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СТРАТЕГИЙН БАЙРШИЛ

Цагаан нуур чөлөөт
бүс

АЗИ-ЕВРОПЫГ ХОЛБОСОН
ХАМГИЙН ДӨТ ЗАМ

Замын -Үүдийн
чөлөөт бүс

Улаанбаатар-Алтанбулаг ЧБ-335 км-АН3
Улаанбаатар-Замын-Үүд ЧБ-650 км-АН3
Алтанбулаг ЧБ-Улан-Үдэ хот /ОХУ/-235 км
Замын-Үүд ЧБ- Бээжин хот /БНХАУ/-675 км

Алтанбулаг ЧБ- Хиагт -/ОХУ/-1 км
Замын-Үүд ЧБ- Эрээн хот /БНХАУ/-840 м
Алтанбулаг ЧБ ба Замын-Үүд ЧБ - ОХУ болон БНХАУ-ыг
холбосон авто замын босоо тэнхлэгийн АН-3 сүлжээнд
холбогдсон

СТРАТЕГИЙН БАЙРШИЛ
ЭДИЙН ЗАСГИЙН КОРИДОР /Монгол Улсыг хөрш орнуудтай холбох АН-3 коридор/
-“Алтанбулаг” чөлөөт бүс нь “Эдийн засгийн
коридор” хөтөлбөрийн Ази, Европыг холбосон 6
чиглэлийн нэг АН-3 замын зангилаа хэсэгт
оршдог
-Азийн авто замын сүлжээ болох АН-3 чиглэлийн
маршрутыг транзит тээвэрлэлтэнд идэвхтэй
ашиглах (Улаан-Үүд– Хиагт/Алтанбулаг – Дархан
– Улаанбаатар – Сайншанд – Замын-Үүд/Эрээн –
Бээжин – Тяньжин)
“Алтанбулаг” чөлөөт бүсийн боломж :
•
•
•

ULAN-UDE

ALTANBULAG

KYAKHTA

АЗИЙН АВТО ЗАМЫН СҮЛЖЭЭ AH-3 БАРИХ
ТӨМӨР ЗАМЫН ТӨВ КОРИДОРЫГ ХӨГЖҮҮЛЭХ
ЦАХИЛГААН
ЭРЧИМ
ХҮЧНИЙ
СҮЛЖЭЭ
БАЙГУУЛАХ

Азийн авто замын
төв КоридорAH-3

ZAMIIN-UUD

ERLIAN

BEIJING
TIANJIN

ТҮҮХЭН ЗАМНАЛ

АЛДАРТ ЦАЙНЫ ЗАМ

• Маймаачин – Хиагт боомтод арилжаалагддаг гол бараа нь цай
байсан учраас уг боомтыг дайрсан замыг “Цайны зам” гэх
болжээ. “Цайны зам” нь Ухань-Бээжин, Бээжин-Хаалган,
Хаалган
хот-Их
Хүрээ,
Их
Хүрээ-МаймаачинТроицкосавск/Хиагт/,Троицкосавск-Верхнеудинск/Улаан Үд/,
Верхнеудинск-Красноярск, Красноярк-Нижный НовгородМосква гэдэг маршруттай бөгөөд Бээжингээс Москва хүртэл
нийт 9000 орчим км үргэлжилдэг байжээ.
• “Цайны зам” дагасан худалдааны эргэлт эрс нэмэгдсэн тул Их
Хүрээнд 1860 онд Оросын анхны пүүс байгуулагджээ. Харин
1893 оноос Английн худалдаачид Монголоос хонь, тэмээний
ноос, малын арьс шир авахаар таван бум орчим лан мөнгөтэй
ирсэн гэдэг.
• Монголын нутгаар “Цайны зам” дайрснаар цай нь мөнгөний
нэгжийн үүрэг гүйцэтгэх болжээ.

• 1907 онд зохиогдсон “Бээжин-Парис” авто раллигийн 14994
км замын 9000 км нь “Цайны зам”-ын маршрут байлаа.

ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙ

МОНГОЛ УЛСЫН ХУУЛЬ

УИХ-ын ТОГТООЛ
1995 оны 87 дүгээр тогтоолоор “Монгол улсад эдийн
засгийн чөлөөт бүс байгуулах үзэл баримтлал”
батлагдсан.
• 1996 оны 66 дугаар тогтоолоор Алтанбулаг” чөлөөт
бүсийн хилийн заагийг тогтоосон.
• 2002 оны 38 дугаар тогтоол “Сэлэнгэ аймгийн
Алтанбулаг сумын нутагт 500 га газарт “Алтанбулаг”
чөлөөт бүс байгуулахаар тогтоосон.
•

• 2002 онд “Алтанбулаг худалдааны чөлөөт бүсийн эрх
зүйн байдлын тухай” хууль
Чөлөөт бүсийн тухай” хууль
• 2015 онд Чөлөөт бүсийн тухай хуулийн шинэчилсэн
найруулга батлагдсан.

