
ЭКСПОРТЫГ ДЭМЖИХ ЗӨВЛӨЛИЙН АЖИЛЛАХ ЖУРАМ 

 

Нэг. Нийтлэг үндэслэл 

 

1.1. Экспортыг дэмжих  зөвлөл (цаашид “зөвлөл” гэх)-ийн үйл ажиллагааг 

энэхүү журмаар зохицуулна. 

1.2. Зөвлөл нь төрөөс экспортыг үүний дотор нэн ялангуяа уул уурхайн бус 

экспортыг дэмжих талаар баримтлах бодлогын хэрэгжилтийн салбар хоорондын  

зохицуулалтыг хангах үүрэг бүхий орон тооны бус зөвлөл байна. 

1.3. Зөвлөл нь үйл ажиллагаандаа үйлдвэрлэл, гадаад худалдааны талаар 

төрөөс баримтлах бодлого, Засгийн газрын үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөр, 

бусад хууль, тогтоомж, үндэсний хөтөлбөр, стратеги зэрэг бодлогын баримт 

бичгүүдийг удирдлага болгоно. 

1.4. Зөвлөл нь тогтоосон журмын дагуу үйлдсэн тэмдэг, албан бичгийн 

хэвлэмэл хуудастай байна.  

 Хоёр. Зөвлөлийн ажиллах журам 

      2.1. Удирдлага, зохион байгуулалт 

      2.1.1. Зөвлөл нь Монгол Улсын Гадаад харилцааны сайдын дэргэд ажиллана. 

      2.1.2. Зөвлөл 1 дэд даргатай байх бөгөөд Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн 

үйлдвэрийн дэд сайд байна. Нарийн бичгийн дарга нь Гадаад харилцааны яамны 

Гадаад худалдаа, эдийн засгийн хамтын ажиллагааны газрын захирал байна.  

      2.1.3. Үндэсний зөвлөлийн ажлын албаны үүргийг Гадаад харилцааны яамны 

Гадаад худалдаа, эдийн засгийн хамтын ажиллагааны газар хариуцан гүйцэтгэнэ. 

      2.1.4. Зөвлөлийн бүрэлдэхүүнд холбогдох яам, төрийн болон төрийн бус 

байгууллага, мэргэжлийн холбоодын төлөөлөл орсон байна. Зөвлөлөөр хэлэлцэх 

асуудалтай уялдуулан холбогдох төрийн болон төрийн бус байгууллагын 

төлөөллийг хуралдаанд оролцуулж болно. 

     2.1.5. Зөвлөлийн үйл ажиллагааны үндсэн хэлбэр нь зөвлөлийн хурал байна. 

Зөвлөл хэлэлцсэн асуудлаараа шийдвэр, зөвлөмж  гаргах бөгөөд зөвлөлийн дарга 

гарын үсэг зурснаар баталгаажна. 

 

     2.1.6. Хурлын  дэгийг Зөвлөлийн гишүүд батална. Зөвлөл нь жилд нэгээс доошгүй 

удаа хуралдах бөгөөд шаардлагатай тохиолдолд зөвлөлийн дарга ээлжит бус хурал 

зарлан хуралдуулж болно. 



      2.1.7. Зөвлөлийн гишүүд хуралдаанаар хэлэлцүүлэх асуудлын тухай саналаа 

бичгээр ирүүлнэ. Саналд шийдвэрийн төсөл, танилцуулгыг хавсаргасан байна.  

      2.1.8 Зөвлөлийн хурлаар хэлэлцсэн асуудлыг хуралдаанд оролцсон гишүүдийн 

ердийн олонхийн саналаар шийдвэрлэнэ. Санал тэнцсэн тохиолдолд асуудлыг 

хуралдаан даргалагчийн саналаар шийдвэрлэнэ. 

       2.2. Зөвлөлийн дарга 

      2.2.1. Хуралдаанаар, хэлэлцэх асуудал болон хуралдаанаас гарсан зөвлөмж, 

шийдвэрийг баталж, шаардлагатай зарим асуудлыг Засгийн газрын хуралдаанаар 

хэлэлцүүлж шийдвэрлүүлнэ. 

      2.2.2. Зөвлөлийн хуралдааныг зарлан хуралдуулж, хуралдааныг удирдана. 

  2.2.3  Зөвлөлийн даргын зөвшөөрснөөр дэд дарга эсхүл Гадаад харилцааны 

дэд сайд хуралдааныг удирдан хийлгэж болно.  

      2.2.3. Зөвлөлийн гишүүдэд үүрэг, даалгавар өгч биелэлтэд нь хяналт тавина. 

    2.2.4.Зөвлөлийн хуралдаанаас гаргасан санал зөвлөмж, шйидвэрийг 

хэрэгжүүлэхэд холбогдох төрийн захиргааны байгууллагын үйл ажиллагааг 

уялдуулан зохицуулж, оролцоог хангуулна. 

      2.3. Зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга 

      2.3.1. Хэлэлцэх асуудлын төлөвлөгөөг боловсруулан зөвлөлийн даргаар 

батлуулна. 

      2.3.2. Хуралдааны  бэлтгэл ажлыг хангана. 

      2.3.3 Хуралдааны тэмдэглэл хөтөлж гарсан шийдвэр, зөвлөмжийг 

хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулахад дэмжлэг үзүүлнэ. 

      2.3.4. Зөвлөлөөс гаргасан , шийдвэр, зөвлөмжийн хэрэгжилтийг хангах ажлыг 

зохион байгуулна.  

      2.3.5. Зөвлөлөөс гаргасан шийдвэр, зөвлөмжийг холбогдох төрийн 

захиргааны төв байгууллага болон бусад байгууллагад хүргүүлж, биелэлтийг 

гаргуулан авч, тайлагнана.         

2.3.6. Зөвлөлийн хуралдаанаас гаргасан шийдвэр, зөвлөмжийн биелэлтийг 

нэгтгэж зөвлөлийн хуралдаанд танилцуулна. 
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