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Энэхүү материалыг эдийн засгийн коридорын менежментээр дамжуулан Зүүн ба Зүүн хойд 

Азийн бүс нутгийн холбогдох чадварыг бэхжүүлэхэд чиглэсэн сургалт арга хэмжээнд зориулан 

бэлтгэв. Ази Номхон Далайн эдийн засаг, нийгмийн комиссын Зүүн болон Зүүн хойд ази дахь 

салбар нь ноён Alvin C K Mah-тай (НҮБ-ын Ази, Номхон далайн орнуудын цаасгүй худалдааны 

экспертүүдийн сүлжээ) хамтран сургалтын гарын авлагыг боловсруулав. 

Санамж

Энэхүү гарын авлагад илэрхийлсэн үзэл бодол, байр суурь нь зохиогчийнх бөгөөд НҮБ-ын 

Нарийн бичгийн дарга нарын газрын үзэл бодол, байр суурийг илэрхийлэхгүй. Энэхүү материалд 

тусгасан санал, тоо тооцооны үнэн зөвийг зохиогчид хариуцах бөгөөд НҮБ-ын үзэл бодлыг 

тусгасан буюу дэмжигдсэн гэж үзэхгүй. Танилцуулгуудад заасан буюу үзүүлсэн тэмдэглэлүүд нь 

НҮБ-аас тухайн улс орон, газар нутаг, хот болон байршлын эрх зүйн байдал, эрх мэдэл, эсхүл 

тэдгээриийн зааг, хязгаартай холбоотой ямар нэгэн дүгнэлт, байр суурийг илэрхийлээгүй болно. 

Тодорхой компани эсхүл бүтээгдэхүүний тухай дурдсан нь НҮБ-аас тэдгээрийг дэмжиж буй утга 

агуулаагүй болно. Газрын зураг дээр тэмдэглэсэн хил хязгаар, нэршил нь НҮБ-аас тэдгээрийг 

албан ёсоор хүлээн зөвшөөрсөн, дэмжсэн санааг агуулаагүй. Энэхүү хэвлэлийг албан ёсоор 

хянан тохиолдуулаагүй болно. 
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Агуулга, тойм
Сургалтын ерөнхий зорилго нь дамжин өнгөрүүлэх орны байр суурьнаас 

худалдааг хөнгөвчлөх үзэл баримтлалыг нарийвчлан тайлбарлах явдал юм. Түүнчлэн 

худалдааг хөнгөвчлөх үзэл баримтлал нь хил дамнасан худалдаа, дамжин өнгөрүүлэх 

худалдаанд эдийн засгийн хувьд үр өгөөжтэй болох талаар тодорхой ойлголт өгөх 

зорилготой юм. НҮБ-ын Ази,номхон далайн эдийн засаг, нийгмийн комиссын  2019 онд 

гаргасан “Монгол Улсын Хил дамнасан цаасгүй худалдааны бэлэн байдлын үнэлгээний 

тайлангаас авч үзвэл тус улс худалдааг хөнгөвчлөх салбарт шинээр гарч ирж буй улс 

биш юм.  Тус үнэлгээнд үндэслэн энэхүү сургалт нь худалдааг хөнгөвчлөх үндсэн 

асуудлуудыг өргөн хүрээнд авч үзэхгүй боловч олон улсын байгууллагуудын санаачлан 

зөвлөсөн цахим худалдааг хөнгөвчлөх асуудлын хүрээнд худалдааг хөнгөвчлөх салбар 

дахь эмэгтэйчүүдийн оролцооны ач холбогдлын талаар судлах болно. 
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Энэхүү сургалт нь сүүлийн үеийн дэлхийн болон бүс нутгийн хэтийн төлөв дэх 

худалдааг хөнгөвчлөх үндсэн элементүүдийн талаар дэлгэрэнгүй ойлголт өгөх 

зорилготой юм: -

1)    НҮБ (НҮБ), Дэлхийн гаалийн байгууллага (ДГБ), Дэлхийн худалдааны байгууллага 

(ДХБ)-ын шинэчлэн гаргасан худалдааг хөнгөвчлөх, хялбаршуулсан зөвлөмж.

a)    Өмнө нь ойлгож, сурч мэдсэн зүйлээ сэргээн санах.

b)    ДХБ-ын хэлэлцээр, зөвлөмжийн дагуу худалдааг хөнгөвчлөх арга хэмжээг 

хэрэгжүүлэх.

2)    НҮБ-ын Ази, номхон далайн эдийн засаг, нийгмийн комиссын гаргасан Монгол 

Улсын хил дамнасан цаасгүй худалдааны бэлэн байдлын үнэлгээнд дурдсан 

асуудлуудын тайлан.

a)    Энэхүү тайланг 2018-2019 онд гаргасан бөгөөд тус тайланд тухайн үеийн 

нөхцөл байдал болон худалдааг хөнгөвчлөх асуудалтай холбоотой 

байгууллагуудын харилцан тохиролцсон үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг 

тусгасан болно  

1	  https://www.unescap.org/reЭх сурвалжs/readiness-assessment-cross-border-paperless-trade-mongolia
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3)    Цар тахал болон хямралын үед худалдааг хөнгөвчлөх тухай (НҮБ-ын АНДЭЗНК-

ын тайлан)

a)    Энэхүү тайлан нь 2020 оны 7 дугаар сард хийгдсэн бөгөөд тус тайланд гишүүн 

улс орнуудын авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний талаар дурдсан болно (ОХУ 

болон БНХАУ орсон болно)

b)    Түүнчлэн гишүүн орнуудын хэрэгжүүлсэн зарим сайн туршлагыг тоймлон 

үзүүлсэн болно

4)    Цар тахалд өртсөн эдийн засгийн тулгуурыг бэхжүүлэх зорилгоор худалдааг 

хөнгөвчлөх шинэ арга хэмжээг судлах

a)    Тээврийн үйлчилгээ эрхэлдэг аж ахуй нэгжүүдэд урьдчилсан сэргийлэх арга 

хэмжээ авсанаар Монгол Улысн экспортын зардалд үзүүлэх нөлөө.

b)    Аялал жуулчлалын салбарын орлого буурах – Аялал жуулчлалын худалдааны 

бүхий л салбарын үйл ажиллагаа ялангуяа дотоодын үйлдвэрлэл буурах. 

c)    Монголын бүтээгдэхүүнийг дэлхийн зах зээлд гаргахын тулд цахим худалдааг 

хөгжүүлэх  (ялангуяа жижиг дунд үйлдвэрлэлийн салбарт).

5)    Худалдааг хөнгөвчлөх салбар дахь эмэгтэйчүүдийн оролцооны болон жендерийн эрх 

тэгш байдал

a)    2020 оны байдлаар хүн амын тоо хүн амын тоо 3.245 сая https://countrymeters.info/

en/Mongolia  

b)    Хүйсийн харьцааны судалгаанаас авч үзэхэд эрэгтэй 49.4%, эмэгтэй 50.6 хувь 

байна. 2019 оны Олон улсын эмэгтэйчүүдийн өдрийн үеэр Барселонагийн Их 

Сургуулийн хийсэн судалгаагаар дэлхийн хэмжээнд ЖДҮ эрхлэгчдийн 30-40% нь 

эмэгтэйчүүд байдаг байна.

c)    Олон улс орнууд хил дамнасан худалдаанд эмэгтэйчүүдийн оролцоог нэмэгдүүлэх, 

нээлттэй болгох зорилгоор худалдааг хөнгөвчлөх арга хэмжээг хэрэгжүүлж байна.

4  
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Сургалтаас гарах үр дүн
Энэхүү сургалтаар худалдааг хөнгөвчлөх арга хэмжээнүүдийн худалдааг 

нэмэгдүүлэн эдийн засгийг дэмжих боломж, ажлын байр бий болгох боломжийг олон 

улсын сайн туршлагаас судлан хэлэлцэх юм.

Энэхүү сургалтын загварыг суралцан дүүргэж мөн холбогдох лавлах материалтай 

танилцаж, санал солилцсоны үр дүнд дараах чадварыг эзэмшинэ:

•Хил дамнасан болон транзит худалдааг хөнгөвчлөх үзэл баримтлалыг ойлгох

•�COVID-19 цар тахлын улмаас хил дамнасан худалдаа, дамжин өнгөрүүлэх түншлэлийн 

эдийн засагтай орнуудын хэрэгжүүлж буй худалдааг хөнгөвчлөх арга хэмжээний талаар 

ойлгох

•Худалдааг хөнгөвчлөх замаар эдийн засгийн үр ашгийн шинэ боломжуудыг судлах.

•Худалдааг хөнгөвчлөх үйл ажиллагаанд эмэгтэйчүүдийн боломжит оролцоог судлах

ЛАВЛАХ МАТЕРИАЛ
ХУДАЛДААГ ХӨНГӨВЧЛӨХ

Дэлхийн цахим болон тогтвортой худалдааг хөнгөвчлөх тухай НҮБ-ын судалгаа

https://untfsurvey.org/report 

НҮБ-ын Европын эдийн засгийн комиссоос гаргасан худалдааг хөнгөвчлөх 

ажлыг хэрэгжүүлэх гарын авлага

http://tfig.unece.org/ 

Дэлхийн худалдааны байгууллагын худалдааг хөнгөвчлөх хэлэлцээр

https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/SS/directdoc.aspx?filename=q:/WT/L/940.

pdf&Open=True
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ХУДАЛДААГ ХӨНГӨВЧЛӨХ – Тарифын бус арга хэмжээнүүд /Худалдаанд гарах  хун саад 

бэрхшээлүүд

Худалдаанд гарах саад бэрхшээлүүдийн тухай ДХБ-ын хэлэлцээр

https://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/17-tbt.pdf

НҮБ-ын худалдаа, хөгжлийн байгууллагаас гаргасан тарифын бус арга хэмжээний 

олон улсын ангилал – Хувилбар 2019

https://unctad.org/system/files/official-document/ditctab2019d5_en.pdf

Эрүүл ахуй, ургамлын хорио цээрийн арга хэмжээг хэрэглэх тухай ДХБ-ын хэлэлцээр

https://www.wto.org/english/tratop_e/sps_e/spsagr_e.htm

НҮБ-ын Хүнс, хөдөө аж ахуйн байгууллагаас гаргасан Хүнсний хууль буюу  "Хүнсний 

код" нь стандарт, удирдамж, практикт хэрэглэдэг кодын нэгдсэн ойлголт юм

http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/en/

ХУДАЛДААГ ХӨНГӨВЧЛӨХ = ТРАНЗИТ

Далайд гарцгүй хөгжиж буй орнуудад дамжин өнгөрүүлэх үр дүнтэй схемийг 

бий болгох тухай дэлхийн гаалийн байгууллагын гарын авлага

http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/topics/facilitation/instruments-

and-tools/tools/transit/transit-handbook.pdf?db=web

АСЕАНЫ ГААЛИЙН ТРАНИЗИТЫН СИСТЕМ 

АСЕАНЫ гишүүн орнуудын гаалийн транзит

Гаалийн байгууллагын танилцуулга

https://acts.asean.org/publications/introduction-acts-customs-authorities
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НҮБ-ЫН АЗИ, НОМХОН ДАЛАЙН ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГМИЙН КОМИССЫН ГАРГАСАН МОНГОЛ 

УЛСЫН ХИЛ ДАМНАСАН ЦААСГҮЙ ХУДАЛДААНЫ БЭЛЭН БАЙДЛЫН ҮНЭЛГЭЭ

НҮБ-ын Ази, номхон далайн эдийн засаг, нийгмийн комиссын гаргасан монгол 

улсын хил дамнасан цаасгүй худалдааны бэлэн байдлын үнэлгээ

https://www.unescap.org/reЭх сурвалжs/readiness-assessment-cross-border-

paperless-trade-mongolia

НҮБ-ын Ази, номхон далайн эдийн засаг, нийгмийн комиссын гаргасан цар тахал болон хямралын 

үед худалдааг хөнгөвчлөх тухай тайлан

Цар тахал болон хямралын үед худалдааг хөнгөвчлөх тухай– Зүүн болон зүүн 

хойд ази

https://www.unescap.org/reЭх сурвалжs/trade-facilitation-times-pandemic-practices-

east-and-north-east-asia

ЦАХИМ ХУДАЛДААН ДАХЬ ХУДАЛДААГ ХӨНГӨВЧЛӨХ АРГА ХЭМЖЭЭНҮҮД

Дэлхийн гаалийн байгууллагаас гаргасан хил дамнасан цахим худалдааны 

стандартын хүрээ  

http://www.wcoomd.org/en/topics/facilitation/instrument-and-tools/frameworks-of-

standards/ecommerce.aspx

Худалдааг хөнгөвчлөх салбар дахь эмэгтэйчүүдийн оролцооны ач холбогдол болон жендерийн 

эрх тэгш байдал

Олон улсын эмэгтэйчүүдийн өдөр 2019: Худалдааг хөнгөвчлөх нь эмэгтэйчүүдэд 

болон жендерийн эрх тэгш байдлыг хангахад яагаад чухал байдаг вэ?

https://www.tradefacilitation.org/insights/international-womens-day/ 



Энэтхэг улсын олон улсын эдийн засгийн харилцааны судалгааны зөвлөл

-  Бангладеш, Бутан, Энэтхэг, Балба улс дахь хил дамнасан худалдаанд 

эмэгтэйчүүдийн оролцоог нэмэгдүүлэхийн тулд  авах худалдааг хөнгөвчлөх 

арга хэмжээнүүд

 https://icrier.org/pdf/Cross-border_Trade_in_BBIN-Jan-2018.pdf

ЭЗХАХБ Худалдаа болон Жендер– Харилцан хамаарлыг судлах

https://www.oecd.org/dac/gender_development/GIZ_Trade%20and%20Gender_

Exploring%20a%20reciprocal%20relationship.pdf  

ДХБ/Дэлхийн банк – Худалдаа болон эмэгтэйчүүд: Жендерийн эрх тэгш 

байдлыг хангах худалдааны үүрэг

https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/women_trade_pub2807_e.pdf 
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ХУДАЛДААГ ХӨНГӨВЧЛӨХ ТУХАЙ СУРГАЛТЫН ГАРЫН АВЛАГА

1 Худалдааг хөнгөвчлөх

1.1 Экспорт болон импортын хүрээнд худалдааг хөнгөвчлөх

Худалдааны журам ялангуяа олон улсын худалдааны журам гэдэг нь аливаа улс 

оронд бараа, ажил үйлчилгээ импортлох, эсхүл экспортлох зорилгоор засгийн газрын бүх 

шатны байгууллагуудаар дамжуулан засгийн газраас гаргасан бодлого, журам, хяналтын үйл 

ажиллагааны цогц юм. Тус журам нь нэн тэргүүнд хүнсний бус барааны олон улсын стандарт, 

аюулгүй байдлыг дагаж мөрдөх, иргэдийн эрүүл мэнд, хүнсний аюулгүй байдлыг хангах, татвар 

хураамж авах зэрэг үйл ажиллагаанд чиглэгддэг. Худалдааны бодлого нь журмаас ялгаатай 

бөгөөд үүнийг хоёр улсын худалдааны журам, хэлэлцээр гэж нэрлэдэг байна.

Худалдааны журмыг гаалийн байгууллагаас гадна бүхий л салбарын төрийн 

байгууллагууд, зарим тохиолдолд засгийн газрын бус байгууллагууд хэрэгжүүлдэг байна. 

Худалдааны танхимууд нь тодорхой импорт, экспортын үйл ажиллагаанд оролцдог юм. Бид 

эдгээр байгууллагуудыг ихэвчлэн оролцогч тал гэж нэрлэдэг.  Худалдааны журам нь маш нарийн 

төвөгтэй байдаг тул оролцогч талууд өөрсдийн дотоод журмуудыг дагаж мөрдөх ёстой юм. (албан 

ёсны дүрэм, журмын нөхцлүүд)

Худалдааны хувьд ийм нарийн төвөгтэй байдал нь бараа бүтээгдэхүүний урсгалыг 

бууруулан зардлыг нэмэгдүүлж болзошгүй юм. Түүнчлэн худалдаа эрхлэгчдийн хувьд энэ нь 

тийм ч таатай зүйл биш төдийгүй зардлыг өндөр болгодог бөгөөд тухайн улсын эдийн засагт 

сөргөөр нөлөөлдөг байна.

Дэлхийн худалдааны байгууллагын зүгээс (ДХБ) хүнд суртал буюу хатуу дурэм, журам 

нь худалдаа эрхлэгчдэд бараа бүтээгдэхүүнийг хилээр гаргахад хүндрэл учруулж байгааг 

мэдэгдэж байсан. ДХБ-ын тодорхойлсноор худалдааг хөнгөвчлөх ойлголтод экспорт, импортын 

хялбаршуулалт, шинэчлэл, зохицуулалт хамардаг тул энэ нь дэлхийн худалдааны системийн 

хувьд чухал асуудал болжээ.
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ДХБ-ын гишүүн орнууд 2013 оны 12 дугаар сард Бали хотод зохион байгуулагдсан Сайд нарын бага хурлын 
үеэр Худалдааг хөнгөвчлөх хэлэлцээрийг баталсан бөгөөд тус хэлэлцээр 2017 оны 2 дугаар сарын 22-
нд дэлхийн худалдааны байгууллагын гишүүдийн гуравны хоёр саналаар хүчин төгөлдөр болсон байна. 
Худалдааг хөнгөвчлөх хэлэлцээрт транзитаар тээвэрлэгдэх бараа, бүтээгдэхүүн түүний дотор бүтээгдэхүүнийг 
гаалийн бүрдүүлэлтээс чөлөөлөх заалтууд багтсан болно. Түүнчлэн тус хэлэлцээр нь худалдааг хөнгөвчлөх 
болон гаалийн зөвшөөрөлтэй холбоотой асуудлуудын хүрээнд гаалийн болон бусад холбогдох байгууллагууд 
хооронд үр дүнтэй хамтын ажиллагааг бий болгосон байна. Мөн тус хэлэлцээрт худалдааны салбарын 
чадавхийг бэхжүүлэх, техникийн туслалцаа үзүүлэх тухай заалтууд орсон байна.2

2

Энэхүү хэлэлцээрт орчин үеийн технологийг ашиглан худалдааны журмыг 

хялбаршуулах асуудлыг тусгасан байна. Энэ нь зөвхөн гаалийн байгууллагын түвшинд төдийгүй 

худалдааны журмыг хэрэгжүүлэх явцад бусад оролцогч талуудад хамааралтай юм. ДХБ-

ын хүрээнд худалдааг хөнгөвчлөх арга хэмжээг тарифын бус арга хэмжээ болон худалдаанд 

гарах саад бэрхшээлийг бууруулах зорилгоор ашиглаж болно. Худалдаанд гарах саад 

бэрхшээл нь тарифын болон тарифын бус байдаг. Өнөөгийн дэлхийн эдийн засгийн байдлаас 

ажиглахад дотоодын хамгаалалтын улмаас нэг улс нөгөө улсын бараа, үйлчилгээнд өндөр 

тарифын хувь хэмжээ ногдуулж байгааг бид харж болно. Эдгээр кейс нь худалдааны бодлого 

боловсруулагчдын түвшинд яриа хэлэлцээний дагуу шийдвэрлэгддэг байна. Тарифын бус арга 

хэмжээ болон худалдаанд гарах техникийн саад бэрхшээлийг шийдвэрлэхэд маш төвөгтэй 

байдаг тул тус асуудлыг шийдвэрлэхэд тарифын зохицуултаас илүүтэйгээр шинжлэх ухааны 

үндэслэл шаардлагатай байдаг юм. 

