
ИРГЭНИЙ АГААРЫН ТЭЭВРИЙН ОНГОЦ ХУДАЛДААЛАХ 
ТУХАЙ ХЭЛЭЛЦЭЭР 

 
 

Удиртгал 
 

Иргэний агаарын тээврийн онгоц худалдаалах тухай хэлэлцээрт (цаашид “энэ 
Хэлэлцээр” гэх) нэгдэн орогч талууд1; 

 
Сайд нар 1973 оны 9 дүгээр сарын 12-14-ний өдөр хуралдахдаа, Олон талт 

худалдааны хэлэлцээний Токиогийн үе шат нь худалдаанд учирдаг саад бэрхшээлийг 
улам бүр үгүй болгох, дэлхийн худалдааны үйл ажиллагаа явуулдаг олон улсын 
тогтолцоог сайжруулах замаар дэлхийн худалдааг хөгжүүлэн тэлж, илүү либералчлах 
зорилтод хүрэх ёстойг хүлээн зөвшөөрснийг тэмдэглэж; 

 
Иргэний агаарын тээврийн онгоц, эд анги, холбогдох тоног төхөөрөмжийн дэлхийн 

худалдааг байж болох дээд эрх чөлөөнд хүргэх, түүний дотор татвараас чөлөөлж,  
худалдааг хязгаарлах, гажуудуулах нөлөөллийг хамгийн боломжит хэмжээнд 
бууруулах, үгүй  болгохыг эрмэлзэж; 

 
Нисэхийн салбарын технологийн цаашдын хөгжлийг дэлхийн хэмжээнд хөхиүлэн 

дэмжихийг эрмэлзэж; 
 

Иргэний агаарын тээврийн онгоцтой холбоотой өөрсдийн үйл ажиллагаанд болон  
дэлхийн  иргэний агаарын тээврийн онгоцны зах зээлийг өргөжүүлэхэд оролцоход нь 
үйлдвэрлэгчдэд өрсөлдөөний шударга, тэгш боломж олгохыг Эрмэлзэж; 

 
Иргэний агаарын тээврийн онгоцны салбарт эдийн засаг болон худалдааны 

нийтлэг, харилцан  ашиг сонирхол чухал болохыг Харгалзаж; 
 

Агаарын тээврийн онгоцны салбарыг эдийн засаг, үйлдвэрлэлийн бодлогын 
онцгой чухал бүрэлдэхүүн хэсэг гэж олон Нэгдэн орогч тал үзэж буйг Зөвшөөрч; 

 
Засгийн газрын дэмжлэг нь өөрөө худалдааг гажуудуулах явдал гэж тооцогдохгүй 

болохыг зөвшөөрөхийн зэрэгцээ, иргэний агаарын тээврийн онгоцны салбарын хөгжил, 
үйлдвэрлэл, маркетингт үзүүлэх Засгийн газрын дэмжлэгийн улмаас үүсэх иргэний 
агаарын тээврийн онгоцны худалдаан дахь сөрөг нөлөөллийг бууруулахаар 
Эрэлхийлж; 

 
Иргэний агаарын тээврийн онгоцны салбарын үйл ажиллагааг арилжааны 

өрсөлдөөний үндсэн дээр явуулахыг Эрмэлзэж, Гишүүдийн засгийн газар, үйлдвэрлэгч 
хоорондын харилцаа нь ихээхэн ялгаатай гэдгийг хүлээн зөвшөөрч; 

 
Энэхүү хэлэлцээрт цаашид “ТХЕХ” гэх Тариф, худалдааны ерөнхий хэлэлцээр 

болон ТХЕХ-ын ивээл дор хэлэлцээ хийж байгуулсан олон талт бусад хэлэлцээрийн 
дагуу хүлээсэн талуудын эрх, үүргийг хүлээн зөвшөөрч; 

 

Энэ Хэлэлцээрийн заалтуудын шударга, шуурхай, үр дүнтэй хэрэгжилтийг хангах 
зорилгоор олон улсын мэдэгдэл, зөвлөлдөөн, хяналтын болон маргаан таслах 
процедур ашиглах, Гишүүд хооронд эрх, үүргийн тэнцвэрийг хадгалах хэрэгцээ 
шаардлагыг зөвшөөрч; 

 
Иргэний агаарын тээврийн онгоцны худалдаа эрхлэх олон улсын тогтолцоог бий 

                                                 
1 “Нэгдэн орогч талууд” гэх ойлголт нь цаашид энэ Хэлэлцээрийн Талууд гэх утгаар ашиглагдана. 

 



болгохыг эрмэлзэж; 

 
Дараахь зүйлсийг тохиролцов. 

 
 

1 дүгээр зүйл 
Бүтээгдэхүүний хамрах хүрээ 

 
1.1 Энэхүү хэлэлцээр нь иргэний агаарын тээврийн онгоцны үйлдвэрлэл, засвар, 

үйлчилгээ, сэргээн босголт, өөрчлөлт, эсхүл хувиргалтад үндсэн эсхүл 
орлуулагч төхөөрөмж болгон ашиглаж байгаа эсэхээс үл хамааран дараахь 
бүтээгдэхүүнд үйлчилнэ: 

 

a) иргэний агаарын тээврийн бүх онгоц, 

b) иргэний агаарын тээврийн бүх онгоцны хөдөлгүүр, түүний эд анги, 
бүрдэл             хэсэг 

c) иргэний агаарын тээврийн онгоцны бусад бүх эд анги, бүрдэл хэсэг, 
дэд  угсралтын хэсэг 

d) газар дээрх нислэгийн бүх дадлагажуур болон түүний эд анги, 
бүрдэл хэсэг. 

 
1.2 Энэ Хэлэлцээрийн зорилгын хүрээнд “Иргэний агаарын тээврийн онгоц” гэж (а) 

цэргийн зориулалттай онгоцноос бусад бүх агаарын тээврийн онгоц, болон (б) 
дээрх 1.1-т заасан бусад бүх бүтээгдэхүүнийг хэлнэ. 

 
 

2 дугаар зүйл 
Гаалийн татвар ба бусад хураамж 

 
2.1 Нэгдэн орогч талууд дараахь зүйлийг зөвшөөрөв. Үүнд: 

 
2.1.1 1980 оны 1 дүгээр сарын 1-ний өдөр, эсхүл энэ Хэлэлцээр хүчин 

төгөлдөр үйлчлэх өдрөөс эхлэн, хэрэв эдгээр нь үйлдвэрлэл, засвар, 
үйлчилгээ, сэргээн босголт, өөрчлөлт эсхүл хувиргалтын явцад 
агаарын тээврийн онгоц эсхүл түүний угсралтад ашиглах бүтээгдэхүүн 
бол гаалийн зориулалтаар Хавсралтад жагсаасан харгалзах тарифын 
гарчгийн дагуу ангилсан бүтээгдэхүүний импортод болон түүнтэй 
холбогдуулан ногдуулах бүхий л гаалийн татвар болон аливаа бүх 
төрлийн бусад хураамжаас2 чөлөөлөх; 

 
2.1.2 1980 оны 1 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс, эсхүл энэ Хэлэлцээр хүчин 

төгөлдөр мөрдөгдөх өдрөөс эхлэн, иргэний агаарын тээврийн онгоцны 
засварт ногдуулах бүхий л гаалийн татвар болон бусад хураамжаас3 
чөлөөлөх; 

 
2.1.3 1980 оны 1 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс, эсхүл энэ Хэлэлцээр хүчин 

төгөлдөр үйлчилж эхлэх өдрөөс эхлэн, 2.1.1 дүгээр зүйлд заасан бүх 
бүтээгдэхүүнийг, мөн 2.1.2 дугаар зүйлд заасан бүхий л засварыг 
татваргүй эсхүл татвараас чөлөөлөх горимоор өөрсдийн ТХЕХ-ийн 
харгалзах хуваарьт тусгах. 

 
2.2 Бүх Нэгдэн орогч талууд: (a) дээрх 2.1 дүгээр зүйлд заасан үүргээ 

хэрэгжүүлэхийн тулд гаалийн удирдлагын эцсийн хэрэглээний системийг авч 
ашиглах, эсхүл тийм системд тохируулах, (b) эцсийн хэрэглээний систем нь 

                                                 

2 “Бусад хураамж” гэдэг нь ТХЕХ-ийн II зүйл дэх утгатай адил байна. 
3 “Бусад хураамж” гэдэг нь ТХЕХ-ийн II зүйл дэх утгатай адил байна. 



бусад Нэгдэн орогч талуудын үзүүлж буй горимтой ижил бөгөөд худалдааны 
саад болохгүй байх татваргүй эсхүл татвараас чөлөөлөх үйлчлэл үзүүлэх 
явдлыг хангах, болон (c) бусад Нэгдэн орогч талуудад эцсийн хэрэглээний 
системийн удирдлагын процедурын талаар мэдээлнэ. 

 
 

3 дугаар зүйл 
Худалдаан дахь техникийн саад тотгор 

 
3.1 Нэгдэн орогч талууд Худалдаан дахь техникийн саад тотгорын тухай 

хэлэлцээрийн заалтуудыг иргэний агаарын тээврийн онгоцны худалдаанд 
ашиглахыг тэмдэглэв. Мөн, иргэний агаарын тээврийн онгоцны баталгааны 
шаардлага болон ашиглалт, засвар үйлчилгээний процедурын тодорхойлолтыг 
Худалдаан дахь техникийн саад тотгорын тухай хэлэлцээрийн заалтын дагуу 
талуудын хооронд зохицуулахыг Нэгдэн орогч талууд зөвшөөрсөн. 

 
 

4 дүгээр зүйл 
Засгийн газраас чиглүүлсэн худалдан авалт, 

албан журмын  туслах гүйцэтгэх гэрээ ба урамшуулал 
 

4.1 Иргэний агаарын тээврийн онгоцны худалдан авагч нь арилжааны болон 
технологийн хүчин зүйлс дээр үндэслэн ханган нийлүүлэгчийг чөлөөтэй 
сонгоно. 

 

4.2 Нэгдэн орогч талууд аливаа Нэгдэн орогч талын ханган нийлүүлэгчдийг 
ялгаварлан гадуурхсан байдлаар агаарын тээвэрлэгч, агаарын хөлөг онгоц 
үйлдвэрлэгч, эсхүл иргэний агаарын тээврийн онгоц худалдан авахад оролцож 
бусад этгээдэд иргэний агаарын тээврийн онгоцыг аливаа тодорхой эх 
үүсвэрээс худалдан авахыг шаардах, эсхүл үндэслэлгүй дарамт учруулах 
ёсгүй. 

