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Бизнес эрхлэлтийн салбар хуралдааны хураангуй 

ӨнөөүедМонголчуудындийлэнхньбизнесэрхлэнгэрбүлээавчявдагболовчмашолонбэ

рхшээлсорилттэдэндтулгарчбайгаа.Олонулсынтэргүүнтуршлага, 

мэргэжилдээшлүүлэхболомжбагаастэднийбизнесямарнэгхэмжээндхүрээдөсөжчада

хгүйзогсчихдог.Зохицуулалтынбайнгынөөрчлөлттүүнчлэнавилгынтөвшинөндрөөсб

олжэнэхүүхязгаарлагдмалхөгжилбохирдохүеэлбэг.Энэньолонхувиарааажахуйэрхлэ

гчдийгтүгшүүртэйбайдалдоруулжбизнес, 

хөрөнгөоруулалтаазогсооходхүргэжбайна. 

Харингадаададажиллажамьдарчбуйиргэдэдбизнессанхүүжилтийнбэрхшээлээсгадна

хэлниймэдлэг, ѐсзаншил, 
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ахуйнөөрчлөлтгэхмэттомхүндрэлүүдбуй.Тодорхойхугацааныдарааолонсорилтдавса

нтохиолдолдтэдөөрөөрсдийнсалбартбизнесэрхлэхявцдаамэдлэг, 

даяарчлалынзахзээлдажиллахѐссуртахууныболонаргазүйнурчадвартайболжтөлөвш

дөг. 

ЭхнутагтааболонгадаададбуйМонголчуудындээрхялгаабиднийхарилцаахолбоо, 

сэтгэлгээ, ойлголцолдангалбийболгохаюулавчирчээ. 

Гэхдэээнэньбидхоорондооилүүойражиллахболомжшаардлагыгтөрүүлжцаашланөөр

сдийнбизнесийнүйлажиллагаагхарилцантэлэх, 

хөгжилдтомоохонхувьнэмэроруулахирээдүйгүүсгэжбайна. Энэ хүрээнд 

биддараахгурванилтгэлийг хэлэлцэнэ: 

14:10-15:10 Илтгэл 1. Бизнесэрхлэлтийнсорилтууд 

СодномдоржийнСанасэр, Олон улсын бизнесийн мэргэжилээр магистр, компанийн 

засаглалын судалгаагаар докторант, МУИС, Бизнесийнсургуулийнбагш, 

“МеррорТовер” ХХК-ийн ТУЗ-ындарга 

Утас: +976-99111487 

И-мэйл: ssanaser@gmail.com 

 

Пашкагийн Амарбат,“Абака Технологи” ХХК-ийн үүсгэн байгуулагч 

Утас: +976 99119470 
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15:10-16:10 Илтгэл 2. Монголд бизнес эрхлэх нь 
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Утас: +976-88113970 

Имэйл: t_damba@yahoo.co.uk 
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16:10-17:10 Илтгэл 3. Мэдлэгийгбаялагуруухөтлөх нь. 

СамбуугийнБолор, КанадМонголынХудалдааныТанхимийнгүйцэтгэхзахирал 

Утас: +1-6474470214 

И-мэйл: canadamongoliachamber@gmail.com 

 

АлтангэрлийнБулган, Монгол 

ВайЭмСиМенежментКонсалтингХХК-ийн гүйцэтгэхзахирал 
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Утас: +976-99009654 

Имэйл:bulgan@ymc.mn, bugika@gmail.com 

 

Чулуунбатын  Ариунгэрэл, ИхБритани, 

ЕвроптавилгийгМонголхээугалзаарчимэглэхболонзасварлах; үл 

хөдлөххөрөнгийнхудалдаа;КембриджМонголынХөгжлийнсангийналбанѐснытөлөө

лөгч.  

Утас: +44-7947277953 

И-мэйл: ariunaa1@aol.com; a.richards@camda.og.ukВэб: www.camda.org.uk 

 

Дүгнэхэд, хүнбүрбизнесэрхлэгчийнчадвартай, 

гэхдээмашолонМонголчуудадамжилтадхүргэххарилцанойлголцол, 

тусдэмхэрэгтэй.Салбархуралдааныхүрээндөмнөдурдагдсансорилтуудынбидхэрхэнх

амтдаадавантуулахаргазамынталаартодорхойзөвойлголтуудадхүрнэ.Сэдэвтусбүрээ

роролцогчбүрийноролцоогбүрэндэмжинэ.Түүнчлэнярилцахсалбарбүрдхамааралтай

төрийнболонтөрийнбусбайгууллагуудадхөтөлбөрболовсруулах, 

шинэсаналсанаачилгагаргахдөхөмтэйалхамхийнэ.Гаднаасоролцогчидоршинсуугаат

ухайнулсаасМонголдхийжболохүйлдвэрлэл, 

үйлчилгээнийшинэсаналсанаачлалынталаархамгийнбодитбаримт, бодлого, 

хуульэрхзүйнорчнымэдээлэлхарилцансолилцожхалууняриахэлцэлөрнүүлнэ. 

