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Агуулга

1. Монгол улсын эдийн засаг

• гадаад худалдаа;

• импортын барааны тээвэрлэлтийн статистик;

2. Далайд гарцгүй монгол улсын дэлхийн худалдааны сүлжээнд оролцох хүчин

чармайлт

- Монгол улсын нэгдэж орсон Олон Улсын байгууллагууд;

- Тэдгээр байгууллагаас батлан гаргасан Олон улсын гэрээ хэлэлцээр;

3. ДХБ-ын Худалдааг хөнгөвчлөх хэлэлцээр

- БНХАУ-ын далайн боомтоор дамжин ирэх импортын барааны тээвэрлэлт ба ХХХ;

- Монгол улсын Экспортын бараа, бүтээгдэхүүний тээвэрлэлт;

- Транзит тээврийн үед ашиглах боломж.
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Монгол Улсын хувьд тээвэр, логистикийн 

салбарын хөгжил ямар түвшинд байгаа вэ? 

 Улс орнуудын эдийн засгийн өсөлтийг дэмжих гол хөшүүрэг нь

тээвэр, логистикийн оновчтой сүлжээ гэж үздэг ба энэхүү

сүлжээг хүний биетэй зүйрлүүлвэл бүх эрхтнийг цусаар тэжээн

тэтгэх артерийн судастай адилтгаж болно.

 Азийн хөгжлийн банкны Зүүн Азийг хариуцсан газрын

Тогтвортой Дэд бүтцийн хэлтсийн дарга Сужата Гупта 2018 онд

хэлсэн үгэндээ “… Монгол улсын бараа бүтээгдэхүүний үнийн

бүтцийн 30 орчим хувийг тээвэр, логистикийн зардал эзэлж

байгаа нь бусад улс орны үзүүлэлтээс үлэмж өндөр байна ...”

гэжээ.
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1.3 Монгол улсын гадаад худалдаа

№ Улс Нийт 

эргэлт 

Экспорт Импорт Тэнцэл 

13,747,148.90 7,619,632.9 6,127,516.0 1,492,116.9
1 БНХАУ 8,809,592.60 6,772,775.5 2,036,817.1 4,735,958.4
2 ОХУ 1,797,956.00 68,093.3 1,729,862.7 -1,661,769.4
3 Япон 600,995.70 15,517.0 585,478.7 -569,961.7
4 БНСУ 294,834.50 27,799.0 267,035.5 -239,236.5
5 АНУ 315,560.20 25,997.5 289,562.7 -263,565.2
6 Их Британи 322,064.10 291,092.2 30,971.9 260,120.3
7 ХБHГУ 377,770.00 13,460.3 188,885.0 -175,424.7
8 Итали 105,351.70 45,298.8 60,052.9 -14,754.1
9 Польш 64,941.20 490.6 64,450.6 -63,959.9
10 Сингапур 176,794.40 154,513.9 22,280.5 132,233.5
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Mонгол Улсын Импортын барааны тээвэрлэлт
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Монгол Улсын нэгдэж орсон

худалдаа, тээвэрлэлттэй холбоотой

- Олон Улсын байгууллагууд;

- Бүс нутгийн хүрээнд ажиллаж буй 

холбоод, санаачлага, 

байгууллагуудаас тээвэрлэлт 

болон худалдааг боловсронгуй 

болгох зорилгоор боловсруулан  

гаргасан ямар хууль, дүрэм, 

хөтөлбөр 

- Тэдгээрийн тээвэр логистикийн 

салбарт үзүүлэх эерэг нөлөө.
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НҮБ-ын Худалдаа хөгжлийн бага хурал 

(UNCTAD)

United Nations Conference on Trade and Development

 НҮБ-ын ХХБХ буюу UNCTAD 1964 онд НҮБ-ын Ерөнхий Ассемблейн
ээлжит хуралдаанаар байгуулагдсан, байнгын үйл ажиллагаа бүхий
Засгийн газар хоорондын байгууллага юм. Энэхүү байгууллагыг НҮБ-ын
Нарийн бичгийн дарга нарын газрын нэг хэсэг гэж үзэх ба гишүүн
орнуудын худалдаа, хөрөнгө оруулалт, хөгжлийн асуудлыг хариуцан
ажилладаг.

 UNCTAD нь үйл ажиллагааныхаа гол зорилгыг “Хөгжиж буй орнуудын
худалдаа, тэдгээрт хийгдэх хөрөнгө оруулалтын хэмжээ, хөгжиж
дэвжих нөхцөл боломжийг нэмэгдүүлэх, тэдгээр улсын зүгээс гарч буй
дэлхийн эдийн засгийн сүлжээнд эрх тэгш байдлаар оролцох хүчин
чармайлтад туслалцаа үзүүлэх” гэж томьёолжээ.