 
4.3 Нэгдэн орогч талууд, энэ Хэлэлцээрт хамаарах бүтээгдэхүүний худалдан 

авалтыг зөвхөн өрсөлдөхүйц үнэ, чанар, нийлүүлэлтийн үндсэн дээр хийх 
ёстой болохыг зөвшөөрөв. Хэдий ийм боловч, Энэ Хэлэлцээрт хамаарах 
бүтээгдэхүүний Худалдан авалтын хэлэлцээр байгуулах зөвшөөрөл, эсхүл 
хэлэлцээр байгуулах эрхтэй холбогдуулан, Нэгдэн орогч тал нь, өрсөлдөөний 
үндсэн дээр, бусад Нэгдэн орогч талуудын шаардлага хангасан фирмээс 
дутуугүй тааламжтай байх нөхцөлтэйгөөр, өөрийн шаардлага хангасан 
фирмийг бизнесийн боломжоор хангахыг шаардаж болно.4 

 
4.4 Аливаа нэг тодорхой эх үүсвэрээс иргэний агаарын хөлгийг худалдах, 

худалдан авахад, аль нэг гарын үсэг зурагч талаас ханган нийлүүлэгчдийн 
эсрэг ялгаварлан гадуурхах байдал үүсэхүйц аливаа төрлийн урамшуулал 
олгохоос зайлсхийхийг Нэгдэн орогч талууд зөвшөөрөв. 

 
 

5 дугаар зүйл 
Худалдааны хязгаарлалт 

 
5.1 Нэгдэн орогч талууд нь иргэний агаарын тээврийн онгоцны импортыг 

хязгаарлах зорилгоор, ТХЕХ-ийн холбогдох заалтуудтай үл нийцэх байдлаар 
тоон хязгаарлалт (импортын квот), эсхүл импортын тусгай зөвшөөрлийн 

                                                 
4 “...дутуугүй тааламжтай байх нөхцөлтэйгөөр, ... бизнесийн боломжоор хангахыг...” гэсэн хэллэг нь, аль нэг 
Нэгдэн орогч талын шаардлага хангасан фирмийн авсан хэлэлцээрийн хэмжээ бусад Нэгдэн орогч талуудын 
шаардлага хангасан фирмийн авсан хэлэлцээрийн хэмжээтэй ижил байна гэсэн утгыг агуулаагүй болно. 



шаардлагыг ашиглаж болохгүй. Энэ нь ТХЕХ-тэй нийцсэн импортын хяналт, 
эсхүл тусгай зөвшөөрлийн системд хамаарахгүй. 

 
5.2 Нэгдэн орогч талууд нь ТХЕХ-ийн холбогдох заалтуудтай үл нийцэх байдлаар, 

арилжааны эсхүл өрсөлдөөний шалтгаанаар, бусад Нэгдэн орогч талууд руу 
гаргах иргэний агаарын тээврийн онгоцны экспортод тоон хязгаарлалт эсхүл 
экспортын лицензийн эсхүл бусад төстэй шаардлагуудыг ашиглаж болохгүй. 

 
 

6 дугаар зүйл 
Засгийн газрын дэмжлэг, экспортын зээл, 

 агаарын тээврийн онгоцны маркетинг 
 

6.1 Нэгдэн орогч талууд Тариф, худалдааны тухай ерөнхий хэлэлцээрийн VI, XVI, 
XXIII зүйлүүдийн Тайлбар ба хэрэглээний тухай хэлэлцээрийн (Татаас болон 
хариу арга хэмжээний тухай хэлэлцээр) заалтууд иргэний агаарын тээврийн 
онгоцны худалдаанд үйлчлэхийг тэмдэглэж байна. Иргэний агаарын тээврийн 
онгоцны холбогдолтой хөтөлбөрүүдэд оролцох, дэмжлэг үзүүлэхдээ Татаас 
болон хариу арга хэмжээний тухай хэлэлцээрийн 8.3 ба 8.4 дэх хэсгийн 
заалтын утгаар иргэний агаарын тээврийн онгоц худалдаалахад сөрөг нөлөө 
үзүүлэхээс зайлсхийх эрмэлзэлтэй байгаагаа баталж байна. Мөн агаарын 
тээврийн онгоцны салбарт хамаарах онцгой хүчин зүйлс, ялангуяа энэ талбар 
дахь засгийн газрын өргөн хүрээний дэмжлэг, тэдний олон улсын эдийн засгийн 
ашиг сонирхол болон дэлхийн иргэний агаарын тээврийн онгоцны зах зээлийн 
өргөжин тэлэлтэд оролцох гэсэн Нэгдэн орогч талуудын үйлдвэрлэгчдийн 
хүсэл сонирхлыг харгалзан үзэх ёстой. 

 
6.2 Нэгдэн орогч талууд иргэний агаарын тээврийн онгоцны үнэ тогтоохдоо бүхий л 

зардлаа нөхөх үндэслэл бүхий хүлээлтэд суурилсан байх ёстой гэж 
тохиролцов. Эдгээр зардалд нэг удаагийн хөтөлбөрийн зардал, тухайн 
агаарын тээврийн онгоцны үйлдвэрлэлд хожим ашиглагдах агаарын хөлөг 
онгоц, бүрдэл хэсэг болон системийн цэргийн судалгааны болон хөгжүүлэлтийн 
тодорхойлогдохуйц бөгөөд хувь тэнцүүлсэн зардал, үйлдвэрлэлийн дундаж 
зардал болон санхүүгийн зардлууд багтана. 

 
 

7 дугаар зүйл 
Бүс нутгийн болон орон нутгийн засаг захиргаа 

 

7.1      Талуудад энэ Хэлэлцээрээр олгогдсон бусад үүргээс гадна, Нэгдэн орогч талууд 
нь бүсийн болон орон нутгийн засгийн газар, эрх бүхий байгууллагууд, засгийн 
газрын бус болон бусад байгууллагаас энэ Хэлэлцээрийн заалтуудтай үл нийцэх 
арга хэмжээ авахыг шууд болон шууд бус байдлаар шаардахгүй, эсхүл хөхиүлэн 
дэмжихгүй байхаар тохиролцов. 

 
 

8 дугаар зүйл 
Хянах, хянан үзэх, зөвлөлдөх ба маргаан таслах 

 
8.1 Нэгдэн орогч бүх талын төлөөллөөс бүрдсэн Иргэний агаарын тээврийн онгоц 

худалдаалах асуудал эрхэлсэн хороо (цаашид “Хороо” гэх) байгуулна. Хороо 
нь өөрийн даргыг сонгоно. Хороо нь энэхүү Хэлэлцээрийн үйлчлэлтэй 
холбогдох аливаа асуудал, түүний дотор иргэний агаарын тээврийн онгоц 
үйлдвэрлэлийн салбар дахь үйл явцын талаарх асуудлаар зөвлөлдөх, 
чөлөөтэй, гажуудалгүй худалдааг үргэлжлүүлэх явдлыг  хангахад нэмэлт 
өөрчлөлтүүд шаардагдаж буй эсэхийг тогтоох, хоёр талын зөвлөлдөөнөөр 



хангалттай шийдэлд хүрэх боломжгүй болсон аливаа асуудлыг нягтлан судлах, 
энэ Хэлэлцээрийн дагуу хүлээсэн, эсхүл Нэгдэн орогч талуудаас хүлээлгэсэн 
үүрэг хариуцлагыг хэрэгжүүлэх боломж Нэгдэн орогч талуудад олгох зорилгоор 
шаардлагатай үед, гэхдээ жилд нэгээс доошгүй удаа хуралдана. 

 
8.2 Хороо нь энэ Хэлэлцээрийн зорилгыг харгалзан, Хэлэлцээрийн хэрэгжилт 

болон үйлчлэлийг жил бүр хянан үзэж байна. Хороо тухайн хянан үзэх 
ажиллагаанд хамрах хугацаан дахь явц байдлын талаар ТХЕХ-ийн 
ХЭЛЭЛЦЭЭР БАЙГУУЛАГЧ ТАЛУУД-д  жил бүр мэдээлнэ. 

 
8.3 Тус Хэлэлцээр хүчин төгөлдөр болсноос хойш 3 жилээс хэтрэхгүй хугацаанд, 

мөн түүнээс хойш тогтмол хугацаанд Нэгдэн орогч талууд харилцан ашигтай 
байх үндсэн дээр энэ Хэлэлцээрийг өргөжүүлэх, сайжруулах зорилгоор яриа 
хэлэлцээ цаашид явуулна. 

 
8.4 Хороо нь талуудын давуу талын тэнцвэрийг хадгалах зорилгоор энэ 

Хэлэлцээрийн үйлчлэлийг тогтмол хянан үзэхэд шаардлагатай тийм салбар 
байгууллага байгуулж болно. Ялангуяа, бүтээгдэхүүний хамрах хүрээ, эцсийн 
хэрэглээний систем, гаалийн татвар болоод бусад хураамжтай холбоотой 
дээрх 2 дугаар зүйлийн заалтын хэрэгжилттэй холбоотой талуудын давуу 
талын тэнцвэртэй байдал, харилцан ашигтай болоод адил тэнцүү үр дүнг 
хангах зорилгоор салбар байгууллага байгуулна. 

 
8.5 Нэгдэн орогч талууд энэ Хэлэлцээрийн үйлчлэлд нөлөөлөх аливаа асуудлаар 

өөр Нэгдэн орогч талын тавьсан хүсэлттэй холбогдуулан шуурхай зөвлөлдөөн 
хийх асуудалд нааштай хандаж, зохих боломж олгоно. 

 
8.6 Нэгдэн орогч талууд нь гомдол гарсан татаас байгаа эсэх, түүний хэмжээ болон 

үр нөлөөг тодорхойлох зорилго бүхий магадлан тогтоох ажиллагааг 
эхлүүлэхээс өмнө талууд хүлээн авахуйц шийдэл эрэлхийлэхийн тулд Нэгдэн 
орогч бусад талтай Хороон дээр зөвлөлдөхийг эрмэлзэнэ. Тийм дотоодын 
процедурыг эхлүүлэхээс өмнө зөвлөлдөөн хийгээгүй онцгой нөхцөлд, Нэгдэн 
орогч талууд нь тийм процедурыг эхлүүлсэн тухайгаа Хороод нэн даруй 
мэдэгдэж, талуудын хүлээн зөвшөөрсөн, хариу арга хэмжээний авах 
шаардлага үүсэхээс зайлсхийх шийдэл эрэлхийлэх зөвлөлдөөнийг нэгэн зэрэг 
эхлүүлнэ. 

