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Хураангуй

эíýх¿¿ ñуäалãааíы ажлаар улааíбааòар хоòыí òомоохоí хуäалäааíы òөв¿¿ä äýýр ò¿¿вýр 
ñуäалãаа хийх замаар (i) хуäалäаа ýрхлýãчäийí Моíãол улñыí хилýýр бýлíýýр авч ãарч 
буй валюòыí хýмжýýã òоãòоох, (ii) улмаар ¿¿рãийí хуäалäааíы боäиò ä¿í буюу ãаальä 
мýä¿¿лýýã¿й импорòыí барааíы хýмжýýã òооцохыã зорилоо. эíý íь Моíãол улñыí 
төлбөрийí òýíцýл äýх “Барааíы äаíñ” болоí “Бýлýí мөíãө ба харилцах äаíñ”-íы 
ñòаòиñòикийí чаíарыã ñайжруулах ач холбоãäолòой юм. 

суäалãааãаар хуäалäаа ýрхлýãчиä ñарä äуíäжаар 27.5 ñая ам.äолларòай òýíцýх хýмжýýíий 
бýлýí валюòыã хилýýр авч ãарäаã, ¿¿íýýñ 19.2 ñая ам.äолларòай òýíцýх хýмжýýíий валюò 
íь ãаалийí ñòаòиñòикò б¿рòãýлã¿й импорòыí ñаíх¿¿жилòýä буюу ¿¿рãийí хуäалäааíä 
ашиãлаãääаã ãýñýí ¿р ä¿í ãарñаí. 

Түлхүүð үгс: ¯үргийн худалдаа, бэлэн валþт, хэрэглээний имïорт, төлбөрийн 
тэнцлийн тохиргоо 
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Удиртгал

Õөãжиж буй улñууäыí íийãýм, ýäийí заñãийí байäал, баíк, ñаíх¿¿ãийí 
ñалбарыí хөãжлөөñ шалòãаалаí òухайí улñыí ирãýä, аж ахуйí íýãж íь ýäийí 
заñãийí харилцааíä оролцохäоо бýлýí валюòыã өрãөíөөр хýрýãлýäýã байíа. 
Маíай орíы хувьä ч ãаäааä хуäалäаа, ¿йлчилãýýíий òөлбөр òооцооíä бýлýí 
валюòыí хýрýãлýý äавамãайлах хаíäлаãа ажиãлаãääаã òул уã ä¿íã боäиòоор 
òоãòоож, òөлбөрийí òýíцýлä òуñãах íь чухал ач холбоãäолòой юм. 

Моíãол улñыí òөлбөрийí òýíцлийí ñòаòиñòикò хилýýр ãарч буй бýлýí 
валюòыí урñãал, ò¿¿íий зарцуулалòыã òооцоолохäоо òуñ ãазрааñ 2012-2014 оíä 
ã¿йцýòãýñýí ñуäалãааíы ажлууäыí ¿р ä¿íã1 ашиãлаäаã. Гýвч ñуäалãаа хийãäñýí 
¿еийí ýäийí заñãийí íөхцөл байäал, òооцоололä ашиãлаñаí òаамаãлалууä 
хувьñаí өөрчлөãäөж байäаãòай уялäуулаí ò¿¿вýр ñуäалãааã òоäорхой 
äавòамжòайãаар äахиí ã¿йцýòãýх, ýñвýл өөр арãачлалаар ¿р ä¿íã баòалãаажуулах 
шаарäлаãа байíãа ¿¿ñäýã. 

Хүснэгт 1. Төлбөрийн тэнцэл дэх бэлэн валютын орлого, зардлын ажил гүйлгээний бүртгэл

Иргэд, аж ахуйн нэгжийн
 гар дээрх бэлэн валютын орлого (өсөлт) 

Иргэд, аж ахуйн нэгжийн
гар дээрх бэлэн валютын зарцуулалт (бууралт) 

(+) Бусад хөрөнгө оруулалтын дансны “Бэлэн 
мөнгө, харилцах дансны актив” талд

(-) Барааны дансны дебит талд = Гаальд 
мэдүүлсэн, бэлэн валютаар хийгдсэн худалдаа 
+ Гаальд мэдүүлээгүй, бэлэн валютаар хийгдсэн 
худалдаа буюу Үүргийн худалдаа
(-) Үйлчилгээний дансны дебит талд = Эдийн 
засгийн харьяат жуулчдын бэлнээр төлсөн (i) 
хувийн аяллын зардал + (ii) эмчилгээний зардал 
+ боловсролын зардал 

дýýрх шаарäлаãыí äаãуу ýíý уäааãийí ò¿¿вýр ñуäалãааãаар (i) хуäалäаа 
ýрхлýãчäийí Моíãол улñыí хилýýр бýлíýýр авч ãарч буй валюòыí хýмжýýã 
òоãòоох, (ii) улмаар ãаальä мýä¿¿лýлã¿йãýýр импорòлоäоã барааíы хýмжýý 
буюу ¿¿рãийí хуäалäааíы боäиò ä¿íã òооцож, өмíө хийãäñýí ñуäалãааíы ¿р 
ä¿íã баòалãаажуулахыã зорилоо. 2012, 2013 оíы “Бýлýí валюòыí ñуäалãаа”-ã 
òомоохоí хилийí боомòоор íýвòýрч буй зорчиãчäооñ ò¿¿вýрлýлò авах замаар 
ã¿йцýòãýж байñаí бол ýíý уäааãийí ò¿¿врийã улааíбааòар хоòоä ¿йл ажиллаãаа 
ýрхýлж буй òомоохоí хуäалäааíы òөв¿¿ä äýýр зохиоí байãуулñíаараа оíцлоãòой 
болñоí.

суäалãааíы òайлаí íь ¿íäñýí 4 б¿лýãòýй. нýãä¿ãýýр б¿лýãò ñуäалãааíы ажлыí 

1 аан, ирãýäийí ãар äýýрх бýлýí валюòыí орлоãыí òооцооллыã “ирãýä, аанБ-ыí бýлýí валюòыí ñуäалãаа 
(2014)”, хариí òухайí бýлýí валюòыí зарцуулалòыí òооцооллыã “Бýлýí валюòыí ñуäалãаа (2012, 2013)”, 
“Гаäааäаä аялж буй Моíãол жуулчäыí зарäлыí ñуäалãаа (2013)” болоí “Гаäааäаä ñуралцаж буй Моíãол 
ирãýäийí зарäлыí ñуäалãаа (2012)”-íы ¿р ä¿íä ¿íäýñлýäýã. 
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зорилãо, арãа з¿й, ò¿¿врийí б¿òцийã òаíилцуулж, хоёрäуãаар б¿лýãò ñуäалãааíы 
íýãäñýí ¿р ä¿íã, ãуравäуãаар б¿лýãò íýмýлò òооцооллууäыã òуñãаí ýцýñò íь 
ä¿ãíýлò, ñаíалыã боловñрууллаа.

1. СУДАЛГААНЫ АРГА ЗҮЙ

1.1 суäалãааíы зорилãо

нýãäñýí ¿íäýñíий байãууллаãааñ бýлòãýí ãарãаäаã үíäýñíий òооцооíы ñиñòемä 
¿¿рãийí хуäалäаа ãýäýã íь аливаа улñыí ирãýäийí ãаäааäаä зорчих ¿еäýý 
хуäалäаí борлуулах, ñолилцох зорилãоор хуäалäаí авñаí, òухайí орíы хууль, 
журамä зааñаí ä¿íãýýñ хýòрýýã¿й хýмжýýòýй бараа, б¿òýýãäýх¿¿íийã хýлíý ãýж 
òоäорхойлñоí байäаã2. 

тýãвýл Олоí улñыí валюòыí ñаíãийí төлбөрийí òýíцлийí ñòаòиñòикийí 
зөвлөлийí 11 ä¿ãýýр ýýлжиò хурлаар äараах 2 хýв шиíжийã аãуулñаí хуäалäааã 
¿¿рãийí хуäалäааíä òооцож, òөлбөрийí òýíцýлä òуñãах íь з¿йòýй ãýж ¿зñýí3 
байäаã. ү¿íä:

 � Õуäалäаа ýрхлýãчиä íь өөрийí улñäаа хуäалäаí борлуулах зорилãоор 
ãаäааä улñаä зорчиж, улмаар òуñ улñааñ бýлýí мөíãөөр хуäалäаí авñаí 
бараа, б¿òýýãäýх¿¿í;

 � Õилийí ойролцоо амьäарäаã ирãýä íь хувийí хýрýãцýýíäýý зориулаí хил 
äамжиí òоãòмол авäаã бараа, б¿òýýãäýх¿¿í буюу хил хоороíäыí хуäалäаа. 

