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“Алтанбулаг” чөлөөт бүсийн Захирагчийн ажлын алба



 ЗГ-ын 258 дугаар тогтоол “Төрийн албаны сахилга, хариуцлага, дэг журмыг чангатгах тухай” мөн

Сахилга хариуцлага, дэг журмыг чангатгах тухай” албан даалгаврыг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.

 БНХАУ-д богино хугацааны сургалтанд -2 хүн

 “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн

хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан

авах тухай хуулийг хэрэгжүүлэх суурь мэдлэг

олгох сургалт“- 5 хүн

 “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн үл

хөдлөх хөрөнгийн бүртгэл, дахин үнэлгээний

сургалтууд-11 хүн

 Экспортын үйл ажиллагааны сургалт-5 хүн

 Монголын Дипломатын Академийн сургалт

бүх албан хаагчид-35 хүн

 Төрийн захиргааны албан хаагчийн тангараг-

4 хүн

2014 онд цуцлагдсан 55 ААН-ээс газрын

төлбөр гаргуулах тухай нийт 52 ААН-ийг шүүхэд

нэхэмжлэл гаргасан:

 ААН-ийн нэхэмжлэлийг хэрэгсэхгүй -19

 Нэхэмжлэлийг хүлээн авахаас татгалзсан -11

 Нэхэмжлэлийг хангаж шийдвэрлэсэн -6

 Хэрэгсэхгүй болгон шийдвэрлэсэн -14

 Шүүхийн шатанд -2

Нэг. “Бодлогын баримт бичгүүд болон хууль эрх зүйн орчинг боловсронгуй болгох” гэсэн

байгууллагын стратегийн зорилтыг хангахад чиглэсэн хөтөлбөр, арга хэмжээ:

 Сургалтанд хамрагдсан байдал:  Газрын төлбөр гаргуулах тухай:

“Алтанбулаг” чөлөөт бүсийн стратегийн зорилтын хүрээнд 2018 оны 
“Үйл ажиллагааны төлөвлөгөө”-ний биелэлт.



 “Алтанбулаг” чөлөөт бүсэд газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах төсөл сонгон шалгаруулалтыг энэ онд 2 удаа
зарласан.

• Дугаар №: Алтанбулаг-ГТ-2018/01 тоот төсөл сонгон шалгаруулалтад 4 ААН төслийн зааварчилгаа
авсан.

• Нэг ААН төсөл ирүүлсэн. 2018.11.21-ний өдөр №Алтанбулаг-ГТ-2018/02 тоот төсөл сонгон
шалгаруулалтыг зарласан.

• Төслийн нээлт 2019.01.21-ний өдөр болно.

 Газар эзэмшүүлэх, ашиглуулах төсөл сонгон шалгаруулалт-2018



 Татварын ерөнхий газартай хамтын ажиллагааны хүрээнд:

 Татварын хөнгөлөлт чөлөөлөлтийн маягтын: “Хөнгөлөгдөх татвар болон чөлөөлөгдөх орлогын мэдээ”-нд

А. Албан татвараас чөлөөлөгдөх орлого” хэсгийн 15 дахь заалтад, “Чөлөөт бүсийн тухай хуулийн” 16.5.1,

дэх заалт,

Б. Албан татвараас хөнгөлөх” хэсгийн 8, 9, 10 дахь заалтуудад, “Чөлөөт бүсийн тухай хуулийн” 16.4.1,

16.4.2, 16.4.3 дахь заалтууд тус тус орсон.

 www.mta.mn сайтад “Чөлөөт бүс” гэсэн цонхийг шинээр нээсэн. Энэхүү цонхонд чөлөөт бүсэд үзүүлэх

татварын тусгай дэглэмийн талаарх мэдээ, мэдээллийг тухай бүр шинэчлэн оруулж байхаар шийдвэрлэсэн.

