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• Экспорт – аль нэг улсад үйлдвэрлэсэн бараа, бүтээгдэхүүн, 
үйлчилгээг нөгөө улс худалдан авах процесс

• Экспортын амжилтын үндэс нь:

• Тухайн компанийн хөгжил

• Экспортлох бараа бүтээгдэхүүний хөгжил 

• Бизнес эрхлэх ур чадварын хөгжил

• Экспортын зах зээлийн талаарх мэдлэг, мэдээлэл

• Экспортын шалтгаан:

• Зах зээлээ тэлж ашиг орлогоо нэмэгдүүлэх

• Өрсөлдөх чадвараа дээшлүүлэх

• Шинэ технологи, ноу-хау нэвтрүүлэх
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БҮЛЭГ 1: ТАНАЙ КОМПАНИ  ЭКСПОРТОД БЭЛЭН ҮҮ?
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• Зөв бараа бүтээгдэхүүнээ сонгох /гадаад зах зээлд өрсөлдөж, амжилт 
олж чадахуйц/

• Амжилтын анхдагч нөхцөл нь танай бараа бүтээгдэхүүн дотоод зах 
зээлд амжилттай нэвтэрсэн байх  

• Таны бараа бүтээгдэхүүн экспортын шаардлагуудыг хангасан эсэх 
/чанар, дизайн, стандарт, сав баглаа боодол гэх мэт/

• Экспортод байнга, их хэмжээгээр нийлүүлэх үйлдвэрлэлийн болон 
технологийн боломж бий эсэх

• Түүхий эд, материалын нийлүүлэлт тогтвортой байж

гадаад зах зээл дэхь эрэлтийг тасралтгүй хангаж чадах эсэх
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1.1. ТАНАЙ БАРАА БҮТЭЭГДЭХҮҮН ЭКСПОРТОД БЭЛЭН ҮҮ?
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• Нээлттэй, ил тод, олон улсын стандартын дагуу  санхүүгийн  тайлан 

балансаа гаргадаг эсэх 

• Зээл, санхүүжилт авах хангалттай бололцоо, боломжтой эсэх

• Гадаад төлбөрийн хэрэгслүүдийг ашигладаг  эсэх

• 12 сарын хугацаанд экспортоос ашиг авахгүйгээр үйл ажиллагаа/экспорт 

явуулах санхүүжилтын нөөцтэй эсэх

• Сав баглаа боодлын нэмэлт хөрөнгө оруулалт

хийх санхүүгийн боломжтой эсэх 

• Экспортын зах зээлд зар сурталчилгаа явуулах

санхүүгийн бололцоо боломжтой эсэх
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1.2. САНХҮҮГИЙН ХУВЬД ЭКСПОРТОД БЭЛЭН ҮҮ?
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1.3. ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ХУВЬД ЭКСПОРТОД БЭЛЭН ҮҮ?

• Удирдлага, менежментийн хувьд экспортод гарах хангалттай мэдлэг, 

чадвартай эсэх

• Экспортын олон төрлийн мэдлэг чадварыг /гааль, логистик, 

инкотермс, олон улсын төлбөр тооцоо, гадаад хэл, соёл, 

маркетинг/ эзэмшсэн боловсон хүчин хангалттай бий эсэх

• Экспортод зориулан ажилчдаа сургаж бэлтгэсэн үү? 

эсвэл чадварлаг боловсон хүчнийг зах зээлээс олж авах уу?

• Экспортын зах зээл, соёлын ялгаа, зан заншил, гадаад түнштэй 

ажиллах,  харилцааны ур чадвар зэрэгт танай ажилтнууд суралцаж 

дадлагажсан уу?
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1.4. ЭКСПОРТЫН МАРКЕТИНГ ХИЙХЭД БЭЛЭН ҮҮ?

• Маркетингийн мэргэшсэн, чадварлаг боловсон хүчин бий эсэх

• Экспортын зах зээлийн талаарх /зах зээлийн багтаамж, хэрэглэгч, 

өрсөлдөгч, орлох дагалдах бүтээгдэхүүн, үнэ ханш, хууль эрх зүй, 

татвар хураамж, зохицуулалтууд г.м./ судалгаа шинжилгээ хийсэн 

эсэх

• Экспортын зах зээлд нэвтрэх стратегиа тодорхойлсон уу?

• Түнш, худалдан авагчаа зөв сонгосон эсэх 

• Экспортын нийлүүлэлтийн сувгаа зөв сонгосон эсэх 

• Өрсөлдөгч, өрсөлдөөний давуу талаа зөв тодорхойлох эсэх

• Экспортын маркетингийн стратегиа боловсруулсан уу?

www.edp.mn

http://www.edp.mn/


1.5. ЭКСПОРТЫН  ШААРДЛАГУУДЫГ  ХАНГАСАН УУ?

• Олон улсын стандартууд

• Гэрчилгээжүүлэлт

• Баталгаажуулалт

• Зөвшөөрөл

• Лиценц

• Хөнгөлөлт, чөлөөлөлт

• Хязгаарлалт, хоригууд

• Бичиг баримт бүрдүүлэлт
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1.6. ХУУЛЬ ЭРХ ЗҮЙН ШААРДЛАГУУДЫГ ХАНГАСАН УУ?

• Дотоодын болон  экспортлох орны  хууль эрх зүйн мэдлэг, 

шаардлагуудыг судалж танилцсан уу?

• Олон улсын худалдааны хууль эрх зүйг судалсан уу?

• Чөлөөт Худалдааны хэлэлцээр, гэрээтэй танилцсан уу?

• Оюуны өмч, патент, ноу-хау, тэдгээрийн  хамгаалалтын талаар 

хангалттай мэдлэг, мэдээлэлтэй юу?

• Бизнесийн маргаан, гомдлыг  шийдэх  арга замуудыг мэдэх үү?

• Олон улсын худалдааны гэрээ хэлцлүүдтэй танилцсан уу?

• Олон улсын худалдааны эрсдэлийн болон  даатгалын

механизмуудыг сайтар судалсан уу?
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1.7. ЭКСПОРТЛОХОД АНХААРАХ АСУУДЛУУД

• Олон улсын төлбөрийн нөхцөлүүд, ялангуяа Аккредитивыг сайн 

мэддэг байх

• Гадаад зах зээлд сайн түнш, борлуулагчтай байх

• Олон улсын худалдааны зөвлөх, эксперттэй байх

• Экспортыг дэмжсэн олон улсын, дотоодын төсөл хөтөлбөрүүдэд 

хамрагдах

• Зах зээлийн судалгаа шинжилгээг сайтар хийлгүйгээр, экспортын 

стратеги, экспортын төлөвлөгөө боловсруулах-гүйгээр  экспорт 

хийхгүй байх
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1.8. ЭКСПОРТОД БЭЛЭН БАЙДЛЫН ШИНЖИЛГЭЭНҮҮД

• SWOT ШИНЖИЛГЭЭ

• Давуу болон сул тал, боломж ба аюул занал

• ӨРСӨЛДӨӨНИЙ ШИНЖИЛГЭЭ

• Гол өрсөлдөгчид, тэд хэрхэн шийдвэр гаргадаг

• Өрсөлдөгчийн гол зорилго юу болох 

• Зах зээлийн хэмжээний өөрчлөлтөд өрсөлдөгчид ямар 

хариу реакц үзүүлэх, энэ нь тэдэнд ямар бэрхшээл 

учруулах  

• БЕНЧМАРКИНГ – буюу чадавхийн шинжилгээ хийж 

өөрийгөө өрсөлдөгчтэй гээ харьцуулах
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ЭКСПОРТЫН БЭЛЭН БАЙДЛЫН СХЕМ
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БҮЛЭГ 2: ЭКСПОРТЫН ХӨГЖЛИЙН СТРАТЕГИ  БА ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 

