
БҮРЭЛДЭХҮҮН ХЭСЭГ 1. 
ЭКСПОРТЫН ШИНЭ ТӨРЛИЙН САНХҮҮГИЙН 
БҮТЭЭГДЭХҮҮН ХӨГЖҮҮЛЭХ

 ҮДД ХК нь Экспортыг дэмжих төслийн хүрээнд 
Эргэлтийн хөрөнгийн даатгал /pre-shipment/, 
Нийлүүлэгчийн зээлийн даатгалын /post-
shipment/ бүтээгдэхүүнүүдийг хөгжүүлнэ. Төсөл 
хэрэгжүүлэх хугацаанд Экспортын зээлийн 
даатгалын бүтээгдэхүүнийг зах зээлд нэвтрүүлж, 
экспортлогчдод санал болгоно. 

 Даатгалын компани, арилжааны банк, 
даатгалын зуучлагч, экспортлогч аж ахуйн 
нэгжүүд хамрагдана.

ЭКСПОРТЫН ДААТГАЛЫН ШИНЭ 
БҮТЭЭГДЭХҮҮНҮҮДИЙН ТУХАЙ
Экспортын даатгалын шинэ бүтээгдэхүүнүүд нь 
дараах давуу талуудыг бий болгоно. Үүнд:

 Бизнесийн ашигт ажиллагааг сайжруулна.

- Найдваргүй төлбөрийн эрсдэлээс хамгаална.

- Төлбөрийн чадваргүй болохоос урьдчилан 
сэргийлнэ.

 Санхүүжилтийн хэрэгсэл болгон ашиглана.

- Банк санхүүгийн байгууллагаас эргэлтийн 
хөрөнгийн зээл авахад барьцаа болгож 
ашиглана.

 Шинэ зах зээлд нэвтрэхэд тусална.

-  Хилийн чанадад итгэлтэйгээр борлуулалт 
хийх боломж олгоно.

- Борлуулалтын сувгийг нэмснээр бизнесээ 
өргөжүүлнэ.

 Экспортын зээлийн даатгал нь эрсдэлд бус 
бизнесийнхээ амжилтад төвлөрөх боломж 
олгоно.

Экспортын даатгалын шинэ бүтээгдэхүүн хөгжүүлж, зах зээлд нэвтрүүлэхтэй холбоотойгоор түүнийг 
хэрэгжүүлэгч байгууллага болох Үндэсний Давхар Даатгал ХК (ҮДД ХК)-ийн Экспортын даатгалын газар, 
бусад холбогдох талуудын чадавхийг бэхжүүлэх ажлуудыг хийнэ. 

Эргэлтийн хөрөнгийн даатгал гэдэг нь экспортлогч 
зээл авсан банканд зээлээ төлж чадахгүй байхаас 
хамгаалсан даатгал юм. Экспортлогч даатгалын 
компанид даатгуулсан баталгаагаа зээлийн барьцаа 
хөрөнгөд тооцуулж болох давуу талтай.

ДААТГАХ БОЛОМЖТОЙ ЭРСДЭЛҮҮД:

 Экспортлогч санхүүгийн байгууллагаас авсан 
зээл

 Экспортлогч төлбөрийн чадваргүй болох

1.  ЭРГЭЛТИЙН ХӨРӨНГИЙН ДААТГАЛ

Богино хугацаат нийлүүлэгчийн зээлийн даатгал 
гэдэг нь даатгуулагч экспортын гэрээнд үндэслэн 
барааг илгээх, үйлчилгээг үзүүлэхтэй холбоотой 
үүсэх төлбөрийн эрсдэлээс хамгаалах нөхцөл бүхий 
даатгал юм. Энэхүү бүтээгдэхүүн нь зээлдэгчийнхээ 

төлөх ёстой өр, зээлийн төлбөрөө төлөхгүй байхаас 
үүсэх хохирлоос дансны авлагаа даатгахыг хүссэн 
бизнесийн байгууллагуудад зориулсан даатгал 
байдаг.

2. БОГИНО ХУГАЦААТ НИЙЛҮҮЛЭГЧИЙН ЗЭЭЛИЙН ДААТГАЛ



ДААТГАХ БОЛОМЖТОЙ ЭРСДЭЛҮҮД:

Үндэсний давхар даатгал ХК нь Монгол Улсын эдийн засгийн тогтвортой хөгжлийг 
хангах, валютын гадагшлах урсгалыг бууруулах, олон улсын стандартад нийцсэн 
давхар даатгалын тогтолцоог хөгжүүлэх зорилгоор 2014 онд байгуулагдсан төрийн 
өмчит хувьцаат компани юм.