 Гаалийн ерөнхий газартай хамтын ажиллагааны хүрээнд:

 “Хүнсний тухай” хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.1-д “Хүнсийг зөвхөн Монгол Улсад бүртгэлтэй хуулийн

этгээд, экспортолж, импортолно” гэсэн заалтыг баримтлан

 “ Чөлөөт бүсийн тухай” хуулийн 16.1.4, Гаалийн тариф, гаалийн татварын тухай хуулийн 38.1.4-т

зааснаас “гадна зорчигчийн худалдаж авсан 3.0 сая төгрөг хүртэл үнийн дүнтэй барааг чөлөөт бүсээс

гаалийн нутаг дэвсгэрт оруулахад гаалийн болон нэмэгдсэн өртгийн албан татвараас чөлөөлөх”

гэсэн заалт хоорондоо зөрчилдөж байгаа талаар МУ-ын Хүнсний аюулгүй байдлын үндэсний зөвлөл рүү

албан тоот хүргүүлсэн бөгөөд энэхүү тоотын дагуу “Хүнсний тухай” хуульд нэмэлт өөрчлөлт орох гэж

байгаатай холбогдуулан өөрсдийн зүгээс санал боловсруулж УИХ-ын Байгаль орчин, хүнс хөдөө аж ахуйн

байнгын хорооны дарга Л.Элдэв-Очирт болон ХХААХҮЯ-ны сайдад хүргүүлж ажилласан.



 ХЗДХ яамтай хамтын ажиллагааны хүрээнд:

 Чөлөөт бүсийн тухай хуулийн 18-р зүйлийн 18.1-д: “Төлбөрт таавар, бооцоот тоглоомын журам

боловсруулах тухай” албан бичиг хүргүүлсэн.

 “Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай” хуулийн 7-р зүйлийн 7.3-д “Тухайн төрлийн аж

ахуйн үйл ажиллагаанд хамаарах тусгай зөвшөөрөлтэй холбоотой нарийвчилсан журмыг тус тусын хуулиар

зохицуулна” гэсэн заалтад ... нарийвчилсан журмыг Засгийн газар тогтоож өгнө” гэсэн өөрчлөлт оруулахаар
хуулийн төсөл боловсруулж байна” гэсэн хариу ирсэн.

 Оюуны Өмчийн газар болон Улсын бүртгэлийн ерөнхий газартай хамтын 
ажиллагаа:

• Байгууллагын улсын 

бүртгэлийн гэрчилгээ,

• Байгууллагын лого 

зэргийг шинэчилж

баталгаажуулсан.

• Байгууллагын дүрмийг

батлууллаа.



Хоёр. “Бүсийн дэд бүтэц, хөгжлийн бодлого, хөрөнгө оруулалт” гэсэн байгууллагын стратегийн 

зорилтыг хангахад чиглэсэн хөтөлбөр, арга хэмжээ:

 Архитектур, газар төлөвлөлт:

 “Алтанбулаг” чөлөөт бүсийн ерөнхий төлөвлөгөөнд тодотгол оруулах БХБЯ-ны ажлын хэсэгтэй хамтран

ажиллаж байна.

 Боомтын үндэсний зөвлөл, хилийн үйлчилгээ сайжруулах төслийн багтай хамтран бүсийн хүзүүвчний

хэсгийн авто замыг боомттой холбох ажлын материалуудын эхийг бэлтэгсэн.

 “Алтанбулаг” чөлөөт бүсийн хөрөнгө оруулагч:

“Оол Монголиа интернэшнл нетворк чөлөөт бүс” ХХК,

“Солонго инвест чөлөөт бүс” ХХК

“Царамт овоо чөлөөт бүс” ХХК,

“Оргидог булаг чөлөөт бүс” ХХК

“Глобал бридж чөлөөт бүс” ХХК-ын барилгын эскиз зургуудыг баталгаажуулсан.

 “Хөрөнгө оруулагч ААН-ийн эзэмшиж буй газар дээр баригдсан барилга байгууламжуудыг өндөржилттэй

файлд оруулж, төлөвлөгдөж буй гудамжнуудыг хаяг, нэршилтэй болгосон.

 Төрийн өмчийн эд хөрөнгийн газар эзэмших, ашиглах эрхийг үнэлэх ажлын хүрээнд “Лэнд менежер”

кадастрын мэдээллийн сангийн программыг суулгах бэлтгэл ажлыг хангасан. Холбогдох журмын дагуу

ААН-үүдийг бүртгэж, хатуу цэг, кадастрын зургийг шинэчилсэн.

