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Монголын бизнесийн орчны судалгаа-2020 судалгааны асуулга 

Агуулга  

Энэхүү судалгааг МҮХАҮТ, МУИС-ийн Бизнесийн сургууль хамтран боловсруулсан ба 
үндсэн 3 хэсэгтэй. Үүнд:  

А) Бизнесийн орчинд нөлөөлөх хүчин зүйлсийн ерөнхий болон нарийвчилсан үнэлгээ хийх 
Б) Бизнесийн орчныг сайжруулахад нэн тэргүүнд хэрэгжүүлэх арга хэмжээ, эдгээр арга 
хэмжээг хэрэгжүүлэхэд төрийн болон төрийн бус байгууллагын үүрэг оролцоог тодорхойлох 
В) Судалгаанд оролцогчийн ерөнхий мэдээлэл 

Зорилго 
Монгол улсын бизнесийн орчныг үнэлэх 

Хамрах хүрээ 
Бизнесийн байгууллагын удирдах ажилтнууд, алба нэгжийн дарга, жижиг дунд бизнес 
эрхлэгчид 

Асуулгад хариулах хугацаа: 
50 минут /дунджаар/ 

Анхааруулга 
Судалгаанд өгсөн хариултыг тань бид чандлан нууцлах бөгөөд зөвхөн өнөөгийн бизнесийн 
орчинд үнэлгээ хийж, цаашид сайжруулах арга замыг тодорхойлоход ашиглана. 

Асуултыг алгасч болохгүй, аль болох бүх асуултад хариулт өгөхийг хичээгээрэй. Ингэснээр 
таны өгсөн судалгаа бүрэн төгс болж, судалгааны чанарт төдий чинээ нөлөөлөх бөгөөд 
бизнесийн орчинг сайжруулах бодлого боловсруулахад хувь нэмрээ оруулах юм. 
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ХЭСЭГ  А-I. БИЗНЕСИЙН ОРЧИНД НӨЛӨӨЛӨХ ХҮЧИН ЗҮЙЛСИЙН 
ЕРӨНХИЙ ҮНЭЛГЭЭ 

А1.1. Монголын бизнесийн орчин болон бизнесийн орчны өөрчлөлтөд үнэлэлт өгнө үү 
(тохирох хариултыг сонгоно уу).  

д/д Бизнесийн орчны хүчин зүйл 

Сүүлийн 3 жилд 
бизнесийн орчны 

өөрчлөлтийг 
үнэлнэ үү 

2020 онд 
бизнесийн 

орчин ямар 
байгааг үнэлнэ 

үү 
1 Эдийн засгийн орчин 

1.1 Татварын орчин: 
1.1.1 Аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын хувь хэмжээ 
1.1.2 Онцгой албан татварын хувь хэмжээ 
1.1.3 Нэмэгдсэн өртгийн татварын хувь хэмжээ 
1.1.4 Хүн амын орлогын татварын хувь хэмжээ 
1.1.5 Нийгмийн даатгалын шимтгэлийн хувь хэмжээ 
1.1.6 Үл хөдлөх хөрөнгийн албан татварын хувь хэмжээ 
1.1.7 Гаалийн албан татварын хувь хэмжээ 
1.1.8 Татварын нэр төрөл, ачаалал 
1.1.9 Татвар төлөх, тайлагнахад зарцуулах хугацаа, зардал 
1.1.10 Татварын урамшуулал, хөнгөлөлт 
1.1.11 Татварын давхардалт 
1.1.12 Татвар төлөлтийн тэгш шударга байдал 
1.1.13 Үндэсний үйлдвэрлэлийг дэмжсэн татварын орчин 

1.2 Санхүүгийн зах зээл: 
1.2.1 Үнэт цаасны зах зээлд оролцох боломж 
1.2.2 Хувь нийлүүлэгчдийн эрх хангагдах байдал 
1.2.3 Банк, санхүүгийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээний төрөл 
1.2.4 Даатгалын зах зээлийн бүтээгдэхүүн үйлчилгээний төрөл 
1.2.5 Даатгалын хохирлын нөхөн төлбөр буцаан олгогдох байдал 
1.2.6 Хөрөнгө оруулалт, санхүүгийн эх үүсвэр олох боломж 
1.2.7 Банкнаас зээл авахад хялбар байдал 
1.2.8 Банк бус санхүүгийн байгууллагаас зээл авах үйл явц 
1.2.9 Банкны зээлийн хүүний хувь хэмжээ 

