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ТУСГАЙ ХАВСРАЛТ А ЗААВАР
1 ДҮГЭЭР БҮЛЭГ

БАРААНЫ МЭДҮҮЛЭГ ГАРГАЖ 
ӨГӨХӨӨС ӨМНӨХ ЁС ЖУРМЫН 

АЖИЛЛАГАА

ДЭЛХИЙН ГААЛИЙН 
БАЙГУУЛЛАГА



Шинэчлэн найруулсан Киотогийн конвенцийн Тусгай хавсралтын заавар
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1. УДИРТГАЛ

Барааг аль нэг гаалийн нутаг дэвсгэрт тээврийн олон янзын төрлөөр оруулж болно. Улсын 
төсвийн (татварын) орлогыг алдагдалгүй байлгах, мөн үндэсний хууль тогтоомж сахиж мөрдөх 
явдлыг хангах үүднээс барааг гаалийн нутаг дэвсгэрт оруулж байгаа тээвэрлэгч бараа болон 
түүнийг оруулж ирсэн тээврийн хэрэгслийг гаалийн байгууллагад аль болох богино хугацаанд 
хүргэж үзүүлэх ёстой. Гаалийн нутаг дэвсгэрт орж ирж буй бараанд тавих шаардлагатай хяналт 
шалгалт нь үндсэндээ газар зүйн байршил, агаарын замын, хуурай замын, усан замын дэд 
бүтэц, мөн тээвэрлэлтийн цар хүрээ болон давтамжаас хамаардаг. 

Олон тохиолдолд барааг гаргаж үзүүлэх, түүнчлэн Барааны мэдүүлэг гаргаж өгсөн 
гаалийн байгууллага тухайн бараа гаалийн нутаг дэвсгэрт орж ирсэн газар байрладаг. Бусад 
тохиолдолд энэ гаалийн байгууллага нь нутгийн гүний нисэх онгоцны буудал, агуулах буюу 
төмөр замын талбайгаас тодорхой зайтай байрладаг. Гаалийн байгууллага барааг гаргаж 
үзүүлэх гаалийн байгууллага руу хүргэж байгаа тээврийн хэрэгсэлд тавих хяналтыг түүний 
ердийн тээвэрлэлтэд саад болохгүйгээр хийж гүйцэтгэх боломжтой байх нь чухал юм. Үүнийг 
тухайн тээврийн хэрэгсэл бараа буух гаалийн байгууллага хүртэл холбогдох тээвэрлэгчид 
дүрэм журамд заасаг үүрэг ногдуулах, эсхүл тухайн тээврийн хэрэгслийн битүүмжлэлийг 
бодитоор харж шалгах аргаар гүйцэтгэж болно.

Энэ бүлэгт Барааны мэдүүлэг гаргаж өгөхөөс өмнө, мөн холбогдох барааг гаалийн 
тодорхой горимд байршуулахаас өмнө тээвэрлэгч өөрөө хариуцан гүйцэтгэх ёс журмын 
ажиллагаа хамаарна. Ёс журмын эдгээр ажиллагаа нь гаалийн нутаг дэвсгэрт оруулж байгаа 
барааг ялган таних болон гаалийн хяналтад авахад шаардлагатай эхний алхам тул гаалийн 
нийтлэг үйл ажиллагааны чухал бүрэлдэхүүн хэсэг юм. Мөн ёс журмын эдгээр ажиллагаа 
нь гаалийн ёс журмын ажиллагааг хялбарчлах болон худалдааг хөнгөвчлөхөд онцгой чухал 
үүрэг гүйцэтгэдэг. Гаалийн байгууллагаас тавих шаардлага тээвэрлэгчийн хийж гүйцэтгэх ёс 
журмын ажиллагааг аль болох энгийн байлгах замаар олон улсын худалдаанд саад болох 
нь бага байвал зохино. Үүний зэрэгцээ гаалийн байгууллагаас хэрэгжилтэд нь хяналт тавьдаг 
гаалийн хууль тогтоомж болон бусад дүрэм журамд заасан шаардлага нь ёс журмын эдгээр 
ажиллагаанд багтсан байна.

Гаалийн хяналт тавих болон худалдааг хөнгөвчлөх асуудалд шийдвэрлэх нөлөө үзүүлдэг 
хүчин зүйлсийн нэг нь тээвэрлэгч болон гаалийн байгууллага хооронд явагдах мэдээллийн 
урсгал болно. Энэ бүлэгт заасан ёс журмын ажиллагааны гол зорилго нь гаалийн байгууллагын 
ажил илүү урагштай явагдахад түлхэц болох үүднээс мэдээллийн урсгалыг илүү сайн удирдан 
зохицуулахад оршино.

Ихэнх гаалийн байгууллага бараа гаалийн нутаг дэвсгэрт орж ирэхээс өмнө мэдүүлэгч 
Барааны мэдүүлэг гаргаж өгөхийг зөвшөөрдөг. Ийнхүү бараа ирэхээс өмнө хүлээн авсан 
мэдээлэл (урьдчилсан мэдээлэл, pre-arrival information)-ийн ачаар гаалийн байгууллага 
эрсдэлийн менежментийн арга ажиллагааг хэрэгжүүлэх, бараа бодитоор орж ирэхээс хамаагүй 
өмнө хяналт тавих байгаа нарийн тогтоох (овоо хараагаа зөв тааруулах, зөв юмаа онилох), 
ингэснээр барааг олгох ажлыг хөнгөвчлөх боломжтой болно. Олон орны гаалийн байгууллага 
худалдааг хөнгөвчлөх зорилгоор ийм урьдчилсан мэдээллийг тээврийн байгууллага гаргаж 
өгөх явдлыг бас зөвшөөрч дэмждэг. 

Энэ бүлэгт заасан ёс журмын ажиллагаа нь Хэлэлцэн тохиролцогч аль нэг Талын нутаг 
дэвсгэрийн ус буюу агаарын орон зайгаар дайран өнгөрч буй усан онгоц, эсхүл агаарын 
хөлгийн тавцан дээр байгаа бөгөөд Хэлэлцэн тохирогч тэр Талын нутаг дэвсгэрт байрладаг 
аль нэг усан боомт буюу нисэх онгоцны буудалд буухгүй бараанд хамаарахгүй. Үүний 
нэгэн адил энэ бүлэгт гаалийн аль нэг горимын дагуу, жишээлбэл, улс хооронд дамжуулан 
өнгөрүүлэх гаалийн горимын дагуу ирсэн бараа, шуудангаар тээвэрлэсэн бараа, зорчигчийн 
гар тээшинд байгаа бараа, эсхүл түр хугацаагаар хадгалах бараа (түр агуулахад байгаа бараа)-
нд хамаарахгүй. Харин эдгээр барааг гаалийн нутаг дэвсгэрт оруулах газрын (боомтын) хувьд 
энэ бүлгийн түүнтэй холбоотой заалтууд хамаарна. Энэ бүлэгт бас тээврийн тодорхой нэг 
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төрөлд хамаарах ёс журмын өөр бусад зарим нэг ажиллагаа, тухайлбал, усан онгоц боомтод 
орж ирснийг илтгэх явдал хамаарахгүй.

2. ЭНЭ ГОРИМЫН ЗОРИЛГО БОЛОН ХАМРАХ ХҮРЭЭ

Энэ бүлэгт заасан ёс журмын ажиллагааны зорилго нь гаалийн байгууллага түүний нутаг 
дэвсгэрт бараа орох явдлыг хянах, мөн барааны тасралтгүй хөдөлгөөнд хамаарах худалдаа, 
үйлдвэрлэл болон тээврийн логистикийн шаардлагын хэрэгжилтэд тус дэм үзүүлэх боломжтой 
байхад оршино.

3. ЭНЭ ГОРИМЫН ҮНДСЭН ОНЦЛОГ ШИНЖ 

3.1. Ашиг тус
Энэ бүлгийн заалтуудыг гаалийн хууль тогтоомжид тусгаж оруулах нь дараах давуу талтай 

байна:

•	 сайн тодорхойлсон ёс журмын ажиллагаа нь гаалийн нутаг дэвсгэрт орж ирж буй 
барааг ялган таних явдлыг хангахын зэрэгцээ гаалийн байгууллага барааг гаалийн аль 
нэг горимд байршуулах хүртэл уг бараанд үр дүнтэй хяналт тавих боломж олгодог; 
мөн

•	 Барааг гаалийн нутаг дэвсгэрт оруулах ажиллагаанд оролцож буй бүх тал тухайн 
барааг эцсийн эцэст хаана хүргэж, юунд ашиглах гэж байгаа талаар хэрэгтэй гэсэн 
мэдээллийг гаалийн байгууллагад гаргаж өгөх шаардлага тавигдана.

4. ТОДОРХОЙЛОЛТ

E1./F1  “ачааны мэдүүлэг” гэж худалдааны үйл ажиллагаанд ашиглах 
зориулалттай тээврийн хэрэгсэл ирэх буюу явахаас өмнө, эсхүл ирэх буюу 
явах үед гаргаж өгсөн, гаалийн нутаг дэвсгэрт оруулах, эсхүл түүнээс 
гаргах ачаанд холбогдох, гаалийн байгууллагад шаардлагатай зүйлийг 
агуулсан мэдээллийг хэлнэ;

E2./F3  “тээвэрлэгч” гэж барааг бодитоор тээвэрлэж байгаа, эсхүл тухайн 
тээврийн хэрэгслийн ашиглалтыг хариуцсан, эсхүл түүний төлөө 
хариуцлага хүлээсэн этгээдийг хэлнэ;

E3./F2  “барааны мэдүүлэг гаргаж өгөхөөс өмнөх гаалийн ёс журмын 
ажиллагаа” гэж бараа гаалийн нутаг дэвсгэрт орж ирсэн цагаас уг барааг 
гаалийн аль нэг горимд байршуулах хүртэлх хугацаанд холбогдох этгээд 
болон гаалийн байгууллагаас хийж гүйцэтгэх бүх ажиллагааг хэлнэ.

Энэ конвенцийн нэгээс дээш тооны хавсралтыг тайлбарлахад шаардлагатай нэр томьёоны 
бүх тодорхойлолтыг Ерөнхий хавсралтад оруулсан байгаа. Зөвхөн нэг горим буюу нэг практик 
ажиллагаанд хамаарах нэр томьёоны тодорхойлолт тухайн Тусгай хавсралт буюу тухайн 
бүлэгт байгаа.
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5. ЭНЭ ГОРИМЫГ МӨРДӨХ НЬ

Стандарт 1

Барааны мэдүүлэг гаргаж өгөхөөс өмнөх гаалийн ёс журмын ажиллагаа нь энэ бүлгийн заалтаар, 
мөн холбогдолтой бол Ерөнхий xавсралтын заалтаар зохицуулагдана.

Шинэчлэн найруулсан Киотогийн конвенц нь заавал дагаж мөрдөх хэд хэдэн үндсэн 
заалттай бөгөөд тэдгээр нь Ерөнхий хавсралтад байдаг. Гаалийн байгууллагууд өөрсдийн 
өдөр тутмын үйл ажиллагаандаа мөрдлөг болгон ажилладаг гаалийн горим болон практик 
ажиллагааг хоорондоо уялдуулж, хялбарчлахад хэрэгтэй гэж үзсэн гол гол зарчмууд Ерөнхий 
хавсралтад тусгагдсан байгаа. 

Ерөнхий хавсралтын тэдгээр үндсэн заалтууд нь бүх Тусгай хавсралт болон бүх бүлэгт 
хамааралтай учир тэдгээр үндсэн заалтууд бүгд Барааны мэдүүлэг гаргаж өгөхөөс өмнөх ёс 
журмын ажиллагаанд хамаарна. Энэ бүлгийн заалтыг хэрэгжүүлэхдээ түүгээр зохицуулагдаагүй 
асуудлын хувьд Ерөнхий хавсралтын хөнгөлөлтийн ерөнхий зарчмуудыг байнга удирдлага 
болгон ажиллавал зохино. Ялангуяа, Ерөнхий хавсралтын Ерөнхий зарчмын тухай 1 дүгээр 
бүлэг, Гаалийн хяналтын тухай 6 дугаар бүлэг, Гаалийн байгууллага болон гуравдагч тал 
хоорондын харилцааны тухай 8 дугаар бүлгийг Барааны мэдүүлэг гаргаж өгөхөөс өмнөх ёс 
журмын ажиллагааны тухай энэ бүлэгтэй холбож уншина.

Хэлэлцэн тохирогч Талууд ялангуяа Ерөнхий хавсралтын Стандарт 1.2-ыг анхаарах ёстой 
бөгөөд үндэсний хууль тогтоомждоо Барааны мэдүүлэг гаргаж өгөхөөс өмнө хангасан байвал 
зохих болзол нөхцөл, мөн хийж гүйцэтгэсэн байх ёс журмын ажиллагааг заасан байна.

Хэлэлцэн тохирогч Талууд энэ конвенцийн 2 дугаар зүйлд заасны дагуу энэ бүлэгт зааснаас 
илүү хөнгөлөлт үзүүлэхийг эрмэлзэнэ.

Практик зөвлөмж 2

Барааны мэдүүлэг гаргаж өгөхөөс өмнөх гаалийн ёс журмын ажиллагаа нь барааны гарал үүслийн 
улсыг, эсхүл тухайн бараа аль улсаас ирснийг үл харгалзан адил тэгш байна.

Практик зөвлөмж 2-ын зорилго нь бараа орж ирэх үед гаалийн ёс журмын ажиллагааг хийж 
гүйцэтгэхдээ ялгаварлан гадуурхах явдлыг гаргуулахгүй байхад оршино. Гаалийн байгууллага 
холбогдох бараанд зүгээр нэг түүний гарал үүслийн улсыг үндэслэн илүү (хатуу) шаардлага 
тавихгүй байхыг уриалж байгаа. Гэвч энэ нь Хэлэлцэн тохирогч Талууд аливаа нэг улсаас 
ирсэн бараа хилээр хууль бусаар нэвтрүүлсэн бараа (контрабандын бараа) байж болзошгүй 
зэрэг тохиолдолд хяналтаа чангаруулах явдалд саад болохгүй. Энэ Практик зөвлөмж нь бас 
хэлэлцээр байгуулсан орнуудын хувьд тусгай хөнгөвчилсөн арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэх, 
тухайлбал, гаалийн илүү хөнгөлөлт үзүүлэх явдалд саад болохгүй буюу тийм хүсэл зоригийг 
мохоохгүй.

Хэрэв НҮБ-аас тодорхой нэг оронд хориг тогтоосон бол тэр хориг нь Киотогийн конвенцид 
үл хамааран тусдаа мөрдөгдөнө. Энэ конвенцийн 3 дугаар зүйлд зааснаар, ийм хоригийг 
хэрэгжүүлж байгаа Хэлэлцэн тохирогч Талууд энэ Практик зөвлөмжийг мөрдөхийг шаардаагүй.

6. ЭНЭ ГОРИМЫН ДАГУУ БАРААГ ОРУУЛАХ

Стандарт 3

Үндэсний хууль тогтоомжоор барааг гаалийн нутаг дэвсгэрт оруулж болох газрыг тодорхойлон 
тогтооно. Гаалийн байгууллага зөвхөн хяналтын зорилгоор шаардлагатай гэж үзвэл барааг 
холбогдох гаалийн газарт, эсхүл гаалийн байгууллагаас тогтоосон өөр бусад газарт шууд хүргэх 
зорилгоор ашиглах замыг тогтоож өгнө. Эдгээр газар болон замыг тогтоохдоо анхаарвал зохих 
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хүчин зүйлд худалдаанд оролцогчдын зүгээс тавьсан тодорхой шаардлагыг тусгасан байна. 

Энэ стандарт нь тухайн гаалийн нутаг дэвсгэрт байгаа далайн боомт буюу нисэх онгоцны буудалд 
зогсолгүйгээр гаалийн нутаг дэвсгэрээр дайран өнгөрч байгаа хөлөг онгоц буюу агаарын хөлгийн 
тавцан дээр байгаа бараанд хамаарахгүй.

Стандарт 3-д барааг гаалийн нутаг дэвсгэрт зөвхөн тогтоосон газраар оруулж ирэхийг 
заасан. Энэ Стандартад бас гаалийн байгууллага барааг аль нэг гаалийн газар хүртэл, эсхүл 
түүнээс тогтоосон өөр бусад газар хүртэл тээвэрлэх зорилгоор ашиглах зам (маршрут)-ыг 
гаалийн байгууллага тогтоож болно гэж заасан. Гэвч усан онгоц, агаарын хөлгийн явах зам, 
түүнчлэн төмөр замын тээврийн маршрутыг ихэнхдээ олон улсын хэлэлцээрт, мөн уг тээврийн 
асуудлыг хариуцсан тухайн улсын төрийн байгууллагаас зааж өгдөг. Ийм учраас гаалийн 
байгууллага эдгээр тээвэрлэгчийн явах замыг тэр нь зөвхөн гаалийн хяналтын зорилгоор 
шаардлагатай гэж үзсэн тохиолдолд тогтоодог болох нь чухал юм. Эцэст нь хэлэхэд, бодит 
байдал дээр энэ Стандартыг ихэвчлэн хуурай замын тээвэрт мөрддөг. Гаалийн байгууллагын 
тогтоосон аливаа зам (маршрут) нь бараа хилээр орж ирсэн газар болон түүнийг тээвэрлэн 
хүргэж өгөх гаалийн газар хооронд байдаг.

Гаалийн байгууллага бараа хилээр орж ирэх газар болон түүнийг тээвэрлэхэд ашиглах 
зам (маршрут)-ыг тогтоохдоо худалдаанд оролцогчдын тусгай шаардлагыг харгалзан 
үзэх нь мөн дээрхээс дутахгүй чухал болно. Тийм учраас энэ заалтыг эрх бүхий гаалийн 
байгууллага томилон ажиллуулах тухай Ерөнхий хавсралтын Стандарт 3.1-тэй уялдуулан авч 
үзэх шаардлагатай.

Энэ Стандарт нь жуулчин тээвэр, хилийн тээвэр, шуудан тээвэр, эсхүл эдийн засагт 
нөлөөлөхөөргүй (өчүүхэн) ач холбогдолтой тээвэрт хамаарах тусгай горимыг зохицуулсан 
бөгөөд хүчин төгөлдөр мөрдөж буй аливаа заалтыг хэрэгжүүлэхэд саад болохгүй. Гэхдээ энэ 
тохиолдолд гаалийн байгууллагаас хяналт тавих боломж хэвээр хадгалагдах ёстой.

Бараа гаалийн нутаг дэвсгэрт орж ирсний дараа, түүний дотор түүнийг шилжүүлэн ачсаны 
үр дүнд тухайн барааг тээвэрлэх үүрэг хүлээсэн аливаа этгээд дээр дурдсан шаардлагыг сахин 
биелүүлэх үүрэгтэй болно .

Стандарт 4

Тээвэрлэгч нь бүх барааг ачааны мэдүүлэгт тусгасан байх, эсхүл тэдгээрийг өөр зөвшөөрөгдсөн 
арга хэлбэрээр гаалийн байгууллагад мэдэгдэх нөхцөлийг хангах талаар гаалийн байгууллагын 
өмнө хариуцлага хүлээнэ.

Гаалийн нутаг дэвсгэрт оруулж ирсэн барааг гаалийн байгууллагад холбогдох тээвэрлэгч 
мэдэгдэнэ. Стандарт 4-ийн дагуу тухайн тээвэрлэгч бүх барааг ачааны мэдүүлэгт тусгах 
замаар, эсхүл гаалийн байгууллага хүлээн зөвшөөрөхүйц өөр бусад арга хэлбэрээр түүнд 
мэдэгдэх явдлыг хариуцна. Ерөнхийдөө (барааг гаальд) ачааны мэдүүлгээр, эсхүл тээврийн 
бичиг баримтын хуулбар хувиар мэдэгддэг. Эдгээр бичиг баримтыг бараа ирсэн үед гол төлөв 
цаасан хэлбэрээр гаргаж өгдөг боловч олон орны гаалийн байгууллага болон тээвэрлэгч уг 
мэдээллийг гаалийн байгууллага автоматаар хүлээн авах боломжтой цахим холболт (electronic 
interfaces) үүсгэсэн байдаг. Энэ нь ирээдүйд олон улсын худалдааг цаасгүй болгон хөгжүүлэх 
замыг тавьж, худалдааг хөнгөвчлөх чухал арга хэмжээ юм.

Хэдийгээр энэ Стандартаар бүх барааг мэдэгдсэн байхыг шаардаж байгаа боловч практик 
үйл ажиллагаанд уг стандартыг олон янзаар мөрддөг. Зарим орны (гаалийн) байгууллагын 
хувьд зөвхөн тухайн орны гаалийн нутаг дэвсгэрт бууж байгаа барааг мэдэгдэхийг шаарддаг 
бол өөр бусад орны (гаалийн) байгууллагын хувьд бараа тухайн орны гаалийн нутаг дэвсгэрт 
буулгах эсэхээс үл хамааран бүх барааг мэдэгдэхийг шаарддаг. Зарим тохиолдолд гаалийн 
нутаг дэвсгэрт буулгахгүй буюу гаалийн нутаг дэвсгэрээс гадна өөр газар хүргэх барааг 
хялбарчилсан арга замаар мэдэгдэж болдог.

Тээврийн зарим төрлийн хувьд бараа орж ирэх үед мэдэгдэх шаардлагатай мэдээллийн 
талаар заасан өөр бусад олон улсын өөр конвенциуд бас байна. Бас улс хооронд дамжуулан 
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өнгөрүүлэх, эсхүл түр хугацаагаар оруулах г.м. зориулалттай, барааг мэдэгдэх энэхүү 
шаардлагыг хангасан карней бүхий бараанд хамаарах олон улсын хэлэлцээрүүд байна. Гэвч 
барааг мэдэгдэх эдгээр аргыг хэрэглэсэн ч гэсэн гаалийн байгууллага гаалийн хяналтын болон 
эрсдэлийн менежментийн арга ажиллагааны зорилгоор нэмэлт бичиг баримт буюу нэмэлт 
мэдээлэл гаргаж өгөхийг шаардаж болно.

Бараа ирэх үед шаардагдах энэ мэдээлэл нь тухайн бараа хилээр орж ирснийг мэдэгдэх 
зорилготой бөгөөд эрсдэл тооцоход шаардагдах мэдээлэлтэй адилхан байх албагүй.

Стандарт 5

Барааг гаалийн нутаг дэвсгэрт оруулснаар тээвэрлэгч барааг холбогдох гаалийн газарт, эсхүл 
гаалийн байгууллагаас тогтоосон өөр бусад газарт шаардлагатай бол тогтоосон замыг ашиглан 
шууд, мөн хугацаа алдалгүйгээр хүргэх үүрэг хүлээнэ. Ингэх явцад барааны шинж чанар, түүний 
сав боодол болон түүнд тавьсан лац, ломбонд өөрчлөлт орох ёсгүй. 

Энэ стандарт нь гаалийн нутаг дэвсгэрт байгаа далайн боомт буюу нисэх онгоцны буудалд 
зогсолгүйгээр гаалийн нутаг дэвсгэрээр дайран өнгөрч байгаа хөлөг онгоц буюу агаарын 
хөлгийн тавцан дээр байгаа бараанд хамаарахгүй.

Тээвэрлэгч барааг гаалийн холбогдох газар, эсхүл өөр бусад тогтоосон газар хүртэл 
аливаа сааталгүй (хугацаанд нь) тээвэрлэх явдлыг хариуцдаг. Гаалийн холбогдох газар 
нь ерөнхийдөө тухайн бараанд бүрдүүлэлт хийх эрх бүхий гаалийн газар байдаг. Гэвч цаг 
агаарын байдал хүндрэх, эсхүл тээвэрлэлтийн хүндрэл үүсэх зэрэг онцгой тохиолдолд гаалийн 
байгууллага байдлыг хөнгөвчилсөн арга хэмжээ авах зорилгоор тухайн барааг гаалийн өөр 
газар хүртэл тээвэрлэхийг зөвшөөрч болно.

Гаалийн байгууллага тохиромжтой тохиолдолд бас хэрэв импортлогч тийнхүү хүссэн бол 
барааг тухайн импортлогчийн байр, талбайд буулгахыг зөвшөөрч болно. Энэ нь худалдаанд 
оролцогч итгэмжлэгдсэн этгээд (эдийн засгийн итгэмжлэгдсэн оператор – authorized economic 
operator)-д хамаарах тусгай журмын талаар заасан Ерөнхий хавсралтын Шилжилтийн стандарт 
3.32-ийн нэг илрэл (нэг элемент) юм.

Гаалийн байгууллага гаалийн нутаг дэвсгэрт байгаа усан боомт буюу нисэх онгоцны 
буудалд зогсолгүйгээр гаалийн нутаг дэвсгэрээр дайран өнгөрч байгаа усан онгоц буюу 
агаарын хөлгийн тавцан дээр байгаа бараанд Стандарт 5-ыг мөрдөхгүй. Тийм барааг замд нь 
буулгах боломжгүй тул эрсдэл үүсэхгүй. Энэ Стандартын шаардлагыг тавьбал тэдгээр тээврийн 
хэрэгслийн олон улсын хөдөлгөөнд үндэслэлгүй саад бэрхшээл учруулсан (үндэслэлгүй 
халдсан) болно. 

Гаалийн холбогдох газар, эсхүл гаалийн байгууллагаас тогтоосон газар ирсэн барааг 
түүнийг гаалийн нутаг дэвсгэрт оруулж ирсэн этгээд, эсхүл хэрэв боломжтой бол түүнийг 
оруулсны дараа тээвэрлэх үүрэг хүлээсэн этгээд гаалийн байгууллагад гаргаж үзүүлнэ. Энэ нь 
дараах бараанд хамаарах тусгай горимыг хэрэгжүүлэхэд саад болохгүй: 

(a) зорчигчийн авч явж байгаа; эсхүл

(b) гаалийн аль нэг горимд байршуулсан боловч гаалийн байгууллагад хараахан гаргаж 
үзүүлээгүй байгаа.

Стандарт 6

Барааг гаалийн нутаг дэвсгэрт оруулсан газраас холбогдох гаалийн газарт, эсхүл өөр бусад тогтоосон 
газарт хүргэх ажиллагаа нь осол аюул буюу давагдашгүй хүчин зүйлийн улмаас тасалдсан бол 
тээвэрлэгч барааг зөвшөөрөгдөөгүй эргэлтэд орохоос сэргийлэх шаардлагатай арга хэмжээг авах 
ёстой бөгөөд уг аяллыг тасалдахад хүргэсэн осол аюул буюу өөр бусад тохиолдлын шинж байдлын 
талаар гаалийн байгууллага болон эрх бүхий бусад байгууллагад мэдэгдэнэ.

Барааг гаалийн нутаг дэвсгэрт оруулсан газраас эрх бүхий гаалийн газар хүртэл тээвэрлэх 
ажиллагаа нь тухайн автотээврийн хэрэгсэлд, эсхүл өөр бусад автотээврийн хэрэгсэлд учирсан 
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осол аюулын улмаас, эсхүл замын янз бүрийн саад бэрхшээлээс болж тасалдаж болох бөгөөд 
энэ нь барааг хүрэх газарт нь хүргэхэд нөлөө үзүүлж болох юм. Ийм осол аюулын үед бараа 
бүхэлдээ гэмтэж устаагүй бол тээвэрлэгч осол аюулын газар ажилласан бусад байгууллагаас 
уг хэрэг явдлын талаар тодорхойлолт авахыг хичээнэ. Энэ нь тээвэрлэгчид барааг тогтоосон 
газар хоцорч хүргэж ирснийг гаалийн байгууллагад нотлоход хэрэг болно. Тээвэрлэгч бас 
бараа зүй бусаар ашиглагдахаас (зөвшөөрөлгүй эргэлтэд орохоос) сэргийлэхийн тулд уг 
барааны бүрэн бүрэн байдлыг хангах зорилгоор бусдаас тусламж хүснэ. Энэ бүх тохиолдолд 
гаалийн байгууллагын өмнө үүрэг хүлээсэн этгээд, эсхүл түүний өмнөөс ажиллаж байгаа өөр 
бусад этгээд болсон үйл явдлыг гаалийн байгууллагад нэн даруй мэдэгдэнэ.

Практик зөвлөмж 7

Барааг гаргаж үзүүлэх ёстой гаалийн газар нь барааг гаалийн нутаг дэвсгэрт оруулсан газраас өөр 
газар байгаа бол тухайн барааг оруулсан газар байрлах гаалийн байгууллага зөвхөн хяналтын 
зорилгоор шаардлагатай гэж үзсэн тохиолдолд аливаа нэг бичиг баримт гаргаж өгөхийг шаардана.

Барааг гаалийн байгууллагагүй газраар оруулж ирэх тохиолдол гарч болох юм. Тэр 
тохиолдолд ихэнх орны (гаалийн) байгууллагууд барааг оруулсан тэр газар нь аливаа нэг 
бичиг баримт гаргаж өгөхийг шаарддаггүй.

Үүний нэгэн адил, хил дээр ямар нэгэн гаалийн газар байлаа ч гэсэн энэ Практик 
зөвлөмж нь гаалийн байгууллага зөвхөн гаалийн хяналтын зорилгоор шаардлагатай гэж 
үзсэн тохиолдолд ямар нэг бичиг баримт шаардах явдлыг дэмжих замаар холбогдох үйл 
ажиллагааг хөнгөвчлөхийг уриалж байгаа. Шаардлагатай бол гаалийн байгууллага худалдаанд 
оролцогчдын үйл ажиллагааг дэмжихийн тулд барааг дагалдах худалдааны, тээврийн, эсхүл 
өөр бусад бичиг баримтыг хүлээн авч болно.

7. БАРААГ ГААЛИЙН БАЙГУУЛЛАГАД ГАРГАЖ ҮЗҮҮЛЭХ

Стандарт 8

Гаалийн байгууллага барааг гаальд гаргаж үзүүлэхтэй холбогдуулан бичиг баримт шаардвал уг 
бичиг баримт нь тухайн бараа, тээврийн хэрэгслийг ялгаж танихад шаардагдах мэдээллээс өөр 
илүү мэдээлэл агуулсан байхыг шаардахгүй.

Стандарт 8-ын зарчим нь шаардлагатай мэдээллийг гаалийн байгууллага гаалийн хууль 
тогтоомж сахин мөрдөх нөхцөлийг бүрдүүлэх боломжтой хамгийн бага хэмжээнд хүртэл 
цөөлөх явдал болно. Гаалийн байгууллага ерөнхийдөө барааны болон баглаа боодлын 
(сав боодлын) тодорхойлолт (марк болон дугаар, тоо хэмжээ болон жин), мөн тээврийн 
хэрэгслийн тодорхойлолтоос өөр мэдээлэл шаардахгүй.

Зарим (гаалийн) байгууллагад (зарим улсад) барааг гаалийн байгууллагад гаргаж 
үзүүлсэн бол бичиг баримт гаргаж өгөхийг шаардаж болох юм. Уг бичиг баримт нь гаалийн 
байгууллагаас тогтоосон тодорхой загвар, форматын дагуу байх ёстой байж мэднэ. Гэвч хэрэв 
гаалийн байгууллага тухайн барааг ялган танихад шаардлагатай мэдээлэл агуулсан аливаа 
худалдааны, эсхүл албан ёсны бичиг баримтыг хүлээн зөвшөөрдөг бол тэр нь худалдаанд 
оролцогчдын хувьд илүү амар хялбар байх болно. Энэхүү шаардлагатай мэдээллийг ерөнхийдөө 
худалдааны тээврийн бичиг баримтууд (худалдааны бараа тээврийн бичиг баримтууд)-аас 
авч болно. Харин эдгээр бичиг баримтын доторх мэдээлэл нь тээврийн төрлөөс хамаарч өөр 
өөр байж болно.

Практик зөвлөмж 9

Гаалийн байгууллага шаардлагатай мэдээллийг тээвэрлэгчийн ердийн бичиг баримтад тусгагдсан 
мэдээллээр хязгаарлахын зэрэгцээ олон улсын тээврийн холбогдох хэлэлцээрт заасан мэдээллийг 
үндэс болгоно.
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Практик зөвлөмж 9-ийн зарчим нь мэдээллийг гаалийн зорилгоор өөр загварт оруулан 
давхардуулан гаргаж өгөхийг шаардахын оронд өөрт байгаа мэдээллээ ашиглах явдал болно.

Барааг гаргаж үзүүлэхэд шаардлагатай бичиг баримтад дор дурдсанаас илүү мэдээлэл 
байх хэрэггүй:

Усан замаар тээвэрлэн ирсэн барааны хувьд:

Бараа ирснийг мэдэгдэх газар;

Тээврийн хэрэгслийн нэр, төрөл;

Тээврийн хэрэгслийн харьяалах улс;

Эзэмшигчийн нэр;

Бараа ачсан газар/Бараа буулгах газар;

Баглаа боодлын (сав боодлын) марк болон дугаар;

Баглаа боодлын (сав боодлын) тоо болон төрөл;

Барааны тодорхойлолт;

Бохир жин;

Хэмжих нэгж;

Тээврийн баримтын тоо.

Агаарын замаар тээвэрлэн ирсэн барааны хувьд:

Ачааны манифестийн маягтын толгойд заасан мэдээлэл;

Агаарын тээврийн бичиг баримтын дугаар;

Агаарын тээврийн бичиг баримт бүрт хамаарах баглаа боодлын тоо;

Барааны шинж чанар;

Олон улсын тээврийн үйлчилгээний барааны энгийн жагсаалт.

Хуурай замаар тээвэрлэн ирсэн барааны хувьд:

Бараа эзэмшигч;

Илгээгч улс;

Хүлээн авагч улс (хэрэв байгаа бол);

Тээврийн хэрэгсэл (-үүд)-ийн бүртгэлийн дугаар (-ууд) (хэрэв байгаа бол);

Чингэлэг(-үүд)-ийн дугаар (-ууд) (хэрэв байгаа бол);

Баглаа боодлын марк болон дугаар;

Барааны тоо ширхэг болон шинж чанар;

Бохир жин;

Ломбоны тэмдэглэгээ болон дугаар (хэрэв байгаа бол).

Тээвэрлэгч ерөнхийдөө өөрийн тээвэрлэж буй ачаанд холбогдох мэдээллийг бэлэн 
байлгах үүрэгтэй. Олон улсын зарим хэлэлцээр (тухайлбал, Олон улсын иргэний агаарын 
тээврийн байгууллага (Иргэний нисэхийн олон улсын байгууллага)-ын конвенц, Олон улсын 
далайн (тээврийн) байгууллагын конвенц)-т тээвэрлэгчээс шаардаж болох мэдээллийн дээд 
хязгаарыг заасан байдаг. Олон улсын эдгээр хэлэлцээрийн Хэлэлцэн тохирогч Тал болсон аль 
нэг орон эдгээр конвенцид заасан нөхцөлийн дагуу бичиг баримт бүрдүүлэх үүрэг хүлээсэн 
байдаг. Улс хооронд дамжуулан өнгөрүүлэх горимын хувьд гаалийн байгууллагад гаргаж 
үзүүлэхээс өмнө дамжуулан өнгөрүүлэх горимын дагуу тээвэрлэж буй барааны бичиг баримт 
нь хүлээн авагч гаалийн байгууллагад өгөх дамжуулан өнгөрүүлэх бичиг баримтын хуулбар 
хувь байдаг.

Энэ бүлгийн өмнөх заалтуудын нэгэн адил (өмнөх заалтуудыг оролцуулан) гаалийн 
байгууллага өөрийн үүргээ гүйцэтгэх хүрээнд хүлээн авсан бөгөөд тийнхүү байгаа мэдээллээ 
ашиглахыг зөвлөж байна.
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Практик зөвлөмж 10

Гаалийн байгууллага ерөнхийдөө барааг гаргаж үзүүлэхэд шаардлагатай ганц бичиг баримтаар 
ачааны мэдүүлгийг хүлээн зөвшөөрвөл зохино

Хэрэв гаалийн байгууллага барааг орж ирэх үед, эсхүл орж ирсний дараа бичиг баримт 
гаргаж өгөхийг шаардаж байгаа бол тэр нь ерөнхийдөө ачааны мэдүүлгээр хязгаарлагдах 
бөгөөд өөр бусад бичиг баримт гаргаж өгөхийг шаардахгүй. Ихэнх орны (гаалийн) байгууллага 
ачааны гаалийн мэдүүлгийн оронд тээвэрлэгчийн хамгийн түгээмэл хэрэглэдэг бичиг баримт 
болох ачааны манифестыг хүлээн авдаг.

Практик зөвлөмж 11

Барааг гаргаж үзүүлэхэд шаардлагатай бичиг баримтыг хүлээн авах ёстой гаалийн байгууллага нь 
мөн Барааны мэдүүлэг хүлээн авах эрхтэй байвал зохино.

Ачааны мэдүүлэг хүлээн авах үүрэгтэй гаалийн байгууллага, холбогдох ажиллагааг 
хөнгөвчилсөн үндсэн арга хэмжээ болгож Барааны мэдүүлэг хүлээн авах бүрэн эрхтэй байхыг 
бас зөвлөж байна. Энэ нь гаалийн байгууллагын ч, худалдаанд оролцогч нарын ч ажиллагааг 
хөнгөвчлөх юм. Учир нь ачааны мэдүүлэг болон Барааны мэдүүлгийн аль алиныг нь гаалийн 
нэг байгууллагад гаргаж өгөх бөгөөд ингэснээр бүрдүүлэлтийг цаг алдалгүй хийх боломж 
бүрддэг.

Практик зөвлөмж 12

Гаалийн байгууллагад гаргаж үзүүлсэн бичиг баримтыг тухайн зорилгоор заагдаагүй хэлээр, эсхүл 
тухайн барааг оруулсан улсын бус хэлээр үйлдсэн бол эдгээр бичиг баримтад байгаа зүйлийг 
заавал орчуулахыг шаардахгүй.

Гаалийн байгууллагад гаргаж өгөхөд бэлэн байгаа бичиг баримтууд нь хэдийгээр 
тэдгээрийг олон улсын хэлэлцээрт заасан загварын дагуу үйлдсэн байсан ч гэсэн тухайн 
барааг илгээсэн улсын хэл дээр бичигдсэн байх нь элбэг байдаг. Практик зөвлөмж 12 нь 
холбогдох бичиг баримтад байгаа мэдээлэл ойлгомжгүй, эсхүл гаалийн хяналтын зорилгоор 
уг мэдээллийг орчуулсан байх шаардлагатай, эсхүл уг мэдээллийг орчуулах нь барааны 
хөдөлгөөнийг хөнгөвчлөх талтай байхаас бусад тохиолдолд гаалийн байгууллага тэдгээрийг 
орчуулах шаардлага тавихыг шаардаагүй.

Стандарт 13

Бараа гаалийн газарт ажлын бус цагаар ирсэн бол тухайн бараа гаалийн нутаг дэвсгэрт 
зөвшөөрөгдөөгүй эргэлтэд орохоос сэргийлэх зорилгоор тээвэрлэгчийн авах арга хэмжээг гаалийн 
байгууллага зааж өгнө.

Барааг улс хооронд тээвэрлэж байхад бараа ирэх цагийг тогтооход хүндрэлтэй байдаг, 
ялангуяа далайн тээврийн үед. Иймд бараа гаалийн газарт ажлын бус цагаар ирж болох бөгөөд 
энэ тохиолдолд тухайн барааг гаалийн нутаг дэвсгэрт зөвшөөрөгдөөгүй эргэлтэд орохоос 
сэргийлэх зорилгоор гаалийн байгууллага холбогдох арга хэмжээг авах нь чухал. Стандарт 
13-ын дагуу гаалийн байгууллага тээвэрлэгчийн зүгээс авч хэрэгжүүлбэл зохих урьдчилан 
сэргийлэх арга хэмжээг зааж өгсөн байхыг шаардаж байгаа. Бараа ажлын бус цагаар ирсэн 
тохиолдолд тээвэрлэгч түүнийг ихэвчлэн тухайн гаалийн газар, эсхүл түүний ойролцоо орших 
бөгөөд гаалийн аюулгүй байдлын шаардлага хангасан газар хадгалахыг шаардана.

Практик зөвлөмж 14

Тээвэрлэгчийн хүсэлтээр,  мөн гаалийн байгууллага үндэслэлтэй гэж үзсэн бол гаалийн байгууллага 
Барааны мэдүүлэг гаргаж өгөхөөс өмнөх гаалийн ёс журмын ажиллагааг боломжтой тохиолдолд 
тухайн гаалийн байгууллагын ажлын цагаас гадуур явуулж дуусгахыг зөвшөөрнө.

Тээвэрлэгч барааг буулгаж усан онгоцыг хурдан буцаахын тулд ажлын бус цагаар ирсэн 
барааны гаалийн ёс журмын ажиллагааг аль болох хурдан хийж гүйцэтгэхийг хүсдэг. Ийм 
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тохиолдолд тээвэрлэгч ийм ёс журмын ажиллагааг ажлын бус цагаар хийж гүйцэтгэх зөвшөөрөл 
хүссэн хүсэлтийг гаалийн байгууллагад гаргаж өгвөл зохино. Практик зөвлөмж 14-т зааснаар 
нөөц боломж байгаа бол гаалийн байгууллага үүнийг нь зөвшөөрнө. Олон орны (гаалийн) 
байгууллагын хувьд гаалийн байгууллага хүн хүч, эсхүл өөр бусад нөөцийн хуваарь хийх 
боломжтой байх үүднээс тийм зөвшөөрөл хүссэн өргөдлийг гаалийн байгууллагад ердийн 
ажлын цагаар гаргаж өгөхийг шаарддаг.

Гаалийн байгууллага тээвэрлэгчид ийм боломж олгохын сацуу түүнээс тэрхүү үйлчилгээг 
үзүүлэхэд гарсан зардлыг тэр нь үзүүлсэн үйлчилгээний өртөгтэй ойролцоо хэмжээнд байх 
зарчмыг баримтлан нэхэмжилж болно. (Ерөнхий хавсралтын Стандарт 3.2-ын зааврыг үз)

Стандарт 15

Бараа буулгахыг зөвшөөрсөн газрыг үндэсний хууль тогтоомжид заана.

Гаалийн нутаг дэвсгэрт оруулсан барааг ихэвчлэн энэ зорилгоор тогтоосон газар буулгана. 
Стандарт 15 нь бараа буулгахыг зөвшөөрсөн газрыг үндэсний хууль тогтоомжид заасан 
байхыг шаардаж байгаа. Гаалийн байгууллага бараа буулгах газрыг тогтоохдоо худалдааны 
(худалдаанд оролцогчдын) шаардлага, түүнчлэн худалдааны хувьсан өөрчлөгдөж буй төлөв 
байдлыг харгалзан үзнэ.

Зарим тохиолдолд гаалийн байгууллага өөрийн тогтоосон зарим газар зөвхөн тодорхой 
нэр төрлийн бараа буулгахыг зөвшөөрч болно. Ийм хязгаарлалтыг нефтийн бүтээгдэхүүнд, 
эсхүл овор хэмжээ ихтэй бараанд, эсхүл аюултай бараанд тавьж болно. Эдгээр барааг зөвхөн 
хадгалалт, тээвэрлэлтийн тусгай нөхцөл шаардсан тийм ачаа (such specialized cargo, такие 
специфические грузы)-нд зориулан тусгайлан тоноглосон терминал буюу депо (өртөө, 
агуулах)-д буулгана. 

Практик зөвлөмж 16

Холбогдох этгээдийн хүсэлтээр, мөн гаалийн байгууллагаас үндэслэлтэй гэж үзсэн бол гаалийн 
байгууллага барааг бараа буулгахыг зөвшөөрсөн газраас өөр газар буулгахыг зөвшөөрнө.

Барааг ихэвчлэн гаалийн байгууллагын зөвшөөрсөн, эсхүл тогтоосон газар буулгана. Гэвч, 
барааг тухайн нөхцөл байдлаас шалтгаалан холбогдох этгээдийн байр, талбайд (агуулахад), 
зохих ёсоор тоноглосон байр, талбайд (агуулахад), эсхүл тухайн гаалийн хяналтын бүсийн 
хүрээнд багтах аль нэг газар буулгаж болно. Эдгээр газар нь хилийн аль нэг талд, мөн төмөр 
зам буюу авто замын тодорхой хэсгүүдэд байрласан гаалийн хяналтын тусгай бүс бөгөөд 
Хэлэлцэн тохирогч холбогдох Талууд тэнд тэдний гаалийн ажилтнууд (мөн заримдаа хөрш 
гаалийн нутаг дэвсгэрийн гаалийн ажилтнууд) ажиллаж, гаалийн үйл ажиллагаа явуулах 
бүрэн эрх олгодог. 

Барааг буулгасан бол түүнийг гол төлөв цоожтой байр агуулахад хадгална. Гэвч овор 
хэмжээ ихтэй, эсхүл жин ихтэй боловч бага хэмжээний татвартай, татварын (төсвийн) орлогод 
нөлөөлөх эрсдэл байгаатай барааг ил задгай талбайд гаалийн хяналтан дор хадгална.

Стандарт 17

Тээврийн хэрэгсэл бараа буулгах газар ирснээс хойш барааг буулгаж эхлэхийг аль болох түргэн 
хугацаанд зөвшөөрнө.

Стандарт 17-д зааснаар гаалийн байгууллага тээврийн хэрэгсэл ирмэгц бараа буулгахыг 
аль болох хурдан зөвшөөрөхийг шаардаж байгаа. Энэ шаардлага нь үндсэндээ эдийн 
засгийн хүчин зүйлст суурилсан. Хэрэв тээвэрлэгч удаан хугацаагаар сул зогсвол ерөнхийдөө 
боомтын захиргаанд хураамж маягаар их хэмжээний төлбөр төлөх болдог бөгөөд мөн тухайн 
тээвэрлэгч тэр чинээгээр хугацаа алддаг учир үйлдвэрлэлийн (хөдөлмөрийн) бүтээмж буурна. 
Тийм учраас бараа буулгах зөвшөөрөл олгохдоо цаг алдахгүй байх нь чухал. Энэ зарчим нь 
тээврийн хөдөлгөөнд, ялангуяа ачаалал ихтэй далайн боомтод бөөгнөрөл (түгжрэл) үүсэхээс 



Тусгай хавсралт А – 1 дүгээр бүлэг
Барааны мэдүүлэг гаргаж өгөхөөс өмнөх ёс журмын ажиллагааны тухай заавар

2000 оны 7 дугаар сар          15

сэргийлдэг бөгөөд тээвэрлэгч саадгүй ирэх, буцахад эерэгээр нөлөөлнө.

Гэвч аливаа аюулын нөмрөг айсуй (аюулын харанга дэлдэх) тохиолдолд барааг бүхэлд 
нь, эсхүл хэсэгчлэн буулгах шаардлага гарвал тийм зөвшөөрөл авах шаардлагагүй. Тэр 
тохиолдолд тээвэрлэгч барааг буулгасны дараа гаалийн байгууллагад зохих ёсоор нэн даруй 
мэдэгдэнэ. 

Бараа, түүнийг тээвэрлэж байгаа тээврийн хэрэгслийг шалгах зорилгоор гаалийн 
байгууллага хүссэн үедээ барааг буулгаж, задлахыг шаардаж болно.

Олон орны гаалийн байгууллагууд энэ тал дээр хөнгөвчилсөн арга хэмжээ авч хэрэгжүүлж 
байгаагийн нэг хэлбэр (илрэл) нь гэвэл гаалийн байгууллага барааг ирсэн даруйд нэн яаралтай 
буулгах зөвшөөрлийг тээвэрлэгч ирэхээс өмнө олгож байгаа явдал юм.

Практик зөвлөмж 18

Холбогдох этгээдийн хүсэлтээр, мөн гаалийн байгууллагаас үндэслэлтэй гэж үзсэн бол гаалийн 
байгууллага бараа буулгах ажиллагааг боломжтой тохиолдолд тухайн гаалийн байгууллагын 
ажлын цагаас гадуур үргэлжлүүлэхийг зөвшөөрнө.

Тээврийн хэрэгсэл гаалийн холбогдох газар ажлын бус цагаар оройтож ирэх тохиолдол 
цөөнгүй байдаг. Практик зөвлөмж 18-т зааснаар гаалийн байгууллага хэрэв холбогдох барааг 
ажлын бус цагаар буулгах хүсэлт хүлээн авсан бол бөгөөд тэгэх боломжтой бол түүнийг 
зөвшөөрөхийг шаардаж байгаа. Энэ нь бараа буулгахад хяналт тавих хүн хүч тухайн гаалийн 
байгууллагад байгаа эсэхээс шалтгаална. Гэвч өнөө цагт ихэнх гаалийн байгууллагууд барааг 
ажлын бус цагаар хяналтгүйгээр буулгахыг зөвшөөрдөг. Энэ нь бараа буулгах газарт байгаа 
тээвэрлэгч болон операторын аль аль нь гаалийн байгууллагаас тавьсан шаардлагыг сайн 
биелүүлдэг, мөн тэд гаалийн байгууллагаас шаардсан тохиолдолд (татварын) баталгаа гаргаж 
өгч чадахаар бол боломжтой юм.

Энэ бүлгийн бусад заалтын нэгэн адил (бусад заалтыг оролцуулан) гаалийн байгууллага 
тээвэрлэгч болон түүний тээвэрлэж байгаа барааны (далайн) боомт болон худалдааны төв 
доторх зохих ёсны хөдөлгөөнийг зохицуулах, мөн хөнгөвчлөх зорилгоор холбогдох тээврийн 
хэрэгсэл ирэх болон явах асуудал хариуцдаг бусад ажлын албатуудтай нягт хамтран ажиллах 
ёстой.

Стандарт 19

Гаалийн байгууллагаас дараах үйл ажиллагаанд ногдуулах төлбөр нь түүний үзүүлсэн үйлчилгээний 
өртөгтэй ойролцоо хэмжээнд байна:

- Барааны мэдүүлэг гаргаж өгөхөөс өмнөх гаалийн ёс журмын ажиллагааг гаалийн 
байгууллагын ажлын бус цагаар явуулж дуусгах;

- барааг бараа буулгахыг зөвшөөрсөн газраас өөр газар буулгах; 

- барааг гаалийн байгууллагын ажлын бус цагаар буулгах.

Гаалийн байгууллага энэ бүлэгт заасан шаардлагыг биелүүлэхдээ барааны сав боодлыг 
(баглаа боодлыг) задлах, пүүлэх, дахин савлах ажиллагааны зардал, ажилтнуудын илүү цагийн 
хөлс, ажилтнуудын томилолтын (ажилдаа ирэх, гэртээ харих) зардал, түүнчлэн бараатай 
холбогдсон аливаа бусад ажиллагааны зэрэг зардал гаргасан байж болно. Эдгээр зардлыг 
холбогдох этгээдээс хураамж маягаар нөхөн авдаг. Стандарт 19-т гаалийн байгууллагаас 
ногдуулах хураамжийн хэмжээ нь түүний үзүүлсэн үйлчилгээний өртөгтэй ойролцоо хэмжээгээр 
хязгаарлагдана гэж заасан нь Ерөнхий хавсралтын Стандарт 3.2-ын зарчим билээ.

----------------------------------------
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1. УДИРТГАЛ

Худалдаа, арилжааныхны (худалдаа, арилжааны үйл ажиллагааны) хувьд бараа ирэнгүүт 
аль болох богино хугацаанд тээврийн хэрэгслээс буулгах (тээврийн хэрэгслийг чөлөөлөх) 
нь чухам юм. Гаалийн байгууллага үүнийг хүлээн зөвшөөрч бараа ирсэн даруй тээврийн 
хэрэгслээс буулгах, чингэхдээ гаалийн хууль тогтоомжийг сахин биелүүлж, ёс журмын үйл 
ажиллагааг аль болох хамгийн хялбараар гүйцэтгэх арга хэмжээ авч хэрэгжүүлж ирсэн.

Бараа ирсний дараа Барааны мэдүүлэг гаргаж өгөх хүртэл янз бүрийн шалтгааны улмаас 
тодорхой цаг хугацаа шаардагдаж болох юм. Энэ тохиолдолд гаалийн байгууллага Барааны 
мэдүүлэг гаргаж өгөх хүртэл барааг гаалийн хяналтад байлгаж, тогтоосон газар байршуулсан 
байхыг шаарддаг. Энэхүү газрыг түр агуулах гэж нэрлэдэг бөгөөд тэр нь барилга байшин, 
эсхүл битүү буюу задгай талбай байж болно.

Дамжуулан өнгөрүүлэх гаалийн горимын дагуу гаалийн нутаг дэвсгэрт оруулсан барааг 
гаалийн өөр горимд байршуулахаас өмнө түр агуулахад байршуулахад энэ бүлгийн заалт 
саад болохгүй. 

Энэ бүлгийн заалт барааг гаалийн агуулахад, эсхүл чөлөөт бүсэд хадгалахад хамаарахгүй. 

Гаалийн байгууллага барааг түр хадгалахтай холбогдуулан энэ бүлгийн заалтуудаар 
тусгайлан зохицуулаагүй асуудлаар өөрсдөө дүрэм журам гаргаж мөрдөх нь чөлөөтэй болно.

2. ГОРИМЫН ҮНДСЭН ОНЦЛОГ ШИНЖҮҮД

2.1. Ашиг тус

Худалдааны практик туршлагаас харахад, олон ачилт яг хаа хүрэх (хаана буух) нь тухайн 
гаалийн нутаг дэвсгэрт орж ирэх үед тодорхой бус байдаг, эсхүл холбогдох бүх мэдээлэл 
хараахан бүрдэл болоогүй байдаг. Тиймээс гаалийн байгууллага ложистикийн шалтгаанаар 
тийм барааг түр агуулахад хадгалахыг зөвшөөрдөг. Түр агуулах нь бас худалдаанд оролцогч 
тухайн бараа гэрээний нөхцөлд нийцэж байгаа эсэхийг шалгах боломж олгодог. Дэлхийн 
худалдааны тодорхой хувь нь нэг компани (үндэстэн дамнасан корпорац) доторх барааны 
шилжилт хөдөлгөөн (intra-company movements) буюу харилцан хамаарал бүхий компаниуд 
хооронд хийгдэж буй хэлцэл/гүйлгээ (transactions between related firms)-нээс бүрдэж байгаа, 
мөн түүний тодорхой хувийг автоматжуулалт болон харилцаа холбооны дэвшилтэт системийн 
удирдлага дор явагдаж буй шуурхай хүргэлтийн тээвэр (just in time delivery logistics) эзэлж 
байгаа бөгөөд дээрх хувь хэмжээнүүд өдөр ирэх тусам өсөн нэмэгдэж байгаа шалтгаанаар түр 
хадгалах үйлчилгээний ач холбогдол харьцангуй байдлаар буурч байна.

2.2. Шаардлага

Түр агуулахын эзэмшигч (өмчлөгч) буюу менежер ихэвчлэн гаалийн байгууллагад баталгаа 
гаргаж өгөх шаардлага тавигдана. Зарим тохиолдолд түр агуулахад бараагаа хадгалуулж 
байгаа этгээдээс (этгээдүүдээс) баталгаа шаардаж болно. Баталгааг гол төлөв бэлэн мөнгө, 
эсхүл чөлөөтэй эргэлдэх үнэт цаас барьцаанд тавих замаар,  эсхүл зөвшөөрөгдсөн батлан 
даагч (хувь хүн, эсхүл хуулийн этгээд, ерөнхийдөө банк, эсхүл даатгалын компани)-аас 
баталгаа гаргаж өгөх замаар гаргадаг. Баталгааг бас бондын хэлбэрээр, эсхүл (жишээ нь, түр 
агуулахыг төрийн байгууллага эрхэлдэг бол) энгийн амлалт авах байдлаар гаргадаг. Ерөнхий 
хавсралтын Баталгааны тухай 5 дугаар бүлэг болон түүний зааварт нарийвчилсан мэдээлэл 
байгаа.

Ерөнхий хавсралтын Стандарт 4.7-д зааснаар үндэсний хууль тогтоомжид түр агуулахад 
байршуулсан бөгөөд гаалийн байгууллагын шаардлагыг хангаагүй барааны гаалийн болон 
бусад татвар хариуцан төлөх этгээдийг тодорхойлсон байх шаардлага тавьдаг. Зарим улс 
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оронд импортын гаалийн болон бусад татвар хариуцан төлөх этгээд буюу этгээдүүд нь барааг 
түр агуулахад байршуулсан этгээд байж болох бол өөр бусад улс оронд, жишээ нь, хэрэв 
бараа алдагдсан нь бараа импортлогчийн, эсхүл түр агуулахад бараа байршуулсан этгээдийн 
буруутай үйлдлээс болоогүй бол түр агуулахын менежер, эсхүл эзэмшигч (өмчлөгч) байж 
болно.

3. ТОДОРХОЙЛОЛТ 

 E1/F1   “ачааны мэдүүлэг” гэж худалдааны үйл ажиллагаанд ашиглах 
зориулалттай тээврийн хэрэгсэл ирэх буюу явахаас өмнө, эсхүл ирэх буюу 
явах үед гаргаж өгсөн, гаалийн нутаг дэвсгэрт оруулах, эсхүл түүнээс 
гаргах ачаанд холбогдох, гаалийн байгууллагад шаардлагатай зүйлийг 
агуулсан мэдээллийг хэлнэ;

E2/F2 “барааг түр хадгалах” гэж гаалийн хяналтад байгаа барааг гаалийн 
байгууллагаас тогтоосон байранд болон битүү буюу задгай талбайд 
Барааны мэдүүлэг гаргаж өгөх хүртэл хугацаагаар хадгалах (цаашид “түр 
агуулах” гэнэ)-ыг хэлнэ.

Энэхүү конвенцийн нэгээс дээш тооны хавсралтыг тайлбарлахад шаардлагатай нэр 
томьёоны бүх тодорхойлолтыг Ерөнхий хавсралтад оруулсан байгаа. Зөвхөн нэг горим буюу 
нэг практик ажиллагаанд хамаарах нэр томьёоны тодорхойлолт тухайн Тусгай хавсралт буюу 
тухайн бүлэгт байгаа.

4. ГОРИМ МӨРДӨХ
Стандарт 1

Барааг түр хадгалах ажиллагаа нь энэ бүлгийн заалтаар, мөн холбогдолтой бол Ерөнхий xавсралтын 
заалтаар зохицуулагдана.

Шинэчлэн найруулсан Киотогийн конвенц нь заавал дагаж мөрдөх хэд хэдэн үндсэн 
заалттай бөгөөд тэдгээр нь Ерөнхий хавсралтад байдаг. Гаалийн байгууллагууд өөрсдийн 
өдөр тутмын үйл ажиллагаандаа мөрдлөг болгон ажилладаг гаалийн горим болон практик 
ажиллагааг хоорондоо уялдуулж, хялбарчлахад хэрэгтэй гэж үзсэн гол гол зарчмууд Ерөнхий 
хавсралтад тусгагдсан байгаа.

Ерөнхий хавсралтын тэдгээр үндсэн заалтууд нь бүх Тусгай хавсралт болон бүх бүлэгт 
хамааралтай учир тэдгээр үндсэн заалтууд бүгд Барааг түр хадгалахад хамаарна. Энэ бүлгийн 
заалтыг хэрэгжүүлэхдээ түүгээр зохицуулагдаагүй асуудлын хувьд Ерөнхий хавсралтын 
хөнгөлөлтийн ерөнхий зарчмуудыг байнга удирдлага болгон ажиллавал зохино. Ялангуяа, 
Ерөнхий хавсралтын Ерөнхий зарчмын тухай 1 дүгээр бүлэг, Гаалийн болон бусад татварын 
тухай 4 дүгээр бүлэг, Баталгааны тухай 5 дугаар бүлэг болон Гаалийн хяналтын тухай 6 дугаар 
бүлгийг Барааг түр хадгалах тухай энэ бүлэгтэй холбож уншина.

Хэлэлцэн тохирогч Талууд ялангуяа Ерөнхий хавсралтын Стандарт 1.2-ыг анхаарах ёстой 
бөгөөд үндэсний хууль тогтоомждоо Барааг түр хадгалах ажиллагааны хувьд хангасан байвал 
зохих болзол нөхцөл, мөн хийж гүйцэтгэсэн байх ёс журмын ажиллагааг заасан байна.

Хэлэлцэн тохирогч Талууд энэ конвенцийн 2 дугаар зүйлд заасны дагуу энэ бүлэгт 
Хавсралтад зааснаас илүү хөнгөлөлт үзүүлэхийг эрмэлзэнэ. 

Стандарт 2

Гаалийн байгууллага худалдаанд оролцогчдын зүгээс тавьсан шаардлагыг хангах нь зүйтэй гэж 
үзсэн аливаа тохиолдолд түр агуулах байгуулахыг зөвшөөрнө.

Түр агуулахын үйл ажиллагаа эрхлэх (түр агуулах байгуулах) явдлыг тийм шаардлага 
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гарсан аливаа тохиолдолд зөвшөөрнө. Энэ Стандартаар барааг түр хадгалахыг зөвшөөрөхдөө 
худалдаанд оролцогч нарын хэрэгцээ шаардлагыг харгалзан үзэхийг гаалийн байгууллагаас 
шаардаж байгаа. Гаалийн байгууллага ерөнхийдөө улсын төсвийн (татварын орлогын) эрх 
ашиг (the Revenue interest)-ийг хамгаалсан талын болзол шаардлага тавина. Тухайн улсын 
хууль тогтоомжид заасны дагуу түр агуулахыг гаалийн байгууллага, төрийн өөр бусад 
байгууллага, эсхүл хувь хүн буюу хуулийн этгээд эрхлэн явуулж болно.

