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ЗАХ ЗЭЭЛИЙН ӨРСӨЛДӨӨНИЙ ТУХАЙ ОЙЛГОЛТ

Зах зээлийн өрсөлдөөн гэдэг нь аж ахуй эрхлэгчид ашиг, орлого, зах зээлд
эзлэх байр сууриа нэмэгдүүлэх зэрэг бизнесийн тодорхой зорилгод хүрэхийн тулд
худалдан авагчдыг татахын төлөө зах зээл дээр хийж байгаа тэмцэл юм.

Өрсөлдөөн, эсвэл зах зээлийн эрэлтийг хангахын төлөө бизнес эрхлэгчийн
хоорондын идэвхитэй тэмцэл нь эдийн засагт зарим чухал үр дүнг бий болгодог.

1. Аж ахуй нэгжид бүтээгдэхүүн, үйлчилгээгээ хамгийн бага зардлаар үйлдвэрлэх,
хүргэх хөшүүрэг болдог.

2. Зардал буурснаар хэрэглэгчдэд хүрэх үнэ бага түвшинд байх, алхам алхмаар
буурахад хүргэнэ.

3. Бизнес эрхлэгчдэд үнэ нь бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх, шинэ процессийг бий болгох,
шинэ зах зээлд орох боломжийг олгосноороо технологийн дэвшил, өндөр чанартай
бүтээгдэхүүн үйлчилгээг бий болгоход хүргэдэг.



Өрсөлдөх чадвар ба зах зээлийн өрсөлдөөн

Өрсөлдөх чадвар гэдэг нь улс орон чөлөөт худалдаа, шударга зах зээлийн орчинд олон улсын
зах зээлийн шаардлагад нийцсэн бараа, бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх, үйлчилгээ үзүүлдэг байх түвшин,
үүний зэрэгцээ хүн амынхаа бодит орлогыг урт хугацаанд тасралтгүй нэмэгдүүлэн, бататгадаг чадвар
юм.

Мөн нийлүүлэгч, харилцагч нарын үнэлэмж, өрсөлдөөнт орчин, хүн амын чадавхи хоёрын
үйлдэл ба хариу үйлдэл үзүүлэх чадварыг, мөн өөрчлөлтийн зайлшгүй стратегийг хэрэгжүүлэх
технологийг тодорхойлогч санхүүгийн бат бэх байдал зэрэг өөр хоорондоо зөрчилдөж болзошгүй хүчин
зүйлсийг тэнцвэртэй байлган бататгах замаар өрсөлдөх чадвар нь Зах зээлийн шударга өрсөлдөөнийг
бэхжүүлдэг.

Эдийн засгийн бодлого, өрсөлдөх чадварын судалгааны төвийн хамтрагч “Дэлхийн өрсөлдөх
чадварын судалгааны төв” (ДӨЧТ, IMD World Competitiveness Center)-ийн дэргэдэх “Олон улсын
удирдлагын хөгжлийн хүрээлэн” (ОУУХХ)-ээс “Дэлхийн өрсөлдөх чадварын жилийн тайлан 2018”
судалгааны үр дүнгийн урьдчилсан үр дүнд Монгол Улс 63 улсаас 52.6 оноогоор (100 онооноос) 62-рт
эрэмбэлэгдлээ. Өнгөрсөн жилийн тайланд нийт 63 улсаас 48.1 оноотой 62-рт эрэмбэлэгдэж байсантай
харьцуулахад өрсөлдөх чадварын ерөнхий оноо өсжээ.