1.2.10 Банк бус санхүүгийн байгууллагын зээлийн хүүний хувь 
хэмжээ 

1.2.11 Засгийн газар, Олон улсын байгууллагын хөнгөлөлттэй 
зээлийн эх үүсвэр 

1.2.12 Валютын ханшийн бизнес дэх нөлөө  
1.2.13 Гадаад валютын олдоц 
1.2.14 Инфляцийн бизнес дэх нөлөө    
1.2.15 Хөрөнгө оруулалтын урамшууллын бодлого 

1.3 Хүний нөөц, ажиллах хүч: 
1.3.1 Хүний нөөцийн олдоц 
1.3.2 Ажилтны мэдлэг, ур чадварын түвшин 
1.3.3 Ажилтны хандлага, ёс зүй 
1.3.4 Ажилтны тогтвор суурьшил 
1.3.5 Хөдөлмөрийн харилцааны эрх зүйн зохицуулалт 

2 Засаглал, хууль эрх зүйн орчин 
2.1 Засгийн газрын институцийн тогтолцоо, уялдаа холбоо 

2.1.1 Танай бизнесийн салбарын асуудлыг хариуцсан Засгийн 
газрын институцийн тогтолцоо 

2.1.2 Аж үйлдвэрийн салбарын асуудлыг хариуцсан Засгийн 
газрын институцийн тогтолцоо 
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д/д Бизнесийн орчны хүчин зүйл 

Сүүлийн 3 жилд 
бизнесийн орчин 

ямар байгааг 
үнэлнэ үү 

2020 онд 
бизнесийн 

орчин ямар 
байгааг үнэлнэ 

үү 

2.1.3 Худалдаа, үйлчилгээний салбарын асуудлыг хариуцсан 
Засгийн газрын институцийн тогтолцоо 

2.1.4 Бизнесийг дэмжсэн төрийн бодлого 
2.1.5 Төрийн бодлогын тогтвортой байдал 
2.1.6 Төрийн бодлого, шийдвэрийн оновчтой байдал 
2.1.7 Төрийн бодлого, шийдвэрийн хэрэгжилт 
2.1.8 Төрийн байгууллагуудын ажлын уялдаа холбоо 
2.1.9 Засгийн газрын тогтвортой байдал 

2.2 Бизнесийн хууль, эрх зүйн орчин: 

2.2.1 Компанийн тухай хууль (нийцэл, үр нөлөө) 
2.2.2 Татварын хууль (нийцэл, үр нөлөө) 
2.2.3 Хөдөлмөрийн хууль (нийцэл, үр нөлөө) 

2.2.4 Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай 
хууль (нийцэл, үр нөлөө) 

2.2.5 Жижиг, дунд үйлдвэр, үйлчилгээг дэмжих тухай хууль 
(нийцэл, үр нөлөө) 

2.2.6 Зөрчлийн тухай хууль (нийцэл, үр нөлөө) 

2.2.7 Шударга бус өрсөлдөөний тухай хууль (нийцэл, үр 
нөлөө) 

2.2.8 Хэрэглэгчийн эрх ашгийг хамгаалах тухай хууль 
(нийцэл, үр нөлөө) 

2.2.9 Тендерийн хууль эрх зүйн зохицуулалт 
2.2.10 Газар эзэмших, ашиглах эрх зүйн зохицуулалт 

2.2.11 Байгаль орчныг хамгаалах зохицуулалтын бизнест 
үзүүлэх нөлөө 

2.2.12 Төрийн байгууллагуудаас гаргасан дүрэм, журмын 
зохистой байдал 

2.2.13 Бизнесийн аюулгүй байдал, хувийн өмч хамгаалагдсан 
байдал 

2.2.14 Бизнесийн маргааныг шийдвэрлэх байдал 

2.2.15 Бизнесийг зогсоох, татан буулгах (дампуурал зарлах) 
зохицуулалт 

2.3 Засгийн газрын үйл ажиллагаа: 

2.3.1 Төрийн байгууллагын үйл ажиллагааны ил тод байдал 
2.3.2 Төрийн байгууллагын үйлчилгээ 

2.3.3 Төрийн байгууллагын мэдээллийн нээлттэй, 
хүртээмжтэй байдал 

2.3.4 Төрийн албан хаагчдын мэдлэг, ур чадвар 
2.3.5 Төрийн албан хаагчдын харилцаа, хандлага, ёс зүй 
2.3.6 Төрийн байгууллагын хүнд суртал 
2.3.7 Төрийн байгууллагын авлига, хээл хахууль 

2.3.8 Төр, хувийн хэвшлийн түншлэл (төрийн зарим ажил, 
үйлчилгээг хувийн хэвшлээр гүйцэтгүүлэх) 

