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уБҮРЭн ЭРх: ТÓСГААР 
ТОГТНОЛЫН бАТАЛГАА1

Тунхагласан тусгаар тîгтнîлыг çºâхºн 
нийт ард түìний тºлºº улсын хариуцах 
үүргийг буюу “уЛСЫн БҮРЭн ЭРх”-ийг 
гүйцэлдүүлснээр л баталгааæуулдаг. Бүрэн 
эрхийг алдâал тусгаар тîгтнîлыг алдана. 
Тусгаар тîгтнîлыг алдâал улс ìºхºæ, 
хуулиар хаìгаалагддаг ардчилал, хуâь 
хүний эрх эрх чºлºº үгүй бîлнî. Ардчилал 
үгүй бîл ард түìний хяналт, ард түìний 
эрхийн тухай ярих бîлîìæгүй. 

Тусгаар тîгтнîлынхîî тºлºº улс îрîн 
ººрºº л çүтгэæ хаìгаалдаг. Өºр гадны хэн 
нэгэн хаìгаалдаггүй. ийìийн тул “улсын 
бүрэн эрхийн чанар”-ын асуудлыг хºндºæ 
байна. Бîлгîîìæ, сэрэìæ илүүдэхгүйн 
çэрэгцээ энэ нь ìºн улс îрны, ард 
иргэдийнхээ сайн сайхныг баталгааæуулах 
арга хэрэгсэл билээ. 

1 уг ºгүүллийг анх 2017 îнд бичсэн бîлîâч ºдийг 
хүртэл эрдэì шинæилгээний сэтгүүлд нийтлэгдээгүй.

улсын бүрэн эрх: тусгаар тогтнолын 
баталгаа1

б.эНхбАЙГАЛь (Ph.D. Associate Professor)

улс бүхэн эдийн çасгийн хүч чадал (I), 
шинæлэх ухаан тåхнîлîгийн чадаâх (II), 
үçэл суртал, улс тºр, шашин, ººрийн гэсэн 
ºâºрìºц сîёл (III), батлан хаìгаалахын 
чадаâх (Iv), тºрт ёс, тºрийн тîгтîлцîîны 
чадаâх (v), гадаад харилцааны нэр хүнд 
(vI)-ээр даìæуулан бүрэн эрхээ бататгаæ, 
чанарæуулахыг çîрьдîг. 

“улсын бүрэн эрх” нь îрчин үåд улсын 
çүгээс хариуцах үндсэн хîёр тºрлийн 
хариуцлага юì. Эдгээр нь: 

нýгдүгýýрò, ард иргэдийнхээ çаяагдìал 
эрх, эрх чºлºº, аìьдрах îрчныг хаìгаалах, 

õîёрдóгаарò, гадаад харилцаанд бусад 
бүх улс îрîнтîй эн тэгш, иæил эрхтэйгээр 
харилцах чадаâхтай байх яâдал юì. 

улс энхтайâан, аюулгүй байдлыг сахих, 
хүìүүний çаяагдìал эрхийг хаìгаалæ, 
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хүìүүнлэг энэрэнгүй нийгэì байгуулах 
үүрэг хариуцлагаа хэрэгæүүлэх нь суурь 
шаардлага юì. Эдгээр нь: 

 - дîтîîдын хяìрал, çºрчлººс 
óрьдчиëан ñýргийëýõ үүрэг 
хариуцлага, 

 - хүч хэрэглэсний улìаас хүний 
çаяагдìал эрх çºрчигдºх нºхцºлд 
õариó арга õýìжýý авч, иргýнýý 
õаìгааëаõ үүрэг хариуцлага, 

 - иргýдýý õýвийн аж òөрөõ 
нөõöөëөөр õангаõ, гаìшгийн 
дараа сэргээх, сэргээн бîсгîх, хîр 
хºнººлийн шалтгааныг арилгах 
үүрэг хариуцлагыг биåлүүлэх 
çаìаар хэрэгæинэ. 

улс бүхэн иæил тэгш бүрэн эрхтэй 
байх, дîтîîд хэрэгт хºндлºнгººс îрîлцсîн 
тîхиîлдîлд хаìгаалах эрхтэй2 байх 
çîхицуулалт нь улс хîîрîндын харилцааны 
хэì хэìæээ, îлîн улсын харилцааны суурь 
бîлдîг3. Энэ нь улсын бүрэн эрх шууд 
бүрэн баталгааæна гэсэн үг биш. 

улсын дîтîîд хэрэгт хºндлºнгººс 
îрîлцîх цººн бîлîâч тîхиîлдîл бий. Çºрчил, 
дайны шалтгаанаар, эсâэл улсын бүрэн 
эрхийг îìтгîйрч эìх çаìбараагаа алдан 
хуулиа уландаа гишгэæ, хүчирхийллийг 
ººгшүүлснээс, эдийн шуналд аâтан улс 
îрнîî дааæ даâшгүй ºрийн хүлээсэнд 
îруулсны улìаас гаçар нутаг, баялгаа, 
эрхээ алдаæ, улс îрîн ìºхºæ байгаа бîдит 
æишээнүүд байсаар байна. 

улс үгүй бîлбîл хүн аì 4, нутаг дэâсгэр, 
2 мºн Тунхаглалын 51 дэх çаалт.
3 уэстфалийн кîнцåпциîр анх хуулийн этгээдийн 

хуâьд улсын бүрэн эрхийн асуудлыг аâч үçсэн бºгººд, 
улìаар нэгдсэн үндэстний тунхаглалын 2.1-д “аль ч 
улсын дîтîîд асуудалд хºндлºнгººс îрîлцîхыг үл 
çºâшººрнº” хэìээн баталгааæуулсан.

4 улсын бүрэн эрх, иргэний эрхийн асуудал нь ººр 
хîîрîндîî çºрчилдºх үндэсгүй бºгººд улсын бүрэн 
эрх нь иргэний эрх, эрх чºлººний суурь юì. Энэ хîёр 
асуудлыг сºргүүлэн таâьæ, хэт туйлшран улсын үүрэг 
рîлийг үгүйсгэх нь ìºн чанартаа хүìүүний эрхийг 

байгалийн баялаг бусдын эрхшээлд аâтдаг. 
нэг нь нºлººгºº тэлæ, нºгºº нь бусад улс 
îрîнд аâтах, эрхшээлд îрîх нь ºдгºº ч 
байсаар байгаа үçэгдэл аæээ. 

Үүнээс сэргийлэх цîрын ганц арга çаì 
нь аюулгүй байдлаа хангаæ, бүрэн эрхээ 
чанарæуулах яâдал билээ. Тунхагласан, 
эсâэл îлîн улсаар çºâшººрүүлсэн тºдийгººр 
улсын бүрэн эрх баталгааæихгүй. 

улсын дîтîîд хэрэгт хºндлºнгººс 
îрîлцîх эрх хэдийд бий бîлдîг âэ? хүн 
çîн нь çîâлîн çүдгүүртэй, дîтîîдын 
хяìрал çºрчилдººнтэй, хууль хэрэгæихгүй, 
хүìүүний эрх çºрчигддºг, улс нь дîтîîд 
асуудлаа çîхицуулах чадâаргүй, байдлыг 
ººрчлºх хүсэлгүй үåд дîтîîд хэрэгт үл 
îрîлцîх çарчиì ìºрдºгдºхгүй бºгººд 
хºндлºнгººс îрîлцîх эрх îлîн улсын 
ìэдэлд шилæдэг. 1992-1993 îны Сîìали, 
1995 îны Руанда, 1995 îнд Бîсниа, 1999 
îнд Кîсîâîд бîлсîн үйл яâдлууд үүний тîд 
æишээ юì.

“State failure” буюу улсын чадавх үгүй 
бîлîх нь (бүрэн эрхт улс үүрэг хариуцлагаа 
гүйцэтгэæ чадахгүй бîлîх, ард иргэдийн 
аìьдралын чанар буурах, үндэстэн 
дîрîйтîх) дараах нийтлэг шинæтэй. Үүнд:

 - гаçар нутгийнхаа бүрэн бүтэн 
байдлыг хянах, хүч хэрэглэн 
çîхицуулах хууль ёсны эрхээ 
хэрэгæүүлэх чадаâхаа алдах,

 - хаìтын хүчээр асуудал шийдâэрлэх 
хууль ёсны эрхээ алдах,

 - Тºр нь иргэддээ үйлчилæ чадахгүй 
бîлîх,

 - Бусад улс îрîнтй îлîн улсын 
харилцааны бүрэн эрхтэй гишүүний 
хуâьд харилцах чадаìæгүй бîлîх.

хаìгаалах бîлîìæ, чадаâхыг үгүй хийæ, улìаар îлны 
эрхийг уландаа гишгэхэд хүрнэ. улс тусгаар байæ, 
бүрэн эрхээ хадгалсан нºхцºлд л “улсын иргэн”-
ий эрхийн тухай ярих бîлîìæтîй бºгººд хэн нэгэн 
хүìүүний çаяагдìал эрхийг çºрчиæ байгаа бîл улс 
үүргээ биåлүүлээгүй байна.



5

СТРАТЕГИЙН  СУДАЛГАА
STRATEGIC STUDIES

Тºр çасаг сулран дîрîйтîæ, татâарынхаа 
хуâь хэìæээг ººрчлºх, эдийн çасагт 
çîхицуулалт хийх чадâаргүй бîлîх, гаçар 
нутгаа бүрэн хянах чадâар бîдитîîр суларч, 
тºрийн үйлчилгээг хүргэх чадâаргүй бîлсîн 
нºхцºлд улс дîрîйтлîî гэæ үçнэ. ийì үåд 
аâлига, гэìт хэрэг түгээìэл бîлæ, улсаас 
бусад тîглîгчид (îлигархиуд, аâлигалчид, 
гэìт хэрэгтнүүд, үндэстэн даìнасан 
аâлигын сүлæээ, бусад улс îрны ашиг 
сîнирхлыг тºлººлсºн аæ ахуйн нэгæүүд) 
хүч түрæ, эдийн çасаг îгцîì уналтад îрæ, 
иргэдийн хүсээгүй шилæилт хºдºлгººн 
ихэсдэг.  

2018 îны Энхтайâны сангийн “Fragile 
State Index” үнэлгээгээр мîнгîл улс 178 
îрнîîс 130 дугаарт æагсч, сүүлийн 12 æилд 
улсын хүч чадал çîгсîлтгүй буурсаар (2018 
îнд 54,1 үнэлгээтэй) байна. 

Энэ судалгаагаар мîнгîл улсын бүрэн 
эрхийн эìçэг байдлын асуудлыг эдийн 
çасгийн бîдлîгî, çîхицуулалтын æишээгээр 
аâч үçэн эрхэì уншигч танаа хүргэæ байна. 
Үүгээр бид улсын бîдлîгыг хэрэгæүүлэх 
ìåханиçì (“Тºр”)-ийн асуудлыг биш, 
харин нийт иргэд, гаçар нутгийг хаìарсан, 
нэгдìэл эрх çүйт, гадаад харилцааны эрх 
бүхий “улсын бүрэн эрх”-ийн асуудлыг 
эдийн çасгийн үүднээс аâч үçэæ байгаа юì. 

улсаас эдийн çасгийн бîдлîгî 
хэрэгæүүлэх, хºрºнгº îруулалт аâах, ºр 
нэìэх, тºсºâ батлахдаа улсын бүрэн эрхийг 
нэн тэргүүнд анхаарч, баталгааæуулах 
чиглэлд дîрâитîй арга хэìæээ аâч, 
тîдîрхîй алхаì хийхгүй бîл мîнгîл улсын 
эдийн çасаг ихээхэн эрсдэл ºндºртэй, эìçэг 
байдалд байгааг îнцлîн тэìдэглэæ байна. 

Цаашид ºр нэìэх, îдîîгийн бîдлîгыг 
хэâээр үргэлæлүүлэх нь эдийн çасгийн 
нэгэнт алдагдсан тэнцâэрийг улаì 
дîрдуулæ, ихээхэн ºндºр эрсдлийг 
дагуулна. Эдийн çасагт бîдлîгын рåфîрì 
хийх нь тулгаìдсан асуудал бîлæээ. 

Өдгºº дэлхий дээр îршин байгаа улс 

гүрнүүдийн нас хэдэн ìянган æилээр 
тîîлîгдîх бºгººд улсын эрх ашиг буюу нийт 
иргэдийнхээ, ард түìний, хîйч ирээдүйнхээ 
эрх ашгийг хаìгаалах нь аль нэг улс тºрийн 
наì, çасгийн гаçрын дºрâºн æилийн ìºрийн 
хºтºлбºрийн аìлалтын саâалгаагаар 
шийдэх асуудал îгтхîн ч биш билээ. Чухаì 
үүнд л ìîнгîл тºрийн бîдлîгî îршдîг.

НэГ. ÓЛСЫН бҮРэН эРхИЙГ 
ЧАНАРжÓÓЛАх Нь мӨНхИЙН 
АØИГ СОНИРхОЛ

улс îрнуудын ìºнхийн ашиг сîнирхîл 
нь ººрийн бүрэн эрхийг чанарæуулан 
баталгааæуулах яâдал юì. Энэ ашиг 
сîнирхлîî гүйцэлдүүлæ чадсан нь хºгæин 
цэцэглэæ, чадаагүй нь бууран дîрîйтдîг 
учир бүрэн эрхийн асуудал байнга 
анхаарлын тºâд байдаг.

1933 îны 12 дугаар сарын 26-ны улсын 
эрх, үүрэг хариуцлагын тухай “Montevideo 
Convention”-ны 1 дэх заалтад: 

“Олîн улсын харилцаанд хуулийн 
этгээд бîлîх улс нь 

1. Байнгын хүн аì, 

2. Тîдîрхîйлсîн хил хяçгаар, гаçар 
нутаг

3. Çасаг (тºр), 

4. Бусад улс îрнуудтай харилцах 
чадаâх гэсэн дºрâºн шаардлагыг 
биåлүүлсэн байна” гэсэн нь бий. 

Түүнчлэн тус кîнâåнцийн 3 дахь çаалтад 
ингэæ çааæээ. “Улс нь нэгдìэл байдал, 
тусгаар тîгтнîлîî хаìгаалах, дîтîîд 
аюулгүй байдлаа сахин хаìгаалæ хºгæих, 
ººрийн çîхиìæтîй гэæ үçсэнээр çîхиîн 
байгуулах, ººрийн эрх ашигт нийцсэн 
эрх çүйтэй байх, үйлчилгээг хүргэх, шүүх 
эрх ìэдэл, шүүхийн чадаâхйг бүрдүүлэх 
эрхтэй. Олîн улсын хуулиар эдгээр эрхийн 
хэрэгæилтэд бусад îрныхîîс ялгаатай яìар 
ч хяçгаарлалт үйлчлэхгүй”. Энэ нь дэлхий 
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нийтээр îршин тîгтнîхын çайлшгүй нºхцºл 
юì.

5 дахь çаалтад “улсын суурь эрхэд яìар 
ч аргаар нºлººлæ, эсâэл ººрчилæ бîлîхгүй” 
гэсэн нь бий. (иçì ба тºрийн îрîлцîî, 
2014). 

Еâрîпын улс îрнуудын çариì судлаач 
Еâрîпын хîлбîîны асуудалд “улс îрны 
бүрэн эрхийг сулруулæ, сºргººр нºлººлсºн” 
хэìээн үçэæ, шүүìæлэлтэй ханддаг. Аæ 
үйлдâэрæиæ эдийн çасаг нь бэхæсэн улс 
îрнуудын хуâьд ч бас бүрэн эрхийн асуудал 
аìин чухал байсаар байна.

Бүрэн эрхийг алдана гэдэг бол улсаа 
алдана гэсэн үг. Африк, Аçийн улс îрîнд 
ч бас бүрэн эрхээ алдаæ бусдын эрхшээлд 
îрсîн тîхиîлдîл цººнгүй бºгººд энэ нь 
ºнгºрсºн çуунд л тîхиîæ байсан үйл яâдал 
биш, îрчин үåд ч бас ийì æишээ хангалттай 
îлîн.

176 îрнîîс Транспарåнси 
интåрнэйшнлийн үнэлгээгээр аâлига ихтэй 
îрны тîîнд îрæ 151-д бичигдэæ, 2006 îнîîс 

аâсан их хэìæээний ºр çээлээ тºлæ дийлэхээ 
байгаад 2011 îны нэгдүгээр сард 1000 кì2 
нутгаа хятадад алдсан Таæикстаны æишээ 
анхаарал татах нь зүй юм (Bustonkala, 2011), 
(Tajikistan Cedes Land to China, 2011). 

Паìирын уулсын хîрìîй дахь энэ 
нутгийн шууд çалгаа хэсэг буюу Вакханы 
çурâас хîîлîй (16-64 кì ºргºн, 225 кì урт) 
гåîстратåгийн ач хîлбîгдîлтîй. Таæикстаны 
энэ нутгийг эçэìшсэнээр Тадæикстан, 
БнхАу-ын шинæаан, Кашìирийн дундах 
энэ çурâас руу чºлººтэй нэâтрэх бîлîìæтîй 
бîлîх бºгººд байгалийн баялгаас гадна үүнд 
л гîл учир байсан гэæ үçэæ бîлîх юì. 

Тîргîны çаìын нэгэн чухал хэсэг 
бîлîх энэ кîридîрын 4.9 кì ºндºр, æилийн 
ихэнх үåд хаалттай байдаг Вахæирын 
гарцыг чºлººтэй нэâтрэхийн тулд уулын 
нүхэн гарц барихад хºрºнгº îруулах, 
улìаар Пакистанаар даìæихгүйгээр шууд 
Афганистан бîлîн ирантай харилцах, эдийн 
çасгийн хуâьд нºлººллºº тэлэх нь БнхАу-ын 
хуâьд стратåгийн чухал алхаì бîлæ байна. 

Таæикстаны хуâьд гаçар нутгийнхаа 
багагүй хэсгийг ийнхүү ºрºнд ºгснººр бүс 
нутагт гүйцэтгэæ бîлîх байсан үүрэг рîль, 

худалдааны çаìд нºлººлºх бîлîìæîî ч бас 
алдаæ байна. 
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шри-Ланк улс хаìбантîта далайн 
бîîìтыг барихад çээлсэн 1.6 тэрбуì 
аì.дîлларын ºрºº буцаан тºлæ чадаагүй 
тул бîîìтыг хятадын тºрийн ºìчит Чайна 
мåрчантс Пîрт хîлдингс-д 70 хуâийг нь 
эçэìшүүлсэн. 99 æилээр бîîìтыг түрээслэх 

гэрээг 2017 îны дîлîîдугаар сарын 31-нд 
баталсан. Çариì судлаачид энэ нь шри-
Ланкийн улсын тºсâººс ºрийг буцаан 
тºлснººс илүү их алдагдалтай гэрээ хэìээн 
үçэæ байна (Schultz, 2017). 

Шри-Ланкийн зүүн эрэг дэх Хамбантота боомт 
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БнхАу-ын çүгээс энэ тухайд “нэг бүс 
нэг çаì тºсºл”-ийг хэрэгæүүлэхийн тулд 
хятадыг далайн çаìаар баруунтай хîлбîх 
çîрилгîтîй гэæ тайлбарладаг ч Энэтхэгийн 
çүгээс үүнийг Энэтхэгийг тîйрîн хүрээлэх 
БнхАу-ын бîдлîгî хэìээн үçэæ, аюулгүй 
байдалд нь сºргººр нºлººлæ байна хэìээн 
бîлгîîìæилдîг аæээ. 

Сүүлийн үåд Пакистан, нåпал, мьянìар 
улс нийт 20 тэрбуì аì.дîлларын ºртºг 
бүхий БнхАу-ын çээлээр усан цахилгаан 
станц барих тºслүүдээ цуцалæ, çариì нь 
хîйшлууллаа. нэг бүс нэг çаì тºсºлд Аçийн 
зарим улс оронд болгоомжлoнгуй хандаж 
байна (Times, 2017). Зээл тусламж, өрийн 
дараìт нь улс îрны бүрэн эрхт байдалд 
нºлººтэй юу?

Бүрэн эрхээ алдсан улс îрны тîî 
тîîчиæ барахааргүй их5, үүнийг түүхийн 
үçìэр гэæ îйлгîх хэрэггүй юì. XIX çуунд 
бүрэн эрхтэй байсан улсын тîî 214, XX 

5 Invalid source specified., Invalid source specified.

çуунд бүрэн эрхтэй байсан улсын тîî 140 
байæээ. XXI çуунд ч яìар нэг хэìæээгээр 
бүрэн эрхээ алдсан (Тадæикстан, украйн, 
Крыì ), хуâаагдаæ çадарсан улс îрîн (Сåрб 
ба мîтåнåгрî, хуучин Югîслаâ буюу 
хБнСЮу) ч бий. Цаашид ч ийì эрсдэл 
байсаар байх бîлнî. 

хүчтэй нь хүчгүйгээ эçлэн аâах арга 
хэлбэр урьд ºìнºхººс ч илүүтэйгээр улаì 
îлшрîн тºрºлæиæ байна. хºрºнгийн 
саадгүй урсгал, аæиллах хүчний шилæилт 
хºдºлгººн, ìэдээлэл, тåхнîлîгийн 
харьцангуй байдал буюу даяаршлын çариì 
элåìåнтүүд үүнийг улаì бүр ººгшүүлæ 
байгаа билээ. 

улсын бүрэн эрхийг чанарæуулах нь 
улс îрîн бүхний аìин чухал эрх ашиг 
бºгººд îлîн улсын харилцаанд байр сууриа 
хадгалах, бэхæүүлэх нэг чухал хэрэгсэл 
байсаар байх бîлнî6. 

6 Бүрэн эрхийг харилцан хүндэтгэх çарчиì: Энэ 
çарчìыг баталгааæуулсан, дэлхий нийтээр дагаæ 
ìºрддºг гîл бариìт бичгүүд нь 

хүñнýгò 1. бүрýн ýрõýд нөëөөòýй аñóóдëóóд (зýýë òóñëаìж, өр)

бҮРэН эРхэД НӨЛӨӨТэЙ АСÓÓДЛÓÓД
(биå дааñан, òóñгаар óëñ õÿнаëòаа өөрийн ìýдýëд байëгаж, бîдëîгûн ñîнгîëòûн 

õóвьд гаднааñ õарааò биш ýрõ чөëөөòýй байõ үåд òóëгаìддаг, ñýргийëýõ 
аñóóдëóóд)

бҮРэН эРхээ 
бҮРэН АЛДАх 
ТОхИОЛДОЛ

Дîòîîд даõь 
үйë ÿвö Гëîбаëчëаëûн нөëөө Гаднааñ шóóд ирýõ 

нөëөөëөë

Гаднааñ  шóóд 
óëñûн дîòîîд õýрýгò 

îрîëöîõ 

Т
өр

өë

улсын дîтîîд 
хүч сулрах, 
дîрîйтîх

нийгìийн хºгæилд 
сîёл, эдийн 

çасаг, нийгìийн 
харилцаагаар 

даìæуулан гаднаас 
нºлººлºх 

улсын бîдлîгîд 
гаднаас нºлººлºх, 

ялангуяа ìакрî 
эдийн çасгийн 

бîдлîгыг чиглүүлэх

Тухайн улсын үндсэн 
хуулийн ººрчлºлтºд 

гаднаас нºлººлºх

хуулийн дагуу 
бүрэн эрхээ, 

улìаар тусгаар 
тîгтнîлîî алдах

ж
иш

ýý

Үндэсний 
сîёл, ухаìсар 

дîрîйтîх, 
çºрчил хагарал 
ихсэх, аâлигад 
аâтах, эдийн 
çасаг, хууль 
ёс суларч 
дîрîйтîх

Дэлхийн çах çээлд 
нºлººлºх, гадаадын 
хºрºнгº îруулалт, 

харилцаа хîлбîîны 
тåхнîлîги, бусад 
сîлилцîîны арга 

хэрэгслүүд

хîёр талт 
бîлîн îлîн талт 
хэлэлцээрт, çээл 

туслаìæ ºгºхдºº 
бîлçîл таâих, 

лîббидîх, аâлигад 
аâтуулæ, ººрт 

ашигтай шийдâэр 
гаргуулах

хяçгаарлагдìал 
хүрээ бүхий улсын 

бîдлîгî, дайн 
байлдааны дараах 
хэлэлцээр, улсаа 

сэргээх îрîлдлîгî, 

Цэргийн хүчээр 
эçэрхийлэх, 

кîлîничлîх, эçлэн 
түрэìгийлэх, 

эрхийг үл 
тîîìсîрлîн 

çºрчих
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Ү
р 

нө
ëө

ө

Бүрэн эрхт 
байдал сулрах, 

дîтîîдын 
нэгдìэл байдал 

үгүй бîлîх

Үндэсний сîёл, 
хºгæлийн тухай 

îйлгîлт хүлээлт, эдийн 
çасгийн биå даасан 

байдлыг алдагдуулæ 
сулруулах

улсын бîдлîгыг 
хараат байлгах, 
хянах, үр дүнг 

хүссэнээрээ çалæ 
чиглүүлэх

Олîн улсад 
биш, çºâхºн 

дîтîîдîд хүлээн 
çºâшººрºгдсºн тºр

Эрх çүй, улс 
тºрийн хуâьд биå 
даасан байдлаа 

алдах

Зý
ýë

 ò
óñ

ëа
ì

ж
 

нө
ëө

өë
дө

г 
үү

?

шууд бусаар, 
çариì 

тîхиîлдîлд
шууд бусаар

шууд, янç бүрийн 
түâшинд

Çариì тîхиîлдîлд
шууд, çариì 
тîхиîлдîлд

Улс нь улс шиг байх нөхцөлд л улсын 
иргэний эрх баталгаажна. улс дîрîйтâîл 
ºрийн дараìт ихэсч, улс тºр саìуурч, хууль 
ёс гаæиæ, аâлигад аâтаæ, ºрх, иргэний 
аìьдрал дîрîйтîн, байгалийн баялгаа 
хяналтгүйгээр гадагш урсгах, улìаар îлç 
булаалдан тэìцэлдэх харь гүрний эрхшээлд 
их бага, янç бүрийн хэлбэрээр ºртºæ, гаçар 
нутгаа алдах, тºрийн бîдлîгын биå даасан 
байдал алдагдаæ хэлбийх, ººрийн иргэний 
тусын тулд биш харийн эрх ашгийн тºлºº 
үйлчлэхэд хүрдэг нь дэлхий нийтийн 
гашуун сургаìæ юì. 

1. ÓЛСЫН бҮРэН эРхТ 
бАЙДАЛ:ОРØИН ТОГТНОх ГОЛ 
АРГА ЗАм 

улс îрîн бүрэн эрхт байдлаа 
чанарæуулах буюу улс îрны аюулгүй 
байдлаа сахин хаìгаалæ, ирээдүйгээ 

баталгааæуулах нь îршин тîгтнîх гîл арга 
çаì гэæ дэлхий нийтээр үçэæ байна. Энэ нь 
улсын суурь эрхийг хºдºлбºргүй хадгалæ, 
ард түìнийхээ нийтлэг эрх ашиг, сîнирхлыг 
эн тэргүүнд таâих тухай асуудал юì. Энэ 
çарчìыг хэрэгæүүлэх үүргийг тºр албан 
ёсîîр хүлээдэг. Тîìас хîббсын “Лåâиатан” 
(Hobbes, 1651)-д, Жон Лоск (Steinert-Trel-
keld, July 30, 2010), мîнтьåскьюгийн “the 
Spirit of Law” (1748), Жан Жак Руссо (Jean-
Jacques Rousseau)-гийн “Du contrat, ou prin-
ciples du droit politique”, “Social Сontract” 
(1762)-д ºгүүлсэн нь ч “Улсын суурь 
эрхийг ямар ч аргаар нөлөөлж, өөрчилж 
болохгүй”-тэй утга нэг билээ7. 

7 Тэгэхдээ Жан Жак Руссогийн авч үзсэн “Хувь 
хүний бүрэн эрхт байдал”-ын тухай îйлгîлтîîс нийт 
ард иргэдийн эрх ашиг, сîнирхлыг илэрхийлсэн “улсын 
бүрэн эрхт байдал” нь яìар ч нºхцºлд илүү гэæ бусад 
чиглэлийнхэн үçдэг.
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макс хубåр 1928 îнд “гаçар 
нутгийн бүрэн эрхт байдал нь улсын үйл 
аæиллагаа эрхлэх тусгай эрхийг хаìарна”, 
“... гаçар нутгийн бүрэн эрхт байдлыг 
тунхаглахгүйгээр улс үүргээ гүйцэтгэæ 
чадахгүй”8 гэсэн нь бий. 

Газар нутгийн бүрэн эрхт байдал нь 
бусад газар нутгаас ялгаатай нэгдмэл эрх 
зүйн систем үйлчилæ байæ биåллээ îлдîг. 
Энэ нь газрын дээрх агаарын орон зай, 
түүний доорх газар шороо (îнîлын хуâьд 
дэлхийн тºâ хүртэлх îрîн çай)-г хамарна 
(malanszuk, 1970).   

“Байнгын хүн амтай байх” шалгуур 
нь гаçар нутгийн бүрэн эрхт байдалтай 
хîлбîîтîй бºгººд улс îршин тîгтнîх бас 
нэг үндэс бîлдîг. улс нь îршин суугчдын 
хуâьд: 

1. гаçар нутагт үйлчлэх хууль ёсны 
эрх ìэдэл, 

2. гадаадад байгаа иргэдийн хуâьд 
хуâь хүнд үйлчлэх хууль ёсны эрх 
ìэдлээ хэрэгæүүлдэг. 

улс îршин тîгтнîхын гураâ дахь 
шалгуур бîлîх  

 (гаçар нутаг, хүн аìын) нь 
îлîн улсын хуулиар дээрх хîёр элåìåнтийн 
аль алийг нь агуулдаг. 

Бид Үндсэн хуулийнхаа эхний бүлэгт 
улсынхаа бүрэн эрхт байдлыг тунхагласан 
ард түìэн билээ. мîнгîл улсын “Үндсэн 
хууль”-ийн 5-р çүйлийн дºрºâт “Tөр нь 
үндýñний ýдийн заñгийн аюóëгүй байдаë, 
аж аõóйн бүõ õýвшëийн бîëîн õүн аìûн 
нийгìийн õөгжëийг õангаõ зîриëгîд 
нийöүүëýн ýдийн заñгийг зîõиöóóëна” 
гэæ çаасан нь тусгаар улсын бүрэн эрхт 
байдлын тухай дээрх үçэл бариìтлалуудтай 
утга нэг юì. 

8 1928 îны дºрºâдүгээр сарын 04-нд îдîîгийн 
индîнåçийн нануçа арлын тухай Ану бîлîн 
нидåрландын ìаргаанд гаагийн байнгын арбитрын 
шүүхэд талууд хандаæ, тэр үåд îлîн улсын эрх çүйн 
байнгын шүүхийн Ерºнхийлºгчººр аæиллаæ байсан 
макс хубåрт арбитратîраар тîìилîгдîн аæиллаæээ.

Ард иргýдийнõýý аõóй аìьдраë, 
ýдийн заñгийн õөгжиõ бîëîìжийг 
õÿзгаарëаõгүй байõ, ýдийн заñгийн 
õүндрýë, õÿìраë òîõиîëдñîн үåд мîнгîë 
òөр шаардëагаòай зîõиöóóëаëòûг õийõ 
ýрõòýй байõ нь мîнгîл улсын “Үндсэн 
хууль”-ийн 5-р çүйлийн дºрºâт çаасан тэр 
л чиг үүрэг билээ. Энэ нь гаçар нутгийн 
бүрэн эрхт байдал, хүн аìд үйлчлэх хууль 
ёсны эрх ìэдлийн аль алиныг нь хаìарсан 
ард иргэдийнхээ тºлºº тºрийн гүйцэтгэх 
çîхицуулалт үр нºлººтэй байх тухай 
асуудал юì. Яìар ч ñóбъåêò, ñаëбар, óëñ 
òөрийн наì, õóвь õүн, аж аõóйн нýгжийн 
ýрõ ашиг, óëñûн бүрýн ýрõò байдëааñ 
иëүү дýýгүүрò òавигдаõ ёñгүй9. 

Тºрийн дîтîîд хяналт буюу үндсэн 
хуульдаа нийцүүлэн эрх çүйн эìх цэгцийг 
бий бîлгîх, хадгалах чадаâх нь улсын 
бүрэн эрхт байдлын нэг гîл шаардлага 
буюу тºрийн çîхицуулалт шударга, тэгш, 
үр нºлººтэй байх суурь нºхцºл юì. Энэ нь 
улсын иргэдийн эрх, эрх чºлººг хаìгаалах, 
аюулгүй, аìгалан тайâан аìьдрах îрчныг 
бүрдүүлэх эд çайлшгүй шаардлагатай 
нºхцºл билээ.

Тºрийн чадаâх нь бүрэн эрхт байдлыг 
чанарæуулан баталгааæуулах суурь 
нºхцºл бºгººд энэ нь тºрийн бүх салаа 
ìºчир, бîдлîгî çîхицуулалтын тîгтîлцîîг 
хаìарна. 

2. ÓЛСЫН бҮРэН эРхТ бАЙДЛЫН 
ЧАНАР: ОРØИН ТОГТНОхÓЙН 
СОРИЛТ

улс îрны хуâьд бүрэн эрхт байдлаа 
чанарæуулах нь: 

1. Дîтîîддîî эдийн çасаг, шинæлэх 
9 нэгдìэл байдал, тусгаар тîгтнîлîî хаìгаалах, 

дîтîîд аюулгүй байдлаа сахин хаìгаалæ хºгæих 
нь  мîнтåâидåîгийн тунхагт туссан улсын суурь эрх 
гэдгийг харгалçâал бид тºрийн îрîлцîîны тухай сая 
ярьæ бîлîх юì. мîнтåâидåîгийн тунхгийг хуучин 
гэæ çариì нь шүүìæилдэг ч сүүлийн үåийнхэн үүн 
дээр нэìæ янç бүрийн үçэл бариìтлал бîлîâсруулсан 
бîлîхîîс үндсэн, суурь çарчìуудыг ººрчилæ чадаагүй. 
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ухаан-тåхнîлîги, улс тºр, нийгэì 
сîёл, гадаад харилцааны байр суурь, 
аюулгүй байдлын тîгтîлцîîны 
хуâьд нэгдìэл, цул байдлаа 
хадгалах, бэхæүүлэн хºгæүүлэх, 
чадâарæих, 

2. гаднаас ирэх хатуу бîлîн çººлºн 
хүчний бîдлîгîд хариу ºгºх, 
нºлººллийг тэсч гарах чадаâхыг 
бүрдүүлэх яâдал юì. 

Дээрх хîёр нºхцºлийн аль аль нь çэрэг 
бүрдэæ байæ, бүрэн эрхт байдал чанарæина. 
Систåìийн талаас нь аâч үçâэл энэ нь дîтîîд 
дахь цэгцрэл, шинэчлэгдэх чадаâх (I), 
систåìийн ººрийгºº хаìгаалах, ìºн чанараа 
хадгалах чадаâх(II)-ыг хаìтад нь бий бîлгîх 
тухай асуудал байдаг. Дîтîîд дахь ардчилал, 
улс тºр, нийгìийн үйл яâц, гадаад îрчны 
ººрчлºлтºд хариу ºгºх, гаднаас ирэх цîхилт, 
сîрилтыг даâан туулах чадâарын аль аль нь улс 
îрны хуâь çаяаг шийдэх чухал асуудлууд юì.

Зóраг 1. Сиñòåìийн õөгжиë, îршин òîгòнîõóйн үндñýн õýìжýýñүүд
яìар ч систåìийн 

хуâьд дîтîîд дахь бîлîн 
гадаад îрчны үйл яâц, 
ººрчлºлтººс шалтгаалан 
хэлбэлçэл үүсэх нь 
хэâийн үçэгдэл бîлîâч 
тэнцâэрæилтийн тºлºâººс 
хэт хîлдîх тîхиîлдîлд 
сîнгîлт эргэлт буцалтгүй 
юì. ийìд систåìийг 
бîгинî хугацаанд буцаан 

Бүрэн эрхт байдлын чанарыг 
тîдîрхîйлîх гîл хэìæээсүүд нь дараах 
хүчин çүйлс гэæ үçэæ бîлîх юì. 

Зóраг 2. бүрýн ýрõò байдëûн чанарûн гîë õýìжýýñүүд

тэнцâэрæүүлэх, тэнцâэрийг хадгалах, 
тэнцâэрт тºлºâººс хэт хîлдуулахгүй байх 
нь улс îрны хуâьд тºрийн бîдлîгîîр 
хэрэгæүүлдэг чиг үүрэг байсаар ирсэн билээ. 
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Цаашид ч байдал наìæих, энхтайâан 
тîгтîх ìагадлал, бîлîìæ бага хэâээр байна. 

Дэлхий дахины ихээхэн ººрчлºгдºæ 
байгаа нºхцºл байдал нь бүрэн эрхт 
байдлыг баталгааæуулахыг улаì ихээр 

Эдийн çасаг, тºрийн тîгтîлцîî, гадаад 
харилцаа, батлан хаìгаалах, нийгэì 
сîёлын чадаâх бүрдэæ чадâал улсын бүрэн 
эрх, улìаар тусгаар тîгтнîл батæиæ, хүн 
ардынхаа сайн сайхан аæ аìьдрал, эрх 
чºлºº, ардчиллыг баталгааæуулна.

Óëñ бүõýн бóñдааñ õарааò биш, биå 
дааñан байр ñóóрьòай байж, өөрийн 
ирýýдүйг чадëûнõаа õýрýýр óëаì бүр 
баòаëгаажóóëаõûг чарìайдаг. Энэ нь 
асуудал бүрэн эрхийг тунхаглах тºдийгººр 
хяçгаарлагдахгүй, харин ìºнхºд анхаарлын 
тºâд байх үндсэн асуудал гэдгийг дэлхий нийтэд 
ºрнºæ байгаа үйл яâцаас тîд харæ бîлнî. 

Сүүлийн ìянган æилд ºрнºсºн 
тîìîîхîн гүрнүүдийн сэргэлт, уналт, 
ºнгºрсºн çуунд бîлсîн дэлхийн I, II дайн, 
ирак, Сири, Кîсîâî, украйнд бîлîн бусад 
бүс нутагт бîлæ ºнгºрсºн үйл яâц нь хүч 
буурайгаа хүчтэй нь даâаìгайлах, ººрийн 
ашиг сîнирхîлд нийцэх талыг барих улс 
гүрнүүдийн ашиг сîнирхîл, ºрсºлдººн, 
çºрчлийн үр дагаâар юì. Сîциалист, 
капиталист үçэл бариìтлалын хîёр тусдаа 
лагåрьт хуâаагдсан дэлхий нийтийн улс 
îрнуудын çºрчил 1990 îнîîс наìæìал 
байдалд îрсîн хэдий ч, энэ нь түр çуурынх 
бîлîх нь тîдîрхîй харагдаæ байна. 

шаардах бîллîî. 

хүчний тэнцâэрт харьцаа ихээхэн 
ººрчлºгдºæ, дэлхийн II дайны дараа тîгтсîн 
гåîпîлитикийн архитåктур шинэчлэгдэæ 
байна. их гүрнүүдийн нºлººллийнхºº 

Зóраг 3. Дýëõий даõинûг òүгшýýñýн õÿìраë, зөрчëийн гîëîìòóóд 
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бүсийг шинээр тîдîрхîйлîх, дахин 
хуâаарилах ихээхэн тºâºгтэй бºгººд уæиг 
үйл яâц үргэлæлэх хандлага аæиглагдаæ 
байгаа юì. Дэлхийн II дайны дараах үåийг 
бîдâîл нºлººллºº тîгтîîх арга хэрэгслүүд 
илүү тºрºлæин бîлîâсîрсîн нь ºнºº үåийн 
îнцлîг юì. 

глîбалиçìын даâлагааны тухай хүлээлт 
эхэн үåдээ ихээхэн эåрэг байсан бîл ºдгºº 
дэлхий нийт үүний эåрэг, сºрºг талын аль 
алиныг нь ìэддэг бîлæ, улìаар ººр ººрийн 
эрх ашгийг түлхүү хаìгаалах хандлагыг 
бариìтлах нь ихэслээ. их гүрнүүд бîдлîгîî 
шууд ил çарлах нь îлширч, улс тºр, 
гåîпîлитикийн îрчин ихээхэн ººрчлºгдºæ, 
дэлхийн улс тºрийн таâцанд шинэ тîглîгчид 
бий бîлæ байна.

их гүрнүүд нºлººгºº тэлэх гîл 
хэрэгсэл нь дîтîîдын нэгдìэл цул байдал, 
çасаглалын чадаâх, тåхнîлîгийн түâшин, 
эдийн çасаг, батлан хаìгаалахын хүч чадал 
бîлæ байна. Цэрэг–улс тºрийн бîдлîгî 
дангаар биш, нийгэì-эдийн çасаг-шинæлэх 
ухаан тåхнîлîгийн бîдлîгîтîй нэгдìэл цул 
шинæтэйгээр хэрэгæиæ байна.

Далд кîлîничлîлын бîдлîгî улс тºр-
эдийн çасагт урьд ºìнºхººс илүү хүчтэй 
бîлæ байна. Эдийн çасаг-ìэдээлэл-
нийгìийн îюун санааны аюулгүй байдал 
хурцадìал бîлæ байна. 

Жон Бодан (Jean Bodin) “Les six livres 
de la republique” бүтээлдээ “Алиâаа улсын 
бүрэн эрхт байдлын ìºн чанар нь хîёр 

үндсэн шаардлагыг биåлүүлэх ёстîй” гэæ 
бичсэн (1576 îн). 

нэг дэх шаардлага нь үнýìëýõүй 
чанар буюу “үүрэг хариуцлага, нºхцºлººр 
хаìгаалагдсан, хэн нэгний çºâшººрºл 
шаардахгүйгээр шууд хэрэгæих, ºìнºх 
хуулиудаар хяçгаарлагдахгүй (энэ 
нь лîгикийн хуâьд çºрчилтэй учраас 
бîлîìæгүй), тухайн улсын ººрийн хуулиар 
çîхицуулагдана”. 

хîёр дахь шаардлага нь “хэрэâ улсын 
çасаглах эрх үнэìлэхүй байгаа л бîл, 
үүнийг хугацаагаар хяçгаарлах эрх ìэдэл 
бүхий, улсын эрхээс дээгүүр хэн нэгэн байх 
бîлîìæгүй бºгººд энэ нь бүрэн эрхт байдал 
òаñраëòгүй байõ зарчиì бîлнî. Энэ утгаар 
нь аâч үçâэл бүрэн эрхт байдлыг аль ч утгаар 
эâдэх, үүнтэй çºрчилдºх нь аль ч улсын эрх 
ашигт нийцэхгүй”.   

1. Улсын бүрэн эрхийн мөн чанарт 
тавигдах шаардлагууд нь дараах 
хоёр зарчим юм. Үүнд: Үнэмлэхүй 
байх чанар: Үүрэг хариуцлага, 
нºхцºлººр хаìгаалагдсан, хэн 
нэгний çºâшººрºл шаардахгүйгээр 
шууд хэрэгæих, ºìнºх хуулиудаар 
хяçгаарлагдахгүй, тухайн улсын 
ººрийн хуулиар çîхицуулагдана.

2. Тасралтгүй байх зарчим: улсын 
çасаглах эрх үнэìлэхүй (çасаглах 
эрхийг хугацаагаар хяçгаарлахгүй, 
улсын эрхээс хэн ч дээгүүр бус)



14 15

СТРАТЕГИЙН  СУДАЛГАА
STRATEGIC STUDIES

хүñнýгò 2. бүрýн ýрõò байдëûг баòаëгаажóóëаõ нийòëýг арга õýрýгñëүүд

Óëñ îрнóóдûн 
бүрýн ýрõò 

байдëаа 
баòаëгаажóóëаõ 
арга õýрýгñëүүд 

Нийòëýг агóóëгûн жишýý

Эдийн çасгийн 
хүч чадал, биå 

даасан байдлыг 
бэхæүүлэх 

Эдийн çасгийн хүч чадлыг бүрдүүлсэн нºхцºлд бусад нºхцºлүүд 
бүрдэхэд дºхºìтэй. Энэ нь алт âалютын нººц, ºрийн дараìт багатай 
байдлаас гадна иìпîртîîс хараат бус байдал, дэлхийн çах çээл дэх 
экспîртын үнэ цэнэ, хэìæээ, эрэлт, иргэдийн аìьæиргааны түâшин, 
тåхнîлîгийн хүрсэн түâшин, бэлэн байдал çэрэг îлîн үçүүлэлтээс 
шалтгаалдаг.

шинæлэх ухаан 
тåхнîлîгийн 

чадаâх, даâуу тал

шинæлэх ухаан, тåхнîлîгийн түâшин нь 
 - эдийн çасаг, үçэл суртал, улс тºр, шашин, сîёлын түрэлтэд 

тэсч үлдэх, дархлаатай байх нºхцºл бîлæ, 
 - эдийн çасгийн хуâьд үйлдâэрлэлээ хºгæүүлэх, экспîртîî 

тºрºлæүүлэх нºхцºлийг бүрдүүлэн, 
 - цэрэг арìийн хүчин чадлыг дэìæдэг

Үçэл суртал, улс 
тºр, шашин, сîёл

Үçэл суртал, улс тºр, шашны хуâьд нэгдìэл, сîёлын хуâьд хүчтэй 
байх нь бүрэн эрхт байдлын дархлааны үүргийг гүйцэтгэдэг. улс 
тºрийн хуâьд нэгдìэл нэг цул байх, улс тºрчид аâлигад аâтахгүй байх, 
иргэдийн îрîлцîî хяналт, хариуцлага тîîцîх ìåханиçì сайн байх нь 
ихээхэн чухал юì. 
Үндэсний сîёл, улаìæлал, çан çаншил хүчтэй байх нь ахуй аìьдрал, 
аìьдралыг үçэх үçэл, ººрийн гэсэн сэтгэлгээтэй, үндэстний îюун 
санааны îрîн çай нэгдìэл байхын үндсэн нºхцºл байдаг. 

Батлан 
хаìгаалахын 

чадаâх

Çэâсэглэл, батлан хаìгаалахын хүч чадал нь гадаад харилцаа, эдийн 
çасаг, үçэл суртлын талд ихээхэн түшиг бîлдîг.

Тºрт ёс, тºрийн 
тîгтîлцîî, 

бîдлîгын чадаâх

Тºрд итгэх итгэл, тºрийн бîдлîгын чанар нь үндэсний дîтîîдын 
нººц бîлîìæийг үр ºгººæтэй чиглүүлэх, хүчээ нэгтгэх чадаâхйг 
сайæруулдаг. Аæилгүйдэл, ядуурлаа бууруулах, ºрийн дараìтгүй 
байх, çасаг çахиргааны нэгæүүдийг үр ºгººæтэй аæиллуулах, тîдîрхîй 
салбаруудыг бîдлîгîîр дэìæин эдийн çасгийн ºрсºлдºх чадâараа 
дээшлүүлэх нь үүний æишээ юì.

гадаад харилцаа, 
аюулгүй байдлаа 

хангах хүчтэй 
бîдлîгî, стратåги

гадаад харилцаа, аюулгүй байдлаа хангах хүчтэй нэгдìэл бîдлîгî нь 
гадны сºрºг нºлººллººс хаìгаалах, актиâ буюу стратåгич шинæтэй 
çîхицуулалт хийх бîлîìæийг îлгîдîг. гадаад харилцаанд улс îрныг 
хуулийн нэг этгээд хэìээн аâч үçдэг.
Үндэсний аюулгүй байдлын тîгтîлцîîг бэхæүүлæ, иргэдийн îрîлцîî, 
идэâхийг нэìэгдүүлэх нь ìºн нэг гîл арга хэрэгсэл байдаг.
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Óëñ îрнû бүрýн ýрõò байдëûг баòаëгаажóóëаõ арга õýрýгñëүүд 

Эдийн çасгийн хүч 
чадлыг бэхæүүлэх 

стратåги

улс îрны эдийн çасгийн хүч чадлыг бэхæүүлэхгүйгээр шинæлэх ухаан 
тåхнîлîги, çэâсэглэл, үçэл суртал, гадаад харилцааны аль алинаар бүрэн эрхт 
байдлаа бэхæүүлэх бîлîìæ бүрдэхгүй. Энэ утгаараа эдийн çасгийн хуâьд биå 
даасан байдлаа бэхæүүлэх, хүчирхэгæих нь улс îрны бүрэн эрхт байдлыг 
бэхæүүлэх суурь нºхцºл юì. 
Эдийг çасаглахын үндэс нь үндэстэн ººрт байгаа байгалийн нººц баялаг, 
бүтээх чадâар, дîтîîд хуриìтлал, хүìүүний чадаâх бîлîн бусад нººцийг үр 
ашигтайгаар çарцуулах, үүнд чиглэсэн тºрийн бîдлîгыг хэрэгæүүлэх çаìаар 
эдийн çасгийн биå даасан байдлыг бэхæүүлэхэд байдаг. 

шинæлэх ухаан 
тåхнîлîгийн чадаâх, 

даâуу талыг бэхæүүлэх 
бий бîлгîх стратåги

шинæлэх ухаан, тåхнîлîгийн хуâьд бэхæих нь тîìîîхîн улс гүрнүүдийн хуâьд 
цэрэг арìийн çэâсэглэлээр ºрсºлдºх, дîтîîдын үйлдâэрлэлээ бэхæүүлэх, үр 
ашгийг нэìэгдүүлэх, ìºн экспîртын байр сууриа бататгах çаìаар îлîн улсын 
эдийн çасагт бэхæих, îрлîгîî нэìэгдүүлэх çîрилгыг агуулдаг. 
Стратåгийн хуâьд ач хîлбîгдîл бүхий салбар, чиглэлүүдэд судалгаа, 
шинæилгээнд хºрºнгº îруулах çаìаар тåхнîлîгийн даâуу талыг îлæ аâах, 
тåхнîлîгийн даâуу талын ºндºр ашгийг îлîн улсын çах çээлээс хүртэхийн 
çэрэгцээ стратåгийн çариì бүтээгдэхүүнээр ººрийгºº найдâартай хангах, 
иìпîртîîс хараат байдлаа бууруулан эдийн çасгаа тºрºлæүүлэх нь эн 
тэргүүний çîрилт байдаг. 

Тºрт ёс, тºрийн 
тîгтîлцîî, бîдлîгын 
чадаâхыг бэхæүүлэх 

стратåги

Тºрд итгэх итгэл, тºрийн бîдлîгын чанар нь үндэсний дîтîîдын нººц 
бîлîìæийг үр ºгººæтэй чиглүүлэх, хүчээ нэгт гэх чадаâхыг сайæруулдаг. 
Аæилгүйдэл, ядуурлаа бууруулах, ºрийн дараìтгүй байх, çасаг çахиргааны 
нэгæүүдийг үр ºгººæтэй аæиллуулах, тîдîрхîй салбаруудыг бîдлîгîîр 
дэìæин эдийн çасгийн ºрсºлдºх чадâараа дээшлүүлэх нь үүний æишээ юì.

Эдгээр арга хэрэгслийн аль нэг нь 
дангаараа бүрэн баталгаа бîлæ чадахгүй, 
аль нэг нь нºгººгºº үгүйсгэхгүй, харин 
хîîрîндîî харилцан уялдаатай юì. хэрхэн 
уялдуулæ, бүрэн эрхээ баталгааæуулах нь 
тухайн улс îрны стратåгийн асуудал билээ.

Цаг хугацааны яâцад бүрэн эрхт байдал 

нь îлîн улсын эрх çүйд улаì бүр бэхæин 
тусгалаа îлæ, улс хîîрîндын харилцааны 
суурийг бүрдүүлэх бîлсîн. Цаашид ч 
бас тусгаар улсуудын харилцаа, хаìтын 
аæиллагаанд бүрэн эрхт байдлыг хүндэтгэх 
çарчиì нь ихээхэн чухал ач хîлбîгдîлтîй, 
улс хîîрîндын харилцаанд гîл түлхүүр 
байсаар байх бîлнî. 
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Çэâсэглэл, батлан 
хаìгаалахын чадаâхыг 

бэхæүүлэх стратåги

Батлан хаìгаалах бîдлîгî нь улсаа батлан хаìгаалахын çэрэгцээ цэргийн 
албан хаагчдад эх îрнîîрîî бахархах үçлийг суулгах, цэргийн алба хаах 
хугацаанд нь чадаâхæуулан ìэргэшүүлэх çаìаар сîёлîî бататгах, хүнээ 
хºгæүүлэхэд чиглэæ байгаа нь ихэнх îрнуудын хандлага бîлæ байна. 
Үүний çэрэгцээ îлîн улсын байдал тîгтâîргүй, эрсдэлтэй хэâээр байгаа 
бºгººд энэ нь çариì улс îрîнд çэâсэглэлээр хººцºлдºх яâдал үргэлæилæ, 
цэргийн çэâсэглэлийн тåхнîлîги үйлдâэрлэлд îруулæ буй хºрºнгийн хэìæээ 
нэìэгдэæ байгаагаар илэрдэг. шинæлэх ухаан, тåхнîлîги, түүний дîтîр 
салбар хîîрîндын îлîлтыг цэргийн çэâсэглэлээ сайæруулахад стратåгич 
байдлаар идэâхтэй ашиглаæ байна. 
Цаашид тåхнîлîгийн түâшнээр даâаìгайлах, çэâсэглэлээр хººцºлдºх, 
байгалийн баялаг, гаçар нутгийн тºлººх бîлîн ìэдээллийн даâуу тал îлæ 
аâах, банк санхүүгийн систåìийг эрхшээлдээ îруулах, улс îрны дîтîîд дахь 
тºр çасгийн шийдâэрт нºлººлºх îрîлдлîгууд, çººлºн хүчний бîдлîгîîр 
даìæуулан шашин шүтлэг, үçэл суртал, хэрэглээ, сэтгэлгээнд нºлººлæ 
ººрийн дагуул хараат бîлгîх îрîлдлîгууд улаì ихсэх тºлºâтэй байна. 
Цºìийн çэâсэгтэй статусаа баталгааæуулах çаìаар бүрэн эрхт байдлаа 
чанарæуулах БнАСАу-ын îрîлдлîгî, бүхэл бүтэн Еâрîп тиâийг 48 цагийн 
турш хяналтдаа байлгах чадâартай сºнººгч îнгîц çîхиîн бүтээæ, цºìийн 
çэâсэг турших Энэтхэгийн îрîлдлîгî, Ану-ын аюулгүйн баталгаан дîр 
арìийн çардлаа хэìнэæ, эдийн çасгаа хүчирхэгæүүлэн шинæлэх ухаан, 
тåхнîлîгиî дэлхийд тэргүүлэх түâшинд хүргэснийхээ дараа энэ суурин 
дээрээ шинээр арìиа бүрдүүлæ байгаа япîны æишээ улс îрнуудын ийì 
сîнирхлын бîдит дүр çураг юì. 

Үçэл суртал, улс тºр, 
шашин, хэрэглээ, 
сîёлын стратåги

нийгэì дîтîîддîî хºгæлийн бариìæаа, үнэт çүйл, үçлийн хуâьд нэгдìэл 
цул, çºрчил талцал багатай байх нь улс гүрний îршин тîгтнîхуйн үндэс 
юì. нºгººтэйгүүр çººлºн хүчний бîдлîгî нь улс гүрнүүдийн нºлººллºº 
тэлэх гîл арга хэрэгсэл бîлæ байгаа нь нууц биш. Кинî урлаг, сîёл судлал 
бîлîн хэлний сургалтын тºâүүд, îюутан сîлилцîîны хºтºлбºрүүд, аæиллах 
хүчний сîлилцîî, шашны суртал ухуулга, нîì хэâлэл, ººрийн îрны сîёлыг 
сурталчлах, бүтээгдэхүүнээ илүү чанартай гэæ îйлгуулах, урлаг сîёлын 
хºтºлбºрүүд гэхчилэн îлîн арга хэлбэрийг түгээìэл ашигладаг. 
мîнгîл улс ººрийн үнэт çүйл, эх îрîнч сэтгэлгээ, сîёл, çан çаншил, үçлээ 
хадгалæ аâч үлдэх хүчтэй стратåгитэй байæ, түүнийгээ хэрэгæүүлэх нь л 
чухал юì. мэдээллийн îрîн çайд хяналтаа бий бîлгîх асуудал сүүлийн 
үåд хурцаар таâигдах бîллîî. Олîн улс îрîн энэ асуудлаар шинэ арга çаì 
эрэлхийлæ, идэâхтэй аæиллаæ байна. Фэйсбүүкийн хэрэглэгчдийн ìэдээлэл 
алдагдаæ, сîнгуулийн үйл яâцад нºлººлсºн тухай шуугиан ч бас л анхаарч 
үçэх асуудлын нэг юì.

гадаад харилцааны 
хүчтэй стратåги

гадаад харилцаа, батлан хаìгаалахын бîдлîгын аль аль нь хүчтэй байх нь улс 
îрîн бүрийн чухалчлан үçдэг асуудал юì. хил, гаалийн хяналт, агаарын îрîн 
çайн асуудал ìºн үүнтэй хîлбîîтîй. 
мîнгîл улсаас хîёр хºрштэйгºº найрсаг, ºндºр түâшний харилцаатай, 
“гураâдагч хºрш”-ийн бîдлîгî хэрэгæүүлæ, îлîн улсын харилцаанд идэâхтэй 
байр суурь бариìталдаг нь гадаад харилцааны практикын ºâºрìºц бºгººд үр 
нºлººтэй хэрэгæиæ буй æишээ бîлдîг. 
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Зóраг 4. Óëñûн бүрýн ýрõò байдëûг баòаëгаажóóëаõ арга õýрýгñëийн ýрýìбý

нийгэì, улс тºр, сîёл (I), эдийн çасаг 
(II), тºрийн тîгтîлцîîны чадаâх(III)-ыг 
бүрдүүлсэн нºхцºлд батлах хаìгаалах, 

улсын бүрэн эрхт байдлыг 
баталгааæуулахын яçгуур үндэс нь улсын 
нийт ард иргэдийн үнэлэìæ, эâ эå, сîёл 
улаìæлалаа хадгалæ буй байдал, үçэл 
суртал, шашин шүтлэг, шинæлэх ухаанч 
сэтгэлгээ юì. 

нийгэì, улс тºр, сîёлын хуâьд хºгæиæ, 
ºâºрìºц байдлаа хадгалæ чадсан нºхцºлд 
хэрэглээнээсээ илүү ихийг бүтээх чадâар, 
ººрийн çайлшгүй хэрэгцээг биå даан 
хангаæ, ард иргэдийнхээ аìьæиргааг 
тºâхнүүлæ, ìºнгºн тэìдэгтийнхээ ханшийг 
баталгааæуулан тîгтâîрæуулæ, îлîн улсын 
çах çээд ººрийн байр суурийг баттай эçлэх 
эдийн çасгийн хүч чадал нь улсын бүрэн эрхт 
байдлыг баталгааæуулан чанарæуулахын 
үндэс гэæ хэлæ бîлîх юì. 

нийгэì, сîёлын хºгæил, эдийн çасгийн 
хүч чадлын туслаìæтайгаар тºрийн 
тîгтîлцîîг сайæруулах бîлîìæ нэìэгдэх 
нь çүйн хэрэг бîлîâч тºрийн тîгтîлцîîны 
чадаâх ч бас нийгэì сîёл, эдийн çасгаа 
удирдан çалах үүрэгтэйг дурдах нь çºâ 
юì. Тэгэхдээ ºнººгийн мîнгîл îрны 
хуâьд нэгэнт улаìæилæ ирсэн тºрийн 
тîгтîлцîîгîî сайæруулах, тºрт ёсîî сэргээн 
хºгæүүлэхийн çэрэгцээ, нийгэì сîёлîî 
хºгæүүлэх, ìîнгîл хүн бүр эх îрнîîрîî 
бахархах, үнэт çүйл, итгэл үнэìшлээ 
сэргээх, ìºн бүтээх чадаâхаа дээшлүүлэх, 
эдийн çасгийн биå даасан байдлаа бататгах 
нь тулгаìдсан асуудал бîлæ байна. ийìийн 
тул гурâалæны суурь хîёр даâхаргад нийгэì 
сîёл, эдийн çасгийг îруулан дүрсэллээ. 

гадаад харилцааг тэтгэх бîлîìæ бүрэн 
бүрдэнэ. 
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ÓДИРТГАЛ

Дэлхий нийтийн хуâьсан ººрчлºгдºæ 
буй îрчинд улс îрнууд гадаад ºр çээлийг 
хºгæил дэâшлийг хурдасгах нэг хүчин çүйл 
бîлгîн ашиглаæ байгаа бîл нºгºº талаас 
эдийн çасгийн ºсºлт хºгæил, аюулгүй 
байдалд сºрºг нºлººтэй хүчин çүйл бîлæ 
байна. 

гадаад ºр çээлийг ºрсºлдºх чадâартай 
аæ үйлдâэрт хºрºнгº îруулæ, алиâаа хяìрал, 
хүндрэлийг даâан туулах бîлîìæтîй 
хуриìтлал үүсгэн, түүнчлэн гадаад âалютын 
нººцºº нэìэгдүүлæ, ºрийн хэìæээг эдийн 
çасагтаа дараìт учруулахгүйгээр çîхистîй 

The study analyzes the impact of government debt of total external debt on 
Mongolian economy using the IMF’s debt sustainability analysis methodology, 
raises issues within the legal framework, and suggests some ways to manage 
external debt.

Keywords: External debt management

ГАДААД ӨРИЙН ÓДИРДЛАГЫГ 
бОЛОВСРОНГÓЙ бОЛГОх АСÓÓДАЛ

б.бАТТӨР (M.A)

түâшинд барьæ, ашиглаæ чадâал хºрºнгº 
îруулалтын нэг îнîâчтîй хэлбэр бîлæ 
эдийн çасагт эåрэг нºлººлдºг байна. харин 
улс îрнуудын хуâьд гадаад ºрийн хэìæээ 
эргэн тºлºх чадаâхаас хэтэрч ºрийн дараìт, 
хяìралд îрîх нь нийтлэг бºгººд ºр нь эдийн 
çасгийн аюулгүй байдал, цаашлаад бүрэн 
эрхт байдалд сºргººр нºлººлºх эрсдэлийг 
бий бîлгîдîг тул ºрийн çîхистîй бîдлîгыг 
хэрэгæүүлэх, гадаад ºрийн удирдлагын 
асуудал нэн чухлаар таâигддаг байна.   