Түр агуулах нь бүх импортлогч болон импортын барааг захиран зарцуулах эрх бүхий 
бусад этгээдэд нээлттэй байна, эсхүл түүнийг тодорхой этгээдүүд ашиглахаар хязгаарласан 
байж болно.

Практик зөвлөмж 3

Бүх барааг тэдгээрийн тоо хэмжээ, гарал үүслийн улс, эсхүл аль улсаас ирснийг үл харгалзан 
түр хадгалахыг зөвшөөрнө. Гэхдээ аюултай, бусад бараанд муугаар нөлөөлөх, эсхүл хадгалалтын 
тусгай нөхцөл шаардсан барааг зөвхөн тусгайлан тоноглосон болон тэдгээрийг хүлээн авахыг эрх 
бүхий байгууллагаас тогтоосон түр агуулахад оруулбал зохино.

Практик зөвлөмж 3-т зааснаар, барааг тэдгээрийн тоо хэмжээ, гарал үүслийн улс, эсхүл 
аль улсаас ирснээр нь ялгаварлан гадуурхах явдлыг зөвшөөрөхгүй. Барааг түр хадгалахыг 
зөвшөөрөхдөө эдгээр хүчин зүйлсийг харгалзан үзэхгүй. Гэвч аюултай барааг тийм бараа 
хадгалахаар тусгайлан тоноглоогүй буюу зориулалтын бус байр, газар түр хадгалахаас 
татгалзаж болно.

Стандарт 4

Барааг түр агуулахад байршуулахад шаардагдах ганц бичиг баримт нь түүнийг гаалийн байгууллагад 
гаргаж үзүүлэх үед тухайн барааг тодорхойлох зорилгоор ашигласан бичиг баримт байна.

Стандарт 4-ийн зарчим нь барааг түр агуулахад байршуулахад тухайн барааг гаалийн 
байгууллагад үзүүлэхэд шаардсанаас өөр төрлийн бичиг баримт шаардахгүй байх явдал юм. 
Барааг түр хадгалах нь бараа ирмэгц түүнийг цаг алдалгүй тээврийн хэрэгслээс буулгахыг 
зөвшөөрдөг бөгөөд ихэвчлэн Барааны мэдүүлэг гаргаж өгөхөөс өмнө явагддаг ажиллагаа учир 
барааг түр хадгалах зорилгоор гаалийн байгууллагад үзүүлэхэд ашигласан бичиг баримтыг 
гаалийн байгууллага бас хүлээн авах ёстой.

Гэвч хэрэв гаалийн байгууллага өөрийн батлан гаргасан загварт нийцсэн маягтаар үйлдсэн 
тусгай мэдүүлэг шаардах бол түүнд байх мэдээлэл нь зөвхөн тухайн барааг түр хадгалахыг 
зөвшөөрөхөд шаардлагатай мэдээллээр хязгаарлагдах бөгөөд болж өгвөл Барааны мэдүүлэгт 
байх мэдээллийн шаардлагатай уялдсан байна.

Практик зөвлөмж 5 

Ачааны мэдүүлэг буюу худалдааны өөр нэг бичиг баримтад тусгагдсан бүх барааг түр агуулахад 
байршуулах тохиолдолд гаалийн байгууллага барааг түр агуулахад байршуулахад шаардагдах 
ганц бичиг баримт нь уг ачааны мэдүүлэг буюу худалдааны өөр нэг бичиг баримт байхыг хүлээн 
зөвшөөрнө.

Практик зөвлөмж 5 нь барааг түр агуулахад байршуулахад гаалийн байгууллага холбогдох 
ачааны мэдүүлэг, эсхүл худалдааны бичиг баримтыг хүлээн зөвшөөрөх явдлыг хөхүүлэн 
дэмжиж байгаа хэрэг юм. Энэ нь барааг түр хадгалахад тавигдах бичиг баримтын шаардлагыг 
хялбар болгож өгч байгаа. Яагаад гэвэл уг ачааны мэдүүлэгт, эсхүл үнийн нэхэмжлэх зэрэг 
худалдааны өөр бичиг баримтад тухайн барааны үндсэн мэдээллүүд, өөрөөр хэлбэл, барааны 
марк, дугаар, тоо хэмжээ гэх мэт мэдээлэл бэлэн тусгачихсан байдаг. Тухайн бараанд 
бүрдүүлэлт хийлгэх зорилгоор гаргаж өгөх Барааны мэдүүлгийг үйлдэхэд ерөнхийдөө эдгээр 
бичиг баримтыг үндэслэдэг бөгөөд заримдаа түүний дагалдах (нотлох) баримт болгон түүнд 
хавсаргасан байдаг. Эдгээр бичиг баримтыг хүлээн зөвшөөрснөөр тэнд бичигдсэн барааны 
мэдээллийг тэндээс өөр маягт руу хуулбарлан бичих хэрэгцээ шаардлага байхгүй болох учир 



Тусгай хавсралт А – 2 дугаар бүлэг Барааг түр хадгалах тухай заавар

2000 оны 7 дугаар сар          21

энэ Практик зөвлөмж нь барааг түр агуулахад оруулах ажиллагааг хялбарчлахад жинтэй хувь 
нэмэр оруулах, практикийн чухал ач холбогдолтой заалт юм.

Энэ заалт нь зөвхөн тухайн ачааны мэдүүлэгт заасан бүх барааг түр агуулахад байршуулах 
тохиолдолд мөрдөгдөнө гэж заасан байгаа. Гэвч тэнд заасан бүх барааг биш, зөвхөн заримыг 
нь түр агуулахад байршуулах тохиолдолд ч гэнэ тухайн ачааны мэдүүлэг буюу худалдааны 
өөр нэг бичиг баримтыг хүлээн зөвшөөрдөг (гаалийн) байгууллага нь Конвенцийн 2 дугаар 
зүйлд заасны дагуу илүү таатай (илүү хөнгөлөлттэй) нөхцөл бүрдүүлж байгаа хэрэг болно. 
Гаалийн байгууллага энэ арга хэмжээг энэ заалтад хамаарах барааг уг бичиг баримт дээр 
тэмдэглэх, эсхүл шаардлагатай бол уг бичиг баримт дээр байгаа бусад барааны нэрийг дарах 
байдлаар хэрэгжүүлж болно.

5. ТҮР АГУУЛАХЫН МЕНЕЖМЕНТ
Стандарт 6

Гаалийн байгууллага түр агуулахын барилга байгууламж, зураг төсөл болон менежментэд 
хамаарах, түүнчлэн агуулахад бараа хадгалах, барааны бүртгэл тооцоо хөтлөхөд тавигдах нөхцөл 
шаардлага, түүнчлэн гаалийн хяналт тавих  арга хэмжээг зааж тогтооно.

Дээр зааснаар түр агуулахыг гаалийн байгууллага, төрийн өөр бусад байгууллага, эсхүл 
хувь хүн буюу хуулийн этгээд эрхэлж болно. Төрийн өөр бусад байгууллага гэдэгт боомтын 
захиргаа, мал, амьтан, мал эмнэлгийн хяналтын байгууллага, усан онгоцны зогсоолын 
удирдах хороо болон тэдгээртэй адилтгах байгууллага, агентлаг хамаарч болно. Эдгээр нь 
улс орнуудад өөр өөр байдаг.

Гаалийн байгууллага нь ерөнхийдөө түр агуулахын байршлыг зөвшөөрөх эсэхийг шийдэх 
байгууллага бөгөөд гаалийн хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангуулах үүднээс гаалийн 
хяналт тавихад шаардлагатай болзол шаардлага тавина.

Гаалийн байгууллага барааны бүртгэл мэдээг зохих ёсоор хөтлөхгүй байх тохиолдолд 
төлбөл зохих аливаа импортын гаалийн болон бусад татвар төлөх нөхцөлийг хангах үүднээс 
баталгаа гаргаж өгөхийг бараа хариуцагч холбогдох этгээдээс шаардаж болно. Ерөнхий 
хавсралтын 5 дугаар бүлэг болон түүний зааварт ийм баталгаа гаргаж өгөх талаар дэлгэрэнгүй 
зааж өгсөн байгаа. 

Гаалийн байгууллага тухайн түр агуулахын үйл ажиллагааг эрхлэн явуулдаггүй тохиолдолд, 
тухайн түр агуулахын үйл ажиллагааг эрхлэн явуулж байгаа этгээдээс барааны хөдөлгөөнийг 
хянах боломжтой байх үүднээс барааны бүртгэл хөтлөхийг шаардаж болно.

Түр агуулах нь бүх импортлогч болон импортын барааг захиран зарцуулах эрх бүхий 
бусад этгээдэд нээлттэй байна, эсхүл түүнийг тодорхой этгээдүүд ашиглахаар хязгаарласан 
байж болно.

Гаалийн хяналт тавих зорилгоор, гаалийн байгууллага дараах эрхтэй байж болно:

- түр агуулахад байршуулсан барааны данс бүртгэл хөтлөх, эсхүл тийм данс бүртгэл 
хөтлөхийг шаардах (өөрийн тусгай бүртгэл, эсхүл холбогдох бичиг баримтыг ашиглах 
замаар);

- түр агуулахад байнгын, эсхүл тогтмол давтамжтай хараа хяналтад байлгах;

- түр агуулахыг давхар цоожлохыг шаардах (холбогдох этгээдийн болон гаалийн 
байгууллагын цоожоор); эсхүл

- түр агуулахад байгаа бараанд үе үе тооллого хийх

Барааг гол төлөв цоожтой байранд хадгалахыг шаарддаг. Гэсэн хэдий ч, овор хэмжээ 
ихтэй, эсхүл хүнд жинтэй бараа, мөн төсвийн орлогын үүднээс бага эрсдэлтэй гэж үзэх бага 
татвартай барааг задгай талбайд гаалийн хяналтан дор хадгалах нь олонтаа тохиолддог.
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6. ЗӨВШӨӨРӨГДСӨН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА

Стандарт 7

Гаалийн байгууллага үндэслэлтэй гэж үзсэн бол түр агуулахад байгаа барааны хувьд тэдгээрт 
өөрчлөлт оруулалгүйгээр, тэдгээрийн чанар, бүрэн бүтэн байдлыг хадгалан хамгаалахад 
шаардлагатай энгийн үйл ажиллагаа явуулахыг зөвшөөрнө.

Түр агуулахад хадгалж байгаа барааг гаалийн өөр горимд байршуулахаас өмнө түүний 
чанар, бүрэн бүтэн байдлыг хадгалан хамгаалахад шаардлагатай зарим энгийн үйл ажиллагаа 
явуулж болно. Энэ үйл ажиллагаа нь зөвхөн барааны хадгалалт хамгаалалттай холбоотой 
үйл ажиллагаа байх бөгөөд барааны төлөв байдалд өөрчлөлт оруулах ёсгүй гэдгийг онцлон 
тэмдэглэх хэрэгтэй. Стандарт 7-д зааснаар эдгээр үйл ажиллагааг зөвшөөрөхийг гаалийн 
байгууллагаас шаардаж байгаа. Гаалийн байгууллага тийнхүү зөвшөөрөл олгохдоо болзол 
шаардлага тавьж болно. Барааны төлөв байдлыг өөрчлөлгүйгээр, түүний чанар, бүрэн бүтэн 
байдлыг хадгалан хамгаалахад шаардлагатай энгийн үйл ажиллагаанд дараах үйл ажиллагаа 
хамаарна:

- цэвэрлэх,
- гөвөх (сэгсрэх),
- тоос шороог арилгах,
- ангилах,
- эвдэрхий сав боодлыг засварлах, солих

Практик зөвлөмж 8 

Гаалийн байгууллага үндэслэлтэй гэж үзсэн бол түр агуулахад байгаа барааны хувьд тэдгээрийг 
тухайн түр агуулахаас гаргах болон цааш нь тээвэрлэх ажлыг хөнгөвчлөхөд шаардлагатай энгийн 
үйл ажиллагаа явуулахыг зөвшөөрнө.

Зарим барааны хувьд тэдгээрийн чанар, бүрэн бүтэн байдлыг хадгалан хамгаалах 
зорилготой үйл ажиллагаа хэрэг болдгоос гадна түүнийг агуулахаас гаргах болон цааш нь 
тээвэрлэх ажиллагааг хөнгөвчлөх зорилготой зарим нэг аргалж арчлах (manipulation) буюу өөр 
бусад үйл ажиллагаа хэрэг болж болно. Үүнд барааг цааш нь тээврийн нэг бичиг баримтаар 
болон/эсхүл гаалийн нэг бичиг баримтаар (бичиг баримт багцлах/бүлэглэх – groupage - 
комплектация) тээвэрлэх зорилгоор ангилах (sorting), төрөлжүүлэх (piling), жинлэх (weighing), 
марклах (marking), шошго наах (бирк зүүх, labelling), зарим ачааг нэгтгэх (consolidation of 
different consignments) ажиллагаа хамаарна.

Практик зөвлөмж 8-д хэрэв гаалийн байгууллага үндэслэлтэй шалтгаан байна гэж үзсэн 
бол эдгээр үйл ажиллагааг зөвшөөрөхийг түүнээс шаардаж байгаа. Гэвч энэ заалтыг буруугаар 
ашиглах явдал гаргахгүй байх зорилгоор гаалийн байгууллага болзол шаардлага тавьж болно. 
Ийм зүй бус үйлдлийн жишээ гэвэл барааг дахин савлахдаа онцлог шинжийг өөрчилсөн байх, 
эсхүл гарал үүслийг нь нуун дарагдуулсан байх явдал болно. Гаалийн байгууллагаас тавьж 
болох болзол шаардлага гэвэл дээрх үйл ажиллагааг шаардлагатай бол гаалийн байгууллагын 
хараа хяналтан дор гүйцэтгэхийг шаардах, эсхүл агуулахын үйл ажиллагаанд мөрдөх журам 
тогтоох явдал байж болно.

Барааны мэдүүлэг бөглөхийн тулд мэдүүлэгч, эсхүл импортлогч барааг шалгах, жигнэх, 
эсхүл дээж (загвар) авах хүсэлт гаргаж болно. Авсан дээж (загвар)-ийн гаалийн болон бусад 
татварыг, зүйтэй гэж үзвэл, төлсөн байх ёстой. (Ерөнхий хавсралтын Стандарт 3.9 болон 3.10-
ын заавруудыг үз.)
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7. ГОРИМ ДУУСГАВАР БОЛОХ

Стандарт 9

Үндэсний хууль тогтоомжид түр хадгалах хугацааг хязгаарлан тогтоосон бол тухайн хугацаа нь 
импортлогч барааг гаалийн өөр горимд байршуулахад шаардлагатай ёс журмын ажиллагааг 
дуусгавар болгоход хангалттай байвал зохино.

Барааг гаалийн аль нэг горимд байршуулах үүднээс Барааны мэдүүлэг гаргаж өгөхтэй 
холбогдуулан шаардлагатай бичиг баримтуудыг бүрдэл болгох, мөн ёс журмын ажиллагааг 
дуусгавар болгох хугацаанд холбогдох барааг ихэвчлэн түр агуулахад байршуулдаг. Стандарт 
9-д бараа түр агуулахад байх хугацаа нь ёс журмын эдгээр ажиллагааг дуусгавар болгоход 
хангалттай хугацаа байвал зохино гэсэн байгаа. Хугацааны хязгаарлалт нь ихэвчлэн тээврийн 
төрөл (агаарын, төмөр замын, усан замын, хуурай замын г.м. - the mode of transport)-ийг 
харгалзан янз бүрээр тогтоосон байдаг. Далайн тээврээр тээвэрлэн авчирсан барааны хувьд 
түүнийг түр агуулахад хадгалах хугацаа нь онгоцоор тээвэрлэн авчирсан барааг бодвол илүү 
урт байдаг. Үүний нэгэн адил гаалийн байгууллага тодорхой нэр төрлийн барааг түр агуулахад 
байршуулах хугацааг хязгаарлаж болно.

Олон байгууллагад түр хадгалах хугацааг 15 хоногоор зөвшөөрсөн байдаг. Далайгаар 
ирж буй бараанд арай илүү урт хугацаа тогтоосон байдаг. Тэр нь зарим тохиолдолд 45 хоног 
байна.

Практик зөвлөмж 10 

Холбогдох этгээдийн хүсэлтээр, мөн гаалийн байгууллага үндэслэлтэй гэж үзсэн бол гаалийн 
байгууллага эхлэн тогтоосон хугацааг сунгана.

Гаалийн байгууллагын өмнө хүлээсэн үүргээ Стандарт 9-д заасан хугацаанд биелүүлэх 
боломжгүй байх үе байна. Жишээ нь, тодорхой бичиг баримт, тухайлбал, лиценз, зөвшөөрөл 
бэлэн бус байх, үүнээс үүдэн Барааны мэдүүлэг гаргаж өгөх боломжгүй байх тохиолдол байж 
болно. Ийм үед уг нөхцөл байдлыг хөнгөвчлөх үүднээс холбогдох этгээдийн хүсэлтээр, мөн 
гаалийн байгууллага үндэслэлтэй гэж үзсэн бол, тэр нь эхлэн тогтоосон хугацаагаа сунгадаг.

Практик зөвлөмж 11 

Аюул осол буюу давагдашгүй хүчин зүйлийн улмаас чанараа алдсан, муудсан, эсхүл эвдэрч гэмтсэн 
барааг тийнхүү чанараа алдсан, муудсан, эсхүл эвдэрч гэмтсэн болохыг гаалийн байгууллага хүлээн 
зөвшөөрсөн бол тийнхүү чанараа алдсан, муудсан, эсхүл эвдэрч гэмтсэн байдлаар нь бүрдүүлэлт 
хийхийг зөвшөөрнө.

Шударга байх үүднээс, аюул осол давагдашгүй хүчин зүйлийн улмаас чанараа алдсан, 
муудсан эсхүл эвдэрч гэмтсэн барааг тийнхүү чанараа алдсан, муудсан эсхүл эвдэрч гэмтсэн 
байдлаар орж ирсэн гэж үзэж, тийм байдлаар нь гаалийн бүрдүүлэлт хийхийг зөвшөөрнө. 
Гэвч зарим байгууллагын хувьд барааг дотоодын хэрэглээнд зориулан оруулахаас өмнө 
зөвшөөрөл (жишээ нь, импортын лиценз) авах шаардлагатай бараанд тавигдсан шаардлагыг 
хэвээр үлдээдэг. Учир нь уг зөвшөөрлийг авахын тулд тавигдсан шаардлага хангагдсан байх 
ёстой гэж үздэг.

Хулгайлагдсан барааг гэмтсэн, эсхүл дахин сэргээгдэхээргүй эвдэрсэн гэж үздэггүй, иймээс 
дээрх зарчмаар явахгүй. Үүний нэгэн адил өөрийн мөн чанарын улмаас (өөрөө хар аяндаа) 
дахин сэргээгдэхээргүй эвдэрсэн бараа энэ заалтад хамаарахгүй.

Энэ горим холбогдох барааг гаалийн хяналтан дор арилжааны үнэ цэнэгүй болсонд 
тооцсоноор дуусгавар болж болно. Энэ нь юу гэсэн үг вэ гэвэл бараа үндсэн зориулалтаараа 
худалдааны өөрийн салбарт төдийгүй худалдааны өөр бусад салбарт ч үнэгүйдэж хэрэгцээгүй 
болсон, үүний улмаас татварын орлогод ямар ч хувь нэмэргүй болсон гэж үзэх явдал болно.

Хүлээн авахаас татгалзсан, эсхүл устгасан барааг хэрхэх тал дээр Ерөнхий хавсралтын 
Стандарт 3.44 болон түүний зааврыг үзэх хэрэгтэй.
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Стандарт 12

Барааг захиран зарцуулах эрх бүхий этгээд тухайн тохиолдол бүрт хамаарах нөхцөл шаардлага, ёс 
журмын үйл ажиллагааг мөрдлөг болгосон тохиолдолд холбогдох барааг аль нэг түр агуулахаас 
гаргах эрх эдэлнэ.

Стандарт 12-т барааг захиран зарцуулах эрх бүхий аливаа этгээд барааг түр агуулахаас 
гаргахыг зөвшөөрч байгаа. Энэ үйл ажиллагааны талаар өргөн хүрээнд тодорхой тайлбар 
хийж өгөх шаардлага байгаа. Энэ заалтыг зөвхөн бараа эзэмшигч (өмчлөгч)-д хамааралтай 
гэж ойлгож болохгүй. Үүнд бас тээвэрлэгч, тээвэр зуучийн байгууллага, гаалийн зуучлагч, 
эсхүл тухайн барааг захиран зарцуулах эрхтэй гэдгээ нотлон харуулсан өөр бусад этгээд 
хамаарна. Үүнтэй холбогдуулан гаалийн байгууллага холбогдох этгээдээс тухайн барааг 
захиран зарцуулах эрх гэдгээ нотлон харуулахыг шаардаж болно.

Барааг захиран зарцуулах эрх бүхий этгээдтэй холбоотой мэдээлэл Ерөнхий хавсралтын 
Стандарт 3.7-ийн заавар дэлгэрэнгүй заасан байгаа.

Стандарт 13

Үндэсний хууль тогтоомжид зөвшөөрөгдсөн хугацаанд түр агуулахаас гаргаагүй барааны хувьд 
дагаж мөрдөх журмыг заасан байна.

Хэрэв барааг тогтоосон хугацаанд түр агуулахаас гаргаагүй тохиолдолд, гаалийн 
байгууллага янз бүрийн арга хэмжээ авч болно. Практик зөвлөмж 10-д заасанчлан түр 
агуулахад байх хугацааг сунгахаас гадна, гаалийн байгууллага барааг гаалийн аль нэг 
агуулахад байршуулах, аль нэг чөлөөт бүс рүү шилжүүлэх, эсхүл буцаан гаргах арга хэмжээ 
авч болно. Тодорхой тохиолдолд тухайн барааг хэрэв цаг нь болсон бол барааг улсын орлого 
болгохоор хүлээн авахаас татгалзсанд тооцох, мөн хожим нь борлуулах, эсхүл өөр бусад 
байдлаар захиран зарцуулах арга хэмжээ авч болно болно. (Ерөнхий хавсралтын Стандарт 
3.44-ийн зааврыг үз)

Үүний зорилго нь түр агуулахад бараа оруулсан этгээдийн, мөн гаалийн болон бусад 
татвар хураан авах үүрэгтэй гаалийн байгууллагын аль алиных нь ашиг сонирхлыг хамгаалахад 
оршино. 

Стандарт 13 нь барааг хүлээн авахаас сайн дураараа татгалзсан тохиолдолд хамаарахгүй. 
Учир нь энэ тохиолдолд холбогдох этгээд тухайн барааг борлуулсан орлогоос хувь хүртэх 
эрхгүй байна.

8. ДҮГНЭЛТ

Түр агуулах нь гаалийн агуулахаас, эсхүл чөлөөт бүсээс үндсээрээ өөр болохыг онцлон 
тэмдэглэх нь зүйтэй. Түр агуулах нь юуны түрүүнд барааг улс хооронд тээвэрлэх явцад 
шаардагдах ложистикийн үйл ажиллагааг хөнгөвчлөх зорилготой бол гаалийн агуулах болон 
чөлөөт бүс нь бараа тээвэрлэх явдалд хамааралгүй, эдийн засгийн ач холбогдолтой чухал 
үүрэг гүйцэтгэдэг.

----------------------------------------
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1. УДИРТГАЛ

Бараа гаалийн нутаг дэвсгэрт орж ирэхэд түүний зорилгод нийцэх гаалийн аль нэг горимын 
дагуу бүрдүүлэлт хийх шийдвэр гаргасан байх ёстой. Барааг оруулж ирээд шууд, эсхүл гаалийн 
(баталгаат) агуулах, түр агуулах, түр хугацаагаар оруулах, дотоодод боловсруулах, эсхүл 
дамжуулан өнгөрүүлэх зэрэг гаалийн бусад горимоор бүрдүүлэлт хийсний дараа дотоодын 
хэрэглээнд зориулан оруулахаар мэдүүлж болно.

2. ЗОРИЛГО БОЛОН ХАМРАХ ХҮРЭЭ

“Импортлох” тухай Тусгай хавсралт В-ийн 1 дүгээр бүлэгт барааг дотоодын хэрэглээнд 
зориулан оруулахаар бүрдүүлэлт хийхэд тавигдах наад захын тодорхой шаардлагыг тогтоосон 
байгаа. Уг Тусгай хавсралтын 2 дугаар бүлэгт экспортоор гаргаад, өөрчлөлт оруулалгүй 
буцаан оруулж буй барааг дотоодын хэрэглээнд зориулан оруулахаар бүрдүүлэлт хийхэд 
тавигдах шаардлагыг дэлгэрэнгүй байдлаар заасан байгаа. Түүний 3 дугаар бүлэгт дотоодын 
хэрэглээнд зориулан оруулахаар мэдүүлсэн зарим барааг импортын гаалийн болон бусад 
татвараас чөлөөлөх тохиолдолд болон болзол нөхцөлийг заасан байгаа. 

Энэ горимын дагуу бүрдүүлэлт хийсэн барааг тухайн гаалийн нутаг дэвсгэрт бүрмөсөн 
үлдээж болох боловч түүнийг, жишээлбэл, татвараа буцаан авах зорилгоор буцаан гаргахад 
ямар нэг саад байхгүй гэдгийг онцлон тэмдэглэх нь чухал. Мөн түүнчлэн дотоодын хэрэглээнд 
зориулан (оруулахаар) бүрдүүлэлт хийсэн бараанд гаалийн байгууллага, жишээлбэл, түүний 
эцсийн хэрэглээг нягтлан шалгах зорилгоор бүрдүүлэлтийн дараах шалгалт хийж болно. 

Мэдүүлэгч дотоодын хэрэглээнд зориулан оруулах барааны бүрдүүлэлтийг хийлгэхэд хэд 
хэдэн үндсэн үүрэг биелүүлэх ёстой. Эдгээр нь гол төлөв Барааны мэдүүлэг болон дагалдах 
(нотлох) бичиг баримтууд (импортын лиценз, гарал үүслийн гэрчилгээ, гэх мэт)-ыг цаасан, 
эсхүл цахим хэлбэрээр гаргаж өгөх, мөн импортын холбогдох гаалийн болон бусад татварыг 
төлөх явдал болно. Импортын гаалийн болон бусад татвар төлөлтийг тодорхой болзол 
нөхцөлийн дагуу хойшлуулж, эсхүл тэдгээрээс бүхэлд нь чөлөөлж болно. Гаалийн болон 
бусад татвар төлөх болон хойшлуулахтай холбогдсон нийтлэг заалтууд нь Ерөнхий хавсралтын 
4 дүгээр бүлэг болон холбогдох зааварт тусгагдсан байгаа. Барааг дотоодын хэрэглээнд 
зориулан оруулахаар бүрдүүлэлт хийх үед импортын гаалийн болон бусад татвараас чөлөөлөх 
тохиолдол буюу тийнхүү чөлөөлөхөөр тусгайлан заасан зорилгыг энэхүү хавсралтын 3 дугаар 
бүлэгт оруулсан байгаа. 

Ерөнхийдөө, холбогдох бараанд бүрдүүлэлт хийхтэй холбогдуулан гаалийн байгууллага 
дараах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлдэг: Барааны мэдүүлэг болон дагалдах (нотлох) бичиг 
баримтуудыг хүлээн авах болон шалгах, холбогдох барааг шалгах, импортын гаалийн болон 
бусад татвар тооцох, хураах авах, эцэст нь барааг (эзэнд нь) олгох (барааг чөлөөлөх). Түүнчлэн 
гаалийн байгууллага нь худалдааны статистик мэдээ гаргахад шаардлагатай мэдээлэл цуглуулах 
болон тухайн импортын бараанд тавих хяналтад хамаарах бусад хууль тогтоомж буюу дүрэм 
журам сахиулах үүрэгтэй байж болно. Ерөнхий хавсралтын 6 дугаар бүлэгт бараанд тавих 
хяналтын хувьд гаалийн байгууллагаас тогтоож өгвөл зохих шаардлагуудыг тодорхойлсон 
байдаг. Гаалийн байгууллага зарим төрлийн (зарим чиглэлийн) хяналт (мал эмнэлгийн, эрүүл 
ахуйн, ургамал хорио цээрийн, гэх мэт)-ыг хэрэгжүүлэх зорилгоор гол төлөв эрх бүхий бусад 
байгууллагатай хамтран ажиллах гэрээ байгуулан ажилладаг. Эдгээр ёс журмын ажиллагаа 
нь гаалийн болон бусад холбогдох бусад хууль тогтоомж сахиж мөрдөх явдлыг хангахад нэн 
чухал юм.

Холбогдох барааг зорчигчийн журмаар, эсхүл шуудангаар оруулсан тохиолдолд хамаарах 
заалтууд Тусгай горимуудын тухай Тусгай хавсралт J-гийн 1 болон 2 дугаар бүлэгт тус тусдаа 
байгаа. 
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3. ҮНДСЭН ОНЦЛОГ ШИНЖ

3.1. Ашиг тус

Барааг дотоодын хэрэглээнд зориулан оруулах горимоор бүрдүүлэлт хийхэд ашигладаг 
бичиг баримтыг ихэвчлэн уг барааг бусад горимд байршуулах импортын үндсэн мэдүүлэг 
гэж үздэг. Жишээлбэл, энэ бичиг баримтыг барааг (хилээр) оруулах үед дотоодын хэрэглээнд 
зориулан оруулахаас өөр бусад гаалийн горимд байршуулахад, тухайлбал, түр хугацаагаар 
оруулах, гаалийн (баталгаат) агуулах, дамжуулан өнгөрүүлэх горимд байршуулахад 
шаардагдах бусад мэдүүлгийн маягтын загвар болгон ашиглаж болно, эсхүл цахим орчинд 
хэрэглэх зориулалт бүхий EDI стандартад тохируулан өөрчилж (хялбарчилж) болно. Барааг 
эдгээр горимын дараа дотоодын хэрэглээнд зориулан оруулах тохиолдолд илүү хялбарчилсан 
мэдүүлэг ашиглах, эсхүл мэдүүлэг шинээр гаргаж өгөх шаардлагаас хэлтрүүлэх зохицуулалт 
хийж болно. Тэгэхээр импортын нэг үндсэн мэдүүлэг боловсруулж, ашиглах, эсхүл түүнийг 
янз бүрээр хувирган өөрчлөх маягийн үр ашигтай хэлбэрээр хялбарчлах, уялдуулахын ашиг 
тусыг хүртэж болно. Энэхүү бичиг баримт нь холбогдох горимд шаардлагатай нарийвчилсан 
мэдээлэл тусгах зориулалт бүхий тусгайлсан талбартай, хэрэв түүнийг гар (механик) аргаар 
үйлдэх бол нэмэлт зайтай байж болно. 

Дотоодын хэрэглээнд зориулан оруулах горимын бүрдүүлэлтийг үр ашигтай бөгөөд үр 
дүнтэй байлгах нь, ялангуяа олон улсын худалдааны эргэлт өсөн нэмэгдсэн цаг үед, мөн 
бизнес эрхлэгчид бараа материалыг яг цагт нь хүргэх үйлчилгээ (just-in-time delivery) зэрэг 
хяналтын шинэлэг арга барил нэвтрүүлж буй үед аль нэг улс орны эдийн засгийн үйл 
ажиллагаа хэвийн явагдахад чухал ач холбогдолтой юм. Дотоодын хэрэглээнд зориулан 
оруулах горимын бүрдүүлэлт хэр хэмжээнд эрчимжиж, үүний үр дүнд барааны бүрдүүлэлт хэр 
хэмжээнд амар хялбар болсон нь нэг ёсны цаг үеийн байдлыг заагч барометр болж, түүний 
ачаар худалдаа үйлдвэрлэл эрхлэгч хаана бизнес эрхлэхээ тодорхойлдог. Гаалийн байгууллага 
дотоодын хэрэглээнд зориулан оруулах барааны бүрдүүлэлтийг түргэн шуурхай хийх боломж 
бүрдүүлсэн, уг үйл ажиллагааг зохих ёсоор хөнгөвчилсөн (хялбарчилсан) бөгөөд ирээдүйг 
харсан арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэх нь хууль бус бараа болон хууль бус худалдаанд тавьсан 
хана саадыг нимгэрүүлэх хэдий ч орчин үеийн үр бүтээлтэй эдийн засагт зайлшгүй хэрэгтэй 
асуудал юм. 

Үүнтэй холбогдуулан хэлэхэд, энэ горимын үйл ажиллагааг хөнгөвчилсөн орчин үеийн 
дараах аргууд нь гаалийн байгууллагаас авч хэрэгжүүлбэл зохих “шилдэг туршлагууд” гэж энэ 
хавсралтын Практик зөвлөмж 2-т санал болгосон жишээнүүд болно:

§	дотоодын хэрэглээнд зориулан оруулах горимын Барааны мэдүүлэгт шаардагдах бичиг 
баримтыг стандартчилах болон хялбарчлах;

§	дотоодын хэрэглээнд зориулан оруулах барааг мэдүүлж болох өөр бусад маягт (формат) 
бий болгон ашиглах;

§	холбогдох барааны эрсдэлийг урьдчилан тооцох зорилгоор ачааны мэдүүлэг дэх 
мэдээллийг ашиглах; мөн

§	зарим тохиолдолд барааг зөвхөн ачааны мэдүүлэг (жишээлбэл, далайн тээврийн баримт 
болон агаарын тээврийн баримт гэх мэт)-т байгаа мэдээллийг үндэслэн (эзэнд нь) олгох 
(чөлөөлөх).

3.2. Тодорхойлолт

Е1/F2  “Дотоодын хэрэглээнд зориулан оруулах” гэж импортын барааг 
түүнд ногдуулсан импортын гаалийн болон бусад татвар төлөгдөж, 
гаалийн шаардлагатай бүх ёс журмын ажиллагаа дуусгавар 
болмогц гаалийн нутаг дэвсгэрт чөлөөт эргэлтэд оруулах гаалийн 
горимыг хэлнэ;
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E2/F1  “Чөлөөт эргэлтэд байгаа бараа” гэж гаалийн зүгээс тавьсан ямар 
нэг хязгаарлалтгүйгээр захиран зарцуулах боломжтой барааг 
хэлнэ.

Энэ конвенцийн нэгээс дээш тооны хавсралтыг тайлбарлахад шаардлагатай нэр томьёоны 
бүх тодорхойлолтыг Ерөнхий хавсралтад оруулсан байгаа. Зөвхөн нэг горим буюу нэг практик 
ажиллагаанд хамаарах нэр томьёоны тодорхойлолт тухайн Тусгай хавсралт буюу тухайн 
бүлэгт байгаа. 

3.3. Шаардлага

3.3.1. Зарчим

Стандарт 1

Дотоодын хэрэглээнд зориулан оруулах нь энэ бүлгийн заалтаар, мөн холбогдолтой бол Ерөнхий 
хавсралтын заалтаар зохицуулагдана.

Шинэчлэн найруулсан Киотогийн конвенц нь заавал дагаж мөрдөх хэд хэдэн үндсэн 
заалттай бөгөөд тэдгээр нь Ерөнхий хавсралтад байдаг. Гаалийн байгууллагууд өөрсдийн 
өдөр тутмын үйл ажиллагаандаа мөрдлөг болгон ажилладаг гаалийн горим болон практик 
ажиллагааг хоорондоо уялдуулж, хялбарчлахад хэрэгтэй гэж үзсэн гол гол зарчмууд Ерөнхий 
хавсралтад тусгагдсан байгаа.

Ерөнхий хавсралтын тэдгээр үндсэн заалтууд нь бүх Тусгай хавсралт болон бүх бүлэгт 
хамааралтай учир тэдгээр үндсэн заалтууд бүгд Дотоодын хэрэглээнд зориулан оруулахад 
хамаарна. Энэ бүлгийн заалтыг хэрэгжүүлэхдээ түүгээр зохицуулагдаагүй асуудлын хувьд 
Ерөнхий хавсралтын хөнгөлөлтийн ерөнхий зарчмуудыг байнга удирдлага болгон ажиллавал 
зохино. Ялангуяа, Ерөнхий хавсралтын Ерөнхий зарчмын тухай 1 дүгээр бүлэг, Бүрдүүлэлт 
болон гаалийн ёс журмын бусад ажиллагааны тухай 3 дугаар бүлэг, Баталгааны тухай 5 дугаар 
бүлэг болон Мэдээлэл технологийн тухай 7 дугаар бүлгийг Дотоодын хэрэглээнд зориулан 
оруулах тухай энэ бүлэгтэй холбож уншина.

Хэлэлцэн тохирогч Талууд ялангуяа Ерөнхий хавсралтын Стандарт 1.2-ыг анхаарах ёстой 
бөгөөд үндэсний хууль тогтоомждоо Дотоодын хэрэглээнд зориулан оруулахын хувьд хангасан 
байвал зохих болзол нөхцөл, мөн хийж гүйцэтгэсэн байх ёс журмын ажиллагааг заасан байна.

Хэлэлцэн тохирогч Талууд энэ конвенцийн 2 дугаар зүйлд заасны дагуу энэ бүлэгт зааснаас 
илүү хөнгөлөлт үзүүлэхийг эрмэлзэнэ. 

Барааны бүрдүүлэлт болон гаалийн ёс журмын бусад ажиллагаанд тавигдах ерөнхий 
шаардлагуудтай холбоотой нэмэлт заалтууд Ерөнхий хавсралтын 3 дугаар бүлэгт байгаа. 
Тэдгээр заалтууд нь бүх барааны бүрдүүлэлтэд, түүний дотор дотоодын хэрэглээнд зориулан 
оруулах барааны бүрдүүлэлтэд хамаарна. Дан ганц дотоодын хэрэглээнд зориулан оруулах 
барааны бүрдүүлэлтэд хамаарах дэлгэрэнгүй заалтууд энэхүү хавсралтад байгаа болно.

4. БИЧИГ БАРИМТ

Практик зөвлөмж 2

Дотоодын хэрэглээнд зориулан оруулах бараанд хамаарах шаардлагатай бүх мэдээлэл түүнд 
тусгагдсан байх тохиолдолд барааг Барааны стандарт мэдүүлгээс өөр арга хэлбэрээр мэдүүлж 
болох талаар үндэсний хууль тогтоомжид заасан байна.

Худалдаанд дэмжлэг үзүүлэх (худалдааг хөнгөвчлөх) нэмэлт арга хэмжээг болгож ихэнх 
гаалийн байгууллага дотоодын хэрэглээнд зориулан оруулах барааг Барааны мэдүүлгийн албан 
ёсны маягтын оронд өөр аргаар, тодруулбал, өөр бичиг баримт буюу өөр маягт (формат) 
ашиглан мэдүүлэхийг зөвшөөрдөг. Энэ тохиолдолд тухайн бараанд хамаарах шаардлагатай 
бүх мэдээлэл энэхүү өөр бусад бичиг баримт буюу маягт (формат)-д тусгагдсан байх ёстой. 
Энэхүү хялбарчилсан хувилбар нь гар (механик) ажиллагаатай болон цахим орчны аль алинд 
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нь тохиромжтой бөгөөд бүх мэдүүлэгч үүнийг ашиглах боломжтой юм. Энэхүү хувилбар маягт 
(формат) нь Барааны мэдүүлгийн оронд хүлээн зөвшөөрөгдсөн бөгөөд барааг дотоодын 
хэрэглээнд зориулан оруулахаар бүрдүүлэлт хийхэд шаардлагатай цорын ганц мэдүүлэг байх 
болно. Тэгэхээр энэ арга ажиллагаа нь худалдаанд оролцогч итгэмжлэгдсэн этгээд (эдийн 
засгийн итгэмжлэгдсэн оператор – authorized economic operator (AEO))-д хамааралтай 
Ерөнхий хавсралтын Шилжилтийн стандарт 3.32-т зааснаас ялгаатай юм.

Гаалийн байгууллагууд ихэвчлэн энэхүү арга ажиллагааны дагуу мэдүүлж болох барааны 
нэр төрлийг зааж өгдөг бөгөөд ийм боломжийг овор хэмжээ томтой бараа болон эрсдэл багатай 
бараанд, эсхүл гаалийн болон бусад татвараас ямар ч болзол нөхцөлгүйгээр чөлөөлөгдсөн 
бараанд олгодог. Үүнд, жишээлбэл, сонин, сэтгүүл болон тогтмол хэвлэл, цемент, эсхүл элс 
зэрэг овор хэмжээ ихтэй (задгай ачсан) зарим төрлийн барилгын материал хамаарна.

Барааны стандарт мэдүүлгийн оронд хэрэглэх маягт (формат) нь худалдааны бичиг 
баримт, жишээлбэл, үнийн нэхэмжлэх, эсхүл тээврийн бичиг баримт байж болох юм. Гэхдээ 
тухайн бараанд хамаарах шаардлагатай бүх мэдээлэл энэхүү худалдааны бичиг баримтад 
тусгагдсан байх ёстой.

Гаалийн байгууллага нь дотоодын хэрэглээнд зориулан оруулах бараанд импортын 
гаалийн болон бусад татвар ногдуулахгүй байх, мөн тухайн барааны мэдүүлгийг статистик 
мэдээ гаргахад ашиглахгүй байх тохиолдолд ихэвчлэн худалдааны ямар нэг бичиг баримт 
байвал хангалттай гэж үздэг.

Худалдааны болон тээврийн бичиг баримтууд (жишээлбэл: Олон улсын далайн тээврийн 
байгууллагын болон Олон улсын иргэний нисэхийн байгууллагын ачааны мэдүүлгийн 
маягтууд)-ыг стандартчилах зорилгоор олон улсын хэмжээнд олон ажил хийгдэж байна. НҮБ-
ын Европын эдийн засгийн комисс Олон улсын худалдаанд ашиглах зориулалтаар (НҮБ-ын 
загвартай) ижилсгэсэн үнийн нэхэмжлэхийн үлгэрчилсэн загвар (an Aligned Invoice Lay-out Key 
for International Trade)-ын тухай зөвлөмж баталсан байдаг. Уг зөвлөмж нь худалдааны (үнийн, 
төлбөрийн) нэхэмжлэхийн стандартчилсан маягтын жишээ юм. Энэ Практик зөвлөмжийг 
хэрэгжүүлж буй гаалийн байгууллага Барааны мэдүүлгийн оронд эдгээр стандартчилсан 
маягтуудын аль нэгийг ашиглах явдлыг судалж үзэж болно.

Өөр нэг хялбарчилсан бөгөөд алсыг харсан арга хэмжээ бол гаалийн байгууллага 
холбогдох барааны эрсдэлийг урьдчилан тооцох зорилгоор ачааны мэдүүлэг дэх мэдээллийг 
ашиглах боломж олгосон арга хэмжээ байна. 

Бас өөр нэг арга хэмжээ бол хууль ёсны барааг (эзэнд нь) олгох (чөлөөлөх) ажиллагааг 
улам түргэсгэхийн тулд холбогдох барааг зөвхөн ачааны мэдүүлэг дэх мэдээллийг үндэслэн 
(эзэнд нь) олгохыг (чөлөөлөхийг) зөвшөөрөх явдал юм. 

Эдгээр арга хэмжээ нь дээрхтэй төстэй тохиолдолд барааг (эзэнд нь) олгоход (чөлөөлөхөд) 
татварын баталгаа шаардаж болох талаар бас заасан Ерөнхий хавсралтын Стандарт 3.41-тэй 
нийцнэ. Татварын баталгаа гаргаж өгөх талаар нэмэлт мэдээлэл авахыг хүсвэл баталгааны 
асуудлыг илүү дэлгэрэнгүй зохицуулсан Ерөнхий хавсралтын 5 дугаар бүлэг болон холбогдох 
заавраас үзэж болно. Энэхүү хялбарчилсан арга хэмжээ нь Бараа гаалийн нутаг дэвсгэрт орж 
ирэх тухай Тусгай хавсралт А-гийн 1 дүгээр бүлгийн Практик зөвлөмж 10-тай бас нийцнэ. 
Бараанд бүрдүүлэлт хийхэд ачааны мэдүүлэг ашиглахыг зөвшөөрсөн тохиолдолд хэрэв 
шаардлагатай бол бүрдүүлэлтийн дараах шалгалт хийх замаар гүнзгийрүүлэн шалгаж болно. 

Холбогдох барааг гаалийн (баталгаат) агуулах, түр хугацаагаар оруулах, дотоодод 
боловсруулах, эсхүл дамжуулан өнгөрүүлэх горимын дараа дотоодын хэрэглээнд зориулан 
оруулж байгаа тохиолдолд илүү хялбарчилсан мэдүүлэг ашиглах,эсхүл мэдүүлэг шинээр 
гаргаж өгөх шаардлагаас хэлтрүүлэх тухай заалттай байж болно. 

---------------------------
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ЗҮҮЛТ I

ХЭРЭГЖҮҮЛЖ БУЙ АРГА ЗАМ

1. КАНАД УЛС

Холбогдох мэдүүлэг болон дотоодын хэрэглээнд 
зориулан оруулах барааны бүрдүүлэлт, 

мөн Барааны мэдүүлгийг орлох өөр бусад маягттай 
холбогдсон хялбарчилсан арга хэмжээ

Барааны мэдүүлгийг орлох өөр бусад маягт (формат) бий болгох, мөн ингэснээр 
мэдүүлэг болон дотоодын хэрэглээнд зориулан оруулах бүрдүүлэлтийн үйл ажиллагааг орчин 
үеийн шаардлагад нийцүүлэх (stream-lined) хялбарчилсан арга зам (a facilitative approach)-
ын жишээг Канад Улсад хэрэгжүүлж буй хэд хэдэн санаачилгаас харж болно. Ялангуяа, 
Канад Улсын гаалийн байгууллага нь Барааны мэдүүлгийн олон хувилбарыг бүрдүүлсэн, мөн 
барааны бүрдүүлэлт болон бараа (эзэнд нь) олгох ажиллагааг түргэсгэхэд чиглэсэн, бараа 
мэдүүлэх болон олгох 4 төрлийн системтэй. Эдгээр систем буюу ажиллагаа нь дараах нэртэй 
болно:

§	 Хамгийн цөөн тооны бичиг баримт үндэслэн олгох (Release on Minimum 
Documentation (RMD));

§	 Байнгын импортлогчийн барааг олгох (Frequent Importer Release System (FIRST));

§	 Бараа ирэхээс өмнөх хяналтын систем (Pre-Arrival Review System (PARS)); мөн

§	 Буухиа ачааны импорт/Нэгдсэн мэдээллийн хуудсаар мэдүүлэх (Courier Imports/
Consist Sheet Reporting)

Эдгээр 4 систем нь бас Ерөнхий хавсралтын 3 дугаар бүлгийн Шилжилтийн стандарт 
32-т заасан “Итгэмжлэгдсэн этгээдэд зориулсан тусгай горим”-ын өндөр хэмжээний үйлчилгээ 
үзүүлэх тухай заалтуудад нийцүүлэн, тэдгээрийг хэрэгжүүлэх боломжийг Канад улсад олгож 
байгаа гэдгийг тэмдэглэх нь зүйтэй. 

(1) Хамгийн цөөн тооны бичиг баримт үндэслэн олгох систем (Release on Minimum 
Documentation – RMD)

Импортлогч энэ системийг ашиглан, мөн барааг (эзэнд нь) олгох үед түүнийг ялган 
таних хангалттай мэдээллийг гаргаж өгөх замаар бараа олгох ажиллагааг түргэсгэж, татварын 
тооцоог гаалийн байгууллага уг барааг олгосны тооцож, төлөх боломжтой байна. 

Барааны мэдүүлгийн оронд өөр маягт (формат) ашиглаж буй хэлбэр болох энэ системийг 
ашиглан бараагаа мэдүүлж буй импортлогч болон зуучлагч нь дараах бичиг баримтыг 
гаргаж өгөх буюу дамжуулна: ачааны хяналтын бичиг баримт; худалдааны барааны үнийн 
нэхэмжлэх; мөн төрийн бусад байгууллагаас шаардаж болох зөвшөөрөл, лиценз болон 
гэрчилгээ. Худалдааны барааны үнийн нэхэмжлэх нь “Канадын гаалийн үнийн нэхэмжлэх” 
(Canada Customs Invoice) байж болно, эсхүл дараах мэдээллийг агуулсан бараа худалдан 
авсан баримт (a bill of sale) байж болно:

(1) Импортлогчийн нэр (мөн аж ахуйн нэгжийн бүртгэлийн дугаар);

(2) Экспортлогчийн нэр;

(3) Хэмжих нэгж болон барааны тоо хэмжээ;

(4) Барааны үнэ болон төлбөр үйлдсэн валют;

(5) Барааны талаарх дэлгэрэнгүй мэдээлэл;

(6) Барааны гарал үүслийн улс;

(7) Үнийн нэхэмжлэхийн хуудасны тоо; мөн

(8) Бар код руу хувиргасан бүрдүүлэлтийн дугаар (Transaction number in bar-coded format).
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Ачилт тус бүр бүрдүүлэлтийн 14 оронтой үл давтагдах дугаартай байна. Энэхүү 
бүрдүүлэлтийн дугаарыг ашиглан аливаа ачилтыг гаалийн бүрдүүлэлтийн үйл ажиллагааны 
аль ч шатанд ялган таних таних боломжтой. (Төлбөрийг бэлэн мөнгөөр төлсөн бол “төлбөр 
тооцооны багц” дахь холбогдох бичиг баримтууд дээр нь бүрдүүлэлтийн дугаар тавьсан 
байна).

Энэ системийг ашиглах тохиолдолд импортлогч 5 оронтой үл давтагдах татварын 
(төлбөрийн) баталгааны дугаар авдаг. Энэхүү дугаар нь бүрдүүлэлтийн дугаарын эхний 
5 оронтой ямагт ижил байна. Импортлогч төлбөрийн баталгааны дугаар авсны дараа 
бүрдүүлэлтийн дугаарыг барааг эзэнд олгох болон дараагийн бүх ачилтад хамаарах төлбөр 
тооцооны бичиг баримтууд дээр бар код хэлбэрээр тавьж өгнө. 

Импортлогч энэ системийн давуу талыг ашиглах зорилгоор татварын (төлбөрийн) 
баталгааны батлагдсан хэмжээг гаалийн байгууллагад илгээх ёстой. Импортлогч гаалийн 
нийт нутаг дэвсгэрийг хамарсан янз бүрийн гаалийн газраар дамжуулан бараа авах хэрэгцээ 
шаардлага байгаа эсэхээ харгалзан үзэж, татварын (төлбөрийн) баталгааг тухайн нэг орон 
нутгийн хэмжээнд үйлчлэх, эсхүл нийт үндэсний хэмжээнд үйлчлэх аль нэг хэлбэрээр гаргуулан 
авч болно. Импортлогчийн татварын (төлбөрийн) баталгааны дүн нь түүнээс өмнөх жилийн 
турш төлсөн гаалийн татварын нэг сарын дундаж татвартай тэнцүү байх бөгөөд 10 сая Канад 
доллараас илүүгүй байна.  

Импортлогч “төлбөр тооцооны эцсийн багц”-ыг барааг олгосноос хойш ажлын 5 хоногийн 
дотор гаргаж өгөх ёстой. Энэхүү системийн дагуу төлбөл зохих гаалийн татварыг импортлогч 
гаалийн байгууллагаас нэг сарын хугацаатай үйлдсэн үнийн нэхэмжлэхийг үндэслэн сар 
сараар, эсхүл гаалийн байгууллагаас өдөр тутам гаргадаг тооцоог үндэслэсэн нэг сарын аль 
үед нь төлж болно. Энэ систем нь мөн хууль журам мөрдөөгүй (бичиг баримтыг хугацаа 
хожимдуулж илгээсэн) тохиолдолд торгууль ногдуулах “Хугацаа хожимдсон төлбөр”-ийн 
системийг багтаасан байдаг.

Энэ системийн програм нь Барааны мэдүүлгийн оронд өөр хялбарчилсан маягт (формат) 
ашиглах явдлыг зөвшөөрөхөөс гадна барааг (эзэнд нь) олгох үед импортлогчийн гаргаж өгөх 
мэдээллийн тоог цөөрүүлэх замаар гаалийн бүрдүүлэлтийн үйл ажиллагааг түргэсгэдэг.

(2) болон (3) – Байнгын импортлогчийн барааг олгох систем (Frequent Importer Release 
System – FIRST) болон Бараа ирэхээс өмнөх хяналтын систем (Pre-Arrival Review System 
– PARS)

Канадын гаалийн байгууллага барааг хил дээр болон гүний гаалийн газар олгох үйл явцыг 
түргэсгэх зорилгоор бараа олгох хоёр тусгай горим боловсруулсан байдаг. Эдгээр горимыг 
FIRST болон PARS гэдэг.

§ Байнгын импортлогчийн барааг олгох систем (FIRST);

Энэхүү систем (FIRST) нь эрсдэл багатай ачилт (жишээлбэл, элс, хайрга гэх мэт овор 
хэмжээ ихтэй задгай ачаа болон нэг төрлийн бараатай ачилт)-ыг тогтмол буюу байнга оруулдаг 
импортлогч нарт зориулагдсан бөгөөд Барааны мэдүүлгийн оронд өөр хялбарчилсан маягт 
(формат) ашиглах явдлыг зөвшөөрдөг систем юм. Ингэхдээ FIRST системийн маягт (FIRST 
lead sheet) ашиглана. Энэхүү системийн дагуу гаалийн байгууллага импортлогч болон түүний 
барааг урьдчилан зөвшөөрсөн байдаг тул уг систем нь барааг Канад Улсад орж ирсэн даруй 
түргэн шуурхай олгох боломж олгодог.

Гаалийн дүрэм журмыг сайн дураараа маш сайн сахин биелүүлдэг (хууль сахилтын түвшин 
өндөр) импортлогч FIRST-ийг ашиглах эрх авахаар гаалийн байгууллагад хүсэлт (өргөдөл) 
гаргаж болно. Тухайн хүсэлтэд FIRST системийн маягтыг хавсаргасан байна. Уг маягтыг 
тухайн импортлогч FIRST системийн дагуу олгох бүх бараанд ашиглана. Уг маягт нь Канадын 
гаалийн байгууллагаас шаарддаг үл давтагдах мэдээлэл жишээлбэл, бүрдүүлэлтийн дугаар, 
FIRST системийн үйлчилгээний код (хувилбар)(FIRST service option identifier), импортлогчийн 
бүртгэлийн дугаар (the importer Business Number) болон FIRST системийн маягтын дугаар 
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(pattern number)-ыг агуулдаг. Хэрэв тухайн бараа Канад Улсын Хүнсний барааны мэргэжлийн 
хяналтын агентлаг (the Canadian Food Inspection Agency (CFIA))-ын хяналтад хамрагдаж, тус 
байгууллагаас зөвшөөрөл авах шаардлагатай бол гаалийн байгууллага FIRST ашиглах хүсэлтийг 
дээрх агентлаг руу илгээдэг. Уг мэргэжлийн хяналтын байгууллага болон импортлогч эсхүл 
зуучлагч нь тухайн систем ашиглах хүсэлтийг баталгаажуулахаас өмнө шаардагдах зөвшөөрөл, 
гэрчилгээ, эсхүл бусад бичиг баримт бүрдүүлэлтийн талаар тохиролцоонд хүрсэн байх ёстой. 
Гаалийн байгууллага нь тухайн хүсэлт (өргөдөл) баталгаажсан талаар импортлогч, эсхүл 
зуучлагч нарт мэдэгдэл хүргүүлж, FIRST-ийн бичиг баримтад хэрэглэгдэх FIRST системийн 
маягтын дугаар олгодог. 

FIRST СИСТЕМИЙН МАЯГТЫН ЗАГВАР 

FIRST

Байнгын импортлогчдын барааг олгох системийн мэдээллийн карт

Албан 
хэрэгцээнд

Заавар:
Экспортлогч     1. Энэ маягтын “Үнийн нэхэмжлэх” гэсэн хэсгийг бөглөх, эсхүл үнийн нэхэмжлэхийг 

(нэхэмжлэгүүдийг) маягтын зүүн дээд буланд үдэж хавсаргах.
Жолооч        2. Барааг хүлээлгэн өгсөн баримт болгож энэ маягтын хуулбар хувь дээр тамга 

тэмдэг даруулах. Бараа Канад Улсад ирмэгц энэ маягтыг гаалийн байгууллагад 
гаргаж өгөх.

Гааль           3. Өөрт гаргаж өгсөн маягтууд дээр тамга тэмдэг дарж, хэрэв барааг олгосон 
бол энэ маягтын эх хувийг авч үлдэн хуулбарыг жолоочид буцаан өгөх.
Хэрэв барааг олгоогүй бол эцсийн (дахин) бүрдүүлэлт хийхэд ашиглахаар уг 
жолоочийг бүртгэж тэмдэглэх.

Зуучлагч         4. Баталгаажсан бичиг баримтуудыг тогтоосон хугацаанд илгээх.

Бүрдүүлэлтийн дугаар (бар код руу хувиргасан байна)
(14 оронтой тоо байна)

Үйлчилгээний код
(бар код руу хувиргасан 

байна)
00075

Үйл ажиллагааны дугаар (бар код руу хувиргасан байна)
(9 оронтой тоо, 2 үсгэн тэмдэгт, мөн 4 оронтой тоо)

Энэ маягтын дугаар
(бар код руу хувиргасан 

байна)
0001

Үнийн нэхэмжлэхийн хуудасны тоо Импортлогчийн нэр

Тээвэрлэгчийн нэр Ачилтын 
дугаар

Чиргүүлийн 
дугаар

Канад Улс руу шууд ачуулсан огноо Худалдагчийн нэр

Гарал үүслийн улс Валют Экспортлогч 
улс

АНУ-аас гарах 
боомт

Баглаа (Сав) 
боодлын тоо

Барааны 
тодорхойлолт 
болон марк

Тоо 
хэмжээ

Жин Хэмжих 
нэгж

Нэгж үнэ Нийт

• Бараа ирэхээс өмнөх хяналтын систем (Pre-Arrival Review System – PARS);

Бараа ирэхээс өмнөх хяналтын систем (PARS) нь импортлогч болон зуучлагч холбогдох 

Компанийн лого
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бараа Канад Улсад ирэхээс өмнө уг барааг олгоход шаардлагатай мэдээллийг гаалийн 
байгууллага (урьдчилан) хянан үзэх болон боловсруулахад зориулж түүнд (урьдчилан) гаргаж 
өгөх боломж олгодог. Энэхүү систем (PARS) нь холбогдох бараа Канад Улсад ирэхээс өмнө 
гаалийн байгууллага хянан үзэх болон боловсруулахад зориулж түүнд импортлогчоос, эсхүл 
зуучлагчаас хамгийн цөөн тооны бичиг баримт үндэслэн олгох систем (Release on Minimum 
Documentation – RMD)-ийн дагуу гаргаж өгсөн бичиг баримтын багцыг үндэслэдэг. Энэ нь 
тээвэрлэгч барааны хамт Канад Улсад ирэх үед бараа олгох, эсхүл мэдээллийг тулган шалгах 
ажиллагаа (release or referral process)-г түргэсгэдэг.

Бараа олгоход шаардлагатай мэдээллийг тухайн бараа ирэхээс өмнө хамгийн багадаа 
1 цагийн өмнө цаасаар, эсхүл цахимаар гаргаж өгсөн байна. “Барааг (шууд) олгох”, эсхүл 
“мэдээллийг тулган шалгах” гэсэн аль нэг зөвлөмжийг Канадын гаалийн автоматжуулсан 
“Гаалийн байгууллагын худалдааны барааны систем” (Canada Customs automated Customs 
Commercial System (CCS))-д шивж оруулсан байна. Үүнийг үндэслэн, ачаа ирэх үед түүнийг 
хяналтын талбай (the primary inspection line)-гаас шууд олгоно, эсхүл тухайн гаалийн газрын 
шуурхай олголтын цонх (an expedited counter release process)-оор дамжуулан олгоно.

PARS системд зөвшөөрөл буюу гэрчилгээ шаардлагатай барааны бүрдүүлэлт хамаарна. 
“Татварын (төлбөрийн) баталгаа гаргаж өгөхөөс өмнө бараагаа авах эрх ямба” эдэлж буй, 
“үнийн нэхэмжлэх болон манифестын мэдээллийг хүлээн авах эрх мэдэл” бүхий, мөн энэ 
(дээрх) мэдээллийг ачаа ирэхээс өмнө гаалийн байгууллагад гаргаж өгсөн импортлогч, эсхүл 
зуучлагч холбогдох мэдээллийг ачаа ирэхээс өмнө шалгах эдгээр процессын аль нэгийг 
ашиглаж болно. 

§	Импортлогч болон зуучлагч тээврийн хэрэгслийн янз бүрийн төрлөөр илгээсэн барааны 
хувьд түүнийг олгоход шаардлагатай мэдээллийг шалгуулж, (урьдчилан) бүрдүүлэлт 
хийлгэх зорилгоор тухайн бараа ирэхээс өмнө гарган өгч болно: хурдны (хуурай) замаар 
ирж буй бөгөөд хил дээр бүрдүүлэлт хийлгэх бараанд PARS систем ашигладаг, төмөр 
замаар ирж буй бараанд ТӨМӨР ЗАМЫН PARS (RAIL PARS) систем ашигладаг, далайн 
тээвэрт ДАЛАЙН ТЭЭВРИЙН PARS (MARINE PARS) систем ашигладаг, агаарын тээвэрт 
АГААРЫН ТЭЭВРИЙН PARS (AIR PARS) систем ашигладаг. Дотоодын авто зам дээрх 
агуулахад бүрдүүлэлт хийх бараанд ДОТООДЫН/ГҮНИЙ PARS систем (IN PARS – Inland 
PARS) ашиглана.

