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Эрээн хот нь 1956 онд байгуулагдсан. Шилийн гол аймагт харьялагддаг, хуурай газрын боомт хот юм.
2015 оны байдлаар ачаа барааны эргэлтийн хэмжээ нь 16.5 сая тонн болж өссөн. Импортын ачаа барааны эргэлт нь
16.6 сая тонн, экспортын хэмжээ нь 3.5 сая тонн хэмжээнд хүрсэн.

ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХАМТЫН
АЖИЛЛАГААНЫ БҮСИЙН ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА
Үүсэл хөгжил
•2016 онд хоёр талын холбогдох яам Эрээн-Замын үүд
хилийн эдийн засгийн хамтын ажиллагааны бүсийн
хамтарсан ерөнхий төлөвлөгөөнд гарын үсэг зурсан
байна.
•2019 онд багтаж дэд бүтцийн ажлуудыг дуусгаж
ашиглалтанд оруулна.

Цогц дэд бүтцийн байгууламжууд
Цогц дэд бүтэцтэй газар доорх хоолой/ туннель

Тус туннелээр дэд бүтцэд хамааралтай цэвэр бохир ус, цахилгаан шугам сүлжээ, засвар үйлчилгээг хийх тохиолдолд
машинаар уг туннель руу нэвтрэх боломж ийг бүрдүүлж өгсөн онцлогтой.

•2016 онд хоёр талын холбогдох яам Эрээн-Замын үүд хилийн эдийн засгийн
хамтын ажиллагааны бүсийн хамтарсан ерөнхий төлөвлөгөөнд гарын үсэг
зурсан байна.
•2018 оны 4-р сард Хятадын худалдааны Сайд, Монгол улсын Гадаад хэргийн
сайд Д.Цогтбаатар нар Эрээн-Замын үүд хилийн эдийн засгийн хамтын
ажиллагааны бүсийн Засгийн газрын хоорондын хэлэлцээрийн идэвхжлийг
хурдасгах талаар санамж бичигт гарын үсэг зурсан.
•2019 оны 3-р сард хоёр талын ажлын хэсэг Бээжин хотод 4 дэх удаагийн
уулзалтаар хамтын ажиллагааны санамж бичигт гарын үсэг зурсан. Монголын
талын хувьд дэд бүтцийн ажил хийгдсэн байна. Хятадын талын дэд бүтийн
ажил сүүлд эхэлсэн боловч маш хурдтайгаар хийгдэж байгаа. Энэ ондоо
багтаж дэд бүтцийн ажлыг хүлээлгэж өгөхөөр ажиллаж байна.
Төслийн дэд бүтцийн нийт хөрөнгө оруулалт 4 орчим сая юань байна.
Гол дэд бүтэц нь : зам, усан хангамж, үерийн хамгаалалт, ус дахин
боловсруулах үйлдвэр, цахилгаан, харилцаа холбоо, дэд бүтцийн
барилга байгууламжийн үндсэн талбайд оршдог. Үүнээс нийт 14588
метр урттай зам, усны хоолой нийт урт нь 16,785 метр, ус дахин
боловсруулах хоолойн урт 16291 метр, цахилгааны утасны нийт урт
36016метр, дулааны хоолойн нийт урт нь 18316 метр.

Газар доорх байгууламжын нийт урт нь 4608 метр. Нэгдсэн хоолойн
хийц нь бетонон цутгамал аргаар хийгдсэн бөгөөд хоёр давхар
зузаантай. байгууламжын урт нь 3970 метр.

Хилийн худалдааны бүс гэдэг нь: БНХАУ-ын хуурай газрын хилээс 20 км-ын доторхи хил орчмын иргэд
зориулсан, тогтоосон тодорхой үнийн дүн болон тоо хэмжээнд бараа солилцох үйл ажиллагааг хэлнэ.
БҮСЧЛЭЛ
Тээвэр логистикий агуулгхын төв.

Тээврийн том машины зогсоолын бүс.
Орох /гарах гарц
Худалдааны төв A,B,C,D бүс

ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ
Нийт талбай нь : 100000м2
Барилгын талбай нь : 74000м2
Хэлбэр нь : уламжлалт захын хэлбэртэй
Бүх мэргэжлийн байгууллагатай хамтран ажиллаж байна.
Хилийн худалдааны бүсийн байгуулах төслийг хэрэгжүүлэгч компани нь Юнь шэн.
Уг компани нь 350 сая юаний хөрөнгө оруулалт хийж “Эрээн хотын хилийн
худалдааны бүс” байгуулах төслийг хэрэгжүүлж байна.

ЭРХ ЗҮЙ
Чөлөөт худалдааны бүсийн тухай мөрдөх журам №56
Татвараас хөнгөлөж байгаа бараа бүтээгдхүүн/ 1 хүн өдөрт -8000 юань-аас ихгүй
экспортын татваргүй бараа бүтээгдэхүүнийг худалдан авна

ӨМӨЗО-ны хөгжлийн “8337” бодлогын хүрээнд чөлөөт худалдааны бүсийн төсөл
нь улсын хөгжлийн стратегийн давуу эрх эдэлдэг.

• ХИЛИЙН ХУДАЛДААНЫ БҮСИЙН ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА
МОНГОЛЫН БАРАА, БҮТЭЭГДЭХҮҮН

GURVAN SOR MONGOLIA LLC ноолууран хувцас, хүүхдийн гутал,
ноосон оймс, бэлэг дурсгалын зүйлс
ЦАГААН СОЛОНГО ХХК эсгий урлалийн үйлдвэрлэл
2-р давхар Хятад худалдааны төв
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ӨМӨЗО-НЫ ЭРЭЭН ХОТЫН ЗАХИРГАА БОЛОН МУ-ЫН АЛТАНБУЛАГ ЧӨЛӨӨТ БҮСИЙН
ХАМТАРСАН АЖИЛ ХЭРГИЙН УУЛЗАЛТЫН ТОЙМ
Хэлэлцсэн асуудал
•Эдийн засгийн хамтын ажиллагааны бүс, хилийн худалдааны бүсийн товч
танилцуулга
•“Алтанбулаг” чөлөөт бүсийн товч танилцуулга
•Чиг үүрэг, чиглэлийн дагуу мэдээлэл солилцох, туршлага судлах, санал солилцох.

Санал бодлоо солилцсон нь
Бодлогоор Улсаас ямар төрлийн дэмжлэг үзүүлдэг эсэх
Мастер план, ерөнхий төлөвлөгөөг хаана яаж батлуулж, өөрчлөлт орсон эсэх.

Бараа бүтээгдэхүүнд экспорт болон импорын квот, эмбарго зэрэг тарифын бус
хязгаарлалт тогтоодог эсэх
Хөрөнгө оруулагч ААН дэмжлэг үзүүлж хамтран ажиллах талаар

Шийдвэрлэсэн нь

•Монгол, БНХАУ-ын бүсүүдийн цаашдын хамтын ажиллагааг улам хөгжүүлэх,
эрчимжүүлэх.

ЭДИЙН ЗАСГИЙН ХАМТЫН АЖИЛЛАГААНЫ БҮС, ХИЛИЙН ХУДАЛДААНЫ БҮСТЭЙ
ГАЗАР ДЭЭР НЬ ОЧИЖ ТАНИЛЦАЖ БУЙ НЬ
ОНГОЛЫН БАРАА, БҮТЭЭГДЭХҮҮН

АНХААРАЛ ТАВЬСАНД БАЯРЛАЛАА