эíýх¿¿ ñуäалãааãаар äýýрх 2 òоäорхойлолòыí х¿рýýíä Моíãол улñыí ¿¿рãийí 
хуäалäааíы хýмжýýã òоäорхойлж, Моíãол улñыí төлбөрийí òýíцлийí ñòаòиñòик 
äахь бараа, бýлýí мөíãө ба харилцах äаíñíы мýäýýллийí чаíарыã ñайжруулахыã 
зорилоо.

1.2 т¿¿врийí оíовчòой хýмжýý

суäалãааíä ýíãийí ñаíамñарã¿й ò¿¿вýрлýлòийí арãачлалыã ñоíãож, äоорх 
òомьёоãоор ò¿¿врийí оíовчòой хýмжýýã хуäалäаа ýрхлýãчäийí ¿йл ажиллаãааíы 
чиãлýл òуñ б¿рýýр òоäорхойлñоí. 

2 The System of National Accounts 2008 (SNA 2008), United Nations
3 Eleventh Meeting of the IMF Committee on Balance of Payments Statistics (1998), International Monetary Fund
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Монголбанк, ВЭЗГ-ын ТТССХ                                                                          Үүргийн худалдааны түүвэр судалгаа [2015] 

1. СУДАЛГААНЫ АРГА ЗҮЙ 

1.1. Судалгааны зорилго 

Нэгдсэн үндэсний байгууллагаас бэлтгэн гаргадаг Үндэсний тооцооны системд үүргийн худалдаа 
гэдэг нь аливаа улсын иргэдийн гадаадад зорчих үедээ худалдан борлуулах, солилцох зорилгоор 
худалдан авсан, тухайн орны хууль, журамд заасан дүнгээс хэтрээгүй хэмжээтэй бараа, 
бүтээгдэхүүнийг хэлнэ гэж тодорхойлсон байдаг2.  

Тэгвэл Олон улсын валютын сангийн Төлбөрийн тэнцлийн статистикийн зөвлөлийн 11 дүгээр ээлжит 
хурлаар дараах 2 хэв шинжийг агуулсан худалдааг үүргийн худалдаанд тооцож, төлбөрийн тэнцэлд 
тусгах нь зүйтэй гэж үзсэн3 байдаг. Үүнд: 

 Худалдаа эрхлэгчид нь өөрийн улсдаа худалдан борлуулах зорилгоор гадаад улсад зорчиж, 
улмаар тус улсаас бэлэн мөнгөөр худалдан авсан бараа, бүтээгдэхүүн; 

 Хилийн ойролцоо амьдардаг иргэд нь хувийн хэрэгцээндээ зориулан хил дамжин тогтмол авдаг 
бараа, бүтээгдэхүүн буюу хил хоорондын худалдаа.  

Энэхүү судалгаагаар дээрх 2 тодорхойлолтын хүрээнд Монгол Улсын үүргийн худалдааны хэмжээг 
тодорхойлж, Монгол Улсын Төлбөрийн тэнцлийн статистик дахь бараа, бэлэн мөнгө ба харилцах 
дансны мэдээллийн чанарыг сайжруулахыг зорилоо. 

1.2. Түүврийн оновчтой хэмжээ 

Судалгаанд энгийн санамсаргүй түүвэрлэлтийн аргачлалыг сонгож, доорх томьѐогоор түүврийн 
оновчтой хэмжээг худалдаа эрхлэгчдийн үйл ажиллагааны чиглэл тус бүрээр тодорхойлсон.  
 

       (   )   
           (   ) 

Өгөгдөл Утга Тайлбар 

t 1.96 95%-ийн итгэх магадлалын түвшин 

w 0.5 Тогтмол утга 

N 400-3,700 Эх олонлог: Худалдааны төвүүд дээрх лангууны тоо /чиглэл бүр/ 

  0,075 Алдааны хязгаар 

n 120-160 Оновчтой түүврийн хэмжээ /чиглэл бүр/ 
 

Энд,   = Стюдентийн t тархалтын критик утга; w = түүврийн тодорхой асуултанд хариулах магадлал буюу зорилтот бүлгийн 
эх олонлогт эзлэх хувь. Судалгаа хийхээс өмнө энэ үзүүлэлт мэдэгдэхгүй бол 0.5 гэсэн тогмтол хэмжээг ашигладаг; N = эх 
олонлогийн хэмжээ;  = алдааны хязгаар буюу түүврийн үр дүнд гарсан дундаж утга нь түүврийн хэмжээг   хувиар ихэсгэж, 
бууруулсан ч үр дүн нь ижил гарна гэсэн таамаглал. 

 

                                                   
2 The System of National Accounts 2008 (SNA 2008), United Nations 
3 Eleventh Meeting of the IMF Committee on Balance of Payments Statistics (1998), International Monetary Fund 

Өгөгдөл Утга Тайлбар
t 1.96 95%-ийн итгэх магадлалын түвшин
w 0.5 Тогтмол утга

N 400-3,700 Эх олонлог: Худалдааны төвүүд дээрх 
лангууны тоо (чиглэл бүр)

δ 0,075 Алдааны хязгаар
n 120-160 Оновчтой түүврийн хэмжээ (чиглэл бүр)

Ýнд, t = Стþдåнтийн t тархалтын критик утга; w = түүврийн тодорхой асуултанд хариулах 
магадлал буþу зорилтот бүлгийн эх олонлогт эзлэх хувь. Судалгаа хийхээс өмнө энэ үзүүлэлт 
мэдэгдэхгүй бол 0.5 гэсэн тогмтол хэмжээг аøигладаг; N = эх олонлогийн хэмжээ; δ = алдааны 
хязгаар буþу түүврийн үр дүнд гарсан дундаж утга нь түүврийн хэмжээг δ хувиар ихэсгэж, 
бууруулсан ÷ үр дүн нь ижил гарна гэсэн таамаглал.

т¿¿врийí хамãийí баãа оíовчòой хýмжýýã 95%-ийí иòãýх маãаäлалòай, 
±7.5%-ийí алäааíы хязãаарòай байхаар ñоíãоí ýх олоíлоãийí хýмжýýã 2015 
оíы 8 ñарыí байäлаарх нараíòуул, д¿íжиíãарав, Барñ, шөíийí зах, саíäýй 
плаза, Бөмбөãөр 1, Бөмбөãөр 2 болоí алòжиí Бөмбөãөр хуäалäааíы òөв¿¿ä 
äýýр иäýвхиòýй ¿йл ажиллаãаа явуулж буй 8,423 хуäалäаа ýрхлýãчäийí 
¿йл ажиллаãааíы чиãлýл òуñ б¿рýýр òооцоолñоí. Õуäалäаа ýрхлýãчäийí ýх 
олоíлоãийí мýäýýллийã ñуäалãааíы баãийí ажилòíууä ãазар äýýр íь очиж òоолж 
ãарãаñаí бөãөөä бараа б¿òýýãäýх¿¿íýý өөрñäөө ãаäааäааñ оруулж ирäýãã¿й, 
äоòооäооñ хуäалäаí авалò хийäýã хуäалäаа ýрхлýãчäийã ýх олоíлоãò оруулааã¿й 
болíо. 

Хүснэгт 2. Эх олонлог, шаардлагатай түүврийн хэмжээ

Үйл ажиллагааны 
чиглэл

Худалдааны төв
нийт эх 
олонлог

Шаардлага-
тай түүврийн 

хэмжээ
наран-

туул
Дүнжин-

гарав Барс Шөнийн 
зах

Сандэй 
плаза

Бөмбөгөр
(бүгд)

Хүнс 633 135
Хувцас, бөс бараа 3,713 163
Гоо сайхан, ариун 
цэвэр

нэр бүхий худалдааны төвүүдийн 
удирдлагын хүсэлтийн дагуу 
дэлгэрэнгүй задаргааг нууцаллаа. 