мîнгîл улсын хуâьд гадаад ºрийн 
хэìæээ сүүлийн 10 æилд дºрºâ дахин 
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нэìэгдэæ, мîнгîлбанкны албан ёсны 
статистик үçүүлэлтээр 2020 îны III 
улирлын байдлаар 31.2 тэрбуì аì.дîлларт 
хүрч, үүнээс Çасгийн гаçрын гадаад ºр 8.1 
тэрбуì аì.дîллар бîлæ ºсчээ. манай улсын 
эдийн çасагт îлбîрлîх салбарын анхан 
шатны үйлдâэрлэл çîнхилсîн, түүхий 
эдийн îлîн улсын çах çээлийн үнийн 
хэлбэлçлээс бүрэн хараат, цººн нэр тºрлийн 
түүхий эдийн экспîртîд түшиглэсэн байдал 
бүтэцтэй. Эдийн çасгийн дîтîîд нºхцºл 
байдлыг харгалçан гадаад улс îрîн, îлîн 
улсын байгууллагаас аâах ºр, çээлийн 
асуудлыг эдийн çасгийн аюулгүй байдалд 
хîхирîлгүйгээр çîхицуулах сîрилт бидний 
ºìнº тулгарч байгаа нь гîл асуудал бîлîîд 
байна. 

ийìд, энэхүү судалгаагаар мîнгîл 
улсын гадаад ºр, түүний эргэн тºлºлтººс 
үүдэн эдийн çасагт учирч буй дараìт, 
эрсдэл, цаашид эрсдэлийг бууруулах, 
гадаад ºрийн удирдлагыг сайæруулах арга 
çаìын судаллаа. 

эДИЙН ЗАСГИЙН ӨСӨЛТӨД 
ГАДААД ӨРИЙН ҮЗҮҮЛэх НӨЛӨӨ   

Тухайн улсын гадаад ºрийн эдийн 
çасагт үçүүлэх нºлºº нь хºгæлийн ºнººгийн 
түâшин бîлîн ºрийн хэìæээнээс хаìаарч 
харилцан адилгүй байдаг. улс îрнууд 
“хадгалаìæ-хºрºнгº îруулалт”-ын çºрүүг 
нºхºх çîрилгîîр гадаад ºрийн хэìæээг 
нэìэгдүүлдэг1 бºгººд ялангуяа хºгæиæ 
буй îрнуудад дîтîîдын хуриìтлал бага 
байдгаас санхүүæилтийн хэрэгцээгээ гадаад 
эх үүсâэрээс хангах шаардлага тулгардаг. 
Түүнчлэн хºгæиæ буй îрнууд эдийн çасгийн 
хºгæлºº хурдасгах, дîтîîдын хºрºнгийн 
дутагдлаа нºхºх нэг гîл эх үүсâэрээ  
ихэâчлэн гадаад капиталын нººцººр 
бүрдүүлдэг.2 Өр, çээлийн çîхистîй түâшин 

1 Chenery, Hollis B., and Alan M. Strout. “Foreign 
Assistance and Economic Development.” The American 
Economic Review, vol. 56, no. 4, 1966, pp. 679–733. JS-
TOR, http://www.jstor.org/stable/1813524.

2 Panizza, U. Domestic and External Public Debt in 

нь хºгæиæ буй улсуудын эдийн çасгийн 
ºсºлтºд дэìæлэг үçүүлэх нºлººтэй.3 Өрийн 
хэìæээ çîхих түâшнээс даâбал эдийн çасагт 
сºрºг нºлºº үçүүлэх бºгººд урт хугацаанд 
эдийн çасгийн ºсºлтийг сааруулæ, эдийн 
çасагт ихээхэн дараìт бîлснîîр бîдит ºсºлт 
бий бîлгîх бîлîìæ хуìигдана. мºн ºр ихсэн 
тºлбºрийн чадâар ìуудах тусаì хºрºнгº 
îруулагчдын эргэлçээ нэìэгдэн хºрºнгºº 
буцаан татах эрсдэл үүсэхийн çэрэгцээ 
эдийн çасгийн алиâаа бîдлîгî хэрэгæүүлэх 
îрîн çай хяçгаарлагддаг байна.4

Өрийн дараìтад îрæ, эргэн тºлºх 
бîлîìæгүй бîлîх нь улсыг ºрийн дåфîлт 
çарлахад хүргэдэг. улсын ºрийн дåфîлт 
нь îлîн суâгаар даìæих бºгººд гадаад çах 
çээлээс эх үүсâэр татах хүүг ºсгºæ, çээлæих 
çэрэглэлийг бууруулæ, гадаад худалдааг 
хуìьæ, банкны систåìийг сульдуулæ, 
үндэсний âалютын ханшийг сулруулæ, 
эцэстээ үйлдâэрлэлийн ºндºр алдагдлыг 
бий бîлгîдîг байна.5 

ийìд гадаад ºрийн хэт ºсºлт нь улс 
îрны эдийн çасгийн биå даасан байдал, 
нутаг дэâсгэрийн бүрэн бүтэн байдалд ч 
аюул çанал учруулæ бîлîх юì. 

нгîçи Окîнæî-иâåала, Чарльç Чукâуìа 
Сîлудî, мансур мухтар нар улсын 
ºрийн бîдлîгî нь хºрºнгº îруулалтыг 
нэìэгдүүлэх, гадаад çээлийг багасгах, 
дîтîîдын нийт бүтээгдэхүүнд эçлэх 
гадаад çээлийн хэìæээг çîхистîй түâшинд 
байлгах, ºрийн дараìтгүй тîгтâîртîй 
хºгæих нºхцºлийг бий бîлгîхîд чиглэх 

Developing Countries. March 2008.  UNCTAD Discus-
sion Papers 188. https://unctad.org/system/files/official-
document/osgdp20083_en.pdf

3 Wang, F. 2009. The Effects of Foreign Borrowing 
Policies on Economic Growth: Success or Failure?.  Jour-
nal of Economic Policy Reform, 12(4), 273-284

4 Энхбайгаль Б. мîнгîл улсын бүрэн эрхийн 
эìçэг байдлын үнэлгээ. уБ.: 2018. 85х. ISBN:978-
99978-2-983-2 51х

5 ган-Очир Д. мîнгîлын хºгæлийн çаì: сургаìæ, 
сîрилт, бîлîìæ. уБ.: “Адìîн принт” ххК. 2020. 334х. 
ISBN 978-9919-23-280-1 107х
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шаардлагатай6 гэæ үçсэн байна. улс îрнууд 
çасгийн гаçрын ºрийн удирдлагын бîдлîгыг 
бîлîâсруулан хэрэгæүүлдэг ба түүний 
үр ашиг нь хяналт таâих тîгтîлцîîнîîс 
хаìаардаг. Çариì улс ºрийн удирдлагын 
тухай хуулиас гадна ºрийн аудитын тухай 
хууль, эрх çүйн çîхицуулалттай байдаг.7

Өрийн хяìрал үүсэх нºхцºл байдлыг 
ирээдүйд үүсч бîлîх ºрийн дараìтаар 
тîдîрхîйлîîд, ºрийн дараìтыг ºрийн 
тîгтâîртîй байдлын шинæилгээний 
аргачлалаар тîîцдîг. Өрийн тîгтâîртîй 
байдлын шинæилгээний çагâаруудыг аâч 
үçâэл нийтлэг байдлаар ОуВС, Дэлхийн 
банкны аргачлалд тулгуурлаæ байна. 

Тус аргачлалаар гадаад ºрийн тºлбºрийн 
чадâарын эрсдэлийг тîдîрхîйлîхдîî  ДнБ, 
экспîрт, çасгийн гаçрын îрлîгын ìэдээллийг 
тус тус ашигладаг. Алиâаа улсын эдийн 
çасгийн чадаâх нь бүтээгдэхүүн үйлдâэрлэл, 
экспîртîîс хаìаарах тул ºрийн хэìæээ 
нь экспîрт бîлîн ДнБ-тэй харьцуулахад 
тîгтâîртîй байх шаардлагатай юì. 

мОНГОЛ ÓЛСЫН ГАДААД ӨРИЙН 
эРх ЗҮЙН ЗОхИЦÓÓЛАЛТ

мîнгîл улс 2015 îнд ºрийн удирдлагын 
бîдлîгî, çîхицуулалтын хүрээнд ºрийн 
çîхистîй түâшинг хангах, дунд хугацааны 
стратåгийг хэрэгæүүлэх, Çасгийн гаçар, 
îрîн нутаг çээллэг хийх çаìаар ºр үүсгэх, 
даìæуулан çээлдүүлэх, Çасгийн гаçрын 
ºрийн баталгаа гаргах, тэдгээрийг бүртгэх, 
тайлагнах, хяналт таâихтай хîлбîгдсîн 
харилцааг çîхицуулах çîрилгîîр “Өрийн 
удирдлагын тухай” хуулийг баталсан. Энэ 
хууль нь мîнгîл улсын Үндсэн хууль, 
Тºсâийн тîгтâîртîй байдлын тухай хууль, 

6 Оюунцацрал Ç., Б.мºнхçаяа бîлîн бусад. гадаад 
ºрийн дараìт, эдийн çасагт учирч бîлîх эрсдэлүүд, 
бîдлîгын çºâлºìæ. 799-874 х. //мîнгîлбанк. 
Судалгааны аæил тîâхиìîл 10. 2015. 808 х. Даì эшлэâ.

7 Vieira M. Regulatory frameworks and government 
auditing of public debt. 213-243 p. //Public debt: the Bra-
zilian experience. World Bank. 2010. 450 p. ISBN 978-
85-87841-44-5

Тºсâийн тухай хууль, Олîн улсын гэрээний 
тухай хууль, Çасгийн гаçрын тусгай сангийн 
тухай хууль, дээр дурдсан хууль бîлîн 
эдгээр нэр бүхий хуультай нийцүүлэн 
гаргасан хууль тîгтîîìæийн бусад актаас 
бүрдэх бºгººд эдгээр хуулиудаар ºрийн 
асуудлыг çîхицуулахаар çааæээ.

Өрийн удирдлагыг хэрэгæүүлэхдээ 
удирдлагын нэгдсэн тîгтîлцîîтîй байх, 
ºрийн çîхистîй түâшинг хангах, ºр үүсгэæ 
бий бîлгîсîн хºрºнгийг үр ашигтай 
çахиран çарцуулах, ил тîд байдлыг хангах, 
хариуцлагатай байх çарчìыг бариìтлах 
ба ºрийн удирдлагын харилцаанд 
îрîлцîгч этгээд нь дээрх çарчìыг ìºрдºæ, 
хэрэгæүүлэх үүрэгтэй.8

Өрийн удирдлагын тухай хуулийн 6.3-
т ºрийн çîхистîй түâшинг хангах çарчìыг 
хэрэгæүүлэх арга çаìыг дараах байдлаар 
тусгаæ ºгсºн байдаг. 

6.3.1. Тºсâийн тîгтâîртîй байдлын 
тухай хуулийн 6.1.4-т çаасан шаардлагыг 
хангасан байх;

6.3.2. Çасгийн гаçрын шинээр үүсгэх ºр 
бîлîн гаргах ºрийн баталгаа нь энэ хуулийн 
17.1-д çаасан дээд хэìæээнд нийцсэн байх;

6.3.3. Çасгийн гаçар бîлîн îрîн нутгийн 
çээллэг, Çасгийн гаçрын ºрийн баталгаа, 
бîлçîшгүй ºр тºлбºр, тэдгээрийн үр нºлºº 
нь ирээдүйд ºрийн дараìт учруулахгүй 
байх;

6.3.4. урт хугацаанд Çасгийн гаçрын 
ºрийн çîхистîй түâшинг хангах çаìаар 
Çасгийн гаçрын ºрийн удирдлагыг 
хэрэгæүүлэх.

Тºсâийн тîгтâîртîй байдлын тухай 
хуульд нэìэлт ººрчлºлт îруулах тухай 
2015 îны 2 дугаар сарын 18-ны ºдрийн 
хуулиар Çасгийн гаçрын ºрийн ӨҮЦ-ээр 
илэрхийлэгдсэн үлдэгдэл нь тухайн æилийн 
îны үнээр тîîцсîн ДнБ-ий 40 хуâиас 
хэтрэхгүй байхаар, энэ çîрилтîд хүрэхийн 

8 Өрийн удирдлагын тухай хууль. 2015
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тулд ӨҮЦ-ээр илэрхийлсэн Çасгийн гаçрын 
ºрийн үлдэгдлийн ДнБ-д эçлэх хуâь хэìæээг 
2015 îнд 58.3, 2016 îнд 55.0, 2017 îнд 50.0, 
2018 îнд 40.0 хуâиас тус тус хэтрүүлэхгүй 
байхаар хуульчилсан байдаг.

мºн уих-аас 2015 îны таâдугаар 
сарын 21-ний ºдºр баталсан мîнгîл 

ÓИх-аар баòаëñан 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

ТТБТх-д 2015 îны 01 сарын 20-ны 
ºдºр îруулсан ººрчлºлт 58.3 55 50 40 40 40 40

ТТБТх-д 2016 îны 09 сарын 09-ний 
ºдºр îруулсан ººрчлºлт 58.3 88 85 80 75 70 60

гүйцэтгэл 62.3 93.1 81.6 69.0 64.8 - -

улсын нэгдсэн тºсâийн 2016 îны тºсâийн 
хүрээний ìэдэгдэл, 2017-2018 îны тºсâийн 
тºсººллийн тухай хуульд Çасгийн гаçрын 
нийт ºрийн хэìæээ 2016 îнд 15,174.4 
тэрбуì, 2017 îнд 15,560.1 тэрбуì, 2018 îнд 
14,323.6 тэрбуì тºгрºг байхаар, ӨҮЦ-ээр 
ДнБ-д эçлэх хуâь 2016 îнд 55.0, 2017 îнд 
50.0, 2018 îнд 40.0 байхаар çааæээ.

хүñнýгò 1. ӨҮЦ-ýýр иëýрõийëñýн Заñгийн газрûн өрийн ДНб-д ýзëýõ õóвь õýìжýýг 
òîгòîîñîн õóóëийн зааëòûн өөрчëөëò

гэâч 2015 îнд Çасгийн ºрийн хэìæээ 
тºсâийн тусгай шаардлагаас хэтэрч, 2016 
îнд Тºсâийн тîгтâîртîй байдлын тухай 
хууль бîлîн мîнгîл улсын дунд хугацааны 
тºсâийн хүрээний ìэдэгдэлд ººрчлºлт 
îруулан батлах çаìаар ºрийн хяçгаарыг 
нэìэгдүүлсэн. Энэ нь ºр ºсºх нºхцºлийг 
бүрдүүлсэн. Тîдруулбал, Тºсâийн 
тîгтâîртîй байдлын тухай хуульд 2016 
îны åсдүгээр сарын 9-ний ºдºр ººрчлºлт 
îруулан Çасгийн гаçрын ºнººгийн үнэ 
цэнээр илэрхийлэгдсэн үлдэгдэл нь тухайн 
æилийн îны үнээр тîîцсîн дîтîîдын нийт 
бүтээгдэхүүний 60 хуâиас хэтрэхгүй байхаар 
çаасан. Энэ çîрилтîд хүрэхийн тулд ӨҮЦ-
ээр илэрхийлсэн Çасгийн гаçрын ºрийн 
дîтîîдын нийт бүтээгдэхүүнд эçлэх хуâь 
хэìæээг 2015 îны тºсâийн æилд 58.3, 2016 
îны тºсâийн æилд 88, 2017 îны тºсâийн 
æилд 85, 2018 îны тºсâийн æилд 80, 2019 
îны тºсâийн æилд 75, 2020 îны тºсâийн 
æилд 70, 2021 îны тºсâийн æилээс эхлэн 
60 хуâиас тус тус хэтрүүлэхгүй байхаар 
хуульчилснаар ºрийн тусгай шаардлага 
2016-2019 îнд хангагдаæ байна. 

ийнхүү ºрийн хэìæээнд таâигдах 
тусгай шаардлага биåлэхээргүй нºхцºл 
байдал үүсэх үåд хуульд ººрчлºлт îруулах 
çаìаар асуудлыг шийдэæ байгаа нь ºрийн 
удирдлагыг хэрэгæүүлэх гîл çîрилгî, 
çарчиìд нийцэхгүй байна. 

Түүнчлэн уих-аас Тºсâийн тîгтâîртîй 
байдлын тухай хуульд 2016 îны нэìэлт 
ººрчлºлтººр тîгтîîсîн ºрийн хяçгаар нь 
ОуВС бîлîн Дэлхийн банкнаас тîгтîîсîн 
ºрийн тîгтâîртîй байдлын үçүүлэлтээс 
хэтэрсэн байна. Өрийн удирдлагыг 
хэрэгæүүлэх эрх çүйн îрчин бүрдсэн ч 
хэрэгæилтэд хяналт таâих, ìîнитîринг, 
үнэлгээ хийх систåìийг бүрдүүлэх хэрэгцээ, 
шаардлага тулгарч байна. 

мОНГОЛ ÓЛСЫН ГАДААД ӨРИЙН 
НӨхЦӨЛ бАЙДАЛ

Нийò гадаад өр. мîнгîл улсын нийт 
гадаад ºрийн хэìæээ 2010 îнд 7.1 тэрбуì 
аì.дîллар байсан бîл сүүлийн 10 æилд 
4 дахин нэìэгдэæ, 2020 îны III улирлын 
байдлаар 31.2 тэрбуì аì.дîлларт хүрчээ 
(Çураг 1). Энэ дүнгээс харахад, нийт гадаад 
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ºр ДнБ-ий 246 хуâьтай тэнцэæ, æилийн 
экспîртын îрлîгîîс 6 дахин ºндºр байна 
(Çураг 2). хэдийгээр нийт гадаад ºрийн 
хэìæээг аюулгүй байдалд нºлººлºхººр 
хэìæээнд байгаа эсэхийг хянах шалгуур 

(бîсгî) байхгүй ч дээрх харьцаанууд 
нь гадаад çах çээлээс хаìаарал ºндºр, 
иìпîртын хэрэгцээ ихтэй, дîтîîдын 
хуриìтлал бага эдийн çасагтай улсын хуâьд 
хэт ºндºр үçүүлэлт бîлæ байгаа юì.

гадаад ºрийн бүтцээс харахад сүүлийн 
10 æилийн хугацаанд Çасгийн гаçар, тºâ 
банк, хадгалаìæийн байгууллага, бусад 
салбаруудын ºр бîлîн ºр үүсгэх нºхцºлтэй 
шууд хºрºнгº îруулалтын çээл 3-7 дахин 
нэìэгдсэн бºгººд 2016 îнîîс хîйш Çасгийн 

Эх сурвалж: Монгол банк болон ҮСХ-ны статистик

Зóраг 2. Гадаад өр/ДНб, гадаад өр/ýêñпîрò

Эх сурвалж: Судлаачийн тооцоо

Зóраг 1. мîнгîë Óëñûн нийò гадаад өр, ДНб-ий õарьöаа, òýрбóì аì.дîëëар

гаçрын ºр хаìгийн ихээр буюу 62 хуâиар 
ºссºн байна.   

хуâийн хэâшлийн ºр эцсийн дүндээ 
мîнгîл улсын үндэсний îрлîгî, экспîрт, 
âалютын îрлîгîîс тºлºгдºнº. Үндсэн 
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хºрºнгийн үнэ, хºрºнгº îруулалт, çээлийн 
хүүгээр даìæин пүүс, кîìпаниудын 
ºртºг çардлыг ºсгºн улìаар татâар нîгдîх 
ашгийг бууруулæ, гадагшлах хºрºнгийн эх 
үүсâэрийг бүрдүүлдэг гэдгийг анхаарлын 
тºâººс гаргаæ бîлîхгүй билээ.9 Өºрººр 
хэлбэл, дîтîîдын аæ ахуйн нэгæүүдийн 
гадаад ºр ºсºх нь тºсâийн îрлîгыг 
бууруулах, âалютын гарах урсгалыг 
нэìэгдүүлэх çаìаар тºлбºрийн тэнцлийн 
алдагдал, улìаар гадаад âалютын нººцийн 
ººрчлºлтºд нºлºº үçүүлнэ. Тийìээс 
нийт гадаад ºр, түүний эргэн тºлºлтийн 
хуâаарьт анхааралтай ìîнитîринг хийæ 
байх нь тºлбºрийн тэнцэл, âалютын 
нººцийн цаашдын тºлºâ, санхүүгийн бîлîн 
ìакрî эдийн çасгийн тîгтâîртîй байдлыг 
хадгалахад туйлын чухал бîлæ байна. 
Түүнчлэн тухайн улсын çээлæих çэрэглэл, 
чадаâх, улсын эрсдэлийн тîîцîîнд 
мîнгîл улсын нийт гадаад ºрийг илүүтэй 
харгалçдаг. ийìд тºрийн бîдлîгын хүрээнд 
нийт гадаад ºрийн удирдлагын стратåги 
бîлîâсруулан хэрэгæүүлæ байх нь чухал 
байна. 10

Заñгийн газрûн гадаад өр. 2009 îнд 
мîнгîл улс îлîн улсын çээлæих çэрэглэлээр 
бага орлоготой орноос – дундаас доогуур 
орлоготой îрны ангилалд шилæиæ Çасгийн 

9Даâаасаìбуу Д. Çээлийг хºгæил бîлгîхîд 
анхаарах çариì асуудал. 2013. ннФ. 14 дүгээр тал

10 ган-Очир Д. мîнгîлын хºгæлийн çаì: сургаìæ, 
сîрилт, бîлîìæ. уБ.: “Адìîн принт” ххК. 2020. 334х. 
ISBN 978-9919-23-280-1 107х

гаçар îлîн улсад үнэт цаас гаргаæ, 
арилæааны çээл аâах бîлîìæтîй бîлснîîр 
Çасгийн гаçрын гадаад ºр хурдацтай 
нэìэгдэæ, îдîîгîîр 8.1 тэрбуì аì.дîлларт 
хүрчээ. Энэ нь Çасгийн гаçрын ººрºº шууд 
аâсан çээл гэæ үçэæ бîлнî. 

Тºсâийн тîгтâîртîй байдлын тухай 
хуульд Çасгийн гаçрын ºрд ººрºº шууд 
аâсан ºрººс гадна баталгаа гаргасан ºр 
çээлийг хаìруулна гэæ çаасан байдаг. 
Çасгийн гаçар баталгаа гаргуулагч нь 
гэрээнд çаасан тºлбºрийн үүргээ гүйцэтгэæ 
чадахгүй бîлсîн тîхиîлдîлд тºлбºрийг 
баталгаа гаргуулагчийн ºìнººс тºлæ 
барагдуулах үүрэгтэй11 тул Çасгийн гаçрын 
тºлæ бîлçîшгүй ºр тºлбºр бîлнî. 

2012-2016 îны хîîрîнд Çасгийн гаçар 
дîтîîдын аæ ахуй нэгæ байгууллагын 
гадаадын банк санхүүгийн байгууллага 
бîлîн îлîн улсын çах çээлд бîнд арилæиæ 
аâсан 2.29 тэрбуì аì.дîллар бүхий гадаад 
ºрд баталгаа гаргасан (хүснэгт 2). Эндээс 
тºлºгдººгүй байгаа хºгæлийн банк, 
миАТ ТӨхК, Эрдэнэс мîнгîл ххК (нийт 
гадаад ºрийн дүнд 26 хуâийг эçэлæ буй 
бусад салбарын ангилалд îрсîн)-ийн ºр 
нь Çасгийн гаçрын гадаад ºрийн үлдэгдэлд 
тîîцîгдîнî. 

11  Өрийн удирдлагын тухай хууль. 2015
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Çасгийн гаçар 2016 îны çургаадугаар 
сараас хîйш шинээр ºрийн баталгаа гаргаагүй 
бºгººд гаргасан ºрийн баталгаат çээллэгийн 
эргэн тºлºлтүүд хийгдэæ үлдэгдэл буурч 
байгаа ч гадаад үнэт цаас, çээлийн хэìæээ 
тîгтìîл ºсч байна. 2020 îны III улирлын 

баòаëгаа 
гаргаñан îн

Ариëжааëñан дүн
/ñаÿ аì.дîëëар/

жиëийн 
õүү, õóвиар

эргýн òөëөгдөõ, 
òөëөгдñөн õóгаöаа

1 мîнгîл улсын хºгæлийн 
банк 1,565.0

Еâрî бîнд 2012 580.0 5.75 2017.03.21

Крåдит Сâисс банкны    
çээл

2014 300.0 4.375+(LI-
BOr) 2019.09.05

2016 250.0 6.25 2021.03.15

Саìурай бîнд 2013 30 тэрбуì иåн буюу 
273 сая аì.$ 1.52 2023.01.06

  БнхАу-ын хºгæлийн   
банкны  çээл 2014 162.0 6 2022.09.03

2 миАТ ТӨхК-ний Бîйнг 
îнгîц худалдан аâах çээл 121.3

   Ану-ын Экспîрт-                                                                        
иìпîрт банк 2013 77.4 2.52 2023.12.24

   ING банк 2013 23.9 5.3+(LIBOr) 2020.12.24
   ING банк 2013 20.0 9.38+(LIBOr) 2018.12.24

3
худалдаа хºгæлийн 
банкны îлîн улсын çах 
çээл арилæаалсан бîнд

2015 500.0 9.375 2020.05.19

4 Эрдэнэс мîнгîл ххК-ний 
АхБ-наас аâсан çээл 2016 35.0 0.6+(LIBOr) 2031.04.01

5
хºгæлийн банкны Оху-
ын ВТБ банкнаас аâсан 
çээл

2016 65.4 7+(LIBOr) 2016.06.01

Өрийн баталгааны дүн 2,286.7

байдлаар Çасгийн гаçрын гадаад үнэт цаас, 
гадаад çээлийн үлдэгдэл 23.0 их наяд тºгрºг, 
баталгааг îруулан тîîцâîл 24.1 их наяд 
тºгрºгт хүрчээ (хүснэгт 3). Энэ дүнд Çасгийн 
гаçрын сүүлд гаргасан 600 сая аì.дîлларын 
нîìад бîндын çээл îрîîгүй бîлнî.  

хүñнýгò 2. Заñгийн газрûн өрийн баòаëгаа

Эх сурвалж: Сангийн яам
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Өрийн бүòýö, өрийн õýрýгñýë 2018.12.31 2019.12.31 2020.09.30 Өөрчëөëò 
2019-2020*

Дүнд 
ýзëýõ 
õóвь

I. Çасгийн гаçрын дîтîîд ºр 1,564.7 1,399.6 1,317.6 -82.0 5%

1.1 Үнэт цаас 1,564.7 1,399.6 1,317.6 -82.0 5%

II. Çасгийн гаçрын гадаад ºр 18,865.6 20,728.1 23,039.4 2,311.3 88%
2.1 Үнэт цаас 7,664.5 7,927.2 8,276.8 349.6 32%
2.2 Çээл 11,201.1 12,800.9 14,762.6 1,961.7 56%

III. Çасгийн гаçрын ºрийн 
баталгаа 1,130.7 1,076.3 1,050.2 -26.1 4%

3.1 Çасгийн гаçрын ºрийн 
баталгаа 1,130.7 1,076.3 1,050.2 -26.1 4%

Iv. Барих-шилæүүлэх тºрлийн 
кîнцåсс 806.0 995.7 860.2 -135.6 3%

4.1 Кîнцåсс 806.0 995.7 860.2 -135.6 3%

Çасгийн гаçрын нийт ºр 22,367.0 24,199.7 26,267.3 2,067.6 100%

Çасгийн гаçрын ºр (ӨҮЦ) 18,955.9 20,525.6 22,138.6 1,613.0

хуулиар тîгтîîсîн ºрийн 
хяçгаар 80.0% 75.0% 70.0%

Çасгийн гаçрын ºр (ӨҮЦ) / 
ДнБ 58.9% 55.6% 57.2%

Çасгийн гаçрын ºр/ДнБ 69.5% 65.6% 67.9%

Дîтîîдын нийт бүтээгдэхүүн 
(îны үнээр)* 32,165.97 36,897.64 38,688.25

Аì.дîлларын тайлант үåийн 
эцсийн ханш 

             
2,642.92 

                        
2,733.52       2,854.07 

ихэнх хºгæиæ буй îрîнд дîтîîдын 
хуриìтлал бага байдгаас санхүүæилтийн 
хэрэгцээгээ гадаад эх үүсâэрээр хангах 
шаардлагатай бîлдîг. мîнгîл улсын 
хуâьд татâарын îрлîгî, иргэд, хуâийн 
хэâшлийн дîтîîд хуриìтлал хангалтгүй 
байдгаас эдийн çасаг, нийгìийн хºгæилд 
шаардагдах хºрºнгийг гадаад эх үүсâэрээр 

санхүүæүүлæ байна. 2020 îны III улирлын 
байдлаар Çасгийн гаçрын гадаад ºрийн 
хэìæээ ДнБ-ий 62.3 хуâьтай тэнцэæ байгаа 
нь экспîртын îрлîгîîс 1.6 дахин, тºсâийн 
îрлîгîîс 3.6 дахин их байна (хүснэгт 4). 
Экспîртын îрлîгыг бүхэлд нь гадаад ºрийн 
тºлбºрт тºлæ, тºсâийн дараìт нэìэгдэх 
бîдит эрсдэл бий бîлæээ.  

хүñнýгò 3. Заñгийн газрûн өрийн бүòýö

Эх сурвалж: Сангийн яам
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Үçүүлэлтүүд Сэрэìæлэх 
түâшин 2018 2019 2020.3

Çасгийн гаçрын гадаад ºр/ДнБ 40% 62% 59% 62%
Çасгийн гаçрын гадаад ºр/Экспîрт 150% 108% 105% 164%
Çасгийн гаçрын гадаад ºр/Тºсâийн îрлîгî 250% 217% 202% 359%

нºгººтэйгүүр экспîрт, тºсâийн îрлîгî 
дîрâитîй ºсºхгүй байгаагаас гадаад ºр 
нэìэгдэхэд ºрийн тîгтâîртîй байдлын 
харьцаанууд даган ºсч байна. 

Судлаач Антîни миллåрийн 
“мîнгîл ба Каçахстаны хэрэгæүүлæ 
буй уул уурхайн татâарын ºнººгийн 
бîдлîгî: улаанбаатар ба Астанагийн 
хºгæлийн харьцуулалт” сэдэâт судалгаанд 
мîнгîл улс уул уурхайн 12 түүхий эдэд 
Каçахстаны æишгээр татâар нîгдуулбал 
улсын тºсºâт æил бүр 1.3 îрчиì тэрбуì 
аì.дîллар нэìæ îрæ ирэх тîîцîîг 
гаргаæ, баялгаа îлбîрлîснîîс çîхих үр 
ашгийг хүртэхгүй байгаагаас улс îрныг 
хºгæүүлэхэд шаардагдах санхүүæилтээс 
хîцîрч байна гэæ дүгнэсэнтэй12 санал 

12 Miller, A.D. (2019). Current Mining Taxation 
Policy Implemented by both Mongolia and Kazakhstan: 

нийлæ байна. 

уул уурхайн салбар 2020 îны 
урьдчилсан гүйцэтгэлээр нийт тºсâийн 
îрлîгын 26.2, экспîртын îрлîгын 69.4 
хуâийг тус тус бүрдүүлæ байгаа ба цаашид 
ч îрлîгын гîл эх үүсâэр байх нь даìæиггүй. 
ийìд уул уурхайн татâарын çºâ тîгтîлцîîг 
бүрдүүлэх нь гадаад ºрийн асуудлыг 
шийдâэрлэх нэг гîл гарц байх юì. 

Çасгийн гаçрын ºрийн хүүгийн çардал 
2019 îнд тºсâийн îрлîгын 8.3, тºсâийн 
çарлагын 7.8 хуâийг тус тус эçэлæ байгаа 
бºгººд хүүгийн çардлын тºсºâт үçүүлэх 
дараìт 2017 îнîîс буурчээ (Çураг 3). гэсэн 
хэдий ч гадаад ºрийн үндсэн тºлбºр хийгдэх 
æилүүдэд ºсºх эрсдэл хэâээр байна.  

The Development Comparatives between Ulaanbaatar and 
astana. Business Ethics and Leadership, 3(2), 39-52p. 
http://doi.org/10.21272/bel.3(2).39-52.2019. 45-47p 

хүñнýгò 4. Заñгийн газрûн гадаад өрийн òîгòвîрòîй байдаë

Эх сурвалж: Судлаачийн тооцоо

Зóраг 3. хүүгийн зардëûн òөñөвò óчрóóëаõ дараìò

Эх сурвалж: ҮСХ-ны тоон мэдээлэлд түшиглэн тооцов
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Өрийн хүүгийн тºлбºр урсгал тэнцлийн 
алдагдалд нºлººлæ энэ нь эргэн тºгрºгийн 
ханшийг сулруулæ, ханшийн çºрүүгээс 
гарах алдагдлыг ºсгºхºд хүргэæ байна.

Çасгийн гаçар 2018 îнîîс хîйш îлîн 
улсын çах çээлд шинээр бîнд арилæаагүй 
байхад Çасгийн гаçрын гадаад үнэт цаасны 

çээлийн үлдэгдэл сүүлийн гурâан æил 
дараалан нэìэгдсэн нь ханшийн ººрчлºлттэй 
хîлбîîтîй. 2020 îны III улиралд тºгрºгийн 
аì.дîллартай харьцах ханш 2019 îнîîс 4 
хуâиар суларснаас бîлæ гадаад үнэт цаасны 
çээлийн үлдэгдэл æилийн дîтîр 349.6 
тэрбуì тºгрºгººр нэìэгдæээ (хүснэгт 5). 

Гадаад 
үнýò öааñ

Гаргаñан 
îн

жиëийн 
õүүгийн 

õóвь

2019 îнû байдëаар

үëдýгдýë
ханшийн 
өөрчëөëò 
/òýрбóì 
òөгрөг/

2020* îнû байдëаар 
үëдýгдýë эргýн 

òөëөõ îнñаÿ 
аì.дîëëар

òýрбóì 
òөгрөг

ñаÿ 
аì.дîëëар

òýрбóì 
òөгрөг

Чингис 
бîнд 2012.12.05 5.125 1000.0 2,733.5  120.6 1000.0 2,854.1 2022.12.05

маçаалай 
бîнд 2016.04.06 10.875 500.0 1,366.8 60.3 500.0 1,427.0 2021.04.06

хуралдай 
бîнд 2017.03.09 8.75 600.0 1,640.1 72.3 600.0 1,712.4 2024.03.09

гэрэгэ 
бîнд 2017.11.01 5.625 800.0 2,186.8   96.4 800.0 2,283.3 2023.05.01

Нийò дүн 2900.0 7,927.2  349.6 2900.0 8,276.8 

ийнхүү âалютын ханшийн çºрүүнээс 
үүдэн Çасгийн гаçрын гадаад ºрийн 
хэìæээ ихээхэн нэìэгдэæ байна. мîнгîл 
улсын нийт гадаад ºрийн дийлэнх хуâийг 
аì.дîлларын ºр çээл эçэлæ байгаа ба цаашид 
ханшийн çºрүүгээр гадаад ºрийн хэìæээ 
нэìэгдэæ, ºрийн үйлчилгээний тºлбºрийн 
тºсºâт үçүүлэх дараìт улаì нэìэгдэх бîлнî. 

ДҮГНэЛТ

мîнгîл улсын гадаад ºр сүүлийн 
10 æилд 4 дахин нэìэгдэæ 2020 îны III 
улирлын байдлаар 31.2 тэрбуì аì.дîллар, 
Çасгийн гаçрын гадаад ºр 8.1 тэрбуì 
аì.дîлларт хүрч ºсчээ. нийт гадаад ºр ДнБ-
ий 246 хуâьтай тэнцэæ, æилийн экспîртын 
îрлîгîîс 6 дахин ºндºр байгаа бîл Çасгийн 
гаçрын гадаад ºрийн хэìæээ ДнБ-ий 62.3 
хуâьтай тэнцэæ, экспîртын îрлîгîîс 1.6 
дахин, тºсâийн îрлîгîîс 3.6 дахин их 

байна. Энэ нь гадаад ºрийн хэìæээ эдийн 
çасгийн даах чадâараас даâæ, эдийн çасгийн 
ºсºлт, хºгæил, аюулгүй байдалд сºргººр 
нºлººлºхººр түâшинд îчсîныг харуулæ 
байгаа бºгººд ºрийн удирдлага тааруу 
байгаагийн илрэл юì.

хэдийгээр ºрийн удирдлагыг 
çîхицуулах эрх çүйн îрчин бүрдсэн ч 
хэрэгæилтэд хяналт таâих, ìîнитîринг, 
үнэлгээ хийх систåìийг бүрдүүлээгүйн 
улìаас ºрийн хэìæээнд таâигдах тусгай 
шаардлага биåлэхээргүй нºхцºл байдал 
үүсэх үåд хуульд ººрчлºлт îруулæ, ºрийн 
çîхих түâшний хяçгаарыг нэìсэн нь 
ºрийн хэìæээг нэìэгдүүлэх нºхцºлийг 
бүрдүүлсэн байна. мºн гадаад ºр çээл 
нь эргэн тºлºлтийн баталгаа бîлîх тºсºл 
хºтºлбºрүүдэд îнîâчтîй хуâаарилагдахгүй 
байгаагаас ºрийн үйлчилгээний тºлбºр 
тºсºâт ихээхэн дараìт учруулæээ. Түүнчлэн 

хүñнýгò 5. Заñгийн газрûн үнýò öааñнû үëдýгдëийн õаншийн зөрүүнýýñ үүññýн 
нýìýгдýë

Эх сурвалж: Судлаачийн тооцоо
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Çасгийн гаçар 2018 îнîîс хîйш îлîн 
улсын çах çээлд шинээр бîнд арилæаагүй 
байхад çасгийн гаçрын гадаад үнэт цаасны 
çээлийн үлдэгдэл сүүлийн 3 æил ханшийн 
ººрчлºлтººр нэìэгдсэн байна. 

Олîн улсад гадаад ºрийн асуудлыг 
шийдâэрлэх шалгарсан тîìьёî, арга 
хэрэгсэл гэæ байхгүй. харин гадаад 
ºрийн удирдлагын îнîâчтîй стратåгийг 
бîлîâсруулан хэрэгæүүлэх нь эдийн çасгийн 
ºсºлт, биå даасан, аюулгүй байдлыг хангах 
хүчин çүйл бîлнî. ийìд мîнгîл улсад 
үүсээд буй гадаад ºрийн асуудал, түүний 
сºрºг үр дагаâар, эрсдэлийг бууруулахын 
тулд гадаад ºрийн удирдлагыг сайæруулах 
алхìуудыг хэрэгæүүлэх нь çүйтэй юì. 
Үүний тулд:

• Тºрийн çîхих байгууллагаас  эдийн 
çасгийн аюулгүй байдалд гадаадын 
ºрийн үçүүлэх нºлºº, эрсдэлийн 
шинæилгээг тîгтìîл хийæ, эрсдэлийн 
ìåнåæìåнтийг îнîâчтîй, үр дүнтэй 
хэрэгæүүлэх,

• Өрийн удирдлагын тухай хууль 
бîлîн хîлбîгдîх бусад эрх çүйн 
актуудын хэрэгæилтэд хяналт таâих, 
ìîнитîринг, үнэлгээ хийх тîгтîлцîîг 
бүрдүүлэх,

• хууль тîгтîîìæîîр шалгуур 
бîлгîсîн тºсâийн çарчиì, ºрийн 
тусгай шаардлагын çîхицуулалтыг 
тîгтâîртîй байлгах, ºрийн çîхих 
түâшин, хяçгаарыг нэìэгдүүлэхгүй 
байх,

• улсын нийт гадаад ºрийн урт 
хугацааны удирдлагын стратåгийг 
бîлîâсруулан хэрэгæүүлэх,

• Дîтîîдын үр ашигтай тºсºл 
хºтºлбºрийн хºрºнгº îруулалтыг 
дэìæин, биçнåсийн îрчныг 
сайæруулах çаìаар экспîртыг 
нэìэгдүүлэх, улìаар тºсâийн 
îрлîгыг ºсгºх, ºр тºлºх арга çаìыг 
эрэлхийлэх. ингэхдээ уул уурхайн 
татâарын çºâ тîгтîлцîîг бүрдүүлэх 
çаìаар улсын îрлîгыг нэìэгдүүлэх, 
гадны санхүүæилтийн хэрэгцээг 
бууруулах, ºр тºлбºрийг барагдуулах 
чиглэлд түлхүү анхаарах,  

• гадаад ºрийн үйлчилгээний 
тºлбºрийг тºсºâт дараìт 
учруулахгүйгээр барагдуулахын тулд 
гадаад âалютын нººцийг хангалттай 
хэìæээнд нэìэгдүүлэх, удирдлагаар 
хангах,

• гадаад ºрийн бîдлîгыг îнîâчтîй, үр 
ашигтай байлгах үүднээс гадаадын 
хºрºнгº îруулалтын бîдлîгî, 
стратåгитай нягт уялдуулах,

• Çайлшгүй шаардлага үүссэн 
нºхцºлд ºндºр хүүтэй, арилæааны 
нºхцºлтэй çээл бус îлîн улсын 
байгууллага, хандиâлагч îрнîîс 
хºнгºлºлттэй çээл, туслаìæ аâч байх 
тал дээр анхаарч аæиллах, харилцаа 
хîлбîîгîî сайæруулах çэрэг асуудлыг 
шийдâэрлэх шаардлагатай юì.
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ОЛОН ÓЛСЫН эДИЙН ЗАСГИЙН 
ӨНӨӨГИЙН бАЙДАЛ

2020 îн гарахтай çэрэгцээд БнхАу-д 
шинэ кîрîнаâирус тархсантай хîлбîîтîй 
улс îрнуудыг цîчрîлд îрууллаа. уг ºâчлºл 
нь хүн аìын дунд ìаш хурдтай тархаæ аìь 
үрэгсдийн тîî ºдºр ирэх тутаì нэìэгдэæ 
байгаа тул дэлхийн îлîн улсад хилээ хааæ, 
хîриî цээр таâих бîлснîîр îлîн улсын 
эдийн çасагт тîì сîрилт тулгарсан. 

Эдийн çасгаар тэргүүлæ буй хүчирхэг 
хîёр гүрний худалдааны ìаргаантай 
асуудал1 бүрэн биш бîлîâч тîдîрхîй үр 

1 2020 îны нэгдүгээр сарын 15 ºдºр Ану-
ын çүгээс БнхАу-ын çариì бараанд татâарын 
хэìæээг буулгаæ харин БнхАу-аас Ану-ын çариì 

дүнд хүрсэн нь 2020 îны I улиралд îлîн 
улсын эдийн çасагт эåрэг нºлºº үçүүлэх 
хүлээлтийг бий бîлгîîд байâ. харин шинэ 
Коронавирусын (Covid-19)2 тархалтаас 
үүдэн îлîн улсын эдийн çасаг саарч эдийн 
çасгийн тîдîрхîй бус байдал үүсгэсэн. 
Өнººгийн нºхцºл байдал эдийн çасагт  
үçүүлэх хîхирлын хэìæээг тîдîрхîйлîхîд 
эрт байгаа хэдий ч хºрºнгº, санхүүгийн çах 
çээл дээр сºрºг нºлºº үçүүлээд эхэлсэн. 

бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг аâах тîхирîлцîîнд хүрч 
худалдааны хэлцлийн нэгдүгээр үå шатанд гарын үçэг 
çурсан.

2 шинэ Кîрîнаâирус SarS âирусийн 79.5 хуâийн 
гåнийг ºâºлсэн.

As 2020 approaches, the spread of a new coronavirus in China has shocked 
hall world. The disease is spreading rapidly among the population and the 
number of deaths is increasing day by day. The article will discuss how current 
situation could affect the Mongolian economy.

эДИЙН ЗАСГИЙН ӨНӨӨГИЙН бАЙДАЛ бОЛОН 
ЦААØДЫН ЧИГ хАНДЛАГА: КОРОНАВИРÓСЫН 

мОНГОЛ ÓЛСАД ҮЗҮҮЛэх НӨЛӨӨ

Д.бАТмӨНх (M.A)
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сараас сайæирсан бîлîâ ч Ану, БнхАу-
ын худалдааны сºргºлдººн тîдîрхîй үр 
дүнд хүрч чадахгүй байгаа, кîрîнаâирусээс 
үүдсэн эдийн çасгийн хîриг арга хэìæээ 
бүрэн цуцлагдаагүй тул îлîн улсын ачаа 
тээâэрлэлт тîгтâîртîй ºсºлтийг үçүүлæ 
чадахгүй байна. 

улс îрнууд кîрîнаâирусын халдâар 
тархсанаас хîйш таâан сарын дараагаар 

эдийн çасгийн хîриг арга хэìæээг сулруулæ 
эхэлсэн. Энэ нь îлîн улсын çах çээлийн 
индåксүүд ºсч эдийн çасгийн идэâхæих 
хандлага аæиглагдаæ эхэлсэн. гэхдээ эдийн 
çасгийн хîриг арга хэìæээг ºнººг хүртэл 
бүрэн чºлººлæ чадаагүй. ийì учраас 
судлаачдын үçэæ байгаагаар уг ºсºлт бîгинî 
хугацааных бºгººд цаашид кîрîнаâирусын 
нºлººгººр эдийн çасагт сºрºг үр дагаâрууд 
аâчрах хүлээлтийг үүсгээд байна.

Ану бîлîн БнхАу-ын 
худалдааны сºргºлдººнººс 
бîлæ 2019 îны дунд үåэс 
далайн тээâэрлэлтийн хэìæээ 
буурсан нь уг тээâрийн 
индåкст сºрºг нºлººлæ 
2016 îнîîс хîйш хаìгийн 
дîîд түâшинд 2020 îны 
хîёрдугаар сард хүрсэн. 
Олîн улсын худалдааны 
тээâэрлэлтийн гîл индåск 
2020 îны çургаадугаар 

Зóраг 2. Таваарûн заõ зýýëийн CRB индåêñ3 2020 îнû åñдүгýýр ñар

Эх сурвалж: (Trading economics, 2020)

3 Thomson Reuters /Core Commodity (CRB) индекс нь таваарын фючерсийн үнийн арифметик дунджийг сар 
бүр тэнцâэрæүүлэлт хийæ тîîцдîг. индåкс нь 19 нэр тºрлийн таâаарыг îруулдаг. Үүнд: хºнгºн цагаан, какаî, кîфå, 
ìºнгº, çэс, эрдэнэ шиш, буудай, хºâºн, гаçрын тîс, алт, ìаçут, гахайн ìах, аìьд ìал, байгалийн хий, никåл, æүрæийн 
шүүс, бåнçин, буурцаг, элсэн чихэр. 

Эх сурвалж: (Trading economics, 2020) 

Зóраг 1. баëòиê драй индåêñ (Baltic Dry) 2020 îнû 
åñдүгýýр ñар

Кîрîнаâирусын нºлººгººр îлîн 
улсад бараа бүтээгдэхүүний çах 
зээлийг тодорхойлогч (CRB Commod-
ity Index) индåкс ìºн буурсан. Тухайлбал, 

кîрîнаâирусээс хаìгийн их хîхирîл 
учруулсан салбарт аялал æуулчлал, биçнåс 
аялал бîлîн тээâрийн салбар байгаа тул үйл 
аæиллагаа нь бараг бүрэн çîгссîн. 
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Зóраг 3. Лîндîнû өнгөò ìåòаëëûн London Metal Ex-
change (LME) индåêñ

Эх сурвалж: (Trading economics, 2020)

Кîрîнаâирус îлîн 
улсын худалдаанд ìºн сºрºг 
нºлºº үçүүлсэн. нºгºº 
талаар Кîрîнаâирус îрчин 
үåийн худалдааны çагâар 
бîлîх нийлүүлэлтийн 
сүлæээнд яìар сул тал 
байгааг харуулсан. Өºрººр 
хэлбэл, Ану бîлîн ºндºр 
хºгæилтэй улсуудад 

тåхнîлîги бîлîâсруулагдан цааш БнхАу-д 
үйлдâэрлэгдэæ îлîн улсад тархаæ бусад 

улс îрîнд хэрэглэгч бîлсîн çагâар 
аæиллахгүй юì.

Зóраг 4. бараа бүòýýгдýõүүний ашигò ажиëëагаанû 
õýìжигч (GSCI Commodity Index) индåêñ ìөн бóрчýý

Олîн улсын эдийн çасгийн 
ºсºлтийн гураâны нэг хуâийг 
дангаар бүрдүүлæ байдаг 
хятад улсын эдийн çасагт их 
хэìæээний сºрºг үр нºлºº 
үçүүлэх тул îлîн улсын эдийн 
çасагт ìºн сºрºг нºлºº үçүүлэх 
нь тîдîрхîй. 

Үүнээс үçэхэд шинэ 
кîрîнаâирус îлîн улсын эдийн 
çасагт 2002-2003 îнд гарсан 

Сарс (SarS)4 ºâчний үр дагаâартай иæил 
хэìæээнд çариì үçүүлэлтийн хуâьд илүү 
их сºрºг үр дагаâартай байна. Олîн улсын 
шинæээчдийн үçэæ байгаагаар уг ºâчний 
улìаас хятад улсын эдийн çасаг ºìнºх îнд 
нь 11.1 хуâийн ºсºлттэй байсан бîл 9.1 хуâь 
бîлîн буурчээ. Өºрººр хэлбэл, 0.5-2.0 хуâь 
бîлтîл буурсан байна.

SarS ºâчин гарахад гîл тºлºâ аялал 
æуулчлал, үйлчилгээний салбарт сºрºг 
нºлºº үçүүлсэн бîл шинэ кîрîнаâирус 
нь үүнээс гадна үйлдâэрлэлийн салбарт 
тîдîрхîй нºлºº үçүүлсэн.  

4 Сарс (SarS) ºâчин 2002 îны 11 дүгээр сард 
дэгдэæ 2003 îны дîлîîдугаар сар хүртэл үргэлæлэн 
бүтэн найìан сарын дîтîр 8 ìянга 96 хүн ºâдºæ 774 
хүн нас барæээ.

шинэ Кîрîнаâирус тархсан ухань (Wu-
han) хîт нь эдийн çасгийн хуâьд эрчиìтэй 
хºгæиæ буй хубåй ìуæид байрлах бºгººд 
уг ìуæид гадаадын хºрºнгº îруулалттай 
îлîн кîìпани үйл аæиллагаа яâуулдаг. мºн 
ухань хîт нь шинæлэх ухаан, аæ үйлдâэрийн 
тîìîîхîн тºâ. ийì учраас эдийн çасагт 
үçүүлэх сºрºг нºлººг улаì нэìэгдүүлсэн. 
Тухайлбал, Ану-ын аâтî ìашины тîì 
үйлдâэрлэгч кîìпаниуд ухань хîтîд байрлах 
ººрийн салбар үйлдâэрийг тîдîрхîйгүй 
хугацаагаар түр хаасан. гадаадын хºрºнгº 
îруулалттай бусад кîìпанид Стар бакс, уîлт 
диснåй çэрэг үйлчилгээ, нийтийн хîîлны 
гаçарууд 40 хуâийн алдагдал хүлээæ эхэлсэн. 
Эдийн çасгийн îнцгîй бүс бîлîх макаîгийн 
эдийн çасаг ìºн 8 хуâиар буурчээ.  

Эх сурвалж: (Trading economics, 2020)
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мОНГОЛ ÓЛСАД ØИНэ 
КОРОНАВИРÓСЫН НӨЛӨӨЛӨЛ

Кîрîнаâирус тархаæ эхэлсэн 2020 îны 
нэгдүгээр сард гадаад худалдааны нийт 
бараа эргэлтийн гүйцэтгэлийг аâч үçэхэд 
ºìнºх îны ìºн үåэс 178.9 сая аì.дîллар 
буюу 16 хуâиар буурсан. Үүнээс БнхАу-
тай хийсэн гадаад худалдаа 52.5 сая 
аì.дîллар буюу 8.6 хуâиар буурсан.

Зóраг 5. Гадаад õóдаëдаа 2020 îнû 
найìдóгаар ñард (ìÿнган аì.дîëëар)

 Эх сурвалж: Гаалийн статистик 
2020 оны наймдугаар сарын мэдээ

харин кîрîнаâирус îлîн улсад 
тархсанаас хîйш найìан сарын дараа 
мîнгîл улсын гадаад худалдааны нийт 
эргэлт 7,932.1 сая аì.дîлларт хүрсэн нь 
ºìнºх îны ìºн үåэс 16.3 хуâь буурсан 
байна. БнхАу-тай хийсэн худалдаа ºìнºх 
îны ìºн үåэс 27.7 хуâь буурсан нь нэг 
сартай харьцуулахад эдийн çасаг эрчиìтэй 
сэргэх тºлºâ аæиглагдаæ байна. Өºрººр 
хэлбэл, кîрîнаâирусыг түргэн хугацаанд 
наìæааæ чадâал улс îрнуудын эдийн çасаг 
эрчиìæих хандлагатай байна.

Кîрîнаâирус îлîн улсад тархаæ эхэлсэн 
нэгдүгээр сард мîнгîл улсын иìпîртîîр 
îруулæ ирсэн бараа бүтээгдэхүүний ачаа 

тээâэр ºìнºх îны ìºн үåэс 6, экспîрт 24 
хуâиар тус тус буурчээ. 

Зóраг 6. Иìпîрò òýýврийн òөрëөөр 
1-8 дóгаар ñард (ñаÿ аì.дîëëар)

Эх сурвалж: (Гаалийн статистик , 
2020)

Үүнээс тºìºр çаìаар иìпîртîлсîн 
ачааны тээâэрлэлт ºìнºх îны ìºн үåтэй 
харьцуулахад 15 хуâь ºссºн бîл аâтî çаì 21, 
агаарын тээâэр 58 хуâиар тус тус буурсан 
үçүүлэлт гарчээ. харин 2020 îны найìдугаар 
сарын байдлаар тºìºр çаì 21, агаарын тээâэр 
68 хуâиар тус тус буурсан бîл аâтî тээâэр 2.7 
хуâь ºссºн байна. 
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Зóраг 7. эêñпîрòûн òýýврийн òөрëөөр 1-8 дóгаар ñард (ñаÿ аì.дîëëар)

Эх сурвалж: (Гаалийн статистик , 2020)

гадаад худалдаанд тээâрийн хэрэгслээр 
экспîртîлсîн бараа бүтээгдэхүүн кîрîнаâирус 
тархаæ эхэлсэн нэгдүгээр сард ºìнºх îны ìºн 
үåэс 24 хуâь буурсан бºгººд тºìºр çаì 22 
хуâь ºсчээ. харин аâтî çаì 15, агаарын тээâэр 
96 хуâиар буурсан бîл 2020 îны найìдугаар 
сард тºìºр çаì 7.7, агаарын тээâэр 185.1 хуâь 
тус тус ºсч, аâтî çаì 47 хуâиар буурсан байна.

харин 2020 îны найìдугаар сарын 
байдлаар БнхАу-тай хийсэн экспîрт ºìнºх 
îны ìºн үåтэй харьцуулахад 33.6 хуâь, иìпîрт 
6.6 хуâиар тус тус буурчээ. Үүнээс мîнгîл 

улсын экспîртын гîл эрдэст бүтээгдэхүүний 
биåт хэìæээ бîлîн үнэ эхний найìан сард 
буурсан байна. Тухайлбал, 

• Кîрîнаâирус тархаæ эхлэх үåд 
Жоншны экспорт 2020 оны 
нэгдүгээр сарыг 2019 îны ìºн 
сартай харьцуулахад биåт хэìæээ 
15, нийт үнийн дүн 27 хуâь тус 
тус  буурсан бºгººд ºìнºх сартай 
харьцуулахад биåт хэìæээ 37 хуâь, 
үнэ 28 хуâиар буурчээ.

Зóраг 8. жîншнû ýêñпîрò 1-8  дóгаар ñард

Эх сурвалж: Гаалийн статистик 2020 оны наймдугаар сар
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• Кîрîнаâирус тархаад найìан 
сарын дараа æîншны экспîрт 
ºìнºх îны ìºн үåэс 1.6 хуâь ºссºн 
бîлîâч үнэ нь 23.4 хуâиар буурсан 
байна. Өºрººр хэлбэл экспîртын 
æîншны биåт хэìæээ ºссºн бîлîâч 
бîрлуулалтын үнэ буурсан байна.

• Тºìрийн экспîртын биåт хэìæээ 
2020 îны нэгдүгээр сард 2019 îны 
нэгдүгээр сартай харьцуулахад 34 
хуâь, нийт үнэ нь 113 хуâь ºссºн 
бîл ºìнºх сартай харьцуулахад 
биåт хэìæээ 6 хуâь, үнэ нь 3 хуâиар 
тус тус буурчээ.

• харин найìан сарын дараа 
тºìрийн хүдрийн экспîрт 8.59 сая 
тîнн бîлсîн нь ºìнºх îны ìºн 
үåтэй харьцуулахад 0.6 хуâь ºссºн 
бºгººд үнэ нь 6.3 хуâиар ºссºн 
байна. Тºìрийн хүдрийн экспîртîд 

кîрîнаâирусын нºлºº îны эхэн үåд 
их байсан бîлîâч найìдугаар сар 
гэхэд хэâийн байдалдаа îрсîн гэæ 
үçэæ бîлîхîîр байна.

• Олîн улсын тºìрийн хүдрийн 
çах çээл дээр 2019 îны дунд үåд 
таâан æилийн хаìгийн ºндºр үнэ 
буюу 1 тîнн нь 125.52 аì.дîлларт 
хүрсэн нь Браçил улсын  тºìрийн 
хүдрийн тîì îрд гаçарт үåрт аâтсан 
ìºн Аâстрали улсад үåр бîлснîîс 
çах çээлийн үнэ үүсэхэд хүргэсэн 
бîл 2020 îны эхний сард тîнн 92 
аì.дîллар байсан тºìрийн хүдрийн 
үнэ хятад улсын цагаан сарын 
дараах арилæаа эхлэнгүүт шинэ 
Кîрîнаâирусын нºлººгººр тºìрийн 
хаìгийн их хэрэглэгч улсын эрэлт 
буурах бîлгîîìæîîс үүдэн үнэ 
83.15 аì.дîллар бîлîн буурчээ. 

Зóраг 9. Төìрийн õүдрийн ýêñпîрò 1-8 дóгаар ñард

Эх сурвалж: Гаалийн статистик 2020 оны наймдугаар сар

• харин 2020 îны найìдугаар сарын 
эцсийн байдлаар тºìрийн хүдрийн 
үнэ îлîн улсын çах çээл дээр 
таâдугаар сараас хîйш тîгтìîл ºсч 
125.18 аì.дîлларт хүрчээ.

• Çэсийн биåт хэìæээ 2020 îны 
нэгдүгээр сард 2019 îны ìºн үåтэй 
харьцуулахад 13 хуâь, нийт үнэ нь 
27 хуâь буурсан бîл ºìнºх сараас 8 
хуâь, үнэ нь 9 хуâиар буурсан.
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Зóраг 10. Зýñийн баÿжìаëûн ýêñпîрò 1-8  дóгаар ñард

• харин 2020 îны найìдугаар сард 
çэсийн эрэлт îлîн улсын çах çээлд 
дºрºâдүгээр сараас хîйш тîгтìîл 
ºсºлттэй байгаа бºгººд 2020 îны 
найìдугаар сарын эцэст 1 тîнн 
çэсийн үнэ 6663.69 аì.дîллар 
хүрсэн нь ºìнºх îны ìºн үåэс 19 
хуâиар ºндºр байгаа юì. 

• мîнгîл улсын çэсийн экспîрт 
кîрîнаâирус тархсанаас хîйш 
найìан сарын байдлаар çэсийн 
экспîртын биåт хэìæээ ºìнºх 
îны ìºн үåтэй харьцуулахад 7.8 
хуâиар, үнэ нь 23.9 хуâиар тус 
тус буурсан байна. хэрâээ çэсийн 
îлîн улсын çах çээл дээр îнцын 
ººрчлºлт гарахгүй бîл 2020 îны 
сүүл гэхэд çэсийн экспîртîîс îрæ 
ирэх îрлîгын хэìæээ ºìнºх îны 
îрлîгîтîй иæил хэìæээнд хүрэх 
бîлîìæтîй юì.

• уг бүтээгдэхүүний гîл хэрэглэгч 
нь БнхАу, япîн, Энэтхэг, Өìнºд 
Сîлîнгîс, гåрìан улс байдаг. 

Эх сурвалж: Гаалийн статистик 2020 оны наймдугаар сар

Кîрîнаâирусын тархалтын эхэн үå 
буюу 2020 îны нэгдүгээр сарын 
сүүлээс эхэлæ эдгээр улс îрîнд 
хîриî цээр таâигдсаны улìаас 
çэсийн эрэлт буурч үнэ сүүлийн 
гурâан æилийн хаìгийн дîîд 
түâшинд хүрсэн. харин 2020 îны 
гураâдугаар сарын сүүлээс эхэлæ 
îлîн улсын çах çээл дээр үнэ ºсч  
åсдүгээр сар гэхэд 1 тîнн çэсийн 
үнэ 6 ìянган аì.дîлларын îрчиì 
хүрч тîгтâîрæих хандлагатай 
байна.

• мîнгîл улсын нүүрсний экспîрт 
кîрîнаâирус гарч эхэлсэн нэгдүгээр 
сард ºìнºх îны ìºн үåтэй 
харьцуулахад биåт хэìæээ 11, үнэ 
15 хуâиар тус тус ºссºн бîл ºìнºх 
сараас биåт хэìæээ 43, үнэ 53 
хуâиар тус тус ºсчээ. 

• харин 2020 îны найìдугаар сарын 
байдлаар нүүрсний экспîртын биåт 
хэìæээн ºìнºх îны ìºн үåтэй 
харьцуулахад 39.1 хуâь, үнэ нь 45.2 
хуâиар тус тус буурсан байна.
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Зóраг 11. Чóëóóн нүүрñний ýêñпîрò 1-8 дóгаар ñард

Эх сурвалж: Гаалийн статистик 2020 оны наймдугаар сар

• нэгдүгээрт îлîн улсад эдийн 
çасгаар тэргүүлæ буй хîёр гүрний 
худалдааны ìаргаантай асуудлууд, 

• хîёрдугаарт îлîн улсад 
кîрîнаâирусын тархалтын байдал 
çэрэг нь эдийн çасагт сîрилт бîлîîд 
байна.

2020 îны åсдүгээр сараас эхэлæ Ану, 
Еâрîп, Аçийн улс îрнуудад кîрîнаâирусын 
хîёр дахь даâлагаа үүсэх эрсдэл ºндºр 
бîлсîн. Тухайлбал, Франц, иçраиль улсад 
хºл хîриîгîî эргүүлэн чангаруулæ эхэлсэн. 
мºн БнхАу, Ану-ын хîîрîндîх худалдааны 
ìаргаантай асуудал улаì бүр хурцдаæ байна. 
Ану-ын Ерºнхийлºгчийн сîнгуулийн 
ºрсºлдººн нь Ерºнхийлºгч Траìпын çүгээс 
эрс шийдâэрүүд гаргаæ бîлîх тул îлîн 
улсын çах çээл дээр үнийн тîгтâîргүй байдал 
үүсэх хүлээлтийг бий бîлгîсîн хэâээр.

Цаашид îлîн улсад кîрîнаâирусын 
халдâартай тºстэй ºâчин гарах ìагадлал 
улаì бүр ихэсч байгаа тул эдийн çасгийн 
аюулгүй байдлыг хангах асуудал улс îрîн 
бүрийн ºìнº тулгараад байгаа билээ.