ХОЛБОО БАРИХ:

• Business Tower, 20 давхар Сүхбаатар дүүрэг, 1 дүгээр хороо, 5 дугаар хороолол, 
Чингисийн өргөн чөлөө, 10 Б байр, (14251) Улаанбаатар хот, Монгол улс

• (+976) 75770002
• info@mongolianre.com
• www.mongolianre.com

АРИЛЖААНЫ

 Худалдан авагч түр 
хугацаанд төлбөрийн 
чадваргүй болох,

 Худалдан авагч 
дампуурах,

 Төлбөр удаашрах.

УЛС ТӨРИЙН

 Худалдан авагчийн талын Засгийн газрын шийдвэрийн дагуу төлбөрийг 
зогсоох,

 Валютын хөрвөх чадваргүй байдал,

 Худалдан авагч компанийг улсын мэдэлд авах, хөрөнгийг албадан хураах,

 Экспорт, импортын лицензийг цуцлах, сунгахгүй байх, хүчингүй болгох,

 Дайн, иргэний дайн, бослого, үймээн самууны улмаас төлбөр төлөлт 
хойшлох.

ЭКСПОРТЫН ДААТГАЛЫН 
ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧ БАЙГУУЛЛАГА

ЭКСПОРТЛОГЧ ГАДААДЫН 
ХУДАЛДАН АВАГЧ

НИЙЛҮҮЛЭГЧИЙН 
ЗЭЭЛИЙН ДААТГАЛ

ЭКСПОРТЫН ГЭРЭЭНИЙ 
АВЛАГА

ЭКСПОРТЫН ГЭРЭЭ



ТАНХИМЫН СУРГАЛТ

ТУРШЛАГА СОЛИЛЦОХ, МЭДЛЭГ ХУРИМТЛУУЛАХ СЕМИНАР, ХЭЛЭЛЦҮҮЛЭГ

ОНЛАЙН СУРГАЛТ

БУСАД СУРГАЛТ

Уул уурхайн бус салбарын аж ахуйн нэгжүүдийн 
экспортын өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэх, Монгол 
улсын экспортын бодлого чадавхыг сайжруулах, 
гадаад зах зээлд нэвтрэх боломжийг өргөжүүлэх 
зорилго бүхий энэхүү бүрэлдэхүүн хэсэг нь дараах 
4 дэд хэсэгтэй байна. Тэдгээр нь:

ДЭД БҮРЭЛДЭХҮҮН ХЭСЭГ 2.1. ХУДАЛДАА, 
ЭКСПОРТЫН БОДЛОГО ЗОХИЦУУЛАЛТ, ЧАДАВХ 
САЙЖРУУЛАХ

 Экспортлогчдод нийтлэг тулгамдаж буй 
асуудлуудын нэг нь бодлогын дэмжлэг, улс 
төрийн орчны тодорхойгүй байдал болох нь 
судалгаагаар тодорхойлогдсон. Иймд төслийн 
энэхүү дэд бүрэлдэхүүн хэсгийн хүрээнд 
худалдааг хөнгөвчлөх, зорилтот орнуудтай 
чөлөөт худалдааны хэлэлцээрүүдийг хийх, одоо 
байгаа хэлэлцээрүүдийн ашиглалтыг сайжруулах, 

цахим худалдааг дэмжих нөхцөлийг бүрдүүлэх 
гэх мэт шаардлагатай хууль эрх зүйн орчныг 
бий болгоход Засгийн газарт дэмжлэг үзүүлж 
ажиллана. 

 Экспортын зорилтот зах зээл, бүтээгдэхүүнүүдийг 
судлах, стратегийг тодорхойлох суурь 
болон нарийвчилсан судалгаануудыг 
хийх, хэлэлцээрүүдэд зориулж жишиг 
бүтээгдэхүүнүүдийн судалгаа хийх, худалдаа, 
экспортын бодлого зохицуулалтыг сайжруулж, 
хөнгөвчлөх чиглэлээр уулзалт, хэлэлцүүлэг, 
семинаруудыг зохион байгуулахад төслөөс 
дэмжлэг үзүүлнэ.

 Аж ахуйн нэгжүүд, бусад оролцогч талуудын 
мэдлэг, мэдээллийг нэмэх зорилготой ерөнхий 
болон тусгайлсан захиалгат сургалтуудыг өргөн 
хүрээгээр, тогтмол зохион байгуулна.

1. ЕРӨНХИЙ СУРГАЛТ
 Экспортлогч болох сонирхолтой аж ахуйн нэгжүүдэд зориулсан гадаад худалдаа, экспортын талаар ерөнхий мэдлэг 

олгох;
 Аж ахуйн нэгжүүдэд зах зээлийн сонголт, бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлт, сайжруулалт, экспорттой холбоотой нийтлэг 

эрсдэлүүдийн талаар сургалт явуулна.