416 121

Гэр ахуйн хэрэгсэл 994 146
Гутал, цүнх 2,424 160
Бусад4 243 101
нийт 5,577 398 226 410 677 1,135 8,423 825

1.3. т¿¿врийí хýмжýý, шиíж чаíар4

т¿¿вýр ñуäалãааíы х¿рýýíä 2015 оíы 8 äуãаар ñарыí 18-íааñ 31-íий өäр¿¿äýä 
улааíбааòар хоòыí òомоохоí хуäалäааíы òөв¿¿ä äýýр íийò 1,048 хуäалäаа 
ýрхлýãчýýñ аíкеòийí5 арãаар мýäýýлýл цуãлуулñíааñ 881 ò¿¿вýр íь ñуäалãааíы 

4 уã аíãилалä х¿¿хäийí òоãлоом, бичиã хýрýã, уòаñíы хýрýãñýл зýрýã ãол аíãилалä баãòахã¿й барааíы òөрл¿¿ä 
орñоí.

5 суäалãааíä аíкеòийí заãварыã хавñарãав. наймаа ýрхлýãчäийí ерөíхий мýäýýлýл, бараа òаòäаã äавòамж, 
бýлíýýр авч ãарäаã валюòыí ä¿í, ãаальä мýä¿¿лäýã хýмжýý, 2016 оíы хаíäлаãа зýрýã òооцоолол, òөñөөлөлä 

ҮҮрГИйн ХУДАлДААны ТҮҮвЭр СУДАлГАА
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мýäýýллийã б¿рýí бөãлөñөí, ¿р ä¿íã ашиãлаж болохуйц ò¿¿вýр байñаí. 

шаарäлаãа хаíãаñаí ò¿¿вýр íь өмíө òоäорхойлñоí ãол 5 аíãилал òуñ б¿рийí 
хамãийí баãа оíовчòой ò¿¿врийí хýмжýýã хаíãаж, хариí “буñаä” аíãиллыí 
хувьä б¿рýí хаíãаж чаäааã¿й. иймä ò¿¿врийí х¿рýлцýýò байäал, ýäийí заñãийí 
ач холбоãäлыã харãалзаí ¿зñýíий ¿íäñýíä ãол 5 аíãиллыí ò¿¿врийí мýäýýллийã 
ашиãлаí ñуäалãааíы ¿р ä¿íã боловñрууллаа. 

Хүснэгт 3. Түүврийн хэмжээ, шаардлага хангасан байдал

Үйл ажиллагаа чиглэл нийт эх 
олонлог

Шаардлага тай 
түүврийн тоо

нийт авсан 
түүврийн 

тоо

Шаардлага 
хангасан 

түүврийн тоо 

Зорилтот 
түвшинд хүрсэн 

байдал
Хүнс 633 135 201 156 + 21 /илүү/

Хувцас, бөс бараа 3,713 163 212 187 + 24 /илүү/
Гоо сайхан, ариун цэвэр 416 121 175 151 + 30 /илүү/
Гэр ахуйн хэрэгсэл 994 146 203 161 + 15 /илүү/
Гутал цүнх 2,424 160 193 171 + 11 /илүү/
Бусад 243 101 64 55 - 46 /дутуу/
нийт 8,423 825 1,048 881

дүрслэл 1. аль улсаас бараагаа оруулж ирдэг вэ? 

 

 

6 
 

Монголбанк, ВЭЗГ-ын ТТССХ                                                                          Үүргийн худалдааны түүвэр судалгаа [2015] 

Хүснэгт 3. Түүврийн хэмжээ, шаардлага хангасан байдал 

Үйл ажиллагаа чиглэл Нийт эх олонлог Шаардлагатай 
түүврийн тоо 

Нийт авсан 
түүврийн тоо 

Шаардлага 
хангасан түүврийн 

тоо  

Зорилтот түвшинд 
хүрсэн байдал 

Хүнс 633 135 201 156 + 21 /илүү/ 

Хувцас, бөс бараа 3,713 163 212 187 + 24 /илүү/ 

Гоо сайхан, ариун цэвэр 416 121 175 151 + 30 /илүү/ 

Гэр ахуйн хэрэгсэл 994 146 203 161 + 15 /илүү/ 

Гутал цүнх 2,424 160 193 171 + 11 /илүү/ 

Бусад 243 101 64 55 - 46 /дутуу/ 

Нийт 8,423 825 1,048 881  

Дүрслэл 1. Аль улсаас бараагаа оруулж ирдэг вэ?  

 

Хүснэгт 4. Бараа, бүтээгдэхүүний төрөл, оруулж ирдэг улсаар  

Улс / 
барааны 

төрөл 
Хүнс Хувцас, 

бөс бараа 

Гоо 
сайхан, 
ариун 
цэвэр 

Гэр 
ахуйн 

хэрэгсэл 

Гутал, 
цүнх 

БНХАУ 42% 89% 39% 69% 84% 

БНСУ 9% 3% 37% 10% 7% 

ОХУ 31% 2% 16% 16% 4% 

Бусад 18% 6% 7% 5% 4% 

Нийт 100% 100% 100% 100% 100% 
 

Дүрслэл 2. Та аль боомтоор хил нэвтэрдэг вэ? 

 

Хүснэгт 5. Бараа, бүтээгдэхүүний төрөл,  нэвтэрдэг боомтоор  

Боомт / 
барааны 

төрөл 
Хүнс Хувцас, 

бөс бараа 

Гоо 
сайхан, 
ариун 
цэвэр 

Гэр 
ахуйн 

хэрэгсэл 

Гутал, 
цүнх 

Замын-
Үүд 58% 85% 66% 74% 82% 

Чингис 
Хаан 12% 14% 27% 8% 12% 

Алтан-
булаг 23% 1% 7% 14% 4% 

Бусад 8% 0% 1% 4% 1% 

Нийт 100% 100% 100% 100% 100% 
 

Нийт түүврийн дийлэнх буюу 62% нь дан ганц БНХАУ-аас бараагаа оруулж ирдэг гэж бөглөсөн бол 
16% нь БНХАУ болон бусад улсаас холимог хэлбэрээр бараагаа татдаг гэсэн байна. Бүтээгдэхүүний 
ангиллаар харвал хувцас, бөс бараа, гутал, цүнхний 80-аас дээш хувь нь БНХАУ-аас импортлодог бол 
хүнсний ангилалд ОХУ, гоо сайхан, ариун цэврийн бараа бүтээгдэхүүний ангилалд БНСУ өндөр 
хувийг бүрдүүлж байна.  

БНХАУ 62% 

 
ОХУ 
5%  
ОХУ

Бусад 4% 

 
БНСУ 
7% 

Замын-Үүд 
71% 

 
Алтан-
булаг 

4%  

Бусад 1% 

 
Чингис 

Хаан 
3% 

5% 6% 
3% 

2% 

7% 5% 
2% 

 

хүснэгт 4. Бараа, бүтээгдэхүүний төрөл, оруулж ирдэг улсаар 

Улс / 
барааны 

төрөл
Хүнс

Хувцас, 
бөс 

бараа

Гоо 
сайхан, 
ариун 
цэвэр

Гэр 
ахуйн 

хэрэгсэл

Гутал, 
цүнх

БнХАУ 42% 89% 39% 69% 84%

БнСУ 9% 3% 37% 10% 7%

ОХУ 31% 2% 16% 16% 4%

Бусад 18% 6% 7% 5% 4%

нийт 100% 100% 100% 100% 100%

дүрслэл 2. Та аль боомтоор хил нэвтэрдэг вэ?
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Хүснэгт 3. Түүврийн хэмжээ, шаардлага хангасан байдал 

Үйл ажиллагаа чиглэл Нийт эх олонлог Шаардлагатай 
түүврийн тоо 

Нийт авсан 
түүврийн тоо 

Шаардлага 
хангасан түүврийн 

тоо  

Зорилтот түвшинд 
хүрсэн байдал 

Хүнс 633 135 201 156 + 21 /илүү/ 

Хувцас, бөс бараа 3,713 163 212 187 + 24 /илүү/ 

Гоо сайхан, ариун цэвэр 416 121 175 151 + 30 /илүү/ 

Гэр ахуйн хэрэгсэл 994 146 203 161 + 15 /илүү/ 

Гутал цүнх 2,424 160 193 171 + 11 /илүү/ 

Бусад 243 101 64 55 - 46 /дутуу/ 

Нийт 8,423 825 1,048 881  

Дүрслэл 1. Аль улсаас бараагаа оруулж ирдэг вэ?  

