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Монгол Улсад бизнес эрхлэгч,
хөрөнгө оруулагч Та бүхний энэ
өдрийн амар амгаланг эрье.
Мөн Танд зориулж эрхлэн гаргадаг
“Invest in Mongolia” эмхтгэлийн 3
дугаар сарын дугаарыг хүргэж
байгаадаа таатай байна.
Монгол Улсын Засгийн газраас
Ковид-19 цар тахлын нөлөөллөөс
үүдсэн 2020 оны жилийн эцэст
6 хувиар унасан эдийн засаг,
70 мянга гаруй ажлын байр
алдагдаад байгаа нөхцөл байдлын
эсрэг 2023 он хүртэл хэрэгжүүлэх
Эрүүл мэндээ хамгаалж, эдийн
засгаа сэргээх 10 их наяд
төгрөгийн цогц төлөвлөгөөг
баталсан.
Мөн Монгол Улсын хөрөнгө
оруулалтын эрх зүйн орчны
хүрээнд шинэчлэл хийх зорилгоор
Хөрөнгө оруулалтын тухай хуульд
нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай
хуулийн төсөл боловсруулах
чиг үүрэг бүхий Ажлын хэсэг
байгуулагдан холбогдох судалгаа
хийж, Үзэл баримтлалын төслийг
боловсруулан ажиллаж эхлээд
байна.
Бид 2021 онд Хөрөнгө оруулалтын
шинэчлэл хийж, илүү таатай хууль
эрх зүйн орчин, нээлттэй зах
зээлийг бий болгохоор зорилт
тавин ажиллаж байгааг дуулгахад
таатай байна.
Энэхүү товхимолтой холбоотой
санал хүсэлтийг манай газрын
info@nda.gov.mn цахим хаягаар
ирүүлнэ үү.

Үндэсний хөгжлийн газрын
хөрөнгө оруулалтын бодлого,
олон талт харилцаа хариуцсан
дэд дарга

Б. БУЛГАНЧИМЭГ
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ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ, ХӨНГӨН
ҮЙЛДВЭРИЙН САЛБАРТ
ГАДААДЫН ШУУД ХӨРӨНГӨ
ОРУУЛАЛТ ТАТАХ, СУРТАЛЧЛАХ
ТӨЛӨВЛӨГӨӨГ БАТЛАНА

М

онгол Улсын хүнс, хөдөө аж
ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн
салбар нь ДНБ-ний 31
хувийг бүрдүүлдэг. Үйлдвэрлэлийн
нөөц болон дотоодын зах зээлийг
харьцуулж үзвэл, манай улс
тогтвортой мал аж ахуй, газар
тариалангийн салбарт түшиглэсэн
экспортын баримжаатай хүнс, хөнгөн
үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх боломжтой.
Үндэсний хөгжлийн газар нь Дэлхийн
банк группын Олон улсын санхүүгийн
корпорацитай хамтран Монгол
Улсын хөрөнгө оруулалт, эдийн
засгийн орчныг бүхлээр нь хамарсан
“Монгол Улсын хөрөнгө оруулалтын
шинэчлэлийн зураглал” судалгааны
тайланг 2018 онд гаргасан.
Уг судалгааны зөвлөмжид “Тодорхой
салбаруудад чиглэсэн ГШХО-ыг
татах төлөвлөгөө боловсруулж,
хэрэгжүүлэх” талаар тусгагдсан ба
энэ хүрээнд “ХҮНС, ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ,
ХӨНГӨН ҮЙЛДВЭРИЙН САЛБАРТ
ГАДААДЫН ШУУД ХӨРӨНГӨ
ОРУУЛАЛТ ТАТАХ,СУРТАЛЧЛАХ
ТӨЛӨВЛӨГӨӨ”-ний төслийг
боловсруулаад байна.
Уг төлөвлөгөө нь 2021-2023 оны
хугацаанд хэрэгжих бөгөөд тодорхой
бүтээгдэхүүнийг зорилтод зах
зээлд таниулах, сурталчлах улмаар
үр ашиг эрэлхийлсэн /Экспортын
баримжаатай/ гадаадын шууд
хөрөнгө оруулалтыг татах үндсэн
зорилготой.
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МАХАН БҮТЭЭГДЭХҮҮН:
Япон, БНХАУ, БНСУ,
Ойрхи Дорнод, Вьетнам,
Казахстан болон бусад
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СҮҮ, СҮҮН БҮТЭЭГДЭХҮҮН:
БНХАУ, Турк болон бусад
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ЧАЦАРГАНЫ БҮТЭЭГДЭХҮҮН:
ЕХ, ТАЙВАНЬ, БОЛОН БУСАД
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ОРГАНИК ГОО САЙХНЫ
БҮТЭЭГДЭХҮҮН:
ЕХ, БНСУ болон бусад
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6
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НООЛУУРАН
БҮТЭЭГДЭХҮҮН:
АНУ, ЕХ, Япон, БНХАУ, ОХУ
болон бусад
ЗӨГИЙН БАЛ:
Япон, ЕХ, болон бусад

САРЛАГИЙН ХӨӨВРӨН
БҮТЭЭГДЭХҮҮН, БОТГО,
ТОРОМНЫ НООСОН
БҮТЭЭГДЭХҮҮН:
ЕХ (ХБНГУ, ИБУИНВУ,
Итали, Австри) болон
бусад
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МОНГОЛ УЛСАД БҮРТГЭГДСЭН ГАДААДЫН
ШУУД ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН СТАТИСТИКААС
Монгол Улсад 1990 оноос 2020 оны III
улирал дуустал нийт 123 орноос 28.8 тэрбум
ам.долларын хөрөнгө оруулалт хийгдээд
байна. Нийт 123 орны 14900 орчим гадаадын
хөрөнгө оруулалттай аж ахуйн нэгж
бүртгэгдсэнийг улсаар нь авч үзвэл, нийт
хөрөнгө оруулалтын 26 хувь буюу 7.5 тэрбум
ам.дол-ын хөрөнгө оруулалтыг Канад улс
Монгол улсад оруулж хөрөнгө оруулалтын
хэмжээгээрээ тэргүүлж байна.

БНХАУ 5.5 тэрбум ам.долларын 7536 аж ахуйн
нэгж бүртгэгдсэн нь нийт хөрөнгө оруулалттай
аж ахуйн нэгжийн тоогоороо 50 хувийг эзэлж,
хөрөнгө оруулалтын хэмжээгээрээ нийт
хөрөнгө оруулалтын 19 орчим хувийг эзэлж
хоёрдугаарт жагсаж байна.
Гуравдугаарт, нийт хөрөнгө оруулалтын
15 орчим хувь буюу 4.3 тэрбум ам.дол-ын
хөрөнгө оруулалтыг Нидерланд улс оруулж,

нийт хөрөнгө оруулалтын 7 орчим хувь буюу
2.1 тэрбум ам.дол-ын хөрөнгө оруулалтыг
Люксембургээс
оруулж
дөрөвдүгээр
байранд жагсаж байна.
Сингапур улс нийт хөрөнгө оруулалтын 5.6
хувь буюу 1.6 тэрбум ам.дол-ын хөрөнгө
оруулалтыг хийж тавдугаар байранд
жагсжээ.
НИЙТ ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫГ
САЛБАРААР НЬ БУЮУ ЭХНИЙ 5 САЛБАР

МОНГОЛ УЛСАД ОРСОН ГАДААДЫН ШУУД ХӨРӨНГӨ
ОРУУЛАЛТЫН ХЭМЖЭЭ /УЛСААР/ 1990 ОНООС 2020
ОНЫ III УЛИРАЛ, ТЭРБУМ АМ.ДОЛЛАР

Геологи, уул уурхайн эрэл хайгуул,
олборлолт, газрын тосны салбар
нийт хөрөнгө оруулалтын 70 хувь
буюу 20.2 тэрбум ам.дол /460
ААН/
Худалдаа, нийтийн хоолны салбар
16.8 хувь буюу 4.8 тэрбум ам.дол
/10171 ААН/

…

Банк, санхүүгийн үйл
ажиллагааны салбарт 3.2 хувь
буюу 941 сая ам. дол /126 ААН/

Тээврийн салбар 1.2 хувь буюу
348.8 сая ам.дол /255 ААН/
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Инженерийн барилга байгууламж,
барилгын материалын
үйлдвэрлэлийн салбарт 1.3 хувь
буюу 401 сая ам.дол-ын /462
ААН/

ГАДААД ХУДАЛДААНЫ ТЭНЦЭЛ,
ОНООР, ТЭРБУМ АМ.ДОЛЛАР
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ЗАСГИЙН ГАЗРЫН БОДЛОГО
ГАДААДЫН ХӨРӨНГӨ
ОРУУЛАЛТЫГ ДЭМЖИХ
ЗӨВЛӨЛ БАЙГУУЛАГДАНА

М

онгол Улсын 32 дахь Ерөнхий сайд
Л.Оюун-Эрдэнэ Эдийн засгийг сэргээх
төлөвлөгөөндөө Ерөнхий сайдын
дэргэд гадаадын хөрөнгө оруулалтыг дэмжих
зөвлөлийг байгуулна гэдгээ олон нийтэд
зарласан. Тэрээр Засгийн газрын Xэрэг эрхлэх
газрын даргаар ажиллаж байх хугацаандаа
“Хөрөнгө оруулагчдын эрх ашгийг хамгаалах
зөвлөл”-ийн даргаар ажиллаж байв. Уг зөвлөл
нь Хөрөнгө оруулагчийн хууль ёсны эрх,
ашиг сонирхлыг төрийн байгууллага, албан
тушаалтан зөрчсөн талаарх өргөдөл, гомдлыг
хүлээн авч, холбогдох хууль тогтоомжийн
дагуу
судалж
шийдвэрлэх,
хөрөнгө
оруулалтын эрх зүйн орчныг боловсронгуй
болгох чиг үүрэгтэй.
Зөвлөлийн ажлын алба болох Үндэсний
хөгжлийн газар нь Дэлхийн банк группын
Олон улсын санхүүгийн корпорацитай хамтран
“Хөрөнгө оруулагчаас гаргасан гомдлыг
цахим хэлбэрээр бүртгэх, шийдвэрлэлтэд
хяналт тавих систем”-ыг хөгжүүлж, 2020 оны
06 дугаар сарын 16-ны өдөр ашиглалтад
оруулсан.
Тус систем нь хөрөнгө оруулагчдын гомдлыг
төрийн
байгууллагуудын
олон
талын
оролцоотойгоор шийдвэрлэх ба хөрөнгө
оруулагчдад өөрийн гомдлын шийдвэрлэлтийн
явцыг цахимаар хянах боломжийг олгосон.
Гадаадын хөрөнгө оруулалтыг дэмжих зөвлөл
байгуулагдсанаар үйл ажиллагааны цар хүрээ
нь улам тэлж, тодорхойлсон салбаруудад
гадаадын хөрөнгө оруулалтыг дэмжих, татах
төлөвлөгөө гаргаж, хөрөнгө оруулалтын
орчныг сайжруулах талаар ерөнхий сайдад
3

зөвлөх ба хөрөнгө оруулалтын дараах халамж,
хамгаалалтад түлхүү анхаарах чиг үүрэгтэй
байх төлөвтэй байна.

