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Холбогдох стратегийн зорилт Бүс нутгийн интеграцчилал (БҮС) 

 

Эдийн засгийн хүртээмжтэй өсөлт (ХҮР) 

 

Өөрчлөлтийн чиглэлүүд Засаглал ба чадавхийн хөгжил (ЗАС) 

Салбар / Дэд салбар Аж үйлдвэр ба худалдаа/Худалдаа ба үйлчилгээ 

Жендэрийн тэгш эрх ба 
жендэрийн тэгш эрхийн үзэл 
баримтлалыг бодлого төлөвлөлт, 
үйл ажиллагаанд тусгах нь 

Жендэрийн тэгш эрхийн үзэл баримтлалын зарим агуулгатай (ЖЗА) 

Төслийн тодорхойлолт Энэхүү төслийн хүрээнд худалдаанд учирч буй саад бэрхшээлийг 
бууруулах зорилгоор сонгогдсон хилийн боомтуудын нэвтрэх хүчин 
чадлыг нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн барилга байгууламжуудыг шинээр 
барих, хуучныг сэргээн засварлах, хяналт шалгалтын орчин үеийн 
тоног төхөөрөмж нийлүүлэх, Гаалийн автоматжуулсан мэдээллийн 
систем (КАИС)-ийг шинэчлэх, гадаад худалдааны цахим нэг цонхны 
үйлчилгээ (ЦНЦ) нэвтрүүлэх суурь бэлтгэл ажлыг хангах зэрэг 
ажлуудыг хийж гүйцэтгэнэ. 

Төслийн үндэслэл ба Улс/Бүс 
нутгийн стратегитай уялдсан 
байдал 

Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улс, Оросын Холбооны Улсын дунд 
байрлах Монгол Улс бол хүн амын нягтрал хамгийн багатай 
улсуудын нэг юм. Далайд гарцгүй, өргөн уудам (1.5 сая хавтгай 
дөрвөлжин километр) газар нутагтай тус улсын хувьд эдийн 
засгийн хүртээмжтэй өсөлтийг бий болгоход бүс нутгийн эдийн 
засгийн хамтын ажиллагаа ба худалдаа чухал ач холбогдолтой. 
Монгол Улсад тулгарч буй хөгжлийн сорилтууд дээр худалдаа 
эрхлэх зардал газарзүйн байршлаас улбаатай өндөр байгаа нь 
томоохон нэрмээс болж байна.  

 

Байгалийн баялаг их, хөдөө аж ахуйн салбар өндөр ач 
холбогдолтой Монгол Улсад олон улсын худалдаа ямагт чухал 
байрь суурь эзэлсээр ирсэн. Сүүлийн жилүүдэд худалдааны дэг 
журмыг либералчлах, Япон зэрэг худалдааны түнш орнуудтай 
чөлөөт худалдааны гэрээ байгуулах зэргээр Монгол Улсын 
экспортыг тэлэх, гадаад зах зээлд нэвтрэх боломжуудыг нээх 
чиглэлд ахиц дэвшил гарсан хэдий ч эдгээр нь худалдаанаас олох 
үр өгөөжийг хөгжлийн хөшүүрэг болгон ашиглахад хангалтгүй 
байна. Худалдааг хөнгөвчлөх чиглэлд дорвитой арга хэмжээ авч 
хэрэгжүүлээгүйгээс Монгол Улсын дэлхийн зах зээлд өрсөлдөх 
чадвар сул байна. Иймд гадаад худалдаа эрхлэхэд зарцуулж буй 
мөнгөн болон цаг хугацаагаар хэмжигдэх зардлыг бууруулахын 
тулд бүс нутгийн эдийн засгийн хамтын ажиллагаа, уялдаа холбоог 
сайжруулах нь зүйтэй.  