§	Түүнээс гадна Канадын гаалийн байгууллага болон Хүнсний мэргэжлийн хяналтын 
агентлаг нь уг агентлаг (департамент)-аас зохицуулдаг буюу түүний хяналтад байдаг 
тодорхой нэрийн хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүнд зориулж ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН БАРААНЫ 
PARS (AGRI-PARS) систем (горим) боловсруулсан байдаг. 

PARS-ийн дагуу бараа олгоход шаардлагатай бичиг баримтын багц нь бараа ирэх тооцоот 
огноо болон бараа ирсэн огноо бүхий PARS системийн маягт, үнийн нэхэмжлэхийн хуулбар 
болон шаардлагатай гэсэн ямар нэг зөвшөөрлийн бичгийн эх хувиас бүрддэг. Энэхүү багц 
бичиг баримтыг тухайн бараа Канад Улсад ирэхээс 10-аас доошгүй хоногийн өмнө гаалийн 
байгууллагад гаргаж өгч болох тул гаалийн байгууллага эдгээр бичиг баримтыг боловсруулах, 
ачааны хяналтын дугаар оруулах, мөн “барааг (шууд) олгох” эсхүл “мэдээллийг тулган шалгах” 
гэсэн зөвлөмжийн аль нэгийг өөрийн компьютерын системд шивж оруулах боломжтой байна. 
Ачаа ирэхэд мэдээллийг тулган шалгах шаардлагагүй бол гаалийн байгууллага барааг хэдэн 
минутын дотор (эзэнд нь) олгоно.

Импортлогч/зуучлагч эцсийн баталгаажсан татвар тооцооны бичиг баримтын багцыг 
тухайн төрлийн PARS системийн хувьд тогтоосон хугацааны дотор, ихэвчлэн барааг (эзэнд 
нь) олгосноос хойш ажлын 5 хоногт багтаан гаалийн байгууллагад гаргаж өгөх буюу илгээнэ. 
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PARS СИСТЕМИЙН МАЯГТЫН ЗАГВАР

PARS систем

(Гаалийн байгууллагын 
албан хэрэгцээнд)

Бүрдүүлэлтийн дугаар

Импортлогч/Экспортлогчийн дансны дугаар, 
эсхүл бүртгэлийн дугаар

Үнийн нэхэмжлэхийн 
хуудасны тоо

Импортлогчийн нэр

Гаалийн байгууллага Ачааны дугаар Ачаа ирэх тооцоот 
огноо
(өдөр/сар)

PARS системийн маягтын мэдээллийн хүснэгтийн тайлбар:

1. PARS систем

2. (Гаалийн байгууллагын албан хэрэгцээнд)

3. Бүрдүүлэлтийн дугаар

4. Импортлогч/Экспортлогчийн дансны дугаар, эсхүл импортлогчийн бүртгэлийн дугаар

5. Үнийн нэхэмжлэхийн хуудасны тоо

6. Импортлогчийн нэр

7. Гаалийн байгууллага

8. Ачааны дугаар

9. Ачааны ирэх тооцоот огноо (өдөр/сар)

(4) Бага үнийн дүнтэй буухиа ачааны импорт/Нэгдсэн мэдээллийн хуудсаар мэдүүлэх

Энэ програмыг Дэлхийн гаалийн байгууллагын “Шуурхай ачилтад бүрдүүлэлт хийх тухай 
заавар”-ыг анхаарч үзэн боловсруулагдсан. Тус програм нь орчин үеийн шаардлагад нийцсэн 
(хялбарчилсан) бичиг баримт шаардах, бараа (эзэнд нь) олгох горимыг хялбаршуулах болон 
бүрдүүлэлтийн дараах шалгалтад суурилсан хууль сахилтын түвшний хяналтыг хэрэгжүүлэхэд 
зориулагдсан.

Нэгдсэн мэдээллийн хуудсаар мэдүүлэх нь “буухиа ачаа” гэсэн нэр хаягаар олгож болох 
барааг “нэгдсэн мэдээллийн хуудас”-аар мэдүүлж болох маш хялбаршуулсан процесс юм. 

Нэгдсэн мэдээллийн хуудсаар мэдүүлэх систем ашиглахыг хүссэн тээвэрлэгч нэгдсэн 
мэдээллийн хуудасны маягтыг батлуулахаар гаалийн байгууллагад илгээх ёстой. Нэгдсэн 
мэдээллийн хуудсыг гол төлөв хэвлэлийн (дармал) үсгээр үйлдсэн байх бөгөөд тэр нь дараах 
мэдээллийг агуулсан байдаг:

a). Тээвэрлэгчээс тухайн бараанд зориулан олгосон хяналтын дугаар;

b). Экспортлогчийн нэр;

c). Импортлогчийн нэр болон хаяг;

d). Баглаа (сав) боодлын тоо;

e). Барааны нэр (тодорхойлолт, бичиглэл);

f). Жин;

g). Барааны тооцоолсон үнэ (Канад доллараар);

h). Бараа хүлээн авах гаалийн газар;

i). Гарал үүслийн улс;

j). Гаалийн албан хэрэгцээнд зориулан үлдээсэн хоосон талбар; болон

k). Ачилтын нийт тоо.
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Тээвэрлэгч нь, ачаа ирэхээс өмнө, эсхүл ачаа ирсэн үед, олгох хүсэлт гаргасан бүх ачилтын 
жагсаалт бүхий, түүний дотор онгоцны нийт даац (a full plane-load)-ын хэмжээг заасан нэгдсэн 
мэдээллийн хуудсыг 2 хувь үйлдэн гаалийн байгууллагад гаргаж өгдөг. Гаалийн байгууллага 
жагсаалтыг хянаж үзээд шалгалтад хамруулах шаардлагатай ачилтыг тэмдэглэдэг. Гаалийн 
байгууллага тийнхүү тэмдэглэсэн ачааг шалгаад тэдгээрийг олгох, эсхүл нэгдмэл мэдээллийн 
хуудаснаас хасах тухай аль нэг шийдвэр гаргадаг.

Тээвэрлэгч нь нэгдмэл мэдээллийн хуудсаар олгох эрхгүй ачааг тус хуудаснаас хасах 
ёстой. Нэгдмэл мэдээллийн хуудаснаас хасагдсан аливаа ачааг гаалийн ердийн бүрдүүлэлт 
хийж олгоно. Барааг (эзэнд нь) нэгэнт олгосон бол тээвэрлэгч нь ачаа тус бүрийн олголтод 
хамаарах бүх мэдээлэл болон дагалдах (нотлох) бичиг баримтыг холбогдох импортлогчид, 
эсхүл гаалийн зуучлагчид гаргаж өгөх үүрэг хүлээнэ. 

НЭГДСЭН МЭДЭЭЛЛИЙН ХУУДАСНЫ ЖИШЭЭ

НЭГДСЭН МЭДЭЭЛЛИЙН ХУУДАС ҮЙЛДСЭН ТЭЭВЭРЛЭГЧИЙН НЭР

Ачааны 
хяналтын 
дугаар

Экспортлогчийн 
нэр

Импортлогчийн 
нэр

Баглаа (сав) 
боодлын тоо

Барааны 
нэр

Жин Үнэ Хүлээн авах 
гаалийн 
газар

Гарал 
үүслийн 

улс

Гаалийн 
албан 

хэрэгцээнд

АЧААНЫ НИЙТ ТОО:___________________________________________

-----------------------------------
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ТЭМДЭГЛЭЛ



ДЭЛХИЙН ГААЛИЙН 
БАЙГУУЛЛАГА

ТУСГАЙ ХАВСРАЛТ B ЗААВАР
2 ДУГААР БҮЛЭГ

ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАЛГҮЙГЭЭР 
БУЦААН ОРУУЛАХ
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1. УДИРТГАЛ

Барааг гадаадад байх хугацаанд нь аливаа үйлдвэрлэл, боловсруулалт, эсхүл засварт 
оруулалгүйгээр анх гаргасан (экспортолсон) гаалийн нутаг дэвсгэр рүү буцаан оруулах 
тохиолдол байнга гардаг. Олон тохиолдолд барааг гаргах үед түүнийг буцаан оруулах нь 
тодорхой байдаг бөгөөд тийм тохиолдолд барааг буцаан оруулах тухай мэдэгдэл өгч гаргаж 
болох юм. Өөрчлөлт оруулалгүйгээр буцаан оруулна гэсэн мэдэгдэл өгч гаргах тохиолдлын 
жишээнээс дурдвал:

•	 Барааг улс хооронд тээвэрлэх зорилгоор ашиглаж буй баглаа боодол, чингэлэг, ачааны 
тавиур болон худалдааны үйл ажиллагаанд ашиглах зориулалттай автотээврийн хэрэгсэл.

•	 Гадаадад зохион байгуулагдах үзэсгэлэн, яармаг, уулзалт, эсхүл тэдгээртэй адилтган үзэх 
худалдааны, техникийн, шашны, боловсролын, шинжлэх ухааны, соёлын, эсхүл энэрлийн 
буюу буяны үйл ажиллагаатай холбоотой арга хэмжээний үеэр дэлгэн сурталчлах бараа 
(болон/эсхүл тоног төхөөрөмж).

•	 Мэргэжлийн тоног төхөөрөмж.

Гэвч өөр бусад зарим тохиолдолд барааг гаргасны дараа үүссэн тодорхой нөхцөл байдлын 
үр дүнд буцаан оруулах шаардлага гардаг. Жишээлбэл:

•	 Экспортлогч урьдчилан мэдээгүй, эсхүл урьдчилан мэдэх боломжгүй нөхцөл байдалтай 
тулгарч, бүрмөсөн гаргасан барааг буцаан оруулах шаардлагатай болж болно, тухайлбал, 
бараа борлогдоогүй, эсхүл хүлээн авагч барааг гэрээнд заасантай тохирохгүй байна 
гэсэн шалтгаанаар хүлээн авахаас татгалзсан, эсхүл бараа тээвэрлэлтийн явцад гэмтсэн.

•	 Бүрмөсөн гаргасан барааг тийнхүү гаргасан гаалийн нутаг дэвсгэрт буцаан оруулах 
нөхцөлтэйгөөр шинэ гэрээ хэлцэл хийгдсэн байж болно, эсхүл түүнийг хайхрамжгүй 
байдлаас болж гаргачихсан байж болно.

Зорчигчийн хувийн хэрэглээний эд зүйлс болон хувийн хэрэглээний тээврийн хэрэгслийг 
буцаан оруулах тухай заалт болон түүнтэй холбогдсон мэдээллийг Тусгай Хавсралт J-гийн 
“Зорчигч”-ийн тухай 1 дүгээр бүлэг болон түүний заавраас олж үзэж болно.

2. ЗОРИЛГО БОЛОН ХАМРАХ ХҮРЭЭ

Ихэнх орны үндэсний хууль тогтоомжид ерөнхийдөө барааг тухайн гаалийн нутаг дэвсгэрт 
буцаан оруулахад гаалийн болон бусад татвар ногдуулахгүй байх, түүнчлэн барааг гаргахад 
төлсөн аливаа гаалийн болон бусад татварыг буцаан олгох тухай заасан байдаг.

Барааг буцаан оруулахад гаалийн болон бусад татвараас чөлөөлөх, түүнчлэн татвар 
буцаан өгөх асуудлыг зохицуулсан гаалийн горим нь (барааг) өөрчлөлт оруулалгүйгээр 
буцаан оруулах ажиллагааны горим юм.

Зарим улс орнууд буцаан оруулах барааг дангаараа тарифын хөнгөлөлт (tariff preferences) 
олгох (Хөнгөлөлтийн ерөнхий системд хамруулах) замаар, эсхүл хоёр талт буюу олон талт 
хэлэлцээрийн дагуу татвараас чөлөөлдөг.

Өөрчлөлт оруулалгүйгээр буцаан оруулах бараанд буцаан оруулах нөхцөлтэйгөөр 
гаргахаас өмнө чөлөөт эргэлтэд байсан (өөрөөр хэлбэл, гаалийн байгууллагаас тавьсан 
хязгаарлалтгүйгээр захиран зарцуулж болох) барааг, эсхүл “орлох бүтээгдэхүүн”-ийг 
хамааруулж болно. Орлох бүтээгдэхүүн гэдэг нь дотоодод боловсруулах горимд байршуулахыг 
зөвшөөрсөн барааг үйлдвэрлэл, боловсруулалт, засварт оруулсны үр дүнд бий болсон 
бараа юм. Гэхдээ орлох бүтээгдэхүүнийг зөвхөн дотоодод боловсруулах горимд байршуулах 
зорилгоор түр хугацаагаар оруулсан (гадаадын) бараанаас гаргаж авсан байх албагүй. Түүнийг 
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гаргаж авахын тулд дотоодын гарал үүсэлтэй бараа, эсхүл өмнө нь импортын гаалийн болон 
бусад татвар төлж оруулсан бараа ашиглах шаардлага гарсан байж болно. 

Өөрчлөлт оруулалгүйгээр буцаан оруулах горимыг буцаан оруулах барааг ялган таних 
боломжтой байх нөхцөлд мөрдөнө. Буцаан оруулах зорилготой болохоо мэдэгдэж (тийм 
мэдэгдэл өгч) гаргах барааны хувьд түүнийг дараа нь буцаан оруулах явдлыг хөнгөвчлөхийн 
тулд тийнхүү экспортоор гаргах үед нь ялган таних арга хэмжээ авч болно. Энэ горимд 
тавигдах өөр нэг нөхцөл шаардлага гэвэл гаалийн болон бусад татвар буцаан өгөх, эсхүл 
хорогдуулан тооцох, эсхүл тийм татвараас болзолтойгоор чөлөөлөх үед, эсхүл барааг анх 
экспортоор гаргахтай холбогдуулан аливаа татаас үзүүлэх, эсхүл мөнгөн дэмжлэг үзүүлэх үед 
төлөх ёстой байсан аливаа төлбөрийг төлсөн байх ёстой гэсэн нөхцөл шаардлага болно. 

3. ҮНДСЭН ОНЦЛОГ ШИНЖ

3.1.  Ашиг тус

Адил тэгш нөхцөл боломж олгох болон олон улсын хууль ёсны худалдааг хөнгөвчлөх 
зорилгоор олон орны гаалийн байгууллага буцаан оруулах бараанд хэрэв түүнийг тийнхүү 
буцаан оруулж буй гаалийн нутаг дэвсгэрт үйлдвэрлэсэн буюу бүтээсэн, эсхүл өмнө нь түүнд 
зориулж тухайн гаалийн нутаг дэвсгэрт гаалийн болон бусад татвар төлсөн бол импортын 
гаалийн болон бусад татвар ногдуулдаггүй. Үүний нэгэн адил тийм барааг буцаан оруулахад 
эдийн засгийн шинжтэй хориг, хязгаарлалтаас чөлөөлдөг. Эдгээр хөнгөлөлтийг тухайн барааг 
гадаад орны гаалийн нутаг дэвсгэрт дотоодын хэрэглээнд зориулан оруулахаар бүрдүүлэлт 
хийлгэсэн эсэхийг үл харгалзан эдлүүлнэ.

Энэхүү хөнгөвчилсөн арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх эсэх нь тухайн барааг экспортод 
гаргахаас өмнө тэр нь буцаан оруулах гаалийн нутаг дэвсгэрт чөлөөт эргэлтэд байсныг нотлох 
хангалттай баримт байгаа эсэхээс хамаарна. Татвар буцаан олгох горимын дагуу импортын 
гаалийн болон бусад татварыг нь буцаан олгосон бараа үүнд мөн хамаарна. Эргүүлэн олгосон 
бүх төлбөрийг буцаан төлүүлэх нь ойлгомжтой.

Нөгөө талаас, өмнө нь импортолсон бөгөөд гаалийн баталгаат агуулахад оруулсан, 
эсхүл өөрчлөлт оруулалгүйгээр буцаан гаргах нөхцөлтэйгөөр түр хугацаагаар оруулах горимд 
байршуулсан бараа (энэ горимд) хамаарахгүй. Энэ горимд бас түр хугацаагаар гаргах 
горимоор гаргасан барааг буцаан оруулах явдал хамаарахгүй.

3.2. Тодорхойлолт

E1/F3 “дотоодын хэрэглээнд зориулж оруулах” гэж импортын барааг түүнд 
ногдуулсан импортын гаалийн болон бусад татвар төлөгдөж, гаалийн 
шаардлагатай бүх ёс журмын ажиллагааг дуусгавар болмогц гаалийн 
нутаг дэвсгэрт чөлөөт эргэлтэд оруулах гаалийн горимыг хэлнэ;

E2/F5 “орлох бүтээгдэхүүн” гэж дотоодод боловсруулах горим ашиглахыг 
зөвшөөрсөн барааны үйлдвэрлэл, боловсруулалт, эсхүл засварын үр 
дүнд бий болсон бүтээгдэхүүнийг хэлнэ;

E3/F2 “буцаан оруулах мэдэгдэлтэйгээр гаргасан бараа” гэж холбогдох 
мэдүүлэгч нь түүнийг буцаан оруулах зорилготой болохоо мэдэгдсэн, 
үүнтэй холбогдуулан түүнийг өөрчлөлт оруулахгүйгээр буцаан оруулах 
үйл ажиллагааг хөнгөвчлөх үүднээс гаалийн байгууллага ялгаж таних 
арга хэмжээ авсан байж болох барааг хэлнэ;
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E4/F1 “чөлөөт эргэлтэд байгаа бараа” гэж гаалийн зүгээс тавьсан ямар нэг 
хязгаарлалтгүйгээр захиран зарцуулах боломжтой барааг хэлнэ;

E5/F4 “өөрчлөлт оруулалгүйгээр буцаан оруулах” гэж экспортолсон барааг 
хилийн чанадад аливаа үйлдвэрлэл, боловсруулалт, эсхүл засварт 
оруулаагүй байх тохиолдолд, мөн түүнийг экспортлохтой холбогдуулан 
гаалийн болон бусад татварыг буцаан өгсөн, хорогдуулан тооцсон, 
эсхүл болзолтойгоор тэдгээрээс чөлөөлсөн, татаас олгосон, эсхүл өөр 
бусад хэлбэрээр мөнгөн дэмжлэг үзүүлсэн учраас буцаан төлбөл зохих 
аливаа мөнгөн дүнг заавал төлөх нөхцөлд импортын гаалийн болон 
бусад татваргүйгээр дотоодын хэрэглээнд зориулан оруулж болох 
гаалийн горимыг хэлнэ. Өөрчлөлт оруулалгүйгээр буцаан оруулах 
горимд байршуулах бараа нь чөлөөт эргэлтэд байсан бараа, эсхүл орлох 
бүтээгдэхүүн байсан бараа байж болно.

Энэ конвенцийн нэгээс дээш тооны хавсралтыг тайлбарлахад шаардлагатай нэр томьёоны 
бүх тодорхойлолтыг Ерөнхий хавсралтад оруулсан байгаа. Зөвхөн нэг горим буюу нэг практик 
ажиллагаанд хамаарах нэр томьёоны тодорхойлолт тухайн Тусгай хавсралт буюу тухайн 
бүлэгт байгаа.

E5/F4-т заасан “хилийн чанадад аливаа үйлдвэрлэл, боловсруулалт, эсхүл засварт 
оруулаагүй байх тохиолдолд” гэснийг барааны мөн чанар (шинж чанар) болон хэлбэр 
өөрчлөгдөөгүй байх гэж ойлгоно.

4. ЗАРЧИМ

Стандарт 1
Өөрчлөлт оруулалгүйгээр буцаан оруулах нь энэ бүлгийн заалтаар, мөн холбогдолтой бол Ерөнхий 
Хавсралтын заалтаар зохицуулагдана.

Шинэчлэн найруулсан Киотогийн конвенц нь заавал дагаж мөрдөх хэд хэдэн үндсэн 
заалттай бөгөөд тэдгээр нь Ерөнхий хавсралтад байдаг. Гаалийн байгууллагууд өөрсдийн 
өдөр тутмын үйл ажиллагаандаа мөрдлөг болгон ажилладаг гаалийн горим болон практик 
ажиллагааг хоорондоо уялдуулж, хялбарчлахад хэрэгтэй гэж үзсэн гол гол зарчмууд Ерөнхий 
хавсралтад тусгагдсан байгаа.

Ерөнхий хавсралтын тэдгээр үндсэн заалтууд нь бүх Тусгай хавсралт болон бүх бүлэгт 
хамааралтай учир тэдгээр үндсэн заалтууд бүгд Өөрчлөлт оруулалгүйгээр буцаан оруулахад 
хамаарна. Энэ бүлгийн заалтыг хэрэгжүүлэхдээ түүгээр зохицуулагдаагүй асуудлын хувьд 
Ерөнхий хавсралтын хөнгөлөлтийн ерөнхий зарчмуудыг байнга удирдлага болгон ажиллавал 
зохино. Ялангуяа, Ерөнхий хавсралтын Бүрдүүлэлт болон гаалийн ёс журмын бусад ажиллагааны 
тухай 3 дугаар бүлэг, Баталгааны тухай 5 дугаар бүлэг болон Мэдээлэл технологийн тухай 7  
дугаар бүлгийг Өөрчлөлт оруулалгүйгээр буцаан оруулах тухай энэ бүлэгтэй холбож уншина.

Хэлэлцэн тохирогч Талууд ялангуяа Ерөнхий хавсралтын Стандарт 1.2-ыг анхаарах ёстой 
бөгөөд үндэсний хууль тогтоомждоо Өөрчлөлт оруулалгүйгээр буцаан оруулах ажиллагааны 
хувьд хангасан байвал зохих болзол нөхцөл, мөн хийж гүйцэтгэсэн байх ёс журмын ажиллагааг 
заасан байна.

Хэлэлцэн тохирогч Талууд энэ конвенцийн 2 дугаар зүйлд заасны дагуу энэ бүлэгт зааснаас 
илүү хөнгөлөлт үзүүлэхийг эрмэлзэнэ.
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5. ҮЙЛЧЛЭХ ХҮРЭЭ
Стандарт 2

Экспортолсон барааны зарим хэсгийг буцаан оруулах тохиолдолд өөрчлөлт оруулалгүйгээр буцаан 
оруулахыг зөвшөөрнө.

Энэ горимын хөнгөвчилсөн арга хэмжээний заалтууд нь экспортолсон барааны зөвхөн 
зарим хэсгийг нь буцаан оруулах тохиолдолд ч хамаарна. Өөрөөр хэлбэл, эдгээр заалт нь 
экспортолсон барааны тодорхой хувийг, мөн экспортолсон бараанаас салгаж авсан эд анги, 
эсхүл бүрдэл хэсгийг буцаан оруулахад хамаарна. Эдгээр заалт нь хэд хэдэн ачилтаар буцаан 
оруулж байгаа бараанд, хэрэв тухайн ачилт бүрээр ирсэн бараа өмнө нь экспортолсон бараа 
мөн болохыг холбогдох импортлогч нотолж чадвал бас хамаарна. 

Энэ бүх тохиолдолд импортлогч буцаан оруулж байгаа бараа бүр тийнхүү буцаан оруулж 
байгаа бараа мөн болохыг ялган таних баримт нотолгоог гаалийн байгууллагад үзүүлэх 
шаардлагатай. Тэрхүү баримт нотолгоо гэдэг нь дараах зүйлс байж болно: тухайн бараа, 
түүний эд анги, эсхүл бүрдэл хэсэг дээр тавьсан тэмдэглэгээ, эсхүл серийн дугаар; экспортын 
гэрчилгээ; тухайн барааг өөр орны гаалийн нутаг дэвсгэрт оруулсан бөгөөд тухайн бараа мөн 
болохыг тодорхой заасан импортын мэдүүлгийн хуулбар хувь; мөн тэдгээртэй адилтган үзэх, 
тухайн бараа өмнө нь экспортоор гаргасан бараа болохыг тодорхой заасан бичиг баримт.

Стандарт 3

Тухайн нөхцөл байдлаас тодорхой харагдаж байвал, барааг экспортолсноос өөр этгээд уг барааг 
буцаан оруулах тохиолдолд ч өөрчлөлт оруулалгүйгээр буцаан оруулахыг зөвшөөрнө.

Зарим тохиолдолд, өөрчлөлт оруулалгүйгээр буцаан оруулах явдлыг уг барааг өмнө нь 
экспортолсноос өөр этгээд буцаан оруулж байх тохиолдолд ч зөвшөөрдөг. Энэ тохиолдолд 
холбогдох этгээд нь барааг буцаан оруулах бүрэн эрхтэй байх бөгөөд уг барааг ялган таних 
боломж бүхий шаардлагатай баримт нотолгоог үзүүлж чадахаар байна. Энэхүү хоёр дахь этгээд 
нь гаалийн байгууллага өөрчлөлт оруулалгүйгээр буцаан оруулах бараанд аливаа гаалийн 
болон бусад татвар ногдуулах эсэхийг тогтоохын тулд уг барааг экспортлох үед гаалийн болон 
бусад татварыг буцаан олгосон, хорогдуулан тооцсон, тэдгээрээс болзолтойгоор чөлөөлсөн 
дүнг, эсхүл татаас олгосон дүнг гаалийн байгууллагад нотлон харуулах боломжтой байна.

Стандарт 4

Бараа нь хилийн чанадад байх хугацаанд ашиглагдсан, гэмтсэн, эсхүл муудсан гэсэн үндэслэлээр 
өөрчлөлт оруулалгүйгээр буцаан оруулахаас татгалзаж болохгүй. 

Буцаан оруулах энэ горимын хувьд ихэнх тохиолдолд буцаан оруулах үед үзүүлсэн 
бараа нь түүнийг экспортлох үед ямар байсан тэр байдлаараа байх ёстой гэсэн нөхцөлийг 
баримталдаг. Тухайн бараа гадаадад байх хугацаанд нь түүнийг ашигласан байсан ч, эсхүл 
гадаадад байх хугацаандаа тэр нь гэмтсэн буюу муудсан байсан ч энэ нөхцөл шаардлагыг 
хангаж байна гэж үзэж болно. Жишээлбэл, барааг гадаадад дэлгэн сурталчлахад ашигласан 
бөгөөд түүний үр дүнд гадна талын хамгаалалтын хучлага арилсан, эсхүл будагны өнгө нь 
нарны шууд гэрлийн нөлөөгөөр хувирсан г.м. байж болно, эсхүл барааг дэлгэн сурталчлах 
буюу үзэсгэлэнгийн үеэр хэн нэгэн санамсаргүйгээр бага зэргийн гэмтэл учруулсан байж 
болно. Эдгээр тохиолдолд, эсхүл эдгээртэй адилтгах тохиолдолд өөрчлөлт оруулалгүйгээр 
буцаан оруулахыг зөвшөөрөхөөс татгалзаж болохгүй гэдгийг Стандарт 4-т заасан байгаа.

Энэ Стандартыг мөрдөхдөө энэ Стандарт барааны ашиглалтын түвшинд хязгаарлалт 
тогтоогоогүй болохыг тэмдэглэн хэлэх нь чухал. Жишээлбэл, газар ухагч машиныг барилгын 
ажилд хэрэглэхээр түр хугацаагаар гаргасан байна. Тухайн төхөөрөмжийг гадаадад байхад нь 
бүрэн хүчин чадлаар нь ашигласан байх нь ойлгомжтой бөгөөд хэдий тийм боловч түүнийг 
буцаан оруулахад татвараас чөлөөлнө.

Стандарт 5

Бараа хилийн чанадад байх хугацаанд түүний бүрэн бүтэн байдал буюу хэвийн ажиллагааг хангах 
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шаардлагатай үйл ажиллагаа хийгдсэн хэдий ч үүнээс үүдэн түүнийг экспортолсон үеийн үнэ 
нэмэгдээгүй бол уг барааг тийм үндэслэлээр өөрчлөлт оруулалгүйгээр буцаан оруулахаас татгалзаж 
болохгүй.

Хэрэв бараг үйлдвэрлэл, эсхүл боловсруулалт оруулсан, эсхүл түүний шинж байдлыг 
өөрчлөх өөр бусад зориудын ажиллагаа хийгдсэн бол гол төлөв өөрчлөлт оруулалгүйгээр 
буцаан оруулахаас татгалздаг. Гэсэн хэдий ч энэхүү ажиллагаа нь барааны бүрэн бүтэн 
байдал буюу хэвийн ажиллагааг хангахын тулд хийгдсэн бөгөөд түүний үр дүнд барааны үнэ 
нэмэгдээгүй бол гаалийн байгууллага өөрчлөлт оруулалгүйгээр буцаан оруулахаас татгалзаж 
болохгүй.

Энэ заалтад заасан бүрэн бүтэн байдал буюу хэвийн ажиллагаа гэдэг нь тухайн бараа 
хилийн чанадад байх хугацаанд, эсхүл түүнийг тэнд байхад нь ашиглах хугацаанд тухайн 
барааны чанарыг алдагдуулахгүй, эсхүл ажиллагааг нь доголдуулахгүй байлгах зорилгоор 
бүрэн бүтэн байлгах буюу хэвийн ажиллагааг нь хангахад шаардлагатай тэр л ажиллагаа болно. 
Жишээлбэл, шинжлэх ухааны (эрдэм шинжилгээний) багаж хэрэгсэлд зарим нэг тохиргоо 
хийх, эсхүл хөдөлгүүрийг дэлгэн сурталчлах буюу үзэсгэлэнд тавих явцад ажиллуулсан бол 
тосыг нь солих шаардлага гардаг.

Тусгай хавсралт F-ийн барааг гадаадад боловсруулахаар түр хугацаагаар гаргах тухай 2 
дугаар бүлэгт заасан ажиллагааг энэ заалтад хамааралтай гэж үзэхгүй.

Стандарт 6

Өөрчлөлт оруулалгүйгээр буцаан оруулах нь зөвхөн хилийн чанадаас шууд оруулах бараанд 
төдийгүй гаалийн бусад горимд байршуулсан бараанд бас хамаарна.

Барааг өөр горимд байршуулсан бөгөөд хилийн чанадаас оруулж ирээгүй байгаа ч 
өөрчлөлт оруулалгүйгээр буцаан оруулахыг зөвшөөрнө. Өөрчлөлт оруулалгүйгээр буцаан 
оруулах горимд байршуулахаас өмнө барааг ямар горимд, тухайлбал  гаалийн баталгаат 
агуулахад байршуулснаас үл хамааран өөрчлөлт оруулалгүйгээр буцаан оруулах горимд 
байршуулна. Тухайлбал, буцаан оруулсан барааг, эсхүл орлох бүтээгдэхүүн өөрчлөлт 
оруулалгүйгээр буцаан оруулах горимын шаардлагыг хангасан болохыг нотлох шаардлагатай 
баримт нотолгоо ирэхийг хүлээх зуур тэдгээрийг гаалийн баталгаат агуулахад байршуулж 
болно.

Стандарт 7

Барааг буцаан оруулах тухайгаа мэдэгдээгүй экспортолсон гэсэн үндэслэлээр өөрчлөлт 
оруулалгүйгээр буцаан оруулахаас татгалзаж болохгүй.

Стандарт 7 нь гаалийн байгууллага буцаан оруулах мэдэгдэлтэйгээр гаргасан барааны 
хувьд өөрчлөлт оруулалгүйгээр буцаан оруулах горим мөрдөхөөс татгалзаж болохгүй гэдгийг 
тушааж байгаа. Өмнө дурдсанчилан, урьдчилан мэдэх боломжгүй нөхцөл байдлын улмаас, 
тухайлбал, бараа борлогдоогүй, эсхүл хүлээн авагч барааг гэрээнд заасантай тохирохгүй байна 
гэсэн шалтгаанаар хүлээн авахаас татгалзсан, эсхүл бараа тээвэрлэлтийн явцад гэмтсэнийн 
улмаас холбогдох барааг буцаан оруулах шаардлага гарч болно.

6. ҮЙЛЧЛЭХ ХҮРЭЭ

Стандарт 8 

Өөрчлөлт оруулалгүйгээр буцаан оруулахыг тодорхой хугацааны дараа зөвшөөрөхгүй байхаар 
хязгаарлан тогтоосон бол тэр хугацаа нь тухайн тохиолдол бүрд үүссэн янз бүрийн нөхцөл байдлыг 
харгалзан үзэхэд хүрэлцэхүйц байна. 

Стандарт 8 нь хэрэв гаалийн байгууллага өөрчлөлт оруулалгүйгээр буцаан оруулахыг 
тодорхой хугацааны дараа зөвшөөрөхгүй байхаар хугацааны хязгаарлалт тогтоох бол тэр 
нь тодорхой тохиолдол бүрд хангалттай хүрэлцэхүйц урт хугацаатай байх явдлыг шаардаж 
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байгаа. Энэ Стандартаар хугацааны доод хязгаарыг заагаагүй боловч гаалийн байгууллагууд 
ихэнхдээ 1-3 жилийн хугацаагаар хязгаарлалт тогтоодог. Энэ хугацааг гаалийн байгууллага 
тодорхой тохиолдолд сунгаж болно. 

Энэ Стандарт нь гаалийн байгууллага болон импортлогчийн аль аль нь өөрсдийн үйл 
ажиллагааг төлөвлөхдөө илүү итгэлтэй байх явдлыг хөхүүлэн дэмжсэн арга хэмжээ болно. 
Үүний үр дүнд, гаалийн байгууллага мониторинг хийх дарамттай (төвөгтэй) систем тогтоох 
шаардлагагүй болох төдийгүй импортлогч/экспортлогч нар тогтоосон хугацааг баримтлан 
ажиллахын тулд өөрийн бизнесийг хамгийн тааламжтай байдлаар төлөвлөдөг.

7. ҮЙЛЧЛЭХ ХҮРЭЭ

Стандарт 9

Өөрчлөлт оруулалгүйгээр буцаан оруулах барааг гаалийн байгууллага зөвхөн өөрчлөлт 
оруулалгүйгээр буцаан оруулах горимыг хөнгөвчилнө гэж үзсэн тохиолдолд түүнийг экспортоор 
гаргасан гаалийн газарт мэдүүлэхийг шаардана.

Стандарт 9 нь гаалийн байгууллага буцаан оруулах барааг заавал түүнийг анх гаргасан 
гаалийн газарт мэдүүлэхийг шаардах явдлыг хязгаарлан өгч байгаа юм. Энэ Стандартад гаалийн 
байгууллага тийм шаардлагыг тэр нь зөвхөн бараа буцаан оруулах горимыг хөнгөвчлөх 
тохиолдолд тавьж болно гэж заасан байгаа. Бодит байдал дээр гаалийн байгууллага уг барааг 
ихэнх тохиолдолд анх гаргаснаас нь өөр аль ч гаалийн газраар оруулахыг зөвшөөрөх ёстой. 

8. ҮЙЛЧЛЭХ ХҮРЭЭ

Стандарт 10 

Барааг улс хооронд тээвэрлэх зорилгоор ашиглаж буй баглаа боодол, чингэлэг, ачааны тавиур 
болон, худалдааны үйл ажиллагаанд ашиглах зориулалттай тээврийн хэрэгслийг өөрчлөлт 
оруулалгүйгээр буцаан оруулахад хэрэв тэдгээр нь экспортоор гарахдаа чөлөөт эргэлтэд байсан 
болохыг гаалийн байгууллагад нотлон харуулсан бол Барааны мэдүүлэг бичгээр үйлдэхийг 
шаардахгүй.

Стандарт 10-т гаалийн байгууллага барааг улс хооронд тээвэрлэх зорилгоор ашиглаж 
буй баглаа боодол, чингэлэг, ачааны тавиур болон худалдааны үйл ажиллагаанд ашиглах 
зориулалттай тээврийн хэрэгсэлд Барааны мэдүүлэг гаргаж өгөхийг шаардахгүй гэж заасан 
байгаа. Үүний тулд тухайн баглаа боодол, чингэлэг, ачааны тавиур болон худалдааны үйл 
ажиллагаанд ашиглах зориулалттай тээврийн хэрэгсэл нь тэдгээрийг гаргах үед чөлөөт 
эргэлтэд байсан болохыг гаалийн байгууллагад хангалттай хэмжээнд нотолсон байх ёстой 
бөгөөд гаалийн байгууллага эдгээр барааг ялган танихын тулд худалдааны бичиг баримтууд 
ашиглаж болно. 

Буцаан оруулах мэдэгдэлтэйгээр гаргасан баглаа боодол, чингэлэг, ачааны тавиур болон 
худалдааны үйл ажиллагаанд ашиглах зориулалттай тээврийн хэрэгслийн хувьд ерөнхийдөө 
бас ямар нэгэн мэдүүлэг бичгээр гаргаж өгөхийг шаарддаггүй.

Баглаа боодол, чингэлэг, ачааны тавиур болон худалдааны үйл ажиллагаанд ашиглах 
зориулалттай тээврийн хэрэгсэлд хамаарах олон улсын конвенциуд нь зөвхөн биш гэхэд 
зарчмын хувьд тэдгээрийг түр хугацаагаар оруулах болон буцаан гаргах асуудлыг зохицуулсан 
байдаг. Эдгээр конвенцийн талаар Тусгай хавсралт G-гийн Түр хугацаагаар оруулах тухай 1 
дүгээр бүлэгт дурдсан байгаа. 
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9.  БУЦААН ОРУУЛАХ МЭДЭГДЭЛТЭЙГЭЭР  
ГАРГАСАН БАРАА

Стандарт 11

Гаалийн байгууллага мэдүүлэгчийн хүсэлтээр барааг буцаан оруулах мэдэгдэлтэйгээр гаргахыг 
зөвшөөрч, өөрчлөлт оруулахгүйгээр буцаан оруулах явдлыг хөнгөвчлөх үүднээс аливаа 
шаардлагатай арга хэмжээг авна.

Гаалийн байгууллага өөрчлөлт оруулалгүйгээр буцаан оруулах явдлыг хөнгөвчлөхийн 
тулд авч хэрэгжүүлэх алхмуудын нэг нь гэвэл бараа, түүний талаарх мэдээлэл, түүнийг ялган 
таних тэмдэглэгээ болон серийн дугаарыг жагсаан заасан, гаалийн байгууллагаас зөвшөөрсөн 
бөгөөд зохих ёсоор бөглөсөн маягтыг тухайн барааг гаргах үед баталгаажуулж өгөх явдал 
байж болно. Мэдүүлэгч барааг гаргахдаа түүнийг буцаан оруулах мэдэгдэл өгөх эсэх түүний 
хэрэг болно. 

Зарим тохиолдолд барааг буцаан оруулах мэдэгдэлтэйгээр гаргахад дотоодын гаалийн 
бичиг баримтын оронд АТА карней ашиглахыг зөвшөөрдөг. 

Гаалийн байгууллага барааг буцаан оруулах мэдэгдэлтэйгээр гаргахад ашигласан Барааны 
мэдүүлгийг өөрчлөлт оруулахгүйгээр буцаан оруулах Барааны мэдүүлэг болгон ашиглаж 
болно. 

Стандарт 12

Гаалийн байгууллага буцаан оруулах мэдэгдэлтэйгээр гаргасан барааг ялган танихтай холбогдуулан 
тавигдах шаардлагыг тодорхойлно. Ингэхдээ тухайн барааны мөн чанар болон түүнд хамаарах 
ашиг сонирхлын ач холбогдлыг харгалзан үзнэ.

Гаалийн байгууллага буцаан оруулах мэдэгдэлтэйгээр гаргасан барааг ялган таних ямар 
арга хэмжээ авахаа өөрөө шийднэ. Энэ тохиолдолд гаалийн байгууллага тухайн барааны мөн 
чанар болон түүнд хамаарах ашиг сонирхлын ач холбогдлыг харгалзан үзнэ. Энэ стандарт 
болон түүнд заасан “барааг ялган танихад тавигдах шаардлага” гэдгийг уг барааг бүрэн утгаар 
нь ялган таних боломжийг бүрдүүлсэн арга хэмжээ юм гэсэн утгаар тайлбарлавал зохино. 
Гаалийн байгууллага барааг ялган таних шаардлага тавихдаа тухайн барааны мөн чанарыг 
харгалзан үзэх ёстой үүрэг нь барааг ялган таних аргыг сонгохдоо барааг гэмтээхгүй байх 
талаас нь анхаарч ажиллах явдал болно. Түүнчлэн авч хэрэгжүүлэх зайлшгүй шаардлагатай 
арга хэмжээний талаар холбогдох мэдүүлэгчид тодорхой ойлгуулсан (мэдэгдсэн) байх ёстой.

Гаалийн байгууллага буцаан оруулах мэдэгдэлтэйгээр гаргасан барааг ялган танихтай 
холбогдуулан гаалийн тэмдэглэгээ хийх (тамга, тэмдэг тавих, компостероор цоолох, г.м.), 
тухайн барааны тэмдэглэгээ, дугаар, эсхүл түүн дээр хэзээ ч арилшгүйгээр тавьсан өөр бусад 
онцлох тэмдгийг ашиглах, эсхүл тухайн барааны тодорхойлолт (бичиглэл), хураангуйлсан 
бүдүүвч зураг, эсхүл гэрэл зураг, эсхүл барааны дээж загварыг ашиглаж болно.

Практик зөвлөмж 13

Буцаан оруулах мэдэгдэлтэйгээр гаргасан барааг холбогдох экспортын гаалийн болон бусад 
татвараас болзолтойгоор чөлөөлнө.

Хэрэв барааг буцаан оруулах мэдэгдэлтэйгээр гаргаж байгаа бол гаалийн байгууллага 
уг барааг төлбөл зохих аливаа экспортын гаалийн болон бусад татвараас болзолтойгоор 
чөлөөлөх нь зүйтэй болохыг хатуу зөвлөж байгаа. Гэвч зарим (гаалийн) байгууллага барааг 
тогтоосон хугацаанд нь буцаан оруулаагүй тохиолдолд төлөх төлбөрийн баталгаа гаргаж 
өгөхийг мэдүүлэгчээс шаардаж болох юм. 
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Стандарт 14 

Холбогдох этгээдийн хүсэлтээр, буцаан оруулах мэдэгдэлтэйгээр гаргаж байгаа барааг хэрэв 
холбогдох нөхцөл шаардлага, ёс журмын ажиллагаа хангагдсан бол бүрмөсөн гаргах горимд 
шилжүүлж болно.

Гаалийн байгууллага, аль болох хөнгөвчилсөн арга хэмжээ авахын тулд, холбогдох 
этгээдийн хүсэлтээр, буцаан оруулах мэдэгдэлтэйгээр гаргасан барааг бүрмөсөн гаргах горимд 
шилжүүлэх явдлыг зөвшөөрөх ёстой. Энэ тохиолдолд холбогдох нөхцөл шаардлага болон ёс 
журмын ажиллагаа хангагдсан байна. Энэ тохиолдолд тавигдах нэг нөхцөл шаардлага нь 
гэвэл төлөгдөөгүй гаалийн болон бусад татварыг энэ удаа төлөх болно. Нөгөө талаас, хэрэв 
тухайн барааг гаргасан нь тодорхой бол гаалийн болон бусад татварыг буцаан өгөх, эсхүл 
түүнээс чөлөөлөх шаардлагатай болно.

Практик зөвлөмж 15

Нэг барааг буцаан оруулах мэдэгдэлтэйгээр хэд хэдэн удаа гаргаж, өөрчлөлт оруулалгүйгээр хэд 
хэдэн удаа буцаан оруулах бол гаалийн байгууллага мэдүүлэгчийн хүсэлтээр, тухайн барааг анх 
гаргахдаа буцаан оруулах мэдэгдэлтэй гаргахаар бүрдүүлж өгсөн мэдүүлгийг уг барааг тодорхой 
хугацаанд дахин буцаан оруулах болон гаргахад ашиглахыг зөвшөөрнө.

Нэг барааг буцаан оруулах мэдэгдэлтэйгээр хэд хэдэн удаа гаргаж, өөрчлөлт оруулалгүйгээр 
хэд хэдэн удаа буцаан оруулах бол гаалийн байгууллага мэдүүлэгчийн хүсэлтээр, тухайн 
барааг анх гаргахад нь буцаан оруулах мэдэгдэлтэй гаргахаар бүрдүүлж өгсөн мэдүүлгийг 
уг барааг тодорхой хугацаанд хэд дахин буцаан оруулах болон гаргахад ашиглах явдлыг 
зөвшөөрөхийг зөвлөж байгаа.

Ийм хөнгөвчилсөн арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэх эсэх нь тухайн харилцагч гаалийн хууль 
тогтоомж найдвартай сахин биелүүлдэг болохоо гаалийн байгууллагад хэрхэн нотлон харуулсан 
байдлаас шалтгаална. Ийм нөхцөл шаардлагыг чухалчлан үзэх нь энэхүү санал болгож буй 
хөнгөвчилсөн арга хэмжээний хяналтын ач холбогдолтой нэг чухал онцлог шинж бөгөөд 
итгэмжлэгдсэн (зөвшөөрөгдсөн) хүлээн авагч болон илгээгчийн тухай Ерөнхий хавсралтын 
заалтыг тольдон харуулж байгаа хэрэг болно.

Гаалийн байгууллага тухайн бараа дараа нь дахин хилээр орсон, гарсан талаар тамга 
тэмдэг дарах, эсхүл өөр зохих аргаар баталгаажуулж, холбогдох Барааны мэдүүлэгт бүртгэн 
тэмдэглэж болно.

-----------------------------------
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1. УДИРТГАЛ

(Гаалийн) ихэнх байгууллага (ихэнх улс) дотоодын хэрэглээнд зориулан оруулах зарим 
нэр төрлийн барааг хэрэв тэдгээрийг тусгайлан заасан тохиолдолд, мөн тусгайлан заасан 
зорилгоор оруулж байгаа бол тэдгээрийн тарифын ердийн ангилал болон татвар төлөх 
ердийн үүргийг үл харгалзан импортын гаалийн болон бусад татвараас чөлөөлдөг. Ийнхүү 
татвараас чөлөөлөх асуудлыг гаалийн тарифт, эсхүл тусгайлан гаргасан хууль тогтоомж буюу 
дүрэм журамд заасан байдаг.

Татвараас чөлөөлөхдөө энэрэнгүй үзэл буюу хүмүүнлэг ёсыг, эсхүл шударга ёсыг үндэс 
болгодог. Татвараас чөлөөлөх нь боловсрол, шинжлэх ухаан, соёлын хөгжлийг дэмжих, эсхүл 
олон улсын эв эетэй харилцааг хөхүүлэн дэмжих зорилготой, эсхүл ердөө хураан авах татварын 
дүнтэй нь харьцуулахад зардал нь давамгайлах явдлаас зайлсхийх үүднээс захиргааны үргүй 
зардлыг багасгах зорилготой байж болно. Татвараас чөлөөлөхдөө эдийн засгийн бодлого, 
чиглэлийг бас тооцох шаардлагатай.

2. ЗОРИЛГО БОЛОН ХАМРАХ ХҮРЭЭ

Энэ бүлэгт дурдсан татварын чөлөөлөлт нь түүнд хамаарах барааг импортын гаалийн болон 
бусад татвар төлөхөөс зөвхөн болзолтойгоор чөлөөлдөг гаалийн аль нэг горимд байршуулах 
биш дотоодын хэрэглээнд зориулан оруулж байгаа гэдэг утгаараа эцэслэн шийдсэн (эргэлт 
буцалтгүй) асуудал юм.

Ийнхүү татвараас чөлөөлөх нь эцсийн шийдвэр боловч үндсэндээ ханган биелүүлбэл 
зохих зарим нэг нөхцөл байдаг. Тэгэхээр татвараас чөлөөлөх нь ядаж тодорхой нэг хугацаанд 
(тухайн үедээ) хязгаарлалттай, өөрөөр хэлбэл, зөвшөөрөгдсөн зорилгоор ашиглах, худалдан 
борлуулахгүй байх, г.м. нөхцөлтэй байж болно.

Татварын чөлөөлөлт нь импортын гаалийн болон импортын бусад татварын аль алинд 
хамаарч болох боловч зарим тохиолдолд зөвхөн гаалийн татварт хамаардаг.

Зөвхөн гаалийн татвараас чөлөөлөх жишээ дурдахад ЮНЕСКО-гийн 1950 оны хэлэлцээрийг 
хэрэгжүүлэх ажлыг хөнгөвчлөх үүднээс ДГБ-ын Зөвлөлөөс 1966 онд хэд хэдэн арга хэмжээ 
авч хэрэгжүүлэхийг зөвлөсөн байдаг. Ялангуяа, Боловсрол, шинжлэх ухаан болон соёлын 
материалыг (зүйлийг) оруулах (импортлох) тухай ЮНЕСКО-гийн хэлэлцээр (Нью-Йорк, 1950 
оны 11 дүгээр сарын 22)-ийн болон түүний Протокол (Найроби, 1976 оны 11 дүгээр сарын 26)-ын 
хавсралтууд, мөн түүнчлэн Боловсрол, шинжлэх ухаан болон соёлын агуулгатай видео болон 
аудио материалыг олон улсын хэмжээнд түгээх (солилцох) явдлыг хөнгөвчлөх тухай ЮНЕСКО-
гийн хэлэлцээр (Бейрут, 1948 он)-т заасан барааны хувьд зөвхөн сэлбэг хэрэгсэл болон туслах 
(дагалдах) хэрэгслийг гаалийн татвараас чөлөөлөх арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэхийг зөвлөсөн 
байдаг.

Энэ арга хэмжээ нь татвараас чөлөөлсөн багаж төхөөрөмж болон аппарат хэрэгсэлтэй 
хамт оруулсан, эсхүл дараа нь оруулсан бөгөөд тийнхүү татвараас чөлөөлсөн, эсхүл чөлөөлөх 
боломжтой байсан багаж төхөөрөмж буюу аппарат хэрэгсэлд хэрэглэх зорилготой болох 
нь тодорхой байх тохиолдолд уг багаж төхөөрөмж болон аппарат хэрэгсэлд зориулагдсан 
сэлбэг хэрэгсэл болон туслах (дагалдах) хэрэгсэл (түүний дотор тухайн багаж төхөөрөмж 
болон аппарат хэрэгслийн хэвийн ажиллагааг хангах, тэдгээрийн ажиллагааг шалгах, хэмжих 
засах зорилгоор тусгайлан үйлдвэрлэсэн багаж хэрэгсэл)-ийг гаалийн татвараас чөлөөлөхийг 
зөвлөж байсан байна.

Зарим (гаалийн) байгууллага (зарим улс)-д хувь этгээдийн үүрэг хариуцлага (the transfer 
of their undertaking) импортлогч улсын гаалийн нутаг дэвсгэрт шилжсэнтэй холбогдуулан 
зөвхөн тийм хувь этгээдээс оруулсан үйлдвэрлэлийн, худалдааны, эсхүл хөдөө аж ахуйн 
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чиглэлийн үйлдвэр (цех, үйлдвэрийн газар), эсхүл тоног төхөөрөмжийг гаалийн татвараас 
чөлөөлөхийг зөвшөөрдөг. Зарим (гаалийн) байгууллага (зарим улс) хуулийн этгээдийн 
оруулсан тоног төхөөрөмжийг татвараас чөлөөлөхийг зөвшөөрдөг.

Энэ хавсралтад бүх (гаалийн) байгууллагад мөрдөж буй татварын чөлөөлөлтийн янз 
бүрийн жагсаалтыг бүрэн тусгаагүй болно. Үүний нэгэн адил үүнд дангаараа, эсхүл хоёр буюу 
олон талт арга хэмжээний дагуу олгодог тарифын хөнгөлөлтүүдийг хамруулаагүй болно. Гэвч 
усан онгоц, нисэх онгоц болон олон улсын галт тэргэнд (тэдгээрийн тавцан дээр) хэрэглэсэн 
барааг татвараас чөлөөлдөг янз бүрийн арга хэлбэрийн тухай зарим нэмэлт мэдээллийг Тусгай 
хавсралт J-гийн Олон улсын тээврийн үйлчилгээний барааны тухай 4 дүгээр бүлгээс үзэж 
болно. Хувийн тээврийн хэрэгсэлд хамаарах болон зорчигчийн ачаа тээшинд яваа барааг 
гаалийн болон бусад татвараас чөлөөлөх талаар Тусгай хавсралт J-гийн Зорчигчийн тухай 
1 дүгээр бүлэгт, түр хугацаагаар оруулах уламжлалт горимын хувьд гаалийн болон бусад 
татвараас чөлөөлөх талаар Тусгай хавсралт G-гийн Түр хугацаагаар оруулах тухай 1 дүгээр 
бүлэгт заасан байгаа. 

3. ҮНДСЭН ОНЦЛОГ ШИНЖ
3.1. Ашиг тус

Удиртгал хэсэгт тэмдэглэгдсэнээр гаалийн болон бусад татвараас чөлөөлөх явдал нь 
энэрэнгүй үзэл буюу хүмүүнлэг ёсыг дээдэлсэн, эсхүл шударга ёсыг зорилгоо болгосон байдаг. 
Татвараас чөлөөлөх нь боловсрол, шинжлэх ухаан, соёлын хөгжлийг дэмжих, эсхүл олон 
улсын эв эетэй харилцааг хөхүүлэн дэмжих зорилготой байж болно. Татвараас чөлөөлөх 
арга хэмжээг, хураан авах татварын дүнтэй нь харьцуулахад зардал нь давамгайлах явдлаас 
зайлсхийх үүднээс захиргааны үргүй зардлыг багасгах, эсхүл эдийн засгийн бодлого, чиглэлийг 
дэмжих зорилгоор нэвтрүүлсэн байж болно.

Энэ бүлэгт ерөнхийдөө ихэнх (гаалийн) байгууллагад мөрддөг татварын чөлөөлөлтийн хэд 
хэдэн арга хэлбэрийн талаар дурдсан болно. Энэ бүлэгт олон улсын бусад баримт бичгүүдэд 
тусгагдсан татварын чөлөөлөлтийн тухай маш олон төрлийн заалтуудаас дурдсан: жишээ нь, 
хүний бие, бие махбодь, түүний эд эсээс гаргаж авсан эмчилгээний бодис, цусны бүлэг, эд 
эсийн төрлийг тогтоох урвалж; оршин суух газраа өөрчлөн шилжин суурьших зорилгоор 
оруулж байгаа хөдлөх эд хөрөнгө; өв залгамжлалаар авсан эд зүйлс; хувийн бэлэг сэлт; 
энэрлийн буюу буяны байгууллагын хаягаар илгээсэн бараа; шагнал, цэргийн булш босгох, 
хамгаалах, эсхүл чимэглэх зориулалттай материал; авс, чандар хадгалах сав, оршуулгын 
чимэглэлийн зүйлс; бичиг баримт болон арилжааны өртөггүй бусад зүйлс; шашны эд зүйлс; 
туршилт шинжилгээний зориулалтаар оруулсан бүтээгдэхүүн.

Энэ бүлэгт зөвхөн татвараас чөлөөлсөн жишээ баримтыг жагсаан дурдаагүй; түүнээс 
гадна энэ бүлэгт бас гаалийн байгууллагууд татварын чөлөөлөлтөө уялдуулах явдлыг дэмжих 
зорилгоор татвараас чөлөөлөх арга хэмжээ авахдаа баримтлан ажиллаж болох хэд хэдэн 
нөхцөлийг томъёолсон байгаа. 

3.2. Тодорхойлолт

E1/F2   “дотоодын хэрэглээнд зориулан оруулах” гэж импортын 
барааг түүнд ногдуулсан импортын гаалийн болон бусад татвар 
төлөгдөж, гаалийн шаардлагатай бүх ёс журмын үйл ажиллагаа 
дуусгавар болмогц гаалийн нутаг дэвсгэрт чөлөөт эргэлтэд оруулах 
гаалийн горимыг хэлнэ;

E2/F1  “Импортын гаалийн болон бусад татвараас чөлөөлөх” гэж 
барааг тодорхой нөхцөлд, тусгай зорилгоор оруулах тохиолдолд 
тарифын хэвийн ангилал буюу хэвийн нөхцөлд ногдуулбал 
зохих татварыг үл харгалзан импортын гаалийн болон бусад 
татваргүйгээр дотоодын хэрэглээнд зориулан оруулахыг хэлнэ.
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Энэ конвенцийн нэгээс дээш тооны хавсралтыг тайлбарлахад шаардлагатай нэр томьёоны 
бүх тодорхойлолтыг Ерөнхий хавсралтад оруулсан байгаа. Зөвхөн нэг горим буюу нэг практик 
ажиллагаанд хамаарах нэр томьёоны тодорхойлолт тухайн Тусгай хавсралт буюу тухайн 
бүлэгт байгаа.

4. ЗАРЧИМ
Практик зөвлөмж 2

Стандарт 1

Дотоодын хэрэглээнд зориулан оруулах барааны хувьд импортын гаалийн болон бусад татвараас 
чөлөөлөх асуудал энэ бүлгийн заалтаар, мөн холбогдолтой бол Ерөнхий хавсралтын заалтаар 
зохицуулагдана.

Шинэчлэн найруулсан Киотогийн конвенц нь заавал дагаж мөрдөх хэд хэдэн үндсэн 
заалттай бөгөөд тэдгээр нь Ерөнхий хавсралтад байдаг. Гаалийн байгууллагууд өөрсдийн 
өдөр тутмын үйл ажиллагаандаа мөрдлөг болгон ажилладаг гаалийн горим болон практик 
ажиллагааг хоорондоо уялдуулж, хялбарчлахад хэрэгтэй гэж үзсэн гол гол зарчмууд Ерөнхий 
хавсралтад тусгагдсан байгаа.

Ерөнхий хавсралтын тэдгээр үндсэн заалтууд нь бүх Тусгай хавсралт болон бүх бүлэгт 
хамааралтай учир тэдгээр үндсэн заалтууд бүгд Дотоодын хэрэглээнд зориулан оруулах 
ажиллагаанд хамаарна. Энэ бүлгийн заалтыг хэрэгжүүлэхдээ түүгээр зохицуулагдаагүй 
асуудлын хувьд Ерөнхий хавсралтын хөнгөлөлтийн ерөнхий зарчмуудыг байнга удирдлага 
болгон ажиллавал зохино. Ялангуяа, Ерөнхий хавсралтын Ерөнхий зарчмын тухай 1 дүгээр 
бүлэг, Бүрдүүлэлт болон гаалийн ёс журмын бусад ажиллагааны тухай 3 дугаар бүлэг болон 
Гаалийн байгууллагын мэдээлэл, шийдвэр болон урьдчилсан шийдвэрийн тухай 9 дүгээр 
бүлгийг Дотоодын хэрэглээнд зориулан оруулах тухай энэ бүлэгтэй холбож уншина.

Хэлэлцэн тохирогч Талууд ялангуяа Ерөнхий хавсралтын Стандарт 1.2-ыг анхаарах ёстой 
бөгөөд үндэсний хууль тогтоомждоо Дотоодын хэрэглээнд зориулан оруулах ажиллагааны 
хувьд хангасан байвал зохих болзол нөхцөл, мөн хийж гүйцэтгэсэн байх ёс журмын ажиллагааг 
заасан байна.

Хэлэлцэн тохирогч Талууд энэ конвенцийн 2 дугаар зүйлд заасны дагуу энэ бүлэгт зааснаас 
илүү хөнгөлөлт үзүүлэхийг эрмэлзэнэ.

5. ҮЙЛЧЛЭХ ХҮРЭЭ
Стандарт 2

Үндэсний хууль тогтоомжид импортын гаалийн болон бусад татвараас чөлөөлөх тохиолдлыг заана.

Дэлхий даяар янз бүрийн байгууллагууд (улс орнууд) өөр өөрийн онцлог нөхцөл 
байдлыг харгалзан татвараас чөлөөлсөн дүрэм журам батлан мөрдөх явдал өргөжин тэлж 
байна. Тийнхүү татвараас чөлөөлөх дүрэм журам болон болзол нөхцөл нь нэг гаалийн нутаг 
дэвсгэрээс нөгөө гаалийн нутаг дэвсгэрт ихээхэн ялгаатай янз бүр байгаа учир тэдгээрийн үр 
ашгийг нэмэгдүүлэх шаардлагын үүднээс тийм дүрэм журам болон болзол нөхцөл тогтоон 
мөрдөж буй гаалийн нутаг дэвсгэр тус бүр өөр өөрийн үндэсний хууль тогтоомжид зохих 
ёсны заалтууд тусгасан байх шаардлагатай байна. Ингэсэн тохиолдолд  тэр тухай мэдээлэл нь 
сонирхогч бүх талуудад хүртээмжтэй бөгөөд олж мэдэхэд амар хялбар болно.

Стандарт 3

Импортын гаалийн болон бусад татвараас чөлөөлөх нь зөвхөн хилийн чанадаас шууд оруулах 
бараанд төдийгүй гаалийн бусад горимд байршуулсан бараанд бас хамаарна.

Бараа нь татвараас чөлөөлөх хүсэлт тавихын яг өмнө гаалийн ямар горимд байснаас үл 
хамааран татвараас чөлөөлөгдөх боломжтой байна. Жишээ нь, гаалийн (баталгаат) агуулахын 
горимд байршуулсан бараа зохих болзол нөхцөл хангагдсан тохиолдолд импортын гаалийн 
болон бусад татвараас чөлөөлөгдөх боломжтой байна.
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Практик зөвлөмж 4

Импортын гаалийн болон бусад татвараас чөлөөлөхдөө олон улсын баримт бичигт харилцан адил 
байхаар зааснаас бусад тохиолдолд барааны гарал үүслийн улс, эсхүл тухайн бараа аль улсаас 
ирсэн болохыг үл харгалзана.