 

Хүснэгт 4. Бараа, бүтээгдэхүүний төрөл, оруулж ирдэг улсаар  

Улс / 
барааны 

төрөл 
Хүнс Хувцас, 

бөс бараа 

Гоо 
сайхан, 
ариун 
цэвэр 

Гэр 
ахуйн 

хэрэгсэл 

Гутал, 
цүнх 

БНХАУ 42% 89% 39% 69% 84% 

БНСУ 9% 3% 37% 10% 7% 

ОХУ 31% 2% 16% 16% 4% 

Бусад 18% 6% 7% 5% 4% 

Нийт 100% 100% 100% 100% 100% 
 

Дүрслэл 2. Та аль боомтоор хил нэвтэрдэг вэ? 

 

Хүснэгт 5. Бараа, бүтээгдэхүүний төрөл,  нэвтэрдэг боомтоор  

Боомт / 
барааны 

төрөл 
Хүнс Хувцас, 

бөс бараа 

Гоо 
сайхан, 
ариун 
цэвэр 

Гэр 
ахуйн 

хэрэгсэл 

Гутал, 
цүнх 

Замын-
Үүд 58% 85% 66% 74% 82% 

Чингис 
Хаан 12% 14% 27% 8% 12% 

Алтан-
булаг 23% 1% 7% 14% 4% 

Бусад 8% 0% 1% 4% 1% 

Нийт 100% 100% 100% 100% 100% 
 

Нийт түүврийн дийлэнх буюу 62% нь дан ганц БНХАУ-аас бараагаа оруулж ирдэг гэж бөглөсөн бол 
16% нь БНХАУ болон бусад улсаас холимог хэлбэрээр бараагаа татдаг гэсэн байна. Бүтээгдэхүүний 
ангиллаар харвал хувцас, бөс бараа, гутал, цүнхний 80-аас дээш хувь нь БНХАУ-аас импортлодог бол 
хүнсний ангилалд ОХУ, гоо сайхан, ариун цэврийн бараа бүтээгдэхүүний ангилалд БНСУ өндөр 
хувийг бүрдүүлж байна.  

БНХАУ 62% 

 
ОХУ 
5%  

Бусад 4% 

 
БНСУ 
7% 

Замын-Үүд 
71% 

 
Алтан-
булаг 

4%  
булаг 

Бусад 1% 

 
Чингис 

Хаан 
3% 

5% 6% 
3% 

2% 

7% 5% 
2% 

 

хүснэгт 5. Бараа, бүтээгдэхүүний төрөл, нэвтэрдэг боомтоор 

Боомт / 
барааны 

төрөл
Хүнс

Хувцас, 
бөс 

бараа

Гоо 
сайхан, 
ариун 
цэвэр

Гэр 
ахуйн 

хэрэгсэл

Гутал, 
цүнх

Замын-
Үүд 58% 85% 66% 74% 82%

Чингис 
Хаан 12% 14% 27% 8% 12%

Алтан-
булаг 23% 1% 7% 14% 4%

Бусад 8% 0% 1% 4% 1%
нийт 100% 100% 100% 100% 100%

шаарäлаãаòай мýäýýлл¿¿äийã òуñãаñаí аíкеòийã Оувс-ыí òехíикийí зөвлөхийí зөвлөмжийã òуñãаí 
боловñруулñаí. 
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нийò ò¿¿врийí äийлýíх буюу 62% íь äаí ãаíц БнÕау-ааñ барааãаа оруулж 
ирäýã ãýж бөãлөñөí бол 16% íь БнÕау болоí буñаä улñааñ холимоã хýлбýрýýр 
барааãаа òаòäаã ãýñýí байíа. Б¿òýýãäýх¿¿íий аíãиллаар харвал хувцаñ, бөñ бараа, 
ãуòал, ц¿íхíий 80-ааñ äýýш хувь íь БнÕау-ааñ импорòлоäоã бол х¿íñíий 
аíãилалä ОÕу, ãоо ñайхаí, ариуí цýврийí бараа б¿òýýãäýх¿¿íий аíãилалä Бнсу 
өíäөр хувийã б¿рä¿¿лж байíа. 

нийò ò¿¿врийí äийлýíх буюу 71% íь äаí Замыí-ү¿ä боомòоор барааãаа оруулж 
ирäýã ãýñýí бол 14% íь Замыí-ү¿ä боомò болоí буñаä боомòууäаар холимоã 
хýлбýрýýр барааãаа òаòäаã ãýж бөãлөñөí. Õ¿íñíий аíãилалä алòаíбулаã боомò, 
Гоо ñайхаí, ариуí цýврийí бараа, б¿òýýãäýх¿¿íий аíãилалä чиíãиñ Õааí боомò 
20-30 орчим хувийã òуñ б¿р б¿рä¿¿лж байíа. 

1.4. суäалãааíы òооцоололä ашиãлаñаí òаамаãлал

суäалãааíы ¿р ä¿íã íýãòãýхäýý äараах òаамаãлалууäыã ашиãлаñаí. ү¿íä:

ү¿рãийí хуäалäаа ýрхлýãчиä: нараíòуул, Барñ, Бөмбөãөр ãýх мýò улааíбааòар 
хоò äахь òомоохоí хуäалäааíы òөв¿¿ä äýýр ¿йл ажиллаãаа явуулж буй 
хуäалäаа ýрхлýãчиä íь өөрñäөө ãаäааä улñаä зорчиж, барааãаа òаòаí авäаã òул 
ү¿рãийí хуäалäаа ýрхлýãч мөí юм. Õариí буñаä жижиã хуäалäааíы òөв¿¿ä 
äýýрх хуäалäаа ýрхлýãчиä íь äоòооäооñ буюу äýýрх òомоохоí òөв¿¿äýýñ барааã 
хуäалäаí авäаã ýñвýл òýäíий ñалбар íýãж íь байх òул хамаарахã¿й. 

лаíãууíы òоо: аíкеòийí 5 äуãаар аñуулòаар хуäалäаа ýрхлýãчäийí ýзýмшилä 
буй лаíãууíы òооã òоäорхойлñоí. улмаар хуäалäаа ýрхлýãчиä íь íýã уäааãийí 
бараа òаòалòаар өөрийí б¿х лаíãууíы хýрýãцýýã хаíãаäаã ãýж ¿зýí, íýã лаíãууíä 
оíоãäох íýã уäааãийí бараа òаòалòыí хýмжýýã òооцоолñоí.

№ Эзэмшлийн 
лангууны тоо

Түүврийн эзлэх 
хувь (%)

Судалгаанд 
хэрэглэсэн 

лангууны тоо
Тайлбар

1 1 болон 2 
лангуутай 79% 1 лангуу

Гол худалдааны төвүүд дээр 1 
лангуутай, 2 дахь лангууг бусад 
худалдааны төвд эзэмшдэг гэж 
таамагласан.

2
3, 4 болон 
түүнээс дээш 
лангуутай

21% 2 лангуу

Гол худалдааны төвүүд дээр 2 
лангуутай, бусад лангууг бусад 
худалдааны төвд эзэмшдэг гэж 
таамагласан.

иíãýñíýýр 3, 4 болоí ò¿¿íýýñ äýýш лаíãуу ýзýмшäýã хуäалäаа ýрхлýãчийí íýã 
уäааä авч явäаã бýлýí валюòыí ä¿í íь ýзýмшäýã лаíãууíы òооãоор заñварлаñаí.

ҮҮрГИйн ХУДАлДААны ТҮҮвЭр СУДАлГАА
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Монголбанк   суäалãааíы ажил “товхимол-10”

Төлбөрийн хэрэгсэл: Анкетийн 
6 дугаар асуултаар худалдаа 
эрхлэгчдийн төлбөр тооцоогоо 
гүйцэтгэдэг хэрэгслийг тодорхойлсон 
бөгөөд нийт худалдаа эрхлэгчдийн 
61% нь зөвхөн бэлнээр төлбөр тооцоо 
хийдэг гэсэн бол 11% нь ямар нэгэн 
байдлаар төлбөр тооцоондоо бэлэн 
валют хэрэглэдэг гэсэн байна. Иймд 
дээрх дүнг ангилал тус бүрээр тооцон 
судалгаанд тохиргоо хийсэн.
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Нийт түүврийн дийлэнх буюу 71% нь дан Замын-Үүд боомтоор бараагаа оруулж ирдэг гэсэн бол 14% 
нь Замын-Үүд боомт болон бусад боомтуудаар холимог хэлбэрээр бараагаа татдаг гэж бөглөсөн. 
Хүнсний ангилалд Алтанбулаг боомт, Гоо сайхан, ариун цэврийн бараа, бүтээгдэхүүний ангилалд 
Чингис Хаан боомт 20-30 орчим хувийг тус бүр бүрдүүлж байна.  

