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7 дугаар бүлэгт дурдсан  

6 дугаар хавсралт 

 

Тусгай үүрэг амлалтын жагсаалт болон  

Нэн тааламжтай үндэстний нөхцөлөөс чөлөөлөх жагсаалт 

 

1 дэх хэсэг 

7.7 дүгээр зүйлтэй холбоотой 

Тусгай үүрэг амлалтын жагсаалт 

 

(1А хэсэг нь япон, англи хэлээр байх ба  

энэхүү хавсралтын салшгүй хэсэг болно) 

 

1B: Монгол Улсын жагсаалт 

 

Тайлбар тэмдэглэл 

 

1. Цагаан толгойн үсгүүд нь бие даасан салбар буюу дэд салбарыг 

илэрхийлэх ба хаалтанд байгаа тоо нь Үйлчилгээний салбарын ангиллын 

жагсаалт болон Бүтээгдэхүүний төвлөрсөн ангиллыг (БТА) илэрхийлнэ. 

Эдгээр цагаан толгойн үсэг, тооны ангилал нь тусгай үүрэг амлалтын 

тодорхойлолтыг илүү тодотгон харуулж буй тул тусгай үүрэг амлалтын нэгэн 

хэсэг гэж тайлбарлагдахгүй.  

 

2. Тусгай үүрэг амлалтын жагсаалтыг Тусгай үүрэг амлалтын 

жагсаалтын тухай арга зүйн удирдамж (ДХБ-ын баримт бичиг S/L/92, 2001 

оны 3 дугаар сарын 28-ны өдөр)-д заасны дагуу боловсруулав. Гэхдээ энэхүү 

арга зүйн удирдамжийг эрх зүйн хувьд заавал дагаж мөрдөх шинжтэй гэж 

үзэхгүй. 

 

3. Энэхүү жагсаалтад тусгасан (1), (2), (3) (4) үйлчилгээний хэлбэр нь 

7.2 дугаар зүйлийн (m)(i), (m)(ii), (m)(iii) (m)(iv) дэд хэсэгт тодорхойлсон 

үйлчилгээний хэлбэрт тус тус хамаарна. 
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4. “Үүрэг хүлээгээгүй*” гэх нэр томьёо нь техникийн хувьд боломж 

хязгаарлагдмал тул үүрэг амлалт хүлээгээгүйг  илэрхийлнэ. Энэхүү үүрэг 

амлалтын жагсаалтад заасан “SS” гэсэн тэмдэглэгээ нь холбогдох салбар 

буюу дэд салбарт хүлээсэн үүрэг амлалтаа энэ хэвээр хадгалахыг 

илэрхийлнэ. Өөрөөр хэлбэл, энэ нь 7.7 дугаар зүйлийн 1(a) болон 1(b) дэд 

хэсэгт дурдсан аливаа болзол, хязгаарлалт, нөхцөл, мэргэшлийг тухайн 

салбар буюу дэд салбарын хувьд мөрдөж буй (хэлэлцээрт үл нийцсэн) арга 

хэмжээгээр хязгаарлана гэсэн утгыг илэрхийлнэ. 7.7 дугаар зүйлийн 2 дахь 

хэсэгт дурдсан салбар буюу дэд салбарт заасан “SS” тэмдэглэгээ нь Монгол 

Улс “үүрэг хүлээгээгүй*” гэж амлалт авсан үйлчилгээний хэлбэртэй 

холбогдуулан аливаа арга хэмжээ авч батлах, эсхүл үргэлжлүүлэн 

хэрэгжүүлэхэд саад болохгүй. 

 

5. (БТА)-ын тухайлсан кодыг “**” тэмдэглэгээтэй хэрэглэж байгаа нь 

энэхүү кодод харгалзах тусгай үүрэг амлалт нь тухайн кодод хамаарах 

үйлчилгээний нийт төрөлд хамаарахгүйг илэрхийлнэ. 

 

6. “SS*” тэмдэглэгээ нь 7.7 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэг нь зөвхөн 7.3 

ба 7.5 дугаар зүйлийн хүрээнд тус тус тусгай үүрэг амлалт хүлээсэн салбар, 

эсхүл дэд салбарын (1), (2) (3) үйлчилгээний хэлбэрт хамаарахыг илэрхийлнэ. 

“SS**” тэмдэглэгээ нь 7.7 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсэг нь зөвхөн 7.3 дугаар 

зүйлийн хүрээнд тусгай үүрэг амлалт хүлээсэн салбар буюу дэд салбарын (4) 

үйлчилгээний хэлбэрт хамаарахыг илэрхийлнэ. 
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Үйлчилгээний хэлбэр: (1) Хил дамнасан худалдаа  (2) Хилийн чанад дахь хэрэглээ  (3) Арилжааны төлөөлөл  (4) Хувь хүний оролцоо 

Салбар эсхүл дэд салбар SS Зах зээлд нэвтрэхэд тавих хязгаарлалт Үндэсний нөхцөл олгоход тавих хязгаарлалт 
Нэмэгдэл үүрэг 

амлалт 

I . ХЭВТЭЭ ТЭНХЛЭГ БУЮУ БҮХ САЛБАРТ ХАМААРАХ НИЙТЛЭГ ҮҮРЭГ АМЛАЛТ 

ЭНЭ ЖАГСААЛТАД 

ОРСОН БҮХ САЛБАРУУД 

 (4) 8 дугаар бүлэг болон 7 дугаар хавсралтад 

дурдсан ангиллын дагуу хилээр нэвтрэх, 

түр оршин суухад нөлөөлөхүйц арга 

хэмжээнээс өөрөөр үүрэг хүлээгээгүй. 

Эдгээр хувь хүнд 7 дугаар хавсралтад 

дурдсан болзол, нөхцөл үйлчилнэ.    

(4) Зах зээлд нэвтрэхэд тавих хязгаарлалттай  

холбоотой  арга хэмжээнээс өөрөөр үүрэг 

хүлээгээгүй. 