 

Монгол Улс нь Төв Азийн Бүс Нутгийн Эдийн Засгийн Хамтын 
Ажиллагааны Хөтөлбөр (КАРЕК)-ийн гишүүн орон. КАРЕК-ийн 2020 
он хүртэл баримтлах Тээвэр, худалдааг хөнгөвчлөх стратегийн 
баримт бичигт дэд бүтцийн салбарт хөрөнгө оруулж, худалдааг 
хөнгөвчлөх үйл ажиллагааг хэрэгжүүлснээр КАРЕК-ийн тээврийн 6 
коридороор зорчих зорчигчдын тоо, бараа эргэлтийн хэмжээг 
нэмэгдүүлэх зорилго тавьсан. Үүний зэрэгцээ Монгол Улсын 
Үндэсний авто замын сүлжээг хөгжүүлэх ерөнхий төлөвлөгөөнд 
тээврийн үйлчилгээг сайжруулах, тээврийн хэрэгслийн ашиглалтын 
зардлыг бууруулах, хөрш орнуудын далайн боомтуудтай холбох, 
бүс нутгийн чанартай замууд барих зэрэг үйл ажиллагаа тусгагдсан.  



Төслийн үр нөлөө Худалдааны эргэлт нэмэгдэж, өрсөлдөх чадвар сайжирна.  

Төслөөс хүлээгдэж буй үр дүн 

Төслийн үр дүн Үр дүнд чиглэсэн ахиц дэвшил 

Худалдаа эрхлэхэд зарцуулж буй зардал ба 
хугацаа багасна.  

Мэдээллийн технологийн (МХТ) зөвлөх нь ГЕГ дээр 
байгуулагдсан ажлын хэсгийн хамтаар КАИС 
болон ЦНЦ системүүдийг хөгжүүлэх “замын 
зураглал”, мөн КАИС сайжруулах техникийн 
тодорхойлолтыг боловсруулж байна. Зөвлөх 
эдгээр ажлыг гүйцэтгэх явцад төслийн худалдан 
авалтын төлөвлөгөө (ХАТ)-нд тусгагдсан 
багцуудыг худалдан авах нь ГЕГ-ын өнөөгийн 
нөхцөл байдалтай нийцэхгүй байгааг олж 
тодорхойлсон. Үүссэн асуудлыг шийдвэрлэж, 
болзошгүй эрсдэлээс урьдчилан сэргийлж, 
төслийн бүрэлдэхүүн хэсгүүдийг зохистой 
хэрэгжүүлэхийн тулд гүйцэтгэгч байгууллагатай 
тохирсоны дагуу ХАТ-нд өөрчлөлт оруулах болсон. 
2018.08.06 өдөр АХБ-ны Худалдан авалтын 
системд шинэчлэн батлагдсан ХАТ нийтлэгдсэн.  
Дэлхийн гаалийн байгууллагын Өгөгдлийн загвар 
(Data Model)-ыг Монгол хэл рүү хөрвүүлсэн ба энэ 
нь төрийн байгууллагууд хоорондоо мэдээллийг 
шуурхай солилцоход стандарт протоколын үүрэг 
гүйцэтгэх болно.     
Хууль эрх зүйн зөвлөх ЦНЦ үйлчилгээ, 
шинэчлэгдсэн КАИС системийг хэрэглэхэд 
чиглэсэн дотоодын хууль эрх зүйн орчны 
судалгаа, цаашид хийгдвэл зохих өөрчлөлтүүдийн 
талаар судалгаа хийж байна.  

Хэрэгжилтийн явц 

Төслийн гүйцэтгэл ба үйл ажиллагаа Төслийн хэрэгжилтийн байдал (гүйцэтгэл, үйл 
ажиллагаа ба тулгарч буй асуудлууд) 

 КАИС-ийн харилцаа холбооны дэд бүтэц 
сайжирч, Гааль, татварын байгууллагын 
системүүд мэдээлэл солилцох боломж 
бүрдэнэ.  
 Хилийн боомтуудын барилга байгууламж, 
тоног төхөөрөмжинд шинэчлэлт, сайжруулалт 
хийгдэнэ.  
 ЦНЦ үйлчилгээ нэвтрүүлэх бэлтгэл ажил 
хангагдана.  