Олон улсын зарим баримт бичигт харилцан адил байх нөхцөлөөр татвараас чөлөөлөх 
тухай заасан байдаг. Нэг жишээ дурдахад, Олон улсын иргэний нисэхийн тухай конвенц 
(Чикагогийн конвенц)-д заасан зарим материал, тоног төхөөрөмжийн хувьд харилцан 
адил үүрэг хүлээх талаар олон тооны заалт орсон байдаг. Түүний хэлэлцэн тохирогч улсууд 
ерөнхийдөө эдгээр заалтыг үндэслэн агаарын тээврийн (агаарын орон зайн) тухай хоёр талын 
хэлэлцээрүүддээ харилцан адил байх заалтууд тусгасан.байдаг. Иймэрхүү харилцан адил 
үүрэг хүлээх тухай заалтуудыг Олон улсын иргэний агаарын тээврийн байгууллага (Иргэний 
нисэхийн олон улсын байгууллага)-ын практик удирдамж (ICAO Facilitation Manual)-д 
дэлгэрүүлэн тайлбарласан байдаг бөгөөд тэдгээр заалтаар тогтоосон нөхцөлүүдийг үндэсний 
хууль тогтоомжид оруулж өгсөн байдаг. Илүү тодруулбал, (гаалийн) байгууллагууд (улс 
орнууд) Чикагогийн конвенцийн Хэлэлцэн тохирогч аль нэг Талын оператор өөрөө, эсхүл 
түүний нэрийн өмнөөс өөр нэг оператор Хэлэлцэн тохирогч нөгөө Талын нутаг дэвсгэр дэх олон 
улсын нисэх онгоцны буудлын хүрээнд өөрийн хэрэгцээнд зориулан ашиглахаар тухайн нутаг 
дэвсгэрт оруулсан газрын тоног төхөөрөмжийг, тухайлбал, нисэх онгоцны засвар үйлчилгээний 
тоног төхөөрөмж, аюулгүй байдлыг хамгаалах тоног төхөөрөмж, сургалтын материал болон 
сургалтын хэрэгслийг гаалийн болон бусад татвараас харилцан адил байх зарчмаар чөлөөлөх 
талаар өөр өөрийн үндэсний хууль тогтоомжид заахаар тохиролцож болно.

Стандарт 5

Үндэсний хууль тогтоомжид импортын гаалийн болон бусад татвараас чөлөөлөхдөө урьдчилан 
зөвшөөрөл авсан байх тохиолдлууд болон тийм зөвшөөрөл олгох эрх бүхий байгууллагуудыг 
заасан байна. Ийм тохиолдол аль болохоор цөөн байвал зохино.

Бүрдүүлэлтийн бүх горимын хувьд урьдчилан зөвшөөрөл авсан байх шаардлага тавих нь 
хязгаарлалт тогтоосон хэрэг болох бөгөөд бүрдүүлэлтийн ёс журмын ажиллагааг түргэн шуурхай 
гүйцэтгэхэд саад учруулах магадлалтай юм. Ёс журмын ийм ажиллагааны муу үр дагавраас 
зайлсхийх зорилгоор холбогдох (төрийн) байгууллагууд урьдчилан зөвшөөрөл авсан байх 
тохиолдлыг аль болох цөөлөх арга хэмжээ авах хэрэгтэй. Гэвч урьдчилан зөвшөөрөл олгох 
нь хэрэв түүнийг худалдааг хөнгөвчлөх арга хэмжээ болгон ашиглавал худалдааны оператор 
санхүүгийн үүрэг хариуцлага хүлээхээс өмнө түүний бараа татварын чөлөөлөлтөд хамрагдах 
болохыг тодорхой мэдэх боломж олгодог.

Үндэсний хууль тогтоомжид тийм зөвшөөрөл олгох эрх бүхий төрийн байгууллагыг зааж 
өгснөөр оператор буюу импортлогч тийм зөвшөөрөл авахаар ямар байгууллагад хандах 
талаар чиг баримжаатай болох тул энэ утгаараа тэр нь худалдааг хөнгөвчлөх чухал арга 
хэмжээ болно. Түүнээс гадна хэрэв энэ мэдээллийг нийтэлбэл гаалийн ажилтан үйлчлүүлэгч 
нартаа зөвлөгөө өгөхөд тус дэмтэй болно.

Зарим гаалийн нутаг дэвсгэрт (зарим улс оронд), жишээ нь Канад Улсад гаалийн болон 
бусад татвараас чөлөөлөх зөвшөөрөл олгох байгууллага, мөн түүнчлэн тийм зөвшөөрөл авах 
шаардлагатай, эсхүл авах нь зүйтэй гэж үзсэн тохиолдлыг Гаалийн тарифын (хуулийн) дагуу 
батлагдсан журамд заасан байдаг. Энэ мэдээллийг гаалийн албан ёсны ажлын удирдамж 
(official Customs directives)-д нийтэлдэг. Гаалийн албан хаагчид албан үүргээ гүйцэтгэх 
явцдаа байнга хэрэглэдэг энэхүү ажлын удирдамж (гарын авлага)-ыг иргэд мөн олж унших 
боломжтой байдаг.

Практик зөвлөмж 6

Хэлэлцэн тохирогч Талууд олон улсын баримт бичигт дурдсан барааг түүнд заасан нөхцөлийн 
дагуу импортын гаалийн болон бусад татвараас чөлөөлөх асуудлыг тунгаан үзэж, олон улсын 
тэдгээр баримт бичигт нэгдэн орох боломжийг авч үзнэ.
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Энэ Практик зөвлөмж 6 нь олон улсын хэд хэдэн хэлэлцээрт заасан өргөн хүрээтэй, төрөл 
бүрийн барааг гаалийн болон бусад татвараас чөлөөлөх тухай асуудалд анхаарал хандуулж 
байгаа. Тэдгээр бараа нь татвараас чөлөөлөгдөх боломжтой байхын тулд эдгээр хэлэлцээрт 
заасан нөхцөл шаардлагыг хангасан байх ёстой.

Гаалийн хэд хэдэн нутаг дэвсгэр (олон улс орон) олон улсын эдгээр хэлэлцээрийн талууд 
болсон боловч одоогоор эдгээр баримт бичгийн хэлэлцэн тохирогч талуудад мөрдөж буй 
гаалийн болон бусад татвараас чөлөөлөх нөхцөл шаардлага бодит байдал дээр харилцан 
адилгүй, өөр хоорондоо уялдаа холбоогүй байна.

Түрүүчийн баримт бичгүүд хүчин төгөлдөр болсноос хойш энэ цаг мөчийг хүртэлх 
хугацаанд гаалийн болон бусад татвараас чөлөөлөх асуудлыг зохицуулсан олон улсын өөр 
бусад баримт бичгүүд бий болсон. Эдгээр шинэ баримт бичиг нь эцсийн эцэст түрүү түрүүчийн 
хэлэлцээрүүдийг орлож, мөн өөрчлөн шинэчлэх зорилготой юм.

Практик зөвлөмж 6 нь энэхүү конвенцийн Хэлэлцэн тохирогч Талууд эдгээр баримт бичигт 
нэгдэн орох, мөн түүнчлэн гаалийн болон бусад татвараас чөлөөлөх нөхцөл шаардлагаа 
уялдуулах чигийг барин урагшлан хөдлөх зорилгоор хөнгөвчилсөн (хялбарчилсан) 
ажиллагаатай зохих ёсны арга хэмжээ (арга ажиллагаа) батлан мөрдөх явдлыг дэмжих 
зорилготой юм.

Дээр дурдсан олон улсын холбогдох баримт бичигтууд болон тэдгээрт заасан барааг 
дурдвал:

(a) Боловсрол, шинжлэх ухаан болон соёлын материалыг оруулах тухай ЮНЕСКО-гийн 
хэлэлцээр (Нью-Йорк, 1955 оны 11 дүгээр сарын 22)-ийн болон түүний Протокол 
(Найроби, 1976 оны 11 дүгээр сарын 26)-ын хавсралтууд, мөн түүнчлэн Боловсрол, 
шинжлэх ухаан болон соёлын агуулгатай видео болон аудио материалыг олон улсын 
хэмжээнд түгээх (солилцох) явдлыг хөнгөвчлөх тухай ЮНЕСКО-гийн хэлэлцээр 
(Бейрут, 1948 он)-т заасан бараа. Стамбулын конвенцийн Боловсрол, шинжлэх ухаан, 
соёлын зориулалтаар оруулах барааны тухай Хавсралт В.5 энд бас хамааралтай.

(b) Олон улсын иргэний нисэхийн тухай конвенц (Чикагогийн конвенц, Чикаго, 1944 оны 
12 дугаар сарын 07)-ийн Хавсралт 9 (7 дахь найруулга)-ийн Практик зөвлөмж 4.39 
болон 4.41-д заасан тоног төхөөрөмж, эсхүл материал.

(c) Жуулчдад зориулсан зар сурталчилгааны бичиг баримт болон материалыг оруулах 
тухай, Аялал жуулчлалын гаалийн хөнгөлөлтийн тухай конвенцийн нэмэлт протокол 
(Нью-Йорк, 1954 оны 6 дугаар сарын 4)-д заасан жуулчдын зар сурталчилгааны бичиг 
баримт болон материал. Энэ нэмэлт протоколыг Стамбулын конвенцийн Жуулчдад 
зориулсан зар сурталчилгааны материалын тухай Хавсралт В.7 шинэчилж, өөрчлөх, 
мөн эцэст нь түүнийг орлох зорилготой болно.

(d) Үзэсгэлэн, яармаг худалдаа, хурал чуулган болон тэдгээртэй адилтгах бусад арга 
хэмжээний үеэр үзүүлэх буюу хэрэглэх барааг оруулах хөнгөлөлттэй журмын тухай 
гаалийн конвенц (Брюссель, 1961 оны 6 дугаар сарын 8)-ийн 6 болон 7 дугаар зүйлд 
заасан бүтээгдэхүүн.

(e) Дипломат харилцааны тухай (1961 оны 4 дүгээр сарын 18) болон консулын харилцааны 
тухай (1963 оны 4 дүгээр сарын 24) Венийн конвенцуудад заасны дагуу дипломат 
буюу консулын эрх ямба эдэлж буй этгээдээс оруулж буй бараа.

Дээр дурдсантай холбогдсон нэмэлт мэдээллийг энэ зааврын зүүлт I-ээс үзэж болно.
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Практик зөвлөмж 7

Татвараас чөлөөлөх талаар үндэсний хууль тогтоомжид заасан бусад шаардлага хангагдсан 
тохиолдолд дор заасан нөхцөл бүхий барааг импортын гаалийн болон бусад татвараас, мөн эдийн 
засгийн хориг, хязгаарлалтаас чөлөөлнө:

(a) хүний бие, бие махбодь, түүний эд эсээс гаргаж авсан эмчилгээний бодис (хүний 
гаралтай эмчилгээний бэлдмэл), цусны бүлэг, эд эсийн төрлийг тогтоох урвалж, хэрэв 
тэдгээрийг эрх бүхий байгууллагаас зөвшөөрөгдсөн байгууллага буюу лабораторийн 
хаягаар илгээсэн бол;

(b) гаалийн байгууллагаас өчүүхэн бага үнэтэй гэж үзсэн бөгөөд зөвхөн тухайн төрлийн 
бараанд захиалга авах зорилгоор ашиглаж буй арилжааны өртөггүй дээж загвар;

(c) аливаа этгээд, эсхүл түүний гэр бүлийн гишүүд хувьдаа, эсхүл албан хэрэгцээндээ 
ашиглах зориулалттай, уг этгээд тухайн улсад байнга амьдран суух зорилгоор ирэхдээ 
тухайн улсад өөрөө биечлэн, эсхүл биеэс тусдаа оруулсан хөдлөх эд хөрөнгө, гэхдээ 
үүнд үйлдвэрлэлийн, худалдааны, эсхүл хөдөө аж ахуйн зориулалттай цех (үйлдвэр) 
буюу тоног төхөөрөмж хамаарахгүй;

(d) талийгаачийг нас барах үед үндсэндээ импортлогч улсад байнга амьдран сууж байсан 
этгээдийн түүнээс өвлөж авсан эд зүйлс, гэхдээ тийм хувийн эд зүйлс нь талийгаачийн 
хувийн хэрэглээний зориулалттай байсан байх ёстой;

(e) жижиглэн худалдаалах үнийг үндэслэн үндэсний хууль тогтоомжид заасан нийт үнийн 
дүнгээс хэтрэхгүй үнийн дүн бүхий хувийн бэлэг сэлт, гэхдээ үүнд спирт, согтууруулах 
ундаа болон тамхины төрлийн бараа хамаарахгүй;

(f) зөвшөөрөгдсөн энэрлийн буюу буяны байгууллагын хаягаар бэлгийн журмаар илгээсэн, 
түүний шугамаар, эсхүл түүний хяналтын дор ядуу зүдүү хүмүүст үнэ төлбөргүй тараах 
зориулалттай хүнсний бүтээгдэхүүн, эмийн зүйлс, хувцас, хөнжил зэрэг бараа;

(g) импортлогч улсад оршин суугч этгээдэд олгосон шагнал, гаалийн байгууллагаас 
шаардсан аливаа нотлох баримт гаргаж өгсөн тохиолдолд;

(h) цэргийн булш босгох, хамгаалах, эсхүл чимэглэх зориулалттай материал; эрх бүхий 
байгууллагаас зөвшөөрсөн байгууллагын оруулж ирсэн авс, чандар хадгалах сав, 
оршуулгын чимэглэлийн зүйлс;

(ij) үндэсний хууль тогтоомжид заасан бичиг баримт, маягт, хэвлэмэл зүйлс, тайлан 
мэдээ болон арилжааны өртөггүй бусад зүйлс;

(k) шүтлэгийн зориулалттай шашны эд зүйлс; мөн

(l) туршилт шинжилгээний зориулалтаар оруулсан бүтээгдэхүүн, тийнхүү оруулсан тоо 
хэмжээ нь туршилт шинжилгээнд шаардагдах хэмжээнээс хэтрээгүй байх, мөн туршилт 
шинжилгээний явцад ашиглагдаж дууссан байх, эсхүл үлдэгдэл бүтээгдэхүүнийг 
гаалийн хяналтан дор буцаан гаргах, эсхүл арилжааны үнэ цэнэгүй болсонд тооцох 
тохиолдолд.

Энэ Практик зөвлөмж 7-д ерөнхийдөө тодорхой болзол нөхцөлийн дагуу гаалийн болон 
бусад татвараас чөлөөлөгдөх бараа, жишээ нь, оршин суугаа газраа өөрчлөн шилжин суурьших 
зорилгоор буцаж ирж байгаа оршин суугчийн авчирсан бараа, энэрлийн байгууллагын хаягаар 
илгээсэн бэлэг сэлт, мөн эдгээртэй адилтгах нөхцөлүүд хамаарна.

Эдгээр төрлийн барааг татвараас чөлөөлөх нөхцөлийн талаар одоогийн байдлаар ДГБ-
ын гишүүн орнуудын дунд стандартчилагдсан зүйл байхгүй байна. Энэ конвенцийн Хэлэлцэн 
тохирогч Талууд гаалийн болон бусад татвараас чөлөөлөх нөхцөлүүдээ хооронд нь уялдуулах 
нь зүйтэй. Гэвч ийнхүү уялдуулахын тулд Гишүүн улс орнуудад мөрдөж буй татвараас чөлөөлөх 
горим журам болон болзол нөхцөлийг гүнзгий судлах шаардлагатай бөгөөд одоогийн 
байдлаар практик талаас нь авч үзэхэд ийм олон бараа болон болзол нөхцөлийг уялдуулах 
боломж хараахан бүрдээгүй, арай эрт байна.

Энэхүү Практик зөвлөмж нь татвараас чөлөөлбөл зохих барааг аль болох бүрэн дүүрэн 
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багтаахыг зорьсон бөгөөд үлгэрчилсэн жагсаалт агуулж байгаа. Татвараас чөлөөлөх болзол 
нөхцөлийн хувьд үндэсний хууль тогтоомжид заасныг мөрдөнө. Дээрх барааг татвараас 
чөлөөлөх болзол нөхцөл нь цаашид уялдуулбал зохих ажлуудын нэг болно. Энэ Практик 
зөвлөмжийн дагуу, холбогдох бараа болон болзол нөхцөлийг харгалзан үзэж, боломжтой бол 
бас эдийн засгийн хориг, хязгаарлалтаас, өөрөөр хэлбэл, квотоос, эсхүл импортын лицензээс 
чөлөөлөх асуудалд анхаарал тавих хэрэгтэй болохыг энд тэмдэглэх нь чухал юм.

Санал болгож буй татвараас чөлөөлөх заалтын талаар нэмэлт мэдээллийг энэ зааврын 
зүүлт II-оос үзнэ үү.

---------------------------

ЗҮҮЛТ I

Барааг гаалийн болон бусад татвараас чөлөөлөх асуудлыг зохицуулсан

олон улсын баримт бичгийн тухай нэмэлт мэдээлэл

•	 Боловсрол, шинжлэх ухаан болон соёлын материалыг оруулах тухай ЮНЕСКО-
гийн хэлэлцээр (Нью-Йорк, 1955 оны 11 дүгээр сарын 22) болон түүний протокол 
(Найроби, 1976 оны 11 дүгээр сарын 26)

•	 Боловсрол, шинжлэх ухаан болон соёлын агуулгатай видео болон аудио 
материалыг олон улсын хэмжээнд түгээх (солилцох) явдлыг хөнгөвчлөх тухай 
ЮНЕСКО-гийн хэлэлцээр (Бейрут, 1948 он)

ЮНЕСКО-гийн энэ хэлэлцээрийн зорилго нь санаа бодол (мэргэн санаа) болон эрдэм 
мэдлэг чөлөөтэй солилцох болон ерөнхийдөө оюун санааны хөгжил дэвшил өөд чиглэсэн 
соёлт ертөнцөд ашигладаг (өөрийн) санаагаа илэрхийлэх олон хэлбэрийг аль болох өргөнөөр 
түгээн дэлгэрүүлэх, мөн дэлхий дахины энх тайван байдлыг ном, хэвлэл, боловсрол, шинжлэх 
ухаан болон соёлын материалын чөлөөт урсгалаар дамжуулан сахин хамгаалах гэсэн ойлголтыг 
олон улсын түвшинд хүргэх зорилтуудыг улам бүр урагшлуулах явдал болохыг эргэн санах нь 
зүйтэй.

Зөвлөл 1996 онд нь ЮНЕСКО-гийн 1950 оны хэлэлцээрийн хэрэгжилтийг хөнгөвчилсөн 
хэд хэдэн заалт боловсруулж, зөвлөмж болгосон байдаг. Эдгээр заалтад дараах зүйлүүд 
тусгагдсан:

(a) Сэлбэг болон туслах (дагалдах) хэрэгсэл

Татвараас чөлөөлсөн багаж төхөөрөмж болон аппарат хэрэгсэлтэй хамт оруулсан, 
эсхүл дараа нь оруулсан бөгөөд тийнхүү татвараас чөлөөлсөн, эсхүл чөлөөлөх боломжтой 
байсан багаж төхөөрөмж буюу аппарат хэрэгсэлд хэрэглэх зорилготой болох нь тодорхой 
байх тохиолдолд уг багаж төхөөрөмж болон аппарат хэрэгсэлд зориулагдсан сэлбэг болон 
туслах (дагалдах) хэрэгсэл (түүний дотор тухайн багаж төхөөрөмж болон аппарат хэрэгслийн 
хэвийн ажиллагааг хангах, тэдгээрийн ажиллагааг шалгах, хэмжих засах зорилгоор тусгайлан 
үйлдвэрлэсэн багаж хэрэгсэл)-ийг гаалийн болон бусад татвараас чөлөөлбөл зохино.

(b) Түр зуурын бүрдүүлэлт

Гаалийн байгууллага импортын аливаа лиценз, эсхүл валют солих хяналтын зөвшөөрөл 
авчирч өгөх нөхцөлтэйгөөр барааг олгохын зэрэгцээ хэрэв холбогдох байгууллагын захирал 
өөрөө хариуцлага хүлээхээр хүсэлт гаргасан бол түр зуурын бүрдүүлэлт хийхийг зөвшөөрнө. 
Гэхдээ энэ тохиолдолд бүрдүүлэлтийг тийнхүү хойшлуулахгүйгээр уг материал ЮНЕСКО-гийн 
энэ хэлэлцээрт хамрагдах материал мөн эсэхийг тогтоох боломжгүй, мөн шинжлэх ухааны 
хувьд түүнтэй дүйцэхүйц үнэ цэнэтэй дотоодын тоног төхөөрөмж тухайн (дээрх барааг) 
импортлогч гаалийн нутаг дэвсгэрт байхгүй байх ёстой.
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(c) Шинжлэх ухааны (эрдэм шинжилгээний) буюу боловсролын байгууллагад зөвшөөрөл 
олгох

Гаалийн байгууллага бодитой шалтгаанаар уг зөвшөөрлийг цуцлах эрхээ хадгалан үлдэж, 
ЮНЕСКО-гийн энэ хэлэлцээрийн Хавсралт D-д заасан шинжлэх ухааны (эрдэм шинжилгээний), 
эсхүл боловсролын байгууллагад байнга хүчинтэй байх, эсхүл тодорхой хугацаагаар сунгах 
боломжтой зөвшөөрөл олгоно.

(d) Зөвшөөрөл бүхий байгууллагын хүлээх үүрэг амлалт

Гаалийн байгууллага нь ЮНЕСКО-гийн энэ хэлэлцээрийн Хавсралт D-д заасан, зөвшөөрөл 
бүхий байгууллагын захирлаас тухайн зөвшөөрөлд заасан нөхцөлийг хангах (бүх хугацааны 
импортыг хамарсан) ерөнхий үүрэг авахыг, эсхүл түүнтэй холбогдуулан баталгаа гаргаж 
өгөхийг шаардах ёсгүй. Тухайн нэг импортын хувьд хүлээх үүрэг амлалтыг хангалттай гэж 
үзнэ.

(e) Зөвшөөрөл бүхий байгууллагын нэрийн өмнөөс гуравдагч этгээд бараа импортлох

Энэ хөнгөлөлт нь тоног төхөөрөмж орж ирэх үедээ зөвшөөрөл бүхий байгууллагад 
хаягласан байх явдлаар хязгаарлагдахгүй, бас уг байгууллагын нэрийн өмнөөс гуравдагч 
этгээдийн оруулж буй бараанд хамаарна. Энэ тохиолдолд дээрх (b) хэсэгт заасан захирал 
тодорхой үүрэг амлалт авсан байна.

(f) Зөвшөөрөл хараахан авч амжаагүй байгаа байгууллагын оруулсан бараа

Зөвшөөрөл авч амжаагүй байгаа, гэвч авах боломжтой байгууллагын оруулсан тоног 
төхөөрөмжийн хувьд зөвшөөрлөө авах хүртэл гаалийн татвараас чөлөөлж, түр зуурын 
бүрдүүлэлт хийнэ. Ийнхүү түр зуурын бүрдүүлэлт хийх зорилгоор, хэрэв зөвшөөрөл олгохоос 
татгалзсан бол гаалийн татвар төлөх барьцаа болгож баталгаа гаргаж өгөхийг холбогдох 
захирлаас шаардахгүй.

•	 Олон	улсын	иргэний	нисэхийн	тухай	конвенцийн	Хавсралт	9	(Чикагогийн	конвенц,	
Чикаго, 1944 оны 12 дугаар сарын 7)

Чикагогийн конвенцийн Хавсралт 9-ийн 10 дахь найруулга нь түүний 4 дүгээр бүлгийн 
E болон G хэсэгт үндсэндээ нисэх онгоц болон чингэлэг, ачааны тавиур (мөн түүнд ачсан 
ачаа), нисэх онгоцны тоног төхөөрөмж, олон улсын тээврийн үйлчилгээний бараа болон эд 
ангитай холбогдуулан гаалийн болон бусад татвараас чөлөөлөх асуудлын тухай хэд хэдэн 
заалт тусгагдсан байдаг.

Түүнээс гадна, эдгээр заалтаар Хэлэлцэн тохирогч аль нэг Талын оператор өөрөө, эсхүл 
түүний нэрийн өмнөөс өөр нэг оператор Хэлэлцэн тохирогч нөгөө Талын нутаг дэвсгэр дэх олон 
улсын нисэх онгоцны буудлын хүрээнд өөрийн хэрэгцээнд зориулан ашиглахаар тухайн нутаг 
дэвсгэрт оруулсан газрын тоног төхөөрөмжийг, тухайлбал, нисэх онгоцны засвар үйлчилгээний 
тоног төхөөрөмж, аюулгүй байдлыг хамгаалах тоног төхөөрөмж, мөн сургалтын материал 
болон сургалтын хэрэгслийг гаалийн болон бусад татвараас чөлөөлөхийг зөвшөөрсөн байгаа. 
Гэхдээ уг заалтад уг хэлэлцээрийн нөгөө тал (өөрийн үндэсний хууль тогтоомжид) харилцан 
адил байх зарчмаар тийнхүү татвараас чөлөөлөх тухай заалттай байх ёстой гэж заасан байдаг.

•	 Жуулчдад	зориулсан	зар	сурталчилгааны	бичиг	баримт	болон	материалыг	оруулах	
тухай, Аялал жуулчлалын гаалийн хөнгөлөлтийн тухай конвенцийн нэмэлт протокол 
(Нью-Йорк, 1954 оны 6 дугаар сарын 4)

•	 Түр хугацаагаар оруулах тухай олон улсын конвенц (Стамбулын конвенц, Стамбул, 
1990 оны 6 дугаар сарын 26)-ийн Жуулчдад зориулсан зар сурталчилгааны материалын 
тухай Хавсралт В.7-гийн 5 дугаар зүйл

Нью-Йоркийн конвенцийн нэмэлт протокол болон Стамбулын конвенцийн Хавсралт 
В.7 нь олон нийтийг гадаад орны гаалийн нутаг дэвсгэрт зорчихыг дэмжих, ялангуяа, тэнд 
болж буй соёлын, шашны, аялал жуулчлалын, спортын, эсхүл мэргэжлийн чиглэлийн чуулга, 
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уулзалт, эсхүл үзүүлбэр/үзэсгэлэнд оролцох явдлыг хөхүүлэн дэмжих зорилго бүхий жуулчдад 
зориулсан зар сурталчилгааны бичиг баримт болон материалыг түгээн дэлгэрүүлэх явдлыг 
хөнгөвчлөх замаар олон улсын аялал жуулчлалын хөгжилд тус дэм үзүүлэх явдалд хувь нэмэр 
оруулах зорилготой юм.

Стамбулын конвенцийн Хавсралт В.7-гийн 5-р зүйлд жуулчдад зориулсан бөгөөд буцаан 
гаргахгүй зар сурталчилгааны материалыг гаалийн болон бусад татвараас чөлөөлөх асуудал 
тусгагдсан. Ингэхдээ тэдгээрийг үнэ төлбөргүй түгээн тарааж байгаа, эсхүл тэдгээрийг буцаан 
гаргах нь дэмий хэрэг гэдгийг гол шалтгаан болгон авч үзсэн.(энэ нь хураан авах татварын 
дүнтэй нь харьцуулахад зардал нь давамгайлах явдлаас зайлсхийх үүднээс захиргааны үргүй 
зардлыг багасгах жишээ юм)

•	 Үзэсгэлэн	 яармаг	 худалдаа,	 хурал	 чуулган	 болон	 тэдгээртэй	 адилтгах	 бусад	 арга	
хэмжээний үеэр үзүүлэх буюу хэрэглэх барааг оруулах хөнгөлөлттэй журмын тухай 
гаалийн конвенц (Брюсселийн конвенц, 1961 оны 6 дугаар сарын 8, Брюссель)

•	 Түр	хугацаагаар	оруулах	тухай	олон	улсын	конвенц	(Стамбулын	конвенц,	Стамбул,	
1990 оны 6 дугаар сарын 26, Стамбул)-ийн Үзэсгэлэн, яармаг худалдаа, хурал чуулган 
болон тэдгээртэй адилтгах бусад арга хэмжээний үеэр үзүүлэх буюу хэрэглэх барааны 
тухай Хавсралт В.1-ийн 5 дугаар зүйл

Стамбулын конвенцийн Үзэсгэлэн яармаг худалдаа, хурал чуулган болон тэдгээртэй 
адилтгах бусад арга хэмжээний үеэр үзүүлэх буюу хэрэглэх барааны тухай Хавсралт В.1 нь дээр 
дурдсан 1961 оны Конвенцыг шинэчилж, өөрчлөх, мөн эцэст нь түүнийг орлох зорилготой юм.

Стамбулын конвенцийн Хавсралт В.1-тэй харьцуулахад 1961 оны Брюсселийн конвенцийн 
6 болон 7 дугаар зүйл нь агуулгын хувьд зарим талаар хязгаарлагдмал юм. Хавсралт В.1-ийн 
5 дугаар зүйлд гаалийн болон бусад татвараас дараах барааг чөлөөлөхөөр заасан:

- ямар нэг арга хэмжээний үеэр (дэлгэн) үзүүлэх гадаадын барааны бага зэргийн дээж, 
загвар;

- ямар нэг арга хэмжээний үеэр зөвхөн үзүүлэн таниулах зорилгоор, эсхүл гадаадын 
машин (тоног төхөөрөмж), эсхүл аппаратыг ажиллуулж үзүүлэх зорилгоор оруулсан 
бараа;

- үзэсгэлэнд оролцогч гадаадын этгээдийн түр хугацаагаар хэрэглэх үзмэрийн самбар, 
тавиур, лангууг угсрах, чимэглэхэд хэрэглэх бага үнийн дүнтэй бүтээгдэхүүн; болон

- олон улсын хурал зөвлөгөөн, бага хурал, эсхүл чуулганы хуралдаанд ашиглах хэвлэмэл 
материал, каталог, худалдааны зар (хөтөлбөр), үнийн лавлагаа (үнийн жагсаалт, 
санал), сурталчилгааны хуудаснууд, хуанли (цаг тооны бичиг, лит), жаазлаагүй гэрэл 
зураг болон файл, бичлэг, маягт болон бусад материал.

Эдгээр барааг гаалийн болон бусад татвараас чөлөөлөх нь худалдаа, үйлдвэрлэлд ихээхэн 
хэмжээгээр тус дэм болох бөгөөд улс хооронд санаа бодол (мэргэн санаа) болон эрдэм 
мэдлэг солилцох явдалд түлхэц болдог.

•	 Дипломат	харилцааны	тухай	Венийн	конвенц	(Вена,	1961	оны	4	дүгээр	сарын	18)

•	 Консулын	харилцааны	тухай	Венийн	конвенц	(Вена,	1963	оны	4	дүгээр	сарын	24)

Эдгээр баримт бичигт зааснаар гаалийн болон бусад татвараас, мөн холбогдох төлбөр 
хураамжаас чөлөөлөгдөх бараанд төлөөлөгчийн газрын, эсхүл консулын байгууллагын 
албан хэрэгцээнд зориулсан эд юмс болон димполамат төлөөлөгчийн, эсхүл консулын албан 
тушаалтны, эсхүл тэдгээрийн хамт амьдран суугаа гэр бүлийн гишүүдийн гэр ахуйд зориулсан 
эд юмсыг оролцуулан тэдний амины хэрэглээний эд юмс (хувийн хэрэглээний эд зүйлс) 
хамаарна. Консулын албан тушаалтны хувьд Консулын харилцааны тухай Венийн конвенцид 
хэрэглээний эд юмсын тоо нь холбогдох хүмүүсийн шууд хэрэгцээнд шаардагдах хэмжээнээс 
хэтрэхгүй байвал зохино гэж заасан байгаа. 
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ЗҮҮЛТ II

НЭМЭЛТ ЧӨЛӨӨЛӨЛТИЙН ТУХАЙ БОЛОМЖИТ ЗААЛТЫН ЖАГСААЛТ

(a) Хүний бие, бие махбодь, түүний эд эсээс гаргаж авсан эмчилгээний бодис (хүний 
гаралтай эмчилгээний бэлдмэл), цусны бүлэг, эд эсийн төрлийг тогтоох урвалж, хэрэв 
тэдгээрийг эрх бүхий байгууллагаас зөвшөөрөгдсөн байгууллага буюу лабораторийн 
хаягаар илгээсэн бол;

- хүний гаралтай эмчилгээний бэлдмэл гэдэгт хүний цус, түүгээр бэлдсэн эм (бүхэл 
цус, хуурай плазм, альбумин, гамма-глобулин, фибриноген) болон биеийн эд 
эрхтэн хамаарна.

- цусны бүлэг болон эд эсийн төрлийг тогтоох урвалж нь хүний, ургамлын, эсхүл өөр 
бусад гаралтай байж болно.

Байгууллага буюу лабораторийн хүний гаралтай эмчилгээний бэлдмэл болон урвалжийг 
гаалийн болон бусад татваргүй авах нөхцөлийг төрийн эрх бүхий байгууллага тогтоох эрхтэй 
байна.

Дээрх бэлдмэлийг тээвэрлэхэд ашигладаг тусгай зориулалтын сав боодол (баглаа 
боодол)-ыг уг бэлдмэлд хамаарах заалтаар татвараас чөлөөлөгдөнө.

(b) Гаалийн байгууллагаас өчүүхэн бага үнэтэй гэж үзсэн бөгөөд зөвхөн тухайн төрлийн 
бараанд захиалга авах зорилгоор ашиглаж буй арилжааны өртөггүй дээж загвар;

Дараах зүйлийг арилжааны шинж чанаргүй дээж загвар гэж үзэж болно:

1. Үзүүлэн таниулахаас өөр зорилгоор ашиглах боломжгүй хэмжээ бүхий түүхий эд 
болон бүтээгдэхүүн;

2. Хямдхан материалаар үйлдвэрлэж худалдааны сурталчилгааны картанд үдсэн, 
эсхүл худалдааны ердийн загвар маягаар бэлдсэн эд зүйлс, хэмжээ (размер), 
төрөл бүрээс нэгээс илүүгүй байх тохиолдолд;

3. Зүсэх, нүхлэх, арилшгүй тэмдэг тавих замаар, эсхүл өөр бусад найдвартай аргаар 
үзүүлэн таниулахаас өөр зорилгоор ашиглах боломжгүй болгосон түүхий эд болон 
бүтээгдэхүүн, мөн тийм түүхий эд буюу бүтээгдэхүүнээр хийсэн эд зүйлс;

4. Дээрх (1)-(3)-т заасны дагуу арилжааны үнэ цэнэгүй загвар дээж болгох боломжгүй 
бөгөөд дараах шаардлагыг хангасан бүтээгдэхүүн:

(i) нэг бүрийн үнэ нь 5 америк доллараас хэтрэхгүй байх өргөн хэрэглээний 
бус бараа, мөн төрөл, эсхүл чанарын зэрэг тус бүрээс нэг загвар дээж байх 
тохиолдолд;

(ii) нэг бүрийн үнэ нь 5 америк доллараас хэтрэхгүй байх өргөн хэрэглээний 
бараа, мөн эдгээр нь бүгд, эсхүл зарим нь нэг ижил төрлийн, эсхүл нэг 
ижил чанарын байж болох дээж загвараас бүрдсэн байлаа ч тоо ширхэг 
болон бэлдсэн арга хэлбэрийн хувьд загвараас өөр зориулалтаар ашиглах 
боломжгүй байх.

Дээрх заалтууд нь Худалдааны дээж, загвар болон сурталчилгааны материалын 
импортыг хөнгөвчлөх тухай олон улсын конвенцийн утгаар өчүүхэн бага үнэтэй гэж үзэх 
дээж загварын тухай 1956 оны 11 дүгээр сарын 30-ны өдрийн Гаалийн хамтын ажиллагааны 
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зөвлөлийн зөвлөмжид үндэслэгдсэн болно. Гэвч эдгээр заалт нь гаалийн бүх нутаг дэвсгэр уг 
конвенцийн тал мөн эсэхээс үл хамааран хүлээн зөвшөөрөхөд нээлттэй байгаа юм.

(c) Аливаа этгээд, эсхүл түүний гэр бүлийн гишүүд хувьдаа, эсхүл албан хэрэгцээндээ 
ашиглах зориулалттай, уг этгээд тухайн улсад байнга амьдран суух зорилгоор ирэхдээ 
тухайн улсад өөрөө биечлэн, эсхүл биеэс тусдаа оруулсан хөдлөх эд хөрөнгө, гэхдээ 
үүнд үйлдвэрлэлийн, худалдааны, эсхүл хөдөө аж ахуйн зориулалттай цех (үйлдвэр) 
буюу тоног төхөөрөмж хамаарахгүй;

Хүмүүс гаалийн нэг нутаг дэвсгэрээс нөгөөд оршин суухаар шилжих хөдөлгөөнийг 
хөнгөвчлөх үүднээс гаалийн аль нэг нутаг дэвсгэр дээр хэн нэгэн этгээдийн эдэлж хэрэглэж 
байсан бөгөөд импортлогч улсын гаалийн нутаг дэвсгэрт хувийн, эсхүл албаны (мэргэжлийн) 
журмаар үргэлжлүүлэн ашиглах зорилготой эд хөрөнгийг татваргүй оруулах асуудлыг 
зохицуулсан гаалийн дүрэм журам болон ёс журмын ажиллагааг уялдуулж, хялбарчлах нь 
зүйтэй байгаа.

Ийм төрлийн импортын хувьд мөрдөх чөлөөт зохицуулалт бүхий заалт батлах нь 
ерөнхийдөө тийнхүү шилжин суурьших болсон шалтгаан нөхцөл болон холбогдох эд 
хөрөнгийн мөн чанараас үзэхэд тийм заалтыг буруугаар ашиглаж, гаалийн байгууллагад ямар 
нэгэн ноцтой эрсдэл учруулах явдал гарах ёсгүй юм. 

Эдгээр заалт хөдлөх эд хөрөнгийг зөвхөн гаалийн болон бусад татваргүй, мөн эдийн 
засгийн хориг, хязгаарлалтгүй оруулахтай холбоотой юм. Эдгээр заалт импортлогч улсын 
гаалийн нутаг дэвсгэрт тавигдсан аливаа бусад шаардлага (жишээ нь, цагаачлалын (гадаадын 
харъяатын, шалган нэвтрүүлэхийн), улс төрийн бодлогын болон эрүүл мэндийн холбогдолтой 
дүрэм журам)-ыг хөндөөгүй.

Гэвч өндөр хэмжээний импортын гаалийн болон бусад татвар төлөх ёстой байсан эд 
хөрөнгийн хувд тусгай болзол нөхцөл тавьж болно. Ийм тохиолдлын жишээ гэвэл, буцаж 
ирж байгаа оршин суугчийн оруулж буй дарвуулт онгоц гаалийн болон бусад татвараас бүрэн 
чөлөөлөхөөр үндэсний хууль тогтоомжид заасан хэмжээнээс хэтэрсэн үнэтэй байх явдал болно.

“Хөдлөх эд хөрөнгө” гэсэн нэр томъёонд ерөнхийдөө тавилга, гэр ахуйн эд хогшил, 
мөн аливаа нэг этгээд болон түүний гэр бүлийн гишүүдийн эзэмшиж буй бусад хөдлөх эд 
хөрөнгө багтдаг. Үүнд гэр ахуйн хэрэгсэл (угаалгын машин, хөргөгч, тоос сорогч, шал арчигч 
(зүлгэгч) машин, г.м), мөн дуу-дүрс бичлэгийн хэрэгсэл, хувийн хэрэглээний эд зүйлс, хувийн 
хэрэглээний тээврийн хэрэгсэл, гэрийн бүлийн хоол хүнс, цуглуулгын зүйлс, гэрийн тэжээвэр 
амьтад болон уналгын морьд хамаарна. 

Гэр бүлийн хоол хүнсийг татвараас чөлөөлөхдөө ерөнхийдөө нөөцөд байгаа тоо 
хэмжээгээр нь хязгаарладаг боловч гаалийн байгууллага согтууруулах ундаа болон тамхины 
төрлийн барааны хувьд бас тоо хэмжээний дээд хязгаар тогтоож болно. 

“Хөдлөх эд хөрөнгө” гэдэг ойлголтод дээр дурдсан этгээдүүд өөрсдийн дур сонирхолтой 
ажил, гар урлалын ажил, эсхүл мэргэжлийн ажил эрхлэхэд шаардлагатай аливаа тоног 
төхөөрөмж бас хамаарна. Энэ ойлголтод үйлдвэрлэлийн, худалдааны, эсхүл хөдөө аж ахуйн 
чиглэлийн үйлдвэр (үйлдвэрийн газар) хамаарахгүй.

Гаалийн зарим нутаг дэвсгэрт хувь этгээдийн үүрэг хариуцлага (the transfer of their 
undertaking) импортлогч улсын гаалийн нутаг дэвсгэрт шилжсэнтэй холбогдуулан уг хувь 
этгээдээс оруулсан үйлдвэрлэлийн, худалдааны, эсхүл хөдөө аж ахуйн чиглэлийн үйлдвэр 
(цех, үйлдвэрийн газар) буюу тоног төхөөрөмжийг гаалийн татвараас, мөн эдийн засгийн 
хориг, хязгаарлалтаас чөлөөлөхийг зөвшөөрдөг. Гаалийн зарим байгууллага (зарим улс) 
нүүн шилжиж буй хуулийн этгээдийн оруулсан үйлдвэр (цех, үйлдвэрийн газар), эсхүл тоног 
төхөөрөмжийг татвараас чөлөөлөхийг бас зөвшөөрдөг.

(d) Талийгаачийг нас барах үед үндсэндээ импортлогч улсад амьдран сууж байсан 
этгээдийн түүнээс өвлөж авсан эд зүйлс, гэхдээ тийм хувийн эд зүйлс нь талийгаачийн 
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хувийн хэрэглээний зориулалттай байсан байх ёстой;

Өвлөж авсан эд зүйлсийг татвараас чөлөөлөхдөө ерөнхийдөө дор дурдсанаас илүү хатуу 
болзол нөхцөл тавихгүй:

(i) талийгаач нас барах үедээ гадаадад оршин сууж байсан байх;

(ii) холбогдох этгээд уг эд зүйлсийн эзэмшигч болсноос хойш  нэг жилийн 
дотор түүнийг оруулж ирсэн байх;

(iii) гэр бүлийн хоол хүнснээс бусад тохиолдолд, өвлөж авсан эд зүйлсийг 
татваргүй оруулах эрх бүхий этгээдийн уг эд зүйлсийг өмчлөх буюу эзэмших 
эрх нь тэдгээрийг оруулснаас хойш боломжийн хугацаанд түүнд хадгалагдан 
үлдэх. Зүй ёсоороо бол энэ хугацааг нэг жилээс илүүгээр тогтоож болохгүй;

(iv) аливаа төрлийн согтууруулах ундаа болон тамхины төрлийн бараа үндэсний 
хууль тогтоомжид заасан тоо хэмжээнээс илүүгүй байх;

(v) оруулах барааны жагсаалт (данс бүртгэл, цэс)-ийг гаалийн байгууллагаас 
шаардсан, түүнийг дагалдах аливаа нотлох баримтын хамт гаргаж өгөх.

(e) Жижиглэн худалдаалах үнийг үндэслэн үндэсний хууль тогтоомжид заасан нийт үнийн 
дүнгээс хэтрэхгүй үнийн дүн бүхий хувийн бэлэг сэлт, гэхдээ үүнд спирт, согтууруулах 
ундаа болон тамхины төрлийн бараа хамаарахгүй;

Бэлэг дурсгалын эд зүйлс (бэлэг сэлт)-ийг оруулах тухай гаалийн хууль тогтоомжийн 
(гаалийн дүрэм журмын) заалтыг уялдуулж, зөөлрүүлэх, мөн эдгээр ачааны бүрдүүлэлтийг 
түргэн шуурхай болгох явдал нь олон улсын аялал жуулчлал, олон улсын соёлын солилцоо 
болон ажилчдын улс хоорондын хөдөлгөөнийг тасралтгүй өргөжүүлэн хөгжүүлэх замаар 
хүмүүс хоорондын харилцан итгэлцэл, найрсаг харилцааг бэхжүүлэх, мөн гаалийн өөр нутаг 
дэвсгэрт амьдран суугаа гэр бүлтэй хувийн болон гэр бүлийн ойр дотно холбоо тогтоох 
явдлыг ойлгож мэдрэх тэмүүлэлтэй гаалийн нутаг дэвсгэрийн эрх ашигт нийцэж байдаг.

Бэлэг дурсгалын зүйлсийг татваргүй оруулахдаа дараах нөхцөл хангагдсан болохыг 
гаалийн байгууллага тэдгээрийг оруулах үед тогтоосон байна:

(i) хилийн чанадад байгаа өөр нэг хувь этгээдээс (хувь хүнээс), эсхүл түүний 
нэрийн өмнөөс ямар нэг хувь этгээдэд (хувь хүнд) илгээсэн;

(ii) тохиолдлын шинжтэй байх; түүнчлэн

(iii) зөвхөн хүлээн авагчийн эсхүл түүний гэр бүлийн гишүүдийн хувийн 
хэрэглээний зориулалттай бараа байх (зөвхөн тийм бараанаас бүрдсэн 
байх), мөн тухайн импортын барааны мөн чанар болон тоо хэмжээнээс 
харахад уг ачаа арилжааны шинжгүй болох нь илт байх.

Бэлэг дурсгалын зүйлсийг татваргүй оруулах ёс журмын ажиллагаа нь аль болох энгийн 
хялбар байвал зохих бөгөөд уг ажиллагаа холбогдох ачааг импортлогч орны гаалийн нутаг 
дэвсгэрт хүргэж ирсэн тээврийн хэрэгслийг үл харгалзан нэгэн адил мөрдөнө. Бэлэг дурсгалын 
зүйлс бүхий ачааг оруулах үед шуурхай бүрдүүлэлт хийх явдлыг хөнгөвчлөх зорилгоор түүнийг 
илгээгч нь баглаа боодол дээр тухайн ачаа нь бэлэг болохыг, мөн түүн дотор юу байгаа, тэр 
нь ямар үнэтэй болохыг заасан байна.

Бэлэг дурсгалын зүйлсийг татвараас чөлөөлөх нь нийгмийн ёс суртахуун буюу дэг журам, 
нийгмийн аюулгүй байдал, нийгмийн эрүүл ахуй буюу эрүүл мэндийн үндэслэлээр, мал 
эмнэлэг буюу ургамлын хорио цээрийн шаардлагыг үндэслэн үндэсний хууль тогтоомж болон 
дүрэм журамд заасан хориг, хязгаарлалтыг мөрдөхөд саад болохгүй. 
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Ийм хөнгөлөлт чөлөөлөлт нь зорчигчийн ачаа тээшинд яваа бэлэг дурсгалын зүйлсэд 
хамаарахгүй бөгөөд зарим гаалийн байгууллага дангаараа (өөрийн дүрэм журмын заалтаар), 
эсхүл хоёр талт буюу олон талт хэлэлцээрийн үндсэн дээр илүү хөнгөлөлттэй нөхцөл олгож 
байгаа явдалд, эсхүл цаашид тийм нөхцөл олгоход саад болохгүй.

(f) Зөвшөөрөгдсөн энэрлийн буюу буяны байгууллагын хаягаар бэлгийн журмаар илгээсэн, 
түүний шугамаар, эсхүл түүний хяналтын дор ядуу зүдүү хүмүүст үнэ төлбөргүй тараах 
зориулалттай хүнсний бүтээгдэхүүн, эмийн зүйлс, хувцас, хөнжил зэрэг бараа;

Энэ заалт нь зөвшөөрөл бүхий энэрлийн буюу буяны байгууллагын бэлэг болгон илгээсэн 
хүнсний бүтээгдэхүүн, эм (эмийн зүйл), хувцас болон хөнжил зэрэг барааг оруулах явдлыг 
хөнгөвчлөх зорилгоор эдгээр барааг гаалийн болон бусад татварын төлбөрөөс , мөн хориг, 
хязгаарлалтаас чөлөөлөх замаар хүн төрөлхтний эрх ашгийн төлөөх үйлсэд хувь нэмэр оруулах 
зорилготой юм. 

Энд бас тусламжийн шугамаар илгээсэн хүнсний бүтээгдэхүүн, эм (эмийн зүйл), хувцас 
болон хөнжил хамаарч байгаа гэдэг утгаараа энэ заалт Тусгай хавсралт J-гийн 5 дугаар бүлэгт 
заасан тусламжийн ачаатай холбоотой хүмүүнлэгийн зорилго, чиглэлийн арга хэмжээнд мөн 
хамаарна. Үндсэн ялгаа нь тусгайлан заасан энэхүү заалт онцгой болон гамшгийн байдалд 
үл хамаарах өнөөгийн (одоогийн, цаг үеийн) бодит буюу заншиж тогтсон нөхцөл байдалд 
хамаарч байгаад оршино.

(g) Импортлогч улсад оршин суугч этгээдэд олгосон шагнал, гаалийн байгууллагаас 
шаардсан аливаа нотлох баримт гаргаж өгсөн тохиолдолд;

Олон улсын хамтын ажиллагаа болон энх тайван байдлын эрх ашгийн төлөө, мөн 
болон боловсрол, шинжлэх ухаан, соёлын салбарын зорилгыг ойлгож, түүнд хүрэхийн төлөө 
олон орны гаалийн нутаг дэвсгэрт шагнал урамшууллын систем тогтоосон (тийм хөтөлбөр 
хэрэгжүүлж) байдаг. Шагналд тодорхойлогдсон бөгөөд тухайн гаалийн нутаг дэвсгэрийн 
гадна амьдарч байгаа хүмүүст холбогдох шагналыг нь гардуулж өгөх нь зүйтэй болохыг 
хүлээн зөвшөөрч, ийнхүү тухайн этгээдийн хөдөлмөр зүтгэлийг олон улсын хэмжээнд хүлээн 
зөвшөөрсөн нь шагнал хүртэгч этгээдийг эдийн засгийн хүнд байдалд оруулахгүй байх явдлыг 
хангаж, уг шагналыг гаалийн болон бусад татвараас, мөн эдийн засгийн хориг, хязгаарлалтаас 
чөлөөлөх нь зүйтэй юм. 

Ийнхүү чөлөөлөх явдалд импортлогч улсад оршин суугаа этгээдэд гадаад орны засгийн 
газраас олгосон (төр, засгийн байгууллагаас гардуулсан) одонгийн зүүлт (decorations)-ийг 
хамааруулж болно. Ийнхүү татвараас чөлөөлөх явдалд бас импортлогч улсад оршин суугаа 
этгээдэд уралдаан тэмцээний шагнал байдлаар, эсхүл эрэлхэг зориг гарган, эсхүл амь биеэ 
үл хайрлан зүтгэж гавъяа байгуулсан үйлдлийн төлөө шагнал болгож гадаадаас олгосон 
урлагын бүтээл (objets d’art), цом (trophies), медаль болон тэдгээртэй адилтгах эд зүйлсийг, 
эсхүл гадаад орны төр, засгийн байгууллага буюу ашгийн бус байгууллагаас импортлогч 
улсад оршин суугч этгээдэд дээрх зорилгоор гардуулах үүднээс бэлэглэсэн тийм эд зүйлсийг 
хамааруулж болно. Энэ тохиолдолд гаалийн байгууллагаас шаардсан аливаа дагалдах бичиг 
баримтыг гаргаж үзүүлнэ.

(h) Цэргийн булш босгох, хамгаалах, эсхүл чимэглэх зориулалттай материал; эрх бүхий 
байгууллагаас зөвшөөрсөн байгууллагын оруулж ирсэн авс, чандар хадгалах сав, 
оршуулгын чимэглэлийн зүйлс;

Ихэнх улсын гаалийн нутаг дэвсгэр гаалийн хууль тогтоомждоо цэргийн булш босгох, 
хамгаалах эсхүл чимэглэх зориулалттай барааг гаалийн болон бусад татвараас, мөн эдийн 
засгийн хориг, хязгаарлалтаас чөлөөлөх асуудлыг зохицуулсан заалттай байдаг. Ихэнх 
тохиолдолд, ийм төрлийн барааг импортлогч улсын эрх бүхий байгууллага оруулж ирэх 
шаардлага тавьсан байдаг. Мөн түүнчлэн эдгээр бараа нь энэ зорилгод нийцсэн байх ёстой. 

Гаалийн болон бусад татвараас чөлөөлөх явдлыг бас талийгаач этгээдийн шарил бүхий 
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авс, талийгаачийн чандар агуулсан чандар хадгалах саванд хамааруулж болно. Уг шарил 
(авс), эсхүл чандар хадгалах савыг дагалдаж ирсэн цэцэг, цэцгэн хэлхээ (wreaths) болон 
оршуулгын ажлын бусад чимэглэлийг ерөнхийдөө гаалийн болон бусад татвараас чөлөөлнө.

Ихэнх гаалийн байгууллага бас оршуулгын ажилд оролцсон хүмүүсийн авч ирсэн, эсхүл 
гашуудал илэрхийлэгч этгээд импортлогч улсад байгаа шарил чимэглэх зорилгоор авч ирсэн 
цэцэг, цэцгэн хэлхээ болон оршуулгын бусад чимэглэлийг гаалийн болон бусад татвараас 
чөлөөлдөг. 

Дээрх барааг гаалийн олон байгууллага эдийн засгийн хориг, хязгаарлалтаас чөлөөлж 
болох (чөлөөлдөг) боловч ийнхүү чөлөөлөх явдлыг аливаа шаардлагад, жишээ нь,  импортлогч 
орны хөдөө аж ахуйн, эсхүл эрүүл мэндийн салбарын дүрэм журамд, эсхүл хориглосон 
барааны дүрэм журамд нөлөөлөх мэтээр тайлбарлаж болохгүй.

(ij) Үндэсний хууль тогтоомжид заасан бичиг баримт, маягт, хэвлэмэл зүйлс, тайлан мэдээ 
болон арилжааны өртөггүй бусад зүйлс:

Аль нэг гаалийн нутаг дэвсгэрийн үндэсний хууль тогтоомжид тоо хэмжээ буюу шинж 
байдлын хувьд арилжааны өртөггүй байх тохиолдолд дараах бараа бүхий ачааг гаалийн 
болон бусад татвараас, мөн эдийн засгийн хориг, хязгаарлалтаас чөлөөлөхөөр заасан байж 
болно:

(a) гадаад орны төр, засгийн байгууллагын болон олон улсын албан ёсны байгууллагын 
ном хэвлэл (publications);

(b) гадаад орны төр, засгийн байгууллагаас хэвлүүлсэн хэвлэмэл маягт (printed 
forms);

(c) гадаадын харъят нарт зориулсан сонгуулийн хуудас (voting papers);

(d) импортлогч улсын төрийн (нийтийн) албанд үнэ төлбөргүй илгээсэн бичиг баримт;

(e) импортлогч улсын шүүх, эсхүл төрийн бусад байгууллагад нотлох баримт болгон, 
эсхүл түүнтэй адилтгах зорилгоор илгээсэн эд зүйлс (objects);

(f) импортлогч улсын төрийн (нийтийн) албанд, эсхүл банканд хаягласан, гарын 
үсгийн загвартай холбогдсон хэвлэмэл тараах материал (printed circulars concerning 
signatures);

(g) гадаад улсад байгуулагдсан банкнаас гаргасан, гадаад валютаар илэрхийлэгдсэн 
үнэт цаас (securities), чекийн дэвтэр (cheque books) болон зорчигчийн чек 
(travellers cheques);

(h) гадаад улсад байгуулсан компаниас бэлтгэсэн тайлан, тооцоо болон тайлбар 
тэмдэглэл (reports, statements and notes);

(ij) олон улсын хэмжээнд мэдээлэл солилцох зориулалттай бичлэг бүхий тээгч 
хэрэгсэл, тухайлбал цоолтуурын карт (punched cards), дуу бичлэг (sound 
recordings), соронзон хальс (magnetic tapes), микрофиш (microfiches), микро 
кино хальс (microfilms) болон соронзон диск (magnetic discs), г.м.;

(k) импортлогч орноос гадаадад байгуулагдсан худалдааны танхимын ном хэвлэл;

(l) зөвхөн гадаадад захиалга өгөх, эсхүл импортлогч оронд болох уралдаан тэмцээнд, 
эсхүл тендерт оролцох зорилгоор оруулж буй ерөнхий бүдүүвч зураг төсөл (plans), 
техникийн зураг төсөл (technical drawings), зураасан зураг төсөл (traced designs), 
техникийн тодорхойлолт (specifications) болон бусад бичиг баримт;

(m) барааны тэмдэг (trade marks), загвар (patterns) буюу дизайнтай холбоотой бичиг 
баримт, мөн зохиогчийн эрх (copyrights), аж үйлдвэрийн буюу худалдааны өмч 
(industrial or commercial property)-ийг хамгаалах асуудал эрхэлдэг импортлогч 
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улсын байгууллагад гаргасан патентын эрх авах хүсэлттэй холбоотой бичиг 
баримт;

(n) гадаад орны тээврийн болон аял жуулчлалын байгууллагаас импортлогч оронд 
байрлах өөрийн салбар оффис болон агентлагт илгээж буй хэвлэмэл маягт болон 
билет;

(o) боловсруулж баталгаажуулсан хэвлэмэл маягт болон билет, тээврийн бичиг 
баримт, замын падаан (зам явах хуудас) болон худалдааны бусад бичиг баримт;

(p) хэвлэлийн агентлаг буюу сонин сэтгүүл, тогтмол хэвлэл үйлдвэрлэдэг хэвлэх 
үйлдвэрт илгээж буй хэвлэлийн гэрэл зураг, гэрэл зургийн хэвд оруулах бар 
(stereotype mats, клише для отпечатки фотографий).

(k) Шүтлэгийн зориулалттай шашны эд зүйлс:

Олон орны (олон гаалийн нутаг дэвсгэрийн) үндэсний хууль тогтоомжид шашин 
шүтлэгийн эд (өлгийн) зүйлсийг гаалийн болон бусад татвараас, мөн эдийн засгийн хориг, 
хязгаарлалтаас чөлөөлсөн тусгай заалтууд байдаг. Гэвч энэ төрлийн чөлөөлөлт нь олон улсын 
хэмжээнд хүлээн зөвшөөрөгдсөн шашны байгууллагын хэрэглэж буй шашны эд зүйлээр 
хязгаарлагдах талтай байж болно. Энэхүү чөлөөлөлт нь нийгмийн ёс суртахуун буюу дэг 
журам, нийгмийн аюулгүй байдал, нийгмийн эрүүл ахуй буюу эрүүл мэндийн үндэслэлээр, 
мал эмнэлэг буюу ургамлын хорио цээрийн шаардлагыг үндэслэн үндэсний хууль тогтоомж 
болон дүрэм журамд заасан хориг, хязгаарлалтыг мөрдөхөд саад болохгүй.

(l) Туршилт шинжилгээний зориулалтаар оруулсан бүтээгдэхүүн, тийнхүү оруулсан тоо 
хэмжээ нь туршилт шинжилгээнд шаардагдах хэмжээнээс хэтрээгүй байх, мөн туршилт 
шинжилгээний явцад ашиглагдаж дууссан байх, эсхүл үлдэгдэл бүтээгдэхүүнийг 
гаалийн хяналтын дор буцаан гаргах, эсхүл арилжааны үнэ цэнэгүй болсонд тооцох 
тохиолдолд;

Туршилт шинжилгээний зориулалтаар оруулсан барааг гаалийн болон бусад татвараас 
чөлөөлөх явдал нь (хувийн) хэрэглээний бараа бүтээгдэхүүнийг хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах 
үндэсний буюу хүлээн зөвшөөрөгдсөн байгууллагаас өөр гаалийн нутаг дэвсгэрт байгаа 
лабораторид харьцуулсан туршилт хийлгэх зорилгоор илгээх боломжийг бүрдүүлэх чухал 
ач холбогдолтой. Татварын ийм чөлөөлөлт нь төрийн болон хувийн аль аль байгууллагаас 
барааны чанар болон хэрэглэгчдэд зориулагдсан мэдээллийн чанарыг дээшлүүлэх ажилд дэм 
болдог.

Гаалийн зарим байгууллага энэ төрлийн бараа оруулах явдлыг өөрийн стандарт хэмжил 
зүйн газар (bureau of standards) буюу түүнтэй адилтгах байгууллагаар хязгаарлаж болно. 
Гаалийн байгууллага бас холбогдох бараа нь өчүүхэн бага үнийн дүнтэй, эсхүл туршилт 
шинжилгээний явцад ашиглагдаж дууссан байхаас бусад тохиолдолд тодорхой хугацааны 
дараа буцаан гаргах нөхцөлтэй түр хугацаагаар оруулах горимд байршуулахыг шаардаж 
болно. Хэрэв бараа нь туршилт шинжилгээний явцад ашиглагдаж дууссан бол зарим гаалийн 
байгууллага “устгалын гэрчилгээ” (destruction certificate) гаргаж өгөхийг шаардаж болно.

-----------------------------------
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1. УДИРТГАЛ

Энэ заавар нь бүрмөсөн гаргах горимын хувьд удирдлага болгон баримтлах ерөнхий 
зарчим, ердийн тохиолдолд хийж гүйцэтгэх экспортын ёс журмын ажиллагаа болон уг ёс 
журмын ажиллагааг, мөн уг горимыг хялбарчлах арга замыг боловсронгуй болгох зорилготой 
юм.

“Бүрмөсөн гаргах” гэсэн тодорхойлолтын дагуу энэ бүлэг нь зөвхөн чөлөөт эргэлтэд 
байгаад бүрмөсөн гаргах бараанд хамаарна. Түр хугацаагаар гаргах талаар энэхүү конвенцийн 
бусад бүлгүүдэд дурдагдсан байгаа.