 ТӨБЗГ-аас зохион байгуулсан Төрийн болон орон нутгийн өмчийн үл хөдлөх хөрөнгийн бүртгэл, дахин

үнэлэх аргачлалын дагуу “Алтанбулаг” чөлөөт бүсийн өөрийн эзэмшлийн болон Алтанбулаг, Сүхбаатар

сумын нутаг дэвсгэрт байрлах газруудын үнэлгээг хийсэн.



 “Алтанбулаг” чөлөөт бүсийн гудамж, зам талбай, хаягжилт:

Нэршил

Гудамж,

замын 

тэмдэглэгээ

Гудамжны нэр

Худалдааны

өргөн чөлөө

I-C Жуулчны гудамж

I-C Жуулчны гудамж

C-E Сөүл хотын 

гудамж

II-C1 Бээжин хотын 

гудамж

IV-C2 Цэцэрлэгт гудамж

VI-C.3 Үйлдвэрийн 

гудамж

VIII-C.4 Москва хотын 

гудамж

Д.Сүхбаатар

ын өргөн 

чөлөө

C.1-III Д. Ярин баатарын 

гудамж

C.2-V Д. Хулан хатны 

гудамж

C.3-VII Г. Амарын гудамж

C.4-H.1 Засаг М. Намсрайн 

гудамж

C.5-B Г. Бумцэндийн

гудамж

Жинчидийн

өргөн чөлөө

IX-H Маймаачины

гудамж

H.1-IX Цайны гудамж

IX-B Тэрэгчний гудамж



“Алтанбулаг-Сүхбаатарын бохир усны шугам хоолойн барилга угсралтын ажил”-ыг “Комфорт Импекс” ХХК

2012-2017 онуудад гүйцэтгэж, 2017.12.13-нд Улсын комисст хүлээлгэж өгсөн. Тус комиссоос өгсөн үүрэг

даалгаврын дагуу 2018 онд дараах ажлуудыг хийж гүйцэтгэсэн. Үүнд:

 Алтанбулаг сумын төвийн сургуулийн хашаан дотор 162м бохир усны шугам хоолой, худгийн угсралтын

ажлыг гүйцэтгэсэн.

 Бохир усны шугам хоолой, худаг, насос станцын барилга, насос, тоног төхөөрөмжүүдэд техникийн үзлэг

тогтмол хийж /БУНС№1-12, БУХ №1-324, шугам хоолой-22.0км/, шугам хоолойд ус шахаж насос, тоног

төхөөрөмжийн эцсийн туршилт, тохируулгын ажлыг хийсэн.

 “ДСЦТС” ХК-ий ажилтнуудтай хамтран 12ш трансформатор, 70ш цэнэг шавхагчид туршилт, тохируулга

хийж, тосны дээж авч дүгнэлт гаргуулсан.

Бохир усны насос, тоног төхөөрөмжийн 

суурилуулалын ажил 
Бохир усны шугам хоолойн угсралтын ажил 

 Бүсийн ус хангамж, ариутгах татуургын системийн барилга байгууламж:



 Өргөлтийн насос станцын бохир ус шахах, шугам хоолойгоор бохир ус дамжуулах /татан зайлуулах/ ажлын

эцсийн туршилтын ажлын гүйцэтгэлтэй танилцан, барилга байгууламжийн харуул хамгаалалтыг

сайжруулах, насос тоног төхөөрөмжийг салгах, технологийн горимын дагуу хадгалах чиглэлийн ажлуудыг

хийж гүйцэтгэсэн.

Бохир усны өргөлтийн насос станцын 

барилга 
Цэвэр усны худгийн  барилга 

 Чөлөөт бүсэд 2008-2017 онуудад гүйцэтгэгдсэн дэд бүтцийн барилга байгууламжуудын ашиглалтыг орон

нутгийн мэргэжлийн байгууллагуудад шилжүүлэх хүсэлт ШСАА, ТӨБЗГ, Сэлэнгэ аймгийн ИТХ, ЗДТГ-т

гаргасан ба орон нутгаас зардлын эх үүсвэрийг шийдвэрлэвэл ашиглалтыг хариуцан ажиллаж болно гэсэн

хариу ирсэн.