МХТ-ийн зөвлөх (гадаад, CS7) хэрэгжүүлэгч 
байгууллагад байгуулагдсан ажлын хэсгийн 
дэмжлэгтэйгээр КАИС-ийн техникийн 
тодорхойлолтыг боловсруулж байна.  
МХТ-ийн зөвлөх КАИС болон ЦНЦ системүүдийг 
хөгжүүлэх “замын зураглал” бэлтгэж байна. 
Түүнчлэн, Дэлхийн гаалийн байгууллагын 
Өгөгдлийн загвар Хувилбар 3.1-г Монгол хэл рүү 
хөрвүүлсэн ба энэ нь ГЕГ-ын КАИС-ийн мэдээлэл 
солилцооны стандарт протокол байх болно.  
Хууль эрх зүйн зөвлөх ЦНЦ, КАИС зэрэг худалдааг 
хөнгөвчлөх үйл ажиллагааг зохицуулах дотоодын 
эрх зүйн орчинд баримтын судалгаа хийсэн ч 
ажлын үр дүн нь хангалтгүй байсан тул тайланг 
Гүйцэтгэгч байгууллага хүлээж аваагүй. Тиймээс 
гэрээ байгуулсан дотоодын зөвлөх ажлаас 
чөлөөлөгдөх өргөдлөө 2018.03.02 өдөр өгсөн. ГБ-
аас 2018.09 сард шинэ зөвлөх шалгаруулсан.  
Төлөвлөлт эхлүүлэх шатанд, ХБ ба ГБ-ын зүгээс 
төслийн зорилтот үзүүлэлтэнд эмэгтэй худалдаа 
эрхлэгчдийг тусад нь нэвтрүүлэх гарц нээх (2014 
оны суурь үзүүлэлт) гэснийг бодит амьдралд илүү 
нийцсэн, хэрэгжүүлж болохуйц зорилтот 
үзүүлэлтээр солих санал тавьсан. Энэ асуудлаар 
АХБ-д 2017.12 сард ГЕГ-аас албан захидал 
хүргүүлсэн. Төслийн баг төлөвлөгөөний дагуу 
хяналт үнэлгээний ажил гүйцэтгэх үедээ энэ 
асуудлыг шинээр томилогдсон ГЕГ-ын албан 
тушаалтнуудтай хэлэлцэж, улмаар АХБ-ны 
холбогдох хэлтэс, газруудтай зөвшилцөх болно.  
МХТ-ийн зөвлөх экспорт, импортын хяналт 
шалгалтын журмын дагуу бүрдүүлдэг баримт 
бичгийг хялбарчлах зорилгоор цогц асуумж 
судалгаа авсан. Хилийн 4 байгууллага бүгд 



судалгаанд хамрагдсан. Экспорт, импортын баримт 
бичгийн бүрдүүлэлтийг хялбарчлах тухай 
семинарыг 2018 оны 5 сард зохион байгуулсан.  
Төслийн 1 дүгээр бүрэлдэхүүнд бага хэмжээний 
өөрчлөлт оруулах саналыг АХБ 2017.10.20-д 
зөвшөөрсний дагуу 1 дүгээр бүрэлдэхүүн хэсгийн 
хүрээнд баригдах барилга байгууламжууд болон 
авто замын барилгын ажлын эскиз болон ажлын 
нарийвчилсан зургуудыг зөвлөх компаниуд (CS1 
ба CS2) хийж байна.  

 

ГЕГ/ТХН-ээс худалдан авалтын багц “G4.1: КАИС-
ийн тоног төхөөрөмжийн шинэчлэлийн 1-р шат”-
ын тендерийн зарыг 2018.10 сард дотоодын сонин, 
Засгийн газрын цахим хуудсаар дамжуулан нийтэд 
зарласан. Үнэлгээ хийгдэж байна.  