Олîн улсын çах çээл дээрх нүүрсний 
үнэ 2019 îнîîс хîйш тîгтìîл буурсан. 
харин кîрîнаâирус тархаæ эхэлснээс 
хîйш нүүрсний үнэ дºрºâдүгээр сараас 
55 аì.дîллар îрчиì тîгтâîрæиæ байгаад 
åсдүгээр сараас хîйш хүйтний улирлын 
бэлтгэл аæил бîлгîн нүүрсний үнэ бага 
çэрэг ºсºх хандлага аæиглагдаæ 2020 îны 
åсдүгээр сарын 21-ний ºдрийн байдлаар 
59.1 аì.дîлларт хүрсэн. Олîн улсын 
судлаачдын үçэæ байгаагаар нүүрсний үнэ 
îны эцэс хүртэл бага çэрэг ºсºх бºгººд 
1 тîнн нүүрсний үнэ 70 аì.дîллараас 
хэтрэхгүй.

ЦААØДЫН ЧИГ хАНДЛАГА

2020 îны îлîн улсын эдийн çасаг îлîн 
хүчин çүйлээс тухайлбал Ойрх Дîрнîдын 
(îлîн улсын эрчиì хүчний анхдагч эх 
үүсâэр)-ийн асуудал, brexit Еâрîпын 
хîлбîîнîîс их Британи, уìард ирландын 
нэгдсэн Вант улсад гарч байгаа үйл яâдлаас 
гадна îлîн улсын эдийн çасагт хаìгийн их 
нºлºº үçүүлэх хîёр тîì хүчин çүйлийг îлîн 
улсын шинæээчид дүгнэн үçæээ. 
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хүñнýгò 1. Сүүëийн жиëүүдýд гарñан õаëдварò өвчний ñòаòиñòиê 

Вирóñ Тîгòîîгдñîн 
жиë

Нийò 
өвчëөгчид

Наñ барñан 
õүний òîî

Наñ барагñдûн 
õóвь

Нийò 
òарõñан óëñ 

îрнû òîî

Ebola 1976 33,577 13,562 40.4 9 
Nipah 1998 513 398 77.6 2 
SarS 2002 8,096 774 9.6 9 
mErS 2012 2,494   858 34 28 
2019-nCoV* 2020 43,099 1,114 2 28 

шинэ кîрîнаâирус SarS ºâчинтэй 
тºстэй бºгººд хîёр ºâчлºлийг хîîрîнд 
нь харьцуулæ үçâэл шинэ кîрîнаâирус 30 
хîнîг дîтîр 10 ìянган хүн ºâчилсºн бîл 
SarS ºâчин 30 хîнîгийн дîтîр ìянга гаруй 
хүнд халдâарлаæээ. шинэ кîрîнаâирусын 
ºâчлºгчдийн 2 хуâь нас барæ байгаа бîл 
SarS ºâчин 9.7 хуâь байсан юì. 

хугацааны хуâьд шинэ Кîрîнаâирус 
SarS ºâчинтэй иæил түâшинд байна гэæ 
үçâэл найìан сар үргэлæлэх тºлºâтэй. 
Өºрººр хэлбэл, эдийн çасагт үçүүлэх нºлºº 
бîгинî биш хугацаан үргэлæлэх тºлºâтэй. 

1976 îнîîс хîйш ìалаас хүнд, аìьтнаас 
хүнд халдâарлаæ буй âирусын тîхиîлдîл 5 
гарчээ. Дэлхийн эрүүл ìэндийн байгууллага 
бîлîн âирус судлаачдын үçэæ байгаагаар 
энэ тºрлийн âирус сүүлийн үåд илүү 
хуâираìтгай, хүн аìд тархах цар хүрээ улаì 
нэìэгдэæ байгааг анхааруулæ байна. 

Энэ нь уг тºрлийн âирусын гаралт ганц 
үүгээр бус цаашид улаì ихээр нэìэгдэæ 
илүү нîцтîй үр дагаâрууд аâчрах тºлºâтэй 
байгаа тул эдийн çасгийн хуâьд бэхæээгүй 
улс îрнуудад илүү хүндээр тусах тул 
эртнээс бэлтгэлтэй байх хэрэгтэй. 

ДҮГНэЛТ

шинэ Кîрîнаâирусээс үүдэн эдийн 
çасагт 2020 îны эхний улиралд бүхэлдээ 
саарсан. харин хîёрдугаар улирлаас 
эхэлæ çариì улс îрîнд хºл хîриîгîî 

сулруулæ эдийн çасаг сэргэх арга хэìæээ 
аâч хэрэгæүүлсний үрд дүнд бага çэрэг 
сайæирсан бîлîâ ч кîрîнаâирусын хîёр 
дахь даâлагаа үүсэх эрсдэл ºндºр тул эдийн 
çасаг бүрэн сэргэсэн гэæ үçэхэд эрт байна. 

2002 îнд гарсан SarS ºâчний үåд аялал 
æуулчлалын салбар илүү эìçэг туссан 
тул ºâчлºлийн дараа эргээд эдийн çасаг 
аìархан сэргэх бîлîìæ бүрдсэн. харин 
энэ удаа аялал æуулчлалаас гадна, тээâэр, 
аæ үйлдâэрийн салбарт илүү эìçэг туссан 
бºгººд хугацааны хуâьд урт байгаа нь эдийн 
çасагт үçүүлэх сºрºг нºлºº урьд ºìнºхººс 
илүү их байна.

БнхАу кîрîнаâирусыг халдâарыг 
бүрэн хяналтанд аâсан бîлîâ ч îлîн улсад 
уг âирусын тархалт çîгсîîгүй байна. 
хэдийгээр БнхАу-ын эдийн çасаг ººрийн 
åрдийн үйл аæиллагааг хангах бîлсîн ч îлîн 
улсын нºхцºл байдлаас үүдэн эдийн çасгийн 
ºсºлт нь урьд ºìнº тааìаглаæ байсан 
хэìæээнээс хаìаагүй бага байна. Дэлхийн 
банкны судлаачдын үçэæ байгаагаар îлîн 
улсын эдийн çасаг 2020 îны эцэст 2.6  
хуâиар агших бºгººд БнхАу-ын эдийн 
çасаг 2-3 хуâийн ºсºлттэй байх тºлºâтэй. 

мîнгîл улсын нийт гадаад худалдааны 
55 хуâийг дангаар эçэлдэг хятад улсын эдийн 
çасаг буурч байгаа нь ìанай улсын эдийн 
çасагт îлîн сºрºг үр дагаâрыг бий бîлгîнî. 
Тухайлбал, мîнгîл улсын экспîртын гîл 
эрдэст бүтээгдэхүүний бîрлуулалт буурч 

Эх сурвалж: ДЭМБ 2020 оны хоёрдугаар сарын 10-ны өдрийн байдлаар
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тºсâийн îрлîгî тасалдахад хүрч тºсâийн 
алдагдал ºснº. мºн хятад улсад уг тºрлийн 
âирусын хîёр дахь удаагаа тîхиîæ байгаа 
бºгººд цаашид ийì тºрлийн ºâчний тîî, 
даâтаìæ, хугацаа улаì îйртîæ байгаа 
тул эдийн çасгийн хуâьд хэт хаìааралтай 
байдлыг багасгах хэрэгтэй байна. 

ийìээс Үндэсний аюулгүй байдлын 
үçэл бариìтлалын тîдîрхîй çаалтуудыг 
байгууллага бүрт анхааран аæиллах 
шаардлагатай байгааг уг үйл яâц харуулæ 
байна. Үүнд: Үндэсний аюулгүй байдлын 

үçэл бариìтлалын 3.4.1.4. Өргºн тархалттай, 
шинэ бîлîн сэргэæ байгаа халдâарт ºâчний 
тандалт судалгааг ºргºæүүлæ, халдâарыг 
эрт илрүүлэх, тархалтаас сэргийлэх арга 
хэìæээ аâах, 3.4.1.5. халдâарт ºâчний 
нийтийг хаìарсан тархалт, гаìшгийн үåд 
аâах арга хэìæээний бэлэн байдлыг хангаæ, 
урьдчилан сэргийлэх эì, тарилга, âакцин, 
биî бэлдìэлийн улсын нººцийг бүрдүүлэх 
çэрэг арга хэìæээг æил бîлгîны тºсºâт 
хºрºнгº ìºнгийг хангалттай тусгаæ бэлэн 
байдлыг хангаæ аæиллах хэрэгтэй байна.
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Mongolia is benefiting customs tariff  preferences under the General-
ized System of Preferences of 37 developed countries since  1971.  But 
preference utilization is still insufficient.This article discusses customs 
tariff preferences , which is one of the  favorable treatments for Mongo-
lian export products , and it’s importance and utilisation, the resources 
and opportunities to increase it’s effectiveness. 

Keywords: foreign trade, export, Generalized System of Prefer-
ences , utilization, 

ТАРИÔЫН хӨНГӨЛӨЛТИЙН СИСТЕмИЙГ 
АØИГЛАН мОНГОЛ ÓЛСЫН эКСПОРТЫГ 

НэмэГДҮҮЛэх бОЛОмж

Ч.ЦэЦэГмАА(M.A)

ОРØИЛ

мîнгîл улсын Үндэсний аюулгүй 
байдлын үçэл бариìтлалд эдийн çасгийн 
аюулгүй байдлыг хангах нэг нºхцºл нь  
гадаад худалдаа, интåграцын îнîâчтîй 
бîдлîгî бариìтлах хэìээн тусгасан байна. 
Энэ хүрээнд эдийн çасгийн îлîн тулгуурт, 
îнîâчтîй бүтцийг бий бîлгîх,  цººн çах çээл, 
цººн нэр тºрлийн бүтээгдэхүүний экспîрт, 
иìпîртîîс хэт хаìааралтай үндэсний 
эдийн çасгийн эìçэг байдлыг бууруулах, 

бүс нутгийн бîлîн îлîн улсын интåграцад 
нэгдэх, чºлººт худалдааны хэлэлцээр 
байгуулах асуудлыг судалгаа, тîîцîîнд 
тулгуурлан, шат дараатай, сîнгîлттîйгîîр 
хэрэгæүүлэх тухай  дурдсан билээ.

мîнгîл улс хºрш îрнууд бîлîн бүс 
нутгийн улс îрнуудтай эдийн çасгийн 
үйл аæиллагааны бîдлîгî çîхицуулалтын 
хүрээнд идэâхтэй хаìтран аæиллаæ байгаа 
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бîлîâч эдийн çасгийн хаìтын аæиллагааны 
түâшин хангалттай бус, экспîртын бараа 
бүтээгдэхүүний тîî хэìæээ, нэр тºрºл 
тºдийлºн нэìэгдэхгүй, экспîртын çах çээл 
цººн хэдэн îрнîîс хаìааралтай хэâээр 
байна. Тухайлбал, дэлхийн ºндºр хºгæилтэй 
37 îрнîîс мîнгîл улсаас 
гарал үүсэлтэй экспîртын 
бараа бүтээгдэхүүнд 
хºнгºлºлтийн Ерºнхий 
Систåì (хЕС)-ийн 
хүрээнд гаалийн    
т а т â а р ы н 
х º н г º л º л т 
îлгîæ байгаа 
бîлîâч энэхүү 
хºнгºлºлтийг 
б ү р э н 
а ш и г л а æ 
ч а д а х г ү й 
байна. 

Энэхүү нийтлэлд 
мîнгîл улсын гадаад 
худалдааны таатай  
нºхцºлүүдийн   нэг бîлîх 
гаалийн тарифын хºнгºлºлтийн 
тухай, тэдгээрийн ач хîлбîгдîл, ашиглалтын 
тухай, үр нºлººг нэìэгдүүлэх нººц, 
бîлîìæийн тухай ºгүүлэхийг çîрилîî.

хӨНГӨЛӨЛТИЙН ЕРӨНхИЙ 
СИСТЕм,ТАРИÔЫН хӨНГӨЛӨЛТ

1963 îны таâдугаар сард бîлсîн 

Тариф худалдааны Ерºнхий хэлэлцээр 
(гАТТ)-ийн Cайд нарын хурлаас тарифын 
хºнгºлºлтийг дэлхийн хºгæиæ буй бүх 
îрнуудад хаìааруулах нь çүйтэй гэсэн 
санаачлага гарч 1968 îнд шинэ Дåлид 
бîлсîн нҮБ-ын худалдаа хºгæлийн Бага 

хурал (ЮнКТАД)-ын хурлаас 
гишүүн бүх îрнууд дэìæиæ 

шийдâэр гаргаæээ. ийнхүү 
ЮнКТАД-ын дэргэд 

х º н г º л º л т и й н 
Тусгай хîрîî 

байгуулагдаæ, 
г А Т Т - ы н 
хэлэлцээрийн 
1 дүгээр çаалт 
/ х э л э л ц э н 
тîхирîлцîгч 
талууд биå 
б и å и й г 

я л г а â а р л а н 
г а д у у р х а х г ү й 

байх çарчìыг 
тîдîрхîйлсîн/ -ын дагуу 

çариì ºндºр хºгæилтэй 
îрнууд хºгæиæ буй улс 

îрнуудад 10 æилийн хугацаанд тарифын 
хºнгºлºлт эдлүүлэхээр тîхирсîн байна.1

гАТТ-ын Тîкиîгийн хэлэлцээрийн 
үр дүнд хºнгºлºлтийн Ерºнхий Систåì 
(хЕС)-ийн үйлчлэх цаг хугацааны хяçгаарыг 
хүчингүй бîлгîæээ.

1  https://unctad.org/

хүñнýгò 1. хЕС-ийн õýрýгжүүëýгч îрнóóд, UNCTAD, 2018

№ Óëñ хөнгөëөëòийн õýëбýр

хөнгөëөëò 
îëгîж 

ýõýëñýн 
õóгаöаа

мîнгîë 
Óëñûн 

õаìрагдñан 
байдаë

1 Аâстраль                        хЕС 1974 +
2 Бåларус                             +
3 Канад                             хЕС 1974 +

4
Еâрîпын 
хîлбîî                  
(28 улс)                      

хЕС, нэн буурай хºгæилтэй îрнуудад 
çîриулсан çэâсгээс бусад бүх тºрлийн 

бараанд îлгîх хЕС, хЕС+
1971, 2005 хЕС+

1970 îнîîс эхлэн 
улс îрнууд ººрийн 

нэгдсэн схåìийг бий бîлгîæ 
хºнгºлºлт үçүүлæ эхэлсэн бºгººд 

ºнººгийн байдлаар 13 систåìийн дагуу 40 
îрîн хэрэгæүүлæ байна (хүснэгт 1). Эдгээр îрîн 

бîлîн хîлбîîдын тарифын хºнгºлºлтийг судлан 
үçэхэд нэн буурай хºгæилтэй îрнуудад ихэâчлэн 
тарифыг тэг бîлгîн бууруулсан бîл хºгæиæ буй 
îрнуудад 0-75 хуâийн хºнгºлºлт үçүүлсэн байна. 
Оху, Бåларус, Каçахстан, Арìåни, Киргиçстан улс 

Еâраçийн Эдийн Çасгийн хîлбîîнд нэгдэн 
нэн буурай хºгæилтэй îрнуудад тэг 

тариф, хºгæиæ буй îрнуудад 75 
хуâийн тариф îнîгдуулæ  

байна.

https://unctad.org/
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5 исланд хЕС 2002 +
6 япîн хЕС 1971 +
7 Каçахстан хЕС 2010 +
8 шинэ Çåланд хЕС 1972 +
9 нîрâåги хЕС, хЕС+ 1971 хЕС+
10 Оху хЕС 1992 +
11 шâåйцари хЕС 1972 +
12 Турк хЕС 2002 +
13 Ану хЕС, aGOa 1976 +

мºн түүнчлэн БнСу (2000 îн), 
Энэтхэг (2008 îн), хятад (2010 îн) çэрэг 
îрîн нэн буурай хºгæилтэй îрнуудыг 
дэìæих çîрилгîîр тусгайлсан тарифын  
хºнгºлºлтийг хэрэгæүүлæ эхлээд байна.

хЕС-ийн хүрээнд хºнгºлºлт îлгîæ буй 
барааны нэр тºрлийг судлан үçэхэд хºдºº аæ 

ахуйн бус бараанд илүү хºнгºлºлт îлгîсîн 
байна. Энэ нь ºндºр хºгæилтэй îрнууд 
хºдºº аæ ахуйн салбараа илүү хаìгаалсан 
байдал аæиглагдаæ байна (хүснэгт 2). Энэ 
нь хүнсний аюулгүй байдал, хүний эрүүл 
ìэнд, дîтîîдын çах çээл үйлдâэрлэлээ 
хаìгаалсан бîдлîгî юì.

Эх сурвалж: HYБ-ын Худалдаа Хөгжлийн Бага Хурал

хүñнýгò 2. хЕС-ийн бүòýýгдýõүүний нýр òөрөë

хЕС 
õýрýгжүүëýгч 

îрîн

Нийò 
õаìрагдñан 

бараанû нýр 
òөрөë 

хАА-н 
бараанû 

нýр 
òөрөë

хАА-н бóñ 
бараанû 

нýр òөрөë

1 Аâстраль                        
хºнгºлºлттэй тарифтай 854 129 725

0 тарифтай 198 29 169

2 Бåларус                             
хºнгºлºлттэй тарифтай 

0 тарифтай 

3 Канад      
хºнгºлºлттэй тарифтай 1188 193 995

0 тарифтай 413 56 357

4 Еâрîпын 
хîлбîî                       

хºнгºлºлттэй тарифтай 6220 921 5299
0 тарифтай 6027 736 5291

5 исланд 
хºнгºлºлттэй тарифтай 323 204 119 

0 тарифтай 220 101 119

6 япîн
хºнгºлºлттэй тарифтай 3032 352 2680

0 тарифтай 1645 158 1487

7 Каçахстан
хºнгºлºлттэй тарифтай 2417 1454 963

0 тарифтай 0 0 0
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Эх сурвалж: HYБ-ын Худалдаа Хөгжлийн Бага Хурал

2019 îнд Ану-ын хЕС-ийн иìпîртын 
ихэнх хуâийг Тайланд улс эçэлсэн 
байна (Çураг 1).2 харин хаìгийн ихээр 
иìпîртлîсîн бүтээгдэхүүнээр алтан гîёл 

2 https://fas.org/sgp/crs/misc/RL33663.pdf 

 4 

0 тарифтай  140 16 124 
9 Норвеги Хөнгөлөлттэй тарифтай  974 713 261 

0 тарифтай  383 127 256 
10 ОХУ Хөнгөлөлттэй тарифтай  75%   

0 тарифтай     
11 Швейцари Хөнгөлөлттэй тарифтай  5609 654 4955 

0 тарифтай  4333 372 3961 
12 Турк Хөнгөлөлттэй тарифтай  9387 245 9142 

0 тарифтай  5300 62 5238 
13 АНУ Хөнгөлөлттэй тарифтай  2985 446 2539 

0 тарифтай  2985 446 2539 

Эх үүсвэр HYБ-ын Худалдаа Хөгжлийн Бага Хурал 

 
2019 онд АНУ-ын ХЕС-ийн импортын ихэнх хувийг Тайланд Улс эзэлсэн байна 

(Зураг 1). 2 Харин хамгийн ихээр импортлосон бүтээгдэхүүнээр алтан гоёл 

чимэглэл (453 сая ам.доллар), хиймэл утсаар үйлдвэрлсэн спортын болон 

аялалын цүнх (444 сая ам.доллар),   , резинэн бээлий (321 сая ам.доллар) зэрэг 

шалгарсан байна (Зураг 2). 

 

Зураг 1. АНУ-ын ХЕС-ийн  ашиглалт, эхний 10 улс ,2019, тэрбум ам.доллар 

Эх үүсвэр: Congressional Research Service 

 
 

2 https://fas.org/sgp/crs/misc/RL33663.pdf  

8 шинэ Çåланд
хºнгºлºлттэй тарифтай 473 140 333

0 тарифтай 140 16 124

9 нîрâåги
хºнгºлºлттэй тарифтай 974 713 261

0 тарифтай 383 127 256

10 Оху
хºнгºлºлттэй тарифтай 75%

0 тарифтай 

11 шâåйцари
хºнгºлºлттэй тарифтай 5609 654 4955

0 тарифтай 4333 372 3961

12 Турк
хºнгºлºлттэй тарифтай 9387 245 9142

0 тарифтай 5300 62 5238

13 Ану
хºнгºлºлттэй тарифтай 2985 446 2539

0 тарифтай 2985 446 2539

чиìэглэл (453 сая аì.дîллар), хийìэл 
утсаар үйлдâэрлсэн спîртын бîлîн аялалын 
цүнх (444 сая аì.дîллар),  рåçинэн бээлий 
(321 сая аì.дîллар) çэрэг шалгарсан байна 
(Çураг 2).

Зóраг 1. АНÓ-ûн хЕС-ийн  ашигëаëò, ýõний 10 óëñ, 2019, òýрбóì аì.дîëëар

Эх сурвалж: Congressional Research Service

https://fas.org/sgp/crs/misc/RL33663.pdf
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Зóраг 2. АНÓ-ûн хЕС-ийн бүòýýгдýõүүн, 2019, ñаÿ аì.дîëëар

Эх сурвалж:Congressional Research Service

их Британи улсын Çасгийн гаçраас Ех-
îîс тусгаарласантай хîлбîгдуулан 2021 
îны нэгдүгээр сарын 1-ний ºдрººс эхлэн 
ºргºæүүлсэн хЕС-ийг биå даан хэрэгæүүлæ 
эхэлсэн байна. Энэхүү хºнгºлºлтºд мîнгîл 
улс хаìрагдсан бºгººд сайн çасаглал, хүний 
эрх, байгаль îрчныг хаìгаалах тухай îлîн 
улсын 27 кîнâåнцийг хэрэгæүүлэх ёстîй 
юì.

мОНГОЛ ÓЛСЫН хЕС-ИЙН 
АØИГЛАЛТ хАНГАЛТГҮЙ бАЙНА

хэдийгээр тарифын хºнгºлºлт эдэлæ 
байгаа бîлîâч тарифын бус саад тîтгîрууд 
бîлîх эрүүл ахуй хîриî цээр, чанар стандарт 
бîлîн худалдаатай хîлбîîтîй дүрэì 
æурìын шаардлагууд, далайд гарцгүй 

îрны тээâэрлэлтийн хүндрэл, дэд бүтцийн 
сул хºгæил, аæиллах хүчний бîлîн түүхий 
эдийн хîìсдîл, санхүүгийн бэрхшээлүүдээс 
хаìааран тухайн îрнуудын çах çээлд 
экспîртлîх бүтээгдэхүүний тîî хэìæээ, нэр 
тºрºл тºдийлºн нэìэгдэхгүй байна.  

Тухайлбал, 2020 îны байдлаар Ех-ны 
çүгээс 414 тарифын бус арга хэìæээг мîнгîл 
улсын бараа бүтээгдэхүүнд хэрэгæүүлæ 
байгаагаас эрүүл ахуй хîриî цээрийн 
шаардлага 97, худалдаатай хîлбîîтîй 
æурìын шаардлага 272 байна (хүснэгт 3). 
Өºрººр хэлбэл, тухайн îрнуудын çүгээс çах 
çээл, хэрэглэгч, байгаль îрчныг хаìгаалсан 
худалдааны хаìгаалалтын арга хэìæээ 
хэрэгæүүүлæ байна.
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хүñнýгò 3.Тарифûн бóñ зîõиöóóëаëò, 2020

Үйëчëýõ õүрýý Зîõиöóóëаëòûн нýр Тîî 

Бүх гишүүн îрнууд

Экспîртын çîхицуулалт 2

Бусад çîхицуулалт 2

Ачилтын ºìнºх хяналт шалгалт 5

Тîî хэìæээний хяналт 35

Эрүүл ахуй хîриî цээрийн çîхицуулалт 97

худалдаан дахь тåхникийн саад тîтгîр 272

хîёр талт Ачилтын ºìнºх хяналт шалгалт 2

Эх сурвалж: HYБ-ын Худалдаа Хөгжлийн Бага Хурал

Ех-нîîс 2020 îнд хийсэн судалгааны 
дүнгээс харахад  мîнгîл улсаас Ех-ны çах 
çээлд экспîртîлсîн экспîртын хэìæээ 2016-
2019 îнд 30 хуâь ºссºн бºгººд хЕС-ийн 

Зóраг 3. эêñпîрòûн õýìжýý (мîнгîë Óëñ ба Ех), 2016-2019, ñаÿ åврî

ашиглалт дундæаар 86 хуâь байна (Çураг 
1)3. нийт экспîртын 27 хуâь нь хЕС-д 
хаìрагдсан байна.

3 https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/janu-
ary/tradoc_156536.pdf 

Эх сурвалж: https://trade.ec.europa.eu/ 

https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/january/tradoc_156536.pdf
https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2018/january/tradoc_156536.pdf
https://trade.ec.europa.eu/
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нийт иìпîртын 13 хуâь нь тарифын 
хºнгºлºлт эдлээгүй байна. Энэ нь тухайн 
барааны бариìт бичгийн бүрдэл дутуу, 
гарын үсэг, таìга дарагдаагүй бîлîн гарал 
үүслийн хîлбîгдîх шаардлага хангаагүйтэй 
хîлбîîтîй юì. ийìд ашиглалтын хэìæээг 
100 хуâьд хүргэхэд анхаарах шаардлагатай 
юì.

мîнгîл улсаас Ех-ны çах çээлд 
экспîртîлсîн улаìæлалт  бараа 
бүтээгдэхүүнүүд бîлîх нîîс нîîлууран 
сүлæìэл бүтээгдэхүүн, хагас бîлîâсруулсан 
арьс шир, саìнасан нîîлуур, эсгий гар 
урлалын бүтээгдэхүүний иìпîртын хуâьд 
хºнгºлºлтийн ашиглалтын хуâь 83-84 
хуâьтай гарсан байна.  Өºрººр хэлбэл, 
мîнгîл улсын экспîртын бүтээгдэхүүний 
44 хуâь нь нэн таалаìæтай тариф, 15 хуâь 
нь хЕС-ийн тарифын хºнгºлºлт эдэлсэн 
байна. Бүтээгдэхүүний нэр тºрлийн хуâьд  

• уул уурхайн бүтээгдэхүүн- 100%
• Оёìîл бүтээгдэхүүн-  96%
• Арьс шир, үслэг эдлэл- 94%
• Сүлæìэл бүтээгдэхүүн- 92%
• гутал, гутлын эд анги-  85%
• хагас бîлîâсруулсан арьс шир- 

74.5 хуâь хºнгºлºлттэй тарифаар 
нэâтэрсэн байна.

Саìнасан нîîлуур (HS 5105.30)-ын хуâьд 
хЕС-ийн хºнгºлºлтºд хаìрагдаагүй бîлîâч 
тэг гаалийн тарифаар нэâтэрсэн байна.

хЕС нь ихэнх бараанд 9.6-12 хуâийн 
хºнгºлºлтийн çºрүүг мîнгîл улсаас 
гарал үүсэлтэй экспîртын бараанд îлгîæ 
байна (хүснэгт 3). Тухайлбал, мîнгîл 
улсад үйлдâэрлэсэн нîîлууран цаìц бусад 
улсынхаас 9.6-12 хуâийн тарифын хяìд 
нэâтрэх бîлìæтîй юì.

хүñнýгò 4. Ех-нû хЕС-ийн òарифûн õарьöóóëаëò

бараанû нýр

Нýн 
òааëаìжòай 
нөõöөëийн 
òарифûн 

õýìжýý  - MFN

хЕС-ийн 
åрдийн 

òарифûн 
õýìжýý-

хЕС

Øинýчиëñýн 
хЕС-ийн 

õөнгөëөëòòýй 
òарифûн 

õýìжýý хЕС+

Эìэгтэй бîлîн îхид хуâцас, хîслîл, 
хүрэì, гîёлын хуâцас, ºìд, бîгинî ºìд, 
ºìдºн юбка, усны хуâцас г.ì 

12%  9,6% татâаргүй

нîîсîн цаìц, хантааç, сүлæìэл, яìааны 
нîîлууран бүтээгдэхүүн 12%  9,6% татâаргүй

Элдсэн саâхи,  илгэн арьс , сарлагийн 
нîîлууран бүтээгдэхүүн 6.5 % 3% татâаргүй

Эх үүсвэр: https://trade.ec.europa.eu/  

Ану-ын хЕС-ийн хуâьд мîнгîл улс 
çэрэг нийт 118 îрîнд 3500 нэр тºрлийн бараа 
бүтээгдэхүүнд гаалийн тарифын хºнгºлºлт 
îлгîæ байна. гэâч мîнгîл улсын хуâьд 
Ану-ын çах çээлд сүлæìэл бүтээгдэхүүн, 
эсгий гар урлалын бүтээгдэхүүн, 

âîльфраìын баяæìал çэрэг цººн нэр 
тºрлийн бүтээгдэхүүн экспîртлîæ байгаа нь 
хºнгºлºлтийн ашиглалт хангалтгүй байгааг 
харуулæ байна. нîîс нîîлууран сүлæìэл 
бүтээгдэхүүний хуâьд  цººн нэр тºрлийн 
бүтээгдэхүүн хаìрагдсан байна. Тухайлбал 

https://trade.ec.europa.eu/
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үүслийн шаардлага, тээâэрлэлтийн нºхцºл, 
бариìт бичгийн баталгааæуулалтын 
шаардлагуудыг хангах ёстîй юì. 
Тухайлбал, гарал үүслийн дүрìийг ашиглан 
бүтээгдэхүүнийг бүхэлд нь бîлîн хэсэгчлэн 
үйлдâэрлэн, нэìүү үнэ цэнийг бүтээн 
тарифын хºнгºлºлтийн дагуу экспîртлîх 
бîлîìæтîй юì. Энэ нь ìºн гадаадын 
хºрºнгº îруулагчидтай хаìтран аæиллах 
таатай бîлîìæийн нэг юì.

гарал үүслийн дүрэì нь дараах 
байдлаар ангилагддаг байна.Үүнд:

• Бүрэн гарал үүсэлтэй 
бүтээгдэхүүний шаардлага

• нэìүү ºртгийн дүрэì
• Бүтээгдэхүүний тусгайлсан дүрэì
• Дîнîр îрны îрîлцîîны дүрэì
• нийлìэл гарал үүслийн дүрэì 

(ºргºæүүлсэн)
гарал үүслийн дүрìийн дагуу тухайн 

бүтээгдэхүүнийг иìпîртын түүхий эд 
ашиглан үйлдâэрлэх, çîхих нэìүү ºртºг 
бүтээн үйлдâэрлэх, дîнîр îрîнтîй хаìтран 
үйлдâэрлэх çэрэг ºргºн бîлîìæууд байна. 
Өºрººр хэлбэл тухайн бүтээгдэхүүнийг 100 
хуâь мîнгîл улсад үйлдâэрлэнэ гэсэн хатуу 
байр суурьнаас татгалçах хэрэгтэй юì.  

нºгºº талаас хэдийгээр тарифын 
хºнгºлºлт эдэлæ байгаа бîлîâч тарифын бус 
хîриг саадаас хаìааран ашиглалт туйлын 
хангалтгүй байгааг анхаарах нь çүйтэй 
юì.  Тарифын бус саад тîтгîрууд бîлîх 
эрүүл ахуй хîриî цээр, чанар стандарт 
бîлîн худалдаатай хîлбîîтîй дүрэì 
æурìын шаардлагууд, далайд гарцгүй 
îрны тээâэрлэлтийн хүндрэл, дэд бүтцийн 
сул хºгæил, аæиллах хүчний бîлîн түүхий 
эдийн хîìсдîл, санхүүгийн бэрхшээлүүдээс 
хаìааран тухайн îрнуудын çах çээлд 
экспîртлîх бүтээгдэхүүний тîî хэìæээ, 
нэр тºрºл тºдийлºн нэìэгдэхгүй байна.  
Өнººг хүртэл мîнгîл улсад îлîн улсад 
баталгааæсан лабîратîри байхггүй байгаа 

HS6111 барааны кîд бүхий нîîлууран 
сүлæìэл цаìц хаìрагдаагүй байна. гэâч 
нîîлуурыг тîргî, спандåкс çэрэг хиìийн 
хîльцтîй утастай хîлин үйлдâэрлэсэн 
бүтээгдэхүүнүүд хаìрагдсан байгаа нь 
энэ тºрлийн бүтээгдэхүүнийг үйлдâэрлэн 
тарифын хºнгºлºлтийн дîîр экспîртлîх 
бîлîìæтîй юì. 

ДҮГНэЛТ, САНАЛ

мîнгîл улсын экспîртын 
бүтээгдэхүүний хуâьд дараах тарифын 
сîнгîлтууд байгаа бºгººд эдгээрээс алийг 
хэрэглэн тухайн çах çээлд нэâтрэх нь 
экспîртлîгчийн сîнгîлт юì. Үүнд:

• Ердийн гаалийн тариф

• Дэлхийн худалдааны байгууллагын 
нэн таалаìæтай нºхцºлийн тариф

• хºнгºлºлтийн Ерºнхий Систåìийн 
хºнгºлºлттэй тариф

• Эдийн çасгийн түншлэлийн 
хэлэлцээрийн хºнгºлºлттэй тариф 
(çºâхºн япîн улсын çах çээлд)

• Аçи нîìхîн далайн худалдааны 
хэлэлцээрийн хºнгºлºлттэй тариф 
(Аçийн 8 улс). 

Эдгээрээс ºндºр хºгæилтэй îрнуудаас 
îлгîæ буй хЕС-ийн тарифын хºнгºлºлтийг 
ашиглан мîнгîл улсын экспîртыг 
нэìэгдүүлэх бүрэн бîлîìæтîй юì. 
Энэхүү гаалийн тарифын хºнгºлºлтүүд 
нь нэг талын хºнгºлºлт бºгººд мîнгîл 
улс хариу арга хэìæээ бîлгîн тарифаа 
буулгах шаардлагагүй гэдгээрээ чºлººт 
худалдааны хэлэлцээрүүдээс даâуу талтай 
юì. хЕС нь мîнгîл улсын экспîртын 
бүтээгдэхүүнийг тухайн çах çээлд иæил 
тºрлийн  бүтээгдэхүүнээс хяìд ºртгººр 
нэâтрэх даâуу талыг үүсгэæ байгаа нь 
тухайн бүтээгдэхүүний ºрсºлдºх чадâарыг 
нэìэгдүүлэн үйлдâэрлэлийг дэìæиæ байна. 

хЕС-ийн ашиглалтыг сайæруулахын 
үүднээс гîл шаардлагууд бîлîх гарал 
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бºгººд энэ асуудал сүүлийн 20 æил яриад 
шийдэгдээгүй хэâээр байна. Экспîртын гîл 
бүтээгдэхүүн бîлîх саìнасан нîîлуурын 
чанарын гэрчилгээг Өâºр мîнгîлын Ордîс, 
Каçахстаны îлîн улсад баталгааæсан 
лабîратîриас аâсан хэâээр байна. 

Экспîртын чиглэлийн үйлдâэрүүдийг 
кластåр хэлбэрээр үндэсний бîлîн îлîн 
улсын түâшинд хºгæүүлэх, энэ чиглэлээр 
îлîн улсын тºсºл хºтºлбºрүүдийн 
хэрэгæилтийг эрчиìæүүлэх шаардлагатай 
байна.

Түүнчлэн хЕС-д дурдсан îлîн улсын 27 
кîнâåнцуудын  хэрэгæилтийг сайæруулах 
тал дээр анхаарч аæиллах шаардлагатай юì. 
Тухайлбал, 2019 îны сүүлээс дэлхий нийтэд 
тархсан Covid-19 вирусын цар тахлын 
улìаас хүний эрх çºрчигдºх тîхиîлдлууд 
үүсч бîлçîшгүй бºгººд энэ нь хîлбîгдîх 
кîнâåнцийн хэрэгæилтэд сºргººр нºлººлºн 
улìаар тарифын  хºнгºлºлтººс хасагдах нэг 

нºхцºл бîлæ бîлçîшгүй юì.  

Ану çэрэг îрны хЕС-д îёìîл 
сүлæìэл бүтээгдэхүүний нэр тºрлийг 
нэìæ хаìруулах ºргºдлийг тухайн улсын 
худалдааны гаçарт ºгºх бîлîìæтîй байдаг.  
мҮхАҮТ-аас 2001 îнд Ану-ын хЕС-
ийн асуудал хариуцсан аæилтанд мîнгîл 
улсад үйлдâэрлэсэн 60 îрчиì нэр тºрлийн 
îёìîл сүлæìэл бүтээгдэхүүнийг хаìруулах 
хүсэлт таâьсан бîлîâч шийдэгдээгүй байна. 
ийìд энэхүү асуудлыг дахин судлан үçэх 
шаардлагатай юì. 

хЕС-ийн тарифын хºнгºлºлтийг 
үр дүнтэй ашиглахад гадаадын хºрºнгº 
îруулагчидтай хаìтран аæиллаæ экспîртын 
үйлдâэрлэлийн улс даìнасан экспîртын 
кластåрийг хºгæүүлэн, Ану, Ех, 
япîн,Канад гэх ìэт тарифын хºнгºлºлт 
îлгîгч îрны çах çээлд экспîртлîх 
бүтээгдэхүүний нэр тºрºл, тîî хэìæээг 
нэìэгдүүлэх бүрэн бîлîìæ байна.
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бАНКНЫ САЛбАРЫН эДИЙН ЗАСАГ ДАхь ҮҮРэГ 
ОРОЛЦООГ САЙжРÓÓЛАх ЗАРИм АСÓÓДАЛ              

/Кîвид-19 öар òаõëûн жишýýн дýýр/

In this paper, the impact of the Covid-19 pandemic in the Mongolian banking 
sector is compared with the basic indicators using financial stability indicators 
and suggests some policy  approaches to the Government in field of economic 
recovery   through banks.

Keywords: COVID-19, banking sector, financial stability indicator

ÓДИРТГАЛ

Дэлхий дахинд сүүлийн 50 æилд гарсан 
эдийн çасгийн уналт, хяìралуудын дийлэнх 
нь санхүүгийн систåìээс үүдэлтэй байâ. 
харин энэ удаагийн хяìрал нь дэлхий 
нийтийг хаìарсан цар тахал, çасгийн 
гаçар, нийгìийн çүгээс түүнд үçүүлэх 
хариу арга хэìæээ, үүнээс үүдэлтэй эрэлт, 
нийлүүлэлтийн шîкîîс үүссэнээрээ 
ялгаатай. 

хэдий хяìрал үүссэн шалтгаан ººр ч 
Кîâид-19 цар тахал ºìнºх санхүү, эдийн 
çасгийн хяìралуудын үåтэй адил, түүнээс ч 
илүүгээр банк, санхүүгийн салбарт сºргººр 

б.ПҮРэВСҮРэН, Т.эНхЗАЯА

нºлººлæ, цаашдын тîдîрхîй бус байдал 
эрсдэлийг улаì нэìэгдүүлæ байна. 

Çариì судлаачдын çүгээс энэ нºхцºл 
байдалд Еâрîп, Ану-ын банкны систåìүүд 
эдийн çасгийг хэâийн байдалд нь îруулахад 
чухал үүрэг гүйцэтгэæ байна гэæ үçэæ 
байгаа юì. Банкны дэìæлэгтэйгээр эдийн 
çасаг хяìралын дараа бîгинî хугацаанд 
сэргэх эсэх нь банкуудын тîгтâîртîй 
байдлаас ихээхэн хаìаарна. нºгºº талаас 
тºрººс банкаар даìæуулан бîдит эдийн 
çасагт үçүүлэх дэìæлэг хэр îнîâчтîй 
байхаас шалтгаалæ байна. 
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мîнгîл улсын банкны систåì 
санхүүгийн салбарын 90 хуâийг эçэлæ буйн 
хуâьд эрүүл, тîгтâîртîй байх нь санхүүгийн 
тîгтâîртîй байдал, цаашлаад эдийн çасагт 
нººцийн үр ашигтай хуâаарилалтад чухал 
ач хîлбîгдîлтîй.

ийìд, энэхүү аæилд Кîâид-19 цар 
тахлын банкны салбарт үçүүлæ буй 
нºлººлºл, тîгтâîртîй байдалд учирч 
бîлçîшгүй эрсдэлийг шинæилæ, тºрººс 
банкаар даìæуулан эдийн çасагт дэìæлэг 
үçүүлэх бîлîìæит çариì арга çаìын талаар 
ºгүүлэхийг çîрилîî.   

бАНКНЫ САЛбАРЫН СÓÓРь 
НӨхЦӨЛ бАЙДАЛ

мîнгîл улсын санхүүгийн 
систåìийн 95.3 хуâийг банкны систåìийн 
үйл аæиллагаа бүрдүүлдэг ба банкны 
салбарт нийт 13 арилæааны банк1 үйл 
аæиллагаа яâуулæ байна. мîнгîлбанкны 
тîдîрхîйлснîîр банкны систåìд нºлºº 
бүхий банкинд хААн, ххБ, гîлîìт, хас, 
Тºрийн гэсэн таâан банк багтдаг. Эдгээр 
банк нь санхүүгийн систåìийн 90-ээс дээш 
хуâийг бүрдүүлæ буй юì. 

1 худалдаа хºгæлийн банк (улаанбаатар хîтын 
банк худалдаа хºгæлийн банктай нэгдсэн), хААн банк, 
гîлîìт банк, Тºрийн банк, Тээâэр хºгæлийн банк, Ариг 
банк, Крåдит банк, Капитрîн банк, Үндэсний хºрºнгº 
îруулалтын банк, хас банк, Чингис хаан банк, Бîгд банк

Зóраг 1. Ариëжаанû банêóóдûн ñаëбарò ýзëýõ õóвь, аêòиваар, 2020 îнû I óëираë

мîнгîл улс банк даâаìгайлсан 
санхүүгийн систåìтэй тул îлîн улсад 
ашигладаг санхүүгийн тîгтâîртîй байдлын 

шалгуур үçүүлэлтүүдээр банкны салбарын 
суурь нºхцºл байдлыг дүгнэх бîлîìæтîй. 

Эх сурвалж: ЭЗБӨЧСТ, Банкуудын өрсөлдөөний тойм
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Дээрх хүснэгтээс харахад, 2019 îны 
байдлаар банкны систåìийн хэìæээнд 
ººрийн хºрºнгийн хүрэлцээний шалгуур 
үçүүлэлтүүд байâал çîхих хаìгийн бага 
түâшнээс ºндºр, ашигт аæиллагаа эåрэг, 
хºрâºх чадâар сайн байæээ. 

ЦАР ТАхЛЫН бАНКНЫ САЛбАРТ 
ҮЗҮҮЛэх НӨЛӨӨЛӨЛ, эРСДэЛ

Цар тахлын нºлººгººр банкны 
салбарын нийт актиâ, пассиâын ºсºлт саарч, 
эдийн çасагт санхүүгийн çуучлалын үйл 

хүñнýгò 1. Санõүүгийн гîëëîõ үзүүëýëòүүд 

Үзүүëýëò Тîìîîõîн 
банêóóд

жижиг 
банêóóд

Банкуудын тîî 6 7
Çах çээлд эçлэх нийт хуâь 92% 8%
Өºрийн хºрºнгийн хүрэлцээний харьцаа 17.2% 25.6%
Чанаргүй çээлийн нийт çээлд эçлэх хуâь 8.5% 7.0%
Өөрийн хөрөнгийн өгөөж (RoE) 11.4% 7.8%
Цэâэр тîгтâîртîй санхүүæилтийн харьцаа (NSFr) 133.0% 124.2%

Эх сурвалж: Дэлхийн банк (2020), Эдийн засгийн эрчтэй сэргэлт, түүний 
хүртээмжийг нь нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн институцийн болон бүтцийн бодлогын реформууд                                       

/Томоохон банк2, Жижиг банк3/
2 хаан, гîлîìт, ххБ, хас, Тºрийн банк, улаанбаатар хîтын банк 
3 Тээâэр хºгæлийн банк, Ариг банк, Крåдит банк, Капитрîн банк, Үндэсний хºрºнгº îруулалтын банк, Чингис 

хаан банк, Бîгд банк 

аæиллагааны идэâхæил суларч байна. нийт 
актиâын ºсºлт саарахад çээл, пассиâын 
ºсºлт саарахад харилцах дансны үлдэгдэл 
гîллîн нºлºº үçүүлæээ. Тîдруулбал, 2020 
îны III улирлын байдлаар нийт актиâын 
45.2 хуâийг бүрдүүлæ буй çээлийн үлдэгдэл 
ºìнºх îны ìºн үåэс 4.5 хуâиар буурч 16 их 
наяд тºгрºг, пассиâын 15 хуâийг бүрдүүлæ 
буй аæ ахуйн нэгæ иргэдийн харилцах 
дансны үлдэгдэл 19.9 хуâиар буурч 4.8 их 
наяд тºгрºгт хүрсэн байна. 

Зóраг 2. банêнû ñаëбарûн аêòив, 
зýýëийн өñөëò

Зóраг 3. банêнû ñаëбарûн паññив, 
õариëöаõ данñнû өñөëò

Эх сурвалж: Монголбанкны тоо мэдээлэлд түшиглэн тооцов
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Зýýëийн чанаргүйдëийн ýрñдýë. 
хэдийгээр мîнгîлбанкнаас çээлийн нºхцºл 
ººрчлºх, ангилал бууруулахгүй байх 
æурìын ººрчлºлтийг банкуудад ìºрдүүлæ 
байгаа4 ч банк санхүүгийн салбарын 

4 Кîâид-19 âирусын тархалттай хîлбîîтîйгîîр 
мîнгîл улсын эдийн çасагт хүндрэл учирч, банкны 
салбарын çээлийн эргэн тºлºлтºд дîгîлдîл үүсч 
байгаатай хîлбîгдуулан мîнгîлбанк актиâыг ангилах, 
актиâын эрсдлийн сан байгуулæ, çарцуулах æураìд 
түр хугацааны ººрчлºлт îруулахаар шийдâэрлэсэн. 
Энэхүү çîхицуулалтын хүрээнд 3.7 их наяд тºгрºгийн 
çээлд бүтцийн ººрчлºлт хийсэн бºгººд 2.2 их наяд 
тºгрºгийн биçнåсийн çээл, 1.5 их наяд тºгрºгийн 
хэрэглээний çээлийн нºхцºлд ººрчлºлт îрсîн байна. 
мºн ипîтåк, цалин, тэтгэâэр бîлîн бусад хэрэглээний 
çээл хэлбэрээр иргэнд îлгîсîн çээлд тîгтîîх хугацааны 
ангиллыг “хэâийн” çээлийн хуâьд 15 хүртэлх 
хîнîг байсныг 90 хүртэлх хîнîг бîлгîæ, “Анхаарал 

эрсдэлийг тîдîрхîйлдîг хугацаа хэтэрсэн 
бîлîн чанаргүй çээлийн үлдэгдэл 2020 îны 
III улирлын эцэст 6.2 их наяд тºгрºгт хүрч 
ºнгºрсºн îны ìºн үåэс 111 хуâиар ºссºн нь 
нийт актиâын хэìæээнд эрсдэл учруулах 
ìагадлалтай бîлгîæ байна (Çураг 1). Энэ 
дүнгээс харахад хугацаа хэтэрсэн бîлîн 
нийт çээлд эçлэх хуâь хэìæээ 18.1 хуâьд 
хүрсэн ба бүх нийтийн бэлэн байдлын çэрэгт 
шилæиæ, хатуу хºл хîриî тîгтîîсîнтîй 
хîлбîîтîйгîîр цаашид ч ºсºх дараìт ºндºр 
байгаа нь салбарын эìçэг байдлыг улаì 
нэìэгдүүлæ байна.

хандуулах” çээлийн хуâьд 91-120 хүртэлх хîнîг, 
“Чанаргүй” çээлийн хуâьд 121-ээс дээш хîнîг байхаар 
тус тус ººрчлºлт îруулсан. 

 Зóраг 4. хóгаöаа õýòýрñýн бîëîн 
чанаргүй зýýëийн үëдýгдýë (òýрбóì òөгрөг)

Зóраг 5. хóгаöаа õýòýрñýн бîëîн 
чанаргүй зýýëийн нийò зýýëд ýзëýõ õóвь

Эх сурвалж: Монголбанкны тоо мэдээлэлд түшиглэн тооцов
2020 îны III улирлын байдлаар банкны 

систåìд 1.78 их наяд тºгрºгийн çээлийн 
эрсдэлийн сан байгуулæээ. Энэ нь нийт 

албан ёсîîр ангилагдсан чанаргүй çээлийн 
45 хуâь, чанаргүй бîлîн хугацаа хэтэрсэн 
çээлийн 29 хуâьтай тэнцэæ байгаа юì. 
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хөрвөõ чадварûн ýрñдýë. Арилæааны 
банкуудын балансын пассиâын бүтцэд 
çîхистîй хэìæээнээс даâсан гадаад âалют 
тºâлºрсºн үåд хºрâºх чадâарын эрсдэл 
бий бîлдîг. Тухайлбал, тухайн îрны 
бîлîн банкны систåìийн эрсдэл нэìэгдэæ 
байгаа үåд хадгалаìæ эçэìшигчид бîлîн 
çээлдүүлэгч нар ººрсдийн хадгалаìæ 
бîлîн çээлийн эх үүсâэрээ гадаад âалютад 
хºрâүүлэх, татаæ аâах, эсâэл гадаадад 
байршуулæ эхэлдэг. Энэ үåд банкуудын 
хуâьд âалютын тºлбºр түргэн гүйцэтгэх 
чадâар ìуудаæ, цаашлаад Тºâ банкны 
гадаад âалютын нººцººс худалдаæ аâах 
шаардлага тулгарна.6 

2020 îны III улирлын байдлаар банкны 
салбарын нийт харилцах дансны үлдэгдэл 
ºнгºрсºн îны ìºн үåэс 20, үүнээс тºгрºгийн 
харилцах 12, гадаад âалютын харилцах 29 
хуâиар тус тус буураад байна. мºн банкны 
салбарын эх үүсâэрийн 14 îрчиì хуâийг 
бүрдүүлдэг гадаад эх үүсâэр 18.1 хуâиар 
буурсан бîл 50 îрчиì хуâийг бүрдүүлдэг 
иргэд, аæ ахуйн нэгæүүдийн хадгалаìæийн 

6 мîнгîлбанк, мîнгîл улсын санхүүгийн 
тîгтâîртîй байдлын тайлан, 2020 îны çургаадугаар сар 

Зóраг 6. Зýýëийн ýрñдýëийн ñангийн õүрýëöýý5

Эх сурвалж: Монголбанкны тоо мэдээлэлд түшиглэн тооцов
5 Эрсдэлийн сангийн хүрэлцээ нь чанаргүй çээлтэй хîлбîîтîй эрсдэлээс хаìгаалах чадаìæийг илэрхийлнэ

хэìæээ 27 хуâиар, үүнээс гадаад âалютын 
хугацаагүй хадгалаìæ хаìгийн ихээр 
ºсчээ. ийнхүү банкны салбарын бîгинî 
хугацаатай эх үүсâэрүүд агшиæ, хадгалаìæ 
гадаад âалютад, хугацаагүй хэлбэрээр 
илүүтэй тºâлºрсºн нь нийт систåìийн 
хºрâºх чадâарт эрсдэл учруулæ байна.  

нºгººтэйгүүр актиâ талд банкны 
нººцийн хэìæээ ºнгºрсºн îны ìºн үåэс 6 
хуâиар буурсан ч хºрâºх чадâартай актиâ7 
нийт пассиâын харьцаа дîîд шалгуур 
үçүүлэлтээс ºндºр байна. Үүнд банкууд 
хºрâºх чадâарын эрсдэлд îрîхгүйн тулд 
татан тºâлºрүүлсэн эх үүсâэрээ хºрâºх 
чадâар ºндºр, эрсдэл багатай Тºâ банкны 
бîлîн Çасгийн гаçрын бîгинî хугацаат 
үнэт цаасанд хºрºнгº îруулалт хэлбэрээр 
байршуулсан нь гîллîн нºлººлæээ. Өºрººр 
хэлбэл, банкны салбарын хºрâºх чадâарыг 
илтгэх нэг үçүүлэлт бîлîх тºлбºр түргэн 
гүйцэтгэх чадâарын харьцаа çîхистîй 
байдлын шалгуураас ºндºр байгаа нь 
тºгрºгийн илүүдэл их байгааг харуулæ 
байна. 

7 Банкны нººц, тºâ банкны үнэт цаас, çасгийн 
гаçрын бîгинî хугацаат бîндын нийлбэр



55

СТРАТЕГИЙН  СУДАЛГАА
STRATEGIC STUDIES

Зóраг 7. банêнû ñаëбарò нөëөө бүõий банêóóдûн òөëбөр òүргýн гүйöýòгýõ чадвар

Эх сурвалж: Монголын банкны холбоо, Банкны салбарын тойм 2020 оны III улирал

Өөрийн õөрөнгийн ýрñдýë. Банкны 
салбарын эрсдэл даах чадâарыг харуулдаг 
ººр нэг үçүүлэлтийг аâч үçэхэд, 2020 îны 
çургаадугаар сарын байдлаар нийт ººрийн 
хºрºнгº, эрсдэлээр æигнэсэн актиâын 
харьцаа 15.6 хуâь байгаа нь мîнгîлбанкнаас 
тîгтîîсîн шалгуур үçүүлэлтээс 3.6 нэгæ 
хуâиар ºндºр байна. мîнгîлбанк Кîâид-19 
цар тахлаас шалтгаалан çээл îлгîлт бîлîн 
эргэн тºлºлтүүд тасалдан хîйшлîгдîх, 
Кîâид-19-т ºртсºн çариì çээлдэгчийн хуâьд 
цаашид үйл аæиллагаа яâуулах бîлîìæгүй 
бîлîх буюу эрсдэлийн сангийн çардлыг 
нэìэгдүүлэх çэрэг хуâилбараар банкны 

систåìд стрåсс тåстийн шинæилгээ хийхэд 
үр дүнд нь банкны систåìийн хэìæээнд 
ººрийн хºрºнгийн хүрэлцээ бîлîн тºлбºр 
түргэн гүйцэтгэх чадâарын үçүүлэлт 
алдагдахааргүй байна гэсэн дүгнэлтэд 
хүрчээ.8 

мîнгîлын банкны хîлбîîны тайлангаас 
харахад 2020 îны III улирлын байдлаар 
салбарын нºлºº бүхий банкуудын ººрийн 
хºрºнгийн хүрэлцээ хангалттай хэìæээнд 
байгаа нь дээрх дүгнэлтээс çºрºхгүй байна. 

8 мîнгîлбанк, Санхүүгийн тîгтâîртîй байдлын 
тайлан, 2020 îны çургаадугаар сар

Зóраг 8. банêнû ñаëбарò нөëөө бүõий банêóóдûн өөрийн õөрөнгийн õүрýëöýý 

Эх сурвалж: Монголын банкны холбоо, Банкны салбарын тойм 2020 оны III улирал
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гэсэн хэдий ч ОуВС, Дэлхийн банк 
хяìралаас ºìнº мîнгîл улсын çариì 
тîìîîхîн банкыг ººрийн хºрºнгийн нэлээд 
дутагдалтай байæ бîлçîшгүй гэæ дүгнэсэн 
байна.9 

Банкны систåìийн хэìæээнд ººрийн 
хºрºнгийн хүрэлцээ хангалттай ч çариì 
нэр бүхий банкны хуâьд ººрийн хºрºнгийн 
нººц бîлîлцîî нь харьцангуй ниìгэн 
байгаа ба дîтîîдîд âирус тархсантай 
хîлбîîтîйгîîр байдал улаì хүндэрч, îлîн 
улсын байгууллагууд, çээлæих çэрэглэл 
тîгтîîгч агåнтлагууд, хºрºнгº îруулагчдад 
сºрºг дîхиî бîлæ, улìаар эдийн çасгийн 
îйрын бîлîн дунд хугацааны тºлºâт 
сºргººр нºлººлºх эрсдэлтэй.

2020 îны çургаадугаар сараас ºìнº 
буюу дîтîîдîд âирусын халдâар тархаагүй 
үåд îлîн улсын çээлæих çэрэглэл тîгтîîгч 
Фитч агåнтлаг кîрîнаâирусын шîкîîс 
хаìааралтай нºхцºл байдал түр хугацаанд 
үргэлæлэн 2021 îнîîс эдийн çасаг îгцîì 
сэргэæ, гадаадын хºрºнгº îруулагч, 
çээлдүүлэгчдээс îрæ ирэх санхүүæилтийн 
урсгал нэìэгдэх хүлээлттэй байгаа тул 
мîнгîл улсын çээлæих çэрэглэлийн  
үнэлгээг B буюу тîгтâîртîй тºлºâт хэâээр 
үлдээхээр шийдâэрлэсэн ч цаашид эрсдэл 
ºндºр байгааг îнцîлæээ.10 мүүдис агåнтлаг 
шîкын нºлººгººр гадаад санхүүæилт 

9 Дэлхийн банк, мîнгîлын эдийн çасгийн тîйì: 
Эдийн çасгийн тîгтâîртîй байдал, банкны çээлийн 
ºсºлт, 2020 îны 01 дүгээр сар, 26 дугаар тал

10 Fitch Affirms Mongolia at ‘B’; Outlook Stable. 
Fitch Ratings. May 28, 2020. https://www.fitchratings.
com/research/sovereigns/fitch-affirms-mongolia-at-b-out-
look-stable-28-05-2020

аâах бîлîìæ тîдîрхîйгүй, эрсдэл ºндºр 
гэсэн шалтгаанаар үнэлгээний тºлºâийг 
“тîгтâîртîй”-гîîс “сºрºг” бîлгîæ 
бууруулсан.11 мºн 2020 îны III улирлын 
байдлаар банкуудын гадаад эх үүсâэр 
æилийн 18.1 хуâиар буурсан çэргээс харахад 
эрсдэл îйрхîн байгаагийн илрэл юì.  

Дээрх эрсдэл нь банкуудыг ººрийн 
хºрºнгийн хүрэлцээг хангах, хºрâºх 
чадâараа тîгтâîртîй хадгалахын тулд 
çээлийн багцаа бууруулах сîнгîлтîд 
хүргэнэ. 2020 îны åсдүгээр сарын байдлаар 
банкуудын шинээр îлгîсîн çээлийн 
хэìæээнд îгцîì бууралт аæиглагдахгүй 
байгаа (Çураг 9) нь мîнгîлбанкны гаргасан 
банкуудын тºгрºгийн çааâал байлгах нººц 
хэìæээг бууруулах шийдâэртэй хîлбîîтîй 
гэæ үçэæ бîлîх юì.12 

Банкны чºлººт хºрºнгº нь нийт татан 
тºâлºрүүлсэн хºрºнгº ба çааâал байлгах 
нººцийн çºрүүгээр тîдîрхîйлîгддîг. ийìд 
банкуудын тºгрºгийн çааâал байлгах нººц 
хэìæээг бууруулснаар банкны тºгрºгººрх 
чºлººт эх үүсâэрийг нэìэгдүүлээд çîгсîхгүй 
эх үүсâэрийн çардлыг бууруулæ, эдийн 
çасагт çээлийн тасалдал үүсгэхгүй байхад 
эåрэг нºлºº үçүүлæээ. 

11 Rating Action: Moody’s changes Mongolia’s out-
look to negative from stable; affirms B3 rating. Moody’s 
Investors Service. May 08, 2020. https://www.moodys.
com/research/Moodys-changes-Mongolias-outlook-to-
negative-from-stable-affirms-B3--PR_423017

12 мºнгºний бîдлîгын хîрîîны 2020 îны 
гураâдугаар сарын 11-ний ºдрийн хуралдааны 
тîгтîîлîîр тºгрºгийн ÇБн-ийн хуâь хэìæээг 2 нэгæ 
хуâиар бууруулæ, 8.5 хуâь байхаар шийдâэрлэсэн. 
ингэснээр систåìийн хэìæээнд банкуудын 324 тэрбуì 
тºгрºг çааâал байлгах нººцººс чºлººлºгдсºн билээ. 
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Çээл îлгîлтыг бүтцээр нь харâал, 2020 
îны III улирлын байдлаар иргэдийн çээл 
æилийн 30 хуâиар, биçнåсийн çээл 12 хуâиар 
тус тус ºссºн (Çураг 10, 11). иргэдийн 
çээл îлгîлтын ºсºлтºд цалин, тэтгэâрийн 
çээлийн ºсºлт гîллîн нºлºº үçүүлсэн 
бîл уул уурхайн экспîрт сэргэснээр тус 
салбарын çээл îлгîлт 126 хуâиар ºссºн нь 

Зóраг 11. бизнåñийн зýýë

Зóраг 9. банêóóдûн шинýýр îëгîñîн зýýëийн õýìжýý, иõ наÿд òөгрөг

Эх сурвалж: Монголбанк
биçнåсийн çээлийн ºсºлтºд нºлººлæээ. 
уул уурхайгаас бусад цар тахлын нºлººнд 
ºртсºн стратåгийн ач хîлбîгдîлтîй 
салбаруудын çээл îлгîлт буурсан бºгººд 
хатуу хºл хîриîтîй хîлбîîтîй үргэлæлэн 
буурахаар байна. Эндээс çээлийн ºсºлт 
эдийн çасгийг тºрºлæүүлэх чиглэлтэй 
уялдахгүй байгааг цаашид анхаарууштай. 

Зóраг 10. Иргýдийн зýýë                                                     

 Эх сурвалж: Монголын банкны холбоо, Банкны салбарын тойм 2020 оны III улирал
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ийнхүү цар тахлын нºлººгººр банкны 
салбарын тîгтâîртîй байдалд îлîн эрсдэл 
тулгарч байна. улс îрнууд санхүүгийн 
тîгтâîртîй байдалд ихээхэн анхаарал 
хандуулæ, эдийн çасагт дэìæлэг үçүүлэх 
çаìаар санхүүгийн салбарын эрсдэлийг 
бууруулахад чиглэсэн арга хэìæээнүүдийг 
аâч хэрэгæүүлсээр байна. мîнгîлбанкнаас 

аâч хэрэгæүүлæ буй арга хэìæээнүүд ч 
гадаад улс îрнуудын туршлагатай çариì 
талаар нийцтэй байгаа ба хºл хîриî, 
хяçгаарлалт удаан хугацаанд үргэлæилбэл 
Кîâид-19 цар тахал мîнгîл улсын банкны 
салбарт îнîлын хуâьд дараах суâгаар 
нºлººлºх ìагадлалтай (хүснэгт 2).  

хүñнýгò 2.  Кîвид-19 öар òаõëûн банêнû ñаëбарò үзүүëж бîëзîшгүй нөëөө

эåрýг нөëөө Сөрөг нөëөө

мîнгîл банкнаас “Тºлбºр тîîцîîгîî 
цахиìаар хийå” уриалга гаргасан.
• Банкуудын îнлайн үйлчилгээ бîлîн 

бусад тºрлийн хэрэгслүүд хºгæиæ эхлэх 
буюу харилцагчдад илүү îлîн тºрлийн 
үйлчилгээг үçүүлэх бîлîìæ үүснэ. 

