
ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ: ГАДААД ХУДАЛДАА – ГААЛИЙН БАЙГУУЛЛАГА 

 
Шинэчлэлийн шаардлага: “Бизнес эрхлэх нь 2012” судалгааны “Гадаад худалдаа”-ны шалгуур 
үзүүлэлтээр судалгаанд хамрагдсан 183 орноос Монгол Улс 159-р дүгээр байрт оржээ. Экспортод 8 
бичиг баримт шаардаж, 46 хоног зарцуулдаг, импортод мөн 8 бичиг баримт шаардаж, 47 хоног 
зарцуулж байна. Жишээ нь, Гүрж Улс экспорт, импорт тус бүрт 4 бичиг баримт шаардаж, 10, 13 хоног 
тус тус зарцуулдаг. Гадаад худалдааны үр ашиггүй тогтолцооны улмаас Монгол Улсад дараах үргүй 
зардал гарч буйг АНУ-ын Олон Улсын Хөгжлийн Агентлаг (ОУХА)-ийн санхүүжилттэй Бизнесийг 
Дэмжих Санаачилга (БДС) төслөөс тооцоод байна. Тухайлбал: 
 Шаардлагагүй бичиг баримтын зардалд жилд 20 орчим сая ам.доллар  
 Оруулсан хөрөнгө оруулалтын өгөөж буурснаас алдагдсан боломж жилд 80 орчим сая 

ам.доллар   
 Гадаад худалдааны эргэлт буурснаас алдагдсан боломж жилд 2 тэрбум гаруй ам.доллар бөгөөд 

үүнтэй холбоотойгоор Гаалийн Ерөнхий Газар (ГЕГ)-аас бүрдүүлэх боломжтой байсан импортын 
гаалийн татварын орлогын алдагдал 154 сая ам.доллар   

 ДНБ-ий өсөлтийг нэмэгдүүлэх боломжтой байсан 2 орчим тэрбум ам.долларын алдагдал.  

Гэхдээ Монгол Улсын Засгийн газраас гаалийн бүрдүүлэлтийг үр ашигтай, эрсдэлд тулгуурлан 
явуулах баталгааг хангахын тулд гаалийн байгууллагыг шинэчлэх ажлыг тууштай хэрэгжүүлж байна. 
Үүнд: (а) эрсдэлийн удирдлагын шинэ системийг нэвтрүүлсэн, (б) цаг хугацаа тодорхойлох судалгаа 
явуулж байна, (в) гаалийн зуучлалын тухай хуулийн төслийг боловсруулсан, (г) гадаад худалдааг 
хөнгөвчлөх цахим нэг цонхны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж байна. Экспорт, импортод шаардагдаж буй 
бичиг баримтын тоог цөөлж, гаалийн бүрдүүлэлтэд эрсдэлийн удирдлагыг нэвтрүүлэн, хилийн 
нэгдсэн хяналтыг хэрэгжүүлэх замаар гадаад худалдаанд зарцуулж буй хугацааг хамгийн багаар 15 
хоногоор бууруулах боломжтой бөгөөд энэ нь “Бизнес эрхлэх нь 2014” судалгаа гарах хүртэлх 
хугацаанд Монгол Улсын үнэлгээг 159-өөс 119 дүгээр байрт урагшлуулахад түлхэц болох юм.  

Шинэчлэлийн зорилт: Экспорт, импортод шаардагдах хугацааг бууруулж, бичиг баримтыг тоог 
цөөлөх, гаалийн бүрдүүлэлтийн ажиллагааны ил тод байдлыг сайжруулах.   

Хэрэгжүүлэх механизм: ГЕГ-аар ахлуулсан, хувийн хэвшлийн төлөөлөл багтсан Ажлын хэсэг, 
Техникийн зөвлөх багийн дэмжлэгтэйгээр хэрэгжүүлнэ:  
 

 
Нөөц бололцоо: Төрийн байгууллагуудын мэргэжилтнүүд, бизнесийн холбоодын төлөөлөгчид. 
Онлайн бүртгэлийн системийг боловсруулахад АНУ-ын ОУХА-ийн БДС төсөл, Эдийн Засгийн 
Бодлого, Өрсөлдөх Чадварын Судалгааны Төв, Азийн Хөгжлийн Банк, бусад байгууллага техникийн 
туслалцаа, дэмжлэг үзүүлнэ. 

Үүрэг, хариуцлага: ГЕГ Ажлын хэсгийг ахалж, төлөөллийн мэргэжилтнүүдийг томилж, төрийн бусад 
байгууллагууд, мэргэжлийн холбоод өөрсдийн төлөөллийг томилно. Техникийн зөвлөх баг нь Ажлын 
хэсэгт техникийн туслалцаа, дэмжлэг үзүүлнэ.  

Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлтүүд: Үр дүнг дараах шалгуур үзүүлэлтээр хэмжинэ. Үүнд:  
1. Экспорт, импортод шаардагдах бичиг баримтын тоог цөөлсөн байдал 
2. Бичиг баримт бүрдүүлэхэд зарцуулах өдрийн тоог цөөлсөн байдал.  

Үр дүнгийн явц, ахиц дэвшилд мониторинг хийх, тогтмол тайлагнах: Ажлын хэсэг нь 
гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлтэд тогтоосон зорилтуудын явц, ахицыг тогтмол тайлагнана.   

Шинэ Засгийн газрын үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөрийн эхний жилд санал болгож буй 
ажлууд: Дээрх шинэчлэлийг хэрэгжүүлэхэд санал болгож буй ажлууд болон тэдгээрийн графикт 
хугацааг дараагийн хуудсанд тайлбарлав.   



САНАЛ БОЛГОЖ БУЙ ГОЛ АЖЛУУД Тайлбар

Хууль эрх зүй, зохицуулалтын болон захиргааны шинэчлэлүүд
1 Гаалийн зуучлалын тухай шинэ хуулийг хэрэгжүүлэх зорилгоор гаргах 

холбогдох журмуудыг боловсруулж батлуулахад дэмжлэг үзүүлэх: энэ 
хууль нь гаалийн зуучлагчид үйл ажиллагаа явуулах, өсч хөгжих 
боломжийг олгож, гадаад худалдааг тууштай хөнгөвчлөх төр, хувийн 
хэвшлийн түншлэлийг ойртуулж хөгжүүлнэ.      

   

2 Экспорт, импортын хууль эрх зүй, зохицуулалт, процедурын болон үйл 
ажиллагааг сайжруулах замаар олон улсын шилдэг туршлага, арга 
ажиллагаатай Монгол Улсын шаардлагуудыг нийцүүлэх, үүний дотор 
худалдаагдад шаардагдах хугацаа, зардлыг ихээхэн хэмжээгээр 
бууруулах итгэмжлэгдсэн оператор, хилийн нэгдсэн менежментийг 
хэрэгжүүлэх

      

Худалдааг хөнгөвчлөх, эрсдэлд суурилсан удирдлагыг нэвтрүүлэх, 
гадаад худалдааг хялбаршуулах 

3 Үйл ажиллагааны төлөвлөгөө болон гадаад худалдааг хөнгөвчлөх нэмэлт 
арга хэмжээнүүдийг дэмжиж, хэрэгжүүлэхэд бодитойгоор туслах төр, 
хувийн хэвшлийн төлөөллөөс бүрдсэн, тогтмол ажиллагаатай, гадаад 
худалдааг хөнгөвчлөх ажлын хэсэг байгуулах

 

4 Эрсдэл багатай ачаа бараатай холбоотой гадаад худалдааны явцыг 
ихээхэн хөнгөвчлөхөд нөлөөлөх бүрдүүлэлтийн өмнөх ажиллагаа зэрэг 
багтсан эрсдэлийн үнэлгээний аргачлалыг боловсруулж хэрэгжүүлэхийн 
сацуу зөвхөн эрсдэл өндөртэй ачаа бараанд гаалийн биет үзлэг хийхэд 
төрийн ажлыг чиглүүлэх 

      

5 Бараа бүтээгдэхүүний гаалийн бүрдүүлэлтэд шаардагдах алхмуудын 
талаар худалдаачдад мэдээлэл өгөх зорилгоор вэбэд суурилсан 
Экспорт/Импортын гарын авлагыг боловсруулах 

  

6 Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлтүүдийн хүрсэн түвшингийн талаар Ажлын 
хэсгээс Олон нийтэд зориулсан улирлын явцын тайлан гаргах (3 
хуудаснаас дээшгүй)

  

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

2012 оны 
10-12 сар

2013 оны 
1-3 сар

2013 оны 
4-6 сар

2013 оны 
7-9 сар
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7 Гадаад худалдааны шинэ журам, процедур, үүний дотор лавлах 
үйлчилгээний төв, хэрэглэгчийн үйлчилгээний журам/протоколын талаар  
худалдаачдын боловсролыг дээшлүүлэх, таниулж сургах олон нийтийн 
харилцааны хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх 

        

8 Гүйцэтгэлийн шалгуур үзүүлэлтүүдийн үнэлгээ, зөвлөмжүүдийг багтаасан 
Олон нийтэд зориулсан Ажлын хэсгийн эцсийн тайлан  гаргах (5 
хуудаснаас дээшгүй)
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