 

II. САЛБАРЫН ТУСГАЙЛСАН ҮҮРЭГ АМЛАЛТ 

1. БИЗНЕСИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ 

А. Мэргэжлийн үйлчилгээ  

(b) Нягтлан бодох бүртгэл, 

аудит, данс хөтлөлтийн 

үйлчилгээ (CPC 862) 

 (1) Үгүй 

(2) Үгүй  

(3) Үгүй 

(4) Хэвтээ салбарт зааснаас өөрөөр үүрэг 

хүлээгээгүй  

(1) Үгүй 

(2) Үгүй  

(3) Үгүй 

(4)  Зах зээлд нэвтрэхтэй холбогдуулан 

зааснаас өөрөөр  үүрэг хүлээгээгүй 

 

(d) Архитектурын 

үйлчилгээ 

(CPC 8671) 

 (1) Үгүй 

(2) Үгүй  

(3) Үүрэг хүлээгээгүй 

(4) Хэвтээ салбарт зааснаас өөрөөр үүрэг 

хүлээгээгүй 

(1) Үгүй 

(2) Үгүй  

(3) Үүрэг хүлээгээгүй 

(4) Зах зээлд нэвтрэхтэй холбогдуулан 

зааснаас өөрөөр  үүрэг хүлээгээгүй 

 

(e) Инженерын үйлчилгээ  

(CPC 8672) 

 (1)  Үгүй 

(2)  Үгүй  

(3)  Үгүй 

(4)  Хэвтээ салбарт зааснаас өөрөөр үүрэг 

хүлээгээгүй 

(1) Үгүй 

(2) Үгүй  

(3) Үгүй 

(4)  Зах зээлд нэвтрэхтэй холбогдуулан 

зааснаас өөрөөр  үүрэг хүлээгээгүй 

 

(h) Эмнэлгийн болон 

шүдний эмнэлгийн 

үйлчилгээ (CPC 9312) 

 (1) Үүрэг хүлээгээгүй 

(2) Үгүй  

(3) Үгүй 

(4) Хэвтээ салбарт зааснаас өөрөөр үүрэг 

хүлээгээгүй 

(1) Үүрэг хүлээгээгүй 

(2) Үгүй  

(3) Үгүй 

(4)  Зах зээлд нэвтрэхтэй холбогдуулан 

зааснаас өөрөөр  үүрэг хүлээгээгүй 
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(i) Мал эмнэлгийн 

үйлчилгээ (CPC 932) 

 (1) Үүрэг хүлээгээгүй 

(2) Үгүй  

(3) Үгүй 

(4) Хэвтээ салбарт зааснаас өөрөөр үүрэг 

хүлээгээгүй 

(1) Үүрэг хүлээгээгүй 

(2) Үгүй  

(3) Үгүй 

(4) Зах зээлд нэвтрэхтэй холбогдуулан 

зааснаас өөрөөр үүрэг хүлээгээгүй 

 

B. Компьютер, түүнд 

хамаарах үйлчилгээ 

 (1) Үгүй 

(2) Үгүй  

(3) Үгүй 

(4) Хэвтээ салбарт зааснаас өөрөөр үүрэг 

хүлээгээгүй 

(1) Үгүй 

(2) Үгүй  

(3) Үгүй 

(4) Зах зээлд нэвтрэхтэй холбогдуулан 

зааснаас өөрөөр  үүрэг хүлээгээгүй 

 

C. Судалгаа, хөгжлийн үйлчилгээ  

(a) Байгалийн шинжлэх 

ухааны судалгаа болон 

хөгжлийн үйлчилгээ 

(CPC 851) 

 

(b) Нийгмийн болон 

хүмүүнлэгийн ухааны 

судалгаа, хөгжлийн 

үйлчилгээ (CPC 852) 

 

(c) Салбар хоорондын 

судалгаа хөгжлийнн 

үйлчилгээ (CPC 853) 

 (1) Үгүй 

(2) Үгүй  

(3) Үгүй 

(4) Хэвтээ салбарт зааснаас өөрөөр үүрэг 

хүлээгээгүй 

(1) Үгүй 

(2) Үгүй  

(3) Үгүй 

(4)  Зах зээлд нэвтрэхтэй холбогдуулан 

зааснаас өөрөөр  үүрэг хүлээгээгүй 

 

D. Үл хөдлөх хөрөнгийн үйлчилгээ 

(a) Өөрийн эзэмшлийн 

буюу түрээсийн 

хөрөнгийн үйлчилгээ 

(CPC 821) 

 

(b) Төлбөртэй, эсхүл 

гэрээгээр хийх  

үйлчилгээ 

 (CPC 822) 

 (1) Үгүй 

(2) Үгүй  

(3) Гадаадын иргэд Монгол Улсад газар 

эзэмшиж болохгүй боловч 2014 оны 7 

дугаар сарын 1-ны өдрийн Монгол Улсын 

Газрын тухай хуулийн дагуу газар 

түрээслэж болно гэж зааснаас өөрөөр 

хязгаарлалт үгүй. 

(4) Хэвтээ салбарт зааснаас өөрөөр үүрэг 

хүлээгээгүй 

(1) Үгүй 

(2) Үгүй  

(3) Зах зээлд нэвтрэхтэй холбогдуулан 

зааснаас өөрөөр хязгаарлалт үгүй 

 

 

 

 

(4)  Зах зээлд нэвтрэхтэй холбогдуулан 

зааснаас өөрөөр  үүрэг хүлээгээгүй 
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F. Бизнесийн бусад үйлчилгээ  

(a) Зар сурталчилгааны 

үйлчилгээ (CPC871) 

 

 (1) Үгүй 

(2) Үгүй  

(3) Үгүй 

(4) Хэвтээ салбарт зааснаас өөрөөр үүрэг 

хүлээгээгүй 

(1) Үгүй 

(2) Үгүй  

(3) Үгүй 

(4) Зах зээлд нэвтрэхтэй холбогдуулан 

зааснаас өөрөөр үүрэг хүлээгээгүй 

 

(b) Зах зээлийн судалгаа, 

олон нийтийн санал 

асуулгын үйлчилгээ 

(CPC864) 