Монгол Улсын Далайн Захиргаа 2020 он

7



НҮБ-ын Эдийн засаг нийгмийн зөвлөлийн салбар хороод

 Тус зөвлөл нь эдийн засгийн хамтын ажиллагааг бүс нутгийн хэмжээнд
хөгжүүлэх 5 салбар хороодтой бөгөөд газар зүйн байршил, бүс нутгаар
хуваан хариуцсанаар тухайн бүсийн хөгжлийн ялгавартай байдал, онцлог
шинж чанараас хамааран шийдвэрлэх, хөгжүүлэх асуудлууд тодорхой
болохоос гадна тэдгээрт чиглэгдсэн төсөл, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд
тохиромжтой байдаг. Салбар хороо буюу комиссыг дараахь байдлаар
ангилан хуваадаг. Үүнд:

 Африкийн орнуудын эдийн засаг, нийгмийн комисс (ECA)

 Европын орнуудын эдийн засаг, нийгмийн комисс (ECE)

 Латин Америк болон Карибын орнуудын эдийн засаг, нийгмийн комисс 
(ECLAC)

 Ази, Номхон далайн орнуудын эдийн засаг, нийгмийн комисс (ESCAP)

 Баруун Азийн орнуудын эдийн засаг, нийгмийн комисс (ESCWA)
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Дэлхийн Худалдааны Байгууллага

 Дэлхийн худалдааны байгууллага (ДХБ) буюу WTO нь улс үндэстнүүдийн

худалдаа хийхэд шаардлагатай хэв журмыг зохицуулдаг цорын ганц

байгууллага юм. Үүсгэн байгуулагдах гол нөхцөл нь ДХБ-ын Хэлэлцээр

бөгөөд дэлхийн дийлэнх орны оролцоотойгоор хэлэлцэгдэн гишүүнээр

нэгдэн орсон бүх улс орнуудын Парламентаар батлагдсан байдаг. Гол

зорилго нь худалдааг аль болох түргэн шуурхай, саад бэрхшээлгүй

явуулах, урьдчилан мэдэгдээгүй саатал гаргахгүй байх тал дээр анхаарч

ажиллахад чиглэгдсэн үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхэд оршино.

 ДХБ нь олон төрлийн үүрэг гүйцэтгэдэг. Үүнд:

 Дэлхий даяар дагаж мөрдөх худалдааны дүрэм журмыг бий болгох;

 Худалдааны хэлэлцээрийг хэлэлцэж зөвшилцөх гол индэр болох;

 Гишүүдийн хоорондын маргааныг зохицуулах;

 Хөгжиж буй орнуудад дэмжлэг, туслалцаа үзүүлэх гэх мэт.
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ОЛОН УЛСЫН ДАЛАЙН 

БАЙГУУЛЛАГА
MOНГОЛ УЛСЫН НЭГДЭЖ ОРСОН 
ОУДБ-ЫН КОНВЕНЦУУД:

МARPOL, 

COLREG, 

STCW, 

LL, 

Tonnage, 

SOLAS болон бусад Ballast 
water, Anti-Fouling гэх мэт 19
конвенц, тэдгээрийн 12 
нэмэлт өөрчлөлт буюу 
Протокол

АЛСЫН ХАРАА

Хүний хүчин зүйлээс шалтгаалан гарах
аваар осол, аюулгүй байдлыг бууруулах,
гүйцэтгэлийг сайжруулах замаар
далайн тээврийн салбар болон хүрээлэн
буй байгаль орчинд мэдэгдэхүйц ахиц
дэвшил гаргана.
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Далайд гарцгүй орнуудын эрх, үүргийн талаар 

тусгагдсан хууль эрх зүйн баримт бичиг

 НҮБ-ын Далайн эрх зүйн тухай 1982 оны конвенц (1996 он);

 НҮБ-ын Далайд гарцгүй орны Транзит Худалдааны тухай 1965 оны

конвенц (1996 он)

 ДХБ-ын Худалдааг хөнгөвчлөх хэлэлцээр ( 2016)

 НҮБ-ын Хуурай боомтын тухай хэлэлцээр (2016) гэх мэт.

 Хил дамнасан цаасгүй худалдааны тухай (нэгдэж ороогүй байгаа.)
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НҮБ-ын ЭРХ ЗҮЙН ТУХАЙ КОНВЕНЦ
124 дүгээр зүйл.

Нэр томьёог хэрэглэх

a) \далайд гарцгүй улс\ гэж далайн эрэггүй улсыг хэлнэ.

b) \дамжуулан өнгөрүүлэх улс\ гэж нутаг дэвсгэрээрээ дамжин өнгөрөх
хөдөлгөөнийг нэвтрүүлж байгаа бөгөөд далайд гарцгүй улс болон
далайн хооронд байршилтай далайн эрэг бүхий буюу далайн эрэгтэй
улсыг хэлнэ.

c) \ дамжин өнгөрөх хөдөлгөөн\ гэж нэг буюу хэд хэдэн дамжин
өнгөрүүлэгч улсын нутаг дэвсгэрээр хүмүүс, ачаа, бараа, тээврийн
хэрэгсэл, дамжин өнгөрөхийг хэлнэ. Ачааг буулгах, ачих, хадгалах,
ачааг ялгаж хуваах, тээврийн хэрэгсэлийг солихыг оруулан эсвэл
эдгээргүйгээр дээрх нутаг дэвсгэрээр нэвтрэн өнгөрөх нь далайд
гарцгүй улсын нутаг дэвсгэрээс эхлэх буюу тэнд дуусах нэгэн бүтэн
замын зөвхөн бүрэлдэхүүн хэсэг байх болно.
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125 дугаар зүйл.

Далайд гарах, түүнээс буцаж гарах болон чөлөөтэй 

дамжин өнгөрөх эрх

Далайд гарцгүй улсууд энэхүү Конвенцид заасан эрх, түүний

дотор их далайд чөлөөтэй зорчих, хүн төрөлхтний нийтийн өвтэй

холбоотой эрхийг эдэлнэ. Энэ зорилгоор далайд гарцгүй улс

дамжин өнгөрүүлэгч улсын нутаг дэвсгэрээр тээврийн бүх

төрлийн хэрэгслээр чөлөөтэй дамжин өнгөрнө.

