Гаалийн 
болон бусад хилийн хяналтын байгууллагууд холбогдох асуудлын хүрээнд саналаа 
тухай бүртээ ГХЯ-нд хүргүүлэн ажилладаг онцлогтой.  

Дээр дурдагдсан хилийн боомтын хэлэлцээрээс гадна хилийн боомтын дэд 
бүтцийг харилцан уялдаатай хөгжүүлэх, бүтээн байгуулах хүрээнд “Монгол, 
Хятадын хилийн боомтын менежментийн хамтын ажиллагааны комисс байгуулах 
тухай 2014 оны хэлэлцээр”, Монгол, Хятад, Оросын хилийн боомтын салбарт 
хамтран ажиллах тухай 2016 оны ерөнхий хэлэлцээр” байдаг.  

Түүнчлэн Улаанбаатар хотын Олон улсын нисэх онгоцны шинэ буудал 
ашиглалтанд орсноор агаарын замын давуу хүчин чадал бүхий боомт нэмэгдэх юм.   
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Гаалийн байгууллага нь Гаалийн хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангуулах,  
биелэлтэнд нь хяналт тавих, гаалийн хилээр нэвтрүүлж буй бараанд татвар 
хураамжийг ногдуулж, барагдуулах, гадаад худалдааны гаалийн статистик мэдээг 
гаргах, хууль тогтоомж зөрчсөн үйлдлийг хянан шийдвэрлэх, зөрчлөөс урьдчилан 
сэргийлэх, илрүүлэх, гадаад худалдаа, гаалийн үйл ажиллагааг хөнгөвчлөх, гаалийн 
хууль тогтоомжийг боловсронгуй болгох зэрэг үйл ажиллагааг улсын хэмжээнд 
зохион байгуулахаас гадна боомтод хилийн хяналтын байгууллагуудын ажилтан 
албан хаагчдын амьдрах нөхцлийг бүрдүүлэх, боомтын барилга байгууламж, дэд 
бүтцийн ашиглалт, хамгаалалтыг хариуцах үндсэн үүргийг хуулиар хүлээсэн байдаг.   

Манай улсын хилийн боомтууд нь 1990-2000 онуудад барьж байгуулсан 
анхны бүтээн байгуулалтаар байгаа ба эдгээр нь өнөөгийн хилээр нэвтэрч буй 
зорчигч, ачаа тээврийн хөдөлгөөний ачаалал, нөхцөл шаардлагыг хангахгүй, хөрш 
зэргэлдээ орны хилийн боомтын дэд бүтцээс хоцрогдсон байдалтай явж байна. 
Үүнээс гадна ихэнх хилийн боомт нь төв суурин газраас алсзайд оршдог. Боомтын 
ойролцоо газар нутагт суурьшлын хот тосгонг бий болгоогүйтэй холбоотойгоор 
зорчин явагчдад үйлчлэх зочид буудал, хоол цайны газар, дэлгүүр, тээвэр 
ложистикзэрэг бизнесийн чиглэлийн суурин үйлчилгээ байгуулагдаж хөгжөөгүй 
байна.  

Сүүлийн 15 жилд боомтоор нэвтрэх хөдөлгөөний ачаалал ихэссэн, тэнд 
ажиллах албан хаагчдын тоо нэмэгдсэн боловч амьдрах нөхцөл бүрдээгүй орон 
сууцны хангамж хүрэлцээгүй, нэн ялангуяа ундны усны эх үүсвэршийдвэрлэгдээгүй 
явж байна. Боомтуудын 80% нь ажлын 6 болон 7 өдрийн хуваарьтай, үдийн цайны 
цаггүй 4 боомт байна. Ихэнх боомт хяналт, шалгалтын зориулалт бүхий техник 
тоног төхөөрөмжөөр хангагдаагүй, зарим техник хэрэгслүүд нь хоцрогдож муудсан, 
хүрэлцээгүй, зарим боомтын цахилгаан эрчим хүчийг импортоор хөрш зэргэлдээ 
орших боомтоос авч хангаж байна. Зарим боомт усны хэрэглээгээ голын уснаас 
зөөвөрлөн хангаж байна. Хилийн хяналтын байгууллагууд нэгдсэн нэг сүлжээнд 
холбогдоогүй, зарим байгууллагын үйл ажиллагаа нь цахимжаагүй, гадаад 
худалдааны талаарх мэдээлэл солилцох үйл ажиллагаа бүрдээгүйгээс хилээр 
нэвтрэх зорчигч, бараа тээврийн хэрэгслийн хяналт шалгалтын үйл ажиллагаанд 
хэрэгжүүлж буй бүртгэл, мэдээлэл боловсруулалтад давхардсан шат дамжлага 
хэвээр байгаа болно.  

Иймд боомтыг хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөөнд суурьшлын бүсийн асуудлыг 
давхар тусгах, түүнийг барьж байгуулах, боомтыг хөгжүүлэх хөрөнгө мөнгийг олон 
улсын байгууллагын санхүүжилт, зээл тусламж, засгийн газрын хөрөнгө 
оруулалтаар шийдвэрлэхээр тодорхой төсөл хөтөлбөрүүд хэрэгжиж эхлээд байгаа. 
Тухайлбал, хилийн үйлчилгээг сайжруулах замаар бараа эргэлтийг нэмэгдүүлэхэд 
түлхэц үзүүлэх, гадаад худалдаа эрхлэхэд зарцуулж буй цаг хугацааг хэмнэх, 
зардлыг бууруулах зорилгоор Азийн хөгжлийн банкны хөнгөлөлттэй зээлийн 
хөрөнгөөр "Хилийн үйлчилгээг сайжруулах бүс нутгийн төсөл"-ийг хэрэгжүүлж 
эхлээд байна. Энэхүү төслийн хүрээнд дараах ажлууд хийгдэнэ. Үүнд:  

1) Алтанбулаг боомтын барилга байгууламжийг сайжруулах, өргөтгөх, шинэчлэх, 
1.8 км хатуу хучилттай авто зам барих;  
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2) Сүхбаатар боомтод Хилийн хяналтын байгууллагуудын Нэг цэгийн 
үйлчилгээний цогцолбор барих;  

3) Алтанбулаг, Бичигт, Замын-Үүд боомтуудын гаалийн хяналт шалгалтын тоног 
төхөөрөмжүүдийг шинэчлэх. 

4) Гаалийн автоматжуулсан мэдээллийн систем /КАИС/-ийг сайжруулах, 
Сүлжээний дэд бүтций гөргөтгөх, тоног төхөөрөмжийг шинэчлэх.   

5) Гадаад худалдааны цахим нэг цонхны үйлчилгээг нэвтрүүлэх бэлтгэл 
ажлыг хангах.  

Түүнчлэн Засгийн газрын 2016 оны 12 дугаар сарын 21-ний өдрийн 196 дугаар 
тогтоолоор хилийн боомтыг хөгжүүлэх цогц судалгаа, төлөвлөгөөг боловсруулах, 
хилийн боомтын шалган нэвтрүүлэх хэсгийн нарийвчилсан төлөвлөлт, зам барилгын 
ажлыг хийж гүйцэтгэх, инженерийн шугам сүлжээний одоогийн хүчин чадлыг 
нэмэгдүүлэх, шинэчлэх зэрэг ажлыг оновчтой зохион байгуулж хэрэгжүүлэх 
нөхцлийг бүрдүүлэх зорилгоор “Хилийн боомт” дэд төслийг Сангийн яамны дэргэд 
байгуулагдсан “Хөгжлийн хөтөч-дэд бүтэц” төслийн хүрээнд хэрэгжүүлэхээр 
шийдвэрлэсэн. Мөн хилийн боомтын нэвтрүүлэх чадварыг сайжруулах, хөгжүүлэх 
чиглэлээр төсөл хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхээр болсонтой холбогдуулан 7 хүний 
бүрэлдэхүүнтэй нэгж /Боомтын хөгжлийн хэлтэс/-ийг ГЕГ-ын 2017 оны бүтэц орон 
тоонд шинээр байгуулах шийдвэрийг СЯ-аас гаргасан.  

Сангийн яамны дэргэд байгуулагдсан “Хөгжлийн хөтөч-дэд бүтэц” төслийн 
инженер техникийн болон ГЕГ-ын боомтын хөгжлийн асуудал хариуцсан нэгжийн 
ажилтнууд автозам, төмөр замын нийт 23 боомтоор 2016 оны 11 сараас 2017 оны 
11 сарын хооронд явж үйл ажиллагаатай нь газар дээр нь танилцаж суурь судалгаа, 
төлөвлөлтийн өмнөх шатны зураг авалтыг хийсэн.    

БНХАУ-ын Засгийн газраас Монгол Улсын засгийн газарт өгөхөөр болсон 
буцалтгүй тусламж болон зээлийг Монгол-Хятадын хилийн дагуух боомтуудаа 
хөгжүүлэхэд авч хэрэгжүүлэх зорилгоор төсөл бичиж СЯ-аар дамжуулан БНХАУ-аас 
Монгол Улсад суугаа ЭСЯ-нд хүргүүлсэн. Үүний үр дүнд Гашуунсухайт, Замын-Үүд, 
Ханги, Булган, Даян зэрэг боомтын дэд бүтцийг өргөтгөх сайжруулахад БНХАУ-ын 
Засгийн газрын зүгээс дэмжиж туслахаар болж төсөл хөтөлбөр хэрэгжихтэй 
холбогдсон тооцоо судалгаа, гэрээ хэлэлцээрийг байгуулах ажил Сангийн яам дээр 
зангидан хийгдэж байна.”32  

                                                           
32 Гаалийн Ерөнхий Газрын Боомт хөгжлийн хэлтэс, О. Анхзаяагийн бэлтгэж өгсөн судалгаа, 
2018.09.22 
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Нэмэлт:  
Худалдаа тээврийг хөнгөвчлөх асуудлын хүрээнд Гаалийн Ерөнхий газрын 
Боомт хөгжлийн хэлтсээс хилийн боомтыг хөгжүүлэх чиглэлээр явуулж буй 
үйл ажиллагааны судалгаа: /2018 оны 01 сарын 16 өдрийн байдлаар/:  
 

БООМТЫН НЭГДСЭН ЗАХИРГААНЫ ТУХАЙ 
 УИХ-ын 2013 оны 12 дугаар сарын 26-ны өдрийн хуралдаанаар “Хилийн 

боомтын тухай хууль”-ийг 2014 оны 04 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн дагаж 

мөрдөхөөр хуульчилж уг хуулийн 16 дугаар зүйл, Засгийн газрын 2014 оны02 дугаар 

сарын 21-ний өдрийн 45 дугаар тогтоолын дагуу “Боомтын нэгдсэн захиргаа” нь 

Засгийн газрын Хэрэг эрхлэх газрын дэргэдбайгуулагджээ.  

Боомтын нэгдсэн захиргаа нь Хилийн боомтын тухай хуульд зааснаар Хилийн 

боомтын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны байгууллага нь боомтын хяналтын 

болон аюулгүй байдлыг хангах үүрэг бүхий байгууллагын үйл ажиллагааг уялдуулан, 

ерөнхий зохицуулалтаар ханган, боомтын асуудлаар дараахь чиг үүргийг 

хэрэгжүүлэн ажиллаж байсан байна. Үүнд: 

1. боомтод мөрдөх нийтлэг журмыг боловсруулах, түүнийг хэрэгжүүлэх 

ажлыг ерөнхий зохицуулалтаар хангах; 

2. боомтын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө болон Боомтын үндэсний 

зөвлөлийн шийдвэрийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах; 

3. боомтод хийх хөрөнгө оруулалтад захиалагчаар оролцох; 

4. боомтын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөө, холбогдох төслийн дагуу 

боомтын дэд бүтцийг барих, өргөтгөх үйл ажиллагаанд хяналт тавих; 

5. боомтын хяналт шалгалт болон иргэдэд үзүүлэх үйлчилгээг олон улсын 

жишиг, шаардлагад нийцүүлэн шуурхай, чирэгдэлгүй зохион байгуулах, 

боловсронгуй болгоход шаардагдах эрх зүйн зохицуулалт, зохион 

байгуулалтын болон хөрөнгө оруулалт, санхүүжилтийн асуудлыг зохих 

журмын дагуу шийдвэрлүүлэх, хэрэгжилтийг зохион байгуулах; 

6. үйл ажиллагааны зорилго, чиг үүрэгт хамаарах асуудлаар Боомтын 

үндэсний зөвлөлд санал оруулж, шийдвэрлүүлэх; 

7. хууль тогтоомж, Боомтын үндэсний зөвлөлөөс өгсөн чиглэл, 

удирдамжийн хүрээнд өөрийн чиг үүрэгт хамаарах асуудлаар гадаад 

улсын ижил төрлийн байгууллагатай харилцаа тогтоож хамтран 

ажиллах; 
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8. төр, хувийн хэвшил, хөрөнгө оруулагчдын түншлэлийг дэмжих замаар 

боомтын үйл ажиллагаанд үйлчилгээний дэвшилтэт хэлбэрийг 

нэвтрүүлэх; 

9. боомтын хяналтын болон аюулгүй байдлыг хангах үүрэг бүхий 

байгууллагын ажлын уялдаа холбоог хангаж, төрийн байгууллагын 

албан хаагчдын ажиллах нөхцөлийг бүрдүүлэх арга хэмжээ авах, үйл 

ажиллагаанд нь шаардлагатай дэмжлэг үзүүлэх; 

10. төрийн үйлчилгээг чирэгдэлгүй, шуурхай хүргэх, худалдааг хөнгөвчлөх, 

цахим нэг цонхны үйлчилгээг нэвтрүүлэх ажлыг зохион байгуулах; 

11. боомтын бүсэд хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах, байгаль орчны 

тэнцвэрт байдлыг хадгалахад шаардлагатай арга хэмжээг авч 

хэрэгжүүлэх; 

12. боомтын дэд бүтэц, барилга байгууламжийг барьж байгуулах, засвар, 

үйлчилгээ хийх ажлыг хариуцан зохион байгуулах чиг үүргүүдийг 

хэрэгжүүлэн ажиллаж байсан. 

 

Боомтын нэгдсэн захиргааны үйл ажиллагааны эрх зүйн үндсийг тодорхойлсон 

Хилийн боомтын тухайхуулийн төслийг УИХ-д өргөн барих үед буюу 2013 

онд“Хилийн боомтын тухай хууль”-ийн хэрэгцээ шаардлагыг тодорхойлохдоо : 

• гадаад худалдааг хөнгөвчлөх,  

• төрийн үйлчилгээг хүнд сурталгүй, шуурхай болгохзорилтын хүрээнд хилийн 

боомтын үйл ажиллагааг сайжруулах,  

• хилийн боомтодхийж буй хяналт шалгалтын ажлын үр нөлөөг дээшлүүлж, 

давхардлыг арилгах, 

• дэд бүтцийг хөгжүүлэх,  

• авто зам, төмөр замын дэд бүтцийг барьж байгуулах,хүчин чадлыг өргөтгөх 

ажлыг төрийн бодлого, хууль тогтоомжийн хүрээндшуурхай зохион байгуулж, 

нэгдсэн бодлого, төлөвлөгөөтэйгээр ажиллах зорилтыг дэвшүүлж байсан 

байна. 

 

“Монгол Улсын 2015 оны Төсвийн тухай хууль” батлагдсантай холбогдуулан 

Улсын Их Хурлын 2014 оны 11 дүгээр сарын 14-ний өдрийн 70 дугаар тогтоолоор 

төрийн байгууллагын чиг үүргийн давхардал, хүнд суртлыг арилгах, иргэдэд үзүүлэх 

үйлчилгээг түргэн шуурхай, чанартай зохион байгуулах зарчмыг баримтлан төрийн 

байгууллагын бүтэц, орон тоог боловсронгуй болгох, зарим агентлаг, ажлын алба, 
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нэгж, улсын үйлдвэрийн газар, төвийг татан буулгах, нэгтгэх саналыг холбогдох 

тооцоо судалгаанд үндэслэн боловсруулж, Монгол Улсын 2015 оны төсвийн 

тодотголын хамт 2015 оны нэгдүгээр улиралд багтаан Монгол Улсын Их Хуралд 

өргөн мэдүүлэхийг Монгол Улсын Засгийн Газарт даалгасан байдаг. 

 

Засгийн Газрын 2015 оны 01 дүгээр сарын 07-ны өдрийн ээлжит хуралдаанаар 

“2013 онд батлагдсан Хилийн боомтын тухай хуулийн 16 дугаар зүйлийн 16.2, 16.3-т 

заасны дагуу байгуулагдсан Боомтын нэгдсэн захиргаа, түүний харьяанд байнгын 

болон түр горимоор ажиллаж байсан 26 боомтын захиргааг татан буулгасан”. 

Татан буулгасан үндэслэл нь төсөв хэмнэх, төрийн байгууллагын чиг үүргийн 

давхардлыг арилгах зорилгоор зарим нэгжийг татан буулгах, нэгтгэх талаар УИХ-аас 

өгсөн үүргийн дагуу Засгийн Газар хуралдаанаараа Боомтын нэгдсэн захиргаа болон 

боомтын захиргаадыг татан буулгасан байна. 

 

Улмаар 2016 оны 12 дугаар сарын 28-ны өдөр Гаалийн тухай хуульд нэмэлт 

өөрчдлөлт орж боомтын дэд бүтцийн асуудлыг гаалийн байгууллага хариуцахаар 

хуульчилагдсан. Үүнд: 

2691 дүгээр зүйл. Гаалийн байгууллагын гүйцэтгэх үндсэн үүрэг 
........2691.1.10.хилийн боомтын барилга байгууламжийн ашиглалт, засвар, 

үйлчилгээг хариуцан зохион байгуулах, хилийн хяналтын байгууллагын албан 

хаагчдын ажиллах нөхцөлийг бүрдүүлэх арга хэмжээ авах. 

 

Дээр зааснаар Гаалийн байгууллагын гүйцэтгэх үүргээс бусад хилийн боомтын 

үйл ажиллагаатай холбоотой гүйцэтгэх үүрэг нь 2016 оны 12 дугаар сарын 28-ны 

өдрийн Монгол Улсын Хилийн тухай хуулиар  Улсын хил хамгаалах байгууллага 

болон Хилийн боомтын үндэсний зөвлөлд шилжиж хуульчлагдсан байна. 