ЭРХ ЗҮЙН
ОРЧИН

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ
•
•
•
•
•

2014 оны 153 дугаар тогтоол “Бүсэд зорчигч, бараа, тээвэр түр нэвтрүүлэх журам”
2015 оны 126 дугаар тогтоол “Бүтэц орон тоог шинэчлэн батлах тухай”
2018 оны 182 дугаар тогтоол “ Газрын үнэлгээ тогтоох тухай”
2020 оны 104 дугаар тогтоол “Үндсэн хөрөнгө данснаас хасах, зөвшөөрөл олгох, бүртгэх тухай”
2020 оны 105 дугаартай тогтоол “Чөлөөт бүсээс гаалийн нутаг дэвсгэрт оруулахад гаалийн болон нэмэгдсэн өртгийн албан татвараас
чөлөөлөх зорчигчийн худалдан авсан 3.0 сая төгрөг хүртэл үнийн дүнтэй барааны нэр төрлийн жагсаалт”-ыг батлах тухай

МОНГОЛ УЛСЫН БОДЛОГЫН БИЧИГ БАРИМТ
МУ-ЫН ЗГ-ЫН 2020-2024 ОНЫ
ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨР

3.1.17. Чөлөөт бүсүүдийн дэд бүтцийн бүтээн байгуулалтын ажлыг үе
шаттайгаар хийж, экспорт болон дотоодын зах зээлд чиглэсэн худалдаа,
үйлчилгээ, хөнгөн үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх нөхцөлийг бүрдүүлж, гадаад,
дотоодын хөрөнгө оруулагчдыг дэмжиж ажиллана
МОНГОЛ УЛСЫГ 2021-2025 ОНД ХӨГЖҮҮЛЭХ ТАВАН ЖИЛИЙН
ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛ

8.1.5.чөлөөт бүс, хилийн боомтуудын барилга байгууламж, тоног
төхөөрөмжид шинэчлэлт хийж, олон улсын стандартад нийцүүлэн, нэвтрэх
чадварыг нэмэгдүүлнэ.
- Хөрөнгө оруулалтын хөтөлбөрт: “Алтанбулаг” чөлөөт бүсийн доторх 14.6
км хатуу хучилттай авто замын барилга угсралтын ажил
Зорилт 4.4.Хөрш орнуудтай хамтран эдийн засгийн коридорыг хөгжүүлэх,
Евразийн эдийн засгийн холбоо, Бүгд Найрамдах Солонгос Улстай чөлөөт
худалдааны хэлэлцээрийг байгуулах эсэх талаар урьдчилсан судалгааг
эхлүүлнэ:
4.4.2.гуравдагч хөрш орнуудтай худалдаа, эдийн засгийн харилцааг
өргөжүүлнэ.

Дэлхийн эдийн засгийн тогтолцоонд олон улсын
барааны эргэлт, интеграцын идэвхжилт, хөгжлийн
түвшинг хурдасгах чөлөөт бүсийг байгуулах замаар
өндөр технологийн үйлдвэрлэл, шинэ төрлийн
үйлчилгээг нутагшуулан ажлын байрыг нэмэгдүүлж
дагуул хаяа хот тосгодод хүн амын суурьшлыг
дэмжинэ.

МОНГОЛ УЛСЫН УРТ БОЛОН ДУНД ХУГАЦААНЫ БОДЛОГУУДАД ТУССАН БАЙДАЛ
№

Бодлогын баримт бичиг

Туссан байдал

1

МОНГОЛ УЛСАД ЭДИЙН ЗАСГИЙН ЧӨЛӨӨТ БҮС
БАЙГУУЛАХ ҮЗЭЛ БАРИМТЛАЛ/Монгол Улсын Их
хурлын 1995 оны 87 дугаар тогтоолын хавсралт/

Эдийн засгийн чөлөөт бүс байгуулах нутаг дэвсгэрийг сонгоход дараахь шалгуурыг баримтална: 1/Монгол Улсын үндэсний
аюулгүй байдлын шаардлагад чанд нийсэн байх; 2/тээвэр-газар зүйн байрлалын хувьд гадаад худалдааны үйл ажиллагаа явуулахад
тохиромжтой байх; З/зохих чиглэлээр үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхэлж гадаадын зах зээлд гарах боломж илүүтэй байх;
4/үйлдвэрлэл, нийгмийн зохих дэд бүтэц бүрдсэн буюу шинээр бүрдүүлэхэд дөхөмтэй байх; 5/гадаад, дотоодын хөрөнгө
оруулагчдын сонирхлыг татахуйц нөхцөл бүрдсэн байх.

2

МОНГОЛ УЛСЫН ГАДААД БОДЛОГЫН ҮЗЭЛ
БАРИМТЛАЛ /Монгол Улсын Их Хурлын 2011 оны 10
дугаар тогтоолын хавсралт/

20.Эдийн засаг, худалдааны чөлөөт бүс, хамтарсан буюу гадаадын дагнасан хөрөнгө оруулалттай аж ахуйн томоохон нэгж
байгуулах, концесс олгох, дэд бүтэц шинээр бий болгох зэрэг эдийн засгийн хөгжилд үлэмж нөлөө үзүүлэх төсөл, арга хэмжээг
үндэсний аюулгүй байдлыг хангах зорилгод нийцүүлэн хэрэгжүүлнэ.