 (1) Үгүй 

(2) Үгүй  

(3) Үгүй 

(4) Хэвтээ салбарт зааснаас өөрөөр үүрэг 

хүлээгээгүй 

(1) Үгүй 

(2) Үгүй  

(3) Үгүй 

(4) Зах зээлд нэвтрэхтэй холбогдуулан 

зааснаас өөрөөр үүрэг хүлээгээгүй 

 

(c) Менежментийн  

зөвлөгөө өгөх 

үйлчилгээ (CPC865) 

 (1) Үгүй 

(2) Үгүй  

(3) Үгүй 

(4) Хэвтээ салбарт зааснаас өөрөөр үүрэг 

хүлээгээгүй 

(1) Үгүй 

(2) Үгүй  

(3) Үгүй 

(4) Зах зээлд нэвтрэхтэй холбогдуулан 

зааснаас өөрөөр үүрэг хүлээгээгүй 

 

(e) Техникийн шалгалт, 

дүн шинжилгээний 

үйлчилгээ (CPC8676) 

 (1) Үгүй 

(2) Үгүй  

(3) Үгүй 

(4) Хэвтээ салбарт зааснаас өөрөөр үүрэг 

хүлээгээгүй 

(1) Үгүй 

(2) Үгүй  

(3) Үгүй 

(4)  Зах зээлд нэвтрэхтэй холбогдуулан 

зааснаас өөрөөр үүрэг хүлээгээгүй 

 

(h) Уул уурхайн туслах 

үйлчилгээ (CPC883, 

5115) 

 (1) Үгүй 

(2) Үгүй  

(3) Үгүй 

(4) Хэвтээ салбарт зааснаас өөрөөр үүрэг 

хүлээгээгүй 

(1) Үгүй 

(2) Үгүй  

(3) Үгүй 

(4)  Зах зээлд нэвтрэхтэй холбогдуулан 

зааснаас өөрөөр үүрэг хүлээгээгүй 

 

(i) Аж үйлдвэрийн туслах  

үйлчилгээ (CPC884, 

885) 

 (1) Үгүй 

(2) Үгүй  

(3) Үүрэг хүлээгээгүй 

(4) Хэвтээ салбарт зааснаас өөрөөр үүрэг 

хүлээгээгүй 

(1) Үгүй 

(2) Үгүй  

(3) Үүрэг хүлээгээгүй 

(4) Зах зээлд нэвтрэхтэй холбогдуулан 

зааснаас өөрөөр үүрэг хүлээгээгүй 

 

(k) Боловсон хүчнийг 

дадлагажуулах, 

илгээх үйлчилгээ  

 (1) Үгүй 

(2) Үгүй  

(3) Үгүй 

(4) Хэвтээ салбарт зааснаас өөрөөр үүрэг 

хүлээгээгүй 

(1) Үгүй 

(2) Үгүй  

(3) Үгүй 

(4) Зах зээлд нэвтрэхтэй холбогдуулан 

зааснаас өөрөөр үүрэг хүлээгээгүй 
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(m) шинжлэх ухаан 

техникийн холбоотой 

зөвлөх үйлчилгээ 

(CPC 8675) 

 (1) Үгүй 

(2) Үгүй  

(3) Үгүй 

(4) Хэвтээ салбарт зааснаас өөрөөр үүрэг 

хүлээгээгүй 

(1) Үгүй 

(2) Үгүй  

(3) Үгүй 

(4) Зах зээлд нэвтрэхтэй холбогдуулан 

зааснаас өөрөөр үүрэг хүлээгээгүй 

 

(o) Барилга  

байгууламжийн  барих 

талбай цэвэрлэх 

үйлчилгээ  

(CPC 874) 

 (1) Үгүй 

(2) Үгүй  

(3) Үгүй 

(4) Хэвтээ салбарт зааснаас өөрөөр үүрэг 

хүлээгээгүй 

(1) Үгүй 

(2) Үгүй  

(3) Үгүй 

(4) Зах зээлд нэвтрэхтэй холбогдуулан 

зааснаас өөрөөр үүрэг хүлээгээгүй 

 

(p) Гэрэл зургийн 

үйлчилгээ (CPC 875) 

 (1) Үгүй 

(2) Үгүй  

(3) Үгүй 

(4) Хэвтээ салбарт зааснаас өөрөөр үүрэг 

хүлээгээгүй 

(1) Үгүй 

(2) Үгүй  

(3) Үгүй 

(4) Зах зээлд нэвтрэхтэй холбогдуулан 

зааснаас өөрөөр үүрэг хүлээгээгүй 

 

(q) Сав, баглаа, боодлын 

үйлчилгээ (CPC 876) 

 (1) Үгүй 

(2) Үгүй  

(3) Үгүй 

(4) Хэвтээ салбарт зааснаас өөрөөр үүрэг 

хүлээгээгүй 

(1) Үгүй 

(2) Үгүй  

(3) Үгүй 

(4) Зах зээлд нэвтрэхтэй холбогдуулан 

зааснаас өөрөөр үүрэг хүлээгээгүй 

 

(r) Хэвлэх ба нийтлэх 

үйлчилгээ (CPC 

88442) 

 (1) Үгүй 

(2) Үгүй  

(3) Үгүй 

(4) Хэвтээ салбарт зааснаас өөрөөр үүрэг 

хүлээгээгүй 

(1) Үгүй 

(2) Үгүй  

(3) Үгүй 

(4) Зах зээлд нэвтрэхтэй холбогдуулан 

зааснаас өөрөөр үүрэг хүлээгээгүй 

 

(s) Хурал, цуглаан зохион 

байгуулах үйлчилгээ 

(CPC 87909**) 

 (1) Үгүй 

(2) Үгүй  

(3) Үгүй 

(4) Хэвтээ салбарт зааснаас өөрөөр үүрэг 

хүлээгээгүй 

(1) Үгүй 

(2) Үгүй  

(3) Үгүй 

(4) Зах зээлд нэвтрэхтэй холбогдуулан 

зааснаас өөрөөр үүрэг хүлээгээгүй 

 

(t) Хувилах үйлчилгээ 

(CPC 87904) 