 

Гаалийн тухай хуулийн 2691дүгээр зүйлийн 2691.1.10 дахь заалт болонМонгол 

Улсын Засгийн Газрын 2017 оны 05 дугаар сарын 10-ны өдрийн 139 тогтоолоор 

батлагдсан Хилийн боомтын үндэсний зөвлөлийн дүрмийн 2.12.-т  “Үндэсний 

зөвлөлийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг гаалийн асуудал хариуцсан төрийн 

захиргааны байгууллагын боомтын хөгжил хариуцсан нэгж хэрэгжүүлнэ.” гэж заасны 

дагуу Гаалийн ерөнхий газрын Боомтын хөгжлийн хэлтэс доорх чиг үүргийн дагуу үйл 

ажиллагаа явуулж байна. Үүнд:  
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1.  Боомтын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөг боловсруулан Боомтын Үндэсний 

Зөвлөл, Засгийн Газраар батлуулж, түүний дагуу боомтын дэд бүтэц, барилга 

байгууламжийг барьж байгуулах, засвар үйлчилгээ хийх ажлыг хариуцан зохион 

байгуулах ажлыг дэс дараатай авч хэрэгжүүлэх; 

2. Боомтын Үндэсний зөвлөлийн ажлын албаны үүргийг гүйцэтгэж, боомтын 

хяналтын болон аюулгүй байдлыг хангах үүрэг бүхий байгууллагын үйл ажиллагааг 

уялдуулан, ерөнхий зохицуулалтаар хангаж ажиллах; 

3. Боомт дээр төрийн үйлчилгээг чирэгдэлгүй, шуурхай хүргэх, худалдааг 

хөнгөвчлөх, цахим нэг цонхны үйлчилгээг нэвтрүүлэх ажлыг зохион байгуулах; 

4. Хөрш орнуудын боомтын захиргаатай хамтын ажиллагааг өргөжүүлэн, 

тэдэнтэй мэдээлэл солилцох, тэргүүн туршлагыг нэвтрүүлэн ажиллах зэрэг болно. 

 

БООМТЫН НЭГДСЭН ЗАХИРГААНЫ ЧИГ ҮҮРГИЙГ 
ГЕГ-ЫН МЭДЭЛД ШИЛЖҮҮЛСНЭЭС ХОЙШХИ 

ХУГАЦААНДХИЙГДСЭН АЖИЛ 
 

 Засгийн газрын 2014 оны 12 дугаар сарын 30-ны өдрийн хуралдаан, мөн 

өдрийн   401 дүгээр тогтоолоор Боомтын нэгдсэн захиргаа, түүний харъяа хилийн 

боомтын захиргаадыг татан буулгаж, өмч хөрөнгийг Гаалийн газар, хороодод 

шилжүүлэх шийдвэр гарсан.  

Шийдвэр гарсантай холбогдуулан 2015 онд өмч хөрөнгийг гаалийн балансд 

шилжүүлэн авах, боомтын хэвийн үйл ажиллагааг хангах чиг үүрэг бүхий 

үйлчилгээний ажилтнуудын орон тоо, цалингийн санг Гаалийн байгууллагын бүтэц 

орон тоонд нэмж тусгах, 130 орчим үйлчилгээний ажилтнуудыг харъяа гаалийн газар, 

хороодын мэдэлд шилжүүлэн авах ажил хийгдсэн. 

Боомтын дэд бүтцийг орчин үеийн шаардлагад нийцүүлэн бүтээн байгуулж 

шинэчлэх хүрээнд 2010 оноос эхлэн хийгдэж буй хилийн боомтуудын ерөнхий болон 

хэсэгчилсэн төлөвлөгөөг боловсруулан Засгийн Газраар батлуулах ажлыг 

эрчимжүүлэх талаар БХБЯ-тай, хилийн боомтын дэд бүтцийг хөгжүүлэхэд 

шаардагдах хөрөнгө оруулалтын талаар АХБ, АНУ-ын ЭСЯ, Дэлхийн банк зэрэг 

донор байгууллагын төлөөлөлтэй уулзаж ярилцах зэрэг арга хэмжээнүүд авагдсан.  

Хилийн боомтыг хөгжүүлэх асуудлаар хөрш хоёр улсын боомтын дэд бүтэц, 

бүтээн байгуулалтын асуудлыг хариуцсан байгууллагуудтай хамтран ажиллах талаар 

олон улсын гэрээ хэлэлцээр байгуулах  ажил хийгдсэн. Тухайлбал, 
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НЭГ. ОХУ-ын Уфа хотноо  2015 оны 7 дугаар сарын 09-ний өдөр “Монгол, 

Орос, Хятадынхилийнбоомтынхөгжлийнсалбартхамтранажиллахтухай ерөнхий 

хэлэлцээр”Монгол Улсын ГЕГ, ОХУ-ынХилийнбүтээнбайгуулалтынхолбооныагентлаг, 

БНХАУ-ын ГЕГ хооронд байгуулагдсан.  

ХОЁР.Улаанбаатар хотноо 2014 оны 8 дугаар сард “Монгол, Хятадын хилийн 

боомтын менежментийн хамтын ажиллагааны комисс байгуулах тухай” МУ-ын 

Боомтын үндэсний зөвлөл, БНХАУ-ын ГЕГ хооронд байгуулсан хэлэлцээрийн 

хэрэгжилтийг хангах хүрээнд  2015 оны 5 дугаар сард БНХАУ-ын ӨМӨЗО-ны Хөх 

хотод “Монгол, Хятадын хилийн боомтын менежментийн хамтын ажиллагааны 

комиссын Анхдугаар хуралдаан”-ыг БНХАУ-ын ГЕГ-тай хамтран зохион байгуулсан.   

ГУРАВ.ГЕГ болон ТЕГ-ыг татан буулгаж, үйл ажиллагаа, удирдлага зохион 

байгуулалтыг 2016 оны 1-р сард нэгтгэхэд Сангийн яамнаас хилийн боомтын 

асуудлыг хариуцсан тусгай чиг үүрэг бүхий нэгж /Боомтын хэлтэс/-ийг Гааль, 

татварын ерөнхий газрын бүтэц орон тоонд багтаан байгуулах шийдвэрийг анх 

гаргасан.  

“Монгол Улсын Гааль, татварын ерөнхий газар, БНХАУ-ын ӨМӨЗО-ны Ардын 

Засгийн газрын Боомтын захиргаа хооронд 2016 онд “Боомтын хөгжлийн чиглэлээр 

хамтран ажиллах санамж бичиг” байгуулагдсан.   

Монгол, Хятадын хилийн боомтын менежментийн хамтын ажиллагааны 

Анхдугаар хуралдааны шийдвэрийн хэрэгжилтийг хангах зорилгоор Монгол-Хятадын 

хилийн Булган-Такашикен, Байтаг-Улиастай, Бургастай-Лаоемяо, Даян-Хуншаньзюй 

боомтуудаар хоёр улсын хилийн боомтын удирдлага, боомтын хяналтын болон 

аюулгүй байдлыг хангах байгууллага хоорондын гадаад хамтын ажиллагаа, 

харилцаа холбоог зохицуулах механизмыг бий болгох, эдгээр боомтод тулгамдаж 

буй асуудлыг хамтран шалгах, гаалийн хамтарсан хяналт, шалгалтыг хийх 

боломжийг судлах зорилгоор 2016 оны 6 дугаар сард холбогдох уулзалт, боомтын 

хамтарсан шалгалт эдгээр боомтод хийгдсэн.  

ДӨРӨВ.БНХАУ-ын Засгийн газар, МУ-ын Засгийн газар хооронд 2015 оны 11 

дүгээр сарын 10-ны өдөр “Эдийн засаг, техникийн хамтын ажиллагааны хэлэлцээр” 

байгууллагдсаныг үндэслэн: 

- Суудлын автомашин шалгах 2 ширхэг иж бүрдэл рентген төхөөрөмж, 

- Ачааны автомашин шалгах явуулын 2 ширхэг иж бүрдэл рентген 

төхөөрөмжийг БНХАУ-ын Засгийн газрын санхүүжилтээр МУ-ын Засгийн газарт 

нийлүүлэх тухай гэрээг 2016 оны 3 дугаар сарын 3-ны өдөр байгуулсан. Улмаар 2016 

оны 5 дугаар сараас 2017 оны 11 дүгээр сарын 20-ны өдрүүдэд эдгээр 4 ширхэг 
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рентген төхөөрөмжийг байрлуулах барилга байгууламжийг барих, рентген 

төхөөрөмжийг импортлох, угсарч суурилуулах ажлууд хийгдсэн.   

ТАВ.Улаанбаатар хотноо 2016 оны 5 дугаар сард хилийн хяналтын 

байгууллагын ажилтан албан хаагчдад зориулан Дэлхийн гаалийн байгууллага, Япон 

улсын гаалийн байгууллага, АХБ-ны дэмжлэгтэйгээр “Хилийн нэгдсэн менежмент” 

сэдэвт гурван өдрийн сургалтыг зохион байгуулсан.  

ЗУРГАА.Замын-Үүд, Алтанбулаг, Бичигт боомтын хяналт шалгалтын тоног 

төхөөрөмж, боомтын дэд бүтцийг шинэчлэн бүтээн байгуулах, хилийн хяналтын 

байгууллагууд цахим нэг цонхны зохион байгуулалтаар ажиллах нөхцлийг бүрдүүлэх, 

гадаад худалдааны цахим нэг цонхны бэлтгэл ажлыг хангах хүрээнд АХБ-тай 2016 

онд төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлэх талаар холбогдох яриа хэлэлцээ хийх, төсөл 

хөтөлбөр хэрэгжүүлэхэд шаардагдах анхан шатны тооцоо судалгааг гаргах зэрэг 

арга хэмжээг зохион байгуулсан. Энэ ажлын үр дүнд 2016 оны 5 дугаар сард “Хилийн 

үйлчилгээг  сайжруулах бүс нутгийн төсөл”-ийг хэрэгжүүлэхээр Монгол улсын 

Засгийн газар, АХБ хооронд зээлийн хэлэлцээр байгуулагдаж, зээлийн хэлэлцээрийг 

УИХ-аас  соёрхон баталсан.  

ДОЛОО.Засгийн газрын 2016 оны 12 дугаар сарын 21-ний өдрийн 196 дугаар 

тогтоолоор хилийн боомтыг хөгжүүлэх цогц судалгаа, төлөвлөгөөг боловсруулах, 

хилийн боомтын шалган нэвтрүүлэх хэсгийн нарийвчилсан төлөвлөлтийг хийж, зам 

барилгын ажлыг хийх, инженерийн шугам сүлжээний одоогийн хүчин чадлыг 

нэмэгдүүлэх, шинэчлэх зэрэг ажлыг оновчтой зохион байгуулж хэрэгжүүлэх нөхцлийг 

хангах зорилгоор “Хилийн боомт” дэд төслийг “Хөгжлийн хөтөч-дэд бүтэц” төслийн 

хүрээнд хэрэгжүүлэхээр шийдвэрлэсэн. Түүнчлэн хилийн боомтын асуудлыг 2017 

оны 2 дугаар сарын 01-ний өдрөөс эхлэн Монгол Улсын хилийн тухай хууль болон 

Гаалийн тухай хуулиар зохицуулах шийдвэрийг 2016 оны 12 дугаар сарын 26-ны 

өдөр УИХ-аас гаргасан. Хилийн боомтын үндэсний зөвлөлийг  Сангийн сайд 

удирдахаар, ГЕГ-ын боомтын асуудал хариуцсан нэгж нь уг зөвлөлийн ажлын 

албаны үүргийг гүйцэтгэхээр Засгийн газрын тогтоол шийдвэрүүд гарсан.   

Ийнхүү хилийн боомтын дэд бүтцийг хөгжүүлэх, хилийн боомтыг зөвхөн 

дамжин өнгөрөх, шалган нэвтрүүлэх бүс бус, эдийн засаг, бизнесийн хөгжлийн төв 

болгон хөгжүүлэх, хилийн боомтын үйл ажиллагааг нэгдсэн удирдлагад шилжүүлэх 

нөхцлийг бүрдүүлэх, хил дээр үйл ажиллагаа явуулж буй байгууллага хоорондын 

уялдаа холбоог хангах, албан хаагчдын ажиллах амьдрах нөхцлийг сайжруулах зэрэг 

арга хэмжээний хүрээнд тодорхой төсөл хөтөлбөр хэрэгжихтэй холбогдуулан 

Сангийн яам2017 оны 1 дүгээр сард гаалийн байгууллагын бүтэц орон тоог 
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батлахдаа Боомтын хэлтсийн орон тоог 6 хүнээр нэмэгдүүлж, улмаар ширээ сандал, 

комьютер болон бусад офиссын тавилга техник хэрэгслээр хангах хөрөнгийн 

асуудлыг шийдвэрлэсэн.  

 
Гаалийн ерөнхий газар нь 2017 онд хилийн боомтын дэд бүтцийг 

сайжруулах, хяналт шалгалт явуулах нөхцлийг хангах, хилийн үйлчилгээг түргэн 

шуурхай явуулж, боомтоор нэвтрүүлэх хөдөлгөөний эрчмийг сайжруулах хүрээнд 

дараах ажлыг хийсэн. Тухайлбал, 

 
НЭГ:БНХАУ-тай хиллэх 13, ОХУ-тай хиллэх 8 автозамын боомтод хийгдэх 

хөрөнгө оруулалтын тооцооны урьдчилсан судалгааг гаргаж Сангийн яаманд 

хүргүүлсэн.  

БНХАУ-тай хиллэж буй автозамын 12, шинээр байгуулагдах 1 боомтын 

барилга байгууламжийг барьж байгуулах, шинэчлэн сайжруулахад шаардагдах 

хөрөнгийг БНХАУ-ын Засгийн газрын буцалтгүй тусламжийн төсөл хөтөлбөрийг 

хэрэгжүүлэх арга замаар шийдвэрлэх зорилгоор “Хилийн боомтыг эд хөрөнгө, техник 

тоног төхөөрөмжөөр хангах төсөл”-ийг бичиж СЯ-нд хүргүүлсэн. СЯ энэхүү төслийг 

Монгол Улс дахь БНХАУ-ын ЭСЯ-нд танилцуулсан. Түүнчлэн Хилийн боомтын 

үндэсний зөвлөлийн даргын шийдвэрээр Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газар, Сангийн 

яам, ГЕГ, МХЕГ, ХХЕГ, “Хөгжлийн хөтөч-дэд бүтэц төсөл”-ийн удирдлага, инженер 

техникийн ажилтнуудаас бүрдсэн баг бүрэлдэхүүн Алтанбулаг, Сүхбаатар, Замын-

Үүд, Гашуунсухайт боомтын өнөөгийн байдалтай танилцаж, боомтыг хөгжүүлэх 

асуудлаар сум орон нутгийн удирдлага, хилийн хяналтын байгуулагын албан 

хаагчидтай уулзалт хийх, хөрш зэргэлдээ улсын боомтын үйл ажиллагаа, тэргүүн 

туршлагатай танилцах арга хэмжээ зохион байгуулагдсан.  

Дээрх ажлын үр дүнд хилийн боомтын дэд бүтцийг бүтээн байгуулах, харилцан 

уялдаатай хөгжүүлэх хүрээнд техник эдийн засгийн тооцоо судалгааг хийх зорилгоор 

Монгол, Хятадын хамтарсан шинжээчдийн баг 6 дугаар сарын 29-ний өдрөөс 7 

дугаар сарын 08-ний өдрүүдэд Монгол, Хятадын хилийн Замын-Үүд-Эрээн, Ханги-

Мандал, Гашуунсухайт-Ганцмод, Цагаан дэл уул-Өлзий, Шивээхүрэн-Сэхээ 

боомтуудаар явж ажилласан. Энэхүү шинжээчдийн багт гаалийн байгууллагыг 

төлөөлөн Сангийн сайдын 2017 оны 6 дугаар сарын 23-ны өдрийн “Томилолтоор 

ажиллуулах тухай” 218 дугаар тушаалын дагуу БХХ-ийн дарга Ш.Болд-Эрдэнэ, 

мэргэжилтэн Ганбаатар нар ажилласан.  
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Тус хамтарсан шинжээчдийн багийн ажлын үр дүн, протоколыг албажуулах 

саналыг Хятадын холбогдох байгууллагуудад уламжлахыг Улаанбаатар хотноо 2017 

оны 10 дугаар сарын 10-12-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдсан “Монгол, Хятадын 

хилийн боомт, тэдгээрийн дэглэмийн тухай Монгол Улсын Засгийн газар, БНХАУ-ын 

Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр”-ийн хэрэгжилтийг хангах газрын дарга нарын 

түвшний 6 дугаар уулзалтын үеэр танилцуулж улмаар протоколд тусгагдав. Мөн уг 

хуралдааны “Хилийн боомтын дэд бүтцийн талаар хэлэлцэх асуудал”-д БНХАУ-ын 

тусламжийн хүрээнд Монгол Улсын зарим боомтын дэд бүтцийг сайжруулах хүрээнд 

санал хүсэлт гаргасан.  

 
ХОЁР. “Хилийн боомт дэд төсөл”-ийг хэрэгжүүлэгч  Сангийн яамны дэргэдэх 

“Хөгжлийн хөтөч-дэд бүтэц” төслийн нэгжтэй хамтран БНХАУ-тай хиллэх чиглэлд 

байгуулагдсан 13 автозамын боомт, ОХУ-тай хиллэх чиглэлд байгуулагдсан 1 төмөр 

замын боомт, 8 автозамын боомтоор явж үйл ажиллагаа, барилга байгууламж, 

инженерийн шугам сүлжээ, зам талбайн бүтэц зохион байгуулалт зэрэгтэй нэг 

бүрчлэн танилцаж суурь судалгааг хийх, нэн тэргүүн ээлжинд бүтээн байгуулах 

ажлын эскиз зургийг боловсруулах ажлууд 2016 оны 12 дугаар сараас 2017 оны 11 

дүгээр сарын хооронд хийгдсэн. Үүний үр дүнд Гашуунсухайт, Замын-Үүд боомтын 

нэн тэргүүн ээлжинд бүтээн байгуулах шаардлагатай барилга байгууламж, зам 

талбайн зураг төслийн даалгаврыг боловсруулж Боомтын үндэсний зөвлөлөөр 

батлуулах зэрэг ажил хийгдсэн.  

