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I. Сөрөг жагсаалт менежментийн арга хэлбэрийг 
судлах, хөрөнгө оруулалтын илүү нээлттэй ба 

ил тод захиргааны механизмыг бий болгох

Анхдагч сөрөг жагсаалт

Гадаадын хөрөнгө оруулалтын захиргаа

Бизнесийн бүртгэл

Нэг-цонхны үйлчилгээ

Гадагшаа хөрөнгө оруулалт

Үйлчилгээний салбарыг нээлттэй болгох



Анхдагч сөрөг жагсаалт

Сөрөг жагсаалтын 2013 оны хувилбар: Эдийн засгийн 18 ангилал ба 1069 

дэд-ангиллын 190 тусгай захиргааны арга хэмжээнүүдийг жагсаасан. 

Тэдгээрийн 80% нь илүү нээлттэй, ил тод болсон. 

Сөрөг жагсаалтын 2014 оны хувилбарын дахин боловсруулалт: 2014 оны 

6 сарын 30-ны өдөр гаргасан. 190-ээс 139 болгон богиносгосон шинэ 

жагсаалт нь илүү нээлттэй ба ил тод болсон бөгөөд олон улсын арга 

барилд илүү ойртсон.



Гадаад хөрөнгө оруулалтын захиргаа

Сөрөг жагсаалтанд багтаагүй 

салбаруудад улсын хэмжээнд 

анхаарал тавих болно. 

Шинээр байгуулагдсан 

компаниудын 92 хувьд бичиг 

баримт бүрдүүлэх процедурын 

дагуу зөвшөөрөл олгогдсон бөгөөд 

холбогдох лицензүүдийг авах 

хугацааг ихээхэн богиносгосон.



Нэг-цонхны үйлчилгээ

 Капитал төлөх систем → захиалгын систем

 14 өөр төрлийн бизнес лицензийн сертификат → нэг стандарт

 2014 оны 3 сарын 1-ээс эхлэн шинэ бизнес бүртгэлийн системийг 

улс даяар ашиглаж эхэлсэн.

 “Зөвшөөрлийн өмнөх лиценз”- ийг турших болно.

Бизнесийн бүртгэл

 Засгийн газрын хэд хэдэн агентлагууд → засгийн газрын нэг агентлаг & нэг 

цонх

 Онлайн ба оффлайн аппликэшн хослуулсан. Засгийн газрын хэд хэдэн 

агентлагуудын дунд мэдээлэл ба өгөгдөл хуваалцах.

 Холбогдох лиценз ба зөвшөөрлүүдийг олж авахад зөвхөн ажлын 4 хоног.



Гадагшаа чиглэсэн хөрөнгө оруулалт 

 Зөвшөөрөл олгох процедур → бичиг баримт бүрдүүлэх процедур

 Холбогдох процедурыг гүйцэлдүүлэхэд ажлын 5 хоног 

 Нийт 1.65 тэрбум ам.долларын 65 гадагшаа чиглэсэн хөрөнгө 

оруулалтыг гүйцэтгэсэн. 

 Гадагшаа хөрөнгө оруулалтын үйлчилгээний платформ бий болгох



II. Худалдааны орчин нөхцлийг худалдааны 
журам, зохицуулалтын инновацийн 

тусламжтайгаар сайжруулах

”Зах хязгаар нээгдэх” үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх, “Хоёрдогч-

түвшний Үр дүнтэй ба Үр ашигтай  Хяналт”-ыг чанд сахиулах 

Бараа бүтээгдэхүүнийг импортын статус дээр 

тулгуурлан хянахын тулд хяналтын ангилах 

загварыг судлах

Олон улсын худалдааны “нэг-цонх” арга 

хэлбэрийг судлах



 Гаалийн Ерөнхий Захиргаанаас (GAC) гаргасан 18 шинэ арга 

хэмжээнүүд 

 Чанарын хяналт, Шалгалт ба Хорионы Ерөнхий Захиргаанаас 

(GAQIQ) гаргасан 23 реформ 

 GAC ба GAQIQ хоорондын интеграци хийх,“ачааг мэдүүлэх ба 

үзлэг хийлгүүлснээр чөлөөлөх”-ийг хэрэгжүүлэх

 Бараа бүтээгдэхүүний мэдүүлгийг илүү түргэн шуурхай 

болгосноор 2 хоног хэмнэх боломжтой

”Зах хязгаар нээгдэх” үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх, “Хоёрдогч-

түвшний Үр дүнтэй ба Үр ашигтай  Хяналт”-ыг чанд сахиулах 



 Холимог статусын бараа бүтээгдэхүүнийг нэг ижил агуулахад хадгалахыг 

зөвшөөрнө.

 “сүлжээний хяналт + байршлын менежмент + бодит цаг хугацаанд 

хийгдэх үзлэг”гэсэн хяналт, зохицуулалтын загварыг хэрэгжүүлнэ

 Олон улсын арга барилын дагуу худалдаа, тээвэрлэлт, аж үйлдвэр ба агуулах 

үйлчилгээний салбаруудаас бүрдсэн бүрэн цогц менежмент ба үйлчилгээний 

платформ бий болгох, зохицуулах эрх бүхий байгууллагуудад мэдээлэл 

солилцохыг уриалах, харилцан бие биенийхээ хяналтыг хүлээн зөвшөөрөх ба 

хууль сахиулах үйл ажиллагаанд туслалцаа үзүүлэх. 