НҮБ-ын Худалдаа хөгжлийн бага хурал үүнийг худалдааны томоохон бэрхшээл хэмээн 

тодорхойлжээ.

Тарифын бус арга хэмжээнүүд нь бүтээгдэхүүний олон улсын худалдаанд эдийн засгийн нөлөө үзүүлж 
болзошгүй тарифын бус бодлогын арга хэмжээ юм. Энэ нь худалдааг улам бүр нэмэгдүүлж, хэн, ямар 
зардлаар худалдаа хийхэд нөлөөлж байна. Экспортлогч, импортлогч, бодлого боловсруулагчдын хувьд 
тарифын бус арга хэмжээ нь томоохон бэрхшээлийг бий болгож байгаа юм. Тарифын бус олон арга хэмжээ нь 
нэн тэргүүнд нийгмийн эрүүл мэнд, хүрээлэн буй орчныг хамгаалах зорилготой боловч мэдээлэл, зөвшөөрөл, 
журамласан зардал зэргээр дамжуулан худалдаанд ихээхэн нөлөөлдөг байна.

2 https://www.wto.org/english/tratop_e/tradfa_e/tradfa_e.htm
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3

Тарифын бус арга хэмжээний хэрэглээ, үр дагаврыг ойлгох нь Тогтвортой Хөгжлийн Зорилтыг хангах 
үр дүнтэй хөгжлийн стратеги боловсруулахад зайлшгүй шаардлагатай юм. Тарифын бус арга хэмжээ 
нь ангилал, өгөгдөл, судалгаа, шинжилгээ, бодлогын дэмжлэгийн талаарх мэдээллээр хангадаг 
байна. Тарифын бус арга хэмжээнүүдийн ойлголтын тухай ил тод байдлыг нэмэгдүүлэх нь бодлого 
боловсруулагчид, худалдааны яриа хэлэлцээнд оролцогч талууд болон судлаачдын дунд чадавхийг бий 
болгон худалдааны зардлыг бууруулах, олон нийтийн бодлогыг хадгалах асуудлуудын хооронд нарийн 
тэнцвэрийг бий болгож чадна.3

Худалдаанд гарах техникийн саад бэрхшээлийн тухай хэлэлцээр нь техникийн зохицуулалт, стандарт, 
тохирлын үнэлгээний журмыг ялгаварлан гадуурхахгүй байх, худалдаанд шаардлагагүй саад тотгор 
учруулахгүй байхыг зорьж байна. Үүний зэрэгцээ ДХБ-ын гишүүд хүний эрүүл мэнд, аюулгүй байдлыг 
хамгаалах, хүрээлэн буй орчныг хамгаалах зэрэг хууль ёсны бодлогын зорилгод хүрэх арга хэмжээг 
хэрэгжүүлэх эрхийг хүлээн зөвшөөрдөг. Худалдаанд гарах техникийн саад бэрхшээлийн тухай  хэлэлцээр 
нь гишүүдийг олон улсын стандартын арга хэмжээнд үндэслэн худалдааг хөнгөвчлөхийг эрс дэмждэг 
байна. Түүнчлэн тус хэлэлцээрийн ил тод байдлын заалтуудаар дамжуулан урьдчилан таамаглах 
боломжтой худалдааны орчныг бүрдүүлэхийг зорьж байгаа юм.4

4

1.2  Тарифын бус арга хэмжээнүүд болон худалдаанд гарах техникийн 
саад бэрхшээлүүдийг багасгах хүрээнд худалдааг хөнгөвчлөх тухай

Худалдааг хөнгөвчлөх арга хэмжээ нь аливаа худалдаанд гарах үндэслэлгүй техникийн 

саад бэрхшээл буюу сөрөг үр дагавараас зайлсхийх үнэ цэнэтэй хэрэгсэл болох тохиолдолд 

"ДХБ-ын эрүүл ахуй, ургамлын хорио цээрийн арга хэмжээг хэрэглэх тухай хэлэлцээр" -ийг авч 

үзье.

ДХБ-ын хэлэлцээрийн жишээ

Асуулт: Та өөрийн улсын хэрэглэгчдийг таны аюулгүй гэж үзэж болохуйц стандарт бүхий аюулгүй 
хоол хүнсээр хэрхэн хангаж байгаа вэ? Үүний зэрэгцээ та эрүүл ахуй, аюулгүй байдлын хатуу дүрмийг 
дотоодын үйлдвэрлэгчдийг хамгаалах шалтаг болгон ашиглахгүй байхад хэрхэн анхаарах вэ?

3 https://unctad.org/topic/trade-analysis/non-tariff-measures

4 https://www.wto.org/english/tratop_e/tbt_e/tbt_e.htm
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Хариулт: Энэ нь улс орнуудад өөрсдийн стандартыг тогтоох боломжийг олгодог хэдий ч дүрэм, журам нь 
шинжлэх ухаанд суурилсан байх ёстой тухай өмнө нь дурдсан. Эдгээрийг зөвхөн хүн, амьтан, ургамлын 
амьдрал, эрүүл мэндийг хамгаалахад шаардлагатай хэмжээгээр л хэрэглэж байх ёстой. Ижил төстэй 
нөхцөл давамгайлсан улс орнуудыг дур мэдэн, үндэслэлгүйгээр ялгаварлан гадуурхах ёсгүй юм. 

Гишүүн орнуудыг олон улсын стандарт, норм, зөвлөмжийг өөрсдийн оршин буй газар нутагт ашиглахыг 
дэмжиж байгаа хэдий ч тус орнууд шинжлэх ухааны үндэслэлтэй бол илүү өндөр стандартыг бий болгох 
арга хэмжээг ашиглаж болно. Тэд өөрсдийн дураар бус харин тууштай хандсан тохиолдолд эрсдлийн 
зохих үнэлгээнд үндэслэн илүү өндөр стандартыг тогтоож болох юм.

Энэхүү хэлэлцээр нь улс орнуудад өөр өөр стандарт, аргачлалаар бүтээгдэхүүнийг шалгах боломжийг 
олгодог байна.5

5

Олон улсын стандартын хэрэглээ болон зөвлөмжүүдийн ихэнх хэсгийг НҮБ-ын Хүнс, 

хөдөө аж ахуйн байгууллага (FAO), Олон улсын ургамал хамгааллын конвенц (IPPC), Мал амьтны 

халдварт өвчинтэй тэмцэх олон улсын байгууллага (OIE), Хүнсний код (НҮБ-ын ХХААБ, ДЭМБ) зэрэг 

эзэлдэг бөгөөд энэ нь дотроо шинжлэх ухааны арга хэмжээ болон зөвлөмжүүдийг багтаадаг байна. 

Худалдааг хөнгөвчлөх нь үүнд шууд үүрэг гүйцэтгэдэггүй хэдий ч ДХБ-ын зөвлөмжид дурдсан хоёр 

чиглэл нь эрсдлийн менежмент болон харилцан хүлээн зөвшөөрсөн хэлэлцээр байх болно.

Худалдааны журам дахь бүхий л оролцогч талуудын хоорондын бэрхшээл нь мэдээллийн 

зохицуулалт бөгөөд ихэнх хөгжиж буй болон хөгжингүй орнуудад цахим нэг цонхыг бий болгох 

нь худалдааг хөнгөвчлөх ажлыг шинэчлэх, хялбарчлах тэргүүлэх чиглэл болж өгдөг. Энэ нь 

бүх оролцогч талуудын хоорондох мэдээллийг үр дүнтэй зохицуулах боломжоор хангах юм. 

Зохицуулалттай мэдээлэлд дэмжлэг өгөх зүйл бол эрсдэлийн менежментийн систем байх болно. 

Дэлхийн гаалийн байгууллагууд өөрсдийн гаалийн системийг шинэчлэхэд эрсдлийн менежментийн 

системийг хэрэгжүүлж байна. Эрсдлийн менежментийн систем нь хяналт шалгалтын хугацааг 

багасгах чадвартай бөгөөд "урьдчилан батлах" аргаар хяналт шалгалт хийх шаардлагатай болдог 

хэдий ч энэ нь бүтээгдэхүүний үнэлгээ төдийгүй бусад оролцогч талуудын шинжлэх ухааны үнэлгээг 

эдгээр оролцогч талууд өөрсдийн эрсдэлийн менежментийн системгүй бол гаалийн байгууллагын 

мэдэлд байлгах ёстой гэсэн үг юм.

5 https://www.wto.org/english/tratop_e/sps_e/spsund_e.htm
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Гэсэн хэдий ч эрсдлийн менежментийн систем нь нарийн төвөгтэй буюу үнэтэй байдаг. 

Тиймээс бүх оролцогч талууд өөрсдийн системийг худалдан авах төсөвтэй байж чадахгүй юм. 

Сайн боловсруулсан худалдааг хөнгөвчлөх хөтөлбөрийн дагуу нөөцийг бусад агентлагуудтай 

хуваалцаж болно. НҮБ-ын бэлэн байдлын үнэлгээнээс авч үзвэл Монгол Улсын Гаалийн байгууллага 

эрсдэлийн менежмент болон дотоод системээ шинэчлэсэн байна. Томоохон гаалийн бус хяналтын 

байгууллагын нэг болох Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар нь (МХЕГ) эрсдлийн удирдлагын 

автоматжуулсан системгүй байгаа хэдий ч тус газар нь бүс нутагт анх удаа хяналт шалгалтын 

хэрэгцээг бууруулах зорилгоор өөрсдийн эрсдлийн шинжилгээг хийсэн байна. Түүнчлэн МХЕГ 

автоматжуулсан системийг хамтран эзэмших чиглэлд гаалийн байгууллагатай хамтран ажиллах 

талаар мэдэгдсэн байна.

Бусад оролцогч талууд автоматжуулалтын сиситемд ороогүй байгаа тул тодорхой үр 

дүн гараагүй байна. Худалдааг хөнгөвчлөх хөтөлбөр нь оролцогч талуудад ашиг олохын зэрэгцээ 

нөөцийг хамгийн их байлгах боломжийг олгоно.

Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улсын хоёр том засгийн газрын агентлагуудын хамтарсан нөөцийн 

жишээ (БНХАУ)

2018 оны 3 дугаар сард БНХАУ-ын төрийн зөвлөлөөс засгийн газрын олон салбар хэсэг дэх үр ашиг, 
хэрэглэгчийн үялчилгээг сайжруулах зорилгоор засгийн газрын бүтцийн өөрчлөлтийг зарласан юм. Энэхүү 
бүтцийн өөрчлөлтийн дагуу Чанарын хяналт, шалгалт хорио цээрийн Ерөнхий газрын ихэнх хэсгийг 
БНХАУ-ын Гаалийн Ерөнхий газартай нэгтгэсэн байна. Түүнчлэн Хятадын боомтууд дээр байрладаг 
Хяналт, шалгалт хорио цээрийн газруудыг Гаалийн ерөнхий газрын импорт, экспортын хяналт шалгалтын 
бүтцэд нэгтгэсэн юм. 2018 оны 9 дүгээр сарын эхээр төрийн зөвлөлөөс ГЕГ-ын зохион байгуулалт болон 
чиг үүргийг тодорхойлсон “Гаалийн ерөнхий газрын чиг үүрэг, дотоод бүтэц, орон тоог хуваарилах журам”-
ыг баталсан байна. Энэхүү баримт бичигт Хятадын бусад яамтай харилцахад баримтлах Гаалийн ерөнхий 
газрын чиг үүргийг тодорхойлсон болно. Энэхүү тайланд дүрэм, журмын хураангуй болон баримт бичгийн 
албан бус орчуулгыг оруулсан юм.6

6

6 https://www.fas.usda.gov/data/china-general-administration-customs-reorganization
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1.3. Транзит тээврийн хүрээнд худалдааг хөнгөвчлөх тухай

Энэхүү сургалтаар Монгол Улс нь БНХАУ болон ОХУ-ын хооронд дамжин өнгөрүүлэх 

улс болох тухай судлана. Газар зүйн бүтцийн дагуу хойд зүгийн Алтанбулаг/Сүхбаатар (ОХУ-

тай хиллэж буй), өмнөд зүгийн Замын-Үүд (БНХАУ-тай хиллэж буй) боомтуудын хоорондох тал 

газар нутгийг судлан үзвэл Монголоор дамжин өнгөрүүлэх авто болон төмөр замын дэд бүтэц нь 

хамгийн боломжит хувилбар болох юм.

Гарцыг нэмэгдүүлэхийн тулд эдгээр хоёр хэсгийн хилийн шалган нэвтрүүлэх 

цэгүүдэд шинэчлэл хийх шаардлагатай юм. Одоогийн журамад баримт бичгийн шалгалт 

болон хамгаалалтын лац тэмдгийн талаар тусгасан болно. Цаашид улс орнуудын гаалийн 

байгууллагуудын хооронд урьдчилсан мэдээлэл солилцох, аюулгүй байдлын арга хэмжээг 

сайжруулахын тулд тоон өгөгдөл ашиглах асуудлыг судлан үзэж болно.

Яриа хэлэлцээний шатанд буй гурван талт хэлэлцээний дагуу гурван талт тээврийн 

компани байгуулахаар төлөвлөж байгаа бөгөөд ингэснээр дамжин өнгөрүүлэх ачааг орон 

нутгийн тээврийн байгууллагуудад ачих, буулгах шаардлагагүй болно. Ачих буулгах үйл 

ажиллагаа нь нэмэлт цаг хугацаа, зардал шаарддаг гэдгийн бодит жишээ бол одоогийн Биргунж 

(Балба), Раксаул (Энэтхэг) хотуудын хилийн боомтын асуудал бөгөөд Балбын далай, тэнгисээр 

зөөвөрлөгдөн ирэх бараа бүтээгдэхүүнийг Энэтхэгийн Колката боомтоор авч байна. 

Дамжин өнгөрүүлэх хөтөлбөрийг хэрэгжүүлснээр бий болох татвар, хураамжийн 

нөхцөлүүдийн эдийн засгийн үр ашгийг тодорхойлоход бэрхшээлтэй байдаг. Монгол Улсад ирж 

байгаа бараа бүтээгдэхүүн нь Монголын зах зээлд зориулагдаагүй тул захиргааны хариуцлага 

хүлээлгэхээс гадна татвар, хураамж ногдуулдаггүй байна. Түүнчлэн гаалийн дамжин өнгөрүүлэх 

баталгааг бусад улсын хил дээр гарах бүтээгдэхүүнд (нийт дүнгээр) буцаан өгөх буюу 

шилжүүлдэг юм.

НҮБ-ын Худалдаа, хөгжлийн бага хурлаас гаргасан “Далайд гарцгүй, транзит хөгжиж буй 

орнуудын дамжин өнгөрүүлэх тээврийн систем, эдийн засгийн хөгжлийг боловсронгуй болгох 

сорилт болон боломжууд” сэдэвт тайланг унших нь зүйтэй юм.7 Дамжин өнгөрөх худалдааг 

хөнгөвчлөх арга хэмжээгээр бага байж болох  ч бүтцийн өөрчлөлтийн нөхцөлүүд болон тодорхой 

7 https://unctad.org/system/files/official-document/ldc20038_en.pdf
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хяналтын системийг автоматжуулах боломж нь тодорхой хэмжээний хөрөнгө оруулалтыг 

хамардаг байна. Түүнчлэн хамгийн том бэрхшээлтэй зүйл бол авто болон төмөр замын дэд 

бүтцийн асуудал бөгөөд үүний нэг тодорхой жишээг дурдвал Монгол Улсын төмөр замд ОХУ-

ын цариг ашиглагддаг бол БНХАУ нь стандарт цариг ашигладаг юм. ОХУ болон БНХАУ-ын 

хооронд дамжин өнгөрүүлэх ачаа тээвэрлэх нь Монголын төмөр замын системийн орлогын 

чухал эх үүсвэр болно гэдгийг хүлээн зөвшөөрч, стандартчилал хийх нь эдийн засгийн хувьд 

ашигтай байх болно. Эдийн засгийн үр ашиг нь урт хугацаанд хөрөнгө оруулалтаас илүү байх 

шаардлагатай. Хөрөнгө оруулалт нь эдийн засгийн хувьд томоохон хэмжээний компаниудын 

буцалтгүй тусламж болон зээлийн хэлбэрээр орж ирэх боломжтой юм.

Гаалийн болон бусад хяналтын байгууллагуудаас оруулсан хөрөнгө оруулалт нь “хөрөнгө 

оруулалтын өгөөж”-д хүрч чадахгүй байж болно. Үр ашиг нь Монголын төмөр замын орлогын 

эх үүсвэрийг нэмэгдүүлэх, хөрш орнууд руу импортлох, экспортлох бараа бүтээгдэхүүний 

тээврийн зардлыг бууруулах, ОХУ, БНХАУ-тай хийх транзит тээврийн хэлэлцээрийг нэмэгдүүлэх 

замаар эдгээр хоёр орны хөрш оронд Монголын экспортын бүтээгдэхүүнийг гаргах зэргээр цогц 

байдлаар гарч ирдэг. Тухайлбал Дархан хот нь их хэмжээний хөлдөөсөн махан бүтээгдэхүүнийг 

ОХУ-аар дамжуулан Иран руу экспортолж байгаа бөгөөд цаашид энэ нь олон улс орныг дамжин 

өнгөрч магадгүй юм. 

Монгол Улс хөргөлтийн агуулах эзэмшдэггүй бөгөөд ОХУ болон БНХАУ-ын агуулахаас 

хамааралтай байх шаардлагатай учир гурван талт тээврийн компани нь Монголын тээврийн 

салбарт үнэтэй хувь нэмэр оруулах юм.

Транзит тээврийн худалдааг хөнгөвчлөх үр дүнтэй арга хэмжээний нэг сайн жишээ 

бол Сингапур юм. Тус улсын худалдааг хөнгөвчлөх арга хэмжээнүүд нь олон улсын дагаж 

мөрдөх хамгийн сайн жишээ юм. Сингапурын гааль хэдхэн секундын дотор цахим мэдүүлэг 

авдаг гэдгээрээ алдартай юм. Түүнчлэн тус улс нь худалдааг хөнгөвчлөх бүхий л арга хэмжээг 

шинэчлэхэд асар их хөрөнгө оруулалт хийжээ. Сингапурын гааль нь татвар авах замаар “хөрөнгө 

оруулалтын өгөөж”-д хэрхэн хүрдэг вэ? Энэ нь бараг боломжгүй юм. Дараах мэдээллийг авч 

үзье.

• Сингапур нь чөлөөт боомт бүхий хот юм

 » Дотоодын хэрэгцээнд зориулж Сингапурт импортолж буй барааны ойролцоогоор 1% 

нь татвартай байдаг.
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 › Архи, дарс, шар айраг, зэрэг согтуурулах ундааны тээвэрлэлт…

 › Янжуур болон навчин тамхи зэрэг тамхины төрлийн бүтээгдэхүүн...