 
8.7 Нэгдэн орогч тал иргэний агаарын тээврийн онгоцны үйлдвэрлэл, засвар, 

үйлчилгээ, сэргээн засварлалт, өөрчлөлт, эсхүл хувиргалт дахь өөрийн 
худалдааны ашиг сонирхолд өөр Нэгдэн орогч талын аливаа арга хэмжээ 
сөргөөр нөлөөлж байгаа, эсхүл нөлөөлж болзошгүй гэж үзвэл, тухайн асуудлыг 
хянан үзэх тухай хүсэлт Хороонд гаргаж болно. Тийм хүсэлт гармагц, Хороо 
нь 30 хоногийн дотор хуралдаан зарлаж, аль болох шуурхай шийдвэрлэх 
зорилгоор, ялангуяа өөр бусад газар эдгээр асуудлыг эцэслэн шийдвэрлэхээс 
өмнө аль болох богино хугацаанд холбогдох асуудлуудыг хянан үзнэ. Үүнтэй 
холбогдуулан, Хороо нь шаардлагатай байж болох шийдвэр, эсхүл зөвлөмж 
гаргаж болно. Тийнхүү хянан үзэх нь иргэний агаарын тээврийн онгоцны 
худалдаанд нөлөөлөх ТХЕХ-ийн заалтууд, эсхүл ТХЕХ-ийн ивээл дор хэлэлцэн 
тохиролцсон олон талт хэрэгслүүдийн дагуу Нэгдэн орогч талуудын эдлэх 
эрхэнд хор хохирол учруулахгүй байна. ТХЕХ болон тийм хэрэгслийн дагуу 
холбогдох асуудлуудыг авч үзэхэд туслах зорилгоор Хороо нь шаардлагатай 
техник туслалцаа үзүүлж болно. 

 
8.8 Нэгдэн орогч талууд энэ Хэлэлцээрийн хамрах хүрээнд багтах боловч ТХЕХ-

ийн ивээл дор хэлэлцэн тохиролцсон олон талт бусад хэрэгсэлд тусгагдаагүй 
холбогдох аливаа маргааны хувьд, тухайн маргааныг таслан шийдвэрлэх 
зорилгоор Ерөнхий хэлэлцээрийн 22 болон 23 дугаар зүйлийн заалтууд, 



мэдэгдэх өгөх, зөвлөлдөх, маргаан таслах болон хяналт тавих асуудалд 
холбоотой Ойлголцлын баримт бичгийн заалтуудыг шууд хэрэглэх (mutatis 
mutandis) замаар Нэгдэн орогч талууд болон Хороо ашиглаж болно гэж 
тохиролцов. Маргагч талууд зөвшөөрсөн тохиолдолд, энэ Хэлэлцээрт болон 
ТХЕХ-ийн ивээл дор хэлэлцэн тохиролцсон олон талт өөр нэг хэрэгсэлд 
тусгагдсан асуудалд холбогдох аливаа маргааныг таслан шийдвэрлэхдээ 
эдгээр процедурыг мөн хэрэглэнэ. 

 
 

9 дүгээр зүйл 
Төгсгөлийн заалт 

 
9.1 Хүлээн зөвшөөрөх ба нэгдэн орох 

 
9.1.1 ТХЕХ-ийн Талуудын Засгийн газрууд, Европын Эдийн засгийн хамтын 

нийгэмлэгээс гарын үсэг зуран, эсхүл өөр байдлаар хүлээн 
зөвшөөрөхөд энэхүү Хэлэлцээр нээлттэй байна. 

 
9.1.2 ТХЕХ-д түр нэгдэн орсон засгийн газруудын зүгээс, түр нэгдэн орохыг 

зөвшөөрсөн хэрэгсэл дэх эрх, үүргийг анхааралдаа авсан байдлаар 
энэ Хэлэлцээрийн дагуу олгох эрх, үүргийг үр дүнтэй ашиглах 
нөхцлөөр гарын үсэг зуран, эсхүл өөр байдлаар хүлээн зөвшөөрөхөд 
энэхүү Хэлэлцээр нээлттэй байна. 

 
9.1.3 Аливаа бусад засгийн газар энэхүү Хэлэлцээрээр олгогдох эрх, хүлээх 

үүргийг үр дүнтэй хэрэгжүүлэх тухай тус засгийн газар болон Нэгдэн 
орогч талуудын хооронд тохиролцох нөхцлөөр, ТХЕХ-ийн ХЭЛЭЛЦЭН 
ТОХИРОГЧ ТАЛУУДЫН Ерөнхий Захиралд дурдсан нөхцлүүдийг 
зөвшөөрсөн болохыг нотолсон нэгдэн орох батламж бичгээ 
хадгалуулахаар өгснөөр нэгдэн ороход энэ Хэлэлцээр нээлттэй байна. 

 
9.1.4 Ерөнхий хэлэлцээрийн 26 дугаар зүйлийн 5(а) болон (б)  заалтууд 

хүлээн зөвшөөрөх процедурт үйлчилнэ. 

 
9.2 Нөхцөлт тайлбар 

 

9.2.1 Нэгдэн орогч бусад талын зөвшөөрөлгүйгээр энэ Хэлэлцээрийн аливаа 
заалтад нөхцөлт тайлбар хийж болохгүй. 

 
9.3 Хүчин төгөлдөр болох 

 
9.3.1 Энэ Хэлэлцээр нь 1980 оны 1 дүгээр сарын 1-ний өдрөөс хүчин 

төгөлдөр болох ба энэ өдрийн байдлаар хүлээн зөвшөөрсөн, эсхүл 
нэгдэн орсон засгийн газруудад5 үйлчилнэ. Бусад аливаа засгийн 
газрын хувьд, энэ Хэлэлцээрийг хүлээн зөвшөөрсөн, эсхүл нэгдэн 
орсон өдрөөс хойш 30 дахь өдрөөс хүчин төгөлдөр үйлчилнэ. 

 
9.4 Үндэсний хууль тогтоомж 

 
9.4.1 Энэ Хэлэлцээрийг хүлээн зөвшөөрсөн, эсхүл нэгдэн орсон засгийн 

газар бүр энэ Хэлэлцээрийг тухайн засгийн газрын хувьд хүчин 
төгөлдөр болох өдрөөс өмнө өөрийн хууль тогтоомж, зохицуулалт, 
захиргааны процедурыг энэ Хэлэлцээрт нийцүүлнэ. 

 

                                                 
5 Энэ Хэлэлцээрийн зорилгоор, “засгийн газар” гэдэгт Европын Эдийн засгийн хамтын нийгэмлэгийн 
эрх бүхий байгууллага багтана гэж үзнэ. 



9.4.2 Нэгдэн орогч тал бүр энэ Хэлэлцээртэй холбоотой өөрийн хууль 
тогтоомж, зохицуулалтад болон тэдгээрийг хэрэгжүүлэх механизмд 
орсон аливаа өөрчлөлтийн тухай Хороонд мэдэгдэнэ. 

 
9.5 Нэмэлт, өөрчлөлт 

 
9.5.1 Нэгдэн орогч талууд тухайлбал (inter alia) энэ Хэлэлцээрийн 

хэрэгжилтийн явцад олсон туршлагаа харгалзан үзэж, Хэлэлцээрт 
нэмэлт өөрчлөлт оруулж болно. Хорооноос гаргасан процедурын дагуу 
Нэгдэн орогч талуудын зөвшөөрсөн тийм нэмэлт өөрчлөлт нь тухайн 
Нэгдэн орогч тал үүнийг хүлээн зөвшөөрөх хүртэл түүнд хүчин 
төгөлдөр үйлчлэхгүй. 

 

9.6 Хэлэлцээрээс гарах 
 

9.6.1 Аливаа Нэгдэн орогч тал энэ Хэлэлцээрээс гарч болно. Гарах тухай 
мэдэгдлийг ТХЕХ-ийн ХЭЛЭЛЦЭН ТОХИРОГЧ ТАЛУУД-ын Ерөнхий 
захирал бичгээр хүлээн авснаас хойш 12 сарын хугацаа дуусмагц 
тийнхүү гарсан явдал хүчин төгөлдөр болно. Аливаа Нэгдэн орогч тал 
ийм мэдэгдэлд тулгуурлан Хорооны хуралдааныг яаралтай хийх 
хүсэлт гаргаж болно. 

 
9.7 Нэгдэн орогч тодорхой талуудын хооронд энэ Хэлэлцээрийг ашиглахгүй 

байх тухай 
 

9.7.1 Тухайн үед энэ Хэлэлцээрийг хүлээн зөвшөөрсөн, эсхүл түүнд  нэгдэн 
орсон аливаа хоёр Талын аль нэг нь энэ Хэлэлцээрийн үйлчлэлийг 
зөвшөөрөхгүй бол Нэгдэн орогч тухайн хоёр талын хооронд энэ 
Хэлэлцээр үйлчлэхгүй. 

 
9.8 Хавсралт  

 

9.8.1 Энэ Хэлэлцээрийн Хавсралт нь Хэлэлцээрийн салшгүй хэсэг болно. 

 
9.9 Нарийн бичгийн дарга нарын газар 

 
9.9.1 Энэ Хэлэлцээрт ТХЕХ-ийн Нарийн бичгийн дарга нарын газар 

үйлчилнэ. 
 

9.10 Хадгалуулах 
 
9.10.1 Энэ Хэлэлцээрийг ТХЕХ-ийн ХЭЛЭЛЦЭН ТОХИРОГЧ ТАЛУУД-ын    

Ерөнхий захиралд хадгалуулахаар өгөх бөгөөд Ерөнхий захирал 
Нэгдэн орогч тал, ТХЕХ-ийн хэлэлцэн тохирогч тал бүрд Хэлэлцээрийн 
баталгаажуулсан хуулбар, 9.5 дугаар зүйлийн дагуу хийсэн нэмэлт 
өөрчлөлт бүр, 9.1 дүгээр зүйлийн дагуу түүнийг хүлээн зөвшөөрсөн, 
түүнд нэгдэн орсон тухай, эсхүл 9.6 дугаар зүйлийн дагуу түүнээс 
гарсан тухай мэдэгдэл тус бүрийн баталгаажуулсан хуулбарыг даруй 
хүргүүлнэ. 

 
9.11 Бүртгэх 

 
9.11.1 Энэ Хэлэлцээрийг Нэгдсэн Үндэсний Байгууллагын Дүрмийн 102 

дугаар зүйлийн заалтын дагуу бүртгэнэ. 
 