 “Алтанбулаг-Сүхбаатарын бохир усны шугам хоолойн барилга угсралтын ажил”-ын бохир усны өргөлтийн

насос станцын барилга, шугам хоолой, худгуудын “Барилга байгууламжийн хувийн хэрэг”-ийг хөтлөн

ажиллаж байна. Ус хангамжийн барилга байгууламжийн “Барилгын хувийн хэрэг”-т баяжилт хийж, ТӨБЗГ-ын

зөвлөмжийн дагуу дахин үнэлгээ хийсэн.



 Бүсийн цахилгаан хангамж:

Цахилгааны ТЭЗҮ боловсруулагдсан 8 дэд өртөө /ХТП/, хоёр ширхэг дахин дамжуулах станц. /РП/ бүдүүвч зураг.

 “Алтанбулаг” чөлөөт бүсийн цахилгаан эрчим хүчний өргөтгөлийн ажлын зураг төсөл 180.0 сая төгрөгийн

төсөвт өртөгийн ажлыг гүйцэтгэхээр “Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил,

үйлчилгээ худалдан авах тухай” хуулийн дагуу 2018 оны 9 дүгээр сард тендер зарлаж, гүйцэтгэгчийг

сонгон шалгаруулж, ажлын зураг төслийн гүйцэтгүүлсэн.

 ЭХЯ-ны Бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газраар бүсийн 35\6 кВ-ын цахилгаан эрчим хүчний

өргөтгөлийн ажлын техникийн нөхцөлийг шинэчлүүлсэн.

Төлөвлөж буй хаалттай хуваарилах байгууламж ХТП 

Төлөвлөж буй 35/10 кВ-ын хуваарилах байгууламж 

Төлөвлөж буй дахин дамжуулах станц РП 



 “Алтанбулаг” чөлөөт бүсийн хөрөнгө оруулагч “Оол Монголиа интернэшнл нетворк чөлөөт бүс” ХХК, “Бака

транс чөлөөт бүс” ХХК, “Царамт овоо чөлөөт бүс” ХХК-ий эзэмшил газар дээр баригдаж буй барилгыг

цахилгаан эрчим хүчинд холбон, угсралтын ажилд хяналт тавьж, бүсийн цахилгаан эрчим хүчний шугам

сүлжээ, халаалтын систем, цахилгаан тоноглолуудад тогтмол үзлэг хийж, илэрсэн гэмтлүүдийг

засварласан.

 КТП-405, 424 дүгээр трансформаторуудын 0.4кВа-ын щитүүдийг хүчдэлд холбосон.

КТП-405-ын трансформаторын 0.4кВа-ын 

щитийг хүчдэлд холбов

ЦДАШ-ны гэмтлийг засварлав 

 Бохир усны насос станцуудын 19,8 км урттай 6кВ-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын 14 ширхэг

тулгуур хазайлт үүссэн байсныг өөрсдийн хүч техник хэрэгсэлээр тэгшилж, хамгаалалтын бэхэлгээ хийв.



 “Алтанбулаг" чөлөөт бүсийн тохижилт, үйлчилгээний ажил /2018 оны 5-р сард

 Нарс-50 ширхэг,

 Тэхийн шээг бут сөөг-20 ш

 Нохойн хошууны бут сөөг-10 ш

 Мод тарихтай холбогдон 
модны нүх ухах, усалгаа, 
модны бэхэлгээ хийх зэрэг 
ажлуудыг баг 
бүрэлдэхүүнээрээ хийж 
гүйцэтгэлээ.

Ерөнхий төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн дагуу чөлөөт бүсэд ногоон байгууламж, цэцэрлэгжүүлэлтийн ажлын 
хүрээнд 8.2 га талбайд.

 Чөлөөт бүсийн орох гарах гарцын 8 ширхэг

шлаг-баумыг будаж өнгийг сэргээсэн ба

чөлөөт бүсийн орох хаалга болох “Соёмбот”

том хаалгыг бүрэн бүтнээр нь будаж дуусгав.