 (1) Үгүй 

(2) Үгүй  

(3) Үгүй 

(4) Хэвтээ салбарт зааснаас өөрөөр үүрэг 

хүлээгээгүй 

(1) Үгүй 

(2) Үгүй  

(3) Үгүй 

(4) Зах зээлд нэвтрэхтэй холбогдуулан 

зааснаас өөрөөр үүрэг хүлээгээгүй 
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(t) Мэргэжлийн дизайны 

үйлчилгээ (CPC 

87907) 

 (1) Үгүй 

(2) Үгүй  

(3) Үгүй 

(4) Хэвтээ салбарт зааснаас өөрөөр үүрэг 

хүлээгээгүй 

(1) Үгүй 

(2) Үгүй  

(3) Үгүй 

(4) Зах зээлд нэвтрэхтэй холбогдуулан 

зааснаас өөрөөр үүрэг хүлээгээгүй 

 

2. ХАРИЛЦАА ХОЛБООНЫ ҮЙЛЧИЛГЭЭ 

A. Шуудангийн 

үйлчилгээ (CPC 7511) 

 

 

 (1) Үгүй 

(2) Үгүй  

(3) Үгүй 

(4) Хэвтээ салбарт зааснаас өөрөөр үүрэг 

хүлээгээгүй 

(1) Үгүй 

(2) Үгүй  

(3) Үгүй 

(4) Зах зээлд нэвтрэхтэй холбогдуулан 

зааснаас өөрөөр үүрэг хүлээгээгүй 

 

B. Буухиа үйлчилгээ 

(CPC 7512) 

 

 

 (1) Үгүй 

(2) Үгүй  

(3) Үгүй 

(4) Хэвтээ салбарт зааснаас өөрөөр үүрэг 

хүлээгээгүй 

(1) Үгүй 

(2) Үгүй  

(3) Үгүй 

(4) Зах зээлд нэвтрэхтэй холбогдуулан 

зааснаас өөрөөр үүрэг хүлээгээгүй 

 

C. Цахилгаан холбооны  үйлчилгээ:  

Цахилгаан холбооны 

үндсэн үйлчилгээ : 

 

(d) Телекс үйлчилгээ (CPC 

7523**) 

 

(f) Факсын үйлчилгээ    

(CPC 7521***, CPC 

7529**) 

 

 

 

 

 

SS 

 

 

SS 

 

 

 

(1) Үгүй 

(2) Үгүй  

(3) 2013 оны 10 дугаар сарын 3-ны өдрийн 

Монгол Улсын Хөрөнгө оруулалтын тухай 

хуульд харилцаа холбооны салбарт 

Монгол Улсын хуулийн этгээдийн гаргасан 

хувьцааны 33 буюу түүнээс дээш хувийг 

гадаадын төрийн өмчит хуулийн этгээд 

эзэмших тохиолдолд зөвшөөрөл авна гэж 

зааснаас өөрөөр үгүй 

(4) Хэвтээ салбарт зааснаас өөрөөр үүрэг 

хүлээгээгүй 

 

 

 

(1) Үгүй 

(2) Үгүй  

(3) Зах зээлд нэвтрэхтэй холбогдуулан 

зааснаас өөрөөр Үгүй 

 

 

 

 

 

 

(4) Зах зээлд нэвтрэхтэй холбогдуулан 

зааснаас өөрөөр үүрэг хүлээгээгүй 

 

(o-1) Бусад үндсэн 

үйлчилгээ 

- Операторын 

 

 

SS 

 

 

(1) Үгүй 

 

 

(1) Үгүй 
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үйлчилгээ 

 

- Гар утасны 

харилцаа 

холбооны 

үйлчилгээ 

 

- Хувийн сүлжээний 

үйлчилгээ 

 

- Өгөгдөл 

дамжуулах 

үйлчилгээ 

 

- Интернетын суурь 

үйлчилгээ 

 

- Интернетын 

үйлчилгээ 

 

- Утсан харилцааны 

байнгын үйлчилгээ 

 

 

SS 

 

 

 

 

SS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SS 

 

 

SS 

(2) Үгүй  

(3) Монгол Улсын Хөрөнгө оруулалтын тухай 

хуульд харилцаа холбооны салбарт 

Монгол Улсын хуулийн этгээдийн гаргасан 

хувьцааны 33 буюу түүнээс дээш хувийг 

гадаадын төрийн өмчит хуулийн этгээд 

эзэмших тохиолдолд зөвшөөрөл авна гэж 

зааснаас өөрөөр үгүй 

(4) Хэвтээ салбарт зааснаас өөрөөр үүрэг 

хүлээгээгүй 

(2) Үгүй  

(3) Зах зээлд нэвтрэхтэй холбогдуулан 

зааснаас өөрөөр үгүй 

 

 

 

 

 

(4) Зах зээлд нэвтрэхтэй холбогдуулан 

зааснаас өөрөөр үүрэг хүлээгээгүй 

 

(e) Телеграфын үйлчилгээ 

(CPC 7522) 

 (1) Үүрэг хүлээгээгүй 

(2) Үгүй  

(3) Үүрэг хүлээгээгүй 

(4) Хэвтээ салбарт зааснаас өөрөөр үүрэг 

хүлээгээгүй 

(1) Үүрэг хүлээгээгүй 

(2) Үгүй  

(3) Үүрэг хүлээгээгүй  

(4) Зах зээлд нэвтрэхтэй холбогдуулан 

зааснаас өөрөөр үүрэг хүлээгээгүй 

 

Өргөтгөсөн үйлчилгээ : 

(h) Цахим шуудангийн 

үйлчилгээ  

         (CPC 7523**) 

 

(i) Дуут шуудангийн 

үйлчилгээ 

         (CPC 7523**) 

 

  

(1) Үгүй 

(2) Үгүй  

(3) Үгүй 

(4) Хэвтээ салбарт зааснаас өөрөөр үүрэг 

хүлээгээгүй 

 

 

(1) Үгүй 

(2) Үгүй  

(3) Үгүй 

(4) Зах зээлд нэвтрэхтэй холбогдуулан 

зааснаас өөрөөр үүрэг хүлээгээгүй 
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(j) Онлайн мэдээлэл ба 