Abstract 

Most Mongolians in Mongolia are self-employed and responsible for supporting their 

families, and therefore must overcome significant challenges to start a business. Because 

few have had access to international professional development, their business will often 

grow to a certain point; this limited development is further crippled by constantly 

changing regulations and high levels of corruption. The situation many self-employed 

Mongolians face is anxiety-ridden, and many must put their ventures on hold. 

By contrast, Mongolians who live abroad are employed in full-time or part-time jobs, and 

the trials they face in running their own businesses have to do more with language and 

funding difficulties. In the process of overcoming these barriers, Mongolians abroad 

acquire much of the necessary know-how and work ethic as they adapt to foreign work 

conditions. 

The discrepancies in the experiences of Mongolians abroad versus those in Mongolia 

create massive gaps in knowledge, communication, collaboration, and commercialization 
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of acquired know-how.  However, we can work together to bridge this rift. By forging 

closer business cultures and learning how to work interdependently, we can successfully 

grow our business together and expand our collective knowledge.   

 

We will discuss the following three topics: 

 Challenges for Entrepreneurship 

 Doing business in Mongolia 

 How to Commercialize Knowledge. 

 

In summary, we believe anyone has the capacity to become an entrepreneur but many 

Mongolians need assistance to do so successfully. During this business forum discussion, 

we will work to get a clear understanding of how to solve the above-mentioned issues; 

working through each topic individually, we aim to encourage participation by all 

attendees. And with proper support from the Mongolian government, including its 

ministries and agencies, and from not-for-profit and other non-governmental agencies, 

new businesses can benefit from this platform for continued discussion and 

engagement.  By facilitating knowledge sharing and the exchange of innovative ideas, we 

want to define a new kind of start-up and prepare a new generation of entrepreneurs — 

businesses with practicality and preparedness, who can produce more homegrown 

services and products. 

Илтгэл 1. Бизнес эрхлэлтийн сорилтууд 

 
СодномдоржийнСанасэр, Олон улсын бизнесийн мэргэжилээр магистр, компанийн засаглалын 

судалгаагаар докторант, МУИС, Бизнесийнсургуулийнбагш, “МеррорТовер” ХХК-ийн ТУЗ-ындарга 

Утас: +976-99111487 

И-мэйл: ssanaser@gmail.com 

 

Пашкагийн Амарбат,“Абака Технологи” ХХК-ийн үүсгэн байгуулагч, ерөнхий захирал 

Утас: +976 99119470 

E-mail: amarbatp@gmail.com 

 

Сайн байцгаана уу, та бүхэнд энэ өдрийн мэндийн хүргэе.  

“Бүтээлч хамтын ажиллагаа” сэдэвт нэгдсэн чуулган нь төрийн ба төрийн бус 

байгууллагуудын түншлэл, өндөр хөгжилтэй оронд ажиллаж байгаа Монгол 
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хүмүүний чадавхи, тэдний мэргэжил чадварыг эх оронд нь чиглүүлэх зорилготой 

зохион байгуулагдаж байна. Өндөр технологи, шинжлэх ухаан, боловсрол, 

нийгмийн танин мэдэхүй, нийгмийн эрүүл мэнд, бизнес эрхлэлт, урлаг соѐлын 

салбаруудад судалгаа шинжилгээ, бодит үйл ажиллагаа эрхэлдэг манлайлагч 

хүмүүсийн төлөөлөл тухайн улсаас онлайн хэлбэрээр эсвэл Монголд ирж илтгэлээ 

хэлэлцүүлж байгаагаараа онцлогтой. 