Гурав. “Гадаад харилцаа, хамтын ажиллагааг хөгжүүлж,  мэдээллэл сурталчилгааг 

өргөжүүлэх” гэсэн байгууллагын стратегийн зорилтыг хангахад чиглэсэн хөтөлбөр, 

арга хэмжээ:

 Орос-Монгол Засгийн газрын хоорондын комиссын 20, 21-р хуралдааны мөн Бүс нутаг хил орчмын 13-р

дэд хуралдааны протоколуудад тусгагдсан ажлуудын хэрэгжилтийг хангах зорилгоор Шадар сайдын

Ажлын алба, ГХЯ, МҮХАҮТ, “Алтанбулаг” чөлөөт бүсийн ЗАА хамтран “Алтанбулаг” чөлөөт бүс дээр

Монгол, Оросын хамтарсан ажил хэргийн уулзалтыг зохион байгуулж, “Алтанбулаг чөлөөт бүсийн өнөөгийн

байдал ба цаашдын хөгжил” сэдэвт танилцуулга илтгэлийг тавьж газар дээр нь бүсийн өнөөгийн байдлыг

танилцуулж, дугуй ширээний ярилцлага хийсэн.

 Монгол-Оросын санаачилга 2018” арга хэмжээний хүрээнд Монгол-Оросын хил орчмын мужуудын хамтын

ажиллагааны чуулганд оролцсон. “Ворота в Азию -2018 ”Олон улсын яармаг үзэсгэлэнгийн хүрээнд зохион

байгуулсан ОХУ-ын Эрхүү мужийн Хөдөө, аж ахуйн сайд И.П. Сумароков тэргүүтэй ОХУ-ын хөрөнгө

оруулагч нартай уулзалт хийж, хамтын ажиллагаа өргөжүүлэх болсон.

 БНБуриад улсын Кяхта хотын 290 жилийн ой, Кяхтинский районы 95 жилийн ойн арга хэмжээний хүрээнд

“Эрдэм шинжилгээний бага хуралд”-д оролцож, “Алтанбулаг чөлөөт бүсийн өнөөгийн байдал, цаашдын

хөгжил” сэдэвтэй илтгэлийг тавьж, санал солилцсон.

 Гадаад харилцаа, хамтын ажиллагаа:



 БНХАУ-ын ӨМӨЗО-ны Намын хорооны нарийн бичгийн дарга, Ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын

хорооны дарга Ли Жихөн тэргүүтэй төлөөлөгчдийн “Алтанбулаг” чөлөөт бүсийн үйл ажиллагаатай газар

дээр нь очиж танилцах зорилго бүхий арга хэмжээний бэлтгэл ажлыг хангаж бүсийг сурталчилан таниулах

өргөн хүрээний ажил хийгдсэн.

 “Уругвай-Монголын бизнес уулзалт”-д

ЗАА-ны төлөөлөл оролцож танилцуулга

хийсэн. Уругвай улс 12 чөлөөт бүстэй

бөгөөд тэдгээр чөлөөт бүсүүдтэй холбоо

тогтоож хамтран ажиллах хүсэлтээ

Уругвайн өргөмжит консул Т.Ганболдоор

дамжуулан илэрхийллээ.



 МҮХАҮТ, БХБЯ, Гаалийн ерөнхий газар, Мэргэжлийн хяналтын газар, Монгол улсын Чөлөөт бүсүүдийн ЗАА

болон Чөлөөт бүсүүдийн хөрөнгө оруулагчдын зөвлөлийн бие бүрэлдэхүүнээс бүрдсэн Ажлын хэсгийн

хуралдаанд оролцож тулгамдаж бүй асуудлуудаа тавьсан.

 МҮХАҮТ-ийн удирдах зөвлөлийн дарга бөгөөд ерөнхийлөгч Б.Лхагважавтай хийсэн ажил хэргийн

уулзалтаар Чөлөөт бүсийн хууль, эрх зүйн орчинг сайжруулах, хууль журмыг уялдуулах, чөлөөт бүсэд үйл

ажиллагаа явуулахад тулгарч буй хүндрэл бэрхшээлийг тодорхойлох шийдвэрлэх мөн түүнчлэн гаалийн

тусгай дэглэмийн тухайд ажлын хэсгийн явц, цаашид хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, хийгдэх ажлуудын талаар

авч хэлэлцсэн.

