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Жижиг, дунд  үйлдвэрийн газар
 УИХ-ын 52 дугаар тогтоолыг үндэслэн Засгийн

газрын 2008 оны 12 дугаар сарын 24 өдрийн 64
тоот тогтоолоор Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн
үйлдвэрийн сайдын эрхлэх асуудлын хүрээнд
Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг-Жижиг,
дунд үйлдвэрийн газар шинээр байгуулагдсан.
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 Тус агентлаг нь жижиг, дунд үйлдвэрлэлийн
талаарх Засгийн газрын үйл ажиллагааны
хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангах,

 “Жижиг, дунд үйлдвэрийн тухай” хуулийн
хэрэгжилтийг хангах,

 ЖДҮ эрхлэгчдийн үйлдвэрлэл эрхлэх хууль эрх
зүйн орчинг сайжруулах,

 ЖДҮ-ийн тэргүүлэх ач холбогдол бүхий салбар
чиглэлийн талаар санал боловсруулах,

 ЖДҮ эрхлэгчдэд зориулсан үндэсний болон олон
улсын чанартай үзэсгэлэн худалдаа зохион
байгуулах
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 Жижиг, дунд үйлдвэрийн талаар шаардлагатай
судалгааг тогтмол явуулж үр дүнг нийтэд
мэдээлэх,

 ЖДҮ-ийг санхүүгийн талаар дэмжих, тэдгээрийн
өөрийн хөрөнгийн хангалалттай байдлыг
сайжруулах,

 Гадаад орны ижил төстэй үйл ажиллагаа
явуулдаг байгууллагуудтай харилцаа холбоо
тогтоох мэдээлэлээр хангах, солилцох зэрэг үйл
ажиллагааны үндсэн чиг үүрэгтэй.
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Үйлчилж буй хууль, эрх зүйн орчин

 1998 онд баталсан “Хоршооны тухай” хууль
 2007 онд баталсан “Жижиг, дунд үйлдвэрийн

тухай” хууль ;
 Засгийн газрын 2005 оны 64 дүгээр тогтоолоор

баталсан “Жижиг, дунд үйлдвэрийг дэмжих
хөтөлбөр” ;

 “Жижиг, дунд үйлдвэрийн тухай” хуулийг
хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай УИХ-
ын 2007 оны 52 дугаар тогтоол ;
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Жижиг, дунд үйлдвэрийн газраас 
хэрэгжүүлж буй ажлууд

 Жижиг, дунд үйлдвэрлэлийн зориулалттай
тоног төхөөрөмжийг 2009 оны 7 дугаар сарын
16-наас 2012 оны 12 дугаар сарын 31-ныг
дуустал хугацаанд Гааль болон НӨАТ-аас
чөлөөлөх тухай хууль УИХ-аар батлуулж
татвараас чөлөөлсөнтэй холбогдуулан 683
төрлийн тоног төхөөрөмжийн жагсаалтыг
Засгийн газрын 2009 оны 316 дугаар
тогтоолоор гаргасан.
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 2009 онд улсын төсвөөс ЖДҮ эрхлэгчдийг
дэмжих чиглэлээр 30,8 тэрбум төгрөгийн эх
үүсвэр баталсаныг хуваарийн дагуу аймаг,
нийслэлийн “Жижиг, дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх
сан”-д байршуулан сарын 1 хувийн хүүтэй, 3 жил
хүртэл хугацаатайгаар гэрээ байгуулсан
Арилжааны банкуудаар дамжуулан олгосны үр
дүнд нийслэлд 885, орон нутагт 3537 ажлын
байр нэмэгдэж улсын хэмжээнд нийт 5502 хүн
шинээр ажлын байртай болсон ба нийт 18,7
мянган ажлын байр хадгалагдсан.
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 2005 онд баталсан “Жижиг, дунд үйлдвэрийг
дэмжих хөтөлбөр”-ийг Засгийн газрын 2009 оны
280 дугаар тогтоолоор шинэчлэн батлуулж
хэрэгжүүлж эхлээд байна;

 Засгийн газрын 2009 оны 178 дугаар
тогтоолоор “Орон нутагт үйлдвэрлэл
хөгжүүлэх чиглэл”-ийг батлуулж хэрэгжүүлж
байна.