 Нэг цонх → стандарт цахим өгөгдөл →  нэг цонхоор дамжуулан эргүүлэн хариу 

өгөх

 6 сарын 18-ны өдөр “нэг цонх” платформыг онлайн үйл ажиллагаанд 

оруулсан. 

Бараа бүтээгдэхүүнийг импортын статус дээр 

тулгуурлан хянахын тулд хяналтын ангилах 

загварыг судлах

Олон улсын худалдааны “нэг-цонх” арга 

хэлбэрийг судлах



III. Санхүүгийн салбарын инноваци нь бодит 
эдийн засагт нөлөө үзүүлдэг

Шанхай ЧХБ-г дэмжихийн 

тулд Хятадын төв банк 

болон Банк, Үнэт цаас ба 

Даатгалын Зохицуулах 

Хороонуудаас 51 арга 

хэмжээг зарлаад байна.

Санхүүгийн салбарын инноваци ба нээлттэй, 

ил тод байдлын бүдүүвч зургийг гаргасан

Олон улсад юань ашиглах

Хүүгийн түвшинг чөлөөлөх

Гадаадын валют зохицуулах систем

Хөрөнгө оруулалтын санхүүжилтийн

нөхцлийг бүрдүүлэх & Юань хөрвүүлэлт 

FTA Дансны нэгж



Санхүүгийн үйлчилгээг сайжруулсан

 Шанхай ЧХБ-д 87 лицензтэй санхүүгийн институци 

ба 3015 санхүүгийн үйлчилгээ үзүүлэгч компаниуд 

байдаг

 Эрчим хүчний биржийн олон улсын зөвлөл 

байгуулагдсан бол алт ба хөрөнгийн биржүүдийн 

олон улсын зөвлөл байгуулах зөвшөөрөл 

олгогдсон  

 Олон улсад Юань ашиглан хийгдэх гүйлгээ эрс өсч 

байгаа бөгөөд 80 тэрбум ам.доллар хүрсэн

 Гадаад валютын хадгаламжийн дансны хүү 

ихэнхдээ тогтвортой байдаг.



Санхүүгийн зохицуулалт ба эрсдлийн удирдлагын

механизмыг бий болгоно

Журам, 

зохицуулалтын 

уялдаа холбоо

Олон улсын 

хөрөнгийн 

зохицуулалт

Мөнгө угаахын эсрэг, Терроризм 

санхүүжүүлэхийн эсрэг, Татвараас 

зайлсхийхийн эсрэг зохицуулалт

Санхүүгийн макро-

хянамгай зохицуулалт

Эрсдлийн удирдлагын механизм

Санхүүгийн эрсдлийн удирдлагын 

бүдүүвч зураг



Захиргааны зөвшөөрөл олгох процедурыг багасгах оролдлого 

ба үйл явдлын дунд ба дараах зохицуулалтанд анхаарал 

хандуулах

Үйл явдлын Дунд & Дараах Зохицуулалтын 

Инноваци

 Аюулгүй байдлын хяналтын систем

 Монополчлолын эсрэг хяналтын систем

 Нийгмийн кредит-зэрэглэлийн систем

 Жилийн тайлангийн нийтлэл & хэвийн бус үйл ажиллагааны 

жагсаалт

 Мэдээлэл хуваалцах & Бүрэн цогц хууль сахиулалт

 Нийгмийн байгууллагын оролцоо & Зах зээл хяналтын систем



6 секторын 18 салбарт хамаарах 23 

арга хэмжээнүүдийг хэрэгжүүлснээр 

бизнесийн цар хүрээний хязгаарлалт, 

оролцооны харьцаа ба шаардлагыг 

цуцласан эсвэл зогсоосон. 

244 төсөл гүйцэтгэгдсэн. 

6 сарын 28-ны өдөр Шанхайн ЧХБ-ийг 

улам нээлттэй болгохын тулд Төрийн 

Консулаас шинээр 31 арга хэмжээг 

зарласан

Үйлчилгээний салбаруудыг нээлттэй болгох

Санхүүгийн үйлчилгээ

Ачаа тээврийн үйлчилгээ

Худалдааны үйлчилгээ

Мэргэжлийн үйлчилгээ

Соёл урлагийн үйлчилгээ

Олон нийтийн үйлчилгээ



Журам, зохицуулалтын хувьд дэмжлэг үзүүлэх 

системүүд 

Төв засгийн газраас үзүүлэх хууль, эрх зүйн дэмжлэг

 Гадаадын хөрөнгө оруулалттай холбоотой 3 хууль, 15 

захиргааны журам, зохицуулалт ба 3 Төрийн Консулын бичиг 

баримтыг түдгэлзүүлсэн.

 Бизнесийн бүртгэл, худалдаа тээвэрлэлт, санхүү, татвар 

ба үйлчилгээний салбарыг нээлттэй болгоход хийгдэх 

реформтой холбоотой дэмжлэг үзүүлэх арга 

хэмжээнүүдийг 14 яамнаас зарласан.

Шанхай Хотын захиргааны дэмжлэг

 Захиргааны арга хэмжээнүүдийг зарласан

 2014 оны 8 сард Шанхай ЧХБ-д хамаарах журам, 

зохицуулалтыг зарласан



Баярлалаа