• СУДАЛГАА – Экспортын амжилтын үндэс, юуг, яаж, хэзээ, хэрхэн 
хийхийг шийдэхэд тусалдаг

• ТӨЛӨВЛӨЛТ – судалгааны үндсэн дээр гаргасан бодлого, 
шийдвэрүүдийг цаг хугацаа, санхүү, хүний нөөцтэй уялдуулан 
боловсруулсан “амьд” бичиг баримт

• ЭКСПОРТЫН ХӨГЖЛИЙН СТРАТЕГИ – яагаад экспортод бараа 
бүтээгдэхүүнээ гаргах ёстой, экспорт явуулахад тулгарах ямар 
асуудлууд шаардлагууд байгаа, тэдгээрийг хэрхэн даван гарах 
боломжтой, экспортын боломжит нөөц боломжууд бий эсэх, экспортоос 
ямар ашиг, үр өгөөж олох зэргийг тодорхойлж өгнө
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§ 1. ЭКСПОРТЫН СТРАТЕГИ

1.1 Экспортын стратеги боловсруулах шаардлага

• Экспортын зорилгоо  хэрэгжүүлэх арга замыг тодорхойлох

• Экспортод баримтлах бодлого, үйл ажиллагааны чиглэлээ тогтоох

• Экспортын үйл ажиллагааг чадварлаг удирдан зохион байгуулах

• Түнш, харилцагчидтай харилцах арга замаа тодорхойлох

• Өрсөлдөгчидтэй харилцах арга тактикаа тодорхойлох

• Экспорттой холбоотой саад, бэрхшээлүүдийг хэрхэн даван туулах

• Экспортын соёл, чадвараа дээшлүүлэх

• Санхүүгийн боломж нөөцөө хэрхэн зөв удирдан зохицуулах
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1.2  ЭКСПОРТЫН СТРАТЕГИ БОЛОВСРУУЛАХ ҮЕ ШАТУУД

• 1 үе шат: Компанийхаа өнөөгийн нөхцөл байдлыг шинжлэх

• 2 үе шат: Экспортын боломж, орчноо тодорхойлох

• 3 үе шат: Экспортлох бүтээгдэхүүн үйлчилгээгээ тодорхойлох

• 4 үе шат: СВОТ шинжилгээ хийх /гадаад дотоод орчин/

• 5 үе шат: Экспортод амжилт олох гол хүчин зүйлүүдээ тодорхойлох

• 6 үе шат: Экспортын төлөвлөгөө боловсруулах /бүх ажилтнууд 
хүлээн зөвшөөрсөн/ 

• 7 үе шат: Экспортын стратегиа батлуулах, хэрэгжүүлэх, хянах
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1.3 ЭКСПОРТЫН СТРАТЕГИ БОЛОВСРУУЛАХАД 
АНХААРАХ ЗАРИМ АСУУДЛУУД

• Экспортод гарахад бэлэн эсэхээ сайтар судалж тодорхойлох

• Экспортлох шийдвэрт  нөлөөлж болох гадаад, дотоод хүчин зүйлүүдийг 
нэг бүрчлэн судалж үзүүлж болох нөлөөллүүдийг  нарийвчлан 
тодорхойлох /гол 5 хүчин зүйлийг гаргах/ 

• Экспортлох явцад ямар ямар өөрчлөлт гарч, учирч болохыг сайтар 
судалж таамаглах 

• Экспортын  стратегийг  цаасан дээр буусан бичиг биш “амьд” баримт 
болгох

• Экспортын стратеги боловсруулахад компанийн гишүүдийн санал  
бодлыг авах, тусгах
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ЭКСПОРТЫН СТРАТЕГИ /Махны экспортын жишээн дээр/  
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СТРАТЕГИ ШАЛТГААН

Санхүүжилтийг нэмэгдүүлэх замаар компанийн экспортын 

борлуулалтыг  2019 он гэхэд 9 сая ам.долларт хүргэж  

цэвэр ашгийг 1,8 сая ам.доллар болгоно

Дотоод зах зээл, худалдан авалт ханасан ба цаашид нэмэгдэх 

боломжгүй. Тиймээ гадаа зэх зээлд гарснаар компани өсөн тэлэх 

боломжтой 

Үйлдвэрийн хүчин чадлыг 67 хувиас 80 хувь болгон  

өргөжүүлнэ.

Хүчин чадал ашиглалтыг 80 хувь болгосноор дайвар зардлууд 

багасч  компанийн өрсөлдөх чадвар дээшилнэ

Махны салбарт/экспортод 2-3  шинэ бүтээгдэхүүн гаргаж 

нийлүүлнэ

Дэлхийн хүн ам өсч буйтай холбоотойгоор махны хэрэглээ улам 

бүр өсөн нэмэгдэж байна

Азийн, тэр дундаа Япон, Солонгос, Хятадын зах зээлд 

экспортоо чиглүүлнэ/төвлөрүүлнэ

Ази тив, Хятад Солонгос Японд үхрийн махны хэрэглээ жил ирэх 

тутам нэмэгдэж байна

Эхний жилд БНХАУ, дараагийн жилд Япон, Солонгост 

дистрибютортой болно. 

Зах зээлийн судалгаагаар эдгээр орнуудад махны хэрэглээ их, 

зах зээлд нэвтрэх шаардлага харьцангуй  эерэг байна

2019 он гэхэд Хятадын зах зээл дэх борлуулалтыг 2 сая 

ам.долларт хүргэнэ

Дэлхийн хамгийн их хүн амтай, хэрэглээ нь хамгийн хурдацтай 

өсөн тэлж байгаа зах зээл

Хятад, японы зах зээлийн махны үйлдвэрлэгчдийг судалж 

өрсөлдөөний стратеги боловсруулна

Монгол махны илчлэг, бэлчээрийн болон экологийн давуу талыг 

баримтлан өрсөлдөх арга стратегиа боловсруулна. 
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2.1 ЭКСПОРТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ ГЭЖ ЮУ ВЭ? 

• Сайн төлөвлөгөө – амжилтын эх, удирдлагын нэг гол  хэрэгсэл

• Экспортын төлөвлөгөө нь дараах асуултуудад хариу өгнө. Үүнд:

• Экспортын бараа бүтээгдэхүүнүүдэд ямар өөрчлөлт, шинэчлэл хийх

• Экспортын давуу, сул талууд, тэдгээрийг хэрхэн ашиглах/шийдвэрлэх

• Ямар хуваарьлалтын болон маркетингийн суваг ашиглах

• Экспортын барааны үнэ ханш, үнийн стратеги

• Гол өрсөлдөгчид, тэдгээрийн зах зээлд эзлэх хувь хэмжээ

• Экспорт явуулах санхүү, хөрөнгө мөнгө, түүний эх үүсвэр, зарцуулалт

• Экспортын үйл ажиллагааны үе шат, хэрэгжилт, цаг хугацаа

• Экспортын боловсон хүчин, тэдгээрийн мэдлэг чадвар, нөөц боломж

• Экспорттой холбоотой зөвшөөрөл лиценц, шаардлагууд 
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ГАРЧИГ

ЭКСПОРТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ТОВЧ АГУУЛГА /1-2 хуудас/