 › Автомашин, мопед.

 › Хөдөлгүүрийн түлш, дизель түлш, шингэрүүлсэн байгалийн хий зэрэг моторын 

түлш

• Түүнчлэн Сингапур нь дамжин өнгөрүүлэх ачааны агуулах юм. (Кэмбриджийн англи 

хэлний толь бичигт тодорхойлсоноор: боомт нь экспорт, импортын барааг импортын 

татвар төлөхгүйгээр хадгалах боломжтой юм)

 » Малайз Улс нь Сингапурын гурван томоохон түншүүдийн нэг боловч тус улсын 

Сингапурт экспортолж буй бараа нь дотоодын хэрэгцээнд бус харин шилжүүлэн 

ачилтанд зориулагдсан болно. Шилжүүлэн ачих нь шууд утгаараа дамжин 

өнгөрүүлэх транзиттай дүйцэх бөгөөд эхнийх нь ихэвчлэн далай, тэнгисээр дамждаг 

бол нөгөөх нь авто зам, төмөр замаар дамждаг юм. 

Сингапур шилжүүлэн ачих төв болсноор эдийн засгийн үр ашиг нь ямар байх вэ? Үр 

ашиг нь далайн тээвэрлэгчдэд түлш, хангамж, засвар үйлчилгээ үзүүлэх үйлчилгээний нөхцөл 

юм.

Монгол Улс гаалийн байгууллагаар дамжуулан татвар, хураамж авах замаар уламжлалт 

эдийн засгийн үр ашгийг орлох дамжин өнгөрүүлэх орон байхаас эдийн засгийн эдгээр өөр 

ашиг тусыг судлан үзэж болно. Энэ нь дамжин өнгөрүүлэх худалдааг хөнгөвчлөх арга хэмжээг 

сайжруулах шаардлагатай хөрөнгө оруулалтыг батлах болно. 

Транзит худалдааны эдийн засгийн үр ашгийг үнэлэх тухай нийтлэлийг унших нь зүйтэй 

юм: Танзани Улсын кейс судалгааг Их Британий Гадаад хамтын нөхөрлөл, хөгжлийн газраас 

санхүүжүүлдэг Олон улсын хөгжлийн төвөөс гаргасан байна.8

Том ашиг сонирхлын тухай өөр нэг судалгаа нь АСЕАН-ы гаалийн дамжин өнгөрүүлэх 

систем юм.9 

 

8 https://www.theigc.org/project/assessing-economic-benefits-transit-trade-case-tanzania/

9 https://acts.asean.org/acts
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Үйл ажиллагаа – АСЕАН-ы гаалийн дамжин өнгөрүүлэх систем нь тухайн бараа бүтээгдэхүүнхийг хилээр 
нэвтрүүлэх үед (гарах үед) зөвхөн нэг улсын гаалийн журам шаардагдаж байгаа тохиолдолд тухайн хил 
дээр шаардлагатай татвар, хураамж төлөхгүйгээр хилээр нэвтрүүлж буй аж ахуйн нэгжүүдэд нэвтрэх 
боломжтой гаалийн дамжин өнгөрүүлэх удирдлагын автоматжуулсан систем юм. Энэ нь экспортын болон 
импортын ердийн гаалийн дэглэмийн гаднах гаалийн нутаг дэвсгэрээр ачаа тээвэрлэхэд захиргааны 
хувьд энгийн бөгөөд зардал багатай журмыг санал болгодог байна. 

Гаалийн дамжин өнгөрүүлэх систем нь худалдаа эрхлэгчдэд бараа, бүтээгдэхүүнээ оролцогч улсуудын 
хооронд чөлөөтэй тээвэрлэх боломжийг олгох замаар худалдааг хөнгөвчилдөг. Энэ нь ачааны машин 
ачааны цэгээс (буух) өөр улсад очихдоо саад бэрхшээл багатай явж чадна гэсэн үг юм. Хил болгонд өөр 
өөр гаалийн мэдүүлэг гаргах шаардлагагүй бөгөөд бараа бүтээгдэхүүнийг улс бүрт өөр ачааны машинд 
шилжүүлэх шаардлагагүй болно. Эрсдэлтэй татвар, хураамжийг дамжин өнгөрүүлэх ажиллагаанд 
оролцож буй бүх улс нэг баталгаанд хамруулдаг юм. Үүнтэй холбоотой бүх мэдээллийг сүлжээгээр 
дамжуулан дамжин өнгөрүүлэх газраас тус газрын хүргэлтийн газарт дамжуулдаг. Бараа бүтээгдэхүүний 
урсгалыг хөнгөвчлөхийн тулд автомат систем бүхий Тээврийн газар нь шаардлага хангасан 500 
автомашиныг хилээр нэвтрүүлэх зөвшөөрөл олгохоор болжээ. Гэвч туршилтын үе шатыг хэрэгжүүлэхэд 
автомат системтэй оролцогч талууд практик шатанд 100 хүртэлх лиценз олгохоор тохиролцов. Гаалийн 
дамжин өнгөрүүлэх системийн хэрэгжилтийг гаалийн байгууллага болон авто систем бүхий газрын 
тээврийн байгууллага зохицуулна.
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2  НҮБ-ын АНДЭЗНК-оос гаргасан Монгол Улсын хил 
дамнасан цаасгүй худалдааны бэлэн байдлын 
үнэлгээнд дурдсан асуудлуудын тайлан

2.1 Үнэлгээний тайлангийн тойм

2018-2019 онд хийгдсэн олон улсын худалдааны цахим мэдээлэл, баримт бичигт 

үндэслэн Монгол Улсын хил дамнасан цаасгүй худалдааны бэлэн байдлын үнэлгээний тайланг 

гаргасан болно. Монгол Улсыг урагшлуулах анхдагч үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний дагуу хил 

дамнасан цаасгүй худалдааны техникийн болон хууль эрх зүйн зөвлөмжийг гаргасан. 

Үнэлгээ нь бэлэн байдлын цаасгүй худалдаа (тухайлбал импорт болон экспортын зорилгоор 

Монгол Улсын хэмжээнд явуулсан цахим худалдааны журам) болон хил дамнасан цаасгүй 

худалдааны хүрээнд авч үздэг (тухайлбал худалдааны түншүүдтэй солилцсон цахим мэдээлэл).

 
Цаасгүй худалдааны хамгийн дэвшилтэт систем бүхий Монголын гаалийн байгууллага 

нь одоогийн байдлаар гаалийн автоматжуулсан мэдээллийн систем болон гаалийн гадаад 

портал системээр дамжуулан цаасгүй худалдаа эрхлэх боломжтой болсон төдийгүй ОХУ болон 

БНХАУ-тай хил дамнасан мэдээлэл солилцох ажлыг эхлүүлжээ. Зөвшөөрөл, гэрчилгээ олгох 

асуудал хариуцсан бусад анхдагч байгууллагууд хил дамнасан цаасгүй худалдаа болон түүний 

орчинд бэлэн биш байна.

Экспорт, импортын бичиг баримтын 80%-ийг бүрдүүлдэг МХЕГ нь одоогийн байдлаар 

үйл ажиллагаагаа автоматжуулаагүй байна. Түүнчлэн цаасгүй худалдааны системд шилжих 

цаашдын төлөвлөгөөний талаар дурджээ. МХЕГ нь хяналт шалгалтын менежментийн системийг 

цахим өргөдөл, цахим хуваарь, цахим зөвшөөрөл, эрсдлийн менежментийн системтэйгээр 2021 

он хүртэл хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн байна. Одоогийн гар ажиллагааны систем нь хилийн 

хяналт шалгалтыг сайжруулахад чиглэсэн Засгийн газрын хүчин чармайлтад саад болж байгааг 

тогтоосон юм. Засгийн газрын бусад арван гурван агентлаг нь бүхэлдээ цаасанд тулгуурласан 

үйл ажиллагаа явуулсаар байна. Хэлэлцүүлгийн үеэр Монгол Улсын гааль нь МХЕГ-тай нягт 

хамтран ажиллаж, Монгол Улсын гаалийн байгууллагад хэдийнээ хэрэгжүүлсэн эрсдлийн 

менежментийн системийг хамтран эзэмших болно хэмээн мэдэгдсэн юм.
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Өнөөдрийг хүртэл Монгол Улс нэг цонхны системгүй байна. АХБ-ны санхүүжилтээр 

хэрэгжүүлж буй Хилийн боомтын үйлчилгээг сайжруулах бүсчилсэн төсөл нь гаалийн 

автоматжуулсан мэдээллийн систем болон гадаад портал системийн дараагийн хувилбарт 

урьдчилсан байдлаар нэг цонхны бүрэлдэхүүн хэсгийг нэвтрүүлэхээр төлөвлөж байгаа төдийгүй 

энэ нь 2020 он гэхэд бэлэн болох бөгөөд 2022 он гэхэд хэд хэдэн агентлагийн хүрээнд өргөжих 

юм. Энэ нь бусад засгийн газрын агентлагуудыг гаалийн автоматжуулсан цахим ситемийн дагуу 

цахим зөвшөөрлийн мэдээллээр хангах болно. Гэсэн хэдий ч бусад засгийн газрын агентлагийг 

шинэчлэх, автоматжуулах болон зөвхөн тус агентлагийн модульд зөвшөөрлийн мэдээллийг 

шивж оруулах, эсхүл гаалийн автоматжуулсан цахим системийг урьдчилсан нэг цонх болгох 

эсэх талаар ямар ч заалт байхгүй байв.

2.2 Ялгаатай байдлын дүн шинжилгээ болон зөвлөмж (Техникийн)

Засаглал болон зохион байгуулалт

Монгол Улс нь АНДЭЗНК-ын Ази, Номхон далайн хил дамнасан цаасгүй худалдааг 

хөнгөвчлөх тухай ерөнхий хэлэлцээрт нэгдэн орсноор цаасгүй худалдаа болон хил дамнасан 

цаасгүй худалдааг хөнгөвчлөх талаар улс төрийн амлалт үүрэг хүлээх ёстой юм. Улс төрийн 

амлалт үүргийг хангах төрөл бүрийн арга замуудын дунд засгийн газар хоорондын хэлэлцээрт 

нэгдэн орох, тухайлбал Зүүн өмнөд Азийн улс орнуудын холбооны (ASEAN) нэг цонхны 

хэлэлцээрийн дагуу улс төрийн амлалт үүргийг хамгийн дээд түвшинд тодорхойлж, тухайн улсад 

цаасгүй худалдааны орчинг бүрдүүл шаардлагатай арга хэмжээ авахад нь дэмжлэг үзүүлэх юм. 

БНХАУ нь дотоодын хууль тогтоомжийн баталгааг хангасан бөгөөд удахгүй хэлэлцээрт нэгдэн 

орох болно гэдгийг мэдэх нь зүйтэй болов уу. Түүнчлэн хөрш худалдааны түнштэйгээ яриа 

хэлэлцээ, санаачлагын өөр нэг платформыг бий болгох тул Монгол Улс уг хэлэлцээрт нэгдэн 

орох үйл явцыг хурдасгахыг эрмэлзэх юм.

Ази, Номхон далайн хил дамнасан цаасгүй худалдааг хөнгөвчлөх тухай ерөнхий хэлэлцээрийг НҮБ-
ын гэрээгээр батлан 2016 онд Нью-Йорк дахь НҮБ-ын Ерөнхий нарийн бичгийн даргад хадгалуулсан 
юм. Хэлэлцээрийн төслийг боловсруулан хэлэлцэхэд Монгол зэрэг олон улс оролцсон байна. Энэ 
нь худалдааг хөнгөвчлөх нэг цонхны цаасгүй худалдааны хэрэгжилтийн нөхцөлүүдийн хувьд хаана 
байгаагаас үл хамааран оролцогч бүх улсын эдийн засагт үр өгөөж өгөх хүртээмжтэй, боломжийн 
платформ хэлбэрээр боловсруулагдсан болно.
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Монгол Улс цаасгүй худалдаа болон хил дамнасан цаасгүй худалдаанд оролцогч 

талуудыг зохицуулах гол агентлагийг байгуулах механизмыг бий болгох шаардлагатай. 

Давхардсан хүчин чармайлтаас зайлсхийх, тогтвортой байдлыг хангахын тулд шинэ байгууллага 

байгуулахаас илүүтэйгээр одоо байгаа зохион байгуулалтын механизмын давуу талыг 

ашиглахыг зөвлөж байна. Тиймээс ДХБ-ын худалдааг хөнгөвчлөх ажлын хэрэгжилтэд дэмжлэг 

үзүүлэх үүрэг бүхий худалдаа тээврийн ажлыг хөнгөвчлөх үндэсний хороо болон холбогдох 

ажлын хэсгийг ажиллуулах нь зүйтэй юм.

Автоматжуулалтын түвшин

Монгол Улс холбогдох зохицуулалтын агентлагуудыг мэдээлэл болон харилцаа 

холбооны технологийн тусламжтайгаар аль болох богино хугацаанд цаасгүй худалдаанд 

оролцуулах боломжийг нь бүрдүүлэн ажиллах шаардлагатай юм. Түүнчлэн мэдээлэл, харилцаа 

холбооны технологийг дэвхжүүлэх болон түүнтэй холбоотой төсөв байхгүй тухай засгийн газрын 

бусад агетлагууд мэдэгдсэн учир энэхүү ажилд төсвийн хуваарилалтыг багтаасан байх нь чухал 

юм. Монголын гааль нь мэдээлэл болон харилцаа холбооны технологитой бүрэн холбогдсон 

үед худалдааны асуудал хариуцдаг бусад төрийн байгууллагууд өөрсдийн зохицуулалтын 

журмыг боловсруулахдаа цаасан дээр суурилсан байх болно. Гаалийн журмыг автоматжуулах 

нь худалдааг ихээхэн хэмжээнд хөнгөлөх боловч худалдаа эрхлэх журамтай холбоотой бусад 

зохицуулалтын шаардлагыг гар аргаар боловсруулах шаардлагатай бол бизнес эрхлэгчид үйл 

ажиллагаагаа оновчтой болгож чадахгүй юм.  

Монгол Улс нэг цонхны системийг нэвтрүүлэх замаар нэг цонхны орчинг бүрдүүлэх 

ажлыг хурдасгах шаардлагатай юм. Худалдаатай холбоотой бүх зохицуулалтын журмыг 

автоматжуулах нь ашигтай боловч бизнес эрхлэгчид өөр өөр зохицуулалтын шаардлагыг 

хангахын тулд өөр сувгаар дамжин өнгөрүүлэх шаардлагатай бол энэ нь бизнес эрхлэгчдэд 

бэрхшээлтэй байх болно. Бизнес эрхлэгчдэд зориулсан бүх зохицуулалтын шаардлагыг 

хангахуйц нэг суваг бий болгосноор тэдний үр ашиг ихээхэн нэмэгдэх юм.

Мэдээлэл болон харилцаа холбооны технологийн дэд бүтэц (ICT)

Үйлчилгээний хугацаа болон тогтвортой байдлыг хангахын тулд гамшгийн сэргээн 

босголтын төлөвлөгөө зэрэг мэдээлэл болон харилцаа холбооны технологийн системийн 

(цаасгүй худалдааны систем) үйл ажиллагааны хугацааны талаарх стратегийн төлөвлөгөө 
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болон удирдамжийг бий болгох шаардлагатай юм. Цаасан дээр суурилсан давхар системээс 

илүүтэйгээр цаасгүй системийг аюулгүй хэмжээнд орлуулахын тулд энэ нь зайлшгүй чухал 

юм. Монгол Улсын гаалийн байгууллага гаалийн автоматжуулсан мэдээллийн систем болон 

гадаад портал системд стандарт үйл ажиллагааны журам үйлчилдэг талаар мэдэгдэж байсан. 

Байгалийн гамшиг тухайлбал газар хөдлөлт, үер, Ковид-19 цар тахал зэрэг гамшигт үзэгдлийн 

улмаас дэлхий дахинд болсон үйл явдлууд нь гамшгийн сэргээн босголтын төлөвлөгөө нь 

үйлчилгээний хугацаа болон тотвортой байдлын систем зэргээр хязгаарлагдахгүй гэдгийг 

бидэнд ойлгуулж байгаа бөгөөд бусад бүх томоохон оролцогч талууд мэдээлэл болон харилцаа 

холбооны технологийг идэвхжүүлээгүй байгаа тул энэхүү ажил нь бүрэн дуусаагүй байна. 

Монгол Улсын гаалийн байгууллагын гаргасан стандарт үйл ажиллагааны журмыг эдгээр 

системүүдэд бус харин эдгээр системийг ажиллуулж буй ажилтнуудад эдгээр жижиг аюул 

заналхийллийг дахин сануулах шаардлагатай байна.

Бизнесийн үйл ажиллагааг дахин боловсруулах

Монгол Улс худалдаатай холбоотой зохицуулагч агентлагуудын мэдээлэл болон харилцаа, 

холбооны технологийн системийг нэвтрүүлэх, шинэчлэхэд бизнесийн үйл ажиллагааг дахин 

боловсруулах ажлыг (BPR) хийх шаардлагатай юм. Ингэснээр одоо байгаа үйл ажиллагааны энгийн 

автоматжуулалтад анхаарахаас илүүтэйгээр бизнес болон үйл ажиллагааны журмыг оновчтой 

болгох боломжтой. Бизнесийн үйл ажиллагааг дахин боловсруулах нь холболтод хамрагдах 

хүсэлтэй нэг цонхны системийг хөгжүүлэх бүх агентлагийн дунд явагдах нь чухал юм.

Мэдээллийн зохицуулалт болон стандартчлал

Монгол Улс Дэлхийн Гаалийн байгууллагын өгөгдлийн загвар гэх мэт олон улсын 

стандартад суурилсан үндэсний мэдээллийн өгөгдлийн загварыг бий болгон худалдаатай 

холбоотой зохицуулагч агентлагуудын мэдээлэл болон харилцаа холбооны технологийн 

системийг нэвтрүүлэх, шинэчлэхэд мэдээллийн зохицуулалтыг хийх шаардлагатай юм. 

Энэ нь Монгол Улсын цаасгүй худалдааны систем хоорондын харилцан уялдаа холбоог 

нэмэгдүүлэх, бусад орны системтэй цахим мэдээлэл солилцох ажилд ихээхэн дэмжлэг үзүүлэх 

болно. Дэлхийн Гаалийн байгууллагын өгөгдлийн загвар нь зөвхөн гаалийн байгууллагуудын 

хэрэглээгээр хязгаарлагдахгүй юм. Түүнчлэн стандартчиллыг зөвхөн цаасгүй (дотоод) 

мэдээллийн солилцоонд төдийгүй хил дамнасан цаасгүй худалдааны мэдээллийн солилцоонд 
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нэвтрүүлэх үүднээс гаалийн байгууллагатай ижил төстэй загварыг хэрэгжүүлэхийг бусад засгийн 

газрын агентлагуудад зөвлөж байна.