• Банкнаас гадуурх бэлэн ìºнгº харилцах 
данс руу шилæихийн хэрээр банкны 
сåктîр эдийн çасаг дахь нийт ìºнгийг 
хянах бîлîìæ үүснэ. 

Çээлийн тºлбºрийн хуâаарийг хîйшлуулсан 
тул арилæааны банкуудын ìºнгºний îрîх 
урсгал саарч, гарах урсгал нэìэгдэх.
• Тºлбºрийн хуâаарийг хîйшлуулсантай 

хîлбîîтîй шинээр çээл гаргах прîцåсс 
дîгîлдîлд îрîх эрсдэл гарах ìагадлалтай.

• Банкны салбарын ашигт аæиллагаа 
ìуудах, ººрийн хºрºнгийн хүрэлцээ 
багасах, хºрâºх чадâар ìуудах çэргээр 
банкны систåìийн çîхистîй харьцааны 
үçүүлэлтүүд дîîшилæ, улìаар çээлæих 
çэрэглэл буурч эх үүсâэр татах çардал 
ºснº 

мºнгºний нийлүүлэлтийг ºсгºхийн тулд 
тºâ банкнаас çааâал байлгах нººцийн хуâийг 
бууруулаâ.
• Банкны тºгрºгººрх чºлººт эх үүсâэрийг 

нэìэгдүүлээд çîгсîхгүй эх үүсâэрийн 
çардлыг бууруулæ байна.

• 8 хуâийн ипîтåкийн çээлийн тºлбºрийг 
чºлººлæ байгаатай хîлбîгдуулан эргэн 
тºлºлтººс нь çээл санхүүæүүлэх бîлîìæ 
багасах.

Эдийн çасгийн үçүүлэлтүүдэд сºргººр 
нºлººлºх
• Тºгрºгийн бусад âалюттай харьцах ханш 

сулрах.
• хэрэâ тºгрºгийн бусад âалюттай харьцах 

нэрлэсэн ханш суларна гэæ тºсººлбºл 
худалдан аâах чадâараар тîдîрхîйлîгдîх 
тºгрºгийн бîдит ханш суларна.

• хºрºнгº îруулалтад сºргººр нºлººлнº. 
харилцагч îрнуудтай хил хаасны үр дүнд урт 
хугацаанд нийлүүлэлтээс хаìаарсан инфляци 
нэìэгдэх
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Банкны салбарт цар тахлын үçүүлэх 
бîдит нºлººг тîдîрхîйлîхîд шаардлагатай 
îлîн хүчин çүйл тîдîрхîйгүй байгаа үåд 
хяìралын нºлººллийг бууруулахын тулд 
Кîâид-19 цар тахлын эсрэг аâч хэрэгæүүлæ 
буй арга хэìæээний үр дүнгээс шалтгаалан 
үүсэх эрсдэлийн хуâилбаруудаар бîгинî 
хугацаанд îлîн даâтаìæтай стрåсс тåст 
хийх çаìаар эрсдэлийг тîдîрхîйлæ байх нь 
чухал бîлîîд байна.   

ЦАР ТАхЛЫН бОДИТ эДИЙН 
ЗАСАГ ДАхь НӨЛӨӨЛӨЛ, бАНКНЫ 
САЛбАРЫН ДэмжЛэГ 

Энэ удаагийн хяìрал ºìнº нь гарч 
байсан îлîн улсын банк, санхүү, эдийн 
çасгийн хяìралуудаас илүү ºргºн хүрээг 
хаìарч дîтîîдын дийлэнх æиæиг дунд 
аæ ахуйн нэгæ, биçнåс эрхлэгчдийн үйл 
аæиллагаа çîгсîæ, îрлîгî тасалдаæ байна. 
улìаар биçнåсээ яâуулах эргэлтийн 
хºрºнгºгүй, урсгал бîлîн тîгтìîл 
çардлуудыг тºлºх бэлэн ìºнгºгүй, çээлийн 
санхүүæилтгүй байгаагаас îлîн аæ ахуйн 
нэгæ даìпуурах эрсдэлтэй тулгараад 
байгаа юì. Энэ нºхцºлд үүсэх үр дагаâар 
нь çардлаа бууруулах буюу аæлын байрыг 
цîìхîтгîх сîнгîлт руу îруулдаг. Тухайлбал, 
худалдаа аæ үйлдâэрийн танхиìын 2020 
îны 11 дүгээр сарын 23-25-ны ºдºр 3530 аæ 
ахуйн нэгæ, биçнåс эрхлэгчдийг хаìруулсан 
түүâэр судалгааны дүнд аæ ахуйн нэгæийн 
63 хуâь нь сар хүрэлцэхгүй хугацааны 
ìºнгºний нººцтэй байгаа ба эдгээр аæ 
ахуйн нэгæийн 72 хуâь нь биçнåсийн çээлтэй 
гэæээ. Судалгаанд îрîлцîгчдын 54 хуâийнх 
нь бîрлуулалтын îрлîгî 91-ээс дээш 
хуâиар багасч, 25 хуâь нь аæлын байрны 
тîîгîî бууруулсан буюу 7645 аæлын байр 
цººлæээ13.

мîнгîл улсын хуâьд çээлийн ºсºлт 
бîлîн эдийн çасгийн ºсºлт нь ихэнх 

13 Судалгааны тайлан: хатуу хºл хîриîны 
үåийн хуâиараа биçнåс эрхлэгчдийн нºхцºл байдал, 
мîнгîлын Үндэсний худалдаа аæ үйлдâэрийн танхиì, 
2020 îны 11 дүгээр сарын 26

тîхиîлдîлд аль алиныхаа ìºчлºгийн 
хэлбэлçлийг нэìэгдүүлдэг. Өºрººр хэлбэл, 
эдийн çасаг тîгтâîртîй, эåрэг хүлээлттэй 
үåд банкууд хºрâºх чадâараа сайæруулсны 
үндсэн дээр иргэд, аæ ахуйн нэгæид îлгîх 
çээлийн хэìæээг нэìэгдүүлэх байдлаар 
ДнБ-ий ºсºлтºд эåргээр нºлººлдºг бîл 
энэ нºлºº нь эргээд банкны салбар ºсºх 
хүчин çүйл бîлдîг. Энэ үүднээс цар тахал 
эдийн çасагт хяìрал учруулæ байгаа нь 
банкны салбарт ìºн сºргººр нºлººлнº 
гэсэн хүлээлтийг үүсгэæ, банкууд шинээр 
çээл îлгîлтын хэìæээг бууруулах тактик 
бариìтлахад хүргэæ байна. улìаар банкууд 
эрсдэлд îрîхгүйн тулд эдийн çасагт 
шаардлагатай çээлийн санхүүæилтийн 
эх үүсâэрийг эрсдэл багатай хºрºнгºнд 
байршуулæ байгаа нь эргээд эдийн çасгийн 
ºсºлтºд сºрºг нºлºº үçүүлæ бîлçîшгүй.  

Үүссэн нºхцºл байдалтай уялдуулан 
мîнгîлбанк банкуудын çээлийн 
нийлүүлэлтийг дэìæих, аæлын байрыг 
хадгалах, цаашид эдийн çасгийг 
тºрºлæүүлэх ач хîлбîгдîлтîй гэæ үçэæ 
æиæиг, дунд үйлдâэрлэл, уул уурхайн бус 
экспîртыг дэìæихэд çîриулсан урт хугацаат 
санхүүæилтийн хэрэгслийг нэâтрүүлæ, 
ашиглаæ эхэлсэн14 нь биçнåс эрхлэгчдийн 
хºрâºх чадâарт бîдит дэìæлэг үçүүлэхүйц 
арга хэìæээ бîлæ байна.

Олîн улсад цар тахлын банкуудад 
үçүүлсэн сºрºг нºлºº нь бусад санхүүгийн 
çуучлагч байгууллагатай харьцуулахад  
илүү хүчтэй бºгººд удаан үргэлæилæ 

14   мîнгîлбанкны мºнгºний бîдлîгын хîрîîны 
тîгтîîлîîр æиæиг, дунд үйлдâэрлэл, уул уурхайн бус 
экспîртын салбарыг дэìæихэд çîриулан Тºâ банкны 
рåпî арилæааны нºхцºлд ººрчлºлт îруулæ, тºгрºгийн 
хэâийн çээлээр баталгааæсан үнэт цаас барьцаалан 
2 хүртэл æилийн хугацаатай санхүүæилт îлгîх 
бîлîìæийг бүрдүүллээ. улìаар 2020 îны 4 дүгээр 
улиралд 230 тэрбуì тºгрºгийн санхүүæилт, 2021 îны 1 
дүгээр улиралд нэìæ 250 тэрбуì тºгрºгийн санхүүæилт 
банкуудад îлгîхîîр шийдâэрлээд байна. уг арга хэìæээ 
нь тус салбарт үйл аæиллагаа эрхэлæ буй аæ ахуйн 
нэгæүүдийн эх үүсâэрийн çардлыг 10.5 хуâь бîлгîн, çах 
çээлийн хүүнээс 6-7 нэгæ хуâиар бууруулæ, хугацааг 
уртасгах, çээлдэгчийн хүсэлтээр үндсэн тºлбºрººс 
эхний 6 сард чºлººлºгдºх бîлîìæийг îлгîæ байна. 
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байгаа билээ. улìаар банкууд санхүүгийн 
çуучлалын үйл аæиллагаагаа хэâийн яâуулах 
бîлîìæ хуìигдаæ, биçнåс эрхлэгчдийн 
хºрâºх чадâар ìуудсантай хîлбîîтîй үүсч 
буй çээлийн хэрэгцээ, шаардлага  нь банкны 
систåìд ихээхэн дараìт учруулæ байна. 

Дэлхийн нийтээр тºâ банкууд бîдлîгын 
хүүгээ түүхэн бага түâшинд хүргэх çаìаар 
ìºнгº çээлийн дэìæлэгийг идэâхæүүлæ, 
нээлттэй çахын үйл аæиллагаа эрхлэх 
çаìаар нººц нийлүүлæ банкны систåìийн 
дараìтыг бууруулахаар аæиллаæ байна. 
хºгæиæ буй îрнуудын тºâ банкууд 
бîдлîгын хүүг бууруулах арга хэìæээг 
аâч эхэлсэн бºгººд эдгээр арга хэìæээ нь 
итгэлийг сэргээх çаìаар систåìд үүссэн 
сºрºг шîкыг хяçгаарлахад эåрэгээр 
нºлººлæ байгаа билээ. Үүний сацуу хэд 
хэдэн тºâ банк сâîп хэлцлийн үндсэн дээр 
çээлийн суâгийн ìåханиçìуудыг ашиглан 
аì.дîлларын нººц нийлүүлæ байна. мºн 
тºâ банкууд 2008-2009 îны арга хэìæээг, 
тухайлбал кîìпанийн бîнд çэрэг эрсдэлтэй 
актиâыг худалдаæ аâах арга хэìæээг аâаâ. 

Тºâ банкуудаас гадна çасгийн гаçрууд 
хºрâºх чадâарыг дээшлүүлэх, çээлийн 
урсгалыг дэìæих çîрилгîîр îлîн тºрлийн 
арга хэìæээ аâч хэрэгæүүлсэн. Эдгээр 
ìºчлºгийн эсрэг хэрэгæүүлэх çээлийн 
бîдлîгын хүлээгдэæ буй гîл үр дүн нь 
банкны систåìийн ирээдүйн тîгтâîртîй 
байдалд эåрэгээр нºлººлæ, цар тахлын 
шîкыг эрсдэл багатайгаар даâан туулах 
бîлîìæийг îлгîх яâдал юì. 

ОуВС-ийн “Тºсâийн арга хэìæээ” 
тайланд дурдсанаар дэлхийн улс îрнууд 
Кîâид-19 цар тахал бîлîн түүнтэй 
хîлбîîтîй хºл хîриîнîîс үүдэн åсдүгээр 
сарын 11-ний байдлаар энэ îнд нийт 11.7 
их наяд аì.дîллар буюу дэлхийн нийт 
ДнБ-ий 12 хуâьтай тэнцэхүйц тºсâийн 
багц арга хэìæээ аâч хэрэгæүүлсэн байна. 
Үүний тал хуâь нь çээл, баталгаа, хºрºнгº 
îруулалт çэрэг биçнåс эрхлэгчдийн 
хºрâºх чадâарыг дэìæих арга хэìæээнд 
çарцуулагдæээ. Эдгээр арга хэìæээ нь 
тºсâийн алдагдал, Çасгийн гаçрын ºрийн 
хэìæээг нэìэгдүүлэхэд хүргэæ байгаа ч 
аæ ахуйн нэгæүүдийн үйл аæиллагаа улаì 
дîрдîх, цаашлаад даìпуурах, îлîн ìянган 
аæлын байр алдагдах эрсдэлээс сэргийлæ 
чадсан гэæ үçэæ байна. 

гэхдээ аæ ахуйн нэгæүүдийн хºрâºх 
чадâарыг дэìæих арга хэìæээний хэлбэр, 
нºхцºлººс хаìааран үр дүн нь харилцан 
адилгүй байæээ. Аæ ахуйн нэгæүүдийг 
бүхэлд нь хаìруулах нºхцºлтэй 
хºнгºлºлттэй çээлийн санхүүæилтийг 
гîлчлîн цар тахлын нºлººнд бага ºртсºн 
аæ ахуйн нэгæүүд аâч çîрилтîт бүлгүүд, 
ялангуяа æиæиг дунд үйлдâэр эрхлэгчдэд 
үçүүлэх дэìæлэгийн нºлººг сааруулахад 
хүргэсэн байна. харин Еâрî бүсэд çасгийн 
гаçрын çээлийн баталгаа нь æиæиг дунд 
үйлдâэрлэл эрхлэгчдийн санхүүæилтийн 
таатай нºхцºлийг хадгалахад чухал үүрэг 
гүйцэтгэæээ. 

Еврîпûн Төв банêнû ñайн òóршëага

Еâрî бүсийн ихэнх улсын Çасгийн гаçрууд биçнåс эрхлэгчдэд çîриулæ банкны çээл 
аâах бîлîìæийг хадгалæ үлдэхийн тулд улсын çээлийн баталгааны тîìîîхîн хºтºлбºрүүдийг 

хэрэгæүүлæ эхэлсэн. Энэхүү арга хэìæээ нь çээлийн чанаргүйдлийн эрсдэл, түүнээс үүдэх 
алдагдлыг банкуудаас Çасгийн гаçарт шилæүүлæ, улìаар банкуудын çардлыг бууруулах çаìаар 

тус салбарт цар тахлаас үүдэх эрсдэлийг бууруулах эåрэг нºлººг үçүүлæ байна. нºгººтэйгүүр аæ 
ахуйн нэгæүүдийг хºрâºх чадâаргүй бîлîхîîс урьдчилан сэргийлэх, аæлын байрыг хаìгаалæ үлдэх 

сайн туршлага бîлæ байна. мºн Еâрîпын Тºâ банк цар тахлаас бîлæ хяìраад буй эдийн çасгийг 
дэìæих хºтºлбºрийн хүрээнд банкуудад илүү хяìд санхүүæилт îлгîх çîрилгîîр бîнд 

худалдан аâалтын хºтºлбºрийг хэрэгæүүлсэн.
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мîнгîл улс Еâрîпын сайн туршлагад 
нийцүүлэн банкны салбарын çээлийн 
эрсдэлийг бууруулах, урт хугацааны 
эдийн çасгийн уналтаас сэргийлæ, 
аæлын байрыг хадгалæ үлдэхийн тулд 
çээлийн батлан даалтын хэрэгслийг 
ашиглан банкуудын тºгрºгийн илүүдэл 
нººцийг биçнåс эрхлэгчдийн хºрâºх 

15 
 

 
Эх сурвалж: Phakawa Jeasakul (2020). Considerations for designing temporary liquidity support to 
businesses, IMF 

Монгол Улс Европын сайн туршлагад нийцүүлэн банкны салбарын зээлийн 

эрсдэлийг бууруулах, урт хугацааны эдийн засгийн уналтаас сэргийлж, ажлын 

байрыг хадгалж үлдэхийн тулд зээлийн батлан даалтын хэрэгслийг ашиглан 

банкуудын төгрөгийн илүүдэл нөөцийг бизнес эрхлэгчдийн хөрвөх чадварыг 

дэмжихэд зарцуулах боломжтой. Ингэхдээ аж ахуйн нэгжүүдийг бүхэлд нь 

хамруулах нөхцөлтэйгээр бус эдийн засгийг төрөлжүүлэх стратегийн чиглэлтэй 

уялдуулан цар тахлын нөлөөнд өртсөн зорилтот салбаруудыг оновчтой сонгох 

нь чухал байна.  

Зураг 13. ДНБ-ий өсөлт, 2020 оны 3 дугаар улирал, салбараар 

Компани нь цаашид “амьдрах 
чадвар”- тай эсэх? 

Санхүүгийн дарамтыг багасгах, дахин 
хөрөнгөжүүлэх, эсвэл зээлийн болон компанийн 
бүтцэд өөрчлөлт оруулах үгүй 

тийм 

Компани нь төлбөрийн 
чадварын эрсдэлтэй нөхцөлд 
орсон эсэх? 

Төлбөрийн чадварын дэмжлэг үзүүлэх (зээлийн 
төлбөр болон татвар төлөлтийг царцаахаас 
гадна) тийм 

үгүй 

Зээл олголт доголдоогүй 
үед боломжит 
дэмжлэгүүд нь: 
• Мөнгөний зөөлөн 

бодлого 
• Зээлдэгчийн 

баталгаат хөрөнгө 
болон эх үүсвэрийн 
позиц 

• Эх үүсвэр, хөрөнгийн 
зах зээлийг 
ажиллуулах, төв 
банкны богино 
хугацаат 
санхүүжилтийн 
хэрэгслийг ашиглах 

Зээлдүүлэгчийн балансад 
түшиглэх:  
• Зээлийн эрсдэлийг 

бууруулах: бодлогын 
банк болон засгийн 
газраас гаргадаг 
зээлийн батлан 
даалтууд  

• Санхүүжилт: зах зээл 
дээрхи нээлттэй эх 
үүсвэрүүдээс гадна 
төв банкнаас 
хугацаатай эх үүсвэр 
олгох замаар 
санхүүжүүлэх, зарим 
эх үүсвэрийг засгийн 
газраас татаас 
байдлаар олгох 

Тусгай зориулалтын 
компани (ТЗК) байгуулах 
(төв банкны репо) 
• Зээлийн эрсдэлийг 

бууруулах: ТЗК нь 
банкны балансаас 
зээлийн багцыг 
худалдан авах замаар 
эрсдэлийг хуваалцах 

• Санхүүжилт: ТЗК-г төв 
банк санхүүжүүлж 
болох ч заавал 
засгийн газар 
баталгаа гаргах (төв 
банк зээлийн эргэн 
төлөлтийн эрсдэлийг 
үүрэх ёсгүй) 

Эх сурвалж: Phakawa Jeasakul (2020). Considerations for designing temporary liquidity 
support to businesses, IMF

чадâарыг дэìæихэд çарцуулах бîлîìæтîй. 
ингэхдээ аæ ахуйн нэгæүүдийг бүхэлд 
нь хаìруулах нºхцºлтэйгººр бус эдийн 
çасгийг тºрºлæүүлэх стратåгийн чиглэлтэй 
уялдуулан цар тахлын нºлººнд ºртсºн 
çîрилтîт салбаруудыг îнîâчтîй сîнгîх нь 
чухал байна. 

Зóраг 12. бизнåñ ýрõëýгчдýд õөрвөõ чадварûн дýìжëýг үзүүëýõ ñõåì
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Эх сурвалж: Үндэсний статистикийн хороо тоо мэдээнд үндэслэж тооцов. 

Монгол Улсын эдийн засгийн үйл ажиллагааны ихэнх салбарууд Ковид-19 цар 

тахлын нөлөөнд өртсөн. Ялангуяа уул уурхай, худалдаа, тээвэр агуулахын 

салбарын өсөлт өмнөх оны мөн үеэс 7.6 хувь, 8.5 хувь, 17.8 хувиар тус тус 

буурчээ. (Зураг 14).  
Зураг 14. Эдийн засгийн үйл ажиллагааны салбаруудын хугацаа хэтэрсэн зээлийн 
үлдэгдэл (тэрбум төгрөгөөр) 2020 оны 9 дүгээр сарын байдлаар, нийт хугацаа хэтэрсэн 
зээлд эзлэх хувь, жилийн өсөлт 

 
Эх сурвалж: Монгол банкны тоо мэдээнд түшиглэн тооцов. 

Зураг 15. Эдийн засгийн үйл ажиллагааны салбаруудын чанаргүй зээлийн үлдэгдэл 
(тэрбум төгрөгөөр) 2020 оны 9 дүгээр сарын байдлаар, нийт чанаргүй зээлд эзлэх хувь, 
жилийн өсөлт 
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Эх сурвалж: Үндэсний статистикийн хороо тоо мэдээнд үндэслэж тооцов.
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Зóраг 14. эдийн заñгийн үйë ажиëëагаанû ñаëбарóóдûн õóгаöаа õýòýрñýн зýýëийн 
үëдýгдýë (òýрбóì òөгрөгөөр) 2020 îнû åñдүгýýр ñарûн байдëаар, нийò õóгаöаа õýòýрñýн 
зýýëд ýзëýõ õóвь, жиëийн өñөëò

Эх сурвалж: Монгол банкны тоо мэдээнд түшиглэн тооцов.
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2020 îны åсдүгээр сарын байдлаар уул 
уурхай, бîлîâсруулах үйлдâэрлэл, барилга, 
үл хºдлºх хºрºнгийн салбарт хугацаа 
хэтэрсэн бîлîн чанаргүй çээл бусад салбараас 
харьцангуй их хэìæээгээр ºссºн ба үүнээс 
бîлîâсруулах үйлдâэрлэлийн салбарын 
хугацаа хэтэрсэн çээлийн үлдэгдэл хаìгийн 
ихээр буюу ºìнºх îны ìºн үåэс 7 дахин их 
ºссºн байна (Çураг 14, 15). Түүнчлэн ядуурал, 

аæилгүйдлийг бууруулахад чухал нºлººтэй 
æиæиг дунд үйлдâэрлэлийн çээл æилийн 12 
хуâиар буурсан бºгººд үүнд бîлîâсруулах 
үйлдâэрлэлийн çээл 27 хуâиар буурсан нь 
гîлчлîн нºлººлæээ (Çураг 16). Эндээс цар 
тахлын нºлººнд бîлîâсруулах үйлдâэрлэлийн 
салбарын аæ ахуйн нэгæүүд хаìгийн ихээр 
ºртсºн гэæ дүгнэæ бîлîхîîр байна. 

манай улсын уул уурхайгаас бусад 
салбарын биçнåсүүд гадаадын бараа, 
үйлчилгээний иìпîртîîс хаìааралтай буюу 
îлгîгдсîн çээлүүд бараа үйлчилгээний 
иìпîртыг нэìэгдүүлæ энэ нь урсгал 
тэнцлийн алдагдлыг ºсгºх хандлагатай 
байдаг. харин иìпîртыг îрлîх, экспîртыг 
дэìæих бîлîâсруулах үйлдâэрлэлд îлгîсîн 
çээл нь урсгал тэнцлийн алдагдлыг ºсгºх бус 
бууруулах нºлºº үçүүлдэг.  ийìд Çасгийн 
гаçрын çүгээс цар тахлын нºлººнд ихээхэн 
ºртсºн бîлîâсруулах үйлдâэрлэл, ялангуяа 
бичил, æиæиг, дунд үйлдâэрлэлийн çээлд 
батлан даалт гаргах, çээлийн санхүүæилтийг 
нэìэгдүүлэхэд îнцгîйлîн анхаарах 
шаардлагатай байна.  

ДҮГНэЛТ

Кîâид-19 цар тахлын улìаас банкны 
салбарт çээлийн чанар ìуудах, ººрийн 

Зóраг 16. жижиг дóнд бизнåñ ýрõëýгчдийн зýýëийн өñөëò

Эх сурвалж: Монголбанкны тоо мэдээлэлд түшиглэн тооцов

хºрºнгº буурах, хºрâºх чадâар сулрах 
çэргээр банкны салбар, цаашлаад 
санхүүгийн салбарын тîгтâîртîй байдал 
алдагдах эрсдэл ºндºр байна. Цар тахлын 
эдийн çасагт үçүүлэх сºрºг нºлººг 
бууруулах, бîгинî хугацаанд хэâийн байдалд 
îруулахад çасгийн гаçрын çүгээс цар тахлын 
нºлººнд ихээхэн ºртсºн бîлîâсруулах 
үйлдâэрлэл, ялангуяа бичил, æиæиг, дунд 
үйлдâэрлэлийн çээлд батлан даалт гаргах, 
çээлийн санхүүæилтийг нэìэгдүүлэхэд 
îнцгîйлîн анхаарах шаардлагатай. 
ингэхдээ Çасгийн гаçар îлîн улсын сайн 
туршлагад нийцүүлэн аæ ахуйн нэгæүүдийг 
бүхэлд нь хаìруулах нºхцºлтэйгººр бус 
эдийн çасгийг тºрºлæүүлэх стратåгийн 
чиглэлтэй уялдуулан цар тахлын нºлººнд 
ºртсºн çîрилтîт салбаруудын çээлд батлан 
даалт гаргах хэрэгслийг ашиглан хºрâºх 
чадâарыг дэìæих нь илүү үр ашигтай юì.
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This article talks about the Post-COVID-19 pandemic, which will forever alter the shape of the 
world order. 

The Humanity needs to have some time-out. As a core apparatus of international relations the 
world order based on balance of power aims to upgrade and update itself to shape a more secure 
new world order based on cooperation and solidarity. 

The understandings of new world order, cooperation of states and security have been changed 
in Post-covid-19, trade and economy, governance, politics, and human mentality, way of liv-
ing, health and education sector, the readiness during state of emergency are all going to fol-
low the new rules of game. The new issue has raised on the openness of state borders and the 
possibility of free movement of people across the globe like before. 

The decline of reputation of neoliberal thought, in this context the spread of socialist demo-
cratic idea (left-wing politics), the nationalism and populism against hyber globalization are 
going to be intensified. 

There are coming changes in relation between USA and its close allies. The controversies between 
USA and China are in center. The way of living of humanity will be changed fundamentally. And 
the results of USA presidential elections are seems to change things in large. 

Keywords: coronavirus, pandemic, shape of the new world order, international relations, all 
mankind, great power, herd immunity, quarantine, lockdown, isolation, emergency, vaccine, 
etc., 

COVID-19 ЦАР ТАхЛЫН ДАРААх ДэЛхИЙН ØИНэ
 ДэГ жÓРмЫН ДҮР ТӨРхИЙН ТÓхАЙД

 ЗАРИм ТӨСӨӨЛӨЛ

Д.ÓЛАмбАЯР (Ph.D, Professor)

2019 îны 12 дугаар сарын эхээр 
хятадын хубэй ìуæийн тºâ ухань хîтîд 
эхэлсэн кîрîнаâирусээс гаралтай аìьсгалын 
çаìын хаì шинæ ºâчний дэгдэлт дэлхий 

нийтийг хаìарсан цар тахлын хэìæээнд 
хүрч, халдâар аâсан хүний тîî аль хэдийн 
37.4 саяын бîсгыг даâæ, нэгдүгээр сарын 
22-нд 17 хүн нас барæ байсан бîл түүнээс 
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хîйш åсºн сарын хугацаанд 1.077,459 
хүн аìь насаа алдаæ1 çºâхºн найìдугаар 
сарын 5-ны байдлаар reuters агåнтлагийн 
ìэдээгээр 15 сåкундэд 1 хүн нас барæ,2 
хүн тºрºлхтºн асар ºндºр үнэ тºлæ 
байна.3 Энэ тîî цаашид тасралтгүй, гэхдээ 
хурдацтай нэìэгдэх нь тîдîрхîй бîлîâ. 
гэхдээ 28.1 сая хүн эìчлүүлæ эдгэрээд 
байгаа юì.4 Дэлхийн 214 улс îрîн (нҮБ-
ын гишүүн 193 улсын 189, аæиглагч 
гэгээн ширээт улс, Палåстинд бүртгэгдэæ, 
îдîîгîîр хîйд Сîлîнгîс баталгааæаагүй 
тîхиîлдîлтîй, Туркìåнистан, Өìнºд 
нîìхîн далайн арлын 2 улс албан ёсîîр 
бүртгэгдээгүй байна), нутаг дэâсгэрийг 
хаìарч, дэлхийн нийт хүн аìын талаас 
илүү хуâь нь хºл хîриîны дэглэìд îрсîн 
билээ. Коронавирусын анхны тохиолдол 
Хятадад нэгдүгээр сард бүртгэгдсэнээс 
хойш гурван сарын хугацаанд нийт халдвар 
авагсдын тоо нэг саяд хүрч байжээ. харин 
2020 îны дîлîîдугаар сарын 13-нд нийт 
халдâар аâсан хүний тîî 13 саяд хүрч 

1 https://www.worldometers.info/coronavirus/ Octo-
ber 11, 2020

2 COVID-19 deaths: 1 person dies every 15 seconds 
globally; death toll crosses 7-lakh mark. https://www.
financialexpress.com/lifestyle/health/covid-19-deaths-
1-person-dies-every-15-seconds-globally-death-toll-cross-
es-7-lakh-mark/2045327/  

https://www.worldometers.info/coronavirus/ august 
23, 2020

3 2019.12.31-нд ухань хîтын Эрүүл ìэндийн çºâлºл 
цахиì хуудсаараа даìæуулан îлîн нийтэд çарлаâ. 
2020.01.05-нд ДЭмБ-аас гишүүн îрнуудад бîлîн îлîн 
нийтэд хандаæ анхны ìэдээллийг гаргаâ. 2020.01.08-нд 
Wall Street сэтгүүлд шинэ кîрîнаâирусийн халдâарын 
талаар нийтлэâ. 2020.01.13-нд Тайланд улсын Эмя-ны 
хîлбîгдîх албан тушаалтнууд хэâлэлийн бага хурал 
хийæ ухань хîтîîс ирсэн хүнд шинэ кîрîнаâирусын 
халдâар илэрсэн бîлîхыг ìэдээлсэн. 2020.01.20-нд 
хятадын эрх баригчид халдâар хүнээс хүнд даìæиæ 
байгааг ìэдэгдэâ. 2020.01.23-нд ухань хîтîд îнц байдал 
çарлаæ, нисэх îнгîц, тºìºр çаì, аâтî çаìын îрîх, гарах 
бүх гарцыг хааâ. ДЭмБ 2020 îны гураâдугаар сарын 
11-нд 128 улсад бүртгэгдсэний дараа pandemic буюу 
цар тахал гэæ çарлаâ. мîнгîл улс 3 дугаар сарын 10-нд 
120 дахь улс бîлæ бүртгэгдэâ.

4 https://www.worldometers.info/coronavirus/ Octo-
ber 11, 2020

байсан бол ердөө дөрөв хоногийн дотор нэг 
саяар нэмэгдэж 14 саяд хүрсэн байна.5 Энэ 
статистик буурахгүй, харин ч цаашдаа 
үргэлжилсээр байна.

ДЭМБ коронавирус хүнээс хүнд халдаж 
буйг баталсны дараа 2020 оны нэгдүгээр 
сарын 30-нд онц байдал зарлаж, гуравдугаар 
сарын 11-нд COvID-19-ыг pandemic буюу 
цар тахал хэмээн зарласан юм.

ДЭмБ COvID-19 цар тахал хэìээх 
нүдэнд үл үçэгдэгч дайсантай дайн çарласан 
бîлîâч энэхүү ºâчний дэгдэлт хэçээ нэг ìºр 
çîгсîх тухайд тîйìтîй хариулæ чадахгүй 
байна. Түүгээр ч çîгсîхгүй кîрîнаâирусын 
хîёр дахь, гураâ дахь даâалгаа эхэлсэн байæ 
болзошгүй ба ДОХ, улаан бурхан (measles) 
шиг хэçээ ч устахгүй байæ ìагадгүй, 
цаашлаад энэ вирус endemic (улирлын шинж 
тºлºâ) тºлºâт шилæих бîлîìæтîй тухай 
ìэдэгдэх бîлîâ. хүн тºрºлхтºн диæитал 
îюун ухаанд суурилсан аæ үйлдâэрийн 
Iv хуâьсгалд алхаæ îрсîн бîлîâч, 
кîрîнаâирусын ºìнº хүчин ìºхºстсººр 
байна. 2020 îны нэгдүгээр сарын 12-нд 
кîрîнаâирусын гåнийн дарааллыг уншиæ 
тайлсан бîлîâч эìчилгээний найдâартай 
âакцин гарган аâч хэрэглээнд îруулах хүртэл 
дîîд тал нь нэг æилээс наашгүй гэæ үçэæ 
буй аæээ. нºгºº талд кîрîнîâирус ìутацид 
îрæ гåнийн дараалал нь ººрчлºгдºх, энэ нь 
ºндºр ìагадлалтай байгаа нь âакцин гарган 
аâах аæилд хүндрэл учруулахаар байна. 

Сүүлийн үåд кîрîнаâирус ìутацид îрæ, 
улаì аюултай бîлсîн тîхиîлдîл хэд хэдэн 
îрîнд бүртгэгдэæ энэ нь хүìүүсийн санааг 
ихээр çîâîîæ, айдас түгшүүрт аâтуулæ 
байгаа ч çариì эрдэìтдийн үçэæ буйгаар 
кîрîнаâирус илүү халдâартай бîлснîîр 
үхлийн аюул нь багасч ìагадгүй байгаа 
аæээ. Кîрîнаâирус эрчиìтэй хуâьсах нь 
ìагадгүй сайн çүйл хэìээн Сингапурын 
Үндэсний их сургуулийн ахлах çºâлºх 
эрдэìтэн, îлîн улсын халдâарт ºâчний 

5 https://www.worldometers.info/coronavirus/ July 
17, 2020

https://www.worldometers.info/coronavirus/
https://www.financialexpress.com/lifestyle/health/covid-19-deaths-1-person-dies-every-15-seconds-globally-death-toll-crosses-7-lakh-mark/2045327/
https://www.financialexpress.com/lifestyle/health/covid-19-deaths-1-person-dies-every-15-seconds-globally-death-toll-crosses-7-lakh-mark/2045327/
https://www.financialexpress.com/lifestyle/health/covid-19-deaths-1-person-dies-every-15-seconds-globally-death-toll-crosses-7-lakh-mark/2045327/
https://www.financialexpress.com/lifestyle/health/covid-19-deaths-1-person-dies-every-15-seconds-globally-death-toll-crosses-7-lakh-mark/2045327/
https://www.worldometers.info/coronavirus/
https://www.worldometers.info/coronavirus/
https://www.worldometers.info/coronavirus/
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нийгэìлэгийн åрºнхийлºгчººр сîнгîгдсîн 
Пол Тамбя (Paul Tambyah) хэлжээ. Тэрбээр 
âирусүүд байгалийн æаìаар хуâьсахдаа аль 
бîлîх удаан аìьд байхын тулд хîр хºнººл нь 
улаì багассаар байдаг хэìээн îнцîлæ, учир 
нь âирус тээгчээ түргэн устгачихâал ººрºº 
ч тºд удалгүй үхдэг гэæээ. “Вирус бîл аль 
бîлîх илүү îлîн хүн, аìьтанд халдâарлах 
çîрилгîтîй бîлîхîîс биш аìь насыг нь 
хºнººхдºº гîл нь биш юì. учир нь âирус 
ººрийн тээгчээ хîргîдîх байр, хүнсний эх 
үүсâэр бîлгîн ашигладаг” хэìээн Таìбя 
тайлбарласан байна.6

улс îрнуудад сүргийн дархлаа (herd 
immunity) тогтоох оролдлого бүтэл муутай 
байгаа аæээ. “COvID-19” цар тахал хэçээ 
çîгсîхыг тîдîрхîй хэлæ ìэдэхгүй ч хүн 
тºрºлхтºн энэ ºâчнийг хîёр æилийн дîтîр 
хяналтдаа аâч чадна гэæ ДЭмБ-ын тэргүүн 
ìэдэгдэâ.7

гåрìаны макс Планкын хүрээлэн, 
Францын Пастьюр (Pasteur) хүрээлэнгийн 
эрдэìтдийн хаìтарсан судалгааны үр дүнд 
ханиад тîìуу нь кîрîнаâирусны тархалтыг 
хаìгийн багадаа хîёр дахин нэìэгдүүлдгийг 
тîгтîîæээ. Эрдэìтдийн судалгааны тайлан 
2020 îны åсдүгээр сарын 10-ны Лхагâа 
гаригт анагаах ухааны medrxiv.org цахиì 
хуудсанд нийтлэгдсэн байна.8 Өнгºрсºн 
8 дугаар сард Ану-ын халдâарт ºâчин 
судлалын гîл ìэргэæилтэн, дîктîр Энтîни 
Фаучи (Anthony Fauci) Америкийн Анагаах 
ухааны нийгэìлэгийн сэтгүүл Jama-д 

6 Infectious COVID-19 mutation may be ‘a good 
thing’, says Paul Tambyah. 18 Aug 2020

https://www.channelnewsasia.com/news/singapore/
infectious-covid-19-mutation-may-be-good-thing-paul-
tambyah-13030116

7 Coronavirus pandemic could be over within two 
years-WHO head. https://www.businessinsider.com/coro-
navirus-pandemic-could-be-over-within-two-years-who-
director-2020-8-22 

8 Stephen Chen. Coronavirus: scientists find colli-
sion of pandemic and flu doubles Covid-19 transmission. 
11 Sept. 2020. https://www.scmp.com/news/china/science/
article/3101048/coronavirus-scientists-find-collision-pan-
demic-and-flu-doubles 

ярилцлага ºгºхдºº: “Энэ наìар юу бîлîхыг 
хэн ч хэлæ ìэдэхгүй байна” гэæ байæээ.9 
хаìгийн сэтгэл түгшээæ буй асуудал нь 
ирэх ºâлийн шинэ дэгдэлт аæгуу.

харин Канадын эìч нар шинэ тºрлийн 
кîрîнаâирусны эсрэг биåтүүд халдâар аâаад 
эдгэрсэн хүìүүсийн цус, биåэс эдгэрснээс 
нь хîйш гурâан сар îрчìын дараа алга 
бîлæ эхэлдэг бîлîхыг тîгтîîæээ. Тэдний 
ажиглалтын үр дүнг “Blood” шинжлэх 
ухааны сэтгүүлд нийтэлсэн байна.10

хүн аì îлнîîрîî âакцинæуулалтад 
хаìрагдсанаар бус, харин âирустэй çîхицîн 
аìьдарч сурснаараа бид кîрîнаâирусыг 
ялна гэæ ДЭмБ-ын Еâрîпын бүсийн 
тîâчîîны çахирал дîктîр ханс Клюгå (Hans 
Kluge) ìэдэгдæээ.11

харин кîрîнаâирусын эсрэг âакцин 
гаргаæ аâах асуудал их гүрнүүдийн 
гåîпîлитикийн сºргºлдººн бîлæ хуâираâ. 
хаìгийн гîл нь âакциныг дэлхий нийтийн 
хэìæээнд тэгш, хүртээìæтэй хуâаарилах 
тухай асуудал нэн чухал бîлîâ. 

нҮБ-ын Ерºнхий нарийн бичгийн 
дарга Антîни гутåррåш кîрîнаâирусны 
цар тахал дэлхийн II дайнаас хîйш хүн 
тºрºлхтºнд тîхиîлдсîн хаìгийн тîì 
хяìрал бîллîî гэæ хэдийн дүгнэсэн билээ. 
2020 îны гураâдугаар сарын 27-нд нҮБ-ын 
Ерºнхий Ассаìблåй 188 îрны санаачилгаар 
“Коронавирусын цар тахлын эсрэг тэмцэлд 
даян дэлхийн эв нэгдлийг бэхжүүлэхийн 
төлөө” А74/L52 тîîт тîгтîîлын тºслийг 

9 Ibid,
10 Coronavirus antibodies may disappear 2 to 3 

months after people recover. 10.02.2020

https://www.businessinsider.in/science/news/coro-
navirus-antibodies-may-disappear-2-to-3-months-after-
people-recover-a-new-study-found/articleshow/76454989.
cms 

11 Europe can live with COVID-19 with local lock-
downs: WHO regional director. Sept. 1, 2020

https://www.reuters.com/article/us-health-coronavi-
rus-who-sky/europe-can-live-with-covid-19-with-local-
lockdowns-who-regional-director-idUSKBN25S43U

http://medrxiv.org/
https://www.channelnewsasia.com/news/singapore/infectious-covid-19-mutation-may-be-good-thing-paul-tambyah-13030116
https://www.channelnewsasia.com/news/singapore/infectious-covid-19-mutation-may-be-good-thing-paul-tambyah-13030116
https://www.channelnewsasia.com/news/singapore/infectious-covid-19-mutation-may-be-good-thing-paul-tambyah-13030116
https://www.businessinsider.com/coronavirus-pandemic-could-be-over-within-two-years-who-director-2020-8-22
https://www.businessinsider.com/coronavirus-pandemic-could-be-over-within-two-years-who-director-2020-8-22
https://www.businessinsider.com/coronavirus-pandemic-could-be-over-within-two-years-who-director-2020-8-22
https://www.scmp.com/news/china/science/article/3101048/coronavirus-scientists-find-collision-pandemic-and-flu-doubles
https://www.scmp.com/news/china/science/article/3101048/coronavirus-scientists-find-collision-pandemic-and-flu-doubles
https://www.scmp.com/news/china/science/article/3101048/coronavirus-scientists-find-collision-pandemic-and-flu-doubles
https://www.businessinsider.in/science/news/coronavirus-antibodies-may-disappear-2-to-3-months-after-people-recover-a-new-study-found/articleshow/76454989.cms
https://www.businessinsider.in/science/news/coronavirus-antibodies-may-disappear-2-to-3-months-after-people-recover-a-new-study-found/articleshow/76454989.cms
https://www.businessinsider.in/science/news/coronavirus-antibodies-may-disappear-2-to-3-months-after-people-recover-a-new-study-found/articleshow/76454989.cms
https://www.businessinsider.in/science/news/coronavirus-antibodies-may-disappear-2-to-3-months-after-people-recover-a-new-study-found/articleshow/76454989.cms
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-who-sky/europe-can-live-with-covid-19-with-local-lockdowns-who-regional-director-idUSKBN25S43U
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-who-sky/europe-can-live-with-covid-19-with-local-lockdowns-who-regional-director-idUSKBN25S43U
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-who-sky/europe-can-live-with-covid-19-with-local-lockdowns-who-regional-director-idUSKBN25S43U
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батлаâ.12 Түүнд: мянганы хºгæлийн 
çîрилтîд тºсººлæ байгаагүй сîрилт тулгарч 
байна. ялгаâарлан гадуурхах үçлийг таягдан 
хаях, шинæлэх ухааны ìэдлэгээ харилцан 
хуâаалцах, îлîн талт хаìтын аæиллагааг 
шинэчлэх, галын шугаì дээр аæиллаæ 
буй эìнэлгийн бîлîн îнцгîй байдлын 
аæилчдын хºдºлìºрийг үнэлэх, ДЭмБ-
ыг чадаâхæуулах, хэçээ, хэçээнээс илүү эâ 
нэгдэлтэй байхын чухлыг тэìдэглэâ. 

COvID-19 цар тахал бîл нҮБ-ын 
Аюулгүйн Çºâлºлийн хэлэлцэх асуудал 
биш хэìээн ìаргалдсаны эцэст 2020 îны 
дºрºâдүгээр сарын 9-нд нҮБ-ын Аюулгүйн 
Çºâлºлийг даргалæ буй Дîìиниканы Бүгд 
найраìдах улсын байнгын тºлººлºгч 
элчин сайд Жозе Сингер (Jose Singer)-ийн 
саналаар Аюулгүйн Çºâлºлийн âидåî бага 
хурлыг зохион байгуулж “Impact of Covid 
19 on the issues that fall under the Council’s 
mandate” болон Ерөнхий нарийн бичгийн 
дарга Антîни гутåррåшийн илгээлтийг 
хэлэлцсэн юì.13

ДЭмБ-ын Ерºнхий çахирал Тåдрîс 
Аданîì гåбрåйсус улс гүрнүүд эâ нэгдлээ 
бэхæүүлэх, асуудлыг улс тºрæүүлэхгүй 
байхыг уриалæ, хºл хîриîны арга 
хэìæээнүүдээ эрт цуцалбал халдâар асар 
хурдан нэìэгдэæ бîлçîшгүйг анхааруулаâ. 
харин Дîнальд Траìп ДЭмБ-ыг дан ганц 
хятадын талд үйлчилсэнд буруутган, 
кîрîнаâирусны цар тахлын талаар үнэн çºâ 
ìэдээллээр хангаæ чадаагүй хэìээн хурцаар 
шүүìæилæ, Тåдрîс А.гåбрåйсусийг 
огцрохыг шаардаж, 30 хоногийн ultima-
tum тулгаж, тус байгууллагаас харилцаагаа 
тасалæ, түр çîгсîîгîîд байсан санхүүæилтээ 
дэлхий нийтийн эрүүл ìэндийн бусад 
асуудалд çарцуулахаа ìэдэгдэâ. мºн Ану-

12 74/270. Resolution adopted by the General Assem-
bly on 2 April 2020. Global solidarity to fight the corona-
virus disease 2019 (COVID-19) https://undocs.org/en/A/
rES/74/270 

13 UN Security Council Press Elements on CO-
vID-19. 09.04.2020. https://new-york-un.diplo.de/un-en/
news-corner/200409-unsc-covid19/2332088 

ын çариì улс тºрчид ийì алхаì нь ДЭмБ-д 
хятад улсын нºлººг улаì нэìэгдүүлнэ 
гэæ бîлгîîìæилæ байгаа билээ. “хэрâээ 
хятадын нºлºº ДЭмБ-д ºндºр байна гэæ 
үçэæ байгаа бîл ДЭмБ-ыг хятадын гарт 
бүрэн îруулах алхаì хийх ёсгүй юì” гэæ 
Сåнатын гадаад бîдлîгын байнгын хîрîîны 
гишүүн, Ардчилсан наìын улс тºрч Крис 
мурфи ìэдэгдæээ.

Ану-ын çасаг çахиргаа ДЭмБ-д æил 
бүр 400 сая аì.дîлларыг тºлдºг нь тус 
байгууллагын тºсâийн 14 îрчиì хуâийг 
бүрдүүлдэг байна.

ДЭмБ-ын тэргүүн дîктîр Тåдрîс А. 
гåбрåйсус: “найçууд ìинь, алдаа гаргах 
хэрэггүй. Бидэнд тулгараад байгаа хаìгийн 
тîì асуудал кîрîнаâирус биш юì байна. 
Бидний гîл асуудал бîл ìуу удирдлага, 
нэгдэæ чаддаггүй байдал юì. Өâчнººс бîлæ 
хîîрîндîî хагаралдах, îлîн хүний аìь 
насыг аâарч чадахгүй байх нь эìгэнэл. Бид 
тархай бутархай байдалтайгаар энэ тахлыг 
дарж чадахгүй” хэмээн Женевт хийсэн 
ìэдээлэлдээ дурдæээ.14

Дîктîр.Тåдрîс А. гåбрåйåсус 
Вашингтîнд тºâтэй Аспåн институтын 
Аюулгүй байдлын цахиì фîруìд îрîлцîæ 
үг хэлэхдээ дэлхий нийтээрээ âакцинд 
бүрэн хаìрагдсан тîхиîлдîлд л эдийн 
çасгийн сэргэлт бүрэн утгаараа хэрэгæихийг 
анхааруулсан байна.15

Тийнхүү харилцан хаìааралтай дэлхий 
нийтийн хэìæээнд бүх хºдºлгººн çîгсîнги 
байдалд, çариì салбар тэг çîгсîлт хийâ. 
хэâийн яâагдаæ байсан 87.2 их наяд 

14 WHO chief blasts ‘lack of leadership’ and calls for 
global unity as coronavirus cases mount worldwide. July 
10, 2020, https://edition.cnn.com/2020/07/10/world/who-
tedros-adhanom-unity-plea-intl-scli/index.html

15 World Health Organization Director-General & 
Other WHO Leaders Will Address Aspen Security Forum

WHO experts will discuss global response to the 
COVID-19 pandemic august 3, 2020

https://www.aspeninstitute.org/news/press-release/
who-aspen-security-forum/

https://undocs.org/en/A/RES/74/270
https://undocs.org/en/A/RES/74/270
https://new-york-un.diplo.de/un-en/news-corner/200409-unsc-covid19/2332088
https://new-york-un.diplo.de/un-en/news-corner/200409-unsc-covid19/2332088
https://edition.cnn.com/2020/07/10/world/who-tedros-adhanom-unity-plea-intl-scli/index.html
https://edition.cnn.com/2020/07/10/world/who-tedros-adhanom-unity-plea-intl-scli/index.html
https://www.aspeninstitute.org/news/press-release/who-aspen-security-forum/
https://www.aspeninstitute.org/news/press-release/who-aspen-security-forum/
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аì.дîллараар үнэлэгдэх дэлхийн ДнБ16 
îгцîì унаæ, эхний ээлæид 5 их наяд 
аì.дîлларын хîхирîл учрах тºлºâтэй байгааг 
Bloomberg L.P өнгөрсөн дөрөвдүгээр сарын 
эхээр ìэдээлæ байсан бîл нэг сар хагасын 
дараа АхБ-ны урьдчилсан дүгнэлтээр 9 
их наяд аì.дîлларын хîхирîл үçүүлэхээр 
байгаа аæээ. Энэ бîл çºâхºн îны эхний 
хагасын дэлхийн эдийн çасгийн хîхирлын 
тîйì үçүүлэлт аæгуу. гаçрын тîсны брåнт 
ìаркийн нэг баррåлийн үнэ îгцîì унаæ 
30 аì.дîллараас дîîш îрæ, эргээд 40 
аì.дîллар îрчиìд хэлбэлçэæ байна. унц 
алтны үнэ ºсч 2000 аì.дîлларыг даâсан ч, 
îйрìîгхîн яльгүй буурч, аялал æуулчлал, 
агаарын тээâэр нîцтîй сîрилттîй тулгараâ. 
Çºâхºн сүүлийн 6 сарын хугацаанд 
аялал æуулчлалын салбар 460 тэрбуì 
аì.дîлларын алдагдал хүлээснийг нҮБ-ын 
Дэлхийн аялал æуулчлалын байгууллага 
ìэдэгдэâ.17 Үүнийг 2009 îны дэлхийн эдийн 
çасгийн хяìралын үåийн нºхцºл байдалтай 
харьцуулахад 5 дахин илүү үçүүлэлт юì” 
хэìээн ìэдэгдэлд дурдæээ.18

Энэ бîл глîбал эдийн çасгийн хяìрал 
биш юì. харин æаìаараа яâæ байсан 
дэлхийн эдийн çасаг кîрîнаâирусны улìаас 
îгцîì уналтад îрсîн хэрэг байâ.

 Мөн энэ бол force majeure буюу 
“даâагдашгүй хүчин çүйл” ч биш юì. учир 
нь “даâагдашгүй хүчин çүйл”-ийн үåд 
иìпîртлîгч, эсâэл экспîртлîгч талын аль 
нэг нь эрсдэл хүлээдэг бîл кîрîнаâирусны 
үåд иìпîртлîгч, экспîртлîгчийн аль аль тал 
нь эрсдэл хүлээæ байгаад îршинî.

ОуВС-гийн гүйцэтгэх çахирал 
Кристалина гåîргиåâа 1930 îны их 
хяìралаас хîйших хаìгийн тîì хяìралтай 
нүүр тулæ байна, цар тахал çîгсîхîд 
дэлхийн 7,8 тэрбуì хүн аìын тэн хагас 

16 2019 Global GDP. IMF. https://www.worldom-
eters.info/gdp/ 

17 Tourism industry loses $460 billion in six 
months. https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/
news/20200916_25/ 

18 Ibid,

нь ядуу ангилалд îрсîн байх ìагадлалтай 
гэдгийг анхааруулæ, дîрîйтсîн эдийн 
çасгийг сэргээхэд îлîн æил шаардагдахаар 
байна гэæ ºнгºрсºн дºрºâдүгээр сард 
ìэдэгдэæ байâ.

нҮБ-ын дºрºâдүгээр сарын эхээр 
гаргасан судалгааны тайланд дурдсанаар 
дэлхийн нийт аæиллах хүч бîлîх 3,3 тэрбуì 
хүний 81 хуâь нь кîрîнаâирусны дэгдэлтээс 
бîлæ аæлын байраа бүрэн бîлîн хэсэгчлэн 
алдах эрсдэлтэй тулгарч байна. Ану-д 
л гэхэд åсдүгээр сарын 1-ний байдлаар 
бараг 80 сая хүн аæилгүй бîлсны улìаас 
ìºнгºн тэтгэìæ аâахаар бүртгүүлсэн байна. 
Covid-19 цар тахал дэлхийн хөрөнгийн зах 
çээлд учруулсан хîхирлын улìаас нийт 267 
хүн тэрбуìтны æагсаалтаас хасагдсан тухай 
Фîрбс сэтгүүлийн 2020 îны дºрºâдүгээр 
сарын эхээр гаргасан тайланд тэìдэглэæээ. 

Ану-д халдâар аâсан хүний тîî 7.9 
саяыг хэдийн ºнгºрч, хүн аìын 52 хуâь 
буюу 200 сая хүн гэрийн хîриîнд îрæ 
байсан хэдий бîлîâч, нас барсан хүний тîî 
219.2 ìянгыг даâлаа.19 Çºâхºн нью-Йîрк 
ìуæ улсын халдâарын тîî Өрнºд Еâрîпын 
îрнуудыг нийлүүлснээс даâæ гараâ. 

Ану-д кîрîнаâирусын халдâарын 
улìаас нас барсан хүний тîî Ану-
Вьåтнаìын дайны үåэр аìь үрэгдсэн 
америк цэргүүдийн тоог давсныг Жонс 
хîпкинсийн нэрэìæит их сургуулийн тîîн 
үçүүлэлтүүд харуулæээ. Ану-д халдâараар 
нас барсан хүний тîî Вьåтнаìын дайны 
үåд аìь үрэгдсэн цэргүүдийн тîîг 2020 
îны дºрºâдүгээр сарын 30-ны байдлаар 
гураâ хүрэхгүй сарын хугацаанд даâсан 
нь энэ юì.20 1955-1975 îн хүртэл 20 
æил үргэлæилсэн Вьåтнаìын дайнд 
Аìåрикийн 58,209 цэрэг аìь үрэгдæээ. 
Жонс Хопкинсийн нэрэмжит их сургуулийн 

19 https://www.worldometers.info/coronavirus/coun-
try/us/ October 11, 2020

20 Coronavirus: COVID-19 has killed more Ameri-
cans than the Vietnam War. https://www.euronews.
com/2020/04/29/covid-19-kills-more-americans-than-the-
vietnam-war 

https://www.worldometers.info/gdp/
https://www.worldometers.info/gdp/
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/news/20200916_25/
https://www3.nhk.or.jp/nhkworld/en/news/20200916_25/
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/
https://www.euronews.com/2020/04/29/covid-19-kills-more-americans-than-the-vietnam-war
https://www.euronews.com/2020/04/29/covid-19-kills-more-americans-than-the-vietnam-war
https://www.euronews.com/2020/04/29/covid-19-kills-more-americans-than-the-vietnam-war
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ìэдээллээр Ану-д халдâарын улìаас нас 
барсан хүний тîî 82 ºдрийн дîтîр 58,365-
д хүрчээ. Тэгâэл таâдугаар сарын 15-ны 
байдлаар Ану-д COvID-19 цар тахлаар нас 
барсан хүний тîî Суâдан эрэг, Сîлîнгîс, 
Вьåтнаì, Пåрсийн булан, 2001/9/11-ний 
халдлага, Афганистан, иракийн дайнд 
аìь үрэгдсэн цэргийн нийлбэрээс даâсан 
байна.21 

Тус улсад халдâараар нас барсан 
анхны тîхиîлдîл 2020 îны хîёрдугаар 
сарын 6-нд бүртгэгдсэн юì. Ану-д 
халдâарын анхны тîхиîлдîл ºнгºрсºн 
нэгдүгээр сарын 21-нд илэрсэн бºгººд 
түүнээс хîйш 99 хîнîгийн дараа халдâар 
аâсан хүний тîî нэг саяд хүрсэн байна. 
харин халдâарын тîхиîлдлын тîî 2 саяд 
хүрэхэд 43-хан хîнîг çарцуулагдæээ. 
Түүнээс хîйш 28 хîнîгийн дараа буюу 
дîлîîдугаар сарын 8-нд халдâарын 3 сая 
дахь тîхиîлдîл бүртгэгдсэн бîл хîёр дîлîî 
хîнîгийн дîтîр буюу дîлîîдугаар сарын 
23-ны байдлаар халдâар аâсан хүний тîî 4.1 
саяд хүрч байлаа.22

Ану-ын Кîнгрåсс îнцгîй нºхцºл 
байдлын энэ үåд эдийн çасгийг дэìæих, 
иргэдийг орлогыг хадгалах үүднээс Bretton 
Woods-ийн систем тогтносноос хойш анх 
удаа 2 их наяд аì. дîлларын санхүүæилт 
баталсан нь Оху-ын нэг æилийн ДнБ-ээс 
даâсан үçүүлэлт байâ. 

Дîнальд Траìын Çасаг çахиргаа 
агшсан эдийн çасгаа яаралтай сэргээхээр 
хүчлэн çүтгэæ, халдâарын тархалт, нас 
баралт тууштай буураагүй байхад хîриî 
цээрийн дэглэìийг ааæìаар сулруулæ 
эхэлсэн нь асуудалтай дахин тулгарч 
байна. Кîнгрåссын Тºлººлºгчдийн танхиì 

21 The coronavirus has now killed more Ameri-
cans than the Vietnam War Gulf War Afghanistan War 
and Iraq War combined.2020.05.15.https://fortune.
com/2020/05/15/coronavirus-deaths-us-covid-19-death-
rate-covid-19-more-than-korean-vietnam-gulf-afghani-
stan-iraq-wars-combined/ 

22 https://www.worldometers.info/coronavirus/coun-
try/us/ July 23, 2020

дахин эдийн çасгийг дэìæих 3 их наяд 
аì.дîлларын нэìэлт санхүүæилтийн багцыг 
Сåнатын танхиìд санал бîлгîâ.

“Бид дэлхий даяар âакцины туслаìæ 
үçүүлнэ гэæ найдаæ байна» хэìээн 
Аìåрикийн удирдагч хэлсэн байна. 
Оксфîрдын их сургуулийн эрдэìтэдтэй 
хаìтран âакцин бîлîâсруулæ буй их 
Британи-шâåдийн эìийн үйлдâэрийн 
“astraZeneca” кîìпанид Ану-ын эрх 
баригчид 1.2 тэрбуì аì.дîллар îлгîæээ. 
Үүнээс гадна, Аìåрикийн биîтåхнîлîгийн 
“Moderna” компанид 486 сая ам.доллар, 
“Johnson & Johnson” компанид 456 сая 
аì.дîллар хуâаарилсан байна. Ану-д 
мөн “Merck” болон “Pfizer” компаниуд 
кîрîнаâирусын âакциныг бүтээæ байгаа юì. 
Вашингтîны çасаг çахиргаа эдгээр тºсºлд 
нийтдээ 12 тэрбуì аì.дîлларын хºрºнгº 
îруулсан гэæ Цагаан îрднîîс ìэдээлæээ.23

“Аìåрик нэгдүгээрт” лîîçîн ганхаæ, 
хятад ìºрººдºл, БнхАу-ын үсрэнгүй 
хºгæлийн тухай үçэл бариìтлалд ч çасâар 
îруулах шаардлагатай бîлîâ. COvID-19 
цар тахал Дîнальд Траìпын байр суурийг 
сулруулæ, 2020 îны åрºнхийлºгчийн 
сîнгуулийн үр дүнд нîцтîй нºлººлºхººр 
байна. 