2. ЗАХИАЛГАТ СУРГАЛТ
 Экспортлогч эсвэл экспортлогч болоход бэлэн болсон аж ахуйн нэгжүүдийн тусгай хэрэгцээнд зориулагдсан сургалт 

явуулна. Ижил салбарт бизнес эрхлэгчдийн бүлэг, мэргэжлийн холбоод хэрэгцээ шаардлагадаа үндэслэн захиалгат 
сургалтын хүсэлт ирүүлж болно. Түүнчлэн тухайлсан зах зээлийн судалгаа, үйлдвэрлэлийн дүн шинжилгээ хийнэ.

 Гадаад худалдаатай холбоотой асуудлаар мэдлэг олгох, туршлага хуваалцах хэлэлцүүлгийг зохион байгуулна.
 Дотоодын туршлагатай экспортлогчид болон олон улсын гадаад худалдааны чиглэлээр мэргэшсэн экспертүүдийг 

урьж оролцуулна.
 Экспорт хийхэд тулгарч буй түгээмэл асуудлуудын талаар хэлэлцэж зөвлөмж гаргана.

 Танхимын сургалтуудыг видео хэлбэрт оруулан цахим хуудсанд байршуулах ба төслийн цахим хуудсанд байгаа 
гадаад худалдааны сургалтын модулыг агуулсан онлайн сургалтын буланг идэвхижүүлж, сургалтын модулиуд, видео, 
материалуудыг баяжуулан олон нийтэд ил тод, нээлттэй байршуулна.

 Экспортод чиглэсэн гарааны бизнес эрхлэгчдэд зориулсан сургалт зохион байгуулах, бүтээгдэхүүний инновацийн санааг 
дэмжих тэмцээн, уралдааныг их дээд сургуулийн оюутнуудын дунд зохиох, багш, оюутнуудад сургалт зохион байгуулна.

 Экспортын ментор, ажилтан солилцооны хөтөлбөр зохион байгуулна.

БҮРЭЛДЭХҮҮН ХЭСЭГ 2. 
ЭКСПОРТЫН ӨРСӨЛДӨХ ЧАДВАР, ЗАХ ЗЭЭЛД НЭВТРЭХ 
БОЛОМЖИЙГ НЭМЭГДҮҮЛЭХ



ДЭД БҮРЭЛДЭХҮҮН ХЭСЭГ 2.2. ОЛОН УЛСЫН ЗАХ ЗЭЭЛ ДЭХ ӨРСӨЛДӨХ ЧАДВАРЫГ САЙЖРУУЛАХ

ДЭД БҮРЭЛДЭХҮҮН ХЭСЭГ 2.3. ТҮНШЛЭЛИЙН ХӨТӨЛБӨР

 Экспортын тэргүүлэх бүтээгдэхүүн, зорилтот зах 
зээлүүдийг тодорхойлох томоохон судалгаанууд 
хийгдэнэ.

 Нарийвчилсан судалгаан дээр үндэслэн зорилтот 
гадаад зах зээлд чиглэсэн маркетингийн нэгдсэн 
стратеги, төлөвлөгөөг боловсруулж, цогцоор нь 
хэрэгжүүлнэ. Мөн олон улсад танигдах үндэсний 
брэндийг хөгжүүлэх, сурталчлах, экспортлох үйл 

ажиллагаа явуулах буюу дэмжиж оролцоно.
 Дотоод, гадаадад зохион байгуулагдах олон 

улсын худалдааны үзэсгэлэн яармаг, экспог 
хамтран зохион байгуулж, бизнесүүдийг дэмжин 
оролцуулна. Ингэхдээ бизнесүүдийн хүртэх 
үр өгөөжийг нэмэгдүүлэхийн тулд урьдчилсан 
бэлтгэх сургалт зохион байгуулна.

Энэ төрлийн үйл ажиллагаанд оролцохын тулд аж ахуйн нэгжүүд оролцох хүсэлтээ илэрхийлсэн материалаа 
төсөлд ирүүлэх ба экспортлогч болон экспорлогч болох сонирхолтой ААН-үүд хамрагдах боломжтой.

Түншлэлийн хөтөлбөрийн хүрээнд экспортын 
чиг баримжаатай ААН-үүд болон Кластеруудыг 
экспортын үйл ажиллагаагаа өргөжүүлэхэд 
нь санхүүгийн дэмжлэг үзүүлнэ. Түншлэлийн 
хөтөлбөрийн онцлог:
 Кластеруудыг дэмжиж, төслийн хүртээмжийг 

нэмэгдүүлэх,
 Санхүүгийн дэмжлэг хүртэгч ААН, Кластерууд 

нь бусад үр шим хүртэгчдэд сургалт, семинар 
зохион байгуулах, туршлага хуваалцах зэргээр 
төслөөс хэрэгжүүлэх экспортыг дэмжих үйл 
ажиллагаанд хувь нэмэр оруулах буюу харилцан 
үр ашигтайгаар түншлэх.

ТҮНШЛЭЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
 Хөтөлбөрийн зорилго нь экспорт хийж байгаа 

болон экспорт хийхээр зорьж байгаа ААН-үүдийг 
тодорхой шалгууруудаар сонгон шалгаруулж, 
тэдгээрийн экспортын үйл ажиллагаандaa 
зарцуулах бодит санхүүжилтын 50%-д 
50,000 хүртэл, Кластеруудад 100,000 хүртэл 
ам.долларын санхүүгийн дэмжлэг үзүүлнэ. 

 Хөтөлбөрт хамрагдахыг хүссэн ААН, Кластерууд 
хүсэлтээ албан ёсоор гаргах бөгөөд шаардлагатай 
бичиг баримтуудыг Төсөл хэрэгжүүлэх нэгжид 
бүрдүүлэн өгч сонгон шалгаруулалтад оролцох 
боломжтой.

ОЛОН УЛСЫН ХУДАЛДААНЫ ҮЗЭСГЭЛЭН ЯАРМАГ, ЭКСПО

ДОТООД ГАДААД ЦАХИМ
• МҮХАҮТ, мэргэжлийн 

холбоодтой хамтран ажиллана.
• Монгол дах ЭСЯ, худалдааны 

төлөөлөгчидтэй хамтарч 
боломжит гадаадын худалдан 
авагч, оролцогч талуудыг 
тодорхойлон урьж оролцуулна.

• Зохион байгуулалтын зардал, 
гадны зочид, төлөөлөгчдийн 
зардлаас хуваалцаж төлөх 
боломжтой.

• МҮХАҮТ, мэргэжлийн 
холбоодтой хамтран ажиллана.

• Олон улсад танигдсан томоохон 
арга хэмжээний жагсаалтыг 
гаргаж ААН-үүдэд танилцуулна.

• Монгол улсыг олон улсад 
таниулах брендийг бий болгоно.

• Оролцогч бизнесүүдийн зай 
талбайн түрээсийн зардлаас 
хуваалцаж төлнө.

• МҮХАҮТ, мэргэжлийн 
холбоодтой хамтран 
ажиллана.

• Платформ хөгжүүлэлт, 
бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг 
дотоодын болон олон 
улсын цахим экспоны 
платформуудад 
байршуулахад дэмжлэг 
үзүүлнэ. 

ДЭД БҮРЭЛДЭХҮҮН ХЭСЭГ 2.4. ААН-ҮҮДЭД ЦАР ТАХЛЫН ХҮНДРЭЛИЙГ ДАВАН ТУУЛАХАД 
ҮЗҮҮЛЭХ САНХҮҮГИЙН ДЭМЖЛЭГ

 2020 оны 4 дүгээр сарын 9-ний өдөр Улсын 
Их Хурлын 21 тоот тогтоолоор Коронавирусын 
халдварт цар тахлын үед иргэдийн эрүүл мэнд, 
орлогыг хамгаалах, ажлын байрыг хадгалах, 
эдийн засгийг идэвхижүүлэх багц арга хэмжээг 
баталсан.

 Уг тогтоолын 2.2 дахь хэсэгт тусгагдсан 
Ажилгүйдлийн даатгалын сангаас ААН-
үүдэд олгох дэмжлэгт Төслийн зүгээс 1.5 сая 
ам.долларын санхүүгийн дэмжлэг үзүүлнэ. Энэ 
нь нэг талаас ААН-үүдэд цар тахлын хямралыг 
даван туулах, ажлын байраа хадгалж үлдэхэд нь 
дэмжлэг үзүүлнэ. 



САНХҮҮГИЙН ДЭМЖЛЭГ 
ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ҮЕ ШАТ 

ААН-үүдэд тавигдах шаардлага: Кластеруудад тавигдах шаардлага:

• 2 жил идэвхитэй үйл ажиллагаа явуулсан, 
100% хувийн секторын;

• Жилийн борлуулалтын орлого 50 мянгаас 
50 сая ам.долларын хооронд, үндсэн 
ажилтны тоо 10-250; 

• Байгаль орчны асуумжаар шалгуур 
хангасан; 

• 12 сараас дээш татвар, нийгмийн даатгалын 
өргүй;

• Зээлийн мэдээллийн санд муу ангиллын 
зээлгүй;

• Хувь нийлүүлэгч нь улс төрийн нөлөө 
бүхий этгээд бус байх;

• Экспорт хөгжлийн төлөвлөгөөтэй байх;
• Төсөлд хувь нэмэр оруулж, бусад аж 

ахуйн нэгжүүдэд туршлага хуваалцах үйл 
ажиллагаанд идэвхитэй оролцох

• 2-с дээш ААН-ээс бүрдсэн, нэг толгойлогч ААН-тэй 
байх;

• Бүрэлдэхүүнд буй ААН нь ижил хувь нийлүүлэгчгүй 
байх;

• Кластерын Экспорт хөгжлийн төлөвлөгөөтэй байх;
• Чанар, үйлдвэрлэлийн сургалт, судалгаа хөгжлийн хүчин 

чадалтай байх, үгүй бол мэргэжлийн байгууллагатай 
хамтран ажиллах гэрээтэй байх;

• Кластерын толгойлогч ААН нь ААН-н шалгууруудыг 
бүрэн хангахаас гадна, жилийн борлуулалтын орлого 
нь 100 мянган ам.доллараас багагүй байна. 