Гашуунсухайт боомтын үйл ажиллагааг хэвийн явуулах, боомтын нэвтрүүлэх 

хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх хүрээнд 2017 оны 3 дугаар сарын 21-ний өдөр Хилийн 

боомтын үндэсний зөвлөл хуралдаж уг хурлаас Өмнөговь аймгийн төсвөөс худаг 

гаргах, “Эрдэнэс Монгол” ХХК-ийн  төсөв, хөрөнгө оруулалтаар техник хэрэгсэл, 

тоног төхөөрөмж худалдан авах, боомтын шилэн кабелийн сүлжээний хурдыг 

нэмэгдүүлэх, албан хаагчдын орон тоог нэмэгдүүлэх, Оюу толгой компанийн 

удирдлагуудтай уулзаж замын асуудлыг шийдвэрлэх, гаалийн шалгалтын тоног 

төхөөрөмжийг нэмэгдүүлэх талаар арга хэмжээ авах зэрэг асуудлыг шийдвэрлэсэн. 

Үүний үр дүнд Гашуунсухайт боомтын хяналт шалгалтын бүсийн зам талбайг 

гэрэлтүүлэгтэй болгох, худаг гаргаж усны эх үүсвэрийг нь шийдвэрлэх, нөөцийн 

дизель цахилгаан станц суурьлуулах, боомтын шалган нэвтрүүлэх байр, гаалийн 

ажилтнуудын 8 айлын орон сууцанд их засвар хийх, зөөврийн сууцны сантехникийн 

шугам хоолойг засварлах зэрэг ажлууд хийгдсэн. 
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ГУРАВ. Ховд аймаг дахь Булган боомтыг шилэн кабелийн шугамд холбох, 

Баян-Өлгий аймаг дахь Даян боомтод сансрын VSAT антенийг суурилуулах ажил 

хийгдлээ.  

 

ДӨРӨВ.Төв аймгийн Сэргэлэн сумын Хөшигийн хөндийд баригдаж байгаа 

Улаанбаатар хотын шинэ онгоцны буудалд “Боомтын нэг цэгийн үйлчилгээний 

барилга байгууламжийг барих газрын асуудлыг Сангийн яам, ЗТХЯ, ИНЕГ зэрэг 

байгууллагуудад танилцуулах, газрын байршлыг тогтоох ажил 2017 оны 8-9 дүгээр 

сард хийгдэж, ГЕГ-т барилга байгууламжийг барихад зориулан 2,6 га газрыг олгох 

зөвшөөрлийг  ЗТХЯ, ИНЕГ-аас гаргалаа. Үүнийг үндэслэн газар эзэмших гэрчилгээг 

ГЕГ-ын нэр дээр гаргуулахаар холбогдох материалыг Төв аймгийн Засаг даргад 

хүргүүлэв. Түүнчлэн Хөшигийн хөндий боомтын нэг цэгийн үйлчилгээний барилга 

байгууламжийн ерөнхий төлөвлөлтөд захиалагчаас өгөх ажлын даалгаврыг 

боловсруулах, төлөвлөлт хийлгэхтэй холбоотойгоор техникийн нөхцлийг авахаар 

“Улаанбаатар хотын ОУ-ын нисэх онгоцны шинэ буудал барих төслийн нэгж”-тэй 

ярилцаж ГЕГ-ын албан ёсны хүсэлтийг 2017.10.31-ний өдөр 03-3/4454 тоотоор 

хүргүүлэв.  Хөшигийн хөндийн боомтод нэг цэгийн үйлчилгээний барилга байгууламж 

барих зураг төслийг боловсруулахад шаардагдах зардлыг ГЕГ-ын 2018 оны төсөвт 

тусгах ажил хийгдэв.  

 

ТАВ.Өмнөговь аймгийн нутагт “Цагаан дэл уул” автозамын, байнгын 

ажиллагааны горимтой боомтыг шинээр байгуулах ажил хийгдэж байгаатай 

холбогдуулан хоёр талын дэд бүтцийг харилцан уялдаатай, ижил түвшинд төлөвлөж, 

бүтээн байгуулах зорилгоор тус боомтод үйл ажиллагаа явуулах төрийн 

байгууллагуудад шаардагдах тавилга, тоног төхөөрөмж, албан хаагчдын орон тоо, 

ажлын байр, амьдрах орон сууц, дэд бүтэц, барилга байгууламж, зам талбайн 

хэрэгцээний урьдчилсан тооцоог гаргаж Гадаад харилцааны яаманд 2017.02.09-ны 

өдрийн 03-3/614 тоотоор хүргүүллээ.  

 

ЗУРГАА. Зарим хилийн боомтыг дотоодын цахилгаан эрчим хүчээр хангах 

боломж бүрдээгүй тул хөрш зэргэлдээ орших гадаад улсаас импортоор авч хангадаг. 

Түүнчлэн хилийн боомт бүрт цахилгаан эрчим хүчний шугам сүлжээ, тоног 

төхөөрөмжийг хариуцсан инженер техникийн ажилтнууд байхгүй тул эвдрэл гэмтэл 

үүсэх тохиолдолд хүндрэлтэй байдаг.  Иймд  хилийн боомтуудын балансд бүртгэлтэй 

шугам сүлжээг Эрчим хүчний хууль тогтоомжийн дагуу тухайн орон нутаг дахь эрчим 
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хүчний мэргэжлийн  салбар байгууллагад шилжүүлэх талаар Эрчим хүчний яамны 

Бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газартай 1-р улиралд уулзалт зохион байгуулсан. 

Мөн Эрчим хүчний яам, Төрийн өмчийн хороонд албан тоот хүргүүлэх, уулзалт 

зохион байгуулж хэрхэн шийдвэрлэх арга замын талаар ярилцсан. Уулзалтаар ЭХЯ-

ны зүгээс дараах боомтыг дотоодын эрчим хүчнээс ямар арга замаар холбохоор 

төлөвлөж буй мэдээллийг авч, СЯ-ны дэргэдэх "Хөгжлийн хөтөч-дэд бүтэц төсөл"-

ийн нэгжид хүргүүлсэн. Үүнийг холбогдох боомтуудын төлөвлөлтөд тусган 

ажиллахаар болов. Хилийн боомтуудын эрчим хүчний шугам сүлжээний дэд бүтцийг 

тухайн орон нутаг дахь эрчим хүчний байгууллагуудад шилжүүлэх ажлыг ГЕГ-ын 

СХОХ Төрийн өмчийн хорооны шийдвэрийг үндэслэн шат дараатайгаар 

хэрэгжүүлэхээр шийдвэрлэгдэв. Тухайлбал, 2017 онд Замын-Үүд боомтын эрчим 

хүчний шугам сүлжээг мэргэжлийн байгууллагад нь шилжүүлэх ажил хийгдлээ. Бусад 

боомтуудыг  2018-2019 онд шилжүүлэхээр төлөвлөгдөн явж байна.  

 

ДОЛОО."Монгол, Хятадын хилийн боомтын менежментийн хамтын 

ажиллагааны комисс"-ын Хоёрдугаар нэгдсэн хуралдааныг БНХАУ-ын Гаалийн 

байгууллагатай хамтран 2017 оны 4 дүгээр сарын 20-21-ний өдрүүдэд Бээжин хотод 

зохион байгуулсан.  

 

НАЙМ. “Хилийн үйлчилгээг  сайжруулах бүс нутгийн төсөл” 2017-2022 онд 

хэрэгжихээр төлөвлөгдсөнтэй уялдуулан төсөл хэрэгжүүлэх нэгжийг байгуулах, 

Алтанбулаг, Замын-Үүд боомтоор явж үйл ажиллагаа, боомтын дэд бүтэцтэй 

танилцах, төслийн хүрээнд хийгдэх бүтээн байгуулалтын ажил, техник тоног 

төхөөрөмжийн тооцоо судалгааг гаргах, зөвлөх үйлчилгээний ажлын даалгаврыг 

боловсруулах зэрэг төслийн бэлтгэл ажлыг хангах шатны ажлууд хийгдлээ.  

 Түүнчлэн Монгол Улсын Засгийн газар, Азийн хөгжлийн банк хооронд 2016 онд 

байгуулсан “Хилийн үйлчилгээг сайжруулах бүс нутгийн төсөл”, “Бүс нутгийн ургамал, 

малын эрүүл ахуй, хүнсний аюулгүй байдлыг хангах арга хэрэгслийг шинэчлэн 

сайжруулах замаар худалдааг дэмжих төсөл”-ийн хүрээнд АХБ-аас Гаалийн ерөнхий 

газар, Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар, Мал эмнэлэг, үржлийн газартай хамтран 

Замын-Үүд, Алтанбулаг хилийн боомтод 2017  оны 4, 5 дугаар сард  Алтанбулаг 

боомтод хамтран томилолтоор ажиллаж эдгээр хоёр төслийн хүрээнд хийгдэх 

ажлуудад давхацсан ажлууд хийгдэхээс сэргийлэх, төсөл хэрэгжүүлэх явцад гарч 

болох хүндрэл бэрхшээлийг судлах ажлууд хийгдсэн.   
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 Сүхбаатар төмөр замын боомтод хилийн нэг цэгийн үйлчилгээний шалган 

нэвтрүүлэх барилга байгууламжийг шинээр барьж байгуулах асуудлыг АХБ-ны 

хилийн үйлчилгээг сайжруулах бүс нутгийн төслийн нэгж, Сэлэнгэ аймгийн 

удирдлагуудад танилцуулсаны дагуу 600 мкв бүхий газрын байршлыг тогтоож, газар 

эзэмших зөвшөөрлийг Сэлэнгэ аймаг дахь гаалийн газарт олгох ажил хийгдлээ. 

Алтанбулаг, Сүхбаатар боомтын барилга байгууламжийн эх зургийг боловсруулах 

ажил Хөгжлийн хөтөч-дэд бүтэц төсөл дээр хийгдэж байна.   

Алтанбулаг боомтын зам талбай, дэд бүтцийг шинээр барьж бий болгох ажлын 

хүрээнд боомтын зүүн урд талд байрлах "Гацуурт" ХХК-ийн эзэмшилд байгаа хуучин 

агуулах, хашааны газрыг чөлөөлүүлэх шаардлагын хүрээнд Сэлэнгэ аймгийн засаг 

дарга Ш.Оргилд 2017 оны 5-р сарын 11-ний өдрийн 03-3/2006 тоотоор хүсэлт 

хүргүүлсэн.  

Алтанбулаг боомтын барилга байгууламжийн өргөтгөл, засвар, шинэчлэл, 

Сүхбаатар боомтын Нэг цэгийн үйлчилгээний цогцолбор барилгын эх загвар болон 

ажлын зураг төсөл боловсруулах, барилга угсралтын явцад хяналт тавих олон улсын 

зөвлөхийг сонгон шалгаруулах ажлын даалгавар боловсруулагдсан. Түүнчлэн 

Алтанбулаг боомтын хатуу хучилттай автозам, авто зогсоол, замын байгууламжийн 

инженерийн нарийвчилсан зураг төсөл боловсруулах, барилгын ажлын явцап хяналт 

тавих зөвлөх компанийн ажлын даалвгаврыг боловсруулах ажил хийгдсэн. Гаалийн 

байгууллага эдгээр зураг төслийн ажлын даалгаварт санал өгөх ажлыг зохион 

байгуулж 2017.11.01-ний өдрийн 03-3/4473 тоотоор төслийн нэгжид хүргүүлсэн. 

Замын-Үүд, Алтанбулаг, Бичигт боомтуудад шаардагдах техник тоног төхөөрөмжийн 

нэр төрөл, техникийн үзүүлэлт, үнийн судалгааг гаргах ажлыг зохион байгуулж 

саналыг 2017.11.30-ний өдрийн 03-3/4905 тоотоор төслийн нэгжид хүргүүллээ. 

Уг төслийн хүрээнд цахим нэг цонхны бэлтгэл ажлыг хангах, гаалийн 

мэдээллийн технологийн CAIS системийн хөгжүүлэлт хийгдэх, хилийн хяналтын 

байгууллагууд цахим нэг цонхны зохион байгуулалтаар ажиллах нөхцлийг бүрдүүлэх 

ажил хийгдэхтэй холбогдуулан шилэн кабелийн шугамд холбогдоогүй хилийн 

боомтуудад шилэн кабелийн шугам татаж оруулах талаар холбогдох тооцоо 

судалгааг хийж төслийн нэгжид хүргүүлсэн зээрг ажлууд хийгдсэн байна. 

 
БООМТЫГ ХӨГЖҮҮЛЭХ ЧИГЛЭЛЭЭР ЦААШИД ХИЙГДЭХ АЖЛЫН ТУХАЙ 
 

Монгол Улсын Засгийн газар, Азийн хөгжлийн банк хооронд 2016 онд 

байгуулсан “Хилийн үйлчилгээг сайжруулах бүс нутгийн төсөл”-ийг уг төслийг 
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хэрэгжүүлэх төслийн нэгжтэй хамтран Төсөл хэрэгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөөний 

хуваарийн дагуу 2022 он гэхэд хэрэгжүүлж дуусгана.  

 

БНХАУ-ын Засгийн газрын буцалтгүй тусламжийн төсөл хөтөлбөрийн хүрээнд  

Замын-Үүд, Гашуунсухайт, Шивээхүрэн, Булган, Ханги, Даян боомтын барилга 

байгууламж, инженерийн шугам сүлжээ, зам талбайн дэд бүтцийг бүтээн байгуулах 

ажлыг хийхээр төлөвлөж холбогдох тооцоо судалгаанууд хийгдэж байна. 

 

Боршоо, Бургастай боомтын барилга байгууламж, зам талбайг өргөтгөх 

хүрээнд нэн тэргүүн ээлжинд өргөтгөх барилга байгууламж, зам талбайн ажлын зураг 

төслийг боловсруулах, бүтээн байгуулалтын хөрөнгийн эх үүсвэрийг шийдвэрлүүлэх 

ажил хийгдэнэ.  

 

Боомтыг хөгжүүлэх хүрээнд боомт бүрийг сум орон нутагтай хатуу хучилттай 

автозамаар холбох, цахилгаан эрчим хүчний төвлөрсөн шугам сүлжээнд холбох, 

мэдээлэл, цахилгаан холбооны шилэн кабелийн шугамд холбох, боомтыг ундны 

болон хэрэглээний цэвэр усаар хангах эх үүсвэрийг бүрдүүлэх, боомт орчмын бүс 

нутагт боомтоор зорчин явах таатай нөхцлийг бүрдүүлсэн худалдаа, үйлчилгээний 

төв сууринг бий болгож хөгжүүлэх нөхцлийг хүрээнд аймаг орон нутгийн засаг 

захиргааны удирдах байгууллагуудтай хамтарч ажиллана.  

 

БНХАУ-ын ГЕГ-ын Үндэсний боомтын захиргаанд хандаж Монгол Улсын 

боомтын хөгжлийн асуудлыг хариуцсан чиг үүрэг бүхий ажилтан албан хаагчдыг 

БНХАУ-д явуулж боомтын хөгжил, төлөвлөлт, бүтээн байгуулалтын арга техник, 

удирдлага зохион байгуулалт, үйл ажиллагааны менежментийн чиглэлээр авч 

хэрэгжүүлж буй тэргүүн туршлагыг судлах, онол практикын богино хугацааны 

сургалтад хамруулах ажлыг зохион байгуулахаар төлөвлөж байна33.  

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
33 Гаалийн ерөнхий газрын Боомт хөгжлийн хэлтэс, О. Анхзаяагийн бэлтгэж өгсөн судалгаа, 
2018.09.22 



55 

3.2 (б) (v) Монгол Улсын далайд гарах нөхцөл, боломж 
 

Монгол Улс нь эдийн засгаараа тэргүүлэгч хоёр их гүрний дунд оршдог 
бөгөөд эдийн засаг нь хөрш орны зах зээл, эдийн засгийн нөхцөл байдлаас ихээхэн 
хамааралтай. Манай улс хөрш орнууддаа түүхий эд, ашигт малтмал, хагас 
боловсруулсан бүтээгдэхүүн экспортлож, мөн орнуудаас хүнс болон бараа 
бүтээгдэхүүн импортлож худалдааны алдагдал хүлээдэг. Иймд олон улсын гэрээ 
конвенциор олгосон эрхийн дагуу хил залгаа хөрш орнуудынхаа нутаг дэвсгэрээр 
дамжин далайн тээврийг ашиглаж олон улсын зах зээлд нэвтрэх нь далайд гарцгүй 
Монгол Улсын хувьд тэргүүний зорилтуудын нэг байх учиртай.  
 

Өөрөөр хэлбэл, далайд гарцгүй орнуудын хувьд эдийн засгийн өсөлтөө 
нэмэгдүүлэх үүднээс импорт, экспортын чиглэлийн бараа бүтээгдэхүүнээ 
төрөлжүүлэх буюу энэ зорилтын хүрээнд олон улсын холбогдох гэрээ конвенцид 
нэгдэх, хөрш орнуудтайгаа үр ашигтай дамжин өнгөрөх тээвэрлэлтийн гэрээ, 
хэлэлцээр байгуулан хамтран ажиллах шаардлагатай юм. Олон улсын нийт 
худалдааны эргэлтийн 90 гаруй хувь нь далайн тээврийг ашиглан, эдийн засгаа 
тэлэх нь зөвхөн далайд гарцгүйгээс гадна бүх орны ашиг сонирхол юм. Гагцхүү 
далайн эрх зүйн тухай болон бусад холбогдох конвенциор далайд гарцгүй орнуудад 
олгосон тэгш эрхийн зарчмын хүрээнд үр ашигтай худалдаа эрхлэх нь нэн чухал 
юм.  
 