1.4. Судалгааны тооцоололд ашигласан таамаглал 

Судалгааны үр дүнг нэгтгэхдээ дараах таамаглалуудыг ашигласан. Үүнд: 

Үүргийн худалдаа эрхлэгчид: Нарантуул, Барс, Бөмбөгөр гэх мэт Улаанбаатар хот дахь 
томоохон худалдааны төвүүд дээр үйл ажиллагаа явуулж буй худалдаа эрхлэгчид нь өөрсдөө 
гадаад улсад зорчиж, бараагаа татан авдаг тул Үүргийн худалдаа эрхлэгч мөн юм. Харин 
бусад жижиг худалдааны төвүүд дээрх худалдаа эрхлэгчид нь дотоодоос буюу дээрх томоохон 
төвүүдээс барааг худалдан авдаг эсвэл тэдний салбар нэгж нь байх тул хамаарахгүй.  

Лангууны тоо: Анкетийн 5 дугаар асуултаар худалдаа эрхлэгчдийн эзэмшилд буй лангууны 
тоог тодорхойлсон. Улмаар худалдаа эрхлэгчид нь нэг удаагийн бараа таталтаар өөрийн бүх 
лангууны хэрэгцээг хангадаг гэж үзэн, нэг лангуунд оногдох нэг удаагийн бараа таталтын 
хэмжээг тооцоолсон. 

№ Эзэмшлийн 
лангууны тоо 

Түүврийн эзлэх 
хувь /%/ 

Судалгаанд хэрэглэсэн 
лангууны тоо Тайлбар 

1 1 болон 2 лангуутай 79% 1 лангуу 
Гол худалдааны төвүүд дээр 1 лангуутай, 2 
дахь лангууг бусад худалдааны төвд 
эзэмшдэг гэж таамагласан. 

2 
3, 4 болон түүнээс 
дээш лангуутай 

21% 2 лангуу 
Гол худалдааны төвүүд дээр 2 лангуутай, 
бусад лангууг бусад худалдааны төвд 
эзэмшдэг гэж таамагласан. 

Ингэснээр 3, 4 болон түүнээс дээш лангуу эзэмшдэг худалдаа эрхлэгчийн нэг удаад авч явдаг 
бэлэн валютын дүн нь эзэмшдэг лангууны тоогоор засварласан. 

Төлбөрийн хэрэгсэл: Анкетийн 6 дугаар 
асуултаар худалдаа эрхлэгчдийн төлбөр 
тооцоогоо гүйцэтгэдэг хэрэгслийг 
тодорхойлсон бөгөөд нийт худалдаа 
эрхлэгчдийн 61% нь зөвхөн бэлнээр төлбөр 
тооцоо хийдэг гэсэн бол 11% нь ямар нэгэн 
байдлаар төлбөр тооцоондоо бэлэн валют 
хэрэглэдэг гэсэн байна. Иймд дээрх дүнг 
ангилал тус бүрээр тооцон судалгаанд 
тохиргоо хийсэн. 

 

Зөвхөн 
бэлэн 
61% 

Бэлэн 
болон банк 

7% 

Бэлэн 
болон карт 
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Бýлýí валюòыí хýмжýý: суäалãааíä хамраãäаãñаä хилýýр íýвòрýхäýý 9 
ам.äолларааñ 1 ñая ам.äолларòай òýíцýх хýмжýýíий бýлýí валюòыã биеäýý авч 
ãарäаã ãýж мýä¿¿лñýí íь боäиò байäалòай íийцã¿й юм. иймä ò¿¿врийí өãөãäлөөñ 
ãоллох аíãилал òуñ б¿рийí хамãийí их болоí хамãийí баãа 5%-ä харãалзах 
уòãууäыã хаññаí. 

2. СУДАЛГААНЫ НЭГДСЭН ДҮН

т¿¿вýр ñуäалãааíы ¿р ä¿íã äýýрх òаамаãлалууäыí х¿рýýíä заñварлаж, íийò бýлýí 
валюòаар хийãäýж буй хуäалäааíы ä¿í болоí ¿¿рãийí хуäалäааíы ä¿íã барааíы 
аíãилал òуñ б¿рýýр äараах òомьёоãоор òооцоолñоí. ү¿íä:
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Бэлэн валютын хэмжээ: Судалгаанд хамрагдагсад хилээр нэвтрэхдээ 9 ам.доллараас 1 сая 
ам.доллартай тэнцэх хэмжээний бэлэн валютыг биедээ авч гардаг гэж мэдүүлсэн нь бодит 
байдалтай нийцгүй юм. Иймд түүврийн өгөгдлөөс голлох ангилал тус бүрийн хамгийн их 
болон хамгийн бага 5%-д харгалзах утгуудыг хассан.  

2. СУДАЛГААНЫ НЭГДСЭН ДҮН 

Түүвэр судалгааны үр дүнг дээрх таамаглалуудын хүрээнд засварлаж, нийт бэлэн валютаар 
хийгдэж буй худалдааны дүн болон үүргийн худалдааны дүнг барааны ангилал тус бүрээр дараах 
томьѐогоор тооцоолсон. Үүнд: 
 

      
          

  
          

  
 i   Барааны ангилал /хүнс; хувцас, бөс бараа; гоо сайхан, ариун цэвэр; гэр ахуйн хэрэгсэл; гутал, цүнх/ 

    Бэлэн валютаар төлбөр тооцоо нь хийгддэг 1 сарын дундаж импорт 

  
   Нэг удаа нэг лангуунд бараа таталтаар биедээ авч гардаг бэлэн валютын хэмжээ (3-аас дээш 

лангуу эзэмшдэг худалдаа эрхлэгчийн нэг удаад авч явдаг бэлэн валютын дүн нь эзэмшдэг лангууны 
тоогоор засварлагдсан. Хэт өндөр болон бага дүнг тооцоонд оруулаагүй.) 

    Бараа татдаг сарын дундаж давтамж (жигнэсэн дундаж) 

    Нийт лангууны тоо (Нарантуул, Дүнжингарав, Барс, Шөнийн зах, Сандэй плаза, Бөмбөгөр 1, 
Бөмбөгөр 2 болон Алтжин Бөмбөгөр худалдааны төвүүд дээр идэвхитэй үйл ажиллагаа явуулж буй 
8,180 лангуу) 

  
   Бэлэн мөнгөөр төлбөр тооцоо хийдэг лангууны жин (тохиргоо хийсэн) 

     1 сарын дундаж үүргийн худалдаа 

  
   Нийт худалдан авалтад үүргийн худалдааны эзлэх жин (жигнэсэн дундаж) 

Хүснэгт 6. Судалгааны нэгдсэн дүн 

Барааны ангилал 
Бэлэн валютаар хийгддэг 1 сарын дундаж импорт Үүргийн худалдаа 

  
          

        
      

нэгж $ удаа ш % сая $ % сая $ 

Хүнс 2,122 1.9 633 61% 1.59 52% 0.82 

Хувцас, бөс бараа 1,804 1.7 3,713 83% 9.42 75% 7.08 

Гоо сайхан, ариун цэвэр 1,736 1.8 416 67% 0.89 63% 0.56 

Гэр ахуйн хэрэгсэл 4,210 1.5 994 59% 3.77 51% 1.91 

Гутал цүнх 2,245 1.9 2,424 77% 8.06 78% 6.26 

Нийт   8,180  23.74  16.63 

 

i  Барааíы аíãилал (х¿íñ; хувцаñ, бөñ бараа; ãоо ñайхаí, ариуí цýвýр; ãýр ахуйí хýрýãñýл; 
ãуòал, ц¿íх)

IMi Бýлýí валюòаар òөлбөр òооцоо íь хийãääýã 1 ñарыí äуíäаж импорò
Ci'  нýã уäаа íýã лаíãууíä бараа òаòалòаар биеäýý авч ãарäаã бýлýí валюòыí хýмжýý (3-

