
ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ: БИЗНЕС ЭХЛҮҮЛЭХ 

 
Шинэчлэлийн шаардлага: “Бизнес эрхлэх нь 2012” судалгааны “Бизнес эхлүүлэх” шалгуур 
үзүүлэлтээр судалгаанд хамрагдсан 183 орноос Монгол Улс 97 дугаар байрт жагсжээ. Энэ нь 2011 
оны судалгаанд 87 дугаар байрт орж байснаас 10 байраар ухарсан үзүүлэлт юм. Монголд бизнес 
эхлүүлэхэд 7 шат дамжлага шаардагдаж, 13 хоног зарцуулж байгаа бөгөөд үүнийг олон улсын 
шилдэг туршлагатай харьцуулбал, тухайлбал Гүрж Улсад 2 шат дамжиж, 2 хоног зарцуулж байна.   
Гэхдээ 2011 оны сүүлчээр шинэчлэн баталсан Компанийн тухай хуулиар дүрмийн сангийн доод 
хэмжээг тогтоосон заалтыг хассан нь “Бизнес эрхлэх нь 2013” судалгааны дээрх шалгуур 
үзүүлэлтээр тус улс 35 дугаар байр орчимд жагсах боломжтой болж байна. Улмаар аж ахуйн 
нэгжийн бүртгэлийн ажиллагааг онлайн бүртгэлд шилжүүлснээр “Бизнес эрхлэх нь 2014” 
судалгаанд 19 дүгээр байрт орж урагшлахаар байна.   

Монгол Улсад Аж ахуйн нэгжийн бүртгэлийн онлайн систем (ААНБОС)-ийг бий болгох нь 
шаардлагагүй хүнд суртлыг багасгах замаар шинээр бизнес эхлүүлэх боломжийг нэмэгдүүлж, 
ингэснээр “Бизнес эхлүүлэх” шалгуур үзүүлэлтээр олон улсын шилдэг туршлага, арга ажиллагаа 
бүхий тэргүүлэгч улс болох боломжтой юм. ААНБОС-ийг боловсруулж, нэвтрүүлэх нь ойрын 12 
сарын хугацаанд хэрэгжиж болохуйц, боломжийн өртөгтэй, өндөр үр нөлөөтэй шинэчлэл байх 
болно. 

Шинэчлэлийн зорилт: Монгол Улсад аж ахуйн нэгжийг бүртгэх, бизнесийн үйл ажиллагааг 
эхлүүлэхэд учирч буй дарамт, зарцуулж буй хугацааг бууруулах, ил тод байдлыг сайжруулах.  

Хэрэгжүүлэх механизм: Татварын Ерөнхий Газар (ТЕГ)-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 Олон Улсын Хөгжлийн Агентлагийн 
санхүүжилттэй Бизнесийг Дэмжих Санаачилга төсөл, Эдийн Засгийн Бодлого, Өрсөлдөх Чадварын 
Судалгааны Төв, Азийн Хөгжлийн Банк болон бусад байгууллага техникийн туслалцаа, дэмжлэг 
үзүүлнэ.  

Үүрэг роль, хариуцлага: Хууль Зүйн Яамны харъяа Улсын Бүртгэлийн Ерөнхий Газар 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. Бизнес эхлүүлэхэд шаардагдах шат дамжлагын тоог цөөлсөн байдал 
2. Бизнес эхлүүлэхэд шаардагдах цаг хугацааг бууруулсан байдал 
3. Аж ахуйн нэгжийн бүртгэлийн онлайн системийг нэвтрүүлсэн 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

1 Аж ахуйн нэгжийн бүртгэлийн онлайн систем (ААНБОС)-ийг бий болгох. 
ТЕГ-аар ахлуулсан Ажлын хэсэг, төрийн болон хувийн хэвшлийн 
холбогдох байгууллагуудын хамт  



2 Одоогийн процесс, ажлын урсгал, дүрэм журам, мэдээллийн урсгалын 
диаграммд үнэлгээ хийх; аж ахуйн нэгжийн бүртгэлийн нэг цэгийн 
үйлчилгээг бий болгоход шаардагдах бүтэц, зохион байгуулалтыг дахин 
төлөвлөх, зохицуулалтын боломж бололцоог тодорхойлох  

  

3 Дахин төлөвлөлт хийгдсэн процесс, вэбэд суурилсан санал болгож буй 
хэрэглэгчийн интерфейс, аж ахуйн нэгжийн бүртгэлийн нэг цэгийн 
үйлчилгээг автоматжуулах зорилгоор системийн зураг төсөл, дизайн, 
тодорхойлолтуудыг боловсруулах

 

4 Санал болгож буй онлайн бүртгэлийн системийн талаар гол оролцогч 
талуудыг оролцуулсан сургалт семинар зохион байгуулж, тэдний санал 
хүсэлтийг нь авах  

   

5 Аж ахуйн нэгжийн нэрээр хайлт хийх, нэр хадгалах, хуулийн этгээдээр 
бүртгэх Онлайн бүртгэлийн системийн "тест портал"-ыг 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 

7 Харилцан тохиролцсон тодорхойлолтуудын дагуу ААНОБС-ийг 
боловсруулах, суурилуулах, ажиллуулж эхлэх, вэбэд суурилсан 
автоматжуулсан систем, холбогдох мэдээллийн санг нэгтгэх, ААНОБС-
ийн "тест портал"-д оруулсан аливаа өөрчлөлтийг нэгтгэх 

     

 

8 ААНОБС болон аж ахуйн нэгжийн бүртгэлийн нэг цэгийн үйлчилгээний 
нээлтийн олон нийтийн арга хэмжээг зохион байгуулах   

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

 

2012 оны 
10-12 сар

2013 оны 
1-3 сар

2013 оны 
4-6 сар

2013 оны 
7-9 сар
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