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“Ш¯¯Х, ÝÐХ Ç¯ÉÍ ШÈÍÝЧËÝËТ” ТӨСËÈÉÍ ТУХÀÉ

Хууль зүйн сургуулийн багш, оюутнуудад
Дэлхийн банкны санхүүжилтээр хэрэгжүүлж буй “Шүүх, эрх 

зүйн шинэчлэлт” төсөл 2002 оноос хэрэгжээд дуусах шатандаа 
орж байна.

Энэ төслийн хүрээнд эрх зүйн дээд боловсролыг чанаржуулах 
чиглэлээр эхний шатны зарим ажлыг хийж дуусгалаа. Эдгээр 
ажлын үр дүн нь таны гар дээр очиж буй энэ гарын авлага юм. 
Бид энэ ажлыг зохион байгуулахдаа гадаадын зөвлөх гэхээсээ 
монголчууд бидний оюун ухаанд тулгуурлаж, дотоодын эрдэмтэн, 
багш нараар хийлгэсэн юм. Энэ номыг бүтээхэд хууль зүйн 
сургуулиудаас нэр хүндтэй, туршлагатай ахмад багш, нөгөө талаар 
идэвхтэй, санаачлагатай, хийж бүтээе, өөрийгөө боловсруулъя 
гэсэн эрмэлзэлтэй залуу багш нарыг баг болгон оролцуулсан юм. 
Энэ гарын авлагыг бүтээх явцад багш нар хамтран ажиллаж, бие 

биенээсээ харилцан суралцаж, цаашид судалгаа шинжилгээний ажил, эрх зүйн 
сургалтын шинэчлэлтийг хамтран хийхэд үр дүнд хүрнэ гэдгийг харуулсан болно.

Оюутанд зориулсан цогц гарын авлага (хичээлийн хөтөлбөр, тойм лекц) нь 
Монголд анх удаагаа гарч байгаа билээ. Оюутны гарын авлага нь тэдний судалж буй 
хичээлд хандах хандлагыг өөрчилж, “бэлэнчлэх” сэтгэлгээнээс ангижруулахад хувь 
нэмэр оруулна гэдэгт итгэж байна.

Төсөл бол тодорхой хугацаанд хэрэгжээд дуусдаг жамтай. Харин төсөл 
хэрэгжүүлэх явцад танилцсан, хамтарч ажилласан багш нар цаашдаа өөрсдийгөө 
боловсруулах, сургалтынхаа арга барил, чанарыг сайжруулах чиглэлээр хийж 
эхэлсэн ажлаа үргэлжлүүлнэ гэдэгт найдаж байна. Хичээлийн хөтөлбөр, оюутны 
гарын авлага бүтээхэд оролцсон 100 орчим эрдэмтэн, багш нар болон энэ ажлыг 
гардан зохион байгуулж, уялдаа холбоог нь хангах талаар идэвх зүтгэлтэй ажилласан 
төслийн ажилтан Б.Сарантуяад талархал илэрхийлье.

¯р дүнд чиглэсэн сургалтын хөтөлбөр
Оюутан залуус та бүхэнд их мэдлэгийг хуримтлуулах нь 

чухал уу, харин уг мэдлэгээ ашиглах чадвар, мэргэжлийн үнэт 
зүйлсийг эзэмших нь чухал уу. Аль замыг чухал гэж сонгосноос 
таны суралцах арга барил, цаашлаад сургалтад хандах хандлага 
тань тодорхойлогддог байна. Сургалтын хөтөлбөр, гарын авлага 
боловсруулахад ч энэ хоёр талаас авч үзэх хэрэгтэй болдог.

Бид 2003 оноос Дэлхийн банкны “Шүүх, эрх зүйн шинэчлэлт” 
төслийн “Хууль зүйн бакалаврын боловсролыг сайжруулах” дэд 
төслийн хүрээнд энэхүү сургалтын хөтөлбөр, гарын авлагыг 
боловсруулахдаа дараах шаардлагыг харгалзсан бөгөөд оюутан 
таныг ч энэ тухай мэдэж сургалтын хөтөлбөр, гарын авлагаа 

ашиглахыг зөвлөж байна. Үүнд:
 Оюутан ямар зорилгоор уг хичээлийг судалж, ямар үр дүнд хүрэхээ мэдэж байх ёстой.
 Мэргэжлийн мэдлэг нь мэргэжлийн ур чадвар болон хөгжиж, үнэт зүйл болон 

төлөвшсөн байх нь чухал. Иймээс мэдээлэл болгоныг боловсруулах бие даалтын 
ажил оюутанд хэрэгтэй.

Төслийн 
зохицуулагч  

Д.ОЮУНЧИМЭГ

Төслийн зөвлөх 
У.ТУЯА
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ГААЛИЙН ЭРХ ЗҮЙ
ГАРЫН АВЛАГА

БÀÃÈÉÍ ТÀÍÈËЦУУËÃÀ

 

Ãончигийн СÝСÝÝÐ
  Олон улсын хуульч

Дэлхийн худалдааны байгууллагын эрх зүйн зарим 
асуудал, Монгол Улсын Олон улсын гэрээний эрх зүйн 
зарим асуудал, Олон улсын эрүүгийн шүүхийн эрх зүйн 
зарим асуудал, АНУ-ын цагаачлалын эрх зүй зэрэг 
бүтээл туурьвиж, Монгол Улсын Ãаалийн эрх зүйг хянан 
тохиолдуулж, Дэлхийн худалдааны байгууллагын баримт 
бичгийн эмхтгэл, Олон улсын хүмүүнлэгийн эрх зүй, 
дүрвэгсэдийн эрх зүй зэрэг 10 орчим ном орчуулжээ.

Жанчивдоржийн БУËÃÀÍ
  Ãаалийн итгэмжит зөвлөх, Дэд профессор

Ãааль, Эдийн засгийн дээд сургуулийн дэд захирал. 
Ãаалийн сургалтын хэрэгцээний судалгаа, төлөвлөлт, 
гаалийн хяналтын үр дүнгийн үнэлгээ, удирдлага, гаалийн 
горимын асуудлаар судалгаа хийж, өгүүлэл бичсэн.

Олон улсын худалдааны зохицуулалт, гаалийн татвар, 
ашигтай бизнес хийх зөвлөлгөө зэрэг сурах бичиг, гарын 
авлагыг хянах, “Ãаалийн бүрдүүлэлт, гаалийн горим” гарын 
авлага бичиж хэвлүүлсэн.

Билэгдэмбэрэлийн ÝÐДÝÍÝСУВД
  Ãаалийн зөвлөх, Магистр
   

Ãааль, Эдийн засгийн дээд сургуулийн ÃУБ- багш.
Ãаалийн хяналт, шалгалтын талаар нийтлэл бичиж, 

Ãаалийн хууль тогтоомжийн эмхтгэл” /2002 он/, Ãаалийн 
мэдүүлэгт холбогдох эрх зүйн актууд” 2002, 2003 онд тус тус 
эмхтгэн хэвлүүлсэн байна. “Ãаалийн мэдүүлэг нөхөн бичих 
гарын авлага” номыг редакторласан.
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ӨМÍӨХ ¯Ã

Дэлхийн Банкны “Шүүх, эрх зүйн шинэчлэлт” төслийн хүрээнд Монгол Улсын 
Хууль зүйн их, дээд сургуульд заах хичээлийн хөтөлбөрийг тухайн салбарын багш, 
эрдэмтдийн оролцоотой боловсруулан гаргаж байгаа нь боловсролын болон хууль 
эрх зүйн салбарт хийгдэж байгаа шинэчлэлт төдийгүй оюуны томоохон хөрөнгө 
оруулалт болж байна.

Эдгээр хичээлийн хөтөлбөр нь их, дээд сургуулийн эрх зүйн хичээлийн 
стандартыг тогтоож байгаагаараа ихээхэн ач холбогдолтой юм.

Ãаалийн эрх зүйн хичээлийн хөтөлбөрийг оюутны сургалтын хэрэгцээг харгалзан 
модулийн хэлбэрээр мэргэжлийн өндөр түвшинд боловсруулан гаргалаа.

Эрх зүйн бакалаврын сургалтын төлөвлөгөөнд сонгон судлах хичээл болон 
тусгагдсан уг модуль нь “Ãаалийн эрх зүй”, “Ãаалийн хяналт, бүрдүүлэлт” болон 
“Ãаалийн тарифын ба тарифын бус зохицуулалт” гэсэн бүтэцтэй бөгөөд курсийн 
зорилго, модулийн хэрэгцээ, шаардлагыг бүрэн хангасан болно.

Модуль бүрт тухайн сэдвээр хичээлийн явцад олж авсан мэдээллийг мэдлэг, 
чадвар болгоход чиглэгдсэн дасгал, хяналтын болон сорилын асуултыг оруулж, 
оюутан сонгосон сэдвээ гүнзгийрүүлэн судлах боломжийг бүрдүүлэхэд анхаарсан 
болно.

 

 
Ã.Сэсээр
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МОДУËÈÉÍ ТÀÍÈËЦУУËÃÀ
“Шүүх, эрх зүйн шинэчлэлт” төслийн хүрээнд боловсруулсан Ãаалийн эрх зүй”-н 

сонгон судлах хичээлийн хөтөлбөр нь Дэлхийн гаалийн байгууллагын болон ОХУ-
ын гаалийн сургалтын модульд үндэслэгдсэн болно.

Модулийн зарчимд тулгуурлан боловсруулсан энэхүү хөтөлбөр нь танхимын 
хичээл болон бие даан судлахад зориулагдсан бөгөөд хялбар, ойлгомжтой, практик 
ач холбогдолтой болгох зорилгоор оюутны зайлшгүй мэдвэл зохих сэдэв, мэдээллийг 
сонгож оруулсан болно.

Модуль нь бүлэг, сэдэв, дэд сэдэвт хуваагдаж, схем, хүснэгт болон гаалийн нэр 
томъёоны тайлбар, хяналтын асуулт, дасгал, сорилго, тэдгээрт холбогдох өгөгдөл, 
бичиг баримт зэргээр баяжигдсан байна.

Бакалаврын сургалтын төлөвлөгөөнд байгаа мэргэжлийн болон сонгон судлах 
хичээлийн хөтөлбөрийг модуль хэлбэрээр гаргах нь оюутанд өөрийн мэргэжлийн 
бэлтгэлийн байдлыг ирээдүйн ажлын байрны тодорхойлолтод заасан мэдлэг, 
чадварын түвшинд нийцүүлэхэд ач холбогдолтой юм.

Сургалтын хөтөлбөр 3 модулаас бүрдэнэ. Модуль бүрийн эхэнд түүний агуулга буюу 
бүлгийн нэрийг жагсаасан, тухайлбал; “Ãаалийн хяналт, бүрдүүлэлт” гэсэн модуль нь 
“Ãаалийн хяналт”, “Ãаалийн бүрдүүлэлт”, “Ãаалийн зөрчил” бүлгийг агуулна.

“Ãаалийн хяналт” бүлэг нь “Ãаалийн хяналтын тухай ойлголт”, “Ãаалийн 
хяналтыг хэрэгжүүлэх хугацаа, хяналтын бүс”, “Бараа, тээврийн хэрэгсэлд гаалийн 
хяналт тавихад бүрдүүлэх бичиг баримт” зэрэг гаалийн хилээр нэвтрүүлэх бараа, 
тээврийн хэрэгсэлд хяналт тавихад мөрдөх гаалийн хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх 
практик үйл ажиллагаатай нягт холбон тайлбарласан сэдвүүдээс бүрдэж байна.

Сэдэв бүр нь, жишээлбэл, “Ãаалийн хяналтын тухай ойлголт” сэдэв нь Ãаалийн 
хяналтын тухай ойлголт, мөн чанар”, “Ãаалийн хяналтын хэлбэр”, “Ãаалийн 
хяналтын объект, субъект” зэрэг дэд сэдэвт хуваагдаж байгаа юм. Модулийн эхний 
сэдэв, мэдээллийн хэсгийг агуулах бөгөөд түүнийг хавсралтад байгаа эх сурвалжаар 
баяжуулж баталгаажуулах шаардлага тавигдана. Сүүлийн сэдэвт оруулсан дасгал, 
хяналтын болон сорилгын асуултууд оюутанд сургалтын явцад авсан мэдлэгийг 
шалгах боломж олгоно. Сэдэвт буй холбогдох мэргэжлийн нэр томъёоны тайлбар, 
бие дааж судлах эх сурвалжийн жагсаалтыг хавсаргасан. Дасгал, сорилын асуултын 
хариуг хөтөлбөрийн арын хуудаснаас харж болно.

Монгол Улсын гадаад эдийн засгийн харилцаа эрчимтэй хөгжиж байгаа нь 
гаалийн хилээр нэвтрэх бараа солилцооны урсгалыг нэмэгдүүлэх, гаалийн эрх 
зүйн харилцааны илэрхийлэл болсон гаалийн зохицуулалтын аргыг зөв хэрэглэх 
шаардлагыг бий болгож байгаа юм. Ãаалийн эрх зүйгээр зохицуулагдаж буй 
харилцаа нь өнөөгийн нийгмийн харилцаанд төдийгүй нийгэм, эдийн засгийн 
хөгжилд тодорхой байр суурь эзэлж байгаа учраас даяаршил, мэдээллийн зуунд 
сурч боловсрохоор тэмүүлж буй залуус, ялангуяа эрх зүйч мэргэжлээр бэлтгэгдэж 
байгаа оюутан, сонсогчдоос олон улсын худалдаа, гаалийн эрх зүйн харилцааны 
талаар анхан шатны зохих мэдлэг чадвартай байхыг шаардаж байгаа юм.

Оюутан энэ хичээлийн модулийг сонгон судалснаар гаалийн байгууллага болон 
гаалийн үйл ажиллагааны эрх зүйн үндсийг онолын түвшинд тодорхойлон, гаалийн 
эрх зүйн харилцаанд тодорхой мэдлэг, чадварыг эзэмшин оролцох практик ач 
холбогдолтой юм.
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ГААЛИЙН ЭРХ ЗҮЙ
ГАРЫН АВЛАГА

“Ãаалийн эрх зүй“-н /2.5 багц цаг/ модуль нь эрх зүйн чиглэлээр бэлтгэгдэж 
байгаа болон эрх зүйн ерөнхий онолын суурь мэдлэгтэй, бакалаврын сургалтын 
төлөвлөгөөний дагуу сонгон суралцах оюутан, сонсогчдод зориулагдсан болно.

Ãаалийн эрх зүй хичээлийн сэдэвчилсэн төлөвлөгөө, цагийн хуваарилалт

д/д

М
од

ул
ий

н 
нэ

р Ëекцийн сэдэв Öаг Семинарын мэдэв Ö
аг

Н
ий

т

I.

Ãа
ал

ий
н 

эр
х 

зү
й

1.1 Ãаалийн эрх зүйн тухай 
ойлголт 2 2

1.2 Ãаалийн  эрх зүйн эх 
сурвалж 2 2

1.3 Ãаалийн эрх зүйн 
харилцаа 2 2

1.4 Ãаалийн үйл 
ажиллагааны эрх зүйн 
үндэс

2 2

1.5 Ãаалийн байгууллагын 
эрх зүйн байдал 2

Ãаалийн байгууллага, 
гаалийн үйл 
ажиллагаа

2 4

II.

Ãа
ал

ий
н 

хя
на

лт
, 

бү
рд

үү
лэ

лт

2.1 Ãаалийн хяналт 4
Ãаалийн хяналт 

тавихад бүрдүүлэх 
бичиг баримт

2 6

2.2 Ãаалийн бүрдүүлэлт 4

Ãаалийн мэдүүлгийг 
нөхөн бичихэд 

шаардлагатай бичиг 
баримт

4 8

2.3 Ãаалийн зөрчил 2 Ãаалийн зөрчлийн 
зүйлчлэл 2 4

III.

Ãа
ал

ий
н 

та
ри

фы
н 

ба
 т

ар
иф

ы
н 

бу
с 

зо
хи

цу
ул

ал
т

3.1 Ãаалийн тариф, татвар, 
тарифын бус зохицуулалт 4 Ãаалийн татварыг 

ногдуулах 4 8

3.2 Ãаалийн горим 2 Барааг гаалийн нутаг 
дэвсгэрт оруулах 4 6

3.3 Барааны ангилал 2 Барааг ангилах 4 6

3.4 Ãаалийн үнэ, үнэлгээ 2
Импортын барааны 

гаалийн үнийг 
тодорхойлох аргачлал

4 6

Нийт 30 26 56
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Модуль 1: ÃÀÀËÈÉÍ ÝÐХ Ç¯É

Модулийг судлах хэрэгцээ, шаардлага

Ãаалийн эрх зүй нь хууль эрх зүйн шинжлэх ухаанд төдийлөн судлагдаагүй 
байгаа хэдий ч эрдэмтэн, судлаачид “бие даасан салбар эрхзүй”, “захиргааны, 
эсхүл санхүүгийн эрх зүйн дэд салбар”, “зөвхөн биеэ даасан салбар гаалийн 
хууль тогтоомж” хэмээн үзэж байна. Оюутан гаалийн эрх зүйн онолыг сонгон 
сурах хичээлээр бие дааж судалснаар гаалийн байгууллага болон гаалийн үйл 
ажиллагааны эрх үндсийг онол, арга зүйн түвшинд ойлгож хэрэглэхэд суурь 
хичээл болно.

Ýзэмших мэдлэг:  Ãаалийн эрх зүйн зохицуулах зүйл, зохицуулалтын арга, 
гаалийн эрх зүйн харилцаа, түүнийг зохицуулж буй эрх 
зүйн эх сурвалж, гаалийн байгууллагын эрх зүйн байдал, 
үйл ажиллагааны эрх зүйн үндсийг тодорхойлох.

Ýзэмших чадвар:  Бараа, тээврийн хэрэгслийг гаалийн хилээр нэвтрүүлэхтэй 
холбоотой харилцааг зохицуулах гаалийн эрх зүйн хэм 
хэмжээг   зөв сонгох, холбогдох мэдээллийг цуглуулах, 
боловсруулах.

Хугацаа:  12 цаг

Модулийн агуулга
 Ãаалийн эрх зүйн тухай ойлголт
 Ãаалийн эрх зүйн эх сурвалж 
 Ãаалийн эрх зүйн харилцаа 
 Ãаалийн үйл ажиллагааны эрх зүйн үндэс 
 Ãаалийн байгууллагын эрх зүйн байдал

1.1. Ãаалийн эрх зүйн тухай ойлголт
Ýзэмших мэдлэг:     Ãаалийн эрх зүй” нэр томъёог тайлбарлах, гаалийн эрх зүйн
   зохицуулах зүйл, зохицуулалтын арга, 

зарчмыг тодорхойлох
Ýзэмших чадвар:      Ãаалийн эрх зүйн зохицуулах зүйл, түүний арга, зарчмын
 талаар холбогдох мэдээллийг цуглуулах, боловсруулах.
Хугацаа:   2 цаг

 Ãаалийн    эрх    зүй   өнөөдрийг   хүртэл    дорвитой 
судлагдаагүй, биеэ даасан салбар эрх зүй мөн эсэх талаар төрөл 
бүрийн үзэл баримтлал ажиглагдаж байна. Энэ нь ОХУ болон 

манай судлаачдын дунд цоо шинэ асуудал болон тавигдаж байгаа бөгөөд гаалийн эрх 
зүйн зохицуулах зүйл, түүний хамрах хүрээ, зохицуулалтын аргатай шууд холбоотой 
гэж үздэг. Эрдэмтэн судлаачдын нэг хэсэг нь эрх зүйн биеэ даасан салбарын тухай 
биш, харин гаалийн хууль тогтоомж бол биеэ даасан хууль тогтоомж гэсэн утгаар 
ярих нь зөв гэж үзэж байна. Нөгөө хэсэг нь гаалийн эрх зүйг биеэ даасан салбар эрх 
зүй гэж үзэж байна. Зарим нэг судлаачид захиргааны болон санхүүгийн эрх зүйн дэд 
салбар хэмээн тодорхойлж байна.1

1. С. Төмөр “Санхүүгийн эрх зүй” УБ. 2002 . Хууд- 329.

Ãаалийн эрх зүйн 
зохицуулах зүйл
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ГААЛИЙН ЭРХ ЗҮЙ
МОДУЛЬ 1: ГААЛИЙН ЭРХ ЗҮЙ

Ãаалийн эрх зүй нь биеэ даасан салбар мөн эсэхийг тодорхойлоход түүний 
зохицуулах зүйл, арга, салбар эрх зүйтэй харьцуулан судалж ангилах зэрэг олон 
асуудал гарч ирдэг. Тухайлбал, гаалийн эрх зүйн зохицуулах буюу түүний хэм 
хэмжээгээр зохицуулагдаж байгаа нийгмийн харилцааг бусад салбар эрх зүйтэй 
ямар холбоотой, ялгаатай болохыг харьцуулан үзвэл:

Үндсэн хуулийн эрх зүй - хууль эрх зүйн салбарт үндсэн суурь, тэргүүлэгч нь байдаг. 
Ãаалийн эрх зүй үндсэн хуулийн эрх зүйгээр судлагддаг төрийн харилцааны үндэс 
хийгээд нийтийн эрх ашгийг хангахад чиглэгдэж, гаалийн бүхий л механизм суурь болж 
байдаг. Ãаалийн үйл ажиллагаатай хамааралтай Үндсэн хуулийн хэм хэмжээ гаалийн эрх 
зүйн салбарт цаашид улам хөгжих хандлагатай байх нь дамжиггүй.

Захиргааны эрх зүй нь зохицуулах харилцаанаасаа хамааран удирдлагын эрх зүй 
гэж нэрлэгддэг. Ãаалийн байгууллага ч гүйцэтгэх байгууллагын адил нэгэн зарчмаар 
үүргээ гүйцэтгэдэг. Зохицуулалтын аргын хувьд аль аль нь засаглан захирах аргыг 
хэрэглэнэ. Түүнээс гадна гаалийн хууль тогтоомжийн зөрчил нь захиргааны 
зөрчлийн нэг төрөлд тооцогддог тул энэ төрлийн зөрчил гарсан тохиолдолд гаалийн 
албан тушаалтан нь Захиргааны хариуцлагын тухай хуулиар зохицуулдаг.

Санхүүгийн эрх зүй нь төрийн санхүүгийн үйл ажиллагааг судалдаг. Ãаалийн 
байгууллага ч мөн хууль хамгаалах үүргийн хамтаар санхүүгийн үйл ажиллагаа 
явуулж, гадаад эдийн засгийн үйл ажиллагаанаас улсын төсвийн тодорхой хэмжээний 
орлогыг бүрдүүлдэг. Ãэхдээ гаалийн эрх зүйн харилцаан дахь санхүүгийн асуудал 
нь санхүүгийн эрх зүйн гол гол эх сурвалжаар зохицуулагддаг байна. “Нэмэгдсэн 
өртгийн албан татварын тухай \ “Онцгой албан татварын тухай”, “Замын албан 
татварын тухай” г.м. хуулиуд болно.

Эрүүгийн эрх зүй нь нийгэмд аюултай гэмт хэрэгт тооцогдох хэм хэмжээг агуулж, 
эрүүгийн хариуцлагыг хүлээлгэх нөхцөл, үндсийг заасан байдаг. Ãол эх сурвалж 
болох Эрүүгийн хуульд гэмт хэргийн шинжтэй гаалийн зөрчлийн бүрэлдэхүүнийг 
заасан байна. Хэрэв уг зөрчил нь гэмт хэрэг мөн болох нь нотлогдсон тохиолдолд 
Эрүүгийн хуульд заасан хариуцлагыг ногдуулна. Ãаалийн эрх зүйн харилцаанд 
гэрээний дагуу үйлчилгээ үзүүлэх, ачаа, барааг тээвэрлэх, бараа хадгалах, барьцааны 
гэрээ хийх г.м. иргэний эрх зүйгээр зохицуулах үйлдлийг гадаад худалдаа эрхлэгчид 
гүйцэтгэдэг байна.

Иймд гаалийн эрх зүйн зохицуулах зүйл нь өөр өөр төрлийн салбар эрх зүйн 
харилцааг хамарсан, гэхдээ харилцан уялдаатай, цогцолбор ойлголт гэж хэлж болох 
юм. Өөрөөр хэлбэл, энэ нь гаалийн эрх зүй бол биеэ даасан салбар эрх зүй гэж үзэх 
үндэслэл болохгүй байна.

Ãаалийн эрх зүйн зохицуулалтын арга нь үндсэндээ засаглан 
захирах буюу императив аргаас бүрэлдэнэ. Нэг талаас гаалийн 
байгууллага - төрийн нэрийн өмнөөс заавал сахин биелүүлэх 
дүрэм, журмыг зааварлах чиг үүрэгтэй, нөгөө талаас гадаад 

худалдаа эрхлэгчид харилцаанд ордог бөгөөд захирамжлах арга нь гаалийн мэдүүлэг 
нөхөн бичих, гаалийн болон бусад татвар хураамжийг төлөх, ачаа, бараагаа гаальд 
шалгуулах г.м. байдлаар илэрнэ. Ãаалийн эрх зүйн харилцаанд орж буй субъект 
нь гаалийн хууль тогтоомжийг зөрчихгүй, бүх дүрэм зааврыг ёсчлон биелүүлэх 
үүрэгтэй байдаг. Ãаалийн байгууллагын үйл ажиллагаа нь хориглосон, үүрэг 
болгосон, зөвшөөрсөн аргаар хэрэгждэг.

Ãаалийн эрх зүйн
зохицуулалтын
арга, зарчим  
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Бараа эзэмшигч нь гаалийн бүрдүүлэлтхийлгэхээр гаалийн зуучлагч байгууллагад 
хандан, үйлчилгээ үзүүлэх гэрээ байгуулах, зуучлагчаа сонгон, гэрээний нөхцөлийг 
тохирох нь гаалийн эрх зүйн харилцан тохиролцох, зөвшилд хүрэх буюу диспозитив 
аргыг илэрхийлнэ. Субъектын иргэний эрх зүйн хэм хэмжээгээр зохицуулагдах 
хязгаарлагдмал харилцаанд диспозитив аргыг хэрэглэнэ. Энэ нь гаалийн эрх зүйг 
холимог эрх зүйн салбар буюу тусгай биеэ даасан хэд хэдэн салбар эрх зүйн хэм 
хэмжээ, институтыг нэгтгэсэн цогцолбор шинжтэй эрх зүй юм. Ãаалийн эрх зүйн 
зохицуулах зүйл нь бараа, тээврийн хэрэгслийг гаалийн хилээр нэвтрүүлэхтэй 
холбоотой нийгмийн харилцаа юм. Ãаалийн хилээр нэвтрүүлэх гэдгийг гаалийн 
хилээр гаргах, оруулах, дамжуулан өнгөрүүлэх гэж ойлгоно. Тэгэхлээр гаалийн эрх 
зүй нь гаалийн хилээр бараа, тээврийн хэрэгслийг нэвтрүүлэх, түүнтэй холбогдон 
урган гарч буй бүхий л харилцааг зохицуулна.

Ингээд гаалийн эрх зүйн зохицуулах зүйл, зохицуулах аргыг тодорхойлсон явдал 
нь гаалийн эрх зүйн тодорхойлолтыг өгөх бололцоо олгож байна.

Ãаалийн эрх зүйн онцлог нь түүний зарчмаар тодорхойлогдоно.
Хууль дээдлэх - гадаад худалдаа эрхлэгчид нь Үндсэн хууль болон үндэсний 

хууль тогтоомж, олон улсын эрх зүйн хэм хэмжээг зөрчихгүй байна. Ãаалийн тухай 
хуульд заасны дагуу гаалийн хилээр бараа, тээврийн хэрэгслийг нэвтрүүлнэ.

Харилцан туслалцах, эрх тэгш байх зарчмыг олон улсын эрх зүйн хэм 
хэмжээний хүрээнд баримтлана. Дотоодын зах зээлд бараагаа чөлөөтэй нийлүүлж 
байгаа улс орон гаалийн нутаг дэвсгэрт зохих нөхцөл, шаардлагыг хангасан барааг 
нийлүүлнэ.

Тэгш эрхтэй байх зарчим нь ардчилсан нийгмийн зарчим юм.
Ãадаад эдийн засгийн харилцаанд оролцогч нь гаалийн хууль тогтоомжийг 

зөрчөөгүй нөхцөлд гаалийн хилээр бараа, тээврийн хэрэгсэл нэвтрүүлэхэд тэгш 
эрхтэй байна.

Улс, нийгмийн аюулгүй байдлыг хамгаалах зарчим - улсын аюулгүй байдал, 
нийгмийн дэг журам, оршин суугчдын ёс суртахууныг хамгаалах, ургамал, амьтан, 
байгаль орчин болон бусад ашиг сонирхлоо хамгаалах үүднээс гаалийн хилээр 
зарим бараа, тээврийн хэрэгслийг нэвтрүүлэхгүй байж болно.

Ýдийн засгийн тусгаар тогтнолыг хамгаалах зарчим - гаалийн хилээр 
нэвтрүүлэх тодорхой нэр төрлийн бараанд тоон хязгаарлалт тогтооход оршино. 
Тоон хязгаарлалтыг дараах үндэслэлээр тогтоож болох юм. Үүнд:

  эдийн засгийн бодлогод чиглэгдсэн;
  олон улсад үүргээ биелүүлэх нөхцөлөөр;
  дотоодын зах зээлийг хамгаалах шаардлага зэргээс урган гарна. 

Ãаалийн горимыг эрх чөлөөтэй сонгох зарчим - бараа эзэмшигч хилээр 
нэвтрүүлэх барааны гарал үүсэл, тоо хэмжээ, барааны шинж чанараас үл хамааран, 
аливаа гаалийн горимыг хүссэн үедээ сонгож, өөрчилж болно.

Ãаалийн эрх зүйн эдгээр зарчмууд нь нэгдмэл, хоорондоо уялдаа, холбоотой 
бөгөөд хууль эрх зүйн энэ салбарын гол үндэс суурь нь болж байна.

Ãаалийн эрх зүйн систем нь Ерөнхий болон Тусгай ангиас 
бүрдэнэ. Ерөнхий ангид гаалийн хууль тогтоомжийн салбарт 
ач холбогдол бүхий журмуудыг хамааруулна. Үүнд эрх зүйн 
зохицуулах зүйл, арга, түүний зарчмууд, эх сурвалж, гаалийн 

Ãаалийн эрх 
зүйн систем
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эрх зүйн харилцааны субъектын эрх зүйн байдал, гаалийн эрх зүйн зохицуулах 
объектын шинж болон гаалийн байгууллагын агуулгыг хамааруулна. Тусгай ангид 
гаалийн хилээр бараа, тээврийн хэрэгслийг нэвтрүүлэх эрх зүйн үндэс, гаалийн 
горимыг сонгох, өөрчлөх, гаалийн бүрдүүлэлт, гаалийн татвар, хураамж, гаалийн 
хяналтын хэлбэр болон гаалийн хуулийн хариуцлагыг ногдуулах процессын үйл 
ажиллагааг багтааж байна. Ãаалийн эрх зүйн харилцааг зохицуулж буй бүлэг эрх 
зүйн хэм хэмжээ нь гаалийн эрх зүйн институтийг бүрдүүлнэ. Тухайлбал, гаалийн 
хяналтын институт болон гаалийн бүрдүүлэлтийн институт - салбарын эрх зүйн хэм 
хэмжээгээр, гаалийн үнэлгээний институт - гаалийн болон санхүүгийн эрх зүйн хэм 
хэмжээгээр зохицуулагдаж байна.

  

1. Ãаалийн эрх зүйн зохицуулах зүйл гэдэгт юуг ойлгож байна вэ?
2. Ãаалийн эрх зүй нийгмийн ямар харилцааг зохицуулах вэ?
3. Ãаалийн үйл ажиллагааг зохицуулсан Үндсэн хуулийн хэм хэмжээг нэрлэнэ 

үү?
4. Иргэний эрх зүйн хэм хэмжээгээр зохицуулагдах гаалийн эрх зүйн 

харилцааг нэрлэнэ үү?
5. Ãаалийн эрх зүйн зохицуулалтын үндсэн аргыг тайлбарлана уу?
6. Ãаалийн эрх зүйн нэгдмэл зарчмыг дурдана уу?
7. Ãаалийн горимыг эрх чөлөөтэй сонгох” зарчмыг Ãаалийн тухай хуулийн хэм 

хэмжээг үндэслэн тайлбарлана уу?
8. Ãаалийн эрх зүйн системийн бүтцийг тайлбарлана уу?
9. Ãаалийн эрх зүйн судлагдсан байдлын талаар өөрийн үзэл бодлоо ярина уу?

1. Монгол Улсын Үндсэн хууль. УБ. Хууль зүйн үндэсний төв. 2006
2. Ãаалийн тухай хууль /1996/
3. Ãаалийн Тарифын тухай хууль /1996/
4. Ãаалийн холбогдолтой конвенцийн эмхтгэл. УБ. 2003
5. Ãааль эрх зүйн баримт бичгийн эмхтгэл. УБ. 2006
6. Д.Баярсайхан. Эрх зүйн онол. УБ. 2000
7. С.Төмөр Санхүүгийн эрх зүй УБ. 2002
8. Таможенное право Россий. Учебник /Отв. Ред. С.И.Истомин. М., 2005
9. Таможенное право Россий. Учебник /Отв. Ред. Н.И.Химичева. М., 2007

 Ýх сурвалж

Хяналтын асуулт
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 1.2. Ãаалийн эрх зүйн эх сурвалж
Ýзэмших мэдлэг:     Ãаалийн эрх зүйн эх сурвалжийг тодорхойлох, нэг мөр
 ойлголттой болох 
Ýзэмших чадвар:      Ãаалийн хууль тогтоомжийг гаалийн нутаг дэвсгэрт эрх зүйн 

үндэслэлтэй  хэрэглэх,  холбогдох  мэдээллийг  цуглуулах, 
боловсруулах

Хугацаа: 2 цаг
Ãаалийн эрх зүй нь шинэ, хөгжиж буй салбар харилцааг      

зохицуулдаг   бөгөөд   төрийн   эрх   бүхий   байгууллагаас 
баталсан эрх зүйн хэм хэмжээний илрэх хэлбэр буюу эх 
сурвалжтай байна. Ãаалийн эх сурвалж нь зохицуулж байгаа 

нийгмийн харилцааны хүрээ, хамрах субъект, объектын хэмжээгээр болон хууль 
зүйн хүчин чадлаараа харилцан адилгүй, олон  төрөлтэй байдаг.

Үндэсний болон олон улсын гаалийн эх сурвалж гэж хоёр хэсэгт ангилна. 
Ãаалийн эрх зүйн үндэсний эх сурвалжид хууль зүйн дээд хүчин чадлаараа Монгол 
Улсын Үндсэн хууль тэргүүлэх байр эзэлнэ. Үндсэн хуулиар гааль, гаалийн хэргийг 
хэрэгжүүлэх талаар төрөөс баримтлах бодлогын үндсийг тодорхойлдог. Тухайлбал, 
улсын хил, нутаг дэвсгэрийн халдашгүй дархан, бүрэн эрхт байдлыг тогтоож 
хамгаалах, энэ үндсэн дээр гаалийн хил, гаалийн нутаг дэвсгэрийн эрх зүйн үндсийг 
тодорхойлох гол суурь хууль зүйн үндэс болно. Үүний зэрэгцээ эдийн засгийн 
тогтолцоо нь чөлөөт өрсөлдөөний зарчимд үндэслэсэн төрийн зохицуулалт бүхий 
зах зээлийн эдийн засагт шилжих, өмчийн бүх төрөл эрх тэгш байдалд хөгжих, 
төрөөр хамгаалуулах, өмчийн эзэн өөрөө өмчийн хөрөнгийг захиран зарцуулах 
ерөнхий үндэслэлийг Үндсэн хуулиар тогтооно. Энэ нь гаалийн эрх зүйн бусад эх 
сурвалжийг батлан хэрэгжүүлэх Үндсэн хуулийн зарчим болно. Үндсэн хуулийн 
зарчим, үзэл баримтлал бол гаалийн үйл ажиллагаа, зохион байгуулалт, эрх зүйн 
байдал бүрэлдэн тогтож, цаашид хөгжих урьдчилсан нөхцөлийг тодорхойлно. 
Ãаалийн эрх зүйн харилцааг зохицуулах бусад хууль, хуульчилсан актууд нь Үндсэн 
хуульд нийцэж байх ёстой.

Ãаалийн эрх зүйн гол эх сурвалж нь Ãаалийн тухай хууль”, Ãаалийн Тарифын 
тухай хууль” болон Монгол Улсын бусад холбогдох хуулиуд байна.

Монгол Улсын Ãаалийн тухай хууль” нь гаалийн байгууллагын бүтэц, зохион 
байгуулалт, гаалийн хэргийн эрх зүйн үндэс, гаалийн хилээр нэвтрүүлэх бараа, 
тээврийн хэрэгсэлд гаалийн хяналт тавих эрх зүйн үндэс, гаалийн бүрдүүлэлт, 
гаалийн шалгалт хийх, гаалийн бүрдүүлэлтийн горим, мэдүүлэгч болон гаалийн 
хяналтад оролцогчдын эрх зүйн байдал, гаалийн хууль тогтоомж зөрчигчдөд 
хүлээлгэх хариуцлагыг хуульчлан зааж өгсөн юм.

Монгол Улсын ÃаалийнТарифын тухай хууль”-аар эдийн засгийн бодлогын чухал 
хэрэгсэл болох гаалийн тарифын тогтолцоог бүрдүүлэх, гаалийн татварын хувь, 
хэмжээг тогтоох зарчим, гаалийн үнийг тодорхойлох, гаалийн татвар ногдуулах, 
барагдуулах журмыг тогтоожээ.

“Монгол Улсын Их хурлын тухай хууль”, “Монгол Улсын Засгийн газрын тухай 
хууль” нь гаалийн үйл ажиллагаа, түүний талаар төрөөс явуулах бодлого, Улсын Их 
хурал, Засгийн газрын эдлэх, эрх мэдлийн нийтлэг үндэслэл, зарчмыг зохицуулж 
байна. 

Ãаалийн эрх 
зүйн үндэсний 
эх сурвалж
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Ãаалийн хилээр нэвтрүүлэх экспорт, импортын бараа, ажил, үйлчилгээнд 
нэмэгдсэн өртгийн албан татвар ногдуулах журмыг “Нэмэгдсэн өртгийн албан 
татварын тухай хууль”-д заасны дагуу гаалийн байгууллага ногдуулж барагдуулна.

Амьтан, ургамал, тэдгээрийн гаралтай түүхий эд, бүтээгдэхүүн, төрөл 
зүйлийг экспортлож, импортлох тохиолдолд “Байгаль орчныг хамгаалах тухай”, 
“Байгалийн ургамлын тухай”, “Ургамал хамгааллын тухай”, “Амьтны аймгийн 
тухай”, “Ховордсон амьтан, ургамал, тэдгээрийн гаралтай эд зүйлийн гадаад 
худалдааг зохицуулах тухай”, “Амьтан, ургамал, тэдгээрийн гаралтай түүхий эд, 
бүтээгдэхүүнийг улсын хилээр нэвтрүүлэх үеийн хорио, цээрийн хяналт, шалгалтын 
тухай” зэрэг нилээд олон хуулийн хэм хэмжээгээр зохицуулагдаж байна.

Ãаалийн эрх зүйн зaрим төрлийн харилцааг дагнан зохицуулдаг “Захиргааны 
хариуцлагын тухай”, “Химийн хорт болон аюултай бодисын тухай”, “Шуудангийн 
тухай”, “Мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөт бодисын эргэлтэд хяналт тавих тухай” 
зэрэг хууль гаалийн хууль тогтоомжийн тогтолцоонд багтана.

Улсын Их хурал, Засгийн газрын эрх зүйн хэм хэмжээний тогтоол гаалийн эрх 
зүйн чухал эх сурвалж болно. Тухайлбал, Улсын Их хурлын 1998 оны 5 дугаар 
тогтоолоор улсын хилээр нэвтрүүлэхийг хориглох, тарифын бус бусад хязгаарлалт 
тогтоох бүлэг барааны жагсаалтыг баталсан. Засгийн газрын 1995 онд баталсан 
“Түүх, соёлын хосгүй үнэт дурсгалт зүйлийн жагсаалт батлах тухай” 241 дүгээр 
тогтоолыг үндэслэн түүх, соёлын дурсгалт зүйлийг гаалийн хилээр нэвтрүүлэх 
асуудлыг шийдвэрлэнэ. Эдийн засаг, нийгэм, төрийн байгуулалтын тодорхой 
салбарын асуудал эрхэлсэн Засгийн газрын гишүүдийн дангаар болон хамтран 
баталсан эрх зүйн хэм хэмжээний тушаал гаалийн эрх зүйн эх сурвалжийн нэг төрөл 
болно. Жишээ нь, Санхүү, эдийн засгийн сайд, Дэд бүтцийн сайдын 2004 оны 109/86 
дугаар хамтарсан тушаалаар “Улс хоорондын шуудангийн илгээмжийн гаалийн 
бүрдүүлэлтийн журам”-ыг, Санхүү, эдийн засгийн сайдын 2001 оны “Экспортод 
гаргаж буй алтны татварын тухай” 71 дүгээр тушаалд зааснаар алтанд гаалийн 
бүрдүүлэлт хийх журмыг тус тус баталсан байна.

Улсын Дээд шүүхээс гаалийн хууль тогтоомж, эрх зүйн хэм хэмжээний зарим 
актын холбогдох заалт, нэр томъёог хэрхэн ойлгож хэрэглэх талаар батлан гаргасан 
тогтоол нь энэ харилцааг зохицуулах эх сурвалжид тооцогдоно. “Эрүүгийн хуулийн 
175 дугаар зүйлийг тайлбарлах тухай” Улсын Дээд шүүхийн 2003 оны 24 дүгээр 
тогтоолд Эрүүгийн хуулийн 175 дугаар зүйлийн заалтыг нэг мөр ойлгож, зөв хэрэглэх 
явдлыг хангах зорилгоор “хориглосон эд зүйл”, “хязгаарласан эд зүйл, “ховор 
амьтан”, “валют”, “валютын үнэт зүйл, “улсын хилээр хууль бусаар нэвтрүүлэх” 
зэрэг нэр томъёог тайлбарласан байдаг.

 Монгол Улс нь олон улсын хамтын нийгэмлэгийн нэг 
гишүүн орны хувьд олон улсын эрх зүйн нийтлэг зарчмууд, хэм 
хэмжээ, олон улсын гэрээний хэм хэмжээг өөрийн үндэсний эрх 
зүйн тогтолцооны нэг хэсэг гэж үздэг. Үндсэн хуульд “Монгол 

Улсын олон улсын гэрээ нь соёрхон баталсан буюу нэгдэн орсон тухай хууль хүчин 
төгөлдөр болмогц дотоодын хууль тогтоомжийн нэгэн адил үйлчилнэ” гэжээ.

Олон улсын гэрээ нь хүний эрх, эрх чөлөөг хамгаалах, улс орны хууль ёсны эрх 
ашгийг хангахад гол үүрэг гүйцэтгэдэг. Түүнчлэн дэлхий нийтийн аюулгүй байдал, 
энх тайвнаар зэрэгцэн орших, олон улсын хамтын ажиллагааг хөгжүүлэхэд чухал 
нөлөө үзүүлдэг. 

Олон улсын гэрээ 
гаалийн эрх зүйн 
эх сурвалж мөн
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Ãаалийн салбарт олон улсын эрх зүй нь улс хоорондын шуудан илгээмжид гаалийн 
бүрдүүлэлт хийх, гаалийн бүрдүүлэлтийн горимыг уялдуулах, хялбарчлах, авто 
тээвэр болон холимог тээвэр, чингэлгийн тээвэрт гаалийн бүрдүүлэлт хийх, хилийн 
чанадад түр буюу байнга оршин суух этгээдийн эрх зүйн байдлыг тодорхойлоход 
чиглэгдэнэ. Олон улсын гэрээний субъект нь зөвхөн улс гүрэн, түүнчлэн олон улсын 
эрх зүйн бусад субъект байна. Харин зохийуулах объект нь улс хоорондын харилцаа 
байна. Эдгээр шинж нь олон улсын гэрээний онцлог юм. Ãэрээ нь хоёр талт болон 
нээлттэй гэсэн хэлбэртэй байна.

Олон улсын гэрээний нэг төрөл нь гаалийн конвенци юм. Монгол Улсын нутаг 
дэвсгэрт түүнийг хэрэгжүүлэхийн тулд эрх бүхий төрийн дээд байгууллага соёрхон 
батлах болзлоор гарын үсэг зурах ёстой.

Монгол Улс Дэлхийн гаалийн байгууллагын “ Ãаалийн бүрдүүлэлтийн горимыг 
уялдуулах, хялбарчлах тухай” олон улсын конвенци /1999/-ийг 2006 онд соёрхон 
баталсан нь шинэчлэн найруулж, 2007 онд Улсын Их хуралд өргөн барьсан Ãаалийн 
тухай хуулийн үндэс суурь нь болж байгаа юм. 

Бүдүүвч 1.Гаалийн бүрдүүлэлтийн горимыг хялбарчлах, уялдуулах тухай”
         Олон улсын конвенцийн бүтэц

ДХБ-ын “Тариф худалдааны ерөнхий хэлэлцээр /1994/-ийн 7 дугаар зүйлийг 
хэрэгжүүлэх тухай” хэлэлцээрт нэгдэн орсноор импортын барааны гаалийн үнийг 
тодорхойлох аргыг Ãаалийн Тарифын тухай хуульд тусгах эх сурвалж нь болсон юм.

Монгол Улс 1991 онд “Барааг тодорхойлох, кодлох уялдуулсан систем”-ийн 
конвенци /1988/-Д нэгдсэн бөгөөд 1993 оноос хэрэгжүүлж эхэлсэн байна. Энэхүү 
конвенцид нэгдэн орсон улс уялдуулсан системийг үндэслэж, импорт, экспортын 
гаалийн тарифыг гаргах, гадаад худалдааны гаалийн статистикт уялдуулсан 
системийн кодыг хэрэглэж, түүний дагуу гаргах үүргийг хүлээдэг байна.

“Дипломат харилцааны тухай” Венийн конвенци/1962/-ийг үндэслэн Монгол 
Улсын нутаг дэвсгэр дээрх гадаадын болон олон улсын байгууллагын төлөөлөгчийн 
газрын албан хэрэгцээний бараа, тэдгээрийн ажилтан нарын хувийн ачаа, тээшийг 
улсын хилээр нэвтрүүлэхэд гаалийн хяналт, шалгалт хийх журмыг гаалийн удирдах 
төв байгууллагаас баталсан юм. 

Ãаалийн бүрдүүлэлтийн горимыг хялбарчлах, 
уялдуулах тухай олон улсын конвенци

Үндсэн хэсэг Ерөнхий хавсралт Тусгай хавсралт

Хавсралт 
К Ãарал 
үүсэл

Хавсралт 
J тусгай 

сори 
лууд

Хавсралт 
H Зөрчил

Хавсралт 
G Түр 
хуга 

цаагаар 
оруулах

Хавсралт 
F  Бараанд 

боловс 
руулалт 

хийх

Хавсралт 
E  

Дамжин 
өнгөрөх

Хавсралт 
D Ãаалийн 

агуулах 
болон 

чөлөөт бүс

Хавсралт 
С 

экспорт

Хавсралт 
B 

Импорт

Хавсралт 
А бараа 
гаалийн 

нутаг 
дэвсгэрт 
орж ирэх



16

ГААЛИЙН ЭРХ ЗҮЙ
МОДУЛЬ 1: ГААЛИЙН ЭРХ ЗҮЙ

2001 онд Монгол Улс ТИР карней ашиглан олон улсын хэмжээнд бараа тээвэрлэх 
тухай” олон улсын конвенци /1975/-Д нэгдэн орсон бөгөөд энэ конвенцийн дагуу 
гаалийн нутаг дэвсгэрт оруулах, түүнээс гаргах болон нутаг дэвсгэрээр дамжуулах 
барааг олон улсын хэмжээнд гаалийн битүүмжлэлтэй авто тээврийн хэрэгслээр 
тээвэрлэж байна.

“Бараа, тээврийн хэрэгслийг түр хугацаагаар оруулах тухай” Стамбулын конвенци 
/1990/, Ãаалийн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, уг зөрчлийг мөрдөн шалгах, таслан 
зогсооход байгууллагууд хоорондоо харилцан туслалцаа үзүүлэх тухай” Найробийн 
конвенци, “Монгол Хятадын хилийн боомт, тэдгээрийн дэглэмийн тухай” Монгол 
Улсын Засгийн газар, БНХАУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр, “Хилийн 
боомт болон Монгол-Оросын улсын хилийг хялбарчилсан журмаар нэвтрэх тухай” 
Монгол Улсын Засгийн газар, ОХУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр зэрэг нь 
гаалийн эрх зүйн эх сурвалжийг бүрдүүлнэ.

Дэлхийн гаалийн байгууллагын 166 гишүүн орон чуулганаараа “Дэлхийн 
худалдааг аюулгүй байлгах, хөнгөвчлөх багц стандарт”-ыг 2005 оны 6 дугаар 
сарын 24-ний өдөр санал нэгтэй баталжээ. Энэхүү стандарт нь олон улсын гаалийн 
хөгжлийн түүхэнд шинэ хуудас нээж, гааль хоорондын хамтын ажиллагаа болон 
гааль, бизнесийн түншлэл, тэдгээрийн ажлын арга барилд үйлчлэх шинэ зарчим 
болж, аюулгүй худалдааг бодит зүйл болгох ач холбогдол бүхий бичиг баримт 
юм. Монгол Улсын гаалийн байгууллага 2006 оноос уг багц стандартыг үйл 
ажиллагаандаа удирдлага болгон ажиллаж байгаа юм.

Багц стандартын зорилго, зарчим нь:
  бараа нийлүүлэх сүлжээний аюулгүй байдал, хөнгөлөлттэй орчныг хангасан 
стандартыг дэлхий нийтэд түгээж, маргаашийг урьдчилан төсөөлөх 
боломжийг бүрдүүлэх;

  бараа нийлүүлэх сүлжээний цогц менежментийг тээврийн бүх төрөлд 
хамруулах;

  гаалийн байгууллагын үүрэг, роль, чадавхийг бэхжүүлж, XXI зууны 
тулгамдсан асуудлыг шийдэхэд бэлтгэх;

   гаалийн байгууллага хоорондын хамтын ажиллагааг гүнзгийрүүлж, өндөр 
эрсдэлтэй бараа илрүүлэх чадавхийг нэмэгдүүлэх;

   гааль, бизнесийн хамтын ажиллагааг гүнзгийрүүлэх;
   бараа нийлүүлэх олон улсын сүлжээг аюулгүй байлгах замаар барааны 
тасралтгүй урсгалыг хангахад оршино.

Ãаалийн эрх зүйн эх сурвалжид дараах эрх зүйн актууд хамаарна. Үүнд:
1. Монгол Улсын Олон улсын гэрээ;
2. Хууль:

 а/ Үндсэн хууль;
 b/ салбарын хууль;
 с/ холбогдох бусад хуулиуд;

3. Хуульчилсан акт:
 а/ УИХ, Засгийн газрын тогтоол;
 b/ Дээд шүүхийн тогтоол;
 с/ Сайдын тушаал зэрэг болно. 
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Ãаалийн байгууллага нь хүчин төгөлдөр мөрдөж байгаа болон нэмэлт, өөрчлөлт 
оруулах, шинэчлэн найруулах зэрэг аль ч шатанд байгаа хууль эрхийн актыг 
мэдээллийн технологийг ашиглан гадаад эдийн засгийн харилцаанд оролцогчдод 
чөлөөтэй, үнэ төлбөргүй олж авах нөхцөлийг бүрдүүлсэн байна.

 
 

хууль тогтоомж - эрх зүйн хэм хэмжээ тогтоосон актуудын нийлбэр 
мөн.
хууль - бол төрийн хууль тогтоох байгууллагаас нийтээр заавал
дагаж мөрдүүлэхээр батлан гаргасан хууль зүйн хүчин чадал бүхий
эрх зүйн хэм хэмжээний акт мөн.
хуульчилсан акт - хуулийг биелүүлж, хэрэгжүүлэх буюу эрх зүйн
журмыг тогтоох зорилгоор төрийн эрх бүхий байгууллагаас эрх зүйн
хэм хэмжээ тогтоох замаар гаргасан албан ёсны баримт бичгийн цогц.
эрх зүйн эх сурвалж - Эрх зүйн уг үндсийг бүрдүүлэгч хүчин
зүйлүүд болох материаллаг, түүх танин мэдэхүйн, хууль зүйн гэсэн 3
эхсурвалжаас бүрдэнэ.
хууль зүйн эх сурвалж - эрх зүйн голлох эх сурвалж бөгөөд эрх
зүйн хэм хэмжээний хэлбэрүүдэд тусгалаа олсон байдаг
БТКУС - зүйл, мөр, үндэсний задаргаа болон тэдгээрийн тоон код,
мөн хэсэг, бүлэг, мөр, үндэсний кодын тайлбар бүхий жагсаалт,
уялдуулсан системийн ерөнхий тайлбар дүрмийг хэлнэ.
¯ндсэн хууль - Нийгмийн эдийн засаг, улс төр, соёлын хөгжлийн
эрх зүйн үндсийг тодорхойлж, нийгэм, төрийн байгуулал, хүний эрх,
эрх чөлөө, төрийн хэлбэр, зохион байгуулалтыг тогтоосон төрийн
гол хууль юм. 

1.  Ãаалийн эрх зүйн эх сурвалж гэдэгт юуг ойлгож байна вэ?
2.  Үндсэн хууль гаалийн эрх зүйн эх сурвалж болох үндэслэлийг нэрлэнэ үү?
3.  “Монгол Улсын олон улсын гэрээ” ойлголтыг тайлбарлана уу?
4.  Ãаалийн тухай хуулийн зохицуулах зүйлийг дурдана уу?
5.  Монгол Улс “БТКУС” -ийн конвенцид хэдэн онд нэгдсэн бэ? Уг конвенцид 

нэгдэн орсноор ямар үүрэг хүлээх вэ?
6. Улсын хилээр гаргах малыг ямар хуулиар зохицуулах вэ?
7.  Ãаалийн хилээр нэвтрүүлэх “алт”-нд гаалийн бүрдүүлэлт хийхэд ямар эрх 

зүйн актыг үндэслэх вэ?
8. Ãаалийн эрх зүйн эх сурвалжийг ямар үндэслэлээр ангилж болох вэ?
9.  “Мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөт эм”-ийг гаалийн хилээр гаргахад 

үндэслэх эх сурвалжийг нэрлэнэ үү?

Хяналтын асуулт

Íэр томú¸о
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1.3. Ãаалийн эрх зүйн харилцаа
Ýзэмших  мэдлэг:    Уг харилцаа үүсч, өөрчлөгдөж, дуусгавар болох нөхцөл, 

гаалийн эрх зүйн харилцаанд оролцогчдын эрх зүйн 
байдлыг тодорхойлох;

Ýзэмших чадвар:  Ãаалийн эрх зүйн харилцаанд оролцогчдын эрх, хууль ёсны 
ашиг сонирхлыг зөрчихгүй байх; 

Хугацаа:  2 цаг
 Ãаалийн  эрх  зүйн  харилцаа  нь  бусад  эрх  зүйн 

харилцааны   адил   нийтлэг  шинжтэй  бөгөөд  түүний хамрах 
хүрээ, зохицуулж буй эх сурвалж, оролцогч субъектийн 
онцлог зэргээс шалтгаалан ялгаатай байдаг.

Ãаалийн   эрх  зүйн  харилцаа  гэдэгт  гаалийн   эрх  зүйн  хэм  хэмжээгээр 
зохицуулагдах, гаалийн хилээр бараа, тээврийн  хэрэгслийг нэвтрүүлэх, түүнтэй  
холбоотой үүсэх нийгмийн тодорхой харилцааг ойлгоно. Уг тодорхойлолтоос 
гаалийн эрх зүйн харилцааны онцлогийг тодорхойлж болох юм. Үүнд:

   эдгээр харилцаа нь гаалийн эрх зүйн хэм хэмжээний үндсэн дээр үүсч, 
өөрчлөгдөж, дуусгавар болж байдаг. Эрх зүйн актаар зохицуулагдахгүй 
харилцаа нь хууль эрх зүйн шинжийг агуулахгүй болно. 

   гаалийн эрх зүйн харилцаанд хуулиар олгогдсон эрх эдэлж, үүрэг хүлээсэн, 
тодорхой субъектууд оролцдог нь түүний бие даасан шинжтэйг илэрхийлнэ. 
Тиймээс хоёр, түүнээс дээш этгээд харилцаанд оролцдог. 

   энэ харилцаа нь гаалийн хилээр бараа, тээврийн хэрэгслийг нэвтрүүлэхтэй 
холбоотой үүсдэг. Өөрөөр хэлбэл, эдийн баялаг, мөнгөн хөрөнгийг хилээр  
нэвтрүүлдэг гэдэг утгаараа өмчийн шинжийг агуулна. 

   оролцогч аль нэг тал хүсэл зоригоо илэрхийлснээр гаалийн эрх зүйн харилцаа 
үүсдэг тул нийтийн шинжтэй гэж үздэг. Уг харилцааны субъект ихэнх 
тохиолдолд гаалийн байгууллага байдаг. Тэрээр гаалийн татварыг хураах, 
гаалийн шалгалт хийх, буруутай этгээдэд хариуцлага хүлээлгэх г.м. императив 
буюу захирамжлах аргыг үйл ажиллагаандаа хэрэглэдэг байна.

   гаалийн эрх зүйн харилцаа төрийн албадлагыг хэрэглэн аливаа халдлагаас  
хамгаалагдана. Уг харилцаанд оролцогчид эрхээ зөрчигдсөн гэж үзвэл зохих 
эрх бүхий байгууллагад хандах эрхтэй. Иймд гаалийн эрх зүйн харилцаа 
дараах шинжийг агуулсан байдаг. Үүнд:

1.  Монгол Улсын Үндсэн хууль. УБ. Хууль зүйн үндэсний төв., 2006
2.  Ãаалийн тухай хууль /1996/
3.  Ãаалийн Тарифын тухай хууль /1996/
4.  Ãаалийн олон улсын конвенцийн эмхтгэл. УБ. 2004
5.  Ãааль эрх зүйн баримт бичгийн эмхтгэл. УБ. 2006
6.  Д.Ëүндээжанцан,Ч.Энхбаатар.МонголУлсын Үндсэн хуулийн эрхзүй.УБ, 

2000
7. Ã.Пунцагдаш. Ãаалийн хяналт бүрдүүлэлтийн үйл ажиллагаанд   хамаарах 

Монгол Улсын хуулиуд. УБ. 2004
8.  Ершов А. Д. Международные таможенные отношения. Учебное   пособие. 

СПб., 2000.

 Ýх сурвалж

Ãаалийн эрх зүйн 
харилцааны онцлог 
шинж, мөн чанар
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 - Бие даасан;
 - Өмчийн;
 - Нийтийн - эрх зүйн;
 - Төрийн албадлагаар хамгаалагдсан зэрэг болно.

Энэ харилцаа бусад эрх зүйн харилцааны адил бүтэцтэй 
байна. Ãаалийн эрх зүйн харилцааны бүтэц объект, субъект 
болон агуулгаас бүрдэх бөгөөд тэдгээр нь онол, практикийн 

ихээхэн ач холбогдолтой төдийгүй салшгүй холбоотой элементүүд юм. Философийн 
үүднээс авч үзвэл, объект нь эрх зүйн харилцааны чухал бүрэлдэхүүн хэсэг болох 
бөгөөд субъектыг идэвхтэй үйлдэлд оролцуулан, бусад оролцогчтой ч тодорхой 
эрх зүйн харилцаанд орохыг шаарддаг байна. Ãаалийн эрх зүйн харилцааны объект 
нь тухайн харилцаанд оролцогчдыг холбож, тэднийг идэвхтэй хэлбэрийн үйл 
ажиллагаанд оролцуулдаг. Субъектүүд нь ямар нэг ижил зорилгоор холбогддоггүй, 
харин өөрсдийн хэрэгцээг хангахыг эрмэлздэг. Эрх зүйн харилцааны объект нь 
оролцогчдын субъектив эрх, хуулиар хүлээх үүрэг юунд чиглэгдэж байгаа, өөрөөр 
хэлбэл, эрх зүйн харилцаа өөрөө юуны тулд үүсч байгаагаар илэрдэг. Энэ нь эдийн 
баялаг (эд зүйл, бараа, үнэт зүйл), эдийн бус баялаг (эрүүл мэнд, нэр төр, эрх чөлөө, 
амь нас), үйл хөдлөл, үйлчилгээ, оюуны бүтээл (урлагийн бүтээл, уран зохиол, уран 
зураг, хөгжмийн бүтээл) болон үнэт цаас, албан бичгүүд (акци, облигаци, хонжворт 
сугалаа, паспорт, диплом) байна. Ãаалийн хэргийн хүрээний эрх зүйн харилцааны 
объектод хилээр бараа, тээврийн хэрэгсэл нэвтрүүлж байгаа этгээдийн үйл хөдлөл 
хамаарна. Ãаалийн байгууллага, гадаад худалдаанд оролцогчдын хооронд ачаа, 
барааг гаргаж, оруулах асуудлаар харилцаа холбоо бий болгож байгаа эрх зүйн 
харилцаа нь барааг хилээр нэвтрүүлэхэд чиглэгдэж байгаа юм. Эндээс объект нь 
фактаас үүдэлтэй субъектуудын хоорондын нэг төрлийн харилцаа холбоо гэж үзэж 
болох юм. Энэ харилцаанд оролцогч гаалийн байгууллагын эрх ашиг нь нийтийн 
шинжтэй бол гадаад эдийн засгийн үйл ажиллагаа эрхлэгчийн ашиг сонирхол нь 
хувийн эрх зүйн шинжийг агуулж байна. Тэгэхлээр, гаалийн эрх зүйн харилцааны 
объект гэдэг нь бараа, тээврийн хэрэгслийг гаалийн хилээр нэвтрүүлэхтэй холбоотой 
тогтоосон журам юм. Хилээр гаргаж, оруулах эд зүйл үгүй бол уг эрх зүйн харилцаа 
үүсэхгүи бөгөөд энэ нь бараа, тээврийн хэрэгсэл юм. Иймд экспорт, импортын үйл 
явцад барааг гаалийн хилээр нэвтрүүлэх зорилгоор талууд тодорхой харилцаанд 
орж байгаа нь эрх зүйн харилцааны объект болох бөгөөд бараа, тээврийн хэрэгслийг 
гаргах, оруулах үндэслэл нь гаалийн эрх зүйн харилцааны судлах зүйл болно.

Ãаалийн хууль тогтоомжид барааг юу гэж тодорхойлсон бэ?
Ãаалийн тухай хуульд “бараа” гэж гаалийн хилээр нэвтрүүлж буй ачаа, тээш, 

эд зүйл, валют, валютын үнэт зүйл, улс хоорондын шуудан илгээмж, цахилгаан, 
дулааны болон бүх төрлийн эрчим хүч, мал, амьтан, ургамал бусад хөдлөх хөрөнгө, 
бүрмөсөн нэвтрүүлж буй тээврийн хэрэгсэл хэмээн тодорхойлсон байна.

Ãаалийн эрх зүйн харилцааны судлах үндсэн хоёр зүйлийг тодруулах үүднээс 
тээврийн хэрэгслийн тухай ойлголтыг авч үзье.

Тээврийн хэрэгсэл гэж бараа болон зорчигч тээвэрлэж гаалийн хилээр түр 
хугацаагаар нэвтрэх бүх төрлийн тээврийн хэрэгсэл, түүний дотор чингэлэг, ердийн 
хөсгийг хэлнэ гэж тайлбарласан байна. 

Ãаалийн эрх зүйн 
харилцааны бүтэц
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Тодорхойлолтоос тээврийн хэрэгсэл нь бараа, мөн тээврийн хэрэгсэл байж 
болохоор харагдаж байна. Үүний ялгааг хилээр хэдэн удаа нэвтэрсэн давтамж, мөн 
гаалийн нутаг дэвсгэрт болон хилийн чанадад ямар хугацаагаар нэвтрүүлж байгаа 
зэргийг үндэслэн тогтоож болох юм. Иргэний гадаадаас оруулж байгаа суудлын 
автомашин нь нэг удаа хилээр нэвтрүүлж байгаа тохиодолд бараанд тооцогдож, 
гаалийн бүрдүүлэлт хийлгэн, татвараа төлнө. Хэрэв хоёр, түүнээс дээш олон удаа 
хилээр нэвтрүүлж байгаа тээврийн хэрэгсэл /жуулчдыг тээвэрлэж байгаа автобус/ 
нь гаалийн эрх зүйн харилцаанд тээврийн хэрэгсэлд тооцогдоно.

Ãаалийн эрх зүйн харилцааны субъект гэдэгт уг харилцаанд оролцогч тодорхой 
этгээдийг ойлгоно. Харилцаанд оролцогч нь эрх зүйн чадамжтай байх нь эрх зүйн 
гол шалгуур болж байдаг байна. Ãаалийн эрх зүйн харилцааны субъектын эрх зүйн 
байдал нь гаалийн тусгай эрх зүйн байдлаар илэрдэг. Ãаалийн тусгай эрх зүйн 
байдал гэдэгт гаалийн хэргийн салбарын эрх зүйн харилцаанд оролцох чадвар 
бүхий этгээдийг хэлнэ. Тухайлбал, гадаад эдийн засгийн харилцаанд оролцогч нь 
гаалийн байгууллагад оршин байгаа газраар бүртгүүлсэн байна.

Ãаалийн эрх зүйн субъект гаалийн эрх зүйн харилцааны субъектээс ялгаатай. 
Ãаалийн эрх зүйн субъект нь зарчмын хувьд эрх зүйн харилцааны субъект байж болох 
боловч гаалийн эрх зүйн харилцааны субъект нь бодитоор оролцогч нь болж байдаг, 
тодорхой этгээдүүд байна. Тиймээс гаалийн эрх зүйн субъектийн ойлголт нь гаалийн 
эрх зүйн харилцааны субъектээс харьцангуй өргөн хүрээг хамрах юм. Жишээлбэл, 
гаалийн эрх зүйн субъект “төр” нь өөрийн хүсэл зоригоо гаалийн эрх зүйн харилцааны 
субъект болох “гаалийн байгууллага”-аар төлөөлүүлэн илэрхийлж болох юм. Өөр 
жишээ авъя. Эрх зүйн чадамжгүй этгээд гаалийн эрх зүйн субъект байж болох боловч 
гаалийн эрх зүйн харилцааны субъект болж чадахгүй. Иймээс гаалийн эрх зүйн 
субъект бүр гаалийн эрх зүйн харилцааны субъект болж чадахгүй юм.

Ãаалийн эрх зүйн харилцааны субъект бүр хуулиар олгогдсон эрх эдэлж, үүрэг 
хүлээдэг нь гаалийн эрх зүйн харилцааны агуулгыг бий болгоно. Субъектын эрх 
зүйн байдлыг гаалийн хууль тогтоомжийн хэм хэмжээгээр зохицуулсан байдаг.

Ãаалийн эрх зүйн харилцааг дараах байдлаар 
ангилна. Үүнд:

1. Çохицуулах    буюу    хамгаалах.   Ãаалийн   горимыг   сонгох,   гаалийн 
бүрдүүлэлтийн үед гаалийн татвар, хураамжийг төлөх г.м. субъектын хууль 
ёсны үйлдэлтэй холбоотой харилцааг зохицуулах гэж ойлгоно. Хамгаалах 
харилцаа нь хууль тогтоомж зөрчигдөх, субъектэд төрийн албадлагын аргыг 
хэрэглэхэд үүснэ. Хамгаалах эрх зүйн харилцаанд гаалийн байгууллага эрх 
зүйн харилцааны субъект болох аж ахуй нэгж, хувь хүний хууль ёсны эрх 
ашиг, сонирхлыг хамгаалах, гаалийн хуультогтоомжийн зөрчлөөс урьдчилан 
сэргийлэх, таслан зогсоох, гадаад худалдааны салбарын маргаантай асуудлыг 
шийдвэрлэх чиглэлээр төрийн эрх мэдлээ ашиглана.

2.  Ýнгийн болон энгийн бус хэлбэр. Хэрэв энэ харилцаанд зорчигч, түүний 
гар тээшийг шалгаж байгаа гаалийн улсын байцаагч гэсэн хоёр тал оролцож 
байвал энгийн харилцаа гэнэ. Бараа эзэмшигч бараагаа гаальд мэдүүлэхээр 
гаалийн зуучлагч байгууллагаар мэдүүлгээ бичүүлэх г.м. гурав, түүнээс дээш 
этгээд харилцаанд оролцож байгааг энгийн бус харилцаа гэж ойлгоно. 

Ãаалийн эрх зүйн 
харилцааны ангилал
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3.  Шууд болон шууд бус харилцаа. Ачаа, барааг гаалийн хилээр нэвтрүүлж 
байгаа харилцааг шууд гэнэ. Үүнд зорчигчийн гаалийн хилээр нэвтрүүлэх 
бараагаа  гаальд  шалгуулж байгаа зэрэг гаалийн эрх зүйн харилцааны 
дийлэнх хувийг эзлэх хууль ёсны ажиллагааг хамааруулна. Шууд бус 
харилцаа гэдэг нь барааг гаалийн хилээр нэвтрүүлэхтэй холбогдон үүсч буй 
харилцааг багтана. Жишээлбэл,  тээвэрлэгч гадаад эдийн засгийн харилцаанд 
оролцохгүй хэдий ч гаалийн хяналтад байгаа барааг дотоодод тээвэрлэхээр 
тусгай зөвшөөрөл авах зэрэгболно.

4.  Материаллаг болон процессын хэм хэмжээ. Материаллаг хэм хэмжээгээр 
оролцогч этгээдийн эрх зүйн байдал, гаалийн горимын нөхцөл, шаардлага, 
гаалийн тарифын мөн чанар зэргийг тогтооно. Процессын хэм хэмжээ нь 
гаалийн бүрдүүлэлтийг явуулах журам, гаалийн хяналтыг зохион байгуулах, 
гаалийн татварыг ногдуулж, барагдуулах зэрэг субъектын ямар хэлбэрээр үйл 
ажиллагаа явуулахыг тодорхойлно.

Ãаалийн эрх зүйн харилцаа нь гаалийн хууль тогтоомжид 
заасны дагуу    захиргааны болон шүүхийн гэсэн хоёр хэлбэрээр 
хамгаалагдана. Ãаалийн байгууллагын системийн хэмжээнд 
гаалийн эрх зүйн харилцаа үүсч, өөрчлөгдөж, дуусгавар 
болоход хяналт тавих, өргөдөл, санал, гомдлыг хүлээн авч 

шийдвэрлэж байгаа зэрэг нь захиргааны хэлбэрээр эрх зүйн харилцааг хамгаалж 
байгаа юм. Үндсэн хуульд гаалийн эрх зүйн харилцааг шүүхийн журмаар хамгаалах   
эрх зүйн хэм хэмжээний хууль зүйн үндэслэлийг тусгасан. 

1.  Ãаалийн эрх зүйн харилцааг тодорхойлж, элементүүдийг нэрлэнэ үү?
2.  Ãаалийн эрх зүйн харилцааг хэрхэн ангилах вэ?
3.  Ãаалийн эрх зүйн шууд болон шууд бус харилцааг жишээн дээр тайлбарла?
4.  Ãаалийн эрх зүйн болон гаалийн эрх зүйн харилцааны субъект ялгаатай юу?
5.  Ãаалийн эрх зүйн харилцааг хамгаалах шаардлагыг тайлбарлана уу?
6.  Ãаалийн эрх зүйн харилцааны объектыг онцлогийг ярина уу?
7.  Ãаалийн   эрх   зүйн   харилцааны   субъектын   онцлогийг  жишээн  дээр   

тайлбарлана уу?
8. Ãаалийн эрх зүйн харилцааны агуулга гэж юу вэ?

