
МОНГОЛД БИЗНЕС ЭРХЛЭЛТИЙГ ХЯЛБАРШУУЛСАН БАЙДАЛ: НЭГ ЖИЛИЙН ӨӨРЧЛӨЛТ 
ШИНЭЧЛЭЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

 
Шинэчлэлийн шаардлага: Дэлхийн Банкны “Бизнес эрхлэх нь 2012” судалгааны “Бизнес эрхлэлтийг 
хялбаршуулсан байдал”-ын шалгуур үзүүлэлтээр Монгол Улс 183 орноос 86 дугаар байрт жагсжээ. 
Сүүлийн 5 жилийн судалгаанаас харахад Монгол Улсад хийгдсэн шинэчлэл бараг бүртгэгдээгүй байна. 
Энэ хугацаанд бусад улс орнууд шинэчлэл хийж байсан учраас 2006 онд Монгол Улс анх үнэлүүлж 
байсан 41 дүгээр байрнаасаа ухарч 86 дугаар байрт оржээ.  

Хувийн хэвшлийн төлөөллөөс 2012 оны 7-8 сард шинэ Засгийн газрын үйл ажиллагааны эхний жилд 
хэрэгжих боломжтой, боломжийн өртөгтэй, өндөр үр нөлөөтэй шинэчлэл хийх замаар бизнесийн орчныг 
дэмжих шинэчлэлийн тэргүүлэх 5 чиглэлийг тодорхойлсон. Санал болгож буй шинэчлэл нь доорхи үр 
дүнд хүргэнэ. Үүнд:  

 Шаардлагагүй, хүнд суртал бий болгодог хууль сахилтын зардлыг бууруулж, төрийн ил тод 
байдал, үр ашиг, үр дүнтэй байдлыг сайжруулах   

 Хувийн хэвшилд дорвитой хэмнэлтийг бий болгосноор ажлын байр бий болгох хөрөнгө оруулалт 
хийх боломж бизнес эрхлэгчдэд нээгдэх  

 Дотоод, гадаадын хөрөнгө оруулалтыг дэмжиж, Монгол Улсын нэр хүндийг олон улсын тавцанд 
өргөх. 

Шинэчлэлүүдийг хамтад нь хэрэгжүүлж чадвал Дэлхийн Банкны судалгааны “Бизнес эрхлэлтийг 
хялбаршуулсан байдал”-ын ерөнхий шалгуур үзүүлэлт сайжирч, судалгаанд хамрагдсан 183 орноос 86 
дугаар байрт жагсаж буй Монгол Улсыг 46 байраар урагшлуулж, 40 дүгээр байрт оруулах боломжтой. 
Монгол Улс гурваас доошгүй шинэчлэлийг хэрэгжүүлж, 46 байраар урагшилсан тохиолдолд “Бизнес 
эрхлэх нь 2014” судалгааны Топ 10 шинэчлэгчдийн нэг, магадгүй Шинэчлэгчдийг тэргүүлэгч улс болоход 
тус болох юм.    

Нэг жилийн хугацаанд хэрэгжих шинэчлэлийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний зорилт: Монгол 
Улс нь (1) бизнес эхлүүлэх, (2) барилгын зөвшөөрөл авах, (3) татвар төлөх, (4) хөрөнгө оруулагчдыг 
хамгаалах, (5) гадаад худалдаа хийхэд шаардагдах хугацаа, зардлыг багасгаснаар “Бизнес эрхлэх нь 
2014” судалгааны “Бизнес эрхлэлтийг хялбаршуулсан байдал”-ын үзүүлэлт мэдэгдэхүйц сайжирна.   

Хэрэгжүүлэх механизм: Төрийн холбогдох байгууллагаар ахлуулсан, хувийн хэвшлийн төлөөлөл 
багтсан Ажлын хэсэг, техникийн зөвлөх багийн дэмжлэгтэйгээр хэрэгжүүлнэ. Үүнд:  

 

Нөөц бололцоо: Төрийн байгууллагуудын мэргэжилтнүүд, бизнесийн холбоодын төлөөлөгчид. АНУ-ын 
Олон Улсын Хөгжлийн Агентлагийн санхүүжилттэй Бизнесийг Дэмжих Санаачлага төсөл, Эдийн Засгийн 
Бодлого, Өрсөлдөх Чадварын Судалгааны Төв, Азийн Хөгжлийн Банк болон бусад түнш 
байгууллагуудын техникийн туслалцаа, дэмжлэг.  

Үүрэг, хариуцлага: Засгийн Газрын Хэрэг Эрхлэх Газар (ЗГХЭГ) нь шинэчлэлийн ажлыг ерөнхий 
зохицуулалтаар хангана. Түүнчлэн шинэчлэлийн тэргүүлэх чиглэл тус бүрт тухайн чиглэлийг хариуцсан 
төрийн холбогдох байгууллагаар ахлуулсан Ажлын хэсгийг байгуулна. Ажлын хэсэгт орох 
мэргэжилтнүүдийн төлөөллийг тухайн ажлын хэсгийг ахалж буй төрийн байгууллага томилно; ЗГХЭГ, 
төрийн бусад байгууллагууд, хувийн хэвшлийн төлөөлөл. Техникийн зөвлөх баг нь төр болон хувийн 
хэвшлийн ажлын хэсгүүдэд техникийн туслалцаа, дэмжлэг үзүүлнэ.   