 ГХЯ-ны дэргэдэх Дипломат Академи-тай хамтран “Гадаад бодлогын механизм”, “Олон улсын гэрээний эрх

зүй”, “Евро-Азийн эдийн засгийн холбооны чөлөөт худалдааны хэлэлцээр” сэдэвтэй сургалт зохион

байгуулж, Монгол Улсын гурван чөлөөт бүсийн төлөөллүүдийг хамруулан оролцуулсан. Тус сургалтаас

чөлөөт бүсүүдэд тулгамдаж буй шийдвэрлүүлэх асуудлуудыг ГХЯ-д хандан хүргүүлж, цаашилбал тус

яамны холбогдох албан тушаалтнуудыг оролцуулан дугуй ширээний ярилцлага зөвлөлгөөнийг хамтран

хийх шийдэлд хүрсэн. ГХЯ-аар уламжлуулан шийдвэрлүүлэх асуудлуудыг албан бичгээр хүргүүлсэн болно.

 Чөлөөт бүсэд аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх, түүнчлэн олон улсын авто тээвэрлэлтийн маршрутыг

“Алтанбулаг” чөлөөт бүсээр дамжин өнгөрүүлэх, чөлөөт бүсэд ОУ-ын авто тээвэрлэлтийн цэгийг шинээр

байгуулах зэрэг авто тээврийн зохицуулалтын асуудлыг шийдвэрлэж өгөх албан хүсэлтийг ЗТХ-ийн Сайдад

хүргүүлсэн. ”Азийн авто замын сүлжээгээр олон улсын автотээвэрлэлт гүйцэтгэх тухай Засгийн газар

хоорондын хэлэлцээр”-ийн хүрээнд хийгдэх тээвэрлэлтийн тодорхой хэсгийг “Алтанбулаг” чөлөөт бүсээр

дайруулах саналыг гурван талын хамтарсан хорооны хурлын үеэр хэлэлцэхээр төлөвлөж байна.” гэсэн

хариуг өгсөн.

 Дотоод хамтын ажиллагааны хүрээнд:



 Мэдээлэл, сурталчилгаа:

 Сэлэнгэ аймгийн ЗДТГ, түүний харьяа 23 агентлаг, газруудын удирдлагуудтай, Сэлэнгэ аймаг дахь

цагдаагийн газар, хилийн цэргийн 0101-р анги нэгтгэлийн нийт бие бүрэлдэхүүнд мөн Алтанбулаг сумын

ЗДТГ-ын удирдлага, төлөөлөл болон иргэдтэй тус тус уулзалт хийж, чөлөөт бүсийн өнөөгийн байдлаар

танилцуулга, сурталчилгаа хийсэн.

 Аялалын маршрутад “Алтанбулаг” чөлөөт бүсийг оруулан чөлөөт бүсээр дайран өнгөрүүлэх, ногоон

байгууламж бий болгох боломжийн талаар БОАЖЯ-тай хэд хэдэн удаагийн уулзалтын үр дүнд “Аялал

жуулчлал ба чөлөөт бүсийн хөгжил” зөвлөгөөнийг 2018 оны 4-р сарын 19 нд хамтран зохион байгуулсан.

Тус зөвлөлгөөнөөр чөлөөт бүсүүд нь цаашдаа аялал жуулчлалын нэгдсэн бодлоготой байх нь зүйтэй

бөгөөд тус яам нь анхааралдаа авч ажиллана гэдгээ илэрхийлсэн.



 ОХУ-ын Эрхүү мужийн ажил хэргийн “Капиталист” сэтгүүлд нийтлэлүүд гарсан.

 “Направление множества интересов, Великий чайный путь 21 века” /2015 оны VII сар/

 “Скоростной поезд через Монголию” /2017 оны IV сар

 “СЗ “Алтанбулаг”- В ожидании торговых караванов”, “Малый прорыв вероятен-Новые возможности для

выхода на зарубежные рынки” /2017 оны XI сар/

 “Ключевое решение в преддверии “Российской-Монгольской инициативы-2018” /2018 оны IV сар/,

 “Отношения между нашими странами вновь на подъеме”

 Мөн МОНЦАМЭ агентлагийн “Новости Монголии” сонинд “Отношения между нашими странами вновь на

подъеме” гарчигтай нийтлэл 2018 оны 6-р сарын 7-ны дугаарт гарсан.