• Кластерын бусад ААН-н хувьд жилийн борлуулалтын 
орлого нь 50 сая ам.доллараас бага, бүтэн цагийн 
үндсэн ажилтны тоо 250-с бага байх бөгөөд ААН-н 
шалгуурыг бүрэн хангасан байх;

• Төсөлд хувь нэмэр оруулж, бусад аж ахуйн нэгжүүдэд 
туршлага хуваалцах үйл ажиллагаанд идэвхитэй 
оролцох;

ҮЕ ШАТ 3. ҮНЭЛГЭЭ ХИЙХ БОЛОН ГЭРЭЭ БАЙГУУЛАХ ҮЕ ШАТ.

ҮЕ ШАТ 3. ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ, ТАЙЛАГНАХ, МОНИТОРИНГ ХИЙХ ҮЕ ШАТ.

• Бизнес шинжээчдийн зүгээс шаардлага хангасан 
материалуудыг Үнэлгээний хорооны хуралд 
оруулна.

• Үнэлгээний хорооны хуралд өргөдөл гаргагчийн 
төлөөлөл оролцон төслөө танилцуулж, дэмжлэг 
хүсч байгаа шалтгаан, зорилгоо тайлбарлана.

• Үнэлгээний хороо нь бизнес шинжээчдийн 
үнэлгээ, дүгнэлт, өргөдөл гаргагчийн тайлбар 
танилцуулгыг үндэслэн шийдвэрээ гаргана.

• Үнэлгээний хорооны хурлын шийдвэрийг 
үндэслэн санхүүгийн дэмжлэгт тэнцсэн өргөдөл 
гаргагчидтай гэрээ байгуулна.

• ААН гэрээний дагуу Экспорт хөгжлийн 
бизнес төлөвлөгөөнд тусгагдсан төслөө гэрээ 
байгуулснаас хойш 9 сарын дотор хэрэгжүүлнэ.

• Санхүүгийн дэмжлэг хүртэгч гэрээнд заасан 
үүргээ өөрийн санхүүжилтийн эх үүсвэрээр 
амжилттай биелүүлсний дараа гүйцэтгэлийн 
тайлан, холбогдох бичиг баримтууд болон 
төлбөр төлснийг батлах санхүүгийн баримтыг 

төслийн багт илгээнэ.
• Баталгаажсан бүтээгдэхүүн хүлээн авах маягт, 

санхүүгийн болон бусад бичиг баримтын 
бүрдэлд үндэслэн санхүүгийн дэмжлэгийг 
шилжүүлнэ.

Шалгуур хангалтыг бүрэн хангасан аж ахуйн нэгж нь эхний шатанд хүсэлт, өргөдлийн маягт, байгаль орчны 
үнэлгээний асуумжийг бөглөж илгээнэ.

ҮЕ ШАТ 1. ХҮСЭЛТ ГАРГАХ, БИЧИГ БАРИМТАА БОЛОВСРУУЛЖ ИРҮҮЛЭХ ҮЕ ШАТ.

ҮЕ ШАТ 2. ЭКСПОРТ ХӨГЖЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ, БУСАД НОТЛОХ БАРИМТ ИЛГЭЭХ ҮЕ ШАТ.

Эхний шатанд тэнцсэн өргөдөл гаргагч нь ажлын 10 хоногийн дотор  Экспорт хөгжлийн төлөвлөгөө болон 
эхний  шатанд хүргүүлсэн мэдээллийн нотлох баримтыг бүрэн гүйцэд бүрдүүлэн илгээнэ.



САНХҮҮГИЙН ДЭМЖЛЭГ АВАХ БОЛОМЖТОЙ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА:

Ангилал Санхүүгийн дэмжлэгт хамруулах боломжтой үйл ажиллагааны жагсаалт

Маркетинг, 
ложистик, цахим 

худалдаа 

• Вэбсайт, брэндбүүк, шошго, сав баглаа боодол хөгжүүлэлт, бүтээгдэхүүн хөгжүүлэлт;
• Экспортын чиглэлтэй сурталчилгаа бүтээх, түгээх зардал, үзэсгэлэн яармагт оролцохтой 