2. Холбогдох далайд гарцгүй улс, дамжин өнгөрүүлэгч улс

чөлөөтэй дамжин өнгөрөх нөхцөл, журмыг хоёр талт, салбар бүс

нутгийн буюу бүс нутгийн гэрээ хэлэлцээр байгуулах журмаар

хоорондоо тохирч байна.
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UNCTAD

Худалдаа хөгжлийн бага хурал
WTO 

Дэлхийн Худалдааны байгууллага

НҮБ-ын Ерөнхий Ассемблей 

болон эдийн засаг, нийгмийн 

зөвлөлд хамаарах НҮБ-ын 

бүрэлдэхүүн хэсэг ба Худалдаа 

нь хөгжилд хүрэх гол арга 

хэрэгсэл гэж үзэж хөгжүүлэхийг 

зорьдог хэдий ч нэг загварчлал 

бүх улсад таарахгүй гэж үздэг.

НҮБ-ын бүрэлдэхүүнд албан ёсоор 

багтахгүй. 

Улс орнуудын худалдааг хөгжүүлэхэд 

гол анхаарал хандуулахгүй бөгөөд 

хамгийн гол нь улс орнуудын хооронд 

худалдаатай холбоотой маргааныг 

гаргахгүй байх нь чухал гэж үздэг.

Худалдааг чөлөөлөх, худалдааны 

хуулийг хэрэгжүүлэх нь хөгжилд 

хүргэнэ гэж үздэг.  

Хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хянах

UNCTAD-ын нарийн бичгийн дарга 

нарын газар үйл ажиллагааг 

гүйцэтгэж, хөгжүүлэх ажлыг зохион 

байгуулдаг.

Гишүүн улс орнуудын байнгын үйл 

ажиллагаа бүхий Засгийн газрын төлөөлөл 

хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хянаж, 

мөрдүүлэх ажлыг хариуцна.
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Төрийн бус байгууллагын оролцоо, хамтын ажиллагаа

НҮБ-ын бүтцийн байгууллага 

болохын хувьд төр, иргэний 

нийгмийн төлөөлөл, төрийн бус 

байгууллага, эрдэм шинжилгээ 

судалгааны байгууллагатай 

хамтран ажиллана.

Төрийн бус байгууллагуудын

оролцоо хязгаарлагдмал, зөвхөн

гишүүн орны Засгийн газар,

Худалдаа хариуцсан Сайд нарын

түвшинд хамтран ажиллана.

Эрх мэдлийг хэрэгжүүлэх хэв, хэмжээ

Худалдаа хөгжилтэй холбоотой 

төрөл бүрийн судалгаа хийх, 192 

гишүүн байгууллагуудтай өөрийн 

байгууллагын хамаарах асуудлыг 

хэлэлцэх замаар Зөвшилцөл хийж 

шийдэлд хүрэх үүрэгтэй.

Олон талт худалдааны хууль, 

дүрэм журмыг гишүүн орнуудын 

оролцоотойгоор хэлэлцэн 

баталдаг хууль тогтоох эрх 

мэдэл агуулна.  

Маргааныг хянан шийдвэрлэх 

шүүхийн тогтолцоотой.
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1.2 Худалдааг  хөнгөвчлөх хэлэлцээр

 Гадаад харилцааны сайдаар

ахлуулсан Үндэсний хороо

байгуулагдсан.

 Гаалийн Ерөнхий Газар 

хэлэлцээрийг хэрэгжүүлэгч 

гол байгууллагаар 

ажилладаг.
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Олон улсын байгууллагын 

өмнө хүлээсэн үүрэг 

хариуцлагын биелэлт

Хэлэлцээрээр олгогдсон эрх, 

давуу талыг ашиглах байдал



ДХБ-ны Худалдааг хөнгөвчлөх хэлэлцээр гэж юу вэ?

 Art.1 Хэвлэн нийтлэх болон мэдээллийн хүртээмжтэй байдал;

 Art.2 Хүчин төгөлдөр болохоос өмнө санал, мэдээлэл өгөх болон зөвлөлдөх боломж;

 Art.3 Барааг урьдчилан тодорхойлох;

 Art.4 Гомдол гаргах болон гомдлыг хянан шалгах;

 Art.5 Шударга, үл ялгаварлах болон ил тод байдлыг хангах чиглэлээр хэрэгжүүлэх бусад 
арга хэмжээ;

 Art.6 Экспорт, импорт, болон торгууль, эсхүл; үүнтэй холбоотойгоор ногдуулах төлбөр, 
хураамжийн асуудлыг зохицуулах дүрэм журам

 Art.7 Барааг эзэнд нь олгох , гаалийн бүрдүүлэлт хийх;

 Art.8 Хилийн хяналтын байгууллагуудын хамтын ажиллагаа;

 Art.9 Импортын  барааг гаалийн хяналтан дор тээвэрлэх;

 Art.10 Барааг экспортлох, импортлох, дамжуулан өнгөрүүлэхтэй холбоотой дүрэм  
журмууд;

 Art.11 Дамжин өнгөрөх эрх чөлөө;