1.  Монгол Улсын Үндсэн хууль. УБ. Хууль зүйн үндэсний төв. 2006
2.  Ãаалийн тухай хууль. VIII бүлэг
3.  Д.Баярсайхан. Эрх зүйн онол. УБ.: 2000
4.  Ш.Öогтоо. Ãаалийн эрх зүй. УБ. 2002
5.  С.Төмөр. Санхүүгийн эрх зүй УБ. 2002.
6.  С.Алексеев. Төр ба эрх зүй. УБ., 2004
7.  Таможенное право Россий. Учебник/ Отв. Ред. С.И.Истомин, Максимцев. 

М.: Софт. Издат, 2005
8.  ТаможенноеправоРоссий.Учебник/Отв.Ред. Н.И.Химичева,.М.: Юрист,2007
9. Таможенное право. Учебное пособие/ Подред. В.Ã.Драганова, 

М.М.Рассолова М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001

Ãаалийн эрх зүйн 
харилцааны 
хамгаалалтын 
хэлбэр
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1.4. Ãаалийн үйл ажиллагааны эрх зүйн үндэс

Ýзэмших мэддэг:   тариф, тарифын бус арга, хэрэгслийг хэрэгжүүлэн гадаад 
худалдааг   зохицуулах   төрийн    бодлогын   агуулга,    ач 
холбогдлыг тодорхойлж, гаалийн хууль тогтоомжийн 
хүрээнд явуулах гаалийн хэргийн бүтцийн онцлогийн 
талаар мэдлэг эзэмшинэ.

Ýзэмших чадвар:  гаалийн үйл ажиллагаанд холбогдох мэдээллийг цуглуулах,
 боловсруулж ашиглах
Хугацаа: 2 цаг

Монгол Улсын гаалийн байгууллага үүсч бий болсон цагаасаа  
улс  орныхоо  тусгаар  тогтнол,   эдийн  засгийн аюулгүй байдал, 
дотоодын зах зээлийг хамгаалах үндсэн үүргээ биелүүлж ирсэн арвин 

их туршлагатай билээ. Энэ нь улс оронд явуулж ирсэн гаалийн бодлоготой салшгүй 
холбоотой юм. Өөрөөр хэлбэл, гаалийн байгууллага нь тухайн улс орны гадаад 
худалдаа, эдийн засгийн аюулгүй байдлын төрийн бодлогыг хэрэгжүүлэх үндсэн 
хэрэгсэл болдог.

Монгол Улсын гадаад, дотоод эрх ашгийг хамгаалах, гаалийн харилцааг 
зохицуулахад чиглэгдсэн төрөөс хэрэгжүүлж байгаа эдийн засаг, эрх зүй, захиргааны 
болон бусад арга хэмжээний цогцыг гаалийн бодлого гэнэ. Үндэсний эдийн засгийг 
хамгаалах, гаалийн татвар, хураамжийн асуудлыг шийдврлэх, гадаад худалдааг 
зохицуулах төрийн эдийн засгийн болон гааль-эрх зүйн арга хэмжээний системийг 
гаалийн бодлогод хамааруулна.

Ãаалийн бодлогыг эдийн засгийн гадаад үйл ажиллагааны чөлөөт худалдааны 
бодлого,протекционист гаалийн бодлого гэж хоёр ангилна. Протекционист гаалийн 
бодлого гэж дотоодын зах зээлд оруулж байгаа гадаадын бараанд өндөр татвар 
тогтоохыг ойлгоно. Чөлөөт худалдааны бодлогыг харьцангуй бага хэмжээгээр 
татварыг тогтоох, эсхүл огт татвар ногдуулахгүй байснаар хэрэгжүүлнэ.

Монгол Улс Дэлхийн худалдааны байгууллага, Дэлхийн гаалийн байгууллагад 
элсэн, 1991 онд Ãаалийн хууль, 1996 онд Ãаалийн тухай хууль болон Ãаалийн 
тарифын хуулийг баталж, гаалийн үйл ажиллагааг олон улсын стандарт, түвшинд 
ойртуулах зорилт тавьсан. Дээрх багц хууль батлагдсанаар гаалийн тарифын 
бодлого нь улсын төсвийн орлогыг бүрдүүлэхээс гадна гадаад худалдаа, үндэсний 
үйлдвэрлэлийг дэмжих, зах зээлийн эрэлт, нийлүүлэлтийг зохицуулах, экспортыг 
урамшуулах, импортыг зохистой түвшинд барихад чиглэгдэх болов.

Дэлхийн гаалийн байгууллага нь нэг талаас төрийн үйлчилгээг гадаад худалдаа 
эрхлэгч нарт түргэн шуурхай үзүүлэх, нөгөө талаас төрийн хяналтыг хэрэгжүүлэх 
зарчмыг тэнцвэртэй хослуулан ажиллахын чухлыг гишүүн орнууддаа уриалж байна. 
Энэхүү зарчим нь олон улсын жишигт нийцүүлэн гадаад худалдааг хөгжүүлэх, 
гаалийн үйл ажиллагаанд тэргүүний дэвшилтэт технологи нэвтрүүлэх замаар 
гаалийн байгууллагын үйл ажиллагааг гадаад худалдааны шинэ нөхцөлд зохицуулан 
өөрчлөх, эрх зүйн орчинг боловсронгуй болгох, гаалийн байгууллагын чадавхийг 
нэмэгдүүлэхийг шаардаж байна.

Ãаалийн байгууллагын үйл ажиллагааны чадавхийг нэмэгдүүлэхэд нөлөөлөх хүчин 
зүйл нь шинжлэх ухааны үндэслэлтэй гаалийн бодлого боловсруулах, түүнийг байнга 
боловсронгуй болгох, амжилттай хэрэгжүүлэх механизмыг бүрдүүлэх явдал болно. 

Ãаалийн 
бодлого
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Аливаа улс орны гаалийн бодлогын зорилго нь түүний эдийн засгийг хамгаалахад 
чиглэгдсэн байдаг. Тухайлбал,

   гаалийн хяналтын оновчтой хэрэгслийг ашиглах боломжийг бүрдүүлэн, 
гаалийн нутаг дэвсгэрт оруулах барааны эргэлтийг зохицуулах;

   дотоодын   зах   зээлийг  хамгаалах   худалдаа  -  улс   төрийн   бодлогыг 
хэрэгжүүлэхэд оролцох;

   үндэсний эдийн засгийн хөгжлийг идэвхжүүлэх зэрэг болно.
Ãаалийн бодлого нь гаалийн зохицуулалт, гаалийн хууль тогтоомж болон гаалийн 

хэргийн үндсэн чиглэлийг тодорхойлдог.

Ãаалийн   бодлого    гаалийн   зохицуулалтаар   дамжин хэрэгждэг 
тул энэ талаарх онолын ойлголтыг авч үзвэл, гаалийн зохицуулалт 
гэдэгт гаалийн хилээр бараа, тээврийн хэрэгсэл нэвтрүүлэх эрх 

бүхий этгээдийн мөрдөх дүрэм, журмыг тогтоохыг ойлгоно. Ãаалийн тухай хууль, 
Ãаалийн Тарифын тухай хуулинд заасны дагуу гаалийн зохицуулалтыг хэрэгжүүлэх 
бөгөөд   гаалийн хууль тогтоомж нь дор дурдсан харилцааг зохицуулна. Үүнд:

1.  бараа, тээврийн хэрэгслийг гаалийн хилээр нэвтрүүлэхтэй холбоотой 
харилцаа, гаалийн хяналт, бүрдүүлэлтийн явцад үүсэх харилцаа;

2.  гаалийн горимын нөхцөл, шаардлагыг хэрэгжүүлэхэд үүсэх харилцаа;
3.  гаалийн   татвар,   хураамжийг   ногдуулж,    барагдуулахтай   холбоотой 

харилцаа;
4.  гаалийн байгууллага, албан тушаалтны үйл ажиллагаа, гаргасан шийдвэрт 

гомдол гаргах.

Ãаалийн хилээр бараа, тээврийн хэрэгслийг нэвтрүүлэх этгээдийн 
дагаж  мөрдөх журмыг тодорхойлсон  эрх зүйн хэм хэмжээний 
нийлбэр нь гаалийн хууль тогтоомжийн агуулгыг бүрдүүлнэ.

Ãаалийн эрх зүйн харилцааг зохицуулж буй хууль, хуульчилсан актын нийлбэр 
нь Монгол Улсын гаалийн хууль тогтоомж байна.

Ãаалийн хэргийг зохицуулах гол хууль нь Ãаалийн тухай хууль, Ãаалийн Тарифын 
тухай хууль болно. Эдгээр хууль нь гаалийн эрх зүйг зохицуулах хүчин чадлын 
хувьд Үндсэн хуулийн дараа ордог тул гаалийн эрх зүйн харилцааг зохицуулж буй 
бусад хууль, хуульчилсан актууд нь Ãаалийн тухай хуульд нийцэж байна.

“Валютын зохицуулалтын тухай хууль”, “Эрдэнэсийн сангийн тухай”, “Малын 
удмын санг хамгаалах тухай”, татварын багц хуулиуд зэрэг олон хууль гаалийн эрх 
зүйн зарим харилцааг зохицуулдаг.

Ãаалийн хилээр нэвтрүүлэхийг хориглосон ба лицензтэй нэвтрүүлэх барааны 
жагсаалтыг баталсан, гаалийн байгууллагын статусыг тодорхойлсон, эрхийг 
хязгаарласан г.м. асуудлаар гаалийн эрх зүйн хэм хэмжээ агуулсан УИХ, Засгийн 
газрын тогтоолууд нь гаалийн хууль тогтоомжид хамаарна.

Монгол Улс нь ДÃБ-ын гишүүн орны хувьд хэд хэдэн конвенцид нэгдэн орсон 
бөгөөд хуульд зааснаас өөр зохицуулалтыг Монгол Улсын олон улсын гэрээнд 
заасан бол олон улсын гэрээг дагаж мөрдөнө. 

Ãаалийн 
зохицуулалт

Ãаалийн хууль 
тогтоомж
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 Ãаалийн хэрэг гэдэгт гаалийн хилээр нэвтрүүлэх бараа,   
тээврийн   хэрэгслийг   нэвтрүүлэхтэй   холбоотой   хориг, хязгаар, 
тарифын болон тарифын бус зохицуулалтын арга хэмжээг хангах 
арга, хэрэгслийн цогцыг ойлгоно.

Өөрөөр хэлбэл, гаалийн хэрэгт тарифын болон тарифын бус зохицуулалтын 
аргыг хэрэглэдэг. Энэ нь гаалийн хууль тогтоомжийг биелүүлэх арга, хэрэгслийн 
цогц юм. Улсын хилээр бараа нэвтрүүлэх гэдэг нь гаалийн байгууллагатай салшгүй 
холбоотой үйл ажиллагаа тул гадаад эдийн засгийн харилцааг гаалийн хэргийн 
үндэсгүйгээр төсөөлөхийн ч аргагүй юм.

Ãаалийн хэрэг нь гадаад харилцаатай нягт холбоотой. Олон улсын нийтлэг 
зарчмууд, олон улсын гэрээний хэм хэмжээ, практикийг өөрийн үндэсний эрх зүйн 
тогтолцооны нэг хэсэг гэж үзэх нь гаалийн хэргийг өнөөгийн түвшинд хөгжүүлэх 
үндсэн чиглэл болно.

Ãаалийн хэргийн бүтэц нь дараах элементээс бүрдэнэ. Тухайлбал, гаалийн 
хяналт, гаалийн бүрдүүлэлт, гаалийн шалгалт, гаалийн горим, гаалийн тариф, 
гаалийн үнэлгээ, гаалийн статистик зэрэг болно.

Ãаалийн хяналт гэж гаалийн хууль тогтоомжийн биелэлтийг хангуулах зорилгоор 
гаалийн байгууллагаас хэрэгжүүлж байгаа цогц арга хэмжээг хэлнэ. Өөрөөр 
хэлбэл, гаалийн нутаг дэвсгэрт болон хилийн чанадад байх хугацаандаа гаалийн 
хилээр нэвтрүүлэх бараа, тээврийн хэрэгслийн шинж байдал хэвийн эсэхийг хууль 
тогтоомжид заасны дагуу шалгах гаалийн байгууллагын үйл ажиллагаа юм. Ãаалийн 
бүрдүүлэлтийн зорилго нь гаалийн хяналтанд байгаа барааг мэдүүлэгчийн сонгосон 
горимд мөрдөх журмын дагуу гаалийн хилээр нэвтрүүлэхэд чиглэгдэнэ. Ãаалийн 
бүрдүүлэлт хийх гаалийн улсын байцаагч бүрдүүлэлтийг богино хугацаанд үр дүнтэй 
хийхэд анхаарч, хяналт, шалгалтыг зөв зохион байгуулах үүрэг хүлээнэ. Иймд шалгалт 
хийх аргыг гаалийн улсын байцаагч сонгож хэрэгжүүлнэ гэсэн үг юм.

Ãаалийн шалгалтын зорилго нь бараа, тээврийн хэрэгслийг гаалийн хууль 
тогтоомжийн дагуу нэвтрүүлж буйг тогтоох, гаалийн зөрчлийг илрүүлэх, хууль 
тогтоомжийг олон нийтэд тайлбарлан таниулах юм.

Ãаалийн горимоор гаалийн хилээр барааг нэвтрүүлэхэд мөрдөх дэг журмыг 
тогтооно. Энэхүү дэг журам нь тухайн барааг гаалийн хилээр нэвтрүүлэх зорилго, 
гаалийн нутаг дэвсгэрт, эсхүл түүний гадна ашиглах нөхцөл, горим сонгогч 
этгээдийн эрх, үүргийг тодорхойлдог.

Ãаалийн статистик нь улсын хилээр орж, гарч байгаа бараа, тээврийн хэрэгсэл 
болон үйлчилгээний талаарх мэдээллийг бүртгэж, цуглуулж, нэгтгэн боловсруулах 
үйл ажиллагааны цогц юм. Ãаалийн байгууллага гадаад худалдааны экспорт, 
импортын статистик мэдээг 1996 оноос эхлэн Засгийн газарт бие даан гаргаж ирсэн. 
Ãаалийн статистик мэдээг гаалийн мэдүүлгийг үндэслэн гаргана. 

Ãаалийн 
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Бүдүүвч 2. Гаалийн хэргийн бүтэц  
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гаалийн нутаг дэвсгэр - Хэлэлцэн тохирогч Талын гаалийн хууль 
үйлчлэх нутаг дэвсгэрийг хэлнэ.
гаалийн хил - Монгол Улсын хил, Монгол Улсын нутаг дэвсгэр дээр 
байгуулагдсан гаалийн тусгай бүс, гаалийн баталгаат бүсийг гаалийн нутаг 
дэвсгэрээс тусгаарласан шугамыг хэлнэ. Ãаалийн аль ч байгууллагын хувьд 
гаалийн хяналтын талбайн хил нь тухайн хэсэгтээ гаалийн хилд тооцогдоно.
гаалийн хууль тогтоомж - гаалийн эрх зүйн харилцааг зохицуулж буй 
хууль, хуульчилсан актын нийлбэрийг ойлгоно
гаалийн тариф - гаалийн татварын хувь, хэмжээг “Барааг тодорхойлох, 
кодлох уялдуулсан систем”- ийн ангиллын дагуу эмхтгэн тогтоосон сүлжээг 
хэлнэ.
гаашйн   татвар - барааг гаалийн хилээр нэвтрүүлэхэд Ãаалийн тарифын 
тухай хууль болон Ãаалийн тухай хуулийн дагуу гаалийн байгууллагын 
хурааж авах албан татварыг хэлнэ.
бусад татвар - Ãаалийн тарифын хуулиас бусад хуульд заасны   дагуу татвар 
төлөгчөөс гаалийн байгууллагын хурааж авах албан татварыг хэлнэ.
татвар төлөгч - гаалийн байгууллагад бараа мэдүүлэгчийг хэлнэ.
гаалийн   хяналт  - Монгол Улсын нутаг дэвсгэрт гаалийн хууль 
тогтоомжийг мөрдүүлэх, түүний биелэлтийг хангуулах үүднээс гаалийн 
байгууллагаас хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээг хэлнэ.
гаалийн бүрдүүлэлт - гаалийн хилээр нэвтрэх бараа, тээврийн хэрэгслийг 
гаалийн байгууллагад мэдүүлсэн үеэс эхэлж, гаалийн бичиг баримтыг, 
шаардлагатай бол бараа, тээврийн хэрэгслийг шалгах, гаалийн болон бусад 
татварыг ногдуулан барагдуулсны дараа эзэнд нь олгох, эсхүл гаалийн 
хилээр гаргахыг гаалийн байгууллага зөвшөөрөх хүртэл цогцолбор үйл 
ажиллагааг хэлнэ.
гаалийн шалгалт - гаалийн бичиг баримтын үнэн зөвийг шалгах, бараа, 
тээврийн хэрэгслийг тэдгээртэй тулган шалгах, нарийвчилсан үзлэг хийх, 
холбогдох бараа, тээврийн хэрэгсэл хадгалагдаж байгаа байр агуулах. 
гаалийн баталгаат бүс, гаалийн тусгай бүс, татваргүй барааны дэлгүүрт, 
түүнчлэн хүний биед үзлэг хийхийг хэлнэ. 
гаалийн статистик - гадаад худалдааны болон гадаад эдийн засгийн 
харилцааны салбарт хийгдсэн статистик ажиглалт түүний 
боловсруулалтын үр дүн юм. Улсын хилээр орж, гарч байгаа бараа, 
тээврийн хэрэгсэл болон үйлчилгээний тачаарх мэдээллийг бүртгэж, 
цуглуулж, нэгтгэн боловсруулах үйл ажиллагааны цогц юм. 

1.  Ãаалийн бүрдүүлэлтийн горимыг хялбарчлах, уялдуулах тухай” олон улсын  
конвенци VIII, IX хавсралт (Киото,1999)

2.  Ãаалийн тухай хууль I, II, III, IV бүлэг (1996)
3.  Үндэсний аюулгүй байдлын тухай Монгол улсын хууль
4.  Монгол Улсын гадаад бодлогын үзэл баримтлал
   i. III. Эдийн засгийн гадаад харилцааны бодлого

Íэр томú¸о

 Ýх сурвалж
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1.5. Ãаалийн байгууллагын эрх зүйн байдал

Ýзэмших мэдлэг: гаалийн байгууллагын үүсэл, хөгжил, үйл ажиллагааны 
үндсэн чиг үүрэг, зарчим хийгээд бүтэц, зохион байгуулалт, 
эрх зүйн байдал, гаалийн байгууллагын шинэчлэлийн 
зорилтыг тодорхойлох болно.

Ýзэмших   чадвар:  гаалийн байгууллагатай холбоотой мэдээллийг цуглуулж, 
боловсруулах

Хугацаа: 4 цаг

 Ãаалийн үүсэл нь худалдаа үүссэн үеэс эхэлж, худалдаа наймааг 
зохицуулах механизм болсоор өнөөг хүртэл хөгжсөөр ирсэн байна. 
Монгол нутаг дахь анхны төр улс нь МЭӨ III зууны сүүлд Хүннү 
гүрний үед байгуулагджээ. Сонгодог утгаараа Ãааль нь анхны төр 

улс үүссэн цагаас эхэлсэн гэж үздэг байна. Монгол оронд үндэсний эрх чөлөөний 
хөдөлгөөн өрнөсний дараа буюу 1912 онд Ãаалийнхэргийгерөнхийлөн шийдэхяамыг 
Сангийн яамны баруун этгээдэд байгуулж, Үндэсний Ãаалийн албыг эмхлэн 
байгуулахад чиглэгдсэн олон арга хэмжээг дэс дарааатай авч хэрэгжүүлсэн байна. 
Тухайлбал, Сангийн яам, Ãадаад яам 2 хавсран “хятадын худалдааны иргэдээс Ãааль 
хураах дүрэм”-ийн төслийг боловсруулан, Богд хаанд өргөснийг хаан зарлиг ёсоор 
баталжээ. Мөн гаалийн хяналт, шалгалтыг сайтар явуулахад туслалцуулахаар 200 
цэргийг тусгайлан томилж байсан байна. Ãаалийн хэргийг явуулахад “гааль хураах” 
дүрэм, журам зэрэг хууль эрхийн акт тодорхой байх нь чухал ач холбогдолтойг 
харгалзан үзэж, “худалдааны иргэдээс тээж авчирсан бараа”, “тэдний манай харъяат 
хошуудаас худалдан авч аваачих мал, арьс, шир, ноос зэргээс хураах гааль”, “олон 
хошуудад үргэлжлэн адуулсан малаас хураах бэлчээрийн гааль”, “гаалийн хэргийг 
мөчөөрхөн зөрчих, далдалсныг хөөн гаргуулах” дүрэм зэрэг 4 анги 16 зүйл бүхий 
хуулийг боловсруулж байжээ. Энэ дүрмийн агуулгыг тунгаан авч үзвэл, гаалийн алба 
нь зарим талаар гааль болон татварын албаны үүргийг гүйцэтгэж байжээ. Монголд 
ардын хувьсгал ялсны дараа 1921 оны 10-р сард Сангийн яам Тадаад, дотоодын 
худалдаанаас гааль, түрээс хураах тухай” 7 зүйл бүхий дүрмийг боловсруулан 
батлуулжээ. Шинэ дүрмийг Нийслэл хүрээнээ 10-р сарын 20-ны өдрөөс мөрдөж 
эхэлснээр ардын засагт Монгол Улсын гаалийн алба ажил үүргээ гүйцэтгэж эхэлсэн 
бөгөөд эдүгээ Монголын гаальчдын өдөр болгон тэмдэглэж байна. Тэр үеийн 
Сангийн яам ерөнхий нягтлан бодох, ажил тэжээлийн, улсын баялгийг байцаан 
судлах, мөнгөн сан, гааль, түрээсийн 6 хэлтэстэй байв. Энэ мөнгөн сан, гааль, 
түрээсийн хэлтэс нь угтаа 1912 онд байгуулагдсан үндэсний гаалийн албыг сэргээн 
байгуулсан төдийгүй одоогийн Ãаалийн байгууллагын эх үүсвэр байв. Энэ хэлтэс нь 
одоогийн албан татварын газар, төрийн өмчийн хороо, банк, Ãаалийн байгууллагын 
үүргийг нэгтгэн гүйцэтгэж байсан. 

 
5.  Монгол улсын үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримтлал
   i. V. Эдийн засгийн аюулгүй байдал
6.  Основы  таможенного  дела.  Учеб.  Пособие. Т.2  /Под общ.ред. Ю.Ф 

Азарова. М.: РИО РТА, 2005. стр 50-170.
7.  Ж Булган. Ãаалийн бүрдүүлэлт, гаалийн горим. УБ. 2003

Ãаалийн 
байгууллагын 
үүсэл, хөгжил
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Ãаалийн алба нь эдийн засгийн гадаад, дотоод харилцаа үндэсний эрх ашигтай 
холбогдон гаалийн бодлого, статус, бүтэц, зохион байгуулалт нь өөрчлөгдөж байдаг 
нийтлэг зүй тогтлын дагуу хөгжлийн тодорхой үе шатыг туулсан билээ. Ãаалийн 
алба 1921-1930 онд Сангийн яаманд хэлтэс, 1930-1932 онд Худалдаа аж үйлдвэрийн 
яаманд, 1954-1956 онд Öэрэг, нийгмийг аюулаас хамгаалах яаманд, 1956-1991 
онд Ãадаад худалдааны яаманд хэлтэс, тус яамны харъяа Ãаалийн ерөнхий хороо, 
Ãаалийн хэрэг эрхлэх газар нэртэй ажиллаж байжээ.

Монгол оронд 1990 оныг хүртэл ноёрхож байсан төвлөрсөн төлөвлөгөөт эдийн 
засаг нь төрийн болон төржсөн хоршооллын өмч, ажил үйлчилгээний хатуу 
хяналттай үнэ, материал, санхүү хөдөлмөрийн хуваарилалтын тогтолцоо, гадаад 
худалдаан дахь улсын онц эрх зэрэгт тулгуурлаж байсан юм. Энэ нөхцөлд гаалийн 
эрх, үүрэгявцуурч, үнэн хэрэгтээ зорчигчийн ачаа, тээштэй ажиллах үндсэн үүрэгтэй 
болсон байна. 1990-ээд оноос өрнөсөн ардчилал шинэчлэлийн өрнөлт зах зээлийн 
харилцаанд шилжих явцад өмчийн олон хэлбэр бий болж, үнийг чөлөөлөн гадаад 
худалдааг либералчилснаар хуваарилалтын тогтолцоо задарч, зах зээлийн орчин 
бүрдэж эхэлжээ. Энэ үеэс гаалийн бодлогыг шинээр тодорхойлох шаардлагууд 
урган гарсан байна2.

Ийнхүү зах зээлийн харилцааны эхэн үед тохирсон Ãаалийн байгууллага 
шинэчлэгдсэн бөгөөд 1991 онд шинэ Ãаалийн хууль батлаж, 1996 онд шинэчлэгдэх 
хүртэл хугацаанд гаалийн үйл ажиллагааг олон улсын жишигт ойртуулахад 
чиглэгдсэн, төрөөс гаалийн талаар явуулах боддогыг хэрэгжүүлэх үүрэг бүхий 
төрийн захиргааны төв байгууллага болох Улсын Ãаалийн ерөнхий газрыг 1990 онд 
Засгийн газрын дэргэд байгуулж, 1992 оноос Монгол Улсын гаалийн ерөнхий газар 
хэмээн нэрийджээ.

1996 онд шинэчлэгдсэн Ãаалийн тухай хуулинд /48-р зүйл/ Ãаалийн удирдах төв 
байгууллагын дүрмийг Монгол Улсын Засгийн газар, гаалийн газар, хорооны бүтэц, 
зохион байгуулалт, дүрмийг гаалийн удирдах төв байгууллага батална” гэж заасны 
дагуу Засгийн газрын 1999 оны 141 тоот тогтоолоор МУÃЕÃ-ын дүрмийг баталсан 
байна. Энэ тогтоолд заасны дагуу МУÃЕÃ нь төрийн хууль тогтоомж, стандартыг 
сахиулах замаар улс орны хэмжээнд гаалийн бодлогыг хэрэгжүүлэх Засгийн газрын 
тохируулагч агентлаг юм.

Монгол Улс дэлхийн 171 орныг эгнээндээ нэгтгэсэн Дэлхийн гаалийн байгууллагын 
гишүүнээр 1991 онд элсэж, тус байгууллагын тулгуур конвенци болох “Барааг 
тодорхойлох, кодлох уялдуулсан системийн конвенци”, Ãаалийн бүрдүүлэлтийг 
хялбарчлах, уялдуулах тухай” олон улсын конвенцид нэгдэн орсон байна.

Засгийн   газар нь үйл ажиллагааныхаа зохих хүрээ, салбарт 
тохируулах болон хэрэгжүүлэх чиг үүрэг бүхий Засгийн газрын 
агентлагийг Улсын Их Хурлаас зөвшөөрсөн бүдүүвчийн дагуу 
байгуулан ажиллуулж болно. 

Ãаалийн үйл ажиллагаа нь төрийн дотоод, гадаад бодлогын тэргүүнд тавигдаж 
нийгэм, эдийн засгийн болон гадаад, дотоод бодлогын хөтөлбөр, төлөвлөгөөг 
хэрэгжүүлэх олон чухал асуудалтай шууд холбоотой.

Ãаалийн байгууллага нь гаалийн удирдах төв байгууллага, түүний харъяа гаалийн 
газар хорооноос бүрдэнэ. Ãаалийн газар нь алба, салбартай байж болно.
2 Ш.Öогтоо “Ãаалийн эрх зүй” 

Ãаалийн 
байгууллагын эрх 
зүйн байдал
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Ãаалийн байгууллага нь:
1. гаалийн хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах, биелэлтэд 

хяналт тавих;
2. гаалийн болон бусад татвар ногдуулж барагдуулах;
3. гаалийн статистик мэдээлэл гаргах;
4. гаалийн хууль тогтоомжийн зөрчилтэй тэмцэх үүрэгтэй.
Ãаалийн байгууллага нь үйл ажиллагаандаа хууль дээдлэх, иргэний хуулиар 

олгогдсон халдашгүй эрхийг хүндэтгэх, доод шатны гаалийн байгууллага нь нь 
дээд шатны байгууллагадаа шууд захирагдах зарчмыг удирдлага болгоно. Ãаалийн 
байгууллагыг улсын төсвөөс санхүүжүүлж, үйл ажиллагаа явуулах эдийн засгийн 
баталгааг төр хангана. Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн удирдлага нь өөрийн нутаг 
дэвсгэрт ажиллах гаалийн байгууллагад шаардлагатай эзэмшил газар олгож, холбоо, 
эрчим хүч, дулаанаар саадгүй үйлчилж, үйл ажиллагаагаа хэвийн байдлаар явуулах 
нөхцлөөр хангана.

Аль ч шатны гаалийн байгууллага нь хууль сахиулах байгууллага мөн. Хууль 
сахиулах байгууллага гэж өөрийн үйл ажиллагаагаараа Үндсэн хууль, ардчилсан хэм 
хэмжээний дотор хууль дүрэм сахиулах, иргэд, нийгэм улсын эрх ашиг сонирхлыг 
хамгаалан, хууль зөрчиж гэмт хэрэг өдүүлэхээс сэрэмжлэх, таслан зогсоох ба хууль 
зөрчсөн гэмт этгээдүүдэд хариуцлага хүлээлгэх төрийн байгууллага юм. Ãаалийн 
байгууллага нь нь үндсэн зорилго, эрх мэдлээ улсын эрх ашиг, улс орны эдийн 
засгийн тусгаар тогтнол, аюулгүй байдал дээр тулгуурлан явуулдаг нь Ãаалийн
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Бүдүүвч 5. МУГÅГ-ын харьяа гаалийн газар, хороо

Монгол Улсын 
Ãаалийн Ерөнхий 

Ãазар

Улаанбаатар дахь 
гаалийн газар

Буянт-Ухаа дахь
гаалийн газар

Сэлэнгэ аймаг 
дахь гаалийн газар

Замын-Үүд дэх 
гаалийн газар

Дорнод аймаг 
дахь гаалийн газар

Ховд аймгийн Булган 
дахь гаалийн газар

Баян-Өлгий аймаг 
дахь гаалийн газар

Орхон аймаг дахь 
гаалийн газар

Өмнөговь аймаг 
дахь гаалийн газар

Зэлтэр дэх 
хилийн боомт

Хонгор овоо, 
Öагаан арал, Хутаг 
өндөр, Хүдэрийн 

хилийн гарц

Эрээнцав дахь 
гаалийн салбар, 

Ульханмайхан дахь 
гаалийн салбар, 

Хавирга дахь 
гаалийн салбар, 
Баянхошуу дахь 
гаалийн салбар, 

Аргацын голын гарц

Ховд дахь гаалийн 
салбар, ßрант, 

Байтагийн хилийн 
боомт

Öагааннуур дахь 
гаалийн салбар, 

Даянгийн хилийн 
боомт

Тэшиг дэх 
гаалийн салбар

Шивээхүрэн дэх 
гаалийн салбар, 
Ãашуун сухайт 
дахь гаалийн 

салбар

Завхан аймгийн 
Арцсуурь дахь 
гаалийн хороо

Дархан-Уул аймаг 
дахь гаалийн 

хороо

Увс аймаг дахь 
гаалийн хороо

Сүхбаатар аймгийн 
Бичигт дэх гаалийн 

хороо

Хөвсгөл аймгийн 
Ханх дахь гаалийн 

хороо

Сайншанд дахь 
гаалийн хороо

Ãовь-Алтай аймаг 
дахь гаалийн хороо

Олон Улсын 
шуудан илгээмж 

дэх гаалийн хороо

Боршоо дахь 
гаалийн салбар, 
Тэс дэх гаалийн 

салбар, Асгатын гол, 
Бөхмөрөн, Харигийн 
гол, Тээл, Давстын 
дамжин өнгөрүүлэх 

хилийн гарц

Баянзүрх, Шишгэд 
гол, Хээгтийн 
хилийн гарц

Бор-Өндөр, Хар 
айраг дахь гаалийн 

салбар, Хангийн 
хилийн боомт

Бургастайн хилийн 
боомт

Буянт-Ухаа дахь 
олон улсын шуудан 

илгээмжийн 
гаалийн салбар
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Монгол Улсын гаалийн байгууллагын хууль сахиулагч шинж чанарын
байгууллагын зорилт гол нөхцлийг бүрдүүлдэг болно.

Эрх зүйн шинэчлэлтийн талаар.
  Эрх зүйн шпнэчлэлтийг гүнзгийрүүлэн, олон улсын жишигт нийцүүлэх;
  Ãаалийн болон гаалийн тариф, татварын хуулиудын төслийг боловсруулж, 
УИХ-аар батлуулж, мөрдөн ажиллах;

   Ãаалийн хууль тогтоомжийг Киотогийн болон бусад конвенцид нийцүүлэн 
шинээр боловсруулж мөрдөх;

   Öахим бүрдүүлэлтийг өргөжүүлэх, электрон гаалийн үйлчилгээтэй холбогдох 
эрх зүйн үндсийг бүрдүүлэх;

   Эрх зүйн баримт бичгийн хэрэгжилтийн үр нөлөөг нэмэгдүүлж, гаальчдын 
дунд төрөлжсөн сургалт явуулах;

Худалдааг хөнгөвчлөх талаар.
   Журам дүрмийг боловсруулахдаа бизнесийн төлөөллийн саналыг өргөнөөр 
тусгах зарчмыг баримтлах;

  ДÃБ-ын Худалдааг хөнгөвчлөх, аюулгүй байдлыг хангах багц стандартыг 
хэрэгжүүлэх;

  Ãаалийн үйл ажиллагаатай холбоотой санал хүсэлт, гомдлыг нээлттэй 
интернет вэб хуудсаар солилцон шуурхай барагдуулах;

  Олон нийтэд зориулсан цахим үйлчилгээг сайжруулан хөгжингүй орны 
түвшинд хүргэх;

  Ãадаад худалдааны цахим нэг цонх"-д холбогдох төрийн байгууллагуудыг 
татан оролцуулж, мэдээллийн цахим нэг орон зайг бий болгох;

Гадаад хамтын ажиллагааны талаар.
  ДÃБ, бүс нутгийн гаалийн байгууллагуудтай хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх, 
техникийн туслалцаа авах, хамтран ажиллах;

  Хөрш орнуудын гаалийн байгууллагатай гаалийн хяналт шалгалтыг хамтран 
хийх, зөрчлийн болон статистикийн мэдээ солилцох;

  Ази, Номхон далайн бүс нутгийн хэмжээнд идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулж, 
бүс нутгийн хэмжээний сургалт семинарыг зохион байгуулах;

  Ãадаадын экспертизийг эх орондоо урьж, хар тамхи, хордуулах, тэсрэх болон 
цацраг идэвхт бодисыг илрүүлэх чиглэлээр мэргэшсэн боловсон хүчин 
бэлтгэх;

  Ãаалийн байгууллагын туршлага суддах, гаальчдын мэргэшлийг дээшлүүлэх 
сургалтуудыг тус тус зохион байгуулах болно.
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1.  Ãаалийн байгууллага дараах үндсэн үүргийг гүйцэтгэнэ.
a)  гаалийн хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах, 

биелэлтэд хяналт тавих
b)  гаалийн болон бусад татварыг ногдуулж, барагдуулах
c)  гаалийн статистик мэдээ гаргах
d)  гаалийн хууль тогтоотжийн зөрчилтэй тэмцэх
e)  дээрх бүгд

2.  Ãаалийн газар, хорооны бүтэд, зохион байгуулалт, дүрмийг хаанаас 
батлах вэ?
a)  гаалийн удирдах төв байгууллагын саналыг үндэслэн Засгийн газар
b)  гаалийн газар, хороод өөрөө
c)  Засгийн газар
d)  гаалийн удирдах төв байгууллага

3.  Ãаалийн удирдах төв байгууллагын дэд даргыг томилно.
a)  Засгийн газраас
b)  гаалийн удирдах төв байгууллагын даргын саналыг үндэслэн УИХ-аас
c)  гаалийн удирдах төв байгууллагын даргын саналыг үндэслэн  

Засгийн газар
d)  гаалийн байгууллага хамаарч байгаа Засгийн газрын гишүүний саналыг 

үндэслэн Засгийн газраас
4.  Ãаалийн байгууллага үйл ажиллагаандаа дараах зарчмыг баримтлана. 

Үүнд:
a)  хууль тогтоомжид өөрөөр заагаагүй бол аливаа этгээд татвар 

ногдуулах, хөнгөлөх, чөлөөлөх талаар бусдын өмнө үүрэг хүлээж 
болохгүй

b)  иргэний хуулиар олгогдсон халдашгүй эрхийг хүндэтгэх
c)  үр ашииг, үр нөлөөтэй ажиллах
d)  ардчилсан ёс, шударга ёс, үндэсний эв нэгдлийг хангах

5.  Ãаалийн байгууллага ямар зорилгоор гаалийн асуудлаар сургалт явуулж, 
мэдээлэл, зөвлөлгөө өгч болохыг хуульчлан заасан байдаг вэ?
a)  итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч, гаалийн зуучлагч бэлтгэх
b)  гадаад худалдааны тарифын ба тарифын бус зохицуулалтыг нийтэд 

ойлгуулах
c)  гаалийн горимын асуудлыг нийтэд ойлгуулах
d)  дээрх бүгд

6.  Ãаалийн хөгжлийн санг бүрдүүлэх, захиран зарцуулах журмыг хаанаас 
батлах вэ?
a) Монгол Улсын Засгийн газар УИХ
b) гаалийн удирдах төв байгууллага өөрөө
c) гаалийн удирдах төв байгууллагын саналыг үндэслэн Засгийн газар 

7.  Мэдүүлэгч гаалийн үнийг үнэн зөв, бодит үндэслэлтэй тодорхойлсон 
эсэхийг шалгаж шийдвэрлэнэ.
a) Барааг импортлогч, экспортлогч

Хяналтын асуулт
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b) татварын байгууллага
c) гаалийн байгууллага
d) мэдүүлэгч өөрөө

8. Ãаалийн байгууллага гаалийн хилээр нэвтэрсэн бараатай холбогдолтой  
статистикийн мэдээлэл цуглуулах, бүртгэх, боловсруулах, дамжуулах 
гаалийн мэдээллийн сан, сүлжээг ашиглан гадаад худалдааны гаалийн  
статистикийн мэдээллийг эрхлэн гаргана. Статистикийн мэдээлэл хөтлөх 
аргачлалыг хаанаас батлахвэ?
a) гаалийн удирдах төв байгууллага
b) Монгол Улсын Засгийн газар
c) СЭЗЯ
d) статистикийн төв байгууллагатай хамтран гаалийн удирдах төв 

байгууллага
9.  Ãаалийн байгууллага нь:

a) гаалийн хууль тогтоомжийн   биелэлтийг хангуулах үндсэн чиг үүрэг 
бүхий хууль сахиулах байгууллага

b)  улсын төсвийг бүрдүүлэх санхүүгийн байгууллага
c)  татварыг    ногдуулж,    төлөх   явцад   хяналт    тавих   татварын 

байгууллага
d)  төрийн үйлчилгээний алба

10.  Татваргүй барааны дэлгүүрийн барааны зориулалт
a) Гаалийн нутаг дэвсгэрт хэрэглэх зориулалтгүй бараа
b) Гаалийн хяналтан дор борлуулагдах бараа
c) гаалийн болон бусад татвар үлшингэсэн үнээр худалдаалах бараа
d) Гаалийн нутаг дэвсгэрт байгуулсан дэлгүүрт худалдах бараа

1. Ãаалийн бүрдүүлэлтийн горимыг хялбарчлах, уялдуулах тухай” олон   
улсын конвенци VIII, ЕХ хавсралт (Киото,1999)

2. Ãаалийн тухай хууль VI бүлэг (1996)
3. Үндэсний аюулгүй байдлын тухай Монгол улсын хууль
4. Төрийн албаны тухай хууль (2002)
5. Монгол улсын гадаад бодлогын үзэл баримтлал Ш.Эдийн засгийн  

гадаад харилцааны бодлого
6. Монгол улсын үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримтлал V.Эдийн засгийн 

аюулгүй байдал
7. Монгол Улсын гаалийн байгууллагын стратегийн төлөвлөгөө. 2005-  

2007

 Ýх сурвалж
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 Модуль 2: ÃÀÀËÈÉÍ ХЯÍÀËТ, Б¯ÐД¯¯ËÝËТ
 Модулийг судлах хэрэгцээ, шаардлага

Ãаалийн байгууллагын гүйцэтгэвэл зохих нэг чухал үүрэг нь гаалийн хяналт 
юм. Ãаалийн хууль тогтоомжийн биелэлтийг хангах, гаалийн харилцаанд 
оролцогч иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагын эрхийг хамгаалах, гаалийн 
татвар ногдуулах, барагдуулах, бараа, тээврийн хэрэгслийг гаалийн хилээр 
нэвтрүүлэх эсэхэд зөвшөөрөл олгох явдлыг гаалийн хяналтын явцад гаалийн 
байгууллага шийдвэрлэдэг. Иймээс “гаалийн хяналт” гэсэн нэр томъёог зөв 
ойлгож, түүний эрх зүйн зохицуулалтыг тодорхойлж, улмаар гаалийн хяналт 
хийх анхан шатны мэдлэг, чадвартай байх нь гаалийн хууль тогтоомжийн 
биелэлтийг хангахад чухал ач холбогдолтой юм.
Ýзэмших мэдлэг: “гаалийн хяналт” нэр томъёог тайлбарлах, гаалийн 

хяналтын зорилго, зарчим, хяналтын субьект, обьект, 
гаалийн хяналтын үйл ажиллагааны эрх зүйн зохицуулалт, 
ач холбогдлыг тодорхойлох

Ýзэмших чадвар: гаалийн хяналтыг зөв хэрэгжүүлэхэд шаардагдах мэдээлэл 
цуглуулах, боловсруулах, ашиглах

Хугацаа:  16 цаг

Модулийн агуулга
 Ãаалийн хяналт 
 Ãаалийн бүрдүүлэлт 
 Ãаалийн зөрчил

 2.1. Ãаалийн хяналт
Ýзэмших мэдлэг:  “гаалийн хяналт” нэр томъёог тайлбарлах, гаалийн 

хяналтын зорилго, зарчим, хяналтын субьект, обьект, 
гаалийн хяналтын үйл ажиллагааны эрх зүйн зохицуулалт, 
ач холбогдлыг тодорхойлох

Ýзэмших чадвар:  гаалийн хяналтыг зөв хэрэгжүүлэхэд шаардагдах мэдээлэл 
цуглуулах, боловсруулах, ашиглах

Хугацаа: 6 цаг

Ãаалийн бодлогыг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны нэг 
хэлбэр нь гаалийн хяналт юм. Ãаалийн хилээр нэвтрүүлэх 
бараа, тээврийн хэрэгсэлд гаалийн хяналт тавих нь гаалийн 
байгууллагын үндсэн ажлын хүрээнд хамрагдана.

Ãаалийн тухай хуулинд зааснаар Ãаалийн хяналт гэж Монгол Улсын нутаг 
дэвсгэрт гаалийн хууль тогтоомжийг мөрдүүлэх, түүний биелэлтийг хангуулах 
үүднээс гаалийн байгууллагын хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээг хэлнэ”.

Ãаалийн тухай хуульд гаалийн байгууллага гаалийн хяналтыг хэрэгжүүлэх эрх 
зүйн үндсийг тусгасан байна. Тухайлбал, “Бараа, тээврийн хэрэгслийг гаалийн 
байгууллага бүхий хилийн боомтоор нэвтрүүлнэ” гэж заасан нь хилээр нэвтрүүлж 
буй бараа, тээврийн хэрэгсэлд зөвхөн гаалийн байгууллага хяналтыг тавих бөгөөд 
гаалийн байгууллагагүй хилийн боомтоор бараа, тээврийн хэрэгслийг нэвтрүүлэхгүй 

Ãаалийн хяналтын 
тухай ойлголт, мөн 
чанар
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байхыг тодорхойлсон байна. Ãаалийн хилээр нэвтрүүлэх бараа, тээврийн хэрэгслийн 
талаархи мэдээллийг бараа эзэмшигч, эсхүл түүнийг төлөөлж байгаа гаалийн 
зуучлагч байгууллага гаалийн байгууллагад мэдүүлэх үүрэгтэйг хуульчлан заасан 
байдаг. Түүнчлэн Ãаалийн хяналтад байгаа бараа, тээврийн хэрэгслийг гаалийн 
байгууллагын зөвшөөрөлгүйгээр хөдөлгөх, захиран зарцуулахыг хориглоно” гэсэн 
зүйл нь гадаад худалдааны барааг гаалийн хилээр оруулах, гаргах зөвшөөрлийг 
гаалийн байгууллага шийдвэрлэх эрхтэй гэсэн агуулгыг илэрхийлнэ.

Ãаалийн хяналтын зарчим гэдэгт гаалийн хууль болон бусад хууль, эрх зүйн 
хэм хэмжээг сахиулахын зэрэгцээ олон улсын худалдаа, аялал жуулчлалд ихээхэн 
дэмжлэг үзүүлэхийг ойлгоно.

Үүнтэй холбогдуулан, гаалийн хяналт нь дээрх зарчмын зорилгыг хангахуйц 
хамгийн бага түвшинд хязгаарлагдах бөгөөд түүнийг хэрэгжүүлэх үйл явц нь 
эрсдэлийн удирдлагын аргаар сонголтын үндсэн дээр явагдана. Дээрх зарчмыг 
удирддага болгон ажилласнаар гаалийн байгууллагад дараах боломж бүрдэнэ:

   өндөр эрсдэлд анхаарлаа төвлөрүүлж, нөөцийг илүү үр ашигтай хэрэглэх 
боломжийг бүрдүүлэх;

   гаалийн хууль тогтоомжийн зөрчил болон хууль тогтоомжийг сахин мөрдөхгүй   
байгаа   гадаад  худалдаанд   оролцогч,   жуулчдыг   илрүүлэх боломжийг 
нэмэгдүүлэх;

   хуулийг сахин мөрддөг гадаад худалдаанд оролцогчид болон жуулчдад нилээд 
өргөн хүрээнд дэмжлэг үзүүлэх;

   худалдаа, аялал жуулчлал, ачаа тээврийн урсгалыг түргэсгэх. 
Ãаалийн хяналтын зорилго нь гаалийн хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх үйл 

ажиллагаа юм. Энэ үйл ажиллагаа улс орны Үндэсний аюулгүй байдлыг хамгаалах, 
гаалийн байгууллагын үндсэн үүргийг хангахад чиглэгдэнэ.

Ãаалийн хяналтыг боловсронгуй болгоход эрсдэл тооцох аргыг хэрэглэнэ.

Бүдүүвч 6. Гаалийн хяналтын хэлбэр

Ãаалийн хяналтын хэлбэр

Бараа, тээврийн хэрэгслийн 
хөдөлгөөнд тавих гаалийн хяналт 

 а/ бичиг баримтыг шалгах;
 - гаалийн мэдүүлгийн 

өмнөх бичиг баримт;
 -  гаалийн мэдүүлэг, 
 -  дагалдах бичиг баримтыг 

шалгах;
 - бусад бичиг баримт;
 - гаалийн бүрдүүлэлт;

б/ хүний биед үзлэг хийх;
в/ зорчигчийн шалгалт 
г/ барааны тэмдэглэгээ

Аудитад суурилсан
гаалийн хяналт

Ãаалийн бүрдүүлэлтийн 
дараах шалгалт 
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Бүдүүвч 7. Гаалийн хяналтын субъект, объект

Ãаалийн байгууллага гаалийн хяналтыг тодорхой газарт 
хэрэгжүүлнэ. Үүнийг гаалийн хяналтын бүс гэж нэрлэнэ. Ãаалийн 
хяналтын бүсийг гаалийн бүрдүүлэлт хийх, барааг ачиж, буулгах 

болон тэдгээрийг шалгах байр, талбай, агуулах зэрэг гаалийн хууль тогтоомжид 
заасан газарт байгуулна. Ãаалийн хяналтын талбай, түр агуулах, гаалийн баталгаат 
болон тусгай бүс, татваргүй барааны дэлгүүрт агуулагдаж байгаа барааг гаалийн 
хяналтад байгаа бараа гэнэ.

Ãаалийн хяналтын бүсийг байнгын болон түр гэж хоёр ангилна. Байнгын 
гэдэгт гаалийн хяналтад байгаа барааг агуулж буй объектыг ойлгоно. Ãаалийн түр 
хяналтын бүс нь гаалийн хяналтын тусгай хэлбэрийг хэрэгжүүлэх шаардлага гарсан 
тохиолдолд бий болно. Тухайлбал, гаалийн байгууллагын даргын шийдвэрээр 
гаалийн шалгалт хийх үеийн байршил, эсхүл зорчигчид шалгалт хийх үеийн галт 
тэрэгний купе зэргийг түр хяналтын бүсэд тооцно.

Ãаалийн хуулинд зааснаар гаалийн байгууллага гаалийн хилээр нэвтрүүлэх 
бараа, тээврийн хэрэгсэлд гаалийн бүрдүүлэлт хийх зориулалт бүхий гаалийн 
хяналтын талбайг өөрийн хариуцах нутаг дэвсгэрт байгуулна. Ãаалийн хяналтын 
талбай байгуулахад дараах нөхцөл, шаардлагыг хангасан байна. Үүнд:

а. Ãаалийн хяналтын талбайд орох, гарах хаалганаас бусад газраар бараа, 
тээврийн хэрэгсэл, бие хүн нэвтрэх боломжийг хаасан хашаа, тор татсан байх;

Ãаалийн 
байгууллага

Бараа, тээврийн 
хэрэгслийг эзэмшигч

Ãаалийн хяналтад оролцогчид 
/эксперт, мэргэжилтэн, 
хөндлөнгийн гэрч г.м./

Бараа эзэмшигчид үйлчилгээ үзүүлдэг 
итгэмжлэгдсэн тээвэрлэгч, агуулахын 

эрхлэгч, гаалийн зуучлагч г.м.

Ãаалийн хяналтын 
субúект

Ãаалийн хяналтын 
обúект

Бараа, тээврийн хэрэгсэл

Ãаалийн мэдүүлэг, дагалдах бичиг баримт

Тусгай зөвшөөрлийн дагуу гаалийн үйлчилгээ 
эрхэлдэг аж ахуй нэгжийн үйл ажиллагаа

Ãаалийн хяналтад байгаа барааны 
горимын шаардлага, нөхцөл

Ãаалийн татвар, хураамжийн төлбөр

Ãаалийн 
хяналтын бүс
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б.  Ãаалийн хяналтын талбайд ачаа зөөвөрлөх тэргэнцэр, бараа ачих, буулгах 
тоног төхөөрөмж, ачаа жигнэх пүү, зориулалтын саравч, цахилгаан, ус суваг, 
холбооны шугам сүлжээ, өрөө, танхим зэрэг гаалийн бүрдүүлэлт, хяналт, 
шалгалтыг хэвийн явуулахад зайлшгүй шаардлагатай зүйлс байх;

в. Ãаалийн түр агуулахтай байхыг шаардана. 
Ãаалийн хяналтын талбай гаалийн удирдах төв байгууллагаас баталсан   

дүрэмд заасан дэглэмтэй байна. Үүнд:
а. Талбайд орж, гарахад зөвшөөрлийг үндэслэнэ.
б. Талбайд оруулсан бараа, тээврийн хэрэгслийг 30 минутын дотор гаалийн 

байгууллагад бүртгүүлнэ.
в. Ãаалийн хилээр нэвтрүүлэх барааг хяналтын талбайд оруулсан өдрөөс хойш 

3 хоног хадгална. Энэ хугацаанд гаалийн бүрдүүлэлт хийлгээгүй бол гаалийн 
түр агуулахад шилжүүлнэ г.м.

Ãаалийн түр агуулах - гаалийн шалгалтын үр нөлөөг дээшлүүлэх, албан татварыг 
барагдуулах, тээврийн хэрэгслийн сул зогсолтыг арилгах зорилгоор байгуулна. 
Битүү агуулах, задгай талбайн хэлбэрээр байгуулж болно. Ãаалийн хяналтын 
талбайд хадгалах хугацаа хэтэрсэн барааг шилжүүлэх битүү агуулах байхгүй 
тохиолдолд гаалийн нээлттэй түр агуулахад шилжсэнээр тооцож, гаалийн хяналтын 
талбайд барааг хадгална.

Ãаалийн байгууллагад мэдүүлээгүй бараа, тээврийн хэрэгслийг ачааны манифест, 
тээврийн бусад бичиг баримтыг үндэслэн, бүртгэл хөтөлж, гаалийн түр агуулахад 
оруулна. Агуулахад бараа, тээврийн хэрэгслийг 2 cap, түргэн гэмтэх болон аюултай 
барааг 7 хоног хадгална.

Хадгалах хугацаа дууссан барааг зохих журмын дагуу улсын орлого болгоно.
Ãаалийн байгууллага нь өөрийн хариуцах нутаг дэвсгэрт байгуулагдсан гаалийн 

баталгаат бүс, татваргүй барааны дэлгүүрийн үйл ажиллагаанд хяналт тавина. 
Ãаалийн баталгаат бүс, тусгай бүсэд хяналт тавих үндсэн бичиг баримт нь гаалийн 
мэдүүлэг, бүртгэл болно.

Татваргүй барааны дэлгүүр нь гаалийн хилээр нэвтрэх зорчигч, олон улсын 
тээврийн хэрэгслийн багийк гишүүн, Монгол Улсад суугаа Дипломат төлөөлөгчийн 
газрын болон Олон улсын байгууллагын дипломат эрх ямба эддэх албан тушаалтанд 
үйлчлэх зориулалттай. Дэлгүүрийг хилийн боомт, ол он улсын нисэх онгоцны 
буудал, гаалийн нутаг дэвсгэрийн гүнд байгуулах бөгөөд дэлгүүрийн ажиллах 
цаг дуусах үед дэлгүүрийн танхим, байр, агуулах, туслах байгууламжид гаалийн 
байгууллага лац, ломбо, тэмдэг тавьж, битүүмжлэн, нээхэд нь лац, тэмдгээ шалгаж, 
ажиллах зөвшөөрөл өгнө.

Ãаалийн хилээр нэвтрүүлэх бараа, тээврийн 
хэрэгсэл тодорхой хугацаанд гаалийн хяналтад 
байна. Энэ нь гадаад худалдааны хэлцлийн төрөл, 
мэдүүлэгчийн сонгосон горимоос шалтгаална. Монгол 
Улсын хилээр оруулсан үеэс импортын барааны 

гаалийн хяналт эхлэх бөгөөд экспортын барааны хувьд гаалийн байгууллагад 
мэдүүлсэн үеэс эхэлдэг. Түр хугацаагаар гаалийн нутаг дэвсгэрт оруулж байгаа, 
эсхүл түүнээс гаргаж байгаа барааны гаалийн хяналтад байх хугацаа нь гаалийн 
болон бусад татварыг төлсөн эсэхээс шалтгаалж ялгаатай байна.

Бараа, тээврийн хэрэгсэл 
гаалийн хяналтад байх 
хугацаа
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 Ãаалийн тухай хуулийн 6-р зүйлд заасны дагуу гаалийн хилээр нэвтрүүлэх бараа, 
тээврийн хэрэгсэл нь гаалийн хяналтад байна.

 
1. “Ãаалийн бүрдүүлэлтийн горимыг хялбарчлах, уялдуулах тухай” олон 

улсын  конвенци VI хавсралт        (Киото, 1999)
2. Ãаалийн тухай хууль I, II, VI, VII бүлэг (1996)
3.  Үндэсний аюулгүй байдлын тухай Монгол улсын хууль
4.  Монгол Улсын Дээд шүүхийн 2001 оны 439 дүгээр тогтоол
5.  МУÃЕÃ-ын даргын 2006 оны 50 тоот тушаал “Ãаалийн хилээр нэвтрүүлэх 

бараа, тээврийн хэрэгсэлд гаалийн хяналт, шалгалт хийх үйл ажиллагааны 
журам”

6.  МУÃЕÃ-ын даргын 2006 оны 51 тоот тушаал “Ãаалийн бүрдүүлэлтийн 
горимыг хэрэгжүүлэх тухай”

7.  МУÃЕÃ-ын даргын 2005 оны 778 тоот тушаал “Ãаалийн бүрдүүлэлтийн 
дараах шалгалт хийх журам”

8.  Монгол Улсын гадаад бодлогын үзэл баримтлал III. Эдийн засгийн гадаад  
харилцааны бодлого

9. Монгол Улсын Үндэсний аюулгүй байдлын үзэл баримтлал. V. Эдийн 
засгийн аюулгүй байдал

10.  Олон улсын худалдааг хөнгөвчлөх, аюулгүй байдлыг хамгаалах багц 
стандартын тухай гаалийн хамтын ажиллагааны зөвлөлийн Резолюци.  
2005 оны 6 cap

11. Контейнерийн тээвэрт ломбоны бүтэн байдлыг хангах хөтөлбөр. 2005
12.  Ã. Сэсээр “Дэлхийн худалдааны байгууллагын эрх зүйн зарим асуудал”
13.  Тарифын бус хязгаарлалттай холбоотой хэлэлцээрүүд /126-133 хуудас/

Бүдүүвч 8. Барааг гаалийн хилээр нэвтрүүлэх ялгаа

Ãаалийн хилээр 
нэвтрүүлэх

 Ãаалийн хилээр 
гаргах

Ãаалийн хилээр 
оруулах

Ãаалийн нутаг дэвсгэрээр  
дамжуулан өнгөрүүлэх

Түр хугацаагаар Бүрмөсөн Улс 
хоорондын

Дотоодын

Өөрчлөлт 
оруулахаар

Өөрчлөлт   
оруулахгүйгээр

Бүтээгдэхүүн 
үйлдвэрлэх

Засвар хийх

Боловсруулалт 
хийх

 Ýх сурвалж
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ГААЛИЙН ЭРХ ЗҮЙ
МОДУЛЬ 2: ГААЛИЙН ХЯНАЛТ, БҮРДҮҮЛЭЛТ

2.1.1. Ãаалийн хяналт тавихад бүрдүүлэх бичиг баримт

Тээвэрлэгч гаалийн байгууллагад барааг дагалдах дараах худалдааны болон 
тээврийн бичиг баримт, тэдгээрт байх мэдээллийг гаргаж өгнө. 

Тээврийн бичиг баримт:
 - Агаарын тээвэр;
 - Төмөр замын тээвэр; 
Худалдааны бичиг баримт:
 - Төлбөрийн нэхэмжлэх;
 - Баглаа боодлын жагсаалт;
 - Чанарын гэрчилгээ /Стандарт, техникийн баримт/
 
 

 
 

 

№1. Ачааны манифест нөхөн бичих.
 “Тэнгэр трэйвэл” ХХК-ийн ОХУ-аас импортлож байгаа “Алейка” /дээд, 1-р 

зэргийн/ гурилын нийт үнэ 11350 ам.долл., дээд зэргийн гурил - 30 тн, 1-р 
зэрэг - 25 тн, илгээж буй хилийн гаалийн байгууллага нь Сэлэнгэ, хүлээн авах 
гаалийн хяналтын талбай нь Туушин ХХК, төмөр замын тээврийн хэрэгслийн 
дугаар - 700689, тээврийн баримтын дугаар 128345 болно. Нөхцөлийн дагуу 
дараах бичиг баримттай танилцан, ачааны манифест нөхөн бичиж, бүртгэл 
хөтлөн бараа, тээврийн хэрэгслийг гаалийн хяналтад авна уу?

Дасгал
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ÃОСУДÀÐСТВЕÍÍÀЯ СÈСТЕМÀ СЕÐТÈФÈКÀЦÈй
ÐЕСПУБËÈКÈ КÀÇÀХСТÀÍ

АО “Национальный центр экспертизы и сертификаций”
наименование органа по сөгъификаций

г. Астана ул. М.Ауэзова, 104. и его адрес
KZ 1 0 0 0 8 1        КСС№    1210361 
   СЕÐТÈФÈКÀТ СООТВЕТСТВÈЯ

Зарегистрирован в Ãосударственном реестре 

26октября 2005 г. 2008 г. 3 мая    № KZ6 6099981.01.01. 02374

1. Íастоящий     сертификат     удостоверяет,     что    должным     образом 
идентифицированная продукция    Мука шиеничная высшего,  1 сортов
 фасован. В п/п мешки весом по 50 кг, 25кг,    1 5 6 1 2 1
 наименование, тип, марка продукций     Код ТН ВЭД

25 кг, 50 кг; в бум. пакеты весом по 2 кг., 1 кг   1 0    91
серийное производство                                                                Код ТН ВЭД

 тип производства, размер партий 
изготовленная Казахстан                                                                                                  
страна. наименование предприятия, фирмы 
ОАО “Борат”                                                                                                                        
соответствует требованиям безопасности (качества), установленным в
  ÃОСТ 15463-74, СанПиН 3.90.960.92 п. 1.4.39    

нормативные документы и их пункты

 2. Çаявитель (продавец, изготовитель)   ОАО “Борат”   
  (нужное подчеркнуть)    наименование

г. Астана, ул. Угольная, 24.        
 адрес

           
3. Сертификат выдан на оснований    Протоколов испытаний № 0484-0586
       испытаний аккредитованной
от 13.10.2004г. аккредит.ИЛ АО “На ИЭкС”: KZ. 6100000.06.08.00003:  
 лабораторий, протокол № от, наименование лабораторий, регистрационный № в Ãосреестре,

Сертификата соответствия CMK KZ. 6400162.06.02.00113 от 02.04.04г.
 иностранного сертификата № ст, сертификата системы качества (производства)

           
4. Дополнительная информация Инспекционный контроль за соотв. сертиф.
продукций осушестевляет ОСАО “НаЦЭкС”. Заявителю дано право заверять 
копий сертиф. соответствия печатью предприятия.
Подпись руководителя органа по сертификаций 
или уполномоченного им лица   О.À.Контратов
       подпись инициалы, фамилия,

Подпись эксперта-аудитора    Б.Ð.Петров
       подпись инициалы, фамилия,

ВÍÈМÀÍÈЮ ÈÇÃОТОВÈТЕËЕÉ (ПÐОДÀВЦОВ) È КОÍТÐОËÈÐУЮЩÈХ ОÐÃÀÍОВ!
КОПИй СЕРТИФИКАТА ВЫПОËНßЮТСß ТОËЬКО НА БËАНКАХ УСТАНОВËЕННОÃО ОБРАЗÖА



46

ГААЛИЙН ЭРХ ЗҮЙ
МОДУЛЬ 2: ГААЛИЙН ХЯНАЛТ, БҮРДҮҮЛЭЛТ

1. Отправитель (наименование 
адрес, страна) ОАО “Борат” ул. 
Акжол 20, г.Астана Республика 
Казахстан

ОÐÈÃÈÍÀË №
                         KZ   М   6   547   00048

 
СЕÐТÈФÈКÀТ 

ПÐОÈСХОЖДЕÍÈЯ

Выдан в Республике Казахстан
 

2. Получатель (наименование 
адрес, страна)
Компания “Тэнгэр трейд” ул.Их 
тойруу-20, Сухэ-Баторский р-н 
г.Улан-Батор. Ãлавный корпус 
Компаний “Тулга”, Монголия
3. Вид транспорта и маршрут
ст.Сороковая-ст. Улан-Батор База 
“Материалимпекс ж/д транспортом

4. Для служебных отметок

5. Страна происхождения Республик 
Казахстан

6. Дополнительные сведения

№ 8. Описание товара  9. Количество 
мест и вид 
упаковки

 10. Обший вес или 
другое количество
 

1

2

Мука шиеничная высшего 
сорта
Мука шиеничная 1 сорта 
Договор №22 от 05.01.06г. доп.
соглашение №4

600 мешок

 100 мешок

30 тн 

25 тн

11.Удостоверение 
Настоящим удостоверяется, что 
декларация экспортера верна. 

Управление госнадзора по городу 
Астана 
г.Астана, 010000 
Улица 35-ая, 11 
7(2061)68-22-68 

15 марта 2007  

Место, дата, подпись уполномоченного лица, 
наименозание и лечать удостоверяяющей 
организаций

12.Декларация экспортера. 
Нижеподписавшийся заявляет, что 
вышеприведенные свединия соответётвуят 
действительноёт: что веё товары имеют 
происхождение страны, указанной в графе 
№5 настоящего сертификата: ёто товары 
экспортитуются в 

                              Монголия                            
(импортируюшая страна)

Место, дата, печать и подпись уподномоченного 
лица организаций-экспортера
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гаалийн хууль тогтоомж - гаалийн эрх зүйн харилцааг зохицуулж  
буй хууль, хуульчилсан актын нийлбэрийг ойлгино.
бараа - гаалийн хилээр нэвтрүүлж буй ачаа, тээш, эд зүйл, валют, 
валютын үнэт зүйл, улс хоорондын шуудан илгээмж, цахилгаан, 
дулааны болон бүх төрлийн эрчим хүч, мач, амьтан, ургамал бусад 
хөдлөх хөрөнгө,бүрмөсөн нэвтрүүлж буй тээврийн хэрэгслийг ойлгоно.
тээврийн хэрэгсэл - бараа болон зорчигч тээвэрлэж гаалийн хилээр 
түр хугацаагаар нэвтрэх бүх төрлийн тээврийн хэрэгсэл, түүний дотор 
чингэлэг, ердийн хөсгийг хэлнэ.
гаалийн хилээр нэвтрүүлэх - бараа, тээврийн хэрэгслийг гаалийн 
нутаг дэвсгэрт оруулах, дамжуулан өнгөрүүлэх, гаргахыг хэлнэ.
гаалийн зуучлагч байгууллага - бараа, тээврийн хэрэгсэл эзэмшигчтэй 
байгуулсан аж ахуйн гэрээний үндсэн дээр гаалийн хилээр нэвтрүүлэх 
бараа, тээврийн хэрэгслийг гаалийн байгууллагад мэдүүлэх ажлыг 
төлөөлөн хийх эрх бүхий хуулийн этгээдийг хэлнэ.
гаалийн баталгаат бүс - гаалийн баталгаат агуулах, гаалийн баталгаат 
үйлдвэрийн болон үзэсгэлэнгийн газар, гаалийн баталгаат барилгын 
талбайг хэлнэ.
Татваргүй барааны дэлгүүр - гаалийн нутаг дэвсгэр дээр хэрэглэх 
зориулалтгүй барааг гаалийн татваргүй оруулж, гаалийн болон болон 
бусад татвар үл шингэсэн үнээр гаалийн хяналтан дор борлуулах 
дэлгүүрийг ойлгоно.
эрсдэлийн удирдлага - эрсдэлтэй бараа, тээврийн хэрэгслийн 
хөдөлгөөнд хяналт тавихад зориулан гаалийн албыг хэрэгцээт 
мэдээллээр хангаж байгаа менежментийн арга ажиллагаа, туршлагыг 
хэрэгжүүлэх байнгын ажиллагаа.
барааг гаалийн хяналтан дор хүргэх - гаалийн байгууллагаас Монгол 
Улсын олон улсын гэрээний эсхүл, бусад улсын гаалийн болон эрх бүхий 
байгууллагатай харилцан тохиролцсоны үндсэн дээр Монгол Улсын 
гаалийн хилээр нэвтрүүлэхийг хориглосон барааны хууль бус эргэлтийг 
таслан зогсоох, оролцогч этгээдийг илрүүлэх зорилгоор барааг гаалийн 
хилээр хяналтын дор оруулах, дамжин өнгөрүүлэх, гаргахыг хэлнэ.

1.  Ãаалийн хяналтыг хэрэгжүүлэх эрх зүйн үндсийг тодорхойлно уу? 
Ãаалийн хяналтын зорилго юунд орших вэ? Ãаалийн хяналтын зарчим юунд 
орших вэ?

2. Ãаалийн хяналтыг хэрэгжүүлэх нутаг дэвсгэрийг тодорхойлохын учир 
холбогдлыг тайлбарлана уу?

3. Ãаалийн нутаг дэвсгэр”, “гаалийн хил” ойлголтын эрх зүйн ач холбогдол юу вэ?
4. Ãаалийн хяналтын хэлбэрийг хэрхэн сонгох вэ?
5. Ãаалийн зуучлагчийн эрх зүйн байдлыг тодорхойлно уу?
6. Ãаалийн түр болон баталгаат агуулахын ялгаатай буюу ижил төстэй 

талуудыг заана уу?
7. Хүний биед үзлэг хийх үндэслэлийг нэрлэнэ үү?

Íэр томú¸о

Хяналтын асуулт
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 2.2 Ãаалийн бүрдүүлэлт

Ýзэмших мэдлэг:   “гаалийн бүрдүүлэлт” нэр томъёог тайлбарлах, гаалийн 
бүрдүүлэлт хийх газар, цаг, гаалийн бүрдүүлэлтэд 
шаардагдах бичиг баримт, гаалийн мэдүүлэг, түүний   
агуулга, ач холбогдлыг тодорхойлох

Ýзэмших чадвар:  гаалийн бүрдүүл элт хийхэд шаардагдах мэдээллийг 
цуглуулах, боловсруулах

Хугацаа: 8 цаг

Ãаалийн хяналтыг хэрэгжүүлэх аргын нэг нь түүний гаалийн 
бүрдүүлэлтийн үйл ажиллагаа юм. Ãаалийн хилээр нэвтрүүлэх 
бүх бараа, тээврийн хэрэгсэлд гаалийн бүрдүүлэлт хийнэ 
Ãаалийн бүрдүүлэлтийн зорилго нь гаалийн хяналтад байгаа 

барааг мэдүүлэгчийн сонгосон горимын дагуу гаалийн хилээр нэвтрүүлэхэд оршино. 
Ãаалийн тухай хуулинд зааснаар “гаалийн хилээр нэвтрэх бараа, тээврийн 

хэрэгслийг гаалийн байгууллагад мэдүүлсэн үеэс эхэлж, гаалийн бичиг баримтыг, 
шаардлагатай бол бараа, тээврийн хэрэгслийг шалгах, гаалийн болон бусад 
татварыг ногдуулан, барагдуулсны дараа эзэнд нь олгох, эсхүл гаалийн хилээр 
гаргахыг гаалийн байгууллага зөвшөөрөх хүртэл цогцолбор үйл ажиллагааг гаалийн 
бүрдүүлэлт” гэж тодорхойлсон байна.

Ãаалийн хилээр нэвтрүүлэх бараа, тээврийн хэрэгсэлд гаалийн бүрдүүлэлт 
хийснээр барааг эзэнд нь олгох, эсхүл гаалийн хилээр гаргах эсэхийг шийдвэрлэнэ.
Энэхүү үйл ажиллагаа нь дараах үе шаттай явагдана.

1.  мэдүүлэх;
2. бичиг баримтыг шалгах;
3.  бараа, тээврийн хэрэгслийг шалгах;
4.  гаалийн болон бусад татварыг ногдуулж барагдуулах;
5.  эзэнд нь олгох, эсхүл гаалийн хилээр гаргахыг зөвшөөрөх.

1. Ãаалийн бүрдүүлэлтийн эхний үе шат болох “мэдүүлэх” үйл ажиллагаанд 
мэдүүлэгч гаалийн хилээр нэвтрүүлэх бараа, тээврийн хэрэгслийн талаар 
шаардлагатай бүх мэдээллийг агуулсан дагалдах бичиг баримтыг үндэслэн, гаалийн 
мэдүүлгийг бичиж, гаалийн байгууллагад өгөхийг ойлгоно.

8.  Аудитад суурилсан гаалийн хяналтыг ямар аргаар хэрэгжүүлэх вэ?
9.  Ãаалийн нутаг дэвсгэрт түр хугацаагаар гаалийн болон бусад татвар төлж 

оруулсан бараа ямар хугацаанд гаалийн хяналтад байх вэ?