ТАНИЛЦУУЛГА: ЯАГААД БИД ЭКСПОРТЛОХ БОЛСОН

БҮЛЭГ 1: ЭКСПОРТЫН ТАЛААР БАРИМТЛАХ БОДЛОГО, ЗОРИЛГО, ЗОРИЛТУУД

1. Компанийн эрхэм зорилго ба экспортын бодлого

2. Экспортын талаарх урт, дунд, богино хугацаанд баримтлах бодлого, зорилтууд

3. Экспортын давуу тал, үр өгөөж, үр дүнгүүд

БҮЛЭГ 2: НӨХЦӨЛ БАЙДЛЫН БУЮУ КОМПАНИЙН ШИНЖИЛГЭЭ, ТАНИЛЦУУЛГА

2.1. Компанийн товч түүх,бүтэц, ололт амжилт /экспортын түүх/

2.2. Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ, тэдгээрийн онцлог /экспортын/

2.3. Үйл ажиллагааны чиглэл, туршлага, зах зээл эзлэх байр суурь

2.4. СВОТ шинжилгээ

2.5. Боловсон хүчин, хүний нөөц /экспортын/

2.6. Санхүүгийн нөөц боломж /экспортын/

2.7. Экспортын санхүүгийн бус бусад эх үүсвэр, нөөц боломжууд

2.7.1. Түншүүд, банкууд, тээврийн зууч байгууллагууд

2.7.2. Засгийн газрын дэмжлэг туслалцаа, төлөөлөгчийн газрууд, худалдааны

Байгууллагууд

2.8. Салбарын бүтэц, өрсөлдөөн, эрэлт хэрэгцээ, цаашдын чиг хандлага
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ЭКСПОРТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БҮТЭЦ
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ЭКСПОРТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БҮТЭЦ /үргэлжлэл/
БҮЛЭГ 3: ЗАХ ЗЭЭЛИЙН СУДАЛГАА БА СОНГОЛТ

3.1. Зорилтот зах зээлийн тодорхойлолт, шинжилгээ

3.2. Зах зээлийн төвлөрөл ба ялгарал

3.3. Хэрэглэгчдийн судалгаа

3.4. Өрсөлдөөний судалгаа, өрсөлдөөн дэхь давуу тал

3.5. Эрсдэлийн шинжилгээ

3.6. Зах зээлийн сонголт

БҮЛЭГ 4: МАРКЕТИНГ

4.1. Үнэ бүрдэлтийн стратеги, татвар хураамжууд

4.2. Хуваарьлалтын суваг, арга замууд

4.3. Экспортын нөхцөл, шаардлагууд

4.4. Борлуулалтын зорилго, нөхцөл /ашиг, алдагдлын таамаглал/

4.5. Ложистик, тээвэрлэлтийн зардал, шаардлагууд

4.6. Экспортын зах зээлийн бизнесийн орчин, соёлын ялгаа зөрөө

4.7. Шууд бус маркетинг

БҮЛЭГ 5: ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨЛТ, СТРАТЕГИ

5.1. Анхдагч болон Хоёрдогч зах зээлүүд

5.2. Зах зээлд нэвтрэх стратеги, алхамууд

5.3. Зар сурталчилгаа, сав баглаа боодол, брэндинг стратегиуд

www.edp.mn
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БҮЛЭГ 6: ЭКСПОРТЫН ТӨСӨВ, ЗАРДАЛ

6.1. Экспортын санхүүжилтийн эх үүсвэр, зарцуулалт

6.2. Экспортын үйл ажиллагааны зардлуудын тооцоолол

6.3. Экспортын орлогын тооцоолол

6.4. Экспортын үр ашгийн тооцоолол

6.5. Мөнгөн хөрөнгийн урсгалын шинжилгээ

6.6. Эргэлтийн хөрөнгийн хэрэгцээ, тооцоолол

6.7. Хөрөнгө оруулалтын шинжилгээнүүд

6.7.1. Одоогийн цэвэр өртгийн шинжилгээ /Ner Present Value-NPV/

6.7.2. Ашгийн дотоод коэффициент /Internal Rate of Return – IRR/

6.7.3. Хөрөнгө оруулалтаа нөхөх хугацааны шинжилгээ /Payback period/

6.7.4. Ашгийн энгийн коэффициент /Simple rate of Return/

БҮЛЭГ 7: ХЭРЭГЖҮҮЛЭЛТИЙН ТӨЛӨВЛӨЛТ

7.1. Экспортын төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх схем

7.2. Төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн талаарх үнэлэлт, дүгнэлт

7.3. Экспортын төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн график /Project Milestone/

БҮЛЭГ 8: ХАВСРАЛТУУД

8.1. Зах зээлийн талаарх статистик тоо баримтууд

8.2. Компанийн болон өрсөлдөөний талаарх бусад үндсэн материалууд гэх мэт.
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ЭКСПОРТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БҮТЭЦ /үргэлжлэл/

http://www.edp.mn/


www.edp.mn

• Экспортын зах зээлд гарах арга зам, хандлагыг тодорхойлж өгнө

• Өрсөлдөөн, зохицуулалт, хамтрагчдын орчин, байр суурийг тодорхой 
болгож өгснөөр экспортыг саадгүй явуулах нөхцөлийг бүрдүүлнэ

• Экспортын зардал, өртгийг нарийвчлан тооцож ашиг орлогыг 
тодорхойлно

• Экспортын үйл ажиллагааны үе шат, дэс дараалал, цаг хугацаа, 
хэрэгжилтийг тодорхой болгоно

• Ажил үүргийн хуваарь, хариуцлагыг тогтоож өгнө

• Учирч болох эрсдэлүүд тогтоож даван аграх арга замыг тодорхойлно

• Өрсөлдөөний байр суурь, чиг хандлага, авах арга хэмжээг тогтооно

ЭКСПОРТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ АЧ ХОЛБОГДОЛ
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График 2-3  Экспортын төлөвлөгөөний бүтцийн схем   
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ЭКСПОРТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БҮТЭЦ ГРАФИКААР
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БҮЛЭГ 3: ЭКСПОРТЫН БЭЛТГЭЛ ҮЕ
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3.1  ЗАХ ЗЭЭЛИЙН СУДАЛГАА

• Зах зээлийн судалгаа нь бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний шинж чанар,

нийлүүлэлтийн байдал, бизнесийн нөхцөл боломж болон худалдан

авалтын шийдвэр гаргалтын тухай мэдээллийг цуглуулах тасралтгүй

үйл ажиллагаа юм.

• Судалгааны зорилго нь тоо баримт, бодитой үйл явдлын тухай мэдээг

илрүүлэн олж шийдвэр гаргахад хүрэлцэхүйц мэдээллээр

менежерийг хангах явдал юм.

• Экспортын зах зээлийн судалгааны зорилго нь анхаарал татах гадаад

зах зээлээ тодорхойлох болон гадны боломжит худалдан авагчаа

олоход чиглэгдэнэ.

http://www.edp.mn/


ЗАХ ЗЭЭЛИЙН СУДАЛГАА ХИЙХ ҮЕ ШАТУУД

www.edp.mn

1. Асуудлыг гаргаж тавих ба судалгааны зорилгыг тодорхойлох

2. Судалгааны загварыг гаргах, мэдээллийн эх үүсвэрт

сонголт хийх

3. Мэдээлэл цуглуулах

4. Цуглуулсан мэдээлэлд судалгаа боловсруулалт хийх

5. Гарсан үр дүнг танилцуулах

http://www.edp.mn/


МЭДЭЭЛЛИЙН ЭХ ҮҮСВЭР

Анхдагч мэдээлэл – тодорхой цаг хугацаа, зардал зарцуулан өөрөө 
цуглуулах мэдээлэл. Экспортлогчийн хувьд зах зээл болон хэрэглэгчийн 
талаар анхдагч мэдээллийг газар дээр нь очиж цуглуулна гэсэн үг. 