3

МОНГОЛ УЛСЫН БҮСЧИЛСЭН ХӨГЖЛИЙН ҮЗЭЛ
БАРИМТЛАЛ /Монгол Улсын Их Хурлын 2001 оны 57
дугаар тогтоолын хавсралт/

3.12.5. гадаад орны тусламж, дэмжлэг, дотоодын хүч нөөцөд түшиглэн нийслэл, бүсийн төв, чөлөөт бүсүүдээр дамжуулан Монгол
Улсын газар нутгийг олон улсын хамтын ажиллагааны бүс нутгуудтай холбож, үндэсний эдийн засгийн өсөлтийн хурдцыг
нэмэгдүүлэх боломж, орон нутгийг бага зардлаар холбож нутаг дэвсгэрийн дотоод тэнцвэрийг хангах шаардлага зэргийг харгалзан
автотээврийн хөндлөн болон гол төмөр замын дагуух авто замыг тэргүүн ээлжинд сайжруулах

4

Монгол Улсын Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл
ажиллагааны хөтөлбөр /Монгол Улсын Их Хурлын 2020 оны
24 дүгээр тогтоол/

3.1.17. Чөлөөт бүсүүдийн дэд бүтцийн бүтээн байгуулалтын ажлыг үе шаттайгаар хийж, экспорт болон дотоодын зах зээлд
чиглэсэн худалдаа, үйлчилгээ, хөнгөн үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх нөхцөлийг бүрдүүлж, гадаад, дотоодын хөрөнгө оруулагчдыг
дэмжиж ажиллана

5

“ТАЛЫН ЗАМ” ҮНДЭСНИЙ ХӨТӨЛБӨР /Засгийн газрын
2017 оны 142 дугаар тогтоолын хавсралт

Зорилт 4. Чөлөөт бүс, хилийн боомтуудад хот байгуулалтын бодлогыг хэрэгжүүлж, хил орчмын бүс нутгуудыг хөгжүүлэн хот,
суурин газруудыг шинээр байгуулна.

6

ТӨРӨӨС АЖ ҮЙЛДВЭРИЙН ТАЛААР
БАРИМТЛАХ БОДЛОГО /Монгол Улсын Их Хурлын 2015
оны 62 дугаар тогтоолын хавсралт/

4.2.3.Аж үйлдвэрийн тэргүүлэх чиглэлүүдийг тодорхойлж, үйлдвэрийн кластер, чөлөөт бүс, үйлдвэрлэл, технологийн парк,
тээвэр логистикийн сүлжээг цогцоор нь төлөвлөн хэрэгжүүлэх зорилт

7

ТӨРӨӨС ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ТАЛААР
БАРИМТЛАХ БОДЛОГО /Монгол Улсын Их Хурлын 2015
оны 104 дүгээр тогтоолын хавсралт/

6.2.5.хөдөө аж ахуйн чөлөөт бүсийг байгуулан гадаад, дотоодын хөрөнгө оруулалтыг татах, алслагдсан бүс нутагт экспортын
баримжаатай үйлдвэрлэлийг дэмжих;

8

ТӨРӨӨС БАРИЛГЫН САЛБАРЫН ТАЛААР
БАРИМТЛАХ БОДЛОГО /Засгийн газрын 2019 оны 70
дугаар
тогтоолын хавсралт/

Чөлөөт бүсэд байгуулах импортын хангамжийн төв байгуулах

9

ГУРВАН ТУЛГУУРТ ХӨГЖЛИЙН БОДЛОГО /Засгийн
газрын 3/22/2021
2018 оны 42 дугаар тогтоолын хавсралт/

3.3.3.12.Алтанбулаг чөлөөт бүсийн хот байгуулалтын төсөл хэрэгжүүлэх;

9

ТАТВАРЫН ТААТАЙ НӨХЦӨЛҮҮД

01

02
10-р зүйл
Чөлөөт бүс дэх гаалийн
тусгай дэглэм

•

Барааг
хилийн
чанадаас
чөлөөт бүсэд оруулах, хилийн
чанд
руу
гаргах,
мөн
зорчигчийн худалдан авсан 3,0
сая хүртэл үнийн дүнтэй
барааг гаалийн нутаг дэвсгэрт
оруулах
зэрэгт
гаалийн
хялбарчилсан
бүрдүүлэлт
хийнэ.

•

Хилийн чандаас Чөлөөт бүсэд
оруулах, чөлөөт бүсээс гаргах
бараанд
тарифын
бус
хязгаарлалт тогтоохгүй.

