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УЛСЫН БҮРТГЭЛИЙН ГЭРЧИЛГЭЭНД ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛ ШААРДАХГҮЙ 
БИЧИГДЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЧИГЛЭЛИЙН ЖИШЭЭ  

 

ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ 

Газар тариалан 
Мал аж ахуй 
Фермерийн аж ахуй  
Жимс, жимсгэнэ тариалалт 
Хүнсний ногоо тариалалт 
Цэцэрлэгжүүлэлт 
Хүлэмжийн аж ахуй 
Жимс, жимсгэний мод, бут, сөөг тариалах 

УУЛ УУРХАЙ, ОЛБОРЛОЛТ 
Гэрээгээр өрөмдлөгө хийх  
Уул уурхайн чиглэлээр зөвлөгөө өгөх 

БОЛОВСРУУЛАХ ҮЙЛДВЭРЛЭЛ 

Мах, махан бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл 
Жимс болон хүнсний ногооны боловсруулах 
Ургамлын болон амьтны гаралтай тосны үйлдвэрлэл 
Сүү, сүүн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл 
Гурил, гурилан бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл 
Талх, нарийн боовны үйлдвэрлэл 
Элсэн чихрийн үйлдвэрлэл 
Какао, шоколад, чихэр үйлдвэрлэл 
Бууз, баншны үйлдвэрлэл 
Кимчи, даршилсан ногооны үйлдвэрлэл 
Малын тэжээлийн үйлдвэрлэл 
Ундаа, усны үйлдвэрлэл 
Сүлжмэл, нэхмэл эдлэлийн үйлдвэрлэл 
Хивс, хивсэнцэр үйлдвэрлэл 
Уяа, олс, татлага, оосор, тор үйлдвэрлэл 
Бэлэн хувцас үйлдвэрлэл 
Арьс, арьсан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл 
Арьс шир элдэх, засварлах, үслэг арьс боловсруулах, будах үйл ажиллагаа 
Аяны цүнх, гар цүнх, богц, бэхэлгээний төрлийн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл 
Гутал үйлдвэрлэл  
Мод, модон эдлэлийн үйлдвэрлэл 
Мужааны зориулалттай модон материал, эд анги үйлдвэрлэл 
Цаас болон цаасан бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл 
Хэвлэлийн үйлдвэрлэл 
Резинэн болон хуванцар бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл 
Шил бол шилэн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл 
Шаазан бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл 
Чулуу засах, өнгөлөх, зүсэх, тэгшлэх үйл ажиллагаа 
Төмөр хашаа, хайс, хаалт, хийх 
Компьютерийн тоног төхөөрөмж, дагалдах хэрэгсэлийн үйлдвэрлэл 
Тавилгын үйлдвэрлэл 
Хөгжмийн зэмсэг үйлдвэрлэл  
Спортын бараа үйлдвэрлэл  

ЦАХИЛГААН, ХИЙ, УУР, АГААРЖУУЛАЛТ 

Сэргээгдэх эрчим хүчний тоног төхөөрөмжийн худалдаа 
Сэргээгдэх эрчим хүчний тоног төхөөрөмжийн засвар, үйлчилгээ 
Сэргээгдэх эрчим хүчний чиглэлээр зөвлөгөө өгөх  
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ХОГ, ХАЯГДЛЫН МЕНЕЖМЕНТИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА 

Хоёрдогч түүхий эд боловсруулах 
БАРИЛГА 

Барилгын засвар хийх 
Барилгын материалын худалдаа 

БӨӨНИЙ БОЛОН ЖИЖИГЛЭН ХУДАЛДАА, МАШИН, МОТОЦИКЛИЙН ЗАСВАР 
ҮЙЛЧИЛГЭЭ 

Авто машины худалдаа 
Авто машины засвар, үйлчилгээ 
Авто машины сэлбэг, эд ангийн худалдаа 
Авто машины дугуй засвар 
Мотоцикл, түүний эд анги, сэлбэг хэрэгслийн худалдаа, засвар, үйлчилгээ   
Авто угаалга үйлчилгээ   
Төлбөр эсвэл гэрээний үндсэн дээр хийгдэх бөөний худалдаа 
Мах, махан бүтээгдэхүүний худалдаа  
Жимс болон хүнсний ногооны худалдаа 
Ургамлын болон амьтны гаралтай тосны худалдаа 
Сүү, сүүн бүтээгдэхүүний худалдаа 
Гурил, гурилан бүтээгдэхүүний худалдаа 
Талх, нарийн боовны худалдаа 
Элсэн чихрийн худалдаа 
Какао, шоколад, чихэр худалдаа 
Бууз, баншны худалдаа 
Кимчи, даршилсан ногооны худалдаа 
Ундаа, усны худалдаа 
Сүлжмэл, нэхмэл эдлэлийн худалдаа 
Бэлэн хувцас худалдаа 
Арьс, арьсан бүтээгдэхүүн худалдаа 
Гутал худалдаа 
Мод, модон эдлэлийн худалдаа 
Шил бол шилэн бүтээгдэхүүний  худалдаа 
Шаазан бүтээгдэхүүний худалдаа 
Компьютерийн тоног төхөөрөмж, дагалдах хэрэгсэлийн үйлдвэрлэл 