Чадавхийг бэхжүүлэх

Монгол Улс экспорт, импорт болон дамжин өнгөрүүлэх үйл ажиллагаанд оролцогч 

бүх талын цаасгүй худалдаа, хил дамнасан цаасгүй худалдаа, ялангуяа ОХУ, БНХАУ-тай 

гурван талт транзит тээврийн хэлэлцээр байгуулах гэж байгаа үед мэдлэг, чадавхаа бэхжүүлэх 

шаардлагатай юм. Монгол Улс чадавхийг бэхжүүлэх үйл ажиллагааг төлөвлөх, хэрэгжүүлэхэд 

давхар дэмжлэгээс зайлсхийхийн тулд НҮБ болон бусад олон улсын хөгжлийн агентлагуудаас 

харилцан уялдаатайгаар дэмжлэг хүсч болно.

Цаасгүй транзит

Монгол Улс хөрш орнуудтай тогтоосон хамтын ажиллагааны хүрээнд холбогдох олон 

улсын дамжин өнгөрүүлэх дэглэмд шаардлагатай тохиолдолд нэгдэн орох замаар гаалийн 

мэдүүлэг болон баталгааг цаасгүй транзитын хэлбэрээр нэвтрүүлэх шаардлагатай юм. Одоогийн 

дамжин өнгөрүүлэх ачаа тээвэр нь хилийн хяналтын цэгүүдэд бичиг баримтын шалгалт болон 

бэлэн мөнгөний баталгааг шаарддаг бөгөөд энэ нь цаг хугацаа их шаарддаг төдийгүй бэлэн 

мөнгөтэй харьцах эрсдэлийг нэмэгдүүлдэг байна.

Хил дамнасан үйл ажиллагааг харилцан хүлээн зөвшөөрөх

Монгол Улс холбогдох зохицуулалтын байгууллагууд болон худалдааны түнш орнуудтай 

хамтарсан хяналт шалгалт, үр дүнг цахим хэлбэрээр хамтран эзэмшихэд идэвхтэй оролцох 

шаардлагатай юм. Худалдааны түнш орнуудтай нийцүүлсэн үр дүнг хамтран эзэмших болон 

харилцан хүлээн зөвшөөрөх төдийгүй НҮБ-ын АНДЭЗНК-ын Ази, Номхон далайн хил дамнасан 

цаасгүй худалдааг хөнгөвчлөх тухай ерөнхий хэлэлцээрт нэгдэн орсоноор худалдаатай 

холбоотой мэдээлэл болон баримт бичгийн хил дамнасан үйл ажиллагааг харилцан хүлээн 

зөвшөөрөх тухай 8 дугаар заалтын дагуу бүс нутаг дахь худалдааны түншүүдтэйгээ хамтран 

тодорхой шийдлүүдийг гаргахад Монгол Улс дэмжлэг авах боломжтой юм. 

Харилцан хүлээн зөвшөөрөх санаачлагууд нь зөвхөн худалдааны өгөгдөлтэй холбоотой 

төдийгүй экспортлогч орнуудын лабораторийн шинжлэх ухааны мэдээллийг хүлээн зөвшөөрөх 
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үйл ажиллагааг хамардаг юм. Монгол Улс өмнө нь ОХУ болон БНХАУ-тай зарим бараа 

бүтээгдэхүүн тэр дундаа малын гаралтай бүтээгдэхүүнийг харилцан хүлээн зөвшөөрөх үйл 

ажиллагааг эхлүүлж байсан тухай мэдэгдсэн байдаг.

Итгэмжлэгдсэн аж ахуйн нэгж

Монгол Улс итгэмжлэгдсэн аж ахуйн нэгжийн хөтөлбөрийг танилцуулан худалдааны гол 

түнш орнуудтайгаа итгэмжлэгдсэн аж ахуйн нэгжийг харилцан хүлээн зөвшөөрөх тухай хэлэлцээр 

байгуулах шаардлагатай юм. Итгэмжлэгдсэн аж ахуйн нэгжийг харилцан хүлээн зөвшөөрөх нь 

цаашид хил дамнасан цаасгүй худалдааг хөгжүүлэхэд чухал үндэс суурийг тавьж өгөх юм. 

2.3 Ялгаатай байдлын дүн шинжилгээ болон зөвлөмж (Хууль эрх зүйн)

Хууль эрх зүйн хүрээ нь худалдааны журмын чухал бүрэлдэхүүн хэсэг юм. Энэ нь 

худалдааны аливаа үйл ажиллагааг хуульчлах болон шүүхэд хэрэг шийдвэрлэх зорилгоор 

ажилладаг. Худалдааг хөнгөвчлөх ажлыг хамгийн сүүлийн үеийн технологийг ашиглан 

шинэчлэхэд хууль эрх зүйн орчин өргөн цар хүрээтэй буюу улам бүр бэрхшээлтэй болдог 

байна. Уламжлалт буюу тогтсон хууль эрх зүйн орчин нь компаний тамга, үсгэн гарын үсэг 

бүхий биет баримт бичиг зэрэг гар ажиллагаатай үйл ажиллагаанд үйлчилж байдаг. Цахим 

хэлбэрийн цаасгүй баримт бичиг, дижитал гарын үсэг, нийтэд зориулсан түлхүүр гэх мэт цахим 

баталгаажуулалт бий болсноор эдгээр үйл ажиллагааны бодит байдал нь гар ажиллагаанд 

тулгуурласан үйл ажиллагаанаас хамааралтай уламжлалт буюу тогтсон аргад тулгуурлах 

шаардлагагүй болно.

Тиймээс цаасгүй орчинд хөл тавьсан улсууд хууль эрх зүйн орчноо шинэчлэх төдийгүй 

цахим гүйлгээ болон цахим худалдааны шинэ хуулиудыг гаргах шаардлагатай бөгөөд ингэснээр 

дээрх үйл ажиллагаа нь шүүхийн хувьд хууль ёсны буюу хүчин төгөлдөр байдлаар хуульчлагдах юм.

Худалдааг хөнгөвчлөх арга хэмжээ нь ихэвчлэн зарим баримт бичгийг хэрэгцээгүй 

болгож хялбаршуулан уялдуулах журмыг шаарддаг байна. Баримт бичгийн хэрэгцээг 

холбогдох талуудын дүрэм, журам, тогтоолд тусгаж болох юм. Ийм байдлаар худалдааг 

хөнгөвчлөх тодорхой арга хэмжээг хэрэгжүүлэх гэж байгаа үед дээр дурдсан зүйлийг шинэчлэх 

шаардлагатай болно.
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Олон улсын худалдаа, хил дамнасан цаасгүй худалдааны үйл ажиллагаа нь Монгол 

Улсын хуулийн хүрээнээс гадуур байж болох тул тус улс дахь хуулийн орчин улам бүр төвөгтэй 

болох бөгөөд ингэснээр Монгол Улс хууль эрх зүйн хамгаалалтыг авахын тулд олон улсын эрх 

зүйн чиглэлээрх конвенцуудыг батлан тус конвенцоос хамааралтай байх шаардлагатай болно. 

Иймд олон улсын эрх зүйн асуудлаарх конвенцийг Монгол Улсын дотоодын хэрэгцээнд зориулан 

баталж болно.

Хууль, эрх зүйн бэлэн байдлын үнэлгээний тайланд хэд хэдэн зүйлийг тэмдэглэн Монгол 

Улсад олон улсын стандартыг дагаж мөрдүүлэх талаар зөвлөмжүүд гаргасан юм. Тухайлбал 

нэг зөвлөмжид Монгол Улс олон улсын гэрээнд Цахим харилцааг ашиглах тухай НҮБ-ын олон 

улсын худалдааны эрх зүйн конвенцид нэгдэх ёстой хэмээн  дурдсан байв. НҮБ-ын Олон 

улсын худалдааны эрх зүйн комисс нь НҮБ-ын Ерөнхий Ассемблейн үндсэн байгууллагын нэг 

бөгөөд олон улсын хөрөнгө оруулалт болон худалдааг хөнгөвчлөхөд дэмжлэг үзүүлэх үүрэгтэй 

юм. Монгол Улсын Их Хурал 2020 оны 5 дугаар сарын 15-ны өдөр Олон улсын гэрээнд цахим 

харилцааг ашиглах тухай НҮБ-ын конвенцид нэгдэн орох тухай хуулийг баталсан.  

Гэсэн хэдий ч Монгол Улсын хууль эрх зүйн хүрээнд ажиглагдсан хэд хэдэн чиглэлийг 

анхаарч үзэх шаардлагатай хэвээр байна.

Цахим гүйлгээ болон гарын үсэг

Монгол Улс цахим баримт бичиг болон гарын үсгийг зохицуулах хууль дүрмийг 

шинэчлэн хялбаршуулах шаардлагатай юм. Ялангуяа:

• Албан бус нөхцөлд гарын үсэг зурахад илүү уян хатан байдал шаардагдах тул аюулгүй 

гарын үсгийн үр дүнг илүү тодорхой болгох шаардлагатай бөгөөд технологийн төвийг 

сахисан байдлыг нэмэгдүүлэхийн тулд цахим гарын үсгийн тухай хуулийг шинэчлэн 

боловсруулахад анхаарах 

• Цахим орчинд таних, баталгаажуулах үйл явц хэрхэн явагдаж байгааг шийдвэрлэх 

зорилгоор цахим худалдааны тухай хууль батлахад анхаарах

• Цаасан дээр суурилсан баримт бичиг болон цахим харилцааны хоорондын үйл 

ажиллагааны тэнцвэрт байдалд тавигдах шаардлагыг тодорхой тогтоох талаар 

анхаарах; 

• Баримт бичиг, бичилт, гарын үсэг зэргийг боловсруулах шаардлагыг хангахын тулд 
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цахим харилцааны хууль тогтоомжоор бүрэн хүлээн зөвшөөрүүлэх талаар анхаарах.10

Цаасгүй худалдаа болон нэг цонхны тухай хууль

Монгол Улс хил дамнасан худалдаанд нэг цонхыг бий болгон ажиллуулах болон цаасгүй 

худалдааны орчныг бүрдүүлэх хууль эрх зүйн үндсийг тогтоох шаардлагатай. Ийм хууль эрх 

зүйн үндсийг одоо хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй хуулиудыг шинэчлэн найруулах болон шинэ 

хууль батлах замаар тогтоож болно. Энэхүү багц хуулийн зорилго нь худалдаанд оролцогч 

төрийн болон хувийн хэвшлийн бүх оролцогчдын хооронд цахим хэлбэрээр мэдээлэл солилцох 

зөвшөөрөл олгоход оршино.

Монгол Улс мэдээллийн аюулгүй байдал болон кибер гэмт хэрэг, нууцлалын тухай 

хууль төдийгүй цаасгүй худалдаанд оруулсан болон боловсруулсан мэдээллийн үнэн зөв 

байдлын шаардлагыг тогтоосон хууль, тогтоомжийг батлах ажлыг урагшлуулах шаардлагатай 

юм. Түүнчлэн одоо мөрдөгдөж буй ерөнхий хэрэглээний хуулиуд эдгээр зорилгод нийцэх боловч 

хяналт явуулж цоорхойг нөхөх шаардлагатай байна. Интернетийн орчинд мэдээлэл оруулах нь 

хуулиар зохих ёсоор хамгаалагдаагүй тохиолдолд бусад зүйлс гэмт хэргийн шинжтэй болох тул 

цаасгүй худалдааны нөхцөл байдалд эдгээр чиглэлийг чухал гэж үздэг юм.

Хил дамнасан байдлын тухай

Өмнө дурдсанчлан Монгол Улс Ази, Номхон далайн хил дамнасан цаасгүй худалдааг 

хөнгөвчлөх ерөнхий хэлэлцээрт аль болох богино хугацаанд нэгдэн орох шаардлагатай юм. 

Ерөнхий хэлэлцээр нь хилээр дамжуулж буй цахим захиа болон мэдээллийг харилцан хүлээн 

зөвшөөрөх ажлыг зохион байгуулах үйл ажиллагааг талуудын зохих дүрэм журам, стандартын 

дагуу шийдвэрлэхийн тулд энэхүү зорилгоор Монгол Улсад дэмжлэг үзүүлэх болно. 

Олон улсын гэрээнд цахим харилцааг ашиглах тухай НҮБ-ын Олон улсын худалдааны 

эрх зүйн комиссын конвенцид Монгол Улс нэгдэн орсон нь маш чухал үйл явдал юм. Монгол Улс 

конвенцид нэгдэн орсноор олон улсын хэмжээнд хүлээн зөвшөөрөгдсөн дотоодын болон олон 

улсын гүйлгээнд хэрэглэгдэх цахим гүйлгээний тухай хуулиудыг боловсруулах арга замыг олсон 

10  Монгол Улсын Их Хурал Олон улсын гэрээнд цахим харилцааг ашиглах тухай НҮБ-ын конвенцид нэгдэн орох тухай 
хуулийг баталсан тухай мэдээлэлд энэхүү зөвлөмж нь чиглэгдсэн болно.
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болно. Түүнчлэн Монгол Улс энэхүү конвенцид нэгдэн орсноор цаасгүй худалдааг хөнгөвчлөхөд 

дэмжлэг үзүүлэх яриа хэлэлцээг хийхэд чухал юм. (Монгол Улсын худалдааны гол түншүүдийн 

нэг ОХУ тус хэлэлцээрт нэгдэн орсон байна) Энэхүү конвенц нь Монгол Улсын нэгдэн орсон олон 

улсын бусад конвенцийг зарчмын дагуу тайлбарлахад дэмжлэг үзүүлдэг. Түүнчлэн одоогийн 

байдлаар цаашид хийх зүйл бол энэхүү конвенцид нэгдэн орохын давуу талыг ашиглах болон 

хил дамнасан байдлын хүрээнд Монгол Улсын хууль эрх зүйн орчныг бэхжүүлэх явдал юм.

 
Монгол Улсын нэгдэн орсон цаасгүй баримт бичгийг хүлээн зөвшөөрдөг олон конвенцийг 

судлахын сацуу тус улсын агентлагууд, болон худалдаа эрхлэгчид нь эдгээр баримт бичгээр 

тэдэнд олгосон боломжийг ханган ажиллах шаардлагатай. Эдгээр конвенц нь:

• Олон улсын бүтээгдэхүүний борлуулалтын тухай конвенц: Энэхүү конвенцийн Зөвлөх 

хороо нь 2003 онд гарын үсэг бүхий цахим гэрээг зөвшөөрсөн тухай мэдэгдлийг хийсэн 

юм. Конвенц нь Хэлэлцэн тохиролцогч бусад улсыг оролцуулан Монгол Улсын нутаг 

дэвсгэрт болон нутаг дэвсгэрээс гадуурх олон улсын борлуулалтын тухай дотоодын 

хуулиас дээгүүр байж болно. 

• Хилийн дагуух бараа бүтээгдэхүүний хяналтын зохицуулалтын тухай конвенц (НҮБ-

ын төлөвлөгөөний гарцын дагуу): Энэхүү конвенц нь форматын стандартчилалын 

улмаас хил дамнасан баримт бичгийг харилцан хүлээн зөвшөөрөхөд дэмжлэг үзүүлэх 

томоохон боломжийг бий болгох юм. 

• Цахим хувилбаруудтай холбоотойгоор баримт бичгийг зохицуулах газрын тээврийн 

конвенцууд: Олон улс хоорондын авто замаар ачаа тээвэрлэх тухай конвенцийн 

Авто замын тээврийн тухай конвенц, ТИР-ийн авто тээврийн тухай конвенц, Транзит 

карнетын тухай Истанбулын конвенц, Азийн төмөр замын тээвэрлэлтийн конвенц

Монгол Улс холбогдох олон улсын эрх зүйн стандарт, журам, зарчмыг хууль эрх зүйн 

орчиндоо хэрхэн тусгах талаар идэвх санаачилгатай ажиллах шаардлагатай. Ингэхдээ ийм 

стандартын үр ашгийн талаарх мэдлэгийг олон нийтийн дунд түгээх боломжийг ашиглах ёстой 

тул засгийн газрын агентлагууд цахим хэлбэрт шилжих боломжийг хүлээн зөвшөөрч байгаа 

юм. (Тусгай зохицуулалтын оролдлого нь дотоод хуулийн зөвлөхүүдэд ашигтай байж болох тул 

ийм асуудалд тогтсон зөвлөгөөг өгдөг байна). Монгол Улс олон улсын эрх зүйн зарим стандарт/

журам/зарчмыг хараахан нэвтрүүлээгүй байгаа боловч эдгээрт дараах үр ашигтай баримт 

бичгүүд багтана:
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• Нэг цонхыг бий болгох тухай НҮБ-ын Худалдааг хөнгөвчлөх, цахим бизнесийн төвийн 

33 дугаар зөвлөмж.11

• Нэг цонхны хууль эрх зүйн байдлын тухай НҮБ-ын Худалдааг хөнгөвчлөх, цахим 

бизнесийн төвийн 35 дугаар зөвлөмж.12

• Хил дамнасан сүлжээний харилцан үйлчлэлийг бий болгох тухай НҮБ-ын Худалдааг 

хөнгөвчлөх, цахим бизнесийн төвийн 36 дугаар зөвлөмж.13

• НҮБ-ын Ази, номхон далайн цаасгүй худалдаа болон тээврийн шинжээчдийн 

сүлжээний нэг цонх болон цаасгүй худалдааны хууль эрх зүйн гарын авлага14

Дээр дурдсан бүх хууль эрх зүйн лавлах материалууд нь олон улсын зөвлөмж болон 

дэлхийн стандартыг тусгасан болно.

2.4  Монгол Улсын хил дамнасан цаасгүй худалдааны үйл ажиллагааны 
төлөвлөгөө

Энэ хэсэгт хил дамнасан цаасгүй худалдааг хөнгөвчлөх тухай Засгийн газар хоорондын 

удирдах бүлгийн ажлын хэсгүүдийн боловсруулсан "Бие даасан үйл ажиллагааны төлөвлөгөө"-

ний загвар дээр үндэслэн дотоодын үйл ажиллагааны анхны төлөвлөгөөг тусгасан болно. 

Төлөвлөгөөнд танилцуулсан техникийн болон хууль эрх зүйн зөвлөмжийг хэрэгжүүлэх чиглэлд 

Монгол Улсаас хэрэгжүүлж болохуйц арга хэмжээний талаар дурдсан юм. 2019 оны 5 дугаар 

сарын 2-ны өдөр Монгол Улсын нийслэл Улаанбаатар хотод болсон Хил дамнасан цаасгүй 

худалдааг хөнгөвчлөх үндэсний зөвлөлдөх уулзалтын үеэр хийсэн хэлэлцүүлэг, шинжээчдийн 

багийн олж авсан мэдлэг, туршлага дээр үндэслэн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд тэргүүлэх 

түвшин, цаг хугацаа, чадавхийг бэхжүүлэх хэрэгцээ, заалт бүхий арга хэмжээтэй холбоотой 

боломжит гол агентлагуудыг оруулсан болно. Энэхүү анхны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд 

тусгагдсан арга хэмжээнүүд болон бусад мэдээллийг цаашид нарийвчлан боловсруулж болох 

бөгөөд чадавхийг бэхжүүлэх хэрэгцээний төрлийг тодорхойлж, бусад холбогдох үндэсний 

хөгжлийн төлөвлөгөөнд тусгаж болно. (тухайлбал үндэсний худалдааг хөнгөвчлөх үйл 

11 https://www.unece.org/fileadmin/DAM/cefact/recommendations/rec33/rec33_trd352e.pdf

12 https://www.unece.org/fileadmin/DAM/trade/Publications/ECE-TRADE-401E_Rec35.pdf

13 http://www.unece.org/fileadmin/DAM/trade/Publications/ECE-TRADE-431E_Rec36.pdf

14 http://tfig.unece.org/contents/unnext-legal-guide-paperless-trade.htm
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ажиллагааны төлөвлөгөө, цахим худалдааны стратегийн төлөвлөгөө, цахим засгийн газрын 

төлөвлөгөө).