 “Алтанбулаг" чөлөөт бүсийн тухай хэвлэлд нийтлэгдсэн мэдээллүүд:



 “Алтанбулаг” чөлөөт бүсийн тухай номыг анх удаа хэвлүүлж Улсын Төв

номын сангийн архивт хүлээлгэж өгсөн.

 Чөлөөт бүсийн ерөнхий танилцуулга-сэтгүүлийг шинэчлэн орос англи

хятад хэл дээр хөрвүүлэн гаргасан.

 “Алтанбулаг” чөлөөт бүсийн албан ёсны сайтын мэдээ, мэдээллийг орос,

англи, хятад хэл рүү тогтмол хөрвүүлж ажиллаж байна.

 Чөлөөт бүсийн Facebook хуудсанд, “Хөрөнгө оруулагч” гэсэн групп нээн

ажиллуулж, өнөөгийн байдлаар 84 ААН байгууллага нэгдэж мэдээллээр

хангагдаж байна.

 “Чөлөөт бүсийн өнөөгийн байдлын талаар” МҮОНТ-

ын “Зочны цаг” нэвтрүүлгээр ЗАА-ны дарга

Х.Балжмаа

 Сэлэнгэ аймаг дахь MNB, “Миний

Сэлэнгэ” телевизүүдэд БСХ-ийн дарга

Р.Өлзийбаатар нар ярилцлага өгсөн.



 Чөлөөт бүсэд нэвтэрсэн зорчигч, тээврийн мэдээг сар, улирал, жилээр нь тогтмол тоон үзүүлэлтээр гарган

ажиллаж байна.

Дөрөв. “Хөрөнгө оруулагч ААН-ын бүртгэлжүүлэлт, төсөв санхүү” гэсэн 

байгууллагын стратегийн зорилтыг хангахад чиглэсэн хөтөлбөр, арга хэмжээ:

/2014, 2016 онуудад “Экспо” зохион байгуулсан/  

Зорчигч, тээврийн хэрэгсэлийн  /харьцуулсан мэдээ/



Өнгөрсөн оны мөн үетэй харьцуулбал 50 гаруй хувиар нэмэгдсэн.

 Чөлөөт бүсэд нэвтэрсэн бараа эргэлтийн мэдээг сар, улирал, жилээр нь тогтмол тоон үзүүлэлтээр гарган

ажиллаж байна.

/сая ам доллар/

Бараа эргэлтийн харьцуулсан мэдээ



 Бүсэд үйл ажиллагаа хэвийн явуулж байгаа аж ахуй нэгж-17 байна. 

“Солонго инвест чөлөөт бүс”ХХК,

“Оол монголиан интернэшнл нетворк чөлөөт бүс” ХХК

“Царамт овоо чөлөөт бүс” ХХК

“Ангара дэвших трейд чөлөөт бүс”ХХК

“Агмарко чөлөөт бүс”ХХК

“Хайтан цагаан чөлөөт бүс”ХХК (түр хугацаагаар ажиллаагүй)

“Байгалиа дээдэлье чөлөөт бүс”ХХК

“Алтанбулаг дюти фрий чөлөөт бүс”ХХК

“Чансаа хан хөхий холдинг чөлөөт бүс”ХХК

“Тайгын шанд чөлөөт бүс”ХХК (түр хугацаагаар ажиллаагүй)\

“Скиф сак чөлөөт бүс”ХХК  

“Секюр финанс трейд чөлөөт бүс”ХХК

“Цахим ертөнц чөлөөт бүс”ХХК 

“Хур ирмүүн билэг чөлөөт бүс”ХХК

“Эл Эм эф эй Өү чөлөөт бүс”ХХК

“Өгөөмөр баянбулаг чөлөөт бүс”ХХК 

"Глобал бридж чөлөөт бүс"ХХК

Үүнд:



 Хөрөнгө оруулагч ААН-ийн бүртгэлийн мэдээлэл:  

1. Газар эзэмших болон хөрөнгө оруулалтын гэрээтэй аж ахуй нэгж байгууллагатай газрын төлбөрийн

тооцоо, хуваарийг шинээр хийж үлдэгдлийг баталгаажуулав.