 Art.12 Гаалийн хамтын ажиллагаа
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2. Монгол Улсын импортын бараа бүтээгдэхүүний 

тээвэрлэлт 

- Импортын барааны тээвэрлэлт хариуцсан ТББ-ууд:

- “Монголын тээвэр зуучлагчдын нэгдсэн холбоо” төрийн бус

байгууллага

- Монголын авто тээвэрчдийн нэгдсэн холбоо (НАРТАМ) төрийн

бус байгууллага

ОХУ-аар дамжуулан Монгол Улс руу тээвэрлэх

БНХАУ-аар дамжуулан Монгол Улс руу тээвэрлэх

Бусад улсаас Монгол улсын нутаг дэвсгэрээр дамжуулан

гуравдагч оронд хүргэх транзит тээврийн үйл ажиллагаа
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ХХХ ба БНХАУ-ын далайн боомтоор дамжуулан 

тээвэрлэх импортын бараанд учирч буй хүндрэл

Хэлний болон харилцаа холбооны тал дээр

хүндрэл (мэдээллийн хүртээмжтэй байдал)

Механик хүндрэл буюу төмөр замын царигийн

зөрүүтэй байдал

Дэлхийн Худалдааны байгууллагын Худалдааг

хөнгөвчлөх хэлэлцээрийн хүрээнд шийдвэрлэх боломж?
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Art.1 Хэвлэн нийтлэх болон мэдээллийн 

хүртээмжтэй байдал (1)

 Мэдээлэл нь англи хэл дээр хэвлэгдсэн, нүдэнд харагдах газар өлгөгдсөн,

гарын дор ил байх,

 интернет ашиглан англи хэл дээр олж уншихад хялбар байх

шаардлагатай

 лавлах цэгүүд, холбоо барих утас болон бусад лавлагааны арга хэрэгсэл

тодорхой байх шаардлагатай.

Өөрөөр хэлбэл мэдээлэл хятад хэл дээр байдаг байж болох ч ХХХ-ийн

шаардлагад ДХБ-ын нэгээс доошгүй хэл дээр гэж байгаа тул англи хэл дээр

нэмж бүх мэдээллийг авах боломжоор хангасан байх шаардлагыг тавих

эрхийг хэлэлцээрээр олгосон байна.
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Art.11 Дамжин  өнгөрөх эрх чөлөө (2)

Хэлэлцээрийн 11.16 дугаар зүйл заалтад: 

 “Гишүүд дамжин өнгөрөх эрх чөлөөг боловсронгуй болгох зорилгоор

өөр хоорондоо хамтран ажиллаж, мөн үйл ажиллагаагаа уялдуулан

зохицуулахыг эрмэлзэнэ. Ийнхүү хамтран ажиллаж, үйл

ажиллагаагаа уялдуулан зохицуулахад дараах асуудлаар ойлголцох

явдал хамаарах бөгөөд түүгээр хязгаарлагдахгүй:

төлбөр, хураамж;

ёс журмын ажиллагаа болон хууль ёсны шаардлагууд; мөн

дамжуулан  өнгөрүүлэх  горимын практик ажиллагаа. 

хэмээн тусгайлан зааж өгсөн байгаа.

Монгол Улсын Далайн Захиргаа 2020 он 22



- Монгол Улсын ачаа бараанд зориулсан тусгай зогсоол, агуулах, талбай

гаргуулах боломж:

- Энэ тохиолдолд Тяньжин боомтын хувьд ч Монголын транзит ачаа барааг

зохицуулахад хялбар, үйл ажиллагаа нь тодорхой байна.

- Одоогийн байдлаар дамжин өнгөрч буй Эрээн, Тяньжин боомтууд дээр

хүлээлгийн хугацаа урт байгаа явдал Монгол Улсаас шалтгаалахгүй, зөвхөн

БНХАУ-аас үүдэн гарч байна.

- Бусад далайд гарцгүй орны жишээ БНЭУ-Балбын Вант Улс.
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Гуравдугаарт тус хэлэлцээрийн 11.17 дугаар зүйлд заасан:

 “Гишүүн бүр дамжуулан өнгөрүүлэх ажиллагааны дагуу хөдөлж буй

бараатай холбогдуулан бусад Гишүүдээс тавьсан бүх асуулт

лавлагаа, санал хүсэлтийг хүргүүлж болох, дамжуулан өнгөрүүлэх

асуудал хариуцсан үндэсний зохицуулагч томилон ажиллуулахыг

эрмэлзэнэ.”

Тяньжин боомт дээр холбогдох хуулийн этгээдийг томилон ажиллуулахыг

тус улсын Үндэсний хороонд тавих замаар шийдвэрлүүлэх боломж мөн

харагдаж байгаа юм.
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Дөрөвдүгээрт Худалдааг хөнгөвчлөх хэлэлцээрийн хэрэгжилтэд шууд

туслалцаа болох “Хил дамнасан цаасгүй худалдааны тухай” хэлэлцээрт

нэгдэж орох асуудлыг Монгол Улсын Засгийн газар яаравчлах

шаардлагатай гэж үзэж байна.