10 ИХ НАЯДЫН ЦОГЦ
ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Ковид-19 цар тахлын улмаас 2019 онд 5,2
хувийн өсөлттэй байсан эдийн засаг 2020
оны хүлээгдэж байгаа гүйцэтгэлээр 6 орчим
хувиар агшиж, 46 мянга гаруй аж ахуйн нэгжид
ажиллагсдын тоо 2020 оны 3 дугаар улиралд 70
мянгаар буурчээ. Үүнээс үүдэн Засгийн газар
иргэдийн эрүүл мэндийг хамгаалах, эдийн
засгаа сэргээх бодлого, зорилтыг зэрэгцүүлэн
хэрэгжүүлэх
төлөвлөгөө
боловсруулж,
батлуулах шаардлагатай болсон.
Үүний хүрээнд, Монгол Улсын Засгийн газраас
өнгөрсөн 2 дугаар сард “Эрүүл мэндээ
хамгаалж, эдийн засгаа сэргээх 10 их наядын
цогц төлөвлөгөө”-г баталсан. Энэ нь ажлын
байрыг бий болгох үндсэн зорилготой 2023
оныг дуустал хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө юм.

“ЭРҮҮЛ МЭНДЭЭ ХАМГААЛЖ, ЭДИЙН
ЗАСГАА СЭРГЭЭХ 10 ИХ НАЯДЫН ЦОГЦ
ТӨЛӨВЛӨГӨӨ”-Д:
•

•

•

Жижиг, дунд үйлдвэрлэл, үйлчилгээ
эрхлэгчдэд жилийн 3 хувийн хүүтэй,
гурван жилийн хугацаатай 2 их наяд
төгрөгийн зээл
Залуучуудыг ажил, мэргэжилд бэлтгэх,
эрүүл чийрэг, идэвхтэй амьдралын
хэв маягт хөтлөх 2 сарын хугацаатай,
сарын 500 мянган төгрөгийн тэтгэлэгт
сургалтад хамруулахад 500 тэрбум
төгрөг
Улаанбаатар хотод барих “Залуус I, II,
III” хорооллын дэд бүтэц, газар олгох,
орон сууцыг нэг маягийн зургаар барих,
ипотекийн хөнгөлөлттэй зээл олгох
зэрэгт 3 их наяд төгрөг

•

•

•

Стратегийн ач холбогдол бүхий томоохон
төсөл, хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэхэд 2
их наяд төгрөг
Хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэл, малчдын
орлого, амьжиргааг дэмжих зорилгоор
500 тэрбум төгрөг
Монголбанкны жилд 1 их наяд төгрөг
байгаа репо санхүүжилтийг 2 их наяд
төгрөг болгож нэмэх /жижиг, дунд
үйлдвэрлэл эрхлэгчдэд олгох 300 сая
төгрөгийг 500 сая, уул уурхайн бус
экспортын үйлдвэрлэл эрхлэгчдэд олгох
1 тэрбум хүртэл төгрөгийг 3 тэрбум
хүртэл болгох/-ээр тус тус тусгасан
байна.

Уг төлөвлөгөөг УИХ, Засгийн газар хамтран
хэрэгжүүлэх бөгөөд Эдийн засгийн ажлын
багийг Сангийн сайд Б.Жавхлан, Эрүүл
мэндийн ажлын багийг Эрүүл мэндийн сайд
С.Энхболд ахлан ажиллана.
Монгол Улсын Ерөнхий сайд Л.Оюун-Эрдэнэ
энэхүү төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх явцад
инфляци өсөхгүй байх, өргөн хэрэглээний
бараа бүтээгдэхүүн, шатахууны үнийн
хөөрөгдөл гарахаас урьдчилан сэргийлэх
талаар анхаарч ажиллах, Засгийн газар мөнгө
хэвлэхгүй, Монгол банканд байгаа 8 их наяд
төгрөгийг эргэлтэд оруулах замаар эдийн
засгаа идэвхжүүлж, ажлын байр бий болгон,
иргэдээ орлоготой байлгахаар зорьж байгаа
талаар онцолсон.
Мөн цогц төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх нэг суурь
нөхцөл нь “Нэг хаалга-Нэг шинжилгээ” болж,
түүний дараа вакцинжуулалтыг эхлүүлэх юм.
Капитрон, Хас Банк төлөвлөгөөний хүрээнд
арга хэмжээ авч, ажлаа эхлүүлээд байна.
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НЭГ ХААЛГА- НЭГ ШИНЖИЛГЭЭ

М

онгол Улсын Засгийн газраас бүх нийтийн байдлыг 2021 оны 2
дугаар сарын 11-нээс 23-ны өдрийг хүртэл зарлаж, хөл хорио
тогтоосон. Хөл хорионы үеэр “НЭГ ХААЛГА - НЭГ ШИНЖИЛГЭЭ”
арга хэмжээг зохион байгуулж, нэг өрхөөс 1 хүн шинжилгээнд
хамрагдах замаар өдөрт 42,000 ӨРХИЙГ шинжилгээнд хамруулах
тооцоотой төлөвлөн ажилласан. НИЙТ 12 ХОНОГИЙН ХУГАЦААНД
442,303 ӨРХИЙГ ХАМРУУЛСНААС 287,037 НЬ ЯВУУЛЫН БАГААР,
155,266 НЬ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ СУУРИН ЦЭГЭЭР ХИЙГДЭЭД ДУУССАН.
Энэхүү шинжилгээг зохион байгуулсны үр дүнд ард иргэдийн дунд
байсан 126 ТОХИОЛДЛЫГ ИЛРҮҮЛЖ, 500 ГАРУЙ ХҮН ТУСГААРЛАЛТАД
БАЙНА. Мөн коронавирусийн халдварын 33 ГОЛОМТЫГ илрүүлжээ.

Бүх нийтийн бэлэн байдлын зэргийг 2 дугаар сарын 23-ны өдрөөр
дуусгавар болгож, өндөржүүлсэн бэлэн байдалд шилжүүллээ.
Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын үеэр нийт аж ахуйн нэгж, байгууллагуудын
95 хувь нь үйл ажиллагаагаа хэвийн явуулах юм.
Үйл ажиллагааг нь хориглосон хэвээр байгаа салбарт уралдаан
тэмцээн, аялал зугаалга /гэр бүлээс бусад/, өргөтгөсөн болон
үзэсгэлэн худалдаа, диско бар, цахим болон хүүхдийн тоглоомын
газрууд багтаж байгаа бөгөөд эдгээр салбаруудын үйл ажиллагааг
шат дараатай нээхээр төлөвлөж байна. Мөн халдвар ихээхэн тархсан
дүүрэг, хороодод үргэлжлүүлэн хөл хориог тогтоох замаар тархалтыг
хумихаар ажиллаж байна.

МОНГОЛ УЛСАД “КОВИД-19” ЦАР ТАХЛААС СЭРГИЙЛЭХ
ДАРХЛААЖУУЛАЛТЫН АЯНЫГ ЭХЛҮҮЛЭВ
Хоёрдугаар сарын 23-нд Ерөнхий Сайд Л.Оюун-Эрдэнэ анхны
коронавирусийн “Астразенека” вакциныг тариулснаар албан
ёсоор Монгол улсын вакцинжуулалтын аяныг эхлүүллээ.
Засгийн Газар уг вакцинжуулалтад хүн амынхаа 60%-ийг
хамруулахаар төлөвлөсөн ба НИЙТ 2,015,280 ХҮНД 4,030,560
ШИРХЭГ ВАКЦИН хэрэгтэй байгаа.
ҮҮНЭЭС ОДООГИЙН БАЙДЛААР МАНАЙ УЛСАД
•

БНЭУ-аас 150 МЯНГАН ТУН АСТРАЗЕНЕКА ВАКЦИН

•

БНХАУ-аас 400 мянган тун синофарм вакцин ирсэн
(100 мянган тун нь тус улсын БХЯ-наас манай БХЯ-нд
бэлэглэсэн)
ОХУ-аас эхний ээлжид 50 мянган Спутник V вакцин

•
•

КОВАКС хөтөлбөрийн хүрээнд PFIZER-ИЙН 25,740 ТУН
ВАКЦИН ирэх тооцоотой байгааг Эрүүл мэндийн сайд
С.Энхболд мөн мэдээлсэн.

Өнөөгийн байдлаар хоногт 1700 хүнийг хамруулж байгаа ч УОКын дарга С.Амарсайхан мэдээлэл хийхдээ “Вакцинжуулалтыг
гуравдугаар сарын дундаас хойш бүх чиглэлд эрчимтэй явуулна”
гэж хэлжээ.
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БАНКНЫ РЕФОРМ

Банкны тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт
оруулах тухай хуулийн төслийг 2021 оны 1
дүгээр сарын 28-ны өдрийн УИХ-ын намрын
ээлжит чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар
хэлэлцэн баталлаа.
Банкны тухай хуульд оруулсан нэмэлт
өөрчлөлт нь банкны хувьцаа эзэмшлийн
төвлөрөл
буурч,
өмчлөл-удирдлагахяналтын тэнцвэртэй байдлыг бүрдүүлэх ач
холбогдолтой бөгөөд арилжааны банкуудад
хувьцаа эзэмшил, удирдлагын төвлөрсөн
байдлаас үүдэлтэй эрсдэл буурч, олон
нийтийн хяналт бий болох, банкны хяналт
шалгалтын бие даасан байдал нэмэгдэхээс
гадна хөрөнгийн зах зээлийн хөгжилд
эерэгээр нөлөөлөх олон давуу талтай болно.