Энэхүү үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг боловсруулж байгаа тул шаардлагатай үед энэхүү 

төлөвлөгөөг шинэчилэн сайжруулж байх нь нэн чухал юм. Энэ нь оролцогч талуудад өгсөн 

зөвлөмжид үндэслэн хэрэгжилтийн байдлын ерөнхий дүр зургийг гаргаж өгөх болно.

Эхний хэсэг:Техникийн үзүүлэлт

Тэргүүлэх түвшин: Их, дунд, бага
Засаглалын болон зохион байгуулалтын байгуулалтын нэгжүүд

Төлөвлөгөөт үйл ажиллагаа Тэргүүлэх 
түвшин

Он (хугацаа) Чадавхийг 
бэхжүүлэх 

шаардлагатай 
эсэх

Үндсэн байгууллагууд

1. Ази, Номхон далайн бүс нутагт 
хил дамнасан цаасгүй худалдааг 
хөнгөвчлөх ерөнхий хэлэлцээрт 
нэгдэн орох 

Их 2019 оны 
намар

Тийм ГХЯ, Гааль, Тээвэр болон 
худалдааг хөнгөвчлөх 
үндэсний хороо(ТХХҮХ)

2. Хил дамнасан цаасгүй худалдаанд 
оролцогч талуудыг зохицуулах 
механизмыг бий болгох

Их 2019 Тийм ТХХҮХ(гурван ажлын 
хэсгийн нэг-Нэг цонхны 
асуудал хариуцсан ажлын 
хэсэг болон бусад ажлын 
хэсэг)

2.1. Үндсэн агентлагийг бий болгох Их 2019 - ГХЯ болон Гааль

Автоматжуулалт

Төлөвлөгөөт үйл ажиллагаа Тэргүүлэх 
түвшин

Он (хугацаа) Чадавхийг 
бэхжүүлэх 

шаардлагатай 
эсэх

Үндсэн байгууллагууд

3. Холбогдох төрийн байгууллагуудад 
цаасгүй орчинд цахим мэдээлэл 
солилцоог хэрэгжүүлэхэд 
тохиромжтой МХХТ-ийн дэд бүтцийг 
тодорхойлох эрх олгох

3.1. МХЕГ Их 2020-2021 Тийм МХЕГ

3.2. Стандарт, хэмжил зүйн газар Их 2020 Тийм Стандарт, хэмжил зүйн 
газар болон дурдсан бүх 
үндсэн байгууллагууд

3.3. ХХМТГ Их 2019 оны 
сүүлээр

Тийм ХХМТГ, Гааль, МХЕГ, 
Стандарт, хэмжил зүйн 
газар

3.4. МҮХАҮТ (eC/O) Их 2020 Тийм МҮХАҮТ болон Гааль

3.5. Хилийн хяналтын байгууллага Их 2020 Тийм
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3.6. Монгол Улсын төмөр замын 
байгууллага

Их 2021 Тийм ЗТХЯ

4.Нэг цонхны орчныг бий болгох 
ажлыг хурдасгах

Их 2022 Тийм ХХМТГ, Гааль, МХЕГ 
болон бусад холбогдох яам 
агентлагууд

4.1. Харилцан уялдаа холбоог бий 
болгож, нэг цонхыг ашиглахад хялбар 
болгох үүднээс холбогдох бүх МХХТ-
ийн дэд бүтцийг тодорхойлох

Их 2021 Тийм ХХМТГ, Гааль, МХЕГ 
болон бусад холбогдох яам 
агентлагууд

МХХТ-ийн дэд бүтэц

Төлөвлөгөөт үйл ажиллагаа Тэргүүлэх 
түвшин

Он (хугацаа) Чадавхийг 
бэхжүүлэх 

шаардлагатай 
эсэх

Үндсэн байгууллагууд

5. МХХТ-ийн системийн бизнесийн 
үйл ажиллагааны тогтвортой байдлын 
төлөвлөгөө болон удирдамжийг бий 
болгох

Их 2021 Тийм ХХМТГ

Бизнесийн үйл ажиллагааг дахин боловсруулах

Төлөвлөгөөт үйл ажиллагаа Тэргүүлэх 
түвшин

Он (хугацаа) Чадавхийг 
бэхжүүлэх 

шаардлагатай 
эсэх

Үндсэн байгууллагууд

6. Худалдаатай холбоотой 
зохицуулагч агентлагуудын МХХТ-ийн 
системийг нэвтрүүлэх, шинэчлэхэд 
бизнесийн үйл ажиллагааг дахин 
боловсруулах

Дунд Үргэлжилж 
байгаа

Тийм ТХХҮХ

Мэдээллийн зохицуулалт

Төлөвлөгөөт үйл ажиллагаа Тэргүүлэх 
түвшин

Он (хугацаа) Чадавхийг 
бэхжүүлэх 

шаардлагатай 
эсэх

Үндсэн байгууллагууд

7.Худалдаатай холбоотой 
зохицуулагч агентлагуудын МХХТ-ийн 
системийг нэвтрүүлэх, шинэчлэхэд 
мэдээллийн зохицуулалтыг хийх

Дунд Үргэлжилж 
байгаа

Тийм ТХХҮХ

Мэдлэг чадавхийг бэхжүүлэх

Төлөвлөгөөт үйл ажиллагаа Тэргүүлэх 
түвшин

Он (хугацаа) Чадавхийг 
бэхжүүлэх 

шаардлагатай 
эсэх

Үндсэн байгууллагууд

8. Импорт, экспорт, дамжин өнгөрөх 
үйл ажиллагаанд оролцогч талуудын 
хил дамнасан цаасгүй худалдааны 
талаарх мэдлэг, чадавхийг бэхжүүлэх.

Их Богино 
хугацаанд

Тийм ТХХҮХ

8.1. Мэдлэгийг дээшлүүлэх



32  Economic and Social Commission for Asia and the Pacific

8.2. Чадавхийг бэхжүүлэх

Бусад асуудлууд

Төлөвлөгөөт үйл ажиллагаа Тэргүүлэх 
түвшин

Он (хугацаа) Чадавхийг 
бэхжүүлэх 

шаардлагатай 
эсэх

Үндсэн байгууллагууд

9. Худалдаатай холбоотой 
зохицуулагч агентлагуудын МХХТ-
ийн системийг хэрэгжүүлэх төсвийн 
аюулгүй байдлыг хангах стратегийн 
төлөвлөгөө боловсруулах

Их 2021 - Сангийн яам болон ТХХҮХ

Хил дамнасан мэдээллийн солилцооны үндэсний бодлого

Төлөвлөгөөт үйл ажиллагаа Тэргүүлэх 
түвшин

Он (хугацаа) Чадавхийг 
бэхжүүлэх 

шаардлагатай 
эсэх

Үндсэн байгууллагууд

10. Холбогдох зохицуулах 
агентлагуудын автоматжуулалтын 
системийг дотоодын болон хил 
дамнасан цаасгүй худалдаанд 
нэвтрүүлэх боломжтой болгох

Их Үргэлжилж 
байгаа

Тийм ТХХҮХ болон бусад 
холбогдох агентлагууд

11. Хил дамнасан цаасгүй 
худалдааны талаарх бүс нутгийн, 
дэд бүсийн болон хоёр талын 
санаачилгуудад оролцох

Их Үргэлжилж 
байгаа

Тийм Дээрхтэй ижил

12. Хөрш орнуудтайгаа хамтран 
олон улсын дамжин өнгөрөх дэглэмд 
нэгдэн орсноор гаалийн мэдүүлэг, 
баталгаа гаргах зэргийг цаасгүй 
транзитын хэлбэрээр нэвтрүүлэх

Их 2021 Тийм 
(тодорхой 
хэрэгцээг 

тодорхойлох)

ТХХҮХ, ЗТХЯ, Гааль, ГХЯ

13. Холбогдох зохицуулах 
агентлагуудын хамтарсан хяналт 
шалгалт, үр дүнг цахим хэлбэрээр 
мэдээллэх (хүлээн зөвшөөрөх) ажилд 
оролцох

Их 2022 Тийм Бүх холбогдох агентлагууд

13.1. Худалдааны түнш орнуудтай 
хамтарсан хяналт шалгалт, үр дүнг 
цахим хэлбэрээр мэдээллэх (хүлээн 
зөвшөөрөх) ажилд оролцох

Их 2023 Тийм Бүх холбогдох агентлагууд 
болон түнш орны 
агентлагууд

14. Итгэмжлэгдсэн аж ахуйн нэгжийн  
хөтөлбөрийг нэвтрүүлж, худалдааны 
гол орнуудтай харилцан хүлээн 
зөвшөөрөх хэлэлцээр байгуулах

Их 2022 Тийм ГЕГ болон бүх хууль 
сахиулах агентлагууд
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Хоёр дахь хэсэг: Хууль, эрх зүйн үзүүлэлт 

Тэргүүлэх түвшин: Их, дунд, бага
Цахим гүйлгээ

Төлөвлөгөөт үйл ажиллагаа Тэргүүлэх 
түвшин

Он (хугацаа) Чадавхийг 
бэхжүүлэх 

шаардлагатай 
эсэх

Үндсэн байгууллагууд

1. Цахим баримт бичиг, гарын 
үсгийг зохицуулах  хууль дүрмийг 
шинэчлэх, хялбаршуулах

1.1.Технологийн төвийг сахисан 
цахим гарын үсгийн тухай хуулийг 
хянах

Дунд 2021 Тийм ХХМТГ, ХЗДХЯ

1.2.Цахим орчинд таних, 
баталгаажуулах ажлыг хэрхэн 
хийх талаар тусгасан заалтуудыг 
багтаасан цахим худалдааны хууль 
батлахад анхаарах

Дунд 2023 Тийм ХХМТГ, ХЗДХЯ

1.3. Цаасан дээр суурилсан баримт 
бичиг болон цахим баримт бичгийн 
үйл ажиллагааны тэнцвэрт байдалд 
тавигдах шаардлагыг тодорхой 
зааж өгөх

Их 2021 Тийм ХХМТГ, ХЗДХЯ

1.4.Цахим баримт бичиг, бичилт, 
гарын үсэг зэргийг хууль 
тогтоомжоор бүрэн хүлээн 
зөвшөөрөх

Бага

2.Цахим хэлбэрээр хадгалагдсан 
мэдээллийн бүрэн бүтэн 
байдал, аюулгүй байдлыг хангах 
удирдамжийг боловсруулах, 
хадгалагдсан мэдээллийг цахим 
хэлбэрээр хадгалах хууль эрх зүйн 
үндсийг тогтоох

Их 2022 Тийм Архивын ерөнхий газар, 
ХЗДХЯ

3.Шүүх, захиргааны/зохицуулалтын 
ажиллагааны явцад цахим нотлох 
баримтыг зохих ёсоор хүлээн 
зөвшөөрөх, хилийн чанадад 
бий болгосон, хадгалсан эсхүл 
цуглуулсан цахим нотолгоонд ижил 
дүрмийг мөрдүүлэхэд анхаарах

Их 2024 Тийм ХХМТГ, Архивын 
ерөнхий газар, ХЗДХЯ

Нэг цонхны болон цаасгүй худалдааны тухай хууль

Төлөвлөгөөт үйл ажиллагаа Тэргүүлэх 
түвшин

Он (хугацаа) Чадавхийг 
бэхжүүлэх 

шаардлагатай 
эсэх

Үндсэн байгууллагууд

4.Хил дамнасан худалдаанд нэг 
цонхыг бий болгон ажиллуулах, 
цаасгүй худалдааны орчныг 
бүрдүүлэх эрх зүйн үндсийг 
бүрдүүлэх (одоо байгаа хуулийг 
шинэчлэн найруулах болон шинэ 
хууль батлах)

Их 2021 Тийм ГХЯ, Гааль, 
бусад холбогдох 
байгууллагууд
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5. Мэдээллийн аюулгүй байдал 
болон кибер гэмт хэрэг, нууцлалын 
тухай хууль төдийгүй цаасгүй 
худалдаанд оруулсан болон 
боловсруулсан мэдээллийн үнэн 
зөв байдлын шаардлагыг тогтоосон 
хууль, тогтоомжийг батлах ажлыг 
урагшлуулах 

Их 2022 Үгүй ХХМТГ болон ТЕГ 

Хил дамнасан байдал

Төлөвлөгөөт үйл ажиллагаа Тэргүүлэх 
түвшин

Он (хугацаа) Чадавхийг 
бэхжүүлэх 

шаардлагатай 
эсэх

Үндсэн байгууллагууд

6. Ази, Номхон далайн хил 
дамнасан цаасгүй худалдааг 
хөнгөвчлөх ерөнхий хэлэлцээрт аль 
болох богино хугацаанд нэгдэн орох

Их 2019 оны 
намар

Тийм ГХЯ, Гааль, ТХХҮХ

7. Олон улсын гэрээнд цахим 
харилцааг ашиглах тухай НҮБ-ын 
олон улсын худалдааны эрх зүйн 
комиссын конвенцид нэгдэн орох

Их 2021 Тийм ХХМТГ,ХЗДХЯ, ГХЯ

8. Нэгдэн орсон цаасгүй баримт 
бичгийг хүлээн зөвшөөрдөг олон 
конвенцийг судлахын сацуу тус 
улсын  агентлагууд болон худалдаа 
эрхлэгчид нь эдгээр баримт бичгээр 
тэдэнд олгосон боломжийг ханган 
ажиллах

Их

8.1.Олон улсын бүтээгдэхүүний 
борлуулалтын тухай конвенц

Дунд 2019 Үгүй ГХЯ, Гааль,

8.2. Хилийн дагуух бараа 
бүтээгдэхүүний хяналтын 
зохицуулалтын тухай конвенц( НҮБ-
ын төлөвлөгөөний гарцын дагуу)

Дунд 2019 Үгүй ГХЯ, Гааль,

8.3.Газрын тээврийн конвенцууд Дунд 2019 Үгүй ЗТХЯ

8.3.1. Олон улс хоорондын авто 
замаар ачаа тээвэрлэх тухай  
конвенцийн авто замын тээврийн 
тухай конвенц,

Дунд 2019 Үгүй ЗТХЯ

8.3.2.ТИР-ийн авто тээврийн тухай 
конвенц

Дунд 2019 Үгүй ЗТХЯ

8.3.3.Транзит карнетын тухай 
Истанбулын конвенц

Дунд 2019 Үгүй ЗТХЯ

8.3.4. Азийн төмөр замын 
тээвэрлэлтийн конвенц

Дунд 2019 Үгүй ЗТХЯ

8.4.Бусад

9.Шаардлагатай бол дэлхийн 
томоохон олон улсын 
байгууллагуудын санал болгож 
буй хоёр талт болон бүс нутгийн 
хэлэлцээрт нэгдэн орох хүсэлт 
тавих

Дунд Үргэлжилж 
байгаа

Тийм ГХЯ, холбогдох 
чиглэлийн яам, агентлаг
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10. Холбогдох олон улсын хууль 
эрх зүйн стандарт, журам, зарчмыг 
хууль эрх зүйн орчиндоо хэрхэн 
тусгах талаар идэвх санаачилгатай 
ажиллах

Их Үргэлжилж 
байгаа

Тийм Холбогдох чиглэлийн 
яам, агентлаг

Бусад анхаарах зүйлүүд

Төлөвлөгөөт үйл ажиллагаа Тэргүүлэх 
түвшин

Он (хугацаа) Чадавхийг 
бэхжүүлэх 

шаардлагатай 
эсэх

Үндсэн байгууллагууд

11.Хил дамнасан цаасгүй 
худалдаанд оролцогч талуудын 
хариуцлага, тэдгээрийн системээр 
дамжиж буй мэдээлэл, өгөгдөлтэй 
холбогдуулан зуучлагчдын хүлээх 
хариуцлагын шалгуурыг тодорхой 
тогтоож өгөх

Дунд 2024 Тийм ХЗДХЯ

12.Цаасгүй худалдааг 
хөнгөвчлөхтэй холбоотой 
хэлэлцүүлгийн сонголт болон 
хуулийн сонголтыг хуулиудад 
хэрхэн тодорхойлдог болохыг 
тодорхой зааж өгөх 

Дунд 2024 Үгүй ГХЯ, ХЗДХЯ

13.Хил дамнасан цаасгүй 
худалдааны системийн мэдээллийг 
хэн эзэмшдэг болон мэдээллийг 
хэрхэн ашиглаж болохыг 
тодорхойлсон хууль тогтоомжийг 
бий болгох

Дунд 2024 Тийм Холбогдох агентлаг

14.Олон улсын худалдааны 
гүйлгээнд оролцогчдод цахим 
төлбөр тооцоог бүх зорилгоор 
хийхийг зөвшөөрөх хууль 
тогтоомжоор хангах

Дунд 2024 Үгүй Төв банк, холбогдох 
агентлаг

15. Оролцогч талууд, ялангуяа хууль 
эрх зүйн асуудлыг шийдвэрлэхэд 
оролцдог хүмүүсийн хил дамнасан 
цаасгүй худалдааны эрх зүйн 
асуудлаарх мэдлэг, чадавхийг 
бэхжүүлэх

Их Үргэлжилж 
байгаа

Тийм Холбогдох агентлаг

16.Ерөнхий хэлэлцээрийг 
хэрэгжүүлэх хууль эрх зүйн 
асуудлыг шийдвэрлэх, олон улсын 
холбогдох баримт бичиг, стандартад 
нийцсэн үндэсний бодлогын хүрээг 
бий болгох

Их Тийм ТХХҮХ-ны холбогдох 
агентлаг
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3  Цар тахал болон хямралын үед худалдааг 
хөнгөвчлөх тухай

Өнөөгийн хямралын үед анагаах ухаан, хоол хүнс, мэдээллийн технологийн хангамж 

зэрэг чухал салбаруудын хурдацтай хөгжлийг хангахад худалдааг хөнгөвчлөх асуудал чухал 

байгаа бөгөөд ДХБ-ын Худалдааг хөнгөвчлөх хэлэлцээрт шинэчлэл хийх нь дэмжлэг болох юм. 

Тухайлбал засгийн газар дараах гурван зүйлийг хийж болно:

• Нэгдүгээрт худалдаа эрхлэгчид ялангуяа жижиг, дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдийг ил тод, 

хүртээмжтэй журмаар хангах  

• Хоёрдугаарт, Ковид 19-тэй холбоотой шаардлагатай хяналтыг зохион байгуулах 

стандартын дүрэм, журмыг өргөжүүлэх 

• Гуравдугаарт, дэд бүтэц нь технологийг урагшлуулах, хилийн байгууллагууд болон 

худалдаа эрхлэгчдийн хооронд бодит харилцаа тогтоох шаардлагыг багасган бүх 

боломжит үйл ажиллагааг дижитал хэлбэрт шилжүүлэх.