Анхдагч мэдээлэл

цуглуулах аргууд

www.edp.mn
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Хоёрдогч  мэдээлэл

урьд өмнө нь  боловсруулсан

бэлэн байгаа мэдээ, материал

МЭДЭЭЛЛИЙН ЭХ ҮҮСВЭР

http://www.edp.mn/
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ТОДОРХОЙ БАРААНЫ ЭКСПОРТЫН ЗАХ ЗЭЭЛИЙН 
СУДАЛГАА ХИЙХ ШААРДЛАГА 

Тухайн барааны хувьд:

 Гол импортлогч зах зээлүүдийг олж тогтоох

 Импортын хэмжээ нь хамгийн их өсөлттэй зах зээлийг сонгох

 Хамгийн өндөр үнээр худалдан авах боломжтой зах зээлийг сонгох

 Газарзүйн хувьд хамгийн тохиромжтой зах зээлийг сонгох

 Хамгийн ашигтай зах зээлээ сонгох

Экспортын зорилтот зах зээлээ сонгох
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3.2 ЗАХ ЗЭЭЛЭЭ СОНГОХ, БОЛОМЖИТ ХУДАЛДАН
АВАГЧИЙГ ХАЙХ

http://www.edp.mn/
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ЭКСПОРТЫН ЗАХ ЗЭЭЛИЙН СУДАЛГААНЫ ҮЕ ШАТУУД

1. Судлах гэж байгаа улс орны, эсвэл зах зээлийн тухай ерөнхий мэдээллийг 
олж цуглуулах:

• Эдийн засаг: Орлого, ДНБ 
• Хүн ам: Боловсрол, төрөлтийн түвшин
• Нийгэм, соёлын хүчин зүйлс: Хэл, шашин, амьдралын хэвшил
• Газарзүй: Нутаг дэвсгэр, алслагдсан байдал, төвлөрөл
• Улс төрийн байдал: Улс төрийн нам, засгийн газрын бодлого, 

тогтвортой байдал

2. Сонирхож байгаа бүтээгдэхүүнтэй холбоотой бизнесийн болон 
маркетингийн мэдээллийн судалгаа:

• Үйлдвэрлэлийн мэдээлэл: Худалдааны статистик, хэрэглэгчид өгөх 
ашиг тус, үйлдвэрлэл, удирдлага, зохицуулалтууд
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ЭКСПОРТЫН ЗАХ ЗЭЭЛИЙН СУДАЛГААНЫ ҮЕ ШАТУУД 
/үргэлжлэл/

• Бүтээгдэхүүний мэдээлэл: Зорилтот зах зээл, үнэ гэх мэт.

• Зарлал сурталчилгаа, идэвхижүүлэлт: Бэлэн байгаа мэдээллийн 
хэрэгсэл, мэдээллийн хэрэгслийн зардал, өртөг

• Өрсөлдөөний байдал: Өрсөлдөөн, зах зээлд эзлэх хувийн жин, 
маркетингийн практик үйл ажиллагаа

• Хуваарилалтын суваг: Ашиглагдаж байгаа сувгууд, бөөний ба 
жижиглэнгийн худалдааны газрууд, тэдгээрийн гүйцэтгэж байгаа 
үүргүүд

3. Ирээдүйн зах зээлийн шаардлагуудыг тодорхойлох

www.edp.mn
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ЗОРИЛТОТ ЗАХ ЗЭЭЛЭЭ ҮНЭЛЭХ 

a) Зах зээл бүрийн шинж чанар, эрсдлийг тодорхойлох:
• Зах зээлийн багтаамж
• Зах зээлийн өсөлт
• Зах зээлд орох боломж
• Эдийн засгийн тогтвортой байдал
• Улс тєрийн байдал
• Соёлын хүчин зvйлс
• Хүрээлэн буй орчины байдал
• Газарзүйн хүчин зүйлс

b) Бараанд шаардагдах өөрчлөлтийг тодорхойлох

c) Хамгийн өндөр боломжтой зах зээлийг тодорхойлох
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ЕРӨНХИЙ МЭДЭЭЛЛИЙГ АШИГЛАХ

• Чухам ямар мэдээлэл хэрэгтэй

• Түүнийг хаанаас олох

• Мэдээллээ хэрхэн боловсруулж ашиглах

oЭЗХАХБ – Organization for Economic cooperation and 
Development (OECD)

oНҮБ-ын Олон улсын худалдааны стандарт ангилал – Standard 
International Trade Classification (SITC)

oОлон улсын худалдааны байгууллага (ITC)-ийн мэдээллийн 
баазууд: Trade map, Product map
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Жишээ: Та өөрийгөө үхрийн хөлдүү мах экспортлогч компанийн судлаач гэж 

бодъё. Танай компани танай оронд бэлтгэдэг үхрийн хөлдүү махыг экспортоор 

гаргадаг бөгөөд гол худалдан авагч нь Франц, Малайз, Тайвань болно. 

20.. оны сүүлчээр компанийн удирдлага экспортын хэмжээг шинэ зах зээлүүд 

дээр нэмэгдүүлэхээр төлөвлөөд байгаа бөгөөд үүнд БНХАУ, Вьетнам, Гонконг, 

БНСУ, Япон, Египет, ОХУ зэрэг орнууд хамрагдаад байна. 

Судлаач танд дээр дурдсан орнуудыг статистик мэдээлэлд нь үндэслэн 

ирээдүйтэй зах зээл байх боломжоор нь дараалуулан байрлуулах даалгавар 

өгсөн ба үр дүнг ирэх долоо хоногийн эхээр гаргасан байх шаардлагатай 

боллоо. Таны гаргасан судалгааны үр дүн болон дарааллын дагуу компанийн 

удирдлага (захирал) тухайн зах зээл дээр биечлэн очихоор төлөвлөжээ. Та 
юуны өмнө холбогдох эх сурвалжаас дараах статистик мэдээллийг олж авлаа.
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ЭКСПОРТ, ИМПОРТЫН СТАТИСТИК
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ҮХРИЙН ХӨЛДҮҮ МАХНЫ ИМПОРТЫН МЭДЭЭЛЭЛ
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ЗАХ ЗЭЭЛИЙГ ДАРААЛУУЛАХ НЬ
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ГАДААД ЗАХ ЗЭЭЛИЙГ ЕРӨНХИЙЛӨН ТОДОРХОЙЛОХ
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БОЛОМЖИТ ХУДАЛДАН АВАГЧИЙГ ХАЙХ

 Идэвхитэй арга: 
• Үзэсгэлэн яармагт оролцох 
• Бизнес уулзалт
• Шууд яриа хэлэлцээр хийх 
• Мэйл бичих
• SKYPE-ээр харилцах гэх мэт

 Идэвхигүй арга: 
• Худалдан авагч вэб сайтаас
• Хайлтын системээр
• Шууд болон шууд бус зар 
• Сурталчилгаанаас гэх мэт хайж худалдагчийг олох хүртэл хүлээнэ

http://www.edp.mn/


БҮЛЭГ 4: ГАДААД ХУДАЛДААНЫ ГЭРЭЭ БАЙГУУЛАХ 
ҮЕ ШАТ

www.edp.mn
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ОЛОН УЛСЫН ХЭЛЭЛЦЭЭР ХИЙХ

www.edp.mn

http://www.edp.mn/


ХЭЛЭЛЦЭЭР ГЭЖ ЮУ ВЭ ?