•

Чөлөөт
бүсэд
нэвтрүүлж
байгаа
бараанд
эрсдэлд
суурилсан гаалийн хяналтыг
тавина.

03
15-р зүйл. Чөлөөт бүс дэх
хөдөлмөр эрхлэлтийн
тусгай дэглэм

•Чөлөөт бүс дэх ААН,
байгууллага, иргэн гадаадын
иргэнийг ажлын байраар
хангаж, орлого бүхий ажил,
үйлчилгээ эрхлүүлсэн бол
ажлын байрын төлбөрөөс
бүрэн чөлөөлөгдөнө.
•Чөлөөт бүсэд ажиллаж
байгаа
хуулийн
этгээд
өөрийн
ажилтныг
чадваржуулах, мэргэшүүлэх
чиглэлээр төсөл, хөтөлбөр
хэрэгжүүлсэн
тохиолдолд
зардлыг тухайн жилийн
татвар
ногдох орлогоос
хасаж тооцно.

16-р зүйл
Чөлөөт бүс дэх татварын
тусгай дэглэм.
•

Чөлөөт бүсэд импортолсон
бараанд импортын гаалийн,
НӨАТ болон онцгой татвар
ногдуулахгүй.

•

Монголын барааг гаалийн
нутаг дэвсгэрээс чөлөөт бүсэд
оруулахад
НӨАТ-ыг
“0”
хэмжээгээр ногдуулах.

•

•

Зорчигчийн худалдаж авсан
3,0 сая төгрөг хүртэл үнийн
дүнтэй барааг чөлөөт бүсээс
гаалийн
нутаг
дэвсгэрт
оруулахадгаалийн
болон
НӨАТ-аас чөлөөлөх.
Бүсэд баригдаж бүртгэгдсэн
барилга байгууламжийг үл
хөдлөх эд хөрөнгийн албан
татвараас бүрэн чөлөөлнө

04

23-р зүйл
Газрын төлбөрийн хөнгөлөлт,
чөлөөлөлт

•

Худалдаа, аялал жуулчлал,
зочид
буудлын
үйлчилгээ
эрхэлж буй ААН-ийг эхний 5
жилд 100%, дараагийн 3 жилд
50% хөнгөлнө.

•

Дэд бүтэц болон үйлдвэрлэл
эрхэлж байгаа ААН-ийг үйл
ажиллагаа
эхэлсэн
өдрөөс,
эхний 10 жилд 100% чөлөөлнө.

•

Газрын үр өгөөжийг ашиглах,
эзэмшэх, хамгаалах талаар
хүлээсэн
үүргээ
биелүүлж
байгааг
харгалзан
газрын
төлбөрөөс
тодорхой
хугацаагаар хөнгөлж болох
бөгөөд хөнгөлөх хугацаа, хувь
хэмжээг тогтоох асуудлыг ЗГ
шийдвэрлэнэ.

ГАЗРЫН ЗОХИЦУУЛАЛТ

Газар эзэмших, ашиглах эрхийг төсөл сонгон шалгаруулах,
дуудлага худалдааны аль нэг хэлбэрийг ашиглан олгоно ( ЧБТХын 22.4 зүйл).

ГАЗРЫН ТӨЛБӨРИЙН
ХӨНГӨЛӨЛТ,
ЧӨЛӨӨЛӨЛТ

ЭХНИЙ 5 ЖИЛД100%
ХӨНГӨЛНӨ(23.1)

ГАЗРЫН ҮНЭЛГЭЭ

(ЗГ-ын тогтоол болон Барилга, Хот Байгуулалтын Сайдын
тушаал 2018 оны 208 тоот тушаал)
ЧӨЛӨӨТ БҮСИЙН НЭР

Алтанбулаг

1 ГА ГАЗРЫН СУУРЬ ҮНЭЛГЭЭ
(ГАЗАР АШИГЛАХ ЗОРИУЛАЛТААР)

Худалдаа, бүх төрлийн
үйлчилгээ
(төг)

Хөдөө аж
ахуйгаас бусад
үйлдвэрлэл
(төг)

120.000.000

80.000.000

ДУУДЛАГА ХУДАЛДААНЫ АНХНЫ ҮНЭ:

•Худалдаа, үйлчилгээний талбайд 1 га-24 сая.төг

•Үйлдвэрлэлийн талбайд 1 га-6,4 сая.төг
ГАЗРЫН ТӨЛБӨР

•Худалдаа, үйлчилгээний талбайд 1 га -1,2 сая.төг

•Үйлдвэрлэлийн талбайд 1 га- 0,8 сая.төг

ХУДАЛДАА, АЯЛАЛ
ЖУУЛЧЛАЛ,ҮЙЛЧИЛГЭЭ
ҮЗҮҮЖ БАЙГАА АЖ
АХУЙН НЭГЖҮҮДЭД
ДАРААГИЙН 3 ЖИЛД
50% ХӨНГӨЛНӨ(23.1)