2.3.9 Төрийн худалдан авах ажиллагаа (тендер)-ны 
нээлттэй, ил тод байдал  

2.3.10 
Төрийн худалдан авах ажиллагаа (тендер)-нд оролцох 
боломж, шударга байдал 
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д/д Бизнесийн орчны хүчин зүйл 

Сүүлийн 3 жилд 
бизнесийн орчин 

ямар байгааг 
үнэлнэ үү 

2020 онд 
бизнесийн 

орчин ямар 
байгааг үнэлнэ 

үү 
3 Дэд бүтэц, технологийн орчин 

3.1 Үндсэн дэд бүтэц: 
3.1.1 Автозам 
3.1.2 Төмөрзам 
3.1.3 Агаарын тээвэр 
3.1.4 Далайн гарц 
3.1.5 Бүтээгдэхүүн түгээлтийн сүлжээ (ложистик) 
3.1.6 Эрчим хүч, дулааны хангамж 
3.1.7 Усны хангамж 
3.1.8 Шатахуун, түлшний үнэ   
3.2 Технологи, харилцаа холбоо: 

3.2.1 Интернетийн хүртээмж 
3.2.2 Шуудан харилцааны хүртээмж 

3.2.3 Эрдэм шинжилгээ, судалгааны байгууллагатай хамтарч 
ажиллах боломж 

3.2.4 Патент, барааны тэмдэг эзэмших боломж 
3.2.5 Засгийн газрын техник, технологийн тусламж, дэмжлэг 
3.2.6 Дэвшилтэт технологийн нэвтрүүлэлт, зохицуулалт 

4 Нийгэм, соёлын орчин 
4.1 Нийгмийн хандлага: 

4.1.1 Бизнест ээлтэй нийгмийн сэтгэл зүй, хандлага 

4.1.2 Хэрэглэгчийн үндэсний соёл, өв уламжлалаа дээдлэх 
байдал 

4.1.3 Хэрэглэгчийн хэрэглээний боловсрол 
4.1.4 Хэрэглэгчийн санхүүгийн боловсрол 
4.1.5 Үндэсний үйлдвэрлэлээ дэмжих хэрэглэгчийн хандлага 
4.1.6 Байгальд ээлтэй ногоон технологи нэвтрүүлэх хандлага 
4.2 Хүн ам зүйн орчин: 

4.2.1 Хүн амын амьжиргааны түвшин 
4.2.2 Хүн амын худалдан авах чадвар 
4.2.3 Зах зээлийн багтаамж 
4.2.4 Хүн амын тогтвор суурьшил 

5 Танай байгууллагын бизнесийн үйл ажиллагаа 
5.1 Удирдлага, зохион байгуулалт: 

5.1.1 Компанийн засаглал (ТУЗ, ТУЗ-ийн дэд хороотой эсэх) 
5.1.2 Компанийн удирдлага, зохион байгуулалтын бүтэц 
5.1.3 Ажиллагсдын мэргэжлийн ур чадвар 

5.1.4 Ажиллагсдын мэдлэг, мэргэжлийн ур чадварыг 
хөгжүүлэхэд чиглэсэн компанийн үйл ажиллагаа 

5.1.5 Менежментийн орчин үеийн арга барил, стандартыг 
нэвтрүүлсэн байдал 

5.1.6 Их сургууль, сургалтын байгууллагын хамтын ажиллагаа

5.1.7 Танай компанийн нийгмийн хариуцлагын түвшин (хүний 
эрх, авлига, байгаль орчин г.м) 

5.1.8 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг хангасан байдал 
5.2 Байгууллагын үр ашиг, бүтээмж: 

5.2.1 Хөдөлмөрийн бүтээмж (Нийт борлуулалт/Хөдөлмөрийн 
зардал) 

5.2.2 Ашигт ажиллагааны түвшин (Цэвэр ашиг/Нийт борлуулалт) 
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5.2.3 
Ложистик, нийлүүлэлтийн сүлжээнд оролцогч 
байгууллагатай (бэлтгэн нийлүүлэгч, тээвэрлэгч, 
агуулах, зуучлагч, санхүүгийн)  тогтоосон харилцаа 

5.2.4 Дотоод хуримтлалаараа хөрөнгө оруулалт хийх 
боломж 

5.2.5 Дэвшилтэт техник, технологи нэвтрүүлэлт 

А1.2. Танай компани доорх асуудлыг шийдвэрлэхэд ямар хугацаа зарцуулдаг вэ?  
(Та хугацааг сонгоод энэхүү хугацааны зохистой эсэхийг үзүүлэлт бүр дээр арын баганад заавал үнэлнэ үү) 