Нэг жилийн шинэчлэлийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний хүлээгдэж буй үр дүн: Дээр 
тодорхойлсон тэргүүлэх 5 чиглэлд санал болгож буй шинэчлэлүүдийг хамтад нь хэрэгжүүлснээр “Бизнес 
эрхлэх нь 2014” судалгаа гарах хүртэлх хугацаанд уг судалгааны “Бизнес эрхлэлтийг хялбаршуулсан 
байдал”-ын шалгуур үзүүлэлтээр 183 орноос 86 дугаар байрт жагсаж байсан Монгол Улс 40 дүгээр байрт 
орж урагшлахад ихээхэн түлхэц болох үр нөлөө үзүүлнэ (дараахи хүснэгтийг харна уу). 



САНАЛ БОЛГОЖ БУЙ ГОЛ АЖЛУУД Тайлбар

1 Бизнес эхлүүлэх: Дараах хоёр шинэчлэл нь (a) 2011 оны 9-р сард шинэчлэн
баталсан Компанийн тухай хуулиар компанийн дүрмийн сангийн доод хэмжээг
хассан; (б) бүртгэлийн ажиллагааг хялбаршуулах зорилгоор компанийн цахим
бүртгэлийн систем нэвтрүүлсэн нь "Бизнес эхлүүлэх" шалгуур үзүүлэлтээр эзэлж
буй Монгол Улсын байрыг нэлээд урагшлуулах боломжтой. Эдгээр шинэчлэл нь
аж ахуйн нэгжийг бүртгүүлэхтэй холбоотой хугацаа, зардлыг бууруулж, Монгол
Улс "Бизнес Эрхлэх нь 2014" судалгаанд 97-гоос 19-р байрт дэвшиж чадна. 

        

1-р улирал: Ажлын хэсэг байгуулж, Компаний тухай 
шинэчилсэн хууль батлагдсантай холбогдон Монгол 
Улсын эзлэх байр ахих эсэхийг судлах. 2-р улирал: Аж 
ахуйн нэгжийн улсын бүртгэлд зарцуулж буй хугацааг 8-
аас доошгүй хоногоор багасгах онлайн систем 
боловсруулах. 3-р улирал: Шинэ онлайн бүртгэлийн 
системийг ашиглаж эхлэх.  4-р улирал: Шинэчлэлийн 
үр өгөөжийг мөнгөн дүнгээр илэрхийлэх. 

2 Барилгын зөвшөөрөл авах: Дараах хоёр шинэчлэл нь (a) барилгын зөвшөөрөл
авах процессыг 47 хоногоор багасгаж, зардлыг 30%-иар бууруулахын тулд 19
төрлийн зөвшөөрлийн тоог 6 хүртэл бууруулах; мөн (б) шинэ барилгыг үл хөдлөх
хөрөнгийн бүртгэлд бүртгүүлэх хугацааг 14 өдрөөс 1 өдөр хүртэл бууруулах зохих
дүрэм журмыг өөрчилснөөр эл шалгуур үзүүлэлтийн Монгол Улсын байрыг
урагшлуулах боломжтой. Эдгээр шинэчлэлийг хэрэгжүүлснээр барилгын
зөвшөөрөл авахад зарцуулж буй хугацаа, зардал багасч, "Бизнес эрхлэх нь 2014"
судалгаанд уг шалгуур үзүүлэлтээр эзлэх Монгол Улсын байр 119-өөс 46-д орж
урагшилна.  

           

1-р улирал: Ажлын хэсэг байгуулж, Монголын 
үзүүлэлтийг шилдэг арга ажиллагаа бүхий бусад улс 
орнуудтай харьцуулах. 2-р улирал: 
Хялбаршуулах/хүчингүй болгох журмуудыг сонгох. 3-р 
улирал: Барилгын зөвшөөрөл олгох ажлыг шинэ арга 
барилаар гүйцэтгэж эхлэх. 4-р улирал: Шинэчлэлийн үр 
өгөөжийг мөнгөн дүнгээр илэрхийлэх.

3 Татвар төлөлт: "Бизнес Эрхлэх нь 2012" судалгааны татвар төлөлтийн шалгуур
үзүүлэлтээр Монгол Улс 183 орноос 57-р байрт оржээ. Аж ахуйн нэгжийн
орлогын албан татвар, нэмэгдсэн өртгийн албан татвар, ажил олгогчоос төлсөн
нийгмийн даатгалын суутгал, суутгагчийн тайлан тушаалтад жинхэнэ цахим
тайлагналтыг хэрэгжүүлснээр "Татвар төлөлт"-өөр 57 дугаар байрт жагссан
Монгол Улс дэлхийн шилдэг 7-д багтах боломжтой болно. Холбогдох хууль
тогтоомжийг дагаж мөрдөхтэй холбоотойгоор татвар төлөгчдөөс гарч буй зардлыг
77 орчим хувиар багасгаснаар энэ шинэчлэл илүү ач холбогдолтой болох
магадлалтай. 