Тавилгын худалдаа 

Авто машинаар ачаа тээвэрлэх 
Хүнсний агуулахын болон тээврийн туслах үйл ажиллагаа 
Авто машины зогсоолын үйлчилгээ 

БАЙР, СУУЦ БОЛОН НИЙТИЙН ХООЛНЫ ҮЙЛЧИЛГЭЭ 

Амралтын газар 
Цайны газар 
Түргэн хоолны үйлчилгээ 

МЭДЭЭЛЭЛ, ХОЛБОО 

Хэвлэлийн эх бэлтгэл 
Сонин, сэтгүүлийн болон тогтмол хэвлэлийн эх бэлтгэх, нийтлэх үйл ажиллагаа /Сонин 
сэтгүүл хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэлд хамааралтай/ 
Уран сайхны болон баримтад кино хийх 
Дуу, дүрс бичлэг хийх 
Програм хангамжийн үйл ажиллагаа  
Компьютерын засвар үйлчилгээ, зөвлөгөө өгөх  
Мэдээлэл технологийн үйл ажиллагаа 
Вэб сайтын үйлчилгээ  

САНХҮҮГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА 
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Санхүүгийн тайлан баланс бэлтгэн гаргах түүнтэй холбоотой зөвлөгөө өгөх 

МЭРГЭЖЛИЙН, ШИНЖЛЭХ УХААН БОЛОН ТЕХНИКИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА 

Хуульчийн мэргэжлийн үйл ажиллагаа /зөвхөн ХХН-д хамааралтай/ 
Менежментийн зөвлөгөө өгөх үйл ажиллагаа 
Геологийн суурь судалгаа, зөвлөлөө өгөх  
Геофизикийн суурь судалгаа, зөвлөлөө өгөх 
Байгалийн ухааны эрдэм шинжилгээ, туршилт, судалгааны ажил 
Хөдөө аж ахуйн судалгаа хийх  
Зар, сурталчилгаа хийх  
Зах зээлийн болон социологийн судалгаа хийх  
Улс төрийн судалгаа хийх  
Интерьер экстрьер дизайн хийх  
Гэрэл зураг авах үйлчилгээ 
Мал эмнэлгийн үйл ажиллагаа 

 УДИРДЛАГЫН БОЛОН ДЭМЖЛЭГ ҮЗҮҮЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА 

Авто машины түрээсийн үйлчилгээ 
Спортын барааны түрээс 
Видео хуурцаг, дискний түрээсийн үйл ажиллагаа 
Хүнд машин механизмын тоног төхөөрөмжийн түрээс 
Дотоодод хөдөлмөр зуучлах 
Аялал жуулчлал  
Орчуулгын үйл ажиллагаа 
Дохиолол, хяналтын камер суурилуулах 
Дуудлагаар өрх гэр, албан байгууллага цэвэрлэх үйл ажиллагаа 
Төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлэх 
Дуудлагын жолоочийн үйлчилгээ 
Катерингийн үйлчилгээ 
Урлаг соёлын арга хэмжээ зохион байгуулах  
Үзэсгэлэн яармаг зохион байгуулах  
Сав баглаа боодлын үйлчилгээ  
Бизнесийн зөвлөгөө өгөх 

 ҮЗВЭР, ТОГЛООМ НААДАМ  

Бүтээл туурвих, урлаг, үзвэр үйлчилгээний үйл ажиллагаа 
Фитнесс, иог 
Бялдаржуулах төв 
Спортын клубын үйл ажиллагаа 

ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ БУСАД ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА 

Мэргэжлийн гишүүнчлэл бүхий байгууллагуудын үйл ажиллагаа 
Үйлдвэрчний эвлэлийн үйл ажиллагаа 
Гишүүнчлэл бүхий байгууллагын үйл ажиллагаа 
Компьютер, түүний дагалдах хэрэгслийн засвар, үйлчилгээ 
Компьютер, түүнийг дагалдах тоног төхөөрөмжийн  засвар, үйлчилгээ 
Гэр ахуйн цахилгаан хэрэгслийн засвар, үйлчилгээ 
Гутал, арьс, ширэн барааны  засвар, үйлчилгээ 
Ахуйн хэрэгсэл, тавилгын засвар, үйлчилгээ 
Хими цэвэрлэгээ  
Үсчин, гоо сайхны үйлчилгээ 
Халуун усны газрын үйл ажиллагаа 

ОЛОН УЛСЫН БАЙГУУЛЛАГА, СУУРИН ТӨЛӨӨЛӨГЧИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА 

Олон улсын байгууллага, суурин төлөөлөгчийн үйл ажиллагаа 
 