ДЭД БҮТЭЦ БОЛОН
ҮЙЛВЭРЛЭЛ ЭРХЭЛЖ
БАЙГАА АЖ АХУЙ
НЭГЖҮҮД ТҮҮНИЙ САЛБАР

ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА
ЭХЭЛСЭН ӨДРӨӨС ЭХНИЙ
10 ЖИЛД 100%
ЧӨЛӨӨЛНӨ(23.2)

ЧӨЛӨӨТ БҮСЭД ҮЙЛДВЭРЛЭСЭН БАРАА, ЭКСПОРТ,
ХУДАЛДААНЫ ХӨНГӨЛӨЛТ
Монгол улсын Засгийн газар давхар татвараас чөлөөлөх хэлэлцээрийг 26 улстай, хөрөнгө оруулалтыг
хөхиүлэн дэмжих, харилцан хамгаалах хэлэлцээрийг 43 улстай байгуулсан.
ЕВРОПЫН ХОЛБОО, ЯПОН УЛС, АЗИ НОМХОЙН ДАЛАЙН ГИШҮҮН ОРНУУДЫН ЗАХ ЗЭЭЛД
НЭВТРЭХ БОЛОМЖ

ЕХ ХӨНГӨЛӨЛТИЙН ЕРӨНХИЙ
СИСТЕМ (EU GSP+)
446.7 сая
хэрэглэгч

99 БҮЛГИЙН 7200 НЭР ТӨРӨЛ

MADE IN MONGOLIA

ИМПОРТЫН ГААЛИЙН
ТАРИФААС ЧӨЛӨӨЛНӨ

ЯПОНЫ EPA
► 97 БҮЛГИЙН 9300 НЭР

ТӨРӨЛ

126.5сая
хэрэглэгч

ИМПОРТЫН ГААЛИЙН
ТАРИФААС ШУУД БОЛОН 10
ЖИЛИЙН ХУГАЦААНД ҮЕ
ШАТТАЙГААР ЧӨЛӨӨЛНӨ

MADE IN MONGOLIA:
ЧӨЛӨӨТ БҮСЭД ҮЙЛДВЭРЛЭСЭН БАРАА

“Чөлөөт бүсэд үйлдвэрлэсэн бараа” гэж
бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэхэд зарцуулсан нэмэгдсэн
өртгийн 40-өөс дээш хувь нь чөлөөт бүсийн нутаг
дэвсгэрт бий болсон барааг хэлнэ.

APTA- ASIA PACIFIC
AGREEMENT/Монгол
Улс, Хятад, Бангладеш,
Энэтхэг, Лаос,
Солонгос, Шри Ланка/
366 БҮЛГИЙН 10,667
НЭР ТӨРЛИЙН
БАРААНД
5-100% ТАТВАРЫН
ХӨНГӨЛӨЛТ

2.9 тэрбум
хэрэглэгч

ЧӨЛӨӨТ БҮСИЙН ҮЙЛ ЯВДЛЫН ХЭЛХЭЭС

2003-2012
Улсын төсвийн 26.5 тэрбум төгрөгийн
хөрөнгө
оруулалтаар
хийгдсэн
ажлууд:
•
Цахилгаан
хангамжийн
түр
шугам
•
Бүсийн доторх, гадна цэвэр
болон бохир усны шугам хоолойн
ажил
•
Бүсийн гаднах бохир усны
ариутгах
татуургын
өргөлтийн
насосны станцын ажил
•
Үерийн хамгаалалтын далан
сувгийн ажил
•
Сайжруулсан
шороон
авто
замын ажил
•
Гааль худалдааны зам талбайн
барилга угсралтын ажил
•
“Алтанбулаг”
худалдааны
чөлөөт бүсийн Мастер төлөвлөгөө,
Ерөнхий төлөвлөгөө.

1995

2018-2021

2014-2017
• Алтанбулаг чөлөөт бүсийг
албан ѐсоор нээж, байнгын
үйл ажиллагааны дэглэмд
шилжсэн
• “Экспо-2016”-г
зохион
байгуулснаар
үйл
ажилллагаа эрчимжсэн
• Алтанбулаг чөлөөт бүсийн
гудамж, зам талбай хаягжилт
хийгдсэн.
• Бүсийн болон сумын доторх
цахилгаан
хангамжийн
өргөтгөлийн зураг төслийн ажил
/Сэлэнгэ, Алтанбулаг/
•Алтанбулаг
чөлөөт
бүсийг
Улсын
бүртгэлд
шинэчлэн
бүртгүүлж, байгууллагын лого-г
баталгажуулсан
мөн
чөлөөт
бүсийн тухай ном хэвлүүлэн
гаргасан.