өгөгдлийн сан сэргээх 

үйлчилгээ  (CPC 

7523**) 

 

(k) Цахим мэдээлэл 

солилцох үйлчилгээ 

(CPC 7523**) 

 

(l) Өргөтгөсөн факсын 

үйлчилгээ (хадгалах 

ба дамжуулах, 

хадгалах ба түгээх) 

(CPC 7523**) 

 

(m) Код, протокол 

хувиргах үйлчилгээ 

 

(n) Онлайн мэдээлэл ба 

өгөгдөл боловсруулах 

үйлчилгээ 

(тухайлбал, 

дамжуулах явц )  

(o-2) “Бусад цахилгаан 

холбооны үндсэн 

үйлчилгээ”-нээс бусад 

үйлчилгээ 

 (1) Үүрэг хүлээгээгүй 

(2) Үүрэг хүлээгээгүй  

(3) Үүрэг хүлээгээгүй 

(4) Үүрэг хүлээгээгүй 

(1) Үүрэг хүлээгээгүй 

(2) Үүрэг хүлээгээгүй  

(3) Үүрэг хүлээгээгүй 

(4) Үүрэг хүлээгээгүй 

 

D. Дуу, дүрс бичлэгийн үйлчилгээ 

(a) Кино зураг, видео 

хуурцаг үйлдвэрлэх,  

түгээх үйлчилгээ 

(CPC 9611) 

 

 (1) Үгүй 

(2) Үгүй  

(3) Үгүй 

(4) Хэвтээ салбарт зааснаас өөрөөр үүрэг 

хүлээгээгүй 

(1) Үгүй 

(2) Үгүй  

(3) Үгүй 

(4) Зах зээлд нэвтрэхтэй холбогдуулан 

зааснаас өөрөөр үүрэг хүлээгээгүй 

 

(b) Кино зураг  гаргах 

үйлчилгээ (CPC 9612)  

 (1) Үгүй 

(2) Үгүй  

(3) Үүрэг хүлээгээгүй  

(1) Үгүй 

(2) Үгүй  

(3) Үүрэг хүлээгээгүй 
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(4) Хэвтээ салбарт зааснаас өөрөөр үүрэг 

хүлээгээгүй 

(4) Зах зээлд нэвтрэхтэй холбогдуулан 

зааснаас өөрөөр үүрэг хүлээгээгүй 

(c) Радио, телевизийн 

үйлчилгээ (CPC 9613) 

 (1) Үүрэг хүлээгээгүй 

(2) Үгүй  

(3) Үүрэг хүлээгээгүй  

(4) Хэвтээ салбарт зааснаас өөрөөр үүрэг 

хүлээгээгүй 

(1) Үүрэг хүлээгээгүй 

(2) Үгүй  

(3) Үүрэг хүлээгээгүй 

(4) Зах зээлд нэвтрэхтэй холбогдуулан 

зааснаас өөрөөр үүрэг хүлээгээгүй 

 

(e) Дуу бичлэгийн 

үйлчилгээ 

 (1) Үгүй 

(2) Үгүй  

(3) Үгүй  

(4) Хэвтээ салбарт зааснаас өөрөөр үүрэг 

хүлээгээгүй 

(1) Үгүй 

(2) Үгүй  

(3) Үгүй 

(4) Зах зээлд нэвтрэхтэй холбогдуулан 

зааснаас өөрөөр үүрэг хүлээгээгүй 

 

3. БАРИЛГА, ТҮҮНТЭЙ ХОЛБООТОЙ ИНЖЕНЕРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ 

A. Барилгын угсралтын 

ерөнхий ажил (CPC 

512) 

 

B. Барилгын инженерын 

байгууламжийн 

барилгын ерөнхий 

ажил (CPC 513) 

 

C. Суурилуулах, угсрах 

ажил (CPC 514, 516) 

 

D. Барилгын гүйцэтгэл,  

засал чимэглэлийн 

ажил (CPC 517) 

 (1) Үүрэг хүлээгээгүй* 

(2) Үгүй  

(3) Үгүй 

(4) Хэвтээ салбарт зааснаас өөрөөр үүрэг 

хүлээгээгүй 

(1) Үүрэг хүлээгээгүй* 

(2) Үгүй  

(3) Үгүй 

(4) Зах зээлд нэвтрэхтэй холбогдуулан 

зааснаас өөрөөр үүрэг хүлээгээгүй 

 

4. ТҮГЭЭХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ 

A. Худалдааны 

төлөөлөгчийн газрын 

үйлчилгээ (CPC 621) 

 

 (1) Үгүй 

(2) Үгүй  

(3) Үгүй 

(4) Хэвтээ салбарт зааснаас  өөрөөр үүрэг 

хүлээгээгүй 

(1) Үгүй 

(2) Үгүй  

(3) Үгүй 

(4) Зах зээлд нэвтрэхтэй холбогдуулан 

зааснаас өөрөөр  үүрэг хүлээгээгүй 
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B. Бөөний худалдааны 

үйлчилгээ  (CPC 622) 

 

 (1) Үгүй 

(2) Үгүй  

(3) Үгүй 

(4) Хэвтээ салбарт зааснаас өөрөөр үүрэг 

хүлээгээгүй 

(1) Үгүй 

(2) Үгүй  

(3) Үгүй 

(4) Зах зээлд нэвтрэхтэй холбогдуулан 

зааснаас өөрөөр  үүрэг хүлээгээгүй 

 

C. Жижиглэн худалдааны 

үйлчилгээ 

(CPC 631, 632, 61112, 

6113, 6121) 

 (1) Үүрэг хүлээгээгүй  

(2) Үгүй  

(3) Үгүй 

(4) Хэвтээ салбарт зааснаас өөрөөр үүрэг 

хүлээгээгүй 

(1) Үүрэг хүлээгээгүй  

(2) Үгүй  

(3) Үгүй 

(4) Зах зээлд нэвтрэхтэй холбогдуулан 

зааснаас өөрөөр үүрэг хүлээгээгүй 

 

D. Франчайзингийн 

үйлчилгээ (CPC 8929) 