1978 оны 4 дүгээр сарын 12-ны өдөр Женев хотноо англи, франц хэлээр 



нэг хувь үйлдсэн бөгөөд Хавсралт дахь жагсаалтуудад өөрөөр заагаагүй бол хоёр 
хэл дээрх бичвэр ижил тэгш хүчинтэй байна.6 

 

 
  

                                                 
6 Англи редакцийн тэмдэглэл: Иргэний агаарын тээврийн онгоц худалдаалах асуудал эрхэлсэн хороо 1987 

оны 3 дугаар сарын 25-ны өдрийн хуралдаанаараа  ТХЕХ-ийн AIR/61/Rev.1 баримт бичгийн Хавсралтад орсон 
энэ Хэлэлцээрийн испани хэлээрх бичвэрийг мөн ижил тэгш хүчинтэй гэж зөвшөөрсөн. ТХЕХ-ийн AIR/63 
баримт бичгийг үзнэ үү. 



ИРГЭНИЙ АГААРЫН ТЭЭВРИЙН ОНГОЦ ХУДАЛДААЛАХ ХЭЛЭЛЦЭЭРИЙН 
ХАВСРАЛТАД НЭМЭЛТ ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ ПРОТОКОЛ (2001) 

 
Иргэний агаарын тээврийн онгоц худалдаалах Хэлэлцээрт (цаашид “Хэлэлцээр” гэх) 

Нэгдэн орогч талууд, 
 

Барааг тодорхойлох, кодлох уялдсан систем (цаашид “Уялдсан систем” гэх)-д 1992, 
1996 болон 2002 онуудад нэвтрүүлсэн болон Хэлэлцээрийн хамрах бүтээгдэхүүнийг 
өргөжүүлсэн өөрчлөлтийг Хэлэлцээрийн Хавсралтад шингээх зорилгоор хэлэлцээ хийсэн 
бөгөөд 
 

Төлөөлөгчдөөрөө дамжуулан, дараахь зүйлийг харилцан ТОХИРОЛЦОВ: 
 

1. Энэ Протоколд хавсаргасан Хавсралт нь 3 дахь хэсэгт заасны дагуу хүчин 
төгөлдөр болмогцоо Иргэний агаарын тээврийн онгоц худалдаалах 
хэлэлцээрийн Хавсралтад  нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай Протокол (1986)-ын 
дагуу өөрчлөгдсөн Хэлэлцээрийн Хавсралтыг орлоно. 

 
2. Энэ Протокол нь 2001 оны 10 дугаар сарын 31-ний өдрийг хүртэл, эсхүл 

түүнээс хойш Иргэний агаарын тээврийн онгоц худалдаалах асуудал 
эрхэлсэн Хорооны шийдвэрлэсэн хугацаанд Хэлэлцээрт нэгдэн орогч 
Талууд гарын үсэг зуран, эсхүл өөр байдлаар хүлээн авахад нээлттэй 
байна.7 

 
3. Энэ Протокол нь 2002 оны 1 дүгээр сарын 1-ний өдрийн байдлаар түүнийг 

хүлээн зөвшөөрсөн Нэгдэн орогч талуудад мөн өдрөөс хүчин төгөлдөр 
үйлчилнэ. Нэгдэн орогч бусад талд түүнийг хүлээн зөвшөөрсөн өдрийн 
дараа өдрөөс эхлэн хүчин төгөлдөр үйлчилнэ. 

 
4. Энэхүү Протоколыг Дэлхийн Худалдааны Байгууллагын Ерөнхий Захирал 

хадгалах бөгөөд энэхүү Протоколын баталгаажуулсан хувь, 2 дугаар 
заалтын дагуу түүнийг хүлээн зөвшөөрсөн тухай мэдэгдлийг Хэлэлцээрт 
нэгдэн орогч Тал бүрд болон ДХБ-ын Гишүүн бүрд даруй хүргүүлнэ. 

 

5. Энэ Протокол нь Нэгдсэн Үндэсний Байгууллагын Дүрмийн 102 дугаар 
зүйлийн заалтын дагуу бүртгэгдэнэ. 

 
6. Энэ Протокол нь зөвхөн Хэлэлцээрийн 2 дугаар зүйлд заасан гаалийн 

татвар болон хураамжийн асуудлыг зохицуулна. Энэ Протоколд хамрагдах 
бүтээгдэхүүнийг татвараас чөлөөлөх тохиролцооноос бусад тохиолдолд, 
тус Протокол, эсхүл Хэлэлцээрийн одоогийн, эсвэл шинэчлэгдсэн ямар ч 
заалт Дэлхийн Худалдааны Байгууллагыг байгуулах тухай Марракешийн 
Хэлэлцээрийн 2 дугаар зүйлд иш татсан ДХБ-ын аливаа Хэлэлцээрийн 
дагуу олгогдсон, энэ Протокол хүчин төгөлдөр болсон өдөр хүртэл Нэгдэн 
орогч талын эдэлж байсан эрх, үүргийг өөрчлөхгүй, эсхүл түүнд 
нөлөөлөхгүй болно. 

 
 

2001 оны 11 дүгээр сарын 6-ны өдөр Женев хотноо нэг хувь, англи, франц, испани хэлээр 
үйлдсэн бөгөөд бичвэр бүр ижил хүчинтэй болно. 
 
  

                                                 
7 2001 оны 11 дүгээр сарын 21-ны өдөр Хороо нь Протоколыг хүлээн зөвшөөрөх хугацааг хязгааргүй байхаар 
шийдвэрлэсэн (ТСА/7).  



ХАВСРАЛТ 
 

БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ХАМРАХ ХҮРЭЭ 
 

1. Бүтээгдэхүүний хамрах хүрээг Иргэний агаарын тээврийн онгоц худалдаалах 
хэлэлцээрийн 1 дүгээр зүйлд тодорхойлсон. 

 
2. Нэгдэн орогч талууд нь дор жагсаасан тодорхойлолтод хамаарах, Уялдсан 
системийн гарчиг, дэд гарчгийн дагуу зохих байдлаар ангилсан бүтээгдэхүүнийг, 
Иргэний агаарын тээврийн онгоц, эсхүл газар дээрх нислэгийн дадлагажуулагч 
төхөөрөмж8 болон түүний үйлдвэрлэл, засвар, үйлчилгээ, сэргээн засварлах, 
өөрчлөлт эсхүл хувиргалтын явцад ашиглах бол татвараас чөлөөлөх эсхүл 
татвараас чөлөөлөх горимд оруулахаар хэлэлцэн зөвшөөрсөн. 

 
3. Эдгээр бүтээгдэхүүнд дараахь зүйлс хамаарахгүй: 

 
Бүрэн, бүрэн үйлдвэрлэсэн эд ангийн үндсэн шинж чанар агуулснаас бусад 
тохиолдолд, иргэний агаарын тээврийн онгоцонд, эсхүл газар дээрх 
дадлагажуулагч төхөөрөмжид зориулсан бүрэн бус, дутуу үйлдвэрлэсэн 
бүтээгдэхүүн, тоног төхөөрөмжийн бүрдэл хэсэг, угсралтын дэд хэсэг, эд 
анги (жишээ нь, агаарын тээврийн онгоц үйлдвэрлэгчийн эд ангийн дугаар 
бүхий эд зүйл), 

 
Иргэний агаарын тээврийн онгоцны, эсхүл газар дээрх дадлагажуулагч 
төхөөрөмжийн угсралтад зориулан хэлбэр, хэмжээгээр нь зүссэн / эсхүл 
хэлбэр оруулснаас (жишээ нь, агаарын хөлөг онгоц үйлдвэрлэгчийн эд 
ангийн дугаар бүхий зүйл) бусад аливаа хэлбэртэй материал (жишээ нь, 
ялтас, хавтан, хийц, тууз, гулууз, хоолой, гуурс болон бусад хэлбэртэй),  
 
түүхий эд болон хэрэглээний бүтээгдэхүүнүүд. 

 
4. Энэ Хавсралтын зорилгоор, “Еx” тэмдэглэгээг ишлэл хийж буй 

бүтээгдэхүүний тодорхойлолт нь дор дурдсан Уялдсан системийн гарчиг, 
дэд гарчигт жагсаасан нийт бүтээгдэхүүнээр зөвхөн хзгаарлагдахгүй  
гэдгийг тэмдэглэх  зориулалтаар хэрэглэдэг. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                 
8 Энэ Хэлэлцээрийн 1.1 дүгээр зүйлийн зорилгоор, “газар дээрх нислэгийн симулятор”-ыг Уялдсан системийн 
8805.29-д зааснаар газар дээрх нислэгийн дадлагажуулагч төхөөрөмж гэж ойлгож тооцно. 



 

HS 

Гарчиг Ex 

HS 

Дэд 

гарчиг Ex 

Тодорхойлолт 

39.17 3917.21 Хатуу, полимер, этилин-ээр хийсэн хоолой, гуурс, зөөлөн 

хоолой холбогч эд ангийн хамт 

39.17 .22 Хатуу, полимер, этилин-ээр хийсэн хоолой, гуурс, зөөлөн 

хоолой, холбогч эд ангийн хамт 

39.17 .23 Хатуу, полимер, винил хлорид-ээр хийсэн хоолой, гуурс, 

зөөлөн хоолой холбогч эд ангийн хамт 

39.17 .29 Хатуу, өөр хуванцраар хийсэн хоолой, гуурс, зөөлөн хоолой 

холбогч эд ангийн хамт 

39.17 .31 Хуванцраар хийсэн Уян хоолой, гуурс, зөөлөн хоолой, 

27.6 МРа хамгийн доод шатах даралтын хэмжээтэй, 

холбогч эд ангийн хамт 

39.17 .33 Хуванцраар хийсэн, бэхжүүлэлт хийгээгүй, өөр материалтай 

хослуулаагүй Уян хоолой, гуурс, зөөлөн хоолой, холбогч  эд 

ангийн хамт 

39.17 .39 Хуванцраар хийсэн, бэхжүүлэлт хийсэн, өөр 

материалтай хослуулсан, Уян хоолой, гуурс, зөөлөн 

хоолой, холбогч  эд ангийн хамт 

39.17 3917.21 этилений полимерэн хатуу хоолой, гуурс, уян хоолой, холбогч эд 

ангийн хамт 

39.17 .22 пропилиний полимерэн хатуу хоолой, гуурс, уян хоолой, 

холбогч эд ангийн хамт 

39.17 .23 винил хлоридын полимерэн хатуу хоолой, гуурс, уян 

хоолой холбогч  эд ангийн хамт 

39.17 .29 бусад төрлийн хуванцаран хатуу хоолой, гуурс, уян хоолой, холбогч 

эд ангийн хамт 

39.17 .31 27.6МПа-ын гал авалцах доод даралттай, хуванцар уян 

хатан хоолой, гуурс, уян хоолой, холбогч эд ангийн хамт 

39.17 .33 бэхжүүлж эсвэл өөр материалтай хослуулаагүй, хуванцар холбогч 

эд ангийн хамт уян хатан хоолой, гуурс, уян хоолой холбогч  эд 

ангийн хамт, 

39.17 .39 бэхжүүлж эсвэл өөр материалтай хослуулсан, хуванцар 

уян хатан хоолой, гуурс, уян хоолой, 

39.17 .40 Хуванцар уян хатан хоолой, гуурс, уян хоолойн тоноглол 

39.26 3926.90 Бусад хуванцар эд зүйлс 

40.08 4008.29 Хэмжээгээр нь зүссэн, хатуу резинээс бусад хөөсөн биш 

хүхэржүүлсэн резинэн хийц 

40.09 4009.12 хатуу резинээс бусад хүхэржүүлсэн резинэн, , бэхжүүлж эсвэл өөр 
материалтай хослуулаагүй, хий эсвэл  шингэн дамжуулахад 
тохиромжтой, хуванцар уян хатан хоолой, гуурс, уян хоолой 