Хэлэлцээрийн гол зарчмыг хэрэгжүүлэх замаар нэгдсэн стандартыг бий

болгох хувилбарыг хэлэлцээрийг санаачлан боловсруулсан НҮБ-ын Ази

Номхон далайн Эдийн Засаг, Нийгмийн коммисс (UNESCAP)-оос санал

болгосныг хүлээн авах, түрүүлж нэгдсэн улсуудад нээлттэй байгаа

техникийн тусламжид хамрагдвал ХХХ-ийн хэрэгжилтэд бодит дэмжлэг

болно.
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Тавдугаарт: ХХХ-ийг Монгол Улсад хариуцан ажиллаж буй Үндэсний

хорооноос гадна тус хэлэлцээрийг хэрэгжүүлж ажиллах тусгай нэгж

байгуулах, нэгжийг салбар бүрээс томилогдон ажиллах мэргэжилтэн,

ажилтны хэмжээнд зохион байгуулах замаар Үндэсний хороог судалгаа,

шинжилгээ, анализ дүгнэлт бүхий мэдээллээр хангаж, оновчтой бодлого

боловсруулахад дэмжлэг үзүүлэх, бусад Үндэсний хороодтой асуудлыг

хэлэлцэхэд бэлэн материал, санал, зөвлөмжөөр хангахад чиглэгдсэн

ажлыг гүйцэтгэх юм.

Зургаадугаарт: Монголын тээвэр зуучлагчид тодорхой шалтгаанаар

Тяньжин боомттой шууд хамтран ажиллах боломж хомс тул дундын зууч

болох Хятадын агентуудаар дамжуулан үйл ажиллагаагаа явуулдаг. Хэрэв

Тяньжин боомт дээр ХХХ-ийн 11.17 дугаарт тусгагдсан дамжуулан

өнгөрүүлэх асуудал хариуцсан үндэсний зохицуулагч, нэгж

байгуулагдвал дундын зууч, хөндлөнгийн тоглогчгүйгээр үйл ажиллагааг

ил, тод, ойлгомжтойгоор явуулах, тээврийн болон санхүүгийн урсгалыг

хянах боломжоор хангагдах юм.
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Өнөөдрийн байдлаар, зарим тохиолдолд, эдгээр дундын зуучид илүү

торгууль, төлбөр НОГДУУЛАХ замаар Монголын талыг хохироодог явдал

байж болзошгүй байгаа бол ХХХ-т энэхүү асуудлыг бүрэн шийдвэрлэх

гаргалгаа өгөгдсөн байна.

Долоодугаарт: Монгол Улсын импортын нийт бараа, бүтээгдэхүүний 70

гаруй хувь нь чингэлэг тээврээр нийлүүлэгддэг хэдий ч нийлүүлэлтийн

гинжин хэлхээ хөгжөөгүй тул тээвэрлэлтийн хугацаа урт, тодорхой цагийн

хуваарьт баригдах боломжгүй байгаа тухай Азийн Хөгжлийн Банк (АХБ)-

аас 2018 онд хийсэн судалгаанд тусгагдсан тухай дээр өгүүлсэн.
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Монголын тээвэр зуучийн байгууллагууд эвлэлдэн нэгдэж, тус салбарт

10-аас дээш жил тогтвортой ажилласан Үндэсний 14 компани хамтын

хүчээр гадаад зах зээлд гарах зорилгоор тус “Үндэсний тээврийн

корпорац” нэртэй компани байгуулсныг Монгол Улсын Засгийн газраас

бодлогоор дэмжиж, төр, хувийн хэвшлийн хамтын ажиллагааг хангаж

ажиллах замаар тээврийн зардлыг бууруулж, эдийн засгаа дэмжих

шаардлага тулгараад байна.

 Монголын “Үндэсний Тээврийн Корпорац” компани далайд гарцгүй

Монгол Улсын дамжин өнгөрөх тээврийн асуудлыг шийдвэрлэх

зорилгоор “Тяньжин-Улаанбаатар-Тяньжин” хатуу хуваарьт,

чингэлгийн галт тэргийг “УБТЗ” ХНН-ийн хамт зохион байгуулах

нөхцөл, боломжийг эрэлхийлэн ажиллаж байгаа юм байна.

 Хэрэв ийм галт тэрэг бий болвол дараахь асуудлууд шийдвэрлэгдэнэ

гэж тооцоолж байна. Үүнд:
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 Хэрэв дээрх хоног Монголоос буцаж амжаагүй байхад дуусгавар болвол

чингэлэг удаасны төлбөр буюу демуражийн төлбөрийг өдөр бүр шатлалаар

нэмэгдүүлэх ба хэрэв тухайн чингэлэг нь тусгай тоноглогдсон хөргүүртэй,

хөлдөөгчтэй чингэлэг (REF), тавцант чингэлэг (FR), дээгүүрээ задгай Open

top чингэлгүүд байвал хамгийн багадаа хоногийн 100-150 ам.долларын

торгууль тооцогддог байна.

Тайлбар: Энэхүү демураж буюу чингэлэг удаасны торгуулиас болж асар

их валют гадагш хий дэмий урсдаг ба нэр бүхий томоохон тээвэр зуучийн

компани 2011 онд 1 сая ам.долларын торгууль төлж байсан жишээ байна.