ааñ äýýш лаíãуу ýзýмшäýã хуäалäаа ýрхлýãчийí íýã уäааä авч явäаã бýлýí валюòыí ä¿í 
íь ýзýмшäýã лаíãууíы òооãоор заñварлаãäñаí. Õýò өíäөр болоí баãа ä¿íã òооцооíä 
оруулааã¿й.)

vi Бараа òаòäаã ñарыí äуíäаж äавòамж (жиãíýñýí äуíäаж)
Ni нийò лаíãууíы òоо (нараíòуул, д¿íжиíãарав, Барñ, шөíийí зах, саíäýй плаза, Бөмбөãөр 

1, Бөмбөãөр 2 болоí алòжиí Бөмбөãөр хуäалäааíы òөв¿¿ä äýýр иäýвхиòýй ¿йл ажиллаãаа 
явуулж буй 8,180 лаíãуу)

αi'  Бýлýí мөíãөөр òөлбөр òооцоо хийäýã лаíãууíы жиí (òохирãоо хийñýí)
Shi  1 ñарыí äуíäаж ¿¿рãийí хуäалäаа
βi' нийò хуäалäаí авалòаä ¿¿рãийí хуäалäааíы ýзлýх жиí (жиãíýñýí äуíäаж)
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Хүснэгт 6. Судалгааны нэгдсэн дүн

Барааны ангилал
Бэлэн валютаар хийгддэг 
1 сарын дундаж импорт үүргийн худалдаа

Ci’ vi Ni αi’ IMi βi’ Shi
нэгж $ удаа ш % сая $ % сая $

Хүнс 2,122 1.9 633 61% 1.59 52% 0.82
Хувцас, бөс бараа 1,804 1.7 3,713 83% 9.42 75% 7.08
Гоо сайхан, ариун цэвэр 1,736 1.8 416 67% 0.89 63% 0.56
Гэр ахуйн хэрэгсэл 4,210 1.5 994 59% 3.77 51% 1.91
Гутал цүнх 2,245 1.9 2,424 77% 8.06 78% 6.26
нийт 8,180 23.74 16.63

суäалãааíы оíцлох ¿р ä¿íãýýñ äурäвал:
- 1 уäааãийí бараа òаòалòыí äуíäаж ä¿íãийí хамãийí өíäөр íь ãýр ахуйí 

хýрýãñýл, хамãийí баãа íь ãоо ñайхаí, ариуí цýврийí бараа б¿òýýãäýх¿¿í 
байíа. 

- Б¿х аíãиллыí барааíы хуäалäаа ýрхлýãчиä ñарä äуíäжаар 1.5-1.9 уäаа 
бараа òаòаí авалò хийäýã. 

- эх олоíлоãийí äийлýíх хýñãийã хувцаñ, бөñ бараа болоí ãуòал, ц¿íхíий 
хуäалäааа ýрхлýãчиä б¿рä¿¿лж байíа. 

- Бараа òаòаí авахäаа бýлýí валюò хамãийí өрãөíөөр хýрýãлýäýã íь хувцаñ 
бөñ бараа, ãуòал, ц¿íхíий хуäалäаа ýрхлýãчиä, хамãийí баãа хýрýãлýäýã íь 
ãýр ахуйí хýрýãñýл импорòлоãчиä байíа. 

- импорòлоñоí бараа, б¿òýýãäýх¿¿íий ä¿íã ãаальä хамãийí өíäрөөр 
мýä¿¿лäýã íь ãýр ахуйí хýрýãñýл болоí х¿íñíий хуäалäаа ýрхлýãчиä, 
хамãийí баãаар мýä¿¿лäýã íь ãуòал, ц¿íх болоí хувцаñ, бөñ бараа 
импорòлоãчиä байíа. 

- т¿¿вýр ñуäалãааãаар ñарä äуíäжаар 23.7 сая ам.äолларòай òýíцýх 
хýмжýýíий бýлýí валюò хуäалäаа, арилжааíы зорилãоор хилýýр 
ãаäаãшилäаã бол ¿¿íýýñ 16.6 сая ам.äолларòай òýíцýх хýмжýýíий бýлýí 
валюò íь ¿¿рãийí хуäалäаа буюу ãаальä мýä¿¿лýлã¿йãýýр орж ирäýã 
барааíы импорòыã ñаíх¿¿ж¿¿лäýã ä¿í ãарлаа. 

- суäалãааíä íýмýлò мýäýýлýл болãоí 2016 оíы òөлвийã хýрхýí харж байãаа 
òалаар аñуулãа явуулахаä ñуäалãааíä хамраãñäыí 22% íь хýвийí, 21% íь 
өñөлòòýй, 57% íь ñөрөã х¿лýýлòòýй байíа ãýж хариулñаí.

ҮҮрГИйн ХУДАлДААны ТҮҮвЭр СУДАлГАА
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Монголбанк   суäалãааíы ажил “товхимол-10”

Дүрслэл 3. Та 2016 оны борлуулалтыг 2015 оны байдлаас хэр өөрчлөгдөнө гэж үзэж байна вэ?
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Судалгааны онцлох үр дүнгээс дурдвал: 

- 1 удаагийн бараа таталтын дундаж дүнгийн хамгийн өндөр нь гэр ахуйн хэрэгсэл, хамгийн 
бага нь гоо сайхан, ариун цэврийн бараа бүтээгдэхүүн байна.  

- Бүх ангиллын барааны худалдаа эрхлэгчид сард дунджаар 1.5-1.9 удаа бараа татан авалт 
хийдэг.  

- Эх олонлогийн дийлэнх хэсгийг хувцас, бөс бараа болон гутал, цүнхний худалдааа эрхлэгчид 
бүрдүүлж байна.  

- Бараа татан авахдаа бэлэн валют хамгийн өргөнөөр хэрэглэдэг нь хувцас бөс бараа, гутал, 
цүнхний худалдаа эрхлэгчид, хамгийн бага хэрэглэдэг нь гэр ахуйн хэрэгсэл импортлогчид 
байна.  

- Импортлосон бараа, бүтээгдэхүүний дүнг гаальд хамгийн өндрөөр мэдүүлдэг нь гэр ахуйн 
хэрэгсэл болон хүнсний худалдаа эрхлэгчид, хамгийн багаар мэдүүлдэг нь гутал, цүнх болон 
хувцас, бөс бараа импортлогчид байна.  

- Түүвэр судалгаагаар сард дунджаар 23.7 сая ам.доллартай тэнцэх хэмжээний бэлэн валют 
худалдаа, арилжааны зорилгоор хилээр гадагшилдаг бол үүнээс 16.6 сая ам.доллартай тэнцэх 
хэмжээний бэлэн валют нь үүргийн худалдаа буюу гаальд мэдүүлэлгүйгээр орж ирдэг барааны 
импортыг санхүүжүүлдэг дүн гарлаа.   

- Судалгаанд нэмэлт мэдээлэл болгон 2016 оны төлвийг хэрхэн харж байгаа талаар асуулга 
явуулахад судалгаанд хамрагсдын 22% нь хэвийн, 21% нь өсөлттэй, 57% нь сөрөг хүлээлттэй 
байна гэж хариулсан. 

Дүрслэл 3. Та 2016 оны борлуулалтыг 2015 оны байдлаас хэр өөрчлөгдөнө гэж үзэж байна вэ? 
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3. НЭМЭЛТ ТООÖООЛОЛ
3.1 Улирлын нөлөөллийг тусгах

т¿¿вýр ñуäалãааíааñ ãарñаí ¿р ä¿í íь íýã хуäалäаа ýрхлýãчийí ñарыí äуíäаж 
бýлýí валюòыí хýрýãлýý болоí ¿¿рãийí хуäалäааíы ä¿íã илýрхийлýх бөãөөä 
ýíý ä¿íã төлбөрийí òýíцýлä ашиãлахäаа улирлыí íөлөөллийã òуñãах шаарäлаãа 
ãарñаí. ү¿рãийí хуäалäааíы улирлыí шиíж чаíар íь Гаалийí ерөíхий ãазрааñ 
бýлòãýí ãарãаäаã Гаäааä хуäалäааíы барааíы ñòаòиñòик мýäýýллийí улирлыí 
шиíж чаíарòай аäил ãýñýí òаамаãлалä ¿íäýñлýí барааíы аíãилал òуñ б¿рä ñарыí 
íөлөөã оруулах коýффицеíòийã òооцñоí. 