Монгол Улс НҮБ-ын Далайд гарцгүй орны транзит худалдааны 1965 оны 
конвенцид 1966 онд, Далайд гарцгүй орнуудын далбаагаа мандуулах эрхийг хүлээн 
зөвшөөрсөн 1921 оны Барселоны тунхаглалд 1976 онд, Их далайн 1958 оны 
конвенц, Далайн эрх зүйн байдлын тухай 1982 оны конвенц, Олон улсын далайн 
байгууллагын тухай 1948 оны конвенцид 1996 онд тус тус нэгдэн орсон. Мөн 1996 
онд Олон улсын далайн байгууллагын гишүүнээр элсэж, “Далай ашиглах тухай” 
Монгол Улсын хууль 1999 онд баталснаар их далайд хөлөг онгоц бүртгэх, далайн 
тээвэр эрхлэх, далайн баялаг ашиглах үйл ажиллагааг зохион байгуулах эрх зүйн 
орчныг бүрдүүлсэн юм. Одоогийн байдлаар Монгол Улс далайн салбарын 20 гаруй 
гэрээ, конвенц, тэдгээрийн нэмэлт өөрчлөлт, протоколд нэгдэн ороод байна34.  
 
 Энэ хүрээнд Монгол Улс гадаад зах зээлд чухам хаана байрлах ямар бодит 
гарцаар дамжиж нэвтрэх боломжтой тухайг авч үзвэл:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
34 Далайн захиргаа, Монгол Улсын далайд гарах нөхцөл, боломжийн талаарх мэдээлэл, судалгааны 
тойм, УБ., 2017, 64-р хуудас 
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Монгол Улс ашиглах боломжтой бүс нутгийн далайн боомтууд 
 

Нэг. БНХАУ-ын Хойд ба Зүүн хойд бүсийн далайн боомтууд: 
 

Дандон далайн боомт: 

 
 
 
 

Далянь далайн боомт: 
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Инкоу далайн боомт: 
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Жинжоу далайн боомт: 

 
Чиньхуандао далайн боомт: 
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Цао Фэй Диан боомт: 

 
 

Хоёр. ОХУ-ын Алс дорнодын далайн боомтууд: 
Восточный далайн боомт: 
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Владивосток далайн боомт: 

 
Ванино далайн боомт: 
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Зарубино далайн боомт: 

 
Посьет далайн боомт: 
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Находка далайн боомт: 
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Гурав. БНАСАУ-ын далайн боомтууд: 
 

Ражин далайн боомт: 
БНАСАУ-ын хойд хэсэгт Кванбүк бүс нутагт Расон худалдаа эдийн засгийн чөлөөт 
бүсэд оршдог. Нүүрс, бордоо, дүнз гуалин, бусад төрлийн ачаагаар төрөлжсөн. 
 
Монгол Улсын хилийн боомтоос Ражин боомт хүртэлх төмөр замын уртын хэмжээ:  

• Наушки – Ражин боомт хүртэл 4099 км 
• Эрээнцав – Ражин боомт хүртэл 3537 км 

 

 
 

Чонжин боомт: 
Чонжин далайн боомт нь Хойд Хамгён аймгийн Чонжин хотод оршдог. ОХУ, Япон 
Улс руу чиглэсэн худалдааны гол боомт юм. Чингэлэг, сав баглаа боодолтой ачаа, 
нурмаг ачаагаар төрөлжсөн. 
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Танчон боомт: 
Өмнөд Хамгён аймгийн төв Хамхунаас 150 км зайтай Танчон хотод оршдог. ОХУ, 
Япон Улс руу чиглэсэн худалдааны гол боомт юм.  
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3.2 (б) (vi) Цахим худалдааны сүлжээнд хамрагдах боломж, түүний эрх зүйн 
орчин, дэд бүтцийн тухай 

 
“Цахим  худалдаа  гэдэг  нь  ерөнхийдөө  текст,  дуу,  дүрс  зэрэг  цахим 

өгөгдлийг  боловсруулж  дамжуулах  ажиллагаан  дээр үндэслэсэн  байгууллага, 
хувь хүмүүс хоорондын бизнесийн арилжааны бүх хэлбэрийг хэлнэ” гэж Олон 
улсын эдийн засгийн хамтын ажиллагаа, хөгжлийн байгууллага тодорхойлсон 
байхад   Европын   Мэдээллийн   технологийн   шинжлэх   ухааны   хүрээлэнгээс 
“Цахим  худалдаа  нь  цахилгаан  холбоо  харилцааны  сүлжээг  ашиглан  өртөг 
шилжүүлэх бизнесийн үйл ажиллагаа явуулах талбар юм” гэж тодорхойлжээ. 

 
Түүнчлэн  “Цахим  худалдаа  гэдэг  нь  бизнесийг  цахим  хэлбэрээр явуулахыг 

хэлнэ. Энэ нь текст, дуу, дүрс зэрэг өгөгдлийг цахим аргаар боловсруулж 
дамжуулах ажиллагаанд суурилна. Бараа, үйлчилгээний цахим арилжаа, цахим 
мэдээллийг интернетээр дамжуулах, мөнгөний цахим гүйлгээ, шилжүүлэг, 
хувьцааны цахим арилжаа, цахим тээвэр, ачилтын баримт, бизнес хэлбэрийн 
дуудлага худалдаа, инженерийн зураг төсөл хамтарч боловсруулах, интернетээр 
бараа, түүхий эдийн захиалга өгөх, Засгийн газрын худалдан авах ажиллагаа, 
шууд хэрэглэгчид хандсан маркетинг, борлуулалтын дараа засвар, үйлчилгээ зэрэг 
олон төрлийн үйл ажиллагааг мөн энд хамруулна. Цахим худалдаанд  бараа 
(хэрэглээний  бараа,  эмнэлгийн  мэргэжлийн  тоног төхөөрөмж), үйлчилгээ 
(мэдээллээр хангах үйлчилгээ, санхүүгийн болон хууль, эрх зүйн зөвлөгөө, 
үйлчилгээ), уламжлалт үйлчилгээ (эрүүлийг хамгаалах, боловсрол) болон шинэ 
үйлчилгээ (интернет орчны дэлгүүр) зэргийг багтаана” хэмээн  Европын  Комисс  
үзжээ. Харин  АНУ-ын  Ерөнхийлөгчийн  Захиргааны албанаас  “Интернет  нь  
иргэдийн  эрх,  оролцоог  нэмэгдүүлж,  нийгмийн ардчиллыг бэхжүүлэхээс гадна 
эдийн засгийн уламжлалт загваруудыг хүртэл өөрчлөхөд  хүргэж  байна.  Бизнес  
эрхлэгчид,  хэрэглэгчид  цахим  зах  зээлд оролцон түүнээсээ ашиг олохын 
хэрээр арилжаа, наймааны шинэ шинэ төрөл хэлбэр  төрөн  гарч  ирж  байна.  
Дэлхийн  дахины  мэдээллийн  дэд  бүтэц  нь зардлыг  дорвитойгоор  бууруулж,  
бизнесийн  шинэ төрлийн  арилжааг хөнгөвчилж  байгаагаараа  дээрх  болон  
бусад  салбарын  бизнес,  арилжаанд эргэлт гаргах бололцоотой. Интернет нь 
жижиглэнгийн худалдааны зах зээлд ч эргэлт   гаргах   юм.   Ирэх   зууны   босгон   
дээр   интернетээр   хийх   худалдаа, арилжааны  нийт  эргэлт  хэдэн  арван  
тэрбум  долларт  хүрэх  бололцоотой” хэмээн дурьджээ. 
 

Японы  Олон  улсын  худалдаа,   аж  үйлдвэрийн   яамны  зүгээс  цахим 
худалдааг тодорхойлохдоо “Өмнө нь зөвхөн тусгайлсан хэдэн компаниар 
хязгаарлагддаг байсан цахим худалдаа нь эдүгээ шинэ эринд шилжих болж 
жирийн хэрэглэгч хүртэл интернет дээр ажиллах боллоо. Үүний дээр захиалга өгөх,  
хүлээж  авах  зэрэг  энгийн  өгөгдөл  дамжуулах  үйлдэл  хийхээс  гадна бизнест 
өргөн хэрэглэгддэг бусад үйл ажиллагаа болох олон нийттэй харилцах, 
сурталчилгаа явуулах, хэлэлцээ хийх, гэрээ байгуулах, төлбөр тооцоо гүйцэтгэх 
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зэрэг  ажиллагааг  хамрах  болжээ”35 гэсэн  бол  Transatlantic  Business  Dialogue 
сэтгүүлийн Цахим худалдааны тухай тайланд36 “Цахим худалдаа гэдэг нь 
хялбараар  тодорхойлоход  үйлчилгээг  цахим  аргаар  арилжаалах  хэлбэр  юм” 
гэсэн байх юм. 

Өнөөгийн байдлаар цахим худалдааны дараах хэлбэрүүд байна.Үүнд : 
1.   Засгийн газар - Бизнесийн байгууллага/B2G/ 
2.   Бизнесийн байгууллага – Бизнесийн байгууллага (Microsoft) /B2B/ 
3.   Бизнесийн байгууллага – Хэрэглэгч (Amazon), (ebay)/B2C/ 
4.   Хэрэглэгч - Хэрэглэгч (www.classified2000.com)  /C2C/ 
5.   Бизнесийн бус (их дээд сургууль, төрийн байгууллага) 
 
ЦАХИМ ХУДАЛДААНД ХОЛБОГДОХ МОНГОЛ УЛСЫН НЭГДЭН ОРСОН ОЛОН 

УЛСЫН ЭРХ ЗҮЙН БАРИМТ БИЧИГ 
 

1.   
Далайд  гарцгүй  улсын  дамжин  өнгөрөх  худалдааны  тухай  Нью-Йоркийн конвенц 

/Convention on Transit Trade of Land-locked States/, 1965 
 

2.   
Олон  улсын  бараа  худалдахад  хөөн  хэлэлцэх  хугацааны  тухай  конвенц 

/Convention on the Limitation Period in the International Sale of Goods/, 1974 
 

3.  
Ази-Номхон далайн орнуудад дээд боловсролын сургалт, эрдмийн зэрэг дипломыг 

хүлээн зөвшөөрөх тухай бүсийн конвенц 
/Regional Convention on the Recognition of Studies, Diplomas and Degrees in Higher 

Education in Asia and Pacific/, 1983 
 

4.   
Техникийн  болон  мэргэжлийн  боловсролын  тухай  конвенц 

/Convention  on Technical and Vocational Education/, 1989 
 

5.   
Бараа худалдах-худалдан  авах олон улсын гэрээний тухай Венийн конвенц 

/United Nations Convention On Contracts For The International Sale Of Goods/, 1980 
 

6.  
Хөрөнгө    оруулалтыг    баталгаажуулах    олон    талт    агентлагийг    үүсгэн 

байгуулах  конвенц 
/Convention  establishing  the  Multilateral  Investment Guarantee Agency/, 1985 

 
7.   

Дэлхийн худалдааны байгууллага байгуулах тухай Марракешийн хэлэлцээр 
/Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization/, 1994 

 
8.   

Эрчим  хүчний  хартийн  гэрээ  болон  Эрчим  хүчний  үр  ашиг,  хүрээлэн  буй орчны 
холбогдох асуудлын тухай протокол, Эрчим хүчний хартийн Гэрээний худалдаанд  

                                                           
35 Японы Олон улсын худалдаа, аж үйлдвэрийн яам, 1996  
36 Transatlantic Business Dialogue -  http://www.tabd.com/ сүүлд нэвтэрсэн огноо – 2012.02.10 
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заалтуудын  нэмэлт  өөрчлөлт   
/Energy  Charter  Treaty,  Energy Charter Protocol on Energy Efficiency and Related 

Environmental Aspects/, 1994 
 

9.   
Олон   улсын   худалдааны   мэдээлэл,   хамтын   ажиллагааны   агентлагийг 
Засгийн  газар  хоорондын  байгууллага  болгон  байгуулах  тухай  хэлэлцээр 

/Agreement Establishing the Agency for International Trade Information and Co- Operation 
(AITIC) as an Inter-Governmental Organisation/, 2002 

 
10.  

Дэлхийн  оюуны  өмчийн  байгууллага  байгуулах  тухай  конвенц  /Convention 
Establishing the World Intellectual Property Organization/, 1967 

 
11.  

Аж үйлдвэрийн өмчийг хамгаалах тухай Парисын конвенц  
/Paris Convention for the Protection of Industrial Property/, 1883 

 
12.  

Барааны  тэмдгийн  олон  улсын  бүртгэлийн   тухай  Мадридын   хэлэлцээр 
/Madrid Agreement Concerning the International Registration of Marks/, 1891 

 
13.  

Радио нэвтрүүлгийг энх тайвны зорилгод ашиглах тухай Женевийн конвенц 
/International  Convention  concerning  the Use of Broadcasting  in the Cause of 

Peace/, 1936 
 

14.  
Патентын хамтын ажиллагааны гэрээ  

/Patent Cooperation Treaty/, 1970 
 

15.  
Утга зохиол, урлагийн бүтээлийг  хамгаалах  тухай Бернийн конвенц  
/Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works/, 1886 

 
16.  

Худалдаанд хамаарах оюуны өмчийн эрхийн тухай хэлэлцээр /Agreement on 
Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights/, 1994 

 
17.  

Бүтээгдэхүүний загварын олон улсын хадгалалтын тухай Гаагийн хэлэлцээр 
/The   Hague   Agreement   concerning   the  International   Deposit   of  Industrial 

Designs/, 1925 
 

18.  
Барааны      тэмдгийн      олон      улсын      бүртгэлийн      тухай      Мадридын 

хэлэлцээр,түүний протокол  
/Madrid Protocol concerning the International Registration of Marks/, 1989 

 
19.  

Бүтээгдэхүүний  загварын  олон  улсын  ангилал  тогтоох  тухай  Локарнийн 
хэлэлцээр  
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/Locarno Agreement Establishing an International Classification for Industrial Designs/, 
1968 

 
20.  

Патентын олон улсын ангилалын тухай Страсбургийн хэлэлцээр  
/Strasbourg Agreement concerning the International Patent Classification/, 1971 

 
21.  

Барааны  тэмдгийг  бүртгэх  зорилгоор   бараа,  үйлчилгээний   олон  улсын ангилал 
тогтоох тухай Ниццийн хэлэлцээр  

/Nice Agreement concerning the International Classification of Goods and Services for the 
Purposes of the Registration of Mark/, 1957 

 
22.  

Олимпийн бэлэг тэмдэгийг хамгаалах тухай Найробын гэрээ  
/Nairobi Treaty on the Protection of the Olympic Symbol/, 1996 

 
23.  

Зохиогчийн эрхийн тухай Дэлхийн оюуны өмчийн байгууллагын гэрээ  
/WIPO Copyright Treaty/, 1996 

 
24.  

Тоглолт   болон   дуу   авианы   бичлэгийн   тухай   Дэлхийн   оюуны   өмчийн 
байгууллагын гэрээ    

/Treaty   on   Protection   of   Performers,   Producers   of Phonograms and Broadcasting 
Organizations/, 1996 

 
25.  

Соёлын биет бус өвийг хамгаалах тухай ЮНЕСКО-ийн конвенц  
/Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage/, 2003 

 
26.  

Бүтээгдэхүүний  загварын  олон  улсын  бүртгэлийн  тухай  Гаагын  хэлэлцээр 
/The Hague Agreement  Concerning  The International  Registration  of Industrial 

Designs/, 1960 
 

27.  
Бүтээгдэхүүний    загварын    олон    улсын    бүртгэлийн    тухай    Гаагын 

хэлэлцээрийн 1999 оны Женевийн акт  
/Geneva Act of the Hague Agreement Concerning the International Registration of 

Industrial Designs/ 
 

28.  
Соёлын  илэрхийллийн  олон  төрлийг  хамгаалах  болон  хөхиүлэн  дэмжих тухай 

ЮНЕСКО-ийн  конвенц  
/Convention on the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions/, 

2005 
 

29.  
Оюуны өмчийн эрхийн худалдаатай холбогдсон асуудлын тухай хэлэлцээрт нэмэлт 

өөрчлөлт оруулах тухай  
/Amendment of the TRIPS Agreement/, 2005 
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30.  

Эдийн засаг, шинжлэх ухаан, техникийн хамтын ажиллагааны харилцаанаас үүссэн 
иргэний эрх зүйн маргааныг арбитраар шийдвэрлүүлэх тухай конвенц 

/Convention on the Settlement By Arbitration of Civil Law Disputes Resulting from 
Relations of Economic and Scientific-Technical Cooperation/, 1972 

 
31.  

Гадаадын   арбитрын   шийдвэрийг   хүлээн   зөвшөөрөх,   биелүүлэх   тухай конвенц 
/Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards/, 1958 

 
32.  