 4009.22 хатуу резинээс бусад хүхэржүүлсэн резинэн, , бэхжүүлж эсвэл 

зөвхөн металтай хослуулсан, хий эсвэл шингэн явуулахд 

тохиромжтой, хуванцар уян хатан хоолой, гуурс, 



  уян хоолой холбогч эд ангийн хамт 

 4009.32 хатуу резинээс бусад хүхэржүүлсэн резинэн, , бэхжүүлж эсвэл 

нэхмэл материалтай хослуулсан, хий эсвэл шингэн явуулахд 

тохиромжтой, хуванцар уян хатан хоолой, гуурс, уян хоолой 

холбогч эд ангийн хамт 

 4009.42 хатуу резинээс бусад хүхэржүүлсэн резинэн, , бэхжүүлж эсвэл 
бусад материалтай хослуулсан, хий эсвэл шингэн явуулахад 
тохиромжтой, хуванцар уян хатан хоолой, гуурс, 

уян хоолой холбогч эд ангийн хамт 

40.11 4011.30 Агаарын хөлөгт ашигладаг төрлийн, резинэн, шинэ хийн дугуй 

40.12 4012.13 Агаарын хөлөгт ашигладаг төрлийн, резинэн, шинээр 

бүрсэн хийн дугуй 

 .20 Ашиглаж,байсан резинэн хийн дугуй 

40.16 4016.10 Хатуу резинээс өөр бусад хүхэржүүлсэн хөөсөн резинэн бусад эд 

зүйлс 

40.16 .93 Хатуу резинээс өөр бусад, хүхэржүүлсэн хөөсөн биш 

резинэн жийрэг, угаагч болон бусад ломбо 

40.16 .99 Хатуу резинээс бусад, хүхэржүүлсэн хөөсөн биш резинэн 

бусад эд зүйлс 

40.17 4017.00 хатуу резинэн, хий эсвэл шингэн явуулахад тохиромжтой уян 

хатан хоолой, гуурс, уян хоолой холбогч эд ангийн хамт, 

45.04 4504.90 Үйсэн жийрэг, угаагч болон ломбо 

48.23 4823.90 Цаасан, картонон жийрэг, угаагч болон бусад ломбо 

68.12 6812.90 Чулуун хөвөн бусад эд зүйлс 

68.13 6813.10 Суурьлуулаагүй, чулуун хөвөн эсхүл эрдэс баялагын 

гаралтай бодис дээр суурилсан үрэлтийн материалаар хийгдсэн 

тоормосны жийрэг болон дэвсгэр 

68.13 .90 Шөрмөсөн чулуу, эсхүл бусад эрдэсийн холимогт суурилсан 

зууралттай материал зэрэг тормозны жийрэгт ордоггүй бусад 

материал 

70.07 7007.21 Олон үет аюулгүй шилэн салхины шил, 

73.04 7304.31 Төмөр (цутгамал төмрөөс бусад) эсхүл хайлшин биш гангаар, 
хүйтнээр хэвлэсэн эсхүл хүйтнээр цувьсан (хүйтнээр 
боловсруулсан), тоноглол бүхий, хий эсхүл шингэн явуулахад 
тохиромжтой, дугуй хэсгийн хөндлөн 
огтлолын, залгаасгүй хоолой, гуурс 

73.04 7304.39 Хүйтнээр хэвлэсэн эсхүл хүйтнээр цувьсанаас (хүйтнээр 

боловсруулсан) бусад, Төмөр (цутгамал төмрөөс бусад) эсхүл 

хайлшин биш гангаар хийсэн, тоноглол бүхий, хий эсхүл шингэн 

явуулахад тохиромжтой, дугуй хэсгийн хөндлөн огтлолын, 

залгаасгүй хоолой, гуурс 

73.04 .41 Зэвэрдгүй гангаар, хүйтнээр хэвлэсэн эсхүл хүйтнээр цувьсан 

(хүйтнээр боловсруулсан), тоноглол бүхий, хий эсхүл шингэн 

явуулахад тохиромжтой, дугуй хэсгийн 



  хөндлөн огтлолын, залгаасгүй хоолой, гуурс 

73.04 .49 Хүйтнээр хэвлэсэн эсхүл хүйтнээр цувьсанаас (хүйтнээр 

боловсруулсан) бусад, зэвэрдгүй гангаар хийсэн, тоноглол бүхий, 

хий эсхүл шингэн явуулахад тохиромжтой, дугуй хэсгийн хөндлөн 

огтлолын, залгаасгүй хоолой, гуурс 

73.04 .51 Зэвэрдгүй гангаас бусад хайлшин гангаар , хүйтнээр хэвлэсэн 
эсхүл хүйтнээр цувьсан (хүйтнээр боловсруулсан), тоноглол 
бүхий, хий эсхүл шингэн 

явуулахад тохиромжтой, дугуй хэсгийн хөндлөн огтлолын, 

залгаасгүй хоолой, гуурс 

73.04 .59 Хүйтнээр хэвлэсэн эсхүл хүйтнээр цувьсанаас (хүйтнээр 
боловсруулсан) бусад, Зэвэрдгүй гангаас бусад хайлшин 
гангаар хийсэн, тоноглол бүхий, хий эсхүл шингэн 

явуулахад тохиромжтой, дугуй хэсгийн хөндлөн огтлолын, 

залгаасгүй хоолой, гуурс 

73.04 .90 Төмөр (хайлшин төмрөөс бусад), гангаар хийсэн, тоноглол 

бүхий, хий эсхүл шингэн явуулахад тохиромжтой, дугуй хэсгийн 

хөндлөн огтлолын, залгаасгүй хоолой, гуурс 

73.06 7306.30 Зэвэрдгүй ган, хайлшин биш гангаар хийсэн, тоноглол 

бүхий, хий эсхүл шингэн явуулахад тохиромжтой, дугуй хэсгийн 

хөндлөн огтлолын, гагнасан хоолой, гуурс 

73.06 .40 Зэвэрдгүй гангаар хийсэн, тоноглол бүхий, хий эсхүл 

шингэн явуулахад тохиромжтой, дугуй хэсгийн хөндлөн огтлолын, 

гагнасан хоолой, гуурс 

73.06 .50 Зэвэрдгүй гангаас бусад хайлшин гангаар хийсэн, тоноглол 

бүхий, хий эсхүл шингэн явуулахад тохиромжтой, дугуй хэсгийн 

хөндлөн огтлолын, гагнасан хоолой, гуурс 

73.06 .60 Төмөр, гангаар хийсэн, тоноглол бүхий, хий эсхүл шингэн 

явуулахад тохиромжтой, дугуй хэсгийн хөндлөн огтлолын, 

гагнасан хоолой, гуурс 

73.12 7312.10 Цахилгаанаас тусгаарлаагүй, төмөр, гангаар хийсэн, 

тоноглол бүхий эрчилсэн утас, уяа, кабель 

73.12 .90 Цахилгаанаас тусгаарлаагүй, төмөр, гангаар хийсэн, тоноглол 

бүхий сүлжмэл цагираг, тросс болон түүнтэй төстэй зүйлс 

73.22 7322.90 Цахилгаанаар халдаггүй, мотор үүсгүүртэй сэнс, үлээгчтэй 
холбосон, төмөр эсхүл гангаар хийсэн Агаар халаагч, 

халуун агаар түгээгч, тэдгээрийн эд анги хамаарахгүй 

73.24 7324.10 Зэвэрдгүй гангаар хийсэн тосгуур болон угаалгын тосгуур 

73.24 .90 Төмөр, гангаар хийсэн бусад ариун цэврийн эдлэл 

73.26 7326.20 Төмөр, гангаар утсан эд зүйлс 

74.13 7413.00 Зэсээр хийсэн, цахилгаанаас тусгаарлаагүй, тоноглол 

бүхий, эрчилсэн утас, кабель, сүлжмэл цагираг болон түүнтэй 

төстэй зүйлс 

76.08 7608.10 Хайлмал биш хөнгөн цагаанаа р хийсэн, хий, шингэн 

дамжуулахад тохиромжтой хоолой, гуурс холбогч эд 



  ангийн хамт 

76.08 .20 Хөнгөн цагааны хайлшаар хийсэн, хий, шингэн явуулахад 

тохиромжтой хоолой, гуурс холбогч эд ангийн хамт 

81.08 8108.90 Титанаар хийсэн, хий, шингэн явуулахад тохиромжтой 

хоолой, гуурс холбогч эд ангийн хамт 

83.02 8302.10 Үндсэн металаар хийсэн нугас 

83.02 .20 Үндсэн металаар хийсэн суурь тавцан бүхий жижиг хөл дугуй 

83.02 .42 Үндсэн металаар хийсэн, тавилганд тохиромжтой суурь 

тавцан, холбогч болон түүнтэй төстэй зүйлс, 

83.02 .49 Үндсэн металаар хийсэн бусад суурь тавцан, холбогч 

түүнтэй төстэй зүйлс 

83.02 .60 Үндсэн металаар хийсэн хаалганы автомат хаагч 

83.07 8307.10 Төмөр, гангаар хийсэн уян хатан хоолой, холбогч эд 

ангийн хамт 

83.07 .90 Төмөр, гангаас бусад металаар хийсэн уян хатан хоолой, холбогч 

эд ангийн хамт 

84.07 8407.10 Агаарын хөлгийн очлуурт солилцооны эсхүл эргэлтэт 

дотоод шаталтын поршинт хөдөлгүүр 

84.08 8408.90 Агаарын тээврийн онгоцны даралтын асаалтын дотоод шаталтын 

хөдөлгүүр (дизель эсхүл хагас дизель) 