Дэлхийн өрсөлдөх чадварын жилийн тайлан 2018” 
судалгааны үр дүн

Эх сурвалж: “Дэлхийн өрсөлдөх чадварын судалгааны төв” (IMD World Competitiveness Center)-ийн дэргэдэх “Олон улсын удирдлагын хөгжлийн хүрээлэн”-ийн

“Дэлхийн өрсөлдөх чадварын жилийн тайлан 2018”

Уг тайлан нь 1989 оноос хойш жил бүр 258

гаруй үзүүлэлтээр хэмжиж гаргадаг тусгай тайлан

юм. Статистик тоон үзүүлэлтэд үндэсний

хөдөлмөр эрхлэлт, худалдааны тоо баримт зэрэг

багтаж байгаа бол “зөөлөн” тоон мэдээлэл буюу

Удирдах ажилтны санал асуулгаар бизнесийн

байгууллагуудын авлигал, байгаль орчны асуудал,

амьдралын чанар зэрэгт тулгуурлан

боловсруулдаг.

Жишээлбэл: “Австри улсын бизнесийн байгууллагуудын

бүтээмж өссөн нь засгийн газрын өрийг багасгаж, эдийн

засаг өсөхөд нөлөөлсөн гэж үзэж байгаа бол БНХАУ-ын

хувьд биет болон биет бус дэд бүтцийн хөрөнгө оруулалт,

хууль эрх зүйн орчин, байгууллагын ашигт ажиллагааны

гүйцэтгэлийг сайжруулахад анхаарч ажилласан нь

нөлөөлсөн гэх судалгаа гарсан байна.



Өрсөлдөөний тухай 
хууль

Хэрэглэгчийн эрхийг 
хамгаалах тухай хууль

Зар сурталчилгааны 
тухай хууль

Төрийн болон орон 
нутгийн өмчийн 

хөрөнгөөр бараа, ажил, 
үйлчилгээ худалдан 

авах тухай хууль

Сонгуулийн тухай хууль
Монгол хэлний тухай 

хууль

ШӨХТГ

ХУУЛЬ, ЖУРАМ

2010 Монгол Улсын
Засгийн газрын 298
дугаар тогтоол

• “Зүй ёсны монополь
болон давамгай
байдалтай аж ахуй
эрхлэгчийг тогтоох
журам”

2012 оны Монгол
Улсын Засгийн
газрын 66 дугаар
тогтоол

• Шударга
өрсөлдөөн,
хэрэглэгчийн төлөө
газрын дүрэм

2012 оны Монгол Улсын
Засгийн газрын 118 дүгээр
тогтоол

• “Давамгай байдалтай
хуулийн этгээд нэгдэх,
нийлэх замаар өөрчлөн
байгуулагдах, бусад
компанийн хувьцааг
худалдан авахад дүгнэлт
гаргах журам”

2012 оны Монгол
Улсын Засгийн газрын
119 дүгээр тогтоол

• “Өрсөлдөөнийг
хязгаарлахад
чиглэсэн гэрээ,
хэлцэл /картель/
байгуулсан, шийдвэр
гаргасан этгээдийн
талаар мэдээлэл
ирүүлсэн иргэнд
мөнгөн урамшуулал
олгох журам”

Өрсөлдөөний хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх хүрээнд:

ХУУЛЬ, ЖУРАМ



Өрсөлдөөний тухай хуулийн зорилт

Энэ хуулийн зорилт нь аж ахуй эрхлэгчийн зах зээлд шударгаар
өрсөлдөх нөхцөлийг бүрдүүлэх, зах зээлд ноёлох болон өрсөлдөөнд харш
аливаа үйл ажиллагаанаас урьдчилан сэргийлэх, хориглон хязгаарлах,
өрсөлдөөнийг зохицуулах байгууллагын эрх зүйн үндсийг тодорхойлж,
тэдгээртэй холбогдсон харилцааг зохицуулахад оршино.