Улс болон гадаад  улсын  иргэний  хооронд  хөрөнгө  оруулалтын  маргааныг 
шийдвэрлэх тухай Вашингтоны конвенц /Convention on the Settlement of Investment  

Disputes  Between  States  and  Nationals  of  Other  States, Washington/, 1965 
 

33.  
Иргэний   хэрэг   хянан   шийдвэрлэх   тухай   конвенц    

/Convention   on   Civil Procedure/, 1954 
 

 
Дорнын Эдийн засгийн IV Чуулгаар хэлэлцүүлсэн сэдэв: 

 
Уг арга хэмжээний салбар хуралдаануудын дотор “Дижитал эрин үе дэхь Орос, 
Хятадын хил дамнасан цахим худалдаа” сэдэвт хэлэлцүүлэг явагдсан. 
Хэлэлцүүлгээр сүүлийн жилүүдэд Орос-Хятадын хамтын ажиллагаа хил дамнасан 
онлайн худалдааны салбарт шинэ түвшинд хүрсэн тухай, тэрхүү худалдааны 
эргэлтэд БНХАУ-аас ОХУ-д гаргаж буй экспорт голлох хувийг эзэлж буй тухай, цахим 
худалдааны сувгаар БНХАУ-д бараа нийлүүлэх бололцоог Оросын компаниуд 
өндрөөр үнэлж, нийлүүлэлтийн гарцуудыг сайжруулахад анхаарч ажиллаж буй тухай, 
хоёр орны хоорондын цахим худалдааг хөгжүүлэх чиглэлд Алс дорнодын бүсийн 
хөгжлийн гүйцэтгэх үүрэг оролцоо чухал ач холбогдолтой байсан тухай, энэ утгаар 
тус бүсийг хөгжүүлэхэд төрийн эрх бүхий байгууллага болон аж ахуй эрхлэгч нар 
илүү чармайн ажиллах шаардлагатай тухай, БНХАУ-ын цахим буюу онлайн 
дэлгүүрүүдийн хэрэглэгч, цахим худалдааны зах зээлийн бүтэц, технологи, загвар, 
үйлчилгээ, тэргүүлэх чиглэл, эдгээрт татварын болон гаалийн дүрэм журам хэрхэн 
үйлчлэх тухай, ОХУ-ын экспортыг нэмэгдүүлэхэд ямар арга хэрэгслийг ашиглаж 
болох тухай тусгайлан авч үзсэн.  
Монгол Улсын хувьд хоёр хөрш орны цахим худалдааны сүлжээний бүтцийн талаар 
тогтмол судалж, өөрийн онцлог, харьцангуй давуу тал, экспортын бүтээгдэхүүн, бусад 
нөөц чадавхид суурилсан арга хэлбэрээр оролцоогоо нэмэгдүүлэх шаардлагатай 
байгаа бөгөөд энэ чиглэлд гадаад худалдааны нэг цонхны тогтолцоог нэвтрүүлэх 
ажлыг уялдуулахын зэрэгцээ, цахим худалдааны эрх зүйн орчныг сайжруулах, цахим 
худалдааны дэд бүтцийг бодлогоор дэмжих шаардлага бий гэж үзэж байна.  
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3.2 (б) (vii) Гадаадын зарим орны хэрэгжүүлж буй бодлогын тухай тойм 
судалгаа 

 

БНХАУ-ын бодлого: 
гадаад худалдаа, эдийн засгийн интеграцийн хүрээнд 

БНХАУ гадаад худалдааны харилцаагаа Гадаад худалдааны тухай хуулиар 

зохицуулдаг бөгөөд уг зохицуулалтдаа дараах 4 үндсэн зарчмыг баримталж байна.  

Нэгдүгээрт: Худалдааны тогтолцоог нэгтгэн хэрэгжүүлэх зарчим. Нийт нутаг 

дэвсгэрт гадаад худалдааны дүрмийг нэгтгэн хэрэгжүүлж, бусад муж болон ӨМӨЗО-

д тусдаа дүрэм тогтоохыг хориглодог. Хэрэв орон нутагт дүрэм гаргахаар бол Төв 

засгийн газраас зөвшөөрөл авах зохицуулалттай.  

Хоёрдугаарт: Худалдааг чөлөөт болгох зарчим. БНХАУ нь гадаад худалдааг 

дэмжих бодлогыг баримталж, дэлхийн худалдааны хэлэлцээрт нэгдэл орсон улс 

гэдэг утгаараа гадаад иргэдэд 12 төрлийн хөнгөлөлт үзүүлдэг. Тухайлбал: банк, 

даатгал, тээвэр, цахилгаан холбоо, дотоод усан замын тээвэр зэрэг асуудал дээр 

гадаад иргэдийг чөлөөтэй нэвтрүүлж байгаа бол эрүүл мэнд, соёл боловсрол, биеийн 

тамирын салбарт тодорхой хязгаарлалтыг тогтоодог. 

Гуравдугаарт: Ялгаварлан гадуурхалгүй, эрх тэгш хандах зарчим. Энэхүү зарчмын 

хүрээнд БНХАУ олон улс оронтой хоёр талт гадаад арилжааны хэлцлийг байгуулсан.  

Дөрөвдүгээрт: Бүс нутгийн эдийн засгийн даяаршилд идэвхитэй оролцох зарчим. 

2010 онд Зүүн Өмнөд Азийн худалдааны чөлөөт бүсийг нээсэн ба эдүгээ эл бүс 

дэлхийд 3 дугаарт жагсаж байна37.  

 

Австрали Улсын бодлого:  
гадаад худалдаа, эдийн засгийн интеграцийн хүрээнд 

Австрали Улсын Гадаадын хөрөнгө оруулалтыг хянах товчооны судалгаагаар 

2016 оны байдлаар БНХАУ нь тус улс дахь гадаадын шууд хөрөнгө оруулагч тав дахь 

томоохон эх үүсвэр улс болсон бөгөөд нийт гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтын 5.3 

хувийг бүрдүүлж байна.  

Австрали улсын хэрэгжүүлж буй бодлого, тэр дундаа гадаадын хөрөнгө 

оруулалтын хэлцлийг төрөөс хянан зөвшөөрөх журмын дагуу, БНХАУ-ын хуулийн 

этгээдүүдийн хийж буй хэлцлүүдэд 2016-2017 оны байдлаар хамгийн олон удаа 

төрийн хяналт зөвшөөрөл шаардагдсан байна.  

                                                           
37 С. Оюунчимэг, “БНХАУ-ын гадаад худалдааны тухай хууль”, Монголын төр, эрх зүй сэтгүүл, 2018 
№2 /91/, 27-р хуудас 
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Тухайлбал, 2016 онд Австралийн цахилгаан түгээх сүлжээний 50.4 хувийн 

мэдлийг 99 жилийн хугацаагаар түрээслэх сонгон шалгаруулалтад БНХАУ-ын төрийн 

өмчит компани болох Хятадын төрийн сүлжээний корпораци, Хонг Конгийн хөрөнгийн 

биржид бүртгэлтэй Чеүнг Конг Дэд бүтцийн холдинг зэрэг компани шалгарсан 

боловч, уг хөрөнгө оруулалтын саналыг тусгайлан нягтлан үзэж, улмаар үндэсний 

эрх ашигт сөрөг нөлөөтэй гэсэн үндэслэлээр 2016 оны 08 сарын 19 өдөр албан ёсоор 

хэлцэлд хориг тавьсан байна. Түүний дараа уг шалгаруулалтад Австралийн хуулийн 

этгээд шалгарсан. Австрали Улсын төрийн хэрэгжүүлж буй энэ мэт хяналт нь БНХАУ-

Австрали Улсын хооронд байгуулагдсан, 2015 оны 12 сарын 20 өдрөөс эхлэн 

хэрэгжиж эхэлсэн Чөлөөт худалдааны хэлэлцээрт тусгагдсан байдаг бөгөөд зөвхөн 

БНХАУ бус, өөр улс орнуудын хувьд мөн адил хэрэгждэг хяналт ажээ.  

Австрали Улсын хувьд гадаадын хөрөнгө оруулалтыг үндэсний эрх ашгийн 

үүднээс үнэлж хянах, ингэхдээ амин чухал дэд бүтцийг хувьчлах эсхүл урт 

хугацаагаар ашиглуулах, технологийн өөрчлөлт хийх, геополитикийн орчинд 

өөрчлөлт гарах зэрэг хүчин зүйл, болзошгүй эрсдлийг тооцдог байна. Тус улсын 

засгийн газар өөрийн чухал ач холбогдолтой дэд бүтцэд учирч болох эрсдлийг өргөн 

хүрээнд бүтээлч санаачилгатай хэв маягаар үнэлж ажиллахад ихээхэн анхаарал 

тавьж, 2017 оны 01 сарын 23 өдөр Ерөнхий прокурорын газар болон Сангийн яам 

хамтран Чухал ач холбогдолтой дэд бүтцийн төвийг байгуулсан бөгөөд энэхүү төв нь 

эхний ээлжинд харилцаа холбоо, цахилгаан, ус, хий, мөн боомтын салбар чиглэлд 

үүсч болох эрсдлүүдийг үнэлж, үндэсний аюулгүй байдалд үзүүлэх нөлөөллийг 

тооцон ажиллаж байна.  

“Чухал ач холбогдолтой дэд бүтцийн аюулгүй байдлын тухай хууль” (2018 оны 

07 сарын 11 өдрөөс эхлэн хэрэгжсэн)-ийг батлуулсан ба энэхүү хуулийн зорилго нь 

чухал ач холбогдолтой дэд бүтцийг өмчлөгч, ашиглагч этгээдийг ил тод байлгах, 

эрсдэлтэй салбаруудыг удирдах төрийн чадавхийг нэмэгдүүлэх явдал юм38.  

Эндээс үзэхэд, Авсрали Улс нь гадаад худалдаа, гадаадын хөрөнгө 

оруулалттай холбоотой хэлцлийг “тухайн тохиолдол бүрээр” тусгайлан хянах 

хэлбэрээр эдийн засгийн интеграци болон сегрегацийн тэнцвэртэй бодлого 

хэрэгжүүлж, үндэсний эрх ашиг, аюулгүй байдлыг салбар чиглэлд бүрт хангах 

зорилготой төрийн зохицуулалт хийдэг байна.  

                                                           
38 Австрали Улсын Гадаадын хөрөнгө оруулалтыг хянах товчооны жилийн тайлан 
http://firb.gov.au/about/publication/2016-17-annual-report/ 
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3.3. Салбарын хөгжлийн цаашдын чиг хандлага 

 
Цаашдын чиг хандлагыг Евроазийн Эдийн засгийн холбоо, Нэг бүс, нэг зам 

/Торгоны зам/ хөтөлбөр, Шанхайн хамтын ажиллагааны байгууллага, “Талын зам” 

санаачилга, Монгол-Орос-Хятадын эдийн засгийн корридор, Зүүн хойд Ази болон 

Төв Азийн эдийн засгийн интеграцийн шинэлэг чиг хандлага, Европын Холбооны 

хамтын ажиллагаа зэрэг сэдвийн хүрээнд авч үзнэ.  

 

3.3 (а) Нэг бүс, нэг зам /Торгоны зам/ хөтөлбөр: 
Бүс нутгийн хэмжээнд энэ салбарт бий болоод буй хамгийн томоохон чиг хандлага, 

хүчин зүйлүүдийн нэг бол энэхүү хөтөлбөр юм. Монгол Улс энэхүү хөтөлбөрт 

оролцохдоо, эдийн засгийн утга агуулгын зэрэгцээ, түүний урьдач болон дагавар 

нөхцөл болох соёл, улс төр, эрх зүйн орчин, шашин, хэл зэрэг нийгмийн амьдралын 

хүрээнд үүсч болох нөлөө холбогдлыг зайлшгүй тооцох шаардлагатай болохыг 

судлаачийн хувьд онцгойлон тэмдэглэж байна. Энэхүү хөтөлбөрийн хүрээнд Монгол 

Улсын давуу ба сул тал, боломж ба эрсдэл ямар байж болохыг үндэсний аюулгүй 

байдлын үзэл баримтлал, гадаад бодлогын үзэл баримтлалд нийцүүлэн үнэлэлт 

өгөх шаардлагатай.  

Бодлого боловсруулагч, мэргэжлийн судлаачдын түвшинд онцгойлон анхаарч 

тооцох хүчин зүйл гэвэл, уг хөтөлбөрийн үр шим нь хөгжсөн зах зээл бүхий, аж 

үйлдвэрлэлийн өндөр хүчин чадал, хүн ам-эдийн засгийг зохих нөөцтэй орнуудтай 

газрын тээврийг далайн тээвэртэй хослуулан замаар худалдааны эргэлтийг 

түргэтгэн нэмэгдүүлэх, харилцан зах зээлд нэвтрэх боломжийг эрс нэмэгдүүлэх 

явдлаар төсөөлөгдөн хэмжигдэж байгаа бөгөөд хөтөлбөрийн тэргүүлэх чиглэл нь 

БНХАУ-тай газар нутгийн хувьд алслагдмал, зайтай байрлаж буй өндөр хөгжилтэй, 

томоохон зах зээлтэй орнуудыг тээврийн дэд бүтцэд тулгуурлан эдийн засгийн 

идэвхитэй харилцаанд хамруулахад чиглэсэн байна гэж үзэх үндэслэлтэй. Энэ 

утгаар, БНХАУ-тай шууд хиллэн орших Монгол Улсын хувьд уг хөтөлбөрийн үр 

ашиг, боломж болон эрсдэл, бусад нийгмийн үр дагаврыг бие даасан байр 

сууринаас үнэлэлт өгч, өөрийн орны онцлогийг тооцсон аргачлалыг баримтлан 

хандан шаардлагатай.  
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БНХАУ “Нэг бүс, нэг зам” хөтөлбөрийн хүрээнд өөрийн “эх газрын” нутаг орчмыг 

Европ тивтэй холбогдсон төмөр замын сүлжээний төв өртөө болгоход ашиглаж, 

бүсчилсэн хөгжлийн бодлого хэрэгжүүлж байна39.   

 

 
БНХАУ-Европын холбоо хооронд төмөр замаар ачаа тээвэрлэсэн тоо, өсөлт 

 

                                                           
39 https://www.osw.waw.pl/sites/default/files/studies_72_silk-railroad_net.pdf  
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БНХАУ-Европын холбоо хоорондын төмөр замын корридорууд 

 

  
Транс-сибирийн төмөр замын корридор /ОХУ, Монгол Улсаар дамжин өнгөрөх/ 
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Транс-Каспийн тээврийн корридор /БНХАУ, Европын Холбоог холбосон/ 

 

 

3.3 (б) Евроазийн Эдийн засгийн холбоо 
 

Манай улс Евразийн эдийн засгийн холбоо (Армян, Беларусь, Казахстан, Киргиз, 

ОХУ)-той Чөлөөт худалдааны хэлэлцээр байгуулах хамтарсан судалгаа хийх 

саналыг албан ёсоор дэвшүүлсэн бөгөөд 2017 оны байдлаар Орос, Киргизийн тал 

манай саналыг дэмжихээ илэрхийлээд байгаа бөгөөд холбооны бусад гишүүдийн 

дэмжлэгийг авах чиглэлээр ажиллаж байна.Энэ хүрээнд 2017 оны хувьд Ерөнхий 

сайд Ж.Эрдэнэбат 6 дугаар сард Санкт-Петербург хотноо, Шадар сайд 

Ө.Энхтүвшин 11 дүгээр сард Москва хотноо, ГХЯ-ны ТНБД Д.Даваасүрэн 10 дугаар 

сард Алматы хотноо олон улсын арга хэмжээнд оролцох үеэрээ Евразийн эдийн 

засгийн комиссын Сайд нарын зөвлөлийн дарга Т.С.Саркисян болон ЕАЭЗХ-ны 

гишүүн орнуудын удирдлагатай хоёр талын уулзалт хийж хамтын ажиллагааг 

өргөжүүлэх, ЧХХ байгуулах хамтарсан судалгаа эхлүүлэхэд дэмжлэг авах чиглэлээр 

санал солилцов40. 

ЕАЭЗХ-ны гишүүд нь хуучин ЗСБНХУ-ын бүрэлдэхүүнд хамаарч байсан улс орнууд 

байдгийн хувьд, Монгол Улс эдгээр орнуудтай өмнө нь гадаад худалдаа, хамтын 

                                                           
40 “Монгол Улсын Гадаад бодлогын хөх ном: 2017” http://www.mfa.gov.mn/wp-
content/uploads/2018/09/blue-book-2017-1.pdf  
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ажиллагаа эрхлэн явуулж байсан түүхэн туршлагатай, хоорондын худалдааны 

харилцаа нь бодит үр дүн, ажлаар туршигдаж байснаар онцлог юм.  

 
 

 

3.3 (в) Монгол-Орос-Хятадын эдийн засгийн корридор /Гурван улсын эдийн 
засгийн зурвас бүс/ 
 

Энэхүү төсөл санаачилга, хамтын ажиллагааны чиглэл бол “Нэг бүс, нэг зам” 

хөтөлбөрийн хүрээнд хэрэгжиж байгаа бөгөөд талуудын хооронд удаан хугацаанд, 

өргөн хүрээтэй яригдаж, судлаач эрдэмтэд зохих түвшинд судлан авч үзсэн 

байдалтай байна.  

 

Шинэлэг мэдээгээр, Монгол Улсын Ерөнхийлөгч Х. Баттулга ОХУ-ын Владивосток 

хотод зохион байгуулагдсан Дорнын эдийн засгийн IV чуулганд оролцож ирээд 

“Урагш алхсан нэг асуудал нь Монгол, Орос, Хятадын эдийн засгийн коридор 
бий болгох ажлыг хамтран урагшлуулах механизмтай болох тухайд талууд 
гарын үсэг зурлаа. Ийм механизмгүй учраас уулзахаараа нэг яриад л, дараагийн 

уулзалтаар дахиж ярихаас хэтрэхгүй байна. Сая гурван улсын холбогдох яамд 

санамж бичиг байгуулсан нь томоохон алхам боллоо. Удаан хугацааны турш 

яригдаж буй хийн хоолойг Монголын нутгаар дамжуулах саналаа Чиндаогийн 
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уулзалтын үеэр ОХУ-ын Ерөнхийлөгчид тавихад дэмжиж ажиллахаа илэрхийлсэн41” 

гэсэн мэдээллийг өгсөн явдал юм.  

 

 
 

 
 

                                                           
41 Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн тамгын газар, https://president.mn/5328/  
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Эх сурвалж: Монголын хот байгуулалтын хөгжлийн танхим, Д. Мижидсүрэн, МУ-ын 

зөвлөх архитектор, Алтанбулаг чөлөөт бүсийн ерөнхий төлөвлөгөөний зохиогч.  
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3.3 (г) “Талын зам” санаачилга 
 

Талын зам санаачилга бол Монгол Улс өөрийн тээврийн дамжин өнгөрүүлэх, бусад 

дотоод нөөц бололцоонд тулгуурлан хөрш орнуудын болон бүс нутгийн тээврийн 

нэгдэлшил, эдийн засгийн интеграцид үр дүнтэй оролцоход чиглэсэн 

санаачилгуудын нэг мөн.  