84.09 8409.10 Зөвхөн эсхүл голлон 8407.10 эсхүл 8408.90-ын агаарын 

хөлгийн хөдөлгүүрт ашиглахад тохиромжтой эд анги 

84.11 8411.11 25kN-ээс хэтрэхгүй тийрэлтэт турбо-тийрэлтэт 

84.11 .12 25kN-ээс дээш тийрэлттэй турбо-тийрэлтэт 

84.11 .21 1100 кВт-аас хэтрэхгүй хүчтэй турбо-сэнст 

84.11 .22 1100 кВт-аас дээш хүчтэй турбо-сэнст 

84.11 .81 5000 кВт-аас хэтрэхгүй хүчтэй турбо-тийрэлтэт, турбо- 

сэнстээс бусад хийн турбин 

84.11 .82 5000 кВт-аас дээш хүчтэй турбо-тийрэлтэт, турбо-сэнстээс бусад 

хийн турбин 

84.11 .91 турбо-тийрэлэтэт, турбо-сэнстийн эд анги 

84.11 .99 турбо-жет, турбо-сэнсэтээс бусад хийн турбины эд анги 

84.12 8412.10 турбо-жетээс бусад хариу урвалын хөдөлгүүр 

84.12 .21 Шугаман үйлчлэлтэй (цилиндэр), Гидравлик хүчний 

хөдөлгүүр, мотор 

84.12 .29 Шугаман бус үйлчлэлтэй, Гидравлик хүчний хөдөлгүүр, мотор 

84.12 .31 Шугаман үйлчлэлтэй (цилиндэр), Хийн хүчний хөдөлгүүр, 

мотор 

84.12 .39 Шугаман бус үйлчлэлтэй, Хийн хүчний хөдөлгүүр, мотор 

84.12 .80 Хариу урвалт хөдөлгүүр, Гидравлик хүчний, Хийн хүчний 
хөдөлгүүр ба мотороос бусад цахилгаан бус хүчний 
хөдөлгүүр, мотор 

84.12 .90 цахилгаан бус хүчний хөдөлгүүрээс бусад, Хариу урвалт 



  хөдөлгүүр, Гидравлик хүчний, Хийн хүчний хөдөлгүүрийн 

эд анги 

84.13 8413.19 Хэмжигч төхөөрөмжид суурьлуулсан эсвэл суурьлуулахаар 

бүтээсэн, шингэний насос 

84.13 .20 Хэмжигч төхөөрөмжид суурьлуулаагүй эсвэл 

суурьлуулахаар бүтээгээгүй, шингэний гар насос 

84.13 .30 Дотоод шаталтат хөдөлгүүрийн шатахуун, тосолгооны 

материал, хөргөгч шингэний насос 

84.13 .50 8413.19, 8413.20, 8413.30-ын насосоос бусад, шингэний 

эерэг солилцооны шилжүүлэгч насос 

84.13 .60 8413.19, 8413.20, 8413.30-ын насосоос бусад, шингэний эерэг 

эргэлтэт шилжүүлэгч насос 

84.13 .70 8413.19, 8413.20, 8413.30-ын насосоос бусад, шингэний 

төвөөс зугтах насос 

84.13 .81 8413.19, 8413.20, 8413.30, 8413.50, 8413.60, 8413.70-ын 

насосоос бусад, шингэний бусад насос 

84.13 .91 Шингэний насосын эд анги 

84.14 8414.10 Вакум насос 

84.14 .20 Гар эсхүл хөл ажиллагаатай агаарын насос 

84.14 .30 Хөргөгч төхөөрөмжид ашигладаг төрлийн агаарын эсвэл бусад хийн 

компресор 

84.14 .51 125вт-аас хэтрэхгүй хүчдэл гаргах цахилгаан мотортой 

ширээ, шал, хана, цонх, таазы эсвэл дээврийн сэнс 

84.14 .59 8414.51-ын сэнснээс бусад сэнс 

84.14 .80 Бусад агаарын насос, агаар эсхүл хийн компресор 

84.14 .90 Агаарын эсвэл вакум насос, агаарын эсвэл бусад хийн компресор 

ба сэнсний эд анги 

84.15 8415.81 Моторын үүсгүүртэй сэнс, температер болон чийгшил өөрчлөх 

элементээс бүрдэх агааржуулагч машин, үүнд, хөргүүрийн 

төхөөрөмж болон хөргөлт/халаалтын циклийг сэлгэх хавхлагатай 

(халаалтыг эргэлдүүлэх насос) нэгтгэсэн чийгшилийг тусад нь 

зохицуулах боломжгүй машин, 

84.15 .82 Моторын үүсгүүртэй сэнс, температер болон чийгшил өөрчлөх 
элементээс бүрдэх агааржуулагч машин, үүнд, хөргүүрийн 
төхөөрөмжтэй нэгтгэсэн, боловч хөргөлт/халаалтын циклийг 
сэлгэх хавхлагатай нэгтгээгүй, 

чийгшилийг тусад нь зохицуулах боломжгүй машин, 

84.15 .83 Моторын үүсгүүртэй сэнс, температер болон чийгшил өөрчлөх 
элементээс бүрдэх агааржуулагч машин, үүнд, хөргүүрийн 
төхөөрөмжтэй нэгтгэсэн, чийгшилийг тусад нь 

зохицуулах боломжгүй машин, 

84.15 .90 8415.81, 8415.82, 8415.83-ын агааржуулагч машины эд анги 

84.18 8418.10 Салангид хаалгатайгаар тоноглогдсон хөргөгч-хөлдөөгчийн хослол 

84.18 .30 800 1 хүчин чадлаас хэтрэхгүй, цээжний түвшинд байрлах 

  хөлдөөгч 



84.18 .40 900 1 хүчин чадлаас хэтрэхгүй, дээд талд байрлах 

хөлдөөгч 

84.18 .61 Конденсатор нь дулаан дамжуулагчтай, шахагч төрлийн 

хөргөгчийн төхөөрөмж 

84.18 .69 Гэрийн хэрэглээний төрлийн хөргөгч, эсвэл 8418.10, 

8418.30, 8418.40, 8418.61-ын хөргөгч, хөлдөөгчийн 

төхөөрөмжөөс бусад хөргөгч, хөлдөөгч төхөөрөмж 

84.19 8419.50 Дулаан дамжуулагч төхөөрөмж 

84.19 .81 Халуун ундаа хийх, хоол хийх, хоол халаах тоног 

төхөөрөмж 

84.19 .90 8419.50-ын Дулаан дамжуулагч төхөөрөмжийн эд анги 

84.21 8421.19 Төвөөс зайлуулан ялгагч 

84.21 .21 Ус шүүгч, цэвэршүүлэгч машин, тоног төхөөрөмж 

84.21 .23 Дотоод шаталтат хөдөлгүүрийн тос, шатахуун шүүгч 

84.21 .29 8421.23–ынхаас бусад, уснаас бусад шингэнийг шүүгч, 

цэвэршүүлэгч машин, тоног төхөөрөмж 

84.21 .31 Дотоод шаталтат хөдөлгүүрийн дотогш орох агаарын 

шүүлтүүр 

84.21 .39 Дотоод шаталтат хөдөлгүүрийн дотогш орох агаарын 

шүүлтүүрээс бусад хий шүүгч, цэвэршүүлэгч машин тоног 

төхөөрөмж 

84.24 8424.10 Гал унтраагуур, цэнэглэсэн эсэх хамаарахгүй 

84.25 8425.11 Ороогч төхөөрөмжөөс бусад, цахилгаан мотортой 

дамжуулагч, өргөгч 

84.25 .19 Ороогч төхөөрөмжөөс бусад, цахилгаан мотортойгоос 

бусад дамжуулагч, өргөгч 

84.25 .31 Цахилгаан мотортой ороогч машин эсвэл ороогч тавцан 

84.25 .39 Цахилгаан мотороос бусад үүсгүүртэй ороогч машин эсвэл ороогч 

тавцан 

84.25 .42 Гидравлик домкрад 

84.25 .49 Гидравликаас бусад домкрад 

84.26 8426.99 Бусад кран 

84.28 8428.10 Өргөгч ба ороогч өргөгч 

84.28 .20 Хийн цахилгаан шат ба дамжуулагч 

84.28 .33 Бараа материалын үргэлжилсэн ажиллагаатай цахилгаан шат ба 

дамжуулагч, туузан төрлийн 

84.28 .39 Бараа материалын үргэлжилсэн ажиллагаатай цахилгаан шат ба 

дамжуулагч, туузан төрлийнхөөс бусад 

84.28 .90 Бусад өргөгч, зөөвөрлөгч, ачигч, буулгагч машин 

84.71 8471.10 Аналог эсвэл хосолмол автомат мэдээлэл боловсруулагч 

машин 

 .41 Тоон автомат мэдээлэл боловсруулагч машин, үүнд, нийлмэл 

эсэхээс үл хамааран, нэг биетэд буй багадаа нэг төвийн 

боловсруулагч төхөөрөмж болон оролт болон 



  гаралтын төхөөрөмж багтана, 

 .49 8471.41-ынхээс бусад, системчлэгдсэн, тоон автомат 

мэдээлэл боловсруулагч машин 

 .50 дараагийн хоёр маягаас нэг эсхүл хоёр төрлийг нэг гадна хайрцагт 
суурилуулсан 8471. 41, 8471.49-аас өөр бусад тоон мэдээлэл 
боловсруулах оролт эсхүл гаралтын 
төхөөрөмж 

 .60 нэг гадна хайрцагт хадгалалтын   төхөөрөмж суурилуулсан ,эс 

суурилуулсан оролт эсхүл гаралтын төхөөрөмж 

 .70 Хадгалалтын төхөөрөмж 

84.79 8479.89 84 дүгээр бүлэгт ороогүй, дараах бие даасан ажиллагаатай машин 
болон механик тоноглол: цахилгаан бус асаалтын мотор, сэнсний 
цахилгаан бус регулятор; цахилгаан бус серво механизм; салхины 
урд шил арчигч, гидро пневматик аккумулятор, Турбо-тийрэлтэт, 
турбо-сэнст болон бусад газ турбиний пневматик асаагуур; 
агаарын хөлөгт зориулан бүтээсэн жорлонгийн төхөөрөмж бүрдэл; 
буцааж татах хүчний механик идэвхижүүлэгч, агаар чийгшүүлэгч 
болон 

хурашуулагч. 