 Засгийн газрын 2009 оны 9 дүгээр сарын 30-ны
299 дугаар тогтоолоор “Монгол улсыг
үйлдвэржүүлэх хөтөлбөр” батлуулан хэрэгжүүлж
байна.
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 Засгийн газрын 2008-2012 оны үйл ажиллагааны
хөтөлбөр тусгагдсан зорилт, Засгийн газрын 62
дугаар тогтоолыг хэрэгжүүлэх зорилгоор орон
нутагт ажиллаж байгаа үйлдвэрлэл эрхлэгчдийг
салбарын онцлог, газар зүйн байрлалаас
хамааруулан татварын хувь хэмжээг ялгавартай
тогтоох талаар төсөл боловсруулж ХХААХҮ-ийн
сайдад хүргүүлсэн.

 Монгол улсын эдийн засгийн хөгжилд ач
холбогдолтой, үр ашигтай ЖДҮ-үүдийг бий болгох,
хөгжүүлэхэд шаардлагатай санхүүжилтын эх
үүсвэрийг хөрөнгийн зах зээлээр дамжуулан бий
болгох нөхцөл боломжийг бүрдүүлэх, хөрөнгийн
оруулалтын сан байгуулах тухай санамж бичигт
Монголын Хөрөнгийн Биржтэй хамтарч гарын үсэг
зурж хамтран ажиллаж байна.
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 ЖДҮ-ийг дэмжих инкубатор төвийг нийслэлийн
Сонгинохайрхан, Баянзүрх дүүрэгт, орон нутагт
Говь-Алтай, Дархан-Уул, Завхан аймгуудад тус
тус байгуулсан ба эдгээр төвүүд нь бизнес
эрхлэгчид зөвлөгөө өгөх, сургалт явуулах,
үйлдвэрлэгчдийг өөрийн байранд бойжуулах
зэрэг үйл ажиллагаа явуулж байна.

 ЖДҮ-ийг хөгжүүлэх асуудлаар Монгол улсад үйл
ажиллагаа явуулж буй 40 гаруй төсөл
хөтөлбөрийн, 60 орчим төрийн бус
байгууллагуудтай уулзалт семинар зохион
байгуулж, зөвлөмж гаргасан.
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 ЖДҮ-ийн тухай” хуулийн 11.2.4 заалтыг
хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд үйлдвэрлэгчдийн
бараа бүтээгдэхүүнийг сурталчлах, борлуултыг
нэмэгдүүлэх үүднээс Олон улсын үзэсгэлэнг 3
удаа, үндэсний болон орон нутгийн үзэсгэлэн
худалдааг 5 удаа тус тус зохион байгуулсны үр
дүнд 150 гаруй аж ахуйн нэгж иргэн хамрагдсан.

 Хэвлэл мэдээллийн байгууллагуудтай хамтран
аймаг, нийслэлийн 80 гаруй жижиг, дунд
үйлдвэрлэл эрхлэгчдийг дэмжиж, тэдний үйл
ажиллагааг олон нийтэд мэдээллийн сувгаар үнэ
төлбөргүй сурталчилсан.
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ЖДҮ эрхлэгчдэд тулгарч буй нийтлэг 
хүндрэл бэрхшээл

 Хөдөө орон нутгийн зах зээлийн багтаамж бага,
хүн амын худалдан авах чадвар сул зэргээс
шалтгаалан үйлдвэрлэгчид бүтээгдэхүүнээ
ихэвчлэн зээлээр борлуулж байгаа;

 Гадаад дотоод зах зээлд бүтээгдэхүүн
борлуулах сүлжээ бүрэлдэн тогтоогүй;

 Санхүүгийн хувьд дутагдалтай, барьцаа
хөрөнгөгүйгээс хөнгөлөлттэй зээлд хамрагдах
боломж хязгаарлагдмал;
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 Хөрөнгө санхүү, дэвшилтэт техник
технологийн талаархи мэдээлэл дутмаг,
хүрэлцээ муу байгаагаас шалтгаалан өндөр
технологи бүхий тоног төхөөрөмжийн
шинэчлэлт хийгдээгүй ;

 Үйлдвэрлэгчдийн хэрэгцээ, шаардлагад нийцсэн
сургалтын арга хэлбэр төлөвшөөгүй;