Засгийн газрын ээлжит хуралдаан /2017.05.02/-аар “Талын зам” болон “Бүс ба Зам” 

санаачилгыг уялдуулах тухай Монгол Улсын Засгийн газар, БНХАУ-ын Засгийн 

газар хоорондын Харилцан ойлголцлын Санамж бичгийн төслийг хэлэлцэн 

дэмжсэн42.  2013 онд БНХАУ-ын дарга Си Зиньпин “Бүс ба Зам” санаачилгыг 

дэвшүүлснээс хойш дотоод, гадаад бодлогын стратегийн чиглэлээ болгож, дэлхийн 

улс орнуудыг энэ санаачилгад нэгдэхийг уриалж хамтран ажиллаж байна. Энэ нь 

Зүүн Азийн 11 улс, Баруун Азийн 18, Өмнөд Азийн найм, Төв Азийн тав, Тусгаар 

улсуудын хамтын нөхөрлөлийн долоо, Төв болон Зүүн Европын 16 нийт 65 улс 

болон бүс нутгийг хамарсан стратегийн томоохон санаачилга юм. Энэ санаачилга 

нь бодлогын зохицуулалт, дэд бүтцийн бүтээн байгуулалтаар холбогдох, худалдаа, 

санхүү, иргэдийн харилцаа холбоо зэрэг тэргүүлэх чиглэлээр хамтран ажиллах 

зорилготой. 

 

3.3 (д)  Эдийн засгийн интеграцийн бусад хэлбэршлүүд 

3.3 (д) (i)  Монгол Улсын Засгийн газрын “Үйлдвэржилт 21:100” үндэсний 
хөтөлбөр 

Тус хөтөлбөрт тодорхойлсноос үзэхэд, “Монгол Улсын статистикийн 
мэдээллийн санд боловсруулах үйлдвэрийн чиглэлээр бүртгэлтэй 11229 аж ахуйн 
нэгж байгаагаас 5781 нь үйл ажиллагаа явуулж байна. Харин 5448 нь үйл ажиллагаа 
явуулаагүй бөгөөд үүний 2351 нь үйл ажиллагаагаа эхлүүлээгүй байна. 
Боловсруулах аж үйлдвэрийн салбар 2016 оны байдлаар дотоодын нийт 
бүтээгдэхүүнд 8.1 хувийг эзэлж, өмнөх онтой харьцуулахад 10 орчим хувиар буурсан, 
аж үйлдвэрийн салбарын нийт үйлдвэрлэл 2017 оны байдлаар 12,9 их наяд 
төгрөгийн гүйцэтгэлтэй, 15,2 их наяд төгрөгийн борлуулалттай байна. 

Манай орны аж үйлдвэрийн салбарын бүтэц уул уурхай, хөдөө аж ахуйн 
түүхий эдэд тулгуурласан, хялбар технологи дээр суурилсан бөгөөд экспортын 
бүтээгдэхүүний 95 орчим хувь нь анхан шатны боловсруулалт хийсэн түүхий эд 
байна. Монгол Улсын гадаад худалдааны нийт бараа эргэлт 2017 оны гүйцэтгэлээр 
10,5 тэрбум америк долларт хүрч, үүнээс экспорт 6,2 тэрбум, импорт 4,3 тэрбум 
                                                           
42 Засгийн газрын хэрэг эрхлэх газар, http://cabinet.gov.mn/session.php?y=&m=&t=&page=4  
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америк доллар байна. Экспортын бүтцийг авч үзвэл, нийт экспортын 5.4 хувь нь 
нэхмэлийн материал болон нэхмэл эдлэл эзэлж байна. 

Монгол Улс 2017 оны жилийн эцсийн байдлаар 66.2 сая мал тоолуулж өмнөх 
оноос 9.9 хувиар өссөн нь малаас гаралтай түүхий эдийн нөөц нэмэгдэхээр байна. 
2017 онд 373.1 мянган тонн мах, 803.4 сая литр сүү, 9400 тонн ноолуур, 29.0 мянган 
тонн ноос, 14.0 сая ширхэг арьс, шир бэлтгэжээ. Манай улсад түүхий эдийн гарал 
үүсэл тодорхойгүй, түүхий эд бэлтгэн нийлүүлэлтийн тогтолцоо, боловсруулалтын 
түвшин хангалтгүй, техник, технологи хуучирсан, хүний нөөц дутагдалтай, чанар, 
стандартын хяналтын тогтолцоо бүрдээгүй, дэд бүтэц, ложистик хөгжөөгүй зэрэг 
хүчин зүйлүүдээс хамаарч гадаад зах зээлд өрсөлдөх чадвартай бүтээгдэхүүн 
үйлдвэрлэх боломж хязгаарлагдмал байна. Иймээс дэвшилтэт технологийг 
нэвтрүүлж үйлдвэрлэлийн боловсруулах түвшинг ахиулах, эрэлтэд нийцсэн 
бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх, дэд бүтцийг байгуулах, мэргэжилтэй 
ажилтан сургаж бэлтгэх нь үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэхэд чухал байна. 

Монгол банкны мэдээгээр 2000-2016 онд боловсруулах үйлдвэрлэлийн 
салбарт нийт 8.5 их наяд төгрөгийн зээл олгосон бөгөөд нийт зээлийн 20.7 хувь нь    
1 хүртэл жил, 65.7 хувь нь 1-5 жил, 13.6 хувь нь 5 болон түүнээс дээш жилийн 
хугацаатай зээл тус тус эзэлж байна. Нийт олгосон зээлийн 13.7 хувь нь хугацаа 
хэтэрсэн байх бөгөөд арилжааны банкны зээлийн хүү нь жилийн 18 орчим хувь 
байгаа нь үйлдвэрлэл хөгжүүлэх хөрөнгө оруулалт болж чадахгүй байна. 

Албан бус секторт ажиллагсадын тоо нэмэгдсэн, худалдаан дахь тарифын 
болон тарифын бус зохицуулалт дутагдалтай, дотоодын үйлдвэрлэгчид татвар 
төлдөг байхад бараа, бүтээгдэхүүн импортлогч худалдаачид татвар төлдөггүй зэрэг 
тэгш бус байдлаас хамаарч үндэсний үйлдвэрлэгчдийн бүтээгдэхүүн импортын 
бараатай өрсөлдөх, үйлдвэрлэл хөгжих боломж нөхцөл хязгаарлагдмал байна. Иймд 
үйлдвэрлэл хөгжихөд ээлтэй, дотоодын үйлдвэрлэгчдийн зах зээлийг хамгаалах, 
хөрөнгө оруулагчдыг татахад чиглэсэн хууль эрх зүйн орчныг бүрдүүлэх нэн 
шаардлагатай байна. 

Үйлдвэрлэлийн салбарт тулгарч байгаа эдгээр хүндрэл бэрхшээлийг 
шийдвэрлэхийн тулд хувийн хэвшлийн санаачилга, оролцоонд тулгуурлахын 
зэрэгцээ хөрөнгийн эх үүсвэрийг дунд хугацаанд зөв төлөвлөж, улсын болон орон 
нутгийн төсөв, Хөгжлийн банк болон арилжааны банкны зээл, бусад боломжит 
санхүүгийн эх үүсвэрийг оновчтойгоор хуваарилах замаар нэмүү өртөг шингэсэн 
эцсийн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл, борлуулалтыг дэмжин хөгжүүлэхээр 
“Үйлдвэржилт 21:100” үндэсний хөтөлбөрийг боловсруулсан болно” гээд “орон 
нутгийн онцлог, нөөцөд суурилан дэвшилтэт техник, технологи нэвтрүүлж, нэмүү 
өртөг шингэсэн, олон улсын чанар, стандартын шаардлага хангасан, өрсөлдөх 
чадвартай зах зээлийн эрэлт хэрэгцээнд нийцсэн, тогтвортой үйлдвэрлэлийг 
хөгжүүлж, ажлын байр, гадаад, дотоод худалдааны эргэлт, эдийн засгийн өсөлтийг 
нэмэгдүүлэхэд энэхүү хөтөлбөрийн зорилго оршино” гэсэн. 

Хөтөлбөрийн 2-р зүйлд зааснаар “2.2 Энэ хөтөлбөр нь уул уурхайн олборлох, 
баяжуулах үйлдвэрлэлээс бусад аж үйлдвэрийн салбарт хамаарна. 2.3. Хөтөлбөрийн 
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хүрээнд дараах зорилтуудыг дэвшүүлж байна:  2.3.1. үйлдвэрлэлийг санхүү, хөрөнгө 
оруулалтын бодлогоор дэмжих, эрх зүйн таатай орчинг бүрдүүлэх, түүхий эд, 
бүтээгдэхүүний чанар, стандартыг нэвтрүүлэн нутагшуулж, олон улсын болон бүс 
нутгийн түвшинд хүргэх; 2.3.2. түүхий эд бэлтгэлийн тогтолцоог боловсронгуй болгож, 
түүхий эдийн нөөцийн ашиглалтыг нэмэгдүүлэх; 2.3.3. боловсруулах үйлдвэрийн 
хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх, байгальд ээлтэй дэвшилтэт техник, технологийг 
нэвтрүүлэх, орон нутагт үйлдвэрүүд байгуулах, жижиг, дунд үйлдвэрийг кластераар 
хөгжүүлэх замаар нэмүү өртөг шингэсэн, өрсөлдөх чадвартай, зах зээлийн эрэлт 
хэрэгцээнд нийцсэн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийг нэмэгдүүлэх; 2.3.4. боловсруулах 
үйлдвэрийн хөгжлийн чиг хандлага, эрэлтэд нийцүүлэн хүний нөөцийг бэлтгэх, 
мэргэшүүлэх, чадавхжуулах, тогтвор суурьшилтай ажиллуулах, ажлын байрыг 
хадгалах, нэмэгдүүлэх нөхцөлийг бүрдүүлэх; 2.3.5. зорилтот зах зээлд нийлүүлэх 
бүтээгдэхүүний тээвэр-ложистикийг боловсронгуй болгож, маркетингийн үйл 
ажиллагааг хөгжүүлэн дотоод, гадаад худалдааны эргэлтийг нэмэгдүүлэх” зорилтыг 
дэвшүүлсэн.  

3.3 (д) (ii)  Монголын хөрөнгийн бирж, гадаадын хөрөнгө оруулалттай 
хуулийн этгээд, үл хөдлөх эд хөрөнгө өмчлөгч эсхүл газар ашиглах 
эрх эзэмшигч гадаадын этгээд,  

Монгол Улсын Үндсэн хууль, Иргэний хууль, Газрын тухай хууль, холбогдох 
бусад хууль тогтоомжоор манай улс хувийн өмчийг хуулиар хамгаалах эрх зүйн 
зохицуулаттай. Энэ хүрээнд гадаад харилцаа, худалдаа, эдийн засгийн харилцаа нь 
Монголын Хөрөнгийн бирж, гадаадын хөрөнгө оруулалттай хуулийн этгээд, үл хөдлөх 
эд хөрөнгө өмчлөгч, газар ашиглах эрх эзэмшигч, бусад эрх (франчайз, мерчандайз, 
зохиогчийн эрх, дуу авиа бүхий дүрс бүтээлийн эрх, патент, газар зүйн заалт г.м.) 
эзэмшигч гадаадын этгээдээр дамжуулан эдийн засгийн эрчимтэй, шууд, бодит 
харилцаанд орж байгаа нь интеграцийн хамгийн суурь, гол хүчин зүйл болохыг 
судлаачийн зүгээс онцгойлон тэмдэглэж байна.  

3.4. Бодлогын залгамж чанарт хийсэн шинжилгээ 

Бодлогын залгамж чанар нь нэг талаасаа тухайн улс орны эрх баригчдын 
дэвшүүлэн баримталж буй бодлогын тогтвортой хэрэгжилт, гадаад харилцаан дахь 
найдвартай, тууштай байдлыг илтгэн харуулах шалгуур бол нөгөө талаасаа 
алдаатай шийдвэр үргэлжлэн хэрэгжих, цаг үеийн нөхцөлд дасан зохицох шинэчлэл 
дэвшлийн саад тотгор болж байдгийн хувьд хоёрдмол утгатай, нийгэм, улс төрийн 
гүн ухааны ээдрээ төвөгтэй ойлголт мөн.  

 Бодлогын залгамж чанарыг төрийн эрх барих дээд байгууллагад хамаарах 
институциудын ээлжит болон ээлжит бус өөрчлөлт, сонгуулийн болон томилгооны 
үечлэл, циклийн туршид төрөөс баримтлахаар батлагдсан бодлого хэрхэн хүчин 
төгөлдөр хадгалагдаж, мөн хэрхэн үр дүнтэй хэрэгжиж байгаагаар нь хэмжих нь 
зүйтэй.  

 Энэ утгаар авч үзвэл, одоо хэрэгжиж буй хөгжлийн бодлогын баримт бичгийн 
залгамж чанарыг бүрэн дүүрэн дүгнэн шинжлэх нөхцөл цаг хугацааны хувьд 



84 

бүрэлдээгүй бөгөөд харин холбогдох хяналт-шинжилгээний аргачлалаар өгсөн 
үнэлэлт нь уг тайлангийн 3.1 дэх хэсэгт хийсэн үнэлгээтэй адил байна.  

ДӨРӨВ. САЛБАРЫН НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН ДҮН ШИНЖИЛГЭЭ 

4.1. Салбарт тулгамдаж байгаа асуудал, хүндрэл, бэрхшээлийг тодорхойлох, 
түүнийг шийдвэрлэх арга замууд 

Тус салбарт тулгамдаж буй нийгэм, эдийн засаг, соёл, улс төрийн амьдралын 
хүрээний олон талт асуудлууд дотроос тэргүүн ээлжинд шийдвэрлэх шаардлагатай 
асуудлуудыг судлаач дараахь хэлбэрээр тодорхойлж байна. Үүнд:  

а/ Эрх зүйн орчны суурь шинэчлэл, хөгжүүлэлт /Худалдааны тухай хууль г.м./ 

Тодруулбал, Худалдааны тухай бие даасан хууль, тэдгээрийн дотор цахим 
худалдаа, гадаад худалдааны асуудлыг зохицуулсан эрх зүйн суурь зохицуулалт, 
үйлдвэрлэл, худалдааны харилцааны эрх зүйн үндэс суурийг тогтоосон 
төрөлжүүлсэн материаллаг хууль батлагдаж мөрдөгдөөгүйн улмаас энэ салбарын 
хөгжилд урьдчилж зохицуулаагүй олон талын хүндрэл бэрхшээл, хоцрогдол, 
хоёрдмол зохицуулалт үйлчилж байна. Эдгээр асуудалд тохирох тодорхой шийдэл, 
шийдвэрлэх арга замыг зөвлөмж хэсэгт тусгасан.  

б/ Худалдаа, зах зээл дэхь харилцааны салбар дахь төрийн оролцоо, зохицуулалт, 
бодлого тогтворгүй, хангалтгүй байдал 

Дээр тодорхой өгүүлсэнчлэн, бусад улс орны тэргүүн туршлагаас үзэхэд, 
худалдаа, зах зээл дэхь харилцаанд төрийн оролцоо үлэмж чухал ач холбогдолтой 
болох нь маргаангүй нотлогддог.  

Манай улсад уг чиглэлд үзэл баримтлалын хувьд ялгаатай байр суурь улс төр, 
нийгэм, олон нийтийн хүрээнд оршиж байгааг оновчтой үнэлж, зохих шийдэл, 
бодлогыг тодорхойлж хэрэгжүүлэх шаардлага тулгамдсан байна. Энэ нь экспорт 
баримжаатай эдийн засгийг хөгжүүлэх зорилго, чиглэл тогтоосон Монгол Улсын 
хувьд онцгой хамааралтай асуудал болжээ.  

в/ Боловсон хүчин, хүний хүчин зүйл 

Эдүгээ цагийн мэдлэгт суурилсан эдийн засгийн харилцаа, дэлхий дахины 
хөдөлмөрийн хуваарьт өрсөлдөх чадвар, мэдлэг шингээх, дамжуулах, бүтээх үйл 
явцад үр дүнтэй оролцох чадавхи онцгой чухал байгаа тул улс орны боловсролын 
салбар шийдвэрлэх үүрэг оролцоотой, нэн тэргүүний хүчин зүйл болоод байна.  

Өөрөөр хэлбэл, салбар хоорондын хөгжлийн үндсэн уялдаа холбоог хангагч 
хүчин зүйл бол боловсрол, хүний хүчин зүйл мөн байна.  

4.2. SWOT, PESTELI шинжилгээ 

Уг асуудлаар Монгол Улсын Гадаад харилцааны яам, Германы техник, хамтын 
ажиллагааны агентлагын захиалгаар хөндлөнгийн судалгааны Independent Research 
Institute of Mongolia (IRIM) байгууллагаас “Бүс нутгийн эдийн засгийн интеграци: 
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Монгол Улсын боломж, эрсдэл” (Regional Economic Integration: Opportunities and Risks 
for Mongolia)43 сэдэвт дэлгэрэнгүй, тусгайлсан судалгааг явуулж, SWOT шинжилгээг 
хийж гүйцэтгэсэн байна.  

4.3. Дүгнэлт, санал, зөвлөмж 

1. Гадаад харилцаа, худалдаа, эдийн засгийн интеграцийн хүрээнд Монгол 

Улсын нутаг дэвсгэрт үүсэх нийгмийн харилцааг зохицуулахын тулд 

- Худалдааны хууль 

- Гадаад худалдааны хууль 

- Цахим худалдааны хуулийг тус тус боловсруулж батлан мөрдүүлэх 

шаардлагатай байна.  