84.79 .90 8479.89-д дугаарласан мшины эд ангиуд болон механик 

хэрэгслэлүүд 

84.83 8483.10 Хүч дамжуулах гол (нударган болон тахир голыг 

оролцуулан), нударганууд 

84.83 .30 Бөмбөлөг болон эргэлдэгч холхивчгүй холхивчны гадна 

гэр, голны дан ганц холхивч 

84.83 .40 Хөрөө маягийн ирмэгтэй булнаас өөр бусад гадар сав, гинж 
тайвшруулагч , хүч дамжуулах ангийн бусад тус тусдаа эд ангиуд, 
бөмбөлөг, эргэлдэгч бяцхан бул эргүүлэгч, хурдны 

хайрцаг болон бусад хурд тохируулагчид, эргэлдэх момент 

хувиргагчид 

84.83 .50 Эрчлүүр, дамарнууд, дамарны блок 

84.83 .60 Тормозны жийрэг болон голны холбогч ( түүнчлэн олон 

талт хэрэглээний холбогчнууд ) 

84.83 .90 Хөрөө маягийн ирмэгтэй бул, гинж тайвшруулагч , хүч дамжуулах 
ангийн бусад тус тусдаа эд ангиуд, 8483.10, 
8483.30, 8483.40, 8483.50, 8483.60-р Зүйлийн эд ангиуд 

84.84 8484.10 Өөр материал юмуу хоёр түүнээс олон металл давхартай 
хослуулсан металл хавтанцар жийрэг болон ижил төстэй 
холболтууд 

84.84 .90 Жижиг хүүдий, дугтуй, эсхүл ижил төстэй сав баглаанд 

хийсэн, орц материалын хувьд ижил бус жийрэгний 

цуглуулга эсхүл иж бүрдэл холболтууд 

85.01 8501.20 Хувьсах, шулуун гүйдлийн 735W –аас дээш, гэхдээ 150 кW –

аас дээшгүй чадал гаргадаг олон ажиллагаатай мотор 

85.01 .31 735W –аас дээш, гэхдээ 750W –аас дээшгүй чадал гаргадаг 



  шулуун гүйдлийн мотор, цахилгаан үүсгүүр, 750W –аас 

илүүгүй шулуун гүйдлийн цахилгаан генератор 

85.01 .32 750W –аас дээш, гэхдээ 75 кW –аас дээшгүй чадал гаргадаг 

шулуун гүйдлийн мотор, цахилгаан генератор 

85.01 .33 8501.20-д дурьдсанаас өөр, 75кW –аас дээш, гэхдээ 150 кW –аас 
дээшгүй чадал гаргадаг шулуун гүйдлийн цахилгаан мотор, 75кW 
–аас дээш, гэхдээ 375 кW –аас 

дээшгүй чадал гаргадаг шулуун гүйдлийн цахилгаан мотор 

85.01 .34 375 кW –аас дээш чадал гаргадаг шулуун гүйдлийн 

цахилгаан мотор 

85.01 .40 8501.20-д дурьдсанас өөр 735W –аас дээш, гэхдээ 150 кW 

–аас дээшгүй чадал гаргадаг, хувьсах гүйдлийн нэг фазын 

цахилгаан мотор 

85.01 .51 735W –аас дээш, гэхдээ 750W –аас дээшгүй чадал гаргадаг олон 

фазын хувьсах гүйдлийн мотор 

85.01 .52 750W –аас дээш, гэхдээ 75 кW –аас дээшгүй чадал 

гаргадаг хувьсах гүйдлийн олон фазын мотор 

85.01 .53 8501.20-д дурьдсанаас өөр, 75кW –аас дээш, гэхдээ 150 

кW –аас дээшгүй чадал гаргадаг хувьсах гүйдлийн олон фазын 

цахилгаан мотор, 

85.01 .61 75 кVA –аас дээшгүй чадал гаргадаг хувьсах гүйдлийн 

(нөөц) мотор 

85.01 .62 75 кVA –аас дээш 375 кVA –аас дээшгүй гаралттай 

хувьсах гүйдлийн (нөөц) мотор 

85.01 .63 375 кVA –аас дээш 750кVA –аас дээшгүй гаралттай 

хувьсах гүйдлийн (нөөц)  генератор 

85.02 8502.11 75 кVA –аас дээшгүй гаралттай, компрессор асаалттай, дотоод 

шаталтын поршент (дизел эсхүл хагас дизел хөдөлгүүр) 

хөдөлгүүрийн цахилгаан үүсгүүрийн багц 

85.02 .12 75 кVA –аас дээш 375 кVA –аас дээшгүй гаралттай компрессор 
асаалттай, дотоод шаталтын поршент (дизел эсхүл хагас дизел 
хөдөлгүүр) хөдөлгүүрийн цахилгаан 
үүсгүүрийн багц 

85.02 .13 375 кVA –аас дээш гаралттай очлуур асаалттай, дотоод 
шаталтын поршент (дизел эсхүл хагас дизел хөдөлгүүр) 
хөдөлгүүрийн цахилгаан үүсгүүрийн багц 

85.02 8502.20 Очлуур асаалттай, дотоод шаталтын поршент 

хөдөлгүүрийн цахилгаан үүсгүүрийн багц 

85.02 .31 Салхиар ажилладаг цахилгаан үүсгүүрүүд, бусад иж 

бүрдэл 

85.02 .39 8502.31-д дурьдсанаас бусад цахилгаан үүсгүүрүүдийн 

багц 

85.02 .40 Эргэх/ роторт цахилгаан хувиргагч 

85.04 8504.10 Бөмбөлөг болон туузан хоолой хэлбэрт гэрлийн ачаалал 

тэнцвэржүүлэгч 

85.04 .31 1кVA –аас дээшгүй чадлыг зохицуулдаг шингэнт цахилгаан 



  хувиргагчаас өөр хувиргагч 

85.04 .32 1кVA –аас дээш гэхдээ 16kVA чадлыг зохицуулдаг шингэнт 

цахилгаан хувиргагчаас өөр хувиргагч 

85.04 .33 16кVA –аас дээш гэхдээ 500kVA чадлыг зохицуулдаг 

шингэнт цахилгаан хувиргагчаас өөр хувиргагч 

85.04 .40 Цахилгаан статик хувиргагч 

85.04 .50 Бөмбөлөг болон туузан хоолой хэлбэрийн гэрлийн ачаалал 

буудгагчаас өөр цахилгаан өдөөгч 

85.07 8507.10 Поршент хөдөлгүүрийн асаагчид ашигладаг шүлтийн 

цахилгаан зай хураагуур 

85.07 .20 Шүлтийн бусад цахилгаан зай хураагуур 

85.07 .30 Никель-кадиумын цахилгаан зай хураагуур 

85.07 .40 Никель-төмрийн цахилгаан зай хураагуур 

85.07 .80 Бусад цахилгаан зай хураагуур 

85.07 .90 Цахилгаан зай хураагуурын эд ангиуд 

85.11 8511.10 Очлуур 

85.11 .20 Асаагуурын магнет, магнетийн динамо, магнетийн эрчлүүр 

85.11 .30 Түгээрч, асаагуурын цахилгаан спираль 

85.11 .40 Асаагч цахилгаан мотор, давхар зориулаллтын асаагч 

генератор 

85.11 .50 Дотоод шаталтат хөдөлгүүрийн очлуурт асаагуур эсхүл 

компрессорт асаагууртай холбоотой ашигладаг бусад цахилгаан 

генераторын төрөл 

85.11 8511.80 Дотоод шаталтат хөдөлгүүрийн эсхүл энэ төрлийн хөдөлгүүр 
асаах туслах тоноглол, очлуурт асаагуур эсхүл компрессорт 
асаагууртай холбоотой ашигладаг бусад 

цахилгаан асаагч, эдгээр хөдөлгүүртэй хамт ашигладаг тог таслагч 

85.16 8516.80 Мөсдөлтийн эсрэг эсхүл мөс хайлуулагчид ашигладаг хуучны 

энгийн тусгаарлагчтай угсарсан цахилгаан халаагчийн эсэргүүцэгч 

85.18 8518.10 Микрофон түүний дагалдах хэрэгслэл 

85.18 .21 Бүрдэлд нь оруулж угсарсан нэг талындангаар ажиллагч чанга 

яригч 

85.18 .22 Бүрдэлд нь оруулж угсарсан олон талт чанга яригч 

85.18 .29 Бүрдэлд нь оруулж угсраагүй чанга яригч 

85.18 .30 Микрофон, микрофон болон нэг эсхүл олон чанга яригчтай иж 

бүрдэлд хослуулсан болон хослуулаагүй толгойн болон чихний 

чанга яригч 

85.18 .40 Аудио давтамжийг цахилгаанаар өсгөгч 

85.18 .50 Дууны цахилгаан өсгөгчийн иж бүрдэл 

85.20 8520.90 Соронзонт туузанд бичигч болон дуу уншигч төхөөрмжинд 

суулгаагүй дуу бичигч бусад аппарат 

85.21 85.21.10 Видео өнгө ялгагч, соронзонт тууз нэгтгэсэн, эс нэгтгэсэн 

Видео бичигч болон уншигч аппарат 



85.22 8522.90 8520.90-д дурьдсан аппаратанд зориулан хоёр эсхүл 

түүнээс олон тооны хэсгийг нэгтгэсэн, эсхүл хамтад нь боосон иж 

бүрэн багц эсхүл дэд багц 

85.25 8525.10 Радио-телефон, радио-телеграф-д зориулсан, хүлээж авах 

аппараттай нэгтгээгүй, дамжуулах аппарат 

85.25 .20 Радио-телефон, радио-телеграф-д зориулсан, хүлээж авах 

аппараттай нэгтгэсэн, дамжуулах аппарат 

85.26 8526.10 Радарын аппарат 

85.26 .91 Радио навигацийн аппарат 

85.26 .92 Алсын удирдлагатай радио аппарат 

85.27 8527.90 Радио-телефон, радио-телеграф-д зориулсан, өргөн 

нэвтрүүлгийн хүлээн авагчаас өөр ,хүлээж авах аппарат 

85.29 8529.10 8525-8527 хүртлэх зүйлд жагсаасан бүх аппараттай зарчмын хувьд 

хамтруулан ашиглах боловч дангаар нь ашиглахад тохиромжтой 

бүх төрлийн антеннууд, антенны ойлгогч 

85.29 .90 8526 –р зүйлд дурьдсан аппаратнуудын Иргэний агаарын тээврийн 
онгоцт зориулан тусгайлан зохион бүтээсэн, хоёр эсхүл түүнээс 
олон тооны бүрдэл хэсгийг нэгтгэсэн, эсхүл хамтад 
нь боосон иж бүрэн багц эсхүл дэд багц 