 

 (1) Үгүй 

(2) Үгүй  

(3) Үгүй 

(4) Хэвтээ салбарт зааснаас өөрөөр үүрэг 

хүлээгээгүй 

(1) Үгүй 

(2) Үгүй  

(3) Үгүй 

(4) Зах зээлд нэвтрэхтэй холбогдуулан 

зааснаас өөрөөр  үүрэг хүлээгээгүй 

 

5. БОЛОВСРОЛЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭ 

C. Дээд болон мэргэжлийн 

сургалттай бүрэн дунд 

боловсрол олгох 

үйлчилгээ (CPC 923) 

 

D. Насанд хүрэгчдэд 

боловсрол олгох 

үйлчилгээ (CPC 924) 

 

E. Боловсролын бусад 

үйлчилгээ (CPC 929) 

 (1) Үгүй  

(2) Үгүй  

(3) Үгүй 

(4) Хэвтээ салбарт зааснаас өөрөөр үүрэг 

хүлээгээгүй 

(1) Үгүй 

(2) Үгүй  

(3) Үгүй 

(4) Зах зээлд нэвтрэхтэй холбогдуулан 

зааснаас өөрөөр  үүрэг хүлээгээгүй 

 

6. БАЙГАЛЬ ОРЧНЫ ҮЙЛЧИЛГЭЭ 

B. Хатуу/Аюултай хог 

хаягдлын менежмент 

 (1) Зөвлөх үйлчилгээнд “Үгүй” гэж зааснаас 

өөрөөр үүрэг хүлээгээгүй  

(2) Зөвлөх үйлчилгээнд “Үгүй” гэж зааснаас 

өөрөөр үүрэг хүлээгээгүй  

(3) Онцгой эрхэд хамаарахгүй үйлчилгээний 

хувьд “Үгүй", Онцгой эрхэд хамаарах 

үйлчилгээний хувьд Төрийн захиргааны 

(1) Зөвлөх үйлчилгээнд “Үгүй” гэж зааснаас 

өөрөөр үүрэг хүлээгээгүй 

(2) Зөвлөх үйлчилгээнд “Үгүй” гэж зааснаас 

өөрөөр үүрэг хүлээгээгүй 

(3) Зах зээлд нэвтрэхтэй холбогдуулан 

зааснаас өөрөөр Үгүй 
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байгууллагаас нээлттэй тендер буюу 

бусад сонгон шалгаруулах үйл 

ажиллагааны дагуу онцгой эрх олгосноос 

өөрөөр “үүрэг хүлээгээгүй”. Энэ 

тохиолдолд гадаадын үйлчилгээ үзүүлэгч 

нь тендерт оролцох боломжоор хангагдах 

болон үндэсний нөхцөлөөр хангагдна. 

(4) Хэвтээ салбарт зааснаас өөрөөр  үүрэг 

хүлээгээгүй 

 

 

 

 

 

 

 

(4) Зах зээлд нэвтрэхтэй холбогдуулан 

зааснаас өөрөөр үүрэг хүлээгээгүй 

G. Байгаль орчны 

нөлөөллийн үнэлгээ 

болон байгаль орчны 

эрсдлийн шинжилгээ  

 (1) Үгүй 

(2) Үгүй  

(3) Үгүй 

(4) Хэвтээ салбарт зааснаас өөрөөр  үүрэг 

хүлээгээгүй 

(1) Үгүй 

(2) Үгүй  

(3) Үгүй 

(4) Зах зээлд нэвтрэхтэй холбогдуулан 

зааснаас өөрөөр үүрэг хүлээгээгүй 

 

7. САНХҮҮГИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ 

A. Даатгал, давхар 

даатгал, тээврийн 

даатгал (CPC 812**) 

 (1) Үгүй 

(2) Үгүй  

(3) Үгүй 

(4) Хэвтээ салбарт зааснаас өөрөөр  үүрэг 

хүлээгээгүй 

(1) Үгүй 

(2) Үгүй  

(3) Үгүй 

(4) Зах зээлд нэвтрэхтэй холбогдуулан 

зааснаас өөрөөр үүрэг хүлээгээгүй 

 

B. Банк, санхүүгийн үйлчилгээ (даатгал, түүнтэй холбоотой үйлчилгээнээс бусад): 

(a) Олон нийтээс 

хадгаламж болон бусад 

эргэн төлөгдөх мөнгөн 

хөрөнгийг хүлээн авах  

(CPC 81115-9) 

 (1) Үгүй 

(2) Үгүй  

(3) Үгүй 

(4) Хэвтээ салбарт зааснаас өөрөөр үүрэг 

хүлээгээгүй 

(1) Үгүй 

(2) Үгүй  

(3) Үгүй 

(4) Зах зээлд нэвтрэхтэй холбогдуулан 

зааснаас өөрөөр үүрэг хүлээгээгүй 

 

(b) Зээл олгох бусад 

үйлчилгээ  

 

(c) Санхүүгийн лизингийн 

үйлчилгээ  

 (1) Үгүй 

(2) Үгүй 

(3) Монгол Улсын Хөрөнгө оруулалтын тухай 

хуульд санхүүгийн үйлчилгээний салбарт 

Монгол Улсын хуулийн этгээдийн гаргасан 

хувьцааны 33 буюу түүнээс дээш хувийг 

гадаадын төрийн өмчит хуулийн этгээд 

эзэмших тохиолдолд зөвшөөрөл авна гэж 

зааснаас өөрөөр Үгүй 

(1) Үгүй 

(2) Үгүй  

(3) Зах зээлд нэвтрэхтэй холбогдуулан 

зааснаас өөрөөр Үгүй 

 

 

 

 

 

 



 

5
7

5
 

(4) Хэвтээ салбарт зааснаас өөрөөр үүрэг 

хүлээгээгүй 

(4) Зах зээлд нэвтрэхтэй холбогдуулан 

зааснаас өөрөөр үүрэг хүлээгээгүй 

(d) Төлбөр, мөнгө 

хуримтлуулах болон 

гуйвуулгын үйлчилгээ  

(e) Баталгаа болон 

төлбөрийн хариуцлага 

(f) Биржээр, эсхүл 

биржийн бус зах зээлд 

өөрөө, эсхүл 

үйлчлүүлэгчийн өмнөөс 

дараахыг арилжих: 