БАНКНЫ ТУХАЙ ХУУЛИЙН НЭМЭЛТ,
ӨӨРЧЛӨЛТӨД ОРСОН ОНЦЛОХ 4
ЗААЛТ:
1. “Банк” хувьцаат компани: Банкны системийн
хэмжээнд нийт 12 банк үйл ажиллагаа явуулж
байгаагаас системд нөлөө бүхий 5 банк
хуулийн зохицуулалтын дагуу 2022 оны 6
дугаар сарын 30-ны өдрийн дотор нээлттэй
хувьцаат компани болж, санхүүгийн зах
зээлд IPO гаргасан байх. Харин бусад банкууд
нээлттэй эсхүл хаалттай хувьцаат компани
байх сонголт нь нээлттэй байх юм.
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2. Хувь эзэмшлийн хязгаар: Нэг хувьцаа
эзэмшигч дангаараа болон холбогдох
этгээдийнхээ хамт тухайн банкны нийт
гаргасан хувьцааны 20 хувиас хэтрэхгүй
хэмжээний хувийг эзэмших. Хуулийн энэхүү
шаардлагыг 2023 оны 12 дугаар сарын 31-ний
өдрийн дотор бүх банк хангах үүрэгтэй.
3. Төлбөр барагдуулах дараалал: Банк татан
буугдсан тохиолдолд төлбөр барагдуулах
дарааллыг ойлгомжтой болгох, хуримтлалтай
иргэн, өрхийн хууль ёсны эрхийг хамгаалахад
чиглэсэн байдлаар оновчтой байлгах
зохицуулалтыг хуульд тусгасан. Иргэд тэргүүн
ээлжинд хадгаламж болон харилцах дансанд
байгаа өөрийн мөнгөн хөрөнгийг хуулийн
этгээдийн өмнө буюу тэдгээрээс тэргүүн
ээлжинд авах юм.
4. Нөлөө бүхий банк: Банкны систем дэх нөлөө
бүхий банкны тодорхойлолтыг нарийвчлан
боловсронгуй болгосон. Банкны салбарын
тогтвортой байдлыг хангах тухай хуульд
зааснаар нийт системийн таваас дээш хувийг
эзэлж байгаа бол системийн нөлөө бүхий банк
гэж тодорхойлсон. Харин энэ зохицуулалтаар
зөвхөн зах зээлд эзлэх хувиар бус банкны
хөрөнгө, төлбөрийн систем дэх гүйлгээний
нийт дүнд эзлэх хувь, банкны үндсэн үйл
ажиллагаа, санхүүгийн тогтолцоо дахь
хамаарал, харилцагчдын тоо болон бусад
хүчин зүйлсийг авч үзэх юм.

Цаашид банкууд хувьцаат компани болж,
хөрөнгийн захад үнэт цаас гаргах тохиолдолд
ил тод байдал, өөрийн хөрөнгийн хүрэлцээ,
ашигтай ажиллагааны тодорхой шалгуур
тавьж ажиллах шаардлагатай болж байна.
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ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТУХАЙ
ХУУЛЬД НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТ
ОРУУЛАХ АЖЛЫН ХЭСГИЙН
ТАЛААР

М

онгол Улс ардчилсан тогтолцоонд
шилжсэнээс хойш хөрөнгө оруулалтын
талаарх анхны хууль болох Гадаадын
хөрөнгө оруулалтын тухай хуулийг 1993
онд, мөн Стратегийн ач холбогдол бүхий
салбарт үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж
ахуйн нэгжид гадаадын хөрөнгө оруулалтыг
зохицуулах тухай хуулийг 2012 онд тус тус
батлан хэрэгжүүлж байсан. Улмаар хөрөнгө
оруулалтын эрх зүйн орчноо тогтвортой
байлгах, гадаад, дотоод гэж ялгалгүйгээр
хөрөнгө оруулагчдын нийтлэг эрх зүйн
баталгааг тодорхойлж, хөрөнгө оруулалтыг
дэмжих арга, хэлбэрийг тодорхой болгох
зорилгоор Хөрөнгө оруулалтын тухай
хуулийг 2013 онд баталж, гадаадын хөрөнгө
оруулалттай холбоотой дээрх хуулиудыг
хүчингүй болгосон.
Гэвч одоо хүчин төгөлдөр хэрэгжиж буй
Хөрөнгө оруулалтын тухай хуульд хөрөнгө
оруулалтын
талаарх
тодорхойлолт,
гадаадын хөрөнгө оруулагчийн оруулах
хөрөнгө оруулалтын босго дүн, хөрөнгө
оруулалтын асуудал хариуцсан төрийн
захиргааны байгууллагын чиг үүрэг, хөрөнгө
оруулалтын нэг цэгийн үйлчилгээ зэрэг
6

зарчмын шинжтэй зарим зүйлсийг тодруулах,
хуулийн хэрэгжилтийг хангах үр дагаврын
зохицуулалтыг нэмж тусгах, хууль хоорондын
уялдаа холбоог сайжруулах зайлшгүй
шаардлага, хэрэгцээ байсаар байна.
Олон улсын байгууллагуудын тайлан,
санал зөвлөмжид ч Монгол Улсын хөрөнгө
оруулалтын эрх зүйн орчныг зайлшгүй
сайжруулах, хөрөнгө оруулагчийн эрх ашгийг
хамгаалсан зохицуулалт нэмж тусгах, хөрөнгө
оруулалтын дараах үйлчилгээ, хөрөнгө
оруулалтын гомдол, маргаан шийдвэрлэх
асуудлыг хуульд тодорхой тусгах талаар
дурдаж, зөвлөсөн байдаг.
Нөгөө талаар, дэлхий нийтийг түгшээж
буй Covid-19 өвчний цар тахлын нөхцөл
байдлаас үүдэн дэлхийн орнуудын нийгэм,
эдийн засгийн нөхцөл байдал хүндэрч, ирэх
жилүүдэд ч эдийн засгийн хямрал үргэлжлэх
нь тодорхой болоод байна.
Энэхүү цар тахлын улмаас Монгол Улсын
эдийн засгийн өсөлт огцом буурч байгаа тул
бид гадаадын хөрөнгө оруулалтыг татахын
тулд дэлхийн бусад улс оронтой өрсөлдөж,

илүү сайн хөрөнгө оруулалтын
бүрдүүлэх шаардлага үүсээд байна.

орчинг

Үүний тулд Хөрөнгө оруулалтын тухай
хуульдаа өөрчлөлт оруулах замаар хөрөнгө
оруулалтын орчинг сайжруулж, таатай
нөхцөл бүрдүүлэн, гадаад, дотоодын хөрөнгө
оруулалтыг татах, нэмэгдүүлэх замаар эдийн
засгийн хөгжилд хувь нэмэр оруулах зайлшгүй
нөхцөл бүрдээд байна.
Иймд, эдгээр асуудлыг шийдвэрлэн хүндрэл
бэрхшээлийг арилгах болон дээрх бодлогын
баримт бичгийн зорилго, зорилтуудыг
хангах шаардлагад тулгуурлан Хөрөнгө
оруулалтын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт
оруулах тухай хуулийн төслийг боловсруулж,
батлуулах ажлын хэсгийг Засгийн газрын
хэрэг эрхлэх газарт холбогдох яамдууд,
судлаачдыг оролцуулан байгуулж, хуулийн
үзэл баримтлал, хуулийн нэмэлт, өөрчлөлт,
дагалдах журмуудын төслийг боловсруулж,
энэ оны УИХ-ын намрын ээлжит чуулганаар
хэлэлцүүлэхээр төлөвлөн ажиллаж байна.

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН БОДЛОГО

INVEST IN MONGOLIA

2021 оны 3 дугаар сар

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТУХАЙ ХУУЛЬД НЭМЭЛТ,
ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ ХУУЛИЙН ТӨСӨЛД
ОРУУЛСАН НЭМЭЛТ, ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ЧУХАЛ
ХЭСГҮҮДЭЭС ДУРДВАЛ:
•

Хөрөнгө оруулалтын тухай хуульд хөрөнгө оруулагч, хөрөнгө
оруулалт болон эдгээртэй холбоотой тусгасан нэр томьёоны
тодорхойлолтыг шинэчилж, хуулийн хэрэгжилтийг ойлгомжтой,
бусад хууль тогтоомжтой харилцан уялдуулах үүднээс өөрчлөн
боловсруулж, тодорхой болгох

•

Хөрөнгө оруулалтын асуудал хариуцсан төрийн захиргааны
байгууллагын чиг үүрэг, эрх хэмжээг тодорхой болгож, бусад
байгууллагатай уялдаатай ажиллах нөхцөлийг бүрдүүлэх

•

Засгийн газраас Монгол Улсын хөрөнгө оруулалтын талаар
баримтлах чиглэл, тэргүүлэх салбарыг батлах болон дотоодын
зах зээлийг хамгаалах зорилгоор гадаадын хөрөнгө оруулалтыг
хориглох, хязгаарлах салбарын жагсаалт гаргах зохицуулалтыг
нэмж тусгах
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•

Хөрөнгө оруулагчийн визийг олгохын өмнө хөрөнгө оруулалтын
нөхцөл байдал, бодит хөрөнгө оруулалт хийгдсэн эсэхэд үнэлгээ
хийж, нягтлах чиг үүргийг хөрөнгө оруулалтын асуудал хариуцсан
байгууллага хэрэгжүүлдэг байх