 Олон төрлийн давхар татвар, хураамж, хяналт
шалгалтын дарамттай;
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Цаашид хэрэгжүүлэх бодлого, чиглэл 
/Хууль, эрх зүйн хувьд/

 “Жижиг, дунд үйлдвэрийн тухай” хуульд нэмэлт
өөрчлөлт оруулах ;

 “ЖДҮ-ийн санхүүжилтийг зохицуулах тухай”
хуулийн төсөл боловсруулах ;

 Шинээр үйлдвэрлэл эрхлэгчдийг эхний 3-5 жилд
орлогын албан татвараас чөлөөлөх хуулийн
төсөл боловсруулах ;

 “Зээлийн баталгааны тухай” хуулийн төсөлд
санал оруулах ;
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 Үндэсний хөгжлийн цогц бодлогод ...Хар
төмөрлөгийн үйлдвэрт цувимал боловсруулж,
түгээмэл зориулалттай хийц хэсэг, мал аж
ахуй, газар тариалан, барилга, хөнгөн үйлдвэр,
хүнс, эрчим хүчний салбарт өргөн хэрэглэдэг
бага оврын машин, тоног төхөөрөмж, багаж
хэрэгслэл, тэдгээрийн хийц хэсгийн
үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх... тусгагдсан
зорилтыг хэрэгжүүлэх зорилгоор импортын
орлох үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмжийг
дотооддоо үйлдвэрлэгчдийг татварын болон
урамшуулалын бодлогоор дэмжих талаар санал
боловсруулах
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 Экспортыг дэмжих, импортыг хязгаарлахад
чиглэсэн бодлогын талаар санал боловсруулах ;

 “Санхүүгийн түрээс /Лизинг/-ийн тухай” хуульд
нэмэлт өөрчлөлт оруулах санал боловсруулах ;

 Албан бус хөдөлмөр эрхлэгчдийг төрөөс дэмжих
замаар албан хөдөлмөр эрхлэгчийн бүртгэлд
хамруулах асуудлыг судалж боловсруулах ;

 ЖДҮ эрхлэгчдэд ажлын байр бий болгосны
урамшуулал олгох хэлбэрийг бий болгох ;

 НДШ-ийн урамшуулал бий болгох арга замыг
судалж судалж боловсруулах ;
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 Засгийн газрын 2008-2012 оны үйл ажиллагааны
хөтөлбөрт тусгагдсан “Сумын хөгжлийн сан”
байгуулах төсөл боловсруулж хэрэгжүүлэх ;

 Зээлийн тааламжтай нөхцөл /Зээлийн баталгаа
гаргах, хүүгийн хөнгөлөлт үзүүлэх, эрсдлээс
хамгаалах даатгалын үйлчилгээ үзүүлэх/ бүхий
“Санхүүгийн корпораци” байгуулах ;

 Үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмжийг
хөнгөлөлттэй нөхцлөөр олгох “Лизингийн
үйлчилгээний төв” байгуулах ;
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 ЖДҮ-ийн хөгжлийн төвшинд үнэлгээ хийх ;
 Шинэ бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг нээхэд

шаардагдах технологийн хөгжлийн талаархи
судалгааг дэмжих ;

 Үйлдвэрлэгчдэд зориулсан сургалтыг орон
нутагт жил бүр 2-3 үе шаттайгаар явуулах
хөтөлбөрийг баталж хөрөнгө санхүүгийн эх
үүсвэрийг шийдвэрлэх;

 Олон улс болон гадаад санхүүгийн эх үүсвэрийг
ЖДҮ эрхлэгчдийг дэмжихэд чиглүүлэх,зээл
тусламжид хамруулах төсөл боловсруулах,
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 2010 оны ЖДҮ-ийг дэмжихээр 30,8 тэрбум
төгрөг баталсан. Үүнээс

 Лизингийн тоног төхөөрөмж худалдан авахад
9,0 тэрбум,

 Даатгалын үйлчилгээнд 1,5 тэрбум,
 Зээлийн баталгааны санд 1,5 тэрбум
 Хөрөнгө оруулалт 3,0 тэрбум
 Хөнгөлөлттэй зээлд 15,8 тэрбум төгрөг тус

тус хуваарилсан.
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Анхаарал тавьсанд баярлалаа
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