1. МУÃЕÃ-ын даргын 2006 оны 49 тоот тушаал “Журам батлах тухай”
2.  МУÃЕÃ-ын даргын 2006 оны 720 тоот тушаал “Ãаалийн хилээр нэвтрүүлэх 

бараа, тээврийн хэрэгсэлд хөтлөх бүртгэлийн маягтыг батлах тухай’
3.  Ãадаад худалдааны иж бүрэн гарын авлага” ХАҮÃ. 2005
4.  С.Норжинсүрэн. “Олон улсын худалдааны зохицуулалт” УБ. 2005

 Ýх сурвалж

Ãаалийн 
бүрдүүлэлт түүний
үе шат, онцлог
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Мэдүүлэгч гаалийн мэдүүлгийн маягтыг батлагдсан зааврын дагуу нөхөн бичиж, 
электрон сүлжээгээр гаалийн байгууллагад мэдүүлнэ. Ийнхүү мэдүүлгийн бичлэгийг 
хүлээн авч, ÃАМАС-ийн “Мэдүүлгийн бүртгэл үнэлгээний программ”-д бүртгэсэн үеэс 
мэдүүлгийг гаалийн байгууллага хүлээн авсан буюу мэдүүлсэн гэж үзнэ.

Мэдүүлэх хэлбэр

бичгээр -
а/  зорчигч- 

“зорчигчийн гаалийн 
мэдүүлэг”-ээр;

б/  аж ахуй нэгж, 
гаалийн зуучлагч 
байгууллага гадаад 
худалдааны барааг 
-гаалийн мэдүүлгээр 

мэдүүлэх хэлбэр

электрон 
сүлжээгээр 
-аж ахуй нэгж, 
гаалийн зуучлагч 
байгууллага гадаад 
худалдааны барааны 
мэдээллээ ÃАМАС-
ийн нэгдсэн сүлжээг 
ашиглан мэдүүлэх 

хэлбэр

 үйлдлээр 
зорчигч 
гаалийн 
хилийг 
ногоон 
гарцаар 
нэвтэрч 

байгаа бол

 амаар-
бичгээр 

мэдүүлснийг 
баталгаажуулах, 
улс хоорондын 

шуудан 
илгээмжийг 

илгээх, хүлээн 
авахад мэдүүлэх 

хэлбэр

Ãаалийн 
байгууллагаас 

батлан гаргасан 
гаалийн 

бүрдүүлэлтийн 
үйл ажиллагаанд 

хөтлөх бичиг 
баримт

Худалдагч, 
нийлүүлэгчээс 
барааны нэр 

төрөл, үнэ, тоо 
ширхэг, чанар, 

стандартыг 
тодорхойлох 
бичиг баримт

Бараа хүлээн 
авсныг нотлох, 
тээвэрлэлтийн 

гэрээний үүргийг 
гүйцэтгэх, 
тээврийн 

байгууллагын 
үйлдсэн бичиг 

баримт

Ãаалийн татвар, 
хураамжийг төлсөн 
баримт, эрх бүхий 

байгууллагаас 
олгосон 

зөвшөөрөл, 
тодорхойлолт г.м. 

бичиг баримт

 Ãаалийн хилээр нэвтрүүлэх 
бараа, тээврийн хэрэгслийн бичиг 

баримт
гаалийн худалдааны тээврийн бусад

Бүдүүвч 9.Гаалийн байгууллагад мэдүүлэх хэлбэр

 Бүдүүвч 10. Бичиг баримтын ангилал

2. Ãаалийн мэдүүлэг, түүнийг дагалдах бичиг баримтыг гаалийн улсын байцаагч 
шалгана. Нэн түрүүнд мэдүүлэгчийн сонгосон горимд шаардагдах бүрэн, гүйцэд 
бичиг баримтыг гаалийн улсын байцаагч хүлээн авч, тэдгээр нь хүчин төгөлдөр 
эсэхийг нэгбүрчлэн нягтлан хянана. Бүх бичиг баримтын мэдээллийг хооронд нь 
тулган шалгаж, зөрчилтэй эсэхийг тогтоосны эцэст гаалийн мэдүүлгийн хүснэгт 
бүрийг дагалдах бичиг баримттай тулган шалгана.

3. Бараа, тээврийн хэрэгслийн гаалийн шалгалтыг гаалийн хяналтын талбайд 
2-оос доошгүй гаалийн улсын байцаагч гүйцэтгэнэ. Бараа, тээврийн хэрэгслийг
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шалгахаас өмнө шалгалт хийгдэх бараа, тээврийн хэрэгслийн бичиг баримтыг 
хүлээн авч, шалгана. Ãаалийн мэдүүлэг болон дагалдах бичиг баримтад ямар нэгэн 
зөрчил илрээгүй тохиолдолд бараа, тэврийн хэрэгслийн дугаар, лац, ломбоны 
бүрэн бүтэн байдал, нуувч болгон ашиглаж болох зай хөндий, эд ангийг шалгана. 
Барааны хувьд мөн адил бичиг баримт дээрх ломбоны дугаар, тоо хэмжээ тохирч 
байгаа эсэхийг шалгаж, зөрчлийн шинж тэмдэггүй бол тээврийн хэрэгсэл, барааны 
битүүмжлэлийг бараа эзэмшигч, эсхүл түүний төлөөлөгчийг байлцуулан нээнэ. 

Барааг шалгахдаа барааны сав, баглаа боодлыг онгойлгон, гаалийн мэдүүлэг дэх 
барааны нэр төрөл, оноосон нэр, тоо хэмжээ, ангилал, үнэ, үнэлгээг, тухайн бараатай 
нийцэж байгаа эсэх, гаалийн болон бусад татварыг бүрэн ногдуулж, барагдуулсан 
эсэхийг шалгана. 

4. Ãаалийн болон бусад татвар, хураамжийн  ногдуулалт нь хилээр нэвтрүүлсэн 
барааны гаалийн үнэ, үнэлгээ, тариф, ангиллыг зөв тодорхойлохоос шалтгаална. 
Татвар, хураамжийг төлсөн нөхцөлд төлбөрийн баримтыг гаалийн мэдүүлэгт 
хавсаргасан байх бөгөөд татвар, хураамжийг хянасан гаалийн улсын байцаагч нь 
мэдүүлгийн 49-р хүснэгтэд хувийн тэмдэг дарж, баталгаажуулсан байна. Ãадаад 
хулдалдааны ачааны хувьд гаалийн болон бусад татвар, хураамжийн ногдуулалт, 
барагдуулалт нь мэдүүлэх явцад бүрэн хийгддэг бол зорчигчийн харилцаанд гар 
тээш, дагалдах ачааг шалгансны эцэст гаалийн болон бусад татвар, хураамжийг 
ногдуулж, барагдуулна. 

5. Бараа, тээврийн хэрэгслийн шалгалтаар зөрчил илрээгүй бол шалгалтхийсэн 
гаалийн улсын байцаагч импортын барааг эзэнд нь олгож, экспортын барааг 
гаалийн хилээр гаргахыг зөвшөөрч, гаалийн мэдүүлгийн Е, С хүснэгтэд 
гаалийн бүрдүүлэлтийн горимд тохирох хяналтын тэмдэг, хувийн тэмдэг дарж, 
бааталгаажуулснаар гаалийн бүрдүүлэлт дуусгавар болно. Ãаалийн хяналтын 
талбай хариуцсан ахлах байцаагч гаалийн бүрдүүлэлт хийгдэж, бичиг баримт 
баталгаажсаны дараа холбогдох тэмдэглэл хийж, бараа тээврийн хэрэгслийг гаалийн 
хяналтын талбайгаас гаргах зөвшөөрөл олгоно. Ãаалийн хууль тогтоомжийн зөрчил 
илрээгүй, гүний гаалийн битүүмжлэл гэмтээгүй, дахин шалгах шаардлагагүй гэж 
үзвэл хилийн гаалийн байгууллагын ахлах байцаагч Монгол Улсын хилээр гаргах 
зөвшөөрөл олгоно. Ãаалийн бүрдүүлэлтийг ажлын өдөрт багтаан дуусгана. Эндээс 
дүгнэлт хийж үзвэл, гаалийн бүрдүүлэлтийг хийхдээ гаалийн мэдүүлгийг үндэслэнэ.
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 Бүдүүвч 11. Гаалийн бүрдүүлэлтийн үе шат

Ãаалийн улсын байцаагч гаалийн бүрдүүлэлтийн 
явцад гаалийн удирдах төв байгууллагаас баталсан 
маягтыг нөхөн бичнэ. Үүнд: 

  “Зорчигчийн барааны гаалийн бүрдүүлэлтийн хуудас” /маягт 2/ - ыг 
зорчигчийн бараанд татвар, хураамжийг ногдуулж, барагдуулахад; 

  “Татвар, хураамжийн орлогын хуудас” /маягт 1/-ыг банкны байгууллага 
ажилладаггүй хилийн боомтод гаалийн татвар, хураамжийг бэлнээр авах, 
захиалга дуудлагаар бүрдүүлэлт хийх, мэдээллийн дагуу шалгалт хийх, 
статистик, мэдээ, мэдээллээр үйлчлэхэд;

  “Бараа, тээврийн хэрэгслийг саатуулах хуудас” /маягт 5/ - барааг нягтлан 
шалгах зорилгоор саатуулахад;

  “Ëабораторийн шинжилгээний хураамжийн хуудас” /маягт 3/ - улсын хилээр 
оруулж буй хими, биологийн гаралтай бүтээгдхүүн, түүхий эдийг гаалийн 
лабораторид шилжүүлэн, шинжилгээ хийлгэхэд;

 Зөрчил илрүүлсэн тохиолдолд:
 -  “Бараа, тээврийн хэрэгслийг хураах хуудас” /маягт 4/-зөрчилд холбогдсон 

барааг хураахад;
 -  “Зөрчлийн тухай тэмдэглэл” - Ãаалийн тухай хуулинд заасан зөрчлийг 

үйлдсэн бол;     
 -  “Үзлэг хийсэн тухай акт” /маягт 6/ - эрүүгийн гэмт хэргийн шинжтэй 

зөрчил илрүүлсэн бол нөхөн бичнэ.

Ãаалийн бүрдүүлэлтэд 
хөтлөх бичиг баримтууд
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Хориглосон, хязгаарласан бараанаас бусад барааг хилийн 
чанадаас гаалийн баталгаат болон тусгай бүсэд оруулах, 
мөн тэдгээр бүсээс хилийн чанадад шууд гаргах тохиолдолд  
хялбарчилсан бүрдүүлэлт хийнэ.  

Хялбарчилсан   бүрдүүлэлтийг   хийхдээ   дараах   бичиг   баримтыг   бүрдүүлнэ. 
 - барааны нэр, төрөл, үнийг тодорхойлсон баримт; тээврийн баримт;
 -  баглаа, боодлын жагсаалт, чанарын гэрчилгээ;
 -  шаарлагатай тохиолдолд холбогдох байгууллагын зөвшөөрөл зэрэг болно

ßаралтай, аюултай, амархан гэмтэх зэрэг тусгай нөхцөл шаардсан дараах онцлог 
бараа, тээврийн хэрэгсэлд түргэвчилсэн бүрдүүлэлт хийнэ. Үүнд:

 - байгалийн давагдашгүй хүчин зүйлийн улмаас бий болсон хохирлыг арилгах 
зориулалтаар гаалийн хилээр нэвтрүүлэх бараа, тээврийн хэрэгсэл;

 - агаарын тээврийн хэрэгслийн онц байдлыг арилгах зориулалттай бараа;
 - нийгмийн халдварт өвчний хор хохирлыг арилгах зориулалттай бараа, 

тээврийн хэрэгсэл;
 - онцгой нөхцөл шаардсан аюултай бараа; 
 - донорын эд эрхтэн, цус, цусан бүтээгдэхүүн, вакцин, эм, тариа;
 - сонин, тогтмол хэвлэл, мэдээллийн материал, эрдэм шинжилгээ, судалгааны 

материал; 
 - амархан гэмтэх хүнсний бүтээгдхүүн /мах, өндөг, сүү г.м./; 
 - амьд мал, амьтан.

Дээрх барааны бичиг баримтыг тогтоосон хугацаанд дараа бүрдүүлж өгөх 
болзлоор гаалийн бүх төрлийн бичиг баримт шаардалгүй гаалийн бүрдүүлэлтийг 
дугаар харгалзахгүй түргэн, шуурхай хийхийг түргэвчилсэн бүрдүүлэлт гэнэ.

Түргэвчилсэн бүрдүүлэлт хийхгүй байх тохиолдол:
 -  бичиг баримт зөрчилтэй байх;
 -  барааны тоо, хэмжээ, үнийн дүн зөрчилтэй бол;
 -  гаалийн хууль тогтоомжийн зөрчил гаргасан бол;
 -  тогтоосон хугацаанд бичиг баримт бүрдүүлж өгөх, гаалийн болон бусад 

татвар, хураамж төлөх баталгаа гаргаагүй бол.
Ãадаад худалдаа эрхлэгчдэд бизнесийн таатай нөхцлийг бүрдүүлэх, худалдааг 

хөнгөвчлөх зорилгоор химийн бодисоос бусад төрлийн барааны бичиг баримтыг 
урьдчилан хийж болно. Ãаалийн бичиг баримтыг урьдчилан бүрдүүлэхэд дараах 
нөхцөл, шаардлагыг хангасан байна. Үүнд:

 -  бараа илгээгч улсын нутаг дэвсгэрээс ачигдсан байх;
 -  урьдчилсан болон эцсийн бүрдүүлэлтийг нэг гаалийн байгууллагын хүрээнд 

хийх;
 -  импортлох барааны ангиллыг “Барааг тодорхойлох, кодлох уялдуулсан систем 

“-ийн 8 оронтой кодын түвшинд тодорхойлох;
 -  барааны хими, физикийн шинж чанар, найрлага, бүтцийг тодорхойлох 

шаардлагатай тохиолдолд Ãаалийн төв лабораторийн дүгнэлтийг гаргуулах 
зэрэг болно.

Ãаалийн мэдүүлгийг урьдчилан бүрдүүлэхэд дараах бичиг баримтыг гаалийн 
байгууллагад гаргаж өгнө. Үүнд:

 -  иргэний үнэмлэх, аж ахуй нэгжийн улсын бүртгэлийн гэрчилгээ;
 -  гадаад худалдааны гэрээ;
 -  гаалийн болон бусад татвар, хураамж төлсөн баримт зэргийг эх

Ãаалийн 
бүрдүүлэлтийн 
төрөл
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хувиар нь бусад худалдаа, тээврийн болон горимын шаардлагатай бичиг баримтуудыг 
факс, электрон шуудангаар урьдчилан илгээсэн хувь байж болно. Бараа хилээр орсон 
тохиолдолд ачааны манифест, дээр дурдсан эх хувиар гаргаж өгөх бичиг баримтыг 
үндэслэн бүрдүүлэлтийг хийж болно.

Урьдчилан бүрдүүлэлт хийсэн өдрөөс эцсийн бүрдүүлэлт хийх өдөр хүртэлх 
хугацаанд татварын хувь, хэмжээ болон валютын ханшид өөрчлөлт орсон бол 
эцсийн бүрдүүлэлт хийх өдөр гаалийн тооцоонд мөрдөж байгаа ханш, татварын 
хувь, хэмжээг баримтлана.

Түргэн муудах, хагарч гэмтэх, хадгалалт, тээвэрлэлтийн тусгай нөхцөл 
шаардагдах, улсын нууцын зэрэглэлд орох, түүнчлэн түүх соёлын дурсгалт зүйлс, 
валют, валютын үнэт зүйлс зэрэг бараа болон Монгол Улсын нутаг дэвсгэр дээр 
ажиллаж буй гадаадын дипломат төлөөлөгчдийн газар, гадаадын болон олон улсын 
байгууллагын бараа, тэнд ажиллагсдын хувийн ачаа тээшинд гаалийн хяналтын бус 
зам, талбай, байр тасачгаа, агуулахад захиалга дуудлагаар гаалийн бүрдүүлэлтийг 
хийж болно.

Аж ахуй нэгж, байгууллага, иргэн гаалийн бүрдүүлэлт хийлгэхээс 1-3 хоногийн 
өмнө гаалийн бүрдүүлэлтэд шаардлагатай бичиг баримтыг бүрэн бүрдүүлж, харъяа 
гаалийн газар, хороо, салбарт захиалгыг захиалгын хуудсаар өгнө.

Захиалагч гаалийн бүрдүүлэлтийг хийх ажлын байр, ажиллах нөхцөлийг 
бүрдүүлэхийн зэрэгцээ гаалийн улсын байцаагчийг унаагаар хангах бөгөөд ажлын 
өдрийн үргэлжлэл Хөдөлмөрийн тухай хуулинд заасан цагаас илүүгүй байна. 
Зайлшгүй тохиолдолд томилсон албан тушаалтны зөвшөөрлөөр гаалийн улсын 
байцаагч илүү цагаар ажиллана.

Захиалагч гаалийн улсын байцаагчийн албан үүргээ биелүүлэхтэй холбогдуулан 
тавьж буй шаардлагыг биелүүлэх үүрэгтэй. Ãаалийн байгаууллага үүргээ хангалтгүй 
биелүүлсэн буюу удаа дараа зөрчиж байгаа захиалагчид захиалгаар үйлчлэхийг 
татгалзаж болно.

Ãаалийн улсын байцаагчийн албан үүрэгтэйгээ холбогдолгүй тавьсан хүсэлт, 
шаардлагын тухай захиалагч гаалийн байгууллагад мэдэгдэх үүрэгтэй.

Ãаалийн битүүмжлэлийн бүрэн бүтэн байдлыг захиалагч хариуцна.
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 Бүдүүвч 12 Гаалийн бүрдүүлэлтийн төрөл
 

2.2.1 Ãаалийн мэдүүлэг нөхөн бичихэд шаардлагатай бичиг баримт

 №2.      Гаалийн мэдүүлэг нөхөн бичих
 Өмнөх хичээлээр “Тэнгэр трэйд” ХХК-ийн импортын бараанд холбогдох 

бичиг баримтыг бүрдүүлж, ачааны манифестыг нөхөн бичиж, барааг 
гаалийн хяналтад гүний гааль руу илгээсэн.

 Энэ удаагийн хичээлээр ачааны манифест, худалдааны болон тээврийн 
бичиг баримтыг үндэслэн, гаалийн мэдүүлгийг нөхөн бичнэ.

Химийн 
бодисоос 
бусад бүх 
төрлийн 

барааны бичиг 
баримтыг 
урьдчилан 
бүрдүүлж 

болно.

хилийн 
чанадаас 
гаалийн 

баталгаат бүс, 
гаалийн тусгай 

бүсэд барааг 
оруулж байгаа, 
эсхүл гаалийн 
баталгаат бүс, 
гаалийн тусгай 
бүсээс хилийн 
чанадад барааг
гаргаж байгаа 

бол

аюултай, амархан 
гэмтэх, яаралтай 

зэрэг тусгай 
нөхцөл шаардсан 

онцлог бараа,
тээврийн 

хэрэгсэлд хийнэ.

 гадаадад илгээх, 
хилийн чанадаас 
ирүүлсэн түргэн 
муудах, гэмтэх 

хадгалалт,
тээвэрлэлтийн 
тусгай нөхцөл 

шаардагдах, барааг 
гаалийн хяналтын 
бус зам, талбай, 
байр, тасалгаа, 

агуулахад гаалийн 
шалгалт хийхийг 

хэлнэ

Ãаалийн бүрдүүлэлт

бичиг 
баримтыг 
урьдчилан 
бүрдүүлэх

хялбарчил сан 
бүрдүүлэлт

түргэвчилсэн 
бүрдүүлэлт

захиалга 
дуудлагаар 

үйлчлэх

Дасгал
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1.  Отправитель (наименование адрес страна)
ОАО “Борат” 
ул. Акжол 20, г.Астана 
Республика Казахстан

ОÐÈÃÈÍÀË №
 KZ    М    6    547   00048

СЕÐТÈФÈКÀТ 
ПÐОÈСХОЖДЕÍÈЯ

Выдан в Республике Казахстан
2.  Получатель (наименование адрес, страна) 
Компания “Тэнгэр трейд” 
ул. Их тойруу-20, Сухэ-Баторский р-н г.
Улан-Батор. Ãлавный корпус 
Компаний “Тулга”, Монголия

3. Вид транспорта и маршрут
ст.Сороковая-ст. Улан-Батор 
База “Материалимпекс” 
ж/д транспортом

4. Для служебных отметок

 5. Страна происхождения 
Республика Казахстан

6. Дополнительные сведения

№  8. Описание товара 9. Количество 
мест и вид 
упаковки

10. Общий вес или 
другое количество

1
2

Мука шиеничная высшего сорта
Мука шиеничная 1 сорта 
Договор №22 от 05.01.06r. 
доп.соглашение №4

600 мешок 
190 мешок

30 тн
25 тн

11.Удостоверение Настоящим удостоверяется, 
что декларация экспортера верна.
  
Управление госнадзора по городу Астана 
г.Астана 010000 
Улица 35-ая 11 
7\2061\68-22-68    

15 марта 2007

                                                                    
Место, дата, подпись уполномоченного лица, наимено-
зание и лечать удостоверяюшей организаций

12. Декларация экспортера.
Нижеподписавшийся заявляет, 
что выше-приведенные сведения 
соответётвуят дей-ствительноёти; что 
вёе товары имеют про-исхождение 
страны, указанной в графе №5 
настоящего сертификата; что товары 
экспортитуются в

Монголия
                                                                         

(импортируюшая страна)
15 марта 2007

                                                                          
Место, дата, печать и подпись уподномоченного 
лица организашш-экспортера
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ÃОСУДÀÐСТВЕÍÍÀЯ СÈСТЕМÀ СЕÐТÈФÈКÀЦÈÈ
ÐЕСПУБËÈКÈ КÀÇÀХСТÀÍ

АО “Национальный центр экспертизы и сертификаций”
наименование органа по сөгъификаций

г. Астана ул. М.Ауэзова, 104. и его адрес
KZ 1 0 0 0 8 1        КСС№    1210361 
   СЕÐТÈФÈКÀТ СООТВЕТСТВÈЯ

Зарегистрирован в Ãосударственном реестре 

26октября 2005 г. 2008 г. 3 мая    № KZ6 6099981.01.01. 02374

1. Íастоящий     сертификат     удостоверяет,     что    должным     образом 
идентифицированная продукция    Мука шиеничная высшего,  1 сортов
 фасован. В п/п мешки весом по 50 кг, 25кг,    1 5 6 1 2 1
 наименование, тип, марка продукций     Код ТН ВЭД

25 кг, 50 кг; в бум. пакеты весом по 2 кг., 1 кг   1 0    91
серийное производство                                                                Код ТН ВЭД

 тип производства, размер партий 
изготовленная Казахстан                                                                                                  
страна. наименование предприятия, фирмы 
ОАО “Борат”                                                                                                                        
соответствует требованиям безопасности (качества), установленным в
  ÃОСТ 15463-74, СанПиН 3.90.960.92 п. 1.4.39    

нормативные документы и их пункты

 2. Çаявитель (продавец, изготовитель)   ОАО “Борат”   
  (нужное подчеркнуть)    наименование

г. Астана, ул. Угольная, 24.        
 адрес

           
3. Сертификат выдан на оснований    Протоколов испытаний № 0484-0586
       испытаний аккредитованной
от 13.10.2004г. аккредит.ИЛ АО “На ИЭкС”: KZ. 6100000.06.08.00003:  
 лабораторий, протокол № от, наименование лабораторий, регистрационный № в Ãосреестре,

Сертификата соответствия CMK KZ. 6400162.06.02.00113 от 02.04.04г.
 иностранного сертификата № ст, сертификата системы качества (производства)

           
4. Дополнительная информация Инспекционный контроль за соотв. сертиф.
продукций осушестевляет ОСАО “НаЦЭкС”. Заявителю дано право заверять 
копий сертиф. соответствия печатью предприятия.
Подпись руководителя органа по сертификаций 
или уполномоченного им лица   О.À.Контратов
       подпись инициалы, фамилия,

Подпись эксперта-аудитора    Б.Ð.Петров
       подпись инициалы, фамилия,

ВÍÈМÀÍÈЮ ÈÇÃОТОВÈТЕËЕÉ (ПÐОДÀВЦОВ) È КОÍТÐОËÈÐУЮЩÈХ ОÐÃÀÍОВ!
КОПИй СЕРТИФИКАТА ВЫПОËНßЮТСß ТОËЬКО НА БËАНКАХ УСТАНОВËЕННОÃО ОБРАЗÖА
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ДОÃОВОÐ No
купли - продажи муки 

(на условиях предоплаты)
городАстана      _______2007г.

Компания «Тэнгэр трейд», Монголия, г. Улан-Батор, именуемая в дальнейшем 
«Покупатель», в лице Ãенерального Директора Доржсурен Ã., действующего на 
оснований Устава Компаний, с одной стороны, и ОАО «БОРАТ». Республика 
Казахстан г.Астана, именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице Председателе 
Правления Мещерякова И.И., действующего на оснований Устава, с другой стороны, 
вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора.
1.1.    Продавец обязуется продать, а Покупатель - оплатить и принять муку  

 шиеничную хлебопекарную (далее «Мука»), по ценам, в количестве,  
 ассортименте и сроки, определяемые Спецификациями, являющимися  
 неотъемлемой частью настоящего договора.

2. Цена, порядок и форма расчетов.
2.1. Öена Муки понимается как DAF-станция Наушки, (граница Монголия-  

 Российская Федерация). Валюта платежа: доллары США.
2.2. Общая  сумма, договора: до 1 000 000 (один миллион) долларов США.
2.3. Форма оплаты - безналичная, платежным поручением.
2.4. Порядок расчета за партию Муки: 100% предоплата в течение 
 пяти банковских дней с момента подписания настоящего договора и   

 Спецификаций на данную партию Муки, в последующем- после 
 подписания Спецификаций о поставке очередной партий Муки, на   

 аналогичных условиях.
2.5. Öена Муки, по получению Продавцом 100% за соответствуюшую партию  

 Муки изменению на указанный объем Муки не поддежит.
2.6. В случае нарушения сроков предоплаты. Стороны согласны считать   

 принятую цену Муки недействительной и изменение цены Муки 
 определять в соответствий с вновь принятой Спецификацией.
2.7. Датой оплаты считается дата поступления/зачисления денежных средств  

 Покупателя на счет Продавца.
3. Порядок и срок поставки.
3.1. Датой поставки считается дата отгрузки Муки Продавцом согласно   

 соответствующей отметки на товаросопроводительных документах. 
 Начало отгрузки партий Муки - в течение пяти банковских дней с момента  

 100% предоплаты за данную партию Муки.
3.2. Поставка Муки, со склада Продавца, либо предприятий находящихся в его 
 доверительном управлений, в адрес Получателя, 
 производится железнодорожным транспортом, со следующим   

 распределением транспортных расходов по транспортировке: до станций  
 Наушки - Продавцом; до станций назначения - Покупателем/Получателем.

3.3. Расходы по оформлению таможенных процедур, при отправке Муки,  
 относятся на Продавца; соответственно, при приемке - па Покупателя.
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3.4. Продавец обязан направить с Товаром следующие товаросопроводитель- 
 ные документы: счет-фактура (инвойс), железнодорожные накладные,  
 сертификат качества (оригинал), сертификат происхождения товара,   
 грузовая таможенная декларация с отметкой таможни.

4. Приемка товара по качестау и количеству.
4.1. Качество Мукидолжно соответствовать ÃОСТу 26574-85 и подтверждаться  

 соответствующими сертификатами.
4.2. Приемка Муки по качеству и количеству осуществляется по месту станций  

 назначения поставки Муки. Представитель Покупателя имеет право   
 осуществлять приемку Муки по месту ее отгрузки.

4.3. Во всем остальном Стороны будут руководствоваться действующим на  
 территорий Республики Казахстан законодательством, регулирующим  
 правила приемки товаров по количеству и качеству.

5. Ответственность сторон.
5.1. В случае невыполнения Покупателем своих обязательств, 
 предусмотренных п.2.4. настоящего договора, Продавецимеетправо в  

 одностороннем порядке расторгнуть Договор.
5.2. В случае невыполнения Продавцом своих обязательств, предусмотренных  

 п.3.1. настоящего договора, Продавец в течение 10 (десяти) банковских дней
 , с момента истечения последней даты исполнения своих обязательств,  

 производит возврат суммы предоплаты за не отгруженный объем Муки.
5.3. За просрочку возврата суммы предоплаты. Продавец оплачивает 
 Покупателю пеню в размере 0,1% от суммы предоплаты, за каждый день  

 просрочки.
5.4. 0 претензиях, предъявляемых за недостачу, неудовлетворительное качество
 , которые могут быть выявлены при получений МУКИ. Покупатель/  

 Получатель должен сообпщть Продавцу письменно по факсимильной  
 связи с официальным подтверждением отправления и приема в течение 

 5 (пяти) банковских дней с момента прибытия груза в конечный пункт  
 назначения, и с предоставлением Продавцу соответствующих документов 

 в оригинале.
6. Форс-Мажор
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение обязательств, кроме  

 случаев воздействия обстоятельств непреодолимой силы.
6.2. Под непреодолимой силой понимаются внешние обстоятельства, которые  

 возникли помимо воли Сторон, воздействие и наступление которых   
 Стороны не могли ни предупредить, ни предотвратить, именно, но не  
 только: война и военные действия, забастовки, эмбарго, эпидемий, 

 пожары, взрывы, стихийные бедствия, транспортные аварий, а также 
 иные обстоятельства, которые суд признает относящимися к указанным  

 характеристикам непреодолимой силы.
6.3. Нехватка рабочей силы, сырья, транспорта не является обстоятельством  

 непреодолимой силы.
6.4. Наступление и воздействие обстоятельств непреодолимой силы, должно  

 быть подтверждено компетентными органами, соответственно страны  
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 Продавца/ Получателя.
6.5. 0 наступлений обстоятельств сторона должна немедленно известить 
 другую сторону телеграммой/телексом, факсом/ с указанием необходимых  

 данных и возможных сроках действия   обстоятельств.      В   случае.
 если   нет извещения о воздействий таких обстоятельств, то сторона не  

 вправе ссылаться на их наличие. 
6.6. На время действия таких обстоятельств проддевается  срок действия   

 обязательств Сторон по настоящему догивору.
7. Прочие условия
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами, и  

 действует до 31 декабря 2006 года.
7.2. По окончанию срока действия настоящего договора, он может 
 быть пролонгирован (продден) на дополнительный срок, по согласованию  

 Сторон.
7.3. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны 
 только в том случае, если они составлены в письменной форме и 
 подписаны обеими Сторонами.
7.4. Все разногласия и споры, возникающие при исполнений настоящего 
 Договора, будут разрешаться Сторонами путем переговоров, а в 
 случае недостижения согласия - в суде города Астаны, согласно   

 действующего законодательства Республики Казахстан.
7.5. Договор прекращает действие после выполнения Сторонами всех своих  

 обязательств по настоящему Договору.
7.6. Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет 
 одинаковую юридическую силу.
7.7. Факсимильные копий настоящего договора, дополнений и Спецификаций к  

 нему, подписанные обеими Сторонами, являются оригиналами.

Юридические адреса и подписи сторон:
Продавец: ОАО «БОРАТ», Республика Казахстан, город Астана, ул. Угольная 24, 

Расчетный счет: 003467710 в столичном филиале АО “Öеснабанк” гАстаны, МФО 
195301703, РНН 031400005433. 

Валютный счет:
Банк - корреспондент:       CITIBANK NA, NEW YORK, USA
(correspondent bank)                  SWIFT CODE: СÃП US 33
Банк - получателя:   TSESNABANK, ASTANA, KAZAKHSTAN
(beneficiary, s bank)                          cor.account # 36128188
Получатель:                                        OAO «БОРАТ»
ASTANA, KAZAKHSTAN                     (Beneficary) account 012 070 101
Председателъ Правления И.И.Мещеряков
ПОКУПАТÅЛЬ: Компания « Тэнгэр трейд»
Монголия, г. Улан-Батор, Сухэ-Баторский район, ул. Их тойруу-20
Главный корпус Компаний «Тэтэр трэйд»
Банк: Развития и торговли г. Улан-Батор,
Счет в 1180:21221256
Отгрузочные реквизитъи
Станция: Улан-Батор УБЖД, Монголия, База « Материалимпекс»
Генеральный Директор Г.Доржсурен
        ....................



62

ГААЛИЙН ЭРХ ЗҮЙ
МОДУЛЬ 2: ГААЛИЙН ХЯНАЛТ, БҮРДҮҮЛЭЛТ

ДОПОËÍÈТЕËЬÍОЕ   СОÃËÀШЕÍÈЕ

к Договору купли-продажи муки от 05 января 2006 г. № 22
гАстана     №    2006 г.
Компания «Тэнгэр трейд» Монголия, г.Улан-Батор, именуемая в дальнейшем 

Покупатель», в лице Ãенерального Директора Доржсурен Ã., действующего на 
оснований Устава компаний, с одной стороны, и ОАО «БОРАТ», Казахстан, гАстана, 
именуемое в дальнейшем «Продавец», в лице Председателя Правления Мещерякова 
Н.И., действующего на оснований Устава, с другой стороны, совместно именуемые 
«Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

 
1. Предмет соглашения
1.1. Стороны согласились, внести следующие изменения в условия Договора  

 купли-продажи муки от 05 января 2006 года № 22 (далее - «Договор»):
1.1.1. Пункт 2.2. Договора изложить в следующей редакций: « Общая сумма  

 договора: 10 000 000 (десять миллионов) долларов США».
1.1.2. Пункт7.1.Договораизложитьвследующейредакций:« НастоящийДоговор  

 вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до 31  
 декабря 2007 года».

2. Прочие условия
2.1. Настоящее соглашение является неотъемлемой частью Договора и вступает 

в силу с момента его подписания Сторонами (уполномоченными представителями) 
и действует до истечения срока Договора.

2.2. Настоящее соглашение составлено в двух поддинных экземплярах.
От «Продавца»                                 от «Покупателя»
Председатель Правления              Ãенеральный директор
Н.И.Мешеряков                                Ã.Доржсурен

                                     Ф-04-09-11

СПЕЦÈФÈКÀЦÈЯ № 21 от 19.03.2007г.
К договору № 22 от 05.01.2006г.

Товар ÃОСТ Ед. 
Изм.

Кол-во Öена ед. Товара, 
Доллар США

Сумма к оплате. 
Доллар США

Мука в.сорт 26574-80 тн. 4000 206 824000
Мука 1/сорт 26574-85 3840 196 940800
Итого 1764800

Сумма к оплате: 1764800 (один миллион семьсот шестьдесять четыре тысяч 
восемьсот) долларов США. Öена указана на условиях DAF-станция Наушки 
(граница Монголия- Росийская Федерация). Предоплата 100% в течений 
5 банковских дней с момента спецификаций.
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ЮÐÈДÈЧЕСКЕ ÀДÐЕСÀ È ПОДПÈСÈ СТОÐОÍ

ПÐОДÀВЕЦ                                                          ПОКУПÀТЕË Ь
ОАО “БОРАТ    Компания Тэнгэр трейд:
Республика Казакстан,   Монголия,Улан-Батор
ÃАстана ул. Угольная 24   Сухэ-Баторский район,
Р/счет 011467203 АСÃАТФБанк”  Ул. Их тойруу-20
БИК195301730 ррн 031400005433  Ãлавный корпус Компаний”Тэнгэр  

     1-01-69,ф Тел.Закс 31-01-54  трейд”
BANK OF NEW YORK   Банк. Развития и торговли
SWIFT CODE5IRVTUS3N   г. Улан-Батор, счет в USD:2415780
cor.account 8900260645      
AFTBANK ISC BRANCH IN ASTANA Огрузочиые реквизиты:
KAZAKSTAN    Станция  Улан-Батор, УБЖД
SWIFT: ALMNZKA    Монголия
OAO “БОРАТ”                                                База Материалимпекс     
ASTANA KAZAKSTAN                                 -           
(beneficiary) account 017 070 115  -

Председатель Правления          Ãенералный директор
TOO “КонцернЦecнa-Acтык”
_____________Í.È.Мешеряков           _____________Ã. Доржсурен

Төлбөрийн даалгавар № 246
        2007 оны 04 сарын 02 ны өдөр
   Төлөгч              Дебит            Дүн

Код “Тэнгэр трейд’ ХХКомпани 
Регистрийн дугаар: 2024519 Код Дансны №

6,990 =00
Төлөгчийн:                    Анод ТТ-24 банк 212101240000012

Хүлээн авагч:           код ÃБ-ийн 1-р алба
Хүлээн авагч:           код ÃБ-ийн 1-р алба 2111012400002

 Мөнгөний дүн (үсгээр), (тоогоор) Зургаан мянга есөн зуун 
ерэн төгрөг 00 мөнгө 6,990 төг 00 мөн

  (Дүн 
торгуулийн хамт)

Барааг хүлээн авсан буюу ажил үйлчилгээний нэр:
2007 оны 04 сарын 02 ны өдөр  Ãүйлгээний утга

Төлбөрийн зориулалт (Барааны болон ажил, үйлчилгээ 
гүйцэтгүүлсэн дагалдах баримтын №

Төлбөрийн 
Зориулалт

Бүрдүүлэлтийн хураамж Төлөх хугацаа
             Банкинд Ãүйлгээ хийсэн: он    cap
Дарга

Тамга

  Нягтлан бодогч_________________________ (тэмдэг, гарын үсэг)
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УÐÃÀМÀË, ТÝДÃÝÝÐÈÉÍ ÃÀÐÀËТÀÉ Б¯ÃÝÝÃДÝХ¯¯Í, Т¯¯ХÈÉ ÝД 
ÈМПОÐТËОХ ÃÝÐЧÈËÃÝÝ

№

1. Импортлогч   Тэнгэр трейд” ХХК     
_______________________________________________________________________                                     

/улс, байгууллага, аж ахуйн нэгжийн нэр, хаяг/

2. Экспортлогч    “Борат” компани    
_______________________________________________________________________                                   

/улс, байгууллага, аж ахуйн нэгжийн нэр, хаяг/

3. Бүтээгдэхүүний тодорхойлолт:
Бүтээгдэхүүн, түүхий эдийн нэр төрөл, тоо хэмжээ       Ãурил, дээд, I зэрэг                 
     55 тн               
Экспортын гэрчилгээний дугаар, огноо 35917283    
           
Импортын мэдэгдлийн дугаар, огноо  280244     
           
Зориулалт   Хүнсний      
Тээврийн хэрэгсэл, дугаар 24518172       
Боловсруулж савласан байдал Шуудай      
Үйлдвэрлэсэн он, cap, өдөр        
Нэвтрүүлэх хилийн боомт Сүхбаатар 
Ариутгал хийсэн он, cap, өдөр        
           

4. Бараа, бүтээгдэхүүнийг хүлээн авагчийн тухай мэдээлэл:
Бүтээгдэхүүн, түүхий эд авах эцсийн цэг      
     Улаанбаатар хот    

/улс, байгууллага, аж ахуйн нэгжийн нэр хаяг/

           
Ãэрчилгээ олгосон Сэлэнгэ /хот, аймаг/-ийн Сүхбаатар боомт дахь  
     ЭМХ алба     

/байгууллагын нэр/

Ãэрчилгээний хүчинтэй хугацаа  l сap      
Бүтээгдэхүүн,түүхий эдийг Монгол улсын хилээр нэвтрүүлэв.

Тэмдэг

Тэмдэг

Ургамал хамгаалал, хорио цээрийн байцаагч
______________________________________
                           /гарын үсэг/
Энэхүү гэрчилгээнд бичигдсэн зүйлийг хянаж, зөвшөөрсөн 
Хилийн мэргэжлийн хяналтын албаны дарга
______________________________________
  /гарын үсэг/ 
Ãэрчилгээ олгосон огноо       2007. 03.31 
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СТÀÍДÀÐТЧÈËÀË, ХÝМЖÈË Ç¯ÉÍ ¯ÍДÝСÍÈÉ ТӨВ 

Бүгээгдэхүүнийг тохирлын үнэлгээнд хамруулах тухай мэдэгдэл
 
22-1930            2007оны 03 сарын 31өдөр
 

№ 070597
 

“Тэнгэр трейд” ХХК 
(аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр) 

-ийн .__________Казахстан_____________. улсаас.________________ сертификат.
(чанарын баталгаа, холбогдох стандарт, баримт бичгийн нэр, дугаар)

 
-тайгаар 2007оны 03дугаар сарын 30-нд оруулж ирсэн.

    ÃУРИË-55000КÃ/В-10.    
(барааны нэр, тоо хэмжээ, хэмжих нэгж)

нь холбогдох баримт бичигт заагдсан чанарын шаардлагыг хангаж байгаа тухай 
дүгнэлт гарч, ‘ТОХИРËЫН ÃЭРЧИËÃЭЭ” олгосны дараа худалдаанд нийлүүлэхийг
зөвшөөрнө.

БА-ны шинжээч Д.Чимгээ
___________________________________
Тэмдэг
Баталгаажуулалтын байгууллагын ажилтан
___________________________________
гарын үсэг
 

/Зөвхөн гаалийн бүрдүүлэлт хийхэд хэрэглэнэ/
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гаалийн бүрдүүлэлт - гаалийн хилээр нэвтрүүлэх бараа, тээврийн 
хэрэгслийг гаалийн байгууллагад мэдүүлсэн үеэс эхэлж,   гаалийн бичиг 
баримтыг, шаардлагатай бол бараа, тээврийн хэрэгслийг шалгах, гаалийн 
бол он бусад татварыг ногдуулан барагдуулсны дараа эзэнд нь олгох, 
эсхүл гаалийн хилээр гаргахыг гаалийн байгууллага зөвшөөрөх хүртэлх 
цогцолбор үйл ажиллагааг хэлнэ.
мэдүүлэгч - Ãаачийн хилээр нэвтрүүлж байгаа бараа, тээврийн хэрэгслийн 
гаалийн байгууллагад мэдүүлэгч, эсвэл мэдүүлж байгаа аливаа хүнийг 
хэлнэ. 
гаалийн хялбарчилсан бүрдүүлэлт - бараа, тээврийн хэрэгслийг гаалийн 
бүх төрлийн бичиг баримт шаардалгүйгээр зөвхөн гаалийн байгууллагаас 
батласан энгийн маягт бөглөх замаар гаалийн хилээр нэвтрүүлэх ажиллагааг 
хэлнэ. 
гаалийн шалгалт - гаалийн бичиг баримтын үнэн зөвийг шалгах, бараа, 
тээврийн хэрэгслийг тэдгээртэй тулган шалгах, нарийвчилсан үзлэг хийх, 
холбогдох бараа, тээврийн хэрэгсэл хадгалагдаж байгаа байр, агуулах, 
гаалийн баталгаат бүс, гаалийн тусгай бүс, татваргүй барааны дэлгүүрт 
түүнчлэн хүний биед үзлэг хийхийг хэлнэ. 
бараа - гаалийн хилээр нэвтрүүлж буй ачаа, тээш, эд зүйл, валют, валютын 
үнэт зүйл, улс хоорондын шуудан илгээмж, цахилгаан, дулаан  бүх төрлийн  
эрчим хүч,  мал, амьтан,  ургамал,  бусад хөдаөх хөрөнгө, бараа болон 
зорчигч тээвэрлэж гаалийн хилээр түр хугацаагаар нэвтрэх бүх төрлийн 
тээврийн хэрэгслээс бусад тээврийн хэрэгслийг хэлнэ. 
валют - Монгол Улсын үндэсний валют, гадаад валют, улс хоорондын 
худалдаа, эдийн засгийн харилцааны төлбөрт хэрэглэгдэж буй тооцооны 
нэгж, мөнгөжсөн алт болон валютын үнэт зүйлсийг хэлнэ. 
үндэсний валют - эргэлтэд байгаа төлбөрийн чадвар бүхий Монгол Улсын 
мөнгөн тэмдэгт-төгрөг, түүгээр илэрхийлэгдсэн бөгөөд олон улсын төлбөр 
тооцоонд түгээмэл хэрэглэгддэг үнэт цаас, төлбөрийн хэрэгслийг хэлнэ.
гадаад валют - эргэлтэд байгаа төлбөрийн чадвар бүхий нэг буюу 
хэд хэдэн гадаад улсын мөнгөн тэмдэгт, тэдгээрээр илэрхийлэгдсэн 
бөгөөд олон улсын төлбөр тооцоонд түгээмэл хэрэглэгддэг үнэт цаас, 
төлбөрийн   хэрэгслийг хэлнэ. Ãадаад валютыг олон улсын хэмжээнд 
хүлээн зөвшөөрснөөр чөлөөтэй хөрвөдөг буюу чөлөөтэйхөрвөдөггүй 
гэж ангилна.
мөнгөжсөн алт - олон улсын жишигт хүргэн цэвэршүүлж, олон 
улсын санхүүгийн аль нэг төвд хадгалуулж байгаа, гадаад валютаар 
борлуулахад бэлэн болсон алтыг хэлнэ.
валютын үнэт зүйлс - мөнгөжсөн алттай адилтгах үнэт металл, 
эрдэнийн чулууг хэлнэ.
цэвэршүүлсэн алт - алтны агуулгыг нь нэмэгдүүлж цэвэршүүлсэн 
боловч гадаад валютаар шууд борлуулах нөхцөл хангагдаагүй алтыг 
хэлнэ.

Íэр томú¸о
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2.3. Ãаалийн зөрчил

Ýзэмших мэдлэг: “гаалийн зөрчил” нэр томъёог тайлбарлах, гаалийн 
зөрчлийг илрүүлэх,  хэрэг  бүртгэлтэд шаардагдах  бичиг  
баримт, агуулга, ач холбогдлыг тодорхойлох; 

Ýзэмших чадвар: гаалийн зөрчилд хэрэг бүртгэлт хийх, эрүүгийн гэмт 
хэргийн шинжтэй    зөрчилд    шаардагдах    мэдээллийг 
цуглуулах, боловсруулах, зөрчлийг зөв зүйлчлэх;

Хугацаа: 4 цаг

Ãаалийн зөрчил нь эрх зүйн зөрчлийн нэг төрөл бөгөөд 
захиргааны зөрчлийн үндсэн шинжийг агуулсан байдаг. Олон 
улсын эрх зүйн орчинд гаалийн зөрчлийг хэрхэн тодорхойлсныг 
авч үзье. ДÃБ-ын нэр томъёоны тайлбарт: Ãаалийн зөрчил 

гэдэгт гаалийн хууль тогтоомжийг зөрчсөн, эсхүл зөрчихийг завдсан үйлдэл” гэж 
тодорхойлжээ.

Ãаалийн бүрдүүлэлтийн горимыг хялбарчлах, уялдуулах тухай” олон улсын 
конвенцид гаалийн зөрчлийг “гаалийн хуулийг зөрчсөн, эсхүл зөрчихийг завдсан 
аливаа үйлдэл” гэж заасан байна.

Ãаалийн зөрчлөөс сэргийлэх, түүнийг мөрдөн шалгах, таслан зогсоох талаар 
захиргааны шугамаар харилцан туслах тухай” Найробийн олон улсын конвенцид 
Ãаалийн зөрчил гэдэг нь гаалийн хууль зөрчсөн, зөрчихийг завдсан үйлдэл, эс 
үйлдэл” гэжээ.

Ãаалийн зөрчил нь Ãаалийн тухай хууль, Ãаалийн Тарифын тухай хууль болон 
олон улсын гэрээгээр зохицуулагддаг.

Монгол Улсын Ãаалийн тухай хуулийн 50 дугаар зүйлд зааснаар гаалийн 
байгууллагын үндсэн үүргийн нэг нь “гаалийн зөрчилтэй тэмцэх” явдал юм.

1. Ãаалийн бүрдүүлэлтийн горимыг хялбарчлах тухай” олон улсын конвенци. 
Ерөнхий хавсралт. II бүлэг, E9/F-16, III бүлэг, Тусгай хавсралт А, J 3.1.3.2, 
3.16.3.17,3.18.3.19,  3.34.3.35,  3.36.3.37

2.  Тариф худалдааны ерөнхий хэлэлцээр. VIII зүйл.
3.  Ãаалийн тухай хууль” III бүлэг, 10,11,13-р зүйл
4.  Ãаалийн тарифын тухай хууль” 1996
5.  МУÃЕÃ-ын даргын 2006 оны 50,12, 24 тоот тушаал
6.  МУÃЕÃ-ын даргын 2003 оны 341 тоот тушаал
7.  МУÃЕÃ-ын даргын 2000 оны 187 тоот тушаал
8.  Ж.Булган Ãаалийн бүрдүүлэлт, бүрдүүлэлтийн горим” УБ, 2003 он
9.  Ã. Пунцагдаш. Ãаалийн хяналт, бүрдүүлэлтэд холбогдох МУ-ын хуулиуд” 

2006 он
10.  Джон Дэниэлс, Ëи X. Радеба “Международный бизнес” 1998 он.
11.  И. В. Öветков “Внешнеторговые сделки, правоприменительная практика” 

2001 он

 Ýх сурвалж

Ãаалийн зөрчил, 
хариуцлагын 
тухай ойлголт



71

Ãаалийн байгууллагаас гаалийн зөрчлийн эсрэг хэрэгжүүлж буй арга хэмжээний 
зорилго нь гаалийн хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангуулах, Үндэсний 
аюулгүй байдал болон эдийн засгийн аюулгуй байдлыг хамгаалах, гаалийн болон 
бусад татварыг бүрэн ногдуулж барагдуулан, улсын төсвийг бүрдүүлэх, гаалийн 
зөрчилтэй тэмцэх явдал юм.

Ãаалийн бүхий л төрлийн зөрчлийн түгээмэл зорилго нь хууран мэхлэх аргаар 
хууль бусаар барааг нэвтрүүлэх, гаалийн татварыг төлөхөөс зайлсхийж шунахай 
сэдэлтээр, ашиг хонжоо олох эрмэлзлэлтэй байдаг.

Ãаалийн зөрчлийн онцлох нэг тал нь гаалийн хяналт, шалгалтын явцад гаалийн 
зөрчил болон гэмт хэргийн шинжтэй үйлдлийг ихэнх тохиолдолд газар дээр нь 
шууд илрүүлдэг онцлогтой.

Ãаалийн зөрчил нь дараах үндсэн шинжийг өөртөө агуулсан байна. Үүнд:
1.  Үйлдэл /эс үйлдэл/-ээр илэрнэ.
2.  Ãаалийн эрх зүйн хэм хэмжээний эсрэг чиглэсэн, эсхүл зөрчигдсөн байна.
3.  Ãаалийн эрх зүйн хэм хэмжээний актанд тусгагдсанаар гаалийн эрх зүйг 

зөрчсөн, түүний эсрэг чиглэсэн зан үйл нь 2 хувилбартай.
 а/ Хориглосон хэм хэмжээ зөрчих. Жишээ нь: Ãаалийн тухай хуулийн 72-р  

 зүйл /хориглосон барааг гаалийн хилээр нэвтрүүлэх/
 б/ Хууль зүйн үүргээ биелүүлээгүй. Жишээ нь: Ãаалийн тухай хуулийн 11-р  

 зүйл /Бараа, тээврийн хэрэгслийг гаалийн байгууллагад мэдүүлэх/
4.  Ãэм буруутай зан үйл байна.
5. Нийгэмд хор аюултай байна.

Ãаалийн эрх зүйн зөрчлийн бүрэлдэхүүн:
 -  Субъект
 -  Объект
 -  Субъектив тал
 -  Объектив тал

Ãаалийн эрх зүйн зөрчлийн субъект гэж гаалийн эрх зүйн хэм хэмжээ зөрчсөн, эрх 
эдэлж, үүрэг хүлээх, өөрийн гэмт зан үйлийнхээ үр дагаврыг хариуцах чадамжтай 
эрх зүйн этгээд байна. Үүнд:

 -  гаалийн эрх зүйн харилцаанд оролцож байгаа 16-аас дээш насны бодгаль 
этгээд (Монгол Улсын иргэн, гадаадын иргэн, харъяалалгүй хүн) байна. 
Тодруулбал: зорчигч, хувь хүн, албан тушаалтан /шинжээч, мэргэжилтэн, 
орчуулагч, эрх бүхий албан тушаалтан г.м./, аж ахуй нэгж , байгууллагын 
итгэмжлэгдсэн этгээд байна.

 -  гаалийн хууль тогтоомжийг зөрчсөн хуулийн этгээд байна. Ãадаад эдийн 
засгийн харилцаанд оролцогч аж ахуй нэгж, байгууллага, гаалийн зуучлагч, 
тээвэрлэгч, гаалийн хууль тогтоомжид заасан үйл ажиллагаа эрхэлж буй аж 
ахуй нэгж /гаалийн хяналтын талбай, гаалийн баталгаат болон тусгай бүс, 
татваргүй барааны дэлгүүрийг эрхэлж буй аж ахуй нэгж/, банк, холбогдох 
мэргэжлийн байгууллага зэргийг хамруулж болно.

Ãаалийн зөрчлийн объект гэжгэм буруутай этгээдийн үйлдэл, эс үйлдэлд өртөгдөж 
буй гаалийн хууль тогтоомжоор хамгаалагдсан нийгмийн харилцааг ойлгоно. 
Ãадаад эдийн засгийн үйл ажиллагаа эрхэлж буй этгээдийн мөрдөх бүхий л дүрэм, 
журам, хэм хэмжээг гаалийн зөрчлийн объектод тооцож, зөрчигдсөн тохиолдолд 
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захиргааны хариуцдага хүлээлгэдэг журамтай. Дээр дурдсан тодорхойлолтоос эрх 
зүйн зөрчлийн бүрэлдэхүүний бүтцийн элементийг бүрдүүлж буй дараах хэсэг 
бүлэг объектыг төрөлжүүлэн ангилж болох юм.  Үүнд:

1. бараа, тээврийн хэрэгслийг гаалийн хилээр нэвтрүүлэх журам;
2. бараа, тээврийн хэрэгслийг гаалийн хилээр нэвтрүүлэхэд хяналт тавих  

 журам;
3. эдийн засгийн бодлогыг хэрэгжүүлэхэд мөрдөх журам;
4. гаалин хилээр нэвтрүүлэх бараа, тээврийн хэрэгсэлд гаалийн бүрдүүлэлт  

 хийх журам;
5. гаалийн хилээр нэвтрүүлэх бараа, тээврийн хэрэгсэлд ногдуулах татвар,  

 хураамжийн барагдуулалт.
Ãаалийн зөрчлийн объектыг дараах байдлаар ангилна. Үүнд:
Åрөнхий обьект - хууль тогтоомжоор зохицуулагдаж, хамгаалагдаж байгаа  

 нийгмийн харилцааны салбар, хүрээ - гаалийн бүрдүүлэлтийн үйл явцад  
 хамаарах харилцаа

Шууд объект - эрх зүйн хэм хэмжээгээр зохицуулагдаж, хамгаалагдсан харилцаа. 
 Энэ нь зөрчлийн ерөнхий объектын тодорхой хэсэгт тухайлбал, гаалийн  

 мэдүүлэгт худал мэдүүлсэн бол гаалийн бүрдүүлэлтийн мэдүүлэх үе шатыг  
 хамарсан байна. Шууд объектыг хууль тогтоомжид тэр бүр тодорхойлдогтүй. 

 Ãаалийн зөрчлийн объект нь нэмэгдэл шинжтэй.
Халдлагын зүйл - зөрчил гаргагч этгээдийн санаа, зорилго чиглэсэн бодит  

 зүйлс байна. Энэ нь эд материалын буюу эд материалын бус гэсэн 2 төрөл  
 байна. Халдлагын зүйлд ашигласан хэрэгсэл - зөрчил гаргагч этгээдээс  
 халдлагын зүйлд нөлөөлөхөд чиглэгдсэн зэвсэг, тоног төхөөрөмж, тээврийн 

 хэрэгсэл байна.
Ãаалийн зөрчлийн субъектив тал нь санаатай, болгоомжгүй хоёр хэлбэртэй. 

Энэхүү хэлбэрүүд нь гаалийн зөрчлийн гэм буруугийн байдлыг илэрхийлдэг.
  санаатай: шууд, шууд бус
  болгоомжгүй: хөнгөмсгөөр найдах, хайхрамжгүй хандах 

Субъектив талын нэмэгдэл шинж:
  зорилго (урьдчилан төлөвлөсөн, эсхүл эрх зүйн зөрчил гаргах үедээ хүрэх 
эрмэлзэл),

   сэдэлт (эрх зүйн зөрчилд түлхсэн өдөлт).
Ãаалийн зөрчлийн объектив тал нь төр, нийгмийн эсрэг үйлдсэн, нийгэмд хор 

аюултай, гэм буруутай үйлдэл, эс үйлдлээр илэрхийлэгддэг. Ãаалийн зөрчлийг 
нийгэмд учруулах хохирлын хэмжээ, зөрчил үүссэн нөхцөл байдал зэрэг олон хүчин 
зүйлээс шалтгаалан:

   захиргааны шинжтэй гаалийн зөрчил
   эрүүгийн шинжтэй гаалийн зөрчил гэж хуваадаг.

Монгол   Улсын   захиргааны   хариуцлагын   тухай хуулийн 
3-р зүйлд захиргааны зөрчил гэдэг нь “Монгол Улсын нутаг 
дэвсгэрт дагаж мөрдүүлэхээр тогтоосон захиргааны  журам   
санаатай   буюу  болгоомжгүйгээр зөрчсөн үйлдэл, эс 
үйлдлийг захиргааны зөрчил гэнэ” гэж тодорхойлсон.

Ãаалийн зөрчил 
захиргааны зөрчил 
болох нь
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Захиргааны эрх зүйн зөрчил, гэмт хэрэг хоёр нь нийгэмд аюултай үйлдэл байдгаас 
үндэслэлтэй шалгуураар тэдгээрийн нийгмийн аюулын хэмжээг нь ялган зааглах 
шаарддагатай болдог. ßмар ч байлаа захиргааны эрх зүйн зөрчлийн нийгмийн аюул 
нь гэмт хэргээс бага байх нь зайлшгүй бөгөөд огт аюулгүй гэж үзэж болохгүй. 
Учир нь захиргааны зөрчил бүр нийгэмд багагүй хохирол учруулдаг. Тухайлбал, 
айлган сүрдүүдсэн. хориглосон, хязгаарласан барааг гаалийн хилээр хууль бусаар 
нэвтрүүлсэн г.м нь нийгэм болон иргэдэд эд материалын болон сэтгэхүйд ихээхэн 
хор уршиг үзүүлдэг байна.

Мөн Ãаалийн тухай хуулийн VIII бүлэг /Ãаалийн зөрчил, түүнд хүлээлгэх 
хариуцлага”/-ийн 71-86 дугаар зүйлд гаалийн зөрчилд хүлээлгэх захиргааны 
хариуцлагын талаар маш тодорхой заасан байдаг.

Монгол Улсын Дээд Шүүхийн 2001 оны 439 дүгээр тогтоолд гаалийн зөрчилд 
хамаарах үйлдаийг нарийвчлан тодорхойлж өгсөн байдаг.

Ãаалийн салбар дахь захиргааны эрх зүйн зөрчил нь бараа, тээврийн хэрэгслийг 
хууль бусаар нэвтрүүлэх, татвар, хураамжийг болон мэдээ, тайланг цаг хугацаанд нь 
гаргаж өгөхгүй байх, гаалийн хууль тогтоомж зөрчих, гаааьд мэдүүлэх журам зөрчих 
/худал бөглөх / г.м. байж болдог. Тухайлбал, Ãаалийн тухай хуулийн 11-р зүйлд 
мэдүүлэгчийн үүргийг тодорхойлж өгсөн байдаг. Энэхүү үүргээ биелүүлээгүй бол 
Ãаалийн тухай хуулийн 74,82-р зүйлүүдэд хүлээх хариуцлагын хэмжээг тодорхойлж, 
Дээд шүүхийн 439 дүгээр тогтоолын 17.1-д тайлбарласан байдаг. Үүнд: гаалийн 
байгууллагад мэдүүлэх үүрэгтэй этгээд нь гаалийн удирдах төв байгууллагаас 
баталсан маягтын дагуу мэдүүлгээ бичээгүй, эсхүл буруу бичсэн, хуулиар тогтоосон 
мэдүүлэгчийн үүргээ биелүүлээгүй зэрэг зөрчлийг Ãаалийн тухай хуулийн 74-р 
зүйлд заасан “Мэдүүлэх журам зөрчсөн” гэдэгт хамруулна. Харин гаалийн албан 
татвар төлөхөөс санаатай зайлсхийх зорилгоор барааг гаалийн мэдүүлэгт зориуд 
бичилгүй орхих, барааны тоо хэмжээг санаатайгаар бууруулж, буруу мэдүүлэх, 
гаалийн бүрдүүлэлтийн горим, барааны ангиллыг худал мэдүүлэх зэрэг зөрчилд нь 
мөн хуулийн 82 дугаар зүйлд зааснаар хариуцлага хүлээлгэх үндэслэл тогтоодог.

Ãаалийн тухай хуульд заасан зөрчлүүд нь нийгэмд учруулах 
аюул, зөрчлийн шинж байдлаас шалтгаалж эрүүгийн шинжтэй 
гаалийн зөрчил буюу гэмт хэрэг болдог. Ãаалийн зөрчил нь 
эрүүгийн хуулинд заасан гэмт хэрэгт тооцогдох хэр хэмжээ, 

нөхцөл байдал үүсгэсэн бол тухайн зөрчил нь эрүүгийн зөрчил болно.
Ãаалийн тухай хуулийн зарим төрлийн хариуцлага нь эрүүгийн хариуцлага 

хүлээлгэх заалт байдаг бөгөөд тухайн зөрчил нь эрүүгийн зөрчилд тооцох 
хэмжээний хохирол учруулсан байна. Жишээлбэл: Ãаалийн тухай хуулийн 71-р 
зүйлийн 2-д заасан “Хязгаарласан барааг гаалийн хилээр хууль бусаар нэвтрүүлсэн, 
эсхүл тийнхүү нэвтрүүлэхийг завдсан нь эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэхээргүй 
бол...” заалт нь Улсын дээд шүүхийн 2003 оны 24-р тогтоолын 1-ийн 3-д заасан 
“Хууль бусаар хил нэвтрүүлсэн буюу нэвтрүүлэхийг завдсан, хориглосон буюу 
хязгаарласан эд зүйлсийн үнийн дүн нь хэрэг үйлдэх үед мөрдөгдөж байсан нэг 
сарын хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээнээс дээш бол гэмт хэрэгт тооцогдох 
бөгөөд энэ хэмжээнээс доош бол мөн төрлийн зөрчилд хамаарна” гэсэн тайлбарын 
дагуу зохицуулагддаг.

Ãаалийн зөрчил 
эрүүгийн гэмт 
хэрэг болох нь
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Бүдүүвч 13. Захиргааны шийтгэлийн төрөл, хэмжээ

Çахиргааны шийтгэлийн төрөл, хэмжээ

Торгох (үндсэн)

Ãаалийн тухай хуулийн наймдугаар бүлэг (Ãаалийн зөрчил, түүнд хүлээлгэх 
хариуцлага)-т зааснаар иргэнийг эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэхээргүй бол 
5000- 50000, аж ахуйн нэгж, байгууллагыг 20000-250000 төгрөгөөр торгоно. 

Ýрх хасах 
(үндсэн ба нэмэгдэл)

Баривчлах (үндсэн)

Ãаалийн тухай хуулийн 80-р зүйлийн 2-т зааснаар зөрчил үйлдэгчийг торгох, 
эсхүл шүүгчийн захирамжаар 15-30 хоног баривчлах шийтгэл ногдуулна.

Хууль бусаар олсон орлого буюу эд зүйлийг 
хураах (нэмэгдэл)

Ãаалийн тухай хуулийн 71,72,73-р зүйлд зааснаар гаалийн хилээр хууль 
бусаар бараа (хориглосон, хязгаарласан болон бусад), тээврийн хэрэгсэл 
нэвтрүүлсэн, эсхүл тийнхүү нэвтрүүлэхийг завдсан, мөн бараа, тээврийн 
хэрэгслийг нуувч болгон ашигласан тохиолдолд зөрчилд холбогдох эд 
зүйлийг хураан авах, хураан авах бололцоогүй бол үнийг нь гаргуулан авна.
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 № 3. Гаалийн зөрчлийг зүйлчлэх
  ОХУ-ын “Алейка” ХХК-наас импортлосон 55 тн дээд зэргийн гурилыг
  мэдүүлэгч 1 дүгээр зэргийн гурил гэж мэдүүлжээ. 
  Энэ ямар зөрчил вэ?
  ßмар хариуцлага хүлээлгэх вэ?
  Ãаалийн зөрчил бол захиргааны хэрэг бүртгэлт хийх
  Эрүүгийн гэмт хэргийн шинжтэй зөрчил бол холбогдох материалыг
  бүрдүүлэх
  
 № 4. Мэдүүлэх журам зөрчих
  Тэнгэр трэйд” ХХК-ийн импортын барааны гаалийн мэдүүлэгт 30 тн  

 дээд зэргийн гурил, 25 тн 1-р зэргийн гурил мэдүүлснийг шалгахад
  гаалийн шалгалтаар 35 тн дээд гурил, 20 тн 1-р зэргийн гурил оруулсан 
  болохыг тогтоосон байна.
  Ãаалийн хууль тогтоомжид заасны дагуу шийдвэрлэж, холбогдох бичиг  

 баримтыг бүрдүүлнэ үү?

Ãаалийн хуулийн 711,712,72,802,81,82-р зүйлүүд нь захиргааны зөрчил, эрүүгийн 
шинжтэй зөрчил хоёрын аль нэг болохыг тодорхойлж хариуцлага хүлээлгэхийг 
заасан бөгөөд “эрүүгийн хариуцлага хүлээлгэхээргүй бол” гэдэг заалтыг хэрэглэхдээ 
зөрчил нь гэмт хэргийн бүрэлдэхүүнийг хэлбэрийн тэдий агуулсан, нийгмийн хор 
аюулаар их биш, эрүүгийн ял хэрэглэх шаардлагагүй байхыг ойлгоно.

2.3.1   Ãаалийн зөрчлийн зүйлчлэл

Дасгал
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 Улсын гаалийн ерөнхий газрын
даргын 1993 оны 226 дугаар

тушаалын хавсралт
 

ÇӨÐЧËÈÉÍ ТУХÀÉ ТÝМДÝÃËÝË
200   он    cap   өдөр

_____________________________ 
/дахь гаалийн газар, байгууллага/
 
1. Зөрчил гаргасан 200 он cap өдөр
____________________________________________________________________
2. Зөрчил гаргасан этгээдийн эцгийн, өөрийн нэр, нас, хүйс, альулсын иргэн, 
иргэний үнэмлэх /регистрийн №, гэрийн хаяг/:
____________________________________________________________________
3. Эрхэлсэн ажил, албан тушаал. утас: ___________________________________
____________________________________________________________________
4. Зөрчлийн байдал: ___________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
5. Илэрсэн зөрчилд хариуцлага хүлээлгэх хууль тогтоомжийн заалт: _________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
6. Тайлбар:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
7. Ãэрчийн овог нэр, хаяг:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
8. Зөрчлийг хянан шийдвэрлэхэд зайлшгүй шаардлагатай дараах бичиг баримт эд 
зүйлийг хавсаргав /гаалийн деклараци, барааны гаалийн мэдүүлэг, зөрчил’ 
гаргагч болон гэрчийн тодорхойлолт, засварласан, хуурамчаар үйлдсэн бичиг 
баримт гэх мэт

1.
2.
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3.
4.

9. Зөрчил гаргагчаас хурааж авсан бараа, тээврийн хэрэгсэл 
 

№ Барааны нэр
Онцлог 
шинж 
марк

Хэмжих 
нэгж

Too 
ширхэг Нэгж үнэ Үнийн 

дүн

10. Шийдвэр: а. Бараа, тээврийн хэрэгслийг хураах хуудас №
   б. Торгуулийн хуудас №  үнийн дүн
   в. Шийтгэвэр №   үнийн дүн
 
11.Тэмдэглэл үйлдэхэд оролцогчдын гарын үсэг:

 
а. ТЭМДЭÃËЭË ҮЙËДСЭН:                       б. ЗӨРЧИË ÃАРÃАÃЧ:

 Ãаалийн улсын байцаагч
     /......................................./                /......................................./

   /тэмдэг/
 

в. ÃЭРЧ:
     /......................................./

 



78

ГААЛИЙН ЭРХ ЗҮЙ
МОДУЛЬ 2: ГААЛИЙН ХЯНАЛТ, БҮРДҮҮЛЭЛТ

Монгол Улсын Ãаалийн       МУÃЕÃ Маягт №6
ерөнхий газар батлав
 

 ¯ÇËÝÃ ХÈÉСÝÍ ТУХÀÉ ÀКТ
19_____он_____р сарын____өдөр

______________дахь гаалийн ___________________-ны гаалийн улсын байцаагч
____________________би  _____________________________________________
нарыг оролцуулан Монгол Улсын Захиргааны хариуцлагын тухай хууль, Монгол 
улсын Ãаачийн тухай хуулийн 90 дүгээр зүйлийн 1-д заасныг удирдлага болгон
бараа, тээврийн хэрэгслийг эзэмшигч, паспорт № __________________________
__________________________ажилтай ____________________________овогтой
___________________________________хөндлөнгийн гэрч__________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
нарыг байлцуулан ____________________________________________________
___________________________________________________________үзлэг хийв.
Үзлэгээр тогтоогдсон нь:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
________________________________нь гэмт хэргийн шинжтэй байх тул нягтлан
шалгуулахаар хэрэг бүртгэгч ___________________________________________
______________________________-нд шилжүүлэв.
Зөрчилд холбогдох бараа, тээврийн хэрэгслийг ______________ тоот бараа, 
тээврийн хэрэгслийг саатуулах хуудсаар саатуулж, хэрэг бүртгэгчид хүлээлгэн 
өгсөн болно.
Үзлэг хийсэн:   Ãаалийн улсын  байцаагч ______________________________
   Эрэлч нохой хөтлөгч _________________________________
Бараа, тээврийн хэрэгсэл эзэмшигч   ____________________
   Хөндлөнгийн гэрч ___________________________________
Үзлэгийн актыг хүлээн авсан: Хэрэг бүртгэгч _____________________________

1. “Ãаалийн бүрдүүлэлтийн горимыг хялбарчлах, уялдуулах тухай олон улсын 
конвенци” Киото конвенци. 1999

2.  “Ãаалийн зөрчлөөс сэргийлэх, түүнийг мөрдөн шалгах, таслан зогсоох 
талаар захиргааны шугамаар харилцан туслах тухай олон улсын    
конвенци” Найробын конвенци. 1997

3.  Ãаалийн тухай хууль. 1996
4.  Эрүүгийн хууль. 2002
5.  Захиргааны хариуцлагын тухай хууль. 1992

 Ýх сурвалж
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Модуль 3: ÃÀÀËÈÉÍ ТÀÐÈФЫÍ БÀ                                                        
ТÀÐÈФЫÍ БУС ÇОХÈЦУУËÀËТ

Модулийг судлах хэрэгцээ, шаардлага

Улсын хилээр нэвтрүүлэх барааны хэмжээг нэмэгдүүлэх, эсвэл зарим 
нэр төрлийн барааны хэрэглээг хязгаарлах, дотоодын бүтээгдэхүүнийг 
гадаадын ойролцоо нэрийн барааны өрсөлдөөнөөс хамгаалах зэрэг асуудлыг 
гаалийн тарифын ба тарифын бус зохицуулалтаар дамжуулан хэрэгжүүлдэг. 
Зохицуулалтын энэ арга хэмжээ гаалийн байгууллагаар дамжин хэрэгжинэ. 
Иймээс гадаад худалдааны гаалийн тарифын ба тарифын бус зохицуулалтын 
талаар мэдлэгтэй байх шаардлага гарч байна. 
Ýзэмших мэдлэг: экспорт, импортын бараанд ногдуулах татварын хувь    

хэмжээ, гаалийн тариф, тарифын зохицуулалтын төрөл, 
гаалийн татвар ногдуулах эрх зүйн үндсийн талаар мэдээлэл 
авах, боловсруулах мэдлэгтэй болно. 

Ýзэмших чадвар:  экспорт,    импортын    бараанд    гаалийн    татвар ногдуулахад 
шаардагдах мэдээллийг ашиглах чадвар эзэмшинэ.