•

Гадаадын хөрөнгө оруулалттай аж ахуйн нэгжид тавигдах
шаардлагаас босго үнийн дүнг хасах өөрчлөлтийг тусгаж,
гадаадын хөрөнгө оруулалтыг дотоодын хөрөнгө оруулагчаас
ялгамжгүй, илүү нээлттэй, чөлөөтэй байх бололцоог бүрдүүлэх

•

Хөрөнгө оруулагчдын эрх ашгийг хамгаалах зөвлөл болон Төр,
хувийн хэвшлийн зөвлөлдөх хорооны чиг үүрэг, эрх хэмжээг
тодорхой болгох, дэмжсэн зохицуулалтыг оруулах

•

Хөрөнгө оруулагчид зориулсан нэг цэгийн үйлчилгээний төв,
цахим нэг цонхны үйлчилгээний хууль, эрх зүйн зохицуулалтыг
бий болгож, үйл ажиллагааг тогтворжуулах
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МОНГОЛ, ТУРКИЙН БИЗНЕС
УУЛЗАЛТ

М

онголын Үндэсний Худалдаа Аж
Үйлдвэрийн Танхим, Турк улсын
Гадаад Эдийн Засгийн Хамтын
Харилцааны Байгууллага /DEIK/-тэй хамтран
Бүгд Найрамдах Турк Улсаас Монгол Улсад
суугаа Элчин Сайдын Яам, Монгол Улсаас
Бүгд Найрамдах Турк Улсад суугаа Элчин
Сайдын Яамны дэмжлэгтэйгээр 2021 оны
3 дугаар сарын 2-ны өдөр “Гадаад худалдаа
болон хөрөнгө оруулалтын боломжууд”
сэдэвт Монгол Туркийн бизнес уулзалт
цахимаар зохион байгуулагдлаа.
Тус уулзалтаар Туркийн бизнесийн
төлөөлөгчид Монгол Улсын эдийн засаг,
худалдаа, хөрөнгө оруулалтын чиглэлээр
төрөөс баримталж буй бодлогын талаар
мэдээлэл авч, хоёр талын хамтын
ажиллагааг өргөжүүлэх боломжтой худалдаа,
хөрөнгө оруулалтын онцлог салбаруудын
талаар санал солилцлоо.
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2020 оны байдлаар Монгол Туркийн
худалдааны нийт эргэлт 39.8 сая ам.дол
байсан бөгөөд Монголоос Турк руу 2.5 сая
ам.дол-ын экспорт хийж, Бүгд Найрамдах
Турк Улсаас 37.3 сая ам.дол-ын импорт
хийжээ. БНТурк Улсаас Монгол Улсад
хийгдсэн хөрөнгө оруулалтын хувьд 1990
оноос хойш Туркийн 82 компани 22,3 сая
ам.дол-ын хөрөнгө оруулалт хийжээ.
Хоёр орны худалдаа, хөрөнгө оруулалт,
бизнес эрхлэлтийг дэмжигч төрийн болон
төрийн байгууллагууд хоёр орны худалдаа,
хөрөнгө оруулалтын тоо сүүлийн жилүүдэд
буурсан байгаа тул анхаарал хандуулж хоёр
талаас боломжит салбарууд дээр хамтын
ажиллагааг өргөжүүлэх шаардлагатай гэдэгт
санал нэгдлээ.
Монгол Туркийн хооронд арьс шир, ноос,
ноолууран бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл,
малын гаралтай бүтээгдэхүүн: мах, сүү,

аялал жуулчлал, тээвэр ложистик, зам,
тээвэр, барилга, дэд бүтэц, боловсролын
салбаруудыг хөрөнгө оруулж, экспортыг
нэмэгдүүлэх боломжит салбарууд болохыг
онцолж, хамтран ажиллах бизнесийн онцлог,
боломжуудын талаар харилцан санал
солилцлоо.

НИЙТ 160 ГАРУЙ ХҮН ОРОЛЦСОНООС
ХУВИЙН ХЭВШЛЭЭС МОНГОЛЫН
ТАЛААС 50, ТУРКИЙН ТАЛААС НИЙТ 63
АЖ АХУЙ НЭГЖ ОРОЛЦОЖ
•
•
•

Барилгын материал үйлдвэрлэл,
Арьс шир, арьс ширэн бүтээгдэхүүн
үйлдвэрлэл,
Эрүүл мэндийн аялал жуулчлал гэсэн
гурван салбараар бизнес уулзалтыг
зохион байгуулсан салбарын бизнес
эрхлэгчдэд ач холбогдол өндөртэй
байлаа.

ВЕБИНАР БОЛОН АРГА ХЭМЖЭЭ
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АЗИ-НОМХОН ДАЛАЙН ГАДААДЫН ШУУД
ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН СҮЛЖЭЭНИЙ
10 ДУГААР УУЛЗАЛТ

А

зи-Номхон далайн Гадаадын шууд
хөрөнгө оруулалтын сүлжээний 10
дугаар уулзалт 2021 оны 2 дугаар
сарын 23-24-ний өдрүүдэд цахимаар зохион
байгуулагдлаа.
Тус сүлжээ нь Ази-Номхон далайн бүс
нутгийн буурай хөгжилтэй болон далайд
гарцгүй хөгжиж буй орнуудын ГШХО-ын
бодлого төлөвлөгчдийн дунд мэдлэг,
туршлага мэдээлэл хуваалцах механизм
болох зорилгоор 2011 онд байгуулагдаж,
2015 онд United Nations Economic and Social
Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)
буюу Ази Номхон Далайн Эдийн Засаг
Нийгмийн Хорооны гишүүн болон гишүүн
улсуудаар хүрээгээ тэлсэн.
2018 онд UNESCAP-ийн Ази Номхон далайн
ГШХО-ын судалгаа, сургалтын сүлжээ
(ГШХО-ын ARTNET) –тэй нэгдсэн.
ГШХО-ын ARTNET нь UNESCAP-ийн
чадавхийг бэхжүүлэх, техникийн туслалцаа
үзүүлэх, мэдлэг хуваалцах ажлыг нэгтгэсэн
платформ юм.

9

ДЭЛХИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН
УРСГАЛ КОВИД 19-ТЭЙ
ХОЛБООТОЙГООР 42%-ИАР БУУРСАН
ӨНӨӨ ҮЕД ТУС УУЛЗАЛТААР:
•

КОВИД 19 цар тахлын үеийн ГШХО:
ГШХО-ын чиг хандлага, хэтийн төлөв,
хөрөнгө оруулалтыг тодорхойлох болон
КОВИД-ын үеийн хөрөнгө оруулалтын
дэмжлэг

•

ГШХО-ын засаглал: Ковидын дараах
үеийн улс орны бодлого, олон
улсын хөрөнгө оруулалтын гэрээ
хэлэлцээрүүдийн чиг хандлага

•

Хөгжлийн хөрөнгө оруулалтыг дэмжих
цар хүрээ: Олон улсын худалдааны төв
(ITC) болон Германы хөгжлийн институт
(DIE) –тай хамтран бүс нутаг болон олон
талт хэлэлцүүлгүүд

•

ГШХО-ын гарын авлага болон Тогтвортой
ГШХО-ын үзүүлэлтүүд

•

Дижитал ГШХО-ыг дэмжих, зохицуулах,
хянах нь зэрэг асуудлаар ГШХО-ын
тулгамдаж буй асуудлууд болон Засгийн
газрууд, хөрөнгө оруулалтыг дэмжих
агентлагуудын хөрөнгө оруулалтыг
дэмжих үйл ажиллагааг хэрхэн
сайжруулах, эрчимжүүлэх талаар
мэдлэг, туршлага солилцлоо.

БҮС НУТГИЙН ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХӨГЖИЛ
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МОНГОЛ УЛСЫН ЭДИЙН
ЗАСГИЙН МИКРО
БҮСЧЛЭЛ

С

үүлийн жилүүдэд хот, хөдөөгийн хүн
амын ажил эрхлэлт буурч, ядуурал
ихсэн, хүн ам томоохон хот суурин
газар руу олноор шилжин суурьших явдал
үргэлжилсээр байна. Улаанбаатар хотын
хүн ам, үйлдвэрлэлийн бөөгнөрөл ихсэж,
нийслэлийн үйлчилгээний ачаалал нэмэгдэн
экологийн даац хэтэрсэн. Үүнтэй зэрэгцэн
олонх аймаг сум, ялангуяа алслагдсан бүс
нутгийн хөгжил олон талаар хоцорч, газар
нутаг эзэнгүйдэх хандлага бий болж байна.
Түүнчлэн Монгол Улсын бүсчилсэн хөгжлийн
зорилтыг тусгасан аймаг, салбаруудын
хөгжлийн хөтөлбөрийн хэрэгжилт хангалтгүй,
олонх нь хүчингүй болсон. Энэ цаг үед Монгол
Улсын бүсчилсэн хөгжлийн бодлогыг шинээр
боловсруулах, макро болон микро эдийн
засгийн бүсүүдийг шинэчлэн тогтоох хэрэгцээ
шаардлага чухлаар тавигдаж байна.
Иймээс Монгол Улсын эдийн засгийн
бүсүүдийг шинжлэх ухааны үндэслэлтэй
тогтоон, нутаг дэвсгэрээ бүсүүдэд хувааж