Монгол Улсын Далайн Захиргаа 2020 он
29



2.2 Монгол улсын импортын ачаа тээвэрт 

тулгамдаж буй хүндрэл

Гуравдагч орноос далайгаар тээвэрлэгдэн ирсэн Монгол Улсын

импортын ачаа бүхий чингэлэг Монгол руу явах галт тэргийн цувааг

хүлээн, хэдэн ч хоног Тяньжин, Эрээн боомтууд дээр зогсдог ба

ингэснээр:

Зогсоолын төлбөр өдөр, өдрөөр нэмэгдэх;

Далайн тээврийн компаниас өөрийн эзэмшлийн чингэлгийг

ачаатай нь явуулахдаа ачааг суллан буцаан ирүүлэхээр

тодорхой хугацаа олгодог ба энэхүү хоног хий дэмий үрэгдэх;
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 Эдгээр хязгаарлалт, нэмэлт шаардлага нь тээвэр зуучийн компаниуд,

импортлогчдын тээврийн болон бараа бүтээгдэхүүний үнийн бүрдэлд

шууд нөлөө үзүүлэх ба үргэлж эдийн засгийн сөрөг үр дагавартай

байдаг.

 Галт тэрэгний хуваарь тодорхойгүй, олдоц найдваргүй байдлаас

шалтгаалан Монгол Улс руу явуулах болон эндээс гаргаж гуравдагч

оронд экспортлох бараа бүтээгдэхүүн далайн тээврийн олгогдсон үнэ

бүхий хуваарьт багтаагүй тохиолдолд үйлчлүүлэгчээс төлбөрийн

зөрүүг нэхэмжлэх асуудал тулгарах, итгэл алдсан мэт харагдах,

ихэнхдээ алдагдлыг тухайн компани хүлээх асуудал гардаг ба галт

тэрэгний хуваарь тогтмол байгаа тохиолдолд энгийн ойлгомжтой

зарчим үйлчилнэ.
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ШИЙДВЭРЛЭХ БОЛОМЖ

Хатуу хуваарьт галт тэрэг явуулах тохиролцоо хийх боломж:

Монгол улстай хамтарч ажиллах далайн тээврийн компани маш цөөн

тоотой байгаагаас эдгээр компаниас хэт хамааралтай байх хүндрэл

үүсээд байгаа ба төрөл бүрийн хязгаарлалт, нэмэлт шаардлага

тавигдахад хүлээж аван, дагаж мөрдөхөөс өөр сонголт байхгүй байна.

Монгол руу илгээгдэх чингэлэгт олон хоног зарцуулах шаардлага

гардаг тул цөөхөн хэдэн нэр бүхий далайн тээврийн компани хамтран

ажилладаг. Хэрэв хатуу хуваарьт галт тэрэг явж эхэлбэл хоног хугацаа

нь тодорхой болох тул бусад далайн тээврийн компани Монгол Улстай

хамтран ажиллах сонирхол нэмэгдэнэ.

Монгол Улсын Далайн Захиргаа 2020 он
32



Энэхүү хатуу хуваарьт чингэлэг тээврийн Тяньжин-УБ-Тяньжин галт

тэрэг явуулах нөхцөл боломжийн талаарх тохиролцоог Худалдааг

хөнгөвчлөх хэлэлцээрийн 11.16 дугаар зүйл заалтад тусгагдсан

дараах зүйлд хамруулан хэлэлцэх боломжтой гэж үзэж байна. Үүнд:

“Гишүүд дамжин өнгөрөх эрх чөлөөг боловсронгуй болгох зорилгоор

өөр хоорондоо хамтран ажиллаж, мөн үйл ажиллагаагаа

уялдуулан зохицуулахыг эрмэлзэнэ. Ийнхүү хамтран ажиллаж, үйл

ажиллагаагаа уялдуулан зохицуулахад дараах асуудлаар ойлголцох

явдал хамаарах бөгөөд түүгээр хязгаарлагдахгүй:
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МОНГОЛ УЛСЫН ЭКСПОРТЫН БАРААНЫ 

ТЭЭВЭРЛЭЛТ

Уурхайг хилийн боомтуудтай холбосон дэд бүтэц, зам

харилцаа дутмаг байгаагаас Монгол Улсаас гарах экспортын

урсгалд хүндрэл бэрхшээл тулгарч бай̆гаа.

Монгол Улсын худалдааны өрсөлдөх чадвар бусад

орнуудтай харьцуулахад доогуур байгаа нь дэд бүтцийн

хөгжил болон экспорт, импортын бараа бүтээгдэхүүнийг

нэвтрүүлэхэд тавигдах хил болон хяналтын

байгууллагуудын үйл ажиллагаатай шууд холбоотой байна

гэж судлаачид үзсэн хэвээр байна.
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 Өнөөдрийн байдлаар монгол улсын хилийн гурван боомт төмөр

замаар хөрш орнуудтай холбогдсон бол бусад хилийн боомт руу

чиглэгдсэн авто замын хөгжил сул, боомтуудын дэд бүтцийн хөгжлийн

өнөөгийн түвшин хангалтгүй байгаа хэдий ч Худалдааг хөнгөвчлөх

хэлэлцээрийн заалтыг ашиглан үйл ажиллагааг хялбаршуулах замаар

зарим асуудлыг зохицуулах боломж ажиглагдаж байна. Үүнд:

Хилийн хяналтыг хариуцдаг төрийн байгууллага тус бүр ижил төрлийн

мэдээллийг үйлчлүүлэгчдээс шаарддаг. Тэгвэл Энэхүү үйл ажиллагааг

Худалдааг хөнгөвчлөх хэлэлцээрийн 10 дугаар зүйл болох “Барааг

импортлох, экспортлох, дамжуулан өнгөрүүлэхтэй холбоотой дүрэмд

тусгагдсан шаардлагыг биелүүлэх замаар шийдвэрлэх боломжтой мэт.
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 1.1.а хэсэгт тусгагдсан “... Импорт, экспорт, дамжуулан өнгөрөх

горим (боомт, нисэх буудал болон хилээр нэвтрэх бусад горим

зэрэг...) шаардлагууд нь дэлхийн худалдааны байгууллагын аль

нэг хилээр нийтэд хүртээмжтэй болгох тухай шаардлага

хэрэгжихгүй байна.