2. ЕРӨНХИЙ ЗАРЧИМ

Барааг бүрмөсөн гаргах горимд байршуулахад мэдүүлэгч экспортын мэдүүлэг үйлдэх 
шаардлагатай. Экспортын мэдүүлэг нь мэдүүлэгч бараагаа бүрмөсөн гаргах горимд 
байршуулахыг хүссэн бичиг баримт болохын зэрэгцээ гаалийн байгууллага шаардлагатай 
хяналтаа тавих болон тухайн барааг гаргахад төлбөл зохих аливаа гаалийн болон бусад 
татварыг хураан авах боломжийг бүрдүүлж буй ёс журмын ажиллагаа болно.

Экспортлогч нь барааны мэдүүлгийг өөрийнхөө нэрийн өмнөөс үйлдүүлсэн этгээд бөгөөд 
энэ утгаараа тэр нь дотоодын татвараас чөлөөлөгдөж, мөн төлбөл зохих экспортын гаалийн 
болон бусад татварыг төлөх этгээд болохыг энд тэмдэглэх нь зүйтэй.

Зарим улсад экспортын гаалийн мэдүүлэг хүлээн авах болон холбогдох барааг авч үзэх 
эрх бүхий гаалийн газар нь ихэнхдээ экспортлогчийн байр агуулахтай хамгийн ойр дөт болох 
гаалийн газар байдаг. Ер нь гаалийн газарт тодорхой бүс нутгийг  хариуцуулж болох бөгөөд 
тэр нь тухайн бүс нутагт байршилтай экспортлогч нарыг хариуцан ажиллана. Мөн  экспортлогч 
түүний байр агуулахаас хол боловч худалдааны гол зам дагуу (боомт, онгоцны буудал, галт 
тэрэгний буудал, хилийн боомт) байрладаг аль нэг гаалийн газрыг сонгон, түүгээр дайруулан 
бараагаа тээвэрлүүлэх арга хэмжээ авах бол тэр нь бас экспортын мэдүүлэг хүлээн авах эрх 
бүхий газар байх боломжтой. Гэтэл зарим улсад бараагаа бүрмөсөн гаргахын тулд түүнийг 
аваачиж үзүүлэх болон холбогдох мэдүүлгийг хүлээн авах эрх бүхий газар нь зөвхөн улсын 
хилээр гарах гарц дээр байгаа  гаалийн газар (хилийн гаалийн байгууллага) байдаг. Эрх 
бүхий гаалийн газрын талаар Ерөнхий хавсралтын Стандарт 3.1-ийн заавраас дэлгэрүүлэн үзнэ 
үү. 

Ерөнхий хавсралтын Стандарт 3.6 болон 3.7, мөн тэдгээрийн зааварт мэдүүлэгчтэй 
холбоотой мэдээлэл байгаа. Үүний нэгэн адил Ерөнхий хавсралтын Стандарт 3.11 болон 3.12-
ын зааварт Барааны мэдүүлгийн агуулга, маягт, мөн түүнд тусгагдсан байх шаардлагатай 
мэдээллийн талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгөгдсөн байгаа.

Ерөнхий хавсралтын 3 дугаар бүлэгт бас, ялангуяа, түр зуурын, эсхүл бүрэн бус мэдүүлэг, 
Барааны мэдүүлэг гаргаж өгөх, бүртгэх, барааг шалгах, олгох ажиллагааны талаар дурдсан 
байгаа. Эдгээр горимууд нь барааг бүрмөсөн гаргах тухай энэ бүлэгт онцгой хамааралтай 
болохыг энд дурдах хэрэгтэй.

Ерөнхий хавсралтын Гаалийн хяналтын тухай 6 дугаар бүлэгт гаалийн хяналтыг гаалийн 
хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангах хэмжээнд хязгаарлана, мөн гаалийн байгууллага нь 
гаалийн хяналтыг явуулахдаа эрсдэлийг тооцох аргыг хэрэглэнэ гэж заасан байдаг. Бараанд, 
түүнчлэн тээврийн хэрэгсэлд ямар хэмжээнд хяналт тавих вэ гэдэг нь холбогдох эрсдэл болон 
барааг бүрмөсөн гаргах тухайн үйл ажиллагааны төрх байдлаас хамаарна. Зарим гаалийн 
нутаг дэвсгэрт экспортод гаргах бараа болон Барааны мэдүүлгийг шууд гарах хилийн гаалийн 
газарт аваачиж өгдөг. Харин өөр бусад гаалийн нутаг дэвсгэрт бараа болон холбогдох 
мэдүүлгийг хилээр гарах гаалийн газар руу тээвэрлэгдэхээс өмнө гүний гаалийн газарт авчирч 
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өгдөг. Олон гаалийн газарт бүрмөсөн гаргах горимын хялбаршуулсан ажиллагаа нэвтрүүлсэн 
байдаг. Жишээлбэл, бараа хилээр гарах гаалийн газар руу тээвэрлэгдэхээс өмнө мэдүүлэгч 
өөрийн байр агуулах дээрээ экспортын мэдүүлэг гаргаж өгөхийг зөвшөөрдөг. (Ерөнхий 
хавсралтын Шилжилтийн стандарт 3.32 болон Стандарт 3.41-ийн зааврыг үз).

Цөөн хэдэн улс хоорондоо бас хоёр талын хэлэлцээр байгуулж, түүний хүрээнд экспортын 
барааны мэдүүлэгт дурдсан мэдээллийг импортын барааны мэдүүлгийн мэдээлэл болгон 
ашиглах боломжийг хөгжүүлж байгаа. Үүнийг үндсэндээ нэгдсэн хэлцэл (integrated transaction) 
гэж нэрлэж заншсан бөгөөд энэ нь олон улс, үндэстэнд салбартай компаниуд (үндэстэн дамнасан 
компаниуд) бараагаа компани дотроо, гэхдээ улс дамжуулан шилжүүлэхэд нэн тохиромжтой 
байдаг. Энэ нь барааны талаарх ганц багц мэдээллийг ашиглах замаар (гаалийн бүрдүүлэлт 
болон худалдааг) хөнгөвчлөх болон (сайн дураараа) хууль сахиж мөрдөх ажиллагааг шинэ 
шатанд гаргах зорилготой юм.

Бараа гаалийн нутаг дэвсгэрээс бодитоор гарсан эсэхийг экспортын мэдүүлгээс харж 
болно. Түүн дээр тухайн бараа гаалийн нутаг дэвсгэрээс үнэхээр гарсан, эсхүл экспортод 
гаргахаар мэдүүлсэн барааг гаалийн нутаг дэвсгэр дэх тухайн газраас хил рүү дамжуулан 
өнгөрүүлэх горимд байршуулсан гэх зэргээр тэмдэглэсэн байна. 

Бүрмөсөн гаргасан бараа нь буцаж ирэх зорилгогүй байдаг. Гэвч амьдрал дээр тэдгээр 
нь буцаж орж ирэх янз бүрийн шалтгаан байж болох бөгөөд тийм тохиолдолд тэдгээр нь 
холбогдох бүх болзол нөхцөлийг хангаж байвал ерөнхийдөө өөрчлөлт оруулалгүйгээр буцаан 
оруулах горимоор оруулдаг. Энэ горимын талаар Тусгай хавсралтын 2 дугаар бүлэгт заасан 
байгаа. Хэрэв өөрчлөлт оруулалгүйгээр буцаан оруулах горимын шаардлагыг хангахгүй 
тохиолдолд тухайн барааг гадаадын бараа гэж үзнэ.

3. ТОДОРХОЙЛОЛТ

E1/F1  “бүрмөсөн гаргах” гэж чөлөөт эргэлтэд байгаад гаалийн нутаг дэвсгэрээс 
гарч, түүний гадна байнга үлдэх зорилготой бараанд хамаарах гаалийн 
горимыг хэлнэ.

Энэхүү конвенцийн нэгээс дээш тооны хавсралтыг тайлбарлахад шаардлагатай нэр 
томьёоны бүх тодорхойлолтыг Ерөнхий хавсралтад оруулсан байгаа. Зөвхөн нэг горим буюу 
нэг практик ажиллагаанд хамаарах нэр томьёоны тодорхойлолт тухайн Тусгай хавсралт буюу 
тухайн бүлэгт байгаа.

4. ЕРДИЙН ТОХИОЛДОЛД ХИЙЖ ГҮЙЦЭТГЭХ  
ЁС ЖУРМЫН АЖИЛЛАГАА

Стандарт 1

Бүрмөсөн гаргах нь энэ бүлгийн заалтаар, мөн холбогдолтой бол Ерөнхий хавсралтын заалтаар 
зохицуулагдана.

Шинэчлэн найруулсан Киотогийн конвенц нь заавал дагаж мөрдөх хэд хэдэн үндсэн 
заалттай бөгөөд тэдгээр нь Ерөнхий хавсралтад байдаг. Гаалийн байгууллагууд өөрсдийн 
өдөр тутмын үйл ажиллагаандаа мөрдлөг болгон ажилладаг гаалийн горим болон практик 
ажиллагааг хоорондоо уялдуулж, хялбарчлахад хэрэгтэй гэж үзсэн гол гол зарчмууд Ерөнхий 
хавсралтад тусгагдсан байгаа. 

Ерөнхий хавсралтын тэдгээр үндсэн заалтууд нь бүх Тусгай хавсралт болон бүх бүлэгт 
хамааралтай учир тэдгээр үндсэн заалтууд бүгд Бүрмөсөн гаргахад хамаарна. Энэ бүлгийн 
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заалтыг хэрэгжүүлэхдээ түүгээр зохицуулагдаагүй асуудлын хувьд Ерөнхий хавсралтын 
хөнгөлөлтийн ерөнхий зарчмуудыг байнга удирдлага болгон ажиллавал зохино. Ялангуяа, 
Ерөнхий хавсралтын Ерөнхий зарчмын тухай 1 дүгээр бүлэг, Бүрдүүлэлт болон гаалийн ёс 
журмын бусад ажиллагааны тухай 3 дугаар бүлэг болон Мэдээлэл технологийн тухай 7 дугаар 
бүлгийг Бүрмөсөн гаргах тухай энэ бүлэгтэй холбон уншина.

Хэлэлцэн тохирогч Талууд ялангуяа Ерөнхий хавсралтын Стандарт 1.2-ыг анхаарах ёстой 
бөгөөд үндэсний хууль тогтоомждоо Бүрмөсөн гаргах ажиллагааны хувьд хангасан байвал 
зохих болзол нөхцөл, мөн хийж гүйцэтгэсэн байх ёс журмын ажиллагааг заасан байна.

Хэлэлцэн тохирогч Талууд энэ конвенцийн 2 дугаар зүйлд заасны дагуу энэ бүлэгт 
Хавсралтад зааснаас илүү хөнгөлөлт үзүүлэхийг эрмэлзэнэ.

Практик зөвлөмж 2

Бүрмөсөн гаргах бараанд хамаарах шаардлагатай бүх мэдээлэл түүнд тусгагдсан байх тохиолдолд 
барааг Барааны стандарт мэдүүлгээс өөр арга хэлбэрээр мэдүүлж болох талаар үндэсний хууль 
тогтоомжид заасан байна.

Худалдааг хөнгөвчлөх нэмэлт арга хэмжээ болгож, хэрэв тухайн барааны талаарх 
шаардлагатай бүх мэдээлэл тусгагдсан байгаа бол, олон орны гаалийн байгууллага бүрмөсөн 
гаргах барааг Барааны мэдүүлгийн албан ёсны маягт ашиглан мэдүүлэхээс өөр арга хэлбэрээр 
(өөр маягтаар) мэдүүлэхийг зөвшөөрдөг. Энэ нь цаасаар болон цахимаар бичиг баримтыг 
хүлээж авах аль ч тохиолдолд хэрэглэж болох дөхөмтэй арга юм. 

Уг хувилбар маягт (альтернатив формат)-ыг Барааны мэдүүлэгтэй адилтган барааг 
бүрмөсөн гаргахад шаардлагатай цор ганц мэдүүлэг гэж үзнэ. Үүнийг ямар ч мэдүүлэгч 
ашиглах боломжтой тул зөвхөн худалдаанд оролцогч итгэмжлэгдсэн этгээд (эдийн засгийн 
итгэмжлэгдсэн оператор)-д хамаарах Ерөнхий хавсралтын Шилжилтийн стандарт 3.32-ын 
заалтаас ялгаатай юм.

Гаалийн байгууллага гол төлөв уг хувилбараар мэдүүлж болох барааны нэр төрлийг 
тодорхой зааж өгдөг бөгөөд ерөнхийдөө овор хэмжээ ихтэй, эрсдэл багатай, гаалийн болон 
бусад татвараас болзолгүйгээр чөлөөлөгдсөн бараанд мөрддөг. Жишээлбэл, үүнд сонин, 
сэтгүүл болон тогтмол хэвлэл, мөн цемент, элс зэрэг тодорхой нэр төрлийн барилгын задгай 
материал багтдаг. Бүрмөсөн гаргах барааны худалдааны бичиг баримтад уг барааны тухай 
шаардлагатай бүх мэдээлэл тусгагдсан байх тохиолдолд барааны стандарт мэдүүлгийг орлох 
хувилбар маягт нь, жишээлбэл, үнийн нэхэмжлэх, эсхүл тээврийн (бичиг) баримт байж болно.

Гаалийн байгууллага ихэвчлэн бүрмөсөн гаргах тухайн бараа экспортын гаалийн болон 
бусад татваргүй байх, мөн дотоодын гаалийн болон бусад татварыг буцаан өгөх, эсхүл 
түүнээс чөлөөлөх нөхцөлд хамрагдахгүй байх, түүнчлэн статистик мэдээ гаргахад тухайн 
барааны стандарт мэдүүлэг шаардлагагүй байх тохиолдолд худалдааны бичиг баримт байвал 
хангалттай гэж үздэг.

Худалдааны болон тээврийн бичиг баримтууд (жишээлбэл: Олон улсын далайн тээврийн 
байгууллагын болон Олон улсын иргэний нисэхийн байгууллагын ачааны мэдүүлгийн 
маягтууд)-ыг стандартчилах зорилгоор олон улсын хэмжээнд олон ажил хийгдэж байна. НҮБ-
ын Европын эдийн засгийн комисс Олон улсын худалдаанд ашиглах зориулалтаар (НҮБ-ын 
загвартай) ижилтгэсэн үнийн нэхэмжлэхийн үлгэрчилсэн загвар (an Aligned Invoice Lay-out 
Key for International Trade)-ын тухай зөвлөмж баталсан байдаг. Уг зөвлөмж нь худалдааны 
(үнийн, төлбөрийн) нэхэмжлэхийн стандартчилсан маягтын жишээ юм. Энэ Практик 
зөвлөмжийг хэрэгжүүлж буй гаалийн байгууллага барааг бүрмөсөн гаргахаар мэдүүлэхэд 
тодорхой тохиолдолд Барааны мэдүүлгийн оронд эдгээр стандартчилсан маягтуудын аль 
нэгийг ашиглах явдлыг судалж үзэж болно.

Стандарт 3

Гаалийн байгууллага бараа хилийн чанадад хүрэх газраа очсон эсэхийг гэрчлэх баримт шаардахгүй.
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Барааг бүрмөсөн гаргахаар бүрдүүлэлт хийсэн тохиолдолд түүнийг гаргасан гаалийн 
газар ерөнхийдөө тухайн бараа хилийн чанадад хүрэх газраа очсон эсэхийг гэрчлэх баримт 
шаарддаггүй. Гэвч зөвхөн дараах тохиолдолд тийм нотлох баримт шаардаж болох юм:

- холбогдох бараа тусгай хяналтад байгаа,

- тусгай журмын дагуу тухайн бараанд тийм мэдэгдэл өгөх шаардлагатай, эсхүл

- тухайн бараа дотоодын гаалийн болон бусад татварыг буцаан өгөх, эсхүл түүнээс 
чөлөөлөх нөхцөлд хамрагдаж байгаа бөгөөд түүнийг хилийн чанадад гаргасан болохыг 
нотлох баримт өөр газраас олдохгүй байх, мөн энэ хөнгөлөлтийг буруугаар ашиглаж 
байж магадгүй гэж болгоомжлох шалтгаан байгаа.

Экспортын тусгай хяналтад байгаа, эсхүл тусгай журмаар зохицуулагдаж буй барааны 
жишээнд буу, сум, эм үйлдвэрлэх зорилгоор гаргасан мансууруулах бодис, хортой, эсхүл 
химийн угтвар бодисууд багтана.

Өөр газраас олдохгүй байгаа нотлох баримтыг заавал гаргаж өгөх шаардлагатай 
тохиолдолд тухайн барааг хүлээн авсан хүлээн авагчаас гаргаж өгсөн бөгөөд хүрэх улсын 
гаалийн байгууллагаас баталгаажуулсан мэдэгдлийг тухайн барааг гаргасан улсын гаалийн 
байгууллага ерөнхийдөө хүлээн зөвшөөрөх талдаа байдаг. 

-----------------------------------
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1. УДИРТГАЛ

Олон улсын худалдаанд импортын барааг хэрхэн захиран зарцуулах нь түүнийг оруулах 
үед заримдаа тодорхойгүй байдаг. Тэгэхээр тухайн импортлогч уг импортын барааг яахаа 
шийдтэл түүнийг тодорхой хугацаагаар хадгалах үүрэгтэй буюу тийнхүү хадгалах боломжийг 
ашиглаж болно. Хэрэв тухайн барааг дотоодын хэрэглээнд зориулан оруулах гэж байгаа бол 
гаалийн (баталгаат) агуулахын горим нь түүнийг яг дотоодын хэрэглээнд зориулан оруулах 
хүртэл импортын гаалийн болон бусад татвар төлөх асуудлыг хойшлуулах боломж олгодог. 
Мөн импортлогч хориг, хязгаарлалтын элдэв шаардлагыг бүрэн хангах хүртэл хугацаанд 
тухайн барааг (баталгаат) агуулахад байршуулах боломжийг ашиглаж болно.

Хэрэв барааг буцаан гаргах (ре-экспортлох) гэж байгаа бол импортлогч тухайн барааг бас 
импортын гаалийн болон бусад татвар төлдөггүй гаалийн горимд байршуулах сонирхолтой 
байна.

Импортлогчийг ийм хөнгөлөлттэй нөхцөл журмыг ашиглах боломжоор хангахын тулд 
ихэнх байгууллагын (улсын) үндэсний хууль тогтоомжид гаалийн (гаалийн) агуулахын горим 
байхаар заасан байдаг. Энэ горимын дагуу бараа уг агуулахад байх хугацаанд түүнд импортын 
гаалийн болон бусад татвар төлөлгүй тэнд нь хадгалахыг зөвшөөрнө.

2. ЗОРИЛГО БОЛОН ҮЙЛЧЛЭХ ХҮРЭЭ

Гаалийн (баталгаат) агуулахын горимын гол зорилго нь худалдааг аль болох өргөн 
хүрээнд хөнгөвчлөх явдал юм. Гаалийн агуулахад хадгалагдаж буй барааны хувьд түүнийг 
агуулахаас дотоодын хэрэглээнд зориулан оруулах хүртэл импортын гаалийн болон болон 
бусад татвар төлөх үүрэг хариуцлага үүсэхгүй. Хэрэв барааг тэндээс буцаан гаргавал импортын 
гаалийн болон бусад татвар төлөхөөс хэлтрүүлнэ. Энэ нь бас тэнд бараагаа хадгалуулсан 
этгээд уг барааг дотоодын зах зээлд төдийгүй гадаадад худалдан борлуулах гэрээ хэлэлцээ 
хийж амжих, эсхүл бараагаа үйлдвэрлэл буюу боловсруулалтад оруулах арга хэмжээ авах, 
эсхүл гаалийн өөр горимд шилжүүлэх, эсхүл түүнийг зөвшөөрөгдсөн өөр бусад хэлбэрээр 
захиран зарцуулах хангалттай хугацаа олгоно.

Энэ горимын үйлчлэх хүрээ нь зөвхөн импортын бараагаар хязгаарлагдахгүй. Жишээлбэл, 
зарим байгууллагад (улсад) дотоодын гаалийн болон бусад татвар төлөх ёстой, эсхүл төлсөн 
бараа (тэр нь дотоодын гарал үүсэлтэй бараа ч байж болно, эсхүл өмнө нь импортын 
гаалийн болон бусад татвар төлж оруулсан бараа ч байж болно)-г тийм дотоодын гаалийн 
болон бусад татвараас чөлөөлөх, эсхүл тэдгээрийг буцаан өгөх нөхцөлийг хангахын тулд 
гаалийн агуулахад хадгалахыг зөвшөөрдөг. Тэгэхээр “гаалийн агуулахын горим” гэсэн нэр 
томьёоны тодорхойлолтод импортын бараа хамрагдсан байгаа, учир нь түүнийг гол төлөв 
энэ зорилгоор ашигладаг. Гэвч дотоодын гарал үүсэлтэй барааг гаалийн агуулахад оруулахыг 
нэмэлт байдлаар зөвлөж байгаа. (Бас практик зөвлөмж 9-ийг үз). Үүний нэгэн адил дараа нь 
буцаан гаргах, эсхүл зөвшөөрөгдсөн өөр бусад зорилгоор захиран зарцуулах, түр хугацаагаар 
оруулах зэрэг гаалийн бусад горимд өмнө нь байсан барааг гаалийн агуулахад хадгалах бас 
боломжтой.

Энэ бүлгийн заалт дараах бараа буюу ажиллагаанд хамаарахгүй:

- түр агуулахад байгаа бараа (Тусгай хавсралт А-ийн 2 дугаар бүлгийг үз);

- чөлөөт бүсэд байгаа бараа (Тусгай хавсралт D-ийн 2 дугаар бүлгийг үз);

- импортын гаалийн болон бусад татвараас (болзолтойгоор) түр чөлөөлсөн барааг 
үйлдвэрлэл буюу боловсруулалтад оруулах (дотоодод боловсруулах), энд уг 
боловсруулалтыг гаалийн байгууллагаас зөвшөөрсөн байр агуулахад хийж байгаа эсэх 
нь хамаагүй (Тусгай хавсралт F-ийн 1 дүгээр бүлгийг үз).



Тусгай хавсралт D – 1 дүгээр бүлэг Гаалийн агуулахын тухай заавар

2000 оны 7 дугаар сар          71

Гэвч гаалийн агуулахад үйлдвэрлэл буюу боловсруулалт хийхийг зөвшөөрдөг байгууллага 
(улс)-ыг Конвенцийн 2 дугаар зүйлд зааснаар, худалдаанд оролцогч нарт илүү хөнгөлөлт 
үзүүлж (илүү таатай нөхцөл бүрдүүлж өгч) байна гэж үздэг болохыг тэмдэглэх нь зүйтэй.

3. ТОДОРХОЙЛОЛТ 
E1/F1  “Гаалийн агуулахын горим” гэж импортын барааг импортын гаалийн 

болон бусад татваргүйгээр гаалийн хяналтан дор зориулалтын газар 
(гаалийн агуулахад) хадгалах гаалийн горимыг хэлнэ.

Энэхүү конвенцийн нэгээс дээш тооны хавсралтыг тайлбарлахад шаардлагатай нэр 
томьёоны бүх тодорхойлолтыг Ерөнхий хавсралтад оруулсан байгаа. Зөвхөн нэг горим буюу 
нэг практик ажиллагаанд хамаарах нэр томьёоны тодорхойлолт тухайн Тусгай хавсралт буюу 
тухайн бүлэгт байгаа.

4. ГААЛИЙН АГУУЛАХЫН ГОРИМЫН ҮНДСЭН ШИНЖҮҮД

4.1.  Зарчим

Стандарт 1

Гаалийн агуулахын горим нь энэ бүлгийн заалтаар, мөн холбогдолтой бол Ерөнхий хавсралтын 
заалтаар зохицуулагдана.

Шинэчлэн найруулсан Киотогийн конвенц нь заавал дагаж мөрдөх хэд хэдэн үндсэн 
заалттай бөгөөд тэдгээр нь Ерөнхий хавсралтад байдаг. Гаалийн байгууллагууд өөрсдийн 
өдөр тутмын үйл ажиллагаандаа мөрдлөг болгон ажилладаг гаалийн горим болон практик 
ажиллагааг хоорондоо уялдуулж, хялбарчлахад хэрэгтэй гэж үзсэн гол гол зарчмууд Ерөнхий 
хавсралтад тусгагдсан байгаа.

Ерөнхий хавсралтын тэдгээр үндсэн заалтууд нь бүх Тусгай хавсралт болон бүх бүлэгт 
хамааралтай учир тэдгээр үндсэн заалтууд бүгд Гаалийн агуулахад хамаарна. Энэ бүлгийн 
заалтыг хэрэгжүүлэхдээ түүгээр зохицуулагдаагүй асуудлын хувьд Ерөнхий хавсралтын 
хөнгөлөлтийн ерөнхий зарчмуудыг байнга удирдлага болгон ажиллавал зохино. Ялангуяа, 
Ерөнхий хавсралтын Ерөнхий зарчмын тухай 1 дүгээр бүлэг, Бүрдүүлэлт болон гаалийн ёс 
журмын бусад ажиллагааны тухай 3 дугаар бүлэг, Гаалийн болон бусад татварын тухай 4 
дүгээр бүлэг, Баталгааны тухай 5 дугаар бүлэг болон Гаалийн хяналтын тухай 6 дугаар бүлгийг 
Гаалийн агуулахын тухай энэ бүлэгтэй холбож уншина.

Хэлэлцэн тохирогч Талууд ялангуяа Ерөнхий хавсралтын Стандарт 1.2-ыг анхаарах ёстой 
бөгөөд үндэсний хууль тогтоомждоо Гаалийн агуулахын хувьд хангасан байвал зохих болзол 
нөхцөл, мөн хийж гүйцэтгэсэн байх ёс журмын ажиллагааг заасан байна.

Хэлэлцэн тохирогч Талууд энэ конвенцийн 2 дугаар зүйлд заасны дагуу энэ бүлэгт 
Хавсралтад зааснаас илүү хөнгөлөлт үзүүлэхийг эрмэлзэнэ.

4.2.  Гаалийн агуулахын ангилал

Стандарт 2

Үндэсний хууль тогтоомжид тухайн барааг захиран зарцуулах эрх бүхий аливаа этгээдэд нээлттэй 
байх гаалийн агуулах (гаалийн нээлттэй агуулах)-ын талаар заасан байна.

Стандарт 3

Хэрэв худалдаанд оролцогчдын зүгээс тавьсан тусгай шаардлагыг хангахад шаардлагатай бол 
үндэсний хууль тогтоомжид зөвхөн тодорхой этгээд ашиглах гаалийн агуулах (гаалийн хаалттай 
агуулах)-ын талаар заасан байна.
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Хоёр төрлийн гаалийн агуулах, тодруулбал, гаалийн хаалттай агуулах болон гаалийн 
нээлттэй агуулах байна.

Гаалийн нээлттэй агуулах нь тийм агуулахад хадгалсан буюу хадгалах барааг захиран 
зарцуулах эрх бүхий аливаа этгээдэд нээлттэй байна гэж Стандарт 2-т заасан байгаа. Уг этгээд 
нь холбогдох импортлогч, уг барааг агуулахад байхад нь худалдан авсан өөр аливаа этгээд, 
эсхүл уг барааг өмчлөх эрхтэй, эсхүл түүнийг захиран зарцуулах хууль ёсны эрхтэй бусад 
этгээд (хувь хүн буюу хуулийн этгээд) байж болно.

Үндэсний хууль тогтоомжид зааснаар, гаалийн нээлттэй агуулахыг гаалийн байгууллага, 
эсхүл өөр бусад төрийн байгууллага, эсхүл хувь хүн, эсхүл хуулийн этгээд байгуулж болохоор 
байдаг. Стандарт 3-ын хувьд бүр цаашлаад гаалийн хаалттай агуулах байгуулж болох талаар 
үндэсний хууль тогтоомжид заасан байхыг шаардсан байгаа. Энэ нь худалдаанд оролцогчдын, 
эсхүл үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн тусгай шаардлагад нийцэхээс гадна нэр бүхий тодорхой 
этгээдүүд ийм агуулахад тодорхой зорилгоор ашиглах бараа хадгалах боломжтой болно. 
Гаалийн хаалттай агуулахууд гол төлөв үйлдвэрийн газрын байранд, эсхүл түүний ойролцоо 
байдаг.

Гаалийн хаалттай агуулахад хадгалж болох барааг үндсэндээ нэр төрлөөр хязгаарладаггүй. 
Гэвч бас Стандарт 6-д гаалийн байгууллага ийм агуулахад оруулж болох барааны нэр төрлийг 
заана гэсэн байгаа.

Зарим байгууллага (улс) тусгай төрлийн барааны хувьд, жишээлбэл, нисэх онгоцны 
сэлбэгийг Уялдуулсан системийн дагуу ангилахыг шаардахгүй байх зэрэг агуулахын 
хялбарчилсан горим тогтоох замаар худалдаанд оролцогчдод нэмэлт хөнгөлөлт эдлүүлэхээр 
заасан байдаг. Энэхүү хялбарчилсан горимын жишээ Зүүлт 1-д байгаа болно.

4.3. Агуулах байгуулах, түүний менежмент болон түүнд тавих хяналт

Стандарт 4

Гаалийн байгууллага гаалийн агуулах байгуулах, түүний зохицол болон менежментэд тавигдах 
шаардлага, мөн гаалийн хяналтын арга хэмжээг зааж тогтооно.

Гаалийн агуулахад бараа хадгалах, нөөцийн тооцоо хийх, тоо бүртгэл явуулах арга 
хэмжээг гаалийн байгууллагын зөвшөөрлөөр гүйцэтгэнэ.

Гаалийн агуулах байгуулахад ерөнхийдөө гаалийн байгууллагын зөвшөөрөл шаардлагатай 
боловч гаалийн агуулахын менежменттэй холбоотой бүх шаардлагыг тоочих боломжгүй юм. 
Эдгээр шаардлага нь тухайн агуулахыг гаалийн байгууллага, өөр бусад төрийн байгууллага, 
эсхүл хувь хүн эрхлэн явуулдаг, мөн тухайн агуулах нь нээлттэй, эсхүл хаалттай гэдгээс 
хамааран өөр өөр байж болох юм. Иймээс эдгээр шаардлага нь тухайн нөхцөл байдлаас 
хамаарч өөр өөр байх болно. Эдгээр шаардлага нь бас барааг луйврын аргаар агуулахаас 
гаргах, өөр бараагаар солих зэрэг гаалийн байгууллагад учирч болох эрсдэлээс, мөн түүнчлэн 
тэнд хадгалах барааны импортын гаалийн болон бусад татварын хэмжээнээс хамаарна. Зарим 
тохиолдолд барааг гаалийн агуулахын горимоор битүү байр талбайд хадгалдаг. Гэвч гаалийн 
байгууллагын хувьд ч, иргэдийн хувьд ч адилхан практикийн ач холбогдолгүй, эсхүл бодит 
эрсдэлд зохицоогүй шаардлага тавих буюу тийм арга хэмжээ авах нь хэвийн үйл ажиллагаанд 
хүндрэл учруулж, бүр хохиролтой ч байх тал байна. Ерөнхийдөө гаалийн байгууллага гаалийн 
хяналтыг зохих ёсоор явуулахын тулд дараах шаардлагыг анхаарч үзвэл зохино:

- гаалийн агуулахыг давхар цоожлохыг шаардах (холбогдох этгээдийн болон гаалийн 
байгууллагын цоожоор);

- байр агуулахыг байнгын, эсхүл тогтмол давтамжтай хараа хяналтад байлгах;

- агуулахад оруулсан барааны данс бүртгэл хөтлөх, эсхүл хөтлөхийг шаардах (тусгай 
бүртгэл, эсхүл холбогдох мэдүүлгийг ашиглах замаар);

- агуулахад байгаа бараанд үе үе тооллого хийх.
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Гаалийн хараа, хяналтыг биечлэн очих, урьдчилан мэдэгдэлгүйгээр гэнэтийн шалгалт 
хийх, тогтмол хугацаагаар аудитын шалгалт хийх зэргээр хэрэгжүүлж болно. Агуулахад бараа 
хадгалах, нөөцийн тооцоо хийх, тоо бүртгэл явуулах арга хэмжээг гаалийн байгууллагын 
зөвшөөрлөөр гүйцэтгэнэ. Дээр дурдсан шаардлага нь тэгээд дуусахгүй бөгөөд зөвхөн зарим 
үндсэн шаардлагыг л тоочин харуулж байгаа хэрэг болно. (Бас Гаалийн хяналт, эрсдэлийн 
менежментийн тухай Ерөнхий хавсралтын 6 дугаар бүлгийн зааврыг үз).

Агуулахын байр байдал, эсхүл гаалийн хяналтын арга хэмжээ нь барааг гаалийн 
байгууллагын зөвшөөрөлгүйгээр оруулах, гаргах, эсхүл солих боломж олгохооргүй тохиолдолд 
олон байгууллага (улс) баталгаа шаарддаггүй. (Бас Ерөнхий хамсралтын Стандарт 5-ын 
зааврыг үз).

4.4.  Бараа оруулах болон байх хугацаа

Практик зөвлөмж 5

Импортын гаалийн болон бусад татвартай, эсхүл дор дурдсанаас бусад шалтгаанаар тогтоосон 
хориг, хязгаар бүхий импортын бүх төрлийн барааг, түүний тоо хэмжээ, гарал үүслийн улс, 
илгээсэн буюу хүлээн авах улсыг үл харгалзан гаалийн нээлттэй агуулахад хадгалахыг зөвшөөрнө:

- нийгмийн ёс зүй буюу хэв журам, нийгмийн аюулгүй байдал, нийгмийн эрүүл ахуй 
буюу эрүүл мэнд, мал эмнэлэг буюу ургамал хорио цээрийн шалтгаанаар; эсхүл

- патент, худалдааны тэмдэгт, зохиогчийн эрхийг хамгаалах шалтгаанаар.

Аюултайд тооцогдох, бусад бараанд нөлөөлж болзошгүй, эсхүл тусгай тоноглол шаардах 
барааг зөвхөн тэдгээрт тусгайлан зориулсан гаалийн агуулахад оруулна.

Практик зөвлөмж 5-ын энэ хоёр догол мөрөнд  заасан хориг, хязгаарлалтыг бараа гаалийн 
нутаг дэвсгэрт орох үед мөрддөг бөгөөд ингэснээр тийм хориг, хязгаарлалтад хамрагдсан 
бараа гаалийн агуулахад орох боломж урьдаас хаагдсан байдаг болохыг энд тэмдэглэх нь 
зүйтэй.

Гэвч эдийн засгийн шалтгааны үүднээс тавьсан, барааг зөвхөн дотоодын хэрэглээнд 
зориулан оруулахад мөрддөг өөр бусад зарим нэг хориг, хязгаар байна. Тийм хориг, хязгаарт 
хамаарах барааг гаалийн агуулахад оруулахыг зөвшөөрнө. Энэ заалтыг мөрдлөг болгон, тийм 
барааг буцаан гаргах арга хэмжээ авч дуусах хүртэл хугацаагаар гаалийн агуулахад байлгаж 
болно. Хязгаарласан барааны хувьд, агуулахын горим нь тийм барааны бүрдүүлэлтэд 
шаардлагатай лиценз, зөвшөөрөл, бусад бичиг баримт бүрдүүлэхэд хангалттай цаг хугацаа 
олгодог.

Стандарт 6

Гаалийн байгууллага гаалийн хаалттай агуулахад оруулах барааны нэр төрлийг заан тогтооно.

Стандарт 11

Гаалийн байгууллага худалдаанд оролцогчдын хэрэгцээ шаардлагыг харгалзан барааг гаалийн 
агуулахад хадгалахыг зөвшөөрсөн цаад хугацааг тогтоох бөгөөд амархан муудахгүй барааны 
хувьд уг хугацаа нь нэг жилээс доошгүй байна.

Энэ 2 заалт нь гаалийн агуулахад оруулж болох барааны нэр төрөл, тэнд байх хугацаанд 
хамаарна.

Практик зөвлөмж 5-д зааснаас бусад, дотоодын хэрэглээнд зориулан оруулах бараанд 
хамаарч болох зарим хориг, хязгаарлалт барааг гаалийн нээлттэй агуулахад хадгалах бараанд 
хамаарахгүй. Хориглосон барааг түүнийг буцаан гаргах арга хэмжээ дуусах хүртэл хугацаагаар 
агуулахад оруулж болох юм. Хязгаарласан барааны хувьд, агуулахын горим нь тийм барааны 
бүрдүүлэлтэд шаардлагатай лиценз, зөвшөөрөл, бусад бичиг баримт бүрдүүлэхэд хангалттай 
цаг хугацаа олгодог.

Гаалийн хаалттай агуулах нь энэ бүлгийн Стандарт 3-т зааснаар өөр ангилалд хамаарах 
бөгөөд зөвхөн тусгай зөвшөөрөл бүхий барааг тэнд хадгалахыг зөвшөөрнө. Тэгэхээр гаалийн 
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байгууллага хаалттай агуулахад хадгалж болох барааг өөрийн дураар тогтоож болно. Гаалийн 
байгууллага худалдаанд оролцогчдын онцгой шаардлагыг харгалзан үзэж, ямар бараа 
оруулахыг зөвшөөрөх учир эдгээр барааны барааны хувьд ерөнхий дөө хязгаарлалт байхгүй.

Хаалттай агуулах нь худалдаанд оролцогчдын тодорхой хэрэгцээ шаардлагыг хангах 
зорилгоор зөвшөөрөгдсөн горим учир тухайн бараанд хамаарах аливаа хязгаарлалт тавих 
бол тэр нь агуулах эрхлэгчийн үйл ажиллагааны хүрээнээс хамаарна. Тэгэхээр электрон бараа, 
эсхүл түүний бүрдэл хэсгийг үйлдвэрлэдэг этгээдийн хувьд зөвхөн уг үйл ажиллагааны хүрээнд 
хамаарах бараа хадгалахыг зөвшөөрнө.

Гаалийн нээлттэй агуулахын хувьд Практик зөвлөмж 5-д заасан шиг аюултайд тооцогдох, 
бусад бараанд нөлөөлж болзошгүй, эсхүл тусгай тоноглол шаардах барааг зөвхөн тэдгээрт 
тусгайлан зориулсан гаалийн агуулахад оруулна.

Гаалийн байгууллага Стандарт 11-д заасны дагуу гаалийн агуулахад бараа хадгалах цаад 
хугацааг тогтоохдоо хадгалах бодисын (барааны) мөн чанар, түргэн муудах бараа мөн эсэх, 
барааны хадгалалтын хугацаа хэтрэх эсэх болон тэдгээртэй адилтгах өөр бусад хүчин зүйлийг 
харгалзан үзнэ.

Практик зөвлөмж 7

Экспортолсон тохиолдолд импортын гаалийн болон бусад татварыг нь буцаан өгөх барааны 
хувьд тэдгээр татварыг нэн даруй буцаан авах боломж олгох үүднээс холбогдох барааг цаашид 
экспортлох нөхцөлөөр гаалийн агуулахад оруулахыг зөвшөөрнө.

Практик зөвлөмж 7-д гаалийн агуулахын горимоор зарим тохиолдолд барааг бүрмөсөн 
гаргахтай адил давуу тал олгох тохиолдлыг заасан. Ер нь барааны гаалийн болон бусад татварыг 
зөвхөн уг барааг гадагш бодитоор гаргасан тохиолдолд буцаан олгох боломжтой байдаг. Гэвч 
энэ Практик зөвлөмжид гадаадад гаргах барааг бодитоор гаргахаас өмнө агуулахад оруулж, 
тэгсэн даруй импортын гаалийн болон бусад татварыг нь буцаан олгох боломж бүрдэх талаар 
заасан. Тухайлбал, энэ практикийг татвар буцаан олгох горимд хамаарах барааны хувьд, 
эсхүл гэрээнд заасантай тохироогүй тохиолдолд буцаан гаргах барааны хувьд, эсхүл үндэсний 
хууль тогтоомжоор хүлээн зөвшөөрсөн өөр бусад шалтгаантай барааны хувьд мөрдөж болно.

Энэ Практик зөвлөмжийг мөрдөхөд тухайн барааг дараа нь гаргасан байх нөхцөл нь 
чухал юм. Зарим тохиолдолд уг барааг гаргасан байх үүргээ биелүүлэх нөхцөл болгож 
гаалийн байгууллага баталгаа шаардаж болно. Ийм практик хяналтын нэмэлт арга хэмжээ 
авах шаардлагатай гэж гаалийн байгууллага үзсэн тохиолдолд, гаргахаас нь өмнө хаалттай 
агуулахад байршуулах барааны хувьд, эсхүл зарим нэг эмзэг (sensitive, өртөмтгий) барааны 
хувьд байж болно.

Практик зөвлөмж 8

Түр хугацаагаар оруулах горимд байгаа барааг цаашид экспортлох, эсхүл зөвшөөрөгдсөн бусад 
байдлаар захиран зарцуулах зорилгоор, уг горимын дагуу хүлээх үүргийг хойшлуулж буюу 
дуусгавар болгож гаалийн агуулахад оруулахыг зөвшөөрнө.

Ер нь өөрчлөлт оруулалгүй буцаан гаргах нөхцөлтэйгөөр түр хугацаагаар оруулсан барааны 
хувьд, эсхүл дотоодод боловсруулах зэрэг татвар хойшлуулах горимын дагуу түр хугацаагаар 
оруулсан барааны хувьд холбогдох горим нь тухайн барааг, эсхүл орлох бүтээгдэхүүнийг 
биетээр гаргасан тохиолдолд дуусгавар болдог. Гэвч энэхүү конвенцийн эдгээр горимд 
хамаарах бүлгүүдэд барааг гаалийн өөр горимд байршуулсан бол тухайн горимыг дуусгавар 
болгохыг зөвшөөрөх талаар бас заасан байгаа. Практик зөвлөмж 8 нь тэдгээр бусад заалтад 
хүч өгч, гаалийн агуулахын горимын тодорхойлолтод зааснаас илүү хөнгөлөлттэй нөхцөлийг 
санал болгож байгаа юм. Тэр тодорхойлолтоор барааг гаалийн агуулахад зөвхөн импортын 
гаалийн болон бусад татваргүй байршуулахыг зөвшөөрсөн байгаа. Энэ Практик зөвлөмжид 
зааснаар, түр хугацаагаар оруулах горимд байгаа бөгөөд гаалийн агуулахад байршуулсан 
барааг агуулахаас гаргасан даруй гаалийн өөр горимд, жишээлбэл, дамжуулан өнгөрүүлэх 
гаалийн горимд, эсхүл дотоодын хэрэглээнд зориулан оруулах горимд байршуулах боломжтой 
болно.
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Практик зөвлөмж 9

Дотоодын гаалийн болон бусад татвар ногдуулах, эсхүл ногдуулж барагдуулсан бөгөөд 
экспортлохоор төлөвлөж байгаа барааг дотоодын тийм гаалийн болон бусад татвараас чөлөөлөх, 
эсхүл тэдгээр татварыг буцаан авах боломж олгох үүднээс түүнийг цаашид экспортлох нөхцөлөөр 
гаалийн агуулахад оруулахыг зөвшөөрнө.

Ердийн тохиолдолд гаалийн агуулахын горим нь гаалийн хяналтад байгаа барааг 
импортын гаалийн болон бусад татваргүй хадгалах зориулалттай байдаг.

Практик зөвлөмж 9 нь худалдаанд оролцогч нарт хоёр талын хөнгөлөлт үзүүлж байна. 
Нэгдүгээрт, түүнд дотоодын гаалийн болон бусад татвар төлсөн бөгөөд экспортлохоор 
төлөвлөсөн барааг агуулахад хадгалж болох талаар заасан байгаа. Энэ нь хамрах хүрээний 
хувьд энэ горимын тодорхойлолтоос илүү өргөн хүрээтэй юм. Түүнээс гадна худалдаанд 
оролцогч бараагаа агуулахад байршуулсан даруй, мөн түүнийг бодитоор гаргахаас өмнө 
дотоодын гаалийн болон бусад татвараа буцаан авах эрх нь нээгдэнэ.

4.5. Зөвшөөрөгдсөн үйл ажиллагаа

Стандарт 10

Агуулахад байгаа барааг захиран зарцуулах эрх бүхий аливаа этгээд гаалийн байгууллагаас 
үндэслэлтэй гэж үзсэн бол дараах үйл ажиллагааг явуулж болно:

(a) бараанд үзлэг шалгалт хийх;

(b) шаардлагатай бол гаалийн болон бусад татвар төлж, дээж (загвар) авах;

(c) барааны чанар, бүрэн бүтэн байдлыг хадгалан хамгаалахад шаардлагатай үйл 
ажиллагаа явуулах;

(d) барааны сав боодол, зах зээлд борлогдох чанарыг сайжруулахад шаардлагатай, 
эсхүл овор ихтэй барааг хэсэглэх, сав боодлыг бүлэглэх, ангилах, зэрэглэл тогтоох, 
дахин савлах зэргээр барааг ачилтад бэлтгэхэд шаардлагатай өөр бусад ердийн 
арчилгааны үйл ажиллагаа явуулах.

Гаалийн агуулахад бараа арчилгааны болон бусад үйл ажиллагаа явуулахыг зөвшөөрөх 
нь худалдаанд оролцогч болон барааны эзэн (өмчлөгч)-д мэдээж ашигтай. Гаалийн 
байгууллагаас зөвшөөрсөн үйл ажиллагаанд ерөнхийдөө барааны үндсэн шинжид үл нөлөөлөх 
үйл ажиллагаа хамаарна. Тэр нь утаж ариусгах, хатаах болон агааржуулах зэргээр барааг 
арчлан хамгаалахад шаардлагатай үйл ажиллагаа байж болно.

Эдгээр үйл ажиллагаанд барааны өнгө үзэмж (сав боодол), зах зээлд борлогдох чадварыг 
нь дээшлүүлэх зорилго бүхий овор хэмжээ ихтэй барааг жижиглэн савлах, ангилах, зэрэглэл 
тогтоох, дахин савлах ажиллагаа хамаарна. Эдгээр үйл ажиллагааг зөвшөөрөх гол зорилго 
нь тухайн барааг эцсийн эцэст захиран зарцуулах боломжийг алдагдуулалгүй, агуулахад байх 
хугацаанд нь түүний бүрэн бүтэн байдлыг хангах явдал юм. Эдгээр үйл ажиллагаа нь барааны 
мөн чанарыг өөрчлөх зорилгогүй учир түүнд хольж найруулах (blending), боловсруулах 
(processing), үйлдвэрлэл явуулах (manufacture) ажиллагаа хамаарахгүй. Бас Ерөнхий 
хавсралтын Стандарт 3.9-ийн зааврыг үзэх хэрэгтэй.

4.6. Өмчлөх эрхийг шилжүүлэх

Стандарт 12

Агуулахад хадгалагдсан барааны өмчлөх эрхийг шилжүүлэхийг зөвшөөрнө.

Худалдааны явцад бараа агуулахад байх хугацаанд түүний эзэн солигдох тохиолдол байж 
болно. Гаалийн байгууллага үүнд саад болох ямар ч үндэс байхгүй. Гэвч агуулахад байгаа 
бараа ямар ч хүний гарт очсон хамаагүй агуулахад тавигддаг ерөнхий нөхцөл шаардлагууд 
биелэгдэж байх ёстой. Мөн өмчлөх эрх шилжсэн бол тэр нь үндэсний хууль тогтоомжийн 
дагуу хүчин төгөлдөр болсон байна. (Ерөнхий хавсралтын 4 дүгээр бүлгийн зааврыг үз).
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4.7. Бараа чанараа алдах

Стандарт 13

Гаалийн агуулахын горимд байхдаа аюул осол буюу давагдашгүй хүчин зүйлийн улмаас чанараа 
алдсан, эсхүл муудсан барааг тийнхүү чанараа алдсан, эсхүл муудсан нь зохих ёсоор тогтоогдсоныг 
гаалийн байгууллага хүлээн зөвшөөрсөн бол тийнхүү чанараа алдсан, эсхүл муудсан байдлаар нь 
импортлогдсонд тооцож, дотоодын хэрэглээнд зориулан оруулахаар мэдүүлэхийг зөвшөөрнө.

Энэ заалт нь аюул осол буюу давагдашгүй хүчин зүйлийн улмаас чанараа алдсан, эсхүл 
муудсан бараанд хамаарах Ерөнхий хавсралтын Стандарт 3.44 болон түүний заавартай 
адилхан. Гэвч Стандарт 13 нь барааг дотоодын хэрэглээнд зориулан оруулахаас өмнө импортын 
лиценз, зөвшөөрөл авах зэрэг аливаа үүргээс импортлогчийг чөлөөлөхгүй.

4.8. Барааг агуулахаас гаргах

Стандарт 14

Тухайн барааг захиран зарцуулах эрх бүхий аливаа этгээд уг барааг бүхэлд нь буюу хэсэгчлэн 
гаалийн нэг агуулахаас нөгөөд шилжүүлэх, эсхүл гаалийн өөр горимд байршуулахаар гаргахыг 
тухайн тохиолдол бүрд хамаарах болзол нөхцөл, ёс журмын ажиллагаа хангагдсан бол зөвшөөрнө. 

Зарим байгууллагад (улсад) барааг гаалийн нэг агуулахаас нөгөөд шилжүүлэхэд Барааны 
мэдүүлэг тусад нь шаардалгүйгээгээр, нэг агуулахаас нөгөөд шилжүүлэх бүртгэл тооцоо (данс 
бүртгэл)-г ашиглах зэрэг хялбарчилсан горим ашигладаг. Барааг гаалийн өөр горимд хэсэг 
хэсгээр нь шилжүүлэх явдлыг бас хүлээн зөвшөөрдөг. Ингэснээр тухайн этгээд өөрийн барааг 
зөвхөн тухайн үеийн хэрэгцээнд шаардлагатай тоо хэмжээгээр агуулахаас гаргах боломж 
бүрддэг.

Энэ заалтыг холбогдох этгээд өөрийн барааг гаалийн нэг агуулахаас өөрийн дуртай 
(өөрийн сонгосон) өөр аливаа нэг агуулах руу шилжүүлэх бүрэн эрх эдэлж байгаа байдлаар 
тайлбарлаж болохгүй. Гаалийн байгууллага барааг ийнхүү шилжүүлэх болзол нөхцөлийг 
өөрөө тогтоох эрхтэй болно.

4.9. Агуулахаас гаргаагүй бараа

Стандарт 15

Үндэсний хууль тогтоомжид барааг гаалийн агуулахаас тогтоосон хугацаанд гаргаагүй тохиолдолд 
дагаж мөрдөх журмыг заасан байна.

Холбогдох этгээд бараагаа гаалийн агуулахад хадгалахыг зөвшөөрсөн хугацаа дууссан 
байхад тэндээс гаргаагүй байх тохиолдолд гаалийн байгууллага түүнийг гаргах арга хэмжээ 
авна. Жишээлбэл, гаалийн байгууллага барааг саатуулахын оронд төлбөл зохих (эсхүл 
баталгаанд заасан) гаалийн болон бусад татварыг нь хураан авч болно. Гаалийн байгууллага 
бас тухайн барааг борлуулж, борлуулсан орлогоос гаалийн болон бусад татвар, мөн бусад 
төлбөр хураамжийг хасч, зөрүүг нь түүнийг авах эрх бүхий этгээдэд олгож болно. (Бас Ерөнхий 
хавсралтын Шилжилтийн стандарт 3.45-ыг үз).

Энэ Стандартын зорилго нь бараагаа агуулахад хадгалуулсан этгээдийн болон импортын 
гаалийн болон бусад татвар хураан авах явдлыг хангах үүрэг хариуцлага бүхий гаалийн 
байгууллагын аль алиных нь ашиг сонирхлыг хамгаалахад оршино.

4.10. Гаалийн агуулахыг хаах

Стандарт 16

Аливаа нэг гаалийн агуулахыг хаах тохиолдолд холбогдох этгээд өөрийн барааг гаалийн өөр 
агуулахад шилжүүлэх, эсхүл гаалийн өөр горимд байршуулах хангалттай хугацаа олгоно. Гэхдээ 
тухайн тохиолдол бүрд хамаарах болзол нөхцөл, ёс журмын ажиллагаа хангагдсан байна.

Хаагдах гэж буй гаалийн агуулахаас бараагаа татах хангалттай хугацаа өгөх нь маш чухал 
юм. Холбогдох этгээд энэ хугацаанд амжуулан тээвэрлэлтийн асуудлаа зохицуулах, аливаа 
шаардлагатай лиценз, зөвшөөрлөө авах, эсхүл гаалийн болон бусад татвараа төлөх арга 
хэмжээ авна.
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ЗҮҮЛТ 1

МӨРДӨЖ БУЙ АРГА ТУРШЛАГА

1. Нэгдсэн Вант Улс (ИХ БРИТАНИ БОЛОН УМАРД ИРЛАНДИЙН НЭГДСЭН ВАНТ УЛС)

НИСЭХ ОНГОЦНЫ СЭЛБЭГИЙН ДЕПО (НОСД) – НИСЭХ ОНГОЦНЫ СЭЛБЭГИЙН АГУУЛАХ

НОСД (Нисэх онгоцны сэлбэгийн агуулах)-ын горим нь Олон улсын иргэний нисэхийн 
тухай конвенц (Чикагогийн конвенц)-ийн дагуу, ялангуяа түүний 9 дүгээр хавсралтын Зөвлөмж 
4.51-д заасны дагуу нисэх онгоцны сэлбэгийн талаар Нэгдсэн Вант Улсын хүлээсэн үүргийг 
биелүүлэх зорилгоор бий болсон. Уг заалтад дараах зүйл тусгагдсан:

“Хэлэлцэн тохирогч Улсууд Хэлэлцэн тохирогч бусад Улсуудын авиа компани 
болон/буюу операторт зориулж нисэх онгоцны тоног төхөөрөмж, сэлбэг хэрэгсэл, 
газрын, сургалтын болон аюулгүй байдлын тоног төхөөрөмжийг гаалийн болон бусад 
татвар, өөр бусад төлбөр хураамжтай үгүйг үл харгалзан, энэ Хавсралтын заалтын 
дагуу, эсхүл аливаа өөр бусад арга хэмжээний хүрээнд оруулах, гаргахыг зөвшөөрсөн 
горим батлан хэрэгжүүлнэ. Холбогдох авиа компани, эсхүл оператор нь бичиг баримтаа 
хялбаршуулсан горимын дагуу бүрдүүлсэн тохиолдолд Хэлэлцэн тохирогч Талууд тийм 
барааг оруулах, гаргах бүрдүүлэлтийг шуурхай хийж гүйцэтгэнэ. Энэ арга хэмжээ нь 
нийтийн зориулалттай худалдааны бараа, хоол хүнс, ундаа, тамхинд хамаарахгүй.”

Усан онгоцоор олон төрлийн жижиг сэлбэгийг тээвэрлэж болдог бол жингийн 
хязгаарлалтаас болж нисэх онгоцоор тийнхүү сэлбэг тээвэрлэх боломжгүй байдаг.

Тиймээс энэ хүндрэлээс гарахын тулд НОСД-гоос авч хэрэгжүүлж буй энэхүү арга хэмжээ 
нь Нэгдсэн Вант Улс (НВУ)-ын харьяаны бус авиа компани болон онгоцны сэлбэг нийлүүлэлт, 
засвар үйлчилгээний ажил эрхэлдэг НВУ-ын байгууллагуудын эрхлэгч нар (операторууд) 
гэнэтийн үед гаалийн болон бусад татвараас чөлөөлөгдөх онгоцны сэлбэгийн дэлгүүр 
байгуулан ажиллуулах боломжийг нээн өгч байгаа юм; нисэх онгоцны эд ангийг гэнэт солих 
шаардлага гарсан үед тэнд байгаа барааг авч хэрэглэх бөгөөд НОСД-д байгаа барааг тэнд 
хугацааны хязгаарлалтгүйгээр хадгална.

Энэ депогийн мөн чанар нь түүний хялбаршуулсан үйл ажиллагаанд оршино. НОСД-ын 
статус авах өргөдлийг дараах тохиолдолд авч үзэж болно:

- өөрийн нисэх онгоцны үйлчилгээг хариуцсан НВУ-ын бус авиа компани тийм өргөдөл 
гаргасан байх;

- НВУ-ын бус авиа компанийн өмчлөлд байгаа, эсхүл үйл ажиллагааг нь тийм авиа 
компаниас эрхлэн явуулж буй нисэх онгоцны үйлчилгээ хариуцсан Британийн, эсхүл 
Европын Холбооны авиа компани тийм өргөдөл гаргасан байх;

- Европын Холбооны нисэх онгоцноос бусад нисэх онгоцны засвар үйлчилгээг 
хариуцсан нисэхийн инженер техникийн ажил, үйлчилгээ гүйцэтгэгч компани тийм 
өргөдөл гаргасан байх.

Хэрэв хүлээн зөвшөөрөгдвөл, холбогдох оператор нь хяналт шалгалтын зорилгоор 
зөвшөөрлийн үл давтагдах дугаар авах бөгөөд хаана ажиллаж байгаа газраа НОСД-гийн 
эрхтэйгээр ажиллана.

Сэлбэг хэрэгслийг НВУ руу оруулах тохиолдолд зөвшөөрлийн үл давтагдах дугаараа 
хэлэхэд л хялбаршуулсан мэдүүлэг шаардана. Бараагаа Уялдуулсан системийн дагуу ангилах 
шаардлагагүй; энэ нь операторуудын зардлыг хэмнэхэд чухал ач холбогдолтой. Сэлбэг, эд 
ангийг депо хооронд дамжуулах, засвар үйлчилгээнд зориулан хүргүүлэх боломжтой бөгөөд 
энэ тохиолдолд холбогдох худалдааны бичиг баримт дагалдана. Тухайн оператор НОСД-д 
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оруулсан, түүнээс гаргасан барааны хөдөлгөөнийг тухай бүх (үргэлж) ойлгомжтой байдлаар 
бичиж тэмдэглэж байх шаардлагатай.

НОСД-д тавих хяналт шалгалтыг тухайн НОСД-ын асуудлыг хариуцсан байцаагч эрсдэлийн 
тооцоог үндэслэн онилох замаар холбогдох газар дээр нь очиж хийнэ.

НОСД нь НВУ-д тодорхой хугацаагаар амжилттай ажиллаж байгаа бөгөөд Киотогийн 
конвенцийн хоёр чухал зарчмыг амьдралд хэрэгжүүлж байна; хялбаршуулсан горим болон 
гаалийн онилгоот хяналт шалгалт. Өнөөдрийн байдлаар НОСД-ын асуудлыг онцгойлон 
зохицуулсан хууль тогтоомж Европын Холбоонд байхгүй боловч онгоцны сэлбэгийн гаалийн 
бүрдүүлэлтийн асуудлыг Европын Комисс дэлхий дахины хэмжээнд авч үзэж байгаа бөгөөд 
удахгүй тийм зохицуулалттай болж магадгүй юм. НВУ-ын хувьд уг хууль тогтоомж нь одоогийн 
бидний хэрэгжүүлж буй схемтэй адил (бидний жишээг дагаж) хялбаршуулсан зохицуулалттай 
байгаасай гэж бид чин сэтгэлээсээ хүсч байна.

-----------------------------------
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1. УДИРТГАЛ

Зарим гаалийн байгууллага импортын гаалийн болон бусад татварын хувьд ерөнхийдөө 
гаалийн нутаг дэвсгэрийн гадна байгаад тооцогдох газарт оруулах барааг үндсэндээ гадаад 
худалдаа болон олон улсын худалдааны хөгжилд түлхэц үзүүлэх зорилгоор гаалийн болон 
бусад татвараас чөлөөлдөг. Ийм газрыг 2 дугаар бүлэгт “чөлөөт бүс” гэсэн байгаа. Зарим 
байгууллагад (зарим улсад) “чөлөөт боомт”, “чөлөөт агуулах”, эсхүл “гадаад худалдааны бүс” 
гэсэн өөр янз бүрийн нэр хэрэглэдэг. Чөлөөт бүсэд оруулсан бараа үндсэндээ гаалийн ердийн 
хяналтаас гадуур байна.

Гаалийн нутаг дэвсгэрээс чөлөөт бүсэд бараа оруулахад ер нь импортын гаалийн болон 
бусад татвараас, эсхүл барааг экспортлох үед буцаан өгдөг дотоодын (гаалийн болон бусад) 
татвараас чөлөөлдөг, эсхүл тэдгээрийг буцаан өгдөг.

Импортын барааг чөлөөт бүсэд гадаадаас шууд оруулаад тэнд боловсруулалгүйгээр 
дотоодын хэрэглээнд зориулан гаалийн нутаг дэвсгэрт оруулахад импортын гаалийн болон 
бусад татвар ногдуулна. Чөлөөт бүсэд боловсруулсан импортын барааны татварыг тооцоход 
үндэсний хууль тогтоомжид заасан тусгай дүрэм үйлчилдэг. Уг дүрэм нь дотоодын гарал 
үүсэлтэй бараа ашигласан байх тохиолдолд, эсхүл импортын гаалийн болон бусад татвар 
төлж оруулсны дараа чөлөөт бүсэд оруулахад нь гаалийн болон бусад татвараас чөлөөлсөн, 
эсхүл тэдгээрийг буцаан өгсөн бараа ашигласан байх тохиолдолд бас хамаарна.

Зарим нутаг дэвсгэрт (зарим улсад) чөлөөт бүстэй дүйцэхүйц гаалийн хөнгөлөлтийг 
гаалийн (баталгаат) агуулах, татвар буцаан олгох, дотоодод боловсруулах, дамжуулан 
өнгөрүүлэх зэрэг гаалийн горимын хувьд нийт нутаг дэвсгэрийн хүрээнд олгодог. Жишээлбэл, 
зарим улсад чөлөөт бүс байдаггүй боловч чөлөөт бүсийн схемийн ашиг тусыг түүнтэй адилтгах 
өөр бусад хөтөлбөрөөр дамжуулан хүртдэг.