ирсэн түүхэн хандлага, нүүдэлчдийн аж ахуй,
соёл, ёс зүйн дэвшилтэт өв уламжлалыг
хадгалан, тусгай хамгаалалттай газар нутаг,
экосистем, аялал жуулчлалын үйлчилгээний
сүлжээнд үндэслэн газар нутгаа тэлж ашиглах,
хамгаалах хамтын менежментийг бүрдүүлэх,
хүн амын ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн
бүтээмжийг дээшлүүлж, хот хөдөөгийн
нэгдмэл хөгжлийн үндсийг хангах үйлдвэрлэл,
үйлчилгээний орон зайн зохистой төвлөрөл,
бөөгнөрлийг бий болгох, таталцлын тулгуур
төв, тэнхлэгүүдийг байгуулах шаардлагатай
байна.
Онолын энэ чиг хандлагаас үзэхэд, бүсчилсэн
хөгжлийн төлөвлөлт зохицуулалтын үйл
явцыг үр ашигтай хөтлөн чиглүүлэхийн тулд
улс үндэсний болон салбар, бүс нутгийн
ашиг сонирхлын хослолыг аль болох бүрэн
хангаж чадахуйц эдийн
засгийн макро,
микро бүсчлэлийн нэгдсэн сүлжээг тогтоон
хэрэгжүүлэх нь нэн чухал асуудал юм.
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нэгжийн бизнесийн үйл ажиллагааг дэмжин,
бүс нутаг, салбар хоорондын бодлогын уялдааг
хангах, бүсчилсэн хөгжлийн стратеги, бодлогоо
уялдуулах, бүсүүдийн хамтын ажиллагааны
төслүүдийг бодлогоор дэмжин хэрэгжүүлэх,
бүс хоорондын дэд бүтцийн тэнхлэгүүдийг
байгуулах, бүс дамнасан хамтарч, хоршсон
үйлдвэр, үйлчилгээг бий болгох, бүс нутгийн
бизнесийн таатай орчин бүрдүүлэх, тээвэр,
логистикийн нэгдсэн сүлжээг байгуулах
зэрэг зангилаа асуудлыг шийдвэрлэх зэргээр
хөрөнгө оруулалтыг чухам аль бүс нутгийн аль
салбарт хуваарилах нь илүү үр өгөөжтэй вэ
гэдгийг оновчлоход дөхөм болох юм.
Эдийн засгийн микро бүс тогтоохдоо
Өсөлтийн төвийн онол, Хөгжлийн тэнхлэгийн
онол, кластерын үзэл санаанд үндэслэн эдийн
засаг, нийгэм, байгаль орчин гэсэн үндсэн 3
бүлгийн 120 орчим шалгуур үзүүлэлтийг орон
зайн зураглалын болон математик /MATLAB,
ArcGIS/ загварыг ашиглан хийсэн.

Эдийн засгийн макро, мизо, микро гэсэн 3
шаталсан түвшин байдгаас энэхүү нийтлэлд
эдийн засгийн микро бүсийн талаар авч
үзсэн болно. Эдийн засгийн микро бүсүүдийг
оновчтой тодорхойлсноор иргэд, аж ахуйн

ЭДИЙН ЗАСГИЙН МИКРО 83 БҮС

З

агварын үр дүнд эдийн засгийн нийт 83
микро бүс, түүний өсөлтийн төвүүдийн
хамт тодорхойлон, хөрөнгө оруулалтын
оновчтой хуваарилалт, эрэмбэ дарааллыг 21
аймаг, 330 сумын хэмжээнд шинжлэх ухааны
үндэслэлтэйгээр тооцоолон гаргасан.

ТУС СУДАЛГААНЫ АЧ ХОЛБОГДЛООС
ДУРДВАЛ:
•

Хөрөнгө оруулалтыг нутаг дэвсгэрээр
оновчтой хуваарилах

•

Гадаад, дотоодын хөрөнгө оруулагчид
салбарын болон байршлын шинжилгээнд
ашиглах

•

Орон нутгийн чанартай авто замын
сүлжээ болон орон нутаг, бүс нутгийн
тээвэр-логистикийн
сүлжээний
байршлын сонголт хийхэд ашиглах,
шалгуур
үзүүлэлтийн
мэдээллийг
нарийвчлах замаар логистикийн төвийн
хүчин чадал, тээвэрлэх бүтээгдэхүүний
хэмжээ зэргийг оновчтой тодорхойлох

•

Хүн амын нутагшил, суурьшлын ерөнхий
төлөвлөгөө, сумын ерөнхий төлөвлөгөө,
хот төлөвлөлтийн чиглэлээр эдийн
засгийн микро бүсчлэлийн схемийг
ашиглах
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•

Цаашид засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн
тогтолцоонд шинэчлэл хийх асуудлыг
үзэхэд эдийн засгийн микро бүсчлэл,
түүний өсөлтийн төвийн тооцооллыг
суурь схем болгон ашиглах.

Эдгээрээс гадна эдийн засгийн микро бүсийн
төвүүдэд орон нутгийн үйлдвэрлэл, үйлчилгээ,
худалдааны цогцолборуудыг барих, гарааны
бизнесийг дэмжих инкубатор төв, сургалт,
судалгаа хөгжүүлэлтийн төв, үйлдвэрлэл,
үйлчилгээний дата төв, хөдөө аж ахуйн бирж,
кластерын бодлого хэрэгжүүлэх зэрэгт
ашиглах боломжтой гэж үзэж байна.

Бүс, орон нутгийн хөгжлийн бодлого,
төлөвлөлтийн хэлтсийн дарга

Д.ЭРДЭНЭБАЯР (PH.D.)
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МОНГОЛЫН АЖИЛЛАХ ХҮЧНИЙ ИРЭЭДҮЙ

АЖИЛЛАХ
ХҮЧНИЙ ИРЭЭДҮЙ
МОНГОЛД
Сүүлийн үед манай залуучууд гадаадад өндөр
түвшний боловсрол эзэмшсэн ч эргэж эх
орондоо ирж ажиллахгүй тохиолдол ихээхэн
ажиглагддаг, тэгэхээр бид тэрхүү сайн
боловсон хүчнийг авчрахын тулд яах ёстой
гэж бодож байна вэ?

Сайн байна уу танд энэ өдрийн мэнд хүргэе,
Үндэсний хөгжлийн газраас сар бүр хөрөнгө
оруулагчдад зориулан эрхлэн гаргаж буй
товхимлын хоёр дахь дугаарын онцлох
буланд оролцох урилгыг хүлээн авсан танд
маш их баярлалаа. Юуны өмнө манай нийт
уншигчдад зориулан өөрийгөө товчхон
танилцуулахгүй юу?
Сайн байна уу, Намайг Нямдоржийн Шагай
гэдэг би Монголдоо Комьпютерийн техник
менежментийн их сургуулийг төгссөн. Анх
2011 онд АНУ-д ирж Махариши олон улсын
их сургуульд магистрын зэрэг хамгаалсны
дараа өөрийн ажлын гараагаа эхлүүлж, 2015
оноос 2018 он хүртэл Амазон компанид
ажиллаж байсан харин одоо Офферап
компанид технологийн ахлах хөгжүүлэгчээр
ажиллаж байна.
Та анх гадаадын зах зээл тэр дундаа дэлхийн
томоохон технологийн компани болох Амазон
компанид ажилд ороход ямар бэрхшээл
тулгарч, түүнийгээ хэрхэн даван туулж
байсан бэ?
Мэдээж хэд хэдэн бэрхшээлтэй тулгарч
байсан. Үүний хамгийн их нөлөөлсөн нь хоёр
орны соёлын ялгаа гэх юмуу, Монголоор
бодоод өөрийгөө англи хэлээр Америк хүнд
хэрхэн зөв илэрхийлэх, ойлгуулах вэ гэдэг
байсан. Намайг анх ирэхэд технологийн
салбарт ажилладаг монгол хүний тоо
одоогийн үетэй харьцуулахад бага мөн
мэдээлэл хомс байлаа тийм болохоор миний
өөрийн туршлагаас маш олон компаниудтай
очиж уулзаж, ярилцлага хийх замаар бас
өөрийгөө илүү танин мэдэх, алдаанаасаа
суралцах боломжтой болсон. Технологи
болон бусад мэргэжлийн асуудал дээр бол
монголчууд их чадварлаг өөрт тулгарсан
асуудлуудаа шийдээд явдаг.
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Энэ асуулт их өргөн хүрээг хамарсан учраас
ерөнхий яръя гэж бодож байна. Үүн дээр
өөрийн байр сууриас харахад хоёр асуудал
байна. Нэгдүгээрт гадаадад ажиллаж буй
хүмүүс өөрийгөө тухайн газартаа үнэлүүлсэн
учраас өндөр цалинтай байдаг энэ нь эргээд
очиж ажиллахад асар их зөрүү ихтэй тул
хүндрэлтэй байдаг. Хоёрдугаарт цалин мөнгө
хамаагүй гээд очих тохиолдолд технологийн
салбарт ажиллаж буй хүмүүсийн хувьд суурь
хөрс буюу хүлээж авах компани бага байх
тохиолдол ажиглагдсан.
Та өөрийн сурсан мэдсэн мэдлэг, ажилласан
туршлага
дээрээ
үндэслэн
Дэлхийд
өрсөлдөх чадвартай мэдээлэл технологийн
инженерүүдийг
бэлтгэх
зорилгоор
Нэст Акедемийг үүсгэн байгуулж олон
залуучуудын хүсэл мөрөөдлийн гүүрийг
арай дөт зам руу ойртуулсан байна. Тэгэхээр
танай академийн ойрын 2 жилийн зорилго,
хийгдэхээр төлөвлөж буй ажлын талаар
бидэнтэй хуваалцна уу?
Ирэх онуудад ихээхэн зүйлийг хийж
төлөвлөхөөр ажиллаж байна. Хамгийн ойрын
төлөвлөгөө бол Нэст Акедемийнхаа баг хамт

