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Агуулга 

2

• Хилийн цаасгүй худалдааг хөнгөвчлөх суурь хэлэлцээрийн товч 

танилцуулга

• Хууль эрх зүй, техникийн бэлэн байдал болон BPA анализ хийсэн 

бэлэн байдлын үнэлгээний тайлан

• Хил, гааль дээр барааны бүртгэлийг GS1-ын зураасан кодоор 

бүртгэж байгаа талаар
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Хилийн цаасгүй худалдааг хөнгөвчлөх суурь хэлэлцээр

• 2016-5-19-нд НҮБ-ын 72 чуулганаар НҮБ-ын гэрээний дагуу баталсан

• 2017: Армени, Бангладеш, Камбож, Хятад, Иран албан ёсоор соёрхон баталсан

• 2018 оны 3 сард Азербайжен, Филиппин улс нэгдэн орсон 

• Хэлэлцээрийн зорилго нь 

• ОУХ-ны үйл ажиллагааг илүү үр ашигтай, ил тод болгохын тулд худалдаатай 

холбогдолтой өгөгдөл, баримт бичгийг цахим хэлбэрээр харилцан солилцох, хүлээн 

зөвшөөрөх, 

• Үндэсний болон дэд бүсийн цахим нэг цонх/цаасгүй худалдааны бусад 

системүүдийн хоорондын харилцан ажиллагааг хангах замаар хил дамнасан 

цаасгүй худалдааг дэмжих 

• ХХХ-ийн олон нөхцөл заалтуудын хэрэгцээ шаардлагуудыг /экспорт, импорт, 

транзит ачаа, түүний бүрүүлэлт, зөвшөөрөл болон хилийн хяналт шалгалтын 

байгууллагуудын хамтын ажиллагаа/ тодорхойлоход туслах гэх мэт
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Хэлэлцээрийн үр ашиг

• ДХБ-ын ХХХ-ийн нэмэлт хэлэлцээр ба МХХТ-д суурилан ХХ зүйл заалтуудыг багтаасан 

Ө/Х тус хэлэлцээрийн бүхэл тоон системийн хэрэгжилтийг дэмждэг

• Хэлэлцээрийн 10,4 р заалтын /цахим нэг цонх/ дагуу хил дамнасан цаасгүй 

худалдааны хэлэлцээрт оролцох асуудал хамаарна

• Тус хэлэлцээрт нэгдэн орох нь ЗГ-ын зөвшөөрлийг шаарддаг харин парламентынхыг 

заавал шаардах албагүй, энэ нь тухайн улс орноос хамаарна.

Уг хэлэлцээрийг хэрэгжүүлснээр:

• экспортын зардлыг бүс нутгийн хэмжээнд 31% хүртэл бууруулах

• экспортын хугацааг одоогийн түвшнээс 40% -иар бууруулах 

• Хилийн дагуу мэдээлэл, өгөгдөл солилцох сонирхол бүхий чадамжтай улс 

орнуудтай хамтран ажиллахад бэлэн болох

• хөрөнгө оруулалтын зардлыг бууруулах
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Хэрэгжүүлэх механизм

• Худалдаа хөнгөвчлөх үндэсний хороо эсвэл холбогдох дэд хороо /ЦНЦ хороо/ нь 

тус хэлэлцээрийн 6 зүйлийн хүрээнд цаасгүй худалдааны хороо 

• Эсвэл Худалдааны яамаас гадна, гааль, мэдээлэл харилцаа технологийн газар, 

цахим засгийн газрыг хөгжүүлэх агентлагууд нь үүнийг хэрэгжүүлэх гол чухал 

оролцогч талууд байдаг 

• Дараах хэлэлцээрүүдтэй уялдуулж хэрэгжүүлэх:

• ДХБ-ын Худалдаа хөнгөвчөлх хэлэлцээр болон ЦНЦ-ны үндэсний хороо, 

• 2016 онд нэгдсэн Хуурай боомтын тухай хэлэлцээр (УБ, АБ, ЗҮ, Сайншанд, 

Чойбалсан гэсэн 5 хуурай боомт), 2018 оны 5 сард үндэсний АХ байгуулж ГХ-

ны сайд ахалж бгаа, одоогоор Орос, хятад ороод 16 улс элсээд бгаа.
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Хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ

• Хууль эрх зүй, техникийн бэлэн байдал болон BPA

анализ хийж тайлан гаргасан

• 2019 онд үндэсний зөвлөлдөх уулзалт

• Зөвлөмж (Монгол хэл) гарган 8 бүлэг 20-иод заалттай 

үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний төслийг боловсруулсан

• Readiness Assessment for Cross-Border Paperless Trade of 

MONGOLIA https://www.unescap.org/resources/readiness-

assessment-cross-border-paperless-trade-mongolia

• Хадмал орчуулгатай видео: 

https://www.youtube.com/watch?v=jPvRs5OISK8&t=79s
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Intro video
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МУ-ын цаасгүй худалдааны техникийн 
бэлэн байдлын үнэлгээ