2. Гадаад харилцаа, худалдаа, эдийн засгийн интеграцийн хүрээнд Монгол 

Улсын эдийн засагт үзүүлэх шууд болон шууд бус нөлөөлөл, түүний улс төр, нийгэм, 

хүн амын, соёл, оюун санааны зэрэг нөлөө холбогдлыг удирдан хянах, бүсчлэн 

зохицуулах бололцоог хангах зорилгоор дараахь арга хэмжээг авахаар бодлогын 

баримт бичгүүдэд тусгайлан тусгаж, хэрэгжүүлэх шаардлагатай байна. Үүнд: 

- Эдийн засгийн тоон болон чанарын үзүүлэлтийг хэмжих аргачлалыг илүү 

өргөн хувилбар, нарийвчлалтай болгох 

- Бүс нутгийн интеграцийн нөлөөллийн түвшинг урьдчилан шинжлэх, түүний 

үр нөлөөг гаргах хяналт-шинжилгээний аргачлалыг боловсруулах 

- Аливаа худалдаа, эдийн засаг, зах зээлийн нэгдэл, интеграцид Монгол 

Улсын хөгжлийн үзүүлэлт, эдийн засгийн чадавхи, төрөлжилт, хоршилтын 

түвшинтэй уялдаатайгаар шат дарааллан шилжих төлөвлөгөө, зарчмыг 

хууль тогтоомжид тусган оруулах 

3. Өрсөлдөөний эрх зүйн орчин, тэр дундаа Шударга бус өрсөлдөөнийг 

хориглох тухай хууль тогтоомжид илүү таатай бизнесийн орчин бүхий улс орны 

хөрөнгө оруулагч хуулийн этгээд, хувь этгээд бүхий аж ахуй эрхчлэгдийг Монгол 

Улсад давамгай байдалтай болохыг тогтоосны үндсэн дээр холбогдох шаардлагад 

хамруулахад чиглэсэн зохицуулалтыг тусган оруулах 

4. Гадаад худалдааны харилцааны үндсэн дэд бүтцэд хамаарах цахим гарын 

үсгийн хэрэглээ, технологийн шийдлийг гагцхүү тоон гарын үсгээр хязгаарлахгүй 

байх, орчин цагийн тэргүүн туршлагыг нэвтрүүлэх ашиглах бололцоог хуулиар олгох 

5. Экспортыг дэмжихэд төрөөс тусгайлан дэмжлэг үзүүлэх. Үүнд:  

- Нэг бүс, нэг зам төслийн хүрээнд хатуу, зөөлөн дэд бүтцийг хөгжүүлэх 

чиглэлээр олон талт хамтын ажиллагааг өрнүүлэх 
                                                           
43 http://irim.mn/uploads/files/13/IRIM%202017%20-%202018%20Annual%20report%20-%20Mongolian.pdf 
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- Евро Азийн эдийн засгийн холбооны гишүүн улсуудтай чөлөөт 

худалдааны бүс байгуулах гэрээ, хэлэлцээр байгуулан ажиллах 

- Төрийн болон стратегийн түншлэгчдийн тусгай албаны дэмжлэг, оролцоог 

тэргүүлэх чиглэл, салбар дахь экспортын бүтээгдэхүүнийг  хөгжүүлэх 

ажиллагаанд тусган хангах.  

- Салбар болон салбар хоорондын хамтын ажиллагааг бэхжүүлж, бодлогын 

баримт бичгийн хэрэгжилтийг хангах, хяналт-шинжилгээ явуулахад орчин 

үеийн давуу шийдэл нэвтрүүлэх, “Тэнцвэржүүлсэн онооны хүснэгт” буюу 

стратегийн газрын зургийн аргыг холбогдох төрийн бүх байгууллагууд 

ашиглах талаар санаачилга хэрэгжүүлэх 

- Дэлхийн эдийн засгийн интеграци, сегрегацийн хүчин зүйлийн нэгдсэн 

тооцооллыг гаргаж, Монгол Улсын шилжилт, бодлого, бие даан болон 

харилцан хамааралтай хөгжих чадавхийг хадгалахад чиглэсэн 

төлөвлөгөөг боловсруулах.  

6. Эдийн засгийн хамтын ажиллагааны тусгайлсан чиглэлүүдэд зориулсан 

гадаад харилцааны дипломат арга, механизмийг шинээр бий болгох 

7. Ашигт малтмалын тухай хууль /42.1 дэх хэсэг/-ийн дагуу гаргасан “Гэрээний 

загвар батлах тухай” Монгол Улсын Засгийн газрын тогтоол №179, 2016 оны 03 

сарын 28 өдөр (Монгол Улсын Ерөнхий сайд Ч. Сайханбилэг, Уул уурхайн сайд Р. 

Жигжид)-д байгаль орчныг хамгаалах, уурхай ашиглах, үйлдвэр байгуулахтай 

холбогдсон дэд бүтцийг хөгжүүлэх, ажлын байр нэмэгдүүлэх үүргийг “сайн дурын” 

үндсэн дээр хэрэгжүүлэхээр заасан нь салбарын болон салбар хоорондын хөгжил, 

бодлогын зорилтуудад нийцэхгүй байгаа тул уг асуудлыг шийдвэрлэхэд анхаарч 

ажиллах.  

8. Зарим судлаач (тухайлбал, олон улсын эдийн засгийн ухааны доктор Б. 

Санжмятав)-ийн үзэж байгаагаар, “Монгол Улсын Засгийн газрын хувьд [дэлхийн 

худалдааны байгууллагын хэлэлцээрийн хүрээнд хөгжиж буй орнуудыг дэмжихэд 

чиглэсэн] өөрт олгогдсон бололцоо буюу эрх зүйн орчныг үндсэндээ ашиглахгүй 

байгаа болно. Олон талт хэлэлцээрээр олгогдсон зарим бололцооны талаар 

дурдахад: ХАА-н хэлэлцээрийн 5-р зүйлд зааснаар дотоодын зах зээлээ хамгаалах 

зорилгоор нэмэлт тариф ногдуулах, 7-р зүйлд зааснаар дотоодын үйлдвэрлэлд 

дэмжлэг үзүүлэх, 9-р зүйлд зааснаар ногоон багц, шар багцад тусгагдсан татаасыг 

олгох; эрүүл ахуй, ургамлын эрүүл ахуйн арга хэмжээний тухай хэлэлцээрийн 6.3-д 

зааснаар импортлогч орон экспортлогчийн нутагт эрүүл ахуйн хяналт шалгалт хийх, 

сорилт, туршилт явуулах, шаардлагатай бусад арга хэмжээг авах; татаас болон 
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саармагжуулах арга хэмжээний тухай 5, 6, 11-р зүйлд импортын бүтээгдэхүүнд 

татаас байгаа эсэх талаар мөрдөн шалгалтыг хийлгүүлэх буюу өөрөө экспортлогч 

орны нутаг дээр зохион байгуулах, өөрөө экспортын бүтээгдэхүүнд татаас, хөнгөлөлт 

олгохгүй байх; дэмпингийн эсрэг арга хэмжээний тухай хэлэлцээрийн 5-р зүйлд 

зааснаар дэмпингийг тогтоох мөрдөн шинжилгээний ажлыг явуулах, 6-р зүйлд 

зааснаар эсрэг арга хэмжээ авах; хамгаалалтын арга хэмжээний тухай хэлэлцээрийн 

5, 6-р зүйлд зааснаар хамгаалалтын арга хэмжээг авах”44 боломжтой гэсэн нь 

үндэслэлтэй байна.   

 

ТАВ. ХӨГЖИЛ, БАЙРШЛЫН ОРОН ЗАЙН АНАЛИЗ, 

ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ЗУРАГЛАЛ 

5.1.Хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй хууль, журам, тогтоол, эрх зүйн акт 
болон бодлогын баримт бичгүүдэд туссан байршилтай төсөл арга 
хэмжээнүүдийн байршлын газрын зураг 

5.1 (а) “ҮЙЛДВЭРЖИЛТ 21:100” ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨРИЙН ХҮРЭЭНД 
БАЙГУУЛАХ ҮЙЛДВЭРИЙН БАЙРШИЛ, ЧИГЛЭЛ 

 
(Монгол Улсын Засгийн газрын 2018 оны 36 дугаар тогтоолын 2 дугаар хавсралтаар 

батлагдсан) 
   

№ Үйлдвэрийн 
нэр 

Бүтээгдэхүү
ний 
нэр 

Хүчин 
чадал 

Ажлы
н 
байр 
(хүн) 

Зорилто
т 
зах зээл 

Нийт 
хөрөнгө 
оруула
лт 
(сая 
төгрөг) 

Хэрэгж
их 
хугацаа 

  
Тайлбар 

I Архангай аймаг   

1. Борцны 
үйлдвэр Борц Жилд 160 

тн борц 5 Экспорт 120.0 2018 ТЭЗҮ-тэй 

4. Сүүний 
үйлдвэр 

Сүү, сүүн 
бүтээгдэхүүн
, цөцгийн 
тос, 
ээдэмцэр 

Хоногт 
1,500 литр 18 Экспорт, 

Дотоод 1,000.0 2018   
ТЭЗҮ-тэй 

II Баян-Өлгий аймаг   

5. 
Хатгамал 
эдлэлийн 
үйлдвэр 

Хатгамал 
цүнх, 
түрийвч, 
бэлэг 
дурсгалын 
зүйлс 

Жилд 5,000 
ширхэг 
цүнх, 7,000 
ширхэг 
түрийвч 

55 Экспорт, 
Дотоод 200.0 2018 

2017.12.20-
нд 
Ашиглалта
д орсон 25 
хүний 
ажлын 

                                                           
44 Б. Санжмятав, “Олон улсын худалдаа: онол, эрх зүйн зохицуулалт, техник, баримт бичгүүд”, УБ., 
2015, 205-р хуудас 
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байр бий 
болсон 

6. Сүлжмэлийн 
үйлдвэр 

Ноосон 
сүлжмэл 
бүтээгдэхүүн 

Жилд 1,400 
ширхэг 6 Экспорт 50.0 2018 

Техник, 
техно-
логийг 
шинэчилж 
өргөтгөнө 

III Баянхонгор аймаг   

11. 
Савхин 
гутлын 
үйлдвэр 

Савхин 
гутал, 
ботинк 

Жилд 200 
мянган хос 120 Экспорт, 

Дотоод 8,000.0 2020 
ТЭЗҮ-г 
2018 онд 
хийнэ 

14. 
Хуурай 
сүүний 
үйлдвэр 

Хуурай сүү Хоногт 
1,500 литр 11 Экспорт, 

Дотоод 1,000.0 2018 ТЭЗҮ-тэй 

IV Булган аймаг   

17. 
Сүү, сүүн 
бүтээгдэхүү-
ний үйлдвэр 

Сүү, сүүн 
бүтээгдэхүүн 

Хоногт 
5,000 л сүү 
боловсруул
ах 

18 экспорт 110.0 2018   
ТЭЗҮ-тэй 

18. 
Хуурай 
сүүний 
үйлдвэр 

Хуурай сүү Хоногт 
1,500 литр 11 Экспорт, 

Дотоод 1,000.0 2018 ТЭЗҮ-тэй 

V Говь-Алтай аймаг   

21. Борцны 
үйлдвэр 

Хатаасан 
борц 

Жилд 25 тн 
борц 5 Экспорт, 

Дотоод 30.0 2019 Жишиг 
ТЭЗҮ-тэй 

VII Дархан-Уул аймаг   

27. 
Зөгийн 
балны 
үйлдвэр 

Савласан 
зөгийн бал Жилд 5 тн 25 Экспорт 180.0 2018 ТЭЗҮ-тэй 

28. 
Дэл, сүүл 
боловсруул
ах үйлдвэр 

Хялгасан 
утас 

Жилд 150 
мянган 
багц 

20 Экспорт 200.0 2020   
ТЭЗҮ-тэй 

29. 

Арьс, шир 
гүн 
боловсруул
ах үйлдвэр 

Боловсруулс
ан савхи, 
хиймэл шир 

300,000  ш 
арьс 
боловсруул
ах 

130 Экспорт 59,125.
0 2019   

ТЭЗҮ-тэй 

VIII Дорноговь аймаг   

31. 
Мах 
боловсруул
ах үйлдвэр 

Мах, махан 
бүтээгдэхүүн 

Өдөрт 10 
тн мах 150 Экспорт, 

Дотоод 1,500.0 2019 
ТЭЗҮ 
боловсруул
на 

32. 
Арьс, ширэн 
бүтээгдэхүү- 
ний үйлдвэр 

Арьс, ширэн 
эдлэл, гутал 

Жилд 
50,000 
ширхэг 

30 Экспорт, 
Дотоод 600.0 2018 

ТЭЗҮ-г 
2018 онд 
хийнэ 

36. 
Ачааны 
вагон угсрах 
үйлдвэр 

Ачааны 
вагон 

Жилд 1000 
вагон 
угсрах 

230 Экспорт, 
дотоод 

196,000
.0 2020 

Урьдчилса
н 
ТЭЗҮ-тэй 

IX Дорнод аймаг   

40. 
Хуурай 
сүүний 
үйлдвэр 

Хуурай сүү Хоногт 
1,500 литр 11 Экспорт, 

Дотоод 1,000.0 2018 Жишиг 
ТЭЗҮ-тэй 
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X Дундговь аймаг   

45. 
Мах 
боловсруул
ах үйлдвэр 

Мах 
боловсруула
х үйлдвэр 

Жилд 200 
тн мах 
бэлтгэх 

10 Экспорт, 
Дотоод 100.0 2019 

ТЭЗҮ 
боловсруул
на 

XI Завхан аймаг   

47. 
Мах, махан 
бүтээгдэхүү-
ний үйлдвэр 

Савласан 
мах 

Хоногт 20 
тн мах 
боловсруул
ах 

30 Экспорт, 
Дотоод 1,500.0 2020 

ТЭЗҮ 
боловсруул
на 

XII Орхон аймаг   

49. 
Савхин 
эдлэлийн 
үйлдвэр 

Савхин 
эдлэл 

Жилд 500 
мянган 
ширхэг 

75 Экспорт, 
Дотоод 3,000.0 2020 

  
Жишиг 
ТЭЗҮ-тэй 

XIII Өвөрхангай аймаг   

51. 
Мах, махан 
бүтээгдэхүү-
ний үйлдвэр 

Дулааны 
аргаар 
боловсруулс
ан мах, 
махан 
бүтээгдэхүүн 

Жилд 3,600 
тн мах 
экспортлох 

120 Экспорт, 
Дотоод 6,000.0 2018 

  
Үйлдвэрий
н шав 
тавьсан, 
ТЭЗҮ-тэй 

54. 
Хуурай 
сүүний 
үйлдвэр 

Хуурай сүү Хоногт 
1,500 литр 11 Экспорт, 

Дотоод 1,000.0 2018 Жишиг 
ТЭЗҮ-тэй 

XIV Өмнөговь аймаг   

59. 

Тэмээний 
ноос 
боловсруул
ах үйлдвэр 

Тэмээний 
ноосон 
бүтээгдэхүүн 

Хоногт 5 тн 
ноос угаах, 
2 тн ноос 
боловсруул
ах 

45 Экспорт, 
Дотоод 1,700.0 2019 

  
Жишиг 
ТЭЗҮ-тэй 

XVI Сэлэнгэ аймаг   

65. 

Мод 
боловсруул
ах 
цогцолбор 
үйлдвэр 

Боловсруулс
ан мод, 
хатаасан 
банз, 
шахмал 
түлш, 
зүймэл 
хавтан 

30,000 шоо 
метр 
хатаасан 
зүсмэл, 
50,000 шоо 
метр 
зүсмэл, 
36,000 шоо 
метр 
технологий
н 
цавчидас, 
8,000 шоо 
метр 
шалны 
банз, 
30,000 
ширхэг 
хавтан 
3,200 тн 
шахмал 

200 Экспорт, 
Дотоод 

10,000.
0 2018 

  
  
  
  
  
  
ТЭЗҮ-тэй 
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түлш 

69. 
Хос дугуйн 
их засварын 
үйлдвэр 

Хос дугуй 
Жилд 500 
хос дугуй 
засварлах 

85 Экспорт, 
дотоод 

276, 
000.0 2020  Урьдчилса

н ТЭЗҮ-тэй 

XVI
I Төв аймаг   

71. 
Таримал 
цайны 
үйлдвэр 

Таримал 
ургамлын 
цай 

Жилд 10 тн 
ургамлын 
цай 

23 Экспорт, 
Дотоод 2,500.0 2020   

ТЭЗҮ-тэй 

72. 

Электроники
йн 
хавтангийн 
үйлдвэр 

PCB хавтан 
Жилд 
60,000 ш 
хавтан 

32 Экспорт 8,600.0 2018 

ТЭЗҮ-тэй, 
Японд 
бүтээгдэхүү
- 
нээ 
нийлүүлэх 
гэрээтэй 

73. 

Ноолуур 
угаах, 
самнах 
үйлдвэр 

Угааж 
самнасан 
ноолуур 

Жилд 4000 
тн 500 

Дотооды
н эцсийн 
бүтээг-
дэхүүни
й 
үйлдвэр
т, 
экспорт 

50,000.
0 2019 

ТЭЗҮ-ээ 
боловсруул
ж 
байгаа 

XVI
II Увс аймаг   

74. 
Жамц давс 
боловсруул
ах үйлдвэр 

Жамц давс Жилд 56.3 
тн давс 5 Экспорт, 

Дотоод 100.0 2018   
ТЭЗҮ-тэй 

75. 

Чацаргана, 
жимс, 
жимсгэнэ 
боловсруул
ах үйлдвэр 

Ундаа, шүүс, 
тос 

Жилд 100 
тн 10 Экспорт, 

дотоод 650.0 2018 
  
  
ТЭЗҮ-тэй 

77. 

Мал 
төхөөрөх, 
мах боловс-
руулах 
үйлдвэр 

Ангилсан 
мах 

Хоногт 480 
тонн мах 15 Экспорт 8,500.0 2019   

ТЭЗҮ-тэй 

XIX Ховд аймаг   

80. 

Барилгын 
ханын 
дүүргэлтийн 
хөнгөн блок 

Хөнгөн 
блокны 
үйлдвэр 

Жилд 
20,000-
200,000 м3 
хүртэл 
хөнгөн 
блок 

50 Экспорт, 
Дотоод 450.0 2019 

  
Жишиг 
ТЭЗҮ-тэй 

81. 

Мал 
төхөөрөх, 
мах боловс-
руулах 
үйлдвэр 

Савласан 
мах 

Хоногт 20 
тн мах 150 Экспорт, 

Дотоод 7,400.0 2020   
ТЭЗҮ-тэй 
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XX Хөвсгөл аймаг   

85. 
Мод 
боловсруул
ах үйлдвэр 

Боловсруулс
ан мод, 
модон 
байшин 

Жилд 98 ш 
модон 
байшин, 
250 м3 
түлш, 4,000 
м3 наамал 
дүнз, 3,000 
м3 
паркетан 
шал, 3,400 
м3 наамал 
хавтан 

300 Экспорт, 
Дотоод 

24,000.
0 2018 

  
  
  
  
ТЭЗҮ-тэй 

86. 
Хуурай 
сүүний 
үйлдвэр 

Хуурай сүү Хоногт 
1,500 литр 11 Экспорт, 

Дотоод 1,000.0 2018 Жишиг 
ТЭЗҮ-тэй 

XXI Хэнтий аймаг   

89. 