олныг хүчирхэг болгох энэ нь ажиллаж буй
багш, ажилчдаа Олон Улсын түвшинд хүлээн
зөвшөөрч, үнэлэгдэхүйц инженер, дизайнер
болгож бэлтгэхээр зорьж байна гэсэн үг.
Дараагийн алхам бол бид суралцагчдынхаа
тоог нэмэх хоёроос гурав дахин нэмэх
төлөвлөгөөтэй байна. Одоо манайд 50-200
хүүхэд сургах хүчин чадалтай байгаа харин
хоёр жилийн дараа гэхэд 300-450 гаруй
хүүхэд нэг дор хичээллэх боломжтой гэж
үзэж байна.
Гадаадын хөрөнгө оруулалтын статистик
тоон мэдээллээс Монгол Улсад оруулж буй
хөрөнгө оруулалт болон үүсгэн байгуулагдаж
буй хуулийн этгээдийг харахад мэдээлэл
технологийн салбарыг бусад салбар уул
уурхай, худалдаа гэх мэт салбаруудтай
харьцуулахад маш их хувийн зөрүүтэй
байна. Дэлхийн томоохон АЙТИ компаниуд
монголд үйл ажиллагаа явуулах боломжтой
юу? Энэхүү салбарт хөрөнгө оруулалт бага
байгааг та өөрийн хувиас юу гэж бодож байна
вэ?
Үүн дээр нөлөөлж буй хамгийн том шалтгаан
бол боловсон хүчний асуудал. 2016 онд
Амазон компанид дэлхийн аль ч газраас
ажиллах боломж нээгдсэн тухайн үед би
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өөрөө ажилладаг байсан тул аль болох
олон монгол хүнийг Амазонд компанид
оруулахаар хичээж, хүмүүсийн ажлын
намтар, материалыг цуглуулж санал болгож
байсан ба АНУ-д байгаа хүмүүсийг бэлдээд
оруулж чадаж байсан боловч харамсалтай нь
Монголоос шууд бэлдээд оруулахад нэг ч хүн
тэнцээгүй. Харин дараа нь сэтгэл их гонсойж
Амазон компанийн ажлын ярилцлага
хийдэг багийн хүмүүстэй уулзахад аль ч
газар очоод компани байгуулж болно харин
очоод ярилцлага авах үед томоохон болон
дундаж технологийн компанийн шаардлагыг
хангах чанартай инженерүүд байна уу гэдэг
нь томоохон асуудлын нэг байсан. Миний
өөрийн барагцаалсан тооцоогоор сүүлийн
10 жилд Монгол Улсад технологийн инженер
мэргэжлээр 2000 гаруй хүн бэлтгэгдсэний
1500 гаруй нь гадаадад ажил хөдөлмөр
эрхлээд явж байна. Тэгэхээр үлдсэн 500 нь
тус тусдаа ажиллаад явж байдаг ийм учраас
томоохон технологийн компани монголд бага
хөрөнгө оруулалт хийж байгаа шалтгаан нь
шууд боловсон хүчний асуудалтай холбоотой
байна. Тиймээс Монголд IT дамжаа нээн
хүүхдийг багаас нь үндэс суурьтай зөв
системээр сургах ажилд шургуу орсон. Дараа
нь мөн хууль эрх зүйн орчин эрэмбэлэгдэж
орох боловч боловсон хүчинтэй харьцуулахад
томоохон асуудал биш юм.
Монгол хүний чадварыг дэлхийн зах зээлд
үнэлэх үнэлэмж мэдээлэл технологийн
салбарын хувьд ямар түвшинд байдаг вэ?
Дэлхийн жишгээс харахад тухай хүний
хаанаас ирсэн хэн байх нь чухал биш гол нь
юу хийж чаддаг вэ түүнийгээ хэрхэн харуулж
үнэлүүлэх вэ гэдэг чухал учраас заавал
Монгол хүн гээд их бага цалин авна гэсэн
үг биш юм. Цаашлаад бид боловсон хүчний
чадварыг нэмэх замаар дэлхийд үнэлэгдэх
боломж гарч ирэх юм.
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Хэрвээ гадаадын хөрөнгө оруулагч нар
Монгол улсад тэр дундаа мэдээлэл
технологийн салбарт хөрөнгө оруулалт хийе
гэвэл Таны үүсгэн байгуулсан Нэст Акедеми
тэр чиглэлийн ажиллах хүчнийг бэлтгэж
чадах боломжтой юу?

Технологийн
томоохон
компаниуд
аль ч улсын ямар нэг хотод салбараа
байгуулагдахад тухай орчин болон амьдрах
түвшин өөрчлөгддөг тэгэхээр манай улсын
хувьд энэхүү салбарыг хөгжүүлэхэд бусад
орны жишгээр хөгжих боломжтой юу?

Яг энэ алхмыг хийхийн тулд бид энэ жилээс
дэлхийн стандартад нийцсэн оффисоо нээн,
хөгжүүлээд ажиллаж байна. Төгсөгчдийн
тоо ирэх жилд 100 хүрч ойрын гурваас
таван жилийн хугацаанд Монголд байгаа
хөгжүүлэгчдийн тоог хоёроос гурав дахин
нэмэх зорилготой ажиллаж байна. Биднээс
зөвхөн шалтгаалахгүй өөр бусад сургалтын
төвүүд биднээс үлгэр жишээ аваад хийх
тохиолдолд хөгжүүлэгчдийн тоог улам ихэснэ
гэж харж байна. Нийт дунджаар ЕБС-ийг
төгсөж буй 40000-50000 хүүхдийн хоёр хувь
нь л мэдээлэл технологийн салбарыг сонгон
суралцаж, цаашлаад амжилттай төгсөж
буй хүүхдийн тоо бага байна. Манай Нэст
Академи нь төгсөгчдийг амжилттай төгсөж,
чанартай боловсон хүчнээ нэмэгдүүлэхийн
тулд “Нэг түмэн инженер” бэлтгэе гэсэн
зорилготойгоор нэг түмэн буюу 10000
инженер бэлтгэж чадвал технологийн ямар
ч том компани Монгол Улсад үйл ажиллагаа
явуулан дэлхийд өрсөлдөх боломжтой.

Энэ асуудал дээр өөрийн хувийн туршлагаас
үзэхэд Амазон компанийн төв оффис нь
АНУ-ын Сиаттли хотод байрладаг ба 2015
онд компанийн хөрөнгө оруулалт, хувьцааны
үнэлгээ өссөнөөр ажилчдын тоог эрс нэмсэн
нь 2017 он гэхэд хоёр жилийн хугацаанд
нэлээн цөөхөн хүн амтай байсан нийгмийн
цөөнх бүлэг болох архинд болон хар
тамхинд орсон хүмүүс байсан тухайн хэсэгт
бүх байшинг шинэчилж, шинэ орчинг бий
болгосон нь үүнийгээ дагаад бусад хэрэглээ,
бизнесийн салбар өндөр үнэлгээтэй болсон
нь маш их өөрчлөлтийг хийж чадсан.
Тэгэхээр бид чанартай боловсон хүчин
Улаанбаатарт бий болгож чадсанаар түүнийг
дагаад оффис бий болж мөн цалингийн
түвшин өндөр болохын хэрээр бусад жижиг
бизнес, үйлчилгээ хөгжиж нэлээн томоохон
өөрчлөлтийг авч ирэх боломжтой гэж харж
байна.

Монголын экспортыг салбараар нь авч үзвэл
ихэвчлэн бараа, бүтээгдэхүүн, уул уурхайн
түүхий эд дээр төвлөрч байна. Боловсрол,
хүний нөөцийн салбарыг экспортлохын тулд
бид хэрхэн дэлхийд өрсөлдөх чадварыг
эзэмшиж, монголоосоо гадаадын зах зээлд
ажиллах боломжтой вэ?
Коронавирусаас болоод одоо энэ давлагаа бол
эхэлсэн гэж харж байна. АНУ-д технологийн
салбарт ажиллаж буй хүмүүс Монголд
гэрээсээ ямар ч асуудалгүй ажиллаж байгаа
ба цалин хөлсний хувьд ч гэсэн яг адилхан
үнэлүүлээд явж байна. Хэрвээ бид 10000
инженертэй болоход нэг тэрбум ам.долларыг
эх орондоо татах боломж байна. Энэ тоо
хэрхэн гарч ирж байгаа вэ гэвэл анхан шатны
дундаж инженерийн цалин 100000 ам.доллар
байдаг тул 10000 инженертэй гэж бодоход
энэ орлогыг татах боломж үүсэж байна.

Бидэнтэй ярилцсанд маш
их баярлалаа, танд ажилд
амжилт хүсье.

Ярилцлага хийж бэлтгэсэн
Хөрөнгө оруулалтын бодлого,
төлөвлөлтийн хэлтсийн мэргэжилтэн
С.БЭРЦЭЦЭГ
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БИД ЯАГААД НЭСТ АКАДЕМИЙГ
ҮҮСГЭН БАЙГУУЛСАН БЭ?
Нэст Академи 2018 онд үүсгэн байгуулагдсан бөгөөд тухайн
үеийн байдлаар Монгол улс МТ-ийн хөгжлийн индексээр дэлхийн
176 орноос 91-д, дижитал өрсөлдөх чадварын индексээр 61-т,
цахим засгийн хөгжлийн индексээр 92-т, цахим аюулгүй байдлын
индексээр 103-т тус тус эрэмбэлэгдэж байсан.

НЭСТ АКАДЕМИ:
СУРАГЧ ИНЖЕНЕР БЭЛДЭНЭ

NEST SCHOLARSHIP
FOUNDATION

MONGOLIAN WOMEN IN TECH

•

•

•

Хүний төрсөн газар, арьс өнгө, диплом,
туршлагаар ялгадаггүй зөвхөн ур
чадвар шаарддаг салбар бол IT билээ.
Хамгийн гол нь зорилготойгоор
системтэй эзэмшсэн ур чадвар байвал
дэлхийн ямар ч том корпорацуудад
монголчууд ажиллах боломжтой
болно. Харин энэхүү ур чадварыг
бид цаг алдалгүй аль болох бага
залуу наснаасаа эхлэн эзэмшсэнээр
Дэлхийд өрсөлдөх боломж улам ойрхон
болно.

МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИ
БОЛ ИРЭЭДҮЙ
•

Монгол улсын нийт оюутан
суралцагчдын дөнгөж 2.3 хувь
нь мэдээлэл, харилцаа холбооны
технологийн чиглэлээр суралцаж байна.
Тэр дундаас дөнгөж 28.7 % нь эмэгтэй
оюутан байна.