Хэлэлцээр гэдэг нь үзэл бодлын ялгаа бүхий 2 буюу түүнээс дээш тооны

талууд итгэлцлийн янз бүрийн арга хэрэгслэлийг сонгон хэрэглэх

замаар нийтлэг зорилго бүхий гэрээ байгуулах үйл явц юм.

www.edp.mn
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ХЭЛЭЛЦЭЭР ХИЙХ ХАНДЛАГУУД

www.edp.mn

http://www.edp.mn/


www.edp.mn

ХЭЛЭЛЦЭЭРИЙН ҮЕ ШАТУУД

http://www.edp.mn/


www.edp.mn

ХЭЛЭЛЦЭЭРИЙН ҮЕ ШАТУУД

http://www.edp.mn/


ХЭЛЭЛЦЭЭРИЙН БЭЛТГЭЛ БУЮУ ӨӨРИЙГӨӨ БЭЛТГЭХ ҮЕ ШАТ

www.edp.mn

• Өөрийн BATNA-ã боловсруулах; “ Bottom line” тогтоох

• Õýëýëöýýðò оролцох өөрийн сонирхлыг тодорхойлох

• Ýñðýã òàëûí ñîíèðõëûã îëæ ìýäýõ /ýñðýã òàëûí òàëààðõè ìýäýýëýë
öóãëóóëàõ/

• Õýëýëöýõ àñóóäëûã æàãñààõ, àíãèëàõ, ¿íýëýõ

• Ìýäýýëëèéí ýõ ¿¿ñâýð¿¿äèéã àøèãëàõ

• Áàãèéí á¿ðýëäýõ¿¿íèé ñîíãîëò õèéõ

• Öàãèéí òºëºâëºãºº ãàðãàõ

• Àíõíû ñàíàëàà áîëîâñðóóëàõ

• Õýëýëöýýð õèéõ ãàçðûã òîâëîõ

• Õýëýëöýýðèéí ñòðàòåãè áîëîí òàêòèêàà áîëîâñðóóëàõ

http://www.edp.mn/


Тандалт
Санал

тавих
ТохиролцохНээлт

Ã
Ý
Ð
Ý
Ý

Íýýëòèéí ¿å øàò

Òàíàäàëòûí ¿å øàò

Ñàíàë òàâèõ ¿å øàò
Òîõèðîëöîõ ¿å øàò

Ãýðýý áàéãóóëàõ ¿å øàò

ХЭЛЭЛЦЭЭРИЙН УУЛЗАЛТЫН ҮЕ ШАТ

www.edp.mn

http://www.edp.mn/


www.edp.mn

ХЭЛЭЛЦЭЭРИЙН ТАКТИК, СТРАТЕГИ

http://www.edp.mn/


ХЭЛЭЛЦЭЭРИЙН СТРАТЕГИ ТОДОРХОЙЛОХ

Эсрэг талын байр 

суурь ба боломжит 

ашиг сонирхол 

Танай 

хэлэлцээрийн 

стратеги

Танай өөрийн 

хэлэлцээрийн 

зорилго ба 

зорилтууд

2 талын бодит 

давуу ба сул 

талууд 

www.edp.mn
www.edp.mn
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ХЭЛЭЛЦЭЭРИЙН СТРАТЕГИ 

Таны хэлэлцээрийн стратеги нь өөрийн зорилго ба зорилтдоо 

хэрхэн амжилттай хүрэхийг зааж өгнө.

Хэлэлцээрийн стратеги боловсруулах гэдэг нь маш олон зүйлийн талаар шийдвэр 

гаргана гэсэн үг. Тухайлбал: 

Ялах-Ялах буюу Ялах-Ялагдах зарчмын алиныг баримтлах

Анхдагч байр суурь ямар байх

Байр сууриа ил гаргах уу? үгүй юу ?

Хэлэлцээрийн үед яригдах асуудлын дараалал

Ямар тактик ашиглах

Хэнийг хэлэлцээрийн багт оруулах

Хэлэлцээрийг хаана хийх

Хэлэлцээрийн хугацаа ба үргэлжлэл

Хэрэв асуудал буруу тийшээ эргэх буюу хүлээгдэж байгаагүй асуудал

гарч ирвэл ямар төлөвлөгөө баримтлах

www.edp.mn
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Зарчмууд Ялах-Ялах

WIN-WIN

Ялах-Ялагдах

WIN-LOSE

Онцлог: Хамтын ажиллагаа Өрсөлдөөн

Үндсэн зарчим: Хоёр талын сонирхол Эсрэг тэсрэг байр суурь, сөргөлдөөн

Баримтлал: Уян хатан Уян хатан бус

Хандлага: Асуудлыг хамтран шийдвэрлэх Зөрчилдөөнийг нэмэгдүүлэх

Үр дүн: 2тал хоёул өөрсдийн ашиг сонирхолд 

нийцсэн гэрээ байгуулна

1 тал нь ялж нөгөө тал нь ялагдана

Таарамж: • Урт хугацаатай гэрээнд

• Олон дахин давтагдах бизнесийн үед

• Нэг удаагийн

• Богино  хугацаатай бизнесийн үед

www.edp.mn

ЯЛАХ - ЯЛАХ БУЮУ ЯЛАХ - ЯЛАГДАХ ЗАРЧИМ 

http://www.edp.mn/


ХЭЛЭЛЦЭЭРИЙН ТАКТИКУУД 

”Тоосго өрөх” техник

Дуугүй байх  

Давтах, давтах, давтах 

Завсарлага авах    

Лавлан асуух 

Ахиад нэг зүйл 

Зүсэх 

www.edp.mnwww.edp.mn

http://www.edp.mn/


ОЛОН УЛСЫН ХУДАЛДАХ, ХУДАЛДАН АВАХ

ГЭРЭЭНИЙ НӨХЦӨЛ

www.edp.mnwww.edp.mn

http://www.edp.mn/


ОЛОН УЛСЫН ХУДАЛДАХ, ХУДАЛДАН АВАХ 

ГЭРЭЭНИЙ НӨХЦӨЛ

1.

2.

Үндсэн нөхцөл

Нэмэлт нөхцөл

www.edp.mnwww.edp.mn
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ГЭРЭЭНИЙ ҮНДСЭН НӨХЦӨЛ

Оролцогч талуудын нэр

Гэрээний зүйл

Барааны тоо хэмжээ ба чанар

Нийлүүлэлтийн суурь нөхцөл

Барааны үнэ /нэгжийн ба нийт үнэ/

Төлбөрийн нөхцөл

Талуудын хүлээх үүрэг ба 

хариуцлага

Талуудын албан ёсны хаяг ба 

гарын үсэг

www.edp.mn

ГЭРЭЭНИЙ НЭМЭЛТ НӨХЦӨЛ

Барааг хүлээлгэн өгөх ба хүлээн 

авах

Даатгалын нөхцөл

Ачилтын баримтууд

Баталгаа

Сав баглаа боодол, тэмдэглэгээ

Давагдашгүй хүчин зүйл буюу Форс 

мажор

Маргаан шийдвэрлэх ба Арбитр

Бусад нөхцөл 

www.edp.mn

http://www.edp.mn/


1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Стандартаар

Техникийн нөхцлөөр

Барааны жагсаалтаар /гэрээний хавсралт/

Загвараар

Дээжээр

Урьдчилсан үзлэгээр

Барааны орц, найрлагаар

БАРААНЫ ЧАНАРЫГ ТОДОРХОЙЛОХОД АШИГЛАДАГ АРГУУД

www.edp.mnwww.edp.mn
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БАРАА НИЙЛҮҮЛЭХ ХУГАЦАА 