Бүтээлч хамтын ажиллагаа чуулганы үдээс хойшхи хуралдаан буюу Монгол орны 

хөгжилд чуулганы энэ жилийн онцлог нь бизнес эрхлэлт салбар  хуралдааныг тусад 

нь хуралдуулж байгаа явдал юм. Бизнес эрхлэлтийн салбар хуралдаанд АНУ, Их 

Британи, Канад, Герман, Солонгос, Шведийн Вант Улс, Шотланд болон Монгол 

улсаас илтгэгчид оролцож байна. Илтгэгчид маань тухайн улсуудад бизнесийн 

болон олон нийтийн үйл ажиллагааг удирдах түвшинд ажилладаг манлайлагч 

залуучууд байгаагаараа онцлогтой. Бизнес эрхлэлтийн салбар хуралдааныг энэ жил 

бид ”Хүнбүрбизнесэрхлэгч” гэсэн нэрээр хөтлөн явуулж байгаа бөгөөд 

хуралдаанаар дамжуулан баялаг бий болгодог салбарт өөрөөр хэлбэл бизнес 

эрхлэлтийн салбарт Монголчууд үнэ цэнэтэй ажилчид, мэргэжилтэн, бүр 

цаашилбал бизнесийн эзэд болох бүрэн боломж байгааг гаргаж тавьж байгаа юм.  

Өнөөдөрхөгжингүйулсорнуудэдийнзасаг, 

улстөрийнянзбүрийнтогтолцооноосүлхамааранхүнтөвтэйэдийнзасгийгхүлээнзөвшө

өрөххандлагатайболжбайна.Нөгөөталаасхориннэгдүгээрзууныгмэдлэгтсуурилсанте

хнологийнзуунгэдэгтэйолонсудлаач, 

эрдэмтэдсаналнийлдэг.Дэлхийнхөгжлийгэнэталаасньхарвалбидямарчиглэлээрявжб

айнавэ? 

Дэлхийдтомоохоннөлөөүзүүлдэгхоѐрхөршулсболох БНХАУ-тай 4709,6км, ОХУ-

тай 3543 кмурттайгаархилзалгааоршдог. Заримсудлаачидүүнийгсул 

талгэхээсилүүтэйгээр даяарчлагдаж байгаа 

ертөнцөддавууталгэжхаржбайна.Өргөнуудамнутаг, байгалийн баялаг 

түүндхийгдэжамжаагүйолонажилбиднийөмнөбайгааньэнэцагүеийнМонголхүмүүси

йнтомоохонболомжюм.Байгалийнонгондүртөрхуламховордожбайхадбиддэлхийнза

хзээлдбаялагбосгохболомжтой.Мөнзахзээлийнэдийнзасагтсуурилсанхүмүүнлэг, 

иргэний, ардчилсаннийгэмцогцлоохэрхэмзорилгосуурь хөрс 



бидэндбайна.ЭнэмэтолонболомжуудыгнээжхарвалМонголчууд бид харьцангуй 

хурданхөгжихболомжтойулсюм. 

Гэхдээ эдийн засгийн болон хөгжлийн үзүүлэлтүүдийг бусад орнуудтай харьцуулж 

харвал дээрхи боломжуудыг хангалттай ашиглаж чадахгүй байгаа мэт. Тухайлбал 

2011 оны “Монголулсынөрсөлдөхчадварынтайлан”-д 

дурдсанаарМонголулсынхамгийнсул 40 үзүүлэлтэдхүнийхөгжлийниндекс, 

жижигдундүйлдвэрүүд, компаниудынбүтээмж, 

эрүүлмэндийнасуудлуудзэрэгхөгжлийнчухалүзүүлэлтүүдбусадулсуудтайхарьцуула

хадмуубайсаарбайна.  