Дүрслэл 4: Барааны имïортын сарын нөлөө, ангилал тус бүрээр, сүүлийн 5 жилийн дунджаар 
тооцсон
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3. НЭМЭЛТ ТООЦООЛОЛ 

3.1. Улирлын нөлөөллийг тусгах 

Түүвэр судалгаанаас гарсан үр дүн нь нэг худалдаа эрхлэгчийн сарын дундаж бэлэн валютын 
хэрэглээ болон үүргийн худалдааны дүнг илэрхийлэх бөгөөд энэ дүнг Төлбөрийн тэнцэлд ашиглахдаа 
улирлын нөлөөллийг тусгах шаардлага гарсан. Үүргийн худалдааны улирлын шинж чанар нь Гаалийн 
ерөнхий газраас бэлтгэн гаргадаг Гадаад худалдааны барааны статистик мэдээллийн улирлын шинж 
чанартай адил гэсэн таамаглалд үндэслэн барааны ангилал тус бүрд сарын нөлөөг оруулах 
коэффицентийг тооцсон.  

Дүрслэл 4: Барааны импортын сарын нөлөө, ангилал тус бүрээр, сүүлийн 5 жилийн дундажаар тооцсон 

  

  
Эх сурвалж: Гаалийн ерөнхий газар  

3.2. Хилийн боомттой аймгийн нөлөөг тусгах 

Түүвэр судалгааны үр дүн нь зөвхөн Улаанбаатар хотод үйл ажиллагаа явуулж буй худалдаа 
эрхлэгчдийг төлөөлөх тул гадаад улстай хил залгаа боомттой аймгууд дахь бэлэн валютын хэрэглээ, 
үүргийн худалдааны дүнг нэмж тусгах шаардлага гарсан. Хилийн боомттой аймгууд нь хэрэглээний 
бараа бүтээгдэхүүнээ Улаанбаатар хотоос татдаггүй, өөрсдөө оруулж ирж худалдаалдаг гэж 
таамаглалаа.    
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3. НЭМЭЛТ ТООЦООЛОЛ 

3.1. Улирлын нөлөөллийг тусгах 

Түүвэр судалгаанаас гарсан үр дүн нь нэг худалдаа эрхлэгчийн сарын дундаж бэлэн валютын 
хэрэглээ болон үүргийн худалдааны дүнг илэрхийлэх бөгөөд энэ дүнг Төлбөрийн тэнцэлд ашиглахдаа 
улирлын нөлөөллийг тусгах шаардлага гарсан. Үүргийн худалдааны улирлын шинж чанар нь Гаалийн 
ерөнхий газраас бэлтгэн гаргадаг Гадаад худалдааны барааны статистик мэдээллийн улирлын шинж 
чанартай адил гэсэн таамаглалд үндэслэн барааны ангилал тус бүрд сарын нөлөөг оруулах 
коэффицентийг тооцсон.  

Дүрслэл 4: Барааны импортын сарын нөлөө, ангилал тус бүрээр, сүүлийн 5 жилийн дундажаар тооцсон 

  

  
Эх сурвалж: Гаалийн ерөнхий газар  

3.2. Хилийн боомттой аймгийн нөлөөг тусгах 

Түүвэр судалгааны үр дүн нь зөвхөн Улаанбаатар хотод үйл ажиллагаа явуулж буй худалдаа 
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3. НЭМЭЛТ ТООЦООЛОЛ 

3.1. Улирлын нөлөөллийг тусгах 
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чанартай адил гэсэн таамаглалд үндэслэн барааны ангилал тус бүрд сарын нөлөөг оруулах 
коэффицентийг тооцсон.  

Дүрслэл 4: Барааны импортын сарын нөлөө, ангилал тус бүрээр, сүүлийн 5 жилийн дундажаар тооцсон 

  

  
Эх сурвалж: Гаалийн ерөнхий газар  
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3.2 Õилийí боомòòой аймãийí íөлөөã òуñãах

т¿¿вýр ñуäалãааíы ¿р ä¿í íь зөвхөí улааíбааòар хоòоä ¿йл ажиллаãаа явуулж 
буй хуäалäаа ýрхлýãчäийã òөлөөлөх òул ãаäааä улñòай хил залãаа боомòòой 
аймãууä äахь бýлýí валюòыí хýрýãлýý, ¿¿рãийí хуäалäааíы ä¿íã íýмж òуñãах 
шаарäлаãа ãарñаí. Õилийí боомòòой аймãууä íь хýрýãлýýíий бараа б¿òýýãäýх¿¿íýý 
улааíбааòар хоòооñ òаòäаãã¿й, өөрñäөө оруулж ирж хуäалäаалäаã ãýж òаамаãлалаа. 

Õилийí боомòòой аймãууäыí6 òооцооллыã ã¿йцýòãýхäýý үсÕ-íооñ бýлòãýí 
ãарãаäаã “өрхийí íийãýм, ýäийí заñãийí ñуäалãаа, 2014” äýх “нýã х¿íä ñарä 
íоãäох хýрýãлýý, ¿íäñýí íýр òөрлөөр” ¿з¿¿лýлòийã ашиãлаñаí. улмаар хилийí 
боомòòой аймãууä äахь бýлýí валюòаар òөлөãäñөí импорò болоí ¿¿рãийí 
хуäалäааíы ä¿íã äараах байäлаар òооцлоо7. ү¿íä: 
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Хилийн боомттой аймгуудын6 тооцооллыг гүйцэтгэхдээ ҮСХ-ноос бэлтгэн гаргадаг “Өрхийн нийгэм, 
эдийн засгийн судалгаа, 2014” дэх “Нэг хүнд сард ногдох хэрэглээ, үндсэн нэр төрлөөр” үзүүлэлтийг 
ашигласан. Улмаар хилийн боомттой аймгууд дахь бэлэн валютаар төлөгдсөн импорт болон үүргийн 
худалдааны дүнг дараах байдлаар тооцлоо7. Үүнд:  
 

          
  

     
 

 

          
  

     
 

 

a Олон Улсын шинж чанартай хилийн боомттой аймгууд 

b Олон улсын шинж чанартай хилийн боомтгүй аймгууд 

  Өрхийн тоо 

C Нэгж өрхийн сарын дундаж зарлага 

    Боомттой аймгуудын бэлэн валютаар хийсэн 1 сарын дундаж импорт /түүвэр судалгааны үр дүн/ 

    Боомттой аймгуудын 1 сарын дундаж үүргийн худалдаа /түүвэр судалгааны үр дүн/ 

 

Дээрх аргачлалын дагуу тооцоолбол Олон Улсын шинж чанартай хилийн боомттой аймгуудын хил 
дамнасан бэлэн валютын хэрэглээ нь сард дунджаар 3.74 сая ам.доллартай тэнцэх хэмжээнд, үүргийн 
худалдаа нь 2.62 сaя ам доллартай тэнцэх хэмжээнд байдаг таамаг тооцоо гарсан. 

Судалгааны тайлангийн 2 дугаар бүлэгт танилцуулсан түүвэр судалгаагаар тогтоогдсон үр дүнд дээрх 
нэмэлт тооцооллыг тусгаснаар Монгол Улсын хэмжээнд сард дунджаар 27.5 сая ам.долларын импорт 
бэлэн валютаар төлөгддөг, үүнээс 19.2 сая ам.долларын импортын дүн нь гаальд мэдүүлэгддэггүй 
үүргийн худалдаанд зарцуулагддаг болох нь тогтоогдлоо.   

4. ДҮГНЭЛТ, САНАЛ 

Судалгаагаар Улаанбаатар хотод үйл ажиллагаа эрхэлж буй томоохон худалдааны төвүүдэд худалдаа 
эрхлэгчид сард дунджаар 23.7 сая ам.доллартай тэнцэх хэмжээний бэлэн валютыг хилээр авч гардаг, 
үүнээс 16.6 сая ам.доллартай тэнцэх хэмжээний валют нь гаалийн статистикт бүртгэлгүй импортын 
санхүүжилтэд буюу үүргийн худалдаанд ашиглагддаг гэсэн үр дүн гарсан.  