Хугацаа: 26 цаг

Модулийн агуулга
 Ãаалийн тариф, татвар, тарифын бус зохицуулалт 
 Ãаалийн горим 
 Барааны ангилал 
 Ãаалийн үнэ, үнэлгээ

3.1. Ãаалийн тариф, татвар, тарифын бус зохицуулалт

Ýзэмших мэдлэг:     экспорт, импортын бараанд ногдуулах татварын хувь 
хэмжээ, гаалийн тариф, тарифын зохицуулалтын төрөл, 
гаалийн татвар ногдуулах эрх зүйн үндсийн талаар мэдээлэл 
авах, боловсруулах мэдлэгтэй болно.

Ýзэмших чадвар:    экспорт, импортын бараанд гаалийн татвар ногдуулахад 
шаардагдах мэдээллийг ашиглах чадвар эзэмшинэ.

Хугацаа: 8 цаг
 

Тариф худалдааны ерөнхий  хэлэлцээр /ТХЕТ/-т түүнд нэгдсэн 
орнуудын экспорт, импортыг зохицуулах гол хэрэгсэл нь гааль-
тарифын хэрэгсэл байна гэж заажээ. ТХЕХ-ийн XI зүйлд “нэг ч 

оролцогч орон гаалийн татвар, хураамжаас өөр ямар ч хориг, хязгаарлалт тогтоох 
ёсгүй” гэж заажээ. Ãаалийн тариф гэж гаалийн албан татвар ногдуулах хувь хэмжээг 
ойлгоно. Ãаалийн тариф нь ердийн, нэн тааламжтай ХУВЬ ХЭМЖЭЭНЭЭС 
бүрдэнэ. Монгол Улсын олон улсын гэрээнд заасны дагуу Монгол Улсад үндэсний 
нэн тааламжтай нөхцөл олгодог улсын гарал үүсэлтэй бараанд  ногдуулах татварын 
хувь, хэмжээг нэн тааламжтай тариф гэнэ Ердийн тариф гэж Монгол Улсад үндэсний 
нэн тааламжтай нехцөл үзүүлдэггүй улсын гарал үүсэлтэй бараанд ногдуулах 
татварын хувь, хэмжээг ердийн тариф гэнэ.

Ãаалийн тариф, 
татвар
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Ãаалийн тарифыг батлахдаа “Барааг тодорхойлох, кодлох уялдуулсан систем”-
ийн дагуу барааны код, нэр төрлийг заана.

Зах зээлийн эрэлт, нийлүүлэлтийг зохицуулах, зарим нэр төрлийн барааны 
импортыг зохистой байлгах, дотоодын зах зээлийн оновчтой бүтцийг бүрдүүлэх 
эдийн засгийн тэнцвэрийг хангах зэрэг зорилгоор гаалийн тарифыг нэмэгдүүлэх 
бууруулах, өөрчлөх арга хэмжээг авна. Ãаалийн тарифаар барааг тухайн улсад 
импортлох болон экспортлох үед ногдуулах гаалийн татварын хувь хэмжээ 
тогтоогдоно. Ãаалийн татвар нь импорт, экспортын барааны үнийг нэмэгдүүлж 
улмаар гадаад худалдааны бараа эргэлт, тоо хэмжээнд нөлөөлдөг. Ãаалийн татварыг 
тооцох 3 хэлбэр байна. Үүнд:

1. Адвалор буюу барааны үнээс тодорхой хувиар тооцох хэлбэр
2. Тусгай буюу тогтоосон жин, эзэлхүүн, тоо ширхэг зэрэг биет хэмжигдэхүүнээс
 тодорхой үнийн дүнгээр тооцох хэлбэр
3. Холимог буюу адвалор ба тусгай татварыг нэгэн зэрэг ногдуулах хэлбэр  

 болно.
Ãадаад худалдааны зохицуулалтын олонхи арга  

хэрэгсэл тарифын бус зохицуулалтад хамрагдана. 
Тарифын бус арга хэрэгслийг үндсэнд нь хоёр хуваана. 
Үүнд:

1.  Үндэсний үйлдвэрийн тодорхой салбарыг хамгаалах зорилгоор импортыг 
шууд хязгаарлахад чиглэсэн лиценз, квот, демпингийн эсрэг болон нөхөн 
төлөөсийн татвар, экспортын хязгаарлалт, импортын доод үнийн систем, 
импортын дотоодын татвар, валютын хязгаарлалт;

2.  Ãадаад худалдааг шууд хязгаарлахад чиглээгүй, захиргааны арга хэмжээ болох 
стандартын, техникийн, мач эмнэлэг, ургамал хорио цээр, эрүүл ахуй, баглаа 
боодол ба марклалтын нөхцөл, шаардлага, гаалийн бүрдүүлэлтийн журам 
зэрэг болно.

Ãадаад худалдааны 
зохицуулалтын 
механизм

Ãадаад худалдааны зохицуулалтын механизм

I. Ãадаад худалдааны үндэсний 
зохицуулалтын хэрэгсэл

II. Улс хоорондын зохицуулалтын 
хэрэгсэл

 I. Ãадаад худалдааны үндэсний 
зохицуулалтын хэрэгсэл

I.I. Импортын зохицуулалт I.II. Экспортын зохицуулалт

Бүдүүвч 14. Гадаад худалдааны зохицуулалтын механизм

 Бүдүүвч 15. Гадаад худалдааны үндэсний зохицуулалтын хэрэгсэл
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Бүдүүвч 16.   Импортын зохицуулалт

I.I. Èмпортын зохицуулалт

Шударга 
бус 

өрсөлдөөний 
эсрэг арга 

хэмжээ

Демпингийн 
эсрэг болон 

нөхөн  
төлөөсийн 

татвар

Хилийн 
зохицуулалт

Импортын 
барааны үнэд 
нөлөөлөх саад 

тотгор

Ãаалийн 
тариф

Хил дээр 
ногдуулах 

бусад татвар, 
хураамж

Импортын 
онцгой татвар, 

хураамж, 
хамгаалалтын 
арга хэрэгсэл

Импортын  
барааны 

захиргааны 
арга хэмжээ

Хориг 
тогтоох

Хязгаар 
тогтоох

Ãаалийн 
бүрдүүлэлт

Эдийн  
засгийн арга 

хэмжээ

Дотоодын 
татвар, 

акцизын 
татвар 

үндэсний 
үйлдвэрлэгчдэд 

олгох субсид

Засгийн 
газрын 

худалдан 
авалтын онцгой 

горим

Ãадаадын 
бараанд 

хязгаар тогтоох 
захиргааны 
арга хэмжээ

Техникийн 
зохицуулалт, 

стандарт, 
аюулгүй 

ажиллагааны 
дүрэм

Эрүүл 
ахуй, мал 

эмнэлгийн хэм 
хэмжээ

Хүрээлэн 
буй орчныг 

хамгаалах арга 
хэмжээ

 Дотоодын 
зохицуулалт 

I.II. Ýкспортын зохицуулалт

Экспортыг хязгаарлах арга 
хэмжээ

Экспортод хориг 
тогтоох

Экспортод хязгаар 
тогтоох

Зөвшөөрөл олгох

Экспортыг сайн 
дураар хязгаарлах

Экспортын гаалийн 
болон бусад татвар

Экспортыг нэмэгдүүлэх арга 
хэмжээ

Дотоодын татвараас 
чөлөөлөх, татвар буцааж 

олгох

Экспортын субсиди

Зээл олгох

Экспортын зээлийн 
баталгаа

       Бүдүүвч 17. Экспортын зохицуулалт
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ГААЛИЙН ЭРХ ЗҮЙ
МОДУЛЬ 3: ГААЛИЙН ТАРИФЫН БА ТАРИФЫН БУС ЗОХИЦУУЛАЛТ

Бүдүүвч 18. Улс хоорондын зохицуулалтын хэрэгсэл

3.1.1 Ãаалийн татварын ногдуулалт
Ãаалийн татварыг адвалор ба тусгай хэлбэрээр тооцно. Ãаалийн татварыг тооцох 

суурь нь гаалийн үнэ юм.

№5. Ãаалийн нутаг дэвсгэрт бүрмөсөн оруулах суудлын автомашины 
гаалийн үнэ 3200 ам.доллар, 2000 онд үйлдвэрлэгдсэн, цилиндрийн 
багтаамж  нь 1900 см3 бол гаалийн болон бусад татварыг тооцож гаргана 
уу?

 Ханш -1$ = 11657 
 Ажиллах дараалал:

1.  Суудлын автомашины ангиллын кодыг тогтооно. Ингэснээр 
бараанд ногдуулах онцгой албан татварын хэмжээг мэдэх 
боломжтой.

2.  Ãаалийн горимын дагуу бараанд шаардагдах мэдээлэл, бичиг 
баримтыг бүрдүүлнэ.

3.  Ãаалийн болон бусад татвар ногдуулах
 №6. Алтанбулаг хивсийг гаалийн нутаг дэвсгэрээс бүрмөсөн гаргахад   

 шаардлагатай бичиг баримтыг дурдана уу?

1.  Ãаалийн тариф гэж юу вэ?
2.  Ãаалийн тарифын бус зохицуулалтад юу юу орох вэ?
3.  Ãаалийн тарифыг хаанаас баталдаг вэ?
4.  Монгол Улсад тарифын бус ямар хязгаарлалтыг өргөн хэрэглэдэг вэ?
5.  БТКУС, гаалийн тариф хоёр ямар холбоотой вэ?

II. Улс хоорондын 
зохицуулалтын хэрэгсэл

Хоёр талын гэрээ, 
хэлэлцээр

Олон талын гэрээ, 
хэлэлцээр

Дэлхийн худалдааны 
байгууллагын хэлэлцээр

 Тариф худалдааны 
ерөнхий хэлэлцээр

Дасгал

Хяналтын асуулт
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3.2. Ãаалийн горим
Ýзэмших мэдлэг:  “гаалийн горим” нэр томъёог тайлбарлах, горимыг сонгох, 

өөрчлөх, горимын эдийн засгийн агуулгыг тодорхойлох 
Ýзэмших чадвар:  гаалийн горимын дагуу гаалийн бичиг баримтыг бүрдүүлэх, 

мэдээлэл цуглуулах, боловсруулах 
Хугацаа:  6 цаг

Ãаалийн горим нь олон улсын худалдааны хөгжилд тус дөхөм 
үзүүлэх зорилгоор төрөөс хэрэгжүүлж буй гаалийн зорилтуудын 
нэг арга юм. Ãаалийн горимоор гаалийн хилээр барааг нэвтрүүлэхэд 

мөрдөх дэг журмыг тодорхойлно. Энэхүү дэг журам нь тухайн барааг гаалийн 
хилээр нэвтрүүлэх зорилго, гаалийн нутаг дэвсгэрт, эсвэл түүний гадна ашиглах 
нөхцөл болзол, горим сонгогч этгээдийн эрх, үүргийг тодорхойлдог.

Гаалийн горимоор дараах зүйлийг тогтооно: барааны зориулалт;
  барааны зориулалт; 
   бараа тухайн орны болон гадаад улсын гаалийн нутаг дэвсгэрт байх нөхцөл; 
   тодорхой горимд байх барааны шинж байдал, шаардлага; 
   бараанд төлбөл зохих татварын хэмжээ. 

Ãаалийн горимын эдийн засгийн ач холбогдлыг харгалзан үндсэн 2 бүлэгт хувааж 
байна.

1. Шууд импорт, экспорт, реимпорт, реэкспорт зэрэг гадаад худалдааны төрөлд 
холбогдох гаалийн горим. Эдгээр горимын эдийн засгийн ач холбогдол нь 
арилжааны бие даасан төгс үйлдлээр тодорхойлогдож байна.

2.  Ãаалийн уян хатан зохицуулалтын горим. Энэ бүлгийн горнм нь гадаад 
худалдаанд оролцогч аж ахуйн нэгжүүдийн бизнесийн үйл ажиллагааг 
хөхүүлэн дэмжихэд ач холбогдолтой байдаг. Эдгээр горимыг зорилгоор нь 
дараах 3 төрөлд хуваана.

  худалдаа, арилжаа;
  үйлдвэрлэл, үйлчилгээ;
  олон улсын тээврийн үйлчилгээний хөгжилд тус дөхөм үзүүлэх ач 
холбогдол бүхий горим зэрэг болно. 

1. Ã. Сэсээр “Дэлхийн худалдааны байгууллагын эрх зүйн зарим асуудал”  
ТХЕХ-ийн XI, XII, XIII, XIV дүгээр зүйл

2.  Ãаалийн Тарифийн тухай Монгол Улсын хууль /1996/
3.  Дэлхийн худалдааны байгууллага дахь Монгол Улс /Баримт бичгийн 

эмхтгэл/ GTZ, 1999
4.  Сакс Дж. “Рыночная экономика” 1995
5.  Данилцев.А.В “Международная торговля”. Инструменты регулирования  

ПРОИР, 1999
6.  Макров. Ã. Ã. “Внешняя торговля и международный маркетинг”
7.  С. Норжинсүрэн “Олон улсын худалдааны зохицуулалт” УБ, 2005
8.  Ë. Ãанхуяг Ãаалийн тариф” УБ, 2006
9.  Онцгой албан татварын тухай хууль. 2006 он
10.  Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай хууль. 2006 он

 Ýх сурвалж

Ãаалийн 
горим
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ГААЛИЙН ЭРХ ЗҮЙ
МОДУЛЬ 3: ГААЛИЙН ТАРИФЫН БА ТАРИФЫН БУС ЗОХИЦУУЛАЛТ

Ãаалийн нутаг дэвсгэр болон түүний гадна бараа, тээврийн хэрэгсэл байх нөхцөл, 
гаалийн хил нэвтрэх газар, цаг хугацаа зэрэг нь горимыг зөв сонгох, шаардлагатай 
бол түүнийг өөрчлөхөд ач холбогдолтой байдаг. “Тариф, худалдааны ерөнхий 
хэлэлцээр”-ийн хүрээнд “Ãаалийн бүрдүүлэлтийг хялбарчлах, уялдуулах тухай” 
Киотогийн конвенцийг мөрддөг бөгөөд энэхүү Конвенцийн хавсрачтад гаалийн 
бүрдүүлэлттэй холбогдох бүх асуудлыг тусгасан байдаг.

Монгол Улсын Ãаалийн тухай хуулийн 13-30 дугаар зүйлээр гаалийн горимуудыг 
тодорхойлсон ба горимыг хэрэгжүүлэх журмыг гаалийн удирдах төв байгууллагаас 
батлан гаргадаг. Ãоримын мэдүүлэгч нь барааны мэдүүлэгт буй мэдээллийн үнэн 
зөвийг хангаж, гаалийн болон бусад татварыг төлөх үүрэгтэй байдаг. Ãаалийн 
мэдүүлгийн загварыг тухайн улсын гаалийн удирдах төв байгууллага баталдаг 
бөгөөд түүний маягт нь НҮБ-ын загвартай тохирч байдаг.

Ãаалийн горимын нөхцөл гэдэгт Ãаалийн тухай хуульд 
заасан аль нэг горимд байрших барааны статусыг ойлгоно. 
Барааг гаалийн нутаг дэвсгэрт бүрмөсөн оруулах гаалийн 

горимын нөхцөл нь бараа Монголын гаалийн нутаг дэвсгэрт бүрмөсөн үлдэх явдал 
байна. Ãоримын шаардлага гэдэгт гаалийн горимыг хэрэгжүүлэхтэй холбогдон 
гарах шаардлагыг ойлгоно.

Барааг гаалийн нутаг дэвсгэрт оруулах гаалийн горимын шаардлага нь гаалийн 
болон бусад татварыг төлөх явдал болно.

Барааг гаалийн нутаг дэвсгэрээс бүрмөсөн гаргах гаалийн горимын шаардлага 
нь барааг гаалийн нутаг дэвсгэрээс бодит байдлаар гаргасан байх явдал болно. 
Ãаалийн горимын эдийн засгийн агуулга нь гадаад худалдааны үйл ажиллагааг 
өргөжүүлэх, олон улсын эдийн засгийн интеграцийн бусад хэлбэрийг хөгжүүлэх 
нэмэлт боломжийг гаалийн зохицуулалтаар бүрдүүлэх явдал болно.

“Ãаалийн бүрдүүлэлтийн горимыг хялбарчлах, уялдуулах тухай” олон улсын 
Конвенцийн Тусгай хавсралтын В -G-д гаалийн горимыг тусгасан байна. 

Хавсралт В барааны импорт буюу дотоодын хэрэглээнд зориулан оруулах
 Импортын бараанд гаалийн болон бусад татварыг төлсний үндсэн дээр  

 гаалийн нутаг дэвсгэрт чөлөөт эргэлтэнд оруулахад энэ горимын дагуу  
 гаалийн бүрдүүлэлт хийнэ. 

Хавсралт С чөлөөт эргэлтэнд байгаа барааг гаалийн нутаг дэвсгэрийн гадна  
 байнга байх зориулалтаар гаалийн нутаг дэвсгэрээс гаргахад энэ горимыг  
 сонгоно. 

Хавсралт D гаалийн агуулах, чөлөөт бүсийн горимыг импортын бараанд 
 гаалийн болон бусад татвар төлөхгүйгээр гаалийн хяналтанд байлгахад  

 сонгоно. 
Хавсралт Å гаалийн дамжин өнгөрөх горимоор нэг гаалийн байгууллагаас 
 нөгөө гаалийн байгууллагад гаалийн хяналтын дор тээвэрлэх бараанд  

 бүрдүүлэлт хийнэ. Хавсралт гаалийн нутаг дэвсгэр дээр эсвэл түүний 
 гадна бараанд боловсруулалт хийхэд энэ горимыг сонгоно. 
Хавсралт G импортын татвар төлөхөөс бүрэн, эсхүл хэсэгчлэн чөлөөлөх   

 нөхцлөөр гаалийн нутаг дэвсгэрт барааг оруулахад энэ горимын дагуу  
 бүрдүүлэлт хийнэ.

Ãаалийн горимын 
нөхцөл, шаардлага



85

Ãаалийн хилээр бараа нэвтрүүлж буй этгээд нь гаалийн 
бүрдүүлэлтийн горимыг   сонгох, түүнийг өөрчлөх эрхтэй 
байдаг. Харин гаалийн байгууллага мэдүүлэгчийн сонгосон 

гаалийн горимд барааг оруулах боломжийн талаар шийдвэр гаргах үүрэг хүлээнэ. 
Өөрөөр хэлбэл, гаалийк байгууллага тухайн горимыг хэрэглэх зөвшөөрөл олгох эсэх 
асуудлыг хууль тогтоомжид нийцүүлэн шийдвэрлэдэг.

Ãоримыг сонгогч /мэдүүлэгч/ тодорхой нэрийн барааг гаалийн горимд оруулахад 
бараа уг горимд байх нөхцлийг мэдэх шаардлагатай. Жишээ нь: гаалийн түр 
агуулахад cap, гаалийн баталгаат агуулахад 2 жил хүртэл хугацаагаар байлгах тухай 
журамд заасан байдаг. Зарим улсын гаалийн журамд барааг реэкспортлох хугацааг 
түүнийг анх тухайн улсын гаалийн хилээр оруулснаас хойш 6 cap болсны дараа 
гаргах зохицуулалтыг тусгасан байна.

Ãаалийн нутаг дэвсгэрт, эсхүл түүний гадна бараанд боловсруулалт хийх горимд 
гаалийн байгууллагын зөвшөөрөл шаардлагатай.

Ãаалийн горимыг өөрчлөх эрхийг мэдүүлэгч эдэлнэ. Жишээлбэл, гаалийн 
баталгаат агуулахад оруулсан барааг монголын гаалийн нутаг дэвсгэрт бүрмөсөн 
оруулах, эсхүл гаалийн нутаг дэвсгэрт түр оруулсан яармагийн барааг бүрмөсөн 
оруулах горимд шилжуүлж өөрчлөх тохиолдол гардаг.

Ãадаад худалдааны гаалийн статистик нь улс орны 
материаллаг нөөцийг нэмэгдүүлэн эдийн засгийн нутаг 
дэвсгэрт орж байгаа /импорт/, мөн тус нөөцөөс хасагдан 

эдийн засгийн нутаг дэвсгэрээс гарч байгаа /экспорт/ бүх төрлийн барааг бүртгэнэ. 
Дамжуулан өнгөрүүлэх /транзит/, дотоодод болон хилийн чанадад боловсруулалт 
хийх бараанаас бусад түр хугацаагаар оруулж, буцаан гаргаж байгаа барааг гадаад 
худалдааны статистикт бүртгэхгүй. Ãаалийн статистикийг бүртгэх ерөнхий ба 
тусгай систем байдаг.

Хүснэгт 1:  Худалдааны ерөнхий болон тусгай систем дэх импортын урсгалын
  харьцуулалт

М = импорт; RM = реимпорт Х = экспорт; ЕХ=реэкспорт

Èмпорт Ерөн-
хий Тусгай

Ãадаадын   бараа   (гадаадад   боловсруулалт   хийж   буцаан 
оруулах явцад бий болсон бүтээгдэхүүнээс бусад) Дэлхийн аль 
нэг улсаас болон гаалийн дамжин өнгөрөх горимоос: 
1.Чөлөөт эргэлтийн бүсэд дотоодод боловсруулалт хийж буцаан 
гарахаар, эсхүл үйлдвэрийн чөлөөт бүсэд оруулах

М М

2.Ãаалийн агуулахын байр, эсхүл худалдааны чөлөөт бүсэд 
оруулах Ãаалийн агуулах буюу худалдааны чөлөөт бүсээс гаргах М

3. Чөлөөт эргэлтийн бүсэд дотоодод боловсруулалт хийж буцаан 
гаргахаар,    эсхүл    үйлдвэрийн    чөлөөт бүсэд оруулах
Ãадаадын бараа (гадаадад боловсруулалт хийж оруулах явцад 
бий болсон бүтээгдэхүүн)

М

Ãоримыг сонгох ба 
өөрчлөх тухай

Ãаалийн горим ба 
гаалийн статистик
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4.Чөлөөт эргэлтийн бүс рүү, дотоодод боловсруулалт хийж буцаан 
гаргахаар, эсхүл үйлдвэрийн чөлөөт бүсэд оруулах М М

5. Ãаалийн агуулахын байр руу, эсхүл худалдааны чөлөөт бүсэд оруулах М

6.Чөлөөт эргэлтийн бүсэд дотоодод боловсруулалт хийж буцаан 
гаргахаар, эсхүл үйлдвэрийн чөлөөт бүсэд оруулах Ãадаадад гаргаад 
өөрчлөлт оруулалгүй буцаан оруулах дотоодын бараа Дэлхийн аль нэг 
улсаас болон гаалийн дамжин өнгөрөх горимоос

7.Чөлөөт эргэлтийн бүс рүү, дотоодод боловсруулалт хийж буцаан 
гарагахаар, эсхүл үйлдвэрийн чөлөөт бүсэд оруулах RM RM

8. Ãаалийн агуулахын байр руу, эсхүл худалдааны чөлөөт бүсэд оруулах 
Ãаалийн агуулах буюу худалдааны чөлөөт бүсээс: RM

9.Чөлөөт эргэлтийн бүс рүү, дотоодод боловсруулалт хийж буцаан 
гарагахаар, эсхүл үйлдвэрийн чөлөөт бүсэд оруулах RM

Хүснэгг 2:   Худалдааны   ерөнхий   болон  тусгай   систем  дэх  экспортын
  урсгалын харьцуулалт

Ýкспорт Ерөнхий Тусгай

1. Дотоодын бараа (дотоодод боловсруулалт хийж буцаан 
гаргах явцад бий болсон бүтээгдэхүүнээс бусад) Чөлөөт 
бүсээс эсхүл үйлдвэрийн чөлөөт бүсээс Дэлхийн аль нэг 
улсын нутагт орж буй

X X

2. Ãаалийн агуулах руу, эсхүл худалдааны чөлөөт бүсэд орж 
буй
Чөлөөт эргэлтийн бүс буюу үйлдвэрийн чөлөөт бүсээс 
гаралтай бөгөөд гаалийн агуулах буюу худалдааны чөлөөт 
бүсээс гаргасан бараа

3. Дэлхийн бусад өнцөг буланд Дотоодын бараа /дотоодод 
боловсруулалт хийж буцаан гаргах явцад бий болсон 
бүтээгдэхүүн/

X

4. Дэлхийн бусад өнцөг буланд орж буй X X

5. Ãаалийн агуулах руу, эсхүл худалдааны чөлөөт бүсэд орж 
буй Ãаалийн баталгаат агуулах худалдааны чөлөөт бүсээс 
боловсруулалт хийж буцан гаргах

X
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6. Дэлхийн   бусад   өнцөг   буланд   орж   буй   Өмнө   нь импортлоод,   
өөрчлөлт   оруулалгүй   буцаан   гаргах гадаадын бараа:
Чөлөөт эргэлтийн бүс, дотоод боловсруулалт хийх горим буюу 
үйлдвэрийн чөлөөт бүсээс

X

7. Дэлхийн бусад өнцөг буланд ЕХ RX

8.Ãаалийн агуулах руу, эсхүл худалдааны чөлөөт бүсэд гаалийн 
агуулах буюу худалдааны чөлөөт бүсээс RX

9. Дэлхийн бусад өнцөг буланд RX
 
Ãаалийн статистик мэдээллийг гаргах үндсэн бүртгэл нь гаалийн хилээр 

нэвтрүүлсэн барааны талаарх хэрэгцээтэй бүх мэдээллийг агуулсан гаалийн 
мэдүүлэг болно.

3.2.1 Барааг гаалийн нутаг дэвсгэрт оруулах

№ 7. Барааг гаалийн нутаг дэвсгэрт бүрмөсөн оруулах горимд бараа 
байршуулахад шаардагдах бичиг баримтыг дурдаж, тэдгээрийн гаалийн 
хяналтын ач холбогдлыг тодорхойл.

№8. Монголын “Н” компани БНСУ-ын “S” компаниас 200 ширхэг ахуйн 
хөргөгч худалдан авах гэрээ хийжээ. Импортолж буй хөргөгч нь 
Монголын зах зээлд анх удаа орж буй, олонд танигдаагүй нэрийн бараа 
болно. 

 Ãүйцэтгэх ажил:
1.  Импортлогч аль аль горимыг сонгохыг санал болгож болох вэ?
2. Сонгосон горимд шаардагдах бичиг баримтыг ач холбогдлоор нь 

дараалан бичнэ үү?
№9. Монголын “А” компани ОХУ- аас оруулж ирсэн гуалингаар цонхны  

рамын бэлдэц хийж ßпон улсад гаргах үйл ажиллагаа хийх болжээ. 
А компани гаалийн аль горимыг сонгож бараанд гаалийн бүрдүүлэлт 
хийлгэвэл бизнесийн үйл ажиллагаанд ашигтай вэ? 

 Сонгосон горимд шаардагдах бичиг баримтыг бичнэ үү? 
 Барааг гаалийн нутаг дэвсгэрт бүрмөсөн оруулах горимд бараа 

байршуулахад шаардагдах бичиг баримтыг дурдаж, тэдгээрийн гаалийн 
хяналтын aч холбогдлыг тодорхойлно уу?

Дасгал
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гаалийн бүрдүүлэлтийн горим гэж гаалийн хилээр нэвтрүүлэх бараа, 
тээврийн хэрэгслийн талаар гаалийн зорилгоор тогтоосон хэм хэмжээ, 
нөхцөл шаардлагыг хэлнэ.
Монголын бараа гэж дотоодын үйлдвэрийн, тодорхой тохиолдолд 
гаалийн нутаг дэвсгэрт бүрмөсөн оруулсан гадаадын барааг хэлнэ. 
Монголын бараа гэдэгт дараах барааг ойлгоно.
 а) дотоодын үйлдвэрийн бараа;
 б) гаалийн тухай хуулийн 15 дугаар дагуу түр хугацаагаар эзэнд нь
 олгосон бараанд өөрчлөлт оруулахад гарсан зардал;
 в) гаалийн тухай хуулийн 20,21 дүгээр зүйлийн дагуу түр хугацаагаар
 гарсан бараа;

1. Ãаалийн бүрдүүлэлтийн ямар горимоор орсон бараанд гаалийн бичиг 
баримтын бүрдүүлэлтийг хийхэд гадаад худалдааны гэрээг шаардахгүй вэ?

a)  Шилжүүлэн ачих горим
b)  реэкспортын горим
c)  дамжуулан өнгөрүүлэх

2. Барааг чөлөөт эргэлтэд оруулах горимд хамаарах барааг заа. Энэ горим 
ёсоор бараанд ногдуулах ёстой аливаа импортын татвар, хураамжуудын 
төлбөр тооцоог хийж гаалийн бүхий л шаардагдах үйл ажиллагааг 
дуусгавар болгосон байна. /Киото конвенци, Хавсралт В. 1.7х/

a)  гадаадын бараа
b) монголын бараа 

3. Реимпортын бараанд аль нь хамаарах вэ?
a)  хилийн чанадад өөрчлөлт оруулсан дотоодыпнбараа
b)  засварт гарсан монголын бараа
c)  хилийн чанадад ямар нэгэн өөрчлөлт оруулаагүй дотоодын бараа
d)  бүрмөсөн гаргасан экспортын бараа

4. Реэкспортын горимд алийг нь оруулах вэ?
a) ямар нэгэн өөрчлөлт оруулалгүйгээр гадаадын барааг буцаан гаргах
b)  өөрчлөлт оруулан гадаадын барааг буцаан гаргах
c)  өөрчлөлт оруулалгүйгээр дамжуулан өнгөрүүлэх
d)  гаалийн баталгаат бүсээс дотоодын барааг хилийн чанадад гаргах

5. Барааг түр хугацаагаар оруулахад мөрдөх 2 нөхцлийг заа. /Киото конвенци/
a)  импортын гаалийн болон бусад татвараас бүрэн чөлөөлөх нөхцөл
b) импортын гаалийн болон бусад татвараас бүрэн болон хэсэгчлэн 

чөлөөлөх нөхцөл
c)  импортын гаалийн болон бусад татвараас хэсэгчлэн чөлөөлөх нөхцөл
d)  импортып гаалийн татвараас бүрэн чөлөөлөхгүй нөхцөл

 Сорил 2

Íэр томú¸о



89

 г) Монгол Улсын нэр дээрх гадаадын дансанд   байгаа банкны
 зузаатгалын мөнгө;
 д) сансрын уудам, нээлттэй тэнгисээс монгол хүний олсон олдвор,
 агнасан ан
 е) бүх төрлийн хаягдал;
гадаадын бараа гэж монголын бараа-нд зааснаас бусад барааг хэлнэ.
дотоодын хэрэглээнд зориулж бүрдүүлэлт хийх гэдэгт гаалийн 
бүрдүүлэлтийн холбогдох үйл ажиллагааг дуусгаж, импортын гаалийн 
болон бусад татварыг төлсний үндсэн дээр барааг гаалийн нутаг 
дэвсгэрт чөлөөт эргэлтэд оруулах гаалийн горимыг;
чөлөөт эргэлгэд байгаа бараа гэдэгт гаалийн зүгээс ямар нэг 
хязгаарлалтгүйгээр хэрэглэж болох барааг;
буцаан импортлох мэдүүлэгтэйгээр экспортолсон бараа гэдэгт 
импортлогч нь барааг буцаан импортлохоо мэдэгдэж өөрчлөлт 
оруулахгүйгээр буцаан импортлох явдлыг хөнгөвчлөх үүднээс ялгаж
таних арга хэмжээг авч болох барааг;
бүрмөсөн экспортлох горим гэж чөлөөт эргэлтэд байгаад гаалийн 
нутаг дэвсгэрээс гарч, түүний гадна байнга үлдэх бараанд хамаарах 
гаалийн горимыг хэлнэ.
гаалийн дамжин өнгөрөх горим гэж барааг гаалийн нэг байгууллагаас 
нөгөөд гаалийн хяналтын дор тээвэрлэх гаалийн горимыг хэлнэ.
эцсийн бүгээгдэхүүн гэж дотоодод боловсруулах горим ашиглахыг 
зөвшөөрсөн барааны үйлдвэрлэл, боловсруулалт, эсхүл засварын үр 
дүнд бий болсон бүтээгдэхүүнийг хэлнэ.
дотоодо үйлдвэрлэх гэж тодорхой барааг үйлдвэрлэл, боловсруулалт, 
эсхүл засварт оруулж, дараа нь экспортлох үндсэн дээр тухайн барааг 
импортын гаалийн болон бусад татвараас болзол тавьж чөлөөлөн 
гаалийн нутаг дэвсгэрт оруулах гаалийн горимыг хэлнэ.
засвар хийх - барааны эвдэрч гэмтсэн хэсгийг засах, солих, шинэчлэх, 
эсвэл дутуу хэсгийг нөхөн гүйцээх үйл ажиллагааг хэлнэ. 
бүгээгдэхүүн үйлдвэрлэх - гэж тухайн аж ахуй нэгж өөрийн хийсэн 
гэрээ, хэлцлийн дагуу гаалийн хилээр нэвтрүүлсэн үндсэн түүхий 
эд материалаар эцсийн, эсхүл хагас боловсруулсан бүтээгдэхүүн 
үйлдвэрлэхийг хэлнэ.
боловсруулалт хийх - түүхий эд, материалыг цэвэршүүлэх, анхан 
шатны боловсруулалт хийх зэргээр үйлдвэрлэлд ашиглахад бэлэн 
болгох үйл ажиллагааг хэлнэ.
олон улсын аяллын үйлчилгээнд хэрэглэх бараа гэж олон улсын 
тээвэр хийж буй тээврийн хэрэгслийн шатах, тослох материал, багийн 
бүрэлдэхүүн, зорчигчдын аяллын үйлчилгээнд зориулсан барааг хэлнэ. 
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3.3. Барааны ангилал

Модулийг судлах хэрэгцээ, шаардлага
Барааны ангиллын схемээр орон бүр улс төр, худалдааны бодлого болон 
эдийн засгийн үр ашгийг тодорхойлоход гүйцэтгэх гаалийн тарифын үүргийг 
онцгойлон авч үздэг. Улс хоорондын худалдаа, статистик, үйлдвэрлэл,тээвэр, 
гаалийн үйл ажиллагаанд Барааг тодорхойлох, кодлох уялдуулсан системийг 
дэлхийн олон улс хэрэглэж байна. Ийм учраас БТКУС-ийн тайлбар 
дүрмүүдийг ойлгож, түүний дагуу барааг таньж тодорхойлох чадвартай байх 
шаардлага тавигдаж байна.
Ýзэмших мэдлэг: Барааг тодорхойлох, кодлох уялдуулсан системийн эрх 

зүйн үндэс, түүний дүрэм, тайлбар бичгийг ашиглах мэдлэг 
эзэмшинэ.

Ýзэмших чадвар: Барааг хэсгийн болон бүлгийн түвшинд ангилах, мэдээлэл 
цуглуулах, боловсруулах чадвар эзэмшинэ.

Хугацаа: 6 цаг

Улс хоорондын худалдаа өргөжихийн хирээр гаалийн тарифт 
барааг ангилах   зарчмыг нэг мөр болгох шаардлага тавигджээ. 
Барааг тодорхойлох, коддох уялдуулсан системийг бараанд 
гаалийн тариф тогтоох, гадаад худалдааны статистик гаргах, гадаад 

худалдааны гэрээ байгуулах, бичиг баримтыг ижилсэх, барааг гаалийн байгууллагад 
мэдүүлэх ажиллагааг хөнгөвчлөх, гаалийн мэдээлэл солилцох, тээврийн тариф 
тогтоох, ачаа, тээврийн статистик мэдээ гаргах, худалдааны хөнгөлөлт үзүүлэх, 
барааны гарал үүслийг тодорхойлох, тарифын бус зохицуулалттай барааны жагсаалт 
гаргах зэрэгт хэрэглэх боломжийг олгодгоороо ач холбогдолтой юм.

Монгол Улс БТКУС-ийн конвенцид 1991 онд нэгдсэн орсон бөгөөд 1993 оноос 
нэвтрүүлж эхэлсэн байна. Уг конвенцид нэгдэн орсон улс орон дараах үүрэг хүлээнэ.

1. “Ãаалийн бүрдүүлэлтийн горимыг хялбарчлах, уялдуулах тухай” олон улсын 
конвенци. Брюссель, 1999 он. I, II, V, VIII, X, XXIV зүйл.

2.  Тариф худалдааны ерөнхий хэлэлцээр.
3.  Ãаалийн тухай хууль. 3-р бүлэг
4.  Ãаалийн Тарифын тухай хууль.
5.  Татварын ерөнхий хууль.
6.  Нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай хууль.
7.  “Импортын барааны гаалийн үнийг тодорхойлох аргачлал батлах тухай” 

Засгийн газрын 2001 оны 63-р тогтоол.
8.  Озоны давхаргыг хамгаалах тухай Монреалын Протокол 1985 он.
9.  Ã.  Пунцагдаш.  “Ãаалийн хяналт,  бүрдүүлэлтийн үйл  ажиллагаанд 

хамаарах Монгол Улсын хуулиуд” УБ. 2004 он.
10.  Ã. Сэсээр “Дэлхийн худалдааны байгууллагын эрх зүйн зарим асуудал”
11.  Ж. Булган. “Ãаалийн бүрдүүлэлт, гаалийн горим”, УБ. 2003

Íом зүй
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   импорт, экспортын гаалийн тарифыг уялдуулсан системийг үндэслэж гаргах;
  гадаад  худалдааны гаалийн статистикт уялдуулсан системийн кодыг хэрэглэх;
  гадаад худалдааны гаалийн статистиктийг уялдуулсан системийн кодын дагуу 
гаргах.

“Барааг тодорхойлох, коддох уялдуулсан систем” гэж зүйл, мөр, үндэсний 
задаргаа болон тэдгээрийн тоон код мөн хэсэг, бүлэг, мөр, үндэсний кодын тайлбар 
бүхий жагсаалт, уялдуулсан системийн ерөнхий тайлбар дүрмийг хэлнэ.

Уялдуулсан систем дэх барааны ангиллын төрөл

Барааны гарал үүсэл:
Хүнсний болон хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүн /I-IV х/
Аж үйлдвэрийн бүтээгдэхүүн /V-XXI х/

Хөдөө аж ахуйн
бүтээгдэхүүн:

Амьтны гаралтай
Ургамлын гаралтай

Аж үйлдвэрийн
бүтээгдэхүүн:

Үйлдвэрийн салбарын төрлөөр
Хэрэглээний зорилго, зориулалтаар

Барааг тодорхойлох, кодлох уялдуулсан системд 
барааг хийсэн материалын төрөл, гарал үүсэл, химийн 

бүтэц, найрлага, зориулалт, боловсруулалтын зэрэг шинж тэмдгээр ангилсан байна. 
Түүхий эд, хагас боловсруулсан бүтээгдэхүүн, бэлэн бүтээгдэхүүн гэсэн зарчмаар 
ангилдаг. Энэ зарчмыг бүлэг болон зүйлийн түвшинд нэгэн адил дагаж мөрдөнө.

Барааг тодорхойлох, кодоох уялдуулсан системийн ангиллын обьект нь гадаад 
худалдааны бараа юм. Уг системд барааг 5 түвшинд ангилсан байна. Хэсэг, бүлэг, 
дэд бүлэг, зүйл, мөр гэж ангилна. Уялдуулсан системд 96 бүлэг, 27 дэд бүлэг, 1244 
зүйл, 5225 мөрийн түвшинд барааг ангилж байна.

 I-IV хэсэг  1-24 дугаар бүлэгт мал аж ахуй, ургамлын гаралтай бүтээгдэхүүн
  хүнсний зүйлс
V хэсэг  25, 26, 27 дугаар бүлэгт эрдэс бүтээгдэхүүн, ашигт малтмал
VI хэсэг  28-38   дугаар   бүлэгт   химийн   бодис,   химийн   үйлдвэрийн
  бүтээгдэхүүн
VII хэсэг  39-40 дүгээр бүлэгт хуванцар, хаймар (каучук), түүгээр хийсэн эдлэл
VIII хэсэг  41-43 дугаар бүлэгт үслэг эд, арьс шир, тэдгээрээр хийсэн эддэл
IX хэсэг  44-46 дугаар бүлэгт мод ба модон эддэл
X хэсэг  47-49 дүгээр бүлэгт цаас, картон, хэвлэлийн бүтээгдэхүүн
ХI хэсэг  50-63 дугаар бүлэгт нэхмэл, сүлжмэл хувцас
XII хэсэг  64-67 дугаар бүлэгт гутал, малгай, нарны халхавч
XIII хэсэг  68-70 дугаар бүлэгт чулуу, керамик, шилэн эддэл
XIV хэсэг 71 дүгээр бүлэгт үнэт чулуу, үнэт металл, гоёл чимэглэлийн зүйл
XV хэсэг 72-83 дугаар бүлэгт хар болон өнгөт металл, түүгээр хийсэн эддэл
ХVI хэсэг  84-85 дугаар бүлэгт машин, тоног төхөөрөмж
XVII хэсэг  86-89 дүгээр бүлэгт тээврийн хэрэгсэл, усан онгоц, агаарын хөлөг
  

БТКУС-ийн бүтэц
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ГААЛИЙН ЭРХ ЗҮЙ
МОДУЛЬ 3: ГААЛИЙН ТАРИФЫН БА ТАРИФЫН БУС ЗОХИЦУУЛАЛТ

XVIII хэсэг 90-92 дугаар бүлэгт хэмжүүр, хяналтын тоног төхөерөмж
XIX хэсэг 93 дугаар бүлэгт буу зэвсэг, галт хэрэгсэл
ХХ хэсэг 94-96 дугаар бүлэгт тавилга,  гэрэлтүүлэх хэрэгсэл,  спортын  

  хэрэгсэл, тоглоом
XXI хэсэг  97 дугаар   бүлэгт  урлагийн   бүтээл,   эртний  дурсгалт   зүйл,
  цуглуулгын эд зүйлс;
Кодыг хянах хэрэгсэл нь зураас юм. Зураасыг мөрийн түвшингийн эхний орон 

буюу кодын 5 дугаар оронд нэг зураас -, 6 дугаар оронд хоёр зураас - -, 7 дугаар 
оронд гурван зураас - - -, 8 дугаар оронд дөрвөн зураас тус тус тавигдана. 

Барааг тодорхойлох, кодлох уялдуулсан систем нь 6 
дүрэмтэй. Эхний 5 дүрэм нь барааг зүйлийн түвшинд 
буюу кодын 4 оронгийн түвшинд ангилахад,

6 дугаар 4 дүрэм мөрийн түвшинд буюу кодын 6 дугаар оронгийн түвшинд 
ангилахад мөрдөгдөнө. 5 дугаар дүрмээр барааны сав, баглаа боодлыг ангилна.

Ерөнхий тайлбар дүрмийн ач холбогдол:
   уялдуулсан системийн ангиллын зарчмыг тогтооно. 
   жагсаалтыг нэг мөр зөв хэрэглэхэд дөхөмтэй. 
   жагсаалтын бүрэлдэхүүн хэсэг мөн.
   “Барааг тодорхойлох, кодлох уялдуулсан систем”-ийн Жагсаалтын дагуу  
барааг ангилахад дараах зарчмыг баримтална. Үүнд: 

I Д¯ÐÝМ
 Хэсэг, бүлэг, дэд бүлгийн гарчиг нь барааг ангилахад зөвхөн анхан шатны  

 лавлагаа, баримжаа болно. Хууль ёсны ангилал нь зүйлийн гарчиг болон  
 холбогдох хэсэг, бүлгийн тайлбараар тодорхойлогдохын зэрэгцээ эдгээр 

 зүйл болон тайлбарт өөрөөр заагаагүй бол дор дурьдсан дүрмийн заалтыг  
 баримтална.

II Д¯ÐÝМ
 2 (а) Аливаа зүйлд дурьдагдах ямар нэг бараа бүтээгдэхүүнтэй холбоотой  

 заалт нь тухайн бараа, бүтээгдэхүүний үндсэн онцлог шинжийг хадгалж 
 буй иж бүрдэл болоогүй буюу гүйцэт боловсруулаагүй бараа, 
 бүтээгдэхүүнд нэгэн адил хамаарна. Энэ заалт нь мөн иж бүрдэл болсон,  

 гүйцэт боловсруулсан боловч (эсвэл энэ дүрмийн дагуу иж бүрдэл болсон,  
 гүйцэт боловсруулсанд тооцогдох) эвлүүлж угсраагүй буюу салгаж 

 задалсан бараа, бүтээгдэхүүнд нэгэн адил хамаарна.
 2 (b) Аливаа зүйлд дурьдагдах материал, бодистой холбоотой заалт нь 
 тухайн материал, бодисыг өөр бусад материал, бодистой хольсон хольц,  

 нэгдэлд нэгэн адил хамаарна. Тодорхой нэг материал буюу бодисоор  
 хийгдсэн бараа, бүтээгдэхүүнтэй холбоотой заалт нь тухайн материал  
 буюу бодисоор бүхэлдээ буюу хэсэгчлэн хийгдсэн бараа, бүтээгдэхүүнд  
 нэгэн адил хамаарна. Нэгээс дээш тооны материал буюу бодисоор 

 хийгдсэн бараа, бүтээгдэхүүнийг 3-Р дүрмийн зарчмыг баримтлан ангилна.

III Д¯ÐÝМ
 2b дүрмийг хэрэглэх үед буюу бусад шалтгаанаар тухайн бараа, 
 бүтээгдэхүүн нь хоёр буюу түүнээс дээш тооны зүйл ангиар ангилагдаж  

БТКУС-ийн ерөнхий 
тайлбар дүрэм



93

 болох тохиолдолд дараах байдлаар ангилна. Үүнд:
 3 (а) Тухайн барааны шинжийг ерөнхийд нь тодорхойлж заасан зүйл 
 ангиас илүү нарийн тодорхойлж заасан зүйл ангийг эрхэмлэнэ. Ãэхдээ, 
 хоёр буюу түүнээс дээш зүйл тус бүр нь хольц буюу нийлмэл 
 бүтэцтэй барааны агуулгад орсон материал буюу бодисын зөвхөн нэг 
 хэсэг, эсвэл жижиглэн худалдаалах зориулалтаар савлагдсан иж бүрдэл  

 барааны зөвхөн нэг хэсгийг тодорхойлж байвал тэдгээрийн аль нэг нь 
 арай илүү дэлгэрэнгүй тодорхойлолт өгч байлаа ч гэсэн адил тэнцүү ач  

 холбогдолтойд тооцно.
 3(b) ßнз бүрийн материалаас тогтсон буюу янз бүрийн бүрдэл хэсгүүдээр  

 хийгдсэн холимог, нийлмэл бүтэцтэй бараа болон За дүрмээр ангилагдах  
 боломжгүй, жижиглэн худалдаалах зориулалтаар иж бүрдэл болгон 

 савласан барааны хувьд тэдгээрийн үндсэн шинжийг тодорхойлогч нэг  
 материал буюу бүрдэл хэсгээр хийсэнд тооцож ангилна. Ãэхдээ энэ   
 шалгуурыг ашиглаж болох тохиолдолд л энэ заалтыг мөрдөнө.

 3(с) Хэрэв, ийм бараа, бүтээгдэхүүнийг дээрх 3(a) буюу 3(b) дүрмийн  
 дагуу ангилах боломжгүй бол адил тэнцүү ач холбогдолтойд тооцогдох  
 зүйлүүдээс жагсаалтад дэс дугаараараа сүүлийнх нь болох зүйл ангид  
 хамааруулж ангилна.

IV Д¯ÐÝМ
 Өмнө дурьдсан дүрмүүдийг хэрэглэн ангилах боломжгүй бараа,   

 бүтээгдэхүүнийг, тэдгээртэй хамгийн ойр, төстэй бараа бүтээгдэхүүний  
 зүйл ангид хамааруулж ангилна.

V Д¯ÐÝМ
 Өмнө дурьдсан дүрмүүдэд нэмэлт болгон, тэнд дурьдагдсан барааны 
 тухайд дараах зарчмыг баримтална. Үүнд:
 5(а) ßмар нэгэн бараа, иж бүрдэл барааг хадгалж, агуулж байх зорилгоор
 тохирсон хэв загвар гарган үйлдсэн, яс чанар сайтай, удаан эдэлгээтэй,
 тухайн бараатайгаа хамт нийлүүлэгддэг, зургийн аппаратын гэр, хөгжмийн
 зэмсэг, бууны гэр, зургийн хэрэгсэл, зүүлт, чимэглэлийн хайрцаг гэх мэт
 гэр, хайрцаг, савыг хамтад нь худалдан борлуулах бараа бүтээгдэхүүнийх
 нь харгалзах зүйл ангид хамааруулан ангилна. Ãэвч энэ дүрмийг, өөрийнхөө
 онцлог шинж төлвийг бүхэлдээ хадгалсан, бие даасан шинжтэй, гэр, хайрцаг,
 савыг ангилахад хэрэглэхгүй.
 5(b) Дээрх 5 (а) дүрэмд заасны адилаар, бараа, бүтээгдэхүүнийг 
 савласан аливаа авдар сав, хайрцаг нь тухайн бараа, бүтээгдэхүүнийг  

 савлахад хэрэглэдэг түгээмэл, ердийн сав, баглаа боодол байх тохиолдолд  
 уг бараа бүтээгдэхүүнээ дагаж хамт ангилагдана. Харин, сав, авдар, 

 чингэлэг, хайрцаг нь дахин ашиглагдахаар байвал дээрх заатгыг ямагт 
 дагаж мөрдөх албагүй. 
VI Д¯ÐÝМ
 Аливаа нэгэн зүйлийн доторхи бараа бүтээгдэхүүнийг мөрүүдэд хуваан,   

 хүчин төгөлдөр ангилалт хийхийн тулд, тухайн мөрүүдийн нэршил,   
 томьёолол болон харгалзах мөрийн тайлбаруудыг үндэслэл болгон, зөвхөн  
 ижил түвшингийн мөрүүдийг өөр хооронд нь харьцуулж өмнөх дүрмүүдийн 

 заалтыг тохируулан хэрэглэж ангилна.
 Энэ дүрмийг хэрэглэх явцад утга нь өөрөөр заагаагүй бол холбогдох хэсэг ба 
 бүлгийн тайлбарыг нэгэн адил мөрдөнө.
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ГААЛИЙН ЭРХ ЗҮЙ
МОДУЛЬ 3: ГААЛИЙН ТАРИФЫН БА ТАРИФЫН БУС ЗОХИЦУУЛАЛТ

3.3.1 Барааг ангилах

Уялдуулсан системд барааны ангиллын бүдүүвч нь тоон кодоор илэрхийлэгдэнэ. 
Кодыг араб тоогоор тэмдэглэнэ.

Эхний 4 орон нь зүйлийн түвшинд, 6 орон нь мөрийн түвшинд барааны ангиллын 
кодыг тус тус заана.

Жишээ нь: 7605.11 гэсэн кодын тухайд: 76-р бүлэг - хөнгөн цагаан ба түүгээр 
хийсэн эддэл, Зүйл 76.05 - хөнгөн цагаан утас, Мөр 7605.11 - - 7 мм-ээс илүүгүй 
огтлолтой хөнгөн цагаан утасны код болно.

Уялдуулсан системээр ингэж барааны бичиглэлийг кодоор илэрхийлдэг байна. 
Тооноос гадна кодыг хянах зураасыг хэрэглэнэ.

Конвенцийн гишүүн орнууд барааны кодын 7, 8 дахь орны түвшинд үндэсний 
задаргаа хийх эрхтэй байдаг. Монгол Улс 8 оронтой кодтой.

 №10. Ãурил-д хамаарах кодыг нэрлэж, тус бүрийг тайлбарлана уу? 
 №11. Онцгой албан татвар ногдуулах бараа болох янжуур тамхи, дүнсэн 
  тамхины код болон татварын хувь хэмжээг тодорхойлно уу?

Íэр томú¸о

Дасгал

Барааг тодорхойлох, коддох уялдуулсан систем - гэж зүйл, мөр, 
үндэсний задаргаа болон тэдгээрийн тоон код, мөн хэсэг, бүлэг, мөр, 
үндэсний кодын тайлбар  бүхий жагсаалт, уялдуулсан  системийн 
ерөнхий тайлбар дүрмийг хэлнэ.
зүйл - кодын 4 оронгийн түвшин.
мөр - кодын 6 оронгийн түвшин.
хэсэг - барааг хийсэн материалын төрөл, гарал үүсэл, химийн бүтэц, 
найрлага, зориулалтаар нь эмхлэн зохион байгуулсан XXI хэсэг.
бүлэг - боловсруулалтын түвшингээр эмхлэн зохион байгуулсан 96 
бүлэг.
¯ндэсний код - кодын 8 оронгийн түвшин.
гаалийн   тариф - гэж гаалийн татварын хувь, хэмжээг “Барааг 
тодорхойлох, кодлох уялдуулсан систем”-ийн ангиллын дагуу эмхэтгэн
тогтоосон сүлжээг хэлнэ.
гаалийн статистик - гадаад  худалдааны   болон   гадаад  эдийн 
засгийн харилцааны салбарт хийгдсэн статистик ажиглалт түүний 
боловсруулалтын үр дүн юм. Улсын хилээр орж, гарч байгаа бараа, 
тээврийн хэрэгсэл болон үйлчилгээний талаарх мэдээллийг бүртгэж, 
цуглуулж, нэгтгэн боловсруулах үйл ажиллагааны цогц юм.
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3.4. Ãаалийн үнэ, үнэлгээ

Ýзэмших мэдлэг Ãаалийн үнэ, үнэлгээ” нэр томъёог тайлбарлах, гаалийн үнэ, 
үнэлгээний зорилго, зарчим, түүний эрх зүйн зохицуулалт, 
ач холбогдлыг тодорхойлох 

Ýзэмших чадвар:    Ãаалийн үнэ, үнэлгээ”-г гаалийн хууль тогтоомжийн 
дагуу зөв хэрэгжүүлэхэд шаардагдах мэдээлэл хайж олох, 
боловсруулах, ашиглах

Хугацаа: 6 цаг

Ãаалийн тарифын зохицуулалтыг хэрэгжүүлэх үндсэн 
нэг хэрэгсэл нь гаалийн үнэ болно. Ãаалийн тарифын тухай 
хуульд зааснаар Ãаалийн татвар ногдуулах, гаалийн статистик 

мэдээлэл гаргах зорилгоор тодорхойлох үнийг гаалийн үнэ гэнэ”.
Импортын барааны гаалийн үнэ нь барааг импортлохтой холбогдон худалдан 

авагчийн төлсөн, эсхүл төлбөл зохих Монгол улсын хил хүртэл гарсан зардал, 
хураамжийг шингээсэн үнэ байна.    л

Ãаалийн үнийг бүрдүүлэх элементүүдэд дараах зардал, хураамж хамаарна.
   барааны өртөг;
   барааг Монгол Улсын хил хүртэл тээвэрлэх, ачих, буулгах зардал, даатгалын 
хураамж;

   бараа худалдан авахтай холбоотойгоор худалдан авагчийн төлсөн, эсвэл 
төлбөл зохих комиссын болон зуучлагчийн хөлс, бараатай хамт ангилагдах 
эргэлтийн сав, баглаа боодлын үнэ;

a. Кодын бүтцийг тодорхойл.
b. БТКУС-ийн Конвенцид нэгдэн орсноор Монгол Улс ямар үүрэг хүлээсэн
c. Уялдуулсан систем ба гаалийн тарифын уялдааг тодорхойл.
d. Уялдуулсан системийн бүтцийн зарчмыг тайлбарлана уу?
e. Барааг ангилах хууль ёсны, хүчин төгөлдөр ангилал юу вэ?
f. Үндэсний задаргааг хэдэн зураасаар тэмдэглэх вэ?
g. Та импортоор ноос ээрэх тоног төхөөрөмж оруулахаар гадаад 

худалдааны гэрээ хийх бол барааны ангиллыг зүйлийн түвшинд 
тодорхойлно уу?

 
1.  БТКУС-ийн Жагсаалт. УБ , 1998 он
2.  БТКУС-ийн Тайлбар бичиг. 5 боть. УБ, 1996-1998
3.  0. Н. Додонхин. Таможенная экспертиза товаров. М., 2003
4.  В. Ю. Райкова. Теория товароведения. М., 2006
5.  М. А. Николаевна. Теоретические основы товароведение товаров. М., 2004
6.  А. Ф. Шеделев. Товароведение и экспертиза продовольственных товаров. 

М., 2004

Хяналтын асуулт 1

 Ýх сурвалж

Ãаалийн үнийн 
тухай ойлголт
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ГААЛИЙН ЭРХ ЗҮЙ
МОДУЛЬ 3: ГААЛИЙН ТАРИФЫН БА ТАРИФЫН БУС ЗОХИЦУУЛАЛТ

  барааг үйлдвэрлэх, Монголд экспортлохтой холбогдуулан ашиглуулахаар 
худалдан авагчаас шууд, шууд бус хэлбэрээр үнэ төлбөргүй, эсвэл 

   хямдруулсан үнээр нийлүүлсэн бараа, ажил үйлчилгээний өртгийн зохих 
хэсэг;

   барааг худалдан борлуулах нөхцөл болгон худалдан авагчаас шууд болон 
шууд бус хэлбэрээр төлсөн, эсвэл төлбөл зохих патентын төлбөр;

   худалдан авагч барааг борлуулсан, захиран зарцуулсан, ашигласнаас олох 
орлогоосоо шууд болон шууд бус хэлбэрээр худалдан авагчид төлөх хэсэг;

Орчин үед гаалийн үнийг тодорхойлох олон улсын хоёр систем байгаа бөгөөд 
үүнд барааг гаалийн зорилгоор үнэлэх Брюсселийн Конвенц, ТХЕХ-ийн 7 дугаар 
зүйлийг хэрэгжүүлэх хэлэлцээр буюу гаалийн үнэлгээний дүрэм хамаарна.

Брюсселийн Конвенцийн дагуу гаалийн үнийн үндэс нь харилцан хамааралгүи 
худалдагч, худалдан авагч талууд чөлөөт өрсөлдөөний нөхцөлд барааг нэг нь 
нөгөөдөө нийлүүлэх “ердийн үнэ” байна. Ердийн үнэд худалдааны, санхүүгийн 
болон бусад харилцаа нөлөөлөхгүй, харилцан хүлээн зөвшөөрсөн цорын ганц үнэ 
гэж гэж үздэг.

ТХЕХ-ийн 7 дугаар зуйлийг хэрэгжүүлэх Хэлэлцээрт “ердийн үнэ”-ийн оронд 
“хэлцлийн үнэ” ойлголтыг хэрэглэх болсон. Хэлцлийн үнэ гэдэгт тухайн барааны 
өртөгт зуучлагчийн хураамж, барааны баглаа боодол, чингэлэгийн өртөг, нийлүүлэх 
бараатай холбоотойгоор үзүүлэх үйлчилгээний өртгийг тус тус шингээж төлсөн 
буюу төлбөл зохих бодит үнийг ойлгоно. Хэлцэл нь харилцан хамраалгүй талуудын 
хооронд хийгдсэн байвал зохино.

ТХЕХ-ийн 7 дугаар зүйлийг хэрэгжүүлэх Хэлэлцээр (Ãаалийн үнэлгээний 
дүрэм)-ийг Брюсселийн Конвенцтэй харьцуулахад асуудлыг илүү үндэслэлтэй, 
сайн боловсруулсан гэж мэргэжилтнүүд дүгнэсэн тул Ãаалийн хамтын ажиллагааны 
байгууллагын Сеулийн (1984 оны), Оттавын (1987 оны) Декларацаар улс орнуудыг 
түүнд даруй нэгдэн, практикт хэрэгжүүлэхийг уриалжээ.

ТХЕХ-ийн 7 дугаар зүйлийг хэрэгжүүлэх Хэлэлцээрийн зорилго:
   гаалийн зорилгоор барааг үнэлэх, шударга, нэгдмэл, дундыг барьсан 
тогтолцоог бүрдүүлэх;

   хэлцлийн үнэ нь гаалийн үнийг тогтоох анхдагч суурь болох;
   үнэлгээний журмыг демпингтэй тэмцэх хэрэгсэл болгохгүй байх;
   Ãаалийн үнэ арилжааны практиктай нийцсэн хялбар, ижил шалгуурт 
тулгуурлсан байх;

Манай улс ДХБ-ын энэхүү хэлэлцээрт нэгдэн орж, улмаар гаалийн үнийг 
тодорхойлох аргыг Ãаалийн тарифын тухай хуульдаа батлан гаргасан.

Импортын барааны гаалийн үнийг тодорхойлох аргыг 
ТХЕХ-ийн 7 дугаар  зүйлийг хэрэгжүүлэх Хэлэлдээр, 
Монгол улсын Ãаалийн тарифын тухай хууль,     “Импортын 
барааны гаалийн үнийг тодорхойлох аргачлал”-д заасан.

Импортын барааны гаалийн үнийг дараах аргуудаар тодорхойлно. Үүнд
   хэлцлийн үнийн арга;
   нэг төрлийн барааны хэлцлийн үнийн арга;
   ижил төрлийн барааны хэлцлийн үнийн арга; 
   ялгавар үнийн арга;

Èмпортын барааны 
гаалийн үнийг 
тодорхойлох аргачлал
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   нийлбэр үнийн арга;
   уялдуулан хэрэглэх арга.

Импортын барааны гаалийн үнийг тодорхойлохдоо эдгээр аргуудыг дэс дараал ан 
хэрэглэх ёстой бөгөөд мэдүүлэгчийн хүсэлтээр зөвхөн дөрөв ба тавдугаар аргуудын 
дарааллыг сольж хэрэглэж болдог.

Үнэлгээний нэгдүгээр аргыг хэрэглэх боломжгүй болсон нөхцөлд дараагийн 
аргуудыг дэс дараалан хэрэглэх нь үнэлгээний аргын гол зарчим болно.

Хэлцлийн үнийн арга
Импортын барааны гаалийн үнийг тодорхойлох үндсэн арга нь нэгдүгээр арга 
буюу хэлцлийн үнийн арга болно.
Хэлцлийн үнэ гэдэгт тухайн бараанд төлсөн буюу төлбөл зохих үнийг ойлгоно. 
Хэлцэл нь эдийн засгийн гадаад харилцаанд оролцогч худалдагч, худалдан 
авагч талууд хоорондоо тодорхой нэр төрлийн бараа нийлүүлж, үйлчилгээ 
үзүүлэхээр тодорхой нөхцлүүдээр харилцан тохиролцож гэрээ байгуулах 
замаар хэрэгждэг. Ийм учраас хэлциййн үнээр гаалийн үнийг тодорхойлоход 
гадаад худалдааны гэрээ, түүнд заагдсан нөхцлийг сайтар судалж мэдсэн байх 
шаардлагатай.
Тухайн бараанд төлсөн буюу төлбөл зохих үнэ гэдэгт худалдан авагчаас 
худалдагчид тухайн барааг худалдан авсны төлөө хийж байгаа төлбөрийг 
ойлгоно. Төлбөрийг шилжүүлэг, аккредитив, инкасс болон холимог хэлбэрээр 
хийсэн байж болно. Төлбөрийн баримт бичиг нь гадаад төлбөр тооцооны 
зохих шаардлагыг хангасан байна.

Хэрвээ хэлцлийн үнийн аргаар мэдүүлсэн үнэ нь инвойс болон банкны 
төлбөр тооцооны бичиг баримтаар баталгаажаагүй, гэрээний болон захиалгын 
нөхцөлүүдтэй тохирохгүй, барааны төлбөрийн нийт хэмжээг тогтоох боломжгүй 
бол үнэлгээний дараагийн аргаар гаалийн үнийг тодорхойлно.

Хэлцлийн үнийн аргаар гаалийн үнийг тодорхойлохдоо хэлцлийн үнэд шингээгүй, 
холбогдох бичиг баримтаар баталгаажсан дараах зардал, хураамжийг нэмж тооцно. 
Үүнд:
1.  барааг Монгол улсын хил хүртэл тээвэрлэх, ачих, буулгах зардал,  даатгалын 

хураамж /“Т”/
2.  бараа худалдан авахтай холбоотойгоор худалдан авагчийн төлсөн, эсвэл төлбөл 

зохих комиссын болон зуучлагчийн хөлс, бараатай хамт ангилагдах эргэлтийн 
сав, баглаа боодлын үнэ /“К”/

3.  барааг үйлдвэрлэх, Монголд экспортлохтой холбогдуулан ашиглуулахаар 
худалдан авагчаас шууд, шууд бус хэлбэрээр үнэ төлбөргүй, эсвэл хямдруулсан 
үнээр нийлүүлсэн бараа, ажил үйлчилгээний өртгийн зохих хэсэг /“Д”/

4.  барааг худалдан борлуулах нөхцөл болгон худалдан авагчаас шууд болон  шууд 
бус хэлбэрээр төлсөн, эсвэл төлбөл зохих патентын төлбөр /“П”/

5.  худалдан авагч барааг борлуулсан, захиран зарцуулсан, ашигласнаас олох 
орлогоосоо шууд болон шууд бус хэлбэрээр худалдагчид төлөх хэсэг /“О”/
Харин импортын барааг импортлогч оронд гарсан зардал, хураамж шингэсэн 

үнээр нийлүүлсэн бол импортогч оронд гарах дотоодын тээврийн зардал, импортын 
гаалийн болон бусад татвар /“О”/ зэргийг хэлцлийн үнээс хасч гаалийн үнийг 
тодорхойлно. Өөрөөр хэлбэл: ÃҮ= ХҮ + /Т+К+Д+П+О/ - X
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ГААЛИЙН ЭРХ ЗҮЙ
МОДУЛЬ 3: ГААЛИЙН ТАРИФЫН БА ТАРИФЫН БУС ЗОХИЦУУЛАЛТ

Íэг болон ижил төрлийн барааны хэлцлийн үнийн арга
Импортын барааны гаалийн үнийг эхний аргаар тодорхойлох боломжгүй бол 
дараагийн арга болох нэг болон ижил төрлийн барааны хэлцлийн үнийн аргыг 
хэрэглэнэ. Ãаалийн үнийг нь тодорхойлж байгаа бараатай нэгэн зэрэг буюу 
ойролцоо хугацаанд, ойролцоо тоо хэмжээнд, худалдааны ижил түвшинд 
импортлосон нэг эсхүл ижил төрлийн барааны хэлцлийн үнээр тодорхойлно.

Ялгавар үнийн арга
Эхний гурван аргыг хэрэглэх боломжгүй бол энэ аргыг хэрэглэнэ. Үнийг 
нь тодорхойлж байгаа бараатай нэг болон ижил төрлийн барааг импортлож 
дотоодын зах зээлд борлуулсан байх нөхцөлд энэ аргаар гаалийн байгууллага 
гаалийн үнийг тогтооно. Энэ аргыг гаалийн бүрдүүлэлтийн дараах шалгалтад 
өргөн ашигладаг.

Íийлбэр үнийн арга
Үнэлэх гэж байгаа импортын барааг үйлдвэрлэхэд зарцуулсан материалын, 
үйлдвэрлэлийн зардал болон тээврийн зардал, даатгалын хураамж зэрэг 
зардлуудыг нэмж импортын барааны гаалийн үнийг тодорхойлно.

Уялдуулан хэрэглэх арга
Энэхүү аргын дагуу хоёр арга замаар гаалийн үнийг гаргана. Эхний таван 
аргад заасан үнэлгээний аргуудын шаардлага, нөхцлийг бууруулах, багасгах, 
зөөлрүүлэх замаар эсхүл олон улсын худалдааны практик болон тухайн үеийн 
арилжааны бусад мэдээлэлд тулгуурлах замаар гаалийн үнийг тогтооно.

Экспортын барааны гаалийн үнийг Ãаалийн 
тарифын тухай хууль болон гаалийн удирдах төв 
байгууллагаас гаргасан эрхийн актын үндсэн дээр 
гэрээ хэлцлийн үнийн арга, өртөг зардлаас тооцох 

арга, нэг болон ижил төрлийн барааны хэлцлийн үнийн арга, зах зээлийн  мэдээлэл 
судалгааны арга гэсэн дөрвөн аргаар тогтооно.

Ãаалийн хилээр оруулах барааг мэдүүлэгчийн 
сонгосон гаалийн бүрдүүлэлтийн горимд байршуулах 
чухал нөхцөл нь уг барааны гаалийн үнийг гаалийн 

хууль тогтоомжийн дагуу тогтоож, гаалийн байгууллагад мэдүүлэх болно. 
Ãаалийн үнийг мэдүүлэгч гаалийн байгууллагад илгээлтийг дагалдах, гаалийн 
бүрдүүлэлтийн горимын дагуу шаардагдах худалдааны бичиг баримтыг үндэслэн 
гаалийн байгууллагад мэдүүлэх бөгөөд гаалийн байгууллага мэдүүлэгчийн 
мэдүүлсэн гаалийн үнийг шалгаж шийдвэрлэнэ.

Ãаалийн байгууллага мэдүүлэгчийн мэдүүлсэн гаалийн үнийг гаалийн 
бүрдүүлэлтийн горимын дагуу шаардагдах худалдааны, тээврийн, төлбөрийн, 
даатгалын, гаалийн бичиг баримтыг үндэслэн нягтлан шалгаж, баталгаажуулан, 
гаалийн болон бусад татварыг ногдуулж улмаар барагдуулдаг болно.

Ãаалийн үнийг үнэн зөв мэдүүлснийг баталгаажуулах бичиг баримт нь тоон 
үзүүлэлтээр илэрхийлэгдсэн, бодит мэдээлэлд тулгуурласан байвал зохино.

Ýкспортын барааны 
гаалийн үнийг 
тодорхойлох аргачлал

Ãаалийн үнийг 
мэдүүлэх
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3.4.1 Èмтлортын барааны гаалийн үнийг тодорхойлох аргачлал

Ãаалийн үнийг тодорхойлох дасгалыг хийхэд оюутнууд   бүлэг /мэдүүлэгч, 
гаалийн ажилтан/-т хуваагдаж, өгөгдсөн нөхцөлийн тайлбар, шийдвэрийг гаргана.

 

№12. Монгол Улсын “А” компани Хятад Улсын Эрээн хотын “Б” компаниас 
60 т гурил импортлосон. Ãурилыг 2007 оны 8 сарын 15-нд нийлүүлэхээр, 
тээврийн зардалд 250 ам.долл. нэмж төлөхөөр тохиролцжээ. “А” компани 
гурилынхаа үнийг гаалийн байгууллагад 1кг -ыг нь 0.18 $ гэж мэдүүлж, 
тээврийн баримт болон худалдааны бусад бичиг баримтыг өгсөн байна. 
Ãаалийн байгууллага мэдүүлэгчээс төлбөр хийсэн баримтыг нэмж 
гаргуулан авчээ. Мөн энэ хугацаанд “С” компани Хятад улсын “Б” 
компаниас мөн нөхцлөөр 80 тн гурил импортлосон бөгөөд 1кг гурилыг 
0.22 $ худалдан авсан бөгөөд тээврийн зардалд 300 $, ачих буулгах 
зардалд 50 $ төлсөн байна.
 •  “А” компанийн импортын гурилын гаалийн үнийг тодорхойлно уу?
 •  Импортын барааны гаалийн үнийг хэлцлийн үнийн аргаар  тодорхойлж 

болох уу?
 •  “С” компанийн импортлосон гурилын үнийг тооцож үзэх үү?
 •  Импортын барааны гаалийн үнийг тодорхойлсон тайлбараа хэлнэ үү.
 •  Ãаалийн болон бусад татварыг ногдуулна уу.

№ 13. Импортлогч А нь гадаадын худалдагчаас 10 ширхэг, угсарсан унадаг 
дугуйг CIF үнээр худалдан авч 8000 ам.доллар төлжээ. Худалдагч нь 
гуравдагч оронд байдаг харилцан хамааралгүй лиценз эзэмшигчтэй 
лицензийн гэрээ байгуулсан байна. Импортлогч болон худалдагчийн 
хооронд байгуулсан худалдааны гэрээнд импортлогч унадаг дугуй бүрт 
лицензийн төлбөр болох 10 ам.долларыг лиценз эзэмшигчид төлөх 
ёстой. Мөн унадаг дугуйг импортлогч өөрийн улсад патентын дагуу 
үйлдвэрлэхээр тохирч, лицензийн төлбөрт нэгж бүрт 5 ам.долларыг 
лиценз эзэмшигчид төлөх гэрээ хийжээ. 10 ширхэг унадаг дугуйны 
гаалийн үнийг тодорхойл.