Бараа нийлүүлэх аргаас хамаарч, нийлүүлэх өдрийг дараах

байдлаар тогтоож болно:

Тээврийн байгууллагаас барааг хүлээн авсаныг гэрчлэх 

тээврийн бичиг баримтанд бичигдсэн өдөр

Тээвэр зуучийн компани зааврын дагуу барааг тээвэрлэхээр 

хүлээн авч, гарын үсэг зурсан өдөр

Худалдагч ба худалдан авагчийн төлөөлөгчдийн бараа хүлээн 

авах, хүлээлгэн өгөх баримтанд /акт/ гарын үсэг зурсан өдөр

www.edp.mnwww.edp.mn
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НИЙЛҮҮЛЭЛТИЙН СУУРЬ НӨХЦӨЛ

ИНКОТЕРМС 2010
INTERNATIONAL 

COMMERCIAL TERMS

Олон улсын худалдааны үйл 

ажиллагаанд оролцогч талуудын 

зардал, эрсдэл, үүргийг тодорхойлсон, 

худалдааны нэр томъёоны тайлбар юм

4 бүлэг, 11 нөхцөл

www.edp.mnwww.edp.mn
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НИЙЛҮҮЛЭЛТИЙН СУУРЬ НӨХЦӨЛ

F

E

C

D

EXW

FCA, FAS, FOB

CFR, CIF, CPT, CIP

DAT, DAP, DDP

www.edp.mn

www.edp.mn
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БАТАЛГАА

БАТАЛГААНЫ 
ХУГАЦААГ ТОГТООХ

Нийлүүлэлт 
хийгдсэн 

өдрөөс хойш

Барааг анхны 
хэрэглэгчид 

хүргэсэн 
өдрөөс

Бараа илгээхэд 
бэлэн болсон 

тухай 
худалдагчаас 

бичгээр мэдэгдэл 
өгсөн өдрөөс

Тоног
төхөөрөмжийг 
ашиглалтанд 
өгсөн өдрөөс

www.edp.mnwww.edp.mn
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БҮЛЭГ 5: ЭКСПОРТЫН ЗӨВШӨӨРЛИЙН БИЧИГ БАРИМТ 
БҮРДҮҮЛЭХ ҮЕ

Монгол улсаас бараа бүтээгдэхүүн экспортод гаргахад 

бүрдүүлэх бичиг баримтууд

www.edp.mn

1

2

3

4

5

Хил нэвтрүүлэх дээжийн зөвшөөрөл 

Эрүүл ахуй, хорио цээрийн гэрчилгээ 

Тохирлын гэрчилгээ 

Гарал үүслийн гэрчилгээ 

Гаалийн бүрдүүлэлт 

 Ашигт малтмал, газрын тосны газар

 Байгаль орчин, аялал жуулчлалын яам

 Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам

Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар

Стандарт, хэмжил зүйн газар

Монголын үндэсний худалдаа, аж үйлдвэрийн танхим

Гаалийн ерөнхий газар

http://www.edp.mn/


ХИЛ НЭВТРҮҮЛЭХ ДЭЭЖИЙН ЗӨВШӨӨРӨЛ

www.edp.mn

Геологи, эрдэс баялгийн холбогдолтой 
судалгаа, шинжилгээний бүтээл, 

холбогдох зураг, ордын мэдээлэл, бүх 
төрлийн хүдрийн, нүүрсний болон 
чулуун дээж, үйлдвэрийн хаягдал, 
технологийн болон баяжуулалтын 

дээж, сорьцыг улсын хилээр 
нэвтрүүлэх зөвшөөрөл олгоно. 

Ашигт малтмал, 
газрын тосны 

газар

http://www.edp.mn/


ХИЛ НЭВТРҮҮЛЭХ ДЭЭЖИЙН ЗӨВШӨӨРӨЛ

www.edp.mn

Ан амьтан, тэдгээрийн гаралтай түүхий 
эд, зүйлийг гадаадад гаргах, ургамал, 

тэдгээрийн гаралтай түүхий эд зүйл, ойн 
дагалт баялгийг гадаадад гаргах, 

CITES-ийн зэрлэг амьтан, ургамлын 
ховордсон зүйлийг олон улсад 
худалдаалах тухай конвенцийн 

зөвшөөрөл, химийн хорт болон аюултай 
бодис экспортлох зөвшөөрөл олгоно.  

Байгаль орчин, 
аялал 

жуулчлалын яам

http://www.edp.mn/


ХИЛ НЭВТРҮҮЛЭХ ДЭЭЖИЙН ЗӨВШӨӨРӨЛ

www.edp.mn

“Стратегийн хүнсийг экспортлох, 
импортлох зөвшөөрөл олгох түр 

журам”-ыг баримтлан, тухайн жилд 
экспортлох, импортлох стратегийн 

хүнс болох малын мах, сүү, тарианы 
үр, улаан буудай, гурил, ундны усны 

зөвшөөрөл олгоно. 

Хүнс, хөдөө аж 
ахуй, хөнгөн 

үйлдвэрийн яам

http://www.edp.mn/


ЭРҮҮЛ АХУЙ, ХОРИО ЦЭЭРИЙН ГЭРЧИЛГЭЭ

www.edp.mn

 “Мал эмнэлгийн гэрчилгээ” – экспортлогдож
буй амьтан, түүний гаралтай түүхий эд,
бүтээгдэхүүн олон улсын гэрээ болон дотоодын
хууль тогтоомжид заасан нөхцөл шаардлагыг
хангаж буйг гэрчилнэ.

 “Ургамлын хорио цээрийн гэрчилгээ”-
экспортлогдож буй ургамал, түүний гаралтай
түүхий эд, бүтээгдэхүүнд ургамлын гадаад
хорио цээртэй өвчин, хөнөөлт шавьж, мэрэгч
амьтан, хог ургамал байхгүйг гэрчилнэ.

Мэргэжлийн 
хяналтын 

ерөнхий газар

http://www.edp.mn/


ТОХИРЛЫН ГЭРЧИЛГЭЭ

www.edp.mn

Зохих журмын дагуу баталгаа-
жуулалтад тэнцсэн гадаадын болон 

дотоодын аж ахуйн нэгж, 
байгууллагын бүтээгдэхүүнд олгоно.

Стандартчилал, 
хэмжил зүйн 

газар

http://www.edp.mn/


ГАРАЛ ҮҮСЛИЙН ГЭРЧИЛГЭЭ

www.edp.mn

 Гарал үүслийн гэрчилгээ “FORM–A” - Австрали, 
Беларусь, Канад, Япон, Шинэ Зеланд, ОХУ, Норвеги, АНУ, Турк, 
Европын Холбооны гишүүн орнууд болон Лихтенштейн зэрэг 
өндөр хөгжилтэй 37 орноос Хөнгөлөлтийн Ерөнхий  Системийн 
дагуу худалдааны болон гаалийн тарифын хөнгөлөлтийг эдэлж 
байна. Уг хөнгөлөлтийг манай улс Гарал үүслийн гэрчилгээ FORM-
A дээр үндэслэн авдаг. 

 Гарал үүслийн гэрчилгээ “FORM–B” - Дээр дурдагдсан 37 
улсаас бусад улс орнууд руу экспорт хийх тохиолдолд гарал 
үүслийн гэрчилгээ FORM В авна. 