д/д Үзүүлэлт Хугацаа 
Энэ хугацаа 

зохистой эсэх 
Тийм Үгүй 

1 Шинэ бизнес эрхлэх бичиг баримт бүрдүүлэхэд 
2 Аж ахуйн үйл ажиллагаа эрхлэхтэй холбоотой тусгай 

зөвшөөрөл авахад 
3 Байгаль орчны үнэлгээ хийлгэхэд 
4 Бизнесийн зориулалтаар газрын зөвшөөрөл авахад 
5 Барилга барих зөвшөөрөл авахад 
6 Өмчийн бүртгэл хийлгэхэд 
7 Бизнесийн маргааныг шийдвэрлүүлэхэд 
8 Бизнесээ зогсоох, татан буулгахад (дампуурлаа зарлах) 
9 Гадаад худалдааны бичиг баримт бүрдүүлэхэд 
10 Экспорт, импортын үйл ажиллагаатай холбоотой зөвшөөрөл 

авахад 
11 Гаалийн бүрдүүлэлт хийхэд 

А1.3. Танай байгууллагын ажлын байранд тавигдах шалгуурыг хангасан хүний нөөцийн 
олдоц хэр байна вэ? (тохирох хариултыг сонгоно уу)

д/д Ажлын байр Үнэлгээ 
1 Дээд түвшний удирдах ажилтан 
2 Мэдээлэл, технологийн мэргэжилтэн 
3 Инженер, техникийн ажилтан 
4 Гадаад худалдааны менежер 
5 Маркетингийн мэргэжилтэн 
6 Борлуулалтын мэргэжилтэн 
7 Нягтлан бодогч, санхүүч 
8 Хүний нөөцийн мэргэжилтэн 
9 Ур чадвартай мэргэжлийн ажилчид 
10 Бусад    ............................................................................................. (бичих) 

А1.4. Таны бизнесийн гол өрсөлдөгч хэн бэ? (тохирох хариултыг сонгоно уу) 
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ХЭСЭГ А-II. БИЗНЕСИЙН ОРЧИНД НӨЛӨӨЛӨХ ХҮЧИН ЗҮЙЛСИЙН НАРИЙВЧИЛСАН 
ҮНЭЛГЭЭ 
А2.1. Шинэ бизнес эрхлэхэд гардаг нийтлэг хүндрэлийг үнэлнэ үү  

д/д Үзүүлэлт Үнэлгээ 

1 Хуулийн дагуу шинэ бизнес эхлэх процесс 
(Аж ахуйн нэгжийн нэр авах, бүртгүүлэх) 

2 Шинээр бизнес эхлэхэд  зарцуулах хугацаа 
3 Шинээр бизнес эхлэхэд  гарах зардал 
4 Шинээр бизнес эрхлэхэд шаардагдах хөрөнгийн эх үүсвэр 
5 Техникийн нөхцөл (зөвшөөрөл) авахад Төрийн байгууллагын гаргадаг 

хүнд суртал 
6 Техникийн нөхцөл (зөвшөөрөл) авахад  бүрдүүлэх бичиг баримтын тоо 
7 Техникийн нөхцөл (зөвшөөрөл) авахад холбогдох албан тушаалтны 

гарын үсгийн тоо 
8 Техникийн нөхцөл (зөвшөөрөл) авахад зарцуулах цаг хугацаа 
9 Техникийн нөхцөл (зөвшөөрөл) авахад авилгал, хээл хахууль 

10 Хууль, дүрэм, стандартын бодит байдал дахь нийцэл 
А2.2 Бизнес эрхлэхтэй холбоотой дараах нөхцөл байдлыг үнэлнэ үү 
(тохирох хариултыг сонгоно уу) 

д/д Асуудлууд Үнэлгээ 

1 Хөрөнгө бүртгүүлэхтэй холбоотой: 
1.1 Хөрөнгийн бүртгэлийн хураамжийн хэмжээ  
1.2 Хөрөнгө бүртгүүлэх үйл явц     
1.3 Хөрөнгө бүртгүүлэх үйл явцын цахимжуулалт 
2 Санхүүжилттэй холбоотой: 

2.1 Зээл олгогч тал зээлийн гэрээг чанд мөрдөх байдал 
2.2 Зээл авагч талын эрхийн (хуулиар олгогдсон) хамгаалалт 

2.3 
Зээлийн мэдээлэл (зээлийн эх үүсвэрүүд, хэмжээ, зээл авах боломж г.м)-ийн 
хүртээмж 