2020 îны таâдугаар сарын 22-нд аæлаа 
эхэлсэн Бүх хятадын Ардын тºлººлºгчдийн 
их хурлын 13 дахь удаагийн сîнгуулийн 
III чуулганд таâьсан Çасгийн гаçрын 
илтгэлд кîрîнаâирусээс шалтгаалан эдийн 
çасаг 2020 îны эхний улиралд 6,8 хуâиар 
агшсанаас шалтгаалан энэ îнд ДнБ-ий 
ºсºлтийн çîрилт дэâшүүлэхгүй байхаар 
шийдâэрлэсэн байна.24

23https://www.hhs.gov/about/news/2020/09/16/
trump-administration-releases-covid-19-vaccine-distribu-
tion-strategy.html 

24 China decides not to set a GDP target for 2020 as 
coronavirus batters the economy.

https://www.cnbc.com/2020/05/22/china-will-not-
set-gdp-target-for-2020-as-coronavirus-batters-economy.
html

https://fortune.com/2020/05/15/coronavirus-deaths-us-covid-19-death-rate-covid-19-more-than-korean-vietnam-gulf-afghanistan-iraq-wars-combined/
https://fortune.com/2020/05/15/coronavirus-deaths-us-covid-19-death-rate-covid-19-more-than-korean-vietnam-gulf-afghanistan-iraq-wars-combined/
https://fortune.com/2020/05/15/coronavirus-deaths-us-covid-19-death-rate-covid-19-more-than-korean-vietnam-gulf-afghanistan-iraq-wars-combined/
https://fortune.com/2020/05/15/coronavirus-deaths-us-covid-19-death-rate-covid-19-more-than-korean-vietnam-gulf-afghanistan-iraq-wars-combined/
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/us/
https://www.hhs.gov/about/news/2020/09/16/trump-administration-releases-covid-19-vaccine-distribution-strategy.html
https://www.hhs.gov/about/news/2020/09/16/trump-administration-releases-covid-19-vaccine-distribution-strategy.html
https://www.hhs.gov/about/news/2020/09/16/trump-administration-releases-covid-19-vaccine-distribution-strategy.html
https://www.cnbc.com/2020/05/22/china-will-not-set-gdp-target-for-2020-as-coronavirus-batters-economy.html
https://www.cnbc.com/2020/05/22/china-will-not-set-gdp-target-for-2020-as-coronavirus-batters-economy.html
https://www.cnbc.com/2020/05/22/china-will-not-set-gdp-target-for-2020-as-coronavirus-batters-economy.html
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Оху-ын Тºрийн Дуìын дåпутат, Олîн 
улсын асуудал эрхэлсэн хîрîîны îрлîгч 
дарга наталья В.Пîклîнская “БнхАу 
эдийн çасаг, тåхнîлîгийн хуâьд асар 
хурдтай хºгæиæ байгаа нь дэлхийд нîёрхîх 
сîнирхîлтîй нэгэнд нь таалагдаагүй байх 
ìагадлалтай...үхлийн аюулт кîрîнаâирус 
нь хятадын эсрэг хэрэглэæ буй биîлîгийн 
çэâсэг байæ ìагад...Өнгºт хуâьсгалын 
бîлîâсруулсан стандартаар нийтийг 
хаìарсан эìх çаìбараагүй байдал çîхиîн 
байгуулæ байсан... Энэ çүгээр санаìсаргүй 
нºхцºл байдал уу? миний бîдлîîр дэлхийн 
хүчирхэг хэсгээс хэтэрхий их тîглîîì хийæ 
байна”25 хэìээн 2020 îны нэгдүгээр сарын 
сүүлчээр Ану-ыг битүүхнээр буруушаан 
ìэдэгдэæ байсан юì. Түүнчлэн нҮБ-ын 
Биîлîгийн çэâсгийн кîìиссын гишүүн асан 
Игорь Никулин “2019-nCoV” шинэ төрлийн 
кîрîнаâирус нь Аìåрикийн эрдэìтдийн 
“бүтээл” бºгººд хятадуудын эсрэг 
биîлîгийн çэâсэг юì” гэæ хэлснийг ura.ru 
цахиì хуудаст нэгдүгээр сарын тºгсгºлººр 
ìэдээлæ байâ.26 

гэтэл хîйд хºрш Оху кîрîнаâирусын 
цар тахлын халдâараар дэлхийд Ану, 
Энэтхэг, Браçилын дараа дºрºâт 
эрэìбэлэгдэæ, Орîсын бүх 85 бүгд 
найраìдах улс, ìуæ, тîйрîгт бүртгэгдсэн 
халдâар 1.2 саяыг хэдийн ºнгºрч, 22.4 
ìянган хүн нас бараад байгаа юì.27 

Энэтхэгт халдâарын тîî 7.0 саяд хүрч, 
Браçилын ºìнº хэдийн гарч, нас барагсдын 
тîî 108.3 ìянгаар хэìæигдэæ байна.28 
Браçилд кîрîнаâирусээр халдâарласан 

25 Пîклîнская раскрыла прîисхîæдåниå 
китайскîгî кîрîнаâируса.25.01.2020 

https://www.mk.ru/politics/2020/01/25/poklonskaya-
raskryla-proiskhozhdenie-kitayskogo-koronavirusa.html

26 нîâый кîрîнаâирус “сбåæал” иç лабîратîрии? 
В Рîссии раçрабîтана сåкрåтная прîграììа. 27 янâаря 
2020. https://www.vshouz.ru/news/analitika/7937/ 

27 https://www.worldometers.info/coronavirus/coun-
try/russia/ October 11, 2020

28 https://www.worldometers.info/coronavirus/coun-
try/russia/ October 11, 2020

иргэдийн тîî, нас барагсдын тîî хурдтай 
ºссººр нийт тîхиîлдîл 5.0 сая, нас 
барагсдын тîî 150.2 ìянга даâлаа. Энэ 
нîцтîй ìэдээлэл Браçилд анхны иргэн 
нас барснаас çургаан сарын хугацаанд 
бүртгэгдсэн тîî бîлæ байна.29 

Ану, Браçилын удирдагчид 
кîрîнаâирусын цар тахлыг “хаìрын ханиад” 
хэìээн басаìæилæ, аìны хаалтад тºдийлºн 
ач хîлбîгдîл ºгººгүй юì. Ер нь Өрнºдºд 
аìны хаалтыг çºâхºн ºâчтэй хүн çүүх ёстîй 
гэсэн тэс ºìнºº îйлгîлттîй байсан нь 
халдâарын дааìæралтад гîллîн нºлººлæээ. 
Тэгâэл Дîнальд Траìп, тэргүүн хадагтай 
нар кîрîнаâирусын халдâар аâсан тул 
Ану-ын Бхя-ны харьяа Walter reed Эрүүл 
ìэндийн Тºâд хэâтүүлсэн тухай Цагаан 
îрдîн ìэдээлæээ. “Бîлçîшгүй эрсдэлээс 
сэргийлэх үүднээс эìч ìэргэæилтнүүдийн 
çºâлºсний дагуу åрºнхийлºгч îйрын 
ºдрүүдэд уîлтåр Рид эìнэлгийн ºрººнººс 
аæлаа яâуулах бîлнî” гэæ Цагаан îрдны 
ìэдэгдэлд ºгүүлсэн байна.

Тийнхүү ºнººгийн дэлхийн дэг æурìын 
дүр тºрх ººрчлºгдºæ, гүн гүнçгий хяìралд 
îрлîî. Ану-ын нэрт îлîн улсын харилцаа 
судлаач 97 настай хåнри Киссинæåр Wall 
Street Journal-д нийтлүүлсэн өгүүлэлдээ: 
“нэгэнт тîгтсîн дэлхийн дэг æураìд эргэлт 
буцалтгүй ººрчлºлт îрæ байна” 30 гэæээ.

хаìгийн хүчирхэг батлан хаìгаалах 
хүчин чадаâхтай улс гүрэн ч ººрийнхºº 
аюулгүй байдлыг дангаараа хангах 
бîлîìæгүйг 2001 îны åсдүгээр сарын 11-
ний тåррîрист халдлага харуулсан бºгººд 
тийнхүү Ану-ын тэргүүлэх îрîйлîлтîй 
îлîн улсын харилцааны нэг туйлт 
(unipolarity) дэг журам төгсгөл болох үе 
шат эхэлсэн тухай судлаачид тэìдэглэæ 

29 https://www.worldometers.info/coronavirus/coun-
try/russia/ October 11, 2020

30 Henry A.Kissinger. “The Coronavirus Pandem-
ic Will Forever Alter the World Order” April 3, 2020 
Wall Street Journal. https://www.wsj.com/articles/the-
coronavirus-pandemic-will-forever-alter-the-world-or-
der-11585953005

https://www.mk.ru/politics/2020/01/25/poklonskaya-raskryla-proiskhozhdenie-kitayskogo-koronavirusa.html
https://www.mk.ru/politics/2020/01/25/poklonskaya-raskryla-proiskhozhdenie-kitayskogo-koronavirusa.html
https://www.vshouz.ru/news/analitika/7937/
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/russia/
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/russia/
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/russia/
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/russia/
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/russia/
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/russia/
https://www.wsj.com/articles/the-coronavirus-pandemic-will-forever-alter-the-world-order-11585953005
https://www.wsj.com/articles/the-coronavirus-pandemic-will-forever-alter-the-world-order-11585953005
https://www.wsj.com/articles/the-coronavirus-pandemic-will-forever-alter-the-world-order-11585953005
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эхэлсэн хийгээд хаìгийн хүчирхэг эдийн 
çасгийн чадаâхтай улс гүрэн ч ººрийн 
хºгæил дэâшлийг дангаар хºтлºн аâч 
яâах бîлîлцîîгүйг ìîргåйæийн çээлээс 
үүдэлтэй 2008 îны дэлхийн санхүү-эдийн 
çасгийн хяìрал харуулæ, дурдсан асуудлыг 
хэлэлцэхээр 2009 îнд 20-ийн бүлгийн анхны 
дээд түâшний уулçалт Вашингтîн хîтнîî 
çîхиîн байгуулагдаæ байсан юì.

их 20-ийн бүлгийн дээд түâшний 
ээлæит бус уулçалт ºнгºрсºн гураâдугаар 
сард Саудын Арабын Рияд хîтîîс анх удаа 
цахиìаар яâагдаâ. Вашингтîны îйрîлцîî 
îрших мэрилåнд дэх Кэìп Дэâидийн 
эдлэнд çургаадугаар сард бîлîх байсан 
Дîлîîгийн бүлгийн саììит, дîлîîдугаар 
сарын сүүлчээр Санкт-Пåтåрбургт 
çîхиîгдîх байсан шхАБ, БРиКС-ийн 
саììит тус тус хîйшлîгдîæ, цаашлаад 
нҮБ-ын Ерºнхий Ассаìблåйн наìрын 
чуулганд кîрîнаâирусын цар тахлаас бîлæ 
улс îрнуудын тºр, çасгийн тэргүүн нарыг 
нью-Йîрк хîтнîî хүлээн аâах бîлîìæгүй 
гэдгийг Ерºнхий aссаìблåйн Ерºнхийлºгч 
Тижжани Мухаммед-Банде (Tijjani Muham-
mad-Bande) мэдэгдэж,31 тийнхүү video болон 
online хэлбэрээр зохион байгуулагдав.

COvID-19 цар тахал Ех-ны хуâьд ìаш 
хүнд тусав. “European Union: Global Secu-
rity Actor or Paper Tiger?”32 хэìээх асуудлыг 
сºхºн таâьæ, Çху-ын çадралын дараах 
тîì сîрилт тулгарч байна гэæ үçэх бîлîâ. 
хаìгийн сайн эрүүл ìэндийн үйлчилгээтэй 
гэæ тîîцîгдîæ байсан улс îрнуудад нас 
баралт хэдэн çуугаараа бүртгэгдэâ. 

2020 îны дîлîîдугаар сарын 21-нд 
Ех ººрийн түүхэнд байгаагүй хаìгийн их 

31 World Leaders Won’t Gather for the U.N. Gen-
eral Assembly for First Time in Its 75-Year History. 
June 8, 2020 https://time.com/5850391/un-general-
assembly-first-time-75-years-coronavirus/

32 European Union: Global Security Actor or Paper 
tiger?

https://www.worldpoliticsreview.com/articles/5246/
european-union-global-security-actor-or-paper-tiger 

хэìæээний çээлийн багцыг батлаâ. Үүнийг 
Ех-ны Ерºнхийлºгч шарль мишåль, 
Еâрîпын хуâьд ìаш чухал үйл яâдал бîлîâ 
гэæ ìэдэгдсэн бºгººд тîхирîлцîîны дагуу 
цар тахалд хаìгийн их нэрâэгдсэн гишүүн 
îрнуудад 390 тэрбуì åâрîгийн тэтгэìæийг 
îлгîх агаад үүнд итали, испани çэрэг 
îрнууд багтах аæээ. Түүнчлэн 360 тэрбуì 
åâрîгийн бага хүүтэй çээлийн багцыг 
гишүүн îрнуудад санал бîлгîх аæээ. Дºрâºн 
ºдºр үргэлæилсэн энэхүү дээд түâшний 
уулçалт нь 2000 îнд Францын ницца хîтнîî 
бîлсîн таâан ºдрийн уулçалтаас хîйших 
хаìгийн удаан ºрнºсºн уулçа   лт бîлæээ.33

хүìүүс албан тîìилîлт, аìралт 
çугаалгаар çîрчихîî бîльæ, 14 их наяд 
åâрîгийн багтааìæтай (Ану-ын дараа 
îрîх) Ех-ны эдийн çасаг энэ îнд 8 хуâиар 
агшиæ, 1 их наяд åâрîгийн алдагдалд îрæээ. 
2-6 дугаар сар хүртэл үргэлæилсэн цар 
тахлын эхний даâалгааны үåд үйлчилгээний 
салбарын îрлîгî 16,4 хуâиар буурсан бîл 
аялал æуулчлалын салбар шууд 75 хуâиар 
унаæээ. харин çуны дунд сарын дундуур 
çîîгийн гаçруудын үйл аæиллагаа бага 
çэрэг идэâхэæсэн бîлîâч эргэлт нь åрдºº 
50 хуâиар л сэргэæээ. Агаарын тээâрийн 
салбар ба çîчид буудлууд гүнçгий хяìралд 
îрæ, îрлîгî нь кîâидын ºìнºх үåэс 70 
хуâиар буурсан байна.34

Эрүүл ìэндийн салбар, иргэд, биçнåс 
эрхлэгчид бүгд “кîрîнаâирустэй цуг 
аìьдрахад” ааæìаар дасан çîхицîæ, аìны 
хаалтаа çүүæ, хîîрîндын çайгаа барьæ, 
гэрээсээ аæлаа хийцгээæ байна. “хºл хîриî 
нь ìаш их сºрºг нºлººтэй учраас улс îрны 
аìьдралыг çîгсîîх эрх бидэнд байхгүй, 
тэгээд ч нийгэìд учрах эрсдэлийг 0 бîлгîнî 
гэдэг бîл бîлîìæгүй çүйл” гэæ Э.макрîн 
Paris match сэтгүүлд ярилцлага ºгºхдºº 

33 EU summit: Leaders reach landmark €1.82 trillion 
COVID-19 recovery deal and budget

https://www.euronews.com/2020/07/21/eu-summit-
deadlock-see-talks-stretch-into-sunday

34 CNN International. Sept. 9, 2020 

https://time.com/5850391/un-general-assembly-first-time-75-years-coronavirus/
https://time.com/5850391/un-general-assembly-first-time-75-years-coronavirus/
https://www.worldpoliticsreview.com/articles/5246/european-union-global-security-actor-or-paper-tiger
https://www.worldpoliticsreview.com/articles/5246/european-union-global-security-actor-or-paper-tiger
https://www.euronews.com/2020/07/21/eu-summit-deadlock-see-talks-stretch-into-sunday
https://www.euronews.com/2020/07/21/eu-summit-deadlock-see-talks-stretch-into-sunday
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хэлсэн байна.35

Цар тахлын дараа анх удаагаа аâч 
хэрэгæүүлæ буй хîриî цээр (quarantine), хºл 
хорио (lockdown), тусгаарлалт (isolation), 
ºндºрæүүлсэн бэлэн байдал (heightened state 
of readiness), хилээ хаах, онц байдал зарлах 
(emergency) зэрэг дэлхий нийтийг хамарсан 
арга хэìæээнүүд нийт хүн тºрºлхтний 
хаìтын үнэт çүйлс бîлсîн ардчилал, хүний 
эрх, эрх чºлºº, çах çээлийн эдийн çасгийн 
харилцаанд нîцтîй аюул учруулæ эхлэâ. 

Үйл яâдлын сîрилт бîлîâсрîлын 
салбарын чанарыг шалгаæ, улс гүрнүүд 
тåхнîлîгид суурилсан бîлîâсрîлыг 
хºгæүүлэхэд ихээхэн анхаарч байгаа ч яâц 
тийì ч таатай биш байна.

Hyber-globalization түүний илрэл эдийн 
çасаг, сîёл, улс тºрийн даяаршлаас татгалçах 
тухай îнцлîх бîлîâ. хîриî цээрийн 
дэглэìийн улìаас хүìүүс анх удаагаа гэр 
бүлээрээ удаан хугацаанд нэг дîр байх 
бîлîìæтîй бîлсîн байна. Кîнсåрâатиâ, 
нåîлибåралиçì бîлîн бусад үåэ ºнгºрººсºн 
улаìæлал, тухайлбал, гар барьæ ìэндлэх 
ёсыг ìартаæ цаашид үүнээс татгалçах тухай 
ìэргэæилтнүүд тэìдэглэх бîлæээ.

Цар тахал улс îрнуудын улс тºрийн 
бîдлîгыг шалгаæ байна. Пîпулист хандлага, 
үндэсний аìиа хичээх үçэл гаçар аâч, эрх 
ìэдэл тºâлºрºх хандлага аæиглагдаæ байна. 
Тºлºâлºгдºæ байсан îлîн улсын îлîн арга 
хэìæээ, çуны XXXII Олиìпийн тîглîлт ч 
æилээр хîйшлîгдîâ. харин саяхан Олîн 
улсын îлиìпын хîрîîны дэд åрºнхийлºгч 
Жон Коутс (John Coates) мэдэгдэхдээ: 
“кîрîнаâирусын цар тахлын нºхцºл байдал 
хэрхэхээс үл хаìааран Тîкиî-2020 îлиìпын 
наадаì хугацаандаа бîлнî” гэæээ.36 

35 https://www.parismatch.com/Actu/Politique/Em-
manuel-Macron-la-gauche-et-2022-Lionel-Jospin-livre-
ses-reflexions-1701137 

36 Tokyo Olympics ‘will take place with or without 
COVID,’ senior IOC official says

https://www.japantimes.co.jp/sports/2020/09/07/
olympics/summer-olympics/tokyo-olympics-ioc-john-

COvID-19 цар тахлын улìаас ӨАБну, 
Тунис, нигåри, Çиìбабâи, Çаìби, Кåни, 
Канадын хîт, дүүргийн сîнгууль, Аргåнтин, 
Кîлуìби, Браçил, Бîлиâийн îрîн нутаг, 
Чилийн Үндсэн хуулийн санал асуулга, 
уругâай, Парагâай, мåксикийн îрîн 
нутгийн сîнгууль, Ану-ын 15 ìуæ улсын 
сîнгууль, Энэтхэг, Пакистан, мальдиâ, 
Киргиç, индîнåçи, Аâстри, Франц, Чåх, 
гåрìаны испани, Латâи, их Британи, Сåрб, 
Кипр, Руìын, Аâстрали, Сîлîìîны арал, 
шâåйцарийн îрîн нутгийн, Этиîп, Сири, 
шри-Ланка, хîйд макåдîн, Пîльшийн 
парлаìåнтын сîнгууль, Фîлклэнд арлын 
санал асуулга, Арìåний Үндсэн хуулийн 
шүүхийн ººрчлºлтийн санал асуулга, 
Оху-ын Үндсэн хуулийн ººрчлºлтийн 
асуудлаарх санал асуулга çэрэг тîìîîхîн 
арга хэìæээнүүд тус тус хîйшлîгдсîн юì.

Дэлхийн дэг æураì (тîгтîлцîî) хэìээх 
катåгîри нь улс тºрийн шинæлэх ухаан, 
îлîн улсын харилцаа, гåîпîлитикийн 
үндсэн ухагдахуунуудын нэг юì. Энэхүү 
нэр тîìъёîны гарал үүсэл нь 1776 îнд 
“Тусгаар тîгтнîлын Тунхаглал”-ыг батлах 
үåэр хийгдсэн Ану-ын Тºрийн их таìганы 
дардас дээр латин хэлээр «aNNuIt 
COEPtIS: NOvuS OrDO SECLOrum» 
буюу “ЭРин ҮЕиЙн шинЭ ДЭг 
ЖуРМыГ ЗАРЛАН ТуНХАГЛАХ Нь” 
гэæ бичсэнээс үүдэлтэй. 1935 îнд анх 
гүйлгээнд гарсан Ану-ын нэг дîлларын 
шинэ дэâсгэртийн ар талын нүүрэнд дээрх 
Таìгын дардас хэâлэгдэн гарснаас хîйш 
үргэлæлэн хэâлэгдсээр ºнººг хүрч ирæээ.

хх çууны түүхийн îгцîì ººрчлºлтүүд, 
түүнтэй гүн гүнçгий хîлбîîтîй улс тºрийн 
сэтгэлгээ бîлîн îрчин үåийн îлîн улсын 
харилцааны îнîлын хºгæилтэй уялдан 
“дэлхийн дэг æураì” хэìээх нэр тîìъёî 
îлîн улсын харилцааны үçэл бариìтлалын 
шинæтэй цîгц îйлгîлт бîлîн гарч ирæээ. 
Дурдсан ухагдахууны ìºн чанар нь 
эìх çаìбараагүй, хуâаагдìал, îлîн янç, 

coates-coronavirus/ 

https://www.parismatch.com/Actu/Politique/Emmanuel-Macron-la-gauche-et-2022-Lionel-Jospin-livre-ses-reflexions-1701137
https://www.parismatch.com/Actu/Politique/Emmanuel-Macron-la-gauche-et-2022-Lionel-Jospin-livre-ses-reflexions-1701137
https://www.parismatch.com/Actu/Politique/Emmanuel-Macron-la-gauche-et-2022-Lionel-Jospin-livre-ses-reflexions-1701137
https://www.japantimes.co.jp/sports/2020/09/07/olympics/summer-olympics/tokyo-olympics-ioc-john-coates-coronavirus/
https://www.japantimes.co.jp/sports/2020/09/07/olympics/summer-olympics/tokyo-olympics-ioc-john-coates-coronavirus/
https://www.japantimes.co.jp/sports/2020/09/07/olympics/summer-olympics/tokyo-olympics-ioc-john-coates-coronavirus/
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үндэсний яâцуу үçэл бариìтлал, үçэл 
сурталд суурилсан хуучин îлîн улсын 
харилцааг хүний эрх, эрх чºлºº, ардчилал, 
çах çээлийн эдийн çасаг, îлîн улсын эрхçүйн 
нийтээр хүлээн çºâшººрсºн хэì хэìæээнд 
тулгуурлан илүү çîхистîй çасаглалаар 
илбэн тîхинуулах çаìаар ºнººгийн дэлхий 
åртºнцийг ººрчлºн байгуулах тухай асуудал 
юì. Тийìээс дэлхий åртºнц яìар байна 
гэхээсээ илүүтэй яìар байâал çîхистîй 
âэ? гэдэгт илүү анхаарч “Одîîгийн бîдиò 
байдаë гýдýг нь öîрûн ганö бîëîìжиò 
байдаë биш” гэæ үçэх бîлæээ.

Эдүгээ нýгд, харилцан шалтгаалцал, 
даяаршлын үйл яâц нийгìийн бүхий л 
хүрээг хаìарч, гадаад, дîтîîд бîдлîгын çааг 
ялгаа багасч, îрîн çай, îрчин ìаш хурдан 
ººрчлºгдºæ, тийìээс îйрх ирээдүйн тºлºâ 
байдлыг ч урьдчилан тºсººлºх бîлîìæ 
тун бүрхэг байгаа нь ºнººгийн îлîн улсын 
харилцааны үндсэн шинæ бîлîâ. 

хîёрò, Олîн улсын харилцаа, 
гåîпîлитикийн îрчинд урьдчилан 
тааìаглаæ бîлîхуйц тîгтâîртîй нºхцºл 
байдлыг урт хугацаанд хадгалах яâдал 
тулгаìдсан асуудал бîлсîîр байна. 

Гóравò, хүчний тэнцâэрийг барихаас 
гадна ашиг сîнирхлын тэнцâэрийг барих 
гэдэг ìаш чухал бîлîâ. Тэнцâэрийн хүчийг 
îлнî гэдэг нь ººрºº ухаалаг хүч юì.

Дөрөвò, Тºâ рүү тэìүүлэх, тºâººс 
çугтаах хүчний аль аль нь үйлчилæ 
буй даяаршлын эрин үåд îлîн улсын 
харилцааны шинэ дэг æураì тºлºâших 
үйл яâцын тºгсгºлийг тºсººлºх бîлîìæ 
тун бүрхэг байгаа çэрэг санал, дүгнэлтүүд 
юì. Арабын хаâар, Сирийн иргэний 
дайн, Оху Крыìийн хîйгийг Киåâын 
îрîлцîîгүй ººртºº нэгтгэсэн үйл яâц, 
үүнээс улбаатай эдийн çасгийн хîриг, 
Ану-ын åрºнхийлºгчийн гадаад, дîтîîд 
бîдлîгын шинэ параìåтр, Brexit, Еâрîпын 
интåграцийн сîрилт, шхАБ-ын ºргºæилт, 
ЕâрАçийн эдийн çасгийн хîлбîîны тэлэлт, 

хятад-Аìåрикийн худалдааны дайн, 
“нэг бүслүүр, нэг çаì” санаачилга, хîйд 
Сîлîнгîс, ираны цºìийн бîлîн баллистик 
пууæингийн хºтºлбºр, тэгээд СOvID-19 
цар тахал үүний тîд илрэл юì. 

Тавд, хуâьсан ººрчлºгдсººр буй аюул, 
сîрилтîд шийдâэртэй, тîгтâîртîй хариу 
барих арга барилаа îлîх, ººрчлºлтºд бэлэн 
байх, дасан çîхицîх тºдийгүй, цîхилт даах, 
хүнд нºхцºл байдлаас нэр тºртэй гаргах, 
шинэчлэл хийх чадаâхтай байх яâдал 
шийдâэрлэгч нºлººтэй. 

Зóргаад, Сîциалиçì нуран унаснаас 
хîйш Ану дэлхий дээр æîлîîдîгчийн үүрэг 
гүйцэтгэх тухай үçэл санаа бîдлîгын шинæ 
чанартай бîлæ байгаад Оху, лалын åртºнц 
ихээхэн эгдүүцэæ, дээрхийг хятад çэрэг 
гүрэн ганцаараа æанæлах гэсэн эрìэлçэл 
гэæ ч шүүìæилæ эхэлсэн. хүйтэн дайнд 
ялалт байгуулсандаа эрэìшсэн Ану, түүний 
хîлбîîтнууд дэлхий дахинд хүний эрх, эрх 
чºлºº, ардчиллыг сэргээн баталгааæуулах, 
чºлººт çах çээлийн эдийн çасгийн харилцааг 
түгээн дэлгэрүүлэх тухай çааæ сургаæ байâ.

Оху-ын Ерºнхийлºгч В.Путин бүр 2014 
îны 10 дугаар сард “Дэлхийн дэг тîгтîлцîî: 
шинэ çүй çîхицîл уу, эсâэл дүрэìгүй 
тîглîîì уу?” сэдâийн дîр зохиогдсон 
“Валдай” îлîн улсын ìэтгэлцээний 
клубын тºгсгºлийн хуралдаанд îрîлцîæ 
үг хэлэхдээ: Ану-ыг хүйтэн дайны дараа 
дэлхий дахинд тîгтсîн дэг æурìыг эâдсэнд 
буруутгаæ, дэлхий åртºнцийг эìхлэн 
тîхинуулах шинэ тîгтîлцîîг буй бîлгîхгүй 
бîл бүхэлдээ анархи, эìх çаìбараагүй 
байдалд îрæ бîлçîшгүйг сануулæ, Орîс, 
Ану хîёр бîлсîн үйл яâдлыг хаìтран 
дүгнэæ, тîìîîхîн эдийн çасагтай бусад 
îрîнтîй хаìтран îлîн туйлт åртºнцийн 
үçэл бариìтлалын дагуу дэлхийг удирдах 
нэгдсэн шинэ дэг тîгтîлцîîг цîгцлîîн 
бүтээхийг уриалсан юì. Орîс-Аìåрикийн 
харилцаа нь стратåгийн тîгтâîртîй байдал, 
îлîн улсын аюулгүй байдлын чухал хүчин 
çүйл хэâээр байна гэæ тэрбээр үçэæ байсан 
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билээ.37 

Оху, БнхАу-аар тэргүүлсэн îлîн 
улсын харилцааны îлîн туйлт тºâ 
тºлºâших хандлага идэâхэæсэн нь хүйтэн 
дайн дууссанаас хîйш тîгтсîîр ирсэн îлîн 
улсын дэг æураì, аюулгүй байдлын систåìд 
нîцтîй нºлºº үçүүлæ эхэлсэн хэìээн 
судлаачид үçсээр байгаа юì. Дээрхтэй 
хîлбîîтîйгîîр хүчний шилæилт хºдºлгººн 
эрчиìæиæ, дахин хуâаарилалт яâагдаæ 
байна. Тийìээс хүйтэн дайн дууссаны 
дараах үå тºгсгºл бîлæ, шинэ хүйтэн дайны 
үå эхэллээ хэìээн тэìдэглэæ байсан. Тэгâэл 
дэлхий нийтийг хаìарсан COvID-19 цар 
тахлыг дэлхийн III дайнтай çүйрлэх бîлæээ.

Ану кîрîнаâирусын ухань дахь 
Вирус судлалын лабîратîриîс алдсан, тîî 
бариìтыг нуун дарагдуулсан, дэгдэлтийг 
хяналтандаа барьæ чадаагүй дэлхийд 
тараасан хэìээн хятадыг буруутгасан бîл 
БнхАу ДОх/хДхВ-ийг дэлхийд тараасан, 
2008-2009 îны дэлхийн санхүү, эдийн 
çасгийн хяìралд Ану-ыг буруутгаæ эхлэâ. 
Аìåрик-хятадын худалдааны дайн шинэ үå 
шатанд шилæиæ ìагадгүй бîлîлтîй.

Кîрîнаâирусын халдâар анх дэгдсэн 
ухань хîтын эрх баригчид эхэндээ 
халдâарын тархалтын бîдит цар хүрээг 
нуухыг îрîлдсîн гэæ уг âирустэй 
хîлбîîтîй асуудал хариуцсан БнхАу-
ын Çасгийн гаçрын тэргүүлэх çºâлºх 
доктор Жон Наншань (Dr. Zhong Nanshan) 
“CNN” тåлåâиçэд ºгсºн ярилцлагадаа илэн 
далангүй ìэдэгдсэн юì.38 

хятадын шуА-ийн хубэй ìуæийн 
ухань хîт дахь Вирус судлалын хүрээлэнд 
2002-2003 îнд SarS-ын дэгдэлт гарсны 

37 В.Путин принял участиå â итîгîâîй 
плåнарнîй сåссии XI çасåдания мåждóнарîднîгî 
диñêóññиîннîгî êëóба «Ваëдай». Тåìа заñåданиÿ-
«мирîâîй пîрядîк: нîâыå праâила или игра бåç 
праâил?». 24 îктября 2014 гîда. Сîчи.

38 Exclusive: Lack of immunity means China is vul-
nerable to another wave of coronavirus, top adviser warns. 
may 17, 2020 https://edition.cnn.com/2020/05/16/asia/
zhong-nanshan-coronavirus-intl-hnk/index.html

дараа 2015 îнд Биî аюулгүй байдлын 
хаìгийн ºндºр Iv түâшний лабîратîри (bi-
osafety level 4 (BSL–4) laboratory) байгуулах 
шийдâэр гарч, 300 сая юань буюу 44 сая аì. 
дîлларын санхүүæилтээр Францын Çасгийн 
гаçрын Лиîн хîт дахь микрîбиîлîгийн 
îлîн улсын судалгааны тºâтэй хаìтран 
аæиллаæ эхэлæээ.39 Цаашлаад тус 
лабîратîри Ану-ын Тåхасын их сургуулийн 
галâåстîны үндэсний лабîратîри, Канадын 
микрîбиîлîгийн үндэсний лабîратîритîй 
ìаш нягт хаìтран аæилладаг байæээ. ухань 
дахь лабîратîрийг нээгдэх үåд îлîн улсын 
эрдэìтэд уг байгууллагаас үхлийн âирус 
“гадагшлах” аюултайг анхааруулæ байæээ. 
ухань дахь лабîратîрийн туршилтууд 
бүтэлгүйтсэн, эсâэл аль нэг аæилтан алдаа 
гаргаæ, аюулт “тахал” тарсан байæ ìагад” 
гэæ ºрнºдийн шинæээчид бîлгîîìæлîх 
бîлæээ. 40

Үндэсний аюулгүй байдлыг хангах 
аæиллагаа нь тасралтгүй үргэлæлэх 
үйл яâц ìºн бºгººд үүн лүгээ үндэсний 
аюулгүй байдлын судалгаа, дүн шинæилгээ, 
эрсдэлийн үнэлгээ ч тасралтгүй хийгдэæ 
байх учиртай аæгуу. Аюулгүй байдлын îнîл, 
үçэл бариìтлал, аргаçүйд тîìîîхîн ººрчлºлт 
гарч, аюулгүй байдлыг хангах үндсэн үйл 
аæиллагаа бîл аюулгүй байдалд нºлººлæ 
буй аюулын чиг хандлагын судалгаа, дүн 
шинæилгээ, эрсдэлийн үнэлгээ хийгээд тºр, 
иргэн, хуâийн хэâшлийн түншлэл, хаìтын 
аæиллагаа юì. Кîрнîнаâирусын цар тахал 
бîл улаìæлалт бус аюул ìºн.

Олîн улсын харилцаанд түншлэлийн 
харилцааг гүнçгийрүүлэн хºгæүүлæ нийт 
хүн тºрºлхтºнд нийтлэг нүүрлэæ буй даяар 
асуудал, аюул, сîрилт, ººрчлºлтүүдийг 
шийдâэрлэх, даâан туулахад îрîлцîîгîî 
илүү идэâхæүүлæ, тэнцâэртэй, тîгтâîртîй, 

39 https://www.nature.com/news/inside-the-chinese-
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хүртээìæтэй, нээлттэй, иннîâацитай, 
харилцан ашигтай, харилцан суралцахуй 
чухал бîлîâ.

Хүн төрөлхтөн нэг удаа time out авах 
шаардлагатай бîлæээ. Çºрчил ìаргаанаа 
çîгсîîæ, нүсэр үйлдâэрлэл, хэт хэрэглээгээ 
бууруулах, эцэс тºгсгºлгүй аæлаа түр 
çîгсîîæ, халуун аì бүлээрээ сууæ, хүрээлэн 
буй байгаль дэлхийгээ ухаарах, үүний 
тухайд тунгаан бîдîх бîлîìæийг бид 
бүхэнд тийнхүү îлгîæ байгаа бîлîлтîй. 
Цар тахал дэлхийн дулаарал, цаг уурын 
ººрчлºлтийн эсрэг байгаль эхийн хариу 
үйлдэл байæ ìагадгүй гэæ үçэх бîлæээ.

хүн тºрºлхтºн ººрсдºº çîхиîìлîîр 
буй бîлгîсîн асар их ачааллаа хºнгºлæ, 
аæлын дºрâºн ºдºрт шилæих, гэр бүл, 
эрүүл ìэнддээ анхаарал таâьæ, ººрийгºº 
хºгæүүлэхэд илүү их цаг çаâ гаргах 
шаардлагатай бîлîâ.

хºгæлийн тºлºº цэргийн çардлыг үлэìæ 
хэìæээгээр хîрîгдуулæ, чºлººлºгдсºн их 
хºрºнгийг бîлîâсрîл, эрүүл ìэнд, шинæлэх 
ухаанд çарцуулах, худалдааны дайныг 
çîгсîîæ, эдийн çасгийн хîриг арга хэìæээг 
цуцлах, сайн çасаглалыг бэхæүүлэх, 
аìьдралын чанарыг сайæруулах, хуâь хүний 
аюулгүй байдалд îнцгîй анхаарах хэрэгтэй 
байна.

Олîн улсын харилцааны гîл тулгуур 
аппаратур бîлсîн хүчний тэнцâэрт 
суурилсан дэлхийн дэг æураìд update хийх 
үндсэн дээр хаìтын аæиллагаа, эâ нэгдэлд 
суурилсан илүү аюулгүй дэлхийн шинэ 
дэг тîгтîлцîîг цîгцлîîх нь хîйшлуулшгүй 
çîрилт ìºн.

Олîн талт хаìтын аæиллагаанд 
шинэчлэл хийх, нҮБ-ын Аюулгүйн 
Çºâлºлийн байнгын гишүүдийг 
ºргºæүүлэх, ДЭмБ-ын үүрэг, чадаâхыг 
хүчирхэгæүүлэхийн çайлшгүйг бîлæ буй 

үйл яâдал харуулæ байна.

Бîгинî хугацаанд хуриìтлагдсан 
сургаìæ бîл улс гүрнүүд нҮБ-ын “уур 
аìьсгалын ººрчлºлтийн талаар Парисын 
суурь хэлэлцээр”-ийг хэрэгæүүлэхэд 
илүү их хүчин чарìайлт гаргаæ, хаìтран 
аæиллахыг анхааруулаâ. Байгаль дэлхий 
унаган тºрхºìдºº бууæ, уул ус цэâэршиæ, 
ан аìьтад хºдºлгººнд îрæ, Энэтхэгт хºл 
хîриî тîгтîîсны дараа агаарын бîхирдîл 
îгцîì буурч, үүнтэй хîлбîîтîйгîîр 
Пåнæаб ìуæийн îршин суугчдад 160 гаруй 
килîìåтрийн тэртээд îрших хиìалайн 
нуруу тîд харагдаæ, Вåнåц хîтын îнгîн 
тºрх эргэн сэргэæ эхэлæээ.

COvID-19 цар тахлын дараа дэлхийн 
шинэ дэг æураì, улс îрнуудын хаìтын 
аæиллагаа, аюулгүй байдлын талаарх 
îйлгîлт ººрчлºгдºæ, худалдаа-эдийн çасаг, 
çасаглал, улс тºрчид бîлîн хүìүүсийн 
сэтгэлгээ, аæ тºрºх ёс, эрүүл ìэнд, 
бîлîâсрîлын салбар, îнцгîй байдлын 
үåийн шуурхай, бэлэн байдал тîглîîìын 
шинэ дүрìээр яâахаар бîлæ байна. Дэлхийн 
улс гүрнүүд ºìнºх шигээ хилээ нээæ, иргэд 
чºлººтэй харилцан çîрчдîг байх уу, үгүй юу 
гэдэг цîî шинэ асуудалтай тулгарч эхэллээ.

нåîлибåраль үçлийн нэр хүнд унаæ, 
үүнтэй уялдан çүүн тºâийн үçэл гаçар аâч, 
хайбåр глîбалчлалын эсрэг үндсэрхэх үçэл, 
пîпулиçì ч эрчиìæиæ байна.

Ану, Ех, Ану, нАТО-гийн хîîрîндын 
харилцаанд ан цаâ гарч, аìåрикчууд 
Еâрîпыг алдаæ ìагадгүй. Ер нь Ану түүний 
хаìгийн îйр хîлбîîтнуудын харилцаанд 
ººрчлºлт îрнî. Ану, хятадын харилцаа 
сºргºлдººний үндсэн тºâ бîлîх ìагадлалтай 
байна. хүн тºрºлхтний аìьдралын хэâ ìаяг 
ч ººрчлºгдºнº. Ану-ын Ерºнхийлºгчийн 
сîнгуулийн үр дүн îлîн çүйлийг ººрчлºх 
тºлºâтэй.
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ҮНэЛГээ

нэгт,  хайбåр-глîбачлал, диæиталчлалын 
үåд хаìгийн хүчирхэг батлан хаìгаалах 
чадаâхтай, хаìгийн хүчирхэг эдийн çасагтай 
улс гүрэн ч ººрийн аюулгүй байдал, хºгæил 
дэâшлийг дангаараа хангаæ хºтлºн аâч яâах 
бîлîлцîîгүй бîлæээ. Энэ дүгнэлт Ану, 
БнхАу-ын аль алинд нь хаìаарна.

хîёрт, глîбалчлалаас бүх улс адил ашиг 
хүртэнэ гэдэг нь тийì ч үнэìшилтэй биш 
бîлîâ. Даяаршлын үйл яâц улс îрнуудын 
хºгæил, дэâшлийн ºìнº ºргºн бîлîìæ нээæ 
байгаа нь үнэн бîлîâч, хайбåр глîбалчлалаас 
тîì, æиæиг улс îрнуудын ºìнº ìºнхүү 
тîìîîхîн эрсдэлтэй асуудлуудыг тулган 
таâьæ байна. 

гураâт, Чºлººт худалдаа нь эдийн 
çасгийн ºсºлтºд гîл нºлºº үçүүлнэ гэдэг ч 
бîдит аìьдралтай îлîн талаараа çºрчилдºæ 
байна.

Дºрºâт, хайбåр даяаршил, чºлººт çах 
çээл, диæиталчлалыг çºâ çалæ æîлîîдîх 
буюу ìанипуляци хийх яâдал çайлшгүй 
чухал бîлæ байна. Даяаршлын үйл яâцад 

улс îрны бүх салбар хаìрагдаæ, харилцан 
хаìаарал үндэсний аюулгүй байдлыг 
тîдîрхîйлîгч нэг тîìîîхîн хүчин çүйл 
бîлîâ. ийì түүхэн үåд улс хîîрîндын 
харилцаанд эрх тэгш байх, шударга байх, 
îлîн хэлбэртэй байх, хаìтын хариуцлага 
хүлээх çэрэг үндсэн çарчìын ач хîлбîгдîл 
ºсч байна. Даяаршлын бîлîìæ бîл хаìтран 
аæиллаæ, хаìтаар хîæих, хаìтдаа ашиг 
хүртэх яâдал ìºн. 

Таâд, Эдийн çасгийн интåграц цîрын 
ганц бîлîìæ биш гэдэг нь тîдîрхîй 
бîлæ байна. харилцан хаìаарал бүхий 
интåграцад бүх çүйл нэгдìэл байх ёстîй 
гэсэн үçэл бариìтлалд ººрчлºлт гарч байна.

Çургаад, COvID-19 цар тахлын 
бууралтын дараа хºрºнгº îруулалт татахын 
тºлºº улс îрнуудын ºрсºлдººн ширүүснэ.

Дîлîîд, Тºрийн çîхицуулалттай çах 
çээлийн эдийн çасгийн тîгтîлцîî эрчиìтэй 
хºгæинº.

найìд, Диæитал шилæилт эрчиìæинэ.

Ест, Сансарт эрх ìэдлээ ºргºæүүлэх их 
гүрнүүдийн ºрсºлдººн ширүүснэ.
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Эцэст нь, ºнººгийн îлîн улсын 
харилцааны бîдит хэрэгцээ нь нэгд, 
урьдчилан сэргийлэх диплîìат аæиллагаа 
(preventive diplomacy), хîёрт, îнцгîй байдал, 
хяìралын үåийн бэлэн байдал, шуурхай 
удирдлага (crisis management), îнîâчтîй 
шийдâэр, гураâт, аюулгүйæуулах бîдлîгî 
яâуулах арга барилыг чадâарлаг эçэìшиæ, 
үйл аæиллагаагаа эрчиìæүүлэхийг 
шаардаæ байна.

Дэлхий дахин, хил çалгаа бүс нутагт 
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The Asia-Pacific region lacks an all-inclusive and comprehensive security platform. 
China and Russia have long considered the existing security mechanisms in the region 
as ineffective in dealing with increasingly complicated and complex security challeng-
es the region faces. Therefore, in 2010, the two countries jointly put forward an initia-
tive to build a new regional security framework. The envisaged is an open, transparent, 
inclusive framework based on internationally recognized norms and principles, and 
incorporates new concepts of indivisible, common and sustainable security. The new 
framework is envisaged to be built by evolving and improving the existing security 
mechanisms. Though both China and Russia exerted considerable efforts, the initia-
tive did not get the full support of all regional countries and currently is not actively 
promoted. This article firstly makes a general summary of the efforts China and Russia 
made. Then it will analyze the positions of other regional countries. Additionally, it will 
suggest an option for Mongolia’s position on the matter. It will conclude that though 
China and Russia did not achieve that much in promoting the new idea for regional 
security architecture, analyzing their efforts will be useful for any future efforts to es-
tablish a new security architecture in the region.   

Түлхүүр үгс: Ази, Номхон далайн аюулгүй байдал, шинэ аюулгүй байдлын 
ойлголт, Орос-Хятадын стратегийн түншлэл, бүс нутгийн аюулгүй байдлын 
орчин, Монгол Улсын бүс нутгийн хамтын ажиллагааны бодлого

ОхÓ, бНхАÓ-ЫН хАмТРАН ДэВØҮҮЛСэН 
АЗИ, НОмхОН ДАЛАЙН АюÓЛГҮЙ бАЙДЛЫН 

ØИНэ мЕхАНИЗм бИЙ бОЛГОх САНААЧИЛГЫН 
хэРэГжИЛТИЙН ЯВЦЫН ТÓхАЙ

ОРØИЛ

Т.бАТЦэЦэГ(м.A)

 Аçи, нîìхîн далайн бүс нутаг нь 
сүүлийн 30 гаруй æилийн турш эдийн 
çасгийн хºгæлийн хурдцаар дэлхийд 
тэргүүлæ, эдийн çасгийн åрºнхий хүчин 

чадал нь ìэдэгдэхүйц дээшилсний дүнд 
дэлхийн хºгæлийг хºдºлгºгч гîл тºâ гэæ 
хүлээн çºâшººрºгдºх бîлсîн билээ. Тус 
бүс нутгийн аюулгүй байдал бүхэлдээ 
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тîгтâîртîй байæ ирсэн нь бүс нутгийн 
îрнууд эдийн çасаг, нийгìээ эрчиìтэй 
хºгæүүлэх нºхцºлийг бүрдүүлæ ирсэн. 
гэхдээ тус бүс нутаг нь аюулгүй байдлын 
эрсдэл үүсэх ºндºр ìагадлалтай бүс нутаг 
гэдгийг ìºн тэìдэглэх хэрэгтэй. хүйтэн 
дайны үåэс шийдâэрлэгдээгүй үлдсэн, 
тус бүс нутгийн аюулгүй байдалд нîцтîй 
çаналхийлэл учруулах бîлîìæтîй уæиг 
асуудлууд цººнгүй байдаг. Түүнчлэн тус бүс 
нутаг нь цэргийн хүч хаìгийн их тºâлºрсºн, 
цэргийн хээрийн сургууль хаìгийн ºндºр 
даâтаìæтай бîлдîг, бүс нутгийн îрнуудын 
цэргийн çардал байнга нэìэгдсээр ирсэн, 
çэâсэглэлээр хººцºлдºх яâдал нэìэгдэх 
хандлагатай бүс нутаг юì. Дэлхийн бусад 
бүс нутагтай харьцуулахад бүс нутгийн бүх 
îрныг хаìарсан, аюулгүй байдлын асуудлыг 
иæ бүрнээр хэлэлцэх åрºнхий ìåханиçì1 
байдаггүй нь Аçи, нîìхîн далайн бүс 
нутгийн бас нэг îнцлîг юì. 

Эдүгээ Аçи, нîìхîн далайн бүс 
нутагт аюулгүй байдлын асуудлаарх 
яриа хэлэлцээ, хаìтын аæиллагааны 
дараах ìåханиçì, бүтцүүд байна. Үүнд: 
нэгдүгээрт, бүс нутгийн бîлîн дэд бүс 
нутгийн шинæтэй ìåханиçìууд (Аçид 
хаìтран аæиллах, итгэлцлийг бэхæүүлэх 
çºâлºгººн (АхАиБÇ), Өìнºд Аçийн бүс 
нутгийн хаìтын аæиллагааны хîлбîî,  
АСЕАн, шанхайн хаìтын аæиллагааны 
байгууллага (шхАБ), АРФ, Çүүн Аçийн 
дээд түâшний уулçалт (ÇАДТу), АСЕАн+1, 
АСЕАн+3 гэх ìэт), хîёрдугаарт, хîёр талын 
бîлîн îлîн талт хîлбîîтны харилцаанд 
тулгуурласан ìåханиçìууд (Ану-ын бүс 
нутгийн îрнуудтай байгуулсан хîлбîîтны 
харилцаа гэх ìэт), гураâдугаарт, тусгайлсан 
асуудлаарх ìåханиçì (уìард Сîлîнгîсын 
цºìийн асуудлаарх çургаан талт хэлэлцээ 
гэх ìэт), дºрºâдүгээрт, 2 дугаар бîлîн 
1.5 дугаар суâгийн ìåханиçìууд (Аçи, 
нîìхîн далайн аюулгүй байдлын хаìтын 
аæиллагааны çºâлºл, шангрила-гийн яриа 
хэлэлцээ, улаанбаатарын яриа хэлэлцээ, 

1 Security framework, architecture 

Сяншань фîруì çэрэг) байна.

Оху, БнхАу нь Аçи, нîìхîн далайн 
бүс нутгийн аюулгүй байдал, худалдаа, 
эдийн çасгийн харилцаанд чухал нºлºº 
бүхий гүрнүүд билээ. Энэ хîёр îрны бүс 
нутгийн үйл хэрэгт гүйцэтгэæ ирсэн үүрэг, 
æин нºлºº ялгаатай ч цººнгүй асуудал 
дээр тэдгээрийн эрх ашиг нийлдэг. Алиâаа 
бусад улсын адилаар бүс нутгийн байдал 
тîгтâîртîй байх нь Оху, БнхАу нийгэì, 
эдийн çасгаа хºгæүүлэх гадаад таатай 
îрчныг бүрдүүлдэг. Тийì ч учраас хîёр улс 
бүс нутгийн аюулгүй, тîгтâîртîй байдлыг 
хангах чиглэлээр идэâхтэй бîдлîгî яâуулæ, 
хаìтран аæиллаæ ирсэн. Түүнчлэн хүйтэн 
дайны дараагаар бий бîлсîн ганц туйлт 
дэлхийн дэг æурìыг ººрчлºх, Аçи, нîìхîн 
далайн бүс нутгийн аюулгүй байдлын 
баталгааг хангаæ ирсэн Ану-ын нºлººг 
сулруулах нь тус хîёр улсын нийтлэг 
сîнирхîл юì. 

Оху, БнхАу 1996 îнд стратåгийн 
түншлэлийн харилцаа тîгтîîснîîс 
хîйш нҮБ бîлîн îлîн улс, бүс нутгийн 
хаìтын аæиллагааны бусад байгууллага, 
ìåханиçìын хүрээнд байр суурь, үйл 
аæиллагаагаа идэâхтэй уялдуулах бîлсîн. 
хîёр улсын бүс нутгийн аюулгүй байдлын 
асуудлаарх îйр, уялдаатай хаìтын 
аæиллагаа нь хîёр талын харилцааны 
хүрээнээс даâсан, бүс нутгийн стратåгийн 
åрºнхий байдал, хүчний харьцаанд 
нºлººхүйц үр нºлººтэй гэæ үçдэг. 

Бүс нутгийн энэ åрºнхий байдал дîр 
Оху, БнхАу Аçи, нîìхîн далайн бүс нутагт 
аюулгүй байдал, хаìтын аæиллагааны 
шинэ åрºнхий ìåханиçì байгуулах тухай 
санаачилгыг 2010 îнд хаìтран дэâшүүлсэн 
билээ. 

Энэхүү ºгүүлэлд Оху, БнхАу-ын 
хаìтран дэâшүүлсэн санаачилгын ìºн 
чанар, çîрилгыг тîдîрхîйлæ, санаачилгыг 
урагшлуулах чиглэлээр хîёр улсын çүгээс 
хэрэгæүүлсэн арга хэìæээ, үр дүнгийн 
талаар бîлîн бүс нутгийн îрнуудын байр 
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суурийн талаар судлахыг çîрьсîн бºгººд 
эцэст нь санаачилгын тухайд ìанай улсаас 
бариìтлах байр суурийн талаарх саналаа 
дэâшүүлсэн бîлнî.   

ØИНэ САНААЧИЛГА 
ДэВØҮҮЛэх бОЛСОН ØАЛТГААН, 
ЗОРИЛГЫН ТÓхАЙ

хîёр улсын тухайн үåийн тºрийн 
тэргүүн Д.А.Медведев, Ху Жиньтао нар 
2010 îны çургаадугаар сарын 27-ны ºдºр 
гарын үсэг çурсан “Оху, БнхАу-ын 
түншлэл, стратåгийн харилцан аæиллагааг 
бүх талаар гүнçгийрүүлэх тухай хаìтарсан 
ìэдэгдэл”-д “талууд îлîн улсын эрх çүйн 
хэì хэìæээ бîлîн эâсэлд үл нэгдэх, бүх 
талуудын хууль ёсны эрх ашгийг харгалçах 
çарчиìд тулгуурласан нээлттэй, ил тîд, эрх 
тэгш аюулгүй байдал, хаìтын аæиллагааны 
åрºнхий ìåханиçìыг Аçи, нîìхîн 
далайн бүс нутагт байгуулахыг çîринî. 
Бүс нутгийн бүх îрнууд сºргºлдºхººс 
çайлсхийæ, гураâдагч îрны эсрэг чиглэсэн 
хаìтын аæиллагаа яâуулахгүй байхын 
чухлыг îнцлîн тэìдэглэæ байна. Талууд 
бүс нутгийн бүх îрîн аюулгүй байдлын 
салбарт хîёр талт бîлîн îлîн талт хаìтын 
аæиллагаа хºгæүүлэхдээ îлîн улсын 
харилцааны нийтээр хүлээн çºâшººрсºн 
дараах çарчìуудыг:

 - Биå биåийн бүрэн эрх, тусгаар 
тîгтнîл, гаçар нутгийн бүрэн бүтэн 
байдлыг хүндэтгэх, дîтîîд хэрэгт 
хºндлºнгººс îрîлцîхгүй байх,

 - Тэгш, үл хуâаагдах аюулгүй 
байдлын çарчìыг тууштай 
бариìтлахаа нîтлîх,

 - хаìгаалалтын шинæтэй батлан 
хаìгаалах  бîдлîгî яâуулахаа 
нîтлîх,

 - хүч үл хэрэглэх, хүч хэрэглэхээр 
çаналхийлэхгүй байх,

 - Бусад улсын çасгийн гаçрыг түлхэн 
унагаах, нийгìийн тîгтâîртîй 

байдлыг бусниулахад чиглэсэн 
алиâаа үйл аæиллагааг яâуулахгүй, 
дэìæихгүй байх,

 - Санал çºрүүтэй асуудлыг харилцан 
îйлгîлцîх, çîхистîй байдлаар 
шийдâэрлэх çарчìыг бариìтлан улс 
тºр, диплîìатын аргаар, энхийн 
çаìаар шийдâэрлэх,

 - улаìæлалт бус аюулгүй байдлын 
чиглэлд хаìтын аæиллагаагаа 
бэхæүүлэх,

 - хîёр талт бîлîн îлîн талт цэргийн 
хаìтын аæиллагааг гураâдагч îрны 
эсрэг чиглүүлэхгүй байх,

 - хилийн бүс нутгийн хаìтын 
аæиллагаа, иргэд çîрчих яâдлыг 
хºгæүүлэх гэсэн çарчìуудыг 
бариìтлахыг уриалæ байна” гэæээ2.

Санаачилгыг дэâшүүлсэн нь Оху, 
БнхАу-ын сîнирхîл îршил хэсэгт 
дурдсанчлан хэд хэдэн чиглэлээр нэгдìэл 
байдагтай хîлбîîтîй гэæ үçэæ бîлнî. 
Эдүгээ бүс нутагт бий бîлсîн Ану-
ын хîёр талын хîлбîîтны харилцаанд 
тулгуурласан аюулгүй байдлын тîгтîлцîî 
нь үåэ ºнгºрººсºн бºгººд бүс нутгийн 
хурдацтай ººрчлºгдºæ буй нºхцºл байдлын 
шаардлагыг хангаæ чадахгүй байгаа нь 
аюулгүй байдлын åрºнхий ìåханиçìыг 
шинэчлэх шаардлагыг бий бîлгîæ байна 
гэæ хîёр улсын аль аль нь үçдэг3. 2010 îны 
үåэс Ану-ын çүгээс Аçи, нîìхîн далайн 
бүс нутагт “Дахин тэнцâэрæүүлэх” стратåги 
хэрэгæүүлэх бîлснîîр бүс нутаг дахь их 
гүрнүүдийн сºргºлдººн ширүүсч, бүс 
нутгийн çариì îрны хîîрîнд гаçар нутгийн 
ìаргаан хурцадсан çэргээр бүс нутгийн 

2h t tp : / /www.gov.cn / ldhd /2010-09 /28 /con -
tent_1712072.htm

3 Alexander Lukin, “Russia’s Approach to Security 
Architecture in the Asia Pacific,” CSCAP Regional Secu-
rity Outlook 2020:23-26, http://www.cscap.org/uploads/
cscap%202020%20v3.pdf , Zhang Zhexin, “China’s Pur-
suit of a New Asia-Pacific Architecture,” China Quarterly 
of International Strategic Studies, Vol.1, No.4(2015):578.

http://www.gov.cn/ldhd/2010-09/28/content_1712072.htm
http://www.gov.cn/ldhd/2010-09/28/content_1712072.htm
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аюулгүй байдлын îрчин бүхэлдээ түâэгтэй 
бîлîхîд аюулгүй байдлын ºнººгийн 
тîгтîлцîî эдгээр îлîн янçын түâэгтэй 
сîрилтыг шийдâэрлэх улаì бүр чадаìæгүй 
бîлæ байна гэæ талууд дүгнэæээ. 

ялангуяа, Ану гîллîх үүрэгтэй 
бүс нутгийн ìåханиçìуудад хятад 
îрîлцдîггүйн çэрэгцээ тэдгээрийн гîл 
çîрилгî нь хятадын ºсºн нэìэгдэæ ирсэн 
нºлººг тэнцâэрæүүлэхэд чиглэсэн байдаг 
тул энэ байдлыг бүхэлд нь ººрчилæ, цîî 
шинэ тîгтîлцîî бий бîлгîхыг хятад улс 
çîрих нь îйлгîìæтîй билээ. Тийì ч учраас 
тус улс 1990-ээд îны сүүлчээр “шинэ 
аюулгүй байдал”-ын îйлгîлтыг тîìъёîлîн 
гаргаæ, АРФ çэрэг бүс нутгийн ìåханиçìын 
хүрээнд дэâшүүлæ байсан байна.4 

хятадын бүс нутгийн бîдлîгын гîл 
анхаарал эдийн çасгийн талбарт тºâлºрч 
байснаа ааæìаар аюулгүй байдал, улс 
тºрийн сîнирхîл тэргүүлэх чиглэл бîлîн 
ººрчлºгдºæ буйг энэ санаачилга ìºн 
харуулсан гэæ çариì аæиглагч дүгнэсэн 
байна. Түүнчлэн шинэ åрºнхий ìåханиçì 
байгуулахаар аæиллах яâцад бүс нутгийн 
үйл хэрэг дэх хятадын үүрэг нºлººг улаì 
нэìэгдүүлэх, “хятадын аюул” гэх îйлгîлтыг 
саарìагæуулах, бүс нутгийн хүрээнд 
хэрэгæүүлэх үйл аæиллагааны хэì хэìæээг 
тîгтîîхîд хятадын дуу хîîлîйг илүү 
хүргэх, илүү идэâхтэй îрîлцîх бîлîìæийг 
нээх çэрэг даâуу талыг бий бîлгîнî гэæ 
хятадууд үçэæ байсан байна5.

ийì санаачилга хаìтран дэâшүүлэх 
саналыг îрîсын талаас анх таâьæ, хятадын 
тал дэìææээ. Үүнээс ºìнºхºн буюу 2009 
îнд Оху-ын çүгээс бүх Еâрîпыг хаìарсан 
аюулгүй байдлын нэгдсэн îрîн çайг бий 

4 Zhang Zhexin, “China’s Pursuit of a New Asia-Pa-
cific Architecture,” 577.

5 Ван Çисы, “Аçи, нîìхîн далайн бүс нутгийн 
аюулгүй байдлын åрºнхий ìåханиçì: Çîрилгî,нºхцºл, 
үçэл бариìтлал”, Олîн улсын аюулгүй байдал судлал, 
2016, 6, http://www.iiss.pku.edu.cn/specialist/sci-
ence/2016/1791.html

бîлгîæ, Еâрîпын аюулгүй байдлын гэрээ 
байгуулах санал дэâшүүлсэн байсны 
үргэлæлэл бîлгîн Аçи, нîìхîн далайн бүс 
нутагт ийì санаачилга дэâшүүлсэн байх 
талтай юì. Еâрîпын аюулгүй байдлын шинэ 
åрºнхий ìåханиçì бий бîлгîхîд чиглэсэн 
Орîсын санал нь ч “үл хуâаагдах аюулгүй 
байдал”-ын îйлгîлт буюу ººр улсын 
аюулгүй байдлыг çîлиîслîх çаìаар ººрийн 
улсын аюулгүй байдлыг хангаæ бîлîхгүй 
гэсэн îйлгîлтîд тулгуурласан байæээ6. 

хятадын хүчирхэгæилт Аçи, нîìхîн 
далайн бүс нутгийн хүчний тэнцâэрт 
ихээхэн ººрчлºлт аâчирæ, Ану ººрийн 
тэргүүлэх байр сууриа алдахгүйг çîрьæ 
буй үåд Оху ч Аçи, нîìхîн далайн 
бүс нутаг дахь ººрийн байр суурийг 
бэхæүүлæ, тус бүс нутгийн их гүрэн 
гэдэг статусаа ахин бий бîлгîхыг çîрих 
бîлсîн билээ. Тус улс бүс нутгийн халуун 
цэгийн асуудлуудыг шийдâэрлэхэд шууд 
îрîлцîх сîнирхîлгүй ч аюулгүй байдлын 
алиâаа асуудлыг шийдэхэд байр сууриа 
илэрхийлэх бîлîìæийг нээлттэй үлдээхэд 
байнга анхаарч ирсэн бºгººд бүс нутгийн 
гîллîх бүх ìåханиçìын үйл аæиллагаанд 
идэâхтэй îрîлцîæ ирсэн. Оху ººрийн улс 
тºр, диплîìат үйл аæиллагааны нºлººг 
харуулах çîрилгîîр улс тºрийн шинæтэй 
санаачилгууд цººнгүй гаргадгийн нэг нь 
гэæ энэхүү санаачилгыг çариì аæиглагчид 
дүгнэæээ7. Аçи тиâд илүү ач хîлбîгдîл 
ºгºх Орîсын бîдлîгî нь түүнчлэн ººрийн 
Сибирь, Алс Дîрнîдын бүс нутгийн 
эдийн çасгийн хºгæлийг түргэтгэх, 
бүс нутгийн худалдаа, эдийн çасгийн 
хаìтын аæиллагааг гүнçгийрүүлэх çаìаар 
экспîртын çах çээлээ тэлэх гэсэн эдийн 
çасгийн сîнирхîлтîй нь ч хîлбîîтîй 
байæээ. 

Оху-ын санал хятадын бүс нутаг 

6 http://en.kremlin.ru/events/president/news/6152
7 Василий Кашин, “Рîссийский пîдхîд к 

прîблåìаì рåгиîнальнîй бåçîпаснîсти â АТР”, 2016, 
https://carnegie.ru/2016/06/17/ru-pub-63832

http://en.kremlin.ru/events/president/news/6152
https://carnegie.ru/2016/06/17/ru-pub-63832


85

СТРАТЕГИЙН  СУДАЛГАА
STRATEGIC STUDIES

дахь тîì аìбицтай бүрэн нийцэæ байсны 
çэрэгцээ Оху-ын улс тºр, диплîìатын 
арâин туршлага нь уг санаачилгыг бусад 
îрнуудаар дэìæүүлэхэд тустай гэæ хятадын 
тал үçсэн байна. Оху нь бүс нутаг дахь улс 
тºр, аюулгүй байдлын нîцтîй ìаргаанд 
îрîлцîгч тал биш байдаг нь ìºн тус улсын 
харьцангуй даâуу тал юì.  

САНААЧИЛГЫГ ÓРАГØЛÓÓЛАх 
ЧИГЛэЛээР хэРэГжҮҮЛж ИРСэН 
АРГА хэмжээНИЙ ТÓхАЙ

хаìтран дэâшүүлсэн санаачилгын 
үндсэн агуулга, санааг хîёр улс ººрийн 
гадаад бîдлîгын чиглэлээрх бариìт 
бичгүүд бîлîн хîёр талын харилцааны 
улс тºрийн бариìт бичгүүдэд тусгахын 
çэрэгцээ ÇАДТу, АхАиБÇ, шхАБ çэрэг 
îлîн талт ìåханиçìын хүрээнд дэìæлэг 
аâахаар идэâхтэй аæилласан байна. 

Оху-ын хуâьд 2012 îнд гаргасан 
“гадаад бîдлîгын үйл аæиллагааг 
хэрэгæүүлэх арга хэìæээний тухай” Оху-
ын Ерºнхийлºгчийн çарлигт уг санаачилгыг 
урагшлуулах тухай çаалт îруулсан бîл 
2016 îнд баталсан “гадаад бîдлîгын үçэл 
бариìтлал”-даа “Аçи, нîìхîн далайн бүс 
нутагт найдâартай, îрчин үåийн бîдит 
байдалд нийцсэн, тэгш, үл хуâаагдах 
аюулгүй байдлын тîгтîлцîî байгуулахыг 
чухал çîрилт гэæ үçнэ” хэìээн тусгаæээ.