• МХХТ-ийн дэд бүтцийн хувьд МУ-ын нийт бэлэн байдлын түвшин хангалттай, боломжийн,

цаасгүй худалдаанд шилжихэд оролцогч талуудын сонирхол өндөр

• Гэхдээ цаасгүй худалдаа, хил дээрх цаасгүй худалдаанд оролцдог зохицуулалтын

агентлагуудын /төрийн байгууллагууд/ бэлэн байдлын түвшин харилцан адилгүй

• Чадавхийг бэхжүүлэх шаардлагатай, техникийн туслалцаа авах боломжтой

• Төрийн байгууллагуудын үйл ажиллагааг уялдуулах, удирдах байгууллагыг томилох

•
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Хил дамнасан цаасгүй худалдааны хууль эрх зүйн орчны 
бэлэн байдлын үнэлгээ 

- Ерөнхийдөө МУ ихээхэн чармайлт гаргаж байгаа

- Орчин үе, олон улсын стандарт, дүрэм журманд нийцсэн, уян хатан, төр, хувийн хэвшлийн 

идэвхтэй хамтын ажиллагааг дэмжих шаардлагатай

- Цахим үйл ажиллагааг зохицуулсан, дэмжсэн хуулийг батлах, хүлээн зөвшөөрөх 

- МУ-ын нэгдэн орсон болон бусад олон улсын хэрэгсэл, гэрээ, зааварт нийцүүлэх

Хууль эрх зүйн суурь баримтлалд:

- Мэдээллийн аюулгүй байдал, нууцлал, хамгаалалт

- Мэдээллийг архивлах, цахим баталгаа

- Цахим гарын үсэг, төлбөр тооцооны систем

- Оюуны өмчийн асуудал.......

2011 оны Цахим гарын үсэг, 2018 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, 2018 оны цахим 

бодлогын хороо, үндэсний хороо, комисс, АХ-ыг нэгтгэх, Цахим засаг хөтөлбөр гэх мэт 
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Бизнес процесс анализ (БПА)

• БПА дээр тулгуурлан худалдааны үйл явцыг оновчлох зорилгоор саад 
бэрхшээлийг тодорхойлох, одоогийн бизнесийн үйл ажиллагааг хянах

• Хилийн хяналтын агентлагуудын мэдээлэл солилцох, зохицуулах боломж хомс. 
Хилийн цэг дээрх баримт бичгийн болон хяналт шалгалтууд нь давхцдаг.

a. МУ, БНХАУ-ын хил дээр цаасаар мэдээлэл солилцдог, цахим төхөөрөмж ашиглах
боломжгүй

b. Олон тооны бичиг баримт шаарддаг
c. МХЕГ-аас шаарддаг баримт бичгүүд ачилт бүр дээр давтагддаг.
d. ГЕГ болон МХЕГ-д ижил төрлийн багц баримт бичгүүдийн хуулбарыг гаргаж өгдөг,

цахимжаагүй
e. Төмөр замын царигийн зөрүүнээс шилжүүлэн ачилт хийж Эрээн/ЗҮ дээр тээврийн галт

тэрэг хойшлогддог
f. Одоогоор хил дамнасан худалдаа болон транзит худалдааг хөнгөвчлөх ЦНЦ-ны механизм

одоогоор байхгүй
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Facilitating Cross-Border Paperless Trade along the Belt and Road Initiative (BRI) Corridors for Regional Integration and Sustainable Development (Phase I) 

Санал болгох 

• Олон нийтэд таниулах, чадавхийг бэхжүүлэх, техникийн туслалцаа авах

боломжтой

• Удирдлага, зохион байгуулалтыг тодорхой болгох

• Эдгээр хэлэлцээрүүдийг хэрэгжүүлэх, хууль эрх зүйн орчинг сайжруулах

• Цахим нэг цонхыг хэрэгжүүлэх орчинг бий болгох ажлыг хурдасгах

• Зөвлөмж гарган ГХЯ-нд хүргүүлэх, ЗТХЯ эдгээр асуудалд анхаарал хандуулах
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GS1 aisbl-ын тухай
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The Global Language of 
Business

See one vision
Speak with one voice

Act as one organization

GS1 is both global  local

Глобал стандартын байгууллага/Глобал стандарт/шийдэл
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Recognised NGO status by UN
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Contact Information
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+ 976 - 77 000 865 

www.gs1mn.org, www.gs1.org

tsevelsaikhan@gs1mn.org

GS1 Mongolia 

Морьтон цогцолбор, 9 давхар

19-р хороолол, 3-р хороо,

ХУД, УБ, Монгол улс

+976 – 9901 9141 
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