2.4 Санхүүжилтийн орчин үеийн хэлбэр (angel investor, venture)-ийн нэвтрэлт 
2.5 Зээлээс өөр хэлбэрээр санхүүжилт олох боломж /хувьцаа, бонд гаргах г.м/ 
2.6 Дотоод, гадаад төсөл хөтөлбөрөөс санхүүжилтийн эх үүсвэр олох боломж 
2.7 Зээлийн батлан даалтын сангаар баталгаа гаргуулах боломж 

2.8 Засгийн газрын тусгай сангуудаас (ЖДҮ, Газар тариалан дэмжих, Хөдөлмөр 
эрхлэлтийг дэмжих сан г.м) эх үүсвэр татах боломж 

3 Хувьцаа эзэмшигч/хөрөнгө оруулагчтай холбоотой: 

3.1 Хувьцаа эзэмшигчид/хөрөнгө оруулагчийн эрхийн (хуулиар олгогдсон) 
хамгаалалт 

3.2 Хувьцаа эзэмшигчид/хөрөнгө оруулагчийг мэдээллээр хангадаг байдал 
3.3 Хөрөнгө оруулагчдын компанийн удирдлага дах үүрэг, оролцоо 
4 Татвартай холбоотой: 

4.1 Татварын орчин 
4.2 Татварын тайлангууд бэлтгэх, тайлагнах үйл явц 
4.3 Татварын байгууллагын үйл ажиллагаа, үйлчилгээ 
5 Бизнесийн маргаантай холбоотой: 

5.1 Бизнесийн маргааныг шүүх шударга шийдвэрлэдэг байдал 
5.2 Бизнесийн маргааныг шүүхээс шуурхай шийдвэрлэдэг байдал 
5.3 Шүүхийн шийдвэр биелүүлэх байгууллагын үйл ажиллагаа 
5.4 Бизнесийн маргааныг шийдвэрлэх арбитрын үйл ажиллагаа 

Tumen-Amar
Cross-Out



А2.3. Бизнесийн гэрээ зөрчигдсөн тохиолдолд ямар арга хэмжээ авдаг вэ? 
(тохирох хариултыг сонгоно уу) 

А2.4. Танай байгууллага гадаад худалдаа эрхэлдэг үү? 
☐ Тийм (А.2.4.1-А.2.4.4 хэсгийг үнэлнэ үү)
☐ Үгүй  (“Б” хэсэгрүү шилжинэ үү)

А2.4.1 Гадаад худалдаа эрхлэхтэй холбоотой дараах нөхцөл байдлыг үнэлнэ үү 
(тохирох хариултыг сонгоно уу)  

д/д Үзүүлэлт Үнэлгээ 

1 
Экспортын үйл 

ажиллагаа 
төрийн байгууллагын дэмжлэг 
олон улсын байгууллагын дэмжлэг 
төрийн бус, олон нийтийн байгууллагын дэмжлэг 

2 Экспорт, импортын 
зөвшөөрөл 

зөвшөөрөл авахад шаардагдах баримт бичгийн тоо     
зөвшөөрөл авахад зарцуулах хугацаа 
зөвшөөрөл авахтай холбоотой зардал, төлбөр хураамж 

3 
Гадаад худалдаа 

эрхлэгчдэд зориулсан 
үйлчилгээ 

гадаад зах зээлд гарах бизнесийн зөвлөгөө 
гадаад худалдааны санхүүжилт, зээл 
гадаад төлбөр тооцоо 
тээвэр зууч 
гадаад худалдааны даатгал 

4 
Экспорт, импорт 

хийхтэй холбоотой 
дотоодын тээвэр 

тээвэрлэлтэд зарцуулах хугацаа 
тээвийн зардал     
тээврийн олдоц, хүртээмж 

5 
Хил, гааль дээр 

зарцуулах хугацаа 

Замын Үүд 
Буянт-Ухаа 
Алтанбулаг 
Бусад 

6 
Хил, гааль дээр 

зарцуулах зардал 

Замын Үүд 
Буянт-Ухаа 
Алтанбулаг 
Бусад 

7 
Хил, гаалийн 

үйлчилгээ 

Замын Үүд 
Буянт-Ухаа 
Алтанбулаг 
Бусад  …..………………......      (бичих) 

8 Гадаад орны импортын гаалийн татвар       
9 Гадаад орны стандарт, хорио цээрийн зохицуулалт (тарифын бус зохицуулалт)     
10 Транзит тээврийн зардал 
11 ОХУ-ын улсын хил дээр зарцуулах хугацаа
12 БНХАУ-ын улсын хил дээр зарцуулах хугацаа 

.................................................      (бичих)