•

Өдгөө Монгол Улсын МТ-ын салбар нь
ДНБ-ий 2,4 хувийг бүрдүүлж байгаа
ба техник технологийн хурдацтай
хөгжил, дэлхий нийтийн эрэлттэй
холбоотойгоор энэхүү үзүүлэлт нь өсөх
хэтийн төлөв ажиглагдаж байна.
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Мэдээлэл технологийн
мэргэжилтнүүдийн тоо дэлхий дахинд
өсөж байгаа хэдий ч Монгол улсын
хувьд их дээд сургуулийн оюутнуудын
зөвхөн хоёрхон хувь нь энэ салбарт
суралцдаг нь тун харамсалтай. Нэст
Академийн элсэлтийн үеэр чин хүсэл
эрмэлзэлтэй ч санхүүгийн бэрхшээлийн
улмаас суралцаж чадахгүй тохиолдол
маш олон байдаг. Тиймээс 2021 оноос
эхлэн манай хамт олон ирээдүйн
чадварлаг инженерүүдэд сургалтын
тэтгэлэг олгох зорилгоор Нэст
Тэтгэлгийн Санг үүсгэн байгуулсан.
Энэхүү тэтгэлэг маань бүх сурагчдад
нээлттэй зарлагдаж байгаа бөгөөд
хичээл зүтгэлтэй, хүсэл тэмүүлэлтэй,
зорилгодоо тууштай тэдгээр хүүхдүүдэд
олгогдох юм.

NEST SOLUTIONS LLC
•

Нэст Солюшнс компани маань Нэст
Академийн Америк дахь салбар
компани бөгөөд мэдээлэл технологийн
бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлтийн чиглэлээр
ажилладаг. Нэст Солюшнс нь Америк
дахь төслүүдээрээ Нэст Академийн
суралцагчид, төгсөгч нар, багш ажилчид
оролцож, дадлага туршлага олж авах,
олон улсын багт чадвараа сорих давуу
талыг олгодог.

Нэст Академийн бас нэгэн зорилт бол
Монголын технологийн салбар дахь
эмэгтэйчүүдийн оролцоог дэмжих
юм. Тиймээс бид Mongolian Women
In Tech үйл ажиллагааны албан ёсны
хамтрагчаар энэ жилээс эхлэн ажиллаж
байгаа. Манай хөтөлбөрүүдэд жил ирэх
тусам эмэгтэй суралцагчдын тоо өсөж
байгаа бөгөөд бидний зүгээс хүйсийн
тэгш харьцааг хадгалах чин хүсэлтэй
ажилладаг. Мэдээлэл технологийн
салбарт Монгол охид эмэгтэйчүүдийн
тэргүүлэн манлайлах үе тун удахгүй
ирнэ гэдэгт бид итгэдэг бөгөөд үүний
төлөө өдөр бүр хичээнгүйлэн ажиллаж
байна.

HOP БОЛОН LEAP СУРГАЛТЫН
ХӨТӨЛБӨР
•

14-17 насныханд зориулсан HOP
хөтөлбөр нь програм хангамжийн
инженер болон UX/UI дизайнерын
ангитай ба 18-аас дээш насныханд
зориулсан LEAP хөтөлбөр нь
програмчлалын ангитай. Хөтөлбөр
нь шат бүрдээ өөр өөр ур чадварыг
олж авахаас гадна чадвар шаардсан
төсөл дээр дадлага хийж төслийн
менежментийн сургалтад сууж ажлын
ярилцлагад ороход бэлтгэдэг.

INVEST IN MONGOLIA

Ч

имэгэ системс нь 2019 онд Улаанбаатар
хотноо байгуулагдсан, хүний хэл
яриаг таних болон ойлгох технологийг
хөгжүүлэгч программ хангамж, хиймэл оюуны
гарааны компани юм.
“Чимэгэ системс” нь Монгол яриаг бичвэрт
буулгах технологийг 97%-д хүргэж чадсан
дэлхийн анхны компани бөгөөд мөн монгол
бичвэрийг ярианд хувиргах системийг хүнээс
ялгагдахгүй чанартайгаар анх удаа бүтээсэн
юм. Түүнчлэн Англи, Герман хэлнүүдийн хувьд
дуу яриаг 96% хүрч таньж байгаа бөгөөд цааш
сайжруулах бүрэн боломжтой байна.
Ойрын
ирээдүйд
дэлхийн
электрон
төхөөрөмжийн ихэнх хувь нь дуу яриагаар
удирдагдах, хоорондоо харилцах хэмжээнд
хүрэхээр байгаа тул дэлхийн хэмжээнд
ирээдүйн маш чухал технологид зүй ёсоор
тооцогдож байгаа юм.
Хэдийгээр нээлтээ хийгээд 5 сар хүрээгүй
байгаа боловч тус компани Чимэгэ технологио
ашиглан арав гаруй апп хөгжүүлж, 383
үйлчлүүлэгч, 200000 гаруй хэрэглэгчийг
татаж чадсан байна. Өнгөрсөн жил Монголын
шилдэг инновацын компаниар шалгарсан.
Цаашид алтайн язгуурын хэлнүүд болох дундад
азийн бүс нутгийн хэлнүүдийн судалгаан дээр
ажиллаж байгаа бөгөөд одоогийн байдлаар
Казак хэлний танилтыг мөн дэлхийд анх удаа
87 хувьд хүргээд байна. Мөн халимаг, буриад,
өвөр монгол хэл аялгуу болон бичгийг тус
технологид нэмэхээр төлөвлөж байна.
Бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлтийн тухайд монгол
виртуал оператор, хувийн туслагч бүтээхийн
дээр Дундад Aзийн орнуудын зах зээлд гарах
бэлтгэлээ хийж байна. Судалгааны хувьд
хэл яриаг ойлгох чиглэлд идэвхтэй ажиллаж
байгаа болно.
Одоогоор зах зээлд нийлүүлээд байгаа
гол бүтээгдэхүүнүүд нь “Чимэгэ бичээч”
протоколыг автоматаар бичвэрт буулгах
систем, “Чимэгэ уншигч” хэмээх бичвэрийг
ярианд хувиргагч программууд юм.

ВЕБ: www.chimege.mn
Э-МЭЙЛ: info@chimege.mn
УТАС: 77111140
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М

онгол Улсад дижитал шилжилт
хүчээ авч төрийн бүх үйлчилгээг
цахимжуулах үйл ажиллагаа эрчимтэй
явагдаж байна. Дэлхийн чиг хандлагыг
даган ирээдүйд мэдээллийн технологийг
үйл ажиллагаандаа оновчтойгоор ашиглаж
чадсан бизнесүүд илүү амжилт гаргах
хандлагатай байна.
Иймд энэ удаагийн дугаартаа хүүхэд,
залуусын боловсролд үнэтэй хөрөнгө
оруулалт хийж буй Монгол залуучуудын
оюуны
бүтээл
болох
Hippocards
аппликейшнийг онцолж байна. Залуусын
гадаад хэл сурч, дэлхийн иргэн болох хүсэлд
туслах зорилготой Hippocards аппликейшн
нь гадаад үгсийг сонирхолтой байдлаар
цээжлүүлэх инновацлаг шийдэл юм. Танд 9
хэлний үгсийг хязгааргүй цээжлэх боломжийг
олгохоос гадна 8 төрлөөр өөрийгөө шалгах,
бусадтайгаа өрсөлдөн, өөрийн ахицыг хянах
зэрэг олон төрлийн нэмэлт, сонирхолтой
цэсийг өөртөө агуулсан байдаг.
Одоогоор
аль
хэдийн
750
мянган
хэрэглэгчдийн гарт хүрсэн ба өдөр
бүр тогтмол үгээ цээжилдэг 80 мянган
хэрэглэгчтэй болжээ. Hippocards-ийн бүх
багцыг 6 сарын хугацаанд хязгааргүй
хэрэглэх боломж ердөө 19900 төгрөг. Энэ
нь сард 3000 төгрөг буюу аяга кофеноос
ч хямд үнээр 22000 үгсийн санг цээжлэх
боломжийг Монгол залуустаа олгож байна.
Үгсийн сан 7 хоног бүр тогтмол шинэчлэгдэж,
хэрэглэгчдэд
зориулсан
сонирхолтой
шинэчлэлтүүдийг хүргэсээр байна.
Залуусаас бүрдсэн Hippocards багийнхан
өсөж дэвших хүсэлтэй оюутан залууст
Internship хөтөлбөрөөрөө орчин үеийн
технологийн шийдлүүдийг зааж сургадаг.
Контент бүтээх баг 35 хүний бүрэлдэхүүнтэй
бөгөөд 25 хувь нь дэлхийн олон орноос
зайнаас ажиллан Монгол залуусын оюунд
хөрөнгө оруулалт хийж байна.

ВЕБ: www.hippo.cards/lang=en
Э-МЭЙЛ: Hippocards@gmail.com
МАНАЙ ХАЯГ: Сөулийн гудамж, Орос элчингийн
урд байрлах MGG Properties, 2 давхар
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МЭРГЭЖЛИЙН ШУУД
ДАМЖУУЛАЛТЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭ

LIVESTREAM.MN
ГЭЖ ЮУ ВЭ?

L

ivestream.mn
шууд
дамжуулалтын
мэргэжлийн үйлчилгээ үзүүлэгч, мэргэжлийн
видео контент бүтээгчид юм. Бид хамгийн
том контент түгээлтийг хүргэж, маркетингийн
хэрэгсэлд ашиглаж, дуу дүрсний өндөр чанарыг
эрхэмлэж, контентын найруулга болон агуулга
дээр анхаарч шууд дамжуулалтыг хүргэж буй
гайхалтай хүсэл эрмэлзэл бүхий баг хамт олон
юм. Бидэнтэй хамтран технологийг тэргүүлж
шууд дамжуулалтын ирээдүйг бүтээж буйд бид
маш их баяртай байна.
2016 оны 4-р сард фэйсбүүк шууд дамжуулах
үйлчилгээг танилцуулснаас хойш бид бүхэн
үүнтэй танилцаж, сонирхож судалж, өөр өөрийн
амьдралын хэв маягт хөрвүүлэн ашиглаж байна.
Хэрвээ та сошиал медиагийн аль нэгэн сувгийг
ашигладаг л бол шууд дамжуулалтын хэрэглэгч,
эсвэл контент бүтээгч болдог.
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Бид дижитал төхөөрөмжийн хэрэглээгээрээ
дэлхийд 29т жагсаж, өдөрт дунджаар 8 цаг интернет
хэрэглэж, дэлхийн дунджаас 2 дахин илүү буюу сард
4.1 GB дата ашиглаж, сошиал хаягаа шалгах гэж
дижитал төхөөрөмждөө өдөрт 47 удаа хүрч, нийт хүн
амын 69% нь интернет хэрэглэж буй энэ үед шууд
дамжуулалтын мэргэжлийн үйлчилгээ бол бидэнд
тохирсон зайлшгүй хэрэгцээт зүйлсийн нэг юм.
Орчин цагт хүн бүрийн цаг зав маш бага болсон.
Бидний үзүүлдэг бүтээгдэхүүн үйлчилгээ бол
дамжуулагч буюу хязгаарлагдмал хүрээнд болж буй
арга хэмжээг онлайн орчинд хаанаас, хэнд ч, хэзээ
чанартайгаар хүн бүрд бодит хүргэж болдог давуу
талтай юм.
Мөн бид ямар нэгэн төрөлд хязгаарлагдахгүйгээр
бүхий л арга хэмжээг шууд дамжуулалтын контент
болгон хувиргах боломжтой. Жишээ нь: Бүх төрлийн
хурал форум, урлагийн тоглолт медиа арга хэмжээ,
эрүүл мэндийн мэс ажилбарыг хүртэл виртуалаар
хүргэх боломжтой. Шууд дамжуулалтыг ихэнх
хүмүүс Facebook, Youtube, Инстаграм сувгаар мэддэг
байсан бол сүүлийн жилүүдэд Zoom, Microsoft teams,
Webex, Google meet зэрэг илүү бизнесийн чиглэлийн
програмууд дээр бид шууд дамжуулалтын үйлчилгээ
үзүүлж байна.