2010 îнîîс хîйш хэрэгæүүлсэн хîёр 
улсын тºрийн тэргүүн нарын харилцан 
айлчлалын үåэр гаргасан улс тºрийн 
бариìт бичгүүдэд, тухайлбал 2012, 2013, 
2016 îны хаìтарсан ìэдэгдлүүдэд 2010 
îнд дэâшүүлсэн санаачилгын åрºнхий үçэл 
санааг нîтîлæ, санаачилгыг урагшлуулах 
тухай агуулгыг тîгтìîл îруулæ ирсэн. 

Оху-ын Ерºнхийлºгч В.Путин, 
БНХАу-ын дарга Ши Жиньпин нарын 2017 
îны дîлîîдугаар сарын 5-ны ºдºр гарын 
үсэг çурсан “Өнººгийн дэлхий дахины 
байдал, îлîн улсын харилцааны тîìîîхîн 
асуудлуудын талаарх Оху, БнхАу-

ын хаìтарсан ìэдэгдэл”-д “АхАиБÇ, 
ÇАДТу, АРФ, АСЕАн+ îрнуудын Батлан 
хаìгаалахын сайд нарын уулçалт, АСЕм 
çэрэг бүс нутгийн байгууллагын хүрээнд 
хаìтран аæиллаæ, нийтийн, цîгц, хаìтын 
аæиллагааны, тîгтâîртîй, тэгш, үл хуâаагдах 
аюулгүй байдал бîлîн ìаргааныг энхийн 
çаìаар шийдâэрлэх, хүч үл хэрэглэх, хүч 
хэрэглэхээр çаналхийлэхгүй байх çарчиìд 
тулгуурласан, нээлттэй, иæ бүрэн, ил тîд 
аюулгүй байдал, хаìтын аæиллагааны 
åрºнхий ìåханиçìыг Аçи, нîìхîн далайн 
бүс нутагт байгуулахыг урагшлуулна”8 
гэæ тусгасан. 2019 îны çургаадугаар сарын 
5-ны ºдºр гаргасан “шинэ эрин үåд Оху, 
БнхАу-ын иæ бүрэн түншлэл, стратåгийн 
харилцан аæиллагааг хºгæүүлэх тухай 
хаìтарсан ìэдэгдэл”-д “ÇАДТу-ын хүрээнд 
Аçи, нîìхîн далайн бүс нутагт нээлттэй, 
хүртээìæтэй, ил тîд аюулгүй байдал, 
хаìтын аæиллагааны åрºнхий ìåханиçìыг 
байгуулах санаачилгыг урагшлуулна”9 гэæ 
тусгаæээ.

шхАБ-ын хүрээнд гаргасан улс 
тºрийн бариìт бичгүүдэд Орîс, хятадын 
дэâшүүлсэн санаачилга гэæ îнцлîîгүй 
хэдий ч хаìтарсан санаачилгын гîл 
агуулгыг тусгаæ байæээ. Тухайлбал, 2011 
îны Астанагийн тунхаглалд “шхАБ нь Аçи, 
нîìхîн далайн бүс нутагт нээлттэй, ил тîд, 
тэгш аюулгүй байдал, хаìтын аæиллагааны 
åрºнхий ìåханиçì бий бîлгîхыг дэìæинэ”, 
2012 îнд гаргасан “Энхтайâан, хаìтын 
хºгæил цэцэглэлтийн бүс нутаг байгуулах 
тухай хаìтарсан тунхаглал”-д “аюулгүй 
байдлын асуудалд харилцан итгэх, 
харилцан ашигтай байх, эрх тэгш байх, 
хаìтран аæиллах çарчìын үүднээс хандаæ, 
бүх улсын эрх ашгийг харгалçсан үл 

8h t t p : / / w w w. c h i n a n e w s . c o m / g n / 2 0 1 7 / 0 7 -
05/8269110.shtml

9 Сîâìåстнîå çаяâлåниå Рîссийскîй Фåдåрации 
и Китайскîй нарîднîй Рåспублики î раçâитии 
îтнîшåний âсåîбъåìлющåгî партнåрстâа 
и стратåгичåскîгî âçаиìîдåйстâия, âступающих 
â нîâую эпîху, http://kremlin.ru/supplement/5413

http://www.chinanews.com/gn/2017/07-05/8269110.shtml
http://www.chinanews.com/gn/2017/07-05/8269110.shtml
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хуâаагдах аюулгүй байдлын îрîн çайг бий 
бîлгîх ёстîй, ººр улсын аюулгүй байдлыг 
çîлиîслîх çаìаар ººрийн улсын аюулгүй 
байдлыг хангаæ бîлîхгүй”, “шхАБ-ыг 
2025 îн хүртэл хºгæүүлэх стратåги”-д “ººр 
улсын аюулгүй байдлыг çîлиîслîх çаìаар 
ººрийн улсын аюулгүй байдлыг хангаæ 
бîлîхгүй, бүх улс тэгш, үл хуâаагдах 
аюулгүй байдлын çарчìыг бариìтлах нь 
чухал, бүс нутгуудад үл хуâаагдах аюулгүй 
байдлын îрîн çайг бий бîлгîх хэрэгтэй” 
гэæ тусгаæээ. 

Бүс нутгийн үйл хэрэгт нºлºº бүхий 
îрнууд хаìрагддаг ÇАДТу-ын хүрээнд 
ººрсдийн санаачилгыг дэìæүүлэхэд илүү 
анхаарч аæилласан байна. Оху-ын гадаад 
хэргийн сайд С.Лаâрîâ “ÇАДТу-ын 
хүрээнд бîлдîг стратåгийн шинæтэй яриа 
хэлэлцээг бүс нутгийн аюулгүй байдлын 
åрºнхий ìåханиçìыг бîлîâсрîнгуй 
бîлгîх асуудлуудад тºâлºрүүлэх хэрэгтэй, 
ÇАДТу нь хүртээìæтэй, үл хуâаагдах 
аюулгүй байдлын тухай çарчìуудыг 
хэлэлцэх бîлîìæтîй” гэæ хэлæ байæээ10. 
Санаачилгыг ÇАДТу-ын гишүүн îрнуудаар 
дэìæүүлэх чиглэлээр аæиллаæ Брунåйн 
талтай хаìтран 2013 îнд тус улсад 
бîлсîн Дээд түâшний уулçалтын Даргын 
ìэдэгдэлд санаачилгыг гишүүн îрнууд 
сайшааæ, цаашид үргэлæлүүлэн хэлэлцэх 
тухай агуулгыг тусгуулсан байна11. Үүний 
дараагаар бүс нутгийн аюулгүй байдлын 
ìåханиçìын асуудлаарх сåìинарыг ÇАДТу-
ын хүрээнд 2014 îнд гураâ, 2016, 2017 îнд 
тус бүр нэг удаа çîхиîн байгуулæээ. 

БнхАу-ын Ерºнхий сайд Ли Кºчян 2013 
îны ÇАДТу-д îрîлцîх үåэрээ “бүс нутгийн 
бîдит байдалд нийцэх, бүх талуудын 
хэрэгцээг хангахуйц бүс нутгийн аюулгүй 
байдлын åрºнхий ìåханиçì байгуулах 
шаардлагатай байна” гэæ тэìдэглэæээ.

10 Выступлåниå С.В.Лаâрîâа на плåнарнîì 
çасåдании 6-гî Вîстîчнîаçиатскîгî саììита, 19 нîября 
2011 года,https://interaffairs.ru/news/show/8055

11 Çүүн Аçийн дээд түâшний 8 дахь удаагийн 
уулзалтын Даргын мэдэгдэл, https://www.asean.org 

Үүний дараагаар БнхАу-ын дарга ши 
Жиньпин 2014 онд Шанхай хотод болсон 
АхАиБÇ-ний Дээд түâшний уулçалтад 
хэлсэн үгэндээ îрîсын талтай хаìтран 
дэâшүүлсэн санаачилга “бүс нутгийн энх 
тайâан, тîгтâîртîй байдлыг хаìгаалан 
бэхæүүлэхэд чухал үүрэг гүйцэтгэæ 
байна” гэæ дүгнээд санаачилгын талаар 
илүү дэлгэрэнгүй тайлбарлан ярьæээ. 
Тухайлбал, “нийтийн12, цîгц13, хаìтын 
аæиллагааны14, тîгтâîртîй15 аюулгүй 
байдлын îйлгîлтыг бий бîлгîæ, бүс нутагт 
аюулгүй байдал, хаìтын аæиллагааны шинэ 
åрºнхий ìåханиçì байгуулахыг идэâхтэй 
урагшлуулах шаардлагатай. нийтийн 
аюулгүй байдал гэдэг нь улс бүрийн аюулгүй 
байдлыг хүндэтгэæ, хангах ёстîй гэсэн үг 
юì. Аюулгүй байдал нийтлэг байх ёстîй, нэг 
улс буюу хэсэг бүлэг улсын аюулгүй байдал 
хангагдсанаар бусад улс аюулгүй биш байæ 
бîлîхгүй, ººр улсын аюулгүй байдлыг 
çîлиîслîх çаìаар ººрийн улсын “үнэìлэхүй 
аюулгүй байдал”-ыг хангахыг çîрьæ 
бîлîхгүй. Аюулгүй байдал тэгш байх ёстîй. 
Бүх улс îрîн бүс нутгийн аюулгүй байдлын 
үйл хэрэгт тэгш îрîлцîх эрхтэй, ìºн бүс 
нутгийн аюулгүй байдлыг хаìгаалах үүрэг 
хүлээдэг. Алиâаа улс бүс нутгийн аюулгүй 
байдлын үйл хэрэгт ìîнîпîлчлîхыг çîрьæ, 
бусад îрны çүй ёсны эрхийг хîхирîîæ 
бîлîхгүй. Аюулгүй байдал хүртээìæтэй 
байх ёстîй. Аçи тиâийн îлîн янçын байдал, 
çºрүүтэй байдлыг бүс нутгийн аюулгүй 
байдлын хаìтын аæиллагааг урагшлуулах 
хºдºлгºх хүч бîлгîх ёстîй. гураâдагч îрны 
эсрэг чиглэсэн цэргийн эâслийг бэхæүүлэх 
нь бүс нутгийн аюулгүй байдлыг хангахад 
тусгүй юì. Аюулгүй байдал цîгц байх 
ёстîй, ººрººр хэлбэл улаìæлалт бîлîн 
улаìæлалт бус аюулгүй байдлын асуудлыг 
цîгцîîр харæ аюулгүй байдлыг хаìгаалах 
ёстîй. Тîгтâîртîй аюулгүй байдал гэдэг нь 
хºгæил, аюулгүй байдлыг хîслуулæ чадâал 

12 Common security
13 Comprehensive security
14 Cooperative security
15 Sustainable security
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ºнº ìºнхийн аюулгүй байдлыг тîгтîîнî 
гэсэн үг. хºгæил бîл аюулгүй байдлын 
үндэс суурь бºгººд аюулгүй байдал нь 
хºгæлийн нºхцºл бîлдîг”16 гэæээ. 

Оху-ын Ерºнхийлºгч В.Путин 2014 
îны АхАиБÇ-ний Дээд түâшний уулçалтад 
хэлсэн үгэндээ Оху нь Аçид бîлîн 
Аçи, нîìхîн далайн бүс нутагт îрчин 
үåийн бîдит байдалд нийцэх îлîн улсын 
харилцааны åрºнхий ìåханиçì байгуулахын 
тºлºº байна, энэ ìåханиçì нь үл хуâаагдах 
аюулгүй байдлын îйлгîлтîд суурилах 
ёстîй бºгººд хîёр талын бîлîн îлîн талт 
ìåханиçìуудын тэнцâэр дээр тулгуурлах 
ёстîй, хаалттай ìåханиçì бîлîн эâслийг 
хаìруулах ёсгүй17 гэæ îнцлîн тэìдэглэсэн 
бîл 2019 îны АхАиБÇ-ний Дээд түâшний 
уулçалтад хэлсэн үгэндээ Аçид тэгш, 
нийтлэг, үл хуâаагдах аюулгүй байдлын 
åрºнхий ìåханиçì бий бîлгîхîд чиглэсэн 
хаìтын хүч чарìайлтыг идэâхæүүлэхийн 
тºлºº байна18 гэæ тэìдэглэæээ.

АхАиБÇ-ний 2014 îны Дээд түâшний 
уулçалтаас гаргасан “шанхайн тунхаглал”-д 
гишүүн îрнууд “нийтийн, цîгц, хаìтын 
аæиллагааны, тîгтâîртîй аюулгүй байдлыг 
бий бîлгîхыг çîринî” гэæ тусгасан бîл 
АхАиБÇ-ний 2019 îны Дээд түâшний 
уулçалтаас гаргасан “Душанбåгийн 
тунхаглал”-д гишүүн îрнууд “нийтийн, 
цîгц, хаìтын аæиллагааны, тîгтâîртîй, 
тэгш, үл хуâаагдах аюулгүй байдлын ач 
хîлбîгдлыг нîтîлæ, бүс нутагт нээлттэй, 
ил тîд, хүртээìæтэй аюулгүй байдлын 

16 Ши Жиньпин: Азийн аюулгүй байдлын 
îйлгîлтыг идэâхтэй тºлºâшүүлæ, аюулгүй байдлын 
хаìтын аæиллагааны шинэ нºхцºл байдлыг хаìтран 
бий бîлгîё, 2014, http://www.xinhuanet.com/world/2014-
05/21/c_126528981.htm

17 Выступлåниå В.Путина на саììитå Сîâåщания 
пî âçаиìîдåйстâию и ìåраì дîâåрия â Аçии, 21 ìая 
2014 года, Шанхай. http://kremlin.ru/events/president/
news/21058

18 Выступлåниå В.Путина на саììитå Сîâåщания 
пî âçаиìîдåйстâию и ìåраì дîâåрия â Аçии, 15 июня 
2019 гîда, Душанбå. http://kremlin.ru/events/president/
news/60756

åрºнхий ìåханиçì байгуулах яриа хэлэлцээ 
яâуулах шаардлагатайг îнцîлæ байна” гэæ 
тусгасан байна.

Аçи, нîìхîн далайн аюулгүй 
байдлын чиглэлээр гаргасан шинэ санал, 
îйлгîлтуудаа илүү тîдîрхîй тайлбарлах 
үүднээс БнхАу-ын Тºрийн çºâлºлººс 2017 
îны нэгдүгээр сард “хятадын Аçи, нîìхîн 
далайн бүс нутгийн аюулгүй байдлын 
хаìтын аæиллагааны бîдлîгî” хэìээх 
Цагаан нîìыг гаргаæээ. уг бариìт бичигт 
“нийтийн, цîгц, хаìтын аæиллагааны, 
тîгтâîртîй аюулгүй байдлын îйлгîлтыг бүс 
нутагт тºлºâшүүлæ, ирээдүй рүү хандсан, 
бүс нутгийн бîдит байдалд нийцэх, бүх 
талын хэрэгцээг хангахуйц аюулгүй 
байдлын åрºнхий ìåханиçì байгуулахыг 
çîрихîî илэрхийлæ, энэ çîрилт нь ºìнº 
дэâшүүлæ байсан аюулгүй байдлын хаìтын 
аæиллагааны îйлгîлтуудын үргэлæлэл 
бîлîхын çэрэгцээ çариì шинэ агуулгатай 
бîлîхыг тэìдэглэæээ. хаìтын аæиллагааны 
аюулгүй байдал нь хаìтын аюулгүй 
байдлаас19 ººр îйлгîлт, хаìтын аæиллагааны 
аюулгүй байдал гэдэг îйлгîлтын хаìгийн 
îнцлîг шинæ нь нээлттэй, хүртээìæтэй 
байдал юì гэæ тайлбарлаæээ20.

Аçи, нîìхîн далайн бүс нутагт аюулгүй 
байдлын шинэ åрºнхий ìåханиçì байгуулах 
шаардлагыг БнхАу-ын гадаад хэргийн дэд 
сайд Лю Жэньминь тайлбарлахдаа: “эдүгээ 
Аçи, нîìхîн далайн бүс нутагт Ану-ын 
тэргүүлæ буй хîлбîîтны тîгтîлцîî çэрэг 
янç бүрийн хаìтын аæиллагааны ìåханиçì 
байгаа хэдий ч тэдгээрийн çариì нь хүйтэн 
дайнаас үлдсэн, çариì дэд бүс нутгийн 
ìåханиçì хîîрîнд уялдаа байхгүй, ìºн 
аюулгүй байдлын талаарх îйлгîлт иæил бус 
байна. Бүс нутгийн эдийн çасаг хурдацтай 
хºгæиæ буй нºхцºлд аюулгүй байдлын 
ìåханиçì байгуулах асуудал хîцрîгдîлтîй 
байгаа тул түâэгтэй, îлîн янçын аюулгүй 

19 Collective security
20 Ван Çисы, “Аçи, нîìхîн далайн бүс нутгийн 

аюулгүй байдлын åрºнхий ìåханиçì: Çîрилгî,нºхцºл, 
үçэл бариìтлал”, 7.

http://www.xinhuanet.com/world/2014-05/21/c_126528981.htm
http://www.xinhuanet.com/world/2014-05/21/c_126528981.htm
http://kremlin.ru/events/president/news/60756
http://kremlin.ru/events/president/news/60756
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байдлын сîрилтуудыг үр дүнтэй даâан 
туулахад хүндрэлтэй бîлæ байна. Аюулгүй 
байдлын ìåханиçì бîлîâсрîнгуй бус байгаа 
нь улс хîîрîнд үл итгэлцэл бий бîлîхîд 
нºлººлæ байна. хэрэâ åрºнхий ìåханиçì 
бîлîâсрîнгуй бîлбîл тэр ìåханиçìын 
хүрээнд улс хîîрîндын ìаргаантай 
асуудлыг хэлэлцэн шийдâэрлэх бîлîìæтîй 
бîлнî”21 гэæээ. 

хîёр улсын дîтîîдын бîдлîгын бариìт 
бичиг, хîёр талын гаргасан тунхаглалууд, бүс 
нутгийн хаìтын аæиллагааны ìåханиçìын 
хүрээнд гаргасан бариìт бичгүүдийн 
агуулга бîлîн Оху, БнхАу-ын удирдагчид, 
гхя-ны удирдлагын хэлсэн үгийн 
агуулгаас харахад хîёр улсын байгуулахыг 
çîрьæ буй ìåханиçì нь бүс нутгийн бүх 
îрныг хаìарсан, шийдâэрийг нийтийн 
çºâшилцлººр гаргадаг, улс îрнууд эрх тэгш 
байх үндсэн дээр улс тºрийн яриа хэлэлцээ 
ºрнүүлдэг Еâрîпын аюулгүй байдал, 
хаìтын аæиллагааны байгууллагатай 
тºстэй байхаар байна. Талуудын аль аль нь 
цîî шинэ ìåханиçì байгуулах биш ºнººг 
хүртэл байгуулагдсан ìåханиçì, бүтцүүдэд 
тулгуурлан, тэдгээрийн үйл аæиллагааг 
уялдуулах çаìаар хэрэгæүүлнэ гэæ 
анхнаасаа үçэæ байæээ. Тухайлбал, Оху-
ын гадаад хэргийн сайд С.Лаâрîâ: “Аçи, 
нîìхîн далайн бүс нутагт аюулгүй байдал, 
хаìтын аæиллагааны бүх ìåханиçìыг 
нэгтгэсэн åрºнхий ìåханиçì байгуулæ эхлэх 
тухай ìанай санаачилга ºргºн дэìæлэгийг 
аâсан” гэæ îнцîлæ байæээ22. “хятадын 
Аçи, нîìхîн далайн бүс нутгийн аюулгүй 
байдлын хаìтын аæиллагааны бîдлîгî”-д 
ч бүс нутгийн аюулгүй байдлын åрºнхий 
ìåханиçì байгуулахдаа бүгдийг эхнээс 
нь эхлэхгүй, ºнººг хүртэл бий бîлсîн 

21 Лю Жэньминь “Хятадын Ази, Номхон далайн 
бүс нутгийн аюулгүй байдлын хаìтын аæиллагааны 
бîдлîгî” Цагаан нîìыг танилцуулах хурал дээр 
сэтгүүлчдийн асуултад хариулсан хариултын бичâэр, 
http://asean.chinamission.org.cn/chn/zgsy/t1430085.htm

22 Лаâрîâ: идåя РФ и Китая î бåçîпаснîсти â 
АТР пîлучила пîддåрæку на ВАС, 2013, https://ria.
ru/20131010/968957198.html

ìåханиçìуудыг шинэчлэх, сайæруулах 
çаìаар бий бîлгîхыг çîрьæ байна” гэæ 
тîдîрхîй илэрхийлсэн байна. хятадын хуâьд 
аюулгүй байдлын асуудлыг эдийн çасгийн 
асуудлаас ангид шийдâэрлэх бîлîìæгүй 
гэæ үçдэг улаìæлалт бîдлîгынхîî хүрээнд 
бүс нутгийн аюулгүй байдлын åрºнхий 
ìåханиçì байгуулах яâцыг бүс нутгийн 
эдийн çасгийн åрºнхий ìåханиçì байгуулах 
яâцтай хаìт урагшлуулах ёстîй гэсэн санааг 
ìºн îнцîлæ байгааг тэìдэглэх нь çүйтэй 
юì.

бÓСАД ОРНЫ бАЙР СÓÓРь

Орîс, хятадын санаачилга нь 
Ану-ын бүс нутгийн аюулгүй байдалд 
гүйцэтгэх үүргийг бууруулах, Ану-ын 
ººрийн хîлбîîтîн îрнуудтай байгуулсан 
аюулгүй байдлын сүлæээг сулруулах далд 
çîрилгîтîй гэæ Ану, япîны аæиглагчид 
үçэæ ирæээ23. ялангуяа БнхАу-ын дарга 
Ши Жиньпин 2014 онд хэлсэн үгэндээ 
“Аçийн асуудлыг аçи хүìүүс ººрсдºº 
шийдэх ёстîй” гэсэн санаа хэлсэн нь энэ 
тааìаглалыг нь лаâшруулæээ. Тийìээс 
Ану-тай хîлбîîтны харилцаатай îрнууд 
санаачилгад бîлгîîìæтîй хандсан байна24. 

гэхдээ энэ санаачилгад бүх улсыг 
хаìруулна гэæ байгаа тул Ану-ын îрîлцîîг 
хяçгаарлах гэсэн санаагүй, харин бүс нутагт 
их гүрнүүдийн гүйцэтгэæ буй үүргийг 
харилцан çºâшººрч байна гэсэн агуулгатай. 
их гүрнүүд бүс нутгийн аюулгүй байдлыг 
хангахад хаìтын үүрэг хүлээхүйц, хаìтын 
аюулгүй байдлын ìåханиçì байх юì. хятад 
нь Ану-ын үүргийг бууруулахыг çîрьæ 
буй биш, харин бүс нутгийн үйл хэрэгт 
хятадын үүрэг адил чухал гэдгийг Ану-аар 

23 Jae Jeok Park, “China’s Rhetorical Challenge to the 
US-led Order in the Asia-Pacific and the Response of Re-
gional States,” The Korean Journal of International Stud-
ies, Vol. 16, No.2 (2018):215.

24 Dmitry Streltsov, Anna Kireeva, and Ilya Dy-
achkov, “Russia’s View on the International Security in 
Northeast Asia,” The Korean Journal of Defense Analy-
sis Vol. 30, No. 1 (2018): 117, https://mgimo.ru/upload/
iblock/7bd/Streltsov-Kireeva-Dyachkov_2018.pdf

https://ria.ru/20131010/968957198.html
https://ria.ru/20131010/968957198.html
https://mgimo.ru/upload/iblock/7bd/Streltsov-Kireeva-Dyachkov_2018.pdf
https://mgimo.ru/upload/iblock/7bd/Streltsov-Kireeva-Dyachkov_2018.pdf
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хүлээн çºâшººрүүлэхийг хүсэæ байгаа гэæ 
хятадын эрдэìтэд тайлбарлаæээ25.

Орîс, хятадын санаачилгад тусгасан 
åрºнхий агуулгыг бүс нутгийн бусад îрîн 
çарчìын хуâьд дэìæиæ байна гэæ үçэх 
бîлîìæтîй. учир нь АхАиБÇ, ÇАДТу, 
шхАБ-д бүс нутгийн дийлэнх îрîн гишүүн 
бºгººд эдгээр байгууллага, ìåханиçìын 
шугаìаар гаргасан улс тºрийн бариìт 
бичгүүдийг дэìæсэн байна. 

гэхдээ санаачилгад дэâшүүлсэн 
санаа, çарчìууд нь хятадын бîдит үйл 
аæиллагаанаас çºрæ байна гэсэн санааг 
Çүүн Өìнºд Аçийн îрнуудын судлаачид 
илэрхийлæ байгаа нь анхаарал татаæ 
байна. Санаачилгад “аюулгүй байдал тэгш, 
нийтлэг байх ёстîй” гэæ тунхаглан “нэг улс 
буюу хэсэг бүлэг улсын аюулгүй байдал 
хангагдсанаар бусад улс аюулгүй биш байæ 
бîлîхгүй, ººр улсын аюулгүй байдлыг 
çîлиîслîх çаìаар ººрийн улсын “үнэìлэхүй 
аюулгүй байдал”-ыг хангахыг çîрьæ 
бîлîхгүй” çэрэг æиæиг, дунд îрнуудын эрх 
ашигт нийцэхүйц санааг дэâшүүлæ ирсэн ч 
бîдит байдал дээр хятадын үйл аæиллагаа, 
тухайлбал Өìнºд хятадын тэнгис дэх гаçар 
нутгийн ìаргаантай асуудлаар яâуулæ буй 
үйл аæиллагаа нь бүс нутгийн îрнуудын 
эргэлçээг тºрүүлæ байна гэæ Сингапурын 
судлаач тэìдэглэсэн байна.26

мОНГОЛ ÓЛСЫН бАРИмТЛАх 
бАЙР СÓÓРИЙН ТАЛААРх САНАЛ

Орîс, хятадын хаìтран дэâшүүлæ, 
урагшлуулах чиглэлээр îлîн æилийн турш, 
багагүй хүч чарìайлт гарган аæиллаæ буй 
дээрх санаачилгын талаар албаны хүìүүс 
бîлîн судлаачдын çүгээс байр сууриа 
илэрхийлсэн тухай ìэдээлэл îлдîхгүй 
байгаагаас үçэхэд энэ санаачилгыг ìанай 

25 Zhang Zhexin, “China’s Pursuit of a New Asia-
Pacific Architecture,” 580, 581

26 Daljiy Singh, “China’s Paper on Security Coopera-
tion in the Asia-Pacific Region and Chinese Grand Strate-
gy,” Yusof Ishak Institute Paper, (2017), https://www.iseas.
edu.sg/images/pdf/ISEAS_Perspective_2017_22.pdf

улс тºдийлºн анхаарахгүй яâæ ирæээ. 

манай улс гишүүн нь байдаг АхАиБÇ-
ººс гаргасан бариìт бичгүүдийг хэлэлцэх 
яâцад тэдгээрт тусгасан хîлбîгдîх агуулгыг 
ìанай улс дэìæсэн нь тîдîрхîй. гэхдээ 
хîлбîгдîх агуулга нь Орîс, хятадын çүгээс 
бариìталæ ирсэн бîдлîгî, дэâшүүлсэн 
тîдîрхîй саналтай хîлбîîтîй байсныг 
анçаараагүй байх талтай юì. 

Санаачилгын åрºнхий агуулга нь 
бүхэлдээ îлîн улсын харилцааны нийтээр 
хүлээн çºâшººрсºн хэì хэìæээ, çарчìууд, 
îлîн улсын хэìæээнд хэâшìэл бîлæ буй 
îйлгîлтуудыг тусгасны çэрэгцээ ìанай улс 
бүс нутгийн хаìтын аæиллагаа, түүний 
дîтîр аюулгүй байдлын асуудлаарх яриа 
хэлэлцээний ìåханиçìд хаìрагдахыг çîрьæ, 
тîдîрхîй санаачилга дэâшүүлæ байсны 
хуâьд, ìºн хºрш îрнуудтай хºгæүүлæ 
буй иæ бүрэн стратåгийн түншлэлийн 
харилцааны үçэл санааг харгалçан хîёр 
хºршийн çүгээс хаìтран дэâшүүлсэн 
санаачилгыг цаашид дэìæих, улìаар шинэ 
ìåханиçìыг байгуулах яâцад эхнээс нь 
îрîлцîхыг çîрих нь çүйтэй бîлîâ уу гэсэн 
саналтай байна. 

гэхдээ уг санаачилгын агуулгад цаг 
хугацааны яâцад çариì ººрчлºлт îрæ, 
шинэ агуулгаар баяæиæ буйг анхаарч, 
ìанай улсын бîдлîгын бариìт бичгүүдэд 
тэр бүр тусгагдаагүй, хэâшìэл бîлîîгүй 
îйлгîлтуудыг нарийâчлан судлах, хэрэглэæ 
хэâших, ìºн тэдгээрийг ìîнгîл хэл рүү 
îрчуулах тîìъёîллыг ч æигдлэх нь çүйтэй 
бîлîâ уу. 

ДҮГНэЛТ

Бүс нутгийн бүх îрныг хаìарсан 
аюулгүй байдлын асуудлыг иæ бүрнээр 
хэлэлцэх åрºнхий ìåханиçì байгуулах 
санаачилгаа урагшлуулах, бусад îрнîîр 
дэìæүүлэхийн тул îрîс, хятадын талаас 
багагүй хүч чарìайлт гарган аæиллаæ, 
бүс нутгийн хаìтын аæиллагааны гîллîх 
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ìåханиçìуудаас гаргасан бариìт бичгүүдэд 
тусгаæ чадæээ. Одîîгîîр ийì åрºнхий 
ìåханиçì байгуулах яриа хэлэлцээ идэâхтэй 
ºрнºхгүй байгаа нь бүс нутгийн îрнуудын 
харилцааны åрºнхий байдалтай хîлбîîтîй, 
тîдруулбал нºлºº бүхий îрнуудын 
стратåгийн сîнирхîл çºрчилдºæ буйтай 
хîлбîîтîй байна. 

ийì åрºнхий ìåханиçì байгуулах нь 
урт хугацаа, ихээхэн бэлтгэл шаардлагатай 
аìаргүй үйл яâц бºгººд их гүрнүүдийн бүс 
нутаг дахь нºлººний тºлººх сºргºлдººн 
хурцадâал энэ санаачилгыг хэрэгæүүлэхэд 
ихээхэн хүндрэлтэй гэдгийг îрîс, хятадын 
талуудын аль аль нь анхнаасаа îйлгîæ байæээ. 
Бүс нутгийн îрнуудын ялгаатай байдлыг 
харгалçан үçâэл бүс нутгийн аюулгүй байдлын 
тîгтîлцîî байгуулах нь îйрын ирээдүйд 
хэрэгæүүлэх бîлîìæгүй, бүс нутгийн 
аюулгүй байдлын åрºнхий ìåханиçì хуâиран 
ººрчлºгдºæ буй яâцад îлîн ìåханиçìууд 
çэрэгцэн урагшилæ байх нь хэâийн үçэгдэл 
юì” гэæ тэд дүгнэæ байна.27

27 “хятадын Аçи, нîìхîн далайн бүс нутгийн 
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хҮНСНИЙ бОДЛОГО, эРх ЗҮЙН 
ЗАРЧИм

Олîн улсын байгууллага, дэлхий 
нийтийн îйлгîлтîîр хүнсний аюулгүй 
байдал нь “хүнсний хангаìæ, хүртэìæ”, 
“хүнсний бүтээгдэхүүний чанар, аюулгүй 
байдал”, “хîîллîлт, хүнсний шиì çүй” гэсэн 
гурâан тулгуураас бүрддэг, “хүн аìьдрахын 
тулд хîîллîдîг”, “çîхистîй, çºâ хîîллîлт-
эрүүл ìэнд” гэсэн үçэл бариìтлалын үндсэн 

In Mongolia, since 2010, extensive work has been intensively carried out to 
update the legal framework for food security in accordance with the National 
Security Concept and the global trend.  This article examines the state of food 
security of the country in terms of resources and availability of food, food 
safety, as well as nutrition. Some considerations are proposed for the effective 
use of available resources, improving state and consumer control over food 
safety, increasing the nutritional biological value of food, as well as food edu-
cation of the population.

Keywords: grain, meat, milk, income, consumption, law, norm, standard

мОНГОЛ ÓЛСЫН хҮНСНИЙ АюÓЛГҮЙ
  бАЙДЛЫН ТӨЛӨВ бАЙДАЛ

Л.ДАмДИНСҮРэН (Sc.D, Professor)

дээр хүний хүнсний эрхийг хангах үндсэн 
арга çаì юì. хүнсний эрх гэæ хүн “çºâхºн 
ºлсºхгүй” байхыг бус, харин ººрийн биå 
ìахбîдийн хэрэгцээнд нийцсэн, чанар, 
аюулгүйн баталгаатай, эрүүл ìэндэд ач 
тустай хîîл, ундыг æигд, тîгтâîртîй, 
хүртэìæтэй хэрэглэх бîлîìæîîр хангагдсан 
байх, энэ эрхээ эдлэхэд хүрэлцэхүйц 
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îрлîгîтîй байх çарчìыг хэлдэг1. иргэн 
хүнсний эрхээ эдлэх бîлîìæ нь хүнсний çах 
çээл дэх бараа, бүтээгдэхүүний нийлүүлэлт, 
тухайн хүний îрлîгî, бîлîâсрîлîîс 
хаìааралтай учраас хүнсний аюулгүй 
байдлын түâшинг бүхэлд нь хүнсний нººц, 
түүнээс хүн бүр хүртэх бîлîìæ, нºхцºл, 
бîдит хэрэглээ, хүнс хîîлны найрлага, 
шим зүйгээр үнэлдэг юм. Жич, манай 
хууль тîгтîîìæид “хүртээìæ” гэæ хэâшсэн 
бîлîâч “хүртэìæ” нь нийгìийн баялгаас 
хүн ººрºº îлæ хүртэх тухай îйлгîлт учраас 
би дээрхтэй санал нийлдэггүй юì. 

мîнгîл улсын үндэсний аюулгүй 
байдлын үçэл бариìтлал (уих, 2010)-д 
хүнсний аюулгүй байдал (food security)-
ын çîрилтуудыг дээрх çарчиìд нийцүүлэн 
тîдîрхîйлæээ. Энэ үçэл бариìтлалын дагуу 
хүнсний аюулгүй байдлын эрх çүйн îрчин 
шинэчлэгдэн дэлхий нийтийн æишигт 
улаì бүр îйртсîîр байна. хүнсний тухай” 
хуулийн шинэчилсэн найруулга (2012)-
д хүнсний аюулгүй байдлыг үндэсний 
хэìæээнд цîгц агуулгаар нь хангах, 
“хүнсний түүхий эд, бүтээгдэхүүний 
аюулгүй байдлын тухай” хууль (2012)-д 
хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлыг 
сүлæээний үå шат бүрт хангах çарчìыг 
тîгтîîæ, îдîî тîдîрхîй çîхицуулалтын 
хуулиудыг шинэчлэх, шинээр батлах, дүрэì, 
æураì, стандартуудыг хуулиудад нийцүүлэх 
аæил эрчиìтэй ºрнºæ байна. Эдгээр бариìт 
бичгийг бîлîâсруулахад ººрийн судалгааны 
үндсэн дээр идэâхтэй îрîлцîæ ирсний 
хуâьд хүнсний аюулгүй байдлын тулгуур 
асуудлуудаар санал, бîдлîî хуâаалцъя.

мОНГОЛ ÓЛСЫН хҮНСНИЙ 
хАНГАмж, хҮРТэмжИЙН ТОЙм

шинэ çууны хүнс хîîлны үндсэн 
эх үүсâэр нь байгалийн улаìæлалт 
бүтээгдэхүүн, найрлагыг тîхируулсан 
бүтээгдэхүүн, хуâиргасан аìьд îрганиçìын 

1 Даìдинсүрэн Л. хүнсний аюулгүй байдлын 
үндэс, 2015 

гаралтай бүтээгдэхүүн гэæ эрдэìтэд 
тºсººлæ байна2. манай улсын гаçар нутгийн 
хэìæээ, ìал сүргийн тîî, байгалийн 
баялгийн нººцийг тîйìлîн үçэхэд хүнсний 
гîл нэрийн бүтээгдэхүүнээр ººрийгºº 
хангаад çîгсîхгүй, ìах, сүү, үр тариа, 
тºìс, хүнсний нîгîîны бүтээгдэхүүн, ìал, 
ургаìлын гаралтай биîлîгийн идэâхит 
бэлдìэлийн экспîртîîр дэлхий хүнсний çах 
çээлд îрîлцîх бүрэн бîлîìæтîй. мîнгîлын 
хүнсний нººцийн даâуу тал нь дэлхий 
дахинаар эрхэìлэх бîлсîн байгалийн 
бүтээгдэхүүн, түүний эх үүсâэр нь унаган 
тºрхºº хадгалан үлдсэн гаçар нутаг, 
бэлчээрийн ìал аæ ахуй ìаань билээ. 

мîнгîл улсын хºгæлийн бîдлîгын 
îлîн бариìт бичигт энэ даâуу талыг үр 
ºгººæтэй ашиглах стратåги, үйл аæиллагааг 
тодорхойлсон байдаг. Жишээлбэл, 
мîнгîл улсын Çасгийн гаçрын 2020-
2024 îны үйл аæиллагааны хºтºлбºр 
(уих, 2020.08.28, тîгтîîл 28)-т “хАА-н 
бүтээгдэхүүн үйлдâэрлэл, бîрлуулалтын 
сүлæээг хºгæүүлæ, гîл нэрийн хүнсний 
бүтээгдэхүүний хэрэгцээг дîтîîдîîс бүрэн 
хангаæ, иìпîртыг îрлîх бîлîн экспîртын 
бариìæаатай үйлдâэрлэлийг дэìæинэ” 
гэсэн тîì çîрилт дэâшүүлæээ.

манайд 2007 îн хүртэл буудай, гурил, 
тºìс, хүнсний нîгîî, сүү, цагаан идээний 
çîнхилîх хуâийг иìпîртîîр хангаæ, 
“хүнсний биå даасан байдал” алдагдсан 
нîцтîй үå байлаа. харин îдîî ìах, гурил, 
сүү, буудай, тºìсний хэрэгцээ хангалтаар 
хүнсний баталгаат байдлын “биå даасан”, 
хүнсний нîгîî, ºндгººр “эрсдэлтэй”, харин 
тºрºл бүрийн будаа, чихэр, æиìс, ургаìлын 
тîс, çагасны хуâьд иìпîртîîс хаìааралтай 
түâшинд байна. гаалийн статистикаас 
тîîцîхîд сүүлийн 10 æилийн дундæаар 
ìанай улсын æилийн хүнсний экспîрт 120 
сая îрчин аì.дîллар, харин иìпîрт 540 сая 
аì.дîллар, ººрººр хэлбэл экспîрт-иìпîртын 

2 Даìдинсүрэн Л. Эрдэì шинæилгээний илтгэл, 
ºгүүллийн сîрчилсîн эìхэтгэл,  2015
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харьцаа 1:5 байгаагийн дîтîр тºрºл 
бүрийн бîîâ, чихэр, цагаан идээ, çайрìаг, 
цºцгийн тîс, пиâî, даâс çэрэг эх îрîндîî 
үйлдâэрлэдэг îлîн бараа байгаа нь нэн 
харамсалтай. Жилд дунджаар 500-600 гаруй 
ìян.т аìьдын æин бүхий 15-20 сая тîлгîй 
бэлчээрийн ìалыг хүнсэнд çарцуулæ, 350-
400 ìян.т ìах бэлтгэдэг бîлîâч үүний 95-
97 хуâийг хээрийн нºхцºлд, үйлдâэрлэлийн 
бус аргаар тºхººрч, çºâхºн æингийн 
хîрîгдлîîр 14 ìянган ºрх буюу 56 ìянган 
хүний хîнîгийн хэрэгцээний тураг ìах, 
үүний çэрэгцээ хүнс-биîлîгийн үнэт чанар 
бүхий гүçээ, сархинаг, шийр, тагалцаг, 
цус, бүлх, шºрìºс, фåрìåнтийн түүхий эд 
ихээхэн хэìæээгээр хаягддаг. Ер нь бидний 
бариìæаалсан тîîцîîгîîр ìах бэлтгэл, 
үйлдâэрлэлт, худалаалалтын яâцад хүнсэнд 
çарцуулсан ìалын нийт аìьд æингийн 1/4 
нь буюу 50 гаруй ìян.т тураг ìахтай тэнцэх 
хэìæээний хүнсний нººц алдаæ байна3.

Үр тариа, тºìс, хүнсний нîгîî хураах, 
тээâэрлэх, ìах, бусад бүтээгдэхүүний 
хадгалах, худалдахад янç бүрийн үрэгдэл, 
хîрîгдîл гардаг. Үүн дээр ìалын çүй 
бусын хîрîгдîл, тºлтэй ìалыг саалинд 
хаìруулдаггүй çэрэг дутагдлыг тîîцâîл 
ìанайд хүнсний нººцийн асар их алдагдал 
байна. ийì учраас ìакрî түâшинд хүрсэн 
үр дүн, нººц, бîлîìæид суурилан Çасгийн 
гаçрын хºтºлбºрийг хэрэгæүүлэх үйл 
аæиллагааг “тîîнîîс чанарт шилæих”, 
“нººцийг үр ашигтай çарцуулах”-д 
чиглүүлэх нь чухал байна. 

хүнсний хангаìæ, хуâаарилалт, 
түгээлтэд нэгэнт хэâшсэн “чåнæийн 
тîгтîлцîî” нь бүтээгдэхүүний эрүүл ахуйн 
аюулгүй байдлын çºрчил, эрсдэл, хүнсний 
нººцийн алдагдлын үндсэн шалтгаан бîлæ 
байгааг ººрчлºн шинэчлэх цаг нэгэнт 
бîлæээ. Түүнчлэн стратåгийн хүнсний 

3 Даìдинсүрэн Л, Сэлэнгэ Ц, Алтанцэцэг Д, 
“мах үйлдâэрлэлт-нийлүүлэлтийн ºртгийн сүлæээний 
судалгаа”, ХХААЯ, НҮ-ийн ХХААБ,  GCP_MON007_
Ita тºслийн тайлан, 2011

нººц, хангаìæийн судалгаа, тîîцîîны хэì 
хэìæээ, арга çүйд тåхнîлîгийн çарчиì, 
түүхий эд, бүтээгдэхүүний лîгистик 
урсгалд нийцээгүй, эргэлçээтэй çүйл 
цººнгүй байгааг ч хэлэхгүй байхын аргагүй. 
Бидний судалснаар (Л.Даìдинсүрэн, “хүн 
ба хүнс” сэтгүүл, 2020,3) хАА-д бэлтгэсэн 
ìахны хэìæээг нядалгааны æингээр буюу 
арьс, ширийг хассан æингээр, харин хүн 
аìын хэрэгцээг ясгүй ìаханд суурилсан 
æишиг хэìæээгээр, бîдит хэрэглээг ястай 
ìахаар тîîцîæ байгаа нь ìахны нººц, 
хангаìæийн тîîцîîнд îйлгîìæгүй байдал 
үүсгэæ, эцэстээ ìахны хангаìæ дîгîлдîæ, 
үнэ çîхиîìлîîр ºсºх бас нэг шалтгаан ч 
болох магадлалтай. Жишсэн дундаж нэг 
хүнд нîгдîх сүү, цагаан идээний хэрэглээ нь 
“хүнсний аюулгүй байдлын статистикийн 
үçүүлэлт” эìхэтгэл (ҮСх, 2019)-д 
æишиг хэìæээнээс 1,9 л-ээр илүү, харин 
“мîнгîл улсын статистикийн эìхэтгэл 
2019”-д æишгээс 17,3 хуâиар бага байна. 
Статистикийн үçүүлэлтүүд ийнхүү çºрүүтэй 
байгаа нь сүүний нийт нººцийг çах çээлд 
бүрэн нийлүүлсэн ìэт тîîцдîг, хэрэглээний 
æишигт сүү, тараг гэæ тусад нь çаасан, çариì 
бүтээгдэхүүн, æишээ нь цºцгий-цºцгийн 
тîс, аарц-бяслагийг нийлүүлэн ìэдээлдэг 
çэрэг îлîн шалтгаантай. Үтрэìээс буудайг 
үйлдâэр, нººцийн агуулах хүртэл тээâэрлэх, 
эдгээр аæ ахуйд буудайн чийгийг стандартад 
нийцүүлэх, хîльцîîс цэâэрлэхэд æингийн 
хîрîгдîл дахин гардаг учраас буудайн нººц, 
хангаìæийн тîîцîî нь үтрэìийн бус, харин 
агуулах /элåâатîр/-ын æинд суурилбал 
илүү îнîâчтîй бºгººд тåхнîлîгийн çарчиì, 
лîгистикийн урсгалд нийцнэ гэæ үçэæ 
байна. 

манайд хураасан нийт үр тарианы 95-
96 хуâь нь буудай, дºнгºæ 4-5 хуâь нь арâай, 
îâъёîс байдаг (Статистик эìхэтгэл, 2019), 
гэтэл хºх тариа, түүний гурил, гурâалæин 
будаа çэрэг хүнс-биîлîгийн ºндºр ач 
хîлбîгдîлтîй будааны îлîн  çүйлийг æил 
бүр 50 ìян.т îрчиì хэìæээгээр иìпîртîлæ 
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байгааг ч анхаарах нь хэрэгтэй юì. Эдгээр 
æишээ нь хүнсний нººц, хангаìæийн 
тºлºâлºлт, тºсººллийг аль бîлîхîîр 
бîдитîй бîлгîхîд юуны ºìнº хүнс, хºдºº 
аæ ахуйн статистикийн хºгæил нэн чухал 
бîлîхыг харуулæ байна. 

хҮНСНИЙ бОДИТ хэРэГЛээ, 
хҮРТэмж

Статистикийн албан ёсны ìэдээллээр 
улсын хэìæээнд æишсэн дундаæ нэг хүний 
хîнîгийн хэрэглээний бүтэц сүүлийн 
æилүүдэд сайæирч, 2019 îны дүнгээр ìах, 
ìахан бүтээгдэхүүн, сүү, цагаан идээ, 
гурил, гурилан бүтээгдэхүүн, тºрºл бүрийн 
будаа, чихэр, саахарын çүйлийн çºâлºìæ 
хэìæээ (Эрүүл ìэндийн сайд, 2017, А/74)-г 
хангаæ байна. гэâч хîт, хºдººгийн хүн 
аìын хүнсний хүртэìæ эрс ялгаатай хэâээр 
байна. Тухайлбал, 2019 îнд хºдººгийн 
1 хүний ìахны сарын хэрэглээ улсын 
дундæаас 2,1 кг, хîтынхîîс 4,0 кг-аар, сүү, 
цагаан идээнийх хîтынхîîс 8,1 кг-аар илүү, 
харин тºìсний хэрэглээ хîтынхîîс 0,4 кг-
аар, хүнсний нîгîîных бараг 1,0 кг-аар тус 
тус бага байна. улсын хэìæээнд ºрхийн 
хуâийн аæ ахуйгаас бэлтгэсэн хүнсний çүйл 
2010 îнд ºрхийн нийт ìºнгºн îрлîгын 5,6 
хуâь байсан бîл 2019 îнд 3,8 хуâь бîлæ, 
хîтîд 0,54 хуâиар, хºдººд бараг хîёр дахин 
буурсан нь иргэний санаачлага, тºрийн 
дэìæлэг хэрэгтэй бîлсны илрэл. Өрхийн 
хүнсний хэрэгцээний сарын ìºнгºн çарлага 
2004 îнд 56.7 ìян.тºг, 2008 îнд 119,5 ìян.
тºг байсан бîл 2019 îнд 275,0 ìян.тºг бîлæ, 
2004 îныхîîс 4.8 дахин, 2008 îныхîîс 2,3 
дахин тус тус нэìэгдæээ. Эдгээр тîî бариìт 
бîл çºâхºн ìакрî түâшингийн буюу улсын 
дундæийг илэрхийлсэн үçүүлэлт, харин 
ºрх, иргэний хүнсний хүртэìæ-хэрэглээг 
îрлîгын түâшингээр судлахад эрс ººр дүр 
зураг гардаг юм. Жишээлбэл, зохистой 
хэìæээнд дүйцсэн хүнс хîîл хэрэглэхэд 
нэг хүний сарын хүнсний çарлага 90 îрчиì 
ìян.тºг, ºрхийнх 350 ìян.тºг байâал 
хүрэлцээтэй, харин бидний судалгаагаар 

дундаæ îрлîгîтîй иргэний хүнсний сарын 
бîдит çарлага 71901,0 тºг, ºрхийнх 287606,0 
тºг, ядуу иргэн, ºрхийнх үүнээс 2,2 дахин, 
нэн ядуугийнх бараг 3 дахин бага байна. 
ийнхүү аìьæиргааны түâшин, бîдит 
îрлîгîîс шалтгаалан хүн аìын бүлгүүдийн 
хүнсний хэрэглээ, хүртэìæ эрс ялгаатай 
байна.  

Бидний судалгаагаар (Л.Даìдинсүрэн 
нар, 2009) аìьæиргааны дээд түâшинд 
нэг хүнд нîгдîх ìахны хэрэглээ æишиг 
хэìæээнээс 2,6 дахин, дунд түâшинд 2 
дахин тус тус илүү, харин ядуу иргэнийх 
1,3 дахин, нэн ядуугийнх 1,8 дахин 
бага байна4. ийì учраас аìьæиргааны 
баталгааæих түâшингээс бага îрлîгîтîй 
ºрхийн хүнсний үндсэн хэрэглээ нь 
гурил, гурилан бүтээгдэхүүн, тºìс 
тºдийхнººр хяçгаарлагддаг. нийгìийн 
эрүүл ìэндийн үндэсний тºâийн “хîîл 
тэæээлийн үндэсний хэìæээний нийгìийн 
v судалгаа, 2017”-аар нийт ºрхийн 22,7 
хуâьд хүнсний баталгаат байдал нîцтîй 
түâшинд алдагдсан нь тîгтîîгдæээ5. мºн 
нҮБ-ын “Дэлхийн хүнсний аюулгүй 
байдал, хîîл тэæээлийн тºлºâ байдлын 
тайлан, 2017”6-д мîнгîл улсын хүн аìын 
18,7 хуâь нь хүнсний баталгаат байдал 
алдагдсан нºхцºлд байдаг гэæ дүгнэæээ. 
Дэлхийн хүнсний хºтºлбºр (WFP)-ийн 
“ºлсгºлºнгийн çураглал”7-д мîнгîл улсыг 
хүн аìын 15-24 хуâь нь хүнс хîîлны 
дуталтай îрны хэсэгт îруулсны үндэслэл 
нь 2018 îны дүнгээр ìанайд ядуурлын 
хаìралтын хүрээ 28,4 хуâь, гүнçгийрэлт 7,7 
хуâь, ìэдрэìæ 2,7 хуâь байгаатай хîлбîîтîй 
гэæ үçэæ байна (Çураг 1). хүнсний хуâьд 
эìçэг бүлгийн иргэн, ºрхºд тºрººс ìºнгºн 
дэìæлэг үçүүлсээр ирсэн, энэ æил гэхэд цар 
тахалтай хîлбîгдуулан туслаìæийг хîёр 
дахин нэìэгдүүллээ. 

4 Даìдинсүрэн Л. Эрдэì шинæилгээний илтгэл, 
ºгүүллийн сîрчилсîн эìхэтгэл, “Алìаç прåсс”, 2015

5 мîнгîл улсын статистикийн эìхэтгэл, 2019
6 http://www.fao.org/3/a-I7695e.pdf
7 https://www.wfp.org/publications/hunger-map 2020

http://www.fao.org/3/a-I7695e.pdf
https://www.wfp.org/publications/hunger-map 2020
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Зóраг 1. Дýëõийн өëñгөëөнгийн òарõаö

             Эх сурвалж: https://www.wfp.org/publications/hunger-map-2020

“нийгìийн халаìæийн тухай” хууль 
(шинэчилсэн найруулга, 2012), “хүнсний 
тухай” хууль (шинэчилсэн найруулга, 
2012)-иудын хîлбîгдîх çаалтуудын дагуу 
эìçэг бүлгийн иргэдэд “хүнсний эрхийн 
бичиг” îлгîхын çэрэгцээ хүнсний асуудлаа 
биå даан шийдâэрлэх чадâартай ºрх, 
иргэний тîîг нэìэгдүүлэх талаар нутаг 
дэâсгэрийн бүх шатны Çасаг даргын үйл 
аæиллагааг улаì идэâхæүүлэх, иргэд, ТББ-
уудын үйл аæиллагааг дэìæих шаардлага ч 
бîдитîй îршиæ байна. 

хҮНСНИЙ бҮТээГДэхҮҮНИЙ 
ЧАНАР, АюÓЛГҮЙ бАЙДАЛ

мîнгîл улсын үндэсний аюулгүй 
байдлын үçэл бариìтлал (уих, 2010)-ын 
дагуу “хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгүй 
байдлыг хангах  тухай (уих, 2012), мал, 
аìьтны эрүүл ìэндийн тухай (уих, 
2016), Тариалангийн тухай (уих, 2016) 
çэрэг хууль батлагдаæ, лаâлагаа бîлîн 
итгэìæлэгдсэн лабîратîриудын тåхник 
хэрэгсэл, хүний нººц сайæирч, хүнсний 
түүхий эд, бүтээгдэхүүний чанар, аюулгүй 
байдлын çºрчил, дутагдлыг илрүүлэн 
арилгах аæилд ахиц гарч байна. гэâч 

бидний çариì судалгаа бîлîн îлдîцтîй 
ìэдээллээс үçэхэд хАА-н үйлдâэрлэл, 
хүнсний тээâэрлэлт, хадгалалт, худалдааны 
үå шатанд бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлын 
эрсдэл ºндºр, ìал эìнэлгийн ариун цэâэр, 
ìах, сүүний аюулгүй байдал, ургаìлын 
хîриî цээрийн хяналт нь гарал үүслийн 
гэрчилгээ îлгîх тºдийгººр хяçгаарлагдсан 
хэâээр байна8. 

“хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгүй 
байдлыг хангах тухай” хууль (2012)-иар 
хүнсний үйлдâэрлэл, үйлчилгээнд хАА, 
үйлдâэрлэл, эрүүл ахуйн çîхистîй дадлууд 
хэâшүүлэхээр çаасан бîлîâч эрх бүхий 
байгууллагын çааâар, çºâлºìæ тºдийгººр 
энэ аæил хяçгаарлагдаæ, бэлчээрийн ìал 
аæ ахуй, æиæиг тариалан, хүнсний çах, 
тээâэр, “чåнæ”-ийн тîгтîлцîîны аюулгүй 
байдал, эрүүл ахуйн хэì хэìæээ ºнºº 
хэр тîдîрхîйгүй байгаа билээ. мîнгîл 
улсад хүнсний түүхий эд, бүтээгдэхүүний 
чанар, эрүүл ахуйн 662 стандарт хүчин 
тºгºлдºр байгаагийн 39,6 хуâь нь îлîн 

8 Даìдинсүрэн Л. Эрдэì шинæилгээний илтгэл, 
ºгүүллийн сîрчилсîн эìхэтгэл, “Алìаç прåсс”, 2015, 
“мîнгîл улсын хүнсний аюулгүй байдлын эрх çүйн 
îрчин” үнэлгээний  тайлан, Дэлхийн банкны бүлэг, 
Олîн улсын санхүүгийн кîрпîраци, 2015.04, уБ

https://www.wfp.org/publications/hunger-map-2020
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улсын түâшинд хүрсэн, 60,4 хуâь нь îлîн 
улсын стандарттай уялдсан гэæ хîлбîгдîх 
байгууллагуудаас тайлагнадаг бîлîâч 
2019 îны байдлаар тэдгээрийг ìºрдºæ, 
тîхирлын тэìдгээр батлагааæуулсан аæ 
ахуйн нэгæ, бүтээгдэхүүн ìаш цººн байгаа 
бîлнî. гадаад îрнуудын туршлагаас үçэхэд 
хүнсний түүхий эд, бүтээгдэхүүний чанар, 
аюулгүй байдлын үçүүлэлт, хэì хэìæээг 
Çасгийн гаçрын тåхникийн çîхицуулалтаар 
тîгтîîдîг нь стандарт, тåхникийн 
çîхицуулалтын хуулийн чадаìæтай 
хîлбîîтîй. 

Çасгийн гаçраас сîгтууруулах ундаа, 
сүү, цагаан идээ, бялууны үйлдâэрлэл, 
худалдааны тåхникийн çîхицуулалтыг 
2008-2011 îнд баталсан, харин түүнээс 
хîйш энэ аæил çîгсîнги байдалд îрæээ. 
хîîл хүнсээр даìæих ºâчин, халдâарт 
бîлîн халдâарт бус хîрдлîгîд хүìүүс, 
ялангуяа бага насны хүүхэд ºртºх тîхиîдîл 
тасрахгүй байгаа бºгººд тухай бүрт эрүүл 
ìэнд, ìэргэæлийн хяналт, îнцгîй байдлын 
гаçар, нутаг дэâсгэрийн çасаг çахиргаанаас 
“гал унтраах” çарчìаар аæилладаг, хэâлэл, 
ìэдээллийн хэрэгслээр îлîн нийтийн дунд 
“шуугиан” дэгдээдэг бîлîâч уг үйл яâдал 
наìæсаны дараа чиìээгүй бîлдîг, харин 
нэгэнт гарсан ºâчин, хîрдлîгî ººр гаçарт 
дахин даâтагдахгүй гэсэн итгэл, үнэìшил 
тºрд ч, иргэнд ч байхгүй, үүнд  бид 
дасчихаад байгаа нь эìгэнэл юì. иìпîртын 
хүнсний бүтээгдэхүүний чанар, аюулгүй 
байдлын  çºрчил,  дутагдал тасрахгүй, 
илрүүлэлт нь тîхиîлдлын чанартай, åр 
нь энэ аæил çºрчилтэй бүтээгдэхүүнийг 
устгах тºдийгээр хяçгаарлагддаг. гарал 
үүсэл нь тîдîрхîйгүй, эсâэл хаяг, шîшгî 
нь бидний үл ìэдэх хэл бичигтэй, тухайн 
îрны экспîртын шаардлагад нийцээгүй 

учраас çºâхºн байгууллагын стандартын 
тэìдэглээтэй, îрц, найрлагын ìэдээлэл 
бүрэн бус çэрэг îлîн çºрчилтэй иìпîртын 
бараа ìанай хүнсний çах çээлд нэн элбэг 
хэâээр байна. Энэ нь “хяналт, шалгалтын 
тîгтîлцîî бүрдээгүй çах çээл рүү гадаадын 
çºрчилтэй хүнсний урсгал чиглэдэг” гэсэн 
ДхБ-ын дүгнэлтийн бîдит æишээ юì. ийì 
учраас иìпîртын хүнсний бүтээгдэхүүний 
гарал үүсэл, аюулгүйн үçүүлэлт, стандарт, 
тåхникийн çîхицуулалт, баталгааны талаар 
хºрш îрнууд, Еâраçийн хîлбîîтîй Çасгийн 
гаçрын түâшинд хэлэлцээр байгуулах цаг 
бîлæээ. манайд гаалийн татâар 5 хуâь, 
харин хîёр хºршид ìаань 30-аас дээш хуâь 
байгаа нь чанаргүй барааны урсгал ìанайх 
руу үргэлæлэх бас нэг шалтгаан юì. Ер нь 
хүнсний бүтээгдэхүүн иìпîртлîгчийн эрх, 
үүргийг тîдîрхîй бîлгîх, ялангуяа хилийн 
худалдаа, бараа сîлилцîî, иìпîртын çааг, 
ялгааг тîгтîîх шаардлагатай байна.

хҮНС хООЛНЫ ØИм ЗҮЙ

улсын хэìæээнд æишсэн дундаæ хүний 
хэрэглэсэн хүнс хîîлны илчлэг, шиìт 
чанар нь çîхистîй хîîллîлтын æишгээс 
280,0 ккал илүү байна. хîтын хүний 2019 
îнд хэрэглэсэн хүнс хîîлны илчлэг нь 
çºâлºìæººс 55 ккал дутуу, уураг нь 15,1 
г, ººх тîс нь 7,4 г, нүүрс ус нь 11,7 г-аар  
тус тус бага байæээ9. хºдººд хүнс хîîлны 
илчлэг бîлîн шиìт чанарын бүх үçүүлэлт нь 
çºâлºìæ бîлîн улсын дундæаас илүү байна 
(Çураг 2). хîнîгт хэрэглэсэн нийт уургийн 
60-аас дээш хуâь нь аìьтны гаралтай байгаа 
нь ДЭмБ-ын үнэлгээгээр “тºгс хîîллîлт”10 
бºгººд бидний бахархал юì. 