№14. Импортлогч 2 төрлийн натрийн давхар ислийг нэг худалдагчаас 
худалдан авдаг. Тусгай ангиллын натрийн ислийг химийн анализийн 
болон энгийн ислийг цайруулах зорилгоор ашигладаг. Тусгай ангиллын 
натрийн давхар ислийг үйлдвэрлэхэд маш цэвэр түүхий эд ордог бөгөөд 
энгийн натрийн ангиллын давхар ислийг химийн анализийн зорилгоор 
ашиглах боломжгүй юм. Энэ хоёр натрийн давхар ислийг нэг болон ижил 
төрлийн бараа гэж үзэж болох уу? ßагаад болно, эсвэл болохгүй вэ?

Дасгал
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ГААЛИЙН ЭРХ ЗҮЙ
МОДУЛЬ 3: ГААЛИЙН ТАРИФЫН БА ТАРИФЫН БУС ЗОХИЦУУЛАЛТ

1.  Ãаалийн үнэ гэж юу вэ?
2.  Импортын барааны гаалийн үнэ гэж юу вэ?
3.  Ãаалийн үнийг ямар зорилгоор тодорхойлох вэ?
4.  Ãаалийн үнийг тодорхойлох эрх зүйн үндэслэлийг нэрлэнэ үү.
5.  Импортын барааны гаалийн үнийг тодорхойлох аргуудыг нэрлэж, агуулгыг 

ярина уу.
6.  Импортын барааны гаалийн үнийг тодорхойлох аргыг хэрэглэх зарчмыг 

нэрлэнэ үү.
7.  Хэлцлийн үнэ гэж юу вэ?
8.  Импортын барааны гаалийн үнийг тодорхойлоход хэлцлийн үнэд    

шингээгүй нэмэгддэг бүлэг зардлуудыг нэрлэнэ үү.
9.  Ãаалийн үнийг хэн мэдүүлэх вэ?
10.  Импортын барааны гаалийн үнэ тодорхойлох томъёог бичнэ үү.

1.  ТХЕХ-ийн 7 дугаар зүйлийг хэрэгжүүлэх тухай Хэлэлцээр
2.  Ãаалийн тарифын тухай хууль IY, Ү бүлэг /1996/
3.  Монгол Улсын Засгийн газрын 2001 оны 63 дугаар тогтоол “Импортын   

барааны гаалийн үнийг тодорхойлох аргачлал”
4.  МУÃЕÃ-ын даргын 2001 оны 646 тоот тушаал “Экспортын барааны гаалийн 

үнийг тодорхойлох аргачлал”
5.  С.Норжинсүрэн “Олон улсын худалдааны зохицуулалт” 2004 он,  72 - 73, 

239 - 245, 279 - 289 хуудас
6.  С.Норжинсүрэн. “Инкотермс” УБ, 2002.
7.  Свинухов В.Ã., “Таможенно-тарифное регулирование ВЭД и таможенная 

стоимость” М., 2005.

Хяналтын асуулт 

 Ýх сурвалж
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ДÀСÃÀËЫÍ ХÀÐÈУ
Сорил -1
1. д       2. г       3. в      4. б    5. г     6. a      7. в      8. г     9. a     10. a, б, в
Дасгал №2   Ãаалийн мэдүүлгийг нөхөн бичих
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Дасгал №3  Монгол Улсын Дээд шүүхийн 2001.12.04-ний өдрийн 439-р   
  тогтоолын тайлбарын 1.17-д зааснаар гаалийн болон бусад албан  
  татвар төлөхөөс санаатай зайлсхийх зорилгоор гаалийн хилээр  
  нэвтрүүлэх барааг гаалийн мэдүүлэгт зориуд санаатай бичилгүй  
  орхих, барааны тоо хэмжээг санаатайгаар буруулж буруу мэдүүлэх, 

  гаалийн бүрдүүлэлтийн горим, барааны ангиллыг худал мэдүүлэх 
  зэрэг зөрчил нь Ãаалийн хуулийн 82-р зүйлд хамруулах үндэслэл 
  болж байна.
Аж ахуйн нэгж байгууллага нь гадаад худалдааны гэрээ болон илгээгч талаас
шилжүүлж байгаа бараа бүтээгдэхүүний нэр төрөл, чанар байдал, үнэ төлбөр 

зэргийг маш сайн мэдэж байдаг учраас тухайн тохиолдолд 55 тн дээд зэргийн 
гурилыг 1-р зэргийн гурил гэж андууран будилж гаалийн байгууллагад мэдүүлэх 
үндэслэлгүй юм.

Дээрх барааны ангиллыг худал мэдүүлж байгаа үйлдэл нь бага үнэтэй барааны 
ангиллаар өндөр үнэтэй барааг гаальд мэдүүлж, гаалийн болон бусад татвар 
хураамжийг бага төлөх гэсэн шууд санаа зорилго агуулж байна. Хяналт шалгалтын 
явцад дээрх төрлийн зөрчлийг илрүүлсэн ÃУБ нь “Зөрчлийн тухай тэмдэглэл” 
үйлдэн 2 буюу түүнээс дээш гэрчийг байлцуулан зөрчлийг хянан шийдвэрлэнэ.

Хэрэв гаалийн татвар төлөхөөс зайлсхийх зөрчилд холбогдсон барааны үнийн 
дүн нь хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг 125-200 дахин нэмэгдүүлсэнтэй 
тэнцэх хэмжээ буюу түүнээс дээш үнийн дүнтэй бол “Үзлэг хийсэн тухай акт” 
үйлдэж, харьяалах цагдаагийн байгууллагад эрүүгийн хэрэг үүсгэн шалгуулахаар 
шилжүүлнэ.

Дасгал №4 Мэдүүлэгч гурилын тоо хэмжээг дагалдах бичиг баримтаас 
  зөрүүлэн гаалийн мэдүүлэгт алдаатай нөхөн бичсэн тохиолдолд  

  Ãаалийн тухай хуулийн 74 -р зүйлийн дагуу шийдвэрлэнэ. Энэ  
  зөрчлийн субъект нь мэдүүлэгч /гаалийн бүртгэгдсэн мэргэжилтэн/  
  байна. Зөрчлийн тэмдэглэл, шийтгэврийн хуудас нөхөн бичиж,  
  гаалийн мэдүүлэг, бусад дагалдах бичиг баримтын хуулбарыг  
  хавсаргана.

Дасгал №5 Татварын бодолт

Төрөл Суурь үнэлгээ Тариф Татварын дүн
Ãааль 
Онцгой 
Албан 
НӨТ

3 728 000
1

2516400

5 
2000*1165

10

186 400 
2 330 000

251640
Хураамж Татварын нийт дүн 

2 516 400

Дасгал №7 Барааг гаалийн нутаг дэвсгэрт бүрмөсөн оруулах горимд 
  байршуулахад шаардагдах бичиг баримтад дараах бичиг баримт,  

  тэдгээрт байгаа мэдээллийг мэдүүлэгч гаалийн байгууллагад өгнө. 
 Худалдааны: - үнийн нэхэмжлэх, баглаа боодлын жагсаалт 
 Тээврийн: - төмөр замын тээврийн баримт /тээврийн хэрэгслийн төрлөөр ялгана/
 Чанарын: - чанарын, эсхүл стандартын баримт
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Дасгал №8 Сонгож болох горим
  Худалдан авагчийн бизнесийн зорилго нь хөргөгчийг Монголын зах
  зээлд оруулах тус 2 горимыг сонгож болно.  
 Ãаалийн баталгаат агуулахын горим  
  Ãаалийн нутаг дэвсгэрт дотоодын хэрэглээнд зориулан оруулах горим

Дасгал №9  Ãаалийн нутаг дэвсгэрт боловсруулалт хийж буцаан гаргах зорилгоор
  түр оруулах боломжтой.
Сорил - II
  1-в 2-а 3-г 4-а 5-6.
Дасгал №10
 Улаанбуудайн буюу хөх тарианы гурил 
1. Улаанбуудайн гурил:
 Дээд зэргийн  ________1101.00.11
 I зэргийн гурил ________1101.00.12
 II зэргийн гурил ________1101.00.13
11 бүлгийн дугаар. Ãурилын үйлдвэрийн бүтээгдэхүүн; амуу соёолж; цардуул;
   инулин; буудайн цавуулаг
11.01 - зүйлийн дугаар.Улаанбуудайн буюу улаанбуудай - хөх тарианы гурил.

1101.00.11 
1101.00.12 > - үндэсний код
1101.00.13 

Улаанбуудай - хөх тарианы гурил: 1101.00.20 
2. Улаанбуудай, улаанбуудай - хөх тарианы гурилаас бусад үр тарианы гурил:

хөх тарианы гурил  -1102.10.00
эрдэнэ шишийн гурил -1102.20.00
цагаан будааны гурил -1102.30.00
бусад:    -1102.90.00

11.02 - зүйлийн дугаар. Улаанбуудай, улаанбуудай - хөх тарианы гурилаас бусад  
          үр тарианы гурил.

1102.10.00 
1102.20.00 
1102.30.00 > - үндэсний код
1102.90.00

 
Дасгал №11

Зүйл Үндэсний код Барааны бичиглэл ОАТ-ын хэмжээ /
ам.доллар/

24.02 2402.90.10 - - - ßнжуур тамхи 100 ширхэг тутмаас 0,60

24.03 2403.10.20 - - - Дүнсэн тамхи 
тамхи Кг тутмаас 0,30
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Хяналтын асуулт 1: Барааг ангилах
a. Эхний 2 орон: Бүлгийн дугаар
 Эхний 4 орон: Зүйлийн дугаар
 Эхний 6 орон: Мөр
 7, 8 дахь орон нь үндэсний код
b. Монгол Улс экспорт, импортын гаалийн тарифыг уялдуулсан системээр гаргах,
 гадаад худалдааны гаалийн статистик мэдээг уялдуулсан системийн дагуу
 гаргах, гадаад худалдааны статистик мэдээг гаргахад уялдуулсан системийг
 хэрэглэх, ашиглах үүргийг хүлээсэн.
c. Уялдуулсан систем ба гаалийн тарифын уялдааг тэмээний ноосны жишээн  

 дээр авч үзвэл дараах байдалтай байна.

Үндэсний код Барааны бичиглэл Хэмжих 
нэгж

Ãаалийн татварын 
хэмжээ /төгрөг/

5102.19.41 Тэмээний ноос: угаагаагүй эр ноос кг 100
5102.19.42 Тэмээний ноос: угаасан эр ноос кг 100
5102.19.43 Тэмээний ноос: угаагаагүй эм ноос кг 200
5102.19.44 Тэмээний ноос: угаасан эм ноос кг 200

 
d. Хэсгийн ангиллын зарчим:
 1. Ãарал үүслээр нь: I хэсэг (1-5-р бүлэг), II хэсэг (6-14-р бүлэг), V  

  хэсэг (25-27-рбүлэг);
 2. Зориулалтаар нь: IV хэсэг (16-24 бүлэг), XI хэсэг (50-63 -р бүлэг),  

  XII хэсэг (64-67 бүлэг), XVI- XXI хэсгүүд (84-97 -р бүлгүүд);
 3. Химийн бүтэц найрлагаар нь: III хэсэг (15 бүлэг), VI хэсэг 
  (28-38 - р бүлэг), VII хэсэг (39-40 бүлэг);
 4. Хийсэн материал төрлөөр нь: VIII- X хэсэг (41-49 бүлэг), XIII- XV  

  хэсэг (68-83-р бүлэг);

Бүлгийн ангиллын зарчим:
 96 бүлгийг боловсруулалтын түвшингээр ангилдаг. Үүнд: түүхий эд, хагас  
 боловсруулсан, бүтээгдэхүүн, бэлэн бүтээгдэхүүн.
 Боловсруулалтын түвшин нэмэгдэх тусам барааны ангилал нь нэг бүлгээс 
 нөгөө бүлэг рүү шилжинэ. Нэг бүлэг доторхи зүйлийн дугаар нь мөн 
 боловсруулалтын түвшингээс хамаарч нэмэгдэнэ.
 Жишээ нь: боловсруулалтын түвшингээр нь суулгац 06.02; түлшний мод  
 44.01; зүсмэл материал 44.07; модон хайрцаг 44.15; харандаа 96.09;

e.  Хэсэг, бүлэг, дэд бүлгийн гарчиг нь барааг ангилахад зөвхөн анхан шатны  
 лавлагаа, баримжаа болно. Хууль ёсны ангилал нь зүйлийн гарчиг болон  
 холбогдох хэсэг, бүлгийн тайлбараар тодорхойлогдоно.

f. - - - ба - - - - зураас нь үндэсний задаргааг 7, 8 оронгийн түвшинд хийснийг
 илтгэнэ.
g.  Зүйл 84.45 
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Дасгал №12 Импортын барааны гаалийн үнийг тодорхойлохдоо Монгол Улсын
 Засгийн газрын 2001 оны 63 дугаар тогтоолын 5-д заасны дагуу хэлцлийн  
 үнэ болох 12960000? дээр тээврийн зардлыг /300000?/ нэмнэ.
 “А” компани гаалийн байгууллагад мэдүүлсэн үнийг шаардлагатай бичиг 
 баримтаар баталгаажуулсан байгаа хэлцлийн үнийн аргаар гаалийн үнийг 
 тодорхойлно. Ãаалийн байгууллага тоон үзүүлэлтээр илэрхийлэгдэж, бодит 
 мэдээлэлд тулгуурласан бичиг баримтыг үндэслэн, мэдүүлэгчийн мэдүүлсэн 
 үнийг шалгана.
 1$ = 1200 ₮
 ÃҮ= 13260000 ₮
 Ãаалийн болон бусад татварын дүн: 3513900 ₮

Дасгал №13 Импортолсон гаалийн үнэ: CIF 8000 ам.доллар
 (зүйл 1)    8000 ам.доллар 
 (зүйл 8.1)   800 ам.доллар
   8800 ам.доллар  (импортын барааг худалдах борлуулах
      нөхцөл болгон үнэлж байгаа бараатай 
      хамааралтай лицензийн төлбөр)
 Импортын оронд барааг хуулбарлан үйлдвэрлэхэд унадаг дугуй бүрт төлөх  
 лицензийн төлбөр болох 5 ам.доллар импортын бараатай хамааралгүй  
 учраас импортын барааны гаалийн үнийн хэсэг болохгүй. (зүйл 8.1)

Дасгал №14 “Нэг төрлийн бараа” гэдэгт физик шинж чанар, нэр хүнд, чанар,
 барааны тэмдэг зэрэг бүх л үзүүлэлтээрээ адил барааг ойлгоно. “Ижил  
 төрлийн бараа” гэж үнийг нь тодорхойлж байгаа бараатай бүх талаараа 
 адил биш боловч үзүүлэлтийн хувьд адил, ижил үүрэг гүйцэтгэж байгаа 
 арилжааны хувьд харилцан бие биенээ орлох адил бүрдүүлэгч материалтай 
 барааг ойлгоно.
 Иймд 2 төрлийн натрийн давхар ислийн зориулалт нь өөр, бэлтгэдэг түүхий 
 эд нь өөр, арилжааны хувьд бие биенээ орлохгүй учраас нэг төрлийн болон 
 ижил төрлийн бараанд хамаарахгүй болно.
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ÃÀÀËÈÉÍ ÃОÐÈМЫÃ ХЯËБÀÐЧËÀХ, УЯËДУУËÀХ ТУХÀÉ 
ОËОÍ УËСЫÍ КОÍВЕÍЦÈД ÍÝМÝËТ ӨӨÐЧËӨËТ

ОÐУУËÀХ ТУХÀÉ ПÐОТОКОË
(1999 оны 6 дугаар сарын 26-ны өдөр Брюссель хотноо үйлдэв)     

(Хэсэгчлэн авав)
Ç¯¯ËТ 2

ЕÐӨÍХÈÉ ХÀВСÐÀËТ 
ÀÃУУËÃÀ

1 дүгээр бүлэг Нийтлэг зарчим
2 дугаар бүлэг Тодорхойлолт
3 дугаар бүлэг  Бүрдүүлэлт, гаалийн ёс журмын ажиллагаа
4 дүгээр бүлэг Ãаалийн болон бусад татвар
   A. Ãаалийн болон бусад татварыг тооцох, барагдуулах,
        ногдуулах хураах
   Б. Ãаалийн болон бусад татварыг хойшлуулах
   B. Ãаалийн болон бусад татварыг буцаан олгох
5 дугаар бүлэг Баталгаа
6 дугаар бүлэг Ãаалийн хяналт
7 дугаар бүлэг Мэдээллийн технологийг ашиглах
8 дугаар бүлэг Ãаалийн байгууллага болон гуравдагч этгээд хоорондын  

   харилцаа
9 дүгээр бүлэг Ãаалийн байгууллагаас өгөх мэдээлэл гаргах шийдвэр,  

   журам
   A. Нийтлэг хэрэгцээний мэдээлэл
   Б. Тусгай мэдээлэл
   B. Шийдвэр болон журмууд
10  дугаар бүлэг Ãаалийн асуудлаар давж заалдах
   A. Давж заалдах эрх
   Б. Давж заалдах үндэслэл, хэлбэр
   B. Давж заалдсан асуудлыг хянан шийдвэрлэх

 

Íэгдүгээр бүлэг. ÍÈÉТËÝÃ ÇÀÐЧÈМ

1.1. Стандарт 
Энэ Хавсралтын тодорхойлолт, стандарт болон шилжилтийн стандарт заалтууд 
нь энэхүү хавсралтад дурдсан гаалийн горим болон практик ажиллагаанд 
хамаарах бөгөөд мөн, холбогдолтой гэж үзвэл Тусгай Хавсралтуудад заасан 
горимууд болон практик ажиллагаанд нэгэн адил хамаарна.

1.2. Стандарт
Энэ Хавсралт болон Тусгай Хавсралтад заасан горим, практик ажиллагааны 
болон нөхцөлүүд болон гаалийн ёс журмыг үндэсний хууль тогтоомжид заах 
бөгөөд тэдгээр нь аль болох энгийн, ойлгомжтой байна. 
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ГААЛИЙН ЭРХ ЗҮЙ
ХАВСРАЛТ

1.3. Стандарт
Ãаалийн байгууллага худалдаанд оролцогч талуудтай хамтын ажиллагаагаа 
өргөжүүлэх мөн олон улсын хэлэлцээр болон үндэсний хууль тогтоомжийн 
заалтад нийцсэн хамгийн үр дүнтэй ажлын аргыг нэвтрүүлэхэд тэдэнтэй 
зөвлөлдөх албан ёсны харилцааг бий болгож хөгжүүлнэ.

Хо¸рдугаар бүлэг. ТОДОÐХОÉËОËТ

Энэ конвенцийн Хавсралтуудын зорилгоор: 
“давж заалдах” гэж гаалийн байгууллагын шийдвэр буюу эс үйлдлийн нөлөөгөөр
 өөрийгөө хохирсонд тооцож буй аливаа этгээд хохирлоо нөхүүлэх үүднээс
 эрх бүхий байгууллагад хандах үйл ажиллагааг хэлнэ. 
“гаалийн болон бусад татварыг тооцох” гэж төлбөл зохих гаалийн болон бусад
 татварын хэмжээг тодорхойлохыг хэлнэ. 
“аудитад суурилсан хяналт” гэж холбогдох этгээдийн худалдааны мэдээлэл,
 бизнесийн систем, санхүүгийн баримт, бүртгэлийг шалгах замаар 
 мэдүүлгийн үнэн зөвийг гаалийн байгууллага нотлох үүднээс авч 
 хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээг хэлнэ. 
“барааны мэдүүлгийг шалгах” гэж гаалийн мэдүүлгийг үнэн зөв бүрдүүлсэн,  

 мөн дагалдах бичиг баримтууд нь заасан нөхцлүүдийг хангасан эсэхийг  
 шалгах үүднээс гаалийн байгууллагаас явуулж байгаа үйл ажиллагааг хэлнэ;

“бүрдүүлэлт” гэж барааг дотоодод ашиглахаар оруулах, гаргах, эсхүл гаалийн  
 өөр горимоор оруулахыг зөвшөөрөх гаалийн ёс журмын ажиллагааг хэлнэ. 

“гаалийн байгууллага” гэж гаалийн хуулийн хэрэгжилтийг хангуулах, гаалийн
 болон бусад татварыг хураан авах, мөн импорт, экспорт болон барааны
 хадгалачт, хөдөлгөөнтэй холбогдолтой бусад хууль, журмуудыг мөрдөх чиг
 үүрэг бүхий Засгийн газрын үйлчилгээний албыг хэлнэ, 
“гаалийн хяналт” гэж гаалийн хуулийн хэрэгжилтийг хангах зорилгоор гаалийн
 байгууллагаас авч хэрэгжүүлж байгаа арга хэмжээг хэлнэ, 
“гаалийн татвар” гэж гаалийн нутаг дэвсгэрт орж байгаа буюу гарч байгаа  

 бараанд гаалийн тарифын дагуу ногдуулах татварыг хэлнэ. “гаалийн  
 ёс журмын ажиллагаа” гэж гаалийн хуулийг хэрэгжүүлэх зорилгоор 

 гаалийн байгууллага болон холбогдох этгээдээс явуулах ёстой бүхий л үйл
 ажиллагааг хэлнэ.
“гаалийн хууль” гэж бараа импортлох (оруулах), экспортлох (гаргах), барааны  

 хөдөлгөөн, хадгалалалтад хамаарах бөгөөд зохион байгуулалтын асуудлыг  
 гаалийн байгууллагад тусгайлан олгосон хуулийн болон журмын заалтууд,  
 мөн гаалийн байгууллагаас хуулийн хүрээнд гаргасан журмуудыг хэлнэ.

“гаалийн газар” гэж гаалийн ёс журмын ажиллагааг гүйцэтгэх эрх бүхий  
 гаалийн зохион байгуулалтын нэгж болон эрх бүхий байгууллагаас дээрх  
 зорилгоор зөвшөөрсөн барилга байгууламж эсвэл бусад талбайг хэлнэ.

“гаалийн нутаг дэвсгэр” гэж Хэлэлцэн тохирогч Талын гаалийн хууль 
 үйлчлэх нутаг дэвсгэрийг хэлнэ.
“шийдвэр” гэж гаалийн хуульд холбогдох асуудлаар гаалийн байгууллагаас  

 гаргаж байгаа бие даасан актыг хэлнэ.
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“мэдүүлэгч” гэж барааны мэдүүлгийг бөглөж өгч байгаа эсхүл түүний нэр дээр  
 мэдүүлэг хийгдэж байгаа этгээдийг хэлнэ.

“тогтоосон өдөр” гэж гаалийн болон бусад татварыг төлөх өдрийг хэлнэ;
 “гаалийн болон бусад татвар” гэж импортын гаалийн болон бусад татвар  

 экспортын гаалийн болон бусад татварыг хэлнэ.
“барааг шалгах” гэж тухайн мэдүүлэгт заасантай барааны үнэ, тоо хэмжээ,  

 нөхцөл байдал гарал үүсэл мөн чанар нийцэж буй эсэхийг тогтоохоор  
 гаалийн байгууллагаас явуулж байгаа биет үзлэгийг хэлнэ.

“экспортын гаалийн болон бусад татвар” гэж барааг экспортлох үед эсхүл  
 экспортлохтой холбогдуулан экпортлоход хураах гаалийн болон бусад 

 бүх  татвар, төлбөрийг хэлнэ. Ãэвч үүнд үндэсний бусад байгууллагын  
 өмнөөс гаалийн байгууллагаас хураасан эсхүл үзүүлсэн үйлчилгээний  
 барагцаалсан өртөгтэй тэнцэх аливаа төлбөрийг оролцуулахгүй.

“барааны мэдүүлэг” гэж холбогдох этгээд барааг гаалийн аль горимд 
 оруулахыг заасан мөн уг горимыг хэрэглэхэд гаалийн байгууллагаас   

 шаардагдах мэдээллийг тусгаж, гаалийн байгууллагаас тогтоосон маягтын  
 дагуу үйлдсэн мэдэгдлийг хэлнэ.

“импортын гаалийн болон бусад татвар” гэжбарааг импортлохтой   
 холбогдуулан бусад байгууллагын өмнөөс гаалийн байгууллагын 

 хураах эсхүл үзүүлсэн үйлчилгээний барагцаалсан өртгийн хэмжээнд  
 хязгаарласан аливаа хураамжаас бусад барааг импортлоход хураах гаалийн  
 болон бусад бүх татвар хураамжийг хэлнэ.

“байгууллага хоорондын харилцан туслалцаа” гэж өөр гаалийн 
 байгууллагатай хамтран эсхүл түүний нэрийн өмнөөс гаалийн хуулийг зөв  

 мөрдөх, мөн гаалийн зөрчлөөс сэргийлэх, түүнийг мөрдөн шалгах ,таслан  
 зогсоох зорилгоор гаалийн байгууллагаас явуулж буй үйл ажиллагааг хэлнэ.

“эс үйлдэл” гэж зохих ёсоор тавьсан асуудлаар гаалийн байгууллага гаалийн  
 хуулийн дагуу боломжийн хугацаанд арга хэмжээ аваагүй эсхүл шийдвэр  
 гаргаагүй эс үйлдлийг хэлнэ.

“эттээд” гэж тухайн заалтад өөр утгаар хэрэглэгдээгүй бол хууулийн этгээд  
 болон хувь хүний аль алиныг нь хэлнэ.

“барааг олгох” гэж бүрдүүлэлт хийгдэж буй барааг холбогдох этгээдийн 
 мэдэлд шилжүүлэх гаалийн байгууллагын үйл ажиллагааг хэлнэ.
“татвар буцаан олгох” гэж бараанд төлсөн гаалийн болон бусад татварыг  

 бүхлээр нь эсхүл хэсэгчлэн буцааж олгох, мөн төлөгдөөгүй татварыг 
 бүхэлд нь эсвэл хэсэгчлэн бууруулан багасгахыг хэлнэ.
“баталгаа” гэж гаалийн байгууллагын өмнө хүлээх үүрэг биелэгдэх нөхцөлийг  

 бүрдүүлж гаалийн байгууллагын шаардлага хангахыг хэлнэ. Хэд хэдэн үйл  
 ажиллагаанаас үүсэх үүргийн биелэлтийг хангасан баталгааг “ерөнхий”  
 баталгаа гэнэ.

“гуравдагч этгээд” гэж барааг импортлох, экспортлох, хадгалах болон барааны  
 хөдөлгөөнтэй холбоотой асуудлаар аль нэг этгээдийн төлөө буюу түүний  
 нэрийн өмнөөс гаалийн байгууллагатай шууд харьцах этгээдийг хэлнэ.
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ГААЛИЙН ЭРХ ЗҮЙ
ХАВСРАЛТ

Ãуравдугаар бүлэг. ÃÀÀËÈÉÍ Б¯ÐД¯¯ËÝËТ БОËОÍ
БУСÀД ¯ÉË ÀЖÈËËÀÃÀÀ

Ýрх бүхий гаалийн газар

3.1. Стандарт
Ãаалийн байгууллага нь барааг гаальд шалгуулах буюу бүрдүүлэлт хийлгэх, 
зориулалт бүхий гаалийн газруудыг байгуулна. Тэдгээр газрын байршил, 
ажиллах цаг болон эрхийн хэмжээг тодорхойлоход анхаарах хүчин зүйлүүдэд 
худалдааны нөхцөл байдлыг оруулж үзнэ.

3.2. Стандарт
Холбогдох этгээдийн хүсэлтээр эсхүл гаалийн байгууллага шаардлагатай гэж 
үзвэл, гаалийн байгууллага нь өөрийн нөөц бололцооны хүрээнд, гаалийн 
газрын ажиллах цагаас гадуур, гаалийн газраас өөр газарт гаалийн горим, 
практик ажиллагааны зорилгоор заагдсан үйл ажиллагаа явуулна. Ãаалийн 
байгууллагаас хураан авах хураамжийн хэмжээ үзүүлсэн үйлчилгээний 
барагцаалсан өртгийн хэмжээгээр хязгаарлагдана.

3.3. Стандарт
Ãаалийн газрууд нь ердийн хилийн нэг гарц дээр байгаа тохиолдолд холбогдох 
гаалийн  байгууллагууд  тэдгээрийн   ажиллах  цаг  болон  эрхийн  хэмжээг 
уялдуулна.

3.4. Шилжилтийн стандарт
Хилийн нэг гарц дээр байгаа холбогдох гаалийн байгууллагууд аль болох 
боломжийн хэмжээнд нэгдсэн хяналтыг тавина.

3.5 Шилжилтийн стандарт
Хэрэв гаалийн байгууллага нь шинэ гаалийн газар байгуулах эсхүл ердийн 
хилийн нэг гарц дээр байгаа гаалийн газрыг өөрчлөх бол аль болох боломжийн 
хэмжээнд хөрш гаалийн байгууллагатай хамтран ажиллаж нэгдсэн хяналт 
тавих боломжийг хангах үүднээс холимог бүрэлдэхүүнтэй гаалийн нэг газар 
байгуулна.

Мэдүүлэгч 

 (а) Мэдүүлэх эрх бүхий эттээд

3.6. Стандарт
Үндэсний хууль тогтоомжид мэдүүлэгч эрх бүхий этгээдийн нөхцөлүүдийг 
заасан байна.

3.7. Стандарт
Барааг захиран зарцуулах эрх бүхий этгээд нь мэдүүлэгч байх эрхтэй.

 (б) Мэдүүлэгчийн үүрэг

3.8. Стандарт
Мэдүүлэгч нь барааны мэдүүлгэд байгаа барааны мэдээллүүдийн үнэн зөвийг 
хангах, мөн гаалийн болон бусад татварыг төлөх үүргийг гаалийн өмнө 
хүлээнэ.
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 (в) Мэдүүлэгчийн эрх

3.9. Стандарт
Ãаалийн байгууллагаас гаргасан нөхцөлийн дагуу барааг мэдүүлэхээс өмнө 
мэдүүлэгч нь

(а) барааг шалгах
(б) дээж авах эрхтэй байна.

3.10. Стандарт
Ãаалийн байгууллага нь гаалийн хяналтын дор авсан дээжид тусгай барааны 
мэдүүлэг шаардахгүй бөгөөд дээж нь холбогдох ачилтын барааны мэдүүлэгт 
хамаарна.

Барааны мэдүүлэг 

 (а) Барааны мэдүүлгийн хэлбэр, агуулга

3.11. Стандарт
Барааны мэдүүлгийн агуулгыг гаалийн байгууллага батална. Барааны 
мэдүүлгийн маягт нь НҮБ-ын загвартай тохирч байна.
Ãаалийн автоматжуулсан бүрдүүлэлтийн хувьд электрон сүлжээгээр мэдүүлэх 
барааны мэдүүлгийн хэлбэр нь Ãаалийн Хамтын Ажиллагааны Зөвлөлийн 
мэдээллийн технологийн зөвлөмжид заасан электрон мэдээлэл дамжуулах 
олон улсын стандартад тохирсон байна.

3.12 Стандарт
Ãаалийн байгууллага нь барааны мэдүүлгэд шаардагдах мэдээллийг гаалийн 
хуулийг хэрэгжүүлэх, статистик мэдээ гаргах, гаалийн болон бусад татвар 
ногдуулахад шаардлагатай мэдээллүүдийг авах хэмжээнд хязгаарлана.

3.13 Стандарт
Хэрэв гаалийн байгууллага шаардлагатай гэж үзвэл мэдүүлэгчид барааны 
мэдүүлэгт шаардлагатай бүх мэдээлэл байхгүй тохиолдолд урьдчилсан эсхүл 
бүрэн бус мэдүүлгээр гаалийн байгууллагад мэдүүлэхийг зөвшөөрөх ба 
энэхүү мэдүүлэгт гаалийн байгууллагаас чухал шаардлагатай гэж үзсэн гол 
мэдээллийг оруулсан байх бөгөөд мэдүүлэгч нь тодорхой заасан хугацаанд 
мэдүүлгийг бүрэн болгож өгнө.

3.14 Стандарт
Хэрэв Ãаалийн байгууллага урьдчилсан эсхүл бүрэн бус мэдүүлгийг бүртгэж 
авсан бол уг бараанд ногдох тарифын хэмжээ нь үнэн зөв бүрэн мэдүүлгээр 
мэдүүлсэн барааны тарифын хэмжээтэй ижил байна.
Холбогдох гаалийн бол он бусад татварыг төл өхөд шаардагдах баталгааг 
гаргасан тохиолдолд барааг олгохыг хойшлуулахгүй.

3.15 Стандарт
Ãаалийн байгууллага нь барааны мэдүүлгийн эх хувийг шаардах ба зөвхөн 
хамгийн цөөн хувийг шаардвал зохино.



112

ГААЛИЙН ЭРХ ЗҮЙ
ХАВСРАЛТ

 (б) Барааны мэдүүлэгт дагалдах бичиг баримтууд
3.16 Стандарт

Ãаалийн байгууллага нь барааны мэдүүлэгт хавсралт болгож гаалийн хяналт 
тавих үйл ажиллагаанд шаардлагатай, мөн гаалийн хууль тогтоомжийг дагаж 
мөрдөхтэй холбоотой шаардлагыг хангах дагалдах бичиг баримтыг шаардана.

3.17 Стандарт
Ãаалийн байгууллага шаардлагатай гэж үзвэл дагалдах бичиг баримтыг 
барааны мэдүүлэгт хавсаргах боломжгүй бол бичиг баримтыг тодорхой заасан 
хугацаанд гаргаж өгөхийг зөвшөөрнө.

3.18 Шилжилтийн стандарт
Ãаалийн байгууллага нь дагалдах бичиг баримтыг электрон сүлжээгээр 
явуулахыг зөвшөөрнө.

3.19 Стандарт
Ãаалийн байгууллага нь барааны мэдүүлгийг хянахад чухал шаардлагатай 
бичиг баримтаас бусад дагалдах бичиг баримтыг орчуулсан байхыг 
шаардахгүй. Барааны мэдүүлгийг хүлээн авах, бүртгэх, шалгах

3.20 Стандарт
Ãаалийн байгууллага нь барааны мэдүүлэгийг аль ч гаалийн газарт хүлээн 
авахыг зөвшөөрнө.

3.21 Шилжилтийн стандарт
Ãаалийн байгууллага нь барааны мэдүүлгийг электрон сүлжээгээр хүлээн 
авахыг зөвшөөрнө.

3.22. Стандарт
Барааны мэдүүлгийг гаалийн газрын ажиллах цагийн хуваарьт багтаан хүлээн 
авна.

3.23. Стандарт
Хэрэв үндэсний хууль тогтоомжид барааны мэдүүлгийг хүлээн авах хугацааг 
заасан бол энэхүү хугацааг мэдүүлэгч барааны мэдүүлгийг бөглөх, мөн 
шаардлагатай дагавдах бичиг баримтыг бүрдүүлэхэд хангалттай байхаар 
заасан байна.

3.24. Стандарт
Мэдүүлэгчийн хүсэлтээр, мөн гаалийн байгууллага шаардлагатай гэж үзвэл 
барааны мэдүүлгийг хүлээн авах хугацааг сунгана.

3.25. Стандарт
Үндэсний хууль тогтоомжид барааг ирэхээс өмнө барааны мэдүүлгийг хүлээн 
авах, бүртгэх, шалгах тухай заалтыг оруулсан байна.

3.26. Стандарт
Хэрэв гаалийн байгууллага барааны мэдүүлгийг бүртгэх боломжгүй бол 
шалтгааныг мэдүүлэгчид тодорхой гаргаж өгнө.

3.27. Стандарт
Ãаалийн байгууллага нь мэдүүлэгт өөрчлөлт хийх тухай хүсэлтийг хүлээн 
авах үед барааны мэдүүлгийг болон барааг шалгаж эхлээгүй бол уг барааны 
мэдүүлэгт өөрчлөлт хийхийг мэдүүлэгчид зөвшөөрнө.
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3.28. Стандарт
Хэрэв мэдүүлэгч нь өөрчлөлт хийх хүсэлтээ барааны мэдүүлгийг шалгаж 
эхэлсний дараа гаргасан бол мэдүүлэгчийн хийх өөрчлөлтийг гаалийн 
байгууллага шаардлагатай гэж үзвэл мэдүүлэгчид зөвшөөрнө.

3.29. Шилжилтийн стандарт
Мэдүүлэгч нь барааг олгохоос өмнө гаалийн байгууллагад хүсэлтээ гаргасан, 
мөн гаалийн байгууллага шаардлагатай гэж үзвэл мэдүүлэгчид барааны 
мэдүүлгээ буцаан авч гаалийн өөр горим сонгохыг зөвшөөрнө.

3.30. Стандарт
Барааны мэдүүлгийг бүртгэх үед эсхүл бүртгэлийн дараа нэн даруй барааны 
мэдүүлгийг шалгана.

3.31. Стандарт
Ãаалийн байгууллага нь барааны мэдүүлгийг шалгахдаа зөвхөн гаалийн хууль 
тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангахад чухал шаардлагатай гэж үзсэн арга 
хэмжээг авна.

Ýрх бүхий этгээдэд хамаарах тусгай журам
3.32. Шилжилтийн стандарт

Эрх бүхий этгээд нь гаалийн шаардлагыг зохих ёсоор биелүүлж ирсэн, 
өөрийн худалдааны үйл ажиллагааг сайн зохион байгуулсан зэрэг гаалийн 
байгууллагаас гаргасан шалгууруудыг хангасан бол гаалийн байгууллага нь:
• барааг таних аль болох бага мэдээлэлд үндэслэн барааг олгох бөгөөд  
 барааны мэдүүлгийг дараа нь бүрэн бүрдүүлэхийг зөвшөөрөх;
• барааны бүрдүүлэлтийг мэдүүлэгчийн байранд эсхүл гаалийн 
 зөвшөөрөлтэй газарт хийхийг зөвшөөрөх;
• мөн үүнээс гадна, дараах тусгай журмыг боломжтой хэмжээгээр мөрдөх;
• нэг этгээд барааг заасан хугацаанд хэд хэдэн удаа экспортлох импортлох 
 бол бүх бараанд барааны нэгдсэн мэдүүлэг бичихийг зөвшөөрөх;
• эрх бүхий этгээд гаалийн болон бусад татварыг өөрөө тооцохын тулд 
 өөрийн бүртгэлийг ашиглах, шаардлагатай бол гаалийн байгууллагаас 
 тавих бусад шаардлагыг хангасан эсэхийг шалгах;
• барааны мэдүүлгийг эрх бүхий этгээдийн бүртгэлд орсноор хүлээн авч 
 дараа нь нэмэлт мэдүүлгээр холбогдох мэдээллийг бүрэн гүйцээж авах.

Бараанд шалгалт хийх

(а) Бараанд шалгалт хийх хугацаа

3.33. Стандарт
Хэрэв гаалийн байгууллага мэдүүлсэн барааг шалгах шийдвэр гаргавал 
энэхүү шалгалтыг барааны мэдүүлэг бүртгэгдсэний хойш аль болох богино 
хугацаанд хийнэ.

3.34. Стандарт
Шалгалтын хугацааг товлохдоо амьд амьтан, түргэн муудах бараа болон бусад 
яаралтай бүрдүүлэлт хийх шаардлагатай бараанд давуу эрх олгоно.
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3.35. Шилжилтийн стандарт
Хэрэв барааг бусад эрх бүхий байгууллага шалгах шаардлагатай бол гаалийн 
байгууллага тэдгээр шалгалтыг харилцан уялдуулах, хэрэв боломжтой бол 
тэдгээр шалгалтыг хамт хийх арга хэмжээг авна.

 (b) Бараанд шалгалт хийхэд мэдүүлэгчийг байлцуулах
3.36. Стандарт

Ãаалийн байгууллага нь мэдүүлэгчээс гаргасан бараанд шалгалт хийхэд 
байлцах эсхүл төлөөлөгчөө байлцуулах хүсэлтийг хүлээн авна. Онцгой 
нөхцөл байдлаас бусад тохиолдолд тэдгээр хүсэлтийг хүлээн зөвшөөрнө.

3.37. Стандарт
Хэрэв гаалийн байгууллага шаардлагатай гэж үзвэл бараанд хийх шалгалтыг 
хөнгөвчлөх шаардлагатай аливаа туслалцааг авах зорилгоор мэдүүлэгчийг 
байлцуулах эсхүл төлөөлөгчөө оролцуулахыг шаардаж болно.

 (c) Ãаалийн байгууллага дээж авах
3.38. Стандарт

Ãаалийн байгууллага шаардлагатай гэж үзвэл мэдүүлсэн барааны тариф эсхүл 
үнийг тодорхойлох болон үндэсний хууль тогтоомжийн бусад заалтуудын 
хэрэгжилтийг хангах зорилгоор дээж авч болно. Дээжийг аль болох бага 
хэмжээгээр авна.

Àлдаа

3.39. Стандарт
Хэрэв алдаа нь санамсаргүй хийгдсэн, зөрчил гаргах зорилгогүй болох нь 
тогтоогдсон бол гаалийн байгууллага их хэмжээний шийтгэл ногдуулахгүй. 
Хэрэв тэдгээр алдааг дахин гаргуулахгүй байх үүднээс арга хэмжээ авах 
шаардлагатай гэж үзвэл шийтгэл ногдуулахдаа энэхүү зорилгод тохирсон 
хэмжээнээс илүүгүй байна.

Барааг олгох

3.40. Стандарт
Ãаалийн байгууллага нь мэдүүлсэн барааг шалгасны дараа эсхүл шалгах 
шаардлагагүй гэж үзсэн бол дараах нөхцлүүд бүрдсэн тохиолдолд барааг 
олгоно. Үүнд:
 •  ямар нэг зөрчил илрээгүй,
 •  импортын эсхүл экспортын лиценз болон бусад шаардлагатай бичиг 

баримтыг бүрэн бүрдүүлсэн,
 •  горимтой холбоотой холбогдох бүх зөвшөөрлийг авсан бөгөөд,
 •  гаалийн болон бусад бүх татвар төлөгдсөн эсхүл татвар төлөх талаар ямар 

нэгэн арга хэмжээг авсан.

3.41. Стандарт
Хэрэв импортлогч нь барааны гол мэдээллүүд бүхий худалдааны эсхүл албан 
ёсны бичиг баримтыг өгсөн бөгөөд тэдгээрийг гаалийн байгууллага хүлээн 
зөвшөөрсөн, мөн гаалийн болон бусад татварыг барагдуулах баталгааг 
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гаргасан нь барааг олгосны дараа гаалийн бүрдүүлэлтийг нөхөж бүрэн хийхэд 
хангалттай гэж үзвэл гаалийн байгууллага барааг олгоно.

3.42. Стандарт
Хэрэв гаалийн байгууллага дээжинд лабораторийн шинжилгээ хийх, тодорхой 
заасан техникийн бичиг баримт болон мэргэжилтний зөвлөлгөө шаардлагатай 
гэж үзвэл тэдгээр шинжилгээний хариу гарахаас өмнө шаардлагатай баталгаа 
гаргасан, мөн тэдгээр бараа нь хориглосон, хязгаарласан бараанд хамаарахгүй 
бол гаалийн байгууллага барааг олгож болно.

3.43. Стандарт
Ãаалийн байгууллага нь зөрчил илэрсэн тохиолдолд захиргааны болон хуулийн 
дагуу авах арга хэмжээг хүлээхгүйгээр уг барааг хураах шаардлагагүй эсхүл 
дараагийн шатанд эд мөрийн баримт болохгүй бөгөөд мэдүүлэгч гаалийн 
болон бусад татвар төлсөн, мөн нэмэлт гаалийн болон бусад татвар, торгууль 
төлөх баталгаа гаргасан бол барааг олгоно.

Барааг хүлээн авахаас татгалзах (орхих), барааг устгах

3.44. Стандарт
Барааг бүрмөсөн оруулахаар олгоогүй эсхүл гаалийн бусад горимоор орсон 
бөгөөд ямар нэгэн зөрчил илрээгүй бол холбогдох этгээд нь дараах нөхцлүүдэд 
гаалийн болон бусад татварыг төлөхгүй байх эсхүл нөхөн төлбөр авах эрхтэй 
байна. Үүнд:
 •  бараа эзэмшигч хүсэлт гаргасны дагуу гаалийн байгууллагын шийдвэрээр 

гаалийн хяналтан дор тэдгээр барааг улсын орлого болгох, устгах эсхүл 
арилжааны үнэгүй болгоно. Үүнтэй холбогдон гарах бүх зардлыг холбогдох 
этгээд төлнө,

 •  тэдгээр бараа нь устгагдсан эсхүл давагдашгүй хүчин зүйлийн улмаас эсхүл 
ослоос болж нөхөгдөшгүй эвдэрсэн бөгөөд тэдгээр эвдрэлийг гаалийн 
байгууллага хүлээн зөвшөөрсөн, барааны шинж чанарын алдагдлыг 
гаалийн байгууллага хүлээн зөвшөөрсөн.

 •  Хэрэв эвдрэлийн дараах хаягдал болон үлдэгдэлийг бүрмөсөн оруулах 
эсхүл экспортод гаргах бол тэдгээрийг тухайн улсад хаягдал барааг 
экспортлох эсхүл импортлоход ногдуулах гаалийн болон бусад татварт 
хамааруулна.

3.45. Шилжилтийн стандарт
Зөвшөөрсөн хугацаанд мэдүүлээгүй, ямар нэг зөрчил илрээгүй боловч 
олгох боломжгүй тохиолдолд гаалийн байгууллага барааг худалдсан бол 
худалдсанаас орсон орлогоос бүх татвар, хураамж, гарсан зарддыг хасч барааг 
хариуцах эрх бүхий этгээдэд олгох, эсхүл олгох боломжгүй бол тодорхой 
хугацаанд уг этгээдийн нэр дээр хадгална.



116

ГААЛИЙН ЭРХ ЗҮЙ
ХАВСРАЛТ

Дөрөвдүгээр бүлэг. ÃÀÀËÈÉÍ БОËОÍ БУСÀД ТÀТВÀÐ

а.   Ãаалийн болон бусад татварыг тооцох, ногдуулах, 
      барагдуулах, хураан авах

4.1 Стандарт
Үндэсний хууль тогтоомжид гаалийн болон бусад татвар төлөх нөхцлийг 
тодорхойлсон байна.

4.2 Стандарт
Ãаалийн болон бусад татвар тооцох хугацааг үндэсний хууль тогтоомжид 
заасан байна. Барааны мэдүүлгийг хүлээн авсны дараа эсхүл татвар төлөх 
үүрэгтэй бол аль болох богино хугацаанд татварыг тооцно.

4.3 Стандарт
Үндэсний хууль тогтоомжид гаалийн болон бусад татварыг тооцох хүчин 
зүйлүүд болон тэдгээрийг тодорхойлох нөхцлүүдийг заасан байна.

4.4 Стандарт
Ãаалийн болон бусад татварын хувь хэмжээг албан ёсны хэвлэлд гаргана.

4.5 Стандарт
Үндэсний хууль тогтоомжид гаалийн болон бусад татварын хувь хэмжээг 
тодорхойлох хугацааг заасан байна.

4.6 Стандарт
Үндэсний хууль тогтоомжид гаалийн болон бусад татварыг төлөхөд хэрэглэх 
аргыг заасан байна.

4.7 Стандарт
Үндэсний хууль тогт оомжид гаалийн болон бусад татвар төлөх этгээдийг 
заасан байна.

4.8 Стандарт
Үндэсний хууль тогтоомжид татварын төлбөрийг хийх тогтоосон өдөр болон 
төлбөр хийх газрыг тодорхойлсон байна.

4.9 Стандарт
Үндэсний хууль тогтоомжид тогтоосон өдрийг барааг олгосны дараа зааж 
болох ба энэ өдөр нь барааг олгосноос хойш доод тал нь 10 өдөр байна. Барааг 
олгосон өдөр болон тогтоосон өдрийн хоорондох хугацаанд хүү тооцохгүй.

4.10 Стандарт
Үндэснийхууль тогтоомжид тогтоосон хугацаанд төлөөгүй татварыг 
барагдуулах талаар гаалийн байгууллагаас хуулийн дагуу авах арга хэмжээний 
хугацааг заасан байна.

4.11 Стандарт
Үндэсний хууль тогтоомжид тогтоосон хугацаанд төлөөгүй гаалийн болон 
бусад татварт ногдуулах хүүгийн хувь хэмжээ болон тэдгээрийн хүүг бодох 
нөхцлийг тодорхойлсон байна.
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4.12 Стандарт
Ãаалийн болон бусад татварыг төлсөн тохиолдолд татвар төлснийг нотлох 
өөр төрлийн баримт байхгүй бол татвар төлснийг нотлох тасалбарыг татвар 
төлөгчид олгоно.

4.13 Шилжилтийн стандарт
Үндэсний хууль тогтоомжид гаалийн болон бусад татвар тооцохгүй байх, 
татварын эсхүл үнийн хамгийн бага хэмжээг заасан байна.

4.14 Стандарт
Хэрэв гаалийн байгууллага барааны мэдүүлэгт эсхүл гаалийн болон бусад 
татвар тооцоход алдаа гаргасныг илрүүлсэн, уг алдаа нь хуулийн дагуу 
ногдуулах татварын хэмжээнээс доогуур, гаалийн болон бусад татварыг 
хураан авахад нөлөөлсөн эсхүл нөлөөлж болзошгүй бол гаалийн байгууллага 
тэрхүү алдааг засч дутуу төлөгдсөн татварыг хурааж авна. Ãэвч хураан 
авсан татварын хэмжээ нь үндэсний хууль тогтоомжид заасан хамгийн бага 
хэмжээнээс доогуур бол гаалийн байгууллага тэрхүү татварыг хураах эсхүл 
дахин төлүүлэхгүй.

b. Ãаалийн болон бусад татварын төлбөрийг хойшлуулах
4.15 Стандарт

Үндэсний хууль тогтоомжид гаалийн болон бусад татварын төлбөрийг 
хойшлуулах тухай заасан бол тэдгээр татварыг хойшлуулах нөхцлийг заасан 
байна.

4.16 Стандарт
Татварын төлбөрийг хойшлуулах зөвшөөрөл олгохдоо аль болох хүү тооцохгүй байна.

4.17 Стандарт
Ãаалийн болон бусад татварын төлбөрийг хойшлуулах хугацааг доод тал нь 
14 хоногоор тогтооно.

с. Ãаалийн болон бусад татварыг буцаан олгох
4.18 Стандарт

Ãаалийн болон бусад татварыг буруу тооцсоноос татварыг илүү авсан 
тохиолдолд татварыг буцаан олгоно.

4.19 Стандарт
Барааг импортлох эсхүл экспортлох үед гэмтсэн эсхүл гэрээний нөхцөлтэй 
тохирохгүйн улмаас уг барааг илгээгчид эсхүл илгээгчийн томилсон этгээдэд 
буцаасан бөгөөд дараах нөхцлүүдийг хангаж байвал татварыг буцаан олгоно.
Үүнд:
 •  бараа нь импортлогч оронд ашиглагдаагүй, үйлдвэрлэгдээгүй эсхүл засвар 

үйлчилгээ хийгдээгүй, тодорхой хугацаанд реэкспортлогдсон,
 •  бараа нь экспортлогдож байгаа оронд ашиглагдаагүй, үйлдвэрлэгдээгүй 

эсхүл засвар хийгдээгүй, тодорхой хугацаанд реимпортл огдсон.
Барааг хэрэглэсэн байдал нь барааны гэмтлийг тогтооход эсхүл барааг ‘  
реимпортлох эсхүл реэкспортлох бусад нөхцлүүд нь татвар буцаан олгоход 
саад болохгүй.
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Барааг реимпортлох эсхүл реэкспортлох боломжгүй бол гаалийн байгууллагын 
шийдвэрээр гаалийн хяналтан дор улсын орлого болгох, устгах эсхүл 
арилжааны үнэгүй болгоно. Улсын орлогод оруулах, устгахад гарах зардлыг 
улсын төсвөөс гаргахгүй.

4.20 Шилжилтийн стандарт
Ãаалийн болон бусад татвар төлөх горимоор анх мэдүүлсэн барааг гаалийн 
байгууллагаас өгсөн зөвшөөрлийн дагуу гаалийн өөр горимд шилжүүлэхэд 
шинэ горимд ногдох татвараас илүү гарсан татварыг буцаан олгоно.

4.21 Стандарт
Татварыг буцаан авах хүсэлтийн талаарх шийдвэрийг хугацаа 
хойшлуулахгүйгээр холбогдох этгээдэд бичгээр гаргах бөгөөд хүсэлтийг 
баталгаажуулсны дараа аль болох богино хугацаанд илүү тооцсон татварыг 
буцаан олгоно.

4.22 Стандарт
Ãаалийн байгууллагаас гаалийн болон бусад татварыг тооцохдоо алдаа гарган 
илүү тооцсон бол тэрхүү илүү тооцсон татварыг нэн тэргүүнд буцаан олгоно.

4.23 Стандарт
Татвар буцаан олгох хүсэлтийг хүлээн авахгүй байх хугацааг тогтоохдоо 
нөхөн төлбөр авах тохиолдол тус бүрт холбогдох нөхцөл байдлыг харгалзан 
хангалттайгаар тогтооно.

4.24 Стандарт
Буцаан олгох татварын хэмжээ нь үндэсний хууль тогтоомжид заасан хамгийн 
бага хэмжээнээс доогуур байгаа тохиолдолд татварыг буцаан олгохгүй.

Тавдугаар бүлэг. БÀТÀËÃÀÀ

5.1 Стандарт
Үндэсний хууль тогтоомжид баталгаа шаардах нөхцлүүдийн жагсаалтыг 
болон баталгаа гаргах хэлбэрийг заасан байна.

5.2 Стандарт
Баталгааны хэмжээг гаалийн байгууллага тодорхойлно.

5.3 Стандарт
Баталгаа гаргах этгээд нь гаалийн байгууллагаас хүлээн зөвшөөрсөн 
баталгааны аль ч хэлбэрийг сонгож болно.

5.4 Стандарт
Үндэсний хууль тогтоомжид зааснаар гаалийн байгууллагын өмнө хүлээх 
үүргийг бүрэн биелүүлсэн бол гаалийн байгууллага баталгаа шаардахгүй.

5.5 Стандарт
Ãаалийн байгууллагаас гаалийн горимын дагуу хүлээх үүргийг бүрэн 
хангуулах үүднээс баталгаа шаардах бол ерөнхий баталгаа гаргахыг хүлээн 
зөвшөөрөх бөгөөд ялангуяа гаалийн нутаг дэвсгэрт өөр өөр гаалийн газарт 
барааг тогтмол мэдүүлдэг мэдүүлэгчид уг баталгааг гаргахыг зөвшөөрнө.
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5.6 Стандарт
Баталгаа шаардах нөхцөлд баталгааны хэмжээ нь аль болох бага байх бөгөөд 
төлбөл зохих гаалийн болон бусад татварын хэмжээнээс хэтрэхгүй байна.

5.7 Стандарт
Ãаалийн байгууллагаас баталгаа шаардсан үүргийг бүрэн биелүүлсэн гэж 
үзвэл уг баталгааг нэн даруй буцаан олгоно.

Çургаадугаар бүлэг. ÃÀÀËÈÉÍ ХЯÍÀËТ
6.1 Стандарт

Ãаалийн нутаг дэвсгэрт орж байгаа эсхүл гаалийн нутаг дэвсгэрээс гарч 
байгаа бүх бараа, тээврийн хэрэгслийг гаалийн болон бусад татварт хамаарах 
эсэхийг харгалзахгүйгээр гаалийн хяналтанд хамруулна.

6.2 Стандарт
Ãаалийн хяналтыг гаалийн хуулийн хэрэгжилтийг хангах хэмжээнд 
хязгаарлана.

6.3 Стандарт
Ãаалийн байгууллага нь гаалийн хяналтыг явуулахдаа эрсдлийг тооцох аргыг 
хэрэглэнэ.

6.4 Стандарт
Ãаалийн байгууллага нь эрсддийг тооцох, дүн шинжилгээг ашиглаж ямар 
этгээд, ямар барааг болон ямар тээврийн хэрэгслийг шалгалтад хамруулах, 
шалгалтыг ямар хэмжээнд хийхийг тодорхойлно.

6.5 Стандарт
Ãаалийн байгууллага нь эрсдлийн менежментийг дэмжих зорилгоор хуулийн 
хэрэгжилтийг тогтоох стратегийг авч хэрэгжүүлнэ.

6.6 Стандарт
Ãаалийн хяналтын системд аудитад суурилсан хяналт багтана.

6.7 Стандарт
Ãаалийн байгууллага нь бусад гаалийн байгууллагатай хамтран ажиллах 
бөгөөд гаалийн хяналтыг сайжруулах зорилгоор харилцан туслах тухай 
хэлэлцээрийг байгуулахыг эрмэлзэнэ.

6.8 Стандарт
Ãаалийн байгууллага нь худалдааны байгууллагатай хамтран ажиллах 
бөгөөд гаалийн хяналтыг сайжруулах зорилгоор Харилцан Ойлголцлын 
Меморандумыг байгуулахыг эрмэлзэнэ.

6.9 Стандарт
Ãаалийн байгууллага нь гаалийн хяналтыг сайжруулах зорилгоор мэдээллийн 
технологи, электрон худалдааг аль болох боломжтой хэмжээнд ашиглана.

6.10 Стандарт
Худалдаа эрхлэгчдийн арилжааны үйл ажиллагааны тогтолцоо нь гаалийн 
үйл ажиллагаанд нөлөөлөхөөр бол гаалийн байгууллага өөрийн тавьсан 
шаардлагыг хангуулах үүднээс уг тогтолцоонд үнэлэлт дүгнэлт өгнө.
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Долоодугаар бүлэг. МÝДÝÝËËÈÉÍ ТЕХÍОËОÃÈÉÃ                     
ÀШÈÃËÀХ

7.1 Стандарт
Мэдээллийн технологи нь гаалийн байгууллага болон худалдаа эрхлэгчдийн 
хувьд зардал хэмнэсэн, үр дүнтэй бол гаалийн үйл ажиллагааг дэмжих 
зорилгоор мэдээллийн технологийг ашиглана. Ãаалийн байгууллага нь 
мэдээллийн технологийг ашиглах нөхцлийг заасан байна.

7.2 Стандарт
Ãаалийн байгууллага нь компьютерийн программыг нэвтрүүлэхдээ холбогдох 
олон улсын стандартыг хэрэглэнэ.

7.3 Стандарт
Мэдээллийн технологийг нэвтрүүлэхдээ шууд харилцах бүх холбогдох 
талуудтай аль болох боломжийн хэмжээнд зөвлөлдөнө.

7.4 Стандарт
Шинээр гарсан эсхүл шинэчилсэн үндэсний хууль тогтоомжид:
 •  цаасанд суурилсан бичиг баримтын шаардлагыг орлох электрон худалдааны
 •  электрон болон цаасанд суурилсан баталгаажуулалтын арга,
 •  гаалийн байгууллага мэдээллийг өөрийн хэрэгцээнд ашиглах, боломжтой 

бол тэдгээр мэдээллийг бусад гаалийн байгууллагуудад болон хууль ёсоор 
хүлээн зөвшөөрөгдсөн талуудад электрон худалдааны аргаар дамжуулах 
эрхийг заасан байна.

 Íаймдугаар бүлэг. ÃÀÀËÈÉÍ БÀÉÃУУËËÀÃÀ БОËОÍ               
ÃУÐÀВДÀÃЧ ÝТÃÝÝД ХООÐОÍДЫÍ ХÀÐÈËЦÀÀ

8.1 Стандарт
Холбогдох этгээд нь гаалийн байгууллагатай өөрөө шууд харилцах эсхүл 
өөрийн нэрийн өмнөөс гуравдагч этгээдээр дамжуулан харилцах эсэхийг 
сонгож болно.

8.2 Стандарт
Бусад этгээдийн өмнөөс гаалийн байгууллагатай харилцах гуравдагч этгээдийн 
нөхцлийг үндэсний хууль тогтоомжид заасан байх бөгөөд мөн гаалийн болон 
бусад татварыг барагдуулах болон явцын дунд гарах аливаа хариуцлагын 
талаар хүлээх үүргийг заасан байна.

8.3 Стандарт
Холбогдох этгээд өөрөө гаалийн бүрдүүлэлт хийх тохиолдолд гаалийн 
байгууллага нь гуравдагч этгээдээр дамжуулан гаалийн бүрдүүлэлт хийхэд 
тавих шаардлагаас илүү хатуу шаардлага тавих, тааламжтай бус хандахгүй 
байна.

8.4 Стандарт
Ãуравдагч этгээдээр итгэмжлэгдсэн этгээд нь түүнийг өөрийн нэрийн өмнөөс 
гаалийн бүрдүүлэлт хийхээр итгэмжилсэн этгээдийн эдлэх эрхийг мөн адил 
эдэлнэ.
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8.5 Стандарт
Ãаалийн байгууллага нь гуравдагч этгээдийг өөрийн зохион байгуулах 
худалдаа эрхлэгчидтэй хийх албан ёсны зөвлөлгөөнд оролцуулна.

8.6 Стандарт
Ãаалийн байгууллага нь гуравдагч этгээдээр дамжуулан гаалийн бүрдүүлэлт 
хийхгүй байх нөхцлийг заасан байна.

8.7 Стандарт
Ãаалийн байгууллага нь гуравдагч этгээдээр дамжуулан гаалийн бүрдүүлэлт 
хийхгүй байх шийдвэрээ бичгээр өгнө.

Есдүгээр бүлэг. ÃÀÀËÈÉÍ БÀÉÃУУËËÀÃÀÀС МÝДÝÝËÝË                   
ÃÀÐÃÀХ ШÈÉДВÝÐ, ЖУÐÀМ

а. Íийтлэг хэрэгцээний мэдээлэл

9.1 Стандарт
Ãаалийн хуультай холбоотой ерөнхий мэдээллийг сонирхсон  этгээд авах 
боломжтой байх нөхцлийг гаалийн байгууллага бүрдүүлсэн байна.

9.2 Стандарт
Ãаалийн хуульд орсон нэмэлт өөрчлөлтүүд болон захиргааны арга хэмжээ 
эсхүл шаардлагуудад хийсэн өөрчл өлтүүдийн талаар нийтэд ил тод болгосон 
мэдээлэлд нэмэлт өөрчлөлт хийх бөгөөд тэдгээр шинэчилсэн мэдээллийг 
хүчин төгөлдөр болохоос өмнө урьдчилж гаргах хэрэв боломжгүй бол 
тэдгээрийг сонирхсон этгээд өөрийн үйл ажиллагаанд хэрэглэх боломжтой 
байх хугацаанд гаргана.

9.3 Стандарт
Ãаалийн байгууллага мэдээллийн нөхцөлийг сайжруулах зорилгоор 
мэдээллийн технологийг ашиглана.

b. Тусгай мэдээлэл
9.4 Стандарт

Сонирхсон этгээдийн хүсэлтээр гаалийн байгууллага нь гаалийн хуулийн 
дагуу тусгай зориулалттай мэдээг аль болох хурдан хугацаанд, үнэн зөв, 
боломжийн хэмжээнд гаргаж өгнө.

9.5 Стандарт
Ãаалийн байгууллага нь зөвхөн тусгайлан хүссэн мэдээллээс гадна бусад 
сонирхсон этгээдтэй холбогдолтой мэдээллийг гаргаж өгнө.

9.6 Стандарт
Ãаалийн байгууллага нь мэдээллээр хангахдаа үндэсний хууль тогтоомжоор 
ил тод болгохыг зөвшөөрсөн тохиолдлоос бусад нөхцөлд гаалийн байгууллага 
болон гуравдагч этгээдтэй холбоотой хувийн эсхүл нууцлалтай мэдээллийг ил 
тод зарлахгүй.

9.7 Стандарт
Хэрэв гаалийн байгууллага мэдээллийг үнэ төлбөргүйгээр хангах боломжгүй бол 
төлбөр нь үзүүлсэн үйлчилгээний ойролцоох зардлаар хязгаарлагдсан байна.
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ГААЛИЙН ЭРХ ЗҮЙ
ХАВСРАЛТ

с. Шийдвэр, журам
9.8 Стандарт

Ãаалийн байгууллага нь холбогдох этгээдийн бичгээр гаргасан хүсэлтийн 
талаарх шийдвэрийг үндэсний хууль тогтоомжид заасан хугацаанд багтаан 
бичгээр мэдэгдэнэ. Хэрэв татгалзсан шийдвэр гаргасан бол холбогдох этгээдэд 
татгалзсан шалтгааныг болон давж заалдах эрхийг мэдэгдэнэ.

9.9 Стандарт
Ãаалийн байгууллагад шаардлагатай гэж үзсэн бүх мэдээлэл байгаа бол 
сонирхсон этгээдийн хүсэлтээр гаалийн байгууллагаас заавал дагаж мөрдөх 
шийдвэрийг гаргана.

Àравдугаар бүлэг.                                                                                        
ÃÀÀËÈÉÍ ÀСУУДËÀÀÐ ДÀВЖ ÇÀÀËДÀХ

a. Давж заалдах эрх
10.1 Стандарт

Үндэсний хууль тогтоомжид гаалийн байгууллагын шийдвэрийг давж заалдах 
эрхийг заасан байна.

10.2 Стандарт
Ãаалийн байгууллагын шийдвэр эсхүл эс үйлдэл нь ямар нэгэн этгээдэд шууд 
нөлөөлсөн бол тэрхүү этгээд нь давж заалдах эрхтэй.

10.3 Стандарт
Холбогдох этгээд хүсэлт гаргасны дагуу гаалийн байгууллага өөрийн гаргасан 
шийдвэр эсхүл эс үйлдлийн шалтгааныг үндэсний хууль тогтоомжид заасан 
хугацаанд гаргаж өгнө. Энэ нь давж заалдахад нөлөөлөх эсхүл нөлөөлөхгүй 
байж болно.

10.4 Стандарт
Үндэсний хууль тогтоомжид гаалийн байгууллагад эхэлж давж заалдах эрхийг 
заасан байна.

10.5 Стандарт
Хэрэв гаалийн байгууллагад давж заалдсан нь хэрэгсэхгүй болсон тохиолдолд 
давж заалдагч этгээд дараагийн шатанд гаалийн байгууллагаас бусад 
хөндлөнгийн байгууллагад давж заалдах эрхтэй байна.

10.6 Стандарт
Давж заалдсан этгээд нь сүүлийн шатанд шүүхэд давж заалдах эрхтэй байна.

b. Давж заалдах үндэслэл, хэлбэр
10.7 Стандарт

Давж заалдах тухай гомддыг бичгээр гаргах бөгөөд давж заалдах үндэслэлийг 
гаргасан байна.

10.8 Стандарт
Ãаалийн байгууллагын шийдвэрийг давж заалдах хугацааг тогтоох ба энэ нь 
давж заалдагч этгээдэд шийдвэрийг эсэргүүцэх талаар судлах, давж заалдахад 
бэлтгэх хангалттай хугацааг олгосон байна.
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10.9. Стандарт
Ãаалийн байгууллагад давж заалдах гомдол гаргасан үед зарчмын хувьд аливаа 
нотолгоог давж заалдах гомдлын хамт шаардахгүй боловч тэдгээр нотолгоог 
гаргах боломжтой хугацааг олгоно.

с. Давж заалдсан асуудлыг шийдвэрлэх
10.10. Стандарт

Ãаалийн байгууллага нь давж заалдсан гомдлын талаар шийдвэрээ гаргах 
бөгөөд шийдвэрээ давж заалдагч этгээдэд нэн даруй бичгээр мэдэгдэнэ.

10.11. Стандарт
Ãаалийн байгууллага нь давж заалдсаныг хэрэгсэхгүй болгосон үндэслэлийг 
давж заалдагч этгээдэд бичгээр мэдэгдэх бөгөөд тухайн шийдвэрийг 
захиргааны эсхүл хөндлөнгийн байгууллагад давж заалдах эрх болон уг давж 
заалдах гомдлыг гаргах хугацааны талаар зөвлөнө.

10.12. Стандарт
Хөндлөнгийн болон шүүхийн байгууллагаас гаргасан давж заалдсан гомддыг 
хүлээн зөвшөөрсөн шийдвэрийг гаалийн байгууллага давж заалдахгүй бол 
нэн даруй хэрэгжүүлнэ.
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ГААЛИЙН ЭРХ ЗҮЙ
ХАВСРАЛТ

ТУСÃÀÉ ХÀВСÐÀËТУУД
1. Хавсралт A    Бараа гаалийн нутаг дэвсгэрт орж ирэх 
 I бүлэг.   Барааг гаальд мэдүүлэхээс өмнөх ажиллагаа 
 II бүлэг.  Барааг түр хадгалах

2. Хавсралт B   Импорт
 I бүлэг.   Дотоодын хэрэглээнд зориулан бүрдүүлэлт хийх
 II бүлэг.  Барааг өөрчлөлт оруулалгүй буцаан оруулах
 III бүлэг.  Импортын гаалийн болон бусад татвараас чөлөөлөх

3. Хавсралт C   Экспорт
 I бүлэг.   Бүрмөсөн гаргах

4. Хавсралт D   Ãаалийн агуулах болон чөлөөт бүс
 I бүлэг.   Ãаалийн агуулах
 II бүлэг.  Чөлөөт бүс
 
5. Хавсралт E   Дамжин өнгөрөх
 I бүлэг.   Ãаалийн хилээр дамжин өнгөрөх
 II бүлэг.  Шилжүүлэн ачих
 III бүлэг.  Барааг эргийн дагуу тээюрлэх

6. Хавсралт F   Бараанд боловсруулалт хийх
 I бүлэг.   Дотоодод боловсруулах
 II бүлэг.  Ãадаадад боловсруулах
 III бүлэг.  Татвар буцаан олгох
 IV бүлэг.  Барааг дотоодын хэрэглээнд зориулан боловсруулах

7. Хавсралт G   Түр хугацаагаар оруулах
 I бүлэг.   Түр хугацаагаар оруулах

8. Хавсралт H   Зөрчил
 I бүлэг.   Ãаалийн зөрчил

9. Хавсралт J   Тусгай горимууд
 I бүлэг.   Зорчигч
 II бүлэг.  Шуудан
 III бүлэг.  Арилжаагы зориулалтын тээврийн хэрэгсэл
 IV бүлэг.  Татваргүй бараа
 V бүлэг.  Тусламжийн бараа

10. Хавсралт K  Ãарал үүсэл
 I бүлэг.   Ãарал үүслийн дүрэм
 II бүлэг.  Ãарал үүслийг баримтаар нотлох
 III бүлэг.  Ãарал үүслийн нотлох баримтыг шалгах
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ОËОÍ УËСЫÍ ХÝМЖÝÝÍД БÀÐÀÀ ХУДÀËДÀХ,
ХУДÀËДÀÍ ÀВÀХ ÃÝÐÝÝÍÈÉ ТУХÀÉ

ÍÝÃДСÝÍ ¯ÍДÝСТÍÈÉ БÀÉÃУУËËÀÃЫÍ КОÍВЕÍЦ

Энэхүү Конвенцид оролцогч - Улсууд нь Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын 
Ерөнхий Ассемблейн зургадугаар тусгай чуулганаас гаргасан олон улсын шинэ 
дэглэм тогтоох тухай удирдамжийн ерөнхий зорилтуудыг анхааралдаа авч, олон 
улсын худалдааг эрх тэгш, харилцан ашигтай байх үндсэн дээр хөгжүүлэх явдал нь 
улсуудын хоорондын найрсаг харилцааг хөхүүлэн дэмжих үйл хэрэгт чухал элемент 
болно гэж үзэж, олон улсын бараа эрх зүйн өөр өөр системийг харгалзсан нийтлэг 
хэм хэмжээг батлах явдал нь олон улсын худалдаан дахь эрх зүйн саад тотгорыг 
арилгахад тус дөхөм үзүүлж олон улсын худалдааг хөхүүлэн дэмжинэ гэдэгт итгэн 
дор дурдсан зүйлийг хэлэлцэн тохиров.