•Алтанбулаг чөлөөт бүсэд Монгол-Оросын ажил хэргийн уулзалт
зохион байгуулагдсан.
•БНХАУ-ын Ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хорооны
дарга Ли Жи Хөн тэргүүтэй төлөөлөгчид Алтанбулаг чөлөөт
бүсэд албан айлчлал хийсэн.
•Алтанбулаг чөлөөт бүсээр “Бээжин-Парис” олон улсын авто
ралли дамжин өнгөрөв
•БНХАУ-ын Манжуур хотын Хятад-Оросын хилийн худалдааны
бүстэй хамтран ажиллах гурван талт санамж бичиг байгуулав
•“Чөлөөт бүсийн салбарт хамтран ажиллах тухай Монгол Улс
болон Бүгд Найрамдах Турк Улсын хоорондын харилцан
ойлголцлын санамж бичиг
• Чөлөөт бүсийн зорчигчийн худалдан авсан 3.0 сая төгрөг
хүртэл үнийн дүнтэй барааны нэр төрлийн жагсаалт”-ыг ЗГ-ын
105-р тогтоолоор батлуулсан.
•“Чөлөөт бүсийн горим хэрэгжүүлэх журам”-д нэмэлт өөрчлөлт
оруулсан
•Засгийн газрын тогтоолын дагуу “Алтанбулаг” чөлөөт бүсийн
2021-2024 оны стратеги төлөвлөгөөг шинэчлэн боловсруулсан.
•Газар зохион байгууллалтын “Ланд менежер” программыг
нэвтрүүлэн ажиллаж байна.

2002

2015

ЧӨЛӨӨТ БҮСИЙН ДЭД БҮТЭЦ

2003-2012 онуудад хийгдсэн дэд бүтцийн
барилга байгууламжууд.
/26.5 тэрбум төг./
1. Цахилгаан хангамжийн түр шугам:
• 6/04 кВ-ын Цахилгаан дамжуулах дэд
өртөө /4ш/,
• 6 кВ Цахилгаан дамжуулах кабель-240 м
• 6 кВ цахилгаан дамжуулах агаарын
шугам: доторх: 3.8 км, гадна-31.6 км
2. Бүсийн гадна, доторх цэвэр болон бохир
усны шугам хоолой:
• Цэвэр усны шугам хоолой доторх 5.6 км,
гадна-11км
• Усан сан-800 м3
• Бохир усны шугам хоолой доторх 11 км,
гаднах-25 км
• Өргөтгөлийн насосны станц-12 ш
3.Үерийн хамгаалалтын далан сувгийн ажил:
• Үерийн хамгаалалтын суваг-9.4 км
4. Сайжруулсан шороон авто замын ажил:
• Бүсийн доторх 2.8 км
• Хүзүүвчний хэсгийн 0.81 км

ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ШААРДЛАГАТАЙ ДЭД БҮТЭЦ

ТЭЗҮ, зураг төсөл бэлэн болсон хүлээгдэж буй ажлууд:
- -Бүсийн болон сумын доторх цахилгаан хангамжийн өргөтгөлийн
ажил /Сэлэнгэ, Алтанбулаг/-15.634.142.908 сая төгрөг
- - "Алтанбулаг" чөлөөт бүсийн 13.8 км авто замын барилга
угсралтын ажил- 43.000.000.000 сая төгрөг
- -"Алтанбулаг" чөлөөт бүсийн хүзүүвчний хэсгийн 0,81 км хатуу
хучилттай авто замын барилга угсралтын ажил-4.400.000.000 сая
төгрөг
- -“Алтанбулаг” чөлөөт бүсийн дулааны станц-60.000.000.000 сая
төгрөг
- -“Алтанбулаг” чөлөөт бүсийн холбооны гол худаг сувагчлалын
байгууламжийн барилга угсралтын ажил-2.128.494.000 сая төгрөг
- -“Алтанбулаг” чөлөөт бүсийн Захирагчийн ажлын алба,
мэргэжлийн хяналтын лабораторийн барилга -3.288.503.017 сая
төгрөг
- -“Алтанбулаг” чөлөөт бүсийн “Худалдаа үйлчилгээний төв”-ийн
барилга -3.041.201.382 сая төгрөг /2012 онд хийгдсэн зураг төсөв/
нийт дүн - 131.492.341.307 сая.төг

ЧӨЛӨӨТ БҮСИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАГЧ АЖ АХУЙН НЭГЖҮҮД
Үйл
ажиллагаа
эхэлсэн ААН
19

УЛСЫН ТӨСӨВТ ТӨВЛӨРҮҮЛСЭН ТАТВАРЫН ХЭМЖЭЭ

Газрын төлбөр,
хураамжууд

1.517.161.697 төг
2008-2020
ААНОАТ, ЭМНДШ,
ХХОАТ

806.332.211

төг

2017-2020

Төсөл сонгон шалгаруулалт 7 удаа

9 ААН
/гэрээ байгуулсан-5/

2015-2020

•
•
•

Бусад
байдлаар
хөрөнгө
оруулалт
хийж, газрын
төлбөр
төлсөн ААН
80

Барилга
байгууламж
барьсан ААН
35

Алтанбулаг чөлөөт бүсэд бүртгэлтэй 126 ААН
63 компанийн 8.4 тэрбум төгрөгний хөрөнгө оруулалт хийгдсэн.
Төсвийн болон хувийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдсэн ажлуудыг гүйцэтгэх
явцад түр ажлын байр 700 гаруй, байнгын ажлын байр 60-аад бий болсон.

БАЙНГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААТАЙ АЖ АХУЙ НЭГЖҮҮД

ААН-ын
тоо
19

Үйл
ажиллагааны
чиглэл

Хугацаа
/он/

Импортлогч улс орон

Бараа бүтээгдэхүүний төрөл

Худалдаа,
үйлчилгээ

20142021

АНЭУ, Голланд, Чили,
Аргентин, ХБНГУ, Итали,
Дани, БНТУ, ОХУ, БНХАУ,
Япон, БНСУ, БНКазахстан,
БНУзбекистан, БНКиргиз улс

Хүнсний бараа, техник, тоног
төхөөрөмж, гэр ахуйн болон гоо
сайхан, спорт бараа болон бэлэн
хувцас гэх мэт давхардсан
тоогоор 100 гаруй нэр төрлийн
бараа бүтээгдэхүүн.

ЧӨЛӨӨТ БҮСИЙН БАРАА ЭРГЭЛТ, ЗОРЧИГЧ,
ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛИЙН СТАТИСТИК МЭДЭЭ

БАРАА ЭРГЭЛТИЙН МЭДЭЭ /оноор/

6

5.45 5.23

/сая /
ам.доллар/

5

4.2
3.66

4
3

2

ЗОРЧИГЧ, ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛИЙН МЭДЭЭ /оноор/

2.4 2,4
1.6 1.6

1.3
0.42

1

1.02
0.79

0

(он) 2015

2016

2017

Орсон бараа
Нийт - 15,97 $

2018

Борлуулсан бараа
Нийт - 14,15 $

2019

2020
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2014

29104

29362

12397

12232

27425

16398

4336
2015

2016

2017

2018

2019

2020

Зорчигч

Нийт - 324 817 гадаад - 1 924

Тээврийн хэрэгсэл

Нийт - 106 858

гадаад - 333

ГАДААД ХАРИЛЦАА, ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА

-ОХУ-аас Монгол улсад суугаа Элчин сайдын
яам
-Монгол Улс дахь ОХУ-ын Худалдааны
Төлөөлөгчийн газар
-ОХУ-ын Эрхүү мужийн ажил хэргийн
“Капиталист” сэтгүүл

- Олон улс, бүс нутгийн болон эдийн засгийн олон
талт хамтын ажиллагаан дахь Монгол Улсын
бодлого, байр суурийг таниулах

ЧӨЛӨӨТ БҮСИЙН ХӨРӨНГӨ
ОРУУЛАГЧДЫН НЭГДСЭН ЗӨВЛӨЛ

Төр, хувийн хэвшлийн түншлэлий н уялдаа
холбоог сайжруулах.
Бизнесийн орчинг
хамгаалах, хөрөнгө оруулалтыг харилцан
хамгаалах, хөхиүлэн дэмжих

-Чөлөөт
-Хорио цээрийн
дэглэмийг
хэрэгжүүлнэ

бүсээр
зорчигч,
тээврийн
хэрэгслийг
шалган
нэвтрүүлэх,
харуул
хамгаалалтын үүргийг
гүйцэтгэнэ .

ОЛОН ТАЛТ ХАМТЫН
АЖИЛЛАГАА

-Гаалийн
хялбаршуулсан
бүрдүүлэлт
хийж,
хяналт тавьж гаалийн
тусгай
дэглэмийг
зохицуулалтыг
хэрэгжүүлнэ.

- БНХАУ-ын Монгол Улсад суугаа Элчин
сайдын яам
-Монгол, Өвөрмонголын бизнесийн холбоо
-Хөрөнгө оруулагчдын “Зунхуа” нийгэмлэг
-Манжуур хотын Хятад-Оросын хилийн
худалдааны бүс

НҮБ-ын
Худалдаа,
асуудлын Бага хурал

-Татварын
хөнгөлөлт,
чөлөөлөлтийн тусгай
зохицуулалтыг
хэрэгжүүлнэ

-Чөлөөт

хөгжлийн

бүсэд
үйл
ажиллагаа
эрхлэх
хуулийн этгээдийн болон
эд хөрөнгийн бүртгэлийн
зохицуулалтыг
хэрэгжүүлнэ.