2. ЗОРИЛГО БОЛОН ҮЙЛЧЛЭХ ХҮРЭЭ

Чөлөөт бүс байгуулах нь үйлдвэрлэл явуулах болон худалдааны өөр бусад үйл ажиллагаа 
эрхлэн явуулах зорилгоор аль нэг гаалийн нутаг дэвсгэрт хөрөнгө оруулалт хийх явдлыг 
хөхүүлэн дэмжсэн эдийн засгийн бодлогын нэг хэсэг юм. Чөлөөт бүсийн гол зорилго нь 
тухайн нутаг дэвсгэрт оруулсан барааг гаалийн болон бусад татвараас чөлөөлөх замаар 
гадаад худалдаа болон олон улсын худалдааг хөхүүлэн дэмжих явдал юм. Өөр нэг давхар 
ашиг тус нь гэвэл тухайн чөлөөт бүсэд ажлын байр бий болгох, мөн худалдаатай холбоотой 
үйл ажиллагааг хөгжүүлэх явдал болно.

Чөлөөт бүсэд үйлдвэрлэсэн барааг гол төлөв экспортолдог. Барааг экспортлоход 
ерөнхийдөө гаалийн болон бусад татвар ногдуулдаггүй тул энэ нь гадаад худалдааны 
хөгжилд түлхэц, дэм болдог. Экспортод гаргах зорилгоор дотоодын барааг бас чөлөөт бүсэд 
оруулж болох бөгөөд энэ тохиолдолд тухайн барааны хувьд дотоодын (гаалийн болон бусад) 
татвараас чөлөөлөгдөх, эсхүл түүнийг буцаан авах эрх нээгддэг. Зарим байгуулагад (зарим 
улсад) чөлөөт бүсэд боловсруулсан барааг дотоодын хэрэглээнд зориулан оруулахад арай 
бага хувь хэмжээгээр тогтоосон импортын гаалийн болон бусад татвар ногдуулдаг бөгөөд тэр 
нь зарим талаар ашигтай байдаг.

Чөлөөт бүсэд байршуулсан бараанд тавих гаалийн хяналт нь жишээлбэл гаалийн 
(баталгаат) агуулахад байгаа, эсхүл дотоодод боловсруулах горимд байршуулсан бараанд 
тавих гаалийн хяналтыг бодвол илүү уян хатан байдаг. Чөлөөт бүсэд гаалийн байгууллага 
ерөнхийдөө энгийн аргаар хяналт тавьдаг. (4 дүгээр бүлгийн зааврыг үз.)

“Чөлөөт бүс”-ийн тодорхойлолтод байгаа “ерөнхийдөө” гэдэг үг чөлөөт бүс дотор байнга 
байх машин тоног төхөөрөмж зэрэг зарим барааны хувьд хамаагүй болохыг тэмдэглэх нь 
зүйтэй.
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Олон орны гаалийн нутаг дэвсгэрт чөлөөт бүсийг “худалдааны” болон “үйлдвэрлэлийн” гэж 
заагладаг. Худалдааны чөлөөт бүсэд бараа боловсруулах буюу үйлдвэрлэхийг зөвшөөрдөггүй. 
Тэнд зөвшөөрөгдөх үйл ажиллагаа нь зөвхөн тухайн барааны бүрэн бүтэн байдлыг хангах, 
сав боодлын (зах зээлд борлогдох) чанарыг дээшлүүлэх зэрэг тухайн барааны шинж байдлыг 
өөрчлөхөөргүй үйл ажиллагаагаар хязгаарлагдана.

3. ТОДОРХОЙЛОЛТ 

Е1/F1  “Чөлөөт бүс” гэж Хэлэлцэн тохирогч Талын нутаг дэвсгэрийн нэг хэсгийг 
хэлэх бөгөөд түүнд оруулсан аливаа барааг импортын гаалийн болон 
бусад татварын хувьд ерөнхийдөө гаалийн нутаг дэвсгэрийн гадна 
байгаад тооцно.

Энэхүү конвенцийн нэгээс дээш тооны хавсралтыг тайлбарлахад шаардлагатай нэр 
томьёоны бүх тодорхойлолтыг Ерөнхий хавсралтад оруулсан байгаа. Зөвхөн нэг горим буюу 
нэг практик ажиллагаанд хамаарах нэр томьёоны тодорхойлолт тухайн Тусгай хавсралт буюу 
тухайн бүлэгт байгаа.

4. ГААЛИЙН АГУУЛАХЫН ГОРИМЫН ҮНДСЭН ШИНЖҮҮД

4.1. Зарчим

Стандарт 1

Чөлөөт бүсэд мөрдөх гаалийн журам нь энэ бүлгийн заалтаар, мөн холбогдолтой бол Ерөнхий 
хавсралтын заалтаар зохицуулагдана.

Шинэчлэн найруулсан Киотогийн конвенц нь заавал дагаж мөрдөх хэд хэдэн үндсэн 
заалттай бөгөөд тэдгээр нь Ерөнхий хавсралтад байдаг. Гаалийн байгууллагууд өөрсдийн 
өдөр тутмын үйл ажиллагаандаа мөрдлөг болгон ажилладаг гаалийн горим болон практик 
ажиллагааг хоорондоо уялдуулж, хялбарчлахад хэрэгтэй гэж үзсэн гол гол зарчмууд Ерөнхий 
хавсралтад тусгагдсан байгаа.

Ерөнхий хавсралтын тэдгээр үндсэн заалтууд нь бүх Тусгай хавсралт болон бүх бүлэгт 
хамааралтай учир тэдгээр үндсэн заалтууд бүгд Чөлөөт бүсэд хамаарна. Энэ бүлгийн заалтыг 
хэрэгжүүлэхдээ түүгээр зохицуулагдаагүй асуудлын хувьд Ерөнхий хавсралтын хөнгөлөлтийн 
ерөнхий зарчмуудыг байнга удирдлага болгон ажиллавал зохино. Ялангуяа, Ерөнхий 
хавсралтын Ерөнхий зарчмын тухай 1 дүгээр бүлэг, Бүрдүүлэлт болон гаалийн ёс журмын 
бусад ажиллагааны тухай 3 дугаар бүлэг, Гаалийн болон бусад татварын тухай 4 дүгээр бүлэг 
болон Гаалийн хяналтын тухай 6 дугаар бүлгийг Чөлөөт бүсийн тухай энэ бүлэгтэй холбож 
уншина.

Хэлэлцэн тохирогч Талууд ялангуяа Ерөнхий хавсралтын Стандарт 1.2-ыг анхаарах ёстой 
бөгөөд үндэсний хууль тогтоомждоо Чөлөөт бүсийн хувьд хангасан байвал зохих болзол 
нөхцөл, мөн хийж гүйцэтгэсэн байх ёс журмын ажиллагааг заасан байна.

Хэлэлцэн тохирогч Талууд энэ конвенцийн 2 дугаар зүйлд заасны дагуу энэ бүлэгт зааснаас 
илүү хөнгөлөлт үзүүлэхийг эрмэлзэнэ.

4.2. Чөлөөт бүс байгуулах болон түүнд хяналт тавих

Стандарт 2

Үндэсний хууль тогтоомжид чөлөөт бүс байгуулахтай холбогдуулан тавих шаардлага, чөлөөт бүсэд 
оруулах барааны нэр төрөл болон тэнд байгаа барааны хувьд ямар үйл ажиллагааг зөвшөөрөх 
талаар заасан байна.
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Чөлөөт бүс байгуулах нь үндэсний хууль тогтоомжид хэрхэн зааснаас хамаарна. Ингэхээр 
тухайн улсын нутаг дэвсгэрийн нэг хэсгийг гаалийн нутаг дэвсгэрийн гадна байлгаснаар тэр 
нь автоматаар чөлөөт бүс болно гэж заах нь хангалттай биш юм.

Чөлөөт бүсийг далайн боомт, усан боомт, нисэх онгоцны буудалд, мөн газар зүйн 
байршил, эдийн засгийн хувьд эдгээртэй адил давуу талтай (ашигтай) газар байгуулдаг. 
Чөлөөт бүс нь маш том (жишээлбэл, аль нэг боомтыг бүхэлд нь, эсхүл зарим хэсгийг нь 
хамарсан), эсхүл харьцангуй жижигхэн (нисэх онгоцны буудлын зэргэлдээ орших бяцхан 
түшиц газар) байж болно.

Чөлөөт бүсийг гаалийн байгууллага, өөр нэг төрийн байгууллага дангаараа, эсхүл хоёулаа 
хамтран зохицуулж болно. Чөлөөт бүсийн өдөр тутмын удирдлагыг уг төрийн байгууллага 
өөрөө, эсхүл холбогдох журамд заасан хувийн этгээд (байгууллага) гүйцэтгэж болно.

Чөлөөт бүсэд оруулах барааны нэр төрөл, тэнд зөвшөөрөгдсөн үйл ажиллагааг үндэсний 
хууль тогтоомжоор зохицуулах учир гаалийн байгууллага барааг чөлөөт бүсэд оруулах 
тухай бүр урьдчилан зөвшөөрөл олгох систем мөрдсөнөөс ерөнхий нэг удаагийн зөвшөөрөл 
олгох боломжтой байх нь чухал. Чөлөөт бүсэд байгаа бараанд хяналт тавихын тулд гаалийн 
байгууллагаас тогтоож болох болзол нөхцөлийн зэрэгцээ чөлөөт бүс хариуцсан төрийн 
байгууллага ялангуяа бараа хадгалахтай холбогдуулан түүний бүрэн бүтэн, аюулгүй байдлыг 
хангах арга хэмжээ авах, тэнд суурилуулсан тоног төхөөрөмж ашигласны хураамж төлөх, байр 
байгууламжийн түрээсийн төлбөр төлөх, чөлөөт бүсэд орох автомашин, хүмүүст зөвшөөрөл 
олгох, тэднийг хянах тусгай болзол нөхцөл тавьж болно.

Чөлөөт бүсэд оруулах барааны нэр төрлийг заахдаа тоо хэмжээний хязгаарлалт тавьж 
болохгүй. Тэгвэл тэр нь олон улсын худалдаанд саад учруулсан хэрэг болно.

Стандарт 3

Гаалийн байгууллага гаалийн хяналт тавихад шаардлагатай арга хэмжээг, түүний дотор чөлөөт 
бүсийн зохицол, барилгын ажил, төлөвлөлтөд хамаарах шаардлагыг журамлана.

Чөлөөт бүсийн зохистой байдал, барилгын ажил, төлөвлөлтөд хамаарах шаардлагыг 
гаалийн байгууллага журамладгийн учир нь гаалийн хяналтыг зохих ёсоор тавихад оршино. 
Энэ үүднээс гаалийн байгууллага ялангуяа дараах зүйлийг шаардаж болно:

- чөлөөт бүсийн зориулалттай барилга байгууламж нь битүү, бараа бүрэн бүтэн байх, 
бүртгэл тооцоо хийх боломжийг хангасан байхыг шаардах;

- нэвтрэх журмыг хязгаарлаж, ажлын цаг тогтоох;

- барилга байгууламж, чөлөөт бүсэд нэвтрэх журамд байнгын, эсхүл түр завсарлагатай 
хяналт тавих;

- чөлөөт бүсэд бараа оруулж байгаа этгээдээс тухайн барааны талаар зохих ёсны бүртгэл 
хөтлөх (тусгай бүртгэлийн дэвтэр хөтлөх замаар, эсхүл холбогдох мэдүүлгээр, эсхүл 
компьютер ашиглах замаар)-ийг шаардах, ингэж барааны эргэлтийг хяналтандаа авах.

Зарим байгууллагад (зарим улсад) гаалийн байгууллага эдгээр үүргийнхээ заримыг нь 
төрийн бусад байгууллагуудтай хуваалцан гүйцэтгэдэг.

Стандарт 4

Гаалийн байгууллага чөлөөт бүсэд байгаа барааг аль ч үед шалгах эрхтэй байна.

Чөлөөт бүсэд тавих гаалийн хяналт нь гаалийн (баталгаат) агуулахад тавьдаг хяналтыг 
бодвол арай уян хатан байх бөгөөд үндсэндээ холбогдох бичиг баримтын шалгалтаар 
хязгаарлагдана. Гэвч гаалийн байгууллага барааны бүртгэл мэдээ бүрэн бүтэн байх, барааны 
хувьд зөвхөн зөвшөөрөгдсөн үйл ажиллагаа явуулсан байх, мөн барааг зөвшөөрөлгүй оруулж, 
гаргахгүй байх явдлыг хангах үүднээс бараанд аль ч үед гэнэтийн шалгалт хийх эрхтэй байдаг.

Эдгээр шалгалтыг ямар хэмжээнд явуулах вэ гэдгийг Ерөнхий хавсралтын 6 дугаар бүлэг, 
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түүний зааварт заасан эрсдэлийн менежментийн системийг үндэслэн тогтооно.

4.3. Чөлөөт бүсэд бараа оруулах

Стандарт 5

Чөлөөт бүсэд бараа оруулахыг зөвхөн хилийн чанадаас шууд оруулах бараанд төдийгүй Хэлэлцэн 
тохирогч холбогдох Талын гаалийн нутаг дэвсгэрээс авчирсан бараанд бас зөвшөөрнө.

Хэлэлцэн тохирогч холбогдох Талын гаалийн нутаг дэвсгэрээс оруулсан бараа гэдэг нь 
чөлөөт эргэлтэд байсан бараа, эсхүл импортын гаалийн болон бусад татвараас тодорхой 
болзол нөхцөлтэйгөөр чөлөөлөгдөх горимд байршуулсан, эсхүл боловсруулалтын горим 
(дотоодод боловсруулах горим)-д байршуулсан бараа байж болно.

Чөлөөт бүс нь үндсэндээ дотоодын (гаалийн болон бусад) татвараас чөлөөлөгдөх, эсхүл 
түүнийг буцаан авах зорилгоор оруулсан бараагаар дүүрэх явдлыг гаргуулахгүй байхын тулд 
гаалийн байгууллага тийнхүү татвараас чөлөөлөх, эсхүл татвар буцаан өгөхдөө холбогдох 
барааг тухайн улсын нутаг дэвсгэрээс гаргасан байхыг шаардаж болно. Энэ талаар Стандарт 
8-ын заавраас үзнэ үү.

Практик зөвлөмж 6

Гадаадаас авчирсан барааг аливаа нэг чөлөөт бүсэд оруулахад тоо хэмжээ, гарал үүслийн улс, 
илгээсэн буюу хүлээн авах улсыг үл ялгаварлан хандах бөгөөд зөвхөн дор дурдсанаас өөр хориг, 
хязгаар тогтоосон гэсэн үндэслэлээр тийнхүү оруулахаас татгалзаж болохгүй:

- нийгмийн ёс зүй буюу хэв журам, нийгмийн аюулгүй байдал, нийгмийн эрүүл ахуй 
буюу эрүүл мэнд, мал эмнэлэг буюу ургамал хорио цээрийн шалтгаанаар; эсхүл

- патент, худалдааны тэмдэгт, зохиогчийн эрхийг хамгаалах шалтгаанаар.

Аюултайд тооцогдох, бусад бараанд нөлөөлж болзошгүй, эсхүл тусгай тоноглол шаардах 
барааг зөвхөн тэдгээрт тусгайлан зориулсан чөлөөт бүсэд оруулна.

Практик зөвлөмж 6-ийн хоёр улаан мөрөнд заасан хориг, хязгаарлалтыг тухайн бараа 
гаалийн нутаг дэвсгэрт орох үед мөрдөх бөгөөд энэ нь тийм хориг, хязгаарлалтад хамаарах 
бараа чөлөөт бүсэд орохоос урьдчилан сэргийлж байгаа хэрэг гэдгийг тэмдэглэх нь зүйтэй.

Гэвч гол төлөв эдийн засгийн шалтгаанаар хэрэгжүүлж буй өөр бусад зарим нэг хориг, 
хязгаарлалт байдаг боловч тэдгээрийг зөвхөн холбогдох барааг дотоодын хэрэглээнд 
зориулан оруулах тохиолдолд мөрдөнө. Ийм хориг, хязгаарлалтад хамаарах барааг чөлөөт 
бүсэд оруулбал зохино.

Гаалийн нутаг дэвсгэрээс авчирсан бараанд экспортын хориг, хязгаарлалтыг бүрэн утгаар 
нь мөрдөж болно.

Стандарт 7

Аливаа нэг чөлөөт бүсэд оруулахыг зөвшөөрсөн бөгөөд экспортлоход импортын гаалийн болон 
бусад татвараас чөлөөлөгдөх, эсхүл түүнийг нь буцаан өгөх барааг холбогдох чөлөөт бүсэд 
оруулсан даруй уг татвараас чөлөөлөх буюу түүнийг буцаан өгнө.

Стандарт 7-д зааснаар, импортын гаалийн болон бусад татвараас чөлөөлөгдсөн, эсхүл 
экспортоор гаргасан бол тэдгээрийг нь буцаан өгвөл зохих барааг чөлөөт бүсэд оруулсан 
даруй түүнийг татвараас чөлөөлөх, эсхүл холбогдох татварыг нь буцаан өгөх боломжтой 
болно. Энэхүү хөнгөлөлт нь үндэсний хууль тогтоомжоор хүлээн зөвшөөрсөн шударга 
зарчмаас үүдэлтэй бөгөөд экспортын бараа гол төлөв 0 хувийн татвартай байдаг. Ийм барааг 
гаалийн нутаг дэвсгэрт эргүүлэн оруулбал зохих ёсны импортын гаалийн болон бусад татварыг 
ногдуулж төлүүлнэ.

Үүнд ерөнхийдөө татвар буцаан олгох горимд байгаа бараа, дотоодод боловсруулах 
горимд байршуулсан бараа, гэрээнд заасантай нийцээгүйн улмаас буцаан гаргах бараа 
хамаарна.
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Стандарт 8

Аливаа нэг чөлөөт бүсэд оруулахыг зөвшөөрсөн бөгөөд экспортлоход дотоодын гаалийн болон 
бусад татвараас чөлөөлөх, эсхүл түүнийг нь буцаан өгөх барааг холбогдох чөлөөт бүсэд оруулсны 
дараа уг татвараас чөлөөлөх буюу түүнийг буцаан өгнө.

Энэ заалт нь Стандарт 7-той зэрэгцэн, чөлөөт эргэлтэд байгаа бараанд хамаарна. Чөлөөт 
эргэлтэд байгаа бараа нь гадаадын, эсхүл дотоодын үйлдвэрийн барааны аль нь ч байж 
болно. Энэ Стандарт нь дотоодын (гаалийн болон бусад) татвараас чөлөөлөгдөх, эсхүл түүнийг 
буцаан авах эрх үүсэх хугацааг л зохицуулсан байгаа. Энэ заалтаар татвараас чөлөөлөх, эсхүл 
татвар буцаан өгөх журмыг зохицуулаагүй бөгөөд уг журмыг хэрхэн зохицуулах нь Хэлэлцэн 
тохирогч Талуудын эрх мэдлийн асуудал гээд үлдээсэн байгаа. Татвараас чөлөөлөх, эсхүл 
татвар буцаан өгөхдөө холбогдох барааг тодорхой тохиолдолд тухайн улсын нутаг дэвсгэрээс 
гаргасан байхыг шаардаж болно. Ингэснээр үндсэндээ дотоодын (гаалийн болон бусад) 
татвараас чөлөөлөгдөх, эсхүл түүнийг буцаан авах зорилготой бараа чөлөөт бүсэд овоорох 
явдлаас урьдчилан сэргийлж болно. Онцгой тохиолдолд тухайн бараа хүлээн авагч улсдаа 
очсон эсэхийг гэрчлэх баримт шаардаж болно. Ийм барааг гаалийн нутаг дэвсгэрт эргүүлэн 
оруулбал зохих ёсны дотоодын (гаалийн болон бусад) татварыг ногдуулж төлүүлнэ.

Практик зөвлөмж 9

Хэрэв тухайн барааны дагалдах бичиг баримтад тодорхой мэдээлэл туссан бол, аливаа нэг чөлөөт 
бүсэд гадаадаас шууд оруулах барааны хувьд гаалийн байгууллага, барааны мэдүүлэг шаардахгүй.

Хэрэв тухайн барааны дагалдах бичиг баримтад шаардлагатай мэдээлэл тусгагдсан бол 
гадаадаас шууд чөлөөт бүсэд оруулах барааны хувьд барааны мэдүүлэг шаардахгүй байх нь 
зүйтэй. Шаардлагатай бичиг баримт нь үнийн нэхэмжлэх, тээврийн баримт, бараа илгээсэн 
тухай мэдэгдэх хуудас, эсхүл чөлөөт бүсэд оруулах барааг тусгай маягтаар тодорхойлсон 
энгийн (хялбаршуулсан) бичиг баримт байж болно.

4.4. Баталгаа

Практик зөвлөмж 10

Гаалийн байгууллага барааг аливаа нэг чөлөөт бүсэд оруулахад баталгаа шаардахгүй.

Баталгаа шаардахгүй байх талаар Ерөнхий хавсралтын Стандарт 5.4-ийн заавраас үз. 
Хувийн эзэмшлийн барилга байгууламжийг чөлөөт бүсээр зарласан зарим тохиолдолд 
баталгаа шаардвал биет шалгалтаас чөлөөлөгдөж, ингэснээр үнэн хэрэгтээ илүү их хөнгөлөлт 
эдлэх боломж бүрддэг.

Барааг чөлөөт бүс рүү оруулах зорилгоор дамжуулан өнгөрүүлэхэд шаардсан баталгаа 
энэ заалтад хамаарахгүй.

4.5. Зөвшөөрөгдсөн үйл ажиллагаа

Стандарт 11

Аливаа нэг чөлөөт бүсэд оруулсан барааны хувьд түүний чанар, бүрэн бүтэн байдлыг хадгалан 
хамгаалахад шаардлагатай, мөн түүний сав бодол, зах зээлд борлогдох чанарыг сайжруулах, 
эсхүл овор хэмжээ ихтэй барааг хэсэглэх, сав боодлыг бүлэглэх, ангилах, зэрэглэл тогтоох, дахин 
савлах зэргээр барааг ачилтад бэлтгэх ердийн арчилгаанд шаардлагатай үйл ажиллагаа явуулахыг 
зөвшөөрнө.

Стандарт 12

Хэрэв эрх бүхий байгууллагууд чөлөөт бүсэд боловсруулалт хийх, эсхүл үйлдвэрлэл явуулахыг 
зөвшөөрсөн бол боловсруулалтын, эсхүл үйлдвэрлэлийн яг ямар үйл ажиллагаа явуулж болох 
талаар тухайн чөлөөт бүсэд хамаарах аль нэг дүрэм журамд, эсхүл дээрх үйл ажиллагааг явуулдаг 
үйлдвэрийн газарт өгсөн зөвшөөрөлд ерөнхийлөн, мөн/эсхүл нарийвчлан зааж өгнө.

Стандарт 11-д барааны мөн чанарт нөлөөлөхөөргүй үйл ажиллагааг зааж өгсөн байгаа. 
Үүнийг худалдааны, эсхүл үйлдвэрлэлийн аль ч төрлийн чөлөөт бүсэд хамааруулж болно. 
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(Гаалийн (баталгаат) агуулахын тухай 1 дүгээр бүлгийн Стандарт 10-ын зааврыг үз.)

Стандарт 12 нь бас бараа боловсруулах, эсхүл үйлдвэрлэх үйл ажиллагаа явуулахыг 
зөвшөөрсөн чөлөөт бүс (олон орны гаалийн нутаг дэвсгэрт “үйлдвэрлэлийн” чөлөөт бүс 
гэдэг)-д хамаарна.

Бараа боловсруулах, эсхүл үйлдвэрлэх үйл ажиллагаа эрхлэн явуулах эрхийг уг үйл 
ажиллагаа нь үндэсний эдийн засагт ашиг тустай гэж эрх бүхий байгууллагаас үзсэн нөхцөлд 
олгохоор байж болно.

Усан онгоц үйлдвэрлэх үйл ажиллагааг ерөнхийдөө далайн боомтод байгуулсан чөлөөт 
бүсэд зөвшөөрдөг.

4.6. Чөлөөт бүсэд ашигласан бараа

Стандарт 13

Чөлөөт бүсийн дотор ашиглах барааг импортын гаалийн болон бусад татвараас чөлөөлөх 
тохиолдлууд болон ямар шаардлага хангасан байх талаар үндэсний хууль тогтоомжид заана.

Барааг чөлөөт бүсэд оруулахад импортын гаалийн болон бусад татвараас чөлөөлөөд 
зогсохгүй бас дотоодын (гаалийн болон бусад) татвараас чөлөөлдөг. Зөвхөн чөлөөт бүс 
дотор бараа тээвэрлэх, хадгалах, боловсруулах зориулалтаар ашиглах тоног төхөөрөмжийг 
бас татваргүй оруулна. Стандарт 13 нь зөвхөн үйлдвэрлэлийн боловсруулах үйл ажиллагаанд 
ашиглах зориулалттай, химийн урвалыг өдөөгч (retarders of chemical reactions), эсхүл 
түргэсгэгч (catalysts) буюу хурдасгагч (accelerators) бодис зэрэг бараанд хамаараад зогсохгүй 
бас тухайн чөлөөт бүсэд ажиллаж буй хүмүүсийн хэрэглээний бараа (ажлын байран дахь 
(ажилчдын) дэлгүүрийн бараа, түлш шатахуун, хоол хүнс болон ус ундаа)-нд хамаарна. 
Барааг чөлөөт бүсэд татваргүй оруулах журмыг тухайн барааг юунд ашиглахаас хамааран 
үндэсний хууль тогтоомжид янз бүрээр тогтоож болно. Барилгын материал, эсхүл үйлдвэрийн 
тоног төхөөрөмжийг чөлөөт бүсэд татваргүй оруулах боломжийг хэрхэн зохицуулах асуудлыг 
Хэлэлцэн тохирогч Талуудын мэдэлд үлдээсэн.

4.7. Бараа чөлөөт бүсэд байх хугацаа

Стандарт 14

Зөвхөн онцгой тохиолдолд бараа чөлөөт бүсэд байх хугацаанд хязгаарлалт тавина.

“Онцгой тохиолдол” гэдэгт бараа боловсруулах, эсхүл үйлдвэрлэх үйл ажиллагааны 
зөвшөөрөлд заасан хугацааг ойлгож болно. Гэхдээ тухайн барааны мөн чанар, түүний 
хадгалалтын хугацаа, эрүүл мэнд, аюулгүй байдлын шаардлагыг харгалзан үзнэ. 

4.8. Өмчлөх эрхийг шилжүүлэх

Стандарт 15

Аливаа нэг чөлөөт бүсэд оруулсан барааг өмчлөх эрхийг шилжүүлэхийг зөвшөөрнө.

Гаалийн (баталгаат) агуулахын тухай 1 дүгээр бүлэгт заасны адил чөлөөт бүсэд байгаа 
барааны өмчлөх эрх шилжихэд ямар нэгэн хязгаарлалт тавигдаагүй. (Ерөнхий хавсралтын 4 
дүгээр бүлгийн зааврыг бас үз.)

Худалдаж борлуулдаг гэсэн утгаар бараа чөлөөт бүсэд байх хугацаандаа хэний ч мэдэлд 
очиж (хэний ч гарт орж) болно. Гаалийн байгууллагын хувьд үүнд тээг тавих шаардлага 
байхгүй бөгөөд энэхүү Стандартын хувьд өмчлөх эрх шилжих явдлыг зөвшөөрч байгаа. Гэвч 
чөлөөт бүсэд оруулсан барааны өмчлөх эрх шилжсэний дараа ерөнхий болзол нөхцөлүүд 
зөрчигдөөгүй байх ёстой бөгөөд эрх шилжихийг зөвшөөрсөн бол тэр нь үндэсний хууль 
тогтоомжид заасны дагуу хүчин төгөлдөр болно. (Ерөнхий хавсралтын 4 дүгээр бүлгийн 
зааврыг бас үз.)

Чөлөөт бүсэд жижиглэнгийн худалдаа хийхийг хориглож болно. Яагаад гэвэл ийм төрлийн 
худалдааг дотоодын хэрэглээнд зориулан оруулах горимтой адилтган үзэж болно.
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Чөлөөт бүсэд оруулсан барааг усан онгоц болон нисэх онгоцны үйлчилгээнд ашиглахаар 
шилжүүлж болно.

4.9. Барааг чөлөөт бүсээс гаргах

Стандарт 16

Аливаа нэг чөлөөт бүсэд оруулсан, эсхүл тэнд үйлдвэрлэсэн барааг бүхэлд нь, эсхүл хэсэгчлэн 
өөр чөлөөт бүсэд шилжүүлэх, эсхүл гаалийн өөр горимд байршуулахыг тухайн тохиолдол бүрд 
хамаарах болзол нөхцөл, ёс журмын ажиллагаа хангагдсан бол зөвшөөрнө.

Зарим байгууллагад (зарим улсад) барааг нэг чөлөөт бүсээс нөгөөд шилжүүлэхэд барааны 
мэдүүлэг шинээр бичилгүйгээр, тухайн барааг нэг чөлөөт бүсээс нөгөөд шилжүүлэн бүртгэх 
хялбарчилсан журам мөрддөг. Барааг бас хэсэг хэсгээр нь гаалийн өөр горимд шилжүүлж 
болно. Ингэснээр холбогдох этгээд барааг тухайн үед хэрэгцээтэй тоо хэмжээгээрээ чөлөөт 
бүсээс гаргах боломж бүрддэг.

Стандарт 17

Барааг аливаа нэг чөлөөт бүсээс гаргахад шаардагдах ганц мэдүүлэг нь уг бараа байгаа гаалийн 
тухайн горимд ердийн үед шаардагдах барааны мэдүүлэг байна.

Үндэсний хууль тогтоомжид зааснаар барааны мэдүүлэгтэй хамт (эсхүл түүнд хавсарган) 
гаргаж өгвөл зохих бичиг баримтууд нь бас “Барааны мэдүүлэг” гэсэн ойлголтод хамаарна. 
(Ерөнхий хавсралтын 3 дугаар бүлгийн зааврыг бас үз.)

Практик зөвлөмж 18

Хэрэв аливаа нэг чөлөөт бүсэд гадаадад шууд гаргах барааны хувьд гаалийн байгууллагад ямар 
нэгэн бичиг баримт гаргаж үзүүлэх тохиолдолд, холбогдох гаалийн байгууллага тухайн барааг 
дагалдах бичиг баримтад туссанаас өөр мэдээлэл шаардахгүй.

Чөлөөт бүсэд оруулсан барааг тусгай маягтаар тодорхойлсон энгийн (хялбаршуулсан) 
бичиг баримт байхад хангалттай.

4.10. Гаалийн болон бусад татварыг тодорхойлох

Стандарт 19

Аливаа нэг чөлөөт бүсээс дотоодын хэрэглээнд зориулан оруулах барааны үнэ, тоо хэмжээ, 
түүнчлэн тухайн тохиолдолд уг бараанд хамаарах импортын гаалийн болон бусад татвар буюу 
дотоодын гаалийн болон бусад татварын хувь хэмжээг тодорхойлох зорилгоор аль өдрийг авч 
үзэх вэ гэдгийг үндэсний хууль тогтоомжид заана.

Барааг чөлөөт бүсэд оруулснаас хойш дотоодын хэрэглээнд зориулан оруулах горимд 
байршуулах хүртэлх хугацаанд гаалийн тариф, барааны үнэ өөрчлөгдөх, эсхүл ууршилт буюу 
өөр бусад хорогдлын улмаас тоо хэмжээ ч гэсэн өөрчлөгдөх магадлалтай байдаг. Иймээс 
барааг чөлөөт бүсээс гаргахад барааны үнэ, тоо хэмжээ, мөн импортын гаалийн болон бусад 
татварын хувь хэмжээг аль өдрөөр (аль мөчөөр) тооцох вэ гэдгийг тогтоох нь чухал.

Энд авч үзвэл зохих хоёр үндсэн мөч байна: чөлөөт бүсэд оруулсан өдөр болон чөлөөт 
бүсээс гаргасан өдөр. Гэвч сонголт хийхэд анхаарч авч үзвэл зохих хэд хэдэн хүчин зүйл 
байна: худалдаанд оролцогчдод шударгаар хандах, төсвийн (татварын) орлогыг бодолцох, 
бараа чөлөөт бүсэд байх хугацаанд гарсан өөрчлөлтийн үр дагавар.

Асуудлыг нааштайгаар шийдэх үүднээс зарим байгууллага (зарим улс) тухайлбал барааг 
чөлөөт бүсэд оруулсны дараа тарифын хувь хэмжээ өөрчлөгдсөн бол холбогдох этгээд аль 
хувь хэмжээгээр татвар төлөхөө өөрөө сонгох боломж олгодог.

Аль тарифыг мөрдөх вэ гэдгийг тогтоохын тулд аль мөчийг авч үзэх вэ гэдгийг шийдэх 
янз бүрийн хувилбаруудыг Ерөнхий хавсралтын Гаалийн болон бусад татварын тухай Стандарт 
4.5-ын заавар болон түүний Тайлбараас үзэх нь зүйтэй.
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Стандарт 20

Аливаа нэг чөлөөт бүсэд боловсруулсан, эсхүл үйлдвэрлэсний дараа дотоодын хэрэглээнд 
зориулан оруулсан бараанд тухайн тохиолдолд хамаарах импортын гаалийн болон бусад татвар 
буюу дотоодын гаалийн болон бусад татварын хэмжээг тодорхойлоход хэрэглэх дүрэм журмыг 
үндэсний хууль тогтоомжид заана.

Чөлөөт бүсэд үйлдвэрлэсэн бараанд гадаадаас шууд импортолсон барааны адилаар 
импортын гаалийн болон бусад татвар ногдуулбал чөлөөт бүс байгуулснаар олон улсын 
худалдаанд тусах ашиг тус маш бага байх болно гэдгийг энд тэмдэглэн хэлэх нь зүйтэй.

Импортын гаалийн болон бусад татварын хэмжээг тогтоох боломжийн хэд хэдэн арга 
бий. Чөлөөт бүсэд боловсруулсан барааг дотоодын хэрэглээнд зориулан оруулахад ногдуулах 
импортын гаалийн болон бусад татварын хэмжээг уг боловсруулалтын явцад ашигласан 
импортын бараанд хамаарах импортын гаалийн болон бусад татварын хэмжээгээр хязгаарлаж 
болно (чөлөөт бүсэд ашигласан импортын барааг анх чөлөөт бүсэд оруулахад ямар байсан 
тэр байдлаар нь авч үзнэ). Дотоодын гарал үүсэлтэй бараа, эсхүл импортын гаалийн болон 
бусад татвар төлж оруулсан бараа ашигласан бол татвар нь чөлөөлсөн буюу буцаан өгсөн 
дотоодын (гаалийн болон бусад) татварын хэмжээгээр, эсхүл тухайн барааг чөлөөт бүсэд 
оруулахад чөлөөлсөн импортын гаалийн болон бусад татварын хэмжээгээр хязгаарлагдаж 
болно.

Жишээлбэл, хэрэв чөлөөт бүсэд үйлдвэрлэсэн барааг дотоодын хэрэглээнд зориулан 
оруулахад дотоодын гаалийн татвар ногдуулах бол тэр нь түүнтэй адилтгах импортын бараанд 
хамаарах импортын гаалийн татварын зөвхөн 50 хувьтай тэнцүү байж болох юм.

Чөлөөт бүс дотор бараа боловсруулахад ашигласан тоног төхөөрөмжийг тийш нь 
импортын гаалийн болон бусад татваргүй оруулсан бол эргээд татвар тооцох тусгай журам 
тогтоож болно.

4.11. Чөлөөт бүсийг хаах

Стандарт 21

Аливаа нэг чөлөөт бүсийг хаах тохиолдолд холбогдох этгээд өөрийн барааг өөр чөлөөт бүсэд 
шилжүүлэх, эсхүл гаалийн өөр горимд байршуулах хангалттай хугацаа олгоно. Гэхдээ тухайн 
тохиолдол бүрд хамаарах болзол нөхцөл, ёс журмын ажиллагаа хангагдсан байна.

Чөлөөт бүсийг хаах тохиолдолд чөлөөт бүсээс бараагаа татах хангалттай хугацаа өгөх нь 
чухал. Ингэвэл холбогдох этгээд бараагаа тээвэрлэх арга хэмжээ авах, бараагаа дараагийн 
горимд байршуулахад шаардлагатай зөвшөөрөл, лиценз авах, эсхүл гаалийн болон бусад 
татвараа төлөх арга хэмжээ авах боломжтой болно. Энэ нь энэхүү Тусгай хавсралтын Гаалийн 
(баталгаат) агуулахад хамаарах 1 дүгээр бүлгийн Стандарт 16-тай төстэй.

-----------------------------------
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1. УДИРТГАЛ

Барааг нэг цэгээс нөгөө цэг рүү шилжүүлэн тээвэрлэх нь худалдааны ихэнх үйл ажиллагааны 
үндэс суурь юм. Барааг гаалийн нутаг дэвсгэрт оруулах үед ерөнхийдөө импортын гаалийн 
болон бусад татвар төлөх шаардлагатай болж, харин дараа нь түүнийг буцаан гаргахад тийнхүү 
төлсөн татвараа буцаан авах эрх тэр болгон шууд үүсдэггүй байна. Энэ шалтгаанаар олон орны 
үндэсний хууль тогтоомжид барааны уг хөдөлгөөнийг импортын, эсхүл экспортын гаалийн 
болон бусад татваргүй гүйцэтгэж, үүнтэй холбогдуулан тавигдсан шаардлага хангагдсан байх 
нөхцөлийг бүрдүүлэхийн тулд барааг гаалийн хяналтан дор тээвэрлэхээр зохицуулалт хийсэн 
байдаг. Ийм хөдөлгөөнийг зохицуулсан горимыг дамжуулан өнгөрүүлэх гаалийн горим гэж 
нэрлэдэг.

Гаалийн хэд хэдэн нутаг дэвсгэрийг дамжин өнгөрдөг барааны олон улсын тээврийг 
хөнгөвчлөх зорилгоор, тэдгээр улс орны нутаг дэвсгэрээр дамжуулан өнгөрүүлэх гаалийн 
горимоор тээвэрлэж байгаа барааны бүрдүүлэлтэд стандарт ажиллагаа мөрдөх арга хэмжээг 
холбогдох улс орнуудад зориулан олон улсын хэлэлцээрүүдэд тусгасан байдаг.

Аливаа барааг дамжуулан өнгөрүүлэх гаалийн горимоор шилжүүлэн тээвэрлэхийн тулд 
янз бүрийн заалтад байгаа тохирох нөхцөлийн дагуу гаалийн бүрдүүлэлт хийлгэх хүсэлт 
гаргасан байх хэрэгтэй. Барааны ямар мэдүүлэг ашиглах вэ гэдэг нь төлөвлөж буй дамжуулан 
өнгөрүүлэх ажиллагааны төрөл болон зохих Конвенциос хамаарна.

Хэрэв барааг гаалийн хяналтын зорилгоор гаалийн нэг нутаг дэвсгэрт байгаа гаалийн 
нэг газраас гаалийн нөгөө газарт шилжүүлэн тээвэрлэх шаардлагатай бол түүнийг дотоодод 
(үндэсний хэмжээнд) дамжуулан өнгөрүүлэх горим гэнэ. Хэрэв тухайн гаалийн газрууд 
нь нэгээс дээш тооны гаалийн нутаг дэвсгэрт байгаа бол түүнийг улс хооронд дамжуулан 
өнгөрүүлэх горим гэнэ. Дамжуулан өнгөрүүлэх гаалийн горимын тухай энэ бүлэг нь дотоодод 
(үндэсний хэмжээнд) болон улс хооронд дамжуулан өнгөрүүлэх гаалийн горимын аль алинд 
нь хамаарна.

Гэвч энэ бүлэг нь шуудангаар илгээсэн, эсхүл зорчигчийн ачаа тээшинд байгаа бараанд 
хамаарахгүй. Үүнээс гадна, энэ бүлэг нь гаалийн нэг байгууллагын хяналтын бүсэд улсын 
хилээр орсон тээврийн хэрэгслээс улсын хилээр гарах тээврийн хэрэгсэлд гаалийн хяналтын 
дор шилжүүлэн ачиж байгаа бараанд бас хамаарахгүй. Ийнхүү шилжүүлэн ачих ажиллагааны 
талаар Тусгай хавсралт Е-гийн 2 дугаар бүлэгт заасан байгаа.

Энэ зааварт Барааны мэдүүлэг гэсэн нь зөвхөн “цаас”-аар бүрдүүлсэн бичиг баримтыг 
хэлээгүй болно. Ерөнхий хавсралтын заалтуудын дагуу гаалийн байгууллага нь Барааны 
мэдүүлэгт болон дагалдах бичиг баримтуудад байгаа мэдээллийг цахим мэдээлэл дамжуулах 
сүлжээгээр гаргаж өгөхийг зөвшөөрөх ёстой. Мэдээлэл цахимаар дамжуулах талаар гаалийн 
байгууллагад хийгдэж буй бүх ажлыг хөхүүлэн дэмжвэл зохих бөгөөд үүнд дамжуулан 
өнгөрүүлэх гаалийн горимын дагуу шаардагдах мэдээлэл бас хамаарна. Европын хамтын 
нийгэмлэгийн Дамжуулан өнгөрүүлэх ажиллагааны компьютержуулсан (автоматжуулсан) 
шинэ систем (the New Computerized Transit System (NCTS))-ийн тухай танилцуулгыг зүүлт II-т 
хавсаргасан байгаа.

2. ТОДОРХОЙЛОЛТ

E1./F.4 “итгэмжлэгдсэн хүлээн авагч” гэж барааг хүлээн авагч гаалийн албанд 
үзүүлэлгүйгээр шууд өөрийнхөө байр агуулахад буулгахыг гаалийн 
байгууллагаас зөвшөөрсөн этгээдийг хэлнэ 

E2./F.5  “итгэмжлэгдсэн илгээгч” гэж барааг илгээгч гаалийн албанд 
үзүүлэлгүйгээр шууд өөрийнхөө агуулахаас ачуулахыг гаалийн 
байгууллагаас зөвшөөрсөн этгээдийг хэлнэ.
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E3/F.1  “хяналтын алба” гэж нэг буюу хэд хэдэн “итгэмжлэгдсэн илгээгч”-
ийг, эсхүл “итгэмжлэгдсэн хүлээн авагч”-ийг хариуцсан бөгөөд үүнтэй 
холбогдуулж, дамжуулан өнгөрүүлэх гаалийн бүх ажиллагааг хянах 
тусгай үүрэг гүйцэтгэдэг гаалийн газрыг хэлнэ.

E4./F.7  “дамжуулан өнгөрүүлэх гаалийн горим” гэж барааг гаалийн нэг 
газраас нөгөөд гаалийн хяналтан дор тээвэрлэх гаалийн горимыг хэлнэ.

E5./F.6  “дамжуулан өнгөрүүлэх гаалийн ажиллагаа” гэж барааг илгээгч 
гаалийн албанаас хүлээн авагч гаалийн алба хүртэл гаалийн хяналтад 
тээвэрлэхийг хэлнэ.

E6./F.2  “илгээгч гаалийн алба” гэж дамжуулан өнгөрүүлэх гаалийн ажиллагаа 
эхэлж буй гаалийн байгууллагыг хэлнэ.

E7./F.3  “хүлээн авагч гаалийн алба” гэж дамжуулан өнгөрүүлэх гаалийн 
ажиллагаа дуусгавар болж буй гаалийн байгууллагыг хэлнэ.

E8./F.8  “тээврийн хэрэгсэл” гэж дараах зүйлийг хэлнэ:

(a) нэг куб метр буюу түүнээс дээш дотоод эзлэхүүнтэй чингэлэг, 
түүний дотор задалж, угсардаг биетүүд;

(b) хуурай замын тээврийн хэрэгсэл, түүний дотор чиргүүл, хагас 
чиргүүл;

(c) төмөр замын зорчигч тээврийн буюу ачаа тээврийн  вагон;

(d) завь, сал болон бусад хөлөг онгоц; мөн

(e) нисэх онгоц.

Энэхүү конвенцийн нэгээс дээш тооны хавсралтыг тайлбарлахад шаардлагатай нэр 
томьёоны бүх тодорхойлолтыг Ерөнхий хавсралтад оруулсан байгаа. Зөвхөн нэг горим буюу 
нэг практик ажиллагаанд хамаарах нэр томьёоны тодорхойлолт тухайн Тусгай хавсралт буюу 
тухайн бүлэгт байгаа.

3. ЗАРЧИМ

Дамжуулан өнгөрүүлэх гаалийн ажиллагааны үндсэн зарчим нь барааг гаалийн нэг нутаг 
дэвсгэрт байгаа гаалийн газраас тухайн гаалийн нутаг дэвсгэрт байгаа, эсхүл гаалийн өөр нутаг 
дэвсгэрт байгаа гаалийн газар руу, импортын, эсхүл экспортын бараанд хамаарах гаалийн 
болон бусад татвар хураан авалгүй, мөн эдийн засгийн хориг, хязгаарлалт тавилгүй, бас 
гаалийн битүүмжлэл (лац, ломбо), тогтоосон хугацаа, эсхүл баталгаа гэх мэт бүх шаардлагыг 
хангасан нөхцөлд шилжүүлэн тээвэрлэхийг зөвшөөрөх явдал юм.

Үндэсний хууль тогтоомжийн дагуу импортлохыг хориглосон, эсхүл хязгаарласан барааны 
хувьд гаалийн нутаг дэвсгэр дээгүүр дамжуулан өнгөрүүлэх гаалийн үйл ажиллагааг зөвшөөрч 
болох юм. Энэ тохиолдолд, гаалийн байгууллага тусгай зөвшөөрөл авсан (олгосон) байх, мөн 
хүрэх газрын гаалийн нутаг дэвсгэрт бараа хүрч очсон болохыг нотлох баримт гаргаж өгсөн 
байх зэрэг тусгай шаардлага тавьж, мөн түүнчлэн барааг гаалийн харгалзагч дагалдуулан 
тээвэрлэхийг шаардах зэрэг хяналтын хатуу арга хэмжээ авч хэрэгжүүлж болно. 

Дамжуулан өнгөрүүлэх гаалийн горимд байгаа барааг дамжуулан өнгөрүүлж буй гаалийн 
нутаг дэвсгэрт ашиглаж болохгүй. Хэрэв барааг хэрэглэх зорилгоор авчирсан бол, юуны өмнө 
тухайн барааг гаалийн дараагийн горимд байршуулах хэрэгтэй. Бодит байдал дээр дамжуулан 
өнгөрүүлэх гаалийн горимын араас барааг дотоодын хэрэглээнд зориулан оруулах, гаалийн 
(баталгаат) агуулахад оруулах, түр хугацаагаар оруулах, эсхүл дахиад дамжуулан өнгөрүүлэх 
гэх мэт гаалийн өөр горим дагалддаг.
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Стандарт 1

Дамжуулан өнгөрүүлэх гаалийн горим нь энэ бүлгийн заалтаар, мөн холбогдолтой бол Ерөнхий 
хавсралтын заалтаар зохицуулагдана.

Шинэчлэн найруулсан Киотогийн конвенц нь заавал дагаж мөрдөх хэд хэдэн үндсэн 
заалттай бөгөөд тэдгээр нь Ерөнхий хавсралтад байдаг. Гаалийн байгууллагууд өөрсдийн 
өдөр тутмын үйл ажиллагаандаа мөрдлөг болгон ажилладаг гаалийн горим болон практик 
ажиллагааг хоорондоо уялдуулж, хялбарчлахад хэрэгтэй гэж үзсэн гол гол зарчмууд Ерөнхий 
хавсралтад тусгагдсан байгаа.

Ерөнхий хавсралтын тэдгээр үндсэн заалтууд нь бүх Тусгай хавсралт болон бүх бүлэгт 
хамааралтай учир тэдгээр үндсэн заалтууд бүгд Дамжуулан өнгөрүүлэх гаалийн горимд 
хамаарна. Энэ бүлгийн заалтыг хэрэгжүүлэхдээ түүгээр зохицуулагдаагүй асуудлын хувьд 
Ерөнхий хавсралтын хөнгөлөлтийн ерөнхий зарчмуудыг байнга удирдлага болгон ажиллавал 
зохино. Ялангуяа, Ерөнхий хавсралтын Ерөнхий зарчмын тухай 1 дүгээр бүлэг, Бүрдүүлэлт 
болон гаалийн ёс журмын бусад ажиллагааны тухай 3 дугаар бүлэг, Баталгааны тухай 5 
дугаар бүлэг, Гаалийн хяналтын тухай 6 дугаар бүлэг болон Мэдээлэл технологийн тухай 7 
дугаар бүлгийг Дамжуулан өнгөрүүлэх гаалийн горимын тухай энэ бүлэгтэй холбож уншина.

Хэлэлцэн тохирогч Талууд ялангуяа Ерөнхий хавсралтын Стандарт 1.2-ыг анхаарах ёстой 
бөгөөд үндэсний хууль тогтоомждоо Дамжуулан өнгөрүүлэх гаалийн горимын хувьд хангасан 
байвал зохих болзол нөхцөл, мөн хийж гүйцэтгэсэн байх ёс журмын ажиллагааг заасан байна.

Хэлэлцэн тохирогч Талууд энэ конвенцийн 2 дугаар зүйлд заасны дагуу энэ бүлэгт зааснаас 
илүү хөнгөлөлт үзүүлэхийг эрмэлзэнэ.

4. ХАМРАХ ХҮРЭЭ
Стандарт 2

Гаалийн байгууллага барааг дамжуулан өнгөрүүлэх гаалийн горимын дагуу өөрийн нутаг дэвсгэрт 
дараах чиглэлээр тээвэрлэхийг зөвшөөрнө:

(a) хилийн орох боомтоос хилийн гарах боомт хүртэл;
(b) хилийн орох боомтоос гүний гаалийн газар хүртэл;
(c) гүний гаалийн газраас хилийн гарах боомт хүртэл; түүнчлэн
(d) гүний гаалийн нэг газраас гүний гаалийн нөгөө газар хүртэл.

4.1.  Дотоодод (үндэсний хэмжээнд) болон улс хооронд дамжуулан өнгөрүүлэх  
   гаалийн горим

Стандарт 2-т дамжуулан өнгөрүүлэх дамжуулан өнгөрүүлэх тээврийн хөдөлгөөнийг 
дараах байдлаар ойлгоно:

“Дотоодод (үндэсний хэмжээнд) дамжуулан өнгөрүүлэх гаалийн горим”: хэрэв 
дамжуулан өнгөрүүлэх үйл ажиллагаа нь зөвхөн нэг улс оронд, эсхүл гаалийн нэг нутаг 
дэвсгэрт хамаарч байгаа бөгөөд,илгээгч гаалийн алба болон хүлээн авагч гаалийн алба нь 
тухайн нэг нутаг дэвсгэр дээр байх явдал болно. Шаардлагатай гэсэн аливаа баталгаа нь 
зөвхөн тухайн гаалийн нутаг дэвсгэрийн хүрээнд явагдах тээврийн хөдөлгөөнд хамаарна.

“Улс хооронд дамжуулан өнгөрүүлэх гаалийн горим”: дамжуулан өнгөрүүлэх 
тээврийн үйл ажиллагаа нь хоёр талт, эсхүл олон талт хэлэлцээрийн дагуу нэг, эсхүл хэд хэдэн 
улсын хил нэвтрэн дамжуулан өнгөрүүлэх гаалийн ажиллагааны нэг хэсэг нь болох тохиолдол 
болно. Энэ хэлэлцээрт ерөнхийдөө дамжуулан өнгөрүүлэх Барааны мэдүүлгийн маягтыг 
тогтоож өгсөн байдаг бөгөөд шаардлагатай бол энэ хэлэлцээрийн талууд болох (гаалийн) 
байгууллага тус бүр хүлээн зөвшөөрөх битүүмжлэлийг тогтоож өгдөг.

Дараах нэр томьёо, тэдгээрийн тайлбар нь энэхүү зааврыг ашиглахад тус дөхөм болох 
зорилготой юм:
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“Барааны мэдүүлэг”: Ерөнхий хавсралтад “Барааны мэдүүлэг” гэж тодорхойлсон бичиг 
баримт. Энэ нь дамжуулан өнгөрүүлэхэд шаардлагатай гаалийн бичиг баримт юм.

“Гаалийн газар”: “гаалийн газар” гэдгийг зөвхөн аль нэг гаалийн газрын байр, талбай 
гэж ойлгож болохгүй юм. Жишээлбэл, дамжуулан өнгөрүүлэх ажиллагаа тодорхой нэг “гаалийн 
газраас” эхэлсэн гэвэл тэр нь итгэмжлэгдсэн илгээгчийн оршин суугаа газрыг илэрхийлж байж 
болно.

“Оршин суугаа газар”: итгэмжлэгдсэн хүлээн авагчийн, эсхүл итгэмжлэгдсэн илгээгчийн 
байр, талбайд байгаа, гаалийн байгууллагаас гаалийн үйл ажиллагаа явуулж болох бүс нутаг 
гэж хүлээн зөвшөөрсөн өрөө, танхим, усан онгоцны зогсоол болон тэдгээртэй адилтган үзэх 
газар болно.

“Оруулах гаалийн газар”: дамжуулан өнгөрүүлэх горимд байгаа барааг гаалийн нутаг 
дэвсгэрт оруулахад дайран өнгөрч байгаа, хил дээр, эсхүл хилийн ойролцоо байрлах гаалийн 
газар.

“Гаргах гаалийн газар”: дамжуулан өнгөрүүлэх горимд байгаа бараа гаалийн нутаг 
дэвсгэрээс гаргахад дайран өнгөрч байгаа, хил дээр, эсхүл хилийн ойролцоо байрлах гаалийн 
газар.

4.2. Дамжуулан өнгөрүүлэх тээврийн хөдөлгөөн

Дамжуулан өнгөрүүлэх тээврийн хөдөлгөөнийг тодорхойлох зорилгоор дараах томьёоллыг 
ашиглаж болно.

(a) шууд дамжуулан өнгөрүүлэх (оруулах гаалийн газраас гаргах гаалийн газар хүртэл);

(b) оруулах үеийн дамжуулан өнгөрүүлэх (оруулах гаалийн газраас гүний гаалийн газар 
хүртэл);

(c) гаргах үеийн дамжуулан өнгөрүүлэх (гүний гаалийн газраас гаргах гаалийн газар 
хүртэл);

(d) дотоодод дамжуулан өнгөрүүлэх (гүний гаалийн нэг газраас гүний гаалийн нөгөө 
газар хүртэл).

Эдгээр томьёоллыг зөвхөн дамжуулан өнгөрүүлэх тээврийн янз бүрийн шилжилт 
хөдөлгөөнийг илэрхийлэх явдлыг хөнгөвчлөх үүднээс ашиглаж байгаа болно. Эдгээр нь олон 
улсын практикт хүлээн зөвшөөрсөн гаалийн нэр томьёо биш болно

Гүний гаалийн байгууллага” гэдэг нэр томьёог энд газар зүйн утгаар нь хэрэглээгүй. Ямар 
нэг гүний гаалийн байгууллага нь тухайн гаалийн нутаг дэвсгэрийн хаана ч байршиж болно 
(жишээлбэл, тэр нь далайн эрэг дээр байршилтай байж болно). Энэхүү Стандартад ашигласан 
энэ нэр томьёо нь тухайн гаалийн нутаг дэвсгэрт оруулах гаалийн газрын дараа байрлах 
хүлээн авагч гаалийн албыг, эсхүл тухайн гаалийн нутаг дэвсгэрээс гаргах гаалийн газрын 
өмнө байрших илгээгч гаалийн албыг илэрхийлж байгаа. Дамжуулан өнгөрүүлэх ажиллагааны 
үед бараа нь биетээрээ хилээс хол байрлах гүний гаалийн байгууллагаар дайран тухайн нутаг 
дэвсгэрт ордоггүй, харин оруулах гаалийн газраар дамждаг. Үүнтэй адилаар бараа нь хилээс 
хол байрлах гүний гаалийн байгууллагаар дайран тухайн нутаг дэвсгэрээс гардаггүй, харин 
гаргах гаалийн газраар дамждаг. Гэвч гүний гаалийн байгууллага нь ерөнхийдөө хүлээн 
авагч гаалийн алба (дэд хэсэг (b)), эсхүл илгээгч гаалийн алба (дэд хэсэг (с)) байдаг. Зарим  
тохиолдолд гүний гаалийн байгууллага нь хүлээн авагч гаалийн алба, илгээгч гаалийн алба биш 
байсан ч, онцгой үүрэг гүйцэтгэдэг гэдгийг тэмдэглэх хэрэгтэй. Энэ явдал гаалийн битүүмжлэл 
бүхий барааг дамжуулан өнгөрүүлэх явцад гаалийн хяналтан дор өөр нэг тээврийн хэрэгсэлд 
шилжүүлэн тээвэрлэхэд тохиолдоно (жишээлбэл: чингэлэг, эсвэл автотээврийн хэрэгсэл гэмтэх 
зэрэг хэрэг явдал гарсны дараа байж болно, гэхдээ тухайн автотээврийн хэрэгсэл гаалийн 
холбогдох газарт хүрч очих боломжтой байх ёстой)
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4.3. Татвар, хураамж

Стандарт 3

Гаалийн байгууллагаас тавьсан нөхцөл хангагдсан, мөн шаардлагатай баталгаа гаргасан тохиолдолд 
дамжуулан өнгөрүүлэх гаалийн горимоор тээвэрлэж буй бараанд гаалийн болон бусад татвар 
төлөхгүй.

Дамжуулан өнгөрүүлэх гаалийн горимын үндсэн зарчим нь гаалийн нутаг дэвсгэр дээгүүр 
дамжуулан өнгөрүүлэх барааг импортын болон экспортын гаалийн болон бусад татвараас 
чөлөөлөх явдал юм.

Гэхдээ энэ заалт нь дараах ажиллагаанд саад болохгүй:

- Тухайн барааг дамжуулан өнгөрүүлэх гаалийн горимын дагуу, эсхүл үндэсний 
экспортын горим журмын дагуу гаргаж байгаагаас үл хамааран гаалийн болон бусад 
татвар төлөх ёстой бол тийм экспортын гаалийн болон бусад татварыг экспортлогч 
улс оронд хураан авах.

- Дамжуулан өнгөрүүлэх гаалийн ажиллагаа дуусгавар болсон, мөн жишээлбэл, 
тухайн барааг дотоодын хэрэглээнд зориулан оруулах горимоор бүрдүүлэлт хийх 
тохиолдолд импортын гаалийн болон бусад татварыг импортлогч улс оронд хураан 
авах. 

4.4. Холбогдох этгээдүүдийн хүлээх хариуцлага

Стандарт 4

Үндэсний хууль тогтоомжид дамжуулан өнгөрүүлэх гаалийн горимын дагуу үүрэг хүлээх, ялангуяа 
гаалийн байгууллагаас тавьсан нөхцөлийн дагуу барааг хүлээн авагч гаалийн албанд хөндөлгүй 
хүргэх хариуцлага хүлээх этгээдийг заасан байна.

Мэдүүлэгч нь Ерөнхий хавсралтын дагуу Барааны мэдүүлэгт дурдсан мэдээллийн үнэн 
зөвийг гаалийн байгууллагын өмнө хариуцах үүрэг хүлээнэ. Гэхдээ энэ заалт нь гуравдагч 
талыг ийм үүрэг хариуцлагаас чөлөөлөөгүй. Хэрэв дамжуулан өнгөрүүлэх гаалийн горимын үед 
гаалийн байгууллагаас тогтоосон тодорхой нөхцөл шаардлага мэдүүлэгчийн буруугаас биш, 
өөр этгээдийн буруугаас болж хангагдаагүй бол (жишээлбэл, жолооч гаалийн байгууллагаас 
тогтоосон замаас гажсан, эсхүл аль нэг гаалийн газарт хүргэх цаг хугацааг баримтлаагүй бол), 
шууд холбогдох этгээдэд хариуцлага хүлээлгэж болно.

Зөрчил гарсан тохиолдолд, ялангуяа луйвар үйлдсэн тохиолдолд, уг асуудлыг бүрэн 
тодруулахын тулд ерөнхийдөө хамаарал бүхий этгээдүүд (мэдүүлэгч, худалдааны оператор, 
жолооч, тээвэрлэгч, ачаа илгээгч, ачаа хүлээн авагч, эсхүл өөр бусад этгээд)-ийн хүлээх 
хариуцлагыг зааглан тогтоох хэрэгтэй болдог.

Хариуцлага хүлээх этгээдийн тодорхойлолт гаалийн нутаг дэвсгэр бүрт өөр өөр байж 
болохыг харгалзан үзэж, дамжуулан өнгөрүүлэхийн гаалийн горимын дагуу гаалийн 
байгууллагын өмнө үүрэг хүлээх этгээдүүдийг үндэсний хууль тогтоомжид тодорхойлсон байх 
ёстой.

4.5. Гаалийн бүрдүүлэлт хийх хуваарь болон газар

Ерөнхий хавсралтын Стандарт 3.2 болон 3.22-т зааснаар Барааны мэдүүлгийг гаалийн 
байгууллагаас тогтоосон цагт гарган өгөх ёстой байдаг. Мөн мэдүүлэгчийн хүсэлтээр, гаалийн 
байгууллага тухайн гаалийн газрын ажлын бус өдөрт буюу ажлын бус цагаар Барааны мэдүүлэг 
гаргаж өгөхийг зөвшөөрвөл зохино.