                                                   
6 Баян-Өлгий аймаг, Дорноговь аймаг, Дорнод аймаг, Сэлэнгэ аймаг, Ховд аймаг 
7 Үндэсний статистикийн хорооноос ирүүлсэн саналыг тусгав. 
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6 Баян-Өлгий аймаг, Дорноговь аймаг, Дорнод аймаг, Сэлэнгэ аймаг, Ховд аймаг 
7 Үндэсний статистикийн хорооноос ирүүлсэн саналыг тусгав. 

a Олоí улñыí шиíж чаíарòай хилийí боомòòой аймãууä
b Олоí улñыí шиíж чаíарòай хилийí боомòã¿й аймãууä
U өрхийí òоо
C нýãж өрхийí ñарыí äуíäаж зарлаãа
IMa Боомòòой аймãууäыí бýлýí валюòаар хийñýí 1 ñарыí äуíäаж импорò (ò¿¿вýр ñуäалãааíы 

¿р ä¿í)
Sha Боомòòой аймãууäыí 1 ñарыí äуíäаж ¿¿рãийí хуäалäаа (ò¿¿вýр ñуäалãааíы ¿р ä¿í)

дýýрх арãачлалыí äаãуу òооцоолбол Олоí улñыí шиíж чаíарòай хилийí 
боомòòой аймãууäыí хил äамíаñаí бýлýí валюòыí хýрýãлýý íь ñарä äуíäжаар 
3.74 ñая ам.äолларòай òýíцýх хýмжýýíä, ¿¿рãийí хуäалäаа íь 2.62 ñaя ам 
äолларòай òýíцýх хýмжýýíä байäаã òаамаã òооцоо ãарñаí.

суäалãааíы òайлаíãийí 2 äуãаар б¿лýãò òаíилцуулñаí ò¿¿вýр ñуäалãааãаар 
òоãòооãäñоí ¿р ä¿íä äýýрх íýмýлò òооцооллыã òуñãаñíаар Моíãол улñыí 
хýмжýýíä ñарä äуíäжаар 27.5 ñая ам.äолларыí импорò бýлýí валюòаар 
òөлөãääөã, ¿¿íýýñ 19.2 ñая ам.äолларыí импорòыí ä¿í íь ãаальä мýä¿¿лýãääýãã¿й 
¿¿рãийí хуäалäааíä зарцуулаãääаã болох íь òоãòооãäлоо. 

6 Баяí-өлãий аймаã, дорíоãовь аймаã, дорíоä аймаã, сýлýíãý аймаã, Õовä аймаã
7 үíäýñíий ñòаòиñòикийí хорооíооñ ир¿¿лñýí ñаíалыã òуñãав.

ҮҮрГИйн ХУДАлДААны ТҮҮвЭр СУДАлГАА
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Монголбанк   Судалгааны ажил “Товхимол-10”

4. ДҮГНЭЛТ, САНАЛ

суäалãааãаар улааíбааòар хоòоä ¿йл ажиллаãаа ýрхýлж буй òомоохоí 
хуäалäааíы òөв¿¿äýä хуäалäаа ýрхлýãчиä ñарä äуíäжаар 23.7 ñая ам.äолларòай 
òýíцýх хýмжýýíий бýлýí валюòыã хилýýр авч ãарäаã, ¿¿íýýñ 16.6 ñая 
ам.äолларòай òýíцýх хýмжýýíий валюò íь ãаалийí ñòаòиñòикò б¿рòãýлã¿й 
импорòыí ñаíх¿¿жилòýä буюу ¿¿рãийí хуäалäааíä ашиãлаãääаã ãýñýí ¿р ä¿í 
ãарñаí. 

т¿¿íчлýí Олоí улñыí шиíж чаíарòай хилийí боомòòой аймãууäыí бýлýí 
валюòыí хýрýãлýý, ¿¿рãийí хуäалäааíы ä¿íã òооцоололä íýмж òуñãаñíаар 
Моíãол улñыí хýмжýýíä ñарä äуíäжаар 27.5 ñая ам.äолларыí импорò бýлýí 
валюòаар òөлөãääөã, ¿¿íýýñ 19.2 ñая ам.äолларыí импорòыí ä¿í íь ãаальä 
мýä¿¿лýãääýãã¿й ¿¿рãийí хуäалäааíä зарцуулаãääаã болох íь òоãòооãäлоо. 

дýýрх ¿¿рãийí хуäалäааíы хýмжýý íь òуñ ãазрааñ 2012, 2013 оíууäаä хийñýí 
“Бýлýí валюòыí ñуäалãаа”-íы ¿р ä¿íòýй харьцаíãуй íийцòýй байãаа бол бýлýí 
валюòыí ãарах урñãалыí хýмжýý íь äýýрх ñуäалãааíууä болоí 2014 оíä хийñýí 
“ирãýä, аанБ-ыí бýлýí валюòыí ñуäалãаа”-íы ¿р ä¿íãýýñ харьцаíãуй баãа 
байíа. иймä төлбөрийí òýíцлийí 6 äуãаар арãачлалаар òооцñоí ñòаòиñòикийí 
б¿рòãýл äýх (i) ¿¿рãийí хуäалäааíы ä¿íã òооцохäоо оäооãийí арãачлалыã 
¿рãýлжл¿¿лýí хýрýãлýх, (ii) хуäалäаа, íаймааíы зорилãоор ãарч буй бýлýí 
валюòыí урñãалыí òооцооллыã äахиí íяãòлах íь з¿йòýй ãýж ¿злýý. 
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Монголбанк   Судалгааны ажил “Товхимол-10”

Хавсралт: Судалгааны маягт

МОНГОЛБАНК

ҮҮРГИЙН ХУДАЛДААНЫ 
ТҮҮВЭР СУДАЛГАА

Монголбанк нь Монгол Улсын Төлбөрийн тэнцлийн статистикийг бэлтгэн 
боловсруулдаг бөгөөд тус статистикийн барааны дансны үзүүлэлтийг 
сайжруулах зорилгоор энэхүү түүвэр судалгааг зохион байгуулж байна. 
Судалгааг бөглөхөд ойролцоогоор 1 минут зарцуулагдана. Мэдээллийн 
нууцлалыг Монгол Улсын Статистикийн тухай хуулийн дагуу чандлан 
хадгалах тул Та үнэн зөв бөглөнө үү.

1. Худалдан борлуулж буй бүтээгдэхүүний төрөл?
a. Хүнс b. Хувцас, бөс бараа
c. Гоо сайхан, ариун цэвэр d. Гэр ахуйн хэрэгсэл
e. Гутал, цүнх f. Бусад ……………….

2. Аль улсаас бараагаа оруулж ирдэг вэ? 
a. Хятад b. Өмнөд солонгос 
c. Турк d. Польш
e. Орос f. Бусад ……………….

3. Та аль боомтоор хил нэвтэрдэг вэ? 
a. Замын Үүд b. Чингис Хаан ОУнБ
c. Алтанбулаг d. Бусад ........................

4. Бараа татах зорилгоор сард хэдэн удаа хилээр нэвтэрдэг вэ? 
a. 1 b. 2
c. 3 d. 4-өөс дээш

5. Та хэдэн лангуугаар үйл ажиллагаа эрхэлж байна вэ? 
a. 1 b. 2
c. 3 d. 4-ээс дээш
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6. Худалдаж авсан барааны төлбөрийг хэрхэн төлдөг вэ? 
a. Бэлнээр төлдөг b. Карт уншуулдаг
c. Банкаар шилжүүлдэг d. Мөнгөнгүүр гэх мэт ББСБ-аас 

дамжуулдаг

7. Хилээр 1 удаа нэвтрэхдээ хэдий хэмжээний бэлэн валют биедээ авч гардаг 
вэ? (хүснэгтэд нөхөж бөглөнө үү.)

валютын төрөл Бэлэн валютын хэмжээ
(энгийн үед)

Бэлэн валютын хэмжээ
(Баярын үед)

Америк доллар $
Хятад юань ¥
Монгол төгрөг ₮
Бусад ( ………….)
Бусад ( ………….)
Бусад ( ………….)

8. Дээрх дүнгээс хэдэн хувийг гаальд мэдүүлдэг вэ? 
a. 0% b. 10% c. 20% d. 30% e. 40%
f. 50% g. 60% h. 70% i. 80% j. 100%

9. 2016 оны борлуулалтыг 2015 оны байдлаас хэр өөрчлөгдөнө гэж үзэж 
байна вэ? 

a. Хэвийн b. Өсөлттэй c. Бууралттай

Судалгаанд идэвхитэй оролцсонд баярлалаа.
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