Хямралд хамгийн их нэрвэгдсэн жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн хувьд худалдааг 

хөнгөвчлөх асуудал нь маш чухал юм. Хилийн боомтын үйл ажиллагааг автоматжуулах, 

оновчтой болгох, төлбөрийг хялбарчлах, жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдийг хэлэлцүүлэгт 

оруулах зэрэг шинэчлэл нь хамгийн чухал юм. 

 Дэлхийн хямралын үед худалдааг хөнгөвчлөх олон улсын хамтын ажиллагаа нь 

худалдааны эргэлтийг тогтвортой байлгахад чухал ач холбогдолтой хэвээр байх болно. 

Худалдаанд үзүүлэх тогтвортой дэмжлэг нь хямралын үед шаардлагатай худалдааг хөнгөвчлөх 

арга хэмжээг хэрэгжүүлэхэд хөгжиж буй орнуудын хувьд онцгой ач холбогдолтой юм. 

Дэлхийн улс орнууд энэхүү хямрал, цар тахлыг арилгах арга хэмжээг хэрэгжүүлж байна. 

2020 оны 7 дугаар сард НҮБ-ын АНДЭЗНК-ын зохион байгуулсан цахим үйл ажиллагаанд 

гишүүн орнуудын авсан арга хэмжээний талаар танилцуулсан юм (ОХУ болон БНХАУ-ыг 

оролцуулан). Түүнчлэн тус арга хэмжээнд гишүүн орнуудын хэрэгжүүлсэн зарим сайн туршлагыг 

танилцуулсан байна.
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3.1  Цар тахал болон хямралын үед худалдааг хөнгөвчлөх тухай: Зүүн 
болон Зүүн хойд Ази

Энэ хэсэгт бид цар тахлын улмаас үүсэн бий болсон сорилтын эсрэг Зүүн болон Зүүн 

хойд Азийн зарим орнуудын авч хэрэгжүүлж буй арга хэмжээг судлах болно.15 

3.1.1 Бүтцийн зохицуулалт болон байгууллага хоорондын хамтын ажиллагаа

Худалдааг хөнгөвчлөх арга хэмжээ нь хэд хэдэн оролцогч талуудаас бүрдэнэ. Цар 

тахлын үед ялангуяа эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын чиглэлээр нэмэлт оролцогч талууд бий 

болдог. Тухайлбал Япон улсын цар тахлын үед худалдааг хөнгөвчлөх арга хэмжээ нь Ковид 19-

ийн нөхцөл байдлын үед үндэсний хамтын ажиллагааны хүрээний нэг хэсэг болж байгаа юм. 

Дэлхийн хэмжээнд ихэнх улс орнууд худалдааг хөнгөвчлөх олон арга хэмжээг худалдааны бодит 

үйл ажиллагааны хүрээнд онцлон үзэж хүний оролцоог (жишээ нь байцаагч нар биечлэн хяналт 

шалгалт хийхийн оронд чингэлэгийг сканнердах) багасгахыг оролдож буй боловч хүний үйл 

ажиллагааг анхаарч үзэхгүй байж болохгүй юм (жишээ нь чингэлгийн машины жолооч). Арчдас 

болон шинжилгээний талаар холбогдох эрүүл мэндийн байгууллагуудтай хамтран ажиллах 

шаардлагатай байна.  

Японы байгууллагын бүтцийн зохион байгуулалтын зургийг дараах байдлаар харуулав:

15  Based on the working paper: https://artnet.unescap.org/publications/working-papers/trade-facilitation-times-pandemic-
practices-east-and-north-east-asia         
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3.1.2 Гаалийн хялбаршуулсан горим болон бүрдүүлэлт

БНХАУ, БНСУ, Япон улсын авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээнүүд:

• Гол бараа бүтээгдэхүүний гаалийн бүрдүүлэлтийг хурдан хийхийн тулд 24/7 горимоор 

шуурхай бүрдүүлэлт хийх

• Бүртгэлийн дараа бүрдүүлэлтийн богино хугацааг бүрэн дуусахаас өмнө бараа 

бүтээгдэхүүнийг чөлөөлж болно. 

• Эрсдэлийн менежментэд тулгуурлан биечлэн хийх хяналт шалгалтыг багасгаж, нэгтгэх. 

• Зориулалтын албан байгууллагаар дамжуулан тусгай ногоон гарц, онцгой үйлчилгээний 

дагуу түргэн шуурхай гаалийн бүрдүүлэлт хийх.

• Гаалийн хялбаршуулсан горим болон бүрдүүлэлтээр тэргүүлэх ач холбогдол бүхий 

итгэмжлэгдсэн аж ахуй нэгжүүдийг харилцан хүлээн зөвшөөрөх ажлыг өргөжүүлэх.

3.1.3  Цар тахлын үед худалдааг хөнгөвчлөх арга хэмжээнүүдийн кейс судалгаа: 

Сонгогдсон улс орнууд

БНХАУ

• Логистик гинжин хэлхээний дагуу тулгарч буй саад бэрхшээлийг арилгах, бизнес 

эрхлэгчдэд үйл ажиллагаагаа явуулахад дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор Зам тээврийн 

яамаар ахлуулсан олон агентлагуудыг холбосон цогц сүлжээг бий болгосон.

• Хил дамнасан тээвэрлэлтийн дагуу ногоон гарцыг 24/7 горимоор ажиллуулж, гол бараа 

бүтээгдэхүүнийг цаг алдалгүй хүргэх боломжоор хангадаг. Түүнчлэн дотоодын түвшинд 

гүүр, нүхэн гарц зэрэг бүх төлбөртэй замд үнэ төлбөргүй бодлого хэрэгжүүлсэн. 

Тээвэрлэлтийг жигд явуулах буюу хөнгөвчлөх бодлогыг улс орон даяар хэрэгжүүлсэн. 

Яаралтай тусламжийн бараа бүтээгдэхүүн болон эрүүл мэндийн мэргэжилтнүүд зэрэг 

чухал салбарын ажилтнуудыг зөөвөрлөж буй тээврийн хэрэгсэлд зогсоох, шалгахгүй 

байх бодлогыг хэрэгжүүлсэн.

• Зам тээврийн яам нь янз бүрийн эрсдэлийн түвшний бүсэд байгаа тээврийн хэрэгсэл 

болон зорчигч тээврийн буудалд COVID-19-өөс урьдчилан сэргийлэх, хянах удирдамж 

боловсруулж, цаашид логистикийн зардлыг бууруулах зорилгоор хэрэгжүүлэх 

төлөвлөгөө боловсруулав.

• Онцгой дэглэмд хил дамнасан тээвэрлэлтийн баталгааг хангах зорилгоор хил дээр 



  39

ХУДАЛДААГ ХӨНГӨВЧЛӨХ ТУХАЙ СУРГАЛТЫН ГАРЫН АВЛАГА

ачаа тээвэрлэлт хийсэн.

• Олон чиглэлийн тээврийн үйл ажиллагаа, гаалийн дамжин өнгөрүүлэх ажлыг 

хөнгөвчлөх зорилгоор “Бүс ба зам” -ын орнуудтай хамтран дотоодын болон хил орчмын 

өөр өөр газраас хийх худалдааг нэгтгэх боломжийг бүрдүүлсэн. 

• Хил дамнасан зорчигчид болон жолооч нар ирэхдээ эрүүл мэндийн байдал, аяллын 

түүхээ мэдүүлэх шаардлагатай.

• Олон улсын худалдааны цахим платформууд, тухайлбал нэг цонхны үйлчилгээг 

хөгжүүлсэн. Өмнө нь баталгаажуулалт хийлгэхийн тулд цаасан баримт бичиг 

шаардлагатай байсан. Цар тахлын үед цаасан дээрх баримт бичгийг батлуулсны дараа 

дахин ирүүлсэн тохиолдолд цахим хуулбарыг (зураг, сканнердсан хуулбар) гаалийн 

байгууллага хүлээн авах боломжтой. Тухайлбал татварын хөнгөлөлт эдлэхийг хүсч 

буй экспортлогчид өргөдөлөө цахим баримт бичгийн хамт нэг цонхоор өгөх боломжтой 

бөгөөд энэ нь биечлэн харилцах шаардлагыг бууруулдаг байна.

• Хурдацтай хөгжиж буй цахим худалдааны салбар нь сүүлийн жилүүдэд БНХАУ-

ын хил дамнасан худалдааны шинэ салбар болсон юм. Вирусын эсрэг хатуу арга 

хэмжээнүүдийг хэрэгжүүлснээр хил дамнасан худалдаа болон хөрөнгө оруулалт 

ихээхэн буурч уламжлалт салбарын худалдаанд цар тахал ихээр нөлөөлж байна. 

• Ковид-19-ийн дараах худалдаа, хөрөнгө оруулалтыг сэргээх зорилгоор БНХАУ нь хил 

дамнасан цахим худалдааны зорилгоор цар тахлын гамшигт нэрвэгдсэн хил дамнасан 

худалдааг сэргээхэд зориулан 46 шинэ нэгдсэн туршилтын бүс байгуулахаар төлөвлөж 

байна. Гаалийн байгууллага нь байгууллагын зах зээлд чиглэсэн хил дамнасан цахим 

худалдааны тусгай тоон тандалтын кодын схемийг гаалийн хялбаршуулсан мэдүүлэг 

болон бүрдүүлэлтэд нэвтрүүлсэн юм. 

• Бизнесийг сэргээхэд захиргааны болон төсвийн дэмжлэг үзүүлэх, татварын хөнгөлөлт 

үзүүлэх, нийгмийн даатгалын хураамжийг чөлөөлөх зэргээр бизнесийг дэмжих янз 

бүрийн бодлогыг боловсруулсан байна.

• Улсын татварын байгууллага нь татвар мэдүүлэх хугацааг хоёрдугаар сар хүртэл 

сунгасан бол гаалийн ерөнхий газар татвар төлөх сүүлийн хугацааг түр хугацаагаар 

сунгасан байна. Эмнэлгийн үйлчилгээ, нийтийн хоолны үйлчилгээ, орон сууц, нийтийн 

тээвэр, хүргэлтийн үйлчилгээ зэрэг олон төрлийн үйлчилгээг НӨАТ-аас чөлөөлсөн юм. 

Түүнчлэн гол нэрийн бүтээгдэхүүн болон түүхий эд үйлдвэрлэдэг аж ахуйн нэгжүүдийг 

аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татвараас нэг удаа бүрэн чөлөөлсөн байна. Нийтийн 
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тээвэр, орон сууц, шуудан хүргэлтийн үйлчилгээгээр онцгой байдлын хэрэгслийг 

тээвэрлэхэд олсон орлого нь нэмэгдсэн өртгийн албан татвараас чөлөөлөгдөх 

боломжтой юм.

• БНХАУ-ын Төрийн Зөвлөл дотоодын зах зээл дээр экспортод чиглэсэн бүтээгдэхүүний 

борлуулалтыг дэмжих ажлыг хэрэгжүүлэх тухай саналыг гаргасан юм. Энэхүү саналын 

зорилго нь олон улсын зах зээлд гарч буй аж ахуйн нэгжүүдэд Ковид-тэй холбоотой 

худалдааны хязгаарлалтын нөлөөг зөөлрүүлэх болон дотоод зах зээл дэх асар их 

боломжийг ашиглах явдал байв.

• Гаалийн болон бусад байгууллагууд худалдаа эрхлэгчдэд холбогдох гаалийн 

бүрдүүлэлтийн журмын талаар зааварчилгаа өгөх, мэдүүлгийн алдааг багасгах, 

журмын зөрчлөөс сэрэмжлүүлэх зорилгоор цуврал цахим уулзалт семинарыг зохион 

байгуулсан юм. 

• Засгийн газар захиалга болон хүргэлтийн цуцлалт, буцаан олголтын улмаас бий 

болсон зохицуулалтыг дагаж мөрдөх, худалдааны маргаантай холбоотойгоор худалдаа 

эрхлэгчдийг цахим хууль эрх зүйн туслалцаа авах боломжоор хангасан байна. 

• Засгийн газар Ковид-тэй холбоотойгоор худалдааны маргаантай байгаа компаниудад 

хууль эрх зүйн зөвлөгөө өгөх үйлчилгээ үзүүлж байна. БНХАУ-ын Олон Улсын 

Худалдааг Дэмжих Зөвлөл нь Ковид-19-ийн нөлөөлөлд өртсөн дотоодын компаниудад 

давагдашгүй хүчин зүйлийн тухай гэрчилгээ олгосон бөгөөд энэ нь давагдашгүй хүчин 

зүйлээс дэмжлэг авахыг хүсч буй компаниудад хэрэгтэй баримт бичиг болжээ 

• Ковид-19 цар тахлын хүрээнд жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчид нь хязгаарлалтын 

арга хэмжээний улмаас бий болсон эдийн засгийн үр дагаварт өртдөг байна. БНХАУ-

ын засгийн газар Ковид-19-ийн улмаас бий болсон эдийн засгийн хямралтай тэмцэхэд 

жижиг дунд эрхлэгчдэд үзүүлэх дэмжлэгийг тэргүүлэх чиглэлүүдийнхээ нэг болгосон 

юм.

• Ковид-19 хямралын үед дижитал худалдааны санхүүжилтийн хөгжлийг хурдасгахын 

тулд банкууд болон бусад санхүүгийн байгууллагууд худалдааны санхүүжилтийн 

дижитал шийдлүүдийг улам бүр нэмэгдүүлж байгаа нь жижиг бизнес эрхлэгчдэд 

зориулсан санхүүжилтийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэхэд дэмжлэг бодлог байна.

БНСУ

• Ковид-19-ын эсрэг БНСУ-ын засгийн газар олон түвшний болон олон агентлагийн 



  41

ХУДАЛДААГ ХӨНГӨВЧЛӨХ ТУХАЙ СУРГАЛТЫН ГАРЫН АВЛАГА

хариу арга хэмжээг өргөжүүлэх зорилгоор Ерөнхий сайдаар ахлуулсан гамшгийн болон 

аюулгүй байдлын хариу арга хэмжээний төвийг байгуулсан юм. 

• Засгийн газрын зохицуулалтын арга хэмжээний дагуу Солонгосын Гаалийн байгууллага 

нь нийгмийн эрүүл мэндийн байгууллагуудтай хамтран гаалийн үйл ажиллагаа, 

удирдлагад учирсан хохирлыг багасгахын зэрэгцээ Ковид-19-ын тархалтыг зогсоохын 

тулд бүхий л арга хэмжээг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.

• Тарифын хөнгөлөлт болон татвараас чөлөөлөх арга хэмжээг хэрэгжүүлсэн:

 » Импортоор орж ирж буй нүүрний хамгаалалтын маск болон мэс заслын маскны 

тарифыг 10% (үндэстний нэн тааламжтай тарифын нөхцлийн дагуу) -иас 0 % 

болгон бууруулсан байна.

 » Ариун цэврийн цаас болон маскны үндсэн түүхий эдийг 8% -иас 0% болгон 

бууруулсан байна.

 » Татвар төлөх хугацааг сунгах болон хэсэгчлэн төлөхийг зөвшөөрөх, буцаан олгох 

зэрэг татварын хөнгөлөлтийн арга хэмжээг баталсан байна.

 » Татварын онцгой хөнгөлөлтийг нийлүүлэлтийн сүлжээгээ ажиллуулахад хүндрэлтэй 

байгаа компаниуд болон Дэгү, Кёнбук дахь гамшгийн онцгой бүсэд байрладаг 

бизнес эрхлэгчдэд олгожээ. Татвар төлөх хугацааг нэг жил хүртэлх хугацаагаар 

сунган төлбөрийг хэсэгчлэн төлөхийг зөвшөөрч, хүсэлт гаргасан өдөр нь буцаан 

олголтыг өгөх зэрэг арга хэмжээг хэрэгжүүлсэн байна.

 » БНСУ-ын гаалийн байгууллага нь цар тахлын хямралд өртсөн томоохон 

үйлдвэрүүдийн гаалийн татварын шалгалт, төлбөрийн санамж, албадан хураах үйл 

ажиллагааг хойшлуулсан юм. Түүнчлэн БНСУ-ын гаалийн байгууллага нь Ковид-19 

хямралын улмаас үүссэн жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдэд бий болсон хятад 

сэлбэг хэрэгслийн хомсдлыг нөхөх зорилгоор автомашины үндсэн 25-н сэлбэг 

хэрэгсэлд гаалийн татварын хөнгөлөлтийг үзүүлж байна. 

 » Эрх бүхий байгууллага гаалийн татвар, хураамжийг хойшлуулахыг зөвшөөрсөн 

төдийгүй импортлогчдод гаалийн мэдүүлэг өгөх өдрөөс хойш нэг жилийн дотор 

төлбөр хийхийг зөвшөөрсөн бөгөөд энэ нь цар тахлын өмнөх 15 хоногийн 

хязгаарлалтаас мэдэгдэхүйц сунгалт юм.

 » Гаднаас ирж буй болон гарч буй маск, эмнэлгийн хэрэгсэл, ариутгалын бүтээгдэхүүн 

зэрэг зайлшгүй шаардлагатай бүтээгдэхүүнийг түргэн шуурхай хангахын тулд 

БНСУ-ын гаалийн байгууллага нь гаалийн бүрдүүлэлтийн системийг 24/7 горимын 
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дагуу ажиллуулж, хэд хэдэн гаалийн байгууллага эдгээр бүтээгдэхүүн, түүхий эдэд 

татвар ногдуулах хугацааг сунгасан байна. 

 » БНСУ-ын гаалийн байгууллага болон Хүнс, эмийн аюулгүй байдлын яам нь 

худалдааны үйлчилгээ эрхэлдэг компаниудад үзүүлэх холбогдох гаалийн 

бүрдүүлэлтийн журмын хүрээнд бүрэн дэмжлэг үзүүлэх чиглэлээр хамтран 

ажилладаг. Худалдааны зорилгоор нүүрний хамгаалалтын маскны импортын 

хүрээнд БНСУ-ын гаалийн байгууллага нь импортын зөвшөөрлийг аль болох богино 

хугацаанд олгохыг Хүнс, эмийн аюулгүй байдлын яаманд үүрэг болгосон байна. 

 » БНСУ-ын гаалийн байгууллага нь зэрлэг ан амьтдын худалдаанд гаалийн хяналтыг 

бэхжүүлэх чиглэлээр Байгаль орчны яамтай нягт хамтран ажилладаг байна (Ковид-

19-ыг дамжуулж буй сэжигтэй ан амьтад)

 » БНСУ-ын гаалийн байгууллага нь хорио цээрийн байгууллагуудтай хамтран 

хоёрдогч халдвараас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор татваргүй дэлгүүр, импорт/

экспортын агуулах, нисэх онгоцны буудал\далайн боомтод ажиллаж буй ажилчдаа 

хамгаалдаг байна.

 » БНСУ-ын гаалийн байгууллага нь цар тахлын үед гаалийн байгууллагын хяналт 

шалгалт, гадаад валютын хяналт, гарал үүслийг баталгаажуулах шалгалтын тоог 

багасгасан байна. Энэ хугацаанд нислэгүүд цуцлагдаж, тээвэрлэлт хязгаарлагдмал 

болсон тул олон улсын шуудан хүргэлтийн үйлчилгээг түр зогсоосон бөгөөд 

экспортлогч компаниуд холбогдох баримт бичгээ ирүүлэхэд хүндрэлтэй байсан. 