        

1-р улирал: Ажлын хэсэг байгуулж, файлын 
тодорхойлолтын асуудлыг Монголын Програм Хангамж 
Үйлдвэрлэгчдийн Холбоотой  хэлэлцэж, татварын 
маягтыг хялбаршуулах. 2-р улирал: Татварын Ерөнхий 
Газарт жинхэнэ цахим тайлагналтын вэб платформ 
боловсруулж, тайлагналд тавих шаардлагуудыг 
хялбаршуулах. 3-р улирал: Жинхэнэ цахим 
тайлагналтын шинэ системийг ашиглаж эхлэх. 4-р 
улирал: Шинэчлэлийн үр өгөөжийг мөнгөн дүнгээр 
илэрхийлэх.

4 Хөрөнгө оруулагчдыг хамгаалах: 2011 оны 9-р сард шинэчлэн баталсан
Компанийн тухай хуулиар тайлагналтыг сайжруулах, жижиг хувьцаа эзэмшигчдийг
хамгаалах үүднээс компанийн шаардлагуудыг өндөрсгөсөн нь "Бизнес эрхлэх нь
2013" судалгааны “Хөрөнгө оруулагчдыг хамгаалах” шалгуур үзүүлэлтээр 29
дүгээр байрт орж байсан Монгол Улсын байрыг 16 хүртэл ахиулах боломжтой.
Энэ шинэчлэлийг бүрэн утгаар нь хэрэгжүүлэх, түүнийг хүлээн зөвшөөрүүлэхийн
тулд ирэх жилд Засгийн газраас бизнес эрхлэгчдэд сургалт явуулах, зохих
мэдээллээр хангах шаардлагатай. 

     

1-р улирал: Ажлын хэсэг байгуулж, Монгол Улсын 
эзлэх байр ахих эсэхийг судлах, сурталчилгааны 
кампанит ажил зохион байгуулах. 2-р улирал: 
Тайлагналт, компанийн засаглалын шинэ заалтуудын 
талаар танин мэдэхүйн сурталчилгааны ажлыг 
эхлүүлэх. 3-р улирал: Шинэчлэлийн үр өгөөжийг 
мөнгөн дүнгээр илэрхийлэх. 

2012 оны 
10-12 сар

2013 оны 1-
3 сар

2013 оны 4-
6 сар

2013 оны 
7-9 сар

НЭГ ЖИЛИЙН ХУГАЦААНД ХЭРЭГЖИХ ӨӨРЧЛӨЛТ ШИНЭЧЛЭЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ: ЧИГЛЭЛ ТУС БҮРТ САНАЛ БОЛГОЖ БУЙ ГОЛ АЖЛУУД, 
ТЭДГЭЭРИЙН ГРАФИКТ ХУГАЦАА
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5 Гадаад худалдаа: Гаалийн болон төрийн хяналт шалгалтын тухай хуулинд бичиг
баримтын дарамтыг багасгах, холбогдох төрийн байгууллагууд хяналт шалгалтыг
хамтран явуулах, эрсдлийн удирдлагыг хэрэгжүүлэх заалтууд тусгагдсан байгаа.
Монгол Улс (a) импорт, экспортын аль алинд нь шаарддаг бичиг баримтын тоог 4
хүртэл цөөлөх; (б) бизнес эрхлэгчид банкнаас аккредитив авахад зарцуулдаг
цагийг багасгах замаар экспорт, импортод зарцуулах хугацааг 15 хоногоор
багасгаж, “Гадаад худалдаа”-ны шалгуур үзүүлэлтээр 159-өөс 119 дүгээр байрт
орох боломжтой. 

         

1-р улирал: Ажлын хэсэг байгуулах, Монгол Улсын 
гадаад худалдааны бичиг баримтын шаардлагуудыг 
шилдэг туршлага бүхий бусад улс орнуудтай 
харьцуулах. 2-р улирал: Экспорт/импортын бичиг 
баримтын тоог тус бүр 4 хүртэл цөөлөх, аккредитивыг 5 
хоногт багтаан олгох явцыг баталгаажуулахын тулд 
банкуудтай хамтран ажиллах. 3-р улирал: Худалдааг 
хөнгөвчлөх шинэ зохицуулалтыг хэрэгжүүлж эхлэх. 4-р 
улирал: Шинэчлэлийн үр өгөөжийг мөнгөн дүнгээр 
илэрхийлэх. 

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлтүүдийн хүрсэн түвшинг харуулах Олон нийтэд 
зориулсан Ажлын хэсгийн улирлын явцын тайлан гаргах (3 хуудаснаас дээшгүй)

  

Ажлын хэсгийн үйл ажиллагаанд онцгой хувь нэмэр 
оруулсан төрийн албан хаагчид, бизнесийн 
төлөөлөгчдийг шагнаж урамшуулах Цагаан Сар 
Үдшийн Зоог арга хэмжээ зохион байгуулах
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