холбоотой зардал. Үзэсгэлэнд оролцох зардалд бүртгэлийн хураамж, талбай 
түрээслэх, бүтээгдэхүүний тээвэрлэлт, онгоцны тийз (хамгийн хямд ангилал), зочид 
буудал (төрийн албан хаагчдын төсөвт зардлаас ихгүй байх);

• Зах зээлийн судалгаа худалдан авах болон зөвлөх үйлчилгээ;
• Цахим худалдааны платформ хөгжүүлэхтэй холбоотой зардал;
• Бусад холбогдох зардлууд;

Үйлдвэрлэл, 
технологийн 
удирдлага

   •   Бүтээмжийг сайжруулахтай холбоотой ERP програм хангамж нэвтрүүлэх;
   •   Судалгаа, зөвлөх үйлчилгээний төлбөр;
   •   Бусад холбогдох зардлууд;

Чанарын удирдлага, 
Сертификатжуулалт

   •   Аудитын  болон зөвлөх үйлчилгээний зардал;
   •   Лабораторийн шинжилгээний төлбөр;
   •   Судалгаа, хөгжүүлэлтийн зардал;
   •   Бусад холбогдох зардал;

 
САНХҮҮЖИЛТЭНД ХАМРАГДАХГҮЙ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА:

 • Шалгаруулалтын явцад тусгагдаагүй, хамааралгүй үйл ажиллагаа;

 • Экспортын чиглэлтэй бус ерөнхий бизнес төлөвлөгөө;

 • ААН-тэй хамаарал бүхий этгээдээр хийлгэж буй зөвлөх үйл ажиллагаа;

 • Хөрөнгө оруулалт, хөдлөх болон үл хөдлөх хөрөнгө; 

 • Өдөр тутмын үйл ажиллагааны зардал; 

 • ААН-тэй хамаарал бүхий этгээдээр хийлгэж буй зөвлөх үйл ажиллагаа;

 • Олон Улсын Хөгжлийн Ассоциациас хориглосон бусад үйл ажиллагаа.  

ДЭМЖЛЭГ ОЛГОХЫГ ХОРИГЛОХ БҮТЭЭГДЭХҮҮН, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ:

 • Уул уурхайн бүтээгдэхүүн; Ре-экспорт; Түүхий эдийн экспорт (Жилийн дундаж экспортын эргэлт 100         
мянган ам.доллараас доош);

 • Цэрэг арми болон цэрэгжсэн байгууллагад зориулсан тоног төхөөрөмж; Зэрлэг амьтан, ургамлын 
ховордсон төрөл зүйлийг олон улсын хэмжээнд худалдаалах тухай конвенц (CITES)-ийн хүрээнд хориглодог 
ан амьтан, ургамлын худалдаа;

  • Байгаль, хүрээлэн буй орчинд сөрөг нөлөөтэй гений өөрчлөлт бүхий бүтээгдэхүүн;

 • Хориглосон пестицид, хербицидийн үйлдвэрлэл, нийлүүлэлт, худалдаа; Цацраг идэвхт бодис болон 
түүнтэй холбоотой материал; Аюултай хог хаягдлын хадгалалт, боловсруулалт, булалт;

  • Хлорфторт нүүрстөрөгчид, галонс болон Монреалын протоколын хүрээнд зохицуулагддаг бусад 
бодисууд  агуулсан тоног төхөөрөмж, хэрэгслийн үйлдвэрлэл; Олон хлорт бефенилиудын үзүүлэх нөлөө 
0.005 %-аас хэтэрсэн агууламж бүхий цахилгаан хэрэгсэл, тоног төхөөрөмжийн үйлдвэрлэл;

 • Шөрмөсөн чулуу агуулсан бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл;

 • Цөмийн реактор, тэдгээрийн эд анги;

 • Архины салбарын бүтээгдэхүүн (архи, пиво гэх мэт); Тамхи (үйлдвэрлэлийн бус ба үйлдвэрлэлийн);

 • ОУХА-аас хориглосон химийн бүтээгдэхүүн ашигладаг малын тэжээлийн газар;

 • Алт, мөнгө, үнэт метал, сувд, үнэт болон хагас үнэт эрдэнийн чулуу; 



БҮРЭЛДЭХҮҮН ХЭСЭГ 3. 
БАТАЛГААЖУУЛАЛТЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭ,  
ЧАНАРЫН УДИРДЛАГЫГ САЙЖРУУЛАХ

Экспортод бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг гаргахад 
саад болж буй нэг томоохон хүчин зүйл нь 
бүтээгдэхүүн, үйлчилгээний тохирлын үнэлгээ, 
чанарын баталгаажилтын асуудал юм. Иймээс 
Экспортыг Дэмжих төслийн бүрэлдэхүүн хэсэг 3-т 
баталгаажилтын үйлчилгээ, чанарын удирдлагын 
тогтолцоог сайжруулахаар тусгасан.