Өрсөлдөөний тухай хуулийн зохицуулалт

Төрийн 
захиргааны 

байгууллагаас 
өрсөлдөөнийг 
хязгаарлахад 
чиглэсэн үйл 
ажиллагаа 
явуулахыг 
хориглох 

зохицуулалт

Зүй ёсны 
монополь 

болон давамгай 
байдалтай аж 

ахуй 
эрхлэгчийн үйл 
ажиллагаанд 

хийх 
зохицуулалт 

Компаниудын 
нэгдэх, нийлэх 

үйл 
ажиллагаанд 

хийх 
зохицуулалт 

Шударга бус 
өрсөлдөөн 

буюу 
өрсөлдөөнийг 
хязгаарлахад 
чиглэсэн үйл 
ажиллагаанд 

хийх 
зохицуулалт 

Өрсөлдөөнийг 
хязгаарлахад 

чиглэсэн гэрээ, 
хэлцэл 

/картель/ 
зохицуулалт



Төрөөс зах зээлийн өрсөлдөөнд нөлөөлөхөд чиглэсэн 
үйл ажиллагаа явуулахыг хориглоно

• Төрөөс аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай
зөвшөөрлийг нэг аж ахуйн нэгжид олгохТусгай зөвшөөрөл

• Төрөөс тодорхой салбарын үйл ажиллагааг
дэмжих зорилгоор татварын болон бусад
хөнгөлөлт чөлөөлөлт эдлүүлдэг бөгөөд
тодорхой аж ахуйн нэгжид чиглэх

Хөнгөлөлт, чөлөөлөлт

• Хөнгөлөлттэй зээл тусламж, бусад
төрийн дэмжлэгДавуу байдал, дэмжлэг
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Зүй ёсны монополь болон давамгай 

байдалтай аж ахуйэрхлэгч

Тухайн бараа, бүтээгдэхүүний зах зээлд

нийлүүлэлт хийж байгаа нэг этгээд байхад л

нийгмийн дундаж зардал хамгийн бага байх

боломжтой зах зээлд үйл ажиллагаа явуулж

байгаа аж ахуй эрхлэгчийг хэлнэ.

Тодорхой бараа бүтээгдэхүүний зах зээлд

дангаараа буюу бусад этгээдтэй хамтран, эсхүл

харилцан хамаарал бүхий этгээд үйлдвэрлэл,

борлуулалтын, эсхүл худалдан авалтын гуравны

нэг буюу түүнээс дээш хувийг эзэлж байвал

давамгай байдалтай аж ахуй эрхлэгч гэж үзнэ.

ЗҮЙ ЁСНЫ МОНОПОЛЬ БОЛОН ДАВАМГАЙ БАЙДАЛТАЙ 

АЖ АХУЙ ЭРХЛЭГЧИД 



33,930

33,889

3,821 

7,414

6,695

Эх сурвалж: Үндэсний статистикийн хороо, Статистикийн  мэдээллийн нэгдсэн сан

Нийт 
85,749 

Үйл ажиллагаа явуулж байгаа Аж ахуй нэгж, байгууллагуудын үйл ажиллагааны чиглэл, бүтцээр

/2019.01.01 өдрийн байдлаар/

ЗҮЙ ЁСНЫ МОНОПОЛЬ БОЛОН ДАВАМГАЙ БАЙДАЛТАЙ 

АЖ АХУЙ ЭРХЛЭГЧИД 

• 33 зах зээлд давамгай байдалтай аж ахуй эрхлэгч тогтоогдсон.210

• 7 зах зээлд зүй ёсны монополь аж ахуй эрхлэгч тогтоогдсон.95



Өрсөлдөөнийг хязгаарлахад чиглэсэн гэрээ, хэлцэл буюу картелийн 
зохицуулалт

✓Бараа бүтээгдэхүүний үнийг хэлцэн тогтоох

✓Зах зээлийг хуваарилах

✓Үйлдвэрлэл, нийлүүлэлт, борлуулалт, тээвэрлэлт, зах зээлд нэвтрэн орох боломж,
хөрөнгө оруулалт, техник, технологийн шинэчлэлийг хязгаарлах

✓Уралдаант шалгаруулалт, дуудлага худалдаа, тендерт оролцохдоо харилцан
тохиролцох

✓Үндэслэлгүйгээр аж ахуйн харилцаа тогтоохоос татгалзах

✓Барааг гуравдагч этгээдэд худалдах, худалдан авахыг хязгаарлах

✓Өрсөлдөөнд чухал ач холбогдол бүхий хэлцэл, тохиролцооноос хамсан татгалзах

✓Гэрээ, хэлцлийг дэмжин оролцохыг хориглоно.