I хэсэг. ХÝÐÝÃËÝÃДÝХ Х¯ÐÝÝ, ЕÐӨÍХÈÉ ÇÀÀËТУУД
Íэгдүгээр бүлэг. ХÝÐÝÃËÝÃДÝХ Х¯ÐÝÝ

Íэгдүгээр зүйл

1. Энэхүү Конвенц нь өөр өөр улсад үйлдвэрийн газар нь оршиж буй талуудын
 хоорондох бараа худалдан авах гэрээний хувьд,
  а) Эдгээр улсууд нь хэлэлцэн тохирогч улсууд байх үед, эсхүл
  б) Олон улсын хувийн эрх зүйн хэм хэмжээний дагуу Хэлэлцэн Тохирогч  

      улсын эрх хэрэглэгдэх үед,
2. Хэрэв талуудын үйлдвэрийн газар нь өөр өөр улсад оршиж буй нөхцөл 
 байдал нь гэрээ, эсхүл гэрээг байгуулахаас өмнө эсхүл байгуулах мөчид  

 байсан талуудын ажил хэргийн харилцаа, эсхүл тэдгээрийн хоорондох  
 мэдээллийн солилцооноос үүдэн гарахгүй тохиолдолд уг нөхцөл байдлыг 

 үл харгалзана.
3. Энэхүү Конвенцийг хэрэглэх явдлыг тодорхойлохдоо талуудын үндэсний  

 харьяалал, тэдний иргэний болон худалдааны эрх зүйн байдал, түүнчлэн  
 гэрээний худалдааны шинж чанарыг үл харгалзана.

Хо¸рдугаар зүйл 

Ýнэхүү Конвенц нь
а) Амины гэр бүлийн болон өрхийн хэрэгцээнд ашиглах зорилгоор олж 
 авч буй бараа, гэхдээ худалдагч гэрээ байгуулахаас өмнө аль ч үед эсхүл  

 байгуулах мөчид барааг уг хэрэгцээнд ашиглах зорилгоор олж авч буйг  
 мэдээгүй, мэдэх ёсгүй байсан тохиолдол үүнд үл хамаарна.

б) Дуудлага худалдаа,
в) Тогтоол гүйцэтгэл болон хуульд заасан бусад арилжаа,
г) Ногдол хувь, хувьцаа хөрөнгө оруулалтын үнэт цаас, эргэлтийн хэрэгсэл  

 болон мөнгө,
д) Усан онгоц агаарын хөлөг болон агаарын тээврийн хөдлөх бүрэлдэхүүн
е) Öахилгаан эрчим хүч, худалдах худалдан авахад үл хэрэглэнэ.
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ГААЛИЙН ЭРХ ЗҮЙ
ХАВСРАЛТ

Ãуравдугаар зүйл
1. Хэрэв бараа захиалж буй тал нь уг барааг бэлтгэх, эсхүл үйлдвэрлэхэд  

 шаардлагатай материалын дийлэнх хэсгийг нийлүүлэх үүрэг өөртөө 
 авахгүй бол, бэлтгэгдэх эсхүл үйлдвэрлэгдэх бараа бэлтгэн нийлүүлэгдэх  

 тухай гэрээ нь худалдан худалдан авах гэрээнд тооцогдоно.
2. Энэхүү Конвенц нь бараа нийлүүлж буй тал ажил гүйцэтгэх эсхүл бусад  

 үйлчилгээ үзүүлэх үүргийг үндсэндээ түүгээр хүлээж буй гэрээнд үл  
 хэрэглэгдэнэ.

Дөрөвдүгээр зүйл
Энэхүү Конвенц нь гагцхүү худалдах, худалдан авах гэрээ байгуулах болон уг 

гэрээнээс үүсч буй худалдагч, худалдан авагчийн эрх үүргийг л зохицуулна. Хэрэв 
Конвенцид өөрөөр тусгайлан заагаагүй бол Конвенц нь тухайлбал,

а) гэрээ эсхүл түүний аль нэг заалт, эсхүл аливаа зан заншлын хүчин   
 төгөлдөр байх явдал,

б) худалдагдсан барааны өмчийн эрхийн хувьд байж болох гэрээний үр  
 дагаварт үл хамаарна.

 Тавдугаар зүйл
Энэхүү Конвенц нь барааны улмаас аливаа этгээдийн эрүүл мэндэд хохирол 

учирсан, эсхүл нас барснаас үүдэн худалдагчийн хүлээх хариуцлагад хэрэглэгдэхгүй.

Çургадугаар зүйл
Талууд нь энэхүү Конвенцийг хэрэглэхгүй байх эсхүл 12 дугаар зүйлийг мөрдсөн 

нөхцөлд түүнийг аливаа заалтаас ухрах, эсхүл үйлчлэлийг нь өөрчилж болно.

Хо¸рдугаар бүлэг. ЕÐӨÍХÈÉ ÇÀÀËТУУД
Долдугаар зүйл

1. Энэхүү Конвенцийг тайлбарлахдаа Конвенцийн олон улсын шинж чанар,  
 түүнчлэн олон улсын худалдаанд түүнийг нэг мөр хэрэглэх болон хүлээсэн  
 үүргээ сайн дураар биелүүлэх явдлыг хөхүүлэн дэмжих явдлыг» харгалзан  
 үзвэл зохино.

2. Энэхүү Конвенцийн зохицуулалтын зүйлд хамрагдсан боловч, түүгээр  
 тодорхой шийдэгдээгүй асуудлуудыг, Конвенцийн үндэслэгдсэн ерөнхий  
 зарчмуудын дагуу, харин уг зарчмууд байхгүй бол, олон улсын хувийн эрх  
 хэмжээний үндсэн дээр хэрэглэгдэж буй эрхийн дагуу шийдвэрлэнэ.

Íаймдугаар зүйл
1. Энэхүү Конвенцийн зорилгод нийцүүлэн, талын мэдэгдэл болон бусад үйл  

 хөдлөлийг түүний хүсэл зоригийн дагуу тайлбарлах бөгөөд, гэхдээ нөгөө  
 тал нь энэ хүсэл зориг чухам ямар хүсэл зориг байсныг мэдэж байсан эсхүл  
 мэдэж чадахгүй байсан байвал зохино.

2. Хэрэв өмнөх параграф хэрэглэгдэхгүй бол, талын мэдэгдэл болон бусад 
 үйл хөдлөлийг, нөгөө талтай ижил нөхцөл байдалд буй бөгөөд, түүнтэй 
 адил боломжит этгээдийн хүлээж авахаар ойлголтын дагуу тайлбарлана.
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3.  Талын хүсэл зориг болон боломжит этгээдийн хүлээж авахаар ойлголтыг  
 тайлбарлахдаа хэлэлцээ, талуудын өөр хоорондоо тогтоосон аливаа 

 практик, зан заншил, талуудын цаашдын аливаа үйл хөдлөл болон хэргийн  
 холбогдох нөхцөл байдлыг харгалзан үзэх шаардлагатай.

Есдүгээр зүйл
1. Талууд нь өөрсдийн тохиролцсон аливаа зан заншил болон өөр хоорондоо  

 тогтоосон аливаа практикийг дагаж мөрдөнө.
2. Өөрөөр тохиролцоогүй бол талуудыг өөрсдийн гэрээнд эсхүл түүнийг  

 байгуулахдаа олон улсын худалдаанд түгээмэл бөгөөд уг төрлийн гэрээний  
 талуудаас худалдааны холбогдох салбарт байнга мөрдлөг өөрсдийн мэдэж  
 байсан эсхүл мэдэх ёстой зан заншлыг хэрэглэхээр харилцан ойлголцсонд  
 тооцно.

Àравдугаар зүйл
Энэхүү Конвенцийн зорилгод:
а) Хэрэв тал нь нэгээс илүү үйлдвэрийн газартай бол, түүний үйлдвэрийн  

 газарт гэрээ байгуулахаас өмнөх аливаа үе эсхүл байгуулах мөчид талуудад  
 тодорхой эсхүл тэдний мэдэрч байсан нөхцөл байдлуудыг харгалзан, гэрээ  
 болон түүний аль болох ойр холбоо бүхий үйлдвэрийн газрыг нь л тооцно.

б) хэрэв тал нь үйлдвэрийн газаргүй бол түүний байнга оршин сууж буй 
 газрыг нь харгалзан үзнэ.

Àрван нэгдүгээр зүйл
Худалдах худалдан авах гэрээг бичгээр үйлдэх эсхүл баталгаажуулах 

шаардлагагүй бөгөөд гэрээний хэлбэрийн аливаа шаардлага түүнд үл хамаарна. 
Түүнийг гэрчийн нотолгоо болон аливаа хэрэгслээр нотлож болно.

Àрван хо¸рдугаар зүйл
Хэрэв дор хаяж нэг тал нь энэхүү Конвенцийн 96 дугаар зүйлийн дагуу мэдэгдэл 

хийсэн Хэлэлцэн тохирогч улсад өөрийн үйлдвэрийн газартай бол, худалдах 
худалдан авах гэрээ, талуудын хэлэлцээрээр түүнд оруулсан өөрчлөлт цуцлалт 
эсхүл “оферт, акцепт эсхүл хүсэл зоригийн аливаа бусад илэрхийллийг бичгээр бус 
аливаа хэлбэрээр хийх бололцоо олгож буй энэхүү Конвенцийн 11 дүгээр зүйл, 29 
дүгээр зүйл II хэсгийн аливаа заалт нь хэрэглэгдэхгүй. Талууд нь энэхүү зүйлээс 
ухрах эсхүл түүний үйлчлэлийг өөрчилж болохгүй.

Àрван гуравдугаар зүйл
Энэхүү Конвенцийн зорилгод (“бичгийн хэлбэрээр”-т) цахилгаан, телексийн 

мэдэгдэл мөн орно.



128

ГААЛИЙН ЭРХ ЗҮЙ
ХАВСРАЛТ

II хэсэг. ÃÝÐÝÝ БÀÉÃУУËÀХ
Àрван дөрөвдүгээр зүйл

1. Нэг буюу хэд хэдэн тодорхой этгээдэд хандаж гаргасан гэрээ байгуулах 
 тухай санал нь хангалттай тодорхой бөгөөд акцептлах тохиолдолд түүнтэй  

 оферентын холбогдох санаа зоригийг нь илэрхийлж байгаа бол оферт болно.
 Хэрэв санал нь барааг нэр заан, тоо хэмжээ болон чанарыг шууд буюу  

 шууд бусаар зааж эсхүл тэдгээрийг тодорхойлох аргыг тусгаж буй бол,  
 хангалттай тодорхой болно.

2. Тодорхой бус этгээдүүдэд хандаж гаргасан санал нь, уг санал гаргасан 
 этгээд нь шууд өөрөөр заахгүй бол, гагцхүү оферт хийх хүсэлт гэж   

 тооцогдоно.
Àрван тавдугаар зүйл

1. Оферт нь түүнийг офертын адресат авах үед хүчин төгөлдөр болно.
2. Оферт нь үл няцаагдах оферт байсан ч гэсэн офертыг, офертын адресат  

 няцаах тухай мэдэгдлийг тухайн офертоос өмнө эсхүл түүнтэй нэг зэрэг 
 авч байвал няцааж болно.

Àрван зургадугаар зүйл
1. Ãэрээ байгуулаагүй байхад, няцаах тухай мэдэгдэл нь, офертын адресат  

 акцептаа илгээхээс өмнө түүнд хүрэх тохиолдолд, оферент нь офертоо  
 няцааж болно.

2. Ãэхдээ офертыг
а. Хэрэв офертод акцептлах тодорхой хугацаа тогтоох замаар эсхүл, өөр
 хэлбэрээр тухайн оферт нь үл няцаагдах болохыг зааж байвал, эсхүл
б. хэрэв офертыг үл няцаагдах хэмээн үзэх үндэслэл офертын адресатад 
 байсан бөгөөд офертын эсрэг адресат нь офертод ийнхүү хандсан бол,  

няцааж болохгүй.

Àрван долдугаар зүйл
Хэдийгээр оферт нь үл няцаагдах байсан ч офертоос татгалзсан тухай мэдэгдлийг 

оферент хүлээн авмагц, оферт хүчингүй болно.

Àрван наймдугаар зүйл
1. Офертын адресатын мэдэгдэл болон офертын зөвшөөрлийг илэрхийлж буй  

 бусад үйл хөддөл нь акцепт болно. Дуугүй байх явдал эсхүл эс үйлдэх нь  
 акцепт болохгүй.

2. Офертын акцепт нь, оферент дурдсан зөвшөөрлийг хүлээн авах үед хүчин  
 төгөлдөр болно. Хэрэв оферент дурдсан зөвшөөрлийг тогтоосон 

 хугацаанд, харин хугацаа тогтоогоогүй тохиолдолд хэлцлийн нөхцөл 
 байдал, түүнчлэн оферентын ашигласан холбооны хэрэгслийн хурдыг  

 харгалзан хэвийн хугацаанд авахгүй байвал, акцепт нь хүчингүй байна.  
 Хэрэв нөхцөл байдлаас өөрөөр урган гарахгүй бол амаар хийгдсэн офертыг  
 нэн даруй акцептлавал зохино.

3. Ãэхдээ, офертын хүчингүй байх явдал эсхүл талуудын өөрсдийн 
 харилцаандаа тогтоосон практик эсхүл зан заншлаас шалтгаалж офертын  

 адресат нь оферентэд мэдэгдэхгүйгээр ямар нэг үйлдэл, тухайлбал, барааг  
 илгээх эсхүл үнийг төлөхтэй холбогдсон үйлдэл хийх замаар зөвшөөрлөө  
 илэрхийлж болох бөгөөд өмнөх пунктэд заасан хугацааны дотор үйлдлийг  
 хийж байвал акцепт нь уг үйлдлийг хийх мөчид хүчинтэй болно.
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Àрван есдүгээр зүйл
1. Акцепт болох зорилго бүхий офертын хариу нь нэмэлт, хязгаарлалт эсхүл  

 бусад өөрчлөлт агуулж байвал офертоос татгалзсан явдал болох бөгөөд  
 сөрөг офертод тооцогдоно.

2. Ãэхдээ акдепт болох зорилго бүхий офертын хариу нь офертын нөхцлийг  
 үндсээр нь өөрчлөөгүй нэмэлт эсхүл өөр нөхцөл агуулж байгаа ч, оферент  
 нь эдгээр зөрөөг амаар тэр дор нь үгүйсгэхгүй, эсхүл энэ тухай мэдэгдэл  
 илгээгээгүй тохиолдолд гэрээний нөхцөл нь акцептад агуулагдсан өөрчлөлт 

 бүхий офертын нөхцөл болно.
3. Тухайлбал үнэ, төлбөр, барааны чанар, тоо хэмжээ, нийлүүлэх газар болон  

 хугацаа, талуудын аль нэгнийх нь нөгөө талынхаа өмнө хүлээх хариуцлагын 
 хэмжээ эсхүл маргаан шийдвэрлэхтэй холбогдсон нэмэлт эсхүл өөр нөхцөл  

 нь офертын нөхцлийг үндсээр нь өөрчилж буй тооцогдоно.

Хорьдугаар зүйл
1. Öахилгаан эсхүл албан тоотод оферентаас тогтоосон акцептлах хугацаа нь 
 цахилгааныг илгээхээр өгсөн мөчөөс эсхүл албан тоотод бичигдсэн он cap 
 өдрөөс, харин ийм он cap өдөр бичигдээгүй бол дугтуйн дээрхи он cap 
 өдрөөс эхлэн тоологдоно. Утас, телексийн аппарат эсхүл холбооны хурдан  

 бусад хэрэгслийн тусламжтайгаар явуулсан офертын хувьд оферентын  
 тогтоосон акцептлах хугацаа адресат офертыг авсан мөчөөс эхлэн тоологдоно.

2. Хугацааг тоолоход акцеплах хугацаанд нь болох улсын баяр эсхүл ажлын 
 бус өдрүүд орно. Ãэхдээ хэрэв акцептын мэдэгдлийг дурдсан хугацааны  

 сүүлчийн өдөрт, энэ өдөр нь оферентын үйлдвэрийн газар оршиж буй 
 газарт улсын баяр эсхүл ажлын бус өдөр тохиолдсоны улмаас хүргэж  

 чадахгүй бол, хугацаа нь дараагийн өдрийн анхны өдөр хүртэл сунгагдана.

Хорин нэгдүгээр зүйл
1. Хожимдож ирсэн акцепт нь хэрэв оферент нь энэ тухай нэн даруй офертын  

 адресатад амаар мэдээлэхгүй эсхүл түүнд холбогдох мэдэгдэл явуулахгүй  
 бол акдептын хүчинтэй байх явдлаа хадгална.

2. Хожимдсон акцептыг агуулж байгаа албан тоот эсхүл өөр бичгээр өгсөн  
 мэдэгдлээс, хэрэв түүнийг ердийн байдлаар илгээсэн ба цаг хугацаанд авч  
 болохоор тийм нөхцөл байдал илгээсэн болох нь тодорхой бол, хожимдсон  
 акцепт нь зөвхөн оферент өөрийн офертыг хүчингүй болсонд тооцож буйг  
 офертын адресат нэн даруй амаар мэдээлэхгүй, эсвэл түүнд энэ тухай  
 мэдэгдэл явуулахгүй бол акцептын хүчинтэй байх явдлаа хадгална.

Хорин хо¸рдугаар зүйл
Хэрэв татгалзсан тухай мэдэгдлийг оферент нь акцепт хүчинтэй болох ёстой 

мөчид эсхүл уг мөчөөс өмнө авбал, акцептаас татгалзаж болно.

Хорин гуравдугаар зүйл
Ãэрээг, офертын акцепт нь энэхүү Конвенцийн зүйлүүдийн дагуу хүчинтэй болох 

мөчид байгуулагдсанд тооцогдоно.
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Хорин дөрөвдүгээр зүйл
Конвенцийн энэхүү Хэсгийн зорилгод нийцүүлэн оферт, акцептын мэдэгдэл 

эсхүл санаа зоригийн аливаа бусад илэрхийллийг оферентэд амаар мэдэгдэх эсхүл 
үйлдвэрийн газарт нь эсхүл шуудангийн хаягаар нь, хэрэв тэрээр үйлдвэрийн газар 
болон шуудангийн хаяггүй бол байнга оршин суудаг газарт нь, түүнд аливаа аргаар 
биеээр хүргэх үед тэдгээрийг оферент хүлээн авсанд тооцно.

III хэсэг. БÀÐÀÀ ХУДÀËДÀХ, ХУДÀËДÀÍ ÀВÀХ
Íэгдүгээр бүлэг. ÍÈÉТËÝÃ ¯ÍДÝСËÝË

Хорин тавдугаар зүйл
Талуудын аль нэгнийх нь гаргасан гэрээний зөрчил нь, хэрэв уг зөрчил нөгөө 

талд түүний гэрээний дагуу хүлээх эрхтэй зүйлээ ихээхэн хэмжээгээр алдахад 
хүргэж буй гэм хорыг, гэрээг зөрчсөн тал нь ийм үр дагаврыг олж хараагүй болон 
түүний адил төрлийн чадамжит этгээд ижил нөхцөл байдал түүнийг олж харахгүй 
байх байсан тохиолдлоос бусад үед хүргэж байвал, ноцтойд тооцогдоно.

 
Хорин зургадугаар зүйл

Ãэрээг цуцалсан тухай мэдэгдэл нь, гагцхүү түүнийг нөгөө талд мэдээлэх 
тохиолдолд хүчинтэй байна.

Хорин долдугаар зүйл

Энэхүү Конвенцийн III хэсэгт шууд заагаагүй бол, тал нь мэдээлэл, агуулга эсхүл 
бусад мэдэгдлээ III хэсгийн дагуу тухайн нөхцөл байдалд зохицсон хэрэгслээр өгөх 
эсхүл хийх тохиолдолд саатал, эсхүл мэдээлэл дамжуулахад гарах алдаа, эсхүл 
тэдгээрийн очих ёстой газартаа ирээгүй явдал нь тухайн талын өөрийн мэдэгдэлд 
түшиглэх эрхийг нь хөндөхгүй.

Хорин наймдугаар зүйл
Хэрэв энэхүү Конвенцийн зүйлүүдийн дагуу нэг тал нь нөгөө талаараа аливаа 

үүрэг гүйцэтгүүлэхийг шаардах эрхтэй бол, үүргийг бодитоор гүйцэтгэх тухай 
шийдвэрийг шүүх нь энэхүү Конвенциор зохицуулагдаагүй бараа худалдах, 
худалдан авах төсөөтэй гэрээний хувьд л өөрийн орны хуулийг үндэслэн ийнхүү 
шийдвэрлэхээс бусад тохиолдолд, гаргах ёсгүй.

Хорин есдүгээр зүйл
1. Ãэрээг талын энгийн хэлэлцээрээр өөрчилж эсхүл цуцалж болно. 
2. Талуудын хэлэлцээрээр гэрээг өөрчлөх эсхүл цуцлах явдлыг бичгээр 
 хийхийг шаардаж буй заалт агуулсан бичгээр үйлдсэн гэрээг гагцхүү  

 талуудын хэлэлцээрээр өөрчилж, цуцална. Ãэхдээ, тухайн талын үйл 
 хөдлөл нъ нөгөө талын ийм үйл хөдлөлд хэрхэн хандсан хэмжээгээр дээрхи 
 заалтыг үндэслэл болгох явдлыг үгүйсгэхгүй.
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Хо¸рдугаар бүлэг. ХУДÀËДÀÃЧÈÉÍ ¯¯ÐÝÃ
Ãучдугаар зүйл

Худалдагч нь энэхүү гэрээ болон энэхүү Конвенцийн шаардлагын дагуу барааг 
нийлүүлэх, түүнд холбогдох баримт бичгийг шилжүүлэх, түүнчлэн барааны өмчийн 
эрхийг шилжүүлэх үүрэгтэй.

I дэд бүлэг. Бараа нийлүүлэх болон баримт бичиг шилжүүлэх
Ãучин нэгдүгээр зүйл

Хэрэв худалдагч нь ямар нэгэн тодорхой газарт барааг нийлүүлэх үүрэггүй бол 
түүний бараа нийлүүлэх үүрэг нь:

а) Худалдах худалдан авах гэрээнд барааны тээвэрлэлт тусгагдаагүй бол  
 худалдан авагчид шилжүүлэхээр анхны тээвэрлэгчид барааг хүлээлгэн өгөх,

б) Хэрэв дээрхи пунктэд хамрагдахгүй тохиолдлуудад гэрээ нь хувийн шинж
 чанараараа тодорхойлогдох эсхүл үйлдвэрлэгдэх ёстой ялгагдан   

 тусгаарлагдаагүй бараанд хамааралтай бөгөөд талууд гэрээ байгуулах 
 мөчид бараа тодорхой газар байгаа эсхүл бэлтгэгдэх эсхүл үйлдвэрлэгдэх  

 ёстой мэдэж байсан бол, барааг энэ газарт худалдан авагчийн мэдэлд  
 шилжүүлэн өгөх.

в) Бусад тохиолдлуудад барааг гэрээ байгуулах мөчид худалдагчийн  
 үйлдвэрийн газар оршиж байсан газарт худалдан авагчийн мэдэлд   

 шилжүүлэн өгөхөд оршино.

Ãучин хо¸рдугаар зүйл
1. Хэрэв худалдагч гэрээ эсхүл энэхүү Конвенцийн дагуу барааг тээвэрлэгчид  

 шилжүүлж байгаа эсхүл гэрээний зорилгод нийцүүлэн марклалт хийх 
 замаар тээврийн дагалдах баримтуудыг ашиглан барааг ялган зааглаагүй
 бол худалдагч нь барааны нэрийг заан, илгээсэн тухай мэдэгдлийг худалдан
 авагчид өгөх ёстой.
2. Хэрэв худалдагч нь барааны тээвэрлэлтийг хангах үүрэгтэй бол тэрээр  

 барааг хүргэх ёстой. Боомтод тухайн нөхцөл байдалд тохирсон тээврийн  
 хэрэгслээр тухайн тээвэрлэлтэд нийтлэг нөхцлөөр тээвэрлэхэд шаардлагатай 

 гэрээнүүдийг байгуулах ёстой. I
3. Хэрэв худалдагч нь барааг түүнийг тээвэрлэх явцад даатгуулах үүрэггүй  

 бол, тэрээр худалдан авагчийн хүсэлтээр худалдан авагчаас уг даатгалыг  
 хийхэд шаардлагатай бүх байгаа мэдээллээ түүнд өгөх ёстой.

Ãучин гуравдугаар зүйл
Худалдагч нь:
а) Хэрэв гэрээ нийлүүлэх хугацааг тогтоож байгаа эсхүл түүнийг гэрээгээр
 тодорхойлох бололцоотой бол энэ хугацаанд,
б) Хэрэв гэрээ нь нийлүүлэлтийн хугацааг тогтоож байгаа эсхүл түүнийг  

 гэрээгээр тодорхойлох бололцоотой бөгөөд, хэрэв худалдан авагч нь 
 түүний нөхцөл байдлаас шалтгаалан нийлүүлэх хугацааг сонгож авахаас  

 бусад тохиолдолд уг хугацааны доторхи аливаа үед
в) Аливаа бусад тохиолдолд гэрээ байгуулснаас хойших боломжийн 
 хугацаанд нийлүүлэх ёстой.
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Ãучин дөрөвдүгээр зүйл
Хэрэв худалдагч нь бараатай холбогдсон баримт бичгүүдийг шилжүүлэх 

үүрэгтэй бол, тэрээр гэрээнд заасан хугацаа болон газарт, түүнчлэн хэлбэрээр нь 
түүнийг шилжүүлэх ёстой. Худалдан авагч нь заасан хугацаанаас өмнө баримт 
бичгүүдийг шилжүүлсэн бол, тэрээр баримт бичгүүд дахь аливаа ташаарлыг уг 
хугацаа дуусахаас өмнө арилгаж болох бөгөөд түүнээс энэ эрхээ хэрэгжүүлэх явдал 
нь худалдан авагчид хэвийн бус ачаалал эсхүл зайлшгүй бус зардал учруулахгүй 
байвал зохино. Ãэхдээ, худалдан авагч нь энэхүү Конвенцийн дагуу хохирлыг нөхөн 
төлүүлэх эрхээ хэвээр хадгална.

II дэд бүлэг. Барааны нийцэл болон гуравдагч этгээдийн эрх
Ãучин тавдугаар зүйл

1. Худалдагч нь гэрээний шаардлагад нийцсэн тоо хэмжээ, чанар болон  
 бичиглэл бүхий бөгөөд гэрээний шаардлагын дагуу савласан эсхүл 

 багласан барааг нийлүулэх үүрэгтэй.
2. Талууд өөрөөр тохиролцоогүйгээс бусад тохиолдлуудад бараа нь хэрэв,
 а) тухайн бичиглэл бүхий бараа нь гол төлөв ашиглагддаг зорилгод  

  нийцэхгүй байвал,
 б) гэрээ байгуулах үед худалдагчид шууд эсхүл шууд бусаар мэдэгдсэн
  аливаа тодорхой зорилгод, хэрэв худалдан авагч нь үүнд найдаагүй  

  эсхүл худалдагчийн ур чадвар болон шийдвэрт найдах нь түүний  
  зүгээс хэвийн бус үйлдэл байх байсан нь тухайн нөхдөл байдлаас  
  тодорхой байхаас бусад тохиолдолд нийцэхгүй байвал,

 в) Худалдагчаас худалдан авагчид загвар эсхүл модель болгон өгсөн  
  барааны чанарыг агуулаагүй бол

 г) Тухайн бараанд тохирсон ердийн аргаар, харин тухайн арга байхгүй 
  бол уг барааг хадгалах, хамгаалахад тохирсон аргаар савлаж   

  баглаагүй бол.
 д) Худалдагч нь дээрхи пунктын а)-г заалтуудын дагуу барааны 
  аливаа үл нийцлээс үүдэн гарах хариуцлагыг хэрэв гэрээ байгуулах  

  үед уг үл тохирлыг худалдан авагч мэдэж байсан эсхүл мэдэхгүй  
  байсан бол хүлээхгүй.

Ãучин зургадугаар зүйл
Хэрэв худалдагч нь хугацааны өмнө бараагаа нийлүүлсэн бол тэрээр 

нийлүүлэлтийн тухайн хугацаа болохоос өмнө аливаа дутаж буй хэсгийг нийлүүлэх 
эсхүл нийлүүлсэн гэрээнд үл нийцэх бараагаа шинэ бараагаар солих, эсхүл 
нийлүүлсэн барааны аливаа үл нийцлийг арилгах эрхээ хадгалах бөгөөд түүнээс уг 
эрхээ хэрэгжүүлэх явдал нь худалдан авагчид хувийн бус ачааалал эсхүл зайлшгүй 
бус зардал учруулахгүй байвал зохино. Ãэхдээ худалдан авагч нь энэхүү Конвенцийн 
дагуу хохирлыг нөхөн төлүүлэхийг шаардах эрхээ хадгална.

Ãучин наймдугаар зүйл
1. Худалдан авагч тухайн нөхцөл байдалд боломжийн байх богино хугацаанд  

 бараанд үзлэг хийх эсхүл түүний үзлэгийг хангах ёстой.
2. Хэрэв гэрээнд барааны тээвэрлэлт тусгагдсан бол үзлэгийг барааг хүрэх  

 боомтод ирэх хүртэл хойшлуулж болно.



133

3. Хэрэв барааны хүрэх боомт нь түүнийг замд байхад нь өөрчлөгдөх эсхүл 
үзлэг хийх боломжгүй байсан худалдан авагч нь түүнийг өөр чиглэлд сэлгэн 
ачуулах тохиолдолд худалдагч нь гэрээг байгуул ах үед уг өөрчл өлт болон 
сэлгэн ачилтын тухай мэдэж байсан эсхүл мэдэх ёстой байсан бол үзлэгийн 
бараа шинэ хүрэх боомтод ирэх хүртлэх хугацаанд хойшлуулж  болно.

Ãучин есдүгээр зүйл
1. Худалдан авагч нь, хэрэв тэрээр барааны үл нийцлийн мөн чанарын тухай 
 мэдээлэл агуулсан мэдэгдлийг, уг нийцлийг худалдан авагч илрүүлсэн эсхүл
 илрүүлэх ёстой байснаас хойших хэвийн хугацаанд өгөхгүй бол, барааны 
 үл нийцэлд үндэслэх эрхээ алдана.
2. Хэрэв худалдагч нь барааг бодитоор хүлээлгэн өгсөн өдрөөс эхлэн 
 тооцогдох хоёр жилийн доторхи хугацааг хэтрүүлэхгүйгээр худалдагчид  

 барааны үл нийцлийн тухай мэдэгдач өгөхгүй бол, барааны үл нийцэлд  
 үндэслэх эрхээ алдах бөгөөд харин энэ хугацаа нь гэрээний баталгаат  
 хугацаатай зөрчилдөхгүй байвал зохино.

Дөчдүгээр зүйл 
Худалдагч нь, хэрэв барааны үл нийцэлтэй холбогдсон фактуудын тухай мэдэж 

байсан эсхүл мэдэх ёстой байсан, түүнчлэн тэрээр энэ тухай худалдан авагчид 
мэдэгдээгүй бол 38,39 дүгээр зүйлүүдийн заалтад үндэслэх эрхээ алдана.

Дөчин нэгдүгээр зүйл
Худалдагч нь гуравдагч этгээдийн аливаа эрх эсхүл шаардах эрхээс чөлөөтэй 

бараа нийлүүлэх үүрэгтэй бөгөөд харин худалдан авагч нь эрх эсхүл шаардах эрх 
бүхий барааг хүлээн авахыг зөвшөөрсөн тохиолдол үүнд хамаарахгүй. Ãэхдээ хэрэв 
энэ эрх эсхүл шаардах эрх нь ажилтан үйлдвэрийн өмч эсхүл оюуны бусад өмч дээр 
үндэслэгдсэн бол худалдагчийн үүргийг 42 дугаар зүйлээр зохицуулна.

Дөчин хо¸рдугаар зүйл
1. Худалдагч нь гэрээг байгуулах мөчид, худалдагч мэдэх байсан эсхүл 
 мэдэх ёстой байсан ажилтан үйлдвэрийн өмч эсхүл оюуны бусад өмч дээр  

 үндэслэгдсэн гуравдагч этгээдийн ачиваа эрх эсхүл шаардах эрхээс чөлөөтэй 
 барааг нийлүүлэх үүрэгтэй бөгөөд эдгээр эрх эсхүл шаардах эрх нь,
а) хэрэв гэрээ байгуулах мөчид талууд нь барааг аль нэг улсад дахин   

 худалдах эсхүл өөр хэлбэрээр ашиглахыг төлөвлөж байсан бол, түүнийг  
 нутаг дэвсгэр дээр нь дахин худалдах эсхүл өөр хэлбэрээр ашиглах тухайн  
 улсын хуулийн дагуу, эсхүл

б) худалдан авагчийн үйлдвэрийн газар нь оршиж буй улсын хуульд зааснаар
 аливаа бусад тохиолдолд, ажилтан үйлдвэрийн өмч эсхүл оюуны бусад өмч
 дээр үндэслэгдсэн байвал зохино.
2. Дээрхи пунктэд дурьдсан худалдагчийн үүрэг нь,

а) гэрээг байгуулах өмчид худалдан авагч нь уг эрх эсхүл шаардах эрхийн  
тухай мэдэж байсан эсхүл мэдэх ёстой байсан, эсхүл

б) уг эрх болон шаардах эрх нь худалдан авагчаас ирүүлсэн техникийн зураг, 
төсөл, томъёолол эсхүл бусад анхдагч үзүүлэлтүүдийг худалдагчаас

 мөрдсөний үр дагавар болж буй тохиолдлуудад үл хамаарна. 
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Дөчин гуравдугаар зүйл
1. Худалдан авагч нь хэрэв тэрээр гуравдагч этгээдийн эрх эсхүл шаардах хийн 

мөн чанарын тухай мэдээлэл агуулсан мэдэгдлийг уг эрх эсхүл шаардах 
эрхийн тухай мэдсэн эсхүл мэдэх ёстой байснаас хойших хэвийн хугацаанд 
худалдагчид өгөхгүй бол, 41 эсхүл 42 дугаар зүйлийн заалтуудад үндэслэх 
эрхээ алдана.

2. Худалдагч нь, хэрэв тэрээр гуравдагч этгээдийн эрх эсхүл шаардах эрх болон 
уг эрх эсхүл шаардах эрхийн мөн чанарын тухай мэдэж байсан бол өмнөх 
пунктын заалтуудад үндэслэх эрхгүй.

Дөчин дөрөвдүгээр зүйл
39 дүгээр зүйлийн 1 пункт болон 43 дугаар зүйлийн 1 пунктын заалтуудыг үл 

харгалзан, худалдан авагч нь хэрэв өгөх ёстой мэдэгдлийг өгөхгүй байсан хүндэтгэх 
шалтгаан түүнд байгаа тохиолдолд 50 дугаар зүйлийн дагуу үнийг бууруулах эсхүл 
олох ёстой байсан орлогоос бусад хохирлыг нөхөн төлүүлэхийг шаардаж болно.

III дэд хэсэг. Худалдагч гэрээг зөрчих тохиолдолд                                               
үүргийн биелэлтийг хангах хэрэгслүүд

Дөчин тавдугаар зүйл

1.  Хэрэв худалдагч нь гэрээ эсхүл энэхүү Конвенцийн дагуу өөрийн 
үүргүүдийнхээ аль нэгийг нь гүйцэтгэхгүй байвал, худалдан авагч нь,
а)  46-52 дугаар зүйлүүдэд дурьдсан эрхийг хэрэгжүүлэх,
б)  74-77 дугаар зүйлүүдэд зааснаар хохирлыг нөхөн төлүүлэхийг шаардаж болно.

2. Худалдан авагчаас үүргийн биелэлтийг бусад хэрэгслээр хангуулах өөрийн 
эрхээ хэрэгжүүлэх явдал нь хохирлыг нөхөн төлүүлэхийг шаардах түүний 
эрхийг үл хөндөнө.

3. Хэрэв худалдан авагч нь гэрээний зөрчлийн улмаас үүргийн биелэлтийг 
хангах ямарваа хэрэгслийг ашиглахыг завдаж буй тохиолдолд шүүх 
эсхүл арбитраж нь худалдагчийн үүргийн биелэлтийг хойшлуулж хэрхэвч 
болохгүй.

Дөчин зургадугаар зүйл
1.  Худалдан авагч худалдагчаас үүргээ гүйцэтгэхийг шаардаж болох бөгөөд 

гэхдээ гагцхүү худалдан авагч нь энэ шаардлагатай үл нийцэхүйц хэрэгслээр 
үүргийн биелэлтийг хангуулахыг завдахгүй байвал зохино.

2.  Хэрэв бараа нь гэрээнд нийцэхгүй байвал, худалдан авагч нь гагцхүү 
энэ үл нийцэл нь гэрээний ноцтой зөрчлийг бүрдүүлж буй бөгөөд барааг 
солих тухай шаардлагыг 39 дүгээр зүйлийн дагуу өгөх мэдэгдэлтэй нэгэн 
зэрэг эсхүл түүнээс хойших хэвийн хугацаанд гаргах тохиолдолд л, барааг 
солихыг шаардаж болно.

3.  Хэрэв бараа нь гэрээнд нийцэхгүй байвал худалдан авагч нь энэ үл нийцлийг 
засах замаар арилгахыг шаардаж болох бөгөөд гэхдээ энэ боломжийн бус 
явдал нь тухайн нөхцөл байдлаас үүсэн гарч буй тохиолдол л үүнд хамаарна. 
Бараа нь гэрээнд үл нийцэж буйг арилгах тухай шаардлагыг 39 дүгээр 
зүйлийн дагуу өгөх мэдэгдэлтэй нэгэн зэрэг эсхүл түүнээс хойшхи хэвийн 
хугацаанд гаргах ёстой.
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Дөчин долдугаар зүйл
1.  Худалдан авагч нь худалдагчаас өөрийн үүргээ гүйцэтгэхэд нь хэвийн  

үргэлжлэх нэмэлт хугацаа тогтоож болно.
2.  Худалдан авагч нь худалдагчаас тэрээр ийнхүү тогтоосон хугацааны дотор 

гүйцэтгэлийг хэрэгжүүлэхгүй тухай мэдэгдлийг авснаас бусад тохиолдолд 
худалдан авагч нь энэ хугацааны дотор гэрээний зөрчлийн улмаас аливаа 
хэрэгслээр үүргийн биелэлтийг хангуулахыг завдаж болохгүй. Ãэхдээ, 
худалдан авагч нь үүргийг хугацаа хожимдож гүйцэтгэснээс үүсэх хохирлыг 
нөхөн төлүүлэхийг шаардах эрхээ үл алдана.

Дөчин наймдугаар зүйл
1.  49 дүгээр зүйлийг мөрдсөн нөхцөлд худалдагч нь нийлүүлэлтийн тогтоосон 

хугацааны дараа ч өөрийн үүргийн гүйцэтгэлийн аливаа дутагдлыг хэрэв 
тэрээр үүнийг хэвийн бус сааталгүйгээр, түүнчлэн худалдан авагчид 
хэвийн бус ачаалал эсхүл худалдан авагчийн гаргасан зарддыг нөхөн 
төлөхдөө худалдагчаас тодорхой бус байдал бий болгохгүйгээр хийж чадах 
бол, өөрийн зардлаар арилгаж болно. Ãэхдээ худалдан авагч нь энэхүү 
Конвенцийн дагуу хохирлыг нөхөн төлүүлэхийг шаардах эрхээ хэвээр 
хадгална.

2.  Хэрэв худалдагч нь үүргийн гүйцэтгэлийг хүлээн авах эсэх талаар 
мэдэгдэхийг худалдан авагчид хүсэж, харин худалдан авагч нь энэ хугацааны 
дотор үүргийг гүйцэтгэлтэй үл нийцэх аливаа хэрэгслээр худалдагчаар 
үүргийн биелэлтийг хангуулахыг завдаж болохгүй.

3.  Хэрэв худалдагч нь тэрээр гүйцэтгэлийг тодорхой хугацааны дотор 
хэрэгжүүлэх тухайгаа худалдан авагчид мэдэгдвэл, уг мэдэгдлийг дээрхи 
пунктийн дагуу өөрийн шийдвэрээ мэдэгдэх тухай худалдан авагчид хандсан 
хүсэлтийг агуулж буйд тооцно.

4.  Энэхүү 2 эсхүл 3 дугаар пунктын дагуу худалдагчийн зүгээс хийх асуулга 
эсхүл мэдэгдэл нь, хэрэв тэдгээрийг худалдан авагч авахгүй бол хүчин 
төгөлдөр бус байна.

Дөчин есдүгээр зүйл 
1.  Худалдан авагч нь гэрээг цуцлах тухайгаа хэрэв,

а.  Худалдагчаас гэрээ эсхүл энэхүү Конвенцийн дагуу хүлээсэн үүргийнхээ 
аль нэгийг гүйцэтгээгүй явдал нь гэрээний ноцтой зөрчил болж байвал,

б.  Нийлүүлэлт хийгдээгүй тохиолдолд, хэрэв худалдагч нь 47 дугаар зүйлийн 
1 пунктын дагуу худалдан авагчаас тогтоосон нэмэлт хугацааны дотор 
бараагаа нийлүүлэхгүй байх эсхүл ийнхүү тогтоосон хугацааны дотор 
тэрээр нийлүүлэлтийг гүйцэтгэхгүй тухай мэдэгдэл өгвөл мэдэгдэж болно.

2.  47 дугаар зүйлийн 1 пунктын дагуу худалдан авагчаас тогтоосон нэмэлт 
хугацаа дуусгавар болсноос эсвэл худалдагч уг нэмэлт хугацааны дотор 
өөрийн үүргийг гүйцэтгэхгүй тухайгаа мэдэгдсэнээс хойшхи, эсхүл

3.  48 дугаар зүйлийн 11 пунктын дагуу худалдагчаас заасан аливаа нэмэлт 
хугацаа дуусгавар болсноос эсхүл худалдан авагч нь гүйцэтгэлийг хүлээж 
авахгүй тухай мэдэгсэнээс хойшхи - хэвийн хугацааны дотор хийгээгүй бол 
уг мэдэгдэл хийх эрхээ алдана.
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ГААЛИЙН ЭРХ ЗҮЙ
ХАВСРАЛТ

Тавьдугаар зүйл
Хэрэв бараа нь үнэ төлсөн эсэхээс үл хамааран гэрээнд нийцэхгүй байвал, 

худалдан авагч үнийг, нийлүүлсэн барааны нийлүүлэлтийн мөчийнх нь өртөг 
гэрээнд нийцэж буй барааны тухайн мөчид байх ёстой байсан өртөгтэй харьцаж 
буйгаар нь хувь тэнцүүлэн бууруулж болно. Ãэхдээ хэрэв худалдагч өөрийн үүргийн 
гүйцэтгэлийн дутагдлыг 37 эсхүл 48 дугаар зүйлүүдийн дагуу арилгаж буй эсхүл 
худалдан авагч нь эдгээр зүйлүүдийн дагуу худалдагчаас гүйцэтгэлийг хүлээж 
авахаас татгалзаж буй бол, худалдан авагч нь үнийг бууруулж болохгүй.

Тавин нэгдүгээр зүйл
1.  Хэрэв худалдагч нь зөвхөн барааны хэсгийг нийлүүлж эсхүл зөвхөн 

нийлүүлсэн барааны хэсэг нь гэрээнд нийцэж байвал, 46-50 дугаар 
зүйлүүдийн заалтууд нь дутаж буй хэсэг эсхүл гэрээнд үл нийцэж буй 
хэсгийн хувьд л хэрэглэгдэнэ.

2.  Зөвхөн хэсэгчилсэн үл гүйцэтгэл эсхүл барааны гэрээнд хэсэгчилсэн үл 
нийцэл нь гэрээний ноцтой зөрчил болж буй тохиолдолд л худалдан авагч нь 
гэрээг бүхэлд нь цуцдах тухайгаа мэдэгдэж болно.

Тавин хо¸рдугаар зүйл
1.  Хэрэв худалдагч нь барааг тогтоосон хугацаанаас өмнө нийлүүлбэл,  

худалдан авагч нь нийлүүлэлтийг хүлээн авах эсхүл түүнийг хүлээн  
авахаас татгалзаж болно.

2.  Хэрэв худалдагч нь гэрээнд заанаас илүү тоо хэмжээний бараа нийлүүлбэл, 
худалдан авагч нь нийлүүлэлтийг хүлээн авах эсхүл илүү тоо хэмжээний 
барааны нийлүүлэлтийг хүлээн авахаас татгалзаж болно. Худалдан авагч 
нь илүүдсэн тоо хэмжээг бүхэлд нь эсхүл хэсгийг нь хүлээж авбал, тэрээр 
түүнийг гэрээний жишгээр төлөх ёстой.

Ãуравдугаар бүлэг. ХУДÀËДÀÍ ÀВÀÃЧÈÉÍ ¯¯ÐÝÃ

Тавин гуравдугаар зүйл
Худалдан авагч гэрээний шаардлага болон энэхүү Конвенцийн дагуу барааны 

үнийг төлж, барааны нийлүүлэлтийг хүлээн авах үүрэгтэй.

I дэд хэсэг. ¯нэ төлөх
Тавин дөрөвдүгээр зүйл

Худалдан авагчийн үнэ төлөх үүрэг нь төлбөрийн гүйцэтгэлийг боломжтой 
болгоход шаардагдаж болохуйц арга хэмжээг гэрээ эсхүл хууль болон эрхийн 
актуудын дагуу авах, түүнчлэн холбогдох дүрэм журмыг мөрдөх явдлыг агуулж 
байна.

Тавин тавдугаар зүйл
Ãэрээ нь хуулийн хүчин төгөлдөр байхаар байгуулагдсан хэдий ч, түүнд үнийг 

шууд эсхүл шууд бусаар тогтоохгүй эсхүл түүнийг тодорхойлох аргыг тусгахгүй 
тохиолдолд, түүнчлэн нэн тухай ямарваа өөр заалт байхгүй бол талуудыг гэрээг 
байгуулах мөчид худалдааны холбогдох салбарт харьцуулахуйц нөхцөл байдалд 
худалдагдсан тийм бараанд гол төлөв төлж байсан үнийг үндэслэл болгохоор 
ойлголцсонд тооцно.
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Тавин зургадугаар зүйл
Хэрэв үнийг барааны жинг харгалзан тогтоосон бол, эргэлзэх тохиолдолд, үнийг 

барааны бохир жингээр тодорхойлно.

Тавин долдугаар зүйл
1. Хэрэв худалдан авагч нь үнийг ямар нэгэн тодорхой газарт төлөх үүрэггүй  

 бол тэрээр түүнийг худалдан авагчид,
а. худалдагчийн үйлдвэрийн газар нь оршиж буй газарт, эсхүл
б. хэрэв төлбөрийг бараа эсхүл баримт бичгүүдийг шилжүүлэн өгснөөр 

гүйцэтгэх ёстой бол, тэдгээрийг шилжүүлэх газарт,
2. Ãэрээ байгуулсны дараа худалдагчийн үйлдвэрийн газрын орших газар нь
 өөрчлөгдсөнөөс үүдэн гарсан төлбөрийн гүйцэтгэлийн зардлын өсөлтийг
 худалдагч хариуцна.

Тавин наймдугаар зүйл
1.  Хэрэв худалдан авагч нь үнийг ямар нэг тодорхой хугацаанд төлөх үүрэггүй 

бол, тэрээр түүнийг худалдан авагч гэрээ болон энэхүү Конвенцийн дагуу 
барааг дангаар нь эсхүл барааг захиран зарцуулах баримт бичгийг худалдан 
авагчийн мэдэлд шилжүүлэх үед төлөх үүрэгтэй. Худалдагч нь ийм 
төлбөрийн гүйцэтгэлийг бараа эсхүл баримт бичгүүд шилжүүлэх болзол 
болгож болно.

2.  Хэрэв гэрээнд барааны тээвэрлэлт тусгагдсан бол, худалдан авагч нь түүнийг 
бараа эсхүл барааг захиран зарцуулах баримт бичгүүд нь үнийг төлснөөс 
өөрөөр худалдан авагчид үл шилжих явддыг хангасан суурь нөхцдөөр 
илгээж болно.

3.  Худалдан авагч нь үнийг түүний хувьд бараанд үзлэг хийх боломж бий болох 
хүртэл хугацаанд төлөх үүрэггүй бөгөөд талуудын тохиролцсон нийлүүлэлт 
эсхүл төлбөрийн журам нь уг боломж бий болохыг хүлээх явдалтай үл нийцнэ.

II дэд бүлэг. Худалдан авагч гэрээг зөрчих тохиолдолд үүргийн
биелэлтийг хангах хэрэгслүүд

Жаран нэгдүгээр зүйл

1. Хэрэв худалдан авагч нь гэрээ эсхүл энэхүү Конвенцийн дагуу  өөрийн 
үүргүүдийнхээ аль нэгийг гүйцэтгэхгүй байвал, худалдагч нь,
а)  62-65 дугаар зүйлүүдэд дурьдсан эрхүүдийг хэрэгжүүлэх
б)  74-77 дугаар зүйлүүдэд зааснаар хохирлыг нөхөн төлүүлэхийг шаардаж болно.

2.  Худалдагчаас үүргийн биелэлтийг бусад хэрэгслээр хангуулах өөрийн эрхээ  
хэрэгжүүлэх явдал нь хохирлыг нөхөн төлүүлэхийг шаардах түүний эрхийг 
үл хөндөнө.

3. Хэрэв худалдагч нь гэрээний зөрчлийн улмаас үүргийн биелэлтийг хангах 
ямарваа хэрэгсэлийг ашиглахыг завдаж буй тохиолдолд шүүх эсвэл арбитраж нь 
худалдан авагчийн үүргийн биелэлтийг хойшлуулж хэрхэвч болохгүй.

Жаран хо¸рдугаар зүйл
Худалдагч нь худалдан авагчаас үнийг төлөх, нийлүүлэлтийг хүлээн авах эсхүл 

бусад үүргээ гүйцэтгэхийг шаардаж болох бөгөөд гэхдээ гагцхүү худалдагч нь 
энэхүү шаардлагатай үл нийцэхүйц хэрэгслээр үүргийн биелэлтийг хангуулахыг 
завдахгүй байвал зохино.
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ГААЛИЙН ЭРХ ЗҮЙ
ХАВСРАЛТ

 Жаран гуравдугаар зүйл
1.  Худалдагч нь худалдан авагчаас өөрийн үүргээ гүйцэтгэхэд нь хэвийн  

үргэлжлэх нэмэлт хугацаа тогтоож болно.
2.  Худалдагч нь худалдан авагчаас, тэрээр ийнхүү тогтоосон хугацааны дотор 

гүйцэтгэлийг хэрэгжүүлэхгүй тухай мэдэгдлийг авснаас бусад тохиолдолд, 
худалдагч нь энэ хугацааны дотор гэрээний зөрчлийн улмаас аливаа 
хэрэгслээр үүргийн биелэлтийг хангуулахыг завдаж болохгүй. Ãэхдээ 
худалдагч нь үүргийг хугацаа хожимдож гүйцэтгэснээс үүсэх хохирлыг 
нөхөн төлүүлэхийг шаардах эрхээ үл алдана.

Жаран дөрөвдүгээр зүйл
1.  Худалдагч нь гэрээг цуцлах тухайгаа хэрэв,

a.  худалдан авагчаас гэрээ эсхүл энэхүү Конвенцийн дагуу хүлээсэн 
үүргийнхээ аль нэгийг гүйцэтгээгүй явдал нь гэрээний ноцтой зөрчил 
болж байвал,

2.  Худалдан авагч нь 63 дугаар зүйлийн пунктын дагуу худалдагчаас тогтоосон 
нэмэлт хугацааны дотор үнийг төлөх эсхүл барааны нийлүүлэлтийг хүлээн 
авах өөрийн үүргээ гүйцэтгэхгүй байх эсхүл ийнхүү тогтоосон хугацааны 
дотор тэрээр үүнийг хийхгүй тухай мэдэгдэл өгвөл, мэдэгдэж болно.

3.  Ãэхдээ худалдан авагч үнийг төлсөн тохиолдолд, худалдагч нь гэрээг цуцлах 
тухай мэдэгдлээ,
а.  худалдан авагч үүргийг хугацаа хожимдуулж гүйцэтгэсний хувьд худалдагч 

үүргийг гүйцэтгэсэн тухай мэдэхээс өмнө эсхүл,
б.  үүргийг хугацаа хожимдож гүйцэтгэснээс бусад гэрээний аливаа бусад 

зөрчлийн хувьд
в.  худалдагч нь уг зөрчлийн тухай мэдсэн эсхүл мэдэх ёстой байснаас хойшхи,

4. 63 дугаар зүйлийн пунктын дагуу худалдагчаас тогтоосон нэмэлт хугацаа 
дуусгавар болсноос эсхүл худалдан авагч уг нэмэлт хугацааны дотор өөрийн 
үүргээ гүйцэтгэхгүй тухай мэдэгдсэнээс хойшхи-хэвийн хугацааны дотор 
хийгээгүй бол уг мэдэгдэл хийх эрхээ алдана.

Жаран тавдугаар зүйл
1.  Хэрэв худалдан авагч гэрээний үндсэн дээр хэлбэр овор эсхүл барааг 

тодорхойлж буй бусад үзүүлэлтүүдийг тодорхойлох ёстой бөгөөд харин 
тэрээр тохиролцсон хугацаанд эсхүл худалдагчаас асуулга авснаас хойш 
хэвийн хугацаанд уг спецификацийг үйлдэхгүй бол, худалдагч нь өөрийн 
эдлэж болохуйц аливаа бусад эрхтээ хохирол учруулахгүйгээр худалдагчид 
тодорхой байж болох худалдан авагчийн шаардлагад нийцүүлэн энэ 
спецификацийг өөрөө үйлдэж болно.

2. Хэрэв худалдагч нь спецификацийг өөрөө үйлдэж буй бол тэрээр түүний 
асуулгыг худалдан авагчид тодорхой мэдэгдэж, худалдан авагч нь өөрөө 
спецификаци үйлдэж болох хэвийн хугацааг тогтоох ёстой. Хэрэв 
худалдагчаас мэдэгдэл авсны дараа худалдан авагч нь тийнхүү тогтоосон 
хугацаанд үүнийг хийхгүй бол, худалдагчийн үйлдсэн спецификацийг 
мөрдөнө.
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Дөрөвдүгээр бүлэг. ХОХÈÐОË ШÈËЖÈХ
Жаран зургадугаар зүйл

Хохирол худалдан авагчид шилжсэний дараа бараа устах, гэмтэх явдал нь хэрэв 
гагцхүү усталт эсхүл гэмтэл нь худалдагчийн үйлдэл эсхүл хайхрамжгүй үйлдлээс 
үүсээгүй тохиолдолд түүнийг үнэ төлөх үүргээс чөлөөлөхгүй.

Жаран долдугаар зүйл
1.  Хэрэв гэрээнд барааны тээвэрлэлт тусгагдсан бөгөөд худалдагч нь түүнийг 

ямарваа тодорхой газарт шилжүүлэх үүрэггүй бол, хохирол нь худалдах 
худалдан авах гэрээний дагуу худалдан авагчид шилжүүлэхээр барааг 
анхны тээвэрлэгчид хүл ээлгэн өгөх үед худалдан авагчид шилжинэ. Хэрэв 
худалдагч нь барааг аливаа тодорхой газарт тээвэрлэгчид хүлээлгэн өгөх 
үүрэгтэй бол, хохирол нь барааг энэ газарт тээвэрлэгчид хүлээлгэн өгөх 
хүртэл худалдан авагчид шилжихгүй. Худалдан авагчийн барааг захиран 
зарцуулах баримт бичгүүдийг саатуулан барих эрх хэмжээтэй байх нөхцөл 
байдал нь хохирлын шилжилтэд нөлөөлөхгүй.

2.  Ãэсэн хэдий ч хохирол нь барааг тухайн гэрээний зорилгод нийцүүлэн....
хийх, худалдан авагчид тээврийн дагалдах баримтууд болон мэдэгдэл 
илгээх замаар түүнчлэн бусад аргаар ялган зааглах хүртэл худалдан авагчид 
шилжихгүй.

Жаран наймдугаар зүйл
Худалдан авагч нь зам байхад нь худалдсан барааны хувьд хохирлыг, барааг 

тээвэрлэлтийн гэрээг нотлож буй баримт бичгүүдийг хүлээлгэн өгсөн тээвэрлэгчид 
хүлээлгэн өгсөн мөчөөс эхлэн өөрөө хариуцна. Ãэхдээ худалдах худалдан авах гэрээг 
байгуулах мөчид худалдагч нь бараа устсан эсхүл гэмтсэн болохыг мэдэж байсан 
эсхүл мэдэх ёстой байсан бөгөөд тэрээр энэ тухай худалдан авагчид мэдэгдээгүй 
бол, уг усталт эсхүл гэмтлийг худалдагч хариуцна.

Жаран есдүгээр зүйл
1.  67,68 дугаар зүйлүүдийн үйлчлэлд хамаарагдахгүй тохиолдолд, хохирол 

нь худалдан авагч барааг өөрөө хүлээн авч буй үед, хэрэв худалдан авагч 
үүнийг зохих хугацаанд хийхгүй байвал барааг түүний мэдэлд өгсөн ба 
тэрээр нийлүүлэлтийг хүлээн аваагүйгээс гэрээг зөрчиж буй мөчөөс эхлэн 
худалдан авагчид шилжинэ.

2.  Ãэхдээ хэрэв худалдан авагч нь барааг худалдагчийн үйлдвэрийн газар 
нь оршиж буй газраас бусад аливаа өөр газарт хүлээж авах үүрэгтэй бол, 
хохирол нь нийлүүлэлтийн хугацаа болсон ба худалдан авагч барааг энэ 
газарт түүний мэдэлд өгсөн тухай мэдсэн үед худалдан авагчид шилжинэ.

3. Хэрэв гэрээ нь ялган зааглагдаагүй бараатай холбоотой бол тухайн гэрээний 
зорилгод нийцүүлэн барааг бүрэн гүйцэт ялган зааглах хүртэл түүнийг 
худалдан авагчийн мэдэлд өгөөгүй гэж тооцно.

Далдугаар зүйл
Хэрэв худалдагч нь гэрээний ноцтой зөрчил гаргасан бол 67,68,69 дугаар 

зүйлүүдийн заалт нь уг зөрчилтэй холбогдуулан худалдан авагчаас ашиглаж болох 
үүргийн биелэлтийг хангах хэрэгслүүдэд нөлөөлөхгүй.
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ГААЛИЙН ЭРХ ЗҮЙ
ХАВСРАЛТ

Тавдугаар бүлэг. ХУДÀËДÀÃЧ, ХУДÀËДÀÍ ÀВÀÃЧÈÉÍ                 
¯¯ÐÃÈÉÍ ÍÈÉТËÝÃ ÇÀÀËТУУД

I дэд бүлэг. Ãэрээний урьдчилан харж болохуйц зөрчил болон салангид 
хэсгээр бараа нийлүүлэх тухай гэрээ

Далан нэгдүгээр зүйл
1.  Тал нь гэрээ байгуулсны дараа нөгөө тал

а. үүргийн гүйцэтгэлийг хэрэгжүүлэх түүний чадвар эсхүл түүний 
төлбөрийн чадварын ноцтой дутагдал, эсхүл,

б.  гүйцэтгэлийг бэлтгэх эсхүл гэрээний гүйцэтгэлийг хэрэгжүүлэх түүний 
үйл хөдлөлийн үр дүнд үүргийнхээ дийлэнх хэсгийг гүйцэтгэхгүй нь 
тодорхой болбол өөрийнхөө үүргийн гүйцэтгэлийг зогсоож болно.

2.  Хэрэв худалдагч нь өмнөх пунктэд дурдсан үндэслэл бий болохоос өмнө 
барааг аль хэдийн илгээсэн бол худалдагч нь худалдан авагч өөрийн барааг 
авах эрхийг түүнд олгож буй баримт бичгийг эзэмшиж байгаа хэдий ч барааг 
худалдан авагчид хүлээлгэн өгөхөд саад хийж болно. Энэхүү пункт нь 
зөвхөн худалдан авагч болон худалдагчийн харилцаан дахь барааны эрхэд 
хамаарна.

3.  Ãүйцэтгэлийг зогсоож буй тал нь үүнийг бараа илгээхээс өмнө эсхүл хойно 
хийж буйг үл харгалзан, нөгөө талдаа энэ тухай даруй мэдэгдэх ба хэрэв 
нөгөө тал нь өөрийн үүргийг гүйцэтгэх хангалттай баталгаа өгөх тохиолдолд 
үүргийн гүйцэтгэлийг үргэлжлүүлэх ёстой.

Далан хо¸рдугаар зүйл
1.  Хэрэв гэрээний гүйцэтгэлийн товлосон хугацаанаас өмнө талуудын аль нэг 

нь гэрээг ноцтой зөрчих нь тодорхой бол, нөгөө тал нь түүнийг цуцлах тухай 
мэдэгдэж болно.

2.  Хэрэв хугацаа байвал, гэрээг цуцлах гэж буй тал нь үүргээ гүйцэтгэх 
хангалттай баталгаа өгөх боломжийг нөгөө талдаа олгохын тулд түүнд 
боломжийн мэдэгдэл явуулах ёстой.

3.  Хэрэв нөгөө тал нь өөрийн үүргээ гүйцэтгэхгүй тухай мэдэгдсэн бол өмнөх  
пунктын шаардлагууд хэрэглэгдэхгүй.

Далан гуравдугаар зүил
1.  Хэрэв гэрээнд салангид хэсгээр бараа нийлүүлэх тухай зааж буй 

тохиолдолд аливаа хэсгийн хувьд талуудын аль нэг өөрийн ямарваа үүргийг 
гүйцэтгээггүй явдал нь уг хэсгийн хувьд гэрээний ноцтой зөрчил болж буй 
бол, нөгөө тал нь уг хэсгийн хувьд гэрээг цуцлах тухайгаа мэдэгдэж болно.

2.  Хэрэв аливаа хэсгийн хувьд аль нэг талаас өөрийн ямарваа үүргийг 
гүйцэтгээгүй явдал нь нөгөө талд гэрээний ноцтой зөрчил нь хойшид 
нийлүүлэгдэх хэсгүүдийн хувьд гарах болно гэж тооцогдохуйц зохих ёсны 
үндэслэл өгч буй бол тэрээр хойшид байгуулах гэрээг цуцлах тухайгаа 
мэдэгдэж болох бөгөөд үүнийг боломжийн хугацаанд хийвэл зохино.

3.  Барааны аливаа хэсгийн хувьд гэрээг цуцлах тухайгаа мэдэгдэж буй 
худалдан авагч нь, хэдийнээ нийлүүлэгдсэн эсхүл нийлүүлэх гэж буй 
барааны хэсгүүдийн хувьд хэрэв тэдгээр нь хоорондын уялдааны улмаас 
гэрээг байгуулах мөчид талуудын төсөөлж байсан зорилгод ашиглагдах 
боломжгүй бол, гэрээг цуцлах тухайгаа нэгэн зэрэг мэдэгдэж болно.
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II дэд бүлэг. Хохирол
Далан дөрөвдүгээр зүйл

Талуудын аль нэгнийх нь зөрчсөнөөс үүсэх хохирол нь олох ёстой орлого болон 
гэрээний зөрчлийн улмаас нөгөө талдаа учруулсан хор уршигтай тэнцүү хэмжээний 
мөнгө байна. Уг хохирол нь гэрээг зөрчсөн тал гэрээг байгуулах мөчид тухайн үед 
уг тал мэдэж байсан эсхүл мэдэх ёстой байсан нөхцөл байдлыг харгалзан зөрчлийн 
боломжит үр дагаврыг урьдчилан харсан эсхүл урьдчилан харах ёстой байсан хор 
уршгаас хэтэрч болохгүй.

Далан тавдугаар зүйл
Хэрэв гэрээг цуцалсан ба гэрээг цуцласнаас хойшхи боломжийн хугацаанд 

боломжийн хэлбэрээр худалдан авагч барааг сольж худалдан авсан эсхүл худалдагч 
барааг дахин худалдсан бол, хохирлыг нөхөн төлүүлэхийг шаардаж буй тал нь 
гэрээний үнэ болон сольж үйлдсэн хэлцлийн үнийн зөрүү, түүнчлэн 74 дүгээр 
зүйлийн үндсэн дээр гаргуулж болох аливаа нэмэлт хохирлыг гаргуулж болно.

Далан зургадугаар зүйл
1.  Хэрэв гэрээг цуцласан ба уг бараа нь тухайн үеийн үнэтэй бол, хор уршгийг 

нөхөн төлүүлэхийг шаардаж буй тал нь, тэрээр 75 дугаар зүйлийн дагуу 
бараа худалдан аваагүй эсхүл дахин худалдаагүй нөхцөлд гэрээнд заасан үнэ 
болон гэрээг цуцдах мөчийн тухайн үеийн үнийн зөрүү түүнчлэн 74 дүгээр 
зүйлийн үндсэн дээр гаргуулж болох аливаа нэмэлт хохирлыг гаргуулахыг 
шаардаж болно. Ãэхдээ хэрэв хор уршгийг нөхөн төлүүлэхийг шаардаж 
буй тал нь барааг хүлээн авснаас хойш гэрээг цуцласан бол гэрээг цуцлах 
мөчийн тухайн үеийн үнэ хэрэглэгдэнэ.

2.  Өмнөх пунктын зорилгод тухайн үеийн үнэ нь нийлүүлэлтийг гүйцэтгэх 
ёстой газар нь зонхилж буй үнэ, эсхүл хэрэв уг газарт тухайн үеийн үнэ 
байхгүй бол орлож чадахуйц бусад газар дахь үнэ байх бөгөөд барааны 
тээвэрлэлтийн зарддын зөрүүг харгалзан үзнэ.

Даландолдугаар зүйл
Ãэрээний зөрчлийг үндэслэл болгож буй тал нь гэрээний зөрчлийн улмаас 

үүсч буй хор уршиг болон олох ёстой орлогыг багасгахад тухайн нөхцөл байдалд 
боломжтой байхуйц арга хэмжээг авах ёстой. Хэрэв тухайн тал нь арга хэмжээ 
авахгүй байвал, гэрээг зөрчсөн тал нь арга хэмжээ авахгүй байвал, гэрээг зөрчсөн 
тал нь гаргуулах хохирлыг түүнийг багасгаж болох хэмжээгээр нь хорогдуулахыг 
шаардаж болно.

III дэд бүлэг. Хүү
Далан наймдугаар зүйл

Хэрэв тал нь үнэ болон үнийн дүнгийн хугацааг хожимдуулсан бол, нөгөө тал 
нь 74 дүгээр зүйлийн үндсэн дээр гаргуулж болох хохирлыг нөхөн төлүүлэх тухай 
аливаа шаардлагыг хөндөхгүйгээр төлбөрийнх нь хугацаа хожимдсон үнийн дүнгээс 
хүү төлүүлэх эрхтэй.
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ГААЛИЙН ЭРХ ЗҮЙ
ХАВСРАЛТ

IY дэд бүлэг. Хариуцлагаас чөлөөлөх
Далан есдүгээр зүйл

1.  Хэрэв тал нь өөрийн үүргийн аль нэгийг гүйцэтгээгүй явдал нь түүний 
хяналтаас гадуурхи саад тотгорын улмаас бий болсон ба боломжийн хирээр 
энэ саад тотгорыг гэрээ байгуулах үед анхааралдаа авах эсхүл түүнийг даван 
туулах боломжгүй байсан гэдгийг нотолбол хариуцлагаас чөлөөлөгдөнө.

2.  Хэрэв тухайн талаас өөрийн үүргийг гүйцэтгээгүй явдал нь гэрээг бүхэлд 
нь эсхүл түүний хэсгийг гүйцэтгүүлэхийн тулд түүнээс татан оролцуулсан 
гуравдагч этгээдийн үүрэг гүйцэтгээгүй явдлаас болсон бол, энэ тал нь;
а.  тэрээр өмнөх пунктын үндсэн дээр хариуцлагаас чөлөөлөгдөж байвал,
б.  түүнчлэн, түүнээс татан оролцуулсан этгээд заасан пунктын заалт нь уг 

этгээдийн хувьд хэрэглэгдсэн бол хариуцлагаас чөлөөлөгдөх ёстой байх 
байсан тохиолдолд л;

3.  Энэхүү зүйлд заасан хариуцлагаас чөлөөлөгдөх явдал нь зөвхөн тухайн  
саад тотгор байх хугацааны туршид л хамаарна.

4. Өөрийн үүргээ гүйцэтгэхгүй байгаа тал нь нөгөө талдаа саад тотгор ба 
түүнээс үүргийн гүйцэтгэлийг хэрэгжүүлэх тухайн талын чадварт нь үзүүлж 
буй нөлөөний тухай мэдэгдэл өгөх ёстой. Хэрэв энэ мэдэгдлийг нөгөө тал нь 
энэ саад тотгор нь өөрийн үүргээ гүйцэтгээгүй талд тодорхой болсон эсхүл 
тодорхой болох ёстой байсан байснаас хойшхи хэвийн хугацааны дотор 
авахгүй бол энэ сүүлчийн тал нь уг мэдэгдлийг аваагүйн үр дагавар болж 
буй хохирлыг хариуцна.

5.  Энэхүү зүйлийн аливаа заалт нь аль нэг талд энэхүү Конвенцийн үндсэн 
дээр хохирлын нөхөн төлүүлэхийг шаардахаас өөр аливаа бусад эрхээ  
хэрэгжүүлэхэд нь саад болохгүй.

Íаядугаар зүйл
Тал нь нөгөө талаас үүргээ гүйцэтгээгүй явдал нь нэгдүгээр талын үйлдэл эсхүл 

хайхрамжгүй үйлдлээс ямар хэмжээнд хамаарснаар нь үндэслэл болгож болохгүй.
Ү дэд бүлэг. Ãэрээний цуцлалтын үр дагавар

Íаян нэгдүгээр зүйл
1.  Ãэрээний цуцлалт нь хоёр талыг гэрээгээр тэдний хүлээсэн үүргээс нь 

чөлөөлөх бөгөөд нөхөн төлөгдөх ёстой хохирлыг гаргуулах эрх хэвээр 
хадгалагдана. Ãэрээний цуцлалт нь гэрээний маргаан шийдвэрлэх журам 
эсхүл түнийг цуцласан тохиолдолд талуудын эрх, үүрэгтэй холбогдсон 
аливаа заалтыг үл хөндөнө.

2.  Ãэрээг бүхэлд нь эсхүл хэсэгчлэн гүйцэтгэсэн тал нь нөгөө талаасаа 
нэгдүгээр талаас нийлүүлсэн эсхүл гэрээний дагуу төлөгдсөн бүх зүйлийг 
эгүүлэн өгөхийг шаардаж болно. Хэрэв хоёр тал нь өгч авалцсан зүйлээ 
эргүүлэн өгөх үүрэгтэй бол тэдгээр нь үүнийг нэгэн зэрэг хийх ёстой.

Íаян хо¸рдугаар зүйл
1. Худалдан авагч нь гэрээг цуцлах тухайгаа мэдэгдэх эсхүл худалдагчаас 

барааг солихыг шаардах эрхээ, хэрэв худалдан авагчид барааг тэрээр авсан 
байдлаар нь эргүүлэн өгөх боломж байхгүй бол, алдана.
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2.   Өмнөх пункт нь
а.  хэрэв барааг эгүүлэн өгөх эсхүл түүнийг худалдан авагч авсан байдааар 

нь эгүүлэн өгөх боломжгүй байх нь түүний үйлдэл эсхүл хайхрамжгүй 
үйлдлээс болоогүй бол,

б.  хэрэв бараа эсхүл барааны хэсэг нь ашиглах боломжгүй болсон эсхүл 38 
дугаар зүйлд заасан үзлэгийн үр дүнд гэмтэж муудсан эсхүл,

в.  хэрэв худалдан авагч нь бараа эсхүл түүний хэсгийг арилжаа явуулах 
ердийн журмаар худалдсан эсхүл тэрээр барааны гэрээнд үл нийцэж буйг 
илрүүлсэн эсхүл илрүүлэх ёстой байснаас өмнө тэдгээрийг ашиглалтын 
ердийн журмаар хэрэглэсэн эсхүл засаж сайжруулсан бол хэрэглэгдэхгүй.