Хөдөлгөөний тасралтгүй ажиллагааг хангахад тус дөхөм болох арга хэмжээ болгож 
гаалийн байгууллага дамжуулан өнгөрүүлэх ийм ажиллагаанд илүү цагаар ажиллахыг 



Тусгай хавсралт E - 1 дүгээр бүлэг
Дамжуулан өнгөрүүлэх гаалийн горимын тухай заавар

2000 оны 7 дугаар сар          95

урьдчилан тооцсон байх ёстой. Энэ хөнгөлөлт нь, гаалийн байгууллага эрсдэлд тохирсон 
хяналт (эрсдэлийн менежмент) тавих эрхэнд хохирол учруулахгүй.

5. ИТГЭМЖЛЭГДСЭН ИЛГЭЭГЧ БОЛОН  
ИТГЭМЖЛЭГДСЭН ХҮЛЭЭН АВАГЧ

Практик зөвлөмж 5

Гаалийн байгууллага нь гаалиас тавьсан тодорхой болзол нөхцөлийг хангасан гэж үзвэл  холбогдох 
этгээдийг итгэмжлэгдсэн илгээгчээр, мөн итгэмжлэгдсэн хүлээн авагчаар батална.

Тээврийн урсгал улам бүр эрчимжиж, тээвэрлэлтийн хугацаа байнга багасаж, мөн цахим 
мэдээлэл дамжуулах сүлжээ хөгжиж байгаа нь олон орны гаалийн байгууллага гаалийн 
хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэд саад бололгүйгээр операторуудтай хамтран ажиллах замаар 
олон асуудал шийдэхийг шаардаж байдаг юм. Гаалийн байгууллагын шаардлагыг тогтмол 
сайн биелүүлдэг худалдаанд оролцогч нар гаалийн ёс журмын ажиллагааг бараг гаалийн 
байгууллагын оролцоогүй шахам хийж гүйцэтгэхийг зөвшөөрсөн шийдвэрийг олон улс орны 
гаалийн байгууллага гаргаад байгаа.

Итгэмжлэгдсэн илгээгч, эсхүл итгэмжлэгдсэн хүлээн авагч (эдгээр нь эдийн засгийн 
итгэмжлэгдсэн операторууд (Authorized economic operator - AEOs) болно)-ийн хувьд, холбогдох 
этгээд нь өөрийн байр, талбайд гаалийн тодорхой ажиллагаа хийж гүйцэтгэхийг зөвшөөрсөн 
байдаг. Ийм эрх (статус) нь тухайн итгэмжлэгдсэн илгээгч буюу хүлээн авагчийн байр талбайг 
зөвшөөрсний дараа, мөн гаалийн байгууллага болон холбогдох этгээдийн хооронд түүний 
эрх, үүргийг заасан гэрээ байгуулсны дараа гаалийн байгууллагаас сонирхогч этгээд (тээвэр 
зууч, импортлогч, экспортлогч гэх мэт)-д олгосон зөвшөөрөл дээр үндэслэгдсэн байдаг.

Итгэмжлэгдсэн илгээгч буюу хүлээн авагч бүр “хяналтын алба” гэж нэрлэгдэх гаалийн 
байгууллагын өмнө хариуцлага хүлээнэ. Уг хяналтын алба нь итгэмжлэгдсэн илгээгч буюу 
хүлээн авагчийн үйл ажиллагаанд хяналт тавьж, бас барааг уг албанд биетээр авчирч үзүүлэх 
албагүй гэсэн ойлголттойгоор илгээгч гаалийн албаны, эсхүл хүлээн авагч гаалийн албаны 
үүргийг гүйцэтгэдэг. Итгэмжлэгдсэн илгээгчийн, эсхүл хүлээн авагчийн энэ журам нь гаалийн 
байгууллага болон холбогдох этгээдийн аль алинд нь давуу тал олгодог. Илүү чухал зүйл 
гэвэл, ийм журамтай болсноор гаалийн байгууллага хяналт тавих бүрэн эрхээ алддаггүй.

Дамжуулан өнгөрүүлэх гаалийн горимын өмнө, эсхүл түүний дараа гаалийн өөр бусад 
горим (жишээлбэл: барааг гаргах горимын дараа гаргах үеийн дамжуулан өнгөрүүлэх горим 
дагана; оруулах үеийн дамжуулан өнгөрүүлэх горимын дараа барааг дотоодын хэрэглээнд 
зориулан оруулах горим дагана; импортын барааг дамжуулан өнгөрүүлэх горимын дараа 
гаалийн (баталгаат) агуулахын горим дагана) явдаг учир гаалийн байгууллагаас итгэмжлэгдсэн 
илгээгчийн эрх (статус) олгосон зөвшөөрөл нь ерөнхийдөө экспортын болон дамжуулан 
өнгөрүүлэх горимын аль алинд нь хамааралтай байвал зохино. Гаалийн байгууллагаас 
итгэмжлэгдсэн хүлээн авагчийн эрх (статус) олгосноор тухайн хүлээн авагч дамжуулан 
өнгөрүүлэх горим болон барааг дотоодын хэрэглээнд зориулан оруулах горим (эсхүл бүр өөр 
бусад горим)-д хяналт тавих боломжийг олгодог. Шаардлагатай тохиолдолд үндэсний хууль 
тогтоомжоор, мөн гаалийн байгууллага зохих журмыг тогтоож өгдөг.

Хэрэгжүүлэх журмыг энэхүү зааврын зүүлт I-ийн “Хэрэглэх аргууд”-д оруулсан байгаа. 
Энэ журам нь итгэмжлэгдсэн илгээгчийн, эсхүл итгэмжлэгдсэн хүлээн авагчийн журам анхлан 
нэвтрүүлэхийг хүсч байгаа (гаалийн) байгууллагын хувьд зөвхөн мэдээлэл өгөх зорилготой 
болно. Уг (гаалийн) байгууллага энэ журмыг үндэслэн, мөн түүнийг өөрийн нөхцөл байдалд 
тохируулан өөрчилж, өөрсдийн журмаа боловсруулж болно.

5.1. Итгэмжлэгдсэн илгээгч ба итгэмжлэгдсэн хүлээн авагчийн эрх (статус)-тэй  
      байхын давуу талууд.
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5.1.1. Операторын хувьд:

- Хил дээр хүлээх цаг хугацаа богиносно

- Гаалийн байгууллагад мэдэгдэх цаг хугацаа илүү уян хатан (хоногт 24 цаг) болно, 
компьютержсон байна

- Худалдагчийн, эсхүл худалдан авагчийн агент (төлөөлөгч) хил дээр ажиллах 
шаардлагагүй болно

- Хэрэв гаалийн байгууллага хяналт тавих шаардлагагүй гэж үзсэн бол бараа хүлээн 
авагч оронд түргэн шуурхай олгогдоно; бараа хэрэглэгч нарт илүү түргэн хүрч очно

- Гаалийн бүрдүүлэлт (дамжуулан өнгөрүүлэх болон барааг гаргах горим дуусгавар 
болох (дамжуулан өнгөрүүлэх горим эхлэх) ажиллагаа) операторын оршин суугаа 
газар хийгдэнэ 

- Операторын оршин суугаа газар хяналт хийх явдлыг хөнгөвчилсөн дэд бүтэц бий 
болно

- Тээврийн хэрэгслийн бүрдүүлэлт илүү богино хугацаанд явагдана

- Бараа гэмтэх эрсдэл багасна

5.1.2. Гаалийн байгууллагын хувьд:

- Гаалийн байгууллагын нөөц, боломжийг илүү сайн ашиглана

- Цахим мэдээлэл дамжуулах сүлжээгээр гаргаж өгсөн мэдээллийг боловсруулах 
ажиллагаа илүү амар хялбар байна

- Хяналт тавих эрх алдагдахгүй, эсхүл хязгаарлагдахгүй байна

- Операторуудад зориулж дэд бүтэц (усан онгоцны зогсоол, танхим гэх мэт) бий 
болгох шаардлагагүй болно.

6. ИЛГЭЭГЧ ГААЛИЙН АЛБАНД ГҮЙЦЭТГЭХ  
ЁС ЖУРМЫН АЖИЛЛАГАА

(a) Дамжуулан өнгөрүүлэх Барааны мэдүүлэг

6.1. Барааны мэдүүлэг болон барааг тодорхойлсон бичиг баримтууд

Стандарт 6

Шаардлагатай мэдээллийг тодорхой тусгасан худалдааны буюу тээврийн аливаа бичиг баримтыг 
дамжуулан өнгөрүүлэх Барааны мэдүүлгийн барааг тодорхойлох хэсгийг бөглөсөнтэй адилтган 
үзэж хүлээн зөвшөөрөх бөгөөд ийнхүү хүлээн зөвшөөрсөн тухай уг бичиг баримтад тэмдэглэнэ.

Барааны мэдүүлэг нь гаалийн дамжуулан өнгөрүүлэх горимд байршуулсан барааг таних 
боломж олгох ёстой. Ерөнхий хавсралтад “Барааны мэдүүлэг” гэж тодорхойлсон бичиг 
баримт нь барааг дамжуулан өнгөрүүлэхэд шаардлагатай гаалийн бичиг баримт болно. Гэвч 
шаардлагатай мэдээлэл нь ихэнх тохиолдолд операторын компьютерын системд, худалдааны 
бичиг баримтад, эсхүл тээврийн бичиг баримт (жишээлбэл, баглаа боодлын жагсаалт 
зэрэг)-д агуулагдаж байдаг. Тийм учраас эдгээр бичиг баримтыг Барааны мэдүүлгийн барааг 
тодорхойлох хэсгийг бөглөсөнтэй адилтган үзэж хүлээн авч болох бөгөөд  мэдүүлэг нь өөрөө 
тухайн барааг танихад хангалттай аль болох хамгийн цөөн мэдээлэл агуулсан, тухайлбал, сав 
боодлын нийт тоо хэмжээ, нийт жин болон “хавсралт жагсаалтын дагуу” гэж бичсэн, эсхүл 
үүнтэй төстэй үг хэллэг хэрэглэсэн ишлэл агуулсан байвал зохино.

Хүлээн авагч гаалийн алба, мөн хэрэв болно гэж үзвэл холбогдох бусад гаалийн 
байгууллага, тухайлбал, гаргах болон оруулах гаалийн газар нь Барааны мэдүүлгийн барааг 
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тодорхойлох хэсгийг бүрдүүлэгч худалдааны бичиг баримт, эсхүл тээврийн дагалдах бичиг 
баримт нь илгээгч гаалийн албанаас хүлээн зөвшөөрсөн хүчин төгөлдөр бичиг баримт мөн 
гэдгийг баталгаажуулах боломжтой байвал зохино. Иймээс энэ бичиг баримтад гаалийн 
байгууллагууд зохих тэмдэглэгээ хийсэн байх ёстой. Тухайн бичиг баримтад Барааны мэдүүлгийн 
дугаар (ялган таних тэмдэг)-ыг дарсан (бичсэн), бас албан ёсны тамга (баталгаажуулалт) 
дарсан байх нь ухаалаг шийдэл байж болох юм.

Компьютержсон систем нь Барааны цаасан мэдүүлгийг амжилттай орлож, бичиг баримт 
алдагдах, хуурамчаар үйлдэх явдлаас урьдчилан сэргийлэх боломжтой болно. Зарим (гаалийн) 
байгууллага нь дамжуулан өнгөрүүлэх ажиллагаанд зориулан ийм систем боловсруулах, эсвэл 
нэвтрүүлэх ажилд орчихсон байгаа.(Европын хамтын нийгэмлэг, ТИР систем)

6.2. Тээврийн болон худалдааны бичиг баримтууд

Практик зөвлөмж 7

Гаалийн байгууллага холбогдох ачааны хувьд гаалийн бүх шаардлагыг хангасан худалдааны буюу 
тээврийн аливаа бичиг баримтыг дамжуулан өнгөрүүлэх Барааны мэдүүлэгтэй адилтган үзэж 
хүлээн зөвшөөрнө. Ийнхүү хүлээн зөвшөөрсөн тухай холбогдох бичиг баримтад тэмдэглэнэ.

Тээвэрлэлтийн гэрээ (жишээлбэл, төмөр замын, эсвэл хуурай замын тээврийн баримт), 
эсхүл худалдааны бичиг баримт (үнийн нэхэмжлэх)-ний эрх зүйн хүчин чадлыг харгалзан 
үзэж, Практик зөвлөмж 7-д эдгээр бичиг баримтыг дамжуулан өнгөрүүлэх мэдүүлэг 
болгон ашиглахыг зөвшөөрсөн эрх зүйн найдвартай үндсийг тавьж өгсөн байгаа. Энэхүү 
хялбаршуулсан аргыг зарим (гаалийн) байгууллага дотоодод дамжуулан өнгөрүүлэх горимд 
хэрэглэдэг бөгөөд тэр нь төмөр замын тээвэрт, хуурай замын тээвэрт, голын усан тээвэрт, 
агаарын тээвэрт, барааг далайн эргийн дагуу тээвэрлэхэд хамаарна. Энэ журмыг олон улсын 
конвенцоор хүлээн зөвшөөрсөн олон улсын дамжуулан өнгөрүүлэх бичиг баримт ашигладаг 
олон улсын төмөр замын, эсхүл хуурай замын тээвэрт бас хэрэглэж болно. Зарим тохиолдолд 
тээврийн, эсхүл худалдааны бичиг баримтуудад тухайн барааг, ялангуяа, найдвартай байдлыг 
хангах зорилгоор ялган таних, төлбөл зохих гаалийн болон бусад татвар төлөх үүргийг 
тогтоох үүднээс гаалийн байгууллагад шаардлагатай зарим мэдээлэл тусгагдсан байх ёстой 
байдаг. Ийм бичиг баримтыг дамжуулан өнгөрүүлэх бичиг баримт гэж хүлээн зөвшөөрсөн 
тохиолдолд, илгээгч гаалийн алба түүнийгээ илтгэн харуулахын тулд уг бичиг баримт дээр 
зохих мэдээлэл (элемент) агуулсан тэмдэг, мөн албан ёсны тамга дарах замаар тэмдэглэгээ 
хийсэн байна. Ерөнхийдөө аливаа нэг мэдүүлэг нь дамжуулан өнгөрүүлэх мэдүүлэг болохыг 
гаалийн байгууллага ялган таних болон баталгаажуулах зорилгоор дараах мэдээлэл (элемент)-
ийг ашигладаг: дамжуулан өнгөрүүлэх холбогдох мэдүүлгийн дугаар, илгээгч гаалийн албаны 
нэр, хүлээн авагч гаалийн албаны нэр, аливаа ломбоны дугаар.

Янз бүрийн (гаалийн) байгууллагууд илүү хялбарчилсан журам хэрэглэж, түүний дагуу 
гаалийн ёс журмын зарим ажиллагааг, тухайлбал, Барааны мэдүүлэг гаргаж өгөхийг явдлыг 
цуцалсан байдаг. Жишээлбэл, ийм журмыг олон улсын ачаа тээврийн падаан (an international 
consignment note, международная транспортная накладная)-аар төмөр замаар тээвэрлэх 
бараанд, мөн зөвхөн хилийн бүсэд тээвэрлэж байгаа бараанд мөрддөг.

Жишээ: 

Хэрэв төмөр замын байгууллага нь улс хооронд дамжуулан өнгөрүүлэх гаалийн 
ажиллагаа зохих ёсоор дуусгавар болсныг гаалийн байгууллагаас хянах, мөн тухайн 
бараа хүрэх газраа хүрсэн эсэхийг шалгах боломжийг бүрдүүлсэн бүртгэл мэдээллийн 
хяналтын системийг гаалийн байгууллагын хяналтан дор ажиллуулдаг бол, гаалийн 
байгууллага төмөр замаар тээвэрлэж байгаа бараанд гаалийн тусгай мэдүүлэг гаргаж 
өгөхийг шаардахгүй байж болно. Ийм журмыг гаалийн байгууллага болон төмөр замын 
байгууллага хооронд харилцан тохирсон гэрээ хэлэлцээрээр нарийвчлан зохицуулсан 
байдаг.
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Гаалийн байгууллага нь хэрэв тухайн үйл ажиллагааны учир байдлыг сайн мэддэг, 
холбогдох этгээд нь санхүүгийн чадавх сайтай, мөн гаалийн хууль тогтоомж сахин биелүүлдэг 
бол, мөн гаалийн байгууллага тухайн бараа хүлээн авагч гаалийн албанд зохих ёсоор 
хүргэгдэх болно гэдэгт итгэлтэй байгаа бол, хилийн бүсийн хүрээнд дамжуулан тээвэрлэж 
байгаа барааны хувьд дамжуулан өнгөрүүлэх Барааны мэдүүлэг шаардахгүй байж болно.

(b) Ачааг битүүмжлэх ба ялган таних

6.3. Ачааны бүрэн бүтэн байдал

Стандарт 8

Илгээгч гаалийн алба тухайн барааг хүлээн авагч гаалийн алба ялган таних, мөн түүнийг 
зөвшөөрөлгүй хөндсөн эсэхийг илрүүлэх талаар шаардлагатай бүх арга хэмжээг авна.

Дамжуулан өнгөрүүлэх аливаа ажиллагааны зорилго нь барааг нэг цэгээс нөгөөд 
шилжүүлэн тээвэрлэх, хүлээн авах газраа очсон ачаа нь дамжуулан өнгөрүүлэх горим эхлэх 
үед гаалийн хяналтад байсан ачаа мөн байх нөхцөлийг хангах явдал юм. Тэгэхээр гаалийн 
байгууллагаас авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ нь барааг ялган таних, мөн аливаа бараа замдаа 
үлдсэн, солигдсон, эсхүл түүнд зөвшөөрөлгүй нэвтэрсэн эсэхийг тогтоох нөхцөлийг бүрдүүлэх 
ёстой юм.

Итгэмжлэгдсэн илгээгч, эсхүл хүлээн авагчид зориулсан журмын хувьд энэ үүрэг 
хариуцлагыг тийм эрх (статус) авсан этгээд хариуцдаг. Дамжуулан өнгөрүүлэх горим эхлэх үед 
илгээгч гаалийн албанаас авч хэрэгжүүлсэн аливаа арга хэмжээг  хэрэв тухайн нөхцөл байдал 
ялгаатай (жишээлбэл, эрсдэлийн түүх зөрүүтэй) биш бол нөгөө улсын гаалийн байгууллага 
хангалттай гэж үзсэн байвал зохино.

6.4. Тээврийн хэрэгслийг зэхэж бэлэн болгох ба зөвшөөрөл олгох

Практик зөвлөмж 9

Олон улсын өөр бусад конвенцид өөрөөр заагаагүй бол гаалийн байгууллага барааг гаалийн 
битүүмжлэлтэй тээвэрлэх зорилгоор тээврийн хэрэгсэлд урьдчилан зөвшөөрөл олгох шаардлага 
ерөнхийдөө тавихгүй.

Хэрэв дамжуулан өнгөрүүлэх нь гаалийн битүүмжлэл (лац, ломбо)-тэй явагдаж байгаа 
бол тэр нь найдвартай биш, зүгээр нэг өнгөлөн далдалсан шинжтэй байхгүйн тулд тээврийн 
хэрэгсэл нь тодорхой нөхцөлийг хангасан, тодорхой тоноглолтой байх ёстой. Тээврийн 
хэрэгсэлд битүүмжлэл тавьж байгаа шалтгаан нь гол хүчин зүйл биш юм. 

Тээврийн хэрэгсэлд зөвшөөрөл олгох нь, тухайн тээврийн хэрэгсэл гаалийн битүүмжлэлийн 
(найдвартай байдлын) шаардлага хангаж байгааг шалгах, мөн тухайн тээврийн хэрэгсэл гаалийн 
битүүмжлэлтэйгээр тээвэрлэлт хийхэд тохирч байгааг гэрчилсэн, ерөнхийдөө хязгаарлагдмал 
хугацаанд хүчинтэй гэрчилгээ олгох гэсэн үе шаттай байна. Гаалийн байгууллага тухайн 
тээврийн хэрэгслийг шалгаж, мөн зөвшөөрөл олгох эсэхийг өөрөө шийдэх эрхтэй. Гэхдээ аль 
ч тохиолдолд холбогдох этгээд өөрөө хүсэлт гаргасан байна.

Олон улсын бусад хэлэлцээрт тодорхой заагаагүй (тийнхүү шаардаагүй) бол барааг 
гаалийн битүүмжлэлтэй тээвэрлэх тохиолдолд холбогдох тээврийн хэрэгсэлд заавал зөвшөөрөл 
олгосон байх албагүй. Энэ нь, заавал гүйцэтгэх шаардлага биш байх болно. Тухайн тээврийн 
хэрэгсэл гаалийн зорилгоор дамжуулан өнгөрүүлэх үйл ажиллагаанд ашиглахад найдвартай 
эсэх асуудлыг гаалийн байгууллага шийднэ. Гэвч гаалийн битүүмжлэлтэйгээр байнгын тээвэр 
хийхэд холбогдох тээврийн хэрэгсэлд зөвшөөрөл олгох нь гаалийн битүүмжлэл тавих ажлыг 
хөнгөвчилж өгөх болно.

Хэрэв барааг гаалийн битүүмжлэлтэй тээвэрлэхэд тухайн тээврийн хэрэгсэлд зөвшөөрөл 
олгох шаардлагатай бол тийм зөвшөөрөл олгох нөхцөлийг дотоодын хууль тогтоомжоор, 
мөн Чингэлгийн тухай 1972 оны 12 дугаар сарын 2-ны өдрийн гаалийн конвенц, ТИР карней 
ашиглан олон улсын хэмжээнд бараа тээвэрлэх тухай 1975 оны 11 дүгээр сарын 14-ний өдрийн 
гаалийн конвенц зэрэг олон улсын янз бүрийн гэрээ хэлэлцээрээр зохицуулсан байдаг, Улс 
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орнууд хоёр талт, эсхүл олон талт гэрээ хэлэлцээр байгуулах замаар зөвхөн тэдгээр улсын 
нутаг дэвсгэрт явагдах дамжуулан өнгөрүүлэх гаалийн горимд ашиглах тээврийн хэрэгсэлд 
зөвшөөрөл олгох нэмэлт арга хэмжээ авч хэрэгжүүлж болно.

Тээврийн хэрэгсэлд заавал зөвшөөрөл олгох шаардлага байхгүй боловч хэрэв тээврийн 
хэрэгсэлд зөвшөөрөл олгоно гэвэл тийм зөвшөөрөл олгох журам боловсруулахаар ажиллаж 
буй байгууллага (улс)-ын хувьд дээр дурдсан олон улсын гэрээ хэлэлцээрийн заалтууд тус 
дөхөм болж болох юм.

Дамжуулан өнгөрүүлэх горимын дагуу барааг гаалийн битүүмжлэлтэй тээвэрлэх 
зөвшөөрлийг гаалийн байгууллагаас авахын тулд зарим тээврийн хэрэгсэл, тухайлбал, хуурай 
замын моторт тээврийн хэрэгсэл, төмөр замын вагон, эсхүл чингэлэг нь хийц бүтцийн хувьд 
техникийн тодорхой нөхцөлүүдийг хангасан байх ёстой. Эдгээр нөхцөлийн дагуу тухайн 
тээврийн хэрэгсэл дараах шаардлагыг хангасан байна:

- барааг нэг, эсхүл хэд хэдэн тээврийн хэрэгслээр тээвэрлэх явдлыг хөнгөвчилсөн тусгай 
хийцтэй байх,

- олон дахин хэрэглэхэд тохирсон бат бөх чанартай, мөн нэлээд удаан эдэлгээтэй байх, 
мөн

- энэ бүлгийн Стандарт 10-т заасан шаардлагад нийцсэн байх.

Стандарт 10

Барааг тээврийн хэрэгслээр тээвэрлэхэд гаалийн битүүмжлэл тавих шаардлагатай бол уг тээврийн 
хэрэгслийг дараах байдлаар үйлдвэрлэж, тоноглосон тохиолдолд гаалийн ломбыг тухайн тээврийн 
хэрэгсэл дээр тавина:

(a) гаалийн ломбыг хялбархан, найдвартай тавих боломжтой байх;

(b) нүдэнд харагдах ул мөр үлдээлгүй, эсхүл гаалийн ломбыг эвдэлгүйгээр тухайн тээврийн 
хэрэгслийн битүүмжилсэн хэсэгт бараа хийх, тэндээс гаргах боломжгүй байх;

(c) бараа нууж болох нууц зай завсаргүй байх; мөн

(d) бараа хийж болох бүх зай завсрыг гаалийн байгууллага шалгах боломжтой байх.

Тээврийн хэрэгсэл дамжуулан өнгөрүүлэх гаалийн горимын зорилгод нийцсэн найдвартай 
эсэхийг гаалийн байгууллага тодорхойлно.

Хэрэв тухайн тээврийн хэрэгсэл нь энэ Стандартаар тогтоосон нөхцөл шаардлагыг хангаж 
байвал гаалийн битүүмжлэлийг уг тээврийн хэрэгсэл дээр тавина. Гэвч зарим тохиолдолд, 
хэрэв гаалийн байгууллага нь битүүмжилсний дараа тухайн тээврийн хэрэгсэл хангалттай 
аюулгүй (найдвартай) байна гэж үзвэл бараа тээвэрлэх зөвшөөрөл аваагүй тээврийн хэрэгсэлд 
тийнхүү битүүмжлэл тавих шийдвэр гаргаж болно. 

Үүнээс гадна барааг гаалийн битүүмжлэлтэй тээвэрлэхийг зөвшөөрсөн тээврийн 
хэрэгслийн талаар илүү тодорхой (дэлгэрэнгүй) заасан олон улсын хэд хэдэн гэрээ хэлэлцээр 
байдаг. Тэдгээр хэлэлцээрийн заримаас нь дурдвал: 1956 оны 5 дугаар сарын 18-ны өдөр 
Женев хотноо байгуулагдсан, Чингэлгийн тухай гаалийн конвенц, 1959 оны 1 дүгээр сарын 
15-ны өдөр Женев хотноо байгуулагдсан, ТИР карней ашиглан олон улсын хэмжээнд бараа 
тээвэрлэх тухай гаалийн конвенц, 1886 оны 5 дугаар сард Берн хотноо байгуулагдсан (1960 
оны хэвлэл) (the Unitй technique des chemins de fer), мөн Рейн мөрний усан замын хөлөг 
онгоцнуудыг битүүмжлэх тухай Рейнийн Төв Комиссын Дүрэм (1963 оны 11 дүгээр сарын 21-
ний өдрийн хувилбар).

Дээр дурдсан гэрээ хэлэлцээрийг орлох шинэ гэрээ хэлэлцээрүүд ирээдүйд байгуулагдаж, 
тээврийн хэрэгслийн зөвшөөрлийг тэдгээрийн дагуу олгодог болж болох юм. Үүнээс гадна 
(гаалийн) байгууллагууд хоёр талт, эсхүл олон талт гэрээ хэлэлцээр байгуулах замаар зөвхөн 
тэдгээр улсын нутаг дэвсгэрт явагдах дамжуулан өнгөрүүлэх гаалийн горимд ашиглах тээврийн 
хэрэгсэлд, тухайлбал, гаалийн байгууллагаас чингэлэг гэж үзэх бусад бүх шаардлагыг хангаж 
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байгаа боловч дотор талын эзлэхүүн нь 1 м3-аас бага байх чингэлэгт зөвшөөрөл олгохоор 
нэмэлт зохицуулалт хийж болно 

Аливаа нэг гаалийн нутаг дэвсгэр нь олон улсын аль нэг хэлэлцээрийн Хэлэлцэн тохирогч 
Тал байх, эсхүл хоёр талт буюу олон талт гэрээ хэлэлцээрт нэгдэж орсон байх бүх тохиолдолд 
гаалийн байгууллага нь эдгээр гэрээ хэлэлцээрт заасан тээврийн хэрэгслийг хүлээн авч, тухайн 
тээврийн хэрэгсэл дээр гаалийн битүүмжлэл тавьдаг.

Гаалийн байгууллагууд өөрсдөө гаалийн битүүмжлэл тавих уламжлалт арга барилаас 
гадна зарим нэг байгууллагад хэрэглэдэг бөгөөд илүү хөнгөлөлттэй нөхцөл олгож байгаа гэж 
үзэж болох өөр хоёр арга байдаг. Тухайлбал:

(a) зөвшөөрөгдсөн этгээдэд гаалийн лац ломбо олгох, тэдгээр нь битүүмжлэлийг өөрсдөө 
тавих;

(b) гаалийн байгууллага нь холбогдох этгээдийн тавьсан хувийн битүүмжлэлийг хүлээн 
зөвшөөрөх.

6.5. Дамжуулан өнгөрүүлэх горимын задгай тээвэр 

Практик зөвлөмж 11

Дагалдах бичиг баримтаар барааг гарцаагүй ялган таних боломжтой бол тухайн барааг ерөнхийд 
нь гаалийн ломбо буюу бэхэлгээний утас хэрэглэхгүй тээвэрлэвэл зохино. Гэхдээ дараах тохиолдолд 
гаалийн ломбо буюу бэхэлгээний утас хэрэглэнэ:

- илгээх газрын гаалийн байгууллага эрсдэлийн менежментийн хүрээнд шаардлагатай гэж 
үзсэн; 

- дамжуулан өнгөрүүлэх гаалийн ажиллагааг бүхэлд нь хөнгөвчлөхөөр бол; эсхүл

- олон улсын хэлэлцээрт тийнхүү заасан бол.

Дамжуулан өнгөрүүлэх ихэнх ажиллагаа гаалийн хууль тогтоомж сахин биелүүлэх 
явцад онцгойлон авч үзэх эрсдэл үүсгэдэггүй. Иймээс барааг ялган танихын тулд гаалийн 
битүүмжлэлийг (хэт) хавтгайруулан тавих нь зарим тохиолдолд, ялангуяа барааг ялган таних 
өөр арга хэмжээ авч хэрэгжүүлснээр үр дүн нь ижил байх тохиолдолд тийм ч оновчтой арга 
хэмжээ биш байх талтай. Дамжуулан өнгөрүүлэх үйл ажиллагааны явцад гаалийн байгууллагаас 
барааг ялган таних шалгуур үзүүлэлтийг хангачхаар бичиг баримтууд ерөнхийдөө байдаг. 
Тэгэхээр хэрэв гаалийн байгууллага эдгээр бичиг баримтууд нь барааг зохих ёсоор ялган 
таних боломж олгож байна гэж үзсэн бол, тээврийн үйл ажиллагаа гаалийн битүүмжлэлгүй 
явагдана, өөрөөр хэлбэл, задгай тээвэрлэлтийг албан журмын болгож, харин битүүмжлэлийг 
хэрэгсэхгүй.

Дагалдах бичиг баримтуудад байдаг дараах мэдээлэл нь ерөнхийдөө барааг зохих ёсоор 
ялган таних боломж өгдөг:

- Сав боодол (тэмдэглэгээ, цувралын (серийн) дугаар, төрөл, тоо)

- Барааны тодорхойлолт (худалдааны нэр)

- Бохир жин (нийт жин)

Гаалийн битүүмжлэлийг зүгээр нэг шаардахгүй гээгүй, харин хэрэгсэхгүй гэсэн нь ашиг 
тустай буюу зөв зүйтэй байх тохиолдолд гаалийн байгууллагаас битүүмжлэл шаардах эрхийг 
хязгаарлаагүй. Тиймээс гаалийн байгууллага нь зөвхөн өндөр эрсдэлтэй бараанд, эсхүл 
ерөнхийдөө дамжуулан өнгөрүүлэх гаалийн ажиллагааг хөнгөвчлөх зорилгоор төдийгүй, 
бас өөр бусад ямар ч шалтгаанаар битүүмжлэл тавихыг шаардаж болно. Иймээс гаалийн 
байгууллагын битүүмжлэл тавих эрх хязгаарлагдаагүй юм.

Өндөр эрсдэлтэй бараанд өндөр татвартай, эсхүл гаалийн байгууллагаас гаалийн хууль 
тогтоомж зөрчих өндөр магадлалтай гэж үзэж хяналтын тусгай арга хэмжээ авч хэрэгжүүлж 
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байгаа бараа хамаарна. Эрсдэлийн асуудлыг Ерөнхий хавсралтын Гаалийн хяналтын тухай 
6 дугаар бүлэгт авч үзсэн бөгөөд эрсдэлийн удирдлагын бүх талын асуудлын тэндээс үзэх 
хэрэгтэй. 

Өндөр татвартай бараа (тамхи, архи, г.м.) нь дамжуулан өнгөрүүлэх ажиллагааны хувьд 
хамгийн их эрсдэлтэй байдаг. Эдгээр бараа дамжуулан өнгөрүүлэх горимоос хазайн, дотоодын 
хэрэглээнд зориулан оруулахаар гаалийн бүрдүүлэлт хийлгэлгүйгээр зах зээлд нэвтэрвэл маш 
их орлого авчирч болох бөгөөд энэ олны анхаарлыг татдаг. Татварын хувь хэмжээнээс гадна, 
өндөр эрсдэлтэй бараанд хориг, хязгаарлалт тогтоосон, түүний дотор лиценз буюу зөвшөөрөл 
шаардлагатай бараа хамаарна. Зарим (гаалийн) байгууллагын хувьд хөдөө аж ахуйн 
бүтээгдэхүүн, эсхүл бусад мэдрэмтгий (эмзэг, sensitive) бараа өндөр эрсдэлтэйд тооцогддог. 
Зарим байгууллагын хувьд эрсдэлтэй гэж үздэг бараа бусад байгууллагын хувьд эрсдэлгүй 
байдаг гэдгийг энд дурдах хэрэгтэй.

Олон улсын зарим гэрээ хэлэлцээр, тухайлбал: ТИР карнейн тухай конвенц нь дамжуулан 
өнгөрүүлэх тээвэрлэлтэд гаалийн битүүмжлэл тавихыг шаардсан байдаг. Ийм  гэрээ хэлэлцээрт 
багтсан тээврийн хэрэгслийн хувьд энэ нь эцсийн шийд болдог.

Мэдүүлэгч нь, жишээлбэл, түүнд тээврийн хэрэгсэл дэх барааг зохих ёсоор ялган таних 
жагсаалт байхгүй учраас, асуудлыг өөртөө аятайхнаар шийдэхийн тулд гаалийн битүүмжлэл 
тавьж өгөх хүсэлт гаргаж болдоггүй. Гэвч, дамжуулан өнгөрүүлэх үйл ажиллагааны үед 
мэдүүлэгчийн, магадгүй бусад этгээдэд ногдох үүрэг хариуцлагыг бодолцон, хэрэв холбогдох 
этгээд гаалийн битүүмжлэл тавьбал түүний үүрэх эрсдэлийн хэмжээ буурна гэж үзэж байгаа 
бол, гаалийн байгууллага ийм хүсэлтийн дагуу ачаанд битүүмжлэл тавих боломжийг авч үзэх 
ёстой.

Дотоодод дамжуулан өнгөрүүлэх тээвэрлэлтийн хувьд заримдаа барааг зохих ёсоор ялган 
танихад шаардлагатай хамгийн цөөн мэдээлэл агуулсан Барааны мэдүүлэг гаргаж өгөх нь 
хангалттай байдаг. Энэ тохиолдолд хэрэв гаалийн битүүмжлэл нь барааг ялган таних асуудлыг 
шийдэж чадах бол мэдүүлэгч шаардлагатай бүх мэдээллийг олж авахыг (олж өгөхийг) хичээх 
ёстой гэсэн утгатай энэ Практик зөвлөмж зөрчигдөх болно. 

Хэрэв дамжуулан өнгөрүүлэх үйл ажиллагааг гаалийн битүүмжлэлгүйгээр гүйцэтгэж 
болохоор бол барааг нэг тээврийн хэрэгслээс нөгөөд шилжүүлэхэд татгалзаж болохгүй. Энэ 
талаар “Тээвэрлэлтийн зам дагуу хийгдэх гаалийн ёс журмын ажиллагаа” хэмээх хэсэгт заасан 
байгаа.

6.6. Битүүмжлэлээс бусад хяналтын арга шийдлүүд

Стандарт 12

Хэрэв барааг зарчмын хувьд гаалийн битүүмжлэлтэй тээвэрлэх ёстой боловч тээврийн хэрэгсэлд 
ломбыг найдвартай тавих боломжгүй бол барааг ялган таних, мөн зөвшөөрөлгүй хөндсөнийг 
хялбархан илрүүлэх ажлыг дараах арга замаар хийнэ:

- Бараанд бүрэн шалгалт хийх, шалгалтын дүнг дамжуулан өнгөрүүлэх  бичиг баримтад 
тэмдэглэх;

- гаалийн ломбо буюу бэхэлгээний утсыг боодол бүрд хэрэглэх;

- дамжуулан өнгөрүүлэх бичиг баримтад хавсаргах загвар, зураг төсөл, схем, фото зураг, 
эсхүл тэдгээртэй адилтгах хэрэгслийг ашиглан барааг тодорхой дүрслэх;

- маршрут, цагийн хязгаарыг хатуу тогтоох; эсхүл

- гаалийн харгалзагч томилох.

Гэвч тээврийн хэрэгслийг битүүмжлэлгүй явуулах шийдвэр нь зөвхөн гаалийн байгууллагын 
эрх мэдлийн асуудал болно.

Заримдаа дамжуулан өнгөрүүлэх ажиллагааг гаалийн битүүмжлэлтэй явуулах ёстой 
байсан боловч тухайн тээврийн хэрэгсэлд битүүмжлэл тавих боломжгүй байх, үүнээс үүдэн 
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битүүмжлэлийг зохих ёсоор тавих боломжгүй байх тохиолдол байдаг. Ийм тохиолдолд 
Стандарт 12-т заасан арга хэмжээ нь гаалийн баталгааг хангах өөр хувилбар шийдлүүд болно 
(зарчмын хувьд бүгдийг зэрэг хэрэглэхгүй).

Санал болгож буй эдгээр шийдлээс замын маршрут тогтоож, хугацаагаар хязгаарлаж 
өгөх нь жолооч манёвр хийх (сэргэлэнтэх, овжиндох, зальдах) цаг хугацааг ихээхэн багасгаж, 
гаалийн хяналтыг илүү үр дүнтэй болгодог.

Хэрэв гаалийн хууль тогтоомжийн биелэлтийг хангахад шаардлагатай гэж үзвэл гаалийн 
байгууллага харгалзагч томилон ачааг дагалдуулж болно. Гэхдээ Стандарт 15-д харгалзагч 
томилон ачаа дагалдуулахыг зөвхөн аргагүй тохиолдолд зөвшөөрч байгааг тэмдэглэх нь 
зүйтэй. Мөн гаалийн байгууллага нь хангалттай нөөц бололцоотой бөгөөд хүндэтгэн үзэх 
шалтгаан тоочсон хүсэлт хүлээн авсан бол харгалзагч томилон ажиллуулах үйлчилгээ үзүүлж 
болно. Гаалийн харгалзагч нь зөвхөн барааг ялган таних явдлыг хангах зорилготой ажиллах 
бөгөөд цагдаагийн үүрэг (тухайлбал, барааг хулгайд алдахаас сэргийлэх үүрэг) гүйцэтгэхгүй.

Барааг битүүмжлээгүй тээврийн хэрэгслээр тээвэрлэх тохиолдолд гаалийн байгууллагаас 
ямар тодорхой арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэх нь тухайн тохиолдол болгоны онцлог нөхцөл 
байдлаас шалтгаалах бөгөөд барааны болон сав боодлын мөн чанар,, бараа оруулах болон 
гаргах үед төлж болзошгүй гаалийн болон бусад татвар, мөн холбогдох этгээдийн өмнөх түүх 
зэрэг янз бүрийн элементүүдийг харгалзан үзнэ. 

Стандарт 12-т гаалийн байгууллага битүүмжлэл тавих эсэхээ өөрөө шийднэ гэж заасан 
байгаа. Тэгэхээр дамжуулан өнгөрүүлэх үйл ажиллагааг битүүмжлэлгүй тээврийн хэрэгслээр 
явуулах эсэхийг зөвхөн гаалийн байгууллага шийднэ. Тиймээс ерөнхийдөө битүүмжлэл тавих 
шаардлагатай дамжуулан өнгөрүүлэх ачааг байнга буюу тогтмол тээвэрлэдэг мэдүүлэгч энэ 
Стандартыг ашиглан, миний тээврийн хэрэгсэлд битүүмжлэл тавьж болдоггүй юм гэсэн энгийн 
шалтгаан тоочин сууж болохгүй.

6.7.  Дамжуулан өнгөрүүлэх горимын хугацаа 

Стандарт 13

Хэрэв гаалийн байгууллага дамжуулан өнгөрүүлэх гаалийн горимд цагийн хязгаар тогтоодог бол 
тэр нь дамжуулан өнгөрүүлэх ажиллагаанд хүрэлцэхүйц хангалттай урт хугацаатай байна.

Зарчмын хувьд олон (гаалийн) байгууллага дамжуулан өнгөрүүлэх үйл ажиллагааг таатай 
нөхцөлд явуулах зорилгоор хангалттай стандарт хугацаа тогтоосон байдаг. Тийм ерөнхий 
хугацааг хэрэглэхэд амар байдаг бөгөөд улс орнууд дамжуулан өнгөрүүлэх хугацааг тодорхой 
хэмжээнд уялдуулах боломж бүрддэг. Хугацааны хязгаарлалт тогтоох наад захын зорилго 
бол дамжуулан өнгөрүүлэх үйл ажиллагааг ухаалаг хугацаанд дуусгавар болгох бололцоог 
бүрдүүлэх, мөн хэрэв шаардлагатай бол татварын орлого алдагдалгүй байх явдлыг хангах 
(татвараас зайлсхийх явдалтай тэмцэх) үүднээс мөрдөн шалгах ажлыг дамжуулан өнгөрүүлэх 
ажиллагааны үлдсэн хэсэгт саад бололгүйгээр эхлүүлэх явдал юм. Энэхүү ерөнхий хугацаа 
нь үндсэндээ онц эрсдэлгүй бараанд зориулагдсан байдаг. Хэрэв гаалийн байгууллага өндөр 
эрсдэлтэй гэж үзвэл, жишээлбэл, Стандарт 12-т зааснаар хугацааг илүү тодорхой болгон 
тогтоож болно. 

Барааг дамжуулан өнгөрүүлэх тухай ямар нэг хэлэлцээр байгуулсан хэсэг бүлэг байгууллага 
(улс)-ын хувьд, хэрэв илгээгч газрын алба тодорхой хугацаа тогтоох шаардлагатай гэж үзсэн 
бол тухайн хэлэлцээрийн тал болох өөр бусад байгууллага (улс) тийнхүү тогтоосон хугацааг 
хүлээн зөвшөөрч, өөр хугацаа тогтоохгүй.

Хэрэв гаалийн байгууллага дамжуулан өнгөрүүлэх гаалийн горимын хувьд хугацаа 
тогтоож байгаа бол тэрээр тээврийн байгууллагын мөрддөг тусгай дүрэм журмуудыг, ялангуяа, 
автотээврийн хэрэгслийн жолооч нарын хуулиар тогтмол ажиллах, амрах цагийг анхаарч үзэх 
нь зүйтэй. 
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Практик зөвлөмж 14

Холбогдох этгээдийн хүсэлтээр, мөн гаалийн байгууллага үндэслэлтэй гэж үзсэн бол тэр нь анх 
тогтоосон аливаа хугацаагаа сунгана.

Хэвийн нөхцөлд дамжуулан өнгөрүүлэх үйл ажиллагааг дуусгавар болгохоор анх тогтоосон 
хугацаа хангалттай байдаг. Гэвч оператор энэ хугацааг мөрдөж чадахгүй байх тохиолдол 
гардаг. Энэ нь тухайлбал тээврийн хэрэгслийн эвдрэл, осол аюул зэрэг гэнэтийн тохиолдлоос 
үүдэлтэй байж болно. Энэ тохиолдолд Практик зөвлөмж 22-т заасны дагуу хамгийн ойр 
байгаа гаалийн газарт, эсвэл эрх бүхий өөр бусад байгууллагад мэдэгдэх ёстой боловч энэ 
нь дамжуулан өнгөрүүлэх үйл ажиллагааг анх тогтоосон хугацаанд нь дуусгаж чадахгүй байх 
шалтгаан болно. Энэ тохиолдолд, хэрэв гаалийн байгууллага шалтгааныг үндэслэлтэй гэж 
үзсэн бол анх тогтоосон хугацааг Практик зөвлөмж 14-т заасны дагуу сунгаж болно.

6.8. Тусгай арга хэмжээ

Стандарт 15

Зөвхөн гаалийн байгууллага зайлшгүй шаардлагатай гэж үзвэл дараах арга хэмжээг авна:

(a) Барааг тогтоосон маршрутаар явуулахыг шаардах; эсхүл
(b) Барааг гаалийн харгалзагчтай тээвэрлэхийг шаардах.

Ачааг ялган таних болон түүнд зөвшөөрөлгүй нэвтэрсэн аливаа үйлдлийг илрүүлэх ажлыг 
Практик зөвлөмж 11-д заасан ердийн арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх замаар, гаалийн битүүмжлэл 
тавих замаар, эсхүл Стандарт 12-ын эхний хэсэгт заасан илүү хатуу арга хэмжээ (бараанд бүрэн 
үзлэг хийж, үр дүнг нь барааны гаалийн мэдүүлэгт бичиж, баглаа боодол бүрийг лацдах, 
эсвэл нотлох баримтуудаар баталгаажуулсан тодорхойлолт гэх мэт) авч хэрэгжүүлэх замаар 
хангаж болж байвал, мөн өндөр эрсдэлтэй байгаа учир тийм арга хэмжээ авах нь зайлшгүй 
шаардлагатай (аргагүй тохиолдол) гэж гаалийн байгууллага үзээгүй бол тогтоосон замаар 
явах, эсхүл гаалийн харгалзагч авч явах албагүй. Гэвч гаалийн байгууллага, мөн тодруулбал, 
гаалийн харгалзагч нь барааны бүрэн бүтэн байдлыг хариуцах үүрэг хүлээхгүй, зөвхөн тухайн 
барааг хүлээн авагч гаалийн албанд хүргэх явдлыг хангах үүрэгтэй гэдгийг дахин сануулах нь 
зүйтэй байх. Тийм учраас гаалийн байгууллага харгалзагч томилох эсэх асуудлыг шийдэхдээ 
барааг замд нь хулгайлахаас, эсхүл хурдны замын хулгай, дээрмээс хамгаалах тухай ойлголтыг 
анхаарах үзэх ёсгүй.

7. ГААЛИЙН ЛОМБО

Стандарт 16

Дамжуулан өнгөрүүлэх гаалийн горимыг мөрдөхөд хэрэглэх гаалийн ломбо болон бэхэлгээний 
утас нь энэ бүлгийн Заалтад заасан наад захын шаардлагад нийцсэн байна.

Дамжуулан өнгөрүүлэх ажиллагааны явцад тухайн барааны аюулгүй байдлыг хангахын 
тулд тухайн бараанд болон/эсхүл тээврийн хэрэгсэлд гол төлөв гаалийн байгууллага өөрөө 
ломбо болон бэхэлгээний утас ашиглан битүүмжлэл тавьдаг.

Гаалийн ломбо нь хамгийн наад захын шаардлагыг хангаж байх ёстой. Хүлээн авагч 
гаалийн алба тухайн ломбо болон бэхэлгээний утсыг хараад битүүмжлэл тавьсан (гаалийн) 
газрыг таньж тодорхойлох боломжтой байхаас гадна дамжуулан өнгөрүүлж буй тухайн 
бараанд халдсан эсэхийг мэдэх боломжтой байх ёстой. Гаалийн ломбо болон бэхэлгээний 
утсанд тавигдах хамгийн наад захын шаардлагыг энэ бүлгийн зүүлтэд заасан бөгөөд энэ 
зааварт бас оруулсан байгаа. Ашигласан гаалийн ломбоны онцгой шинж тэмдгийг (тавьсан 
ломбоны тухай мэдээллийг) холбогдох Барааны мэдүүлэгт, эсхүл тээврийн бичиг баримтад 
дурдсан байна.

Дамжуулан өнгөрүүлэх ажиллагааг хөнгөвчлөх арга хэмжээний хүрээнд итгэмжлэгдсэн 
илгээгч өөрөө ломбо (битүүмжлэл) тавихыг гаалийн байгууллага бас зөвшөөрдөг. (Энэ 
бүлгийн Стандарт 10-ын зааврыг үз). Ингэснээр битүүмжлэлийг бараа ачиж байгаа газар дээр 
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нь тавих боломж олгодог.

Итгэмжлэгдсэн илгээгч, эсхүл дамжуулан өнгөрүүлэх гаалийн горимоор бараа тээвэрлэхээр 
итгэмжлэгдсэн бусад этгээд тусгай таних тэмдэг (гаалийн нутаг дэвсгэрийн нэр, цуврал дугаар, 
мөн магадгүй үсгэн буюу тоон код зэрэг бусад ялгах тэмдэг) бүхий ломбо ашиглах ёстой. Ийм 
ломбо нь түүнийг аль гаалийн нутаг дэвсгэрт тавьсан, хэн тавьсныг, мөн түүнчлэн тухайн 
ачааг таньж мэдэх боломж олгодог. Итгэмжлэгдсэн илгээгчийн, эсхүл итгэмжлэгдсэн бусад 
этгээдийн тавьсан ломбоны талаарх мэдээллийг гаалийн байгууллага өөрөө тавьсан гаалийн 
ломбоны талаарх мэдээллийн адил ломбыг замд нь солихоос сэргийлж холбогдох Барааны 
мэдүүлэгт болон тээврийн бичиг баримтад тэмдэглэсэн байна.

Гаалийн байгууллага итгэмжлэгдсэн этгээдээс гол төлөв дараах маягийн урьдчилан 
сэргийлэх арга хэмжээ авахыг шаардана: зөвшөөрөгдсөн ломбо хэрэглэсэн тухай зохих ёсны 
(нарийн) бүртгэл хөтлөх; зөвшөөрөгдсөн ломбыг аюулгүй газар хадгалах болон тийм ломбонд 
нэвтрэх эрхийг зөвхөн тусгайлан эрх олгосон албан хаагчаар хязгаарлах; мөн эдгээр ломбыг 
өөрийн байгууллагын хүрээнд итгэмжлэгдсэн этгээдээр тавиулах, г.м.

Холбогдох ломбо нь гаалийн байгууллагын зөвшөөрөлтэй байх ёстой бөгөөд гаалийн 
байгууллага итгэмжлэгдсэн этгээдийн эзэмшилд байгаа ломбыг хэрхэн ашигласан талаар 
тогтмол хугацаанд мэдэгдэж байх шаардлага тавин шалгаж байвал зохино.

Тухайн ломбо үйлдвэрлэгч, эсхүл нийлүүлэгч нь бас гаалийн байгууллагын зөвшөөрөлтэй 
байх бөгөөд гаалийн байгууллага тухайн үйлдвэрлэгчээс, эсхүл нийлүүлэгчээс гаалийн 
байгууллагын зөвшөөрөлгүйгээр ломбо нийлүүлэхгүй гэсэн баталгаа гаргаж өгөхийг шаардаж 
болно.

Зарим байгууллага нь ломбоны бүрэн бүтэн байдлыг хангах хөтөлбөрийн нэг бүрэлдэхүүн 
хэсэг болгож барааг чингэлэгт ачих газар дээр онцгой хамгаалалттай ломбо (high security seals) 
ашиглах явдлыг хөхүүлэн дэмждэг. Ломбоны бүрэн бүтэн байдлыг хангах ийм хөтөлбөрийн 
хүрээнд ломбыг хэрхэн ашиглах (хэрэглэх) талаар Ерөнхий хавсралтын 6 дугаар бүлгийн 
заавраас дэлгэрүүлэн үзэж болно. 

Гаалийн ломбо болон бэхэлгээний утсанд тавих наад захын шаардлага

А.  Гаалийн ломбо болон бэхэлгээний утас нь дараах наад захын шаардлагыг хангасан 
байна:

1.  Ломбо болон бэхэлгээний утсанд тавих ерөнхий шаардлага:

Ломбо болон бэхэлгээний утас нь:

(a) бөх бат, эдэлгээтэй байх;

(b) хялбархан бөгөөд түргэн хийх боломжтой байх;

(c) шууд шалгах болон ялган таних боломжтой байна;

(d) эвдэлгүй, эсхүл ул мөр үлдээлгүй салгах, тайлах боломжгүй байх;

(e) олон удаа хэрэглэх ломбо (жишээ нь: электрон буюу цахим ломбо)-ноос бусдыг  
нэгээс илүү удаа хэрэглэх боломжгүй байх;

(f) хуулбарлах буюу хуурамчаар үйлдэхэд төвөгтэй байхаар хийсэн байх.

2.  Ломбоны онцлог шинж байдал:

(a) ломбоны хэлбэр, хэмжээ нь таних тэмдгийг амархан таньж мэдэх боломжтой байх;

(b) ломбоны нүх нь бэхэлгээний утасны хэмжээнд тохирсон, байрлал нь ломбыг хавчихад 
бэхэлгээний утас хөдөлгөөнгүй байх;

(c) ломбоны материал нь ослоос гэмтэх, чанараа эрт алдах (цаг агаарын нөхцөл байдал, 
химийн урвал гэх мэтийн улмаас), эсхүл ул мөргүй хөндөгдөх явдлаас урьдчилан 
сэргийлэх үүднээс аль болох хатуу байх;
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(d) ломбоны материалыг сонгохдоо тухайн битүүмжлэлийн системийг харгалзан үзнэ.

3.  Бэхэлгээний утасны онцлог шинж байдал:

(a) бэхэлгээний утас нь бөх бат, эдэлгээтэй, цаг агаар, зэврэлтийн нөлөөнд өртөхөөргүй 
байх;

(b) бэхэлгээний утас нь битүүмжилсэн хэсгийг ломбо буюу бэхэлгээний утсыг эвдэлгүйгээр, 
эсхүл тэдгээрт илэрхий гэмтэл учруулалгүйгээр их, бага хэмжээгээр онгойлгох 
боломжгүй тийм урттай байх;

(c) бэхэлгээний утасны материалыг сонгохдоо тухайн битүүмжлэлийн системийг харгалзан 
үзнэ.

4.  Таних тэмдэг: Ломбо буюу бэхэлгээний утсанд дараах зорилгоор тэмдэг тавина:

(a) болж өгвөл Зөвлөлийн албан ёсны аль нэг хэлээр (англи буюу франц) “Гааль” гэсэн 
үгийг хэрэглэн, тэр нь гаалийн битүүмжлэл болохыг харуулах;

(b) болж өгвөл олон улсын тээвэрт ашиглаж буй автотээврийн хэрэгслийн бүртгэлийн 
улсыг илтгэх бүртгэлийн дугаарыг ашиглан, тухайн битүүмжлэлийг тавьсан улсыг 
харуулах;

(c) тухайлбал, үсэг, дугаар бүхий код ашиглан, тухайн битүүмжлэлийг тавьсан, эсхүл 
түүнийг тавихыг зөвшөөрсөн гаалийн байгууллагыг таних боломжийг бүрдүүлэх.

B. Гаалийн зорилгоор дамжин өнгөрүүлэх гаалийн горимын баталгааг хангах 
үүднээс итгэмжлэгдсэн илгээгч, эсхүл бусад итгэмжлэгдсэн этгээдийн хэрэглэсэн 
ломбо, бэхэлгээний утас нь шинж байдлаараа гаалийн байгууллагаас тавьсан 
битүүмжлэлийнхтэй харьцуулахуйц бөгөөд дамжин өнгөрөх бичиг баримтын дугаарыг 
ашиглан, тухайн битүүмжлэл тавьсан этгээдийг таних боломжтой байх ёстой. 

Практик зөвлөмж 17

Гадаадын гаалийн байгууллагын тавьсан гаалийн битүүмжлэл болон таних тэмдгийг дор дурдсанаас 
бусад тохиолдолд дамжуулан өнгөрүүлэх гаалийн ажиллагааны зорилгоор хүлээн зөвшөөрнө:

- тэдгээрийг хангалттай биш гэж үзсэн;
- тэдгээр нь найдвартай биш байх; эсхүл
- гаалийн байгууллага холбогдох барааг гэнэт шалгах болсон.

Хэрэв гадаадын гаалийн ломбо болон бэхэлгээний утсыг аливаа нэг гаалийн нутаг дэвсгэрт 
хүлээн зөвшөөрсөн бол тэдгээр нь тухайн нутаг дэвсгэрт үндэсний ломбо болон бэхэлгээний 
утасны адилаар эрх зүйн хамгаалалтад байна.

Энэхүү заалт нь гаалийн байгууллага гадаадын гаалийн байгууллагын тавьсан гаалийн 
ломбо болон таних тэмдгийг хүлээн зөвшөөрөх замаар дамжуулан өнгөрүүлэх ажиллагааг 
хөнгөвчлөх явдлыг санал болгож байгаа. Ингэснээр тухайн барааг. эсхүл тухайн тээврийн 
хэрэгслийг хилийн гааль болгон дахин ломбодохоос зайлсхийж, үүний үр дүнд гаалийн 
байгууллагын (хүч түрсэн) оролцооноос үүдэлтэй саатал багасна. Ийм хөнгөвчилсөн журам нь 
ерөнхийдөө хоёр талт, эсхүл олон талт хэлэлцээрээс үндэслэлтэй байдаг. Эдгээр хэлэлцээрээр 
мөн ийм хөнгөвчилсөн журам итгэмжлэгдсэн илгээгчийн болон итгэмжлэгдсэн бусад 
этгээдийн тавьсан, гаалийн байгууллагаас зөвшөөрсөн ломбоны хувьд бас адилхан үйлчилдэг 
байвал зохино. Хэрэв гаалийн байгууллага гадаадын гаалийн ломбыг хүлээн зөвшөөрсөн 
бол түүнийг өөрийн нутаг дэвсгэрт үндэсний ломбо болон бэхэлгээний утасны адилаар эрх 
зүйн хамгаалалтад байлгах үүрэг хүлээнэ. Гаалийн байгууллага тийм хэлэлцээргүй байсан ч 
гэсэн гадаадын гаалийн ломбыг хүлээн зөвшөөрвөл тэр нь (Киотогийн Конвенцийн 2 дугаар 
зүйлийн дагуу) илүү хөнгөлөлт үзүүлсэн хэрэг болно. 

Гадаадын гаалийн ломбыг хүлээн зөвшөөрсөн нь гаалийн байгууллага гадаадын гаалийн 
ломбо болон таних тэмдэг нь хангалтгүй, аюулгүй байдлыг хангаагүй, эсхүл тухайн барааг 
шалгах шаардлагатай гэж үзсэн тохиолдолд өөрийн гаалийн албаны ломбо тавих эрхийг 
хязгаарлахгүй.
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Хэрэв холбогдох гаалийн албад гаалийн тухайлсан ломбо болон бэхэлгээний утсыг шалгасан, 
эсхүл барааг шалгасан бол энэ тухай дамжуулан өнгөрүүлэх бичиг баримтад тэмдэглэнэ.

Дамжуулан өнгөрүүлэх ажиллагааны явцад гаалийн байгууллага ерөнхийдөө гаалийн 
ломбо болон бэхэлгээний утас хөндөгдөөгүй, мөн тухайн тээврийн хэрэгсэл найдвартай 
битүүмжлэгдсэн болохыг нягтлах шалгадаг. Холбогдох барааг гаалийн ломбо буюу бэхэлгээний 
утас гэмтсэн (хөндөгдсөн) ул мөр илэрсэн зэрэг ховорхон тохиолдлоос бусад тохиолдолд 
ерөнхийдөө шалгадаггүй. Дамжуулан өнгөрүүлэх барааг гаалийн нутаг дэвсгэрт оруулах гэж 
байгаа бол замд нь шалгахаас зайлсхийж болох юм. Учир нь хэрэв тухайн барааг шалгах 
шаардлагатай бол түүнийг дотоодын хэрэглээнд зориулан оруулах горим зэрэг гаалийн өөр 
нэг горимд байршуулсны дараа шалгаж болно. 

Улс хооронд дамжуулан өнгөрүүлэх ажиллагааны явцад холбогдох барааг замд нь болж 
өгвөл шалгадаггүй. Гэвч гаалийн байгууллага тухайн барааг шалгах эрхтэй байх онцгой 
тохиолдол байж болох юм. Ийнхүү шалгах тохиолдолд ломбо болон бэхэлгээний утас эвдэрдэг 
учраас шалгалт дууссаны дараа гаалийн шинэ ломбо тавих шаардлага гардаг.

Хэрэв гаалийн байгууллага эдгээр үүргийнхээ аль нэгийг хийж гүйцэтгэсэн бол (гаалийн 
ломбо болон бэхэлгээний утсыг шалгасан, барааг шалгаж, тээврийн хэрэгслийг дахин 
ломбодсон бол) уг шалгалтын талаар, мөн холбогдох ломбоны талаар, эсхүл шинэ ломбоны 
таних тэмдгийн талаар холбогдох барааны дагалдах бичиг баримтад тэмдэглэнэ. Энэ нь 
дамжуулан өнгөрүүлэх үйл ажиллагаа тасралтгүй үргэлжлэхэд саад учрахаас, мөн эцэст 
нь дамжуулан өнгөрүүлэх бичиг баримт илгээсэн газрын  албанд буцаж ирэхэд төөрөгдөл 
гарахаас сэргийлнэ. 

