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“Өрсөлдөөний хууль ба бодлого” сэдэвт зүүн азийн  
Тавдугаар бага хурал, дээд хэмжээний уулзалтын тайлан 

 
 “Өрсөлдөөний хууль ба бодлого” сэдэвт Зүүн Азийн орнуудын 5 дугаар бага 
хурлыг 2009 оны 6 дугаар сарын 29-нд Монголын Өрсөлдөөний байгууллага болох 
Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө Газар, Японы Шударга худалдааны хороо 
болон Азийн хөгжлийн банкны институт хамтран “Сүнжингранд” зочид буудалд 
зохион байгуулсан бөгөөд энэхүү бага хуралд Зүүн азийн 12 орны, Европын 1 
орны нийт 15-н байгууллагын 140 гаруй төлөөлөгчид хүрэлцэн ирж оролцсон юм. 
Хурлын үеэр Монгол Улсын Тэргүүн Шадар сайд Н.Алтанхуяг мэндчилгээ 
дэвшүүлж, хурлын үйл ажиллагаанд амжилт хүслээ.  

Зүүн азийн өрсөлдөөний байгууллагуудын 5 дугаар бага хурал 3 үе шаттай 
явагдсан бөгөөд эхний хуралдаанаар өрсөлдөөний хууль, бодлогын ач холбогдол, 
хөгжил дэвшлийн талаар өрсөлдөөний хөгжингүй байгууллагууд болох Японы 
ШХХ, Солонгосын ШХХ, Тайваний ШХХ-ны төлөөлөгчид илтгэл тавилаа. 
Хоёрдугаар хуралдаанаар Монголын өрсөлдөөний хууль, бодлогын хэрэгжилтийн 
өнөөгийн байдал болон цаашдын чиг хандлагын талаар ШӨХТГазрын дарга 
Д.Мандах, “Монголын өрсөлдөөний хуульд хийсэн үнэлгээ, дүгнэлт” сэдвээр 
Японы ШХХ-ны судлаач илтгэл тавьснаас гадна МУИС-ийн багш Х.Цэвэлмаа, 
“Transparency International” ТББ-н тэргүүн Б.Сүхбүрэн нар Монголын өрсөлдөөний 
орчин, түүнд хийсэн судалгаа, олон улсын чиг хандлага болон Монголын өнөөгийн 
нийгэм дэх хээл хахууль, картелийн талаархи илтгэлүүдээ тавьж, өөрсдийн санал 
бодлоо солилцлоо. Мөн Солонгосын ШХХ-оос манай өрсөлдөөний хуулинд дүн 
шинжилгээ хийлгүүлэхээр шинжээчээ илгээж байсан бөгөөд энэхүү хуралдаанаар 
Монголын өрсөлдөөний хуулийн талаархи өөрсдийн санал бодлоо хуваалцсан 
билээ. 

Хуралдааны сүүлийн үе шатанд “Төрийн зохицуулалт ба өрсөлдөөний 
бодлогын уялдаа холбоо” сэдвээр Индонези, Тайланд, Вьетнамын Өрсөлдөөний 
байгууллагуудын төлөөлөгчид илтгэл тавьж хэлэлцүүллээ.  

Ийнхүү ШӨХТГазрын зохион байгуулсан Зүүн азийн өрсөлдөөний 
байгууллагуудын 5 дугаар бага хурал амжилттай болж өндөрлөсөн бөгөөд энэхүү 
хурлын үр дүнд өрсөлдөөн бол зах зээлийн эдийн засгийн хамгийн чухал 
механизм зайлшгүй мөн бөгөөд харин өрсөлдөөний хуулийг эдийн засгийн 
хөгжилтэй уялдуулан байнга шинэчлэх шаардлагатайг Олон улсын туршлагаас 
ойлгож авсан юм.  

Мөн түүнчлэн энэхүү хурлын гол зорилтуудын нэг бол Монголын 
өрсөлдөөний хуульд үнэлэлт, дүгнэлтийг өрсөлдөөний хөгжингүй 
байгууллагуудаар хийлгэснээр түүний давуу болон сул талыг тодруулж, цаашид 
хуулиндаа юуг тусгавал илүү зохилтой талаархи санал бодлуудыг тэднээс тусган 
авч чадсан болно.  
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Энэхүү хуралдааныг Монгол улсад зохион байгуулснаар нийгэмд 
өрсөлдөөний хууль, бодлогын ач холбогдлыг илүү сайн ойлгуулахад бага ч атугай 
дөхөм болсон бөгөөд энэхүү хуралдаанаар өрсөлдөөний чиглэлээр дэлхийд 
тэргүүлэгч бүс болъё гэсэн ШӨХТГазрын даргын саналыг энэхүү хуралдаанд 
оролцогчид талархан хүлээн авсан юм. Мөн хурлын нэг онцлог бол Хятадын 
өрсөлдөөний чиглэлийн 3 байгууллагын төлөөлөгчид анх удаагаа оролцсон явдал 
бөгөөд ОХУ-н Монополийн эсрэг газрын төлөөлөгч ажиглагчаар мөн оролцсон 
билээ. 

 