Монгол улс хувийнөмчдавамгайлсанзахзээлийнэдийнзасагтай улс. Зах зээлийн 

эдийн засгийн туршлага дээр тулгуурлан бүхий л үйл ажиллагаа зохицуулагдаж 

байх учиртай. Захзээлийнэдийнзасгийнонолын “эцэг” А.Смит““Улс 

үндэстнүүдийнбаялаг”гэдэг бүтээлдээхүний 

үрөгөөжтэйхөдөлмөрийгавчүзсэнбайдаг. Баялагийгбий болгодог 

буюуүйлдвэрлэлийн салбарынхөдөлмөрийг үр өгөөжтэй гэж үзсэн, үр өгөөжтэй 

хөдөлмөр эрхлэлт хуримтлал бий болгож ашиг авчирдаг.1995-2014 оны тоо 

мэдээнд 

суурилсансудалгаагаарМонголулсынбаялагийгбүтээдэгсалбартажиллагчидердөө 

8хувиарөссөн болбаялагийгбүтээдэггүйсалбартажиллагчид 2.4 

дахинөссөнбайдаг.Эндээс бид баялаг бүтээдэг салбар хоцорсныг харж болохоор 

байна.Монголулсынхөгжилдхувьхүмүүсийнамжилттайбизнесэрхлэлтмашчухалүүрэ

гтэй.Амжилттай бизнес эрхлэлт нь олон ажлын байрыг бий болгодог. Нөгөө талаас 

урт хугацаанд тухайн бизнес өндөр технологийг ашиглах үндэс болдог. Ийм 

технологи дээр ажиллаж байгаа хүмүүс хуримтлал бий болгож эдийн засгийг маш 

хүчтэй дэмжиж өгөх нь тодорхой. Өөрөөр хэлбэл өндөр технологи дээр ажиллах нь 

тухайн хүний хөдөлмөрийн үнэлэмж, цалин хөлсийг эрс нэмэгдүүлдэг төдийгүй 

тухайн ажил олгогчийн бизнесийн өрсөлдөх чадвар үр ашгийг дээшлүүлдэг. Ийм 

ажил олгогч болон үр өгөөжтэй ажилчид Монгол улсын бүхий л салбарт хөдөлгүүр 

болж өгөх ба хөгжлийнцаг хугацааг товчилно. 

Үүнийгдэмжсэнтөрийнстратегийнбодлогохөтөлбөрхэрэгтэй байна. 



2012 оны 4 дүгээр улирлын 

байдлаар (хүснэгт 1) Монгол 

улсад 51940 аж ахуйн нэгж, 

байгууллага үйл ажиллагаагаа 

явуулж байна.  

2010 оны аж ахуйн нэгж, 

байгууллагын албан татвар 

төлөлтөөс (Хүснэгт 2) дүгнэхэд 

үйл ажиллагааны үр ашиг тааруу байгааг харж болохоор байна. Үүнд олон талт 

шалтгаан байгаа боловч бидний зүгээс амжилттай бизнес эрхлэлт үгүйлэгдэж байна 

гэсэн дүгнэлтэд хүрэхээр байна. 

Хүснэгт 2    Монгол Улсын төсөвт төвлөрүүлсэн татварын орлогын мэдээ 

 

Бизнесийн гүйцэтгэл тааруу байгаа шатгааныг судлаачид дараахи байдлаар 

тайлбарладаг. Үүнд: улс төрийн нөхцөл байдал, хүн амын тоо, жижиг зах зээл, 

эдийн засгийн шалтгаанууд, хууль эрхзүйн орчин, хувь хүний хөгжил, бизнесийн 

мэдлэг, боловсрол, олон улсын тэргүүн туршлагаас тааруу суралцаж, хэрэгжүүлж 

байгаа байдал гэх мэт. Өнөөдрийн илтгэлээр эдгээр олон шалтгааныг бус хувь 



хүний хөгжил, бизнесийн талаархи мэдлэг болон олон улсын тэргүүн туршлагаас 

илүү хэлэлцэх болно. 

Олон улсын туршлагаас харахад бизнес эрхлэлтийн хөгжил дараахи үе шатаар явж 

байна.  

1. Нэг хүний үйл ажиллагаа 

2. Гэр бүлийн компани 

3. Нээлттэй хувьцаат компани буюу корпораци 

Өөрөөр хэлбэл эхлээд хувь хүн эсвэл бүлэг хүмүүс бизнес эрхэлж эхлүүлдэг. 

Улмаар бизнесийн үйл ажиллагаа нарийсаж, капиталын хэмжээ нэмэгдэж, олон 

ажилчидтай болохын хамт удирдлага болон гол үйл ажиллагаануудад гэр бүлийн 

гишүүдээ татан оролцуулдаг. Бизнес өргөжихийн хэрээр капитал, хөрөнгө 

оруулалтыг хайж нээлттэй компани болдог хандлага байдаг. Гэтэл Монгол улсад 

60000 орчим хувь хүний болон гэр бүлийн эзэмшлийн компаниуд, ердөө 50 орчим 

идэвхитэй үйл ажиллагаа явуулдаг нээлттэй буюу хувьцаат компаниуд байна.  