 Чек  болон бусад 

төлбөрийн 

хэрэгслүүд 
 

 Гадаад валют 
 

 Валютын ханшны 

форвард хэлцлүүд 
 

 Зөвшөөрөгдсөн 

үнэт цаас 
 

 Хэлэлцэн 

тохиролцох бусад 

хэрэгсэл 
 

 Үйлчлүүлэгчдийн 

хөрөнгийн  

удирдлага 
 

 Санхүүгийн болон 

хөрөнгө 

оруулалтын 

зөвлөгөө өгөх 

үйлчилгээ 

 (1) Үгүй 

(2) Үгүй  

(3) Үгүй 

(4) Хэвтээ салбарт зааснаас өөрөөр  үүрэг 

хүлээгээгүй 

 

(1) Үгүй 

(2) Үгүй  

(3) Үгүй 

(4) Зах зээлд нэвтрэхтэй холбогдуулан 

зааснаас өөрөөр үүрэг хүлээгээгүй 
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(g) Бүх төрлийн үнэт цаас 

гаргахад оролцох, 

үүний дотор 

андеррайтинг  болон 

түүнтэй холбоотой 

бусад үйлчилгээ 

үзүүлэх (CPC 8132) 

 (1) Үгүй 

(2) Үгүй  

(3) Үгүй 

(4) Хэвтээ салбарт зааснаас өөрөөр үүрэг 

хүлээгээгүй 

 

(1) Үгүй 

(2) Үгүй  

(3) Үгүй 

(4) Зах зээлд нэвтрэхтэй холбогдуулан 

зааснаас өөрөөр үүрэг хүлээгээгүй 

 

(h) Санхүүгийн зуучлалтай 

холбоотой бусад 

туслах үйлчилгээ 

 
(i) Санхүүгийн зуулчлалын 

бусад үйлчилгээ 

(даатгал, тэтгэврийн 

сангийн үйлчилгээнээс 

бусад) 

 
(j) Санхүүгийн зах зээлийн 

удирдлагын  бусад 

үйлчилгээ 

 (1) Үгүй 

(2) Үгүй 

(3) Монгол Улсын Хөрөнгө оруулалтын тухай 

хуульд санхүүгийн үйлчилгээний салбарт 

Монгол Улсын хуулийн этгээдийн гаргасан 

хувьцааны 33 буюу түүнээс дээш хувийг 

гадаадын төрийн өмчит хуулийн этгээд 

эзэмших тохиолдолд зөвшөөрөл авна гэж 

зааснаас өөрөөр Үгүй 

(4) Хэвтээ салбарт зааснаас өөрөөр үүрэг 

хүлээгээгүй 

(1) Үгүй 

(2) Үгүй  

(3) Зах зээлд нэвтрэхтэй холбогдуулан 

зааснаас өөрөөр Үгүй 

 

 

 

 

 

(4) Зах зээлд нэвтрэхтэй холбогдуулан 

зааснаас өөрөөр үүрэг хүлээгээгүй 

 

(k) Зөвлөгөө өгөх болон 

бусад туслах үйлчилгээ 

(банкны болон бусад 

санхүүгийн 

үйлчилгээнд хамаарах 

зуучлалаас бусад) 

 
(l) Санхүүгийн мэдээллээр 

хангах, мөн дамжуулах 

болон санхүүгийн тоо 

баримтын 

боловсруулалт 

 (1) Үгүй 

(2) Үгүй  

(3) Үгүй 

(4) Хэвтээ салбарт зааснаас өөрөөр үүрэг 

хүлээгээгүй 

 

(1) Үгүй 

(2) Үгүй  

(3) Үгүй 

(4) Зах зээлд нэвтрэхтэй холбогдуулан 

зааснаас өөрөөр үүрэг хүлээгээгүй 

 

Нягтлан бодох бүртгэл 

болон менежментийн 

зөвлөгөө  

 (1) Үгүй 

(2) Үгүй  

(3) Үгүй 

(4) Хэвтээ салбарт зааснаас өөрөөр  үүрэг 

хүлээгээгүй 

(1) Үгүй 

(2) Үгүй  

(3) Үгүй 

(4) Зах зээлд нэвтрэхтэй холбогдуулан 

зааснаас өөрөөр үүрэг хүлээгээгүй 
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8. ЭРҮҮЛ МЭНД, НИЙГМИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ 

A. Эмнэлгийн үйлчилгээ 

(CPC 9311) 

 

B. Хүний эрүүл мэндийн  

бусад үйлчилгээ  

(CPC 9319) 

 

C. Нийгмийн үйлчилгээ 

(CPC 933) 

 (1) Үгүй 

(2) Үгүй 

(3) Үгүй 

(4) Хэвтээ салбарт зааснаас өөрөөр  үүрэг 

хүлээгээгүй 

(1) Үгүй 

(2) Үгүй 

(3) Үгүй 

(4) Зах зээлд нэвтрэхтэй холбогдуулан 

зааснаас өөрөөр  үүрэг хүлээгээгүй 

 

 

9. ЖУУЛЧЛАЛ, АЯЛАЛД ХАМААРАХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ 

A. Зочид буудал,  

ресторан (хоол хүнс 

нийлүүлэх үйлчилгээ 

хамаарна) (CPC641-

643) 

 

B. Аялал жуулчлалын  

агентлаг, аяллын 

операторын үйлчилгээ 

(CPC 7471) 

 

C. Жуулчдын хөтчийн 

үйлчилгээ (CPC 7472) 

 

D. Бусад:  

 Компьютероор 

захиалга авах 

үйлчилгээ 

 

 Аялалын 

маркетингийн 

үйлчилгээ 

 (1) Үгүй 

(2) Үгүй 

(3) Үгүй 

(4) Хэвтээ салбарт зааснаас өөрөөр  үүрэг 

хүлээгээгүй 

(1) Үгүй 

(2) Үгүй 

(3) Үгүй 

(4) Зах зээлд нэвтрэхтэй холбогдуулан 

зааснаас өөрөөр  үүрэг хүлээгээгүй 
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10. АМРАЛТ ЗУГААЛГА, СОЁЛ,  СПОРТЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭ 