БНСУ-ын гаалийн байгууллага нь янз бүрийн орноос гарал үүслийн гэрчилгээ 

авахад бэрхшээлтэй тулгарч буй компаниудад дэмжлэг үзүүлэх чөлөөт худалдааны 

хэлэлцээрийн нэхэмжлэлийн хялбаршуулсан журмын талаарх "Ковид-19-ийн хариу 

арга хэмжээний дагуу гарал үүслийн баталгаажуулалтын шуурхай удирдамж" -ийг 

гаргасан юм. 

 » БНСУ-ын гаалийн байгууллага нь гаалийн бүрдүүлэлтийн үйл явцыг хялбарчлах, 

тодорхой улс орнуудын эрх бүхий компаниудад зардал хэмнэх бусад үр ашгийг бий 

болгох зорилготой итгэмжлэгдсэн аж ахуйн нэгжүүдийн системийг харилцан хүлээн 

зөвшөөрөх ажлыг өргөжүүлэхээр ажиллаж байна. 

 » БНСУ-ын гаалийн байгууллага нь гол түүхий эдийн ачааг эцсийн цэгт 

нэвтрүүлэхгүйгээр шууд үйлдвэрүүд рүү тээвэрлэх замаар нисэх онгоцны буудал 

болон далайн боомтуудын саатлыг арилгаж байна. 
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 » БНСУ-ын засгийн газар боомтын төлбөрийг бууруулан тээврийн компаниудын 

гаалийн мэдүүлгийн эзлэх хувийг нэмэгдүүлэх замаар тээврийн салбарыг дэмжих 

арга хэмжээ авсан юм. 

 » Цахим гаалийн бүрдүүлэлтийн систем (UNI-PASS) нь экспорт, импортын гааль, 

татвар хураалт, хяналт шалгалт болон бусад холбогдох захиргааны үйл ажиллагааг 

автоматжуулах дэлхийн хамгийн анхны 100%-ийн үр дүнтэй цахим гаалийн 

бүрдүүлэлтийн портал систем буюу гаалийн нэг цонхны үйлчилгээ болсон юм. 

БНСУ-ын гаалийн байгууллага нь Ковид-19 өвчний тархалтын үед системийн 

администраторууд дутагдсан болон албан газрууд хаагдсаны улмаас тасалдал 

үүсэхээс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор “Цахим гаалийн системийн яаралтай 

хариу арга хэмжээний гарын авлага” –ыг гаргасан байна.

 » БНСУ-ын гаалийн байгууллагын цахим гаалийн системээр дамжуулан гаальтай 

холбоотой бүх баримт бичгийг цахимаар ирүүлэх боломжтой. Гэсэн хэдий ч цаасгүй 

худалдаа нь баримт бичгийг цахим хэлбэрээр ирүүлэхээс илүү чухал зүйл бөгөөд 

БНСУ-ын засгийн газар цаасгүй худалдааг бусад худалдаатай холбоотой газруудад 

өргөжүүлэх боломжийг судалж байна. Энгийн тарифын хөнгөлөлт эдлэх чөлөөт 

худалдааны хэлэлцээрийн гарал үүслийн баримт бичгүүдийг өмнө нь эх хувиар нь 

авч байсан бол одоо цахим хэлбэрээр авдаг болсон юм.

 » Ковид-19 хямрал нь экспортод нөлөөлөөд зогсохгүй дотоодын эрэлтийг мэдэгдэхүйц 

сулруулж байгаа юм. Дотоодын эрэлт хэрэгцээг сэргээх арга хэмжээг судлах 

зорилгоор эдийн засгийн шуурхай зөвлөлийг хуралдуулсан байна.  Засгийн газар 

хувийн хэвшлийн хэрэглээг дэмжих зорилгоор гамшгийн яаралтай тусламжийн 

сангаас санхүүжүүлт олгохоор болсон юм. Төсвийн шинэчлэл, татварын хөнгөлөлт, 

жижиг бизнес эрхлэгчдэд бага хүүтэй зээл олгох зэрэг нь дэмжлэгийн арга хэмжээнд 

орно. 

 » Цар тахлын үед хүндрэлтэй тулгараад байгаа жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчид 

болон хувиараа хөдөлмөр эрхлэгчдийг дэмжих санхүүгийн багцыг боловсруулсан 

юм. Хүүгийн төлбөрийг хойшлуулах, хөрвөх чадварын хүрээнд жижиг дунд 

үйлдвэрлэл эрхлэгчдэд дэмжлэг үзүүлэх зээлийн хугацааг сунгах, жижиг дунд 

үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн санхүүгийн дарамтыг хөнгөвчлөх маш бага хүүтэй зээл 

зэрэг нь санхүүгийн дэмжлэгийн багцад ордог байна. 

 » Үндэсний татварын байгууллага нь жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн татвар 
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төлөх хугацааг сунгасан байна. Цаашид цар тахалд өртсөн жижиг дунд үйлдвэрлэл 

эрхлэгчдийн татварын дарамтыг бууруулах асуудлыг Засгийн газар хэлэлцэж байна. 

Тухайлбал жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчид оны эхний хагаст гарсан санхүүгийн 

алдагдлыг тайлагнасан тохиолдолд хөнгөлөлт буюу нөхөн олговор авах юм. 

 » БНСУ-ын экспортын чиглэлийн агентлагууд (БНСУ-ын жижиг дунд үйлдвэрлэл 

эрхлэгчид болон гарааны бизнес эрхлэгчид, БНСУ-ын жижиг дунд үйлдвэрлэл 

эрхлэгчдийн холбоо, БНСУ-ын олон улсын худалдааны холбоо) жижиг дунд 

үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн хилийн чанад дахь борлуулалтыг нэмэгдүүлэхэд дэмжлэг 

үзүүлэх чиглэлээр нягт хамтран ажилладаг.  

 » БНСУ-ын экспортын зээлийн агентлагууд нь жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдэд 

түргэвчилсэн зээлийн хөтөлбөр санал болгох замаар цар тахлын улмаас эдийн 

засгийн хямралд өртсөн хөрөнгө шаардлагатай байгаа экспортлогч, импортлогчдын 

зээлийг сайжруулж байна. Хямралд өртсөн аж ахуй нэгжүүдийн импортын эх 

үүсвэрийг төрөлжүүлэх зорилгоор үйл ажиллагааны анхдагч сангууд, хөнгөлөлттэй 

зээл, санхүүгийн эх үүсвэрийг бий болгосон байна. 

 » БНСУ-ын Ковид-19-ийн үед худалдааг хөнгөвчлөх практик үйл ажиллагаа нь 

худалдааны дүрэм журмын ил тод байдал, гаалийн байгууллагын үр дүнтэй 

дижитал шилжилтийн үндсэн дээр бий болсон байна. Одоогийн бүрэн хэмжээний 

дижитал гаалийн систем нь хилийн хатуу хязгаарлалтгүйгээр гол бараа, 

бүтээгдэхүүний хил дамнасан худалдааг тогтвортой байлгах нөхцлийг бүрдүүлсэн 

юм. Энэ нь бусад орнуудын гаалийн байгууллагуудыг дижитал шинэчлэлийн замд 

ороход дэмжлэг үзүүлсэн байна.

Монгол Улс

 » ДЭМБ олон улсын шинж чанартай нийгмийн эрүүл мэндийн онц байдлыг зарласны 

дараа Монгол Улс коронавирусын дэгдэлтийн эсрэг хариу арга хэмжээ авах гол 

байгууллага болох Эрүүл мэндийн яамны дэмжлэгтэйгээр тусгай чиг үүрэг бүхий 

байгууллагын төлөөллийг оролцуулан улсын онцгой комиссын үйл ажиллагааг 

эхлүүлсэн юм. 

 » Эмзэг бүлгийн өрх айл болон хямралд өртсөн бизнес эрхлэгчдийг хамгаалах, 

эдийн засгийг дэмжихэд чиглэсэн төсвийн цогц арга хэмжээг Засгийн газрын 

хуралдаанаас танилцуулсан бөгөөд эдгээр арга хэмжээ нь:
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 › Импортоор орж ирж буй зарим хүнсний болон эмнэлгийн бүтээгдэхүүнийг 

татвараас чөлөөлөх.

 › Хүүхдийн мөнгө болон ажилгүйдлийн тэтгэмжийг нэмэгдүүлэх.

 › 9 дүгээр сарын сүүл хүртэл татвар, нийгмийн даатгалын шимтгэлээс чөлөөлөх. 

 › Жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдэд олгох зээлийн баталгаа болон хөгжлийн 

банкнаас ноолуурын үйлдвэрлэл эрхлэгчдэд олгох хөнгөлөлттэй зээлийг 

нэмэгдүүлэх

 » Монгол Улс зай барих, зорчих хатуу хязгаарлалтыг хэрэгжүүлснээр нутаг дэвсгэрээ 

халдвар тархахаас амжилттай сэргийлж чадсан юм. Одоо Монгол Улсын хувьд 

хамгийн чухал зүйл бол Ковид-19-ийн дараах эдийн засгийн нөлөөллийг бууруулах 

явдал юм. Монгол Улс олон улсын нийгэмлэгтэй идэвхтэй хамтран ажиллаж, бүс 

нутгийн болон олон улсын байгууллагуудаас зээл, санхүүжилт авсан. Цаашид цар 

тахлын дараах худалдаа, бизнесийг тогтвортой дэмжих чиглэлд анхаарах хэрэгтэй 

юм.

3.2  Цар тахлын эсрэг худалдааг хөнгөвчлөх сайн туршлагууд: Төв болон 
хойд ази16

3.2.1 Арга хэмжээнүүдийн тойм

• Бүс нутгийн найман улсын хэрэгжүүлсэн хамгийн эхний арга хэмжээ бол нийгмийн 

эрүүл мэндийг хамгаалах арга хэмжээнүүд байв. 

• Бүх улс орнууд кафе, худалдааны төвүүдийг хааж олон нийтийн үйл ажиллагааг 

хязгаарласан. Зарим улс орнууд олон нийтийн дамжин өнгөрүүлэх систем, ялангуяа 

ахмад настнуудын чөлөөтэй зорчих хөдөлгөөнд хязгаарлалт хийсэн юм. Ихэнх 

бизнес эрхлэгчид алсаас ажиллах горимд шилжиж цар тахлын эсрэг томоохон арга 

хэмжээнүүдийг хэрэгжүүлсэн. 

• Бүс нутгийн олон улс онцгой байдал, хорио цээрийн дэглэм тогтоожээ.

• Бүх улс орнууд улсын хилээр нэвтрэхэд хязгаарлалт тогтоож, ачаа тээврийн 

хөдөлгөөнийг тусгай журмын дагуу зохицуулсан байна. 

16 Prepared by Yelena Vassilevskaya (July 29, 2020)
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• Цар тахлын үед бүс нутгийн бүх улс орнууд олон нийтийн дүрэм, журмыг хүргэх 

зорилгоор сурталчилгааны порталыг бий болгосон (тухайлбал, ОХУ-ын “ Ковид 19-ын 

цонхны” портал).

3.2.2 Бүтцийн зохицуулалт болон байгууллага хоорондын хамтын ажиллагаа

• Найман улс яам, засгийн газрын агентлагийн дарга нар болон гаалийн байгууллага, 

зам тээврийн яам (хороо), худалдааны яамнаас бүрдсэн цар тахлын хариу арга 

хэмжээг зохицуулах, боловсруулах, хэрэгжүүлэх үндсэн байгууллагуудыг байгуулсан 

юм.

• Гэсэн хэдий ч бүх улс орнууд зохицуулалтын байгууллагуудаас авч хэрэгжүүлж буй 

арга хэмжээний талаар олон нийтэд хялбар мэдээлэх боломжтой хэрэглэгчдэд ээлтэй 

мэдээллийн портал бий болгож чадаагүй байгаа нь бизнес эрхлэгчид болон нийт хүн 

амын дунд ихээхэн хязгаарлагдмал байдлыг үүсгэж байна.

3.2.3 Гаалийн хялбаршуулсан горим болон бүрдүүлэлт

• Эмнэлгийн хэрэгсэл, хүнсний болон бусад зайлшгүй шаардлагатай бүтээгдэхүүний 

гаалийн татварыг тэглэх.

• Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын хувь хэмжээг бууруулах болон зарим төрлийн 

бараа, бүтээгдэхүүн ялангуяа эмнэлгийн хэрэгслийн импортын НӨАТ-ыг тэглэх.

• Ковид-19-ийн нөлөөллөөс урьдчилан сэргийлэх, багасгахын тулд гаалийн журмыг 

хөнгөвчлөх, зарим бараа бүтээгдэхүүнд шуурхай гаалийн бүрдүүлэлт хийх зэргээр 

зарим шаардлагатай бараа бүтээгдэхүүний импортыг хөнгөвчлөх зохицуулалтыг 

нэвтрүүлэх. 

• Зарим улс орнууд зарим бараа бүтээгдэхүүний экспортыг нэг сараас хоёр сарын 

хугацаанд түр хугацаагаар хязгаарлан зогсоосон. 

• Ихэнх улсуудад ДХБ-ын Нарийн бичгийн дарга нарын газраас танилцуулсан журам, 

арга хэмжээний талаар мэдэгдсэн.

• Еразийн эдийн засгийн холбооны гишүүн орнууд “А төрлийн” гарал үүслийн гэрчилгээ 

олгох журмыг хялбаршуулсан болно. Энэхүү гэрчилгээний цахим хувилбарыг гаалийн 

мэдүүлгийн зорилгоор зургаан сарын хугацаанд ашиглаж болно



  47

ХУДАЛДААГ ХӨНГӨВЧЛӨХ ТУХАЙ СУРГАЛТЫН ГАРЫН АВЛАГА

3.2.4 Тээвэр, логистик болон худалдааг хөнгөвчлөх 

• Бүх улсууд вирусыг бусад улс орнуудаас нэвтрүүлэхгүйн тулд авто замын хяналтын 

цэгүүдэд тусгай журам гаргасан байна:

 » Ачаа тээвэрлэхэд хязгаарлагдмал тооны хяналтын цэг ашигласан байна (улс бүр 

хөрш улсуудтай зөвшилцөн хяналтын цэгийн жагсаалтыг гаргасан юм).

 » Эхний шатанд гадаадын жолооч нарыг орон нутгийн жолоочоор сольсон төдийгүй 

тракторыг (тусгай бүсэд) сольж дараа нь зөвхөн гадаадын чиргүүл болон хагас 

чиргүүлийг тухайн улсын нутаг дэвсгэрт нэвтрүүлэхээр болсон юм. Түүнчлэн 

жолоочийн корона вирусын шинжилгээ сөрөг гарсан тохиолдолд тээвэрлэлтээ 

үргэлжлүүлэхийг зөвшөөрсөн бөгөөд зөвхөн зориулалтын газруудад замын дагуу 

зогсохыг (түлш хийх, амрах гэх мэт) зөвшөөрсөн байна. Жолооч нар ерөнхийдөө 

шинжилгээний хариуг хоёр өдөр хүлээдэг юм. Зөвхөн Азербайжанд л жолооч нарт 

зориулсан хоол идэх, амрах үйлчилгээ бүхий амралтын чөлөөт бүс байдаг.

• Евразийн эдийн засгийн холбооны гишүүн улс орнууд зайлшгүй чухал бараа 

бүтээгдэхүүнийг импортлох зорилгоор “ногоон гарц”-ыг (нэгдсэн эрүүл ахуйн 

шаардлага, чиглэл, зогсоол, амралтын газрын байршлыг танилцуулах гэх мэт) бий 

болгосон юм. Түүнчлэн энэ туршлагыг бүс нутгийн бүх улс орнуудад ямар нэгэн 

байдлаар нутагшуулж магадгүй юм. 

• Төмөр замын хяналтын цэгүүдийн журамд бодитой өөрчлөлт ороогүй тул төмөр 

замын сүлжээ нь хөгжсөн улс орнууд ачаа тээвэрлэлтийг авто замаас төмөр зам руу 

шилжүүлэх болсон. Төмөр замын сүлжээ нь сайн хөгжөөгүй улс орнууд хэцүү нөхцөл 

байдалтай тулгарч байсан бөгөөд энэ асуудалд зайлшгүй чухал бараа бүтээгдэхүүн 

нийлүүлэлт ч хамааралтай байсан юм. 

• Казахстан, Киргизстан, Орос улсууд төмөр замын ачаа тээвэрлэлтийн явцад үүссэн 

зарим төлбөр, торгуулийг түр хугацаанд цуцалсан юм.

• ОХУ болон Казахстан улсууд төмөр замаар тээвэрлэж буй ачааны мэдээллийг 

цахимаар боловсруулах боломжийг бий болгосон бөгөөд энэ нь хүмүүсийн цаг хугацааг 

хэмнэдэг байна.

• Азербайжан төмөр зам, далайн холимог тээвэрлэлт бүхий төмөр замын ачааг 

ашиглахыг зөвшөөрсөн юм.

• Узбекистаны төмөр зам нь 2020 оны эцэс хүртэл тус улсаар дамжин Бүгд Найрамдах 

Киргиз Улсын өмнөд хэсэг болон эсрэг чиглэлд тээвэрлэх бүх ачаанд 30%-ийн 
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хөнгөлөлт үзүүлэх үйл ажиллагааг сунгасан юм.

3.2.5 Дижитал худалдааг хөнгөвчлөх арга хэмжээнүүд

• Хяналт шалгалтад хамрагдсан улс орнуудад худалдааг хөнгөвчлөх, цаасгүй 

худалдааны арга хэмжээг хэрэгжүүлэх ажлын үр дүнгийн түвшин харилцан адилгүй 

байна (НҮБ-ын 2019 оны дижитал болон тогтвортой худалдааг хөнгөвчлөх олон улсын 

судалгааг хавсралтаас үзнэ үү).

• Бүс нутгийн зарим улс орнуудад засгийн газрын цахим үйлчилгээний платформ 

(Киргизстан, Тажикстан, Туркменистан) байхгүй байгаа төдийгүй засгийн газрын цахим 

хуудсыг сайжруулах (Армен) шаардлагатай байна. Хэд хэдэн улс бараа бүтээгдэхүүний 

цахим мэдүүлэг буюу нэг цонхны цахим системийг хараахан хэрэгжүүлээгүй байгаа 

бөгөөд эдгээр системийг сайжруулах шаардлагатай байна. 

• Улс орнууд засгийн газрын зарим үйлчилгээний хүртээмжийг богино хугацаанд 

автоматжуулах боломжтой юм (ихэвчлэн нийгмийн тэтгэмж авах өргөдөл гаргах). 

Бизнес эрхлэгчдэд эдийн засгийн дэмжлэг авах боломж олгохын тулд бүх төрлийн 

цахим хуудсуудыг ашиглаж байна. 

• Узбекистаны төмөр замын байгууллага нь төмөр замаар тээвэрлэж буй бараа 

бүтээгдэхүүний мэдээллийг урьдчилсан байдлаар цахим хэлбэрээр боловсруулж 

гаалийн байгууллагуудад хүргэх програм хангамжийг боловсруулсан юм.