85.31 8531.10 Гал түймрийн аюулын дохиолол, галын багаж, ижил төстэй 

аппаратнууд 

85.31 8531.20 Шингэн кристал төхөөрөмж (LCD), эсхүл гэрэл цацруулагч диод 

(LED) нэгтгэсэн гэрэлт мэдээллийн самбар 

85.31 .80 8531.10 эсхүл 8531.20-р зүйлд дурдсанаас бусад 

цахилганаар дуут дохио өгөх эсхүл ил харагдах дохиоллын аппарат 

85.39 8539.10 Багц гэрэл гаргах чийдэнгийн төхөөрөмж 

85.43 8543.89 Агаарын хөлөгт зориулан цахилгааны эсэргүүцэгчтэй хийсэн 

нислэгийн параметр бичигч, синхрон ажилтай цахилгаан хувьсгагч, 

цан арилгагч, утаа манан арилгагч 

85.43 .90 Хамтад нь багласан эсхүл нэгтгэн үйлдвэрлэсэн нислэгийн 

параметр бичигчийн иж бүрэн багц эсхүл дэд багц 

85.44 8544.30 Агаарын хөлөгт ашигладаг асаалтын системийн холбогч утасны 

багц болон холбогч утасны бусад багц 

88.01 8801.10 Планёр- дельтоплан агаарын урсгал, салхиар нисэгч 

аппарат 

88.01 .90 Агаарын бөмбөлөг, дирижабль /хийлсэн нисэх хэрэгслэл/, 

Планёр- дельтоплан-аас тусдаа хөдөлгүүргүй нисэх онгоц 

88.02 8802.11 2000кг-аас дээшгүй хоосон жинтэй вертолёт /нисдэг тэрэг/ 

88.02 .12 2000кг-аас дээш хоосон жинтэй вертолёт /нисдэг тэрэг/ 

88.02 .20 Хоосон жин нь 2000кг-аас ихгүй агаарын хөлөг, 

хөдөлгүүртэй онгоц 

88.02 .30 Хоосон жин нь 2000кг-аас их, гэхдээ 15 000кг-аас ихгүй агаарын 

хөлөг, хөдөлгүүртэй онгоц 

88.02 .40 Хоосон жин нь 15000 кг-аас их агаарын хөлөг, 



  хөдөлгүүртэй онгоц 

88.03 8803.10 Сэнс, ротор хөдөлгүүр, тэдгээрийн эд анги 

88.03 .20 Явах анги, түүний эд анги 

88.03 .30 8803.10, 8803.20-р зүйлд дурьдсан агаарын хөлөг, нисдэг тэргний 

эд анги 

88.03 .90 88.01 эсхүл 88.02-р зүйлд дурьдсан ачааны бусад эд анги 

88.05 8805.29 8805.21-р зүйлд дурьдсан эйр комбат дадлагажуураас ялгаатай
 газарт байрлуулсан нислэгийн дадлагажуур, 

түүний эд анги 

90.01 9001.90 Хараа зүйн хувьд ашигладаггүй элементээс ялгаатай, ямарч 
материалаар хийсэн байж болох, эд ангид угсраагүй, линз, 
призм, толь болон бусад хараа зүйн 

элементүүд 

90.02 9002.90 Хараа зүйн хувьд ашигладаггүй, шилээр хийсэн, тоног төхөөрөмж, 

аппаратыг тохируулахад хэрэглэдэг эд ангид угсарсан, жинхэнэ 

линз, шүүлтүүрээс ялгаатай линз, призм, толь болон бусад хараа 

зүйн элементүүд 

90.14 9014.10 Чиглэл тодорхойлогч компасс 

90.14 9014.20 Агаарын навигацид зориулсан (компасс-аас өөр) багаж хэрэгслэл 

болон төхөөрөмжүүд 

90.14 .90 Чиглэл тодорхойлогч компассанд зориулсан эд анги болон 

дагалдах хэрэгслэл, агаарын навигацид зориулсан (компасс-аас 

өөр) багаж хэрэгслэл болон төхөөрөмжүүд 

90.20 9020.00 Механик эд хэсэг болон сольж болдог  шүүлтүүргүй 
хамгаалалтын  маск, тэдгээрийн  эд хэсгийг бус 

Амьсгалахад зориулсан хэрэгслэл хорт хийн маск, 

90.25 9025.11 Шингэн дүүргэсэн, заалтыг нь шууд уншиж болох, өөр бусад 

багажтай хослуулаагүй халууны хэмжигч шил, периметр 

90.25 .19 өөр бусад багажтай хослуулаагүй халууны хэмжигч шил, 

периметр 

90.25 .80 90.25-р зүйлд дурьдсан бусад багаж төхөөрөмжүүд 

90.25 .90 9025.11, 9025.19 эсхүл 9025.80-р зүйлд дурьдсан эд анги, 

холбогдох хэрэгслэлүүд 

90.26 9026.10 Шингэний урсац эсхүл түвшин хэмжих, шалгахад 

хэрэглэдэг багаж, төхөөрмжүүд 

90.26 .20 Шингэн эсхүл хийн даралтыг хэмжих эсхүл шалгах 

хэрэгсэл, багаж 

90.26 .80 9026.10, 9026.20-ын хэрэгсэл, багажаас бусад, Шингэн 

эсхүл хийн хувьсагчыг хэмжих эсхүл шалгах хэрэгсэл, багаж 

90.26 .90 9026.10, 9026.20, 9026.80-ын хэрэгсэл, багажны эд анги 

90.29 9029.10 Цахилгаан эсхүл электрон эргэлдэгч тоолуур, 

90.29 .20 Хурд заагч, ба тахометр 

90.29 .90 Эргэлдэгч тоолуур, Хурд заагч, ба тахометрын эд анги 

болон дагалдах хэрэгсэл 



90.30 9030.10 Ионжуулагч цацрагыг хэмжих эсхүл илрүүлэх хэрэгжсэл ба 

багаж 

90.30 .20 Электрон цацрагын осциллоскоп ба электрон цацрагын 

осцилограф 

90.30 .31 Бичлэгийн төхөөрөмжгүйгээр, хүчдэл, гүйдэл, эсэргүүлцэл, 

эрчим хүчийг хэмжих эсвэл шалгах мултиметр 

90.30 .39 9030.10, 9030.20, 9030.31-ынхаас бусад, Бичлэгийн 

төхөөрөмжгүйгээр, хүчдэл, гүйдэл, эсэргүүлцэл, эрчим хүчийг 

хэмжих эсвэл шалгах хэрэгсэл, багаж 

90.30 .40 9030.10, 9030.20, 9030.31, 9030.39-аас бусад, Цахилгаан холбоонд 

тусгайлан зориулсан Цахилгааны хүчдэл хэмжих эсхүл шалгах 

хэрэгсэл, багаж 

90.30 .83 9030.10, 9030.20, 9030.40-аас бусад, Бичлэгийн 

төхөөрөмжтэйгөөр, цахилгааны хүчдэл хэмжих эсхүл шалгах 

хэрэгсэл, багаж 

90.30 .89 9030.10, 9030.20, 9030.31, 9030.39, эсхүл 9030.40 эсхүл 

9030.83-ынхээс бусад, цахилгааны хүчдэл хэмжих эсхүл шалгах 

хэрэгсэл болон төхөөрөмж 

90.30 .90 9030.10, 9030.20, 9030.31, 9030.39, 9030.40, 9030.83 эсхүл 

9030.89-ын хэрэгсэл, багажны эд анги, дагалдах хэрэгсэл 

90.31 9031.80 Бүлэг 90-д тусгаагүй эсхүл оруулаагүй хэмжих эсхүл 

шалгах хэрэгсэл болон багаж 

90.31 .90 9031.80-ын хэрэгсэл болон багажны эд анги болон 

дагалдах хэрэгсэл 

90.32 9032.10 Термостат 

90.32 .20 Маностат 

90.32 .81 Гидравлик эсхүл хийн автомат тохируулагч эсхүл хяналтын 

хэрэгсэл болон багаж 

90.32 .89 Бусад автомат тохируулагч эсхүл хяналтын хэрэгсэл болон 

багаж 

90.32 .90 90.32-р зүйлд дурьдсан автоматаар тохируулага хийдэг 

эсхүл хяналт явуулдаг багаж тоноглолын эд анги, дагалдах 

хэрэгслэлүүд 

91.04 9104.00 Хэрэглэлийн самбар дахь цаг болон агаарын хөлөгт 

зориулсан ижил төрлийн цагнууд 

91.09 9109.19 Сэрүүлэгтэй цагнаас өөр, цагны хөдөлгөөнийг хэмжих 
зориулалттай, өргөн эсхүл диаметр нь 50мм-ээс даваагүй 
бүтэн, угсарсан зай (батарей), зай хураагуур 

91.09 .90 Сэрүүлэгтэй цагнаас өөр, цагны хөдөлгөөнийг хэмжих 

зориулалттай, өргөн эсхүл диаметр нь 50мм-ээс даваагүй бүтэн, 

угсарсан зай (батарей)-аас өөр бусад, зай хураагуур 

94.01 9401.10 Арьсаар бүрээгүй суудал 

94.03 9403.20 Суудлаас өөр бусад металл тавилга 

94.03 .70 Суудлаас өөр бусад хуванцар тавилга 

94.05 9405.10 Металл эсхүл хуванцар суурьтай тааз, хананы гэртүүлгийн 

тогтоогуур 



94.05 .60 Металл эсхүл хуванцар суурьтай гэрэлтдэг тэмдэглэгээ, 

нэрийн хавтанцар 

94.05 .92 9405.10, 9405.60-р зүйлд дурьдсан хуванцар эд хэсгүүд 

94.05 .99 9405.10, 9405.60-р зүйлд дурьдсан төмөр эд хэсгүүд 

 

 

Тэмдэглэл 
 

*** (HS-- тээвэрлэлт зарагдсан, ачаа гэж тэмдэглэсэн код үг) 
 
 