...............................................    (бичих)

7



А2.4.2 Танай байгууллагад гадаад худалдаа эрхлэхтэй холбоотой ямар хүндрэл, бэрхшээл 
тулгарч байна вэ (тохирох хариултыг сонгоно уу) 
д/д Үзүүлэлт Үнэлгээ 

1 Гадаад зах зээлийн зуучлагч, хамтрагч олох, холбоо тогтоох 
2 Экспорт, импорт хийхэд шаардлагатай мэдээллийн олдоц 
3 Мэргэжлийн хүний нөөцийн олдоц 
4 Гадаад худалдааны гэрээ байгуулах чадвар 
5 Гадаад худалдааны санхүүжилт авах боломж 
6 Валютын ханшийн хэлбэлзэл 
7 Гадаад зах зээл дэх өрсөлдөөн 
8 Бусад ................................................................ 

Ерөнхий дүгнэлт (экспорт, импорт хийх үйл явцын хүндрэл, бэрхшээлийн ерөнхий үнэлгээ) 
9 Экспорт хийхэд 

10 Импорт хийхэд 

А2.4.3 Монгол-Японы Эдийн Засгийн Түншлэлийн Хэлэлцээр болон Европын Холбооны 
Хөнгөлөлтийн Ерөнхий Систем (GSP+) нь танай бизнест нөлөөлсөн үү? 

д/д Үйл ажиллагаа Тийм Үгүй 
1 Япон улсад бараа экспортлоход гаалийн татварын хөнгөлөлт эдэлдэг 
2 Япон улсаас бараа импортлоход гаалийн татварын хөнгөлөлт эдэлдэг 
3 Япон улстай хамтын ажиллагаа илүү өргөжсөн 

4 ЕХ-ны зах зээлд бараа экспортлоход Хөнгөлөлтийн Ерөнхий 
Системийн дагуу гаалийн татварын хөнгөлөлт эдэлдэг  

А2.4.4 Танай компани экспортын зах зээлээ тэлэх сонирхолтой байгаа бол хамгийн түрүүнд 
аль улсыг сонгох вэ? (тохирох улсыг сонгоно уу) 

8



ХЭСЭГ Б. БИЗНЕСИЙН ОРЧНЫГ САЙЖРУУЛАХ 
Б1. Бизнесийн орчныг сайжруулахад эдгээр байгууллагаас ямар байгууллагын дэмжлэг танд 
хамгийн чухал хэрэгцээтэй байна вэ?   

д/д Байгууллагууд Үнэлгээ 
Ямар байгууллагын дэмжлэг танд 
хамгийн чухал хэрэгцээтэй байна 

вэ?(3 хүртэлх байгууллагыг сонгох) 

1.1 Засгийн газар 
1.2 Орон нутгийн засаг захиргаа 
1.3 Олон улсын байгууллага, төсөл хөтөлбөр 

1.4 Монголын Үндэсний Худалдаа Аж 
Үйлдвэрийн танхим 

1.5 Аймгийн ХАҮТ 
1.6 Ажил олгогч эздийн холбоо 

1.7 Үйлдвэр, үйлчилгээ эрхлэгчдийн 
мэргэжлийн холбоод 

1.8 Бизнесийн зөвлөгөө өгөх төвүүд 

1.9 Эрдэм шинжилгээ, судалгааны 
байгууллагууд 

1.10 Арилжааны банкууд 
1.11 Бусад ........................... 

Б2. Та төрийн байгууллагуудыг дараах үзүүлэлт тус бүрээр үнэлнэ үү 
(тухайн байгууллагын талаар мэдэхгүй бол арын баганад "мэдэхгүй" гэж соноод өмнөх хэсгээс үнэлгээ хийгүй)

Байгууллага 
Мэргэжилтний Авлига, 

хээл 
хахууль 

Дүрэм 
журмын 
тодорхой 
байдал 

Хүнд 
суртал 

Нэгж, 
албад 

хоорондын 
уялдаа 
холбоо 

Мэдэхгүй мэдлэг, 
ур 

чадвар 

харилцаа, 
ёс зүй 

2.1 Яамд 

2.2 Орон нутгийн засаг 
захиргаа 

2.3 Мэргэжлийн хяналтын 
байгууллага 

2.4 Татварын байгууллага 

2.5 Стандартчилал хэмжил 
зүйн газар 

2.6 Газрын алба 

2.7 Ус сувгийн удирдах 
газар 

2.8 

Бүртгэлийн 
байгууллага 
(компанийн/иргэний/ 
хөрөнгийн) 