Дайвар 
бүтээгдэхүү
н 
боловсруул
ах үйлдвэр 

Элэгний 
нухаш, хагас 
боловсруулс
ан дайвар 
бүтээгдэхүүн 

Жилд 40 тн 20 Экспорт, 
Дотоод 7,000.0 2020 

  
ТЭЗҮ-тэй, 
үйлдвэрлэл 
эхэлсэн 

90. 
Хуурай 
сүүний 
үйлдвэр 

Хуурай сүү Хоногт 
1,500 литр 11 Экспорт, 

Дотоод 1,000.0 2018 Жишиг 
ТЭЗҮ-тэй 

XXI
I Улаанбаатар хотын алслагдсан дүүрэг   

92. 

Ноос, 
ноолуурын 
сүлжмэлийн 
үйлдвэр 

Сүлжмэл 
бүтээгдэхүүн 

Жилд 5.9 
сая ширхэг 400 

Экспорт
од 
чиглэсэн 

283,800
.0 2018   

ТЭЗҮ-тэй 

93. 
Улны 
ширний 
үйлдвэр 

Гутлын улны 
шир 

Жилд 
200,000 ш 80 Экспорт, 

Дотоод 2,300.0 2020 
ТЭЗҮ-г 
2018 онд 
хийнэ 

94. 

Арьс, шир 
гүн 
боловсруул
ах үйлдвэр 

Гүн 
боловсруулс
ан савхи 

300,000  ш 
арьс 
боловсруул
ах 

130 Экспорт, 
Дотоод 

59,125.
0 2019   

ТЭЗҮ-тэй 

95. 
Дайвар 
бүтээгдэхүү-
ний үйлдвэр 

Биологийн 
нэмэлт 
бүтээгдэхүүн 

Жилд 100 
тн 60 Экспорт 2,400.0 2018 

ТЭЗҮ-тэй, 
үйлдвэрлэл 
эхэлсэн 

96. 

Гэрийн 
тэжээмэл 
амьтны 
тэжээлийн 
үйлдвэр 

Тэжээл Жилд 10 тн 30 Экспорт 300.0 2019 

  
ТЭЗҮ-г 
2018 онд 
хийнэ 

98. Гянтболдын 
үйлдвэр 

Гянтболдын 
хайлш 

Жилд 50-
70 тн 
хайлш 

70 Экспорт 700.0 2020 
ТЭЗҮ-г 
2018 онд 
хийнэ 

 
5.1 (б) ТӨРӨӨС ТӨМӨР ЗАМЫН ТЭЭВРИЙН ТАЛААР БАРИМТЛАХ БОДЛОГО 
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(Монгол Улсын Их Хурлын 2010 оны 32 дугаар тогтоолын хавсралтаар батлагдсан) 

2.3."Сайншанд" аж үйлдвэрийн цогцолбор 
 
2.3.1.Ашигт малтмалын гаралтай түүхий эдийг боловсруулах зорилгоор Дорноговь 
аймгийн Сайншанд суманд "Сайншанд" аж үйлдвэрийн цогцолбор байгуулна. 
 
2.3.2."Сайншанд" аж үйлдвэрийн цогцолбор нь ашигт малтмалын ордуудыг эдийн 
засгийн эргэлтэд оруулах, ашигт малтмалын гаралтай түүхий эдийг боловсруулах 
замаар нэмүү өртөг шингэсэн, олон улсын зах зээлд өрсөлдөх чадвартай 
бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэж, дотоодын нийт бүтээгдэхүүнийг өсгөн Монгол Улсын 
эрчимтэй хөгжлийг хангана. 
 
Гурав. Төмөр замын дотоодын нэгдсэн сүлжээ 
 
3.2.Шинээр барих төмөр замын суурь бүтцийн чиглэл, барих үе шат, тэдгээрийн урт 
 
3.2.1.Монгол Улсад ойролцоогоор 5683.5 км төмөр замын суурь бүтцийг дараахь үе 
шаттайгаар шинээр барина. Үе шат бүрийн эхлэх хугацааг эдийн засаг, нийгмийн 
хөгжил, хөрөнгө, санхүүгийн эх үүсвэртэй уялдуулан Засгийн газар тухай бүр 
шийдвэрлэнэ. 
 
3.2.2. Эхний үе шатанд барьж эхлэх (нийт 1100 орчим км): 
 
3.2.2.1. Даланзадгад-Таван толгой – Цагаан суварга – Зүүнбаян - 400 км; 
3.2.2.2. Сайншанд – Баруун - Урт - 350 км; 
3.2.2.3. Баруун -Урт – Хөөт - 140 км; 
3.2.2.4. Хөөт – Чойбалсан - 150 км. 
 
3.2.3. энэ Бодлогын 3.2.2-т заасан чиглэлд төмөр замын суурь бүтэц барьснаар 
улсын эдийн засаг, нийгэмд үзүүлэх ач холбогдол: 
 
3.2.3.1.Таван толгойн нүүрсний бүлэг орд, Цагаан суваргын зэсийн орд, Адуунчулуун, 
Чандгана, Талбулаг, Хөөт зэрэг нүүрс болон зэс, вольфрам, цайр, жоншны зэрэг 
ашигт малтмалын томоохон ордууд ашиглалтад орсноор экспортод гаргах 
бүтээгдэхүүний хэмжээ жилд дунджаар 50 орчим сая тонн болохоор байгаа нь төмөр 
замаар тээвэрлэж байгаа одоогийн нийт ачааны хэмжээнээс 3.5 дахин нэмэгдэх; 
 
3.2.3.2.Өмнөговь, Дорноговь, Хэнтий, Сүхбаатар, Дорнод зэрэг аймгийн дэд бүтэц 
хөгжиж, дэд бүтцийг дагасан хот, суурин газар бий болох, жижиг, дунд үйлдвэрлэл 
эрхлэх боломж бүрдэн ажлын байр шинээр нэмэгдэж, хүн амын амьжиргааны түвшин 
дээшилж, амьдрах орчин, нөхцөл сайжирснаар төв рүү чиглэсэн хүн амын нүүдэл 
саарах; 
 
3.2.3.3.далайд гарцгүй манай улсын гадаад худалдаа, хамтын ажиллагаа өргөжиж, 
уул уурхайн бүтээгдэхүүнийг ОХУ-д болон гуравдагч орнуудад ОХУ-ын Алс 



93 

Дорнодын боомтыг ашиглан экспортлох боломж бүрдэх; 
 
3.2.3.4. зүүн болон говийн бүсүүд төмөр замаар холбогдож, хот, суурин газрууд бий 
болох. 
 
3.2.4.Хоёр дахь үе шатанд барьж эхлэх (нийт 1900 орчим км): 

/Энэ заалтад 2018 оны 06 дугаар сарын 29-ний өдрийн 71 дүгээр тогтоолоор 
өөрчлөлт орсон./ 

3.2.4.1.Нарийнсухайт – Шивээхүрэн - 45.5 км; 

3.2.4.2. Тавантолгой – Гашуунсухайт - 267 км; 

/Энэ дэд заалтад 2018 оны 06 дугаар сарын 29-ний өдрийн 73 дугаар тогтоолоор 
өөрчлөлт орсон./ 
3.2.4.3.Хөөт – Тамсагбулаг – Нөмрөг - 380 км; 
3.2.4.4.Хөөт – Бичигт - 200 км. 

3.2.4.5.Зүүнбаян - Ханги - 280 км; 

/Энэ дэд заалтыг 2018 оны 06 дугаар сарын 29-ний өдрийн 71 дүгээр тогтоолоор 
нэмсэн./ 

3.2.4.6.Эрдэнэт - Арцсуурь - 780 км. 

/Энэ дэд заалтыг 2018 оны 06 дугаар сарын 29-ний өдрийн 71 дүгээр тогтоолоор 
нэмсэн./ 

3.2.5.энэ Бодлогын 3.2.4-т заасан чиглэлд төмөр замын суурь бүтэц барьснаар улсын 
эдийн засаг, нийгэмд үзүүлэх ач холбогдол: 
 
3.2.5.1.Өмнөговь аймагт дэд бүтэц хөгжиж, томоохон үйлдвэр бий болох таатай 
нөхцөл бүрдэн, хүн ам суурьшсан газар үүсч, жижиг, дунд үйлдвэрлэл хөгжин ажлын 
байр шинээр нэмэгдэж хүн амын амьжиргааны түвшин, амьдрах орчин сайжрах; 
 
3.2.5.2.төмөр замын хилийн боомт шинээр нээгдэх; 
3.2.5.3.Монгол Улс, БНХАУ-ын төмөр замын салбарын хамтын ажиллагаа эрчимжих; 
 
3.2.5.4.Сүхбаатар-Замын-Үүд чиглэлийн гол шугамын тээх, нэвтрүүлэх чадварыг 
дээшлүүлэх боломж бүрдэх. 
 
3.2.6. Гурав дахь үе шатанд барьж эхлэх (нийт 3600 орчим км): 
 
3.2.6.1.баруун чиглэлийн төмөр замыг ирээдүйд ашиглах ордууд болон байгалийн 
тогтцыг нь бүс нутгийн хөгжлийн бодлого, хүн амын суурьшилттай уялдуулан авч 
үзэж нэн даруй төлөвлөх; 
 
3.2.6.2.ирээдүйд баригдах энэ Бодлогын 3.2.2, 3.2.4-т заасан чиглэлээс бусад болон 
Цагааннуур зэрэг боомтоор дамжсан төмөр замын хөндлөн чиглэл, баруун босоо 
тэнхлэг нь ашигт малтмалын ордын байршил, хүн амын үйлчилгээний хамрагдах 
хүрээ, суурин газар, томоохон хотуудын үүсэл, хөгжлийн шаардлагыг анхаарахын 
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хамт улс орны дамжин өнгөрүүлэх чадавхийг нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн байх; 
 
3.2.6.3.Таван толгой - Гашуунсухайт, Нарийнсухайт - Шивээхүрэн чиглэлээр 
экспортод гаргах ачааны хэмжээ, тухайн чиглэлд төмөр зам тавих хугацаа, 
шаардлага, Таван толгой, Оюу толгойн бүтээн байгуулалтад шаардагдах техник, 
тоног төхөөрөмж, бараа, материалын нийлүүлэлт зэргийг нарийвчлан судалж авто 
зам барих асуудлыг шийдвэрлэх; 
 
3.2.6.4. Улаанбаатар-Хархорин чиглэлд төмөр зам барих. 
 
 

5.2. Тухайн салбарт өөрийн санал болгож буй хөгжил байршлын орон зайн 
төлөвлөлтийн зураглал  

Уг салбар дахь хөгжил байршлын төлөвлөлтийг Монгол Улсын эдийн засгийн 
болон хөгжлийн ерөнхий үзүүлэлтүүдтэй хамтруулан шинжилсний үндсэн дээр 
худалдаа, үйлдвэрлэл, эдийн засгийн харилцаа нь тухайн нутаг дэвсгэрийн хувьд 
төдийгүй улсын болон бүс нутгийн хэмжээнд хэрхэн зохион байгуулагдвал зүй 
зохистой байхыг дүгнэх, холбогдох санал дэвшүүлэх боломжтой болно гэж үзэж 
байна.  

Нэгдүгээрт, Монгол Улсын төрийн холбогдох байгууллагуудаас боловсруулсан 
үйлдвэрлэл, худалдааны төлөвлөлтүүдэд цахим орчин дахь мэдлэгийн үйлдвэрлэл 
хангалттай тусгагдаагүй байдал ажиглагдсан тул Монгол Улсын нийт нутаг дэвсгэр 
(тэр дундаа, холбоо харилцааны дэд бүтэц хүртээмжтэй нэвтэрсэн бүс, мөн хүн 
амын нөөц төвлөрсөн нийслэл, хот, аймгийн төв зэргийг)-ийг бүхэлд нь цахим орчин 
дахь мэдлэг үйлдвэрлэлийн бүс хэмээн тодотгон төлөвлөлтөд тусгах саналтай 
байна.  

Хоёрдугаарт, Нийслэл хотод байрлалтай Монголын Хөрөнгийн Биржийг уг 
салбарын хөгжил, байршлын орон зайн төлөвлөлтөд тайлангийн холбогдох хэсэгт 
дурьдсан үндэслэлээр тусгах саналтай байна.  

Гуравдугаарт, Монгол Улсын дипломат харилцаа тогтоосон (Монгол Улсад 
дипломат төлөөлөгчийн газар нь оршин байдаг болон оршин байдаггүй, Монгол 
Улсын дипломат төлөөлөгчийн газар тухайн оронд оршин байдаг болон оршин 
байдаггүй ангиллаар) улс орнууд, түүнчлэн гадаад худалдааны харилцаанд орж буй 
нийт улс орнуудыг уг салбарын хөгжил байршлын орон зайн төлөвлөлтөд тусгах 
саналтай байна.  

5.3. Тухайн салбарын хөгжил байршлын нийлүүлэлтийн сүлжээний зураглал  

Энэхүү зураглал нь уг тайлангаар авч үзсэн Монгол Улсын далайд гарах 
боломж, гарц, бүс нутгийн шинжтэй эдийн засаг, дэд бүтэц, тээврийн санаачилга 
хөтөлбөрүүдэд тусгагдсан цэг, байршлаар тодорхойлогдоно.  

5.4. Тухайн салбарын хөгжил байршлын нэмүү өртгийн сүлжээний болон орц, 
гарцын зураглал  
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Энэхүү зураглал нь уг тайлангаар авч үзсэн Монгол Улсын далайд гарах 
боломж, гарц, бүс нутгийн шинжтэй эдийн засаг, дэд бүтэц, тээврийн санаачилга 
хөтөлбөрүүдэд тусгагдсан цэг, байршлаар тодорхойлогдоно.  

5.5. Ирээдүйд хөрөнгө оруулалт хийх тухайн салбарын тэргүүлэх чиглэлүүд 

Засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт тусгагдсан “Үйлдвэржилт 21:100” 
үндэсний хөтөлбөр, УИХ-аас баталсан Төрөөс төмөр замын тээврийн талаар 
баримтлах бодлого, ОХУ-Монгол-БНХАУ хооронд хийгдсэн гурван улсын эдийн 
засгийн зурвас бүсийг хөгжүүлэх хэлэлцээр зэрэгт тусгагдсан чиглэл бүхий ажлуудад 
нэн тэргүүнд хөрөнгө оруулалт хийх, түүний зэрэгцээ цахим орчин дахь худалдааны 
дэд бүтцийг сайжруулах, цахим орчинд мэдлэг үйлдвэрлэх чадавхийг нэмэгдүүлэх 
ажлуудад хөрөнгө оруулалт хийх шаардлагатай.  

5.6. Тухайн салбарыг цаашид хөгжүүлэх нөхцөл, нөөц, боломжууд 

Хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай хуулийн 10.3 дахь заалт, “Монгол 
Улсын тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлал-2030”-ын 2.1.3 дахь хэсэг, Монгол Улсын 
үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримтлал, Ногоон хөгжлийн бодлого, Монгол 
Улсын бүсчилсэн хөгжлийн үзэл баримтлал, Төрөөс аж үйлдвэрийн талаар 
баримтлах бодлого, Төрөөс хүнс, хөдөө аж ахуйн талаар баримтлах бодлого, Төрөөс 
төмөр замын тээврийн талаар баримтлах бодлого болон Засгийн газрын 2016-2020 
оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн зорилт, түүнчлэн Монгол Улсын хуримтлуулсан 
түүхэн туршлага, төрт ёсны уламжлал, гадаад бодлогын залгамж чанар зэргийг авч 
үзвэл уг салбарын цаашдын хөгжилд асар их нөөц бололцоо байгаа нь бүх талаар, 
эргэлзээгүй нотлогдож байна. Энэхүү нөөц бололцоог үр дүнтэй, бүрэн дүүрэн 
ашиглахын тулд засгийн газар, төрийн бүх шатны байгууллагын үйл ажиллагааны 
чанар, чадавхийг нэмэгдүүлэх, мэргэжилтэн бэлтгэх тогтолцоог шинэчлэх, авлига, 
ашиг сонирхлын зөрчлийг бодитоор таслан зогсоох, батлагдсан хууль тогтоомжийг 
ёсчлон хэрэгжүүлэх зэрэг арга хэмжээг авах нь зүйтэй. Энэ тохиолдолд манай улс 
тогтвортой хөгжлийн үзэл баримтлалдаа тусгасан хөгжлийн үзүүлэлтүүдийг хангах, 
бусад бодлогын зорилтуудыг биелүүлэх бүрэн бололцоотой.  

 

ЗУРГАА. ШИНЖЛЭХ УХААНЫ ТЕХНОЛОГИЙН ЗӨВЛӨЛИЙН БОЛОН ХОЛБОГДОХ 
БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ДҮГНЭЛТ, САНАЛ 

6.1.Тайланг холбогдох яамны шинжлэх ухаан технологийн зөвлөл болон 
холбогдох ажлын хэсгүүдээр хэлэлцүүлсэн дүгнэлт, санал 

 

ДОЛОО. БОДЛОГЫН СУДАЛГААНЫ СХЕМ, ХАВСРАЛТУУД 

7.1. Ашигласан материалын жагсаалт  

1. Монгол Улсын хууль тогтоомж, олон улсын гэрээ хэлэлцээр,  
УИХ-ын тогтоол 

2. Хуулийн хувийн хэргүүд 
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3. Монгол Улсын далайд гарах нөхцөл, боломжийн талаарх мэдээлэл, 
судалгааны тойм, Монгол Улсын Далайн захиргаа, УБ., 2017 он 

4. Монгол Улс – БНХАУ – ӨМӨЗО “Нэг бүс, нэг зам” шинжлэх ухаан, технологийн 
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тойм, 2017.08.23 
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