9 мîнгîл улсын статистикийн эìхэтгэл, 2019
10 Innovation in Food and Nutrition Science, Interna-

tional Conference, UB, 2010 Northeast Asian agriculture 
and Food Security, International Conference, 2009
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Зóраг 2. мîнгîë õүний õүнñ õîîëнû шиì зүй, 2019

 харин ººх тîс, түүний дîтîр 
аìьтны гаралтайнх даâаìгайлæ байгаа 
нь хүний эрүүл ìэндийн хуâьд сºрºг 
үçүүлэлт бîлнî. манайд цºцгийн тîс бараг 
үйлдâэрлэхээ бîльсîн учраас хэрэгцээг 
иìпîртын цºцгийн тîс îрлуулагч (spread), 
ìаргаринаар хангадаг бºгººд эдгээр нь эрүүл 
ìэндэд сºрºг нºлºº бүхий хуâирсан тîсны 
хүчил (trans fat-транс тос) агуулдаг учраас 
бусад îрîнд иìпîртыг тарифын бîлîн эрүүл 
ахуйн шаардлагаар хяçгаарладаг юì. гэтэл 
ìанайд æил бүр 7000 îрчиì тîнн ìаргарин 
иìпîртîлдîг. “хîîл тэæээлийн үндэсний 
v судалгаа, 2017”-ны тайланд “...мîнгîлд 
хүн аìын хîîл тэæээлийн талаар 2010 
îнîîс хîйш багагүй ахиц гарсан бîлîâч 
бичил тэæээлийн дутал нийт хүн аìын 
дунд түгээìэл, эрүүл ìэндийн тулгаìдсан 
асуудал бîлсîн байна” гэæ дүгнээд энэ 
байдал таâ хүртэлх насны хүүхдийн дунд 
хаìгийн их тархалттай. Тухайлбал, ийì 
насны хүүхдийн 27 хуâь нь цус багадалттай, 
21 хуâь нь тºìºр, 70 хуâь нь А аìиндэì, 90 
хуâь нь Д аìиндэìийн дуталтай бîлîхыг 

тэìдэглэæээ11. мºн нийт бүс нутгийн 
түâшинд илүүдэл æин, таргалалтын тархалт 
тахлын хэìæээнд хүрч, хүүхдийн дунд ºсºн 
нэìэгдсээр нийгìийн эрүүл ìэндэд тулгарч 
буй хаìгийн тîì асуудал бîлсîн тухай 
нîцтîй дүгнэлт хийсэн байна. Түүнчлэн 
ìîнгîл хүний даâсны хэрэглээ îлîн улсын 
байгууллагын çºâлºìæººс даруй 3 дахин, 
чихрийн хэрэглээ 2 дахин тус тус илүү 
гарч, эрүүл ìэндэд сºрºг нºлºº үçүүлэх 
түâшинд хүрсэн байна. Аìьдралын бîлîìæ 
ìуутай ºрхºд æиìс, æиìсгэнэ, хүнсний 
нîгîî, ºндºг, çагас çэрэг биîлîгийн идэâхит 
бîдисîîр баялаг хүнсний хэрэглээ туйлын 
хангалтгүй, хîт, хºдººгийн хүний хүнсний 
шиìт нэгдэл, бîдисын хэрэглээ ч асар их 
çºрүүтэй байна. Тухайлбал, хîтîд аìиндэì 
А, В-ийн бүлэг, аìиндэì РР, кальц, фîсфîр, 
тºìºр, харин хºдººд аìиндэì С, В-ийн 
бүлэг ихээр дутагдаæ байна. Таâ хүртлэх 
насны хүүхдийн 41 хуâь нь Д аìиндэìийн 
дуталтай, 20.8 хуâь нь çулай çººлºн, хºл нь 
ìайга, үå ìºч нь хаâдартай байна. 

11  хîîл тэæээлийн үндэсний хэìæээний 
нийгìийн v судалгаа, 2017

Эх сурвалж: Монгол Улсын статистикийн эмхэтгэл 2019, бүлэг 5 
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Бидний судалгааны урьдчилсан 
дүнгээр хîтын îршин суугчдын гэдэсний 
ìикрîфлîрын хэâийн тîгтîлцîî ч ихээхэн 
алдагдсан байна. Сүүлийн дºрâºн æилийн 
дундæаар ìанай îрîнд æил бүр 15500 
хүн нас барсны шалтгааны 46.6 хуâийг 
цусны эргэлтийн тîгтîлцîîны бîлîн 
хîîл шингээх тîгтîлцîîны ºâчин эçэлæ 
байна. Дээрх тîî бариìтууд, судалгааны 
дүнгээс үçâэл нийгìийн эìçэг бүлгийн 
дунд хîîл тэæээлийн дутал, харин нийт 
хүн аìын дунд эслэг, îлигîсахарид, 
тîсны ханаагүй хүчил, аìиндэì, бичил 
эрдэс бîдис, ашигтай бичил биåтэн çэрэг 
биîлîгийн идэâхит хүчин çүйлсийн дутал-
“фиçиîлîгийн ºлсгºлºн” бîдитîй îршиæ 
байна. мîнгîлчуудын хуâьд байгалийн 
унаган бүтээгдэхүүнээр çºâ хîîллîдîг 
улаìæлалтай ч бусдыг дуурайæ, чихэрлэг 
аìт, гадаад тºрх, ºнгº үçэìæийг аìьдралын 
түâшний баталгаа ìэтээр тºсººлºн сүүлийн 
æилүүдэд “хîîлîîр эìчлэх” тухай даì яриа, 
суртачилгаанд ихээхэн ºртºæ байна. 

ДҮГНэЛТ, САНАЛ

хүнсний аюулгүй байдлын бîдит 
түâшний үнэлгээг нэгтгэн дүгнэхэд ìанайд 
хүн аìын хэрэгцээг бүрэн хангах нººц 
байгаа бîлîâч хүнсний хангаìæ тîгтâîртîй 
ìуутай, хүртэìæ æигд бус, түүхий эд, 
бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлын нîцтîй 
çºрчлүүд дахин даâтан гардаг, буруу 
хîîллîлт, шиìт бîдисын дутал нийтлэг 
бîлсîн çэрэг îлîн асуудал хуриìтлагдæээ. 
Энэ бүхэн нь эцэстээ хүн аìын эрүүл аæ 
тºрºх үндсэн эрхэд нîцтîй нºлººлæ байна. 
хүнсний аюулгүй байдлын тулгаìдсан 
асуудлуудыг шийдâэрлэх аæлыг юуны 
ºìнº хандлагын ººрчлºлтººс эхлэх ёстîй 
гэæ үçэæ байна. Тîдруулбал, “хүнсний 
аюулгүй байдал” (food security)-ыг 
“бүтээгдэхүүний аюулгүй байдал” (food 
safety)-тай хутгалгүйгээр удирдлагын бүх 
шатанд бîлîн иргэн бүр ºргºн агуулгаар 
нь бүрэн îйлгîдîг бîлîх хэрэгтэй байгаа 

юì. ингэснээр хүнсний аюулгүй байдлын 
асуудлуудыг удирдлагын дээд шатанд 
çºâхºн ххААхҮ-ийн сайд руу, харин 
нийслэл, айìагт мэргэæлийн хяналтын 
гаçар, хэлтэс рүү, салбарын яаìанд хүнсний 
үйлдâэрийн бîдлîгî çîхицуулалтын гаçар 
луу çаачихдаг буруу çуршлаас сална.

“хүнсний тухай” хууль (2012)-ийн 
18 дугаар çүйлийн дагуу Çасгийн гаçрын 
дэргэд байгуулагдсан “хүнсний аюулгүй 
байдлын үндэсний çºâлºл”-ийн үйл 
аæиллагааг эрчиìæүүлэх нь нэн чухал 
байна. Энэ çºâлºл нь хүн аìын хүнсний 
бîдит хэрэглээ, хангаìæийн бîлîн чанар, 
эрүүл ахуйн тºлºâ байдал, хүнсний нэр 
тºрºл, найрлага, шиì тэæээлийн çîхистîй 
харьцаа, цаашид аâах арга хэìæээний 
талаар æил бүр Үндэсний аюулгүй байдлын 
çºâлºлд,  хүнсний аюулгүй байдлын тºлºâ 
байдлын талаарх тайланг æил бүр уих-д 
танилцуулах үүрэгтэй. Энэ үүрэг хэрэгæâэл 
хүнсний аюулгүй байдлын асуудлуудад тºр, 
çасгийн дээд түâшний анхаарал тºâлºрºх 
бîлнî. уг çºâлºлийн аæлын албаны нэгæийг 
ххААхҮя-нд биå даалган байгуулах, 
нºхцºл байдлын  çадлан шинæилгээ, 
үнэлгээ хийх судалгааны ìэргэшсэн баг, 
хэсэг аæиллуулах çэрэг ìåнåæìåнтийн 
ººрчлºлтүүд ч çайлшгүй хэрэгтэй. Үүний 
çэрэгцээ   хүнсний аюулгүй байдлыг хангах 
талаар нутаг дэâсгэрийн çасаг, çахиргааны 
эрх, үүргийг îнîâчлîх шаардлагатай. 

хºдºº аæ ахуй, үйлдâэрлэл, эрүүл ахуйн 
çîхистîй дадлууд эçэìших, “чåнæ”-ийн 
тîгтîлцîîг ºртгийн сүлæээ бîлгîн ººрчлºх, 
эрүүл ахуйн баталгааг îлîн улсын түâшинд 
хүргэх талаар дунд, урт хугацааны стратåги 
хэрэгæүүлæ, бичиг цааснаас аìьд аæилд, 
ярианаас үр дүнд шилæих цаг бîлæээ. 
хүнсний эрхээ бүрэн эдлэх талаар иргэнийг 
идэâхиæүүлэх, хүнсний хэрэглээний 
бîлîâсрîлыг хүн бүрт эçэìшүүлэх, 
улаìæлал, шинэчлэлд суурилсан эрүүл 
хîîллîлтын бîдлîгî хэрэгæүүлэх нь чухал 
байна. 
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ОРØИЛ

мîнгîл улсын хүн аìд хîîл 
бîлîâсруулах эрхтэн тîгтîлцîîны ºâчлºл 
бîлîн хîрт хаâдар сүүлийн 20 гаруй æилд эрс 
ºсч байгаа ба элэг, хîдîîдны хîрт хаâдраар 
ºâчлºл хаìгийн их байна. ялангуяа хîîл 
бîлîâсруулах эрхтэн тîгтîлцîîны ºâчлºл, 
хîдîîд, элэгний хîрт хаâдрын ºсºлтийг 
хүнсний аюулгүй байдалтай шууд хîлбîæ 

The main goal of this study focused on the specialized and laboratory’s in-
spections for import food safety. We have been determined current potentiality 
of the National reference laboratory for food safety and Inspection laborato-
ries for food safety which located near the Altanbulag and Zamiin-Uud border 
posts. It has been observed that the specialized inspections for import food 
based on risk classification are no effect. Also current potentiality of the main 
three laboratories is insufficient to do complete inspections for food safety 
parameters due to lack of equipments and reagents. 

Keywords: food safety, food inspection laboratory, food hygiene, pesticide, 
phytosanitary

хҮНСНИЙ ИмПОРТЫН хЯНАЛТ бА СОРИЛТЫН 
ЛАбОРАТОРИÓДЫН ЧАДАВхЫН

 ӨНӨӨГИЙН ТҮВØИН
 

э.эНхмАА (Ph.D)

үçэх нь хаìгийн бîдитîй юì. Бусад тºрлийн 
хîрт хаâдрын ихсэлт ч ìºн хүнсний аюулгүй 
байдалтай хîлбîîтîй байх үндэстэй. 
мîнгîл улсад хîîл бîлîâсруулах эрхтэн 
тîгтîлцîîны ºâчин сүүлийн 21 æилд (1996-
2016 îн) тîгтìîл хîёрдугаарт1 бичигдэæ, 

1 Э.Энхìаа. мîнгîл улсын хүн аìын нийт ºâчлºлийн 
хîрин нэгэн æилийн тархалтад хийсэн судалгаа.уБ., 2017.
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элэгний хîрт хаâдар хаìгийн ихтэй, 
хîдîîдны хîрт хаâдрын ºâчлºлººр БнСу-
ын дараа2 хîёрт эрэìбэлэгдэæ байгаа нь 
хîîл хүнсний чанар, аюулгүй байдал дîрîй 
байгааг харуулæ байна.

нийгэì, эдийн çасгийн шилæилтийн 
îн æилүүдэд мîнгîл хүний хîîл хүнсний 
бүтэц, хэâ ìаяг ихээхэн ººрчлºгдсºний нэг 
илрэл нь иìпîртын хүнс нэлээд хэрэглэдэг 
бîлсîн яâдал юì.

ийìд Стратåги судалгааны 

2 International Agency for Research on Cancer, 
WHO.

хүрээлэнгээс 2017-2018 îнд иìпîртын 
хүнсний аюулгүй байдалд хîлбîгдîх 
асуудлаар иæ бүрэн судалгаа хийæ, дараах 
үр дүнд хүрээд байна. 

хҮН АмЫН хООЛ 
бОЛОВСРÓÓЛАх эРхТэН 
ТОГТОЛЦООНЫ ӨВЧЛӨЛ СҮҮЛИЙН 
20 жИЛД эРС ИхэСЛээ 

1996 îнîîс хîйш, 2016 îны байдлаар 
10000 хүнд нîгдîх хîîл бîлîâсруулах эрхтэн 
тîгтîлцîîны ºâчлºл гîâьсүìбэр, Дархан-
уул, Сэлэнгэ, хºâсгºлººс бусад 17 айìагт 
1,1-17,6 дахин ихэсчээ (хүснэгт 1, Çураг 1).

1996 îн буюу нийгэì, эдийн çасгийн 
шилæилтийн эхэн үåтэй харьцуулахад хîîл 
бîлîâсруулах эрхтэн тîгтîлцîîны ºâчлºл 
21 айìагт дундæаар 2,5 дахин, улаанбаатарт 
5,2 дахин ихэсчээ. Айìаг, îрîн нутагтай 

харьцуулбал нийслэлийн хүн аìын хүнсний 
хэрэглээний сагсанд иìпîртын хîîл хүнс 
харьцангуй их байгаа бºгººд энэ нь ºâчлºл 
ихсэх шалтгаан бîлæ байх ìагадлал ºндºр 
юì (Çураг 2, 3).

хүñнýгò 1, Зóраг 1. хîîë бîëîвñрóóëаõ ýрõòýн òîгòîëöîîнû өвчëөëийн иõñýëò, 1996-
2016 îн

Эх сурвалж: ЭМЯ-ны харьяа Эрүүл мэндийн хөгжлийн төвийн өгөгдөлд түшиглэн 
тооцоолов. 
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хОРТ хАВДРААР ӨВЧЛӨЛ 
ЧИмээГҮЙ ДАЙНЫ ТҮВØИНД бАЙНА

2016 îны байдлаар æилд 41214 хүн хîîл 
бîлîâсруулах эрхтэн тîгтîлцîî, түүний 
дîтîр дийлэнх нь элэг, хîдîîдны хîрт 
хаâдарт нэрâэгдæээ. 2017 îны байдлаар 

хîîл бîлîâсруулах эрхтэн тîгтîлцîîны 
хîрт хаâдар (хүснэгт 3) бîлîн бусад ºâчлºл, 
үүнээс шалтгаалсан нас баралтыг бууруулахын 

нийт хîрт хаâдрын 69,8 хуâийг эçэлæ буй 
таâан тºрлийн хîрт хаâдар (хүснэгт 2)-
аас гураâ нь хîîл бîлîâсруулах эрхтэнд 
хаìаатай тºдийгүй 80-аас илүү хуâь нь хэт 
хүндэрсэн үåдээ îнîшлîгдсîн.

хîрò õавдрûн нýр

Нийò õîрò 
õавдрûн 

дîòîр ýзëýõ 
õóвь

хîрò õавдраар 
өвчëөгñдийн 

òîî, жиëд

хîрò õавдраар 
наñ барагñдûн 

òîî, жиëд

хîжóó үåдýý 
îнîшëîгдîж 
байгаа õóвь

Элэгний хîрт хаâдар 38.1 2312 1614 79.5
хîдîîдны хîрт хаâдар 14.6 889 621 85.5

Бүдүүн, шулуун гэдэсний хîрт 
хаâдар

4.0 241 157 83.1

уìайн хүçүүний хîрт хаâдар 5.9 356 127 52

уушгины хîрт хаâдар 7.2 435 382 93.8

Нийò 69.8 4233 2901 -

хүñнýгò 2. хîрò õавдрûн òүгýýìýë òîõиîëдîж бóй õýëбýрүүд, 2017 îн

Эх сурвалж: ХСҮТ-ийн Хорт хавдрын бүртгэл, тандалт, эрт илрүүлгийн албаны мэдээлэл

тулд хүнсний аюулгүй байдлыг хангаæ, чанарыг 
сайæруулах шаардлага çайлшгүй чухал. 

Зóраг 2.               Зóраг 3.



105

СТРАТЕГИЙН  СУДАЛГАА
STRATEGIC STUDIES

хҮНСНИЙ ИмПОРТЫН хЯНАЛТ СÓЛ, 
бАТАЛГААГҮЙ бАЙНА

 иìпîртын хүнсний нийт 773 нэр тºрлийн 
бүтээгдэхүүний 318 (41,1 хуâь)-ыг îгт 
шинæлэхгүй байна. мîнгîл улсын хилийн 26 
бîîìтын 22-îîр æилд îйрîлцîîгîîр 270 ìянган 

бîîìòûн нýр хýìжýý (òн) Иìпîрòîд ýзëýõ õóвь (%)
Çаìын-Үүд 96,000 35,6
Сүхбаатар 89,000 33,0
Буянт-ухаа 50,000 18,5
Алтанбулаг 32,000 11,9

Бусад 3,000 1

Нийò 270,000 100

ИмПОРТЫН бАРААГ эРСДэЛИЙН 
ГÓРВАН ЗэРэГТ АНГИЛж хЯНАх 
ТОГТОЛЦОО ОНОВЧГҮЙ бАЙНА

 2014 îныг хүртэл хилийн ìэргэæлийн 
хяналт иìпîртын бүх бараанаас дээæ аâч 
шинæилдэг байсан. хил гаалийн үйл аæиллагааг 
шуурхай бîлгîх çîрилгîîр Çасгийн гаçрын 
2014 îны дîлîîдугаар сарын 28-ны ºдрийн 233 

хүñнýгò 4. Нýг жиëд иìпîрòîëдîг õүнñний õýìжýý

дугаар тîгтîîлîîр иìпîртын барааг эрсдэлийн 
гурâан çэрэгт ангилан хянадаг бîлсîн. гэâч энэ 
тîгтîлцîî нь хяналтыг саарìагæуулан чанаргүй 
хүнс хилээр нэâтрэх цîîрхîй бий бîлгîæээ. 
хилийн ìэргэæлийн хяналтад хаìрагдах ёстîй 
2194 нэр тºрлийн бараанаас 773 нь иìпîртын 
хүнс байна. Эрсдэлийн çэргийн ангилал бүрт 
харгалçах бүтээгдэхүүний тîî, эçлэх хуâийг 
тîîцîîлîн хүснэгт 5-д үçүүлэâ.

хүñнýгò 5. Иìпîрòûн õүнñний ýрñдýëийн зýрýг

эрñдýëийн зýрýг Тîî ширõýг эзëýõ õóвь
Бага 92 11,9
Дунд 226 29,2

их 455 58,9
нийт 773 100

Эрсдэлийн гурâан çэрэгт ангилсан 
бүтээгдэхүүнд хилийн ìэргэæлийн 
хяналт, шалгалтыг дараах хэлбэрээр 
хийæ байхаар æураìласан (хүснэгт 6) нь 
иìпîртын хүнсний бүтээгдэхүүн бүрээс 
дээæ аâч шинæлэх нºхцºлийг хааæээ.

тîнн хүнс иìпîртîлдîг. Энэ нь нэг мîнгîл 
хүн æилд дундæаар 90 кг иìпîртын хүнсний 
бүтээгдэхүүн хэрэглэдэг гэсэн үг. иìпîртын 
хүнсний бүтээгдэхүүний 99 хуâь нь Алтанбулаг, 
Çаìын-Үүд, Сүхбаатар, Буянт-ухаа бîîìтîîр 
нэâтэрч байна (хүснэгт 4). 

хîрò õавдар 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
уруул, аìны хºндий, çалгиурын 46 39 70 60 83 76 78 79 112 91
улаан хîîлîйн 291 269 301 293 339 281 330 329 382 366
хîдîîдны 512 516 641 637 619 658 665 756 882 817
Бүдүүн гэдэсний 49 55 73 69 89 73 97 135 147 137
шулуун гэдэс, хîшнîгîны 32 24 46 36 30 49 46 46 41 51
Элэг ба элгэн дэх цºсний суâгийн 1260 1380 1546 1674 1722 1755 1712 1967 1907 2176
нîйр булчирхайн 62 45 55 92 68 88 103 118 119 164
хîîл бîлîâсруулах çаìын бусад 25 31 19 13 24 16 16 22 36 35
Нийò 2277 2359 2751 2874 2974 2996 3047 3452 3626 3837

хүñнýгò 3. хîîë бîëîвñрóóëаõ ýрõòýн òîгòîëöîîнû õîрò õавдар, 2006-2015 îн (шинýýр 
бүрòгýгдñýн òîõиîëдîë)

Эх сурвалж: Эрүүл мэндийн яамны харьяа Эрүүл мэндийн хөгжлийн төвийн мэдээлэл
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хиìи, хîр судлалын аюулгүйн дºрâºн 
тºрлийн 40 үçүүлэлтээс хАБҮЛЛ 39 (97,5 
хуâь), Çаìын-Үүд бîîìтын лабîратîри 29 
(72,5 хуâь) үçүүлэлтийг гîлдуу чанарын 

аргаар4, Алтанбулаг бîîìтын лабîратîри 
дºнгºæ 6 (15 хуâь) үçүүлэлт шинæилæ 
байна (хүснэгт 7-8).   

4 Тîдîрхîй интåрâал, тîîн үçүүлэлтээр биш, 
байгаа эсэхийг илрүүлэх тºдий аргаар шинæилæ байна. 

Зóраг 4. хүнñний бүòýýгдýõүүний õиìийн аюóëгүйн үзүүëýëòүүд (нийò 40)

хүñнýгò 6. Иìпîрòûн õүнñний õиëийн ìýргýжëийн õÿнаëò

хÿнаëò, 
шинжиëгýýний 

õýëбýр

эрñдýëийн зýрýг

бага ýрñдýëòýй 
92 бүòýýгдýõүүн

Дóнд 
ýрñдýëòýй 226 
бүòýýгдýõүүн

Иõ ýрñдýëòýй 
455 

бүòýýгдýõүүн

Бариìт бичгийн 
хяналт √ √ √

Биåт үçлэг √ √
Лабîратîрийн 
шинæилгээ √

ийнхүү бага эрсдэлтэй 92, 
дунд эрсдэлтэй 226 нийт 318 
бүтээгдэхүүнд буюу иìпîртын 
хүнсний барааны 41,1 хуâьд 
“Лабîратîрийн шинæилгээт 
хяналт” îгт хийхгүй байна. 

ИмПОРТЫН хҮНСНИЙ 
ØИНжИЛГээНИЙ ҮНДэСНИЙ 
НэГДСэН ТОГТОЛЦОО бҮРДээГҮЙ 
бАЙНА 

иìпîртын хүнсний бүтээгдэхүүнд 
“Аюулгүйн үçүүлэлтүүд”-ийн стандарт, 
шаардлагын дагуу лабîратîрийн иæ бүрэн 
шинæилгээ хийх үндэсний нэгдсэн тîгтîлцîî 
бүрдээгүй байна. хүнсний аюулгүй байдлын 
үндэсний лаâлагаа лабîратîри (хАБҮЛЛ) 
бîлîн Çаìын-Үүд, Алтанбулаг бîîìт дахь 
лабîратîриуд иìпîртын хүнсийг шинæилдэг. 
Алтанбулаг, Çаìын-Үүд бîîìт дахь хүнсний 
шинæилгээний лабîратîрийн хүчин чадал, 
тåхнîлîги тун хангалтгүй. хАБҮЛЛ тîнîг 

тºхººрºìæ, хүний нººц сайтай бîлîâч çариì 
багаæ хэрэгсэл, урâалæ бîдисын хангаìæ 
дутагдалтай байдаг. 

хҮНСНИЙ бҮТээГДэхҮҮНИЙ 
хИмИЙН АюÓЛГҮЙ бАЙДЛЫН 
ҮЗҮҮЛэЛТ

хүнсний бүтээгдэхүүний хиìийн 
аюулгүйн үçүүлэлтүүдийг бичил 
ìººгºнцрийн ялгаруулдаг хîр буюу 
ìикîтîксин, хиìийн хîрт бîдис, пåстицид, 
хүнд ìåталл гэсэн 4 тºрºлд хуâааæ бîлîхîîр 
байна3 (Çураг 4). 

3 Эрүүл ìэндийн сайдын 2014 îны 384 дүгээр тушаалаар 
баталсан хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгүйн үçүүлэлтийн 
æагсаалтад хиìийн аюулгүйн 40 үçүүлэлт багтæээ.
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№ хүнñний ñîриëòûн 
ëабîраòîри

миêîòîêñин хîрò бîдиñ хүнд ìåòаëë
Øинжиëбýë 

зîõиõ
Øинжиëдýг: Øинжиëбýë 

зîõиõ
Øинжиëдýг: Øинжиëбýë 

зîõиõ
Øинжиëдýг:

Тîî хóвь Тîî хóвь Тîî хóвь

1 хАБҮЛЛ 9 9 100 3 3 100 8 7 87,5

2 Алтанбулагийн 
лабîратîри

9 3 33,3 3 2 66,7 8 0 0

3 Çаìын-Үүдийн 
лабîратîри

9 7 77,8 3 3 100 8 0 0

№

хүнñний бүòýýгдýõүүний: Пåñòиöидийн шинжиëгýýний òîîн үзүүëýëòүүд

Нýр Төрөë Øинжиëбýë 
зîõиõ Øинжиëдýг Øинжиëж 

чадаõ õóвь

Øинжиëж 
чаддаггүй 

õóвь
1 Сүү, сүүн бүтээгдэхүүн 4 98 10 10,2 89,8
2 мах, ìахан бүтээгдэхүүн 7 125 14 11,2 88,8
3 Үр тариа, гурил, гурилан 

бүтээгдэхүүн 5 63 8 12,7 87,3

4 хүнсний нîгîî 12 270 44 16,3 83,7
5 Жимс, жимсгэнэ 24 359 45 12,5 87,5
6 хүүхдийн хîîл тэæээл - -
7 ус, ундаа, хүнсний бусад 

бүтээгдэхүүн 5 20 9 45,0 55,0

8 ургаìал, аìьтны гаралтай тîс 9 28 1 3,6 96,4
Нийò 66 963 131

хүñнýгò 7. хүнñний бүòýýгдýõүүнд ìиêîòîêñин, õîрò бîдиñ, õүнд ìåòаëëûн үëдýгдýë 
шинжиëж бóй өнөөгийн òүвшин

хүñнýгò 8. хүнñний бүòýýгдýõүүнд пåñòиöидийн үëдýгдýë шинжиëж бóй өнөөгийн 
òүвшин

хүнсний гîл нэрийн дîлîîн тºрлийн 
66 бүтээгдэхүүнд шинæилбэл çîхих 

пåстицидийн 55,0-96,4 хуâийг îгт шинæилæ 
чадахгүй байна (Çураг 5).

Зóраг 5. хүнñний бүòýýгдýõүүнд пåñòиöид шинжиëж чадаõгүй байгаа òүвшин

Пåñòиöидийн шинжиëгýý. хүнсний 
бүтээгдэхүүнд пåстицидийн үлдэгдэл 
тîдîрхîйлîх шинæилгээг үндэсний 
стандартад çаасан шинæилбэл çîхих үçүүлэлт, 
тîî хэìæээний дºнгºæ 13,6 хуâьтай тэнцэх 
түâшинд хийæ байна. мîнгîл улсын 
үндэсний стандартад хүнсний бүтээгдэхүүнд 

нийт 963 пåстицидийн үлдэгдэл шинæлэхээр 
çаасан байхад даâхардсан тîîгîîр 131, бîдит 
тîîгîîр хаìгийн ихдээ 20 тºрлийн пåстицид 
шинæилæ байгаа нь туйлын хангалтгүй 
үçүүлэлт юì (хүснэгт 8). Энэ нь çариì талаар 
пåстицид илрүүлэх шинæилгээний урâалæийн 
үнэ их, хангаìæ ìуу байгаатай хîлбîîтîй.
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иìпîртын хүнсний сîрилтын гурâан 
лабîратîрид үндэсний стандартад çаасан 
шинæилбэл çîхих пåстицидийн тºрлººс: 

1) Сүү, ñүүн бүòýýгдýõүүн. Дºрâºн 

тºрлийн бүтээгдэхүүнд 1-72 янçын, нийт 
98 пåстицид шинæлэхээс 10 (10,2 хуâь)-
ыг шинæилæ, 89,8 хуâийг îгт шинæлэхгүй 
байна (Çураг 6).

2) маõ, ìаõан бүòýýгдýõүүн, өндөг. 
Дîлîîн тºрлийн бүтээгдэхүүнд 2-74 
янçын, нийт 125 пåстицид шинæлэхээс 14 

Зóраг 6. Сүү, ñүүн бүòýýгдýõүүнд пåñòиöид шинжиëж чадаõгүй байгаа òүвшин

(11,2 хуâь)-ийг шинæилæ, 88,8 хуâийг îгт 
шинæилдэггүй (Çураг 7).

3) Үр òариа, гóриë, гóриëан 
бүòýýгдýõүүн. Таâан тºрлийн бүтээгдэхүүнд 
4-27 янçын, нийт 63 пåстицид шинæлэхээс 

Зóраг 7. маõ, ìаõан бүòýýгдýõүүнд пåñòиöид шинжиëж чадаõгүй байгаа òүвшин

найì (12,7 хуâь)-ыг шинæилæ, 87,3 хуâийг 
îгт шинæилдэггүй (Çураг 8).

4) хүнñний нîгîî. 12 тºрлийн 
бүтээгдэхүүнд 2-66 янçын, нийт 270 
пåстицид шинæлэхээс 44 (16,3 хуâь)-ийг 

Зóраг 8. Үр òариа, гóриë, гóриëан бүòýýгдýõүүнд пåñòиöид шинжиëж чадаõгүй 
байгаа òүвшин

шинæилæ, 83,7 хуâийг îгт шинæлэхгүй 
байна (Çураг 9).
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5) жиìñ, жиìñгýнý. 24 тºрлийн 
бүтээгдэхүүнд 1-60 янçын, нийт 359 
пåстицид шинæлэхээс 45 (12,5 хуâь)-ыг 

Зóраг 9. хүнñний нîгîîнд пåñòиöид шинжиëж чадаõгүй байгаа òүвшин

шинæилæ, 87,7 хуâийг îгт шинæлэхгүй 
байна (Çураг 10).

6) Óñ, óндаа, õүнñний бóñад 
бүòýýгдýõүүн. Таâан тºрлийн бүтээгдэхүүнд 
1-10 янçын, нийт 20 пåстицид шинæлэхээс 

Зóраг 10. жиìñ, жиìñгýнýд пåñòиöид шинжиëж чадаõгүй байгаа òүвшин

åс (45,0 хуâь)-ийг шинæилæ, 55,0 хуâийг 
îгт шинæилдэггүй (Çураг 11).

7) Óргаìаë, аìьòнû гараëòай òîñ. Есºн 
тºрлийн бүтээгдэхүүнд 1-8 янçын, нийт 28 

Зóраг 11. Óñ, óндаа, õүнñний бóñад бүòýýгдýõүүнд пåñòиöид шинжиëж чадаõгүй байгаа 
òүвшин

пåстицид шинæлэхээс нэг (3,6 хуâь)-ийг шинæилæ, 
96,4 хуâийг îгт шинæлэхгүй байна (Çураг 12).
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хүñнýгò 9. хүнñний нýìýëò бүòýýгдýõүүний õиìийн аюóëгүйн үзүүëýëòийг шинжиëж 
бóй өнөөгийн òүвшин7

хиìийн аюóëгүйн үзүүëýëòийн нýр
хүнñний ñîриëòûн гîëëîõ ëабîраòîриóд

хАбҮЛЛ Аëòанбóëагийн 
ëабîраòîри

Заìûн-Үүдийн 
ëабîраòîри

1 ургаìлын карîтинууд (-) (-) (-)
2 Рибîфлаâинууд (-) (-) (-)
3 нүүрсхүчлийн кальцийн даâс (+) (-) (-)
4 Бриллиант хºх (+) (-) илрүүлнэ
5 Караìåль Iv (-) (-) (-)

6 глицåрîлын диацåтил дарсны бîлîн 
тîсны хүчлийн эфирүүд (-) (-) (-)

7 Пîлисîрбатууд (-) (-) (-)
8 Аскîрбилын эфирүүд (-) (-) (-)
9 Бутилæсэн гидрîксианиçîл (-) (-) (-)
10 Аннатîгийн ханд (+) (-) (-)
11 Тîкîфåрîлууд (-) (-) (-)
12 Бåнçîйны хүчлийн даâсууд (+) (-) (-)

7 (+) тîîн аргаар шинæилнэ, илрүүлнэ-чанарын аргаар илрүүлэх тºдий шинæилнэ, (-) шинæлэхгүй  

хүнñний нýìýëò бүòýýгдýõүүний 
õиìийн аюóëгүйн үзүүëýëòийн 
шинжиëгýý. хүнсний нэìэлт 
бүтээгдэхүүний5 хиìийн аюулгүй байдлын 

5 хүнсний бүтээгдэхүүнд ºнгº, үнэр, аìт 
îруулах, биåæүүлэх, сийрэгæүүлэх, хадгалалтыг 
уртасгах, тåхнîлîги аæиллагааг хурдасгах çîрилгîîр 
үйлдâэрлэлийн яâцад ашигладаг байгалийн ба синтåтик 
гаралтай нэìэлтийг хүнсний нэìэлт бүтээгдэхүүн 
гэдэг.

Зóраг 12. Óргаìаë, аìьòнû гараëòай òîñîнд пåñòиöид шинжиëж чадаõгүй байгаа 
òүвшин

29 үçүүлэлтээс6 хîёр лабîратîри 13,8; 
38,0 хуâийг тус тус шинæилæ байгаа бîл 
Алтанбулаг бîîìтын лабîратîри эдгээрийг 
îгт шинæилдэггүй (хүснэгт 9). 

6 Эрүүл ìэндийн сайдын 2014 îны 384 дүгээр 
тушаалаар баталсан хүнсний бүтээгдэхүүний 
аюулгүйн үçүүлэлтийн æагсаалтад хүнсний нэìэлт 
бүтээгдэхүүний хиìийн аюулгүйн үçүүлэлт 29 байна.
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13 Караìåль III (-) (-) (-)
14 Карìин (-) (-) илрүүлнэ
15 Тîд нîгîîн FCF (+) (-) илрүүлнэ
16 Тºìрийн ислүүд (-) (-) (-)
17 иçîпрîпилцитрат (-) (-) (-)
18 хүхэрлэг хүчлийн даâсууд (-) (-) (-)
19 EDtas (-) (-) (-)
20 Прîпилгаллат (-) (-) (-)
21 нитрит (+) (-) илрүүлнэ
22 Фîсфат (-) (-) (-)
23 Аçîдикîрбанаìид (+) (-) (-)
24 Сîрбины хүчлийн даâсууд (+) (-) (-)

25 Сахарин түүний натри, кали, 
кальцийн даâсууд (+) (-) (-)

26 ниìбэгний хүчлийн тºìºр аììîны 
даâс (-) (-) (-)

27 Аспартаì (+) (-) (-)
28 хлîрфил çэсийн нэгдэл (-) (-) (-)
29 гâаякийн даâирхай (-) (-) (-)
 Нийò (òîî)    10 0 4
 Нийò (õóвь)    34.5% 0% 13.8%

 Нÿн ñóдëаëûн аюóëгүйн 
үзүүëýëòийн шинжиëгýý. нян судлалын 

аюулгүйн 27 үçүүлэлтийг бичил биåтний 
(14) ба эрүүл ахуйн (13) шалгуур үçүүлэлт 
гэæ хîёр ангилдаг.

№
хүнñний 

ñîриëòûн 
ëабîраòîри

бичиë биåòýн эрүүë аõóй

Øинжиëбýë 
зîõиõ

Øинжиëдýг: Øинжиëбýë 
зîõиõ

Øинжиëдýг:
Тîî хóвь Тîî хóвь

1 хАБҮЛЛ 14 11 78,6 13 13 100

2 Алтанбулагийн 
лабîратîри 14 1 7,1 13 5 38,5

3 Çаìын-Үүдийн 
лабîратîри 14 4 28,6 13 12 92,3

Óргаìëûн ýрүүë аõóй, õîриî 
öýýрийн аюóëгүйн үзүүëýëò. хүнсний 
бүтээгдэхүүний ургаìлын эрүүл ахуй, хîриî 
цээрийн аюулгүйн 92 үçүүлэлтээс8 Çаìын-

8 Эрүүл ìэндийн сайдын 2014 îны 384 дүгээр 
тушаалаар баталсан хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгүйн 

Үүд бîîìтын лабîратîри ургаìлын ºâчин 
илрүүлæ чаддаггүй, Алтанбулаг бîîìтын 
лабîратîри ургаìлын ºâчин бîлîн дүгрэг 
хîрхîй илрүүлæ чадахгүй байна (хүснэгт 11). 
үçүүлэлтийн æагсаалтад ургаìлын эрүүл ахуй, хîриî 
цээрийн аюулгүйн 92 үçүүлэлт çааæээ.

хүñнýгò 10. хүнñний бүòýýгдýõүүнд нÿн ñóдëаëûн аюóëгүйн үзүүëýëò шинжиëж бóй 
òүвшин
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№ Үçүүлэлт Тºрºл
хүнсний сîрилтын гîллîх лабîратîриуд

хАБҮЛЛ Алтанбулагийн 
лабîратîри

Çаìын-Үүдийн 
лабîратîри

1. Үр тариа
1 хºнººлт шаâьæ 12 + + +
2 ургаìлын ºâчин 5 + - -
3 хîг ургаìал 12 + + +

2. Тºìс, хүнсний нîгîî, æиìс, æиìсгэнэ
1 хºнººлт шаâьæ 9 + + +

2 ургаìлын ºâчин 9 + - +

3 Дүгрэг хîрхîй 5 + - +
3. гурил, будаа, элсэн чихэр, цай, үрлэн кîфå, таìхины түүхий эд (дүнс) 

1 хºнººлт шаâьæ 14 + + +
4. Тариìал цэцэг, бут, суулгац, ìîд, ìîдîн бүтээгдэхүүн, хºрс, ìалын тэæээл

1 хºнººлт шаâьæ 6 + + +
2 ургаìлын ºâчин 5 + - -
3 Дүгрэг хîрхîй 5 + - +
4 хîг ургаìал 10 + + +
 нийт 92 92 (100%) 63 (68,5%) 82 (89,1%)

хүñнýгò 11. хүнñний бүòýýгдýõүүнд óргаìëûн ýрүүë аõóй, õîриî öýýрийн аюóëгүйн 
үзүүëýëò шинжиëж бóй өнөөгийн òүвшин91

19 (+) илрүүлнэ, (-) илрүүлэхгүй  

 Цаöрагийн аюóëгүй байдëûн 
үзүүëýëò. мîнгîл улсад îдîîгîîр хүнсний 
бүтээгдэхүүний цацрагийн бîхирдлын 
çºâшººрºгдºх хэìæээг тîгтîîсîн үндэсний 
стандарт байхгүй, иìпîртын хүнсний 
бүтээгдэхүүн үндсэндээ цацрагийн 
хяналтгүй нэâтэрч байна. Цацрагтай 
хîлбîгдîх mNS 5069:2001, mNS 5076:2013, 

mNS 5626:2006 çэрэг үндэсний стандарт 
нь үр тариа, тºìс, хүнсний нîгîî, æиìс, 
æиìсгэнэ çэрэг ургаìлын гаралтай 
бүтээгдэхүүн, ìалын гаралтай түүхий эд, 
бүтээгдэхүүнд байгалийн (u-238, th-232, 
K-40) бîлîн үүсìэл (Cs-137, Cs-134) цацраг 
идэâхт иçîтîпуудын хуâийн идэâхийг 
тîдîрхîйлîх шинæилгээний аргад хаìаатай.

хүнñний бүòýýгдýõүүний òөрөë
Цåзий-137 (Cs-137)

Цаöраг идýвõжиë бК/КГ (bequerel/kg)
Цåзий-137 (Cs-137) Сòрîнöий -90 (Sr-90)

1 хүүхдийн тºрºл бүрийн хîîл, хүнс 50 50
2 ундны ус 10 10
3 Сүү, цагаан идээ 50 50

4 Бусад тºрлийн хүнсний 
бүтээгдэхүүн 100 100

хүñнýгò 12. хүнñний бүòýýгдýõүүнд агóóëагдаõ зîõиîìîë (байгаëийн бóñ) öаöраг 
идýвõò изîòîпûн õóвийн идýвõийн зөвшөөрөгдөõ õýìжýý
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Хүнсний аюулгүй байдлын үндэсний 
лавлагаа лаборатори (ХАБҮЛЛ) нь:

 - “Цацрагийн хяналтын лабîратîри”-
дîî гаììа спåктрîìåтрийн аргаар 
îлîн улсын хэìæээнд хүнсний 
бүтээгдэхүүнд çайлшгүй шинæлэх 
ёстîй гэæ үçдэг çîхиîìîл цацраг 
идэâхт дээрх хîёр тºрлийн 
иçîтîпîîс çºâхºн Цåçий-137-гийн 
хуâийн идэâхийг тîдîрхîйлæ, багаæ 
тºхººрºìæгүйн улìаас Стрîнций-
90-ийг хэìæиæ чадахгүй байна.

 - Тºрºл бүрийн цацраг идэâхт 
элåìåнтүүдийн агуулаìæ бүхий 
сүү, сүүн бүтээгдэхүүн, ìах, 
хатаасан ìах, çагас, хүнсний 
нîгîî, æиìс æиìсгэнэ, аìттан, 
ундаа, сîгтууруулах ундаа, 
таìхи, бусад нэìэлт тэæээл çэрэг 
хүнсний бүтээгдэхүүний дээæинд 
çîхиîìîл цацраг идэâхт Цåçий-137, 
байгалийн цацраг идэâхт Калий-40 
иçîтîпуудын хуâийн идэâх, гаììа 

цацрагийн нийлбэр идэâхийг 
тîдîрхîйлæ байна. 

 - хүнсний бүтээгдэхүүнд нийлбэр 
альфа, бåта цацрагийн нийлбэр 
идэâхийг тîдîрхîйлîх багаæ 
тºхººрºìæ ашиглалтад îруулсан 
бîлîâч шаардлагатай урâалæ бîдис, 
туслах хиìийн бîлîâсруулалтын 
тºхººрºìæ, хэрэгслээр хангагдаагүй 
байна.

хҮНСНИЙ ИмПОРТ НэГДмэЛ 
хЯНАЛТГҮЙ, ЗОхИЦÓÓЛАЛТ СÓЛ 
бАЙНА

хүнñний ñîриëòûн иòгýìжëýгдñýн 
ëабîраòîриóдûн ìýдýýëëийн нýгдìýë ñан 
үүñýýгүй. мîнгîл улсад ºнººгийн байдлаар 
хүнсний сîрилтîîр итгэìæлэгдсэн 64 
лабîратîри (хүснэгт 13) байгаа бîлîâч үйл 
аæиллагааны уялдаа, нэгдсэн ìэдээллийн сан 
бий бîлæ чадаагүй байна. ялангуяа хуâийн 
хэâшлийн итгэìæлэгдсэн лабîратîриуд 
шинæилгээний дүнгээ хАБҮЛЛ дахь 
ìэдээллийн нэгдсэн санд хүргүүлэх хуулиар 
хүлээсэн үүргээ биåлүүлдэггүй.  

хүñнýгò 13. хүнñний ñîриëòûн иòгýìжëýгдñýн ëабîраòîриóд

Иòгýìжëýгдñýн òîõирëûн үнýëгýýний 
байгóóëëага Тîî

Өìчийн õýëбýр
Төрийн хóвийн

Үндэсний хэìæээний үйлчилгээтэй лабîратîри 4 √
хилийн бîîìтын лабîратîри 3 √
нийслэлийн лабîратîри 3 √
Орîн нутгийн лабîратîри 20 √
хүрээлэн, дээд сургуулийн лабîратîри 4 √
ххК-ийн лабîратîри 30 √
нийт 64 34 30

хүнñний бүòýýгдýõүүний õиìийн, 
õîр ñóдëаëûн аюóëгүй байдëûг õангаõ 
ýрõ зүйн зîõиöóóëаëò дóòаж байна. 
мîнгîл улсад “хүнсний тухай”, “хүнсний 
бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлыг хангах 
тухай”, “Аìьтан ургаìал, тэдгээрийн 
гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүнийг улсын 
хилээр нэâтрүүлэх үåийн хîриî цээрийн 

хяналт, шалгалтын тухай” çэрэг хүнсний 
суурь хуулиуд хэрэгæиæ байгаа хэдий ч 
гадаадын çариì улс îрны адил хүнсний хиìи, 
ìахны хяналт, пåстицидийн çîхицуулалтын 
тухай гэх ìэт тусгайлсан хуулиуд байхгүй. 
хүнсний бүтээгдэхүүний хиìийн аюулгүйн 
үçүүлэлтүүд îгт хуульчлагдаагүй байна. 
“хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлыг 
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хангах тухай” хуулийн 6.4-д хүнсний хяналт 
хэрэгæүүлэх тºрийн байгууллага нь çºâхºн 
эрсдэлд суурилсан хяналт шалгалтыг 
тºлºâлºх, 18.1.3-т иìпîртын бîлîн 
дîтîîдîд үйлдâэрлэсэн хүнс эрүүл ахуй, 
ариун цэâрийн çîхих шаардлага хангаæ 
байгаа эсэхэд ìºн л эрсдэлд суурилсан 
тандалт çîхиîн байгуулахаар çаасан.

Оху нь байнгын эргэлтэд буй хүнсний 
чанар, түүнд хîлбîгдîх ìэдээлэлд 
систåìтэй аналиç хийдэг аæээ. Тус улсад 
çариì тºрлийн хүнсний бүтээгдэхүүнийг 
иìпîртлîхыг хîриглîсîн бºгººд хүнсний 
бүтээгдэхүүнд аюулгүй байдлын гэрчилгээ 
îлгîæ, îлгîгдсîн гэрчилгээг дахин 
баталгааæуулдаг тîгтîлцîî үйлчилдэг910. 
япîн улс экспîртлîгч îрнуудынхаа 
тºрийн албан хаагчид бîлîн хүнсний 
кîìпаниудад ìэдээлэл ºгч, тåхникийн 
хаìтын аæиллагааг ºргºæүүлэх аæлыг 
байнга хийдэг1011 бîл Ану-д хүнсний 
бүтээгдэхүүн экспîртîлдîг гадны îрнуудын 
кîìпаниуд Ану-ын хүнс, эìийн хяналтын 
агåнтлагт çааâал бүртгэлтэй, “Эрсдэлийн 
шинæилгээнд суурилсан урьдчилсан 
хяналтын тºлºâлºгºº”-нд шилæсэн байхыг 
хатуу шаарддаг аæээ1112. 

Иìпîрòîëñîн õүнñийг ýöñийн 
õýрýгëýгчид шóóрõай õүргýõ òýýвýр, 
дýд бүòöийн ñòандарò, зîõиöóóëаëò 

109 http://ipipip.ru/spisok-zapreschennyh-tovarov/
11210http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-

11130500-Shokuhinanzenbu/0000150035.pdf
1211 https://www.ers.usda.gov/data-products/us-food-

imports/documentation.aspx

үгүйëýгдýж байна. “хүнсний 
бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлыг хангах 
тухай” хуулиар (5.1.2. çаалт) хүнсний түүхий 
эд, бүтээгдэхүүнийхээ аюулгүй байдлыг 
хүнсний сүлæээний ººрт хаìаарах үå шатанд 
хариуцах үүргийг хүнсний чиглэлийн 
үйл аæиллагаа эрхлэгчдэд хүлээлгэсэн нь 
иìпîртîлсîн бүтээгдэхүүнтэй хîлбîîтîй 
яìар нэг “нîцтîй асуудал” үүссэн 
тîхиîлдîлд л хариуцлага яригдах “цîîрхîй” 
бий бîлгîсîн. гарал үүслийн хуâьд 
тîдîрхîйгүй, îюуны ºìчийг хулгайгаар 
ашигласан, хуураìч хүнсний бүтээгдэхүүн 
иìпîртлîхыг хîриглîсîн çаалт хуульд 
байхгүй. 

Байгаль уур амьсгал, газарзүйн 
байрлалын хувьд Монгол Улсаас эрс 
ялгаатай гадны олон улсаас хүнсний өргөн 
хэрэглээний бүтээгдэхүүнээ их хэмжээгээр 
импортолж буй нь хүн амын хүнсний 
аюулгүй байдлыг хангахад харш үзэгдэл юм.  

хүнсний гîл нэрийн бүтээгдэхүүний 
2016 îны иìпîртын ìэдээнээс1312 харâал 
дэлхийн 75 улсаас хүнсний ºргºн 
хэрэглээний 12 нэр тºрлийн, 268368.5 тîнн 
бүтээгдэхүүн иìпîртîлæээ (хүснэгт 14). 
ийì нºхцºлд хаанахын яìар хºрсºнд îлîн 
улсад хэрэглэдэг 3000 гаруй пåстицидийн 
хэдээр нь бîрдîæ, бîгинî бîлîн урт 
хугацаанд хүн, ìал, ургаìлын удìын 
санд яìар гэìтэл, хуâирал, ºâчин үүсгэх 
бүтээгдэхүүн îрæ ирæ байгааг хянах 
аргагүй.

1312 гаалийн Ерºнхий гаçрын тайлан ìэдээ

хүñнýгò 14. хүнñний гîë нýрийн бүòýýгдýõүүний 2016 îнû иìпîрòûн ìýдýý   

Үзүүëýëò Иìпîрòûн õýìжýý (òîнн) Иìпîрòîëñîн бүòýýгдýõүүний гараë 
үүñýë (Óëñûн òîî)

мах, ìахан бүтээгдэхүүн 10086.9 7
Сүүн бүтээгдэхүүн 4636.9 7
гурил 59862.6 2
гурилан бүтээгдэхүүн 14491.8 33
Будаа 29562.3 13

http://ipipip.ru/spisok-zapreschennyh-tovarov/
https://www.ers.usda.gov/data-products/us-food-imports/documentation.aspx
https://www.ers.usda.gov/data-products/us-food-imports/documentation.aspx
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Тºìс 656.0 7
хүнсний нîгîî 46307.7 15
Өндºг 83.8 2

Сахар, чихрийн çүйл 40939.1 28

Жимс, жимсгэнэ 33909.2 51
хүнсний тîс 27832.2 29
Нийò 268368.5 75

 
ДҮГНэЛТ

1. мîнгîл улсын хилээр нэâтэрч 
буй иìпîртын хүнсийг бүрэн, 
найдâартай хянаæ чадахгүй байна.

2. хүнсний аюулгүй байдлын 
үндэсний лаâлагаа лабîратîри 
нь мîнгîл улсад анх удаа 
лабîратîрийн çîриулалтаар 
баригдсан барилгатай, хүнсний 
бүтээгдэхүүний аюулгүйн 
үçүүлэлтүүдийг иæ бүрэн шинæлэх 
суурь нºхцºл, бîлîìæ бүрдсэн 
бîлîâч лабîратîрийн тîнîг 
тºхººрºìæийн хºрºнгº îруулалт, 
сэлбэг хэрэгслийн хангаìæ, 
урâалæ бîдисын çардал дутìагаас 
иìпîртын хүнсийг 100 хуâь 
шинæилæ чадахгүй байна.  

3. Алтанбулаг бîлîн Çаìын-Үүд 

бîîìт дахь хүнсний сîрилтын 
лабîратîриудад иìпîртын хүнсний 
“Лабîратîрийн шинæилгээт 
хяналт”-ыг хангалттай түâшинд 
хийх чадаâх бүрдээгүй байна. 

4. иìпîртîлсîн хүнсний чанар, 
аюулгүй байдлыг хангаæ эцсийн 
хэрэглэгчид шуурхай хүргэх тээâэр, 
дэд бүтцийн çîхицуулалтыг бий 
бîлгîх шаардлага тулгаìдаæ байна.

5. хүн аìын ºâчлºл, ялангуяа хîîл 
бîлîâсруулах эрхтний ºâчлºл, 
хîрт хаâдрыг эрс бууруулах 
нэг чухал үндэс нь иìпîртын 
хүнсний чанар, аюулгүй байдал, 
хяналтын найдâартай тîгтîлцîî 
гэдгийг судалгааны үр дүн нîтлîн 
харууллаа. 

эх СÓРВАЛж

1. мîнгîл улсын хүнсний салбарт ìºрдºæ буй үндэсний стандартууд (mNS, mNS ISO, 
mNS CaC) 

2. Эрүүл ìэндийн сайдын 2014 îны 384 дүгээр тушаалаар баталсан хүнсний 
бүтээгдэхүүний аюулгүйн үçүүлэлтийн æагсаалт

3. хүнсний хиìийн аюулгүйн 126, нян судлалын аюулгүйн 27, ургаìлын эрүүл ахуй 
хîриî цээрийн 92, нийт 245 үçүүлэлтээр ìэдээлэл аâах çîрилгîîр бîлîâсруулсан 
çагâарын дагуу иìпîртын хүнсний шинæилгээний гîллîх 3 лабîратîри (хАБҮЛЛ, 
Алтанбулаг, Çаìын-Үүд)-îîс ирүүлсэн ìэдээ

4. мхЕг-аас ирүүлсэн иìпîртын хүнсний их, дунд, бага эрсдэлтэй барааны æагсаалт, 
“мîнгîл улсын хилээр îруулæ буй хүнс, хүнсний бүтээгдэхүүн” тайлан, 2015-2017.

5. гадаад улсын иìпîртын хүнсний çîхицуулалтын тухай цахиì эх сурâалæууд
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The inviolability of Mongolia’s border is regulated by international treaties 
and laws, while the security of border areas is governed by the laws of Mongo-
lia, which they are interconnected system. In this logic, the economic develop-
ment of the border areas is not only the security of the territory, but also the 
inviolability of the border and one of the main means of ensuring the security 
of Mongolia’s existence.

Түлхүүр үг: Хил, аюулгүй байдал, хөгжил, эдийн засаг

хИЛ ОРЧмЫН НÓТАГ ДэВСГэРИЙН ӨНӨӨГИЙН 
бАЙДАЛ бА эДИЙН ЗАСГИЙН хӨГжИЛ

НэГДҮГээР хэСэГ.  хИЛ ОРЧмЫН НÓТАГ ДэВСГэРИЙН ӨНӨӨГИЙН 
бАЙДАЛ бА ТÓЛГАмДСАН АСÓÓДЛÓÓД

1.1 хИЛ ОРЧмЫН НÓТАГ 
ДэВСГэРИЙН хҮН Ам

хүн аìûн òîî. хилийн нийт 14 айìгийн 
67 суманд 2020 оны байдлаар 324’193 хүн 
буюу мîнгîл улсын хүн аì (3,296,8661)-ын 

1  (ҮСх, 2020 îн)

9,8 хуâь нь байнга îршин сууæ байна. 1990-
2019 îны хîîрîнд мîнгîл улсын нийт хүн 
аì 60.8 хуâь ºссºн бîл хилийн суìдын хүн 
аìын тîî тус хугацаанд 5 дахин бага буюу 
12.7 хуâиар ºсчээ. 

э.эНхТАЙВАН (M.A)
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хилийн 31 суìын хүн аì тîî 1000-
3000, 18 суìын хүн аìын тîî 3001-5000, 12 
суìын хүн аìын тîî 5000-10000, 2 суìын 
хүн аìын тîî 10000-аас дээш хүн аìтай 
байна. Эдгээрээс гîâь-Алтай айìгийн 4, 
Баянхîнгîр айìгийн 2, Өìнºгîâь айìгийн 
5, Дîрнîгîâь айìгийн 5, уâс айìгийн 3, 
хºâсгºл айìгийн 3, Сэлэнгэ айìгийн 2, 
Дîрнîд айìгийн 1 хилийн суìын хүн аì 
3000-аас бага хүн аìтай байна. 

хүн аìûн нÿгòраë. мîнгîл улс дэлхийн 
хаìгийн сийрэг суурьшилтай îрнуудын нэг 
хэâээр байгаа хэдий ч нэг кâадрат килîìåтр 
нутаг дэâсгэрт нîгдîх хүний тîî 2020 îнд 2.0 
бîлæ 2010 îныхîîс  0.3 пунктээр ºсчээ. Энэ 
хугацаанд хилийн суìдын хүн аìын нягтрал 
0.09 пунктээр буюу улсынхаас 3.3 дахин 
багаар ºссºн байна. 

хилийн 37 суìын нягтрал 0.5 хүн/кì2-
ээс бага , 19 суìынх 1 хүн/кì2-ээс бага, 
найìан суìынх 2.0 хүн/кì2-ээс бага харин 
бîîìт бүхий таâан суìынх 2.0 хүн/кì-ээс 
их байна. хүн аìын нягтрал хаìгийн ºндºр 
хилийн суìд нь уâс айìгийн Тэс, Сэлэнгэ 
айìгийн Алтанбулаг, Дîрнîгîâь айìгийн 
Çаìын-Үүд, Өìнºгîâь айìгийн ханбîгд 
суìанд байгаа бîл хаìгийн бага нь Баян-
Өлгий, Дîрнîд, Өìнºгîâь, гîâь-Алтай 
айìгийн хилийн суìд байна.

хîòжиëò. хүн аì ихээр суурьшсан, 
хîтæилт ºндºр түâшинтэй  бүсүүд нь 
улаанбаатар, Дархан, Эрдэнэт хîт байна. 
Айìгуудын хуâьд Дîрнîд, хºâсгºл, Баян-
Өлгий, Сэлэнгэ, Архангай, Баянхîнгîр, 
Өâºрхангай, хэнтий айìаг 30000-50000, 
Өìнºгîâь, Дîрнîгîâь, хîâд, уâс  çэрэг айìаг 
тºâд 15000-30000 хүн îршин сууæ байна. 
хилийн суìдаас хîтæилт яâагдсан гэæ үçэх 
бîлîìæтîй суìд нь Дîрнîд айìгийн халх 
гîл суì, Сүхбаатар айìгийн Алтанбулаг, 
Дîрнîгîâь айìгийн Çаìын-Үүд, Өìнºгîâь 
айìгийн ханбîгд суìд хаìаарч байна.

1.2 АюÓЛГҮЙ бАЙДАЛ 

маëûн гîö õаëдварò өвчин. мал, 
аìьтны гîц халдâарт шүлхий, бîг ìалын 
ìялçан, хîнь яìааны цэцэг ºâчин хил 
даìæин îрæ ирэх тîхиîлдлууд ìанай улсад 
нийлээд хэд бүртгэгдсэн байна. Үүнтэй 
хîлбîîтîй çариì тîîн ìэдээллийг аâч 
үçэхэд ºâчлºлийн ихэнх хэсэг хилийн нутаг 
дэâсгэрт гарч байгаа нь анхаарал татсан 
асуудал юì. Тухайлбал, шүлхий  ºâчин 
сүүлийн 18 æилд 13 удаа мîнгîл улсад 
дэгдсэн бºгººд үүний çургаа нь улсын çүүн 
ºìнºд хилийн, таâан удаагийн дэгдэлт нь 
баруун ºìнºд хилийн бүсэд гарсан байна.

Эх сурвалж: Үндэсний Статистикийн Хороо

Зóраг 1. хиë îрчìûн нóòаг дýвñгýрийн õүн аìûн òîî (1990-2019 îн)
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Зóраг 2. Øүëõий өвчний дýгдýëò, 
òîõиîëдîë 2000-2017 îн             

мºн бîг ìалын ìялçан ºâчин 2016 îны 
наìар мîнгîл улсын баруун хилийн îйр 
анх удаа гарсан (Çураг 3) бîл цэцэг ºâчний 
хуâьд улсын хилийн çүүн хэсэг Сүхбаатар, 
Дîрнîд, хэнтий айìагт 2006,  2007, 2008, 
Дîрнîгîâь айìагт 2015 îнд тус тус дэгдэæ 
улìаар бîгинî хугацаанд бусад айìгийн 
ìалд халдâарлаæ байсан байна. 

хиëийн зөрчиë, шинж чанар, òөрөë, 
агóóëга. хилийн çºрчил нь дан ганц мîнгîл 
улсын биш хºрш улсуудын хилийн аюулгүй 
байдалд нэгэн çэрэг нºлººлæ байдгаараа 
îлîн улсын шинæтэй гэìт хэрэг, çºрчил 
байдаг. хилийн çºрчлийн тîî, агуулга, гэìт 
байдал улаì бүр нэìэгдэæ байгаа нь мîнгîл 
улсын хилийн аюулгүй байдлыг нîцтîй 
байдалд хүргэæ байна. Тухайлбал, 1967-
1990 îны хîîрîндîх 23 æилийн хугацаанд 
ºìнºд хил дээр 3738 удаагийн хилийн 

çºрчил гарч байсан бîл 1990-2016 îны 
хîîрîндîх 25 æилд 17261 хилийн çºрчил 
бүртгэгдсэн нь ºìнºх үåтэй харьцуулбал 4.6 
дахин ºссºн тîî юì.

 1990 îнîîс ºìнº гарсан хилийн 
çºрчлийн  51.5 хуâь нь тагнах, турших, ºдººн 
хатгах çэрэг улс тºрийн шинæтэй, 48.5 хуâь 
нь тººрºх, ан хийх, хил даâсан ìалаа аâах, 
ºâс ургаìал түүх çэрэг ахуйн çîрилгîтîй 
байâ. харин 1990 îнîîс хîйш гарч буй 
хилийн çºрчил нь эрдэс баялаг, түүхий эд, 
түүх дурсгалын үнэт îлдâîрын хууль бус 
найìаа, хар таìхи, çэâсэг, хîриîтîй бараа 
бүтээгдэхүүн, хиìийн хîртîй бîдисыг хууль 
бусаар хил нэâтрүүлэх  çэрэг бîлæ байна.

хаìгийн гîл асуудал нь хилийн çºрчил, 
улсын хил даìнасан çîхиîн байгуулалттай 
гэìт хэрэгт мîнгîл улсын иргэд хîлбîгдîх 
бîлсîн яâдал юì. 2010-2018 îны хîîрîнд 
улсын хил çºрчигчдийн 36.4 хуâийг Оху-
ын иргэд, 16.4 хуâийг БнхАу-ын иргэд, 
1.6 хуâийг бусад улс эçэлæ байхад, үлдсэн 
45.6 хуâийг мîнгîл улсын иргэд тэр дундаа 
хил îрчìын нутаг дэâсгэрт îршин сууæ 
буй иргэд эçэлæ байна2. Үүний дîтîр ахуйн 
шинæтэй çºрчлийн тîî буурах хандлагатай 
байгаа бîл эсрэгээрээ çîхиîн байгуулалттай 
гэìт хэргийн тîî нэìэгдэæ байна. 

1.3 эДИЙН ЗАСАГ, САНхҮҮ, 
хӨРӨНГӨ ОРÓÓЛАЛТЫН ӨНӨӨГИЙН 
бАЙДАЛ

хөрөнгө îрóóëаëò. 2011-2019 îны 
хîîрîнд îрîн нутагт улсын бîлîн Орîн 
нутгийн тºсâийн хºрºнгº îруулалтаар 
12 îрчиì их наяд тºгрºгийн хºрºнгº 
îруулалт хийгдсэн бîлîâч үүний 50 îрчиì 
хуâь нь улаанбаатар хîтîд нîгдîæ байгаа 
бîл Өìнºгîâь айìгаас бусад айìагт нийт 
хºрºнгº îруулалтын 5-аас 1 хуâь нîгдîæ 
байна. Тºсâийн тºâлºрсºн байдал, хүн 
аìын суурьшил, сîнгуулийн систåìээс 
шалтгаалан хүн аì îлнîîр îршин суудаг 

2 Арâай.ш, улсын хил, хяçгаарын аюулгүй 
байдал, тулгаìдсан асуудлууд шийдâэрлэх арга çаì.
уБ.,2013.17 тал

Эх сурвалж: (ХААИС-МЭСургууль, 
2017 он)

Зóраг 3. бîг ìаëûн ìÿëзан өвчин 
2000-2017 îн   
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бүс нутгуудад хºрºнгº îруулалт ахиу îрсîн 
байна. нºгºº талаас îрîн нутгийн тºсâийн 
гîл эх үүсâэр нь хүн аìын тîîтîй шууд 

эåрэг хаìраалтай хүн аìын îрлîгын албан 
татâар байгаа юì. 