 Гарал үүслийн гэрчилгээ “FORM–E” - Монгол Улс, Япон 
Улс хоорондын “Эдийн засгийн түншлэлийн тухай” хэлэлцээр 2016 
оны 6 сарын 7-ны өдрөөс хүчин төгөлдөр хэрэгжиж эхэлсэнтэй 

холбогдуулан гарал үүслийн гэрчилгээ Form E олгоно.

 Гарал үүслийн гэрчилгээ “FORM–D”- Монгол улсаас гарал 
үүсэлтэй бус бүтээгдэхүүнд гарал үүслийн гэрчилгээ FORM-D
олгоно.

Монголын
үндэсний 

худалдаа, аж 
үйлдвэрийн 

танхим

http://www.edp.mn/


БҮЛЭГ 6: ГААЛИЙН БҮРДҮҮЛЭЛТ БА БАРААГ АЧУУЛАХ ҮЕ 

www.edp.mn
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ЭКСПОРТЫН ГААЛИЙН БҮРДҮҮЛЭЛТ

Шаардлагaтай тохиолдолд барааг шалгах

Гаалийн бичиг баримтыг шалгах, татвар төлөх 

Гаальд барааг мэдүүлэх 

Гаалийн хилээр гаргахыг  зөвшөөрөх 

www.edp.mn
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Мэдүүлэгч гаалийн мэдүүлэгт өгсөн мэдээллийн үнэн зөвийг нотлох зорилгоор
дараах бичиг баримтыг гаалийн байгууллагад бүрдүүлж өгнө.

 Гадаад худалдааны гэрээ, эсхүл үнийн нэхэмжлэх, төлбөр төлсөн баримт

 Тээврийн бичиг баримт

 Тарифын бус хязгаарлалтад хамаарах бараанд шаардагдах зөвшөөрөл,

лиценз

 Хууль тогтоомжид тусгайлан заасан бараанд мэргэжлийн хяналтын

байгууллагаас олгосон дүгнэлт

 Монгол Улсын олон улсын гэрээнд заасны дагуу эрх бүхий этгээд шаардсан
тохиолдолд гарал үүслийг нотлох баримт бичиг.
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Гаалийн бүрдүүлэлтэд шаардлагатай  бичиг баримт
№ Бичиг баримтын нэр Олгох байгууллага Үндэслэл Шаардлага

1 Гадаад худалдааны 

гэрээ, эсхүл худал-

дааны нэхэмжлэх

Гадаад худалдааны 

талууд, эсхүл экспортлогч

Олон улсын хэмжээнд  бараа худалдах, худалдан авах 

тухай гэрээний тухай  Нэгдсэн үндэсний байгууллагын 

конвенци

Барааг илгээгч, хүлээн авагч, барааны нэр төрөл, 

гаалийн үнийг тодорхойлоход ач холбогдолтой

2 Тээврийн дагалдах 

баримт

Тээврийн байгууллага

Төмөр замын тээвэрт-Олон улсын төмөр замаар тээвэр 

хийх тухай конвенци /СМГС/ 

Агаарын тээвэрт – “Олон улсын агаарын тээвэрт хамаарах 

зарим журмыг нэг мөр болгох тухай конвенци”

Автотээвэрт – Автотээврээр ачаа бараа тээвэрлэх олон 

улсын гэрээний заалт /СМR/

Барааг гаалийн хяналтад авахад ач холбогдолтой. 

Тээврийн баримтын зарим мэдээллийг үндэслэн 

гаалийн мэдүүлгийг нөхөн бичдэг

3 Гаалийн хилээр 

нэвтрүүлэх барааны 

мэдүүлэг

Мэдүүлэгч нөхөн бичиж, 

гаалийн байгууллага 

баталгаажуулна

Гаалийн тухай хууль, тогтоомж Барааг гаалийн хилээр нэвтрүүлэх, гаалийн 

бүрдүүлэлт хийх үндсэн бичиг баримт

4 Лиценз /шаардлагатай 

тохиолдолд/

Эрх бүхий байгууллага Монгол улсын хууль тогтоомж Хилээр нэвтрүүлэхийг хязгаарласан бараанд гаалийн 

бүрдүүлэлт хийх үндэслэл болно /өнөөгийн байдлаар 

5 Гарал үүслийг нотлох 

баримт бичиг

МҮХАҮТ

/Монголын Үндэсний 

Худалдаа Аж Үйлдвэрийн 

Танхим/

Монгол Улсын олон улсын гэрээний дагуу заасны дагуу 

тарифын хөнгөлөлтийн зорилгоор 

Монгол Улсын олон улсын гэрээнд заасны дагуу 

тарифын хөнгөлөлтийн зорилгоор

6

Бодис, бараа бүтээг-

дэхүүнийг хяналтад 

хамруулсан тухай 

мэдэгдэл /тодорхой 

нэрийн бараанд/

Мэргэжлийн хяналтын 

байгууллага

Холбогдох хууль тогтоомжоор тодорхой нэрийн барааг 

хилээр нэвтрүүлэхэд мэргэжлийн хяналтын байгууллага 

хяналт тавихаар заасан. Тухайлбал: Химийн бодис, 

хүнсний бараа, мал, амьтан ургамал, тэдгээрийн 

гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүн гэх мэт

ЗГ-ын 2003 оны 20-р тогтоолд заасны дагуу  

мэргэжлийн хяналтын байгууллага барааг гаалийн 

байгууллагаас өмнө шалгадаг бөгөөд хууль 

тогтоомжоор мэргэжлийн хяналтын байгууллага 

хяналт тавихаар заасан барааг хяналтад хамруулсан 

болохоо баталгаажуулж  мэдэгдэх хуудас олгодог
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 Гаалийн бүрдүүлэлтийн горимын дагуу шаардагдах бичиг баримт нь
бүрэн, хүчин төгөлдөр эсэх;

 Гаалийн мэдүүлэг, барааны дагалдах бичиг баримтад дурдсан мэдээлэл
үнэн зөв, бодитой, хоорондоо тохирч байгаа эсэх;

 Гаалийн болон бусад татварын ногдуулалт зөв эсэх.

Гаалийн байгууллага, албан тушаалтан гаалийн мэдүүлгийг хүлээн авч, 

дараах байдлаар шалгана. Үүнд:

ГААЛИЙН МЭДҮҮЛЭГ ШАЛГАХ
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ГААЛИЙН ҮНЭ

Экспортын барааны ГААЛИЙН ҮНЭ нь 

Монгол Улсын хилийн өртөө хүртэлх 

бараа нийлүүлэх нөхцөлөөр 

тодорхойлогдоно
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ГААЛИЙН ҮНЭ 

 “Гаалийн үнэ” гэдэг нь гаалийн 
татвар ногдуулах, гаалийн статистикийн 
мэдээлэл гаргах зорилгоор тодорхойлох 
үнэ юм. 

 “Гаалийн үнэ” - импортын бараанд 
гаалийн үнээс хувиар тооцсон гаалийн 
татвар ногдуулах зорилгоор 
тодорхойлсон барааны үнэ.