Нөгөө талаас Монгол улсад бизнес эрхэлж байгаа хувь хүмүүс, компаниуд олон 

улсын тэргүүн туршлага, менежментийн сайн гүйцэтгэлтэй болоход гаднаас болон 

дотроосоо суралцах боломж байна. Гаднаас бид мэргэжлийн байгууллагуудаар 

зөвөлгөө хийлгэх, удирдлагад ажиллуулахад санхүүжилтийн болон бусад олон 

асуудал байгааг хэлж ярьдаг. Дотоодоосоо энэ асуудлыг сайжруулах талаар байнга 

ярилцдаг хэлэлцдэг тул өнөөдөр энэ талаар дэлгэрэнгүй хэлэлцэхийг 

чухалчилсангүй.Өнөөдрийн илтгэлээр бид гаднаас мэдлэг оруулж ирэхэд хамгийн 

түрүүнд гадаадад байгаа Монголчууд, тэдний сурч ажилласан туршлагыг мэдээлэл 

болгон түгээж хэлэлцэхэд оршиж байна. Гадаадад тодорхой хугацааг өнгөрүүлсэн 

Монгол иргэд дараахи онцлогтой байна. Үүнд: Их дээд сургуульд суралцаж байгаа 

эсвэл суралцаад дууссан, дадлага болон ажлын туршлага хуримтлуулсан, баялаг 

бүтээдэг тодорхой салбаруудад мэргэжлийн ажил эрхэлж байгаа, нийтлэг ажлын 

байруудад цагийн ажил эрхэлж байгаа, гадны хүнтэй гэр бүл болон тухайн улсад 

суурьшсан гэх мэт. 

Гэхдээ өнөөдрийн байдлаар албан тоогоор 130000 орчим Монголчууд гадаадад 

ажиллаж амьдарсаар байна. Цагаачлах өргөдлөө өгсөн 40000 гаруй Монголчууд 

байгааг өнөөдрийн илтгэлүүдээс бид харсан. Энэ бол хөдөлмөрийн нөөц багатай 



улсын хувьд том тоо. Нөгөө талаар илтгэлийн эхэнд яригдсан боломж ихтэй 

Монгол улсад яагаад гадаадад байгаа Монголчууд бид оролцож, баялагийг 

бүтээлцэж, гаднаас олж авсан мэдлэгийг шилжүүлэх, Монголоос гадагшаа чиглэсэн 

бизнесийг бий болгож түүнд илүү оролцох хандлага тааруу байна вэ? 

Илтгэлийн багийхан дараахи хувилбаруудыг гаргаж ирж байна. 

• Монголд хийх ажил, орон зай, бизнесийн боломж их байгааг олж харж 

амжаагүй байж болно. 

• Монголоос гадаадад сурахаар болон ажиллахаар гарсанаас хойш Монголд 

ямар өөрчлөлт, боломж бий болж байгаа талаар мэдээлэл дутмаг байж 

болно. 

• Өөрийнх нь сурч, дадлагажсан салбар Монгол улсад хөгжөөгүй байгаа хэсэг 

хүмүүс байж болно. 

• Хэт жижиг зах зээлтэй, бизнес эрхлэхэд ашиг бага гэж харж байгаа хүмүүс 

байж болно. 

• Бизнес эрхлэх сэтгэлгээ, ур чадвар, төсөөлөл муу байгаа хүмүүс байж болно. 

• Гадныг шүтсэн, Монголдоо буцаж ирэхэд эргэлзсэн хүмүүс байж болно гэх 

мэт. 

Дээрхи шалтгаануудыг цаашид нарийвчлан судлах шаардлагатай байна. 

Судалгааны үр дүнг гаргаж түүнд тохирсон улсын бодлого хэрэгтэй бөгөөд бид 

үүнийг хийж чадвал гадаадад байгаа Монголчуудыг эх орондоо бүр илүү 

боломжтой ажиллах, хөдөлмөрлөх, хөгжингүй улс орноос олж авсан мэдлэгийг 

дотоодын бизнес эрхлэлтийн хөгжилд ашиглах, хөгжүүлэх боломж байна.  

Бизнес эрхлэлтийн сорилтууд сэдэвт эхний илтгэлд өндөр хөгжсөн улсуудад сурч 

ажиллаж байгаа болон Монголдоо ирээд аж ахуй, бизнес эрхэлж байгаа бизнес 

эрхлэгчид, судлаачидын төлөөлөл болсон 13илтгэгчидтэй дараахи асуудлуудын 

хүрээнд ярилцаж мэдээлэл солилцох болно. 

• Анх бизнесэрхлэлтийн санаа яаж төрсөн вэ? 

• Шийдвэрийг яаж гаргаж, асуудлыг хэрхэн даван туулж байна вэ? 

• Бизнесэрхлэхийнсайханньюувэ? Хэцүү, бэрхшээлтэйньюувэ? 

• Таны байгаа улсад жижиг дунд бизнесийг, ер нь бизнесийг дэмжих ямар 

бодлогууд байдаг вэ? 



Анхаарал тавьсан та бүхэнд баярлалаа. 
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