 Хэлэлцээрийг ОХУ 100 хувь, БНХАУ 94,5 хувьтай хэрэгжүүлэх

тухай үүрэг амлалтыг хөрш орнууд аваад байгаа.
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УУЛ УУРХАЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ЭКСПОРТ БОЛОН ДАЛАЙН 

ТЭЭВРИЙН ЧИНГЭЛЭГ АШИГЛАЛТ

Монгол Улсын уул уурхайн бүтээгдэхүүн гуравдагч оронд дэлхийн

стандартын дагуу экспортод гаргах бэлтгэл хангагдаагүй байна.

Жишээ нь далайн тээврийн компаниас шаардсан олон улсын

жишигт нийцсэн лабораторийн шинжилгээ MSDS гаргаж өгч

чадахгүй байгаа нь судалгааны явцад илэрхий болсон.

Тайлбар: МSDS буюу Material safety data sheet гэдэг нь далайн тээврийн компани өөрийн хөлөг

онгоцон дээр ачиж буй бараа, бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлыг хянах зорилгоор гаргуулан авдаг

лабораторийн шинжилгээ бүхий баримт бичиг бөгөөд энэхүү баримт бичгийг хянаж үзсэний үндсэн

дээр өөрийн хөлөг онгоцоор тээвэрлэх эсэх шийдвэрээ гаргадаг.

Монгол Улсын Далайн Захиргаа 2020 он

37



Монгол Улсын Далайн Захиргаа 2020 он

38

Монгол Улсын бараа бүтээгдэхүүнийг гуравдагч оронд чингэлэг

тээврээр экспортлохын тулд заавал далайн тээврийн ямар нэгэн

компанийн эзэмшлийн чингэлэгт ачсан байх шаардлагатай байдаг.

Монгол Улсад импортын чингэлэг ирүүлж буй маш цөөхөн

(Sinotrans, Cosco г.м.) нэр бүхий далайн тээврийн компаниуд

байна.

Компани бүр өөрийн дотоод дүрэм, журамтай байх ба ихэнх

тохиолдолд уул уурхайн бүтээгдэхүүн ачих сонирхолгүй байна.

Хэрэв олон төрлийн компаниудын чингэлэг орж ирдэг байсан бол

тэдгээрийн бараатай ирсэн чингэлгийг буцахад ашиглах замаар

эдийн засгийн үр ашгийг нэмэгдүүлэх боломж харагдаж байгаа юм.



Монгол Улсын Далайн Захиргаа 2020 он

39
Далайн тээврийн компани үл танигдсан, үл хүлээн зөвшөөрөгдсөн
тодорхойлолтоор уул уурхайн бүтээгдэхүүнд чингэлгээ ашиглуулах,
улмаар гуравдагч оронд далайгаар тээвэрлэн хүргэх сонирхолгүй
байна.

Энэхүү асуудал ХХХ-тэй шууд холбогдолгүй боловч Монгол Улсын
экспортын бүтээгдэхүүний гол бүрдэл болох уул уурхайн бүтээгдэхүүн
далайд гарцгүй нэрийн дор дэлхийн стандартад нийцэхүйц шинжилгээ,
үнэлгээ хийлгэдэггүй, хэт хуучинсаг, санаачлагагүй байгаа нь
ажиглагдаж байгааг дурьдахгүй өнгөрөх аргагүй байна.

Хэрэв далайн тээврийн компанийн тээвэрлэлтийн шаардлагад нийцэж
гуравдагч оронд очвол дэлхийн стандарт үнээр борлуулагдах боломж
бүрдэх ба үүнийг дагалдсан баялаг Монгол Улсын эдийн засагт
тодорхой хувь нэмрээ оруулна. Жишээ нь тээвэр зуучийн үндэсний
компаниуд 2 талдаа ачаатай явах боломжоор хангагдана.



ХХХ-ИЙГ ТРАНЗИТ ТЭЭВЭРТ АШИГЛАХ 

БОЛОМЖ

 ОХУ-ын Наушки боомт дээр БНХАУ-аас Монгол Улсын нутаг
дэвсгэрээр дамжин ОХУ-д нийлүүлэгдэж байгаа ачаа бараанд Ачааны
дагалдах бичиг (Packing List Invoice)-ийг англи хэл дээр байсаар
байтал заавал орос хэл рүү орчуулсан байх, дээр нь англи хувьтай
адил тамга дарж баталгаажуулсан байх шаардлага тавьж байгаа нь
ОХУ-ын ХХХ-ийн Үндэсний хороонд мэдэгдэх, гомдол гаргах
шаардлагатай асуудал мөн гэж үзэж байна. Ойлгомжтой байлгах
үүднээс жишээн дээр тайлбарлаж харуулъя.