74www.edp.mn
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ЭКСПОРТЫН БАРААНЫ ГААЛИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ АРГА

ХЭЛЦЛИЙН ҮНИЙН АРГА1-Р АРГА

3-Р АРГА

2-Р АРГА

4-Р АРГА

ЗАРДЛААС ТООЦОХ

ҮНИЙН АРГА

НЭГ ТӨРЛИЙН, ЭСХҮЛ ИЖИЛ ТӨРЛИЙН 

БАРААНЫ ХЭЛЦЛИЙН 

ҮНИЙН АРГА

ЗАХ ЗЭЭЛИЙН МЭДЭЭЛЭЛ, 

СУДАЛГААНЫ АРГА
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ХЭЛЦЛИЙН ҮНИЙН АРГА
НЭМЖ 

ТООЦОХ 

ЗАРДАЛ

www.edp.mn
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ЗАРДЛААС ТООЦОХ  ҮНИЙН АРГА

ЗАРДЛААС ТООЦОХ ҮНИЙН АРГААР ЭКСПОРТЫН 

БАРААНЫ ГААЛИЙН ҮНИЙГ ТОДОРХОЙЛОХДОО 

Монгол Улсын 

нутаг дэвсгэрт 

орших

Санхүү, нягтлан бодох бүртгэлийн бодит бичиг баримт, мэдээлэлд 

тулгуурлаж нэгж үнийг тодорхойлно

Үйлдвэр

Экспортлогч аж ахуйн 

нэгж, байгууллага
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Экспортын барааны гаалийн үнийг нэг, эсхүл ижил төрлийн 

барааны хэлцлийн үнийн аргаар тодорхойлохдоо

ТУХАЙН ҮЕД БУЮУ ОЙРОЛЦОО 

ХУГАЦААНД ГААЛИЙН БҮРДҮҮЛЭЛТ 

ХИЙЖ,  МОНГОЛ УЛСААС 

ЭКСПОРТЛОСОН

НЭГ ТӨРЛИЙН, ЭСХҮЛ ИЖИЛ ТӨРЛИЙН БАРААНЫ 

ХЭЛЦЛИЙН ҮНИЙН АРГА
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экспортлогчийн нийтэд зориулан тараасан үнийн жагсаалт,
лавлагаа, интернетийн мэдээлэл

гадаад худалдааны болон гаалийн статистикийн мэдээ зэрэг
олон нийтэд зориулсан мэдээ, мэдээлэл

барааны төрөлжсөн биржийн мэдээлэл, төрөлжсөн сонин
хэвлэлийн мэдээлэл, зах зээлд зонхилох экспортлогчдын
гэрээ, түүний үнэ

Олон улсын худалдааны практик, тухайн үеийн

дэлхийн зах зээлийн үнийн мэдээлэл, судалгаа
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БАРААГ УЛСЫН ХИЛЭЭР ГАРГАХЫГ ЗӨВШӨӨРӨХ 

 Гаалийн бүрдүүлэлтийн горимын дагуу шаардагдах бичиг баримт
бүрдсэн

 Гаалийн бүрдүүлэлтийн сонгосон горимын нөхцөл, шаардлага
хангагдсан

 Гаалийн болон бусад татварыг төлсөн, эсхүл төлөх баталгааг
гаалийн тариф, гаалийн татварын тухай хуульд зааснаар гаргасан

 Гаалийн мэдүүлгийн дагуу бараанд гаалийн хяналт, шалгалт
хийгдсэн, зөрчил илрээгүй бол
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БҮЛЭГ 7: ЭКСПОРТЫН ТӨЛБӨР ТООЦООНЫ ҮЕ
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ТӨЛБӨРИЙН НӨХЦЛИЙН ХАРЬЦУУЛАЛТ

Төлбөрийн хэлбэр Сонирхол Банкны гүйцэтгэх үүрэг

Урьдчилж төлөх 

хэлбэр

Шууд төлбөр 

Баримтын аккредитив 

Экспортлогч • Шилжүүлэг, чекээр энгийн 

төлбөр хийх 

• Импортлогчийн банкнаас 

импортын санхүүжилт хийх 

• Экспортлогчийн банк баталгаа 

гаргах 

• Төлбөрийг телекс, факсаар 

дамжуулах

• Баримтын аккредитив нээх

• Баримтуудыг шалгах 

• Аккредитивыг хүчингүй болгох

• Авиз
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Төлбөрийн хэлбэр Сонирхол Банкны гүйцэтгэх үүрэг 

Импортлогч

Баримтын инкасс 
/Төлбөр хийсний дагуу баримтыг 

хүлээлгэн өгөх/

Баримтын инкасс
/Инкасс тавьсаны дагуу 

баримтыг хүлээлгэн өгөх/

• Баримтын инкасс гүйцэтгэх

• Экспортлогчийн банкнаас

баримтыг дамжуулах

• Баримтын инкасс гүйцэтгэх

• Экспортлогчийн банк дисконт

банкны үүрэг гүйцэтгэх

• Вексельд инкасс тавих

• Инкасс тавьсан хугацаа

болмогц төлбөрийг шаардах

• Төлбөрийг дамжуулах

Нээлттэй данс

ТӨЛБӨРИЙН НӨХЦЛИЙН ХАРЬЦУУЛАЛТ
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БАРИМТЫН АККРЕДИТИВ ГЭЖ ЮУ ВЭ ? 

Импортлогчийн даалгавараар экспортлогчийн бүрдүүлсэн
баримтад тулгуурлан банкнаас төлбөр төлөх үүрэг хүлээн 

авахыг АККРЕДИТИВ гэнэ.
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АККРЕДИТИВЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЯВЦ 

Импортлогч Экспортлогч 

Импортлогчийн 

банк

Экспортлогчийн 

банк 

3b

2

1

4

5

6 7

8

9 3a
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АККРЕДИТИВЫН ХЭЛБЭРҮҮД 

 Буцаан дуудагдах аккредитив

 Буцаан үл дуудагдах аккредитив

 Баталгаат аккредитив

 Баталгаат бус аккредитив

 Контр аккредитив

 Хуваагдах аккредитив

 Үл хуваагдах аккредитив

 Шилжих аккредитив

 Улаан нөхцөлт аккредитив

 Ногоон нөхцөлт аккредитив 
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ЭКСПОРТЛОГЧ ИМПОРТЛОГЧ

ЭКСПОРТЛОГЧИЙН 

БАНК

ИМПОРТЛОГЧИЙН 

БАНК

1. Худалдааны гэрээ 

байгуулах 

5. Бараа ачуулах 

2. Урьдчилж төлөх

төлбөр

8. Баримтуудыг

дамжуулах

3. Төлбөрийг 

дамжуулах 

7. Баримтуудыг 

илгээх 

4. Экспортлогчид

төлбөр хийснийг

мэдэгдэх 

6. Баримт бичгээ

бүрдүүлж

явуулах

УРЬДЧИЛЖ ТӨЛӨХ ХЭЛБЭР 
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НЭЭЛТТЭЙ ДАНС 

ЭКСПОРТЛОГЧ ИМПОРТЛОГЧ

ЭКСПОРТЛОГЧИЙН 

БАНК

ИМПОРТЛОГЧИЙН 

БАНК

1. Худалдааны гэрээ

байгуулах 

2. Бараа ачуулах

5. Баримтуудыг

дамжуулах

6. Инкассын хугацаа

дуусмагц төлбөр

хийхийг шаардах 

4. Инкасс тавьсан 

тухай баримтууд илгээх

7. Төлөх ёстой өдөр

төлбөр төлөх  

8. Төлбөр хийснийг

мэдэгдэх 

3. Баримт бичгээ

бүрдүүлж авчрах

(төлбөрийн

нэхэмжлэх)

www.edp.mn

http://www.edp.mn/


ОЛОН УЛСЫН ХУДАЛДААНЫ ТӨЛБӨР ТООЦООНЫ ЖУРАМ

www.edp.mn

Аккредитивын нэгдсэн 
журам

UCP 600

Инкассын нэгдсэн 
журам 

URC 522

Олон улсын худалдааны танхим
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