Íаян гуравдугаар зүйл 
Ãэрээг цуцлах тухайгаа мэдэгдэх эсхүл 82 дугаар зүйлийн дагуу худалдан  авагчаас 

барааг солихыг шаардах эрхээ алдсан худалдан авагч нь гэрээ болон энэхүү Конвенцид 
заасан бусад бүх хэрэгслээр үүргийн биелэлтийг хангуулах эрхээ хэвээр хадгална.

Íаян дөрөвдүгээр зүйл
1.  Худалдагч нь үнийг эгүүлэн өгөх үүрэгтэй бол төлөгдсөн өдрөөс эхлэн түүнд 

ноогдох хүүг нь бас төлөх ёстой.
2. Худалдан авагч нь бараа эсхүл түүний хэсгээс олсон худалдан авагчийн бүх 

орлогыг:
а.  хэрэв худалдан авагч барааг бүхэлд нь эсхүл хэсэгчлэн эргүүлэн өгөх 

үүрэгтэй бол; эсхүл,
б.  барааг бүхэлд нь эсхүл хэсэгчлэн эгүүлэн өгөх эсхүл барааг бүхэлд нь эсхүл 

түүнийг авсан байдлаар нь эгүүлэн өгөх боломжгүй боловч гэрээг цуцлах 
тухайгаа мэдэгдсэн эсхүл барааг солихыг худалдан авагчаас шаардсан бол, 
худалдагчид шилжүүлэх ёстой.

VI дэд хэсэг.  Барааг хадгалах
Íаян тавдугаар зүйл 

Хэрэв худалдан авагч нь үнийн төлбөр болон барааны нийлүүлэлт нь нэгэн зэрэг 
хийгдэх ёстой тохиолдлуудад нийлүүлэлтийг хүлээн авах хугадааг хожимдуулж 
буй эсхүл худалдагч үнийг төлөхгүй байх харин худалдагч нь барааг аль хэдийн 
эзэмшиж байгаа буюу эсхүл аливаа өөр хэлбэрээр барааг захиран зарцуулах явддыг 
хянах боломжтой байгаа бол худалдагч нь тухайн нөхцөл байдалд барааг хадгалах 
зайлшгүй арга хэмжээ авах ёстой. Худалдагч нь түүний зайлшгүй зардлыг нь 
худалдан авагч нөхөн төлөх хүртэл барааг саатуулан барих эрхтэй.

Íаян зургадугаар зүйл
1.  Хэрэв худалдан авагч нь барааг авсан ба гэрээ болон энэхүү Конвенцийн 

дагуу түүнээс татгалзах эрхээ хэрэгжүүлэх бодолтой байгаа бол, тухайн 
нөхцөл байдалд барааг хадгалах зайлшгүй зардлыг нь худалдан нөхөн төлөх 
хүртэл барааг саатуулан барих эрхтэй.

2.  Хэрэв худалдан авагчид илгээсэн бараа нь бараа хүрэх боомтод түүний 
мэдэлд шилжсэн ба худалдан авагч нь бараанаас татгалзах эрхээ хэрэгжүүлж 
буй бол, худалдан авагч нь худалдагчийн өмнөөс барааг эзэмших ёстой 
бөгөөд үүнийг үнэ төлөхгүй, түүнчлэн хэвийн бус ачаалал эсхүл зайлшгүй 
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бус зардалгүйгээр хийж болно.
Энэ заалт нь хэрэв худалдан авагч эсхүл түүний өмнөөс барааг хүлээн авах эрх 

олгогдсон этгээд нь бараа хүрэх боомтод байх тохиолдолд хэрэглэгдэхгүй. Худалдан 
авагч нь энэхүү пунктын үндсэн дээр барааг эзэмшиж байвал, түүний эрх, үүргийг 
өмнөх пунктын заалтаар зохицуулна.

Íаян долдугаар зүйл
Барааг хадгалах арга хэмжээ авах үүрэгтэй тал нь түүнийг нөгөө талын зардлаар 

хэрэв үүнтэй холбогдсон зардал нь боломжийн бол гуравдагч этгээдийн агуулахад 
өгч болно.

Íаян наймдугаар зүйл
1.  85, 86 дугаар зүйлүүдийн дагуу барааг хадгалах арга хэмжээ авах үүрэгтэй 

тал нь хэрэв нөгөө тал нь барааг эзэмших, эсхүл түүнийг эргүүлэн хүлээлгэн 
өгөх, эсхүл үнэ эсхүл хадгалалтын зардлыг төлөхдөө хэвийн бус саатал 
гаргасан бол түүнийг аливаа зохих хэлбэрээр худалдаж болох бөгөөд барааг 
худалдах бодолтой байгаа талаар нөгөө талдаа зохих мэдэгдэл өгсөн байвал 
зохино.

2.  Хэрэв бараа нь түргэн гэмтэж муудан эсхүл түүний хадгалалт нь зайлшгүй 
бус зардал гаргаж байвал, барааг хадгалах үүрэгтэй тал нь 85, 86 дугаар 
зүйлүүдийн дагуу түүнийг борлуулах зайлшгүй арга хэмжээ авах ёстой. 
Боломжийн хирээр тал нь нөгөө талдаа борлуулах бодлынхоо талаар 
мэдэгдэл өгөх ёстой.

3.  Барааг худалдаж буй тал нь борлуулалтаас олсон орлогоос барааг хадгалах, 
худалдах зайлшгүй зардалтай тэнцүү хэмжээний мөнгийг суутгах эрхтэй. 
Үлдэгдлийг тэрээр нөгөө талд шилжүүлэх ёстой.

IV хэсэг. ТӨÃСÃӨËÈÉÍ ÇÀÀËТУУД
Íаян есдүгээр зүйл

Энэхүү Конвенцийн эх хадгалагчаар НҮБ-ын ерөнхий нарийн бичгийн дарга 
томилогдов.

Ердүгээр зүйл
Энэхүү Конвенц нь хэдийнээ байгуулагдсан эсхүл байгуулагдаж болох бөгөөд 

энэхүү Конвенцийн зохицуулалтын зүйл болох асуудлын талаархи заалт агуулж 
буй аливаа олон улсын хэлэлцээрийн үйлчлэлийг талууд нь уг хэлэлцээрт оролцогч 
улсуудад өөрсдийн үйлдвэрийн газартай байх нөхцөлд үл хөндөнө.

Ерэн нэгдүгээр зүйл
1.  Энэхүү Конвенц нь Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын олон улсын бараа 

худалдах, худалдан авах гэрээний Бага хурлын төгсгөлийн хуралдаан дээр 
гарын үсэг зурахад нээлттэй байх бөгөөд Нью Йорк дахь НҮБ - ын Төв 
байрнуудад бүх улс гарын үсэг зурахад 1981 оны 9 дүгээр сарын 30 - ны 
өдөр хүртэл нээлттэй үлдэнэ.

2.  Энэхүү Конвенцийг түүнд гарын үсэг зурсан улсууд соёрхон батлах, хүлээн 
авах эсхүл баталбал зохино.

3.  Энэхүү Конвенц нь түүнд гарын үсэг зураагүй бүх улс, түүнийг гарын үсэг 
зурахад нээлттэй болгосон өдрөөс эхлэн нэгдэн ороход нээлттэй байна.
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4.  Батламж жуух бичиг, хүлээн авсан, баталсан болон нэгдэн орсон тухай  
 баримт бичгийг НҮБ - ын Ерөнхий нарийн бичгийн даргад хадгалуулахаар  
 өгнө.

Ерэн хо¸рдугаар зүйл
1.  Хэлэлцэн тохирогч улс нь гарын үсэг зурах, соёрхон батлах, хүлээн авах, 

батлах эсхүл нэгдэн орох үедээ тухайн улс нь энэхүү Конвенцийн II хэсгийг 
мөрдөхгүй эсхүл тухайн улс нь энэхүү Конвенцийн III хэсгийг мөрдөхгүй 
болохоо мэдэгдэж болно.

2.  Энэхүү Конвенцийн II хэсэг эсхүл III хэсгийн хувьд өмнөх пунктын хувьд 
өмнөх пунктын дагуу мэдэгдэл хийсэн Хэлэлцэн тохирогч улс нь энэхүү 
Клнвенцийн 1 дүгээр зүйлийн I пунктын хүрээнд энэ мэдэгдэлд хамрагдаж 
буй Конвенцийн тухайн хэсгээр зохицуулагдаж буй асуудлуудын хувьд 
Хэлэлцэн тохирогч улсад тооцогдохгүй.

Ерэн гуравдугаар зүйл
1.  Хэрэв Хэлэлцэн тохирогч улс нь түүний үндсэн хуулийн дагуу энэхүү 

Конвенцийн зохицуулалтын зүйл болох асуудлаар өөр өөр эрхзүйн систем 
үйлчилж буй хоёр эсхүл түүнээс олон газар нутгийн нэгжтэй бол, тухайн улс 
нь гарын үсэг зурах, соёрхон батлах, хүлээн авах батлах эсхүл нэгдэн орох 
үедээ, энэхүү Конвенц нь түүний бүх газар нутгийн нэгжид эсхүл зөвхөн 
тэдгээрийн нэг эсхүл хэд хэдэн нэгжид үйлчлэхийг мэдэгдэж болох бөгөөд 
өөрийн мэдэгдлийг хэдийд ч өөр мэдэгдэл ирүүлэх замаар өөрчилж болно.

2.  Эдгээр мэдэгдлүүдийг эх хадгалагчид хүргүүлэх ба тэдгээрт Конвенц 
үйлчилж буй газар нутгийн нэгжийг тодорхой заах ёстой.

3.  Хэрэв энэ зүйлийн дагуу хийсэн мэдэгдлийн дагуу энэхүү Конвенц нь 
Хэлэлцэн тохирогч улсын бүх газар нутгийн нэгжид бус, харин нэг эсхүл хэд 
хэдэн газар нутгийн нэгжид үйлчилж буй бөгөөд хэрэв талын үйлдвэрийн 
газар нь энэхүү Конвенц үйлчилж буй газар нутгийн нэгжид оршихгүй байх 
тохиолдолд л уг Хэлэлцэн тохирогч улсад оршоогүйд тооцно.

4.  Хэрэв Хэлэлцэн тохирогч улс нь энэхүү зүйлийн 1 дүгээр пунктын дагуу 
мэдэгдэн хийхгүй Конвенц нь энэ улсын газар нутгийн бүх нэгжид 
үйлчилнэ.

Ерэн дөрөвдүгээр зүйл
1.  Энэхүү Конвенциор зохицуулагдаж буй асуудлаар адил эсхүл төстэй эрхийн 

хэм хэмжээг мөрдөж буй хоёр эсхүл түүнээс олон Хэлэлцэн тохирогч улсууд 
нь талуудын үйлдвэрийн газар нь эдгээр улсуудад оршиж буй тохиолдолд, 
худалдах, худалдан авах гэрээ, эсхүл түүнийг байгуулахад Конвенцийг 
үл хэрэглэхээ хэдийд ч зарлаж болно. Эдгээр мэдэгдлийг хамтран эсхүл 
харилцан хийх нэг талын мэдэгдэл өгөх замаар хийж болно.

2.  Энэхүү Конвенциор зохицуулагдаж буй асуудлаар энэхүү Конвенцийн 
оролцогч бус нэг эсхүл хэд хэдэн улсуудын эрхзүйн хэм хэмжээтэй адил 
эсхүл төстэй эрхийн хэм хэмжээг мөрдөж буй Хэлэлцэн тохирогч улс нь, 
талуудын үйлдвэрийн газар нь эдгээр улсуудад оршиж буй тохиолдолд, 
худалдах, худалдан авах гэрээ эсхүл түүнийг байгуулахад Конвенцийг үл 
хэрэглэхээ хэдийд ч зарлаж болно.
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3.  Хэрэв тухайн улсын хувьд өмнөх пунктын дагуу мэдэгдэл хийгдэж буй 
бөгөөд дараа нь уг улс нь Хэлэлцэн тохирогч улс болох тохиолдолд, 
хийгдсэн мэдэгдэл нь, энэ шинэ Хэлэлцэн тохирогч улсын хувьд энэхүү 
Конвенц хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс эхлэн, 1 дүгээр пунктын дагуу 
хийсэн мэдэгдлийн хүчинтэй байх ба энэ шинэ Хэлэлцэн тохирогч улс нь уг 
мэдэгдэлд нэгдэн орох эсхүл нэг талын мэдэгдэл харилцан хийвэл зохино.

Ерэн тавдугаар зүйл
Аливаа улс нь өөрийн батламж жуух бичиг, хүлээн авсан, баталсан эсхүл нэгдэн 

орсон тухай баримт бичгээ өгөхдөө, тухайн улс нь энэхүү Конвенцийн 1 дүгээр 
зүйлийн I пунктын “Б” хэсгийн заалтуудыг үл мөрдөхөө зарлаж болно.

Ерэн зургадугаар зүйл
Хэлэлцэн тохирогч улсын хууль тогтоомж нь худалдах, худалдан авах тухай 

гэрээг бичгээр байгуулах эсхүл баталгаажуулахыг шаардаж байвал, тухайн улс нь 
12 дугаар зүйлийн дагуу худалдах, худалдан авах гэрээ, талуудын хэлэлцээрээр 
түүнд оруулсан өөрчлөлт эсхүл цуцлалт, эсхүл оферт, акцепт эсхүл санаа зоригийн 
аливаа бусад илэрхийллийг, дор хаяж талуудын нэг нь энэ улсад өөрийн үйлдвэрийн 
газартай бол, бичгээр бус харин аливаа хэлбэрээр хийх бололцоо олгож хэрэглэх 
тухай мэдэгдэл хэдийд ч хийж болно.

Ерэн долдугаар зүйл
1.  Ãарын үсэг зурах үед энэхүү Конвенцийн дагуу хийсэн мэдэгдлийг соёрхон 

батлах, хүлээн авах эсхүл батлахыг нотолбол зохино.
2.  Мэдэгдэл, мэдэгдлийн нотолгоог бичгээр хийх ба эх хадгалагчид албан ёсоор 

мэдэгдэнэ.
3.  Мэдэгдэл нь холбогдох улсын хувьд энэхүү Конвенц хүчин төгөлдөр 

болохтой нэгэн зэрэг хүчин төгөлдөр болно. Ãэхдээ, мэдэгдэл хүчин 
төгөлдөр болсны дараа эх хадгалагч нь түүний тухай албан ёснй мэдээлэл 
авах үед нь тухайн мэдэгдэл нь түүнийг эх хадгалагч хүлээн авсан өдрөөс 
хойшхи зургаан сарын хугацаа дуусгавар болсны дараах сарын анхны өдөр 
хүчин төгөлдөр болно. 94 дүгээр зүйлийн дагуу хийсэн харилцан хийх нэг 
талын мэдэгдэл нь сүүлчийн мэдэгдлийг эх хадгалагч хүлээн авснаас хойшхи 
зургаан сарын хугацаа дуусгавар болсны дараах сарын анхны өдөр хүчин 
төгөлдөр болно.

4.  Энэхүү Конвенцийн дагуу мэдэгдэл хийсэн аливаа улс нь эх хадгалагчийн 
нэр дээр албан ёсны мэдэгдлийг бичгээр хийх замаар түүнээс хэдийд ч 
татгалзаж болно. Энэ татгалзал нь мэдэгдлийг эх хүлээн авсан өдрөөс 
хойшхи зургаан сарын хугацаа дуусгавар болсны дараах сарын анхны өдөр 
хүчин төгөлдөр болно.

5.  94 дүгээр зүйлийн дагуу хийсэн мэдэгдлээс татгалзсан явдал нь энэ 
татгалзал хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс эхлэн, энэхүү зүйлийн дагуу өөр 
улсаас хийсэн аливаа харилцан хийх мэдэгдлийн хүчин төгөлдөр байх явдал 
дуусгавар болоход хүргэнэ.

Ерэн наймдугаар зүйл 
Энэхүү Конвенцид шууд зааснаас бусад ямарваа тайлбар хийж болохгүй.
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Ерэн есдүгээр зүйл
1. Энэхүү Конвенц нь энэхүү зүйлийн 6 дугаар пунктыг мөрдсөн нөхцөлд 

аравдахь батламж жуух бичиг эсхүл хүлээн авсан, баталсан эсхүл нэгдэн 
орсон тухай баримт бичиг, түүнчлэн 92 дугаар зүйлийн дагуу хийсэн 
мэдэгдлийг агуулж буй баримт бичгийг хадгалуулахаар өгсөн өдрөөс хойш 
арван хоёр сарын хугацаа дуусгавар болсны дараах сарын эхний өдөр хүчин 
төгөлдөр болно.

2.  Хэрэв улс нь аравдахь батламж жуух бичиг эсхүл хүлээн авсан, баталсан 
эсхүл нэгдэн орсон тухай баримт бичгийг хадгалуулахаар өгснөөс хойш 
энэхүү Конвенцийг соёрхон батлах, хүлээн авах, батлах, эсхүл түүнд нэгдэн 
орвол, энэхүү Конвенц нь хүлээн аваагүй хэсгийг нь үл оролцуулан, тухайн 
улсын хувьд энэхүү зүйлийн 6 дугаар пунктын заалтыг мөрдөх нөхцөлд 
өөрийн батламж жуух бичиг эсхүл хүлээн авсан, баталсан эсхүл нэгдэн 
орсон тухай баримт бичгийг хадгалуулахаар өгсөн өдрөөс хойш арван хоёр 
сарын хугацаа дуусгавар болсны дараах сарын эхний өдөр хүчин төгөлдөр 
болно.

3. 1964 оны 7 дугаар сарын 1 -ны өдөр Ãааг хотноо үйлдсэн Олон улсын бараа 
худалдах, худалдан авах тухай гэрээ байгуулах тухай нэгдсэн хуулийн тухай 
Конвенц (1964 оны Ãэрээ байгуулах тухай нэгдсэн хуулийн тухай Ãаагийн 
Конвенц) - ийн оролцогч эсхүл 1964 оны 7 дугаар сарын 1 -ний өдөр Ãааг 
хотноо үйлдсэн Олон улсын бараа худалдах, худалдан авах Ãаагийн Конвенц) 
- ийн оролцогч эсхүл энэ хоёр Конвенциудын оролцогч бөгөөд энэхүү 
Конвенцийг соёрхон бататж, хүлэн авч, баталж эсхүл түүнд нэгдэн орж 
буй улс нь, хоёуланг нь нэгэн зэрэг цуцлах богөөд энэ тухай Нидерландын 
засгийн газарт мэдэгдэнэ.

4.  Энэ Конвенцийг соёрхон баталж, хүлээн авч, баталж эсхүл түүнд нэгдэн орж 
буй бөгөөд соёрхон баталж хүлээн авч, баталж эсхүл түүнд нэгдэн орж буй 
бөгөөд 92 дугаар зүйлийн дагуу тэрээр энэхүү Конвенцийн III хэсгийг үл 
мөрдөх тухай мэдэгдэл хийж буй эсхүл хийсэн 1964 оны Ãэрээ байгуулах 
тухай Ãаагийн Конвенцийн оролцогч улс нь соёрхон батлах, хүлээн авах, 
батлах эсхүл нэгдэн орох үедээ 1964 оны Ãэрээ байгуулах тухай Ãаагийн 
Конвенцийг цуцалж энэ тухай Нидерландын Засгийн газарт мэдэгдэнэ.

5.  Энэ Конвенцийг соёрхон баталж, хүлээн авч,баталж эсхүл түүнд нэгдэн орж 
буй бөгөөд 92 дугаар зүйлийн дагуу тэрээр энэхүү Конвенцийн III хэсгийг 
үл мөрдөх тухай мэдэгдэл хийж буй эсхүл хийсэн,1964 оны Ãэрээ байгуулах 
тухай Ãаагийн Конвенцийн оролцогч улс нь соёрхон батлах, хүлээн авах, 
батлах эсхүл нэгдэн орох үедээ, 1964 оны Ãэрээ байгуулах тухай Ãаагийн 
Конвеийг нэг мянга есөн зуун наян оны дөрөвдүгээр сарын нэгний өдөр 
Вена хотноо нэг хувь үйлдсэн бөгөөд Англи, Араб, Исланд, Хятад, Орос, 
Франц хэлээр эх бичвэрүүд нь адил хүчинтэй байна.

Дээр дурдсаныг нотлон, өөрсдийн Засгийн газруудаас зохих ёсоор эрх олгогдсон 
дор гарын үсгээ зурсан бүрэн эрхт төлөөлөгчид энэхүү Конвенцид гарын үсэг зурав.
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БÀÐÀÀÃ ТОДОÐХОÉËОХ, КОДËОХ УЯËДУУËСÀÍ СÈСТЕМÈÉÍ 
ТУХÀÉ ОËОÍ УËСЫÍ КОÍВЕÍЦ

(1988 - 1 - 1)

Ãаалийн хамтын ажиллагаа нь Зөвлөлийн ивээл дор боловсруулсан энэхүү 
Конвенцийн Хэлэлцэн тохирогч Талууд нь

Олон улсын худалдааг хөнгөвчлөхийг хүсч,
Статистик мэдээлэл, нэн ялангуяа олон улсын худалдааны статистик мэдээллийг 

цуглуулах, харьцуулах болон дүн шинжилгээ хийх явдлыг хөнгөвчлөхийг хүсч,
Олон улсын худалдаанд барааны ангиллын нэг системээс нөгөөд шилжих явцад 

түүнийг дахин тодорхойлох, ангилах болон кодлохтой холбогдон гарч буй зардлыг 
багасгах, тэрчлэн баримт бичгийг ижилтгэх, мэдээлэл дамжуулах ажиллагааг 
хөнгөвчлөхийг хүсч,

Техник технологи, олон улсын худалдааны арга ажиллагаа, хэв загварт гарч 
буй өөрчлөлтүүд нь 1950 оны 12-р сарын 15-нд Брюссель хотноо үйлдсэн гаалийн 
тарифт хэрэглэх барааны ангиллын Жагсаалтын тухай Конвенцийг өргөн цар 
хүрээтэй болгон шинэчлэхийг шаардаж буйг харгалзан,

Засгийн газар болон худалдааны эрх ашгийн үүднээс гаргаж буй гаалийн болон 
статистик мэдээллийн үзүүлэлт нь дээр дурьдсан Конвенцийн хавсралтад заасан 
жагсаалтаас хол давсныг харгалзан,

Үнэн зөв, харьцуулах боломжтой мэдээлэл олон улсын худалдааны хэлэлцээнд 
зохих ач холбогдолтойг харгалзан,

Уялдуулсан системийг цаашид тээвэрлэлтийн тариф, тээврийн төрөл бүрийн 
хэрэгслийг ашигласан статистикт хэрэглэх боломжийг харгалзан,

Уялдуулсан системийг барааг тодорхойлох, кодлох худалдааны системд аль 
болох өргөн хүрээнд нэвтрүүлэх юм гэдгийг иш үндэс болгосныг харгалзан,

Уялдуулсан систем нь экспорт, импортын статистик мэдээ болон үйлдвэрлэлийн 
статистик мэдээг хооронд нь аль болох нягт холбох юм гэдгийг иш үндэс болгосныг 
харгалзан,

Уялдуулсан систем болон НҮБ-ын Олон Улсын Стандарт ангилал нь хоорондоо 
нягт холбоотой байх юм гэдгийг иш үндэс болгосныг харгалзан,

Олон улсын худалдаанд холбогдол бүхий байгууллагуудад хэрэглэхэд 
тохиромжтой Тариф, статистикийн нэгдсэн жагсаалтыг гаргах замаар дээр дурьдсан 
хэрэгцээ шаардлагыг хангахыг хүсч байгааг харгалзан,

Уялдуулсан систем нь техник технологи, олон улсын худалдааны арга ажиллагаа, 
хэв загварт гарч буй өөрчлөлтийн дагуу тухай бүр шинэчлэгдэж байх боломжийг 
хангах нь чухлыг харгалзан,

Ãаалийн хамтын ажиллагааны Зөвлөлөөс байгуулсан уялдуулсан системийн 
Хорооноос энэ чиглэлд хийж гүйцэтгэсэн ажлыг анхааралдаа авч,

Дээр дурьдсан Жагсаалтын тухай Конвенц нь эдгээр зорилтын заримыг 
хэрэгжүүлэхэд үр ашигтай болсон хэдий ч энэ чиглэлд дэвшүүлсэн нийт зорилгод 
хүрэх цорын ганц зам бол олон улсын шинэ Конвенц байгуулах явдал мөн гэдгийг 
харгалзан,

Доорхи зүйлсийг хэлэлцэн тохиров.
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1 дүгээр зүйл. ТОДОÐХОÉËОËТ
Энэхүү Конвенцид:
(a) “Барааг тодорхойлох, кодлох уялдуулсан систем” (цаашид “уялдуулсан
 ситем” гэх) гэж зүйл, мөр болон тэдгээрийн тоон код, хэсэг, бүлэг, болон
 мөрийн тайлбар бүхий Жагсаалт, мөн энэхүү Конвенцид хавсаргасан  

 Уялдуулсан системийн тайлбар дүрмийг хэлнэ,
(b) “Ãаалийн тарифын жагсаалт” гэж импортын бараанд гаалийн татвар
 ногдуулах зорилгоор Хэлэлцэн тохирогч Талын хууль тогтоомжоор бий  

 болгосон жагсаалтыг хэлнэ,
(c) “Статистикийн Жагсаалт” гэж импорт, экспортын статистик мэдээ гаргах 
 зорилгоор Хэлэлцэн тохирогч Талаас тогтоосон барааны жагсаалтыг хэлнэ,
(d) “Тариф, статастикийн нэгдсэн жагсаалт” гэж барааг импортлоход 
 Хэлэлцэн тохирогч талаас хууль ёсоор шаарддаг гаалийн тарифын болон 
 статистикийн нэгдсэн жагсаалтыг хэлнэ,
(e) “Çөвлөл байгуулах тухай Конвенц” гэж 1950оны 12-р сарын 15-нд 
 Брюссель хотноо үйлдсэн Ãаалийн хамтын ажиллагааны Зөвлөл байгуулах  

 тухай Конвенцийг хэлнэ,
(f) “Çөвлөл” гэж (е) заалтад дурьдсан хамтын ажиллагааны Зөвлөл байгуулах  

 тухай конвенцийг хэлнэ,
(g) “Ерөнхий нарийн бичгийн дарга” гэж Зөвлөлийн ерөнхий нарийн бичгийн
 даргыг хэлнэ,
(h)  “Со¸рхон батлах” гэсэн нэр томъёогоор соёрхон батлах, хүлээн зөвшөөрөх
 буюу батлах үйлдлийг илэрхийлнэ.

2 дугаар зүйл. ХÀВСÐÀËТ
Энэхүү Конвенцийн хавсралт түүний салшгүй хэсэг болох бөгөөд уг Конвенциос 

хийсэн иш үндэслэл нь түүний хавсралтад нэг адил хамаарна.

3 дугаар зүйл. ХÝËÝËЦÝÍ ТОХÈÐОÃЧ ТÀËУУДЫÍ 
Х¯ËÝÝХ ¯¯ÐÝÃ

4 дүгээр зүйлийн заалт доорхи зүйлд хамаарахгүй болно. Үүнд: 
(а) Хэлэлцэн тохирогч Тал бүр энэ заалтын (с)-д зааснаас бусад тохиолдолд 

тухайн улсын хувьд энэхүү конвенц хүчин төгөлдөр болохоос өмнө гаалийн 
тарифын болон статистикийн жагсаалтаа уялдуулсан системд нийцүүлсэн 
байх үүрэг хүлээж байна. Ингэснээр тухайн орны гаалийн тарифын болон 
статистикийн жагсаалтын хувьд: 
(I) Уялдуулсан системийг бүх зүйл, мөрийг тэдгээрийн тоон кодын хамт ямар
нэг нэмэлт буюу шинэчлэлгүйгээр ашиглах, 
(II) Уялдуулсан системийн тайлбар дүрэм , бүх хэсэг, бүлэг, мөрийн тайлбарыг 
хэрэглэх бөгөөд Уялдуулсан системийн хэсэг, бүлэг, зүйл, буюу мөрийн хүрээг 
шинэчлэхгүй байх, 
(Ш) Уялдуулсан системээр тогтоосон дарааллыг баримтлах үүрэг хүлээж 
байгаа болно.

(в) Хэлэлцэн тохирогч Тал бүр худалдааны нууц задлах буюу үндэсний 
аюулгүй  байдалд хохирол учруулах зэрэг онцгой шалтгаангүй нөхцөлд 
импорт, экспортын статистик мэдээг Уялдуулсан системийн 6 оронгийн 
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кодоор, эсхүл өөрийн санаачилгаар түүнээс ч илүү нарийвчилсан түвшингээр 
гаргаж нийтийн хүртээл болгоно, 

(с) Тариф, статистикийн нэгдсэн жагсаалтдаа (a) (i), (a) (ii), (a) (iii)-aap хүлээсэн 
үүргээ биелүүлж байгаа нөхцөлд Хэлэлцэн тохирогч Тал нь гаалийн  тарифын 
жагсаалтдаа Уялдуулсан системийн мөрийг хэрэглэхгүй байж болно.
1. Хэлэлцэн тохирогч Тал бүр энэ зүйлийн 1 (а)-д заасны дагуу хүлээсэн үүргээ 

хэрэгжүүлэх, Уялдуулсан системийг дагаж хэрэглэх явдлыг хангахын тулд 
үндэсний хууль тогтоомждоо шаардлагатай зохицуулалт хийж болно

2. Энэ зүйлийн заалтууд нь хэлэлцэн тохирогч Талаас энэхүү Конвенцийн 
хавсралтад дурьдсаан 6 оронгийн кодоос илүү, барааг ангилах 
нарийвчилсан задаргааг гаалийн тарифын болон статистикийн жагсаалтдаа 
нэмж нэвтрүүлэх явдлыг үгүйсгэхгүй болно.

Хөгжиж буй орнуудад Уялдуулсан системийг хэсэгчлэн хэрэглэх талаар 2 дугаар 
зүйл

1. Хэлэлцэн тохирогч хөгжиж буй аливаа орон өөрийн гадаад худалдааны хэв  
заншил буюу засаг захиргааны байгууллагын бололцоо нөхцөлийг үндэс 
болгож Уялдуулсан системийн бүх буюу зарим мөрийг хэрэглэх явдлыг 
шаардлагатай гэж үзсэн хугацаагаар хойшлуулж байна.

2. Энэ зүйлийн заалтын дагуу Уялдуулсан системийг хэсэгчилэн хэрэглэхээр 
шийдвэрлэсэн Хэлэлцэн тохирогч хөгжиж буй аливаа орон нь тухайн орны 
хувьд энэхүү конвенц хүчин төгөлдөр болсноос хойш таван жилийн дотор, 
эсхүл энэ зүйлийн нэг дэх заалтыг үндэслэн түүнээс хойшхи хугацаанд 
уялдуулсан системийн 6 оронтой кодыг мөрдөж эхлэхийн тулд өөрийн бүхий 
л хүч чармайлтыг гаргах болно.

3. Энэ зүйлийн заалтын дагуу уялдуулсан системийг хэсэгчлэн хэрэглэхээр 
шийдвэрлэсэн Хэлэлцэн тоохирогч Тал нь аливаа нэг-зураас бүхий мөрөнд 
багтах хоёр зураас бүхий мөрийг эсхүл аливаа нэг зүйлд багтах бүх нэг зураас 
бүхий мөрийг баримтлах буюу баримтлахгүй байж болно. Ийнхүү хэсэгчлэн 
мөрдөж байгаа тохиолдолд Уялдуулсан системийн хэрэглэхгүй үлдээсэн 
кодын 6 дахь буюу 5 ба 6 дахь оронгийн тоог “0” буюу “00”-ээр тус тус 
тэмдэглэнэ. 1, 4 дүгээр зүйлийн заалт доорхи зүйлд хамаарахгүй болно. Үүнд:

4. Энэ зүйлийн заалтын дагуу уялдуулсан системийг хэсэгчлэн хэрэглэхээр 
шийдвэрлэсэн хөгжиж буй аливаа орон нь Хэлэлцэн тохирогч Тал болох үедээ 
тухайн орны хувьд энэхүү конвенц хүчин төгөлдөр болсон үеэс эхлэн түүний 
аль мөрүүдийг хэрэглэхгүй байх тухай түүнээс хойш өмнө хугацаанд хэрэглэх 
мөрүүдийн тухай ерөнхий нарийн бичгийн даргад мэдэгдэнэ.

5. Энэ зүйлийн дагуу Уялдуулсан системийг хэсэгчлэн хэрэглэхээр шийдвэрлэсэн 
хөгжиж буй аливаа орон Хэлэлцэн тохирогч Тал болох үедээ тухайн орны 
хувьд энэхүү Конвенц хүчин төгөлдөр болсноос 3 жилийн дараа Уялдуулсан 
системийн нийт 6 оронтой кодыг хэрэглэх үүрэг хүлээж байгаа тухайгаа 
Ерөнхий нарийн бичгийн даргад албан ёсоор мэдэгдэнэ.

6. Энэхүү зүйлийн заалтын дагуу Уялдуулсан системийг хэсэгчлэн мөрдөж 
байгаа хөгжиж байгаа аливаа орон хэрэглэхгүй байгаа мөрүүдийн хувьд 3 
дугаар зүйлийн дагуу хүлээх үүргээс чөлөөлөгдөнө.
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 5 дугаар зүйл. ХӨÃЖÈЖ БУÉ ОÐÍУУДÀД ¯Ç¯¯ËÝХ
ТЕХÍÈКÈÉÍ ТУСËÀËЦÀÀ

Хэлэлцэн тохирогч хөгжилтэй орнууд нь хүсэлт гаргасан хөгжиж буй орнуудад 
харилцан тохирсон нөхцөлөөр, тухайлбал боловсон хүчин бэлтгэх, тэдгээр орны 
жагсаалтыг Уялдуулсан системтэй зохицуулах, ийнхүү зохицуулсан системийг 
Уялдуулсан системийн өөрчлөлтийн дагуу тухай бүр шинэчилж байх эсвэл 
конвенцийн заалтуудыг хэрэглэх талаар зөвлөлгөө өгөх зэрэг техникийн туслалцаа 
үзүүлж болно

6 дугаар зүйл. УЯËДУУËСÀÍ СÈСТЕМÈÉÍ ХОÐОО
1. Энэхүү конвенцийн үндсэн дээр хэлэлцэн тохирогч Тал бүрийн төлөөлөгчдөөс 

бүрдсэн Уялдуулсан системийн хороог байгуулна
2. Хороо ердийн нөхцөлд жил тутам хоёроос доошгүй хугацаанд хуралдана.
3. Хороог Ерөнхий нарийн бичгийн дарга хуралдуулах бөгөөд хэлэлцэн  тохирогч 

Талууд өөрөөр шийдвэрлээгүй бол хурлыг Зөвлөлийн төв байранд хийнэ.
4. Уялдуулсан системийн хороонд Хэлэлцэн тохирогч Тал бүр нэг санал хураалгах 

эрхтэй байна.Харин гаалийн буюу эдийн засгийн холбоо, тэрчлэн тэдгээрийн нэг 
буюу түүнээс олон гишүүн нь энэхүү конвенцийн хэлэлцэн тохирогч Ттал болж 
байгаа тохиолдолд Хэлэлцэн тохирогч эдгээр Тал зөвхөн нэг л санал өгнө. Үүнтэй 
нэг адил 11 зүйлийн (b) заалтындагуухэлэлцэнтохирогчТал болох ёстой гаалийн 
буюу эдийн засгийн холбооны бүх гишүүн орон энэхүү Конвенцийн Хэлэлцэн 
тохирогч Тал болбол тэдгээр нь мөн л нэг саналын эрхтэй.

5. Уялдуулсан системийн хорооны дарга, түүний нэг буюу түүнээс дээш 
орлогчийг сонгоно.

6. Хороо нь өөрийн дэгийг гишүүдэд ногдох саналын гуравны хоёроос доошгүй 
хувийн шийдвэрээр гаргана. Ийнхүү гаргасан дэгийг Зөвлөл батлана.

7. Хороо нь шаардлагатай гэж үзсэн тохиолдолд өөрийн ажилд ажиглагчаар 
оролцуулахаар засгийн газар хоорондын болон олон улсын бусад байгууллагыг 
урина.

8. Хороо нь шаардлагатай гэж үзсэн салбар хороо буюу ажлын хэсгийг байгуулах 
бөгөөд ингэхдээ, ялангуяа 7-р зүйлийн 1 (а) заалтыг эн тэргүүнд харгалзана. 
Салбар хороо, ажлын хэсэгт гишүүн элсүүлэх, санал хураалгах асуудал болон 
түүний дэгийг хороо тодорхойлно.

7 дугаар зүйл. ХОÐООÍЫ ÝÐХËÝХ ÀСУУДÀË
1. Уялдуулсан системийн Хороо нь 8 дугаар зүйлийн заалтыг харгалзах үндсэн 

дээр дараахи асуудлыг эрхэлнэ. Үүнд:
(a) Хэрэглэгчдийн хэрэгцээ шаардлага, олон улсын худалдааны арга 

ажиллагаа, хэв загварт гарч буй өөрчлөлтийг харгалзах үндсэн дээр энэхүү 
Конвенцид оруулах шаардлагатай гэж үзсэн өөрчлөлтийг санал болгох

(b) Тайлбар бичиг, Ангиллын талаархи байр суурь буюу уялдуулсан системийг 
тайлбарлахад гарын авлага болгон ашиглах бусад зөвлөмж бэлтгэх,

(c) Уялдуулсан системийг нэг мөр тайлбарлан хэрэглэхэд чиглэсэн зөвлөмж 
бэлтгэх,

(d) Уялдуулсан системийг хэрэглэхтэй холбогдсон мэдээллийг эмхэтгэж 
тараах,  
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ГААЛИЙН ЭРХ ЗҮЙ
ХАВСРАЛТ

(e) Хэлэлцэн тохирогч талууд,  Зөвлөлийн гишүүд, тэрчлэн шаардлагатай гэж 
үзсэн засгийн газар хоорондын буюу олон улсын бусад байгууллагуудад 
өөрийн санаачилгаар, эсхүл тэтгээрийн хүсэлтээр Уялдуулсан системийн 
барааны ангилалтай холбогдсон аль ч асуудлаар мэдээлэл, гарын авлага 
өгч байх, 

(f) Өөрийн үйл ажиллагаа тэдгээрийн дотор энэхүү конивецэд оруулахаар 
санал болгож бэлтгэсэн нэмэлт өөрчлөлт, Тайлбар бичиг, Ангилалын 
талаарх байр суурь болон бусад зөвлөмжийнхөө талаар Зөвлөлийн чуулган 
бүрт тайлагнах 

(g) Уялдуулсан системийн Хорооноос төсөвтэй холбогдсон асуудлаар гаргасан 
захиргааны шийдвэрийг зөвлөл батлана 

8 дугаар зүйл. ÇӨВËӨËÈÉÍ Ã¯ÉЦÝТÃÝХ ¯¯ÐÝÃ 
1. Энэхүү Конвецийн Хэлэлцэн тохирогч Тал болох Зөвлөлийн аль нэг гишүүн 

тухайн саналуудыг буюу тэдгээрийн заримыг дахин хянуулахаар Уялдуулсан 
системийн Хороонд буцаах хүсэлт гаргаагүйгээс бусад тохиолдолд Зөвлөл 
нь Уялдуулсан системийн хорооноос бэлтгэсэн энэхүү Конвенцийг өөрчлөх 
саналыг хянан үзэж, 16-р зүйлд заасны Хэлэлцэн тохирогч Талуудад Зөвлөмж 
болгоно.

2.  Уялдуулсан системийн хорооны чуулган болж өнгөрсөн сарын удаах сар  
дуусхаас өмнө энэхүү конвецийн хэлэлцэн тохирч Талаас тухайн асуудлыг 
зөвлөл авч үзэх ёстой гэсэн мэдэгдлийг Ерөнхий нарын бичгийн даргад 
өгөөгүй бол Уялдуулсан системийн Хорооны чуулганы явцад бэлтгэсэн 
тайлбар бичиг, Ангилалын талаархи байр суурь болон уялдуулсан системийг 
тайлбарлахтай холбогдсон бусад зөвөлгөө, тэрчлэн Уялдуулсан системийг 
нэг мөр тайлбарлах, хэрэглэх явдлыг хангахад ёигэлсэн зөвлөмжийг Зөвлөл 
өатөлсан гэж тооцно.

3.  Энэхүү конвецийн Хэлэлцэн тохирогч Тал болох Завлөлийн аль нэг гишүүн 
тухайн асуудыг бүхэлд нь буюу зарим хэсгийг нь дахин хянуулахаар Уялдуулсан 
системийн хооронд буцаах хүсэлт гаргаагүйгээс бусад тохиолдолд зөвлөл 
нь энэ зүйлийн 2 дахь заалтын дагуу оруулсан Тайлбар бичиг, Ангилалын 
талаархи байр суурь, бусад зөвөлгөө буюу зөвлөмжүүдийг батална.

 9 дүгээр зүйл. ÃÀÀËÈÉÍ ТÀТВÀÐЫÍ ХÝМЖÝÝ
Хэлэлцэн тохирогч Талууд нь энэхүү Конвецийн дагуу гаалийн татварын 

хэмжээтэй холбогдсон асуудлаар ямар нэг үүрэг хүлээгээгүй болно.
10 дугаар зүйл.  МÀÐÃÀÀÍ ШÈÉДВÝÐËÝХ ТÀËÀÀÐ

1.  Энэхүү Конвенцийг тайлбарлах, хэрэглэхээс үүдэн гарсан маргааныг  
Хэлэлцэн тохирогч Талууд аль болох хэлэлцээний журмаар шийдвэрлэхийг  
эрмэлзэнэ.     

2. Маргаанд оролцогч Талууд өрсдөө шийдвэрлэж чадаагүй аль ч маргаанаа 
Уялдуулсан системийн хороонд оруулах бөгөөд уг хороо түүнийг авч үзээд 
шийдвэрлэх талаар зөвлөмж гаргана.

3. Хэрэв Уялдуулсан системийн хороо маргааныг шийдвэрлэж чадахгүй бол уг 
асуудлыг Зөвлөлд оруулна. Зөвлөл нь тззнийг байгуулах тухай Конвенцийн iii 
дугаар зүйлийн (e) заалтын дагуу зөвлөмж гаргана.

4. Маргаанд оролцогч Талууд Зөвлөлийн зөвлөмуийг заавал биелүүлэх тухайгаа 
урьдчилан тохиролцож болно. 
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11 дүгээр зүил. ХÝËÝËЦÝÍ ТОХÈÐОÃЧ ТÀË БОËОХ
ÝÐХ Ç¯ÉÍ ¯ÍДÝС

Дор дурьдсан орон болон байгууллага энэхүү Конвенцийн Хэлэлцэн тохирогч 
Тал байж болно. Үүнд:

(a) Зөвлөлийн гишүүн орнууд,
(b) Энэхүү Конвенциор зохицуулсан бүх буюу зарим асуудлаар гэрээ 

хэлэлцээрт нэгдэн орох эрх олгогдсон гаалийн буюу эдийн засгийн холбоод,
(c) Зөвлөлөөс өгсөн чиглэлийн дагуу гишүүнд эсэх урилгыг Ерөнхий нарийн 

бичгийн даргаас авсан аль ч орон зэрэг болно.

12 дугаар зүйл. ХÝËÝËЦÝÍ ТОХÈÐОÃЧ ТÀË БОËОХ                                                
ДÝÃ ЖУÐÀМ

1.  Энэхүү Конвенцийн Хэлэлцэн тохирогч Тал байж болох эрх бүхий аль ч орон, 
гаалийн буюу эдийн засгийн холбоо нь:
(a) Конвенцийг батлах тухай тайлбар хийхгүйгээр түүнд гарын үсэг зурснаар,
(b) Батлах тухай тайлбар хийж гарын үсэг зурсны дараа батламж бичгээ 

гардуулснаар, тэрчлэн
(c) Конвенцид гарын үсэг зурах нээлттэй хугацаа дууссаны дараа түүнд нэгдэн 

орсноор энэхүү Конвенцийн Хэлэлцэн тохирогч Тал болж болно.
2. 11 дүгээр зүйлд дурьдсан орон, гаалийн буюу эдийн засгийн холбоод нь 

энэхүү Конвенцид 1986 оны 12 дугаар сарын 31 хүртэлх хугацаанд Брюссель 
хотноо байрладаг Зөвлөлийн төв байранд гарын үсэг зурж болно. Дурьдсан 
хугацаанаас хойш Конвенцид нэгдэн орж болно.

3. Батламж бичиг буюу нэгдэн орсон баримт бичгийг Ерөнхий нарийн бичгийн 
 даргад хадгалуулна.

13 дугаар зүйл. КОÍВЕÍЦ Х¯ЧÈÍ ТӨÃӨËДӨÐ 
БОËОХ ТУХÀÉ

1. 11 дүгээр зүйлд дурьдсан 17-гоос цөөнгүй орон, гаалийн буюу эдийн засгийн 
холбоо батлах тухай тайлбар хийлгүйгээр гарын үсэг зурсан, эсхүл батламж 
бичиг буюу нэгдэн орсон баримт бичгээ хадгалуулснаас хойш дор хаяж 12 
cap, гэвч 24 сараас илүүгүй хугацаа өнгөрөхөд тохиолдох 1 дүгээр сарын 
1-ний өдөр энэхүү Конвенц хүчин төгөлдөр болно. Аль ч тохиолдолд хүчин 
төгөлдөр болох хугацаа 1987 оны 1 дүгээр сарын 1-нээс өмнө байж болохгүй.

2. Энэхүү зүйлийн 1 дэх заалтад дурьдсан тооны доод хязгаарт тооны доод 
хязгаарт хүрсний дараа батлах тайлбар хийлгүйгээр гарын үсэг зурах, батлах, 
эсхүл нэгдэн орох аль ч орон, гаалийн буюу эдийн засгийн холбооны хувьд 
энэхүү Конвенц нь тухайн орон, холбооноос өөр эрт хугацаа заагаагүй 
тохиолдолд батлах тухай тайлбар хийлгүйгээр гарын үсэг зурсан, батламж 
бичиг, эсхүл нэгдэн орсон тухай бичгээ хадгалуулснаас нь хойш дор хаяж 
12 сар, гэвч 24 сараас хэтрэхгүй хугацаа өнгөрөхөд тохиолдох хүрээ 1 
дүгээр сарын 1-ний өдөр хүчин төгөлдөр болно. Ãэвч хүчин төгөлдөр болох 
хугацаа  нь энэ зүйлийн 1 дэх заалтад дурьдсан хүчин төгөлдөр болох 
хугацаанаас эртгүй байна. 
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14 дүгээр зүйл. ХÀÐÀÀТ ÍУТÀÃ ДÝВСÃÝÐ¯¯ДÝÝС ÝÍÝХ¯¯
КОÍВЕÍЦÈÉÃ МӨÐДӨХ ТУХÀÉ

1. Энэхүү Конвенцийн Хэлэлцэн тохирогч Тал болж буй аль ч орон Хэлэлцэн 
тохирогч Тал болохдоо буюу түүнээс хойшхи хугацаанд олон улсын харилцааг 
нь хариуцдаг бүх буюу зарим нутаг дэвсгэртээ энэхүү Конвенцийг хамруулах 
тухайгаа Ерөнхий нарийн бичгийн даргад мэдэгдэх замаар тунхаглаж болно. 
Энэхүү мэдэгдэл нь уг мэдэгдэлд өөр эрт хугацаа заагаагүй нөхцөлд түүнийг 
Еренхий нарийн бичгийн дарга хүлээн авснаас хойш дор хаяж 12 cap, гэвч 
24 сараас хэтрэхгүй хугацаа өнгөрөхөд тохиолдох 1 дүгээр сарын 1-ний өдөр 
хүчинтэй болно. Ãэвч энэхүү Конвенц нь холбогдох орны хувьд хүчин төгөлдөр 
болохоос өмнө хугацаанд тухайн нутаг дэвсгэрийн хувьд мөрдөгдөхгүй.

2. Энэхүү Конвенц нь дурьдсан нутаг дэвсгэрийн хувьд холбогдох Хэлэлцэн  
тохирогч Тал олон улсын харилцааг нь хариуцахаа больсон өдөр буюу 15 
дугаар зүйлд заасан журмын дагуу Ерөнхий нарийн бичгийн даргад мэдэгдсэн 
түүнээс өмнөх хугацаанд хүчингүй болно.

15 дугаар зүйл. ЦУЦËÀХ ТУХÀÉ
Энэхүү Конвенцийн үргэлжлэх хугацаа нь хязгааргүй байна. Үүнээс гадна, 

аливаа хэл элцэн тохирогч Тал уг хугацааг тогтоож болох бөгеөд хэрэв өөр хугацаа 
заагаагүй л бол Еренхий нарийн бичгийн дарга цуцлах тухай батламж бичиг 
үйлдсэнээс нэг жилийн дараа уг цуцлалтын хүчин төгөлдөр болсонд тооцно.

16 дугаар зүйл. ӨӨÐЧËӨËТ ОÐУУËÀХ ДÝÃ ЖУÐÀМ
1. Зөвлөл энэхүү Конвенцийг өөрчлөх тухай зөвлөмжийг Хэлэлцэн тохирогч 

Талуудад өгч болно.
2. Зөвлөмж болгосон өөрчлөлтийг эсэргүүцэж байгаа тухайгаа Хэлэлцэн 

тохирогч аль ч Тал Ерөнхий нарийн бичгийн даргад мэдэгдэж болно. Тэрчлэн 
энэ зүйлийн 3 дахь заалтад дурьдсан хугацаанд уг мэдэгдлээ буцаан авч болно.

3. Зөвлөмж болгосон өөрчлөлтийг түүнийг эсэргүүцсэн мэдэгдэл гараагүй 
тохиолдолд түүний тухай Ерөнхий нарийн бичгийн дарга мэдэгдсэнээс хойш 
6 сарын дараа батлагдсанд тооцно.

4. Батлагдсан өөрчлөлт нь Хэлэлцэн тохирогч бүх Талын хувьд дараах өдрүүдийн 
аль нэгэнд хүчин төгөлдөр болно. Үүнд:
(a) зөвлөмж болгосон өөрчлөлтийн тухай 4 дүгээр сарын 1-нээс өмнө 

мэдэгдсэн бол тухайн мэдэгдэл өгснөөс хойш өнгөрөх 2 дахь жилийн 1 
дүгээр сарын 1-ний өдөр, эсхүл

(b) зөвлөмж болгосон өөрчлөлтийн тухай 4 дүгээр сарын 1-нээс хойш 
мэдэгдсэн бол тухайн мэдэгдэл өгснөөс хойш өнгөрөх 3 дахь жилийн 1 
дүгээр сарын 1-ний өдөр.

5. Хэлэлцэн тохирогч Талын статистикийн болон гаалийн тарифын жагсаалт, 
тэрчлэн 3 дугаар зүйлийн 1 (с)-д дурьдсан тохиолдолд тариф, статистикийн 
нэгдсэн жагсаалтыг энэ зүйлийн 4 дэх заалтад тодорхойлсон хугацаанд 
Уялдуулсан системийн өөрчлөлтийн дагуу зохицуулна.

6. Энэхүү Конвенцид батлах тайлбар хийгүйгээр гарын үсэг зурах, түүнийг 
батлах, эсхүл түүнд нэгдэн орох аль ч орон, гаалийн буюу эдийн засгийн 
холбоо нь Хэлэлцэн тохирогч Тал болох үед нь энэ зүйлийн 3 дахь заалтын 
дагуу хүчин төгөлдөр болсон буюу батлагдсан аль ч өөрчлөлтийг баталсанд 
тооцно.
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 17 дугаар зүйл. ХÝËÝËЦÝÍ ТОХÈÐОÃЧ ТÀËУУДÀÀС УЯËДУУËСÀÍ
СÈСТЕМÈÉÍ ТÀËÀÀÐ ÝДËÝХ ÝÐХ

Хэлэлцэн тохирогч Талууд Уялдуулсан системд холбогдох бүх асуудлаар 6 дугаар 
зүйлийн 4 дэх заалт, 8 дугаар зүйл, 16 дугаар зүйлийн 2 дахь заалтын дагуу дараах 
эрхийг эдэлнэ. Үүнд:

(a) энэхүү Конвенцийн дагуу хэрэглэж байгаа Уялдуулсан системийн бүх 
хэсэгт холбогдох,

(b) энэхүү Конвенц нь түүний хувьд 13 дугаар зүйлийн дагуу хүчин төгөлдөр 
болох өдрийг хүртэлх хугацаанд энэхүү Конвенцийн дагуу хэрэглэхээр 
үүрэг хүлээсэн Уялдуулсан системийн бүх хэсэгт холбогдох,

(c) 4 дүгээр зүйлийн 5 дахь заалтад заасан гурван жилийн хугацаанд 
Уялдуулсан системийн нийт 6 оронтой кодыг хэрэглэх албан ёсны үүрэг 
хүлээсэн тохиолдолд, энэ хугацааг дуустал Уялдуулсан системийн бүх 
хэсэгт холбогдох.

18 дугаар зүйл. ТÀÉËБÀÐ
Энэхүү Конвенцид ямар нэгэн тайлбар хийхийг хориглоно.

19 дүгээр зүйл. ЕÐӨÍХÈÉ ÍÀÐÈÉÍ БÈЧÃÈÉÍ ДÀÐÃÀÀС
ХÈÉХ МÝДÝÃДÝË

Ерөнхий нарийн бичгийн дарга нь Хэлэлцэн тохирогч Тал, гарын үсэг зурсан 
бусад орон, Зөвлөлийн гишүүн боловч энэхүү Конвенцийн Хэлэлцэн тохирогч Тал 
бус орон, мөн түүнчлэн Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Ерөнхий нарийн бичгийн 
даргад дараахи зүйлийн тухай мэдэгдэнэ. Үүнд:

(a) 4 дүгээр зүйлийн дагуу хүлээн авсан мэдэгдлийн тухай
(b) 12 дугаар зүйлийн дагуу гарын үсэг зурсан, баталсан буюу нэгдэн орсон 

тухай
(c) энэхүү Конвенц нь 13 зүйлийн дагуу хүчин төгөлдөр болох тухай хугацааны 

тухай,
(d) 14 дүгээр зүйлийн дагуу хийсэн мэдэгдлийн тухай.
(e) 15 дугаар зүйлийн дагуу хийсэн цуцлалтын тухай.
(f) 16 дугаар зүйлийн дагуу Конвенцид оруулахаар санал болгож тавьсан  

өөрчлөлтийн тухай.
(g) 16 дугаар зүйлийн дагуу санал болгосон өөрчлөлтөөс татгалзсан тухай, 

мөн тийнхүү татгалзсанаа хэрэгсэхгүй болгосон тухай.
(h) 16 дугаар зүйлийн дагуу хүлээн авсан өөрчлөлт, түүний хүчин төгөлдөр 

болох хугацааны тухай.

20 дугаар зүйл. ÍÝÃДСÝÍ ¯ÍДÝСÍÈÉ 
БÀÉÃУУËËÀÃÀД Б¯ÐТÃ¯¯ËÝХ

Энэхүү Конвенцийг Зөвлөлийн Ерөнхий нарийн бичгийн даргын өргөн 
мэдүүлснээр Нэгдсэн үндэсний байгууллагын дүрмийн 102 дугаар зүйлийн дагуу 
Нэгдсэн Үндэсний Байгууллагын нарийн бичгийн дарга нарын газарт хүргүүлнэ.

Дээр дурьдсаныг нотолж гарын үсэг зурагсад, зохих ёсоор олгогдсон бүрэн 
эрхийн дагуу, энэхүү Конвенцид гарын үсэг зурав.
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1983 оны 6 дугаар сарын 14-ний өдөр Брюссель хотноо англи, франц хэлээр тус 
бүр нэг эх хувь үйлдэв. Эх хувиуд нэг адил хүчинтэй бөгөөд Зөвлөлийн Ерөнхий 
нарийн бичгийн дарга нь туүний баталгаат хуулбарыг 11 дүгээр зүйлд заасан бүх 
орон, гаалийн буюу эдийн засгийн холбоодод хүргүүлнэ.

УЯËДУУËСÀÍ СÈСТЕМÈÉÍ ЕÐӨÍХÈÉ ТÀÉËБÀÐ Д¯ÐÝМ
“Барааг тодорхойлох, кодлох уялдуулсан систем”-ийн Жагсаалтын дагуу барааг 

ангилахад дараах зарчмыг баримтална. Үүнд:
1. Хэсэг бүлэг болон дэд бүлгийн гарчиг нь барааг ангилахад зөвхөн анхан 

шатны лавлагаа баримжаа болно. Хууль ёсны ангил ал нь зүйлийн гарчиг бол 
он хол богдох хэсэг, бүлгийн тайлбараар тодорхойлогдохын зэрэгцээ эдгээр 
зүйл болон тайлбарт өөрөөр заагаагүй бол дор дурьдах дүрмийн заалтыг 
баримтална.

2. (а)  аливаа зүйлд дурьдагдах ямар нэг бараа бүтээгдэхүүнтэй холбоотой заалт  
нь тухайн бараа, бүтээгдэхүүний үндсэн онцлог шинжийг хадгалж буй иж 
бүрдэл болоогүй буюу гүйцэт боловсруулаагүй бүтээгдэхүүнд нэг адил 
хамаарагдана. Энэ заалт нь мөн иж бүрдэл болсон, гүйцэт боловсруулсан 
боловч (эсвэл энэхүү дүрмийн дагуу иж бүрдэл болсон, гүйцэт 
боловсруулсанд тооцогдох) эвлүүлж угсраагүй буюу салган задалсан 
бараа, бүтээгдэхүүнд нэгэн адил хамаарна. 

   (b) Аливаа зүйлд дурьдагдах материал, бодистой холбоотой заалт нь тухайн 
материал, бодисыг өөр бусад материал, бодистой хольсон хольц, нэгдэлд 
нэгэн адил хамаарна. Тодорхой нэг материал буюу бодисоор хийгдсэн 
бараа, бүтээгдэхүүнтэй холбоотой заалт нь тухайн материал буюу 
бодисоор бүхэлдээ буюу хэсэгчлэн хийгдсэн бараа бүтээгдэхүүнд нэгэн 
адил хамаарна. Нэгээс дээш тооны материал буюу бодисоор хийгдсэн 
бараа, бүтээгдэхүүнийг 3-р дүрмийн зарчмыг баримтлан ангилна.

3. 2 (b) дүрмийг хэрэглэх буюу бусад шалтгаанаар тухайн бараа, бүтээгдэхүүн 
нь 2 буюу түүнээс дээш зүйл ангиар ангилагдаж болох тохиолдолд дараахи 
байдлаар ангилна. Үүнд:
(a) Тухайн барааны шинжийг ерөнхийд нь тодорхойлж заасан зүйл ангиас 

илүү нарийн тодорхойлж заасан зүйл ангийг эрхэмлэнэ. Ãэхдээ, хоёр буюу 
түүнээс дээш зүйл тус бүр нь хольц буюу нийлмэл бүтэцтэй барааны 
агуулгад орсон материал буюу бодисын зөвхөн нэг хэсэг, эсвэл жижиглэн 
худалдаалах зориулалтаар савлагдсан иж бүрдэл барааны зөвхөн нэг 
хэсгийг тодорхойлж байвал тэдгээрийн аль нэг нь арай дэлгэрэнгүй 
тодорхойлолт өгч байлаа ч гэсэн адил тэнцүү ач холбогдолтойд тооцно.

(b) ßнз бүрийн материалаас тогтсон буюу янз бүрийн бүрдэл хэсгүүдээр 
хийгдсэн холимог, нийлмэл бүтэцтэй бараа болон 3 (а) дүрмээр ангилагдах 
боломжгүй, жижиглэн худалдаалах зориулалтаар иж бүрдэл болгон 
савласан барааны хувьд тэдгээрийн үндсэн шинжийг тодорхойлогч 
нэг материал буюу бүрдэл хэсгээр хийсэнд тооцож ангилна. Ãэхдээ энэ 
шалгуурыг ашиглаж болох тохиолдолд л энэ заалтыг мөрдөнө.

(c) Хэрэв, ийм бараа, бүтээгдэхүүнийг дээрх 3 (а) буюу 3 (b) дүрмийн 
дагуу ангилах боломжгүй бол адил тэнцүү ач холбогдолтойд тооцогдох 
зүйлүүдээс Жагсаалтад дэс дугаараараа сүүлийнх нь болох зүйл ангид
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хамааруулж ангилна.
4. Өмнө дурьдсан дүрмүүдийг хэрэглэн ангилах боломжгүй бараа 

бүтээгдэхүүнийг, тэдгээртэй хамгийн ойр, төстэй бараа бүтээгдэхүүний зүйл 
ангид хамааруулж ангилна.

5. Өмнө дурьдсан дүрмүүдэд нэмэлт болгон, тэнд дурьдагдсан барааны тухайд 
дараахи зарчмыг баримтална. Үүнд:
(а) ßмар нэг бараа иж бүрдэл барааг хадгалж, агуулж байх зорилгоор 

тохирсон хэв загвар гарган үйлдсэн, яс чанар сайтай, удаан эдэлгээтэй, 
тухайн бараатайгаа хамт нийлүүлдэг, зургийн аппаратын гэр, хөгжмийн 
зэмсэг, бууны гэр, зургийн хэрэгсэл зүүлт чимэглэлийн хайрцаг гэх мэт гэр 
хайрцаг савыг хамтад нь худалдан борлуулах бараа бүтээгдэхүүнийх нь 
харгалзах зүйл ангид хамааруулан ангилна. Ãэвч энэ дүрмийг, өөрийнхөө 
онцлог шинж төлөвийг бүхэлдээ хадгалсан, бие даасан шинжтэй гэр, 
хайрцаг, савыг ангилахад хэрэглэхгүй.

6. Дээрх 5 (а) дүрэмд заасны адилаар, бараа, бүтээгдэхүүнийг савласан аливаа 
авдар, сав, хайрцаг нь тухайн бараа, бүтээгдэхүүнийг савлахад хэрэглэдэг 
түгээмэл, ердийн сав, баглаа боодол байх тохиолдолд уг бараа бүтээгдэхүүнээ 
дагаж хамтдаа ангилагдана. Харин сав, авдар, чингэлэг, хайрцаг нь дахин 
ашиглагдахаар бол дээрх заалтыг заавал мөрдөх албагүй. 

7. Аливаа нэгэн зүйлийн доторхи бараа бүтээгдэхүүнийг мөрүүдэд хуваан, хүчин 
төгөлдөр ангилалт хийхийн тулд, тухайн мөрүүдийн нэршил, томъёолол болон 
харгалзах мөрийн тайлбаруудыг үндэслэл болгон, зөвхөн ижил түвшингийн 
мөрүүдийг өөр хооронд нь харьцуулж, өмнөх дүрмүүдийн заалтыг тохируулан 
хэрэглэж ангилна. Энэ дүрмийг хэрэглэх явцад, утга нь өөрөөр заагаагүй бол 
холбогдох Хэсэг ба Бүлгийн тайлбарыг нэгэн адил мөрдөнө.
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ДÝËХÈÉÍ ХУДÀËДÀÀÍЫ БÀÉÃУУËËÀÃÀ БÀÉÃУУËÀХ ТУХÀÉ   
МÀÐÐÀКЕШÈÉÍ ХÝËÝËЦÝÝÐ

(Хэсэгчлэн авав)
 

ХÀВСÐÀËТУУДЫÍ ЖÀÃСÀÀËТ

 ХÀВСÐÀËТ 1
 

ХÀВСÐÀËТ 1À   БАРААНЫ ХУДАËДААНЫ ОËОН ТАËТ
    ХЭËЭËÖЭЭРҮҮД 

Тариф, худалдааны ерөнхий хэлэлцээр 1994 
Хөдөө аж ахуй тухай хэлэлцээр 
Эрүүл ахуй, ургамалын эрүүл ахуйн арга хэмжээг хэрэгжүүлэх тухай 
хэлэлцээр Сүлжмэл, нэхмэл бүтээгдэхүүн болон хувцасны тухай 
хэлэлцээр Худалдаан дахь техникийн саад тотгорын тухай хэлэлцээр 
Худалдаатай холбогдсон хөрөнгө оруулалтын арга хэмжээний тухай 
хэлэлцээр Тариф, худалдааны ерөнхий хэлэлцээр 1994-ийн 6 дугаар 
зүйлийг хэрэгжүүлэх тухай хэлэлцээр Тариф, худалдааны ерөнхий 
хэлэлцээр 1994-ийн 7 дугаар зүйлийг хэрэгжүүлэх тухай хэлэлцээр 
Ачилтын өмнөх хяналт шалгалтын тухай хэлэлцээр Ãарал үүслийн 
дүрмийн тухай хэлэлцээр Импортын лицензийн журмын тухай 
хэлэлцээр Татаас болон саармагжуулах арга хэмжээний тухай  хэлэлцээр  
Хамгаалалтын арга хэмжээний тухай хэлэлцээр

 
ХÀВСÐÀËТ 1Б  ҮЙËЧИËÃЭЭНИЙ ХУДАËДААНЫ ЕРӨНХИЙ  

    ХЭËЭËÖЭЭР БОËОН ХАВСРАËТУУД

ХÀВСÐÀËТ 1С  ОЮУНЫ ӨМЧИЙН ЭРХИЙН ХУДАËДААТАЙ  
    ХОËБОÃДСОН АСУУДËЫН ТУХАЙ ХЭËЭËÖЭЭР

 
ХÀВСÐÀËТ 2

МАРÃААН ШИЙДВЭРËЭХ АСУУДËЫÃ ЗОХИÖУУËАХ ДҮРЭМ, 
ЖУРМЫН ТУХАЙ ХАРИËÖАН ОЙËÃОËÖОХ 
БАРИМТ БИЧИÃ

ХÀВСÐÀËТ Ç
ХУДАËДААНЫ БОДËОÃЫÃ ХßНАН ҮЗЭХ МЕХАНИЗМ

ХÀВСÐÀËТ 4
ХßЗÃААРËАÃДМАË ТООНЫ ОРОËÖОÃЧИДТОЙ
ХУДАËДААНЫ ХЭËЭËÖЭЭРҮҮД

Иргэний агаарын тээврийн онгоц худалдах тухай хэлэлцээр Засгийн газрын 
худалдан авалтын тухай хэлэлцээр Сүүн бүтээгдэхүүний тухай олон улсын 
хэлэлцээр Үхрийн махны тухай олон улсын хэлэлцээр
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ХÀВСÐÀËТ 1À

БÀÐÀÀÍЫ ХУДÀËДÀÀÍЫ ОËОÍ ТÀËТ ХÝËÝËЦÝÝÐ¯¯Д

Хавсралт 1А -д зориулсан ерөнхий тайлбар Тариф, худалдааны ерөнхий 
хэлэлцээр 1994-ийн заалт болон Дэлхийн худалдааны байгууллага байгуулах тухай 
хэлэлцээрийн 1А -д заасан бусад хэлэлцээр (цаашид “ДХБ-ын тухай хэлэлцээрийн 
Хавсралт 1А-д заасан хэлэлцээрүүд” гэнэ)-ийн заалтын утга санаа зөрчилдөх 
тохиолдолд тухайн зөрчилтэй асуудлын хувьд тэрхүү бусад хэлэлцээрийн заалтыг 
баримтална.

ТÀÐÈФ, ХУДÀËДÀÀÍЫ ЕÐӨÍХÈÉ ХÝËÝËЦÝÝÐ 1994

1.  Тариф, худалдааны ерөнхий хэлэлцээр 1994 (ТХЕХ 1994) нь дараах хэсгээс 
бүрдэнэ.
(a) Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Худалдаа, ажил эрхлэлтийн Бага 

хурлын Бэлтгэл хорооны хоёрдугаар чуулганы төгсгөлийн хуралдаанаар 
баталсан Төгсгөлийн баримт бичигт хавсаргасан Тариф, худалдааны тухай 
1947 оны 10 дугаар сарын 30-ны өдрийн ерөнхий хэлэлцээрийн заалтууд. 
Тэгэхдээ ДХБ-ын тухай хэлэлцээр хүчин төгөлдөр болох өдрөөс өмнө 
хүчин төгөлдөр болсон эрх зүйн эх сурвалжууд (Түр мөрдөх протоколыг 
үл оролцуулан)-ын дагуу зохих засвар, нэмэлт, эсхүл өөрчлөлт орсон 
заалтууд,

(b) ДХБ-ын тухай хэлэлцээр хүчин төгөлдөр болох өдрөөс өмнө ТХЕХ 1947-
гийн дагуу хүчин төгөлдөр болсон дор дурдсан эрх зүйн эх сурвалжийн 
заалтууд:

(i) тарифын буулттай холбогдсон протокол болон батлагдсан жагсаалтууд,
(ii) нэгдэн орох тухай протоколууд (а) түр мөрдөхтэй холбогдсон болон 

түр  мөрдөхөөс татгалзахтай холбогдсон заалтууд болон (b) Протокол 
хүчинтэй болох үед мөрдөгдөж байсан хууль тогтоомжид харшлаагүй, 
ТХЕХ 1947-ийн 2 дугаар бүлгийг илүү бүрэн хэмжээгээр түр мөрдөх 
тухайзаалтуудыг оролцуулахгүйгээр),

(ш) ДХБ-ын тухай хэлэлцээр хүчин төгөлдөр болох өдөр хүчинтэй үйлчилж 
байсан ТХЕХ 1947-ийн 25 дугаар зүйлийн дагуу үүргээс чөлөөлсөн 
шийдвэрүүд1,

(iv) ТXEX 1947-ийн ХЭËЭËÖЭН ТОХИРОËÖОÃЧ ТАËУУДЫН бусад  
шийдвэрүүд.

(c) Дор дурдсан харилцан ойлголцох баримт бичгүүд:
(i)  Тариф, худалдааны ерөнхий хэлэлцээр 1994-ийн 2 дугаар зүйлийн 1(Ь) 

хэсгийг тайлбарлах тухай харилцан Ойлголцох баримт бичиг,

1 Энэ заалтын дагуу үүргээс чөлөөлөгдөх нь 1993 оны 12 дугаар сарын 15-ны өдрийн МТМРА 
баримт бичгийн 2 лугаар бүлгийн 11 болон 12 дугаар хуудасны 7 дахь тайлбар болон 1994 оны 
3 дутаар сарын 21-ний өдрийн МТМ/РА/Согг 6-д тусгагдсан болно. Сайд нарын Бага хурал нь 
энэ заалтад дурдсан үүргээс чөлөөлөх тухай шинэчлэгдсэн жагсаалтыг анхны чуулганаар батлах 
бөгөөд уг жагсаалтад ТХЕХ 1947-гийн дагуу, 1993 оны 12 дугаар сарын 15-наас хойш, ДХБ-ын 
тухай Хэлэлцээр хүчин төгөлдөр болох өдрөөс өмнө зөвшөөрөгдсөн аливаа чөлөөлөлтийг нэмж, 
дээрх хугацаанд хүчингүй болсон чөлөөлөлтийг түүнээс хасна.
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(ii) Тариф, худалдааны ерөнхий хэлэлцээр 1994-ийн 17 дугаар зүйлийг 
тайлбарлах тухай харилцан ойлголцох баримт бичиг,

(ш) Тариф, худалдааны ерөнхий хэлэлцээр 1994-ийн төлбөрийн тэнцэлтэй 
холбогдох заалтын тухай харилцан ойлголцох баримт бичиг,

(iv) Тариф, худалдааны ерөнхий хэлэлцээр 1994-ийн 24 дүгээр зүйлийг 
тайлбарлах тухай харилцан ойлголцох баримт бичиг,

(v) Тариф, худалдааны ерөнхий хэлэлцээр 1994-ийн дагуу’ хүлээх үүргээс 
чөлөөлөх тухай харилцан ойлголцох баримт бичиг,

(vi) Тариф, худалдааны ерөнхий хэлэлцээр 1994-ийн 28 дугаар зүйлийг 
тайлбарлах тухай харилцан ойлголцох баримт бичиг болон

(d) TXEX 1994-ийн Марракешийн Протокол

2. Тайлбар тэмдэглэл
(a) ТХЕХ 1994-ийн заалтууд дахь “хэлэлцэн тохиролцогч тал” гэсэн ишлэлийг 

Ãишүүн” гэж ойлгоно. “Буурай хөгжилтэй хэлэлцэн тохиролцогч тал” 
болон “хөгжингүй хэлэлцэн тохиролцогч тал” гэсэн ишлэлийг “хөгжиж буй 
Ãишүүн орон” болон “хөгжингүй Ãишүүн орон” гэж ойлгоно. “Ãүйцэтгэх 
Захирал” гэсэн ишлэл нь “ДХБ-ын Ерөнхий захирал” гэж ойлгогдох болно.