2. Газрын төлбөрийн 51,5 сая төгрөгийг улсын төсвийн орлого болгосон.

3. “Машин механизм” ХХК, “ЖМ энд ЛН” ХХК-уудад гүйцэтгэлийн баталгааг олгох үндэслэлгүй гэсэн

Үндэсний аудитын газраас тавьсан актын дагуу барьцаа хөрөнгийн дансанд төвлөрч байсан 32,5 сая

төгрөгийг улсын төсвийн орлого болгосон.

105
99

27
31

17

0

20

40

60

80

100

120

Нийт ААН ЧБ гэрчилгээ 
авсан ААН

Барилга 
байгууламж 

барьсан ААН

Хашаа болон 
бусад байдлаар 
үйл ажиллагаа 
явуулж байгаа 

ААН

Үйл ажиллагаагаа 
эхэлсэн аж ахуй 

нэгж



ДҮГНЭЛТ

1. 2018 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний гүйцэтгэл нь -91,42%-тай байна. Төсвийн гүйцэтгэл 81,76%-тай.

Он дамжин хэрэгжүүлэх ажил байхгүй.

2. Дэд бүтцийн ажлын хувьд “Цахилгааны эрчим хүчний өргөтгөлийн ажлын зураг төсөл”-ийн ажлыг улсын

экспертизээр батлуулж, “Алтанбулаг-Сүхбаатарын бохир усны шугам хоолойн барилга угсралтын ажил”-ыг

улсын комисст хүлээлгэн өгсөн.

3. Хөрөнгө оруулалтыг татах зорилгоор гадаад, дотоодын компаниудтай уулзалтуудыг зохион байгуулж

Чөлөөт бүсийг сурталчилан таниулах ажлыг эрчимжүүлсэн.

4. Хөрөнгө оруулагч ААН-үүдийн бүртгэлжүүлэлт, байгууллагын архив дах баримт бичгүүдийн данс,

бүртгэлийг хөтөлж баталгаажуулах мөн Төрийн өмчийн дахин үнэлгээ хийх зэрэг ажлууд дээр тодорхой

арга хэмжээ авч бодит үр дүнтэй ажилласан гэж дүгнэж байна.

САНАЛ, ЗОРИЛТУУД

1. Монгол улсын хууль тогтоомж, бодлогын баримт бичгүүдэд Чөлөөт бүсийн эрх зүйн зохицуулалтуудыг

нарийвчлан тусгаж өгөх.

2. 2017-2020 оны байгууллагын дунд хугацааны стратегийн төлөвлөгөөний дагуу дэд бүтцийн ажилд хөрөнгө

оруулалт хийж, дэд бүтцийн ашиглалтыг эхлүүлэх.

3. Нэн тэргүүнд зураг төсөл нь бэлэн болсон цахилгаан эрчин хүчний өргөтгөл, бүсийн доторх замын

ажлуудыг эхлүүлэн 2019 оны төсөвт тодотголоор түүнчлэн 2020 оны төсөвт суулгуулах.

4. Дэд бүтцийн тоног төхөөрөмж, барилга байгууламжийн ажлуудын засвар үйлчилгээг өөрсдийн боломжоор

хийж гүйцэтгэх.

5. 2014 оноос өмнө цуцлагдсан 55 ААН-ээс газрын төлбөр төлүүлэх ажлыг үргэлжлүүлж, 2014 оноос хойш

газрын төлбөрөө төлөөгүй цуцлагдсан ААН-ээс газрын төлбөр төлүүлэх ажлыг зохион байгуулах.

6. Хамтын ажиллагааг өргөжүүлэн хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлж, хөрөнгө оруулагч нарын тогтвортой

байдлыг хангах.

7. Газрын кадастрын мэдээллийн сангийн болон хуулийн этгээдийн, эд хөрөнгийн улсын бүртгэлийн

программчлуулах үйл ажиллагаанд зарцуулагдах хөрөнгө, санхүүгийн асуудлыг шийдүүлэх.



АНХААРАЛ ТАВЬСАНД БАЯРЛАЛАА