Төслийн хүрээнд экспортын гол нэр төрлийн 
бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгч, экспортлогч болохоор 
төлөвлөж буй аж ахуй нэгжүүдийн бараа 
бүтээгдэхүүнийг олон улсын болон импортлогч 
орны чанар стандартын шалгуурыг хангахад 
дэмжлэг үзүүлнэ. Дотоодын тохирлын үнэлгээ, 
баталгаажилтын байгууллагуудын чадавх, хамрах 
хүрээ, хүчин чадлыг нэмэгдүүлж олон улсын 
түвшинд дүйцүүлэх замаар экспортын зах зээлийг 
тэлэх зорилготой. Үүнд дараах үйл ажиллагаануудыг 
авч хэрэгжүүлнэ:

 Бүтээгдэхүүн экспортлогч болон экспортлохоор 
зорьж буй аж ахуй нэгжүүдийн чанарын 
удирдлагын тогтолцоог сайжруулахад дэмжлэг 
үзүүлэх;

 Олон улсын чанарын шаардлага хангахад 
тусламж үзүүлж сургалт, зөвлөгөө өгөх; 

 Тохирлын үнэлгээ, чанарын баталгаажилтын 
байгууллагуудын чадавхыг сайжруулж, арга 
аргачлалаар хангах; 

 Үндэсний итгэмжлэлийн байгууллагыг 
чадавхжуулахад хамтран ажиллах;

 Нэн шаардлагатай олон улсын стандартуудыг 
дотооддоо нэвтрүүлэх, хэрэгжилтийг 
сайжруулах;

 Дотоодын холбогдох стандартуудыг олон улсын 
стандартад дүйцүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх;

Удирдлагын тогтолцооны стандартуудыг үйл 
ажиллагаандаа нэвтрүүлж, хэрэгжүүлж ажиллах 
нь үйлдвэрлэл, үйлчилгээний чанарыг тасралтгүй 
сайжруулах, бүтээгдэхүүнийг чанарын шаардлагад 
нийцүүлэх, байгууллагын үр ашиг, үнэлэмжийг 
тогтмол нэмэгдүүлэх боломжийг бүрдүүлдэг. Үүнд 
хамаарах олон улсын стандартуудаас дурьдвал: 

ISO буюу Олон Улсын Стандартчлалын Байгууллага 
нь дэлхийн 160 гаруй орны гишүүнчлэлээс бүрдсэн, 
стандарт боловсруулагч, түгээгч дэлхийн хамгийн том 
байгууллага юм. ОУСБ нь оролцогч талуудын (НҮБ 
түүний дэд байгууллага, WHO, WTO, IEC гэх мэт) 
хүсэлт хэрэгцээнд үндэслэн дэлхийн хөгжилд чухал 
шаардлагатай байгаа стандартуудыг боловсруулан 
гаргадаг. Тус байгууллага нь 1947 онд Швейцарь 
улсад байгуулагдсан байдаг. 

FSSC 22000 
систем нь Олон 
Улсын Стандартын 

Байгууллага (ОУСБ)-аас тогтоосон ISO 22000 
стандартад үндэслэсэн баталгаажилтын систем юм. 
Хүнсний аюулгүй байдлын шалгуур, нөхцөл байдлын 
олон улсын хэмжигдэхүүн, ил тод байдлыг хангах 
зорилготойгоор боловсруулагдсан. 

Halal гэрчилгээ нь Исламын зарчмуудын 
дагуу бэлтгэсэн хүнсний бүтээгдэхүүнд 
олгодог бичиг баримт юм. Халал хүнсний 
бүтээгдэхүүний баталгаажуулалт гэдэг 
нь төвийг сахисан, хараат бус, магадлан 

итгэмжлэгдсэн байгууллагын оролцоотой үйл явц 
бөгөөд тухайн үйлдвэр нь халал хүнсний стандартын 
дагуу үйлдвэрлэж байгааг баталж, баталгаат гэрчилгээ 
олгодог.

HACCP удирдлагын тогтолцоо нь 
хүнсний үйлдвэрлэлийг анхан шатнаас 
нь эхлэн эцсийн бүтээгдэхүүн бэлэн 
болж, хэрэглэгчдэд хүргэх хүртэлх бүх 
дамжлагын аюултай байдлын эрсдлийг 
үнэлж, хяналт тавин, системтэйгээр 

судлан шинжилдэг. Өөрөөр хэлбэл бүтээгдэхүүн 
үйлдвэрлэлийн түүхий эд бэлтгэн нийлүүлэлтээс 
эхлэн үйлдвэрлэх, түгээх, хадгалах, хэрэглэгчдэд 
хүргэх бүхий л үе шатанд бүтээгдэхүүний чанар 
аюулгүй байдлын талаарх дүрэм журмыг баримтлан, 
нарийн хяналт шалгалтын дор эрүүл, баталгаатай хүнс 
үйлдвэрлэх нөхцөлийг бүрдүүлдэг.