A. Үзвэр үйлчилгээ  

(CPC 9616) 

 

 (1) Үгүй 

(2) Үгүй 

(3) Үгүй 

(4) Хэвтээ салбарт зааснаас өөрөөр  үүрэг 

хүлээгээгүй 

(1) Үгүй 

(2) Үгүй 

(3) Үгүй 

(4) Зах зээлд нэвтрэхтэй холбогдуулан 

зааснаас өөрөөр  үүрэг хүлээгээгүй 

 

C. Номын сан, архив, 

музей, бусад соёлын 

үйлчилгээ (CPC 963) 

 (1) Үгүй 

(2) Үгүй 

(3) Үгүй 

(4) Хэвтээ салбарт зааснаас өөрөөр  үүрэг 

хүлээгээгүй 

(1) Үгүй 

(2) Үгүй 

(3) Үгүй 

(4) Зах зээлд нэвтрэхтэй холбогдуулан 

зааснаас өөрөөр  үүрэг хүлээгээгүй 

 

D. Спорт, амралтын бусад 

үйлчилгээ: 

 

- Спортын 

үйлчилгээ (CPC 

9641) 

 

- Амралт зугаалгын 

парк, далайн 

эргийн амралтын 

үйлчилгээ  (CPC 

96491) 

 

- Бусад амралт 

зугаалгын 

үйлчилгээ (CPC 

96499) 

  

 

 

(1) Үгүй 

(2) Үгүй 

(3) Үгүй 

(4) Хэвтээ салбарт зааснаас өөрөөр  үүрэг 

хүлээгээгүй 

 

 

 

 

(1) Үгүй 

(2) Үгүй 

(3) Үгүй 

(4) Зах зээлд нэвтрэхтэй холбогдуулан 

зааснаас өөрөөр  үүрэг хүлээгээгүй 

 

 

11. ТЭЭВРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ 

A. Далайн тээврийн 

үйлчилгээ: 

 

(a) Зорчигч тээвэр  

(CPC 7211) 

 

  

 

 

(1) Үгүй 

(2) Үгүй 

(3) Үгүй 

 

 

 

(1) Үгүй 

(2) Үгүй 

(3) Үгүй 
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(b) Ачаа тээвэр 

(CPC 7212) 

 

(c) Хөлөг онгоцыг  хөлгийн 

багийн хамт түрээслэх 

(CPC 7213)  

 

(d) Хөлөг онгоцны засвар, 

арчилгааны үйлчилгээ 

(CPC 8868**) 

 

(e) Татах болон чирэх 

үйлчилгээ (CPC 7214) 

 

(f) Далайн тээврийн 

туслах үйлчилгээ  

(CPC 745**) 

(4) Хэвтээ салбарт зааснаас өөрөөр  үүрэг 

хүлээгээгүй 

(4) Зах зээлд нэвтрэхтэй холбогдуулан 

зааснаас өөрөөр  үүрэг хүлээгээгүй 

E. Төмөр замын тээврийн 

үйлчилгээ: 

 

(b) Ачаа тээвэр 

(CPC 7112) 

 

  

 

 

(1) Үүрэг хүлээгээгүй 

(2) Үгүй 

(3) Үүрэг хүлээгээгүй 

(4) Хэвтээ салбарт зааснаас өөрөөр үүрэг 

хүлээгээгүй 

 

 

 

(1) Үүрэг хүлээгээгүй 

(2) Үгүй 

(3) Үүрэг хүлээгээгүй 

(4) Зах зээлд нэвтрэхтэй холбогдуулан 

зааснаас өөрөөр  үүрэг хүлээгээгүй 

 

G. Дамжуулах хоолойн 

тээвэр 

 

(a) Түлшний тээвэр  

(CPC 7131) 

 

  

 

 

(1) Үүрэг хүлээгээгүй 

(2) Үгүй 

(3) Үгүй 

(4) Хэвтээ салбарт зааснаас өөрөөр  үүрэг 

хүлээгээгүй 

 

 

 

(1) Үүрэг хүлээгээгүй 

(2) Үгүй 

(3) Үгүй 

(4) Зах зээлд нэвтрэхтэй холбогдуулан 

зааснаас өөрөөр  үүрэг хүлээгээгүй 

 

(b) Түлшнээс бусад 

бүтээгдэхүүний 

тээврийн үйлчилгээ 

 (1) Үгүй 

(2) Үгүй 

(3) Үгүй 

(1) Үгүй 

(2) Үгүй 

(3) Үгүй 
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(CPC 7139) (4) Хэвтээ салбарынхад зааснаас өөрөөр  үүрэг 

хүлээгээгүй 

(4) Зах зээлд нэвтрэхтэй холбогдуулан 

зааснаас өөрөөр  үүрэг хүлээгээгүй 

H. Бүх тээврийн 

хэрэгслийг дагалдах 

үйлчилгээ:  

 

(a) Ачаа тээвэрлэх 

үйлчилгээ (CPC 741) 

 

(b) Хадгалах, агуулахын 

үйлчилгээ (CPC 742) 

 

(c) Тээврийн  агентын 

үйлчилгээ (CPC 748) 

 

(d) Тээвэрлэлтийн 

дагалдах бусад туслах 

үйлчилгээ (CPC 749) 

 

  

 

 

 

(1) Үгүй 

(2) Үгүй 

(3) Үгүй 

(4) Хэвтээ салбарынхад зааснаас өөрөөр  үүрэг 

хүлээгээгүй 

 

 

 

 

(1) Үгүй 

(2) Үгүй 

(3) Үгүй 

(4) Зах зээлд нэвтрэхтэй холбогдуулан 

зааснаас өөрөөр  үүрэг хүлээгээгүй 

 

 

(2 дахь хэсэг нь япон болон англи хэлээр байх ба энэхүү хавсралтын салшгүй хэсэг болно) 

 