МОНГОЛ СОЁЛООС ТАНД...

INVEST IN MONGOLIA

МОНГОЛ СОЁЛООС ТАНД...

ЗАГАСЧЛАХ
СПОРТ АЯЛАЛ
МОНГОЛ СИБИРИЙН
ТУЛ ХЭМЭЭН ДЭЛХИЙД
АЛДАРШСАН 1-1.4
МЕТРИЙН УРТТАЙ ТУЛ
ЗАГАС БАРИХ АЯЛАЛД
УРЬЖ БАЙНА.
Цэнгэг усны хамгийн том тул загасыг барих
мөрөөдлийн биелүүлэх боломжийг олгосноороо
Монгол Улс өөрийн нэрийг олон улсын загасчдын
чихэнд хүргэж, флай болон спин хэлбэрээр
загасчдын сонирхлыг татаж эхэлсэн юм.
Флай загасчлал нь загасыг маш бага гэмтээж,
хамгийн энэрэнгүй, зөв ёс суртахуунаар
хандахыг шаарддаг ба “бариад-тавь” зарчмыг
дагадаг байна.

ЗАГАСЧЛАХ УЛИРАЛ:
Монгол Улсад загасчлах улирал 6 дугаар сарын 15-ны өдөр
албан ёсоор нээгдэг бөгөөд жил бүрийн 4 дүгээр сарын
1-ний өдрөөс 6 дугаар сарын 15-ны өдөр хүртэл загас
агнахыг хориглосон байдаг. Намрын улирлын 9 дүгээр сар
нь ихэвчлэн нарлаг цаг агаартай, цэнгэг устай байдаг тул
загасчлахад хамгийн тохиромжтой үед тооцогддог байна.

ЗАГАСНЫ ТӨРӨЛ:
Монгол тул нь цэнгэг усны хамгийн том махчин загас юм.
Дунджаар 50 жил орчим амьдардаг бөгөөд 60 инчийн урттай
байдаг. Тул загасыг хуурай өгөөшөөр барих боломжтой
учраас усны мандал дээр хөвж буй өгөөшийг аварга том
загас хэрхэн залгихыг харж, уурга татагдаж, эсэргүүцэн
тэмцэлдэж буй загасны хөдөлгөөн, дэгээнд орсон загасаа
алдахгүй төлөө тэмцэж буй загасны тэмцэл, загасыг ялан
дийлж гартаа оруулах мэдрэмж нь энэхүү аяллын оргил юм.
Мөн хулд, хадар болон бусад төрлийн загаснуудыг ч дээрх
аргаар барих нь түгээмэл болсон. Хулд загас нь маш
үзэсгэлэнтэй бөгөөд дунджаар 15-20 инчийн хэмжээтэй
байдаг байна.

Тул загас дэлхийн олон оронд бий. Гэхдээ
эдгээрээс Монгол орныг онцгойлон авч үзэхэд
хүргэж буй хэд хэдэн удир шалтгаан бий.
ҮҮНД: Дэлхийд хамгийн том хэмжээтэй тул
загасыг Монголоос барьсан, Монгол орны
байгаль, цаг уурын эрс тэс нөхцөл байдал
загасчдад энгийн биш адал явдлыг мэдрүүлж,
аяллыг нь баяжуулж чаддаг; Монголчуудын
соёл, зан заншил, амьдралын хэв маяг аялалд
нь чимэг болж сонирхлыг өдөөдөг; Загасчдаар
дүүрээгүй зэрлэг байгальд загасчлах нь хамгийн
сайхан сонголт болдог байна.
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ЗАГАСЧЛАЛЫН ХЭРЭГСЭЛ:
ЗАГАСЧЛАХ ЦЭГҮҮД: МОНГОЛЫН
ГОЛУУД

Онон гол нь олон улсын загасчдад “БАРИАД-ТАВЬ” зарчмыг
мөрдөн хуурай өгөөшөөр загасчлах боломжийг олгосон
хамгийн анхны цэг юм. Дэлхийн хамгийн эрүүл тул загаснууд
нь Онон голд байдаг байна.
Мөн Монголын хойд хэсэгт орших Дэлгэр гол нь гүехэн,
тунгалаг устай тул хуурай өгөөшөөр том тул загасыг барихад
тохиромжтой цэг гэдгээрээ алдартай юм.
Улирлын хувьд 7 болон 8 дугаар саруудад зуны дулаан
улиралд загасчилбал тохиромжтой. Түүнчлэн Дэлгэр голоос
хулд болон хадар загаснуудыг хуурай өгөөшөөр загасчлах
боломжтой байна.

Аяллын зохион байгуулагчид нь загас барихад шаардлагатай
Уурга, дамар, утас зэрэг бүхий л хэрэгсэл, төхөөрөмжөөр
хангаж өгдөг. Тэдгээр нь загасчлах техник, загасны ялгаа,
орчин зэргээс хамааралтайгаар хэрэглэгдэнэ.

УУРГА /FLY RODS/:

Загас байх магадлалтай усны хэсэгт хиймэл өгөөшийг
хүргэх зорилгоор янз бүрийн жин, уртын хэмжээ бүхий уян
бөгөөд бат бөх материалаар хийгдсэн уургыг ашиглана.

ДАМАР /FLY REELS/:

Утас хураагч дамар нь том, хүнд, хүчтэй, хурдан загасны
хөдөлгөөнийг сааруулж зуурах тусгай механизмтай байдаг.
Мөн хамгийн чухал зүйл бол хиймэл өгөөш юм. Хиймэл
өгөөшийг тухайн барих загасны идэш тэжээлийн онцлог
байдал, байгаль цаг агаарын нөхцөл зэрэг хүчин зүйлүүдээс
шалтгаалан янз бүрийн хэлбэр дүрс, материал хэлбэр дүрс
загвартайгаар хийдэг байна.

Монголд флай загасчлалын аялал зохион байгуулдаг хэд хэдэн аялал жуулчлалын агентлаг
байдаг. Хэрэв та гайхалтай адал явдалд нэгдэхийг хүсвэл дараах аялал жуулчлалын
агентлагуудтай холбоо бариарай.

Flyshop Mongolia
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ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАГЧИЙН ОРШИН СУУХ ЗӨВШӨӨРӨЛ
ЦАХИМААР ОЛГОЖ БАЙНА
Үндэсний хөгжлийн газраас олгодог “ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАГЧИЙН
ОРШИН СУУХ ЗӨВШӨӨРӨЛ”-ийг “www.invest-assist.gov.mn” хаягаар
цахимаар олгож байгаа билээ.
Өмнө нь Тус тодорхойлолтыг олгохдоо уламжлалт хэлбэрийн
цаасаар ажлын 3 хоногт гардаг байсан бол уг систем ашиглалтад
орсноор:
•

Covid-19 буюу шинэ коронавирусын халдвар тархаж буй өнөө
үед хөрөнгө оруулагчид болон төрийн албан хаагчид цахимаар
ажлаа хийх боломжийг нээв

•

Биечлэн /хүсэлт өгөх, тодорхойлолт авах гэж 2 удаа/ ирэх
шаардлагагүй болж зардал, цаг хугацаа хэмнэх, хотын түгжрээнд
эерэгээр нөлөөлөв

•

Албан бланк ашиглахгүй болсноор төрийн байгууллагын зардал
хэмнэгдэж, албан хаагчдын бүтээмж сайжрав

Мөн Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын Хуулийн этгээдийн улсын
бүртгэлийн газраас дотоодын аж ахуйн нэгжийн гэрчилгээ хугацаагүй,
гадаадын хөрөнгө оруулалттай аж ахуйн нэгжийн гэрчилгээг 2 жил
тутам сунгуулдаг ялгавартай байсныг ижил болгон Гадаадын хөрөнгө
оруулалттай аж ахуйн нэгжийн гэрчилгээг хугацаагүй болгож илүү
таатай нөхцөлийг бүрдүүлж байна.
Хөрөнгө оруулагч Та, хөрөнгө оруулагчийнхаа тодорхойлолтыг
хүсэхээс өмнө энэхүү https://invest-assist.gov.mn//assets/img/manual.
pdf гарын авлага зааварчилгаатай танилцаж хүсэлтээ илгээнэ үү.

ГАРЫН АВЛАГА
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Товхимолтой холбоотой санал хүсэлтээ info@nda.gov.mn хаягаар
ирүүлнэ үү. Өмнөх дугаарыг англи, монгол хэл дээр уншихыг хүсвэл
nda.gov.mn хуудсанд хандана уу
Засгийн газрын 2-р байр
Нэгдсэн Үндэстний Гудамж, Улаанбаатар 15160

investmongolia.com

www.nda.gov.mn
/investmongolgov
/ndagovMN
info@nda.gov.mn
976-51-261589, 7777 8787
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