Газарзүйн байршил Улс орон даяар 

Хамгааллын ангиллууд 

     Байгаль орчин B 

     Албадан нүүлгэн шилжүүлэлт B 

     Уугуул иргэд C 

Байгаль орчин, нийгмийн асуудлуудын хураангуй 

     Байгаль орчин 2017 оны 2-р улиралд СЯ-аас 1 дүгээр бүрэлдэхүүний цар хүрээг 
өөрчлөх санал тавьсантай холбогдуулан АХБ-нын зөвлөхүүд 
урьдчилсан судалгаа хийж БОАШҮ, БОМТ ба УАЭЭБ-ын тайланг 
боловсруулсан. Ийнхүү Байгаль орчны хувьд төслийг В ангилал руу 
шилжүүлсэн ба үүнд ТХУАӨГ буюу Нийцлийн асуудал эрхэлсэн 
захирал 2017.6 сард зөвшөөрөл олгосон.  

 

Зам болон хилийн боомтын байгууламжуудын нарийвчилсан 
инженерийн зураг төсөл бэлэн болсны дараагаар БОМТ-г дахин 
хянаж шинэчилнэ.  

 

БОАШҮ, БОМТ ба УАЭЭБ-ын тайланд тусгагдсан үйл ажиллагааг 
хэрэгжүүлэх үүднээс төслийн хүрээнд Байгаль орчны зөвлөх сонгон 
шалгаруулж авсан.  

     Албадан нүүлгэн шилжүүлэлт Урьдчилсан судалгааны үр дүнгээс харахад, санал болгож буй 1.6 
км орчим зам барих трасс дагуу цөөн тооны байгууламж өртөж 
болзошгүй. Иймд Албадан нүүлгэн шилжүүлэлтийн хувьд төслийг В 
ангилал руу шилжүүлсэн ба үүнд ТХУАӨГ буюу Нийцлийн асуудал 
эрхэлсэн захирал 2017.9 сард зөвшөөрөл олгосон.   

 

Зам болон боомтын байгууламжуудын нарийвчилсан инженерийн 
зураг төсөл бэлэн болсны дараагаар төслийн баг Нүүлгэн 
шилжүүлэлтийн төлөвлөгөө боловсруулах шаардлага хэрэгцээг 
үнэлнэ.  

     Уугуул иргэд Хамаарахгүй 

Оролцогч талуудын харилцаа, оролцоо ба хэлэлцүүлэг 
    Төслийн төлөвлөлтийн үед Төслийн төлөвлөлтийг олон улсын худалдааны зохицуулалт 

эрхэлсэн төрийн байгууллага, худалдаа эрхлэгчид, хувийн 
хэвшилтэй өргөн хүрээнд зөвшилцсөний үндсэн дээр хийсэн.  

    Төслийн хэрэгжилтийн үед Төслийг төрийн байгууллага, хувийн хэвшилтэй нягт хамтран 
ажиллах замаар хэрэгжүүлнэ. Төслийн баг бүх оролцогч талуудтай 
хэрэгжүүлж буй үйл ажиллагаагаа зөвшилцөн, төслөөс болон 
төрийн байгууллагаас санаачилсан цуврал арга хэмжээнүүдийг 
зохион байгуулах замаар уялдаа холбоог ханган ажиллаж байна.  