2018 ОНЫ СТАТИСТИК МЭДЭЭ
/Өрсөлдөөн болон тендерийн өргөдөл гомдол, хяналт шалгалтын тоо мэдээ/

Үзүүлэлтүүд Нийт

Ирсэн өргөдөл

аж ахуйн эрхлэгч 128

тендерийн гомдол 205

бусад 71

Нийт 404

Хийсэн хяналт 

шалгалт ӨТХ-ийн зөрчил 23

Нийт 23

Хяналт шалгалтанд хамрагдсан аж ахуй эрхлэгч /ш/ 168

Ногдуулсан торгууль шийтгэврийн хэмжээ /сая.төгрөг/ 1.942.6



ӨРСӨЛДӨӨН БА ТЕНДЕР 

№ Шийдвэрлэсэн байдал Бүгд 

1 ТБОНӨБАҮХАТ хууль зөрчсөн 98

2 Хууль зөрчөөгүй 63

3 Тендерт оролцогч биш 15

4 Түдгэлзүүлэн хянаж байгаа 4

5 Нээлт хийсэн 18

6 Гомдлоо буцаан татсан 6

7 Нийт гомдлын тоо 205

Өрсөлдөөний тухай хуулийн 11 зүйлийн 11.1.4-т “Уралдаант шалгаруулалт, дуудлага худалдаа болон төрийн

болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагаанд оролцохдоо бараа

бүтээгдэхүүний үнэ болон бусад нөхцөл, шалгуурыг урьдчилан тохиролцох”-ыг хориглоно.

22%

4%

11%

9%
13%

6%

24%

11%

2018 оны 12 дугаар сарын байдлаар 

Эрүүл мэнд 

Боловсрол 

Хүнс, хөдөө аж ахуй 

Зам тээвэр

Банк, даатгал

Уул уурхай 

Барилга, дэд бүтэц

Эрчим хүч



158

122

23

94

56

86

127

205

2011 он 2012 он 2013 он 2014 он 2015 он 2016 он 2017 он 2018 он

Тендерийн гомдлын тоо /2010-2018 он/

ТӨРИЙН БОЛОН ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИЙН ХӨРӨНГӨӨР БАРАА, 

АЖИЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХУДАЛДАН АВАХ ТУХАЙ ХУУЛИЙН ХҮРЭЭНД
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• Зохиомлоор тухайн бараа бүтээгдэхүүний хомсдол бий болгох, бараа бүтээгдэхүүний

үйлдвэрлэл, борлуулалтыг зогсоох, хэмжээг хязгаарлах;

• Бараа бүтээгдэхүүнд үндэслэлгүйгээр хэт өндөр үнэ тогтоох;

• Бараа бүтээгдэхүүн борлуулахдаа иж бүрдэлд ороогүй бараа дагалдуулах;

• Бараа бүтээгдэхүүний үнийг хэлцэн тогтоох;

• Зах зээлийг нутаг дэвсгэр, үйлдвэрлэл, үйлчилгээ, борлуулалт, барааны нэр, төрөл, худалдан

авагчаар хуваарилах;

• Бусдын барааны тэмдэг, шошго, аж ахуй эрхлэгчийн нэр, барааны чанарын баталгааг дур

мэдэн хэрэглэх, барааны оноосон нэр, баглаа боодлыг хуулбарлах;

Бизнесийн орчинд гарч буй өрсөлдөөний зөрчлүүд



АНХААРАЛ ХАНДУУЛСАНД 
БАЯРЛАЛАА