2.9 Цагдаагийн 
байгууллага 

2.10 Гаалийн байгууллага 

2.11 Хил боомтын 
байгууллага 

2.12 Барилга, хот 
төлөвлөлтийн газар 

2.13 Бусад .......................... 
(бичих) 
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Б3. Төрийн болон төрийн бус байгууллагуудаас хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ нь танай 
байгууллагад дэмжлэг болсон эсэхийг үнэлнэ үү (тохирох хариултыг сонгоно уу) 

д/д Дэмжлэгийн хэлбэр Үнэлгээ 

3.1 Татварын хөнгөлөлт 
3.2 Засгийн газрын төсөл, хөтөлбөрүүд 
3.3 Гадаадын төсөл, хөтөлбөрүүд 

3.4 Засгийн газрын тусгай сангууд /ЖДҮ сан, Газар тариалан дэмжих, Хөдөлмөр 
эрхлэлтийг дэмжих сан г.м/ 

3.5 НӨАТ-ын урамшууллын систем/ буцаан олголт 

3.6 Импортын гаалийн тарифыг өсгөсөн нь үндэсний үйлдвэрлэлд дэмжлэг 
болсон эсэх 

3.7 Хөрөнгө оруулалтын урамшууллын бодлого 
3.8 Төрийн байгууллагын нэг цэгийн үйлчилгээ 
3.9 Төрийн үйлчилгээний цахимжуулалт 

3.10 Үзэсгэлэн худалдаа 
3.11 Сургалт, зөвлөгөө 
3.12 Чуулга уулзалт 
3.13 Бусад .........................................(бичих) 

Б4. Бизнесийн орчныг сайжруулахад нэн тэргүүнд хэрэгжүүлбэл зохих 5 хүртэлх арга 
хэмжээг сонгож тэмдэглэнэ үү? 

д/д Арга хэмжээнүүд 
Хууль эрх зүйн орчинг сайжруулах 
Татварын таатай орчин бүрдүүлэх 
Үндэсний үйлдвэрлэлийг татварын бодлогоор дэмжих 
Экспортыг дэмжих 
Мэргэжилтэй ажиллах хүчнийг бэлтгэх тогтолцоог сайжруулах 
Бизнесийн зээлийн хүүг бууруулах, зээлийн  нөхцлийг сайжруулах 
Бизнесийн салбарын санхүүжилтийн эх үүсвэрийг нэмэгдүүлэх 
Тендерийн ил тод, шударга байдлыг нэмэгдүүлэх 
Авилга, хүнд суртлыг бууруулах 
Зөвшөөрөл /лиценз/-ийн тоог багасгах 
Дэд бүтцийг сайжруулах 
Инноваци, шинэ техник, технологийг дэмжих 
Сургалт, зөвлөгөө, мэдээллийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэх 
Бусад:   

Б5.Танай компани бүтээгдэхүүн, үйлчилгээгээ экспортлоход Засгийн газраас хэрэгжүүлбэл 
зохих санаачлага, бодлогод саналаа өгнө үү (3 хүртэлх дугаарыг дугуйлана уу) 

Экспортын хөнгөлөлттэй зээлийн эх үүсвэр хүртээмжтэй болгох 
Экспортын даатгалын санг хөгжүүлэх 
Бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлт, маркетингийн зөвлөгөө 
Гадаад зах зээлд хэрхэн гарах талаарх сургалт 
Гадаад зах зээлийн стандартын шаардлагыг хангахад дэмжлэг үзүүлэх 
Бусад 1. .............................................................................................. 

2. ……………………………………………………………………
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Б6. Бизнесийн орчныг сайжруулахын тулд дараах субьектууд ямар арга хэмжээ авч 
хэрэгжүүлбэл зохих талаар саналаа өгнө үү? 

1) Монгол улсын засгийн газар (дараах хэсэгт бичих):
....................................................................................................................................................................... 

2) Орон нутгийн хувьд (дараах хэсэгт бичих):
....................................................................................................................................................................... 

3) Тухайн бизнесийн салбарын хувьд (дараах хэсэгт бичих):
....................................................................................................................................................................... 