Бизнесийн боломжууд 

    Зөвлөх үйлчилгээ  

    Худалдан авалт  

Анх зарласан огноо  

АХБ-ны хариуцсан ажилтан Далайхүүгийн Өнөржаргал 
(dunurjargal@adb.org)  

АХБ-ны хариуцсан газар Зүүн Азийн газар 



АХБ-ны хариуцсан хэлтэс Монгол Улс дахь Суурин төлөөлөгчийн газар 

Хэрэгжүүлэгч байгууллага Сангийн яам (хуучин Санхүү, эдийн засгийн яам) 

    

   

Цагалбар 

Төслийн үзэл баримтлалыг   
батлах 

 2016 оны 3 дугаар сарын 4 

Баримт цуглуулах, судалгаа  
хийх 

2016 оны 2 сарын 1-5  
 

Удирдлагын хянан хэлэлцэх  
хурал 

 2016 оны 3 дугаар сарын 11 

    Төслийг батлах  2016 оны 4 дүгээр сарын 22 

Сүүлд хийгдсэн төслийн  
хяналт 

 2018 оны 12 дугаар сарын 21 
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Зээл 

 Төсөл дуусах огноо 

Батлагдсан 
дугаар 

Төсөл 
батлагдсан 
огноо 

Гэрээнд 
гарын үсэг 
зурсан 
огноо 

Хүчин төгөлдөр 
хэрэгжиж 
эхэлсэн огноо 

Анхны 
хувилбар 

Шинэчилсэн Бодит 

Зээл- 
3387-MOН 

2016 оны 4 
дүгээр 
сарын 22 

2016 оны 4 
дүгээр 
сарын 28 

 2016 оны 7 
дугаар сарын 11 

2022 оны 6 
дугаар сарын 
30 

2023 оны 12 
дугаар сарын 
31 

 

Санхүүжилтийн төлөвлөгөө Зээлийн зарцуулалт 

 НИЙТ (сая ам.доллараар 
илэрхийлсэн дүн) 

Огноо  АХБ Бусад Цэвэр хувь 

Төслийн өртөг 29.07 Гэрээлсэн нийт дүн (өссөн дүнгээр) 
 АХБ 27.00 2018 оны 12 

дугаар сарын 
28 

1.29 0.00 4.69% 

 Хамтрагч тал 2.07 Зарцуулсан нийт дүн (өссөн дүнгээр) 
 Хамтарсан 
санхүүжилт 

0.00 2018 оны 12 
дугаар сарын 
28 

1.13 0.00 4.19% 

Гэрээний нөхцөлүүдийн хэрэгжилт 

Ангилал Салбар Хамгаалал Нийгэм Санхүү Эдийн засаг Бусад 

Үнэлгээ Хангалттай Хангалттай Хангалттай Хангалттай Хангалттай Хангалттай 

 

 
Төслийн мэдээллийн өмнөх тайлангууд 

Нийтлүүлэхээр илгээсэн 
огноо 

Сүүлд шинэчилсэн этгээд Нийтлүүлэхээр илгээсэн этгээд 

  2018 оны 9 дүгээр сарын 27 Ганбаатарын Ананд Ганбаатарын Ананд 

  2018 оны 9 дүгээр сарын 27 Галсанчоймболын Цолмонгэрэл Ганбаатарын Ананд 

  2018 оны 1 дүгээр сарын 5 Далайхүүгийн Өнөржаргал Далайхүүгийн Өнөржаргал  
  2017 оны 10 дугаар сарын 9 Далайхүүгийн Өнөржаргал Далайхүүгийн Өнөржаргал  
  2017 оны 9 дүгээр сарын 26 Далайхүүгийн Өнөржаргал Далайхүүгийн Өнөржаргал  
  2017 оны 3 дугаар сарын 30 Лонжидын Итгэл Лонжидын Итгэл 

  2016 оны 9 дүгээр сарын 27 Мария Кристина Лозано Астрай Мария Кристина Лозано Астрай 

  2015 оны 9 дүгээр сарын 17 Жан Юэбинь Жан Юэбинь  
  2015 оны 3 дугаар сарын 27 Жан Юэбинь Жан Юэбинь  
  2014 оны 3 дугаар сарын 26 Жан Юэбинь Жан Юэбинь  

 