хүñнýгò 1. Óëñûн бîëîн îрîн нóòгийн òөñвийн õөрөнгө îрóóëаëò, айìаг, нийñëýëýýр 
(2011-2019 îн)

№ Айìаг, 
нийñëýë

Óëñûн òөñөв Орîн нóòгийн òөñөв
хөрөнгө 

îрóóëаëòûн дүн                    
/ñаÿ.òөг/

эзëýõ 
õóвь 

хөрөнгө 
îрóóëаëòûн дүн             

/ñаÿ.òөг/

эзëýõ 
õóвь 

1 улаанбаатар           4,072,274.20 47.6           1,889,947.88 55.0
2 Сэлэнгэ              454,045.60 5.3                55,642.12 1.6
3 гîâь-Алтай              422,995.90 4.9                66,316.39 1.9
4 Өìнºгîâь              355,266.00 4.2              409,913.71 11.9
5 хîâд              320,004.80 3.7                47,833.40 1.4
6 хºâсгºл             296,001.20 3.5                87,777.92 2.6
7 Дархан-уул              232,243.30 2.7                57,412.21 1.7
8 Çаâхан              221,287.70 2.6                32,033.19 0.9
9 Баянхîнгîр              218,093.70 2.5                20,034.37 0.6
10 хэнтий              214,702.80 2.5                45,494.81 1.3
11 уâс              207,317.10 2.4                54,637.05 1.6
12 Өâºрхангай              201,636.40 2.4                53,335.84 1.6
13 Тºâ              199,413.20 2.3                50,454.07 1.5
14 Архангай              158,834.90 1.9                52,712.75 1.5
15 Дîрнîгîâь              154,932.20 1.8                74,996.97 2.2
16 Дîрнîд              148,226.70 1.7                53,291.55 1.5
17 Сүхбаатар              134,645.80 1.6                48,302.31 1.4
18 Орхîн              134,043.90 1.6              172,037.88 5.0
19 Баян-Өлгий              133,798.60 1.6                39,770.83 1.2
20 Булган              100,743.40 1.2                47,537.79 1.4
21 Дундгîâь                94,295.70 1.1                55,133.60 1.6
22 гîâьсүìбэр                84,879.90 1.0                24,683.68 0.7

Нийò 8,559,683.00 100   3,439,300.32 100

нь хүн аì îлнîîр суурьшсан бүс нутгуудад 
илүү ºндºр үр ºгººæтэй байдаг худалдаа, 
санхүү, даатгалын үйл аæиллагаа, барилга 
çэрэг салбарт îрæээ.

2011-2019 îны хîîрîнд мîнгîл улсад 
нийт 29.8 тэрбуì аì.дîлларын гадаадын 
шууд хºрºнгº îруулалт îрæ ирсэн бîлîâч 
үүний 73.4 хуâь нь уул уурхайн салбарт 
тºâлºрсºн байна. Бусад хºрºнгº îруулалт 
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Өºрººр хэлбэл, хилийн суìд, айìагт уул 
уурхайн тîìîîхîн îрд байхгүй, хүн аìын 
суурьшил бага байгаа нºхцºлд гадаадын 
хºрºнгº îруулалтыг татах бîлîìæгүй байна. 
мºн үүнтэй çэрэгцэн хºрºнгº îруулалтын 
ºгººæийн асуудал юì. 

Дîтîîдын хºрºнгº îруулалт гîлчлîн 
эдийн çасгийн сåктîрт бус нийгìийн бîлîн 
дэд бүтцийн салбарт îрæ байгаа. гадаадын 
хºрºнгº îруулалтын ºгººæийн гîл гарц 
бîлîх татâар, хурааìæийн дийлэнх хэсэг 
нь ºнººгийн хууль эрх çүйн хүрээнд îрîн 
нутгийн тºсâийн îрлîгîд биш улсын тºсºâт 
îрæ, дахин хуâаарилалтаар ººр айìаг, 
суìдад çарцуулагдаæ байна. 

Орîн нóòгийн òөñөв, ñанõүү. хилийн 
айìаг, суìд гэлтгүй бүх айìаг, суìд, нийслэл, 

дүүрэг нь санхүүгийн үйл аæиллагааны 
хуâьд тºâººс хэт хараат, хяçгаарлагдìал эрх 
çүйн îрчинд үйл аæиллагаа яâуулæ байна. 
Энэ нь нутгийн ººрºº удирдах нэгæүүдийн 
биå даан хºгæих эдийн çасгийн үндэс 
суурийг үгүй хийæ байна.

Тухайлбал, 2019 îны байдлаар îрîн 
нутгийн татâарын îрлîгî нэгдсэн  тºсâийн 
îрлîгын 24.7 хуâийг эçэлæ байна.  Өºрººр 
хэлбэл, 21 айìаг, нийслэл хîт, тэдгээрийн 
330 суì, 9 дүүрэг, 1600 îрчиì баг, 152 
хîрîî нийлээд улсын нэгдсэн тºсâийн 30 
хүрэхгүй хуâиар үйл аæиллагаагаа яâуулæ 
байна. нэгдсэн тºсâийн үлдсэн хэсэг 
буюу улсын тºсâийн îрлîгыг уих, Çг 
тºлºâлºн, çарцуулæ байгаа бîлîâч үр дүн, 
үр  ºгººæгүйгээр çарцуулæ байгаа нь хэнд ч 
тîдîрхîй çүйл бîлîîд байна.

Зóраг 4. мîнгîë Óëñад îрñîн гадаадûн шóóд õөрөнгө îрóóëаëòûн îрîõ óрñгаë, ýдийн 
заñгийн ү/а-нû ñаëбараар, 2011-2019 îн

Зóраг 5. Нýгдñýн òөñвийн îрëîгî ба îрîн нóòгийн òөñвийн îрëîгî, òүүний õарьöаа, 
2013-2019 îн, ñаÿ òөгрөгөөр

Эх сурвалж: Үндэсний Статистикийн Хороо
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Айìгуудын тºсâийн îрлîгî бага 
байгаагийн бас нэг илрэл нь айìгуудын 
улсын тºсâººс аâсан санхүүгийн 
дэìæлэгийн îрлîгî юì. 2019 îны статистик 
ìэдээллээр 21 айìгийн 15 нь îрîн нутгийн 
тºсâийн суурь çарлагаа3 санхүүæүүлæ 
чадахгүй тºсâийн дэìæлэгээр санхүүæүүлæ 
байгаагийн 12 нь хилийн айìаг байна. 

хОЁРДÓГААР хэСэГ. хИЛ 
ОРЧмЫН НÓТАГ ДэВСГэРИЙН 
эДИЙН ЗАСАГ, САНхҮҮГИЙН бИЕ 
ДААСАН бАЙДЛЫГ НэмэГДҮҮЛэх 
Нь хӨГжЛИЙН СÓÓРь НӨхЦӨЛ 
бОЛОх Нь

хил îрчìын нутаг дэâсгэрийг 
хºгæүүлэх гîл арга хэрэгсэл нь хºрºнгº 
îруулалт, тºсâийн үр дүнтэй çарцуулалтын 
бîдлîгî байна. харин гадаадын бîлîн 
дîтîîдын хуâийн хºрºнгº îруулалтыг татах 
суурь нºхцºл нь тºрºл бүрийн нººцүүд 
бîлîн дэд бүтцийн хүртээìæтэй байдал, 
хууль эрх çүйн таатай нºхцºл байдал байх 
юì. 

2.1 ТӨСӨВ, САНхҮҮГИЙН 
ТӨВЛӨРЛИЙГ СААРÓÓЛж, ОРОН 
НÓТГИЙН САНхҮҮГИЙН бИЕ 
ДААСАН бАЙДЛЫГ хАНГАх Нь

мîнгîл улсын Үндсэн хуулийн 58-р 
çүйлийн 1-т  “Айìаг, нийслэл, суì, дүүрэг 

3 Орîн нутгийн тºсâийн суурь çарлагад айìаг, 
нийслэл, суì дүүргийн удирдлагын чиг үүргийг 
хэрэгæүүлэхтэй хîлбîгдсîн урсгал бîлîн хºрºнгийн 
çарлага, айìаг, нийслэлд нийгìийн асраìæ, 
халаìæийн үйлчилгээ үçүүлэх, çîхиîн байгуулах 
бîлîн суì, дүүргийн Çасаг даргын шийдâэрээр îлгîдîг 
нийгìийн халаìæ, асраìæийн үйлчилгээг үçүүлэх 
çîхиîн байгуулах, айìаг, нийслэлийн байгаль îрчныг 
хаìгаалах, нºхºн сэргээх бîлîн суì дүүргийн нутаг 
дэâсгэрийн байгаль îрчныг хаìгаалахтай хîлбîîтîй 
çардлууд îрæ байна.

бîл хуулиар тусгайлан îлгîсîн чиг үүрэг, 
ººрийн удирдлага бүхий çасаг çахиргаа, 
нутаг дэâсгэр, эдийн çасаг, нийгìийн 
цîгцîлбîр ìºн” гэæ çааæээ. Энэ утгаараа 
çºâхºн хилийн гэлтгүй мîнгîл улсын 
хэìæээнд бүх îрîн нутаг нутгийн çасаг 
çахиргаа ººрийн удирдлагыг хэрэгæүүлэх, 
нутаг дэâсгэрийнхээ эдийн çасаг, нийгìийн 
аìьдралын асуудлыг биå даан шийдâэрлэх, 
хºгæлийг бий бîлгîх ººрийн îрлîгî, 
хүлээсэн үүрэг, ºìч хºрºнгº, тºсºâтэй байх 
шаардлагатай. гэтэл бîдит байдалд таâан 
айìаг, хîёр суìаас бусад бүх îрîн нутгийн 
удирдлагууд эдийн çасаг, тºсºâ санхүүгийн 
дутагдалтай байна. 

хилийн 14 айìаг, түүний 67 суì нь 
хил îрчìын нутаг дэâсгэрт хаìрагдаæ 
байгаа бºгººд улсын ìакрî эдийн çасгийн 
байдал тîгтâîргүй, îлîн тулгуурт бүтэц 
бий бîлîîгүй, бүсчилсэн хºгæлийн үр 
дүн хангалтгүй, хилийн айìаг, суìд 
хуриìтлал, аæиллах хүчний нººцººр 
туйлын дутагдалтай, дэд бүтэц, эрчиì 
хүчний хангаìæ сул байгаа үåд тус нутаг 
дэâсгэрийн хºгæлийг дан ганц бүсчилсэн 
хºгæил, кîридîрчилсîн хºгæилд найдан 
“эçэнгүй” îрхих нь туйлын буруу юì. 

Орîн нутаг тºсâийн суурь çарлагаа 
санхүүæүүлæ чадахгүй байгаагийн гîл 
шалтгаан нь татâарын бîлîн татâарын 
бус îрлîгын хуâаарилалтаас шалтгаалæ 
байна. мîнгîл улс нь 1990 îнîîс ºìнº 
тºâлºрсºн тºлºâлºгººт эдийн çасагтай 
байсан бºгººд энэхүү байдал îдîîг хүртэл 
аìь бºхтэй îршсîîр байгаа нь  татâарын 
бîлîн татâарын бус îрлîгын чухал эх 
үүсâэрүүдийг улсын тºсºâт, ач хîлбîгдîл 
багатай татâар, хурааìæийг îрîн нутгийн 
тºсºâ (айìаг, суì)-т хуâаарилснаар харагдаæ 
байна( хүснэгт 2). 
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хóвааõ 
Таòвар ТЗГ-ûн Таòвар Айìаг, нийñëýëийн 

Таòвар Сóì, дүүргийн  òаòвар

Ашигт 
ìалтìал 
ашигласны 
тºлбºр 
(95:5) 
Дîтîîдын 
нӨАТ 
(75:25)

• ААнОАТ, 
• иìпîртын бараа, 

үйлчилгээний 
нӨАТ, 

• Онцгîй албан 
татâар, 

• гаалийн албан 
татâар, 

• Аâтî бåнçин, 
диçåль түлшний 
албан татâар,

• Ашигт 
ìалтìалын 
хайгуулын бîлîн 
ашиглалтын 
тусгай 
çºâшººрлийн 
тºлбºр, 

• Агаарын 
бîхирдлын 
тºлбºр, 

• Тэìдэгтийн 
хурааìæ 
(Тэìдэгтийн 
хурааìæийн 
тухай хуулийн 
11.2)

• гаçрын тºлбºр
• Үл хºдлºх эд 

хºрºнгийн 
албан татâар  

• Аâтî тээâрийн 
бîлîн 
ººрºº яâагч 
хэрэгслийн 
татâар,

• ус ашигласны 
тºлбºр,

• хүн аìын 
îрлîгын 
албан татâар 
(хАОАТТх-ийн 
8.1.1)

• Өâ 
çалгаìæлалын 
бîлîн 
бэлэглэлийн 
албан татâар

• Тэìдэгтийн 
хурааìæийн 
тухай хуулийн 
11.2- т 
çааснаас бусад 
тэìдэгтийн 
хурааìæ

• хАОАТТх-ийн 8.1.1-д 
çааснаас бусад хАОАТ,

• Бууны татâар,
• Тэìдэгтийн хурааìæийн 

тухай хуулийн 11.2-т 
çааснаас бусад тэìдэгтийн 
хурааìæ, 

• Агнуурын нººц ашигласны 
тºлбºр, ан аìьтан агнах, 
барих çºâшººрлийн 
хурааìæ, 

• Ашигт ìалтìалаас 
бусад байгалийн баялаг 
ашигласны тºлбºр, 

• Байгалийн ургаìал 
ашигласны тºлбºр,

• Ойгîîс хэрэглээний ìîд, 
түлээ бэлтгэæ ашигласны 
тºлбºр,

• Түгээìэл тархацтай ашигт 
ìалтìал ашигласны 
тºлбºр, хүн аìын унд, 
ахуйн хэрэгцээний ус, 
рашаан ашигласны тºлбºр, 
нîхîйны албан татâар

Орîн нутгийн тºсâийн îрлîгын  гîл эх 
үүсâэр нь хүн аìын îрлîгын албан татâар 
бºгººд улсын эдийн çасаг, нэг хүнд нîгдîх 
ДнБ-ний ºсºлтººр тîгтìîл ºсч байгаа 
бîлîâч хүн аìын шилæилт хºдºлгººнººс 
шалтгаалан татâарын бааç суурь, татâар 
тºлºгчдийн тîî байнга ººрчлºгдºæ байна. 
Энд анхаарах гîл асуудал нь хүн аìын 
тºâлºрºл хаана их байна тэр гаçрын îрлîгî 
харьцангуй ºндºр байна. 

гэтэл мîнгîл улсын хүн аìын дийлэнх 
нь гурâан хîтîд, айìгуудын ихэнх хүн аì нь 

айìгийн тºâийн суìд îршин сууæ байгаа 
нºхцºлд хилийн суìд яìар îрлîгîîр наад 
çахын үйл аæиллагаагаа санхүүæүүлэх нь 
туйлын ойлгомжгүй байна. Жишээлбэл: 

• Суìдын хүн аì бага, үйлдâэрлэл 
үйлчилгээний çах çээл байхгүй 
тул түгээìэл тархацтай байгалийн 
баялгийн хэрэглээ байхгүй, 

• хуâиараа биçнåс эрхлэгчид ìаш 
цººн, îрîн сууц байхгүй, çах 
çээл байхгүй çэргээс шалтгаалæ 

хүñнýгò 2.  Таòварûн îрëîгûн õóваариëаëò
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хАОАТТх-ийн 8.1.1-д çааснаас 
бусад хАОАТ-ын îрлîгî байхгүй,

• хүн аìын тîî бага тул бууны 
татâарын îрлîгî ìаш бага, 

• гадаадын аялал æуулчлалын 
ìаршрутын эхлэл нь улаанбаатар 
хîт тул ан агнуурын çºâшººрлийг 

уБ хîтîîс аâчихдаг. Тийìээс 
агнуурын нººц ашигласны 
тºлбºрийн îрлîгî суìдад байхгүй, 

• Çүүн бîлîн гîâийн бүсэд ус, рашаан, 
îй ìîд байхгүйгээс шалтгаалан тус 
тºрлийн тºлбºрийн îрлîгî байхгүй 
байна. 

мºн îлîн улсад îрîн нутгийн 
тºсâийн гîл эх үүсâэр бîлдîг үл хºдлºх 
хºрºнгийн татâарын бааç суурь îрîн нутагт 
бүрэлдээгүй, ìºн тус татâарын эрх çүйн 
çîхицуулалт хангалтгүй, хуâь хэìæээ бага 
байгааг анхаарах ёстîй асуудлын нэг бîлæ 
байна.

Орîн нутгийн тºсâийн îрлîгî бага 
байгаа дээр îрîн нутгийн тºсâийн нийт 
çарлагын 80-90 хуâийг урсгал çардал, үүний  
50 îрчиì хуâийг цалин хºлсний çардал 
эçэлæ байгаа нь îрîн нутагт шаардлагатай 
бусад бараа үйлчилгээ, хºрºнгº îруулалтын 
çардлыг санхүүæүүлэх бîлîìæгүй бîлгîæ 
байна. 

ийìд тºâ çасгийн гаçраас îрîн нутгийн 
тºсâийн îрлîгыг нэìэгдүүлэх çîрилгîîр 
татâарын бîлîн татâарын бус îрлîгын эх 
үүсâэрийн хуâаарилалтыг дахин хийæ, îрîн 

Зóраг 6. Орîн нóòгийн òаòварûн îрëîгûн бүòýö

Эх сурвалж: Үндэсний Статистикийн Хороо

нутгийн тºсâийн îрлîгыг нэìэгдүүлэх, 
үр дүнтэй çарцуулахад шаардлагатай 
хяналт, ìîнитîрингийн îрчныг бий бîлгîх 
шаардлагатай. 

мºн үүнтэй çэрэгцэн îрîн нутгийн 
ººрºº удирдах байгууллагуудад яаì, çасгийн 
гаçарт хэт тºâлºрººд буй эрх ìэдлүүдийг 
үå шаттайгаар шилæүүлэх шаардлагатай.  
Жишээлбэл, орон нутгийн чанартай авто 
çаì, гүүрийн барилга, ЦДш, цэâэр бîхир ус 
даìæуулах шугаì хîîлîйг барих, шинэчлэх 
çэрэг хîт нийтийн аæ ахуйн салбартай 
хîлбîîтîй наад çахын эрх, аæлуудыг 
эхний ээлæинд шилæүүлæ, ìэргэшсэн 
бîлîâсîн хүчинг бэлтгэх бîлîìæийг îлгîх 
шаардлагатай. 

Орîн нутгийн тºсâийн îрлîгыг 
нэìэгдүүлэхийн тулд эхний ээлæинд:

• АмнАТ-ийн îрлîгын 50 хуâь 
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нь улсын тºсºâт, 30 хуâь тухайн 
айìгийн тºсºâт, үлдсэн 20 хуâь нь 
ашигт ìалтìалаа îлбîрлуулæ буй 
суìдад îрîхîîр хуâаарилах;

• Дîтîîдын нӨАТ (уг нь îлîн улсад 
нӨАТ нь 100 хуâь îрîн нутгийн 
тºсâийн îрлîгîд îрæ, хуâь хэìæээг 
нь ìуæууд тîгтîîх эрхтэй байдаг)-
ийн îдîîгийн 75:25 (улсын тºсºâт 
75 хуâь, айìгийн тºсºâт 25 хуâь) 
хуâаарилалтыг 50:30:20 бîлгîх;

• ААнОАТ-ын îрлîгî нь 100 хуâь 
улсын тºсºâт îрæ байгааг хуâаалцах 
татâар бîлгîн ººрчилæ, 60:30:10 
бîлгîх. Тус татâарын îдîî үйлчилæ 
буй татâарын хºнгºлºлтийг 
бүс, айìаг суìдаар нарийâчилæ 
хаìгийн ºндºр хºнгºлºлт, 
чºлººлºлт нь хилийн айìаг суìанд 
байхаар шаталсан хэлбэрээр çîхиîн 
байгуулах;

• гаçрын тºлбºрийн хаâтгайрсан, 
хºнгºлºлт чºлººлтийг бууруулæ, 
тºâлºрºл ихтэй Дархан, Эрдэнэт, 
улаанбаатар хîтîд эрс нэìэгдүүлэх;

• Үл хºдлºх хºрºнгийн албан 
татâарын  îдîî байгаа 0-2 хуâийн 
татâарын хуâь хэìæээг 10 хуâь 
хүртэл нэìэгдүүлæ, айìаг îрîн 
нутаг татâарын бîдлîгîîр ºрсºлдºх 
бîлîìæийг бий бîлгîх;

• нӨАТ-ын дээд хэìæээг 10 хуâь дîîд 
хэìæээг 5 хуâь бîлгîн îрîн нутгууд 
татâарын бîдлîгîîр даìæуулан 
биçнåс эрхлэгчдийг татах ( хºдºº 
îрîн нутаг), тºâлºрºл ихтэй бүс 
нутгууд түлхэх ( улаанбаатар хîт) 
бîдлîгî яâуулах бîлîìæийг бий 
бîлгîх; 

• Татâарын бîлîн татâарын бус 
îрлîгын тºлºâлºгººний хэтрэлт, 
ашиг, хэìнэлтийг тухайн îрîн 
нутгийн ирэх æилийн тºсºâт дахин 

хуâаарилæ, îрîн нутгуудын тºсºâ 
санхүүгээ нэìэгдүүлэх эрìэлçлийг 
бий бîлгîх  çэрэг арга çаìаар 
суìд, айìгуудын îрлîгр, хºрºнгº 
îруулалтын биå даасан байдлыг 
нэìэгдүүлэх бîдлîгын саналыг 
дэâшүүлæ байна. 

ингэснээр îрîн нутаг нэìэлт îрлîгîî 
хºрºнгº îруулалтын аæилд çарцуулæ, 
тухайн îрîн нутагт дэд бүтэц, эрчиì 
хүч, цэâэрлэх байгуулаìæууд бий бîлæ 
улìаар биçнåс эрхлэгчид үйл аæиллагаа 
яâуулах, иргэд аìьдран суух таатай îрчныг 
бүрдүүлэх үндэс бүрдэнэ.

Орîн нутгийн татâарын îрлîгыг 
нэìэгдүүлэхтэй çэрэгцэн аæ ахуй нэгæ, 
биçнåс эрхлэгчдийн îрлîгî, ашигт гîл 
нºлºº үçүүлдэг ААнОАТ, нӨАТ, гаçар 
ашигласны тºлбºр, Үл хºдлºх хºрºнгийн 
татâарын хуâь хэìæээг тºâлºрºл ихтэй бүс, 
хîт сууринд ºндºр,тºâººс алслагдсан айìаг, 
îрîн нутагт бага байхаар татâарын хуâь 
хэìæээг тîгтîîх шаардлагатай.  

Орîн нутгууд биçнåс эрхлэгчдийг татах, 
түлхэх гîл арга нь хэрэгсэл нь татâарын 
хуâь хэìæээний çºрүү байх бºгººд 
æишээлбэл улаанбаатар хîтîд нӨАТ-ын 
хуâь хэìæээ ºндºр, дунд çэргийн хºгæилтэй 
айìгуудад дунд çэрэг, хºгæлийн хуâьд ìуу 
айìгуудад ìаш бага байхаар  çîхицуулснаар 
улаанбаатарт тºâлºрººд буй ААн-үүд 
айìгууд руу шилæиæ, хºрºнгº îруулагчид 
шинэ үйлдâэр ААн-ээ хºгæил сул айìаг, 
суìдад байгуулах гэх ìэтээр тºâлºрлийг 
удирдах бîлîìæтîй бîлнî. 

мºн үл хºдлºх хºрºнгийн албан 
татâарыг улаанбаатар хîтын бүсүүдээс 
хаìааруулан 5-10 хуâь хүртэл, хºдºº îрîн 
нутагт 0-5 хуâь хүртэл байхаар çîхиîн 
байгуулæ бîлнî. гэтэл ºнººгийн түâшинд 
бîл хаана байхаас үл хаìааран дээд хуâь нь 
2 хуâь, дîîд хуâь тэг байна. ийì тîхиîлдîл 
ААн-үүд хүн аì, дэд бүтцийн тºâлºрºл их 
улаанбаатар хîтîд тºâлºрсººр байх юì.
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2.2 ГАДААД ДОТООДЫН 
хӨРӨНГӨ ОРÓÓЛАЛТЫГ ТАТАх 
ТААТАЙ ОРЧНЫГ бИЙ бОЛГОх Нь

хиë îрчìûн бүñ нóòагò бизнåñ, 
үйëдвýрëýë ýрõëýõ òааòай îрчнûг бий 
бîëгîõ. мîнгîл улсын эдийн çасгийн 
бүтэц  дîрîй, уул уурхайн бîлîн ìалын 
гаралтай түүхий эдийн экспîртîîс 
ºндºр хаìааралтай, хүнд бîлîн хºнгºн 
үйлдâэрлэлийн хºгæил сул, үүнээс 
шалтгаалсан тºсâийн îрлîгî бага, дîтîîд, 
гадаадын хºрºнгº îруулалт хяçгаарлагдìал 
байгаа үåд 1990 îнîîс ºìнºхтэй адилаар4 
хил îрчìын хºгæил дîрîй бүх нутгуудад 
ºргºн хэìæээний, далайцтай хºрºнгº 
îруулалт хийх, үйлдâэрæүүлэх бîлîìæ 
байхгүй. 

ийìд тус нутагт бîгинî бîлîн дунд 
хугацаандаа ААн, бîлîâсруулах үйлдâэр, 
цåхүүд шинээр байгуулагдах, шилæих, 
салбар нэгæээ байгуулахыг дэìæсэн дэд 
бүтэц, хºрºнгº îруулалтын таатай îрчинг 
татâарын хºнгºлºлт, чºлººлºлтººр бий 
бîлгîх бîлîìæтîй. Үүний тулд:

Нýгдүгýýрò: Бүсийн ялгаìæгүй, бүх 
нутаг дэâсгэрийн хэìæээнд яâуулæ буй 
татâарын хºнгºлºлт, чºлººлºлтийг5 бүсийн 
ялгаìæтай бîлгîх. Одîî байгаа бүсчлэлийг 
нарийâчлах шаардлагатай. Ер нь албан ёсны 
çасаг çахиргааны нэгæийн хуâьд Айìаг нь 
îрîн нутгийг хºгæүүлэх гîл нэгæ бîлæ 
ºгнº. 

хîёрдóгаарò: хил îрчìын нутаг 
дэâсгэр, байгалийн хүнд нºхцºлтэй 
çариì нутаг бîлîн эдийн çасгийн îнцгîй 
ач хîлбîгдîлтîй бүс нутгуудад татâар, 
тºлбºрийн урт хугацаатай үр ашигтай 
хºнгºлºлт, чºлººлºлтийг яâуулах хэрэгтэй. 

Тухайлбал дîîгийн ААнОАТ-ын тухай 
хуулиар: 

• нутаг дэâсгэрийн ихэнх хэсгийг 
4 Сангийн аæ ахуй, Тэæээлийн аæ ахуй байгуулах
5Аæ ахуйн нэгæийн îрлîгын албан татâарын 

тухай хууль (шинэчлэсэн найруулга)-ийн 22.1, 22.5.1

хаìруулсан, 

• хил îрчìын нутаг дэâсгэрийг 
тîдîтгîîгүй, 

• Татâарын хºнгºлºлтийг үçүүлæ 
байна.

Энэ нь ААн-ийн хуриìтлагдсан ºр 
аâлагыг бууруулах, үйлдâэрлэл тåхнîлîгийн 
шинэчлэлт яâуулахад дэìæлэг үçүүлэх ч 
бүс нутгийг тэнцâэртэйгээр хºгæүүлэх 
бîдлîгî бîлæ чадахгүй. мºн аæ ахуйн нэгæ, 
кîìпаниуд ººр нутаг дэâсгэрт салбар нэгæ, 
үйлдâэрлэлээ шилæүүлэх нь урт хугацааны 
шийдâэр тул хил îрчìын бүс нутагт үйл 
аæиллагаа эрхэлæ буй бîлîн эрхлэх ААн-д 
бîгинî бîлîн дунд хугацааны биш урт 
хугацааны даâуу талыг бîдлîгîîр бий 
бîлгîх хэрэгтэй.Үүний хүрээнд:

эõний ýýëжинд: хил îрчìын сул 
хºгæилтэй суìанд байршилтай байнгын 
үйл аæиллагаа яâуулдаг, бүртгэлтэй, 
îрîн нутгийн тºсºâтэй харьцдаг, гурâаас 
дîîшгүй аæлын байр бий бîлгîсîн /
нийгìийн даатгалын шиìтгэл тºлºлтººр 
баталгааæсан/ ААн-ийн тус хуулийн 7.3-
т çаасан татâарт нîгдîх îрлîгын албан 
татâарыг үйл аæиллагаа эхлүүлснээс хîйш 
эхний 5 аæилд 90 хуâь, дараагийн 5 æилд 
50 хуâь, 11 дэх  æилээс  эхлүүлэн тîгтìîл 
20-30 хуâийн хºнгºлºлтийг үçүүлæ (урт 
хугацаандаа бîлîн байнга хилийн аюулгүй 
байдлыг хангах çîрилгîîр) бîлнî. Үүнд 
дараах салбаруудыг хаìруулахгүй.

• Ашигт ìалтìалын хайгуул хийх, 
ашиглах;

• Сîгтууруулах ундаа худалдах, 
иìпîртлîх;

• гаçрын тîсны бүтээгдэхүүний 
бººний худалдаа эрхлэх, аâтî 
бåнçин, диçåль түлшний худалдаа 
эрхлэх, иìпîртлîх;

хîёрдóгаарò: хºгæил сул хил 
îрчìын нутгуудын дэд бүтэц, инæåнåрийн 
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хангаìæийг сайæруулах çîрилгîîр тухайн 
чиглэлээр үйл аæиллагаа яâуулдаг ААн-
ийн тухайн суì, îрîн нутагт яâуулсан үйл 
аæиллагааны îрлîгыг (энэхүү îрлîгî нь 
тухайн бүс нутагт үçүүлсэн үйлчилгээ бîлîн 
бүтээн байгуулалт байх) ААнОАТ-аас 50-
90 хуâь хºнгºлºх. Татâарын хºнгºлºлтºд 
хаìаарах үйл аæиллагаа ба чиглэлийн 
æишээ: 

• нүүрсний хайгуул хийх (эрчиì 
хүчний нººцийг нэìэгдүүлэх ач 
хîлбîгдîлтîй);

• усны хайгуул, хºâ цººрºì 
байгуулах үйл аæиллагаа эрхэлдэг 
байгууллага;

• гаçрын тîсны бүтээгдэхүүний 
тухайн бүс нутагт худалдан 
бîрлуулснаас îрîх îрлîгî;

• Эрчиì хүчний эх үүсâэр, шугаì 
сүлæээ барьæ байгуулах, эрчиì хүч 
үйлдâэрлэх, бîрлуулах, түгээх;

• иргэний нисэхийн үйл аæиллагаа;

• Аâтî çаì, çаìын байгуулаìæийг 
барих, çасâарлах; 

• Цэâэр усны хангаìæ, бîхир усны 
шугаì, цэâэрлэх байгуулаìæ барьæ 
байгуулах;

• Аâтî çаì, тºìºр çаì, харилцаа 
хîлбîîны дэд бүтэц бий бîлгîхîд 
îруулсан хºрºнгº;. 

ААн-ийн үйл аæиллагааг дэìæих 
чиглэлээр:

• хилийн îрчìын бүс нутаг 

бîлîн хилийн айìагт экспîртын 
çîриулалттай байгуулагдсан 
үндэсний ìах, ìахан 
бүтээгдэхүүний үйлдâэрт ìах 
экспîртлîх кâîтыг даâуу эрхтэй 
аâах.

• хил îрчìын бүс нутагт 
үйлдâэрлэгдсэн бараа бүтээгдэхүүн, 
ìах ìахан бүтээгдэхүүнийг нӨАТ-
аас чºлººлºх

• Тºрийн бîлîн îрîн нутгийн 
ºìчийн хºрºнгººр бараа, аæил, 
үйлчилгээ худалдан аâах тухай 
хуулийн “Тåндåрт îрîлцîгчдîд 
даâуу эрх îлгîх” 10-р çүйлд хилийн 
çариì бүс нутагт үйлдâэрлэсэн 
бараа үйлчилгээнд   даâуу эрх îлгîх 
çэрэг çîхицуулалтыг хийæ çариì 
хºнгºн үйлдâэрлэл (сурагчийн 
дүрэìт хуâцас, сурах бичгийн 
үйлдâэрлэлүүдийг  г.ì)-ийг дэìæих  
бîлîìæтîй.

Чөëөөò бүñ байгóóëаõ. мîнгîл 
улсын харьцангуй даâуу талтай түүхий 
эдэд тулгуурласан үйлдâэрлэлийн салбарт 
хºрºнгº îруулалт татаæ, түүнийг тîйрсîн 
кластåрыг хºгæүүлэх суурь нь Чºлººт бүс 
байгуулах яâдал юì. хэдийгээр дîтîîдын 
дэд бүтэц, тээâрийн асуудал хүндрэлтэй 
байгаа ч хилийн бîîìтууд БнхАу-ын 
тээâрийн дэд бүтцүүдтэй îйр байрлаæ 
байгаа нь даâуу тал бîлнî. Өºрººр хэлбэл 
дîтîîдын тээâэр лîæистикийн салбарын 
хºгæлийг хүлээлгүйгээр бîîìтуудад чºлººт 
бүс байгуулах бîлîìæтîй юì(Çураг-7).

Тус бүсүүдэд мîнгîл улсын аюулгүй 
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байдал, эрх ашиг,  îлîн 
улсын дүрэì, æураìд 
нийцсэн гадаадын хºрºнгº 
îруулалтын тîгтâîртîй 
эрхçүйн îрчныг бий бîлгîæ, 
үйлчилгээг түргэн шуурхай, 
чирэгдэлгүй бîлгîх, чºлººт 
бүсэд хîриглîх, хяçгаарлах 
үйлдâэрлэл, үйлчилгээг нарийн 
тîдîрхîйлæ, чанд ìºрдүүлдэг 
байх шаардлагатай.

харин Оху нь îй ìîд, 
эрдэс баялаг, эрчиì хүчний 
нººц арâинтай улс тул тус 
улсын түүхий эд, байгалийн 
баялгийг Оху-тай хиллэæ 
буй хилийн суìд, айìгуудад 
хяìд çардлаар иìпîртлîн, 

Зóраг 7. бНхАÓ-ûн òөìөр заìûн дýд бүòýö ба мîнгîë 
Óëñûн õиëийн бîîìòóóд

бараа бүтээгдэхүүн нийт экспîртын 44.0 
хуâийг, харин улаанбаатар дахь гаалийн 
гаçар, Çаìын-Үүд дэх гаалийн гаçраар 
даìæин îруулæ ирсэн бараа бүтээгдэхүүн 
нийт иìпîртын 66.7 хуâийг эçэлæ байна.

дахин бîлîâсруулæ, эцсийн бүтээгдэхүүн 
үйлдâэрлэæ, БнхАу бîлîн бусад улсуудад 
экспîртлîх бүрэн бîлîìæ байна.

мîнгîл улсын экспîрт бîлîн иìпîртыг 
бîîìтîîр аâч үçâэл, гашуунсухайт бîлîн 
шиâээхүрэнгийн гаалийн гаçраар гаргасан 

бîîìòûн нýр эêñпîрò Иìпîрò
Баян-Өлгий дэх гаалийн гаçар 0.0 0.7
Бичигт дэх гаалийн хîрîî 2.9 0.6
Буянт-ухаа дахь гаалийн гаçар 13.2 11.0
гаалийн åрºнхий гаçар - 0.1
гашуунсухайт дахь гаалийн гаçар 36.5 6.7
гîâь Алтай дахь гаалийн хîрîî 1.1 0.0
Дархан уул айìаг дахь гаалийн гаçар 3.2 1.5
Дîрнîд дахь гаалийн гаçар 4.4 1.5
Çаâхан дахь гаалийн хîрîî - 0.0
Çаìын -Үүд дэх гаалийн гаçар 1.2 15.5
Орхîн дахь гаалийн гаçар 12.9 1.9
Сайншанд дахь гаалийн гаçар 7.3 2.2
Сэлэнгэ дэх гаалийн гаçар 0.1 4.7
уâс дахь гаалийн гаçар 0.0 0.4
улаанбаатар дахь гаалийн гаçар 8.1 51.2
улс хîîрîндын шуудан илгээìæийн гаалийн гаçар 0.1 1.3
хîâд айìгийн Булган дахь гаалийн гаçар 1.4 0.2
хºâсгºл дэх гаалийн хîрîî - 0.0
шиâээхүрэн дахь гаалийн гаçар 7.5 0.5
Нийò 100 100

хүñнýгò 4. эêñпîрò, иìпîрòûн нýвòрýëò ба гараëò, õиëийн бîîìòîîр, 2018 îн

Эх сурвалж: Үндэсний Статистикийн Хороо
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Эдгээрээс дүгнэæ үçâэл Баянхîшуу, 
Бичигт, Çаìын-Үүд, гашуунсухайт, 
шиâээхүрэн, Бургастай, ярант нь гадаад 
худалдаанд чухал ач хîлбîгдîлтîй, 
экспîртын бîлîн иìпîртын барааны 
бººгнºрºл ихтэй байна.  ийìд эхний 
ээлæинд эдгээр бîîìтууд дээр тулгуурлан 
чºлººт бүс байгуулах нь çүй юì.

Заìûн-Үүд бîîìò:

Тус бîîìтîîр экспîртîлæ буй 
барааны 70 гаруй хуâийг ìалын 
гаралтай бîлîâсруулаагүй арьс шир 
эçэлæ байгаагаас харахад тус бүсэд арьс, 
нэхийний үйлдâэрийн кластåр байгуулах 
нэг бîлîìæ харагдаæ байна. мºн тус бүсэд 
үйлдâэрлэсэн хуâцас, ºргºн хэрэглээний 
бараа, бүтээгдэхүүний гураâдагч îрны çах 
çээлд худалдаалах бîлîìæтîй юì.

Гашóóнñóõайò, Øивýýõүрýнгийн 
бîîìòóóд:

мîнгîл улс нүүрсийг бараг 100 хуâь 
БнхАу-д экспîртîлæ байгаа бºгººд 
нүүрсний экспîртîд Өìнºгîâь айìгийн 
ханбîгд суìын гашуунсухайт бîлîн 
гурâан тэс суìын шиâээхүрэн бîîìт 
нь чухал үүрэг гүйцэтгэæ байна. Тус 
бîîìтîд нүүрснээс гарган аâах бîлîìæтîй 
бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний кластåр бүхий 
чºлººт бүсийг байгуулах бîлîìæтîй.

Дээрхтэй адилаар Дîрнîд айìгийн 
баÿнõîшóóнû бîîìòîд6 гаçрын тîс 
бîлîâсруулах, хиìийн үйлдâэрлэлийн, 
Гîвь-Аëòай айìгийн бóргаñòай бîîìòîд 
тºìрийн хүдэр бîлîâсруулах, улìаар түүгээр 
бэлэн бүтээгдэхүүн хийх хар тºìºрлºгийн, 
хîâд айìгийн ярантын бîîìтîîр 7 мАА, 

6 мîнгîл улсын экспîртын түүхий гаçрын тîсны 
90 гаруй хуâь нь гардаг. 

7Тус бîîìтîîр 40 гаруй нэр тºрлийн бараа 
экспîртîлîдîг. гîллîх экспîртын бүтээгдэхүүн нь 
чулуун нүүрс, цайрын хүдэр, баяæìал байна. 

уул уурхайн8, хАА, аялал æуулчлалын9, 
ìах бîлîâсруулах чиглэлийн10 çэрэг îлîн 
үйл аæиллагаатай үйлдâэрлэл бүхий чºлººт 
бүсүүдийг байгуулах бîлîìæтîй юì.

мºн энд îнцгîйлîн аâч үçэх ёстîй 
хилийн бîîìт нь Бичигтийн бîîìт юì. 
учир нь Сүхбаатар айìгийн Эрдэнэцагаан 
суìын тус бîîìт нь  мîнгîл улсын далайд 
гарах хаìгийн дºт бîîìт юì. Тус бîîìтîд 
гураâдагч îрîн руу гаргах экспîртын 
бариìæаатай үйлдâэрлэлийн кластåр бүхий 
чºлººт бүс байгуулах бîлîìæтîй. 

Чөëөөò бүñ байгóóëаõад анõаараõ 
зариì аñóóдëûг òîвчëîн авч үзвýë:

• Чºлººт бүсэд үйлдâэрлэсэн 
бүтээгдэхүүнийг мîнгîл улсад 
тарифын бîлîн тарифын бус 
хºнгºлºлт үçүүлæ буй Ану, Ех, 
япîн бîлîн Оху-ын çах çээлд 
гарах бîлîìæийг эрэлхийлэх 

• Аçийн аâтî çаìын сүлæээний Ан-
3, Ан-32 бîлîн Ан-411  чиглэлийн 
îлîн улсын хурдны аâтî çаìын 
тºслүүдийн çангилаа хэсгүүдэд 
Чºлººт бүс байгуулахыг эрìэлçэх

• гурâан улсын хилийн хаìтарсан 
уулçâар хэсгүүдэд Чºлººт бүс 
байгуулахыг эрìэлçэх

• Баруун бүс нь Оху, БнхАу-тай 
хиллэхээс гадна Каçахстан улстай 
хаìгийн îйр байрладаг, CarEC-
ийн хаìгийн гîл байрлалуудын нэг 
бºгººд цаашлаад Тºâ Аçи, Дундад 
Аçи, Еâрîпт хаìгийн îйрхîн îрших 

8 Баруун бүсэд 15 тºрлийн ашигт ìалтìалын 
294 îрд, илэрц байгаагаас 39 нь 8 тºрлийн ашигт 
ìалтìалын îрд, бусад нь илрэлүүд байгаа

9 мîнгîл улс, Оху, БнхАу, Каçахстаны хîсгүй 
үçэсгэлэнт байгаль, Алтайн уулсыг тîйрсîн îлîн 
улсын аялал æуулчлалын цагираг дээр байрладаг. 

10 Экспîртлîх бîлîìæтîй улсын нийт ìахны 1/5 
хуâь тус бүсэд нîгддîг.

11 Оху бîлîн БнхАу-ыг хîлбîх хаìгийн дºт çаì 
бîл Баруун бүсийн улаанбайшинтаас Даянгийн бîîìт 
хүртэлх 212 кì çаì.
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мîнгîлын баруун хяçгаарын 
хилийн цэг тул тус чиглэлд îнцгîй 
анхаарал хандуулах. мºн үүнтэй 
адилаар Ан-32 чиглэлд анхаарах

• Тîргîны бîлîн Талын çаì 
тºслүүдийг уялдуулæ, бîсîî 
тэнхлэгийн дагуух “хил даìнасан 
чºлººт бүс”-ийг байгуулах 
бîлîìæийг бий бîлгîх.

Авòî заìûн ñүëжýý бîëîн òөìөр 
заìûн òөв зангиëаа õýñгүүдýд òóëгóóр 
òөвүүдийг õөгжүүëýõ нь. мîнгîл улсын 
бүх нутаг дэâсгэрт ялангуяа алслагдсан 
хилийн айìаг, суìдад тэнцâэртэй эдийн 
çасгийн хºгæил, аæ үйлдâэрлэлийн 
тºâлºрлийг дэìæихийн тулд îрîн нутгийн 
тîìîîхîн хîтуудын ºсºлтийг эрчиìæүүлæ, 
тулгуур тºâ бîлгîн хºгæүүлэх шаардлагатай. 
ялангуяа, çаì тээâрийн үндсэн сүлæээний 
бîсîî тэнхлэгийн дагуу байрласан хîтууд 
(хîâд, Өлгий, улиастай, Даланçадгад, 
Чîйбалсан, Баруун-урт, Дархан, Сайншанд, 
Çаìын Үүд), хэâтээ тэнхлэгийн дагуу 
байрласан (хîâд, улиастай, Алтай, 
Баянхîнгîр, Баруун-урт, Чîйбалсан) 
хîтуудыг  хîёр дахь шатлалын хîт  бîлгîн, 
бүх тºрлийн худалдаа, үйлчилгээ, çах çээл, 
ìºнгº санхүү, даатгалын үйлчилгээ, эрүүл 
ìэнд, бîлîâсрîл, çасаг çахиргаа, ìэдээлэл 
çэрэг îлîн тºрлийн хîтын функцыг 
сайæруулæ, түүнтэй уялдуулан аæлын байр 
нэìэгдүүлэх хэрэгтэй. ингэснээр ºìнºх 
бîдлîгîтîй уялдан îрîн нутгийн хºдºº 
аæ ахуйн үйлдâэрлэл хºгæин, îрîн  нутаг  
дахь  нийтийн үйлчилгээний чанар сайæирч 
энэ нь урт хугацаанд гаçар ашиглалтын 
тэнцâэрийг хадгалан, хүн аìын нэгдсэн 
суурьшлын îрчинг бий бîлгîх бîлнî.

• Олîн улсын аâтî çаìын Ан-3, 
Ан-24, Ан-32  чиглэлийн бîсîî 
тэнхлэгүүд дээрх гîл хîтууд нь 
хîâд, Чîйбалсан, Баруун-урт, 
Сайншанд, Çаìын-Үүд байна.

• “Тºрººс тºìºр çаìын тээâрийн 

талаар бариìтлах бîдлîгî”-ын 
хүрээнд хийгдсэн тºлºâлºлтººр  
Чîйбалсан, Баруун-урт, Сайншанд, 
Цîгтцэций, Даланçадгад, улиастай 
хîтîд гîл çангилаа цэгүүд дээр 
байршиæ байна.

• Агаарын тээâрийн тºâ бîлîх 
бîлîìæтîй тºâүүд нь  хîёрдугаар 
çэрэглэлийн буудалтай уâс, хîâд, 
Баян -Өлгий, хºâсгºл, Баянхîнгîр, 
Өìнºгîâь, Дîрнîд айìгийн буудал, 
III çэрэглэлийн буудалтай Çаâхан, 
гîâь-Алтай, Өâºрхангай, хэнтий, 
Сүхбаатар айìаг байна. 

Эдгээрээс хилийн бүс бîлîн хилийн 
суìдад чухал нºлºº бүхий хºгæлийн 
тºâүүд нь хîâд, мºрºн, Алтай, Баруун-урт, 
Чîйбалсан, Даланçадгад хîт юì. Бүсчилсэн 
хил хаìгаалалт бîлîн хилийн îтрядуудын 
ºнººгийн байршилд тулгуурлан аâч үçâэл 
хил хаìгаалалтын тулгуур хîтууд нь Алтай, 
хîâд, Даланçадгад, Сайншанд, Баруун-урт, 
Чîйбалсан, Сүхбаатар, мºрºн, улаангîì 
байна.

Үүнээс нэгдсэн дүгнэлт гаргаâал  сîёл 
урлаг, тºрийн үйлчилгээ, бîлîâсрîл, эрүүл 
ìэнд, аæ үйлдâэрийн бүрэн цîгц мîнгîл 
улсын II шатны хîт нь Даланçадгад, 
Баруун-урт, Чîйбалсан, Сүхбаатар, мºрºн, 
хîâд, Алтай байх бºгººд эдгээрийг тэтгэгч, 
тºâтэй хîлбîх хîлбîгч тºâ нь улиастай, 
Арâайхээр, Чингис хîт бîлîх юì.

Тийìээс тºлºâлºлтийн хуâьд эхний 
ээлæинд Дархан, улиастай, Чингис, 
Даланçадгад, Сайншанд гэсэн дºрâºн 
тºâийг, түүний дараа хîâд, Өлгий,  Алтай 
хîтыг улиастайд, Баруун урт, Чîйбалсан, 
хîтыг Чингис хîтîд тулгуурлан үå шаттай 
хºгæүүлэх арга хэìæээг аâч бîлнî.   

Стратåгийн îрд гаçруудад суурилсан аæ 
үйлдâэрийн тîìîîхîн хîт, суурийн гаçрыг 
байгуулах нь. мîнгîл улсын 21 айìгийн 14 
нь, 330 суìын 67 нь хилийн нутаг дэâсгэр, 
хилийн бүсд хаìаарч байгаа бºгººд тухайн 
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бүс нутагт уул уурхай, ашигт ìалтìалын 
арâин их нººц байгаа нь хºгæлийн нэгэн гîл 
нººц бîлæ ºгºх юì. 

хилийн айìаг, суìдад 2007 îны 
хîёрдугаар сарын 6-ны ºдрийн уих-ын 
“Тîдîрхîй îрдыг стратåгийн ач хîлбîгдîл 
бүхий ашигт ìалтìалын îрдîд хаìааруулах 
тухай” 27-р тîгтîîлын нэгдүгээр хаâсралтад 
тусгагдсан стратåгийн ач хîлбîгдîл бүхий 
ашигт ìалтìалын 16 îрдын 12 нь,  тîгтîîлын 

хîёрдугаар хаâсралтад çаасан нººцийг 
нарийâчлан тîгтîîæ, стратåгийн ач хîлбîгдîл 
бүхий ашигт ìалтìалын îрдîд хаìааруулæ 
бîлçîшгүй буюу стратåгийн хîёр дугаар 
ээлæийн  39 îрдын 22 нь хаìаарч байна. 

Эдгээр îрдын ихэнх нь îдîî 
эçэìшигчтэй бºгººд дîтîîдын эрэлт 
байхгүй байгаагаас шалтгаалан нэìүү ºртºг 
бага шингээн шууд экспîртîд гарч байна. 

Өндºр тåхнîлîги хºгæсºн ºнºº үåд 
Стратåгийн ач хîлбîгдîл бүхий уул 
уурхайн нººцийг ашиглах яâцад îрîн 
нутагт тîдîрхîй хугацаанд барилга,  
хîîлны  гаçар, æиæиглэнгийн худалдааны 
эрэлтийг нэìэгдүүлæ, ìºн бîлîâсрîл, эрүүл 
ìэнд, цахилгаан, усны хангаìæ çэрэг дэд 
бүтэцтэй хîлбîîтîй бүтээн байгуулалт 
хийгддэг. гэâч баялгийн нººц дуусахад 
хîт, суурин гаçар аìьдрах чадâаргүй бîлæ 
аæиллагсад шилæин, îрîн нутагт үлдсэн 
дэд бүтэцтэй хîлбîîтîй çасâар үйлчилгээ 
тºсâийн дараìт бîлдîг. ийìд îрîн нутагт 
уул уурхайг хºгæүүлэхтэй çэрэгцүүлэн 

алсын хараатай îрîн нутгийн хºгæлийн 
хºтºлбºрийг çîхиîх бîлîìæтîй бºгººд 
чухал ач хîлбîгдîлтîй.

уул уурхайгаас îлсîн ашиг, дэд 
бүтэц, татâарын îрлîгî çэргийг тухайн 
îрîн нутгийх нь хАА, үйлдâэрлэл, аялал 
æуулчлалын нººц бîлгîн үр ашигтайгаар 
дахин хуâаарилах байдлаар урт хугацаанд 
аìьдрах чадâартай хîт, суурин гаçрыг 
хºгæүүлэх шаардлагатай. Үүний тулд дээр 
дурдсанчлан тухайн îрîн нутгаас бий 
бîлгîæ буй татâарын îрлîгын бîлîìæит 
дээд хэìæээгээр татâарын îрлîгыг нь îрîн 
нутагт нь үлдээх яâдал юì.

Зóраг 8. Сòраòåгийн õîёр дóгаар ýýëжийн  39 îрдûн байрëаë
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мºн тухайн îрîн нутагт нь буюу 
хилийн суì, бîîìтуудад бîлîâсруулах 
үйлдâэрлэлийг хºгæүүлæ, нэìүү ºртºг 
шингээх ёстîй. ингэхгүйгээр çºâхºн 
îлбîрлîх, бîрлуулах байдлаар яâагдâал 
тухайн хîт, суурин гаçрын аìьдрах хугацаа 
нь уурхайн нººцийн ашиглалтын хугацаатай 
хаìт дуусгаâар бîлдîг. 

маë аж аõóйд ñóóриëñан êëаñòåр 
õөгжүүëýõ нь. мîнгîл улсын нийт нутгаар 
ìал аæ ахуйн харьцангуй тэнцâэртэй 
тархсан бºгººд хилийн бус бîлîн хилийн 
айìаг, суìдын ìалын тîî тîлгîй îйрîлцîî 
байна. мºн хилийн çариì суì ìалын 
тоогоор улсад тэргүүлж (Жишээлбэл, 
хэнтий айìгийн Өìнºдэлгэр суì 572.6 
ìянган ìалтай) байгаа çэрэг нь ìал аæ ахуйд 
суурилсан класстåр хºгæлººр даìæуулæ 
хилийн суìдыг хºгæүүлэх бîлîìæтîйг 
илтгэæ байна. 

Тухайн улс нь ººртºº хаìгийн 
элбэг байдаг хүчин çүйлсийг ашиглан 
бүтээгдэхүүн үйлдâэрлэлийг хºгæүүлæ 
улìаар экспîрт хийх нь ашигтай байдаг. 
мîнгîл улсын хуâьд эхний ээлæид 
эдийн çасгийн хуâьд хаìгийн ºгººæтэй, 
экспîртлîхîд ашигтай байгаа ìал аæ ахуйн 
гаралтай бүтээгдэхүүний үйлдâэрлэлийг 
хºгæүүлэх нь ач хîлбîгдîлтîй юì. мАА-н 
гаралтай бүтээгдэхүүний ашиглалтыг 
сайæруулах, аæ үйлдâэрийг дîтîîддîî 
хºгæүүлэхийн çэрэгцээ гадаад çах çээл дээр 
бүтээгдэхүүнээ бîрлуулснаар улс îрны 
эдийн çасгийн ºсºлтºд гîл нºлºº үçүүлнэ. 

Каçахстан, Тºâ Аçийн улсад ìах 
экспîртлîх çîрилгî бүхий үйлдâэрүүдийг 
баруун хилийн суìдад, Оху-руу ìах 
экспîртлîх үйлдâэрүүдийг хºâсгºл, 
Сэлэнгэ, хэнтий, Дîрнîд айìгийн хилийн 
суìдад байгуулах бîлîìæтîй. махны 
экспîртыг нэìэгдүүлæ, хºрºнгº îруулалтыг 
татахын тулд эхний ээлæинд ìалыг 
эрүүлæүүлэх, ìах бîлîâсруулах үйлдâэр, 
ААн-үүдэд санхүүгийн дэìæлэг үçүүлэх, 
гадаад, дîтîîдын хºрºнгº îруулалтыг 

татах, çээл, татâарын бîдлîгîîр дэìæих 
шаардлагатай.

мах үйлдâэрлэлтэй çэрэгцэн ìалын 
түүхий эдийн гарц нэìэгдэх тул тухайн 
îрîн нутгуудад экспîртын чиглэлийн 
түүхий эдийг иæ бүрэн бîлîâсруулах 
үйлдâэр, цåхүүдийг байгуулах эсâэл тухайн 
îрîн нутгуудтай îйр байрлах дээр дурдсан 
тулгуур хîтуудад хүртээìæтэй байдлаар 
байгуулах шаардлагатай. ингэснээр хил 
îрчìын нутаг дэâсгэрт буй ìалчид ìалын 
тîî хэìæээнд бус чанарт илүү анхаарах 
урьдчилсан суурь нºхцºлүүд бүрдэæ, 
îрлîгî нь сайæирна. 

Газар òариаëанд ñóóриëñан 
êëаñòåрûг мîнгîë Óëñûн õîйд õýñýгò 
байгóóëаõ нь. мîнгîл улсын нийт нутаг 
дэâсгэрийн 74 хуâийг хАА чиглэлээр 
ашиглах бîлîìæтîй, үүний 71 хуâь нь 
бэлчээрийн,3 хуâь нь тариалангийн гаçар 
байна. гаçар тариаланд нэн тîхирîìæтîй 
бүс нутаг нь нутгийн хîйд хэсэг бîлîн çүүн 
хîйд, çүүн бүс нутгууд буюу хилийн айìаг, 
суìдад харьяалагдаæ байна.

гаçар тариалангийн нэн тîхирîìæтîй 
бүс нутгууд нь Орхîн, Сэлэнгэ, Тºâийн 
бүсээр бîлîн, Дîрнîд айìгийн хилийн 
Дашбалбар, Баян-уул, Баяндун, халх гîл 
суìын  нутаг бîлнî. 

Тус бүс нутгуудад мîнгîл улсын хүн 
аìын, хүнсний нîгîî, нарийн нîгîî,æиìс 
æиìсгэнийн эрэлтийг хангах, иìпîртыг 
îрлîх, экспîртîд чиглэсэн хАА-д суурилсан 
хүнсний тариалалт, үйлдâэрлэлийг 
цîгцîлбîр хэлбэрээр хºгæүүлæ нийт хүн 
аìыг хангах бîлîìæтîй. 

 ДҮГНэЛТ

Судалгааны үр дүнд хилийн суìдын 
ºнººгийн хºгæил сул дîрîй, иргэдийн 
аìьæиргаа туйлын хангалтгүй, үүнээс 
улбаалан шилæилт хºдºлгººнд ихээр 
îрæ хилийн бүс эçэнгүйдэæ байгаа нь 
тîгтîîгдсîн. Үүний үндсэн шалтгаан нь 
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нýгдүгýýрò, мîнгîл улсын эдийн çасаг 
нийгìийн тîгтâîргүй байдал, õîёрдóгаарò, 
бүс нутаг, айìгуудын тэнцâэргүй хºгæил, 
гóравдóгаарò, îрîн нутаг буюу айìаг, суìд 
биå даан хºгæих бîлîìæгүй, тºâººс хэт 
хараат байгаад îршиæ байна. мºн аâтî çаì, 
тºìºр çаì, агаарын тээâрийн хºгæил дîрîй, 
эрчиì хүч, усны нººцийн дутагдалтай 
байгаа нь хºгæлийн хîцрîгдлыг улаì 
гааруулагч хүчин çүйлс бîлæээ.

гэâч хилийн бүс, хил îрчìын нутаг 
дэâсгэр нь ашигт ìалтìал, үрæил шиìт гаçар 
нутаг, ìал, аìьтан, экî аялал æуулчлалын 
арâин их нººцтэйн сацуу гадаад çах çээлд 
хаìгийн îйр, дºт байршиæ байгаа нь 
хºгæлийн гîл тулгуур, хºдºлгºгч хүч бîлæ, 
бусад îрîн нутгаас ч илүү хºгæүүлэх бүрэн 
бîлîìæ байгааг илтгэæ байна. 

мîнгîл улс 1992 îнîîс хîйш улс 
îрныг бүхэлд нь тэнцâэртэй хºгæүүлэх 
бîдлîгî бариìталæ, энэхүү бîдлîгî нь 
хангалтгүй хэрэгæсэнээс îрîн нутагт 
ºнººгийн тулгаìдсан нºхцºл байдал бий 
бîлæээ. мºн хилийн талаар бариìтлах 
бîдлîгîд хил îрчìын нутаг дэâсгэрийг 
хºгæүүлэх асуудлыг бэлэг, тэìдэг тºдий 
байдлаар îруулæ, тухайлан аâч үçээгүй 
байна. Үүний нэгэн нîтîлгîî нь хилийн 
суìдын хºгæлийг шууд айìаг, îрîн 
нутаг, эсâэл Çасгийн гаçрын тусгай үйл 
аæиллагаатай уялдуулалгүйгээр бүсчилсэн 
хºгæлийн бîдлîгîд найдан “хаясан” байна. 
мîнгîл улсын Үндсэн хууль, çасаг çасаг 
çахиргааны эрх, үүргийг тусгасан хууль эрх 
çүйн бариìт бичгүүдэд багийг суìд, суìдыг 
айìаг хºгæүүлэх үүргийг хүлээсэн байдаг. 
гэтэл хилийн суìдын хºгæлийг айìгийн 
хºгæилтэй уялдуулалгүйгээр, бүсчилсэн 
хºгæилтэй хîлбîîтîй ганцхан ºгүүлбэр 

тºдийгººр  тîдîрхîйлсîн байна.

Цаашид хилийн айìаг, суìдыг 
хºгæүүлэх үндсэн бîдлîгын суурь нь 
тºсâийн тºâлºрлийг бууруулæ, îрîн 
нутгийн тºсºâ, санхүү, ºìчийн биå даасан 
байдлыг хангах нь илүү нºлººтэй байна. 
ингэхийн тулд юуны түрүүнд тухайн îрîн 
нутгийн баялгийг ашиглаæ, тухайн îрîн 
нутгийн  тºрºл бүрийн нººцийг ашигласны 
үндсэнд бий бîлгîсîн татâарын îрлîгуудыг 
(АмнАТ, нӨАТ, ААнОАТ гэх ìэт) улс-
айìаг-суì гэсэн харилцан ашигтай, хэт 
тºâлºрсºн бус байдлаар дахин хуâаарилах 
шаардлагатай байна.  Орлîгын шилæилттэй 
хаìт тºâ çасгийн гаçарт хэт тºâлºрсºн 
байгаа эрх ìэдэл, үүрэг хариуцлагыг айìаг 
суìдын удирдлагад шилæүүлснээр îрîн 
нутаг биå даан хºгæих бүрэн бîлîìæ бий 
бîлнî. 

мºн хилийн суìд бîлгîны даâуу 
тал, нººц, гадаад çах çээлийн бîлîìæ 
çэрэгт суурилан тусгай бîдлîгî яâуулах 
бîлîìæтîй. Үүний нэгэн хэлбэр нь хил 
даìнасан чºлººт бүс юì. хилийн суìдын 
дîтîîд çах çээлтэй хîлбîгдîх тээâэр, дэд 
бүтцийн асуудал хүндрэлтэй байгаа бîлîâч 
гадаад çах çээл тîì, дэд бүтэц харьцангуй 
сайн, нººц баялаг ихтэй çэрэг шалгуураар 
чºлººт бүсийг Бичигт, шиâээхүрэн, 
гашуунсухайт бîîìтын чиглэлд эхний 
ээлæинд байгуулах бүрэн бîлîìæ байна.

Эдийн çасгийн хºгæил сул хил îрчìын 
бүс нутгийг хºгæүүлэх тºрийн бîдлîгын 
îнцлîг нь тухайн бүс нутагт аìьдардаг 
иргэн бîлîн ААн, байгууллагад татâарын 
бîлîн татâарын бус аргаар нºлººлæ 
бусад бүс нутагт аæиллаæ, аìьдрах, үйл 
аæиллагаа яâуулахаас даâуу, уян хатан, 
таатай нºхцºлийг бий бîлгîх яâдал юì. 
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