Б7. Та өнөөгийн Монголын бизнесийн орчинд ерөнхий үнэлгээг өгнө үү 

       Маш муу    Муу     Дунд   Сайн     Маш сайн 

Б8. Монгол Улсын Засгийн газраас Ковид 19-ын цар тахлаас эдийн засагт үзүүлэх сөрөг нөлөөг 
бууруулах талаар авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний үр дүнг үнэлнэ үү? (тохирох хариултыг сонгоно уу) 
д/д Арга хэмжээ Үнэлгээ 

7.1 Нийгмийн даатгалын шимтгэлээс чөлөөлөх тухай хууль 

7.2 Ажлын байраа хадгалсан аж ахуйн нэгжийн ажилтанд 
200.000 төгрөгийн дэмжлэг үзүүлэх тухай шийдвэр 

7.3 
Татвар ногдох орлогын нийт дүн нь өмнөх татварын жилд 
1.5 тэрбум төгрөгөөс бага аж ахуйн нэгжийг аж ахуйн 
нэгжийн орлогын албан татвараас чөлөөлөх тухай хууль 

7.4 Монголбанкнаас зээлийн хугацааг хойшлуулахтай 
холбоотой гаргасан шийдвэрүүд (ипотек, хэрэглээний 
зээлийн хугацааг хойшлуулах гм.)  

7.5 Бусад .....................................................................(бичих) 
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ХЭСЭГ В: СУДАЛГААНД ОРОЛЦОГЧИЙН ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЭЛ 
(тохирох хариултыг сонгоно уу) 
B1. Байршил: 

Дүүрэг, сум (дараах хэсэгт бичих): 

B2. Эрхэлж буй бизнесийн үндсэн 
чиглэл: 
(гол 2 хүртэлх чиглэлийг сонгоно уу) 

Салбар-1: 

Салбар-2: 

Бусад (бусад салбарыг сонгосон бол дараах хэсэгт бичнэ үү):     

B3. Бизнес эрхэлсэн хугацаа 

B4. Аж ахуйн нэгжийн өмчлөлийн 
хэлбэр 

B5. Хөрөнгө оруулалтын хэлбэр: 

B6. Жилийн борлуулалтын орлого 
(2019 оны байдлаар, төгрөгөөр): 

B7. Жилийн борлуулалтын орлого 
өмнөх оноос өөрчлөгдсөн үү? Он Хариулт 

2018 онд 
2019 онд 
2020 онд  
(өмнөх оны мөн үетэй харьцуулах) 

В8. Ажиллагсдын тоо 
(2019 оны байдлаар):  

В9. Ажиллагсдын тоо өмнөх оноос 
өөрчлөгдсөн үү: Он Хариулт 

2018 онд 
2019 онд 
2020 онд 
(өмнөх оны мөн үетэй харьцуулах)

12



МҮХАҮТ-ын үйл ажиллагааны талаарх асуумж 
1. Та Монголын Үндэсний Худалдаа Аж Үйлдвэрийн

Танхим /МҮХАҮТ/-ын талаар хэр сайн мэдэх вэ?
2. Танай байгууллага МҮХАҮТ-ын /Аймгийн ХАҮТ/

гишүүн мөн үү?
3. МҮХАҮТ-ын гишүүн биш бол гишүүнээр элсэх
төлөвлөгөө байгаа юу?

(......................................................) 

4. МҮХАҮТ-ын талаарх мэдээллийг хаанаас авч байсан
бэ?

5. Танхимаас үзүүлж буй бүтээгдэхүүн үйлчилгээнд үнэлгээ өгнө үү?

№ Бүтээгдэхүүн үйлчилгээний нэр Үнэлгээ 
1 Арга хэмжээ, бизнес уулзалт 
2 Үзэсгэлэн яармаг 
3 Сургалт 
4 Гарал үүслийн гэрчилгээ 
5 Патент барааны тэмдэг 
6 Экспертиз /Экспорт, Импортын барааг магадлан шалгах үйлчилгээ/ 
7 Арбитр шүүх, 
8 Давагдашгүй хүчин зүйл болон хүнд нөхцөл байдлын гэрчилгээ 
9 Ногоон шошго 
10 Бизнесийн зөвлөгөө, мэдээлэл 
11 Бусад 

6. Танхимаас үзүүлж буй бүтээгдэхүүн үйлчилгээ таны
бизнест дэмжлэг болдог уу?

7. Танай компани цаашид танхимаас ямар үйлчилгээ
авах хүсэлтэй байна вэ? (дараах хэсэгт бичнэ үү)

8. Та МҮХАҮТ-ыг аль чиглэлээр илүү ажиллах нь
бизнест үр нөлөөтэй гэж үзэж байна вэ?
(бусад нөлөөтэй дэмжлэгийг бичнэ үү)

Байгууллагын нэр: ....................................................................................................... 

Асуулгад хариулсан хүний нэр: ................................................................................. 

Асуулгад хариулсан хүний албан тушаал:  .............................................................. 

Холбоо барих утас :  ................................................................................................... 

СУДАЛГААНД ОРОЛЦСОН ТАНД БАЯРЛАЛАА 
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