(b) ТХЕХ 1994-ийн 15 дугаар зүйлийн (1), (2), (8) дугаар хэсэг, 38 дугаар 
зүйл болон 12, 18 дугаар зүйлүүдэд хамаарах тайлбарууд, түүнчлэн 15 
дугаар зүйлийн (2), (3), (6), (7) болон (9) дүгээрхэсэг дэх валютын жич 
хэлэлцээртэй холбогдсон заалтууд дахь ХЭËЭËÖЭН ТОХИРОËÖОÃЧ 
ТАËУУД хэмээн нийтэд хамааруулсаныг ДХБ гэж ойлгоно. ТХЕХ 1994-
ийн заалтуудын дагуу бусад үүргүүдийг ХЭËЭËÖЭН ТОХИРОËÖОÃЧ 
ТАËУУД -ад хариуцуулсан тохиолдолд тэдгээрийг Сайд нарын бага хурал 
гүйцэтгэнэ.

(c) (i)  TXEX 1994-ийн эх бичвэрүүд англи, франц, испани хэл дээр адил  
      хүчинтэй байна.

(ii) TXEX 1994-ийн франц хэлээрх эх бичвэрийг МТЫ.ТЫС/41 баримт 
бичгийн Хавсралт А -д дурдсан томъёоллоор засварлан өөрчлөх ёстой.

(iii) ТХЕХ 1994-ийн адил хүчинтэй испани хэлээрх эх бичвэрийн үүргийг 
эрх зүйн үндсэн эх сурвалж болон түүвэр баримт бичгийн цувралын 1Ү 
боть дахь эх бичвэр гүйцэтгэх ёстой бөгөөд тэр нь МТЫ.ТЫС/41 баримт 
бичгийн Хавсралт В-д заасан томъёоллоор засварлан өөрчлөгдсөн 
байвал зохино.

3. (a) ТХЕХ 1994-ийн 2 дугаар бүлгийн заалтууд нь аливаа Ãишүүнээс тухайн
  Ãишүүн ТХЕХ 1947-ийн Хэлэлцэн тохирогч тал болохоос өмнө баталсан 

заавал мөрдөгдөх ёстой тусгай хууль тогтоомжийн дагуу авсан бөгөөд 
дотоодын ус, эсхүл эдийн засгийн онцгой бүсийн усан дахь боомтуудын 
хооронд арилжааны зорилгоор ашиглагдаж буй гадаадад баригдсан, эсхүл 
гадаадад засварлагдсан хөлөг онгоцыг ашиглах, худалдах, худалдан авах, 
эсхүл түрээслэхийг хориглож буй арга хэмжээний хувьд мөрдөгдөхгүй. Энэ 
үл хэрэглэх тохиолдол нь (а) тэдгээр хууль тогтоомжийн үл нийцэх заалтыг 
үргэлжлүүлэн мөрдөх буюу даруй өөрчлөх, (Ь) уг хууль тогтоомжийн үл 
нийцэж буй заалтад оруулах тухайн нэмэлт нь ТХЕХ 1947-ийн 2 дугаар 
бүлгийн заалттай нийцэх явдлыг бууруулахгүй байхуйц нэмэлтийн хувьд 
тус тус хэрэглэгдэнэ. Энэхүү үл хэрэглэгдэх тохиолдолд нь ДХБ-ын 
тухай хэлэлцээр хүчин төгөлдөр болох өдрөөс өмнө мэдэгдэл нь өгөгдөн 
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хүчин төгөлдөр болсон дээр дурдсан хууль тогтоомжийн дагуу авсан арга 
хэмжээгээр хязгаарлагдана. Хэрэв ийм хууль тогтоомж нь ТХЕХ 1994-ийн 
2 дугаар бүлэгтэй үл нийцэхүйцээр ихээхэн өөрчлөгдвөл энэхүү хэсгийн 
заалтад хойшид үл хамаарна.

(b) Сайд нарын бага хурал нь энэ үл хэрэглэх тохиолдлыг ДХБ-ын тухай  
хэлэлцээр хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс хойшхи таван жилийн хугацаанаас 
хэтрүүлэхгүйгээр, түүний дараа үл хэрэглэх тохиолдол хүчинтэй байх бүхий 
л хугацаанд, тухайн үл хэрэглэх тохиолдол мөрдөгдөх шаардлагыг бий 
болгосон нөхцөл байдлыг шалгах зорилгоор хоёр жил тутам хянан үзнэ.

(c) Энэ үл хэрэглэх тохиолдолд хамрагдах арга хэмжээ авсан Ãишүүн нь 
холбогдох хөлөг онгоц хийгдсэн болон хийгдэн нийлүүлэгдэх таван жилийн 
дундаж үзүүлэлтээс бүрдэх дэлгэрэнгүй статистикийн мэдээ, түүнчлэн 
энэ үл хэрэглэх тохиолдолд хамрагдах холбогдох хөлөг онгоцыг ашиглах, 
худалдах, худалдан авах, түрээслэх, эсхүл засварлахтай холбогдсон нэмэлт 
мэдээллийг жил бүр ирүүлнэ.

(d) Энэ үл хэрэглэх тохиолдол нь үл хэрэглэх тэрхүү тохиолдлыг арилгасан 
Ãишүүний нутаг дэвсгэр дээр үйлдвэрлэсэн хөлөг онгоцыг ашиглах, худалдах, 
худалдан авах, түрээслэх, эсхүл засварлах харилцан адил байх болон хувь 
тэнцүү гэж аливаа Ãишүүн үзэж байвал ийм хязгаарлалтыг Сайд нарын бага 
хуралд урьдчилан мэдэгдэл өгсний үндсэн дээр чөлөөтэй нэвтрүүлнэ.

(e) Энэ үл хэрэглэх тохиолдол нь салбарын хэлэлцээрүүд болон бусад 
хуралдааны хүрээнд хэлэлцэн тохирсон тухай уг үл хэрэглэх тохиолдолд 
хамаарах хууль тогтоомжийн тодорхой асуудлуудтай холбогдсон 
шийдвэрийг хөндөхгүй.

Тариф, худалдааны ерөнхий хэлэлцээр 1994-ийн 2 дугаар зүйлийн 1(b) дэд 
хэсгийг тайлбарлах тухай харилцан ойлголцох баримт бичиг

Ãишүүд үүгээр дор дурдсан зүйлийн талаар хэлэлцэн тохиролцов:
1. 2 дугаар зүйлийн 1 (Ь) дэд хэсэгт заасан эрх, үүргийг ил тод байх явдлыг  

хангах зорилгоор тусгайлсан үүрэг бүхий бараанд ногдуулах аливаа 
“бусад татвар.эсхүл хураамжийн мөн чанар болон хэмжээг тухайн заалтад 
дурдсанчлан, ТХЕХ1994-т хавсрагдсан буултын жагсаалтад тэдгээр татвар, 
эсхүл хураамжийг хэрэглэж буй тарифт бүтээгдэхүүний нэр төрлөөр бичнэ. 
Тийнхүү бичигт нь “бусад татвар, эсхүл хураамж”-ийн эрх зүйн байдлыг 
өөрчлөхгүй гэж ойлгоно.

2. 2 дугаар зүйлийн зорилгод “бусад татвар, эсхүл хураамж” мөрдөгдөж эхлэх  
өдөр нь 1994 оны 4 дүгээр сарын 15-ны өдөр байна. “Бусад татвар, эсхүл 
хураамж”-ийг хэрэглэж эхэлсэн тэр өдрийн байдлаар буултын түвшинг 
жагсаалтад бичнэ. Буултыг хойшид дахин хэлэлцэн тохирох, эсхүл шинэ 
буултыг хэлэлцэн тохирох тухай бүр тухайн тарифт бүтээгдэхүүний хувьд 
мөрдөгдөх хугацаа нь холбогдох Жагсаалтад шинэ буултыг оруулан бичсэн 
он, cap, өдөр болно. Ãэхдээ, аливаа тодорхой тарифт бүтээгдэхүүний буултын 
ТХЕХ 1947, эсхүл ТХЕХ 1994-т анх орж бичигдсэн эрх зүйн эх сурвалжийн 
он, cap, өдөр нь лавлагааны жагсаалтын багана 6-д мөн үргэлжлэн бичигдэнэ.

3. “Бусад татвар, эсхүл хураамж” нь бүх жагсаалтад тэмдэглэгдэж бичигдэнэ.
4. Хэрэв тарифт бүтээгдэхүүн нь урьд нь буултад хамрагдаж байсан бол холбогдох 

жагсаалтад бичигдсэн “бусад татвар, эсхүл хураамж”-ийн хэмжээ нь буултыг 
тухайн жагсаалтад анх оруулан бичих үед байсан хэмжээнээсээ ихгүй байна. 
Аливаа Ãишүүн нь “аливаа татвар, эсхүл хураамж” буй эсэхийг, эдгээр “бусад 
татвар, эсхүл хураамж” тухайн бүтээгдэхүүний тарифыг анх уялдуулах үед 
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байхгүй байсан гэсэн үндэслэлээр, түүнчлэн аливаа “бусад татвар, эсхүл 
хураамж” нь өмнөх уялдуулсан хэмжээтэйгээ нийцэж буй эсэхийн талаар 
ДХБ-ын тухай хэлэлцээр хүчин төгөлдөр болсон өдрөөс хойш гурван жилийн 
хугацаанд, эсхүл тухайн жагсаалтыг ТХЕХ 1994-ийн салшгүй хэсэг болгож 
буй батламж бичгийг ДХБ-ын Ерөнхий нарийн бичгийн даргад хадгалуулсан 
өдрөөс ХОЙШ, хэрэв энэ өдөр нь хожуу байх тохиолдолд, гурван жилийн 
хугацаанд тус тус чөлөөтэй саналаа илэрхийлж болно.

5. Жагсаалт дахь “бусад татвар, эсхүл хураамж”-ийн бичилт нь ТХЕХ 1994-ийн 
дагуу хэрэгжүүлэгдэх, 4 дүгээр хэсэгт зааснаас бусад эрх, үүрэгтэй эдгээр 
татвар хураамж нийцэж буй эсэхийг хөндөхгуй. Бүх Ãишүүд аливаа “бусад 
татвар, эсхүл хураамж” нь уг үүрэгтэй нийцэж буй эсэх талаар хэдийд ч байр 
сууриа илэрхийлэх эрхээ хадгална.

6. Энэхүү харилдан ойлголцох баримт бичгийн зорилгоор ТХЕХ 1994-ийн 22 
болон 23 дугаар зүйлийн заалтуудыг Маргаан шийдвэрлэх тухай Харилцан 
ойлголцох баримт бичигт тайлбарлаж заасны дагуу мөрдөнө.

7. Тухайн Жагсаалтыг ТХЕХ 1994-ийн салшгүй хэсэг болгож буй батламж 
бичгийг, ДХБ Lin тухан хэлэлцээр хүшш төгөлдөр болох өдрөөс өмнө ТХЕХ 
1947-гийн Хэлэлцэн тохирогч Талуудын Ерөнхий захиралд, эсхүл үүнээс хойш 
ДХБ-ын Ерөнхий захиралд хадгалуулах үед Жагсаалтаас хасагдсан “бусад 
татвар.эсхүл, хураамж”-ийг тухайн жагсаалтад хойшид нэмж оруулахгүй 
бөгөөд мөрдөгдөх хугацаанд байсан хэмжээнээс бага хэмжээгээр бичигдсэн 
аливаа “бусад татвар, эсхүл хураамж”-ийг эдгээр нэмэлт, эсхүл өөрчлөлтийг 
хэрэв батламж бичгийг хадгалуулсан өдрөөс хойш зургаан сарын дотор 
хийгээгүй бол уг байсан хэмжээнд нь хүртэл нэмэгдүүлж болохгүй.

8. ТXEX 1994-ийн 2 дугаар зүйлийн 1 дүгээр хэсгийн (Ь)-ийн зорилгод нийцүүлэн 
буулт бүрийн хувьд мөрдөгдөх хугацаатай холбогдсон 2 дахь хэсэгт дурдсан 
шийдвэр нь 1980 оны 3 дугаар сарын 26-ны өдөр гарсан мөрдөгдөх хугацааны 
тухай шийдвэр (В13Ь 273/24) -ийг орлоно. 
Тариф, худалдааны ерөнхий хэлэлцээр 1994-ийн 17 дугаар зүйлийг 

тайлбарлах тухай харилцан ойлголцох баримт бичиг 
Гишүүд,

17 дугаар зүйлийн 1 дүгээр хэсэгт дурдагдсан улсын худалдааны үйлдвэрийн 
газрын үйл ажиллагаатай холбогдсон Ãишүүдийн үүргийг 17 дугаар зүйлд тусгахдаа 
хувийн худалдаачдын импорт, эсхүл экспортыг хөндөж буй засгийн газрын арга 
хэмжээ нь ТХЕХ1994 -т заасан ялгаварлахгүй байх нөхцөлийн ерөнхий зарчмуудтай 
нийцэж байх шаардлагатай гэдгийг тэмдэглэн, 

Ãишүүд нь улсын худалдааны үйлдвэрийн газартай холбогдсон засгийн газрын 
арга хэмжээний хувьд ТХЕХ 1994-ийн дагуу хүлээсэн үүргээ цаашид биелүүлэх 
ёстойг тэмдэглэн, 

Энэхүү харилцан ойлголцох баримт бичиг нь 17 дугаар зүйлд заасан зарчмын 
журмыг хөндөх ёсгүй гэдгийг хүлээн зөвшөөрч, 

Дор дурдсан зүйлийн талаар хэлэлцэн тохиролцов: 
1.  Улсын худалдааны үйлдвэрийн газрын үйл ажиллагааны ил тод байдлыг 

хангах зорилгоор 5 дугаар хэсгийн дагуу байгуулагдах ажлын хэсгээр дор 
дурдсан шалгуур тодорхойлолтыг баримтлан хянан үзэх явддыг хангахын 
тулд эдгээр үйлдвэрийн газрын талаар Ãишүүд Барааны худалдааны зөвлөлд 
мэдэгдэж байна, тухайлбал: 
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 “Тусгай эрхийн акт болон хуулиар онцгой буюу тусгай эрх, эсхүл давуу 
нөхцөл олгогдсон бөгөөд эдгээр эрх хэмжээг хэрэгжүүлэх явцдаа өөрсдийн 
худалдан авалт, эсхүл борлуулалтаараа импорт, эсхүл экспортын хэмжээ 
болон чиглэлд нөлөө үзүүлдэг засгийн газрын болон засгийн газрын бус 
үйлдвэрийн газар, түүнчлэн маркетингийн байгууллагууд”. Мэдэгдэл өгөх 
тухай энэхүү шаардлага нь засгийн газрын үйлдвэрийн газрын хэрэгцээнд 
зориулсан яаралтай, эсхүл эцсийн хэрэглээнд, эсхүл дээр тодорхойлсон, эсхүл 
дахин борлуулахгүй буюу борлуулах барааны үйлдвэрлэлд ашиглагдахгүй 
бараа импортлоход мөрдөгдөхгүй.

2. Ãишүүн бүр нь Барааны худалдааны зөвлөлд улсын худалдааны үйлдвэрийн 
газрын тухай мэдэгдэл өгөхтэй холбогдсон өөрийн бодлогыг энэхүү харилцан 
ойлголцох баримт бичгийн заалтуудыг харгалзсаны үндсэн дээр хянан үзнэ. 
Ийнхүү хянан үзэхдээ Ãишүүн бүр үйлдвэрийн газруудын үйл ажиллагааны 
онцлог болон тэдгээрийн үйл ажиллагааны олон улсын худалдаан дахь үр 
нөлөөг нь тодорхой дүгнэж болохуйц бөгөөд өөрийн мэдэгдлийн ил тод 
байдлыг аль болох хангах шаарддагыг удирддага болгох ёстой.

3. Мэдэгдлийг 1960 оны 5 дугаар сарын 24-нд батлагдсан улсын худалдааны 
тухай асуулга (B130 93/184-185) -ын дагуу хийх бөгөөд чингэхдээ, Ãишүүд нь 
1 дүгээр хэсэгт дурдсан үйлдвэрийн газрууд импорт, эсхүл экспорт бодитоор 
хийсэн эсэхийг харгалзахгүйгээр мэдэгдэл хийх ёстой гэж ойлгоно.

4. Аливаа Ãишүүн нь өөр Ãишүүн мэдэгдэл хийх үүргээ бүрэн биелүүлээгүй 
гэж үзэх үндэслэлтэй байвал асуудлыг тухайн Ãишүүнд тавьж болно. Хэрэв 
асуудал зохих ёсоор шийдэгдэхгүй бол тэрээр сөрөг мэдэгдлийг Барааны 
худалдааны зөвлөлд 5 дугаар хэсгийн дагуу байгуулагдах ажлын хэсэгт 
хянуулах зорилгоор гаргаж болох бөгөөд энэ тухайгаа холбогдох Ãишүүнд 
мөн мэдэгдвэл зохино.

5. Ажлын хэсгийг Барааны худалдааны зөвлөлийн нэрийн өмнөөс мэдэгдэл 
болон сөрөг мэдэгдлийг хянан үзэх үүднээс байгуулна. Барааны худалдааны 
зөвлөл нь асуудлыг авч үзэхдээ 17 дугаар зүйлийн 4(c) хэсгийг хөндөхгүйгээр 
мэдэгдэл үнэн зөв эсэх болон нэмэгдэл мэдээлэл шаарддагатай эсэх талаар 
зөвлөмж гаргаж болно. Ажлын хэсэг нь хүлээн авсан мэдэгдлийн үндсэн 
дээр өмнө дурдсан улсын худалдаатай холбогдсон асуултууд нь үнэн зөв 
эсэх болон 1 дүгээр хэсэгт заасан мэдэгдэлд дурдсан улсын худалдааны 
үйлдвэрийн газрын үйл ажиллагааны хүрээг мөн хянан үзнэ. 17 дугаар 
зүйлийг биелүүлэх үүднээс ажлын хэсэг нь засгийн газар болон үйлдвэрийн 
газрын хоорондын харилцааны хэлбэр, эдгээр үйлдвэрийн газруудаас явуулж 
буй үйл ажиллагааны төрлийг тодорхойлсон үлгэрчилсэн жагсаалт гаргана. 
Нарийн бичгийн дарга нарын газар нь Ажлын хэсгийг улсын худалдааны 
үйлдвэрийн газрын олон улсын худалдаатай холбогдсон үйл ажиллагааны 
тухай туслах чанарын ерөнхий танилцуулгаар хангана. Ажлын хэсэгт орж 
ажиллах хүсэлтээ илэрхийлсэн бүх. Ãишүүний тухайд тус ажлын хэсэгт 
гишүүнээр орох нь нээлттэй байна. Ажлын хэсэг нь ДХБ -ын тухай хэлэлцээр 
хүчин төгөлдөр болсноос хойш нэг жилийн дотор хуралдах бөгөөд цаашид 
наад зах нь жилд нэг удаа хуралдана. Ажлын хэсэг нь үйл ажиллагааныхаа 
талаар Барааны худалдааны зөвлөлд жил бүр тайлагнана.2

2.    Энэ ажлын хэсгийн үйл ажиллагааг 1994 оны 4 дүгээр сарын 15-нд гарсан Мэдэгдэл хийх журмын 
тухай Сайд нарын шийдвэрийн 3 дугаар бүлэгт дурдсан ажлын хэсгийн үйл ажиллагаатай уялдуулж 
байна. 
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Тариф, худалдааны ерөнхий хэлэлцээр 1994-ийн                                              
төлбөрийн тэнцэлтэй холбогдсон заалтын тухай харилцан 

ойлголцох баримт бичиг 
Гишүүд, 

ТХЕХ 1994-ийн 12 дугаар зүйл, 18 дугаар зүйлийн В, 1979 оны 11 дүгээр сарын 
28-ны өдөр баталсан Төлбөрийн тэнцэлтэй холбогдуулан хэрэглэх худалдааны арга 
хэмжээний тухай тунхаглал (BISD 26S/205-209, энэхүү харилцан ойлголцох баримт 
бичигт “Тунхаглал 1979” гэнэ)-ын заалтуудыг хулээн зөвшөөрч, эдгээр заалтыг 
тодотгох зорилгоор,3

Үүгээр дор дурдсан зүйлийн талаар хэлэлцэн тохиролцов:

Арга хэмжээг хэрэглэх 
1. Ãишүүд өөрсдийн төлбөрийн тэнцэлтэй холбогдуулан импортыг хязгаарлах 

талаар авсан арга хэмжээгээ цуцпах цаг хугацааны хуваарийг нэн даруй 
нийтэд зарлах өөрийн үүргээ нотлон илэрхийлж байна. Дурдсан хуваарь нь 
төлбөрийн тэнцдийн байдалд гарсан өөрчлөлттэй уялдан өөрчлөгдөж болно 
гэж ойлгоно. Хэрэв тийм хуваарийг Ãишүүн нийтэд зарлаагүй бол тухайн 
Ãишүүн шалтгаанаа заасан тайлбар хийнэ.

2. Ãишүүд худалдаанд бусниулах нөлөөг аль болох бага үзүүлэх арга хэмжээнд 
ач холбогдол өгөх өөрийн үүргээ нотлон илэрхийлж байна. Тийм арга хэмжээ 
нь (энэхүү харилцан ойлголцох баримт бичигт эдгээрийг “үнэд үндэслэсэн 
арга хэмжээ” гэнэ) импортын нэмэгдэл хураамж, импортын нөөцөд тавих 
шаардлага, түүнчлэн импортын барааны үнэд нөлөөлөх худалдааны ижил 
төрлийн бусад арга хэмжээг өөртөө агуулна гэсэн үг юм. Төлбөрийн тэнцэлтэй 
холбогдуулан авч байгаа үнэд үндэслэсэн арга хэмжээг 2 дугаар зүйлийн 
заалтыг үл харгалзан аливаа Ãишүүн өөрийн буултын жагсаалтад тусгагдсан 
татвар дээр нэмж хэрэглэж болно гэж ойлгоно. Түүнчлэн, тухайн Ãишүүн 
энэхүү харилцан ойлголцох баримт бичигт дурдсан мэдэгдэл хийх журмын 
дагуу үнэд үндэслэсэн арга хэмжээ нь тусгайлан заасан татвараас хэр зэрэг 
илүү гарч байгааг тодорхой, тусад нь зааж өгнө.

3. Ãишүүд хэрэв зөвхөн гадаад төлбөртэй холбогдон байдал эрс дордох явдлыг 
үнэд үндэслэсэн арга хэмжээ зогсоож чадахааргүй төлбөрийн тэнщшйн илт 
хүндрэлтэй байгаагаас өөр тохиолдолд төлбөрийн тэнцэлтэй холбоотой 
тооны хязгаарлалтыг шинээр тогтоохоос зайлсхийхийг эрмэлзэх ёстой. 
Ãишүүн тооны хязгаарлалт тогтоосон тохиолдолд тэрээр үнэд үндэслэсэн 
арга хэмжээ нь яагаад төлбөрийн тэнцдийг зохицуулах хангалттай хэрэгсэл 
болж чадахгүй байгаагийн шалтгааныг заасан тайлбарыг өгөх ёстой. Тооны 
хязгаарлалтыг хэвээр хадгалж байгаа Ãишүүн тийм арга хэмжээ, түүний 
хязгаарлах үйлчлэлийг мэдэгдэхүйц бууруулахад гарч байгаа дэвшлийн 
тухай цаашдын зөвлөлдөөний явцад мэдээлж байна. Төлбөрийн тэнцлийн 
шалтгаанаар импортыг хязгаарласан нэгээс илүү арга хэмжээг нэг төрлийн 
барааны хувьд авч болохгүй гэж ойлгоно.

4. Төлбөрийн тэщэлтэй холбогдуулан импортыг хязгаарлах талаар авч байгаа 
арга хэмжээг зөвхөн импортын ерөнхий түвшинд хяналт тавих зорилгоор 

3  ТХЕХ 1994-ийн 12* дугаар зүйл, эсхүл 18 дугаар зүйлийн В-ийн дагуу Ãишүүний хүлээсэн эрх, 
үүргийг өөрчлөх зорилгыг агуулсан зүйл энэхүү харилцан ойлголцох баримт бичигт байхгүй. Маргаан 
шийдвэрлэх тухай харилдан ойлголцох баримт бичгийн хүрээнд боловсруулан хэрэгжүүлж байгаа TXEX 
1994-ийн 22, 23 дугаар зүйлийн заалтуудыг төлбөрийн тэнцлийн шалтгаанаар авч байгаа импортын 
хязгаарлалтын арга хэмжээг хэрэгжүүлэхтэй холбогдон гарах аливаа асуудлын хувьд хэрэглэж болно
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ашиглаж болох бөгөөд тэр нь төлбөрийн тэнцдийн байдаыг зохицуулахад 
шаардагдах хүрээнээс хальж болохгүй. Тохиолдлын шинжтэй хамгаалалтын 
үйлдлийг аль болохоор багасгах зорилгоор аливаа Ãишүүн хязгаарлалтыг 
ил тод хэрэглэнэ. Бараа импортлогч Ãишүүний эрх бүхий байгууллага 
хязгаарлалтад хамаарагдах барааг сонгоход ашиглах шалгуурыг заасан 
хангалттай үндэслэлийг гаргаж өгнө. Ãишүүд 12 дугаар зүйлийн 3 болон 18 
дугаар зүйлийн 10 дугаар хэсгийн дагуу төлбөрийн тэнцэлтэй холбогдуулан 
бүх импортод хэрэглэж байгаа нэмэгдэл хураамж, эсхүл бусад арга хэмжээг 
нэн чухал зарим барааны хувьд хэрэглэхгүй, эсхүл хэрэглэхийг хязгаарлаж 
болно. “Нэн чухал бараа” гэдэг нэр томъёонд хэрэглээний үндсэн хэрэгцээг 
хангахад зориулсан бараа, эсхүл Ãишүүний төлбөрийн тэнцдийг сайжруулах 
талаарх хүчин чармайлтад нөлөөлөх тоног төхөөрөмж, эсхүл үйлдвэрлэлд 
шаардаагатай барааг ойлгоно. Тооны хязгаарлалт хийхдээ аливаа Ãишүүн 
зөвхөн зайлшгүй тохиолдолд тодохой үе шаттгайгаар импортыг хязгаарласан 
лиценз хэрэглэж болно. Импортлохыг зөвшөөрсөн барааны тоо хэмжээ, 
эсхүл үнийг тодорхойлоход зориулан ашиглах шалгуурын хувьд холбогдох 
үндэслэлийг гаргах шаардлагатай.

Төлбөрийн тэнцэлтэй холбогдсон арга хэмжээний
талаар зөвлөлдөх журам

5. Төлбөрийн тэнцэлтэй холбогдсон хязгаарлалтын Хороо (цаашид энэхүү 
харилцан ойлголцох баримт бичигт “Хороо” гэнэ) төлбөрийн тэнцэлтэй 
холбогдуулан хэрэгжүүлэх хязгаарлалтын бүх арга хэмжээг авч хэлэлцэх 
зорилгоор зөвл өлдөж байна. Хорооны гишүүнчлэл нь түүнд ажиллах хүсэлтээ 
илэрхийлсэн бүх Ãишүүдийн хувьд нээлттэй байна. Хороо дор дурдсан заалтыг 
харгалзан 1970 оны 4 дүгээр сарын 28 -нд баталсан төлбөрийн тэнцэлтэй 
холбогдсон хязгаарлалтын асуудааар зөвлөлдөх журам (B15P185/48-53 
цаашид энэхүү харилцан ойлголцох баримт бичигт “зөвлөлдөөний бүрэн 
журам” гэнэ) -ыг баримтална.

6. Шинэ хязгаарлалт нэвтрүүлж байгаа, эсхүл арга хэмжээгээ чангатгах замаар 
хэрэглэж байгаа хязгаарлалтынхаа ерөнхий түвшинг нь дээшлүүлж байгаа 
Ãишүүн тийм арга хэмжээ авснаасаа хойш 4 сарын хугацаанд Хороотой 
зөвлөлдөж эхэлнэ. Тийм арга хэмжээ авсан Ãишүүн зөвлөлдөөн хийхийг 
12 дугаар зүйлийн 4 (а) буюу 18 дугаар зүйлийн 12 (а) хэсгийн дагуу санал 
болгож болно. Хэрэв тийм зөвлөлгөөн хийх хүсэлт гаргаагүй бол Хорооны 
дарга тухайн Ãишүүнийг зөвлөлдөөнд оролцохыг урина. Зөвлөлдөөний 
явцад төлбөрийн тэнцэлтэй холбогдуулан авсан хязгаарлалтын шинэ төрлийг 
нэвтрүүлэх, хязгаарлалтын түвшинг нэмэгдүүлэх, эсхүл хязгаарлалтад 
хамрагдах барааны хүрээг тогтоох зэрэг хүчин зүйлийг авч хэлэлцэж болно.

7. Төлбөрийн тэнцэлтэй холбогдуулан авсан хязгаарлалтын бүх арга хэмжээг  12 
дугаар зүйлийн 4 (Ь) буюу 18 дугаар зүйлийн 12 (Ь) хэсгийн дагуу Хороогоор 
байнга хэлэлцэж байх ёстой бөгөөд ингэхдээ зөвлөлдөж буй Ãишүүнтэй 
тохиролцох, эсхүл Ерөнхий зөвлөлөөс зөвлөмж болгож болох асуудлыг 
авч хэлэлцэх тусгай журмын үндсэн дээр зөвлөлдөөний үе шатны хугацааг 
өөрчлөх боломжтой байх ёстой.   

8. Хэрэв нэн буурай хөгжилтэй Ãишүүн орон, эсхүл хөгжиж буй Ãишүүн орны 
хувьд тэдгээр нь өмнөх зөвлөлдөөний үөэр Хороонд гарган өгсөн хуваарийн 
дагуу чөлөөлөлтийн хүчин чармайлт гаргаж байгаа бол зөвлөлдөөнийг 1972 
оны 12 Дугаар сарын 19-нд баталсан хөнгөвчилсөн журам (В150203/47-
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ГААЛИЙН ЭРХ ЗҮЙ
ХАВСРАЛТ

49, цаашид энэхүү харилцан ойлголцох баримт бичигт “зөвлөлдөөний 
хөнгөвчилсөн журам” гэнэ) -ын дагуу явуулж болно. Хөгжиж буй Ãишүүн 
орны худалдааны бодлогын хяналт, түүнтэй хийх зөвлөлдөөн хуанлийн нэг 
онд төлөвлөгдсөн байвал зөвлөлдөөний хөнгөвчилсөн журмыг мөн ашиглаж 
болно. Энэ тохиолдолд зөвлөлдөөний бүрэн журмыг ашиглах эсэх тухай 
шийдвэрийг 1979 оны Тунхаглалын 8 дугаар хэсэгт дурдсан шалгуурын 
үндсэн дээр гаргана. Нэн буурай хөгжилтэй Ãишүүн орноос бусад тохиолдолд 
хоёроос илүү зөвлөлдөөнийг хөнгөвчилсөн журмаар дараалан хийж болохгүй

Мэдэгдэл буюу баримт бичиг
9. Ãишүүд төлбөрийн тэнцлийн зорилгоор, импортын талаар авсан  хязгаарлалтын 

арга хэмжээг хэрэглэж эхэлсэн, эсхүл аливаа өөрчлөлт оруулсан, түүнчлэн 1 
дүгээр хэсгийн дагуу зарласан тийм арга хэмжээг цуцлах хуваарьт аливаа 
өөрчлөлт оруулсан тухайгаа Ерөнхий зөвлөлд мэдэгдэж байна. Томоохон 
өөрчлөлт оруулсан тухай мэдэгдлийг Ерөнхий зөвлөлд зарлахаас өмнө, эсхүл 
тийнхүү зарласнаас хойш 30 хоногоос хэтрүүлэлгүй өгч байх ёстой. Ãишүүн 
бүр хууль, дүрэм, засгийн газрын мэдэгдэл, нийтэд зориулсан мэдээлэлд 
орсон бүх өөрчлөлтийн талаарх нэгдсэн мэдэгдлийг Ãишүүдээр судлуулахаар 
Ерөнхий зөвлөлд жил бүр өгч байна. Мэдэгдэл нь боломжийн хэрээр тарисрын 
нэр төрлийн түвшинд арга хэмжээг хэрэглэх төрөл, тэдгээрийг хэрэгжүүлэхэд 
ашиглах шалгуур, хамрагдах бараа, худалдааны эргэлтийн тухай бүрэн 
мэдээллийг агуулна.

10. Аль ч Ãишүүний хүсэлтээр мэдэгдлийг Хороогоор авч хэлэлцэж болно. 
Ийнхүү авч хэлэлцэх явддыг мэдэгдэлд хөндсөн тодорхой асуудлыг тодруулах 
буюу 12 дугаар зүйлийн 4 (а), эсхүл 18 дугаар зүйлийн 12 (а) хэсгийн үндсэн 
дээр зөвлөлдөөн хийх шаарддагатай эсэх тухай асуудлыг суддах явддаар 
хязгаарлана. Импортын хувьд бусад Ãишүүдийн зүгээс авсан хязгаарлалтын 
арга хэмжээг төлбөрийн тэнцэлтэй холбогдуулан хэрэглэж байна гэж үзэх 
үндэслэл бүхий Ãишүүд энэ асуудлыг Хороонд тавьж болно. Энэ тохиолдолд 
Хорооны дарга тухайн арга хэмжээний тухай мэдээллийг шаардан авч 
түүнийг бүх Ãишүүдэд хүргүүлнэ. Зөвлөлдөөний явцад холбогдох тайлбар 
авах талаарх Хорооны аливаа Ãишүүний эрхийг хохироохгүйгээр асуудлыг 
зөвлөлдөж буй Ãишүүнээр судлуулахаар урьдчилан хүргүүлж болно.

11. Зөвлөлдөгч Ãишүүн асуудалд холбогдолтой аливаа бусад мэдээллээс гадна  
зөвлөлдөөнд дараах үндсэн баримт бичгийг бэлтгэнэ:
(a) төлбөрийн тэнцлийн байдалд холбогдох дотоод.гадаад хүчин зүйлсийг 

оролцуулан төлбөрийн тэнцдийн хандаага, түүний хэтийн төлөвийн дүн 
шинжилгээ, түүнчлэн тогтвортой, урт хугацааны үндсэн дээр тэнцвэрийг 
хангах зорилгоор хэрэгжүүлж байгаа дотоодын бодлогын арга хэмжээ,

(b) төлбөрийн тэнцэлтэй холбогдуулан хийсэн хязгаарлалтын бүрэн 
тодорхойлолт, түүний эрх зүйн үндэс, тохиолдлын шинжтэй хамгаалалтын 
нөлөөллийг бууруулах талаар авч хэрэгжүүлсэн алхмууд,

(c) Хорооны дүгнэлтийн дагуу импортыг чөлөөлөх зорилгоор сүүлчийн 
зөвлөлдөөнөөс хойш авсан арга хэмжээ,

(d) үлдсэн хязгаарлалтыг цуцлах буюу аажмаар сулруулах төлөвлөгөө.
Холбогдох тохиолдолд ДХБ-д өгсөн бусад мэдэгдэл, эсхүл илтгэлд дурдсан 
мэдээлэлд ишлэл хийж болно. Зөвлөлдөөний хөнгөвчилсөн журмыг 
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хэрэглэж байгаа тохиолдолд зөвлөлдөгч Ãишүүн үндсэн баримт бичигт 
орсон зүйлийн талаар гол мэдээллийг агуулсан өргөдггайг бичгээр өгнө.

12. Хороонд зөвлөлдөх ажлыг хөнгөвчлөх зорилгоор нарийн бичгийн дарга 
нарын газар зөвлөлдөөний төлөвлөгөөний янз бүрийн асуудлаар баримтад 
тулгуурлан туслах чанарын илтгэл бэлдэнэ. Хөгжиж буй Ãишүүн орны хувьд 
нарийн бичгийн дарга нарын газрын илтгэл нь асуудалд холбогдох мэдээлэл, 
зөвлөлдөж буй Ãишүүний төлбөрийн тэнциййн байдал, хэтийн төлөвт гадаад 
худалдааны орчны нөлөөллийн тухай судалгааны материалыг агуулна. Нарийн 
бичгийн дарга нарын газрын техникийн туслалцааны албад нь хөгжиж буй 
Ãишүүн орнуудын хүсэлтээр зөвлөлдөөний баримт бичгийг бэлдэхэд тусламж 
үзүүлнэ.

Төлбөрийн тэнцэлтэй холбогдсон зөвлөлдөөний 
үр дүнгийн талаарх дүгнэлт

13. Хороо зөвлөлдөөний үр дүнгийн талаар Ерөнхий зөвлөлд илтгэнэ. 
Зөвлөлдөөний бүрэн журмыг ашиглаж байгаа тохиолдолд илтгэл нь 
зөвлөлдөөний төлөвлөгөөний янз бүрийн асуудлын талаарх Хорооны дүгнэлт, 
түүнчлэн түүний үндэслэл болсон нөхцөл байдал, шалтгааныг агуулсан 
байна. Хороо нь өөрийн дүгнэлтэд 12 дугаар зүйл, 18 дугаар зүйлийн В, 1979 
оны Тунхаглал, энэхүү харилцан ойлголцох баримт бичгийг биелүүлэхэд тус 
дөхөм үзүүлэхэд чиглэсэн зөвлөмжийн талаар саналаа тусгахыг хичээнэ. 
Төлбөрийн тэнцэлтэй холбогдуулан хэрэглэх хязгаарлалтын арга хэмжээг 
цуцдах хуваарийг гаргаж өгсөн тохиолдолд Ерөнхий зөвлөл тийм хуваарьтай 
Ãишүүн ТХЕХ 1994 -өөр хүлээсэн үүргээ биелүүлж байгаад тооцогдох тухай 
гэсэн зөвлөмж гаргаж болно. Хэрэв Ерөнхий зөвлөл тодорхой зөвлөмж 
гаргасан бол Ãишүүдийн эрх, үүргийг тухайн зөвлөмжийн үүднээс авч үзнэ. 
Ерөнхий зөвлөлийн зүгээс тодорхой зөвлөмжийн талаар санал болгоогүй 
тохиолдолд Хорооны дүгнэлт нь түүний ажлын явцад гарсан янз бүрийн 
санал боддыг тусгана. Зөвлөлдөөний хөнгөвчилсөн журмыг ашиглаж байгаа 
тохиолдолд Хороогоор хэлэлцсэн үндсэн асуудпын хураангуй, зөвлөлдөөний 
бүрэн журмыг хэрэглэхийн ач холбогддын тухай шийдвэрийг илтгэлд тусгана.

Тариф, худалддааны ерөнхий хэлэлцээр 1994-ийн 24 дүгээр зүйлийг 
тайлбарлах тухай харилцан ойлголцох баримт бичиг

Гишүүд,
ТХЕХ 1994-ийн 24 дүгээр зүйлийн заалтуудыг анхааралдаа авч,
ТХЕХ 1947-ийг байгуулсан цагаас хойш гаалийн холбоод, худалдааны чөлөөт
бүсийн тоо, ач холбогдол эрс өсч, өнөөдөр дэлхийн худалдааны үлэмж хэсэг 

тэдгээрт ногдох болсныг хүлээн зөвшөөрч, 
Тэдгээр хэлэлцээрт оролцогчдын эдийн засгийг илүү нягт уялдуулах замаар 

дэлхийн худалдааг өргожүүлэхэд хувь нэмэр оруулж болохыг хүлээн зөвшөөрч, 
Түүнчлэн, бүрэлдэхүүн хэсэг болсон нутаг дэвсгэрүүдийн хоорондын худалдааг 

зохицуулах, татвар болон хязгаарлалтын бусад арга хэмжээг арилгах явддыг бүх 
худалдаанд түгээн дэлгэрүүлсэн тохиолдолд тухайн хувь нэмэр нэмэгдэх бөгөөд 
худалдааны аль нэг чухал салбарыг орхигдуулсан тохиолдолд буурна гэдгийг хүлээн 
зөвшөөрч,



168

ГААЛИЙН ЭРХ ЗҮЙ
ХАВСРАЛТ

Тэдгээр хэлэлцээрийн зорилго нь бүрэлдэхүүн хэсэг болсон нутаг дэвсгэрүүдийн 
хоорондын худалдааг хөнгөвчлөх явдал бөгөөд харин бусад Ãишүүдээс тэдгээр 
нутаг дэвсгэрүүдтэй хийх худалдаан дахь хориг саадыг нэмэгдүүлэхгүй, тэдгээрийг 
байгуулах, эсхүл өргөжүүлэхэд тэдгээрийн оролцогчид нь бусад Ãишүүдийн 
худалдаанд тааламжгүй нөлөө үзүүлэхээс аль болох боломжтой хэмжээгээр 
зайлсхийх болно гэдгийг дахин нотолж

Түүнчлэн, шинэ өргөжүүлсэн хэлэлцээрийг үнэлэх шалгуур, журмыг тодорхой 
болгох замаар 24 дүгээр зүйлийн дагуу мэдэгдэл өгөгдөх хэлэлцээрүүдийг авч 
үзээд Барааны худалдааны зөвлөлийн үр өгөөжтэй үүргийг нэмэгдүүлж, түүнчлэн 
24 дүгээр зүйлд хамрагдах бүх хэлэлцээрийн илүү ил тод байдлыг хангах нь чухал 
гэдэгт итгэл төгс байж,

24 дүгээр зүйлийн 12 дугаар хэсгийн дагуу Ãишүүдийн үүргийг нэг мөр ойлгохын 
чухлыг хүлээн зөвшөөрч,

Үүгээр дор дурдсан зүйлийн талаар хэлэлцэн тохиролцов:
1. Ãаалийн холбоод, худалдааны чөлөөт бүс болон гаалийн холбоо, эсхүл  

худалдааны чөлөөт бүс байгуулахад чиглэгдсэн түр хэлэлцээрүүд нь 24 дүгээр 
зүйлд нийцэж байх, ялангуяа дурдсан зүйлийн 5, 6, 7 болон 8 дугаар хэсгийн 
заалтуудыг хангаж байх ёстой.

24 дүгээр зүйлийн 5 дугаар хэсэг
2. Ãаалийн холбоо байгуулахын өмнө буюу хойно нь хэрэглэж байсан татвар, 

худалдааны зохицуулалтын нөлөөллийн хэмжээний үнэлгээ нь 24 дүгээр 
зүйлийн 5(a) хэсгийн заалтын дагуу татвар, хураамжийн хувьд дундчилсан 
тарифын хэмжээ, хураах гаалийн татварын бүрэн үнэлгээн дээр тулгуурлана. 
Энэ үнэлгээ нь, түүнчлэн тарифын нэр төрөл бүрээр гаалийн холбооноос 
ирүүлсэн мэдээ, түүнчлэн үнэ, тоохэмжээниййлэрхийллээр гарал үүслийн 
орон бүрээрхуваарилан ДХБ-аас гаргасан, төлөөлж буй өмнөх оны импортын 
статистик дээр үндэслэнэ. Нарийн бичгийн дарга нарын газар дундчилсан 
тарифын хэмжээ, хураасан гаалийн татварыг тооцохдоо олон талт худалдааны 
хэлэлцээний Уругвайн үе шатны явцад тарифын саналыг үнэлэхэд ашигласан 
аргачлалыг хэрэглэнэ. Энэ зорилгоор анхааравдаа авч байгаа татвар, хураамж 
нь татварын мөрдөгдөж буй хэмжээ байна. Худалдаа зохицуулах бусад арга 
хэмжээний нөлөөллийг бүрэн үнэлэхэд тооны илэрхийлэл, харьцуулалт 
хүндрэлтэй гэдгийг хүлээн зөвшөөрөх ёстой бөгөөд хөндөгдсөн бараа, 
худалдааны урсгалыг зохицуулах тодорхой арга хэмжээг суддах шаарддагатай 
байж болно.

3. Зөвхөн онцгой тохиолдолд 24 дүгээр зүйлтийн 5(c) хэсэгт заасан “хугацааны 
бодит үргэлжлэл” нь 10 жилээс хэтэрч болно. Хэрэв түр хэлэлцээрийн тал болох 
Ãишүүд 10 жилийн хугацаа хангалтгүй гэж үзсэн тохиолдолд тэд илүү урт хугацаа 
шаарддагатай тухай төгс тайлбарыг Барааны худалдааны зөвлөлд өгнө.

24 дүгээр зүйлийн 6 дугаар хэсэг
4. Ãаалийн холбоо байгуулж байгаа Ãишүүн татварын уялдсан хэмжээгээ 

нэмэгдүүлэхийг санал болгож байгаа тохиолдолд баримтлах журмыг 24 
дүгээр зүйлийн 6 дугаар хэсэгт тогтоосон. Үүнтэй холбогдуулан 1980 оны 
11 дүгээр сарын 10 -нд гаргасан (В13Э 273/26-28) зөвлөмж болон ТХЕХ 
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1994-ийн 28дугаар зүйлийг тайлбарлахтай холбогдсон харилцан ойлголцох 
баримт бичгийн хүрээнд боловсруулж 28 дугаар зүйлд тусгасан журмыг 
гаалийн холбоо, эсхүл гаалийн холбоо байгуулахад чиглэгдсэн түр хэлэлцээр 
байгуулагдмагц тарифын буултыг өөрчлөх, эсхүл цуцлахаас өмнө хэрэгжүүлж 
эхлэх ёстойг Ãишүүд дахин нотолж байна.

5. Харилцан сэтгэл ханамжтай нөхөн тэгштгэлийн үр дүнд хүрэхийн тулд 
эдгээр хэлэлцээг шудрагаар хийж эхлэнэ. Эдгээр хэлэлцээний явцад 24 
дүгээр зүйлийн 6 дугаар хэсгийн дагуу шаардагдаж байгаачлан гаалийн 
холбоо байгуулагдмагц, түүний бусад оролцогчдын тухайн бараанд олгосон 
татварын бууруул алтад зохих анхаарал хандуулах ёстой. Эдгээр бууралт 
нь шаарддагатай нөхөн төлбөрийг хангаж чадахгүй нөхцөлд бусад барааны 
татварыг бууруулах хэлбэрийн нөхөн төлбөрийг гаалийн холбоо санал 
болговол зохино. Тийм саналыг уялдуулсан тарифыг өөрчлөх, эсхүл татаж 
авахтай холбогдуулан тийм хэлэлцээ хийх эрхтэй бусад Ãишүүд анхааралдаа 
авах ёстой. Хэрэв нөхөн төлбөрийн үндсэн дээр зохицуулах боломжгүй хэвээр 
байвал хэлэлцээ үргэлжлэх болно. Хэрэв 28 дугаар зүйлийн дагуу ТХЕХ 
1994-ийн 28 дугаар зүйлийг тайлбарлах тухай харилцан ойлголцох баримт 
бичгийн заалтыг нөхөн төлбөрийн үндсэн дээр зохицуулах тухай хэлэлцээний 
явцад гаргасан бүх хүчин чармайлтаас үл хамааран хэлэлцээ эхэлснээс хойш 
ухаалаг хугацааны туршид тохиролцоонд хүрч чадахгүй бол гаалийн холбоо 
түүнийг үл харгалзан буултыг өөрчлөх, эсхүл татан авах эрхтэй бөгөөд харин 
хөндөгдсөн Ãишүүд энэ тохиолдолд 28 дугаар зүйлийн дагуу мөн чанараараа 
адилхан буултыг татан авах эрхтэй.

6. ТХЕХ 1994 нь гаалийн холбоо байгуулсан, эсхүл гаалийн холбоо байгуулахад 
хүргэсэн түр хэлэлцээрийн үр дүнд татвар бууруулснаас давуу тал олж авсан 
Ãишүүдэд тухайн холбооны бүрэлдэхүүн хэсэг болох оролцогчддоо нөхөн 
төлбөр хийх үүргийг ногдуулахгүй:

Гаалийн холбоо, худалдааны чөлөөт бүсийг хянан үзэх
7. 24 дүгээр зүйлийн 7(a) хэсгийн заалтын дагуу хийгдсэн бүх мэдэгдлийг ажлын 

хэсэг ТХЕХ 1994 болон энэхүү харилцан ойлголцох баримт бичгийн 1 дүгээр 
хэсгийн холбогдох заалтын дагуу авч үзнэ. Ажлын хэсэг энэ талаархи өөрийн 
дүгнэлт бүхий илтгэлийг Барааны худалдааны зөвлөлд хүргүүлнэ. Барааны 
худалдааны зөвлөл шаардлагатай гэж үзсэн Ãишүүддээ тийм зөвлөмж өгч болно.

8. Түр хэлэлцээрийн тухайд ажлын хэсэг өөрийн илтгэлд гаалийн холбоо, эсхүл 
худалдааны чөлөөт бүс байгуулж дуусахад шаарддагатай, санал болгож байгаа 
цаг хугацааны хязгаар, арга хэмжээний талаар холбогдох зөвлөмж өгч болно. 
Шаарддагатай тохиолдолд тэрээр холбогдох хэлэлцээрийг гүнзгийрүүлэн 
хянан үзэж болно.

9. Түр хэлэлцээрийн тал болох аливаа Ãишүүн хэлэлцээрт тусгагдсан  төлөвлөгөө, 
хуваарьт орсон зарчмын өөрчлөлтийн талаар Барааны худалдааны Зөвлөлд 
мэдээлэх бөгөөд хүсэлт гаргасан тохиолдолд Зөвлөл тийм өөрчлөлтийг авч 
хэлэлцэнэ.

10. 24 дүгээр зүйлийн 5(c) хэсгийн заалтыг үл харгалзан 24 дугаар зүйлийн 7(a) 
хэсгийн заалтын дагуу мэдэгдэл хийгдсэн түр хэлэлцээр нь төлөвлөгөө, 
хуваарьгүй байвал ажлын хэсэг өөрийн илтгэлдээ тийм төлөвлөгөө, 
хуваарь хийхийг зөвлөмж болгоно. Ийм тохиолдолд оролцогчид тийм 



170

ГААЛИЙН ЭРХ ЗҮЙ
ХАВСРАЛТ

хэлэлцээрийгхэрэв тэд зөвхөн дурдсан зөвлөмжийн дагуу түүнийг өөрчлөхөд 
бэлэн бус бол хүчин төгөлдөр болгожхэрэгжүүлэхгүй. Öаашид дурдсан 
зөвлөмжийг биелүүлэх асуудлыг дахин авч үзнэ. 

11.TKEX 1947-ийн ХЭËЭËÖЭН ТОХИРОËÖОÃЧ ТАËУУД-аас ТКЕХ 1947-ийн 
Зөвлөлд бүсийн хэлэлцээр (B130 183/38)-ийн тайлантай холбогдуулж өгсон 
зааварт дурдсаны дагуу гаалийн холбоод, худалдааны чөлөөт бүсийг бүрдүүлж 
байгаа нутаг дэвсгэр нь холбогдох хэлэлцээрийн үйлчлэлийн тухай Барааиы 
худалдааны зөвлөлд байнга мэдээлж байна. Аливаа зарчмын өөрчлөлт буюу, 
эсхүл хэлэлцээрт оруулсан нэмэлтийг гарах болгонд нь мэдээлж байна.

Маргаан шийдвэрлэх
12. Маргаан шийдвэрлэх тухай харилцан ойлголцох баримт бичгийн заалтыг 

харгалзан боловсруулсан ТХЕХ 1994 -ийн 22 болон 23 дугаар зүйлийн заалтыг 
гаалийн холбоо, чөлөөт худалдааны бүс, эсх^л гаалийн холбоо, эсхүл чөлөет 
худалдааны бүс байгуулахад хүргэж буй түр хэлэлцээрийн хувьд 24 дүгээр 
зүйлийг хэрэглэхтэй холбогдон гарсан аливаа асуудлын хувьд хэрэглэж болно.

24 зүйлийн 12 дугаар хэсэг
13.ДХБ -ын Ãишүүн бүр, ТХЕХ 1994-ийн дагуу түүний бүх заалтыг биелүүлэх 

талаар бүрэн хариуидага хүлээх бөгөөд тэдгээрийг өөрийн нутаг дэвсгэрийн 
хэмжээнд байгаа бүсийн болон орон нутгийн.засгийн газар, эрх бүхий 
байгууллагууд мөн биелүүлэх явдлыг хангахтай холбогдсон бүхий л бодит 
арга хэмжээг авах ёстой.

14. Маргаан шийдвэрлэх тухай харилцан ойлголцох баримт бичгийн заалтыг 
харгалзан боловсруулсан ТХЕХ 1994-ийн 22 болон 23 дугаар зүйлийн заалтыг 
бүсийн болон орон нутгийн засгийн газар, байгууллагаас авч хэрэгжүүлж 
байгаа биелүүлэх шаардлагатай арга хэмжээний хувьд хэрэглэж болно. Хэргж 
Маргаан шийдвэрлэх байгууллага ТХЕХ 1994-ийн заалтыг биелүүлээгүйг 
тогтоовол үүнд өртөж байгаа Ãишүүн тэдгээрийг биелүүлэхийн тулд 
өөрийн мэдэлд байгаа холбогдох бодит арга хэмжээ авах ёстой. Буулт, эсхүл 
хүлээсэн бусад үүргийн үйлчлэлийг нөхөн тэгшитгэх, зогсоохтой холбогдсон 
заалтуудыг дурдсан үүргийг биелүүлэх явддыг өөрөөр хангах боломжгүй тэр 
тохиолдолд л хэрэглэнэ.

15. Ãишүүн бүр сайн санааны дагуу өөрийн нутаг дэвсгэрийн хэмжээнд авч 
хэрэгжүүлсэн, ТХЕХ 1994-ийн үйлчлэлийг хөндөж буй арга хэмжээний хувьд 
бусад Ãишүүдийн хийсэн танилцуулгыг авч үзэхдээ зөвлөлдөөнд анхаарал 
тавьж, түүнийг амжилттай болгох хангалттай боломж олгох ёстой.

Тариф, худалдааны ерөнхий хэлэлцээр 1994-ийн дагуу хүлээх үүргээс 
чөлөөлөх тухай харилцан ойлголцох баримт бичиг

Гишүүд үүгээр дор дурдсан зүйлийн талаар хэлэлцэн тохиролцов:
1. Үүргээс түр чөлөөлөх, эсхүл мөрдөгдөж буй чөлөөлөлтийн хугацааг сунгах 

тухай хүсэлтэд Ãишүүдээс авахаар санал болгож буй арга хэмжээ, Ãишүүний 
хүрэхээр зорьж буй улс төрийн тодорхой зорилт, түүнчилэн ТХЕХ 1994-
тэй нийцүүлл! хүлээсэн үүрэг нь улс төрийн тодорхой зорилгодоо хүрэхэд 
Ãишүүнд саад болж буй шалтгааныг тодорхойлох ёстой.
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2. ДХБ-ын тухай хэлэлцээр хүчин төгөлдөр болох өдөр хүчинтэй байгаа аливаа 
чөлөөлөлт нь (хэрэв чөлөөлөлт нь дээр дурдсан ДХБ-ын тухай хэлэлцээрийн 
9 дүгээр зүйлийн заалт, журмын дагуу сунгагдаагүй бол) хүчин төгөлдөр 
байх хугацаа нь дууссан өдөр, эсхүл ДХБ-ын тухай хэлэлцээр хүчин төгөлдөр 
болох өдрөөс хойш хоёр жилийн дотор, гэхдээ эдгээрийн аль түрүүлж болох 
хугацаанд хүчингүй болно.

3. ТХЕХ 1994-ийн дагуу эдлэнэ гэж тооцож байсан давуу тал нь:
(a) үүргээс чөлөөлөгдсөн Ãишүүн нь тухайн чөлөөлөлтийн нөхцөл, эсхүл 

болзлыг хангах чадваргүй болох, эсхүл
(b) үүргээс чөлөөлөх нөхцөл, болзолтой нийцсэн арга хэмжээ авсаны 

улмаас хүчингүй болсон, эсхүл багассан тоихолдолд аливаа Ãишүүн 
маргаан шийдвэрлэх тухай харилцан ойлголцох баримт бичгийн дагуу 
боловсруулагдан мөрдөгдөж буй ТКЕХ 1994-ийн 23 дугаар зүйлийн 
заалтыг хэрэглэж болно.

Тариф, худалдааны ерөнхий хэлэлцээр 1994-ийн 28 дугаар зүйлийг 
тайлбарлах тухай харилцан ойлголцох баримт бичиг

Гишүүд үүгээр дор дурдсан зүйлийн талаар хэлэлцэн тохиролцов:
1. Буултыг өөрчлөх, эсхүл хүчингүй болгох зорилгоор нийт экспортод нь буултад 

өртөгдөж буй экспортын эзлэх хувийн жин нь өндөр байгаа (өөрөөр хэлбэл, 
буултыг өөрчилж, эсхүл хүчингүй болгож буй Ãишүүний зах зээлд экспортлох 
бараа) Ãишүүнийг хэрэв тэрээр 23 дугаар зүйлийн 1 дүгээр хэсгийн үндсэн 
дээр хэлэлцээний анхдагч эрхгүй, эсхүл үндсэн сонирхогч тал биш бол, үндсэн 
сонирхогч нийлүүлэгч гэж тооцно. Үүний зэрэгцээ, дурдсан заалтыг, ДХБ-ын 
тухай хэлэлцээр хүчин төгөлдөр болсоноос хойш 5 жилийн дараа Барааны 
худалдааны зөвлөл жижиг болон дунд хэмжээний экспортлогч Ãишүүдийн 
хувьд хэлэлцээний эрхийг хуваарилах явддыг хангах энэ шалгуурын 
үйлчлэлийг хэрхэн хангаж байгааг шийдвэрлэх зорилгоор дахин хянан үзэхээр 
тохиролцсон болно. Хэрэв түүний үйлчлэлийг хангалтгүй гэж үзвэл холбогдох 
мэдээлэл байгаа нөхцдийг оролцуулан боломжийн хэмжээгээр сайжруулах 
талаар санал бэлдэх бөгөөд буултад өртөгдөж буй экспортын тухайн барааны 
бүх зах зээл дэх экспортын хувьд үндэслэсэн шалгуурыг батлана.

2. Хэрэв 1 дүгээр хэсгийн үндсэн дээр үндсэн сонирхогч нийлүүлэгч хэмээн 
өөрийгөө тооцож байгаа Ãишүүн өөрийн шаардлагыг бичгийн хэлбэрээр 
буултыг өөрчилж, эсхүл хүчингүй болгож байгаа Ãишүүнд холбогдох 
нотолгооны хамт хүргүүлэх бөгөөд үүнтэй нэгэн зэрэг энэ тухайгаа нарийн 
бичгийн дарга нарын газарт мэдээлнэ. Тийм тохиолдолд 1980 оны 11 дүгээр 
сарын 10-нд баталсан “28 дугаар зүйлийн дагуух хэлэлцээний журам”-ын 4 
дүгээр хэсгийг хэрэглэнэ (BISD 27S/26-28).

3. Чухам ямар Ãишүүн үндсэн сонирхогч нийлүүлэгч болох (дээр дурдсан 1 
дүгээр хэсэг буюу 28 дугаар зүйлийн 1 дүгээр хэсгийн үндсэн дээр) буюу 
ямар нь үлэмж сонирхогч Ãишүүн болох эсэх асуудлыг шийдвэрлэхэд тухайн 
барааг ҮНТН -ийн үндсэн дээр худалдах явдлыг харгалзан үзнэ. Ãэвч тухайн 
барааг хэлэлцээний бус хөнгөлөлтийн үндсэн дээр худалдахад, түүнчлэн 
буултыг өөрчлөх, эсхүл хүчингүй болгох талаар хэлэлцээ хийх үед, эсхүл 
тэрээр энэхүү хэлэлцээ дуусах үед хэрэв тухайн худалдаанд хөнгөлөлтийн 
нөхцөлийн давуу тал үйлчлэхээ больсон буюу буцаад ҮНТН -д шилжсэн бол 
энэ байдлыг мөн тооцно.
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4. Хэрэв тарифын буултыг өөрчилж, эсхүл шинэ бараа (өөрөөр хэлбэл, гурван 
жилийн хугацаанд худалдааны статистикт тусгагдаагүй бараа)-нд хүчингүй 
болгож байгаа бол барааг ангилан байгаа, эсхүл урьд нь ангилаж байсан 
барааны нэр төрлөөр хэлэлцээний анхны эрх эддэх Ãишүүнийг тухайн 
буултын талаар хэлэлцээний анхны эрхтэй гэж тооцно. Үндсэн болон үлэмж 
сонирхогч нийлүүлэгчийг тодорхойлоход буюу нөхөн төлбөрийг тооцоход 
экспортлогч Ãишүүний хувьд тухайн барааны үйлдвэрлэлийн хүчин чадал 
буюу хөрөнгө оруулалт, экспортын өсөлтийн үнэлгээ, түүнчлэн импортлогч 
Ãишүүний хувьд тухайн барааны эрэлт хэрэгцээний ханддагыг анхааран үзнэ. 
Энэ хэсгийн зорилгоор “шинэ бараа” гэдэгт мөрдөгдөж буй тарифын нэр 
төрлөөс салгах замаар бүрдүүлсэн тарифын шинэ нэр төрлийг ойлгоно.

5. Хэрэв Ãишүүн 4 дүгээр хэсгийн заалтын үндсэн дээр өөрийгээ үндсэн, эсхүл 
үлэмж сонирхогч нийлүүлэгч гэж үзэж байгаа бол тэрээр өөрийн шаардлагыг 
бичгийн хэлбэрээр буултыг өөрчилж, эсхүл хүчингүй болгож байгаа Ãишүүнд 
холбогдох нотолгооны хамт хүргүүлэх бөгөөд үүнтэй нэгэн зэрэг энэ тухай 
нарийн бичгийн дарга нарын газарт мэдээлнэ. Тийм тохиолдолд дээр дурдсан 
“28 дугаар зүйлийн дагуух хэлэлцээний журам”-ын 4 дүгээр хэсгийг хэрэглэнэ.

6. Хэрэв хязгаарлагдаагүй тарифын буултыг тарифын квотоор сольж байгаа 
бол нөхөн төлбөрийн тооцсон хэмжээ нь буултыг өөрчлөхөд жинхэнэ 
өртөгдсөн худалдааны хэмжээнээс их байх ёстой. Нөхөн төлбөрийг тооцох 
үндэслэл нь ирээдүйд хүрэхээр тооцсон худалдааны квотын түвшингээс 
илүү гарсан тэр хэмжээ байна. Ингэхдээ төлөвлөсөн худалдааны тооцоог 
дарааххэмжээнүүдийн аль их дээр үндэслэн хийнэ:
(a) аль ойрын төлөөлөх гурван жилийн хугацааны жилийн дундаж худалдааг 

тухайн хугацааны импортын жилийн дундаж өсөлтөөр, эсхүл 10 хувиар 
нэмэгдүүлсний аль их хэмжээ, болон

(b) аль ойрхон нэг жилийн худалдааг 10 хувиар нэмэгдүүлсэн хэмжээ.
 Нөхөн төлбөрийн талаархи Ãишүүний үүргийн түвшин нь ямарч тохиолдолд 

буултыг бүрэн өөрчилсөний үр дүнд бий болж болох түвшингээс илүү 
гарах ёсгүй.

7. Өөрчлөх, эсхүл хүчингүй болгох буултын хувьд үндсэн сонирхогч нийлүүлэгч 
болох аливаа Ãишүүн (дээр дурдсан 1 дүгээр хэсэг буюу 28 дугаар зүйлийн 1 
дүгээр хэсгийн үндсэн дээр) холбогдох Ãишүүдийн хооронд нөхөн төлбөрийн 
өөр хэлбэрийг тохиролцоогүй бол нөхөн төлбөрийн буултын хэлэлцээний 
анхны эрх олгоно.

Тарнф, худалдааны ерөнхий хэлэлцээр 1994 -ийн                                         
Марракешийн Протокол 

Гишүүд, 
ТХЕХ 1947-ийн хүрээнд, Уругвайн үе шатны тухай Сайд нарын Тунхаглалын 

дагуу хэлэлцээ хийн,
Үүгээр дор дурдсан зүйлийн талаар хэлэлцэн тохиролцов:
1.  Энэ Протоколд хавсаргасан аливаа Ãишүүнд хамаарах буултын жагсаалт 

нь ДХБ-ын тухай хэлэлцээр тухайн Ãишүүний хувьд хүчин төгөлдөр болох 
өдөр уг Ãишүүнд хамаарах ТХЕХ 1994-ийн буултын жагсаалт болно. Нэн 
буурай хөгжилтэй орнуудын хувьд авах арга хэмжээний тухай Сайд нарын 
шийдвэрийн дагуу гаргасан аливаа жагсаалтыг энэ Протоколд хавсаргагдсан 
гэж үзнэ.
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2. Ãишүүн бүрээс тохиролцсон тарифын бууралтыг Ãишүүний жагсаалтад 
өөрөөр зааж болохоос бусад тохиолдолд тэнцүү хэмжээний таван 
түвшинтэйгээр хэрэгжүүлнэ. Уг Ãишүүний жагсаалтад өөрөөр зааж болохоос 
бусад тохиолдолд анхны ийм бууралт нь ДХБ -ын тухай хэлэлпэзр хүчин 
төгөлдөр болох өдрөөс эхлэн мөрдөгдөх бөгөөд дараагийн бууралт бүр 
нь дараагийн жил бүрийн 1 дүгээр сарын 1 -ний өдрөөс эхлэн мөрдөгдөх 
бөгөөд харин сүүлчийн бууралтын хэмжээ нь ДХБ-ын тухай хэлэлцээр хүчин 
төгөлдөр болох өдрөөс хойших дөрвөн жилийн хугацаанаас хэтрэхгүйгээр 
мөрдөгдөнө. Ãишүүний жагсаалтад өөрөөр заагаагүй бол ДХБ -ын тухай 
хэлэлцээрийг хүчин төгөлдөр болсноос нь хойш хүлээн зөвшөөрч буй Ãишүүн 
нь энэ хэлэлцээр түүний хувьд хүчин төгөлдөр болох өдөр, урьд хийгдсэн 
бүх тарифын бууралтыг өмнөх өгүүлбэрийн дагуу тэрээр дараагийн жилийн 
1 дүгээр сарын 1 -ний өдрөөс эхлэн мөрдөх үүрэг хүлээсэн бууралтын хамт 
мөрдөх бөгөөд үлдэж буй бүх тарифын бууралтыг өмнөх өгүүлбэрт дурдсан 
хуваарийн дагуу мөрдөнө. Буурсан тариф нь үе шат бүрт аравтын бутархайн 
эхний оронгоор шатлагдана. Хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүний хувьд, Хөдөө аж 
ахуйн тухай хэлэлцээрийн 2 дугаар зүйлд заасны дагуу, бууралтын шатлалыг 
жагсаалтын холбогдох хэсгүүдэд дурдсаны дагуу хэрэгжүүлнэ.

3. Энэ Протоколд хавсрагдсан жагсаалтуудад дурдсан буулт болон үүрэг 
амлалтын хэрэгжилтийг шаарддагатай гэж үзвэл  Ãишүүд олон талаар хянан 
хэлэлцэж болно. Энэ нь ДХБ-ын тухай хэлэлцээрийн Хавсралт 1А -д дурдсан 
хэлэлцээрүүдийн дагуу Ãишүүдийн эрх үүрэгт хохирол учруулахгүй..

4. Энэ Протоколд хавсрагдсан Ãишүүнд хамаарах жагсаалт нь 1 дүгээр хэсгийн 
заалтын дагуу ТХЕХ 1994-ийн хавсралт болсны дараа, уг Ãишүүн жагсаалт 
нь ТХЕХ 1994-ийн хавсралт болоогүй Уругвайн үе шатны аливаа бусад 
оролцогч үндсэн нийлүүлэгч нь болох аливаа бараатай холбогдсон Протоколд 
хавсрагдсан жагсаалт дахь буултаа бүхэлд нь, эсхүл хэсэгчлэн хэдийд ч хасах, 
эсхүл хүчингүй болгох эрхтэй. Ãэхдээ энэ арга хэмжээг зөвхөн Барааны 
худалдааны зөвлөлд буултын аливаа ийм хасалт хийх, эсхүл хүчингүй болгох 
тухай мэдэгдэл бичгээр өгсөн, түүнчлэн хамаарах жагсаалт нь ТХЕХ 1994-ийн 
жагсаалт болсон бөгөөд тухайн барааг үлэмж сонирхож буй нийлүүлэгчийн 
хүсэлтээр нь зөвлөлгөөн хийсний дараа л авна. Ийнхүү хасагдсан, эсхүл 
хүчингүй болсон аливаа буулт нь нийлүүлэх үндсэн сонирхолтой Ãишүүний 
жагсаалт нъ ТХЕХ 1994-ийн жагсаалт болсон өдрөөс буюу түүнээс хойш 
хүчинтэй болно.

5. (а) Хөдөө аж ахуйн тухай хэл эл цээрийн 4 дүгээр зүйл ийн 2 дугаар хэсгийн 
заалтыг хөндөхгүйгээр ТХЕХ 1994-ийн 2 дугаар зүйлийн дагуу 1 (Ь) болон 
(с) хэсгийн заалтын энэхүү хэлэлцээрийн он, cap, өдрийн талаар ишлэл хийх 
зорилгоор энэ Протоколд хавсаргасан буултын жагсаалтад заасан буултад 
хамаарах аливаа барааны хувьд мөрдөгдөх хугацаа нь энэхүү Протокол 
байгуулсан он, cap, өдөр болно. (Ь) ТХЕХ 1994-ийн 2 дугаар зүйлийн 6 (а) 
хэсэг дэх энэхүү хэлэлцээрийн он, cap, өдрийн талаар ишлэл татах зорилгоор 
энэ Протоколд хавсаргасан буултын жагсаалтын хувьд мөрдөгдөх он, cap, 
өдөр нь энэ Протокол байгуулсан он, cap, өдөр болно.

6. Жагсаалтуудын 3 дугаар бүлэгт заасан тарифын бус арга хэмжээтэй 
холбогдсон буултыг өөрчлөх, эсхүл хүчингүй болгох тохиолдолд ТХЕХ 1994-
ийн 28 дугаар зүйлийн заалтууд болон 1980 оны 11 дүгээр сарын 10 -ны өдөр 
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баталсан “28 дугаар зүйлийн дагуух хэлэлцээний журам” (B150 273/26-28) 
мөрдөгдөнө. Энэ ньТХЕХ 1994-ийн дагуу хүлээсэн Ãишүүний эрх, үүрэгт 
хохирол учруулахгүй.

7. Энэ Протоколд хавсаргасан жагсаалт нь аливаа барааны хувьд ДХБ-ын тухай 
хэлэлцээр хүчин төгөлдөр болох өдрөөс өмнөх ТХЕХ 1997-ийн жагсаалт 
дахь энэ бараанд олгосноос дутуугүй тааламжтай нөхцөл олгоход хүргэж 
буй аливаа тохиолдолд, жагсаалт хамаарах Ãишүүнийг ТХЕХ 1947, эсхүл 
ТХЕХ 1994-ийн 28 дугаар зүйлийн холбогдох заалтуудын дагуу шаарддагатай 
Өайсан байж болохоос бусад холбогдох арга хэмжээг авсанд тооцно. Энэ 
хэсгийн заалт нь зөвхөн Египет, Перу, Өмнөд Африк болон Уругвайы хувьд 
мордөгдөнө.

8. Энэ Протоколд хавсаргасан хавсралтуудыг англи.франц, «испани хэлээр 
үйлдсэн бөгөөд тэдгээр нь адил хүчинтэй байна.

9. Энэхүү Протоколын он, cap, өдөр нь 1994 оны 4 дүгээр сарын 15-ны өдөр 
болно.

 