 Жишээ нь: БНХАУ-ын үйлдвэрлэгчээс ОХУ-ын хүлээн авагч руу
Монгол Улсын нутаг дэвсгэрээр транзитаар илгээж буй барааны
Монголын хэсэг дээрх тээвэрлэлт, гаалийн бүрдүүлэлтийг Монголын
нэг компани хариуцаж ажиллах болов. Чингэлэгт БНХАУ-ын Hayer гэх
мэт томоохон компанийн цахилгаан бараа ус буцалгагч гэх мэт
цуглуулбар олон төрлийн бараа байна гэж төсөөлье.
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Тэдгээр ачаа барааны дагалдах бичиг бүгд Олон Улсын стандартын

дагуу англи хэл дээр тамга тэмдгээр баталгаажсан байх ба үүнийг

ОХУ-ын Наушки хилийн боомт дээр заавал Орос хэл дээр

буулгасан, тамга тэмдэгтэй байх ёстой гэж шаардаж байна.

Хэрэв үйлдвэрлэгчээс гаргасан стандарт баримт бичиг зөвхөн англи

хэл дээр байгаа тохиолдолд хилээр оруулахгүй гээд зогсооно. Гэтэл

чингэлэгт ачигдсан нийт цуглуулбар ачааны дагалдах бичиг

ойролцоогоор 500 хуудас болохоор байх ба үүнийг илгээгч тал

болох Хятадын компани руу яаралтай мэдэгдэхээс өөр аргагүй

болно. Харин тус компаниас гайхсан, эргэлзсэн, дахиж Монгол-ОХУ

гэсэн чиглэлийг сонгохгүй байх шийдэлд хүрэхээс өөр аргагүйд

хүрдэг.
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Учир нь БНХАУ-ын тал өөрийн нутаг дэвсгэр болох Манжуур

боомтоос шууд ОХУ-ын Забайкальск хилийн боомтоор нэвтрүүлэхэд

ийм төрлийн шаардлага буюу заавал Орос хэл дээр байх ёстой гэсэн

шаардлага тавигддаггүй байна.

Түүнчлэн ЕХУ-аас Монголоор дамжин БНХАУ руу илгээгдэж буй

транзит ачаа Наушки боомтоор дамжин ирэх тохиолдолд барааны

дагалдах баримт бичиг зөвхөн англи хэл дээр байгаа нь Монгол

Улсыг Наушки хилийн боомт дангаар нь ялгаварлан гадуурхаж

байгаа нь нотлогдож байна. Энэ бол зөвхөн нэг л жишээ. Энэнтэй

холбоотой мэдээлэл ТИР конвенцийн хүрээнд үйл ажиллагаа явуулж

буй Монголын автотээвэрчдэд мөн тогтмол тулгардаг байна.
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ШИЙДВЭРЛЭХ АРГА ЗАМ
Art.12 Гаалийн хамтын ажиллагаа

Дээр тусгагдсан бодит жишээ нь хөрш орнуудын гаалийн

байгууллагын үйл ажиллагаатай холбоотой хүндрэл бэрхшээл тул

нэгэнт нэгдэж орсон тус хэлэлцээрийн Art.12 Гаалийн хамтын

ажиллагаа зүйл заалтын хүрээнд шийдвэрлэх бүрэн боломжтой

гэж үзэж байна.
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Хуурай боомтын тухай 

хэлэлцээр 
Хуурай боомтын тухай Засгийн газар
хоорондын хэлэлцээр нь Хил дамнасан
цаасгүй худалдааны хэлэлцээрийн
нэгэн адил UNESCAP-аас батлан
гаргасан хэлэлцээр бөгөөд Монгол Улс
2016 онд гишүүнээр нэгдэн орсон.

Хуурай боомт гэдэг нь Далайн аль
нэгэн боомтын хуурай газар дээрх
үргэлжлэл тул далайд гарцгүй, өөрөөр
хэлбэл далайн боомтгүй улс орнууд
хэрхэн зохион байгуулж, хэлэлцээрийг
ашиглах нь тодорхойгүй хэвээр байна.
Иймд энэ талаар сайтар судлах
шаардлагатай байгаа юм.
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ДҮГНЭЛТ

Бидний өдөр тутам хэрэглэж буй импортын бараа бүтээгдэхүүний
дэлгүүрийн лангуун дээр байх үнэ өртөг, тээвэр зуучийн компаниудын
дотоод нөөц боломжийнхоо хүрээнд зохицуулан авчирч буй
тээвэрлэлтийн зардлаас шууд хамаарах тул эдгээр аж ахуйн нэгж,
байгууллагуудад тулгарч буй хүндрэл бэрхшээл нь бидний өдөр
тутмын худалдан авах чадварт шууд нөлөөлж байна.

Иймд далайд гарцгүй Монгол Улсын нэгдэж орсон хэлэлцээрээр
бидэнд хэдийнээ олгогдоод байгаа боломжийг бүрэн дүүрэн ашиглаж,
хэрэгжүүлэн ажиллаж чадах эсэхээс Монгол Улсын нийт хүн амын
амьдралын чанар шалтгаална гэж үзэж байна.

Дээр тусгагдсан зүйл заалтууд зөвхөн жишээ төдий бөгөөд худалдаа,
тээвэр, логистиктэй холбоотой одоо байгаа болон цаашид үүсэн бий
болох асуудал тус бүрийг холбогдох заалтад уялдуулан шийдвэрлэх
бүрэн шийдэл эдгээр хэлэлцээрээр өгөгдсөн байх боломжтой юм.
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Анхаарал тавьсанд баярлалаа!
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