ГАДААД ХАРИЛЦАА, ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА

ХУДАЛДАА, ЭДИЙН ЗАСАГ, ШИНЖЛЭХ УХААН, ТЕХНИКИЙН ХАМТЫН АЖИЛЛАГААНЫ МОНГОЛ, ОРОСЫН ЗАСГИЙН ГАЗАР
ХООРОНДЫН КОМИССЫН 15-22-р ХУРАЛДААН БОЛОН БҮС НУТАГ, ХИЛ ОРЧМЫН ХАМТЫН АЖИЛЛАГААНЫ ДЭД КОМИССЫН 13,14
ДҮГЭЭР ХУРАЛДААНУУДАД ТУС ТУС ТУСГАГДСАН САНАЛУУД

•
•
•
•

Монгол Улсын “Алтанбулаг” чөлөөт бүсийг ОХУ-ын Кяхта хоттой холбох шууд гарц болон авто зам нээх талаар
боломжийг судлах
“Алтанбулаг” чөлөөт худалдааны бүсэд боловсруулахаар бөөрөнхий мод хөнгөлттэй нөхцлөөр импортлох асуудлыг
шийдвэрлэхэд Оросын талын холбогдох байгууллагатай хамтран ажиллах.
Монгол Улсын “Алтанбулаг” чөлөөт бүсэд хамтарсан логистикийн төв байгуулах
Алтанбулаг чөлөөт бүсийн захиргаа нэмэлт цахилгаан эрчим хүч нийлүүлэх, төмөр замын Төв коридор байгуулах хүрээнд
Алтанбулаг чөлөөт бүсийг төмөр замд болон Азийн авто замын АН-3 сүлжээнд холбох.
ХУДАЛДАА, ЭДИЙН ЗАСАГ, ШИНЖЛЭХ УХААН, ТЕХНИК, СОЁЛЫН ХАМТЫН АЖИЛЛАГААНЫ МОНГОЛ, КАЗАХСТАНЫН ЗАСГИЙН
ГАЗРЫН ХООРОНДЫН КОМИССЫН ЭЭЛЖИТ VIII ДУГААР ХУРАЛДААНЫ МӨРӨӨР ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ
АЖЛЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНД ТУСГАГДСАН САНАЛ

•
•

Монгол, Казахстанын бүс нутгийн худалдаа, эдийн засгийг хөгжүүлэхэд чухал түлхэц болох үүднээс “Алтанбулаг” чөлөөт
бүсийг эдийн засгийн хамтын ажиллагааны бүс болгон хөгжүүлэх талаар туршлага судлах.
“Алтанбулаг” чөлөөт бүсэд тээвэр логистикийн төв байгуулах асуудлаар хамтран ажиллах.

САНАМЖ БИЧИГ:

• Манжуур хотын Хятад - Оросын хилийн худалдааны бүс, Гаалийн баталгаат бүс, Монгол Улсын “Алтанбулаг” чөлөөт бүс
хамтран ажиллах гурван талт санамж бичиг./2019/
• “Чөлөөт бүсийн салбарт хамтран ажиллах тухай Монгол Улс болон Бүгд Найрамдах Турк Улсын хоорондын харилцан
ойлголцлын санамж бичиг”./2021/

ТӨЛӨВЛӨЖ БУЙ АЖЛУУД

•

•
•
•
•

Монгол улсын Засгийн газрын 2020-2024 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний
төлөвлөгөөнд тусгагдсан ажлууд:
1. Алтанбулаг чөлөөт бүсийн хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөг шинэчлэн боловсруулж, батлуулна.
2. Бүсийн болон аймаг, сумын доторх цахилгаан хангамжийг өргөтгөнө Сэлэнгэ, Алтанбулаг. /Батлагдсан
зураг төсөвтэй/
3. “Алтанбулаг” чөлөөт бүсийг Гаалийн теле хяналтын нэгдсэн системд холбоно.
Монгол Улсыг 2021-2025 онд хөгжүүлэх таван жилийн үндсэн чиглэлд тусгагдсан “Алтанбулаг” чөлөөт
бүсийн доторх 14.6 км хатуу хучилттай авто замын барилга угсралтын ажил болон тээвэр, логистикийн төв
бариулах төслийн саналыг Азийн хөгжлийн банкинд тавиад байна.
“Алтанбулаг” чөлөөт бүсэд логистикийн төв байгуулах талаар Зам, тээврийн хөгжлийн яамтай хамтран
ажиллаж, зураг төслийн ажлын даалгаварыг батлуулах.
Улсын комисст хүлээлгэн өгсөн чөлөөт бүсийн гаднах дэд бүтцийн ажлууд /ариутгах татуургын болон цэвэр
усны шугам хоолой/-ыг аймгийн мэргэжлийн байгууллагад хариуцуулан ашиглалтын зардлыг аймгийн
төсөвт тусгаж, хамтран ажиллах.
Чөлөөт бүсийн урсгал зардлыг нэмэгдүүлж, доторх дэд бүтцийн барилга, байгууламжуудын ашиглалтын
зардлыг орон нутгийн төсөвт суулгаж, үүний дараа чөлөөт бүсийн төсөвт суулгуулах.

АНХААРАЛ ХАНДУУЛСАНД БАЯРЛАЛАА

И-мэйл: info@altanbulag.gov.mn
Цахим хаяг:http://www.altanbulag.gov.mn/
Фэйсбуук: www.facebook.com/altanbulag
Хаяг: Засгийн газрын 11-р байр. XI давхар, /Чингэлтэй дүүрэг, Улаанбаатар хот/