LWG нь ашгийн бус гишүүнчлэлтэй 
арьс ширэн бүтээгдэхүүний үйлдвэр 
болон нийлүүлэлтийн системд 
баталгаажилт олгох байгууллага 
юм. 2005 оноос арьс ширэн 
бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийн 

байгаль орчинд ээлтэй байдал болон гүйцэтгэлийн 
чадамжтай байдалд үнэлгээ дүгнэлт өгч байна.

Тогтвортой ноос ноолуурын олон 
улсын эвсэл (sfa) нь Их Британи улсад 
бүртгэгдсэн ноолуурын худалдаа, ханган 
нийлүүлэлтийн сүлжээг тогтвортойгоор 
хөгжүүлэх эрмэлзлэл бүхий сонирхогч 
талуудын гишүүнчлэлтэй олон улсын 

ашгийн бус байгууллага юм. 

2014 оноос эхэлсэн уг 
хөтөлбөр нь Монгол 
улсын органик брэнд 

үйлдвэрлэгч нарыг дотоод гадаадын зах зээлд 
танигдах, нэр хүндээ өсгөх, органик бүтээгдэхүүн 
үйлдвэрлэлийн зохистой дадлыг бий болгох, үндэсний 
органик шошготой брэндүүдийг хөгжүүлэх, сургах, 
чадавхижуулах, дотоод гадаадын зах зээлд үнэ цэнээ 
нэмэгдүүлэх, өртгийн сүлжээ үүсгэх зорилготой.



Экспортыг дэмжих төслийн бүрэлдэхүүн хэсэг 3-ын 
хүрээнд дараах байгууллагуудын үйл ажиллагааг 
дэмжин хамтарч ажиллана.

 Стандарт, Хэмжил Зүйн Газар, Үндэсний 
Итгэмжлэлийн Байгууллагын сорилтын 
лабораториуд, баталгаажилтын байгууллагуудын 
итгэмжлэх чадавхийг сайжруулж, цар хүрээг 
нэмэгдүүлэхэд техник, арга зүйн туслалцаа 
үзүүлж хамтарч ажиллана.

 Ази Номхон Далайн Бүс Нутгийн Итгэмжлэлийн 
Хамтын Ажиллагааны Байгууллага (APAC-
MRA), Бүтээгдэхүүн Баталгаажуулалтын Олон 
Улсын Итгэмжлэлийн Форумын (IAF) Олон талт 
хүлээн зөвшөөрөх гэрээнд (MLA) нэгдэх, давтан 
буюу ижил түвшний үнэлгээний баримт бичигт 
урьдчилсан үзлэг, дүн шинжилгээ хийсэн ажлын 
хэсгийн зөвлөмжийг биелүүлэх, залруулахад нь 
Үндэсний Итгэмжлэлийн байгууллагад мэргэжил 
аргазүйн дэмжлэг үзүүлж хамтран ажиллана.

 Экспортын тэргүүлэх чиглэлүүд тэр дундаа мах, 
махан бүтээгдэхүүн, сүү, сүүн бүтээгдэхүүн, 
ноос, ноолуур болон арьс ширэн бүтээгдэхүүнд 
тохирлын үнэлгээ хийдэг байгууллагуудын 
чадавхыг сайжруулж, үйл ажиллагааны 
цар хүрээг тэлэх зорилгоор хоёрдогч болон 
гуравдагч лабораториуд, мөн баталгаажилтын 
байгууллагуудтай хамтран ажиллана.

 Ноос ноолуур, нэхмэл, арьс ширэн бүтээгдэхүүний 
итгэмжлэгдсэн сорилтын лабораториудад 
MNS, ISO, IEC 17025-2018 стандарт, Олон улсын 
мэргэжлийн байгууллагын боловсруулсан 
арга аргачлалыг нэвтрүүлэн, хэрэгжилтийг 
сайжруулахад техник, арга зүйн дэмжлэг 
үзүүлнэ. Мөн сургалт зохион байгуулна.

Итгэмжлэлийн 
байгууллага

Тохирлын үнэлгээний байгууллага 
(Лаборатори, баталгаажилтын байгууллага, 

хяналт шалгалтын байгууллага)

НАЙДВАРТАЙ БАЙДАЛ

ЗАСГИЙН ГАЗАР ЭЦСИЙН ХЭРЭГЛЭГЧ ХУДАЛДАН АВАГЧ

ИТГЭЛ БАТАЛГААЖИЛТ

Аж ахуйн нэгж байгууллага 
(Хүний нөөц, удирдлагын тогтолцоо, тоног төхөөрөмж, 

бүтээгдэхүүн үйлчилгээ)

Ижил түвшний 
үнэлгээ

Олон улсын 
стандартууд

Стандарт 
шаардлагууд