• Казахстан улс тус улсын тээврийн хэрэгсэлд гадаад улсын нутаг дэвсгэрээр дамжин 

өнгөрүүлэх зөвшөөрөл олгох үйл ажиллагааг богино хугацаанд автоматжуулсан юм 

(одоо хүчин төгөлдөр үйлчилж буй Казахстаны соёрхон баталсан олон улсын гэрээний 

дагуу).

• Армени улс татварын тайланг гаргах болон татвараа цахимаар төлөх боломжтой 

гар утасны аппликейшн бүтээжээ. Хамгийн сүүлийн үеийн мэдээллээр дээрх 

аппликейшнтэй ижил гар утасны аппликейшнийг Казахстан улс зарим банкуудад 

зориулан гаргасан байна. 

• Цахим навигацад суурилсан олон улсын хиймэл дагуулын байршил тогтоох системийг 

ашиглан ачаа тээврийг хянах засгийн газрын системийг нэвтрүүлсэний үр дүнд ОХУ 

урьд өмнө нь боломжгүй байсан хориглосон бараа бүтээгдэхүүнийг авто болон төмөр 

замаар дамжин өнгөрүүлэх боломжийг нээж өгсөн юм. Түүнчлэн Казахстан улс ийм 

системийг нэвтрүүлж байна.
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• Узбекистан улс гаалийн салбарыг цахим хэлбэрт шилжүүлэхэд чиглэсэн засгийн 

газрын хэд хэдэн шийдвэрийг гаргасан юм.

3.2.6 Санал, дүгнэлт

• Судалгаанд хамрагдсан үндэсний уур амьсгалын үнэлгээний бүс нутгийн орнуудын 

цар тахлын хариу арга хэмжээний талаарх мэдээллээс харахад бүх улс орнууд НҮБ-ын 

үйл ажиллагааны таван тулгуурын хүрээнд Ковид 19-ын эсрэг яаралтай нийгэм, эдийн 

засгийн хариу арга хэмжээ авч байгаа юм. (Туркменистанаас бусад улс халдварын 

тохиолдолыг үгүйсгэсэн)

• Дижитал болон тогтвортой худалдааг хөнгөвчлөх тухай олон улсын судалгаанд өндөр 

үнэлгээ авсан улс орнууд шинэ цахим үйлчилгээг түргэн шуурхай нэвтрүүлж чадсан нь 

биечлэн харьцах харилцааг бууруулсан төдийгүй халдвар авах магадлалыг багасган 

тухайн үйлчилгээг авах журмыг хялбарчилж өгчээ.

• Вирусын тархалтыг бууруулах зорилгоор улс орнуудын хэрэгжүүлсэн хязгаарлалт нь 

ачаа тээвэрлэлт ялангуяа авто замд голчлон нөлөөлсөн байна. Олон улсын худалдааг 

логистикийн асуудлаас тусад нь авч үзэж болохгүй юм. Энэ шалтгааны улмаас олон 

улсын ачаа тээвэр нь  ачааны дагалдах цахим баримт бичиг, Тир ачааны дагалдах 

цахим баримт бичиг болон түүнтэй төстэй баримт бичгүүдийг дижитал хэлбэрт 

шилжүүлэх арга хэмжээг дижитал болон тогтвортой худалдааг хөнгөвчлөх олон улсын 

судалгаанд хамруулах нь зүйтэй юм.

• Бизнесийн дагуу тухайн улс орны гаргасан шинэ журам, шаардлагын талаар холбогдох 

мэдээллийг олоход маш хэцүү байдаг бөгөөд энэ нь олон улсын худалдаа, логистикийг 

ихээхэн хязгаарлаж байдаг. Энэ шалтгааны улмаас худалдааг хөнгөвчлөх үндэсний 

хороог хараахан байгуулаагүй байгаа улс орнууд энэ ажлыг урагшлуулахын зэрэгцээ 

эдгээр байгууллагууд нь худалдаа, логистикийн салбарт гарсан сүүлийн үеийн 

өөрчлөлтүүдийн талаарх улс хоорондын мэдээллийн солилцоог оновчтой болгохын 

тулд эдгээр мэдээллийг нарийвчлан боловсруулах шаардлагатай байна.
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4  Цар тахалд өртсөн эдийн засгийн тулгуурыг 
бэхжүүлэх худалдааг хөнгөвчлөх шинэ арга 
хэмжээнүүд

4.1 Цахим худалдаа – Уламжлалт бус жижиглэн худалдааны бизнес

Энэхүү санаачлагыг судлах асуудлыг эхний үе шатанд хийх шаардлагатай байсан юм. 

Өнөөгийн цар тахлын хямрал олон бизнес эрхлэгчид, ялангуяа жижиг дунд бизнес эрхлэгчдэд 

нөлөөлж байна (тухайлбал аялал жуулчлалын салбарын бизнес эрхэлдэг хүмүүс).

Жижиг дунд бизнес эрхлэгчдэд боломжит худалдан авагчдад хүрч үйлчлэх шинэ орон 

зай хэрэгтэй болно. Түгээмэл сонголт бол цахим худалдаа байх төдийгүй үүнийг хэрэглэгчийн 

зах зээлд чиглэсэн бизнес гэж нэрлэдэг. Яагаад цахим худалдаа вэ?  Дэлхийн статистикийн 

компаний нэг болох Статиста нь дэлхийн хэмжээнд 2023 онд 6.5 их наяд ам.долларын 

цахим худалдааны төслүүд хэрэгжинэ гэж үзэж байгаа бөгөөд одоогийн төсөөлөл 4.2 их наяд 

ам.доллар байна17. Цар тахлын үед жижиглэн цахим худалдааны борлуулалтын хэмжээ өндөр 

хувьтай байсан юм. 

17  https://www.statista.com/statistics/379046/worldwide-retail-e-commerce-sales/#:~:text=In%202019%2C%20retail%20
e%2Dcommerce,most%20popular%20online%20activities%20worldwide.
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График: Дэлхийн жижиглэн цахим худалдааны борлуулалтын хэмжээ
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Тухайлбал саяхан болсон “Ганц бие хүмүүсийн өдөр” -ийн хямдралын үеэр CNN Бизнес 

агентлагийн мэдээлсэнээр  Алибаба компани 498.2 (ойролцоогоор 75 тэрбум ам доллар) тэрбум 

юаны борлуулалт хийж жилийн борлуулалтаараа дахин дээд амжилт тогтоосон бөгөөд энэ нь 

өмнөх жилийнхээс 26% -иар өссөн үзүүлэлт юм.18 

Монголын жижиг дунд бизнес эрхлэгчид цахим худалдааг уламжлалт зах зээлийн орон 

зайн өөр нэг хувилбар хэмээн үзэж магадгүй юм. 

Олон улсын худалдааны цаашдын төлөвөөс харахад ийм борлуулалтын хэмжээ нь 

нэмэлт хөнгөлөлт шаарддаг байна. Тиймээс Дэлхийн гаалийн байгууллага нь хил дамнасан 

цахим худалдааг хөнгөвчлөх арга хэмжээний хүрээнд хэд хэдэн журмыг танилцуулсан юм.19 

Эргэлзээ төрүүлэхгүйн тулд уламжлалт худалдаанаас ялгаатай худалдааг хил дамнасан цахим 

худалдаа гэж үздэг. Цахим худалдааны бараа бүтээгдэхүүний үзүүлэлт нь ердийн худалдааны 

ачаа бараанаас ялгаатай байдаг. Цахим худалдааны ачаа нь олон шинж чанартай төдийгүй үнэ 

цэнэ багатай бөгөөд ердийн худалдааны ачаа бараатай харьцуулахад хурдан шуурхай гаалийн 

18 https://edition.cnn.com/2020/11/10/tech/singles-day-2020-alibaba-intl-hnk/index.html

19  http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/global/pdf/topics/facilitation/activities-and-programmes/ecommerce/wco-
framework-of-standards-on-crossborder-ecommerce_en.pdf?db=web
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бүрдүүлэлт шаарддаг байна.

Дэлхийн гаалийн байгууллагын удирдамжийг дагаж мөрдөхөд гаалийн байгууллагын 

өмнө тулгарч буй өөр нэг бэрхшээл бол "Үл тооцох хувь" -ийг хэрэгжүүлэх явдал бөгөөд энэ нь 

хилийн боомтоор орж ирж буй цахим худалдааны тээвэрлэлтэд бага татвар ногдуулдаг буюу 

эсхүл огт татвар авдаггүй үнийн босго юм. Дүгнээд хэлэхэд гаалийн байгууллагууд хил дамнан 

орж ирсэн цахим худалдааны тээвэрлэлтэд их хэмжээний татвар ногдуулдаггүй юм. Өөрөөр 

хэлбэл хил дамнасан гадагшаа чиглэсэн цахим худалдааны тээвэрлэлт нь ямар ч татвар 

хүлээхгүй юм. 

Иймээс ийм удирдамжийг хэрэгжүүлэх нь олон улсын худалдаачид болон дотоодын 

худалдан авагчдад ашигтай байх юм. Гэсэн хэдий ч төсвийн орлогыг бүрдүүлэх талаас авч 

үзвэл “Үл тооцох хувь” -иас үүссэн орлогын алдагдлыг даван туулахын тулд дэлхийн гаалийн 

байгууллага нь тухайн улсад орлогын өөр эх үүсвэрийг тодорхойлох цогц арга барилтай байхыг 

зөвлөж байгаа юм. 

4.2 Орлогын өөр эх үүсвэр

Монголын цахим жижиглэнгийн худалдаа эрхлэгчдийн өсөлтийг дэмжих зорилгоор 

худалдааг хөнгөвчлөх арга хэмжээнүүдийг хэрэгжүүлсэнээр жижиг дунд бизнес эрхлэгчдэд 

цахим худалдааны борлуулалтаас өндөр ашиг олоход ихээхэн дэмжлэг болох юм. Монголын 

жижиг дунд бизнес эрхлэгчдийг хариуцсан  байгууллагуудын (Тухайлбал Жижиг дунд 

үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх сан) дэмжлэгтэйгээр жижиглэн худалдааны цахим зах зээл цэцэглэн 

хөгжиж, улмаар Монгол Улсын эдийн засгийн өсөлтийг хөдөлгөгч гол хүчин зүйлийг хүчин 

бэхжүүлэх юм. Монгол Улс төсвийн орлогын өөр эх үүсвэрийг бүрдүүлж аж ахуйн нэгжүүдийн 

татвар хураамжийг нэмэгдүүлэн илүү их ашиг олохоор төлөвлөж байна. 

Гадаадад гаргах хил дамнасан тээвэрлэлтэд хялбаршуулсан худалдааг хөнгөвчлөх 

арга хэмжээ авч хэрэгжүүлсэн тохиолдолд цахим худалдаа эрхлэх зардал ялангуяа экспортын 

журмыг дагаж мөрдөхөд хэд хэдэн асуудлыг шийдвэрлэх шаардлагатай байна. Энгийнээр 

хэлбэл экспортлогч экспортын худалдааны журамд тээвэр зуучийн үйлчилгээг ашиглах болно. 

Цахим худалдааны экспортын хэмжээ их бага байх болон үнэ цэнэ багатай байх тохиолдолд 

тээвэр зуучийн үйлчилгээг ашиглах нь эдийн засгийн хувьд ашиггүй байх юм. Түүнчлэн тээврийн 

асуудал ч бэрхшээлтэй байх болно. Хүргэлтийн хурдны хэрэгцээ шаардлагаас хамаарч 
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цахим худалдаа эрхлэгчид эдийн засгийн хувьд үр ашиг хүртэхгүй байх боломжтой тул цахим 

худалдааны ачааг ихэвчлэн агаарын замаар тээвэрлэдэг байна.

4.3 Цахим зах зээл

Жижиг дунд бизнес эрхлэгчдийн хэрэгжүүлж буй нийтлэг шийдэл бол цахим зах зээлийг 

ашиглах явдал юм. Цахим зах зээл нь цахим худалдаа эрхлэгчдийн бүтээгдэхүүнийг борлуулах 

бөгөөд захиалга өгсний дараа цахим борлуулагч нь бүтээгдэхүүнийг савлаж, цахим зах зээлд 

хүргэх үүрэгтэй бөгөөд үлдсэн үйл ажиллагаа нь цахим зах зээлийн чиг үүргийн дагуу явагдах 

болно. Цахим жижиглэнгийн худалдаа эрхлэгчдэд бага хэмжээний төлбөр ногдуулж болох 

боловч үүнийг тэд өөрсдөө бие даан зохицуулснаар харьцангуй өндөр зардалтай байх болно. 

Дэлхийн цахим зах зээлүүд (тухайлбал Alibaba, Amazon.com) өөрийн гэсэн байр 

суурьтай боловч дотоодын зах зээл дээрх үйлчилгээний цар хүрээ нь тодорхойгүй байгаа юм. 

Дотоодын цахим зах зээл нь (ж.нь. unegui.mn) хялбар буюу боломжит хэдий ч дээр дурдсанчлан 

тэдний санал болгож буй үйлчилгээний цар хүрээний талаарх мэдээлэл хязгаарлагдмал байдаг. 

Цахим худалдааны хувьд худалдааг хөнгөвчлөх таатай орчныг бүрдүүлсэнээр дэлхийн 

цахим зах зээлүүд Монголын зах зээлийг сонирхож магадгүй юм. Түүнчлэн Монголд аль хэдийн 

байр сууриа эзэлсэн байгууллагууд үйл ажиллагаагаа өргөжүүлэх сонирхолтой байх боломжтой 

юм. Үүний нэгэн адил ийм таатай орчин нь дотоодын цахим зах зээлийн бизнесийг өргөжүүлэх 

болон энэ салбарт дотоодын шинэ тоглогчдыг татахад нөлөө үзүүлэх болно.
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5  Худалдааг хөнгөвчлөх салбар дахь 
эмэгтэйчүүдийн оролцооны ач холбогдол болон 
жендерийн эрх тэгш байдал

“Одоогийн байдлаар олон эмэгтэйчүүд дэлхийн эдийн засгийн шугам дээр зогсож 

байна. Эмэгтэйчүүд дэлхийн хөгжил цэцэглэлтэд асар их хувь нэмэр оруулж, эмэгтэйчүүдийн 

үл оролцоо нь дэлхийн нийт дэлхийн худалдааны үр ашгийг бүрдүүлэхэд хүндрэл бий болгодог. 

Барселоны их сургуулийн судалгаагаар нэг хүнд ногдох ажиллах хүчний орлогоос бүх эмэгтэй 

хасагдах тохиолдолд тус орлого 40% -иар буурна гэж үзжээ. Дэлхийн жижиг дунд бизнес 

эрхлэгчдийн 30% -иас 40% -ийг эмэгтэйчүүд бүрдүүлдэг гэсэн тооцоо байдаг боловч бүс 

нутгуудад энэ тоо нэлээд ялгаатай байдаг юм. Гэсэн хэдий ч экспортын компаниудын зөвхөн 

20% -ийг эмэгтэйчүүд удирддаг байна”.20 

Дээрх эхний хэсгийн мөрөнд бичигдсэн мэдээллийг 2019 оны Олон улсын 

эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах өдрийн үеэр хийсэн танилцуулгаас авсан юм. Үүнтэй адил 

олон тооны тайлан, нийтлэл, судалгаа хийгдсэн байна. Эдгээрийн ихэнх нь нийтлэг асуудлууд 

болон бэрхшээлүүдээс гадна худалдааг хөнгөвчлөх салбар дахь эмэгтэйчүүдийн оролцооны ач 

холбогдлын талаар дурдсан байдаг.

Бэрхшээлүүд нь худалдааны арга хэмжээ ялангуяа хилийн боомтууд дээрх ялгаварлан 

гадуурхах хандлагыг хамарсан байдаг. Үүний дараа яагаад хилийн боомтууд дээр вэ? гэсэн 

асуулт гарч ирнэ.

Олон орны хувьд хилийн худалдаа буюу жижиг худалдаа нь асар том зах зээл бөгөөд 

тус худалдааг ихэвчлэн эмэгтэйчүүд эрхэлдэг байна. Хилийн хүнд худалдаа эрхэлдэг Монголд 

ч мөн ийм байдаг (тухайлбал Монголын Замын Үүдээс БНХАУ-ын Эрээн хотын хооронд). Гэсэн 

хэдий ч Монгол Улсын хилийн хяналтын байгууллагуудад ялгаварлан гадуурхсан асуудал 

бүртгэгдсэн, мэдэгдсэн тохиолдол байхгүй байна. Энэ нь Монгол Улсын хүйсийн харьцаатай 

холбоотой бөгөөд энэхүү хүйсийн харьцаа нь эхний хэсгийн мөртэй бас холбоотой юм.

. 

20	 https://www.tradefacilitation.org/insights/international-womens-day/
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• 2020 онд 3.245 сая хүн амтай https://countrymeters.info/en/Mongolia

• Судалгаагаар хүйсийн харьцаа нь эрэгтэй 49.4%, эмэгтэй 50.6% байна.

Энэ харьцаа болон Барселоны Их Сургуулийн хийсэн судалгааны үр дүнгээс харахад 

Монгол дахь жижиг дунд бизнес эрхлэгчдийн ихэнх хэсгийг эмэгтэй бизнес эрхлэгчид бүрдүүлж 

болох юм. Монгол Улсад худалдааг хөнгөвчлөх бодлого, арга хэмжээг хэрэгжүүлэх үйл 

ажиллагаан дах эмэгтэйчүүдийн зөвлөлдөх оролцоо нь жижиг дунд үйлдвэрлэлийн салбарыг 

бүхэлд нь бэхжүүлэх болно. 

Олон улсын эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах өдөр илтгэл тавьсан илтгэгч худалдааг 

хөнгөвчлөх үйл ажиллагаан дахь эмэгтэйчүүдийн ач холбогдлыг онцлон тэмдэглэсэн юм.

“Гэсэн хэдий ч эмэгтэйчүүд ихэвчлэн эрэгтэйчүүдээс илүү өндөр түвшинд ялгаварлан 

гадуурхал болон хүнд сурталтай тулгардаг бөгөөд тухайн улсын албан ёсны хилийг давж 

чадахгүй байх магадлалтайг бид мэднэ. Түүнчлэн худалдааны бодлого болон журам нь жижиг 

худалдаа эрхлэгч эмэгтэйчүүдийн хувьд маш ойлгомжгүй байдаг. 

Худалдааг хөнгөвчлөх гэдэг нь бараа бүтээгдэхүүнийг хилээр гаргахад хэрэгжүүлдэг 

үйл ажиллагааг хялбарчлан оновчтой болгох бүхий л үйл ажиллагаа юм. Ихэнх тохиолдолд 

энэ нь автоматжуулалт болон дижитал үйл ажиллагааг нэвтрүүлдэг бөгөөд худалдаа 

эрхлэгчид хил дээр богино хугацаанд зорчиж бага цаг хугацаа зарцуулах шаардлагатай 

болдог тул энэ нь жендэрт суурилсан ялгаварлан гадуурхах боломжийг багасгадаг гэсэн үг 

юм.”
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