8. ЗАМ ЗУУР ХИЙГДЭХ ГААЛИЙН ЁС ЖУРМЫН АЖИЛЛАГАА

8.1. Хүлээн авах газрын албыг өөрчлөх

Стандарт 19

Хүлээн авагч гаалийн алба өөрчлөгдсөн бол холбогдох гаалийн байгууллага нь урьдчилан 
зөвшөөрөл авах шаардлагатай гэж зааснаас бусад тохиолдолд урьдчилсан мэдэгдэлгүйгээр 
хүлээн зөвшөөрнө.

Барааны мэдүүлэгт гаалийн дамжуулан өнгөрүүлэх үйл ажиллагаа дуусгавар болох хүлээн 
авагч гаалийн албыг дурдсан байна. 

Хүлээн авагч гаалийн албыг зааж өгөх нь ашигтай байдаг. Ялангуяа Барааны мэдүүлгийг 
зохих ёсоор гаргаж өгөөгүй тохиолдолд, эсхүл тухайн алба нь онцгой эрх эдэлж байгаа бол 
(жишээлбэл, гаалийн газар нь үзэсгэлэнгийн байр, талбайд байрласан бол) хүлээн авагч 
гаалийн албыг тийнхүү заасан байх нь мөрдөн шалгах ажилд бүр их ашиг тустай байдаг. 
Гэвч Стандарт 19 нь гаалийн байгууллагаас урьдчилан зөвшөөрөл авсан байх шаардлагатай 
гэж тодорхой зааснаас бусад тохиолдолд хүлээн авагч гаалийн албыг гаалийн байгууллагад 
мэдэгдэлгүйгээр өөрчлөхийг зөвшөөрдөг. Бодит байдал дээр тээвэрлэгчээс хамаарахгүй 
шалтгаанаар, жишээлбэл, автозам зам, эсхүл төмөр замын гарам түгжирсэн буюу хаагдаж 
боогдсон,  эсхүл нисэх онгоцны буудал хаагдсан, усан боомтод орох боломжгүй болсон гэх 
мэт шалтгаанаар, эсхүл ачаа тээврийн буюу ложистикийн шаардлагаар, тухайлбал, тухайн 
оператор уг шаардлагыг хангаагүй бол, эсхүл зүгээр л хүлээн авах газрын албаны ачаалал 
хэтэрсэн тохиолдолд Барааны мэдүүлгийг түүнд зааснаас өөр хүлээн авах газрын албанд 
гаргаж өгч болдог. Гаалийн байгууллага бас барааг гаалийн өөр горимд байршуулахыг 
зөвшөөрч болох юм. Хүлээн авагч шинэ гаалийн алба нь хүлээн авах газар өөрчлөгдсөн 
талаар илгээсэн газрын албанд мэдэгдэх үүрэгтэй. Хэрэв гаалийн байгууллага хэрэгтэй гэж 
үзвэл хүлээн авагч гаалийн албыг өөрчлөхийн тулд урьдчилан зөвшөөрөл авах шаардлагатай 
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болохыг Барааны мэдүүлэгт зааж өгөх ёстой. Ийм тохиолдолд өндөр эрсдэлтэй барааг, эсхүл 
Стандарт 12-т заасны дагуу онцгой хяналт тавих шаардлагатай барааг хамааруулж болно.

Хэрэв гаалийн байгууллагатай тохиролцсоны дагуу өөр журам тогтоосон бол (жишээ нь, 
итгэмжлэгдсэн хүлээн авагч) хүлээн авагч гаалийн албыг заасан нь тухайн тээврийн хэрэгсэл, 
эсвэл тухайн бараа яг тэр албаны байр, талбайд биетээрээ ирнэ гэсэн үг биш юм.

8.2. Барааг зам зуур нэг тээврийн хэрэгслээс нөгөөд шилжүүлэх

Стандарт 20

Гаалийн аливаа ломбо буюу бэхэлгээний утас гэмтээгүй, эсхүл хөндөгдөөгүй бол холбогдох барааг 
гаалийн байгууллагын зөвшөөрөлгүйгээр тээврийн нэг хэрэгслээс нөгөөд шилжүүлж болно.

Энэ Стандартын гол санаа нь гаалийн ломбо болон бэхэлгээний утсыг гэмтээж, эсхүл 
оролдсон байж болохгүй гэсэн утга юм. Тэгэхээр тээврийн хэрэгсэлд өөрт нь битүүмжлэл 
тавиагүй бол барааг нэг тээврийн хэрэгслээс нөгөөд шилжүүлэхэд асуудал гарахгүй. Тээврийн 
хэрэгсэлд битүүмжлэл тавьсан байсан ч, жишээлбэл, ломбодсон чингэлгийн ломбыг 
хөндөлгүйгээр тээврийн нэг хэрэгслээс нөгөөд шилжүүлж байгаа бол, барааг зам зуур нэг 
тээврийн хэрэгслээс нөгөөд гаалийн байгууллагын зөвшөөрөлгүйгээр шилжүүлж болно.

8.3. Өөр бараатай хольж (хамт) тээвэрлэх

Практик зөвлөмж 21

Гаалийн байгууллага дамжуулан өнгөрүүлэх гаалийн горимын дагуу тээвэрлэх барааг өөр бараа 
тээвэрлэж буй тээврийн хэрэгсэлд нэгэн зэрэг тээвэрлэхийг зөвшөөрнө. Чингэхэд тухайн барааг 
ялган таних боломжтой, мөн гаалийн байгууллагаас тавьсан бусад шаардлага хангагдсан байвал 
зохино.

Тээвэрлэгч нь тээврийн хэрэгслийн ачааны хэсгийн зай завсрыг бүрэн ашиглахын тулд 
дамжуулан өнгөрүүлэх ачаатай хамт өөр бараа тээвэрлэх зөвшөөрөл хүсч магадгүй юм. Тэр нь 
гол төлөв илгээгч улсын, эсхүл хүлээн авагч улсын гаалийн нутаг дэвсгэрт, эсхүл дамжуулан 
өнгөрүүлж буй гаалийн нутаг дэвсгэрт чөлөөт эргэлтэд байгаа бараа байдаг бөгөөд түүнийг 
тухайн гаалийн нэг нутаг дэвсгэрийн хүрээнд нэг цэгээс нөгөө цэг рүү тээвэрлэхийг хүсдэг. Тэр 
нь бас хожим (удахгүй) экспортод гаргахаар тухайн тээврийн хэрэгсэлд бараа ачсан гаалийн 
нутаг дэвсгэрийн гаалийн аль нэг байгууллагад мэдүүлэх гэж байгаа бараа байж болно.

Хэрэв тээврийн хэрэгслийг битүүмжлээгүй бол чөлөөт эргэлтэд байгаа барааг гаалийн 
байгууллагад мэдэгдэлгүйгээр хэзээ ч, хаана ч ачиж, буулгаж болно. Энэ ажиллагааны явцад, 
хэрэв гаалийн байгууллага (дамжуулан өнгөрүүлэх бараа) тээвэрлэх замыг тодорхой тогтоож 
өгөөгүй бөгөөд хугацааны хязгаарлалт нь хангалттай байх тохиолдолд бүр чиглэл (routing)-
ээ өөрчлөх ч боломжтой юм. Тээвэрлэгч нь бараа хүргэх хуудас (падаан, the delivery note), 
үнийн нэхэмжлэх гэх мэт худалдааны тээврийн бичиг баримт (худалдааны бараа тээврийн 
бичиг баримт)-ыг хараад тийм бараа байгааг мэдэх чадвартай байх ёстой. Түүнчлэн бас 
дамжуулан өнгөрүүлэх горимд байгаа бараа бүхий ачааг чөлөөт эргэлтэд байгаа бараанаас 
хялбархан ялгаж мэдэх боломжтой байх ёстой.

Хэрэв тээврийн хэрэгсэлд битүүмжлэл тавьсан бол дамжуулан өнгөрүүлэх бараанаас 
бусад барааг ачих, буулгах ажил гаалийн хяналтан дор явагдана. Гаалийн байгууллагаас 
өндөр эрсдэлтэй, эсхүл луйврын шинжтэй гэж үзсэн барааны хувьд тухайн гаалийн газар 
уг барааг өөр бараатай хольж тээвэрлэх зөвшөөрөл олгохоос татгалзаж болно, эсхүл тусгай 
нөхцөл шаардлага тавина. Дамжуулан өнгөрүүлэх бараатай хамт тээвэрлэх чөлөөт эргэлтэд 
байгаа бараа нь ихэнхдээ чиглэл нэгтэй байдаг. Чөлөөт эргэлтэд байгаа барааг зам дагуу 
буулгах тохиолдолд, уг ажиллагаа дамжуулан өнгөрүүлэх ажиллагаанд хамааралгүй гаалийн 
байгууллагад явагдаж болно. Тийм гаалийн байгууллага нь ломбыг салган авч, дараа нь 
буулгаагүй үлдсэн барааг санамсаргүй сонголтоор, эсхүл эрсдэлийн дагуу шалгасны дараа 
тухайн тээврийн хэрэгслийг дахин ломбодно. Ломбыг сольсон талаар холбогдох Барааны 
мэдүүлэгт тэмдэглэнэ.
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8.4. Осол (аюул) ба гэнэтийн бусад аюул

Практик зөвлөмж 22

Гаалийн байгууллага дамжуулан өнгөрүүлэх гаалийн ажиллагаанд шууд нөлөөлж буй аюул осол 
буюу бусад гэнэтийн аюулын талаар хамгийн ойрхон орших гаалийн байгууллагад, эсхүл эрх 
бүхий бусад байгууллагад нэн даруй мэдэгдэхийг холбогдох этгээдээс шаардана.

Осол (аюул) ба гэнэтийн бусад аюул нь дамжуулан өнгөрүүлэх ажиллагаанд нөлөөлж 
болно. Үүний үр дүнд ломбо тохиолдлоор тасран унаж, бараа алдагдаж, эсхүл устаж үгүй 
болж, эсхүл ломбыг салган барааг нэг тээврийн хэрэгслээс нөгөө рүү яаралтай шилжүүлэх 
(жишээ нь, хөргүүртэй ачааны тэрэг эвдэрсэн тохиолдолд) шаардлага гарч болох юм.

Ийм осол нь зөвхөн барааг дамжуулан өнгөрүүлэх гаалийн горимын дагуу тээвэрлэж 
байгаа автотээврийн хэрэгсэлд хамааралтай байх албагүй. Уг осол бусад автотээврийн 
хэрэгсэлд хамаарч, түүний улмаас зам хаагдан, эсхүл маршрут өөрчлөгдөж, тээвэрлэгч 
хугацаандаа очих, эсвэл тогтсон замаараа явах боломжгүй болж болдог.

Ломбыг ерөнхийдөө гаалийн байгууллага салгаж, эсхүл солих ёстой боловч гэнэтийн 
тохиолдолд энэ зарчим тэр бүр мөрдөгддөггүй. Жишээлбэл, хэрэв автотээврийн хэрэгсэл 
эвдэрлээ гэхэд ойр хавьд гаалийн байгууллага байхгүй бол холбогдох этгээд барааг өөр 
нэг тээврийн хэрэгсэлд шилжүүлэн ачихаас өмнө гаалийн ломбо хөндөгдөөгүй, бүрэн бүтэн 
болохыг баталгаажуулахын тулд төрийн өөр нэг алба (жишээ нь, цагдаа, хотын захиргаа)-нд 
мэдэгдэх үүрэгтэй байдаг. Хамгийн төгс тохиолдолд, холбогдох алба нь барааг шилжүүлэн 
ачих ажиллагааг харж хянасны дараа тухайн тээврийн хэрэгслийг ломбодож, энэ тухай 
дамжуулан өнгөрүүлэх бичиг баримтад тэмдэглэнэ. 

Ийм тохиолдолд сонирхогч тал дамжуулан өнгөрүүлэх горимын нөхцөлийг яагаад 
зөрчсөнийг баталгаажуулсан эрх бүхий байгууллагын тайлан илтгэлийг, эсхүл гэрчилгээ 
(тодорхойлолт)-г гаргаж үзүүлэх замаар хэрэг явдлыг нотлон харуулбал хэн хэндээ хэрэгтэй 
байдаг. Ийм гэрчилгээ (тодорхойлолт)-нд болсон үйл явдлын мөн чанар, мөн түүний бараанд 
нөлөөлсөн нөлөөллийг дурдсан байж болох бөгөөд орон нутгийн эрх бүхий байгууллагуудын 
ихэнх нь, хэрэв тийнхүү хүсэлт тавьсан бол, ийм маягийн туслалцаа үзүүлэхэд хэзээд бэлэн 
байдаг.

Зөвхөн дамжуулан өнгөрүүлэх үйл ажиллагаанд шууд нөлөөлөх осол аюулын үед л 
дээрх утгаар тусгай арга хэмжээ авах шаардлагатай болдог. Гэвч, жишээлбэл, хэрэв тээврийн 
хэрэгсэлд битүүмжлэл тавиагүй бол дамжуулан өнгөрүүлэх барааг нэг тээврийн хэрэгслээс 
нөгөөд шилжүүлэн ачиж болно гэж Стандарт 20-д заагаад өгчихсөн байгаа. Ингэхээр, зарим 
тохиолдолд болсон үйл явдлыг заавал бүртгэж тэмдэглэсэн байх албагүй байдаг. Ийм байдал, 
зам зуур хүнд ноцтой байдал тохиолдсоныг эс харгалзан үзвэл, бараа төсөөлж байсан цагаас 
оройтсон ч гэсэн тогтоосон хугацаандаа амжиж ирсэн бол дээрх журам бас үйлчилнэ. 

Бараа устгах болон хүлээн авахаас татгалзах асуудлыг Ерөнхий хавсралтын 3 дугаар 
бүлэгт зохицуулсан байгаа.

9. ДАМЖУУЛАН ӨНГӨРҮҮЛЭХ ГААЛИЙН  
ГОРИМ ДУУСГАВАР БОЛОХ

9.1. Дамжуулан өнгөрүүлэх гаалийн горим дуусгавар болох

Стандарт 23 

Дамжуулан өнгөрүүлэх гаалийн ажиллагаа дуусгавар болохтой холбогдуулан,  холбогдох бараанд 
өөрчлөлт оруулалгүйгээр, мөн түүнийг ашиглаагүй байдлаар, түүнчлэн гаалийн ломбо, бэхэлгээний 
утас буюу таних тэмдгийг гэмтээлгүйгээр тухайн бараа болон Барааны холбогдох мэдүүлгийг 
хүлээн авагч гаалийн албанд тогтоосон хугацааны дотор хүргэж өгөхөөс өөр илүү зүйл үндэсний 
хууль тогтоомжид заахгүй.
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Дамжуулан өнгөрүүлэх ажиллагаа нь тухайн бараа хүлээн авах гаалийн байгууллагын 
хяналтад орсноор, эсхүл, хэрэв тийм байдаг бол итгэмжлэгдсэн хүлээн авагчийн оршин суугаа 
газар хүргэгдсэнээр, мөн холбогдох Барааны мэдүүлгийг баталгаажуулснаар дуусгавар болно. 
Түүнийг дагалдан дараах ёс журмын ажиллагаа явагдана: уг ажиллагаа дуусгавар болсон 
тухай мэдэгдлийг бараа илгээсэн гаалийн байгууллагад илгээх, мөн дамжуулан өнгөрүүлэх 
ажиллагааны баталгааг чөлөөлөх, эсхүл баталгааны мөнгийг эргүүлэн олгох.

Дамжуулан өнгөрүүлэх гаалийн горимын эцэст хүлээн авагч гаалийн албаны гүйцэтгэх 
хяналт нь дамжуулан өнгөрүүлэх ажиллагаа тус бүрийн онцлог нөхцөл байдлаас шалтгаалдаг. 
Хэрэв ломбо, эсхүл таних тэмдэг тавьсан бол гаалийн байгууллага ерөнхийдөө тэдгээр 
нь хөндөгдөөгүй болохыг шалгах ёстой. Гаалийн байгууллага эсхүл бас тухайн тээврийн 
хэрэгслийн найдвартай битүүмжлэгдсэн байдлыг шалгаж болно. Мөн барааг гаалийн өөр 
горимд байршуулахын тулд түүнд ерөнхий, эсхүл нарийвчилсан шалгалт хийж болно. Хэрэв 
итгэмжлэгдсэн хүлээн авагчтай бол энэ бүхнийг хийж гүйцэтгэх үүрэг хариуцлага түүнд ногдоно 
(Хэрэглэх аргуудын тухай Хавсралт I-ийг үз).

9.2. Дуусгавар болгосон тухай мэдэгдэх

Стандарт 24

Холбогдох бараа хүлээн авах гаалийн байгууллагын хяналтад ормогц тухайн гаалийн байгууллага, 
хэрэв бүх нөхцөл хангагдсан гэж үзвэл, дамжуулан өнгөрүүлэх гаалийн ажиллагааг дуусгавар 
болгох арга хэмжээг саадгүй хэрэгжүүлнэ.

Хүлээн авагч гаалийн алба дамжуулан өнгөрүүлэх ажиллагааг дуусгавар болгож, мөн 
тийнхүү дуусгавар болгосноо Барааны мэдүүлэг дээр тэмдэглэн баталгаажуулдаг болохоор 
уг дамжуулан өнгөрүүлэх ажиллагаа дотоодынх уу, эсхүл улс хоорондынх уу гэдгээс, эсхүл 
баталгааны төрлөөс, мөн гаалийн болон бусад татвар төлөх хариуцлагаас чөлөөлөгдсөн 
аргаас хамааран дуусгавар болгох хэд хэдэн хувилбар байдаг. Хэрэв энэ нь улс хоорондын 
дамжуулан өнгөрүүлэх ажиллагаа бол олон улсын баталгааны систем үйлчилнэ. Баталгааны 
янз бүрийн төрлүүдийг Ерөнхий хавсралтын Баталгааны тухай 5 дугаар бүлгийн зааварт заасан 
байгаа.

Стандарт 24-т тухайн бараа хүлээн авагч гаалийн албаны хяналтад ормогц хүрэх уг гаалийн 
байгууллага дамжуулан өнгөрүүлэх гаалийн ажиллагааг дуусгавар болгох арга хэмжээг 
саадгүй хэрэгжүүлнэ гэж заасан байгаа. Тэгэхээр хүлээн авагч гаалийн гаалийн байгууллага 
нь дамжуулан өнгөрүүлэх гаалийн горимыг дуусгавар болгохоос өмнө тухайн барааг гаалийн 
шинэ горим (жишээлбэл, дотоодын хэрэглээнд зориулан оруулах горим, түр хугацаагаар 
оруулах, дамжуулан өнгөрүүлэх шинэ горим)-д байршуулахыг хүлээх ёсгүй. Шаардлагагүй 
шалгалтаас зайлсхийх, мөн эрх бүхий этгээдийг аливаа баталгаанаас чөлөөлөх нөхцөлийг 
бүрдүүлэх зорилгоор дамжуулан өнгөрүүлэх ажиллагаа дуусгавар болсон тухай холбогдох 
этгээдэд аль болох шуурхай мэдэгдэх ёстой. Үүнд баталгаа гаргагч холбоонд хаягласан бичиг 
баримтыг холбогдох операторт буцаан өгөх ажиллагааг, эсхүл зохих ёсоор баталгаажуулсан 
Барааны мэдүүлгийн хувийг илгээсэн газрын гаалийн байгууллагад, магадгүй холбогдох 
гаалийн нутаг дэвсгэрт байгаа оруулах гаалийн газарт буцаан явуулах ажиллагааг багтаан 
үзэж болно. Сүүлийн тохиолдолд эх хувь алдагдсанаас үүдэн гарч болох хүндрэлээс зайлсхийх 
зорилгоор гаалийн байгууллага хуулбарыг нь операторт хүлээлгэн өгөх талаар бодож болох 
юм. Үүнийг ямар ч аргаар хийж болно, харин цахим системүүд энэ тал дээр илүү давуу талтай 
байдаг (дамжуулан өнгөрүүлэх ажиллагаа дуусгавар болсон тухай мэдэгдлийг дор нь илгээнэ, 
баталгааг чөлөөлнө дараа нь мөрдөн шалгах ажил явуулах шаардлагагүй болно, хуурамч 
бичиг баримт үйлдэх, гаалийн ломбыг хуурамчаар үйлдэх, бичиг баримт алдагдах явдлууд 
эцэс болно).

Хэрэв бараа хүлээн авагч гаалийн албанд ирснээс хойш удалгүй (буцаан) гаргахгүй 
бол түүнийг гаалийн хяналтад нэн даруй байршуулбал зохино. Барааг гаалийн хяналтад 
авсан, эсхүл гаалийн өөр горимд байршуулсан бол хүлээн авагч гаалийн алба нь дамжуулан 
өнгөрүүлэх мэдүүлгийг нээлттэй хэвээр нь үлдээхгүй байх арга хэмжээ авна (жишээлбэл, 
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бараа усан онгоцонд ачихаас өмнө агуулахад, эсхүл гаалийн байгууллагын байр, талбайн 
гадна орших бүсэд байх хугацаанд). Ингэснээр тухайн барааг хүлээн авагч гаалийн албанд 
бүрэн бүтэн авч ирсэн тээвэрлэгч хариуцлагаас чөлөөлөгдөх юм.

Хэрэв тухайн барааг гаалийн аль нэг нутаг дэвсгэрт ирсний дараа хилээр гаргах зорилгоор 
гарах газрын гаалийн газар хүргэхээр дамжуулан өнгөрүүлэх гаалийн горимд байршуулах бол 
зарим байгууллага худалдаанд дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор дамжуулан өнгөрүүлэх гаалийн 
горим болон экспортын горим хоёрыг нэгтгэн авч үздэг. Ийм тохиолдолд, гаргах ажиллагаа 
хийгдээгүй байхад дамжуулан өнгөрүүлэх гаалийн ажиллагааг дуусгавар болгож болдоггүй. 
Зарим байгууллага  барааг цааш нь хилээр гаргах зорилгоор гүнийн гаалийн байгууллагаас 
гаргаж байгаа барааны хувьд дамжуулан өнгөрүүлэх гаалийн горимыг экспортын горимтой 
нэгтгэх замаар мөн адил арга хэмжээ авдаг.

9.3. Дуусгавар болсныг хянах

Дамжуулан өнгөрүүлэх  систем төлөвлөхдөө гаалийн байгууллага өмнөх хэсэгт 
тайлбарласны дагуу, зохих журмын дагуу баталгаажуулсан Барааны мэдүүлгийг буцаан 
ирүүлэх явдлыг хангасан байх заалт тусгаж өгсөн байвал зохино. Энэ үүргийг олон байгууллага 
дотоодын болон улс хоорондын дамжуулан өнгөрүүлэх ажиллагааны хувьд илгээх газрын 
гаалийн байгууллагад хариуцуулсан байдаг. 

Хэрэв дотоодын дамжуулан өнгөрүүлэх ажиллагаа дуусгавар болсон тухай мэдэгдэл 
илгээсэн газрын албанд буцаж ирээгүй бол зарим байгууллага хайх үйл ажиллагаа 
эхлүүлдэггүй, харин гаалийн байгууллагын өмнө хариуцлага хүлээсэн этгээд барааг хүлээн 
авагч гаалийн байгууллагад тогтоосон хугацаанд хүргэх үүргээ биелүүлээгүй гэж үзээд гаалийн 
болон бусад татвар төлөх баталгаа гаргуулан авах аргыг ашигладаг. Ерөнхий баталгаа бүхий, 
эсхүл үгүй гэхэд дамжуулан өнгөрүүлэх тухайн ажиллагаанд бүхэлд нь хамаарах баталгаа 
бүхий улсын хооронд дамжуулан өнгөрүүлэх ажиллагааны хувьд бараа нь гаалийн хяналтаас 
гарсан гаалийн нутаг дэвсгэрийг тухай бүр тогтоож байх ёстой байдаг, ингэснээр тухайн 
гаалийн нутаг дэвсгэр шаардлагатай бол дамжуулан өнгөрүүлэх тухайн ажиллагаанд гаргасан 
баталгааг ашиглан гаалийн болон бусад татвараа нэхэмжлэх боломжтой болдог.

Гаалийн хэд хэдэн нутаг дэвсгэрээр дамжин өнгөрөх улс хооронд дамжуулан өнгөрүүлэх 
ажиллагааны хувьд илгээсэн газрын алба дамжуулан өнгөрүүлэх тухайн ажиллагаа хэвийн 
явагдаж байгааг бүхэлд нь хянах эрхийг итгэмжлэн олгож болно. Хэрэв дамжуулан өнгөрүүлэх 
ажиллагаа хэвийн явагдаж байгаа бол дамжин өнгөрсөн гаалийн нутаг дэвсгэрүүд хяналт 
шалгалтын ямар нэг тусгайлсан арга хэмжээ авах албагүй болдог; тэд зөвхөн гарч, орж байгаа 
тээврийн хэрэгслийг маш хялбарчилсан байдлаар бүртгэж авах үүрэг л хүлээдэг.

Хэрэв баталгаажсан Барааны мэдүүлэг тогтоосон хугацаандаа буцаж ирэхгүй бол илгээсэн 
газрын алба мөрдөн шалгах ажил эхлүүлэх ёстой. Хэрэв энэ ажил үр дүнгээ өгөхгүй бол 
зөрчил гарсан байж болох гаалийн эхний нутаг дэвсгэр гаалийн татвар нөхөн барагдуулах 
шаардлагатай болно. Тухайн тээврийн хэрэгслийг тодорхойлсон дамжуулан өнгөрүүлэх энгийн 
тасалбар (a simple transit advice note), холбогдох Барааны мэдүүлэг, эсхүл мэдүүлгүүдээр тухайн 
тээврийн хэрэгсэл хамгийн сүүлд аль нутаг дэвсгэрт байсныг (үзэгдсэнийг) тогтоож болно. 
Үндэсний хяналтыг зэрэгцэн тавьдаг хамтарсан гаалийн газар (juxtaposed national control 
Customs offices) дээр хил залгаа орших гаалийн хоёр нутаг дэвсгэрийн хувьд дамжуулан 
өнгөрүүлэх нэгдсэн нэг мэдэгдэл (a single transit advice note) байхад хангалттай. Дамжуулан 
өнгөрүүлсэн тухай тасалбарыг компьютержуулсан ажиллагаа (жишээлбэл, дамжуулан 
өнгөрүүлэх ажиллагааг цахимаар бүртгэх журам)-аар амжилттай орлуулж болох юм. Улс 
хооронд дамжуулан өнгөрүүлэх ийм системийг дамжуулан өнгөрүүлэх гаалийн ажиллагааг 
бүхэлд нь хамарсан баталгаатай хослуулбал нэн сайн байх болно.

Энэ системийг дараах жишээн дээр харуулав.
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Тайлбар

Илгээгч гаалийн алба нь зохих ёсоор баталгаажсан Барааны мэдүүлэг хүлээн авах 
нөхцөлийг бүрдүүлсэн байх бөгөөд холбогдох мэдүүлгийн хуулбарыг мөрдөн шалгах ажил 
явуулахаар хадгална. Шаардлагатай бол баталгаажсан мэдүүлэг буюу түүний хуулбар хувийг 
нэн даруй илгээсэн байна (1). 

Дамжуулан өнгөрүүлсэн тасалбар (a transit advice note, уведомление о транзите) нь явах 
зам дагуу байгаа бүх гаалийн байгууллагад үлдэнэ (2/3). Үндэсний хяналтыг хамтран явуулдаг 
нэгдсэн гаалийн газар (Хамтарсан гаалийн газар) дээр холбогдох хоёр улсын хувьд хүлээн 
зөвшөөрөгдсөн дамжуулан өнгөрүүлэх нэгдсэн нэг тасалбар байхад хангалттай (В, С улсын 
хоорондоо хэлэлцээртэй) (4).

Киотогийн конвенц – Тусгай хавсралт E – 1 дүгээр бүлэг 
Дамжуулан өнгөрүүлэх гаалийн горимын тухай заавар 

 

 27 2000 оны 7 дугаар сар 

 

Илгээгч гаалийн алба  Баталгаажилт хүлээн авах, 
Баталгааг чөлөөлөх 

     1 

А улс  

Гаргах гаалийн газар 

    2 

      

    Улсын, эсхүл нутаг  

    дэвсгэрийн хил 

Оруулах гаалийн газар 

    3 

 

 

В улс  

Гаргах гаалийн газар 

4 

    Улсын, эсхүл нутаг  

              дэвсгэрийн хил 

  

Оруулах гаалийн газар 

С улс  

Хүлээн авагч       Барааны мэдүүлгийн  

гаалийн алба       буцаж ирсэн хуулбар хувь 

Хяналтад авсан 

Горим дуусгавар болсон 

      5         6 

  Барааны 
мэдүүлэг 

Баталгаажсан 
Барааны 
мэдүүлэг 

Дамжуулан 
өнгөрүүлсэн 
тасалбар 

Дамжуулан 
өнгөрүүлсэн 
тасалбар 

Дамжуулан 
өнгөрүүлсэн 
тасалбар 

 Барааны 
мэдүүлэг 

Баталгаажсан 
Барааны 
мэдүүлэг 



Шинэчлэн найруулсан Киотогийн конвенцийн Тусгай хавсралтын заавар

112          2000 оны 7 дугаар сар

Дамжуулан өнгөрүүлсэн тасалбарыг зүгээр л татан авна. Энэ нь тухайн бараа гаалийн 
аль нутаг дэвсгэрт хүргэгдсэнийг тогтоох зорилгоор мөрдөн шалгалт явуулах шаардлагатай 
тохиолдолд хэрэг болно. Хэрэв шаардлагатай бол тухайн нутаг дэвсгэр дээрх гаалийн 
байгууллага холбогдох баталгааг ашиглан гаалийн болон бусад татвараа хураан авна.

Тухайн барааг хүлээн авагч гаалийн албан дээр (эсхүл итгэмжлэгдсэн хүлээн авагчийн 
оршин суугаа газар) гаалийн хяналтад авч, Барааны мэдүүлгийг баталгаажуулан, илгээгч 
гаалийн алба руу буцаан явуулна (5,6).

Илгээгч гаалийн алба нь Барааны мэдүүлгийг зохих ёсоор баталгаажуулсныг шалгаж, 
шаардлагатай бол холбогдох баталгааг чөлөөлнө (7).

Бусад хувилбарууд

- Барааны мэдүүлэг хариуцсан захиргааны ажлыг гаалийн нэг “төв” (төвлөрсөн) 
байгууллагад даалгаж болно. Энэхүү байгууллага нь гаалийн нийт нутаг дэвсгэрийн, 
эсхүл тухайн бүс нутгийн хүрээнд ажиллаж байгаа гаалийн албанд Барааны мэдүүлэг 
олгох, бөглүүлэх явдлыг хангах болон холбогдох баталгааг чөлөөлөх ажлыг хариуцдаг. 
Шаардлагатай үед энэ байгууллага илгээсэн газрын албаны нэрийн өмнөөс мөрдөн 
шалгалт явуулж болно. Ийнхүү төвлөрсөн байдлаар ажиллавал ажил улам эрчимтэй 
явагдана. Энэ ажлыг компьютержуулсан бол бүр сайн.

- Гаалийн байгууллага Барааны мэдүүлгийн импорт, экспортын ваучер (тасалбар)-ыг 
ашиглан өөрийн хариуцсан нутаг дэвсгэрт оруулах, түүнээс гаргах бараанд  хяналт 
тавина; Тэгэхээр илгээсэн газрын гаалийн алба ерөнхий хяналт тавихгүй. Ийм систем 
нь зөвхөн дамжуулан өнгөрүүлэх тухайн ажиллагааг эхнээс нь дуустал хамарсан 
баталгаатай бол (жишээ нь, баталгаа гаргагч холбоодын сүлжээнд хамрагдсан бол) бас 
давуу талтай байна. Хэрэв тийм биш бөгөөд гаалийн байгууллага бүр баталгаа гаргаж 
өгөхийг шаардвал улс хооронд дамжуулан өнгөрүүлэх горимоор бараагаа нэвтрүүлэх 
сонирхол ихээхэн хэмжээгээр хязгаарлагдах болно. 

9.4. Тогтоосон замаас хазайх, эсхүл тогтоосон хугацаа хэтрэх
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Хэрэв бусад бүх шаардлага хангагдсан гэж гаалийн байгууллага үзсэн бол, тогтоосон маршрут 
буюу тогтоосон хугацааг баримтлан ажиллаж чадаагүй нь төлбөл зохих гаалийн болон бусад 
аливаа татварыг хураан авах үндэслэл болохгүй.

Стандарт 15-ын дагуу гаалийн байгууллага зөвхөн зайлшгүй тохиолдолд маршрут тогтоодог. 
Тийм учраас аливаа тогтоосон маршрутыг баримтлах ёстой. Гэхдээ, барааг тогтоосон маршрут 
баримтлахгүйгээр хүлээн авагч гаалийн албанд хүргэсэн бөгөөд тогтоосон маршрутаар явж 
болохгүй байх нөхцөл байдал үүссэнийг хүлээн авагч гаалийн алба хүлээн зөвшөөрсөн 
бол гаалийн байгууллагаас тавьсан нөхцөл шаардлага хангагдсан гэж үзэж болно. Хэрэв 
бас илгээсэн газрын албанаас, эсхүл зам дагуух гаалийн байгууллагаас тогтоосон хугацааг 
дээрхтэй адилтган үзэх шалтгаанаар баримтлаагүй бол дээрхийн адил журам мөрдөнө.

Тогтоосон маршрут, эсхүл тогтоосон хугацааг баримтлаагүй тохиолдолд хэрэв гаалийн 
байгууллага бусад бүх шаардлага хангагдсан гэж үзвэл Практик зөвлөмж 25-д зөвлөснөөр 
төлбөл зохих гаалийн болон бусад татварыг хураан авахгүй. Гэхдээ, хэрэв маршрут, эсхүл 
хугацааны хязгаарлалтын хувьд тогтоосон болзол нөхцөл зөрчигдсөн бол энэхүү заалт 
(зөвлөмж) нь гаалийн байгууллага торгууль ногдуулахад саад болохгүй.
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10. ДАМЖУУЛАН ӨНГӨРҮҮЛЭХ ГААЛИЙН ГОРИМД ХАМААРАХ 
ОЛОН УЛСЫН ХЭЛЭЛЦЭЭР
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Хэлэлцэн тохирогч Талууд дамжуулан өнгөрүүлэх гаалийн горимд хамаарах олон улсын баримт 
бичгүүдэд нэгдэн орох боломжийг анхааран авч үзвэл зохино. Хэрэв тэд олон улсын тийм баримт 
бичгүүдэд нэгдэн орох байр суурьгүй бол, дамжуулан өнгөрүүлэх олон улсын гаалийн горим 
тогтоох үүднээс хоёр талын буюу олон талын хэлэлцээрийн төсөл хийхдээ, энэ бүлгийн стандарт 
болон практик зөвлөмжийг анхаарч үзвэл зохино.

Дамжуулан өнгөрүүлэх гаалийн горимтой холбоотой заалтууд тусгагдсан олон улсын хэд 
хэдэн хэлэлцээр байдаг. Тэдгээрээс нэлээд түгээмэл хэрэглэгддэгээс нь дурдвал:

- ТИР карней ашиглан барааг олон улсын хэмжээнд тээвэрлэх тухай гаалийн конвенц 
(ТИР карнейн тухай конвенц), 1975 оны 11 дүгээр сарын 14-ний өдөр Женев хотноо 
байгуулагдсан.

- Түр хугацаагаар оруулах тухай конвенц (1990 оны 6 дугаар сарын 26-ны өдөр Стамбул 
хотноо байгуулагдсан).

Стамбулын Конвенц нь (янз бүрийн) түр хугацаагаар оруулах янз бүрийн горим журмыг 
бүлэглэж, нэг баримт бичиг болгосон байгаа. Тэгэхээр тэр нь дамжуулан өнгөрүүлэх гаалийн 
горимын асуудлыг зохицуулаагүй. Гэвч түүнийг энд дурдсан шалтгаан нь гэвэл түүний Хавсралт 
А нь бас барааг улс хооронд дамжуулан өнгөрүүлэх систем болох АТА карнейтай холбоотой 
юм.

- Барааг түр хугацаагаар оруулах зориулалттай АТА карнейн тухай гаалийн конвенц 
(АТА карнейн тухай конвенц), 1961 оны 12 дугаар сарын 6-ны өдөр Брюссель хотноо 
байгуулагдсан.

АТА карнейг түр хугацаагаар оруулах горимд байгаа барааг хүлээн авах газар руу, эсхүл 
тэндээс (буцаагаад илгээсэн газар руу) гаалийн хяналтан дор тээвэрлэх тохиолдолд түр 
хугацаагаар оруулсан тухайн гаалийн нутаг дэвсгэрээр, эсхүл тухайн барааг гаргасан (илгээсэн) 
болон оруулах (хүлээн авах) гаалийн нутаг дэвсгэр (улсууд) хооронд дайран өнгөрөх гаалийн 
нутаг дэвсгэр (улсууд)-ээр дамжуулан өнгөрүүлэх зорилгоор хүлээн зөвшөөрч болно.

“Дамжуулан өнгөрүүлэх гаалийн горим”-ын тухай Тусгай хавсралт Е-г хүлээн зөвшөөрсөн 
Киотогийн конвенцийн Хэлэлцэн тохирогч Талууд дээр дурдсан олон улсын хэлэлцээрүүдэд, 
эсхүл тэдгээрийг орлон гарч ирэх баримт бичгүүдэд нэгдэн орох боломжийг анхаарч судалж 
үзвэл зохино. Олон улсын эдгээр баримт бичигт нэгдэн орох байр суурьгүй байгаа Хэлэлцэн 
тохирогч Талууд дамжуулан өнгөрүүлэх олон улсын гаалийн горим тогтоох үүднээс хоёр 
талын буюу олон талын хэлэлцээрийн төсөл хийхдээ Ерөнхий хавсралт (ялангуяа Баталгааны 
тухай 5 дугаар бүлэг)-ын, мөн Дамжуулан өнгөрүүлэх гаалийн горимын тухай энэ бүлгийн 
Стандартууд болон Практик зөвлөмжүүдийг анхаарч үзэхийн зэрэгцээ мөн тэдгээр хэлэлцээрт 
дор дурдсан заалтуудыг оруулбал зохино.

Дамжуулан өнгөрүүлэх автотээврийн хэрэгсэл хилээр нэвтрэхэд гаалийн байгууллага 
гаргах гаалийн газар (энэ нь илгээгч гаалийн алба биш байж болно), эсхүл оруулах гаалийн 
газар (энэ нь хүлээн авагч гаалийн алба биш байж болно) гүйцэтгэх ёстой гаалийн ёс журмын 
үйл ажиллагааг уул ёсондоо хязгаартай (хөнгөн хялбар) байлгавал зохино.

- Хэрэв Хэлэлцэн тохирогч Талуудын хооронд байгуулсан хэлэлцээрт тийнхүү заасан 
бол гаалийн байгууллага дамжуулан өнгөрүүлэх бичиг баримт байгаа эсэхийг шалгаж, 
дараа нь түүнийг баталгаажуулна. Хэрэв тийм заалт байхгүй бол гаалийн байгууллага 
дамжуулан өнгөрүүлсэн тасалбар олгож, барааны бүрэн бүтэн байдлыг хангах үүднээс 
авсан арга хэмжээ ном журмаараа явагдаж байгааг санамсаргүй сонголтын зарчмаар 
шалгана. Ачаа болон бараанд хийх шалгалтыг зөвхөн зайлшгүй тохиолдолд хийнэ.
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- Хэрэв гаргах, эсхүл оруулах гаалийн газар, жишээлбэл, бараанд шалгалт хийх зорилгоор 
ломбыг салгасан, эсхүл таних тэмдгийг хөндсөн бол гаалийн шинэ ломбо буюу таних 
тэмдгийн дэлгэрэнгүй мэдээллийг тухайн барааг дагалдах Барааны мэдүүлэгт тусгаж 
өгнө. 

- Гаргах, эсхүл оруулах гаалийн газар явагдах гаалийн ёс журмын ажиллагааг өшөө 
багасгаж, эсхүл бүр болиулсан байх ёстой. Учир нь дамжуулан өнгөрүүлэх гаалийн 
горимын дагуу хүлээсэн үүрэг хариуцлагаас чөлөөлөх эсэх асуудлыг тухайн дамжуулан 
өнгөрүүлэх гаалийн ажиллагааг бүхэлд нь хариуцсан эрх бүхий байгууллага 
(байгууллагууд) шийддэг.

- Дамжуулан өнгөрүүлэх гаалийн горимоор тээвэрлэж буй барааг тодорхойлсон бичиг 
баримт болон гаалийн ломбо жинхэнэ эсэхийг шалгахтай холбогдуулан холбогдох 
гаалийн нутаг дэвсгэрүүдийн гаалийн байгууллагууд хоорондоо харилцан туслалцах 
арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэх хэлэлцээр байгуулан ажиллах хэрэгтэй.

Боломжтой бол хяналт шалгалтыг зөвхөн илгээгч болон хүлээн авагч гаалийн албадад 
хийх ёстой. Оруулах болон гаргах гаалийн газруудын хувьд хяналт шалгалтыг зарчмын хувьд 
зөрчил илэрсэн тохиолдолд явуулах мөрдөн шалгалтын ажлыг хөнгөвчлөх зорилгоор зөвхөн 
товч маягт бөглүүлэх замаар тухайн тээврийн хэрэгсэл түүгээр нэвтрэн өнгөрснийг мэдэгдэх 
байдлаар хязгаарлаж болно. Хамтарсан хяналтын албад (Нэгдсэн/Хамтарсан гаалийн газар) 
дээр Хэлэлцэн тохирогч холбогдох Талууд уг маягтыг хилээр орох талын замд байгаа гаалийн 
байгууллагад гаргаж өгөх талаар тохиролцож болно. Хэрэв шаардлагатай бол, хилээр гарах 
талын замд байгаа гаалийн байгууллага хилээр орох талын замд байгаа зэргэлдээ гаалийн 
байгууллагаас хүссэн мэдээллээ авч болно. 

------------------------------------

ЗҮҮЛТ I

ХЭРЭГЖҮҮЛЖ БУЙ АРГА ЗАМ

1. Швейцар Улс

Итгэмжлэгдсэн илгээгч болон итгэмжлэгдсэн хүлээн авагч

Энэхүү зүүлтэд дамжуулан өнгөрүүлэх гаалийн горимын өмнөх, эсхүл дараах ажиллагаа 
тусгагдаагүй болно. Гэвч дамжуулан өнгөрүүлэх гаалийн горим хэрэглэхийн тулд нэмэлт 
мэдээлэл хэрэгтэй бол тийм хэрэгтэй гэсэн мэдээлэл энд байгаа. Энд заасан журам нь зөвхөн 
итгэмжлэгдсэн илгээгч, эсхүл итгэмжлэгдсэн хүлээн авагчийн журам нэвтрүүлэх сонирхолтой 
байгаа гаалийн байгууллагад мэдээлэл өгөх зорилготой болно. Тэд Ерөнхий хавсралтын 
3 дугаар бүлэгт, мөн энэ зүүлтэд итгэмжлэгдсэн этгээдэд зориулан заасан тусгай журмыг 
үндэслэн, тухайн орон нутгийн нөхцөлд тохируулан өөрчилж болно.

Итгэмжлэгдсэн илгээгч, эсхүл итгэмжлэгдсэн хүлээн авагчийн эрх (статус) олгох ерөнхий 
нөхцөл

Гаалийн байгууллага аливаа этгээдийн гаалийн байгууллагын өмнө хүлээх үүргийг 
харгалзан үзэж, дараах нөхцөл шаардлагыг хангасан тохиолдолд итгэмжлэгдсэн илгээгчээр, 
эсхүл итгэмжлэгдсэн хүлээн авагчаар хүлээн зөвшөөрч болно:

- тэр нь (тэд) зохих ёсны тодорхойлолттой байх (хар дансанд ороогүй байх);

- тэр нь (тэд) бараа тогтмол илгээдэг, эсхүл хүлээн авдаг байх;

- түүний (тэдний) оршин суугаа газар нь эрх бүхий гаалийн байгууллагаас холгүй, хяналт 
тавихад захиргааны ажил (зардал) хэт нэмэгдэхээргүй байх;
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- тэр нь (тэд) ачуулах, эсхүл хүлээн авах барааг гаалийн хяналтан дор байлгах байр, 
талбай болон/эсхүл өрөөтэй байх (барааг гаалийн хяналтад байлгах (байршуулах) 
үүргийг итгэмжлэгдсэн илгээгч, эсхүл итгэмжлэгдсэн хүлээн авагч хүлээнэ);

- түүний (тэдний) байгууллагын менежмент болон хэрэглэгчийн систем нь ачааг ирсэн 
мөчөөс эхлэн гаргах хүртэл ямар ч үед саадгүй шалгах боломжтой байхаар зохицуулагдсан 
байх; итгэмжлэгдсэн илгээгч, эсхүл итгэмжлэгдсэн хүлээн авагч нь мэдээлэл дамжуулах 
замаар гаалийн байгууллагын өмнө хариуцлага хүлээнэ;

- тэр нь (тэд) гаалийн байгууллагыг ажлын хэрэгцээний зүйлс (бичгийн ширээ, магадгүй 
телефон утас)-ээр хангах;

- тэр нь (тэд) зөрчил гарсан тохиолдолд гаалийн болон бусад татвар төлөх баталгаа 
гаргаж өгөх.

Энэ баталгаа нь холбогдох эрх (статус)-ыг цуцлах хүртэл хүчинтэй байх батлан даалт 
байх бөгөөд тэр нь явцын байдлаас шалтгаалан өөрчлөгдөж болно (жишээлбэл, баталгааны 
төлбөрийн чадвар өөрчлөгдөх, итгэмжлэгдсэн илгээгчийн, эсхүл хүлээн авагчийн бараа 
эргэлтийн хэмжээ өсч, түүнийг дагаад баталгааны хэмжээ нэмэгдэх). Энэ баталгаа нь дамжуулан 
өнгөрүүлэх гаалийн горимын дагуу, хэрэв зүйтэй гэж үзсэн бол, шаардаж болох баталгаанаас 
өөр юм. Сүүлчийн баталгаа нь зөвхөн тухайн нэг дамжуулан өнгөрүүлэх ажиллагааг хамарсан 
байдаг бол итгэмжлэгдсэн илгээгчээс гаргаж өгсөн энэ ерөнхий баталгаа гэдэг нь бусад үйл 
ажиллагаа (жишээлбэл, дамжуулан өнгөрүүлэх гаалийн горим дуусгавар болсны дараа, 
гэхдээ дотоодын хэрэглээнд зориулан оруулахын өмнө итгэмжлэгдсэн хүлээн авагчийн байр, 
талбайгаас бараа алга болох)-г хамарсан баталгаа болдог. 

Гаалийн байгууллагаас олгосон эрх (статус, итгэмжлэл)-ийн бичигт энэ журмыг ашиглах 
нөхцөлийг заасан байна. Эрх эзэмшигч нь уг эрхийг олгоход үндэс болгосон нөхцөл байдал 
өөрчлөгдсөн тохиолдолд энэ талаар гаалийн байгууллагад заавал мэдэгдэх үүрэгтэй.

Хэрэв тухайн этгээд нь энэ журмын үйл ажиллагааг дүрэм журмын дагуу явуулна 
гэдгээ батлан илэрхийлээгүй, эсхүл тухайн этгээд нь гаалийн, эсхүл татварын дүрэм журмыг 
ноцтойгоор, эсхүл удаа дараа зөрчсөн бол гаалийн байгууллага ийм эрх олгохоос татгалзаж 
болно. 

Итгэмжлэл (эрх, статус) олгох

Итгэмжлэгдсэн илгээгчийн, эсхүл итгэмжлэгдсэн хүлээн авагчийн статус горилогч этгээд 
дээр дурдсан ерөнхий нөхцөлийг хангаж байгаа нь тодорхой бол гаалийн байгууллага 
тухайн этгээдийн байр, талбайг нэлээд нарийвчлан үзэж шалгана. Энэ үеэр, дээр дурдсан 
ерөнхий нөхцөлүүд болон энэхүү (дамжуулан өнгөрүүлэх) гаалийн горим, эсхүл холбогдох 
(бусад) горимуудыг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай аргуудыг тодорхойлно. Энэ тохиолдолд 
гаалийн байгууллага бас хоёр талдаа ашигтай систем боловсруулах чиглэлээр зөвлөх үүрэгтэй 
ажиллана. Дээр дурдсан үндсэн нөхцөлүүдээс гадна дараах зүйлсийг тодорхой болгож болно:

- Тухайн этгээд гаалийн бүх асуудлаар хандаж холбогдох байгууллага болох гаалийн 
хяналтын байгууллага (тухайн этгээдийн үйл ажиллагаанд хяналт тавих гаалийн 
байгууллага)

- Итгэмжлэгдсэн илгээгч буюу хүлээн авагчийн эрх (статус)-ийн хамрах хүрээ

- Хөдөлгөөний (тээврийн) төрөл (барааг гаргах болон дамжуулан өнгөрүүлэх; дамжуулан 
өнгөрүүлэх болон дотоодын хэрэглээнд зориулан оруулах; дамжуулан өнгөрүүлэх болон 
түр хугацаагаар оруулах, гэх мэт; хуурай замын тээвэр, төмөр замын тээвэр, агаарын 
замын тээвэр, усан замын тээвэр, гэх мэт), зарим нэг барааг үл хамруулах, эсхүл тусгай 
үүрэг хариуцлага ногдуулах

- Ачаа ирснийг мэдэгдэх журам.

Энэ нь ачаа ирснийг цахим мэдээлэл дамжуулах сүлжээгээр шаардлагатай бүх мэдээллийн 
хамт гаалийн байгууллагад мэдэгдэх журам юм. Дамжуулан өнгөрүүлэх горимын хувьд 
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ийнхүү мэдэгдэхэд хамгийн цөөн тооны мэдээлэл шаардах боловч тэр нь тухайн тээврийн 
хэрэгслийг ялган таних, мөн тухайн барааны нэр төрөл, тоог хэмжээг мэдэхэд хангалттай байх 
ёстой. Ийнхүү мэдэгдэх журмын хувьд гаалийн байгууллага өөр бусад нөхцөл шаардлага 
(жишээлбэл, лиценз шаардлагатай эсэх, эсхүл байгаа эсэхийг мэдэгдэх) нэмж тавьж болно.

- Гаалийн байгууллагын мэдлийн цаг хугацаа (Гаалийн байгууллага оролцох цаг хугацааны 
хязгаарлалт)

Энэ цаг хугацааг орон нутгийн нөхцөл байдал, мөн мэдээлэл дамжуулах арга 
хэрэгслийг харгалзан үзэж тохиолдол тус бүрээр тогтоодог. Энэ хугацаа нь ойролцоогоор 
30 минут байна, гэвч зарим гаалийн байгууллага түүнээс ч бага хугацааг хүлээн зөвшөөрсөн 
байдаг. Энэ хугацааг тогтоохдоо нэг талаас, гаалийн байгууллага тухайн нөхцөл байдлыг 
дүгнэж, шийдвэр гаргахад хангалттай хугацаатай байх, нөгөө талаас, операторууд ямар ч 
шалтгаангүйгээр хүлээж, цаг алдахгүй байх хоёрын зөв тэнцвэрийг олох нь чухал юм. Хэрэв 
ачаа ирсэн талаар гаалийн байгууллагад мэдэгдсэн бол тэр нь хяналт шалгалт хийнэ гэдгээ 
ийнхүү тогтоосон өөрийн мэдлийн цаг хугацаанд багтаан холбогдох этгээдэд эргэж мэдэгдэнэ. 
Хэрэв гаалийн байгууллага энэхүү өөрийн мэдлийн цаг хугацаандаа багтаан ямар нэгэн хариу 
өгөөгүй бол ачааг дараагийн ажиллагаанд оруулахыг зөвшөөрсөнд тооцно (итгэмжлэгдсэн 
илгээгч: дамжуулан өнгөрүүлэх гаалийн горимд байршуулсан ачааг цааш нь явуулж болно; 
итгэмжлэгдсэн хүлээн авагч: дамжуулан өнгөрүүлэх горимын дараах горимд байршуулах 
өргөдөл/хүсэлт/мэдүүлгийн журмыг сахих нөхцөлтэйгөөр барааг тухайн тээврийн хэрэгслээс 
буулгах ажлыг эхлүүлж болно). Хэрэв гаалийн байгууллага хяналт шалгалт хийх тухайгаа 
мэдэгдсэн бол тухайн хяналт шалгалт нь энэхүү гаалийн байгууллагын мэдлийн цаг хугацаанаас 
үл шалтгаалан ухаалаг хугацаанд хийгдэнэ. Гаалийн байгууллагын мэдлийн цаг хугацаа 
(гаалийн байгууллага оролцох цаг хугацааны хязгаарлалт) нь гаалийн байгууллага гэнэтийн 
хяналт шалгалт хийх эрхээ эдлэхэд саад болохгүй.

- Барааны мэдүүлэгт байх мэдээлэл

- Барааг ялган таних аргууд

Дамжуулан өнгөрүүлэх гаалийн горимын хувьд итгэмжлэгдсэн илгээгчийн, эсхүл 
итгэмжлэгдсэн хүлээн авагчийн статустай байхад Барааны мэдүүлэг бөглөх (хүлээн авах), 
эсхүл эцэслэх (хаалт хийх) үед зарим нэг нэмэлт мэдээлэл шаардана.

- Үүрэг хариуцлага

Ажил хариуцан гүйцэтгэх этгээдүүд болон тэдний тус тусын хүлээх үүрэг хариуцлагыг 
тодорхойлсон байх ёстой. Итгэмжлэгдсэн илгээгч/хүлээн авагч нар ажилтнууддаа гаалийн 
байгууллагаас тавьсан шаардлагыг танилцуулсан байна. 

- Гаалийн хяналт

Гаалийн байгууллагын мэдлийн цаг хугацаа (гаалийн байгууллага оролцох цаг хугацааны 
хязгаарлалт)-нд амжиж мэдэгдсэн хяналт шалгалт болон гэнэтийн хяналт шалгалтаас гадна 
холбогдох этгээд гаалийн байгууллагыг шаардлагатай тохиолдолд тогтоосон журам сахин 
мөрдөх нөхцөлийг бүрдүүлэх үүднээс түүний бүртгэл мэдээ (хөтлөлт) болон худалдааны бичиг 
баримтыг шалгах боломжоор хангана.

- Дагалдах бичиг баримтуудыг хадгалах хугацаа.

Итгэмжлэгдсэн илгээгч

Ерөнхий зүйл

Итгэмжлэгдсэн илгээгчийн үйл ажиллагаа нь чөлөөт эргэлтэд байгаа  боловч түүнтэй 
холбогдуулан гаалийн байгууллагаас тухайн итгэмжлэгдсэн этгээдэд тавьсан шаардлага 
хангагдсан байх ёстой бараанд, мөн түүнчлэн гаалийн хяналтад байгаа бараанд хамаарна. 

Уг журмыг дамжуулан өнгөрүүлэх бүх горим (дотоодод дамжуулан өнгөрүүлэх горим, 
эсхүл улс хооронд дамжуулан өнгөрүүлэх горим)-д хамааруулж болно.
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Итгэмжлэгдсэн илгээгч нь дамжуулан өнгөрүүлэх тухайн горимоос хамааран янз бүрийн 
байж болох зарим төрлийн ажил үүрэг (жишээлбэл, Барааны мэдүүлэг нээх/гаргаж өгөх)-
ийг илгээгч гаалийн албан дээр хийж гүйцэтгэнэ. Мөн тэр нь хэрэв шаардлагатай бөгөөд 
холбогдох ажиллагаа (жишээлбэл, TIR карней)-ны хувьд өөрөөр заагаагүй бол тээврийн 
хэрэгслийг ломбодох (битүүмжлэх) эрхтэй байна. 

Зарчмын хувьд, хэрэв холбогдох ажиллагаа (TIR карней, дамжуулан өнгөрүүлэх ажиллагаа 
тус бүрд нь тус тусад нь баталгаа шаардах бараа)-ны хувьд өөрөөр заагаагүй бол дээрх ажил 
үүргийг ерөнхийдөө дамжуулан өнгөрүүлэх ямар ч (бүх) ажиллагааны үед хийж гүйцэтгэнэ. 

Итгэмжлэгдсэн илгээгчийн тавьсан ломбоны (битүүмжлэлийн) хувьд Дамжуулан 
өнгөрүүлэх гаалийн горимын тухай бүлгийн зүүлт нь эцсийн шийдвэр болно.

Итгэмжлэгдсэн илгээгчийн үйл ажиллагаа хэрхэн өрнөдгийг харуулсан жишээ

Энэ жишээн дээр экспортын горим (эсхүл хамааралтай бусад горимууд)-д болон 
барааг илгээх үеийн дамжуулан өнгөрүүлэх горимд хамаарах итгэмжлэгдсэн илгээгчийн үйл 
ажиллагааг харуулсан.

Х – Дугуйлсан тооны дэлгэрэнгүй тайлбарыг дороос үзнэ уу.

1.  Түншүүд

 Итгэмжлэгдсэн илгээгч:

 Итгэмжлэлд заасан итгэмжлэгдсэн илгээгч.
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⑨ Үнэлгээ ⑨ Үнэлгээ 
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 Гаалийн байгууллага:

 Холбогдох үйл ажиллагаа итгэмжлэгдсэн илгээгчийн байр, агуулахад явагдах 
нөхцөлийг бүрдүүлэх зорилгоор итгэмжлэлд заасан гаалийн хяналтын байгууллага.

 Гаргах гаалийн газар:

 Илгээгч улсын хил дээр байрлах гаалийн байгууллага.

2. Барааг ирэх

Чөлөөт эргэлтэд байсан барааг гаалийн бүрдүүлэлт хийлгэх зорилгоор итгэмжлэгдсэн 
илгээгч дээр авч ирнэ. Гаалийн байгууллага шалгах шаардлагатай бол тухайн бараа хаанаас 
ирснийг итгэмжлэгдсэн илгээгч мэдэж байх ёстой.

3. Ачилт

Тухайн барааг ачилтын жагсаалт илгээхээс өмнө (4) тээврийн хэрэгсэлд ачуулж байж болно. 
Эсхүл ачилтыг гаалийн байгууллагын мэдлийн цаг хугацаа (гаалийн байгууллага оролцох цаг 
хугацаа) өнгөрөх хүртэл, эсхүл гаалийн хяналт шалгалт дуусах хүртэл (5) хүлээлгэж болно. 

Холбогдох барааг бас ирсэн тээврийн хэрэгсэлд үлдээж, эсхүл өөр тээврийн хэрэгсэлд 
шилжүүлэн ачиж болно. 

Тухайн итгэмжлэгдсэн илгээгчээс ачуулах бараанд мөн тухайн тээврийн хэрэгсэлд өмнө 
нь ачсан өөр барааг хамааруулж болно. (жишээлбэл, өөр нэг итгэмжлэгдсэн илгээгчийн 
ачуулсан гаалийн аль нэг горимд байршуулсан бараа).

4. Ачилтын жагсаалт (эхний шатны мэдүүлэг болон мэдэгдэл)

Ачилтын жагсаалт нь дараах 2 үүрэгтэй: 

(а)  Бараа мэдүүлэх журмын эхний шатанд заавал гаргаж өгвөл зохих экспортын 
хялбарчилсан мэдүүлэг болно; мөн 

(б)  Тээвэрлэлтийн мэдээлэл бүхий бараа илгээх тухай мэдэгдэл болно.

Ачилтын жагсаалтыг гаалийн хяналтын байгууллагад ерөнхийдөө цахим мэдээлэл 
дамжуулах сүлжээгээр илгээнэ. 

Ачилтын жагсаалт нь дараах зүйлийг агуулсан байна:

(а) Ердийн тээврийн хувьд (автомашин, чингэлэг, гэх мэт)

- Ачаа илгээгчийн нэр (итгэмжлэгдсэн илгээгч)

- Ачаа илгээсэн он, сар, өдөр, цаг

- Автомашин буюу чингэлгийн бүртгэлийн дугаар

- Бүх ачааны бохир жин (ачааны нийт жин)

- Дамжуулан өнгөрүүлэх Барааны мэдүүлгийн дугаар болон төрөл

- Хэрэв битүүмжлэл тавьсан бол гаалийн ломбоны дугаар болон төрөл

- Бараа гаалийн нутаг дэвсгэрээс гарахдаа дайран өнгөрөх гаалийн байгууллага

(б) Ачаа (ачилтын жагсаалтад бичигдсэн ачааны багц) тус бүрийн хувьд

- Таних тэмдэг (жишээлбэл, лавлагааны дугаар + серийн дугаар)

- Баглаа боодол (тэмдэглэгээ, серийн дугаар, төрөл болон тоо)

- Экспортлогч (нэр, хаяг)

- Барааны тодорхойлолт (худалдааны нэр)

- Нийт жин (бохир жин)

- Тухайн бараанд экспортын лиценз шаардлагатай эсэх тэмдэглэгээ

- Хүлээн авах улсын нэр
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- Гаалийн бүрдүүлэлтийн горимын төрөл (жишээлбэл, экспорт, түр хугацаагаар 
оруулсан барааг буцаан гаргах).

Хэрэв ердийн тээврийн мэдээлэл нь тухайн тээвэрлэлтийг бүхэлд хамарч байвал түүнээс 
тухайн ачааны талаарх мэдээллийг олж харж болно.

Шаардлагатай мэдээлэл агуулагдаж байгаа бол (жишээлбэл, ганц нэг барааны хувьд), 
ачилтын жагсаалтын оронд Барааны мэдүүлэг ашиглаж болно.

Экспортын лиценз шаардлагатай барааны хувьд энэ үе шатанд тийм лиценз нь байгаа 
бол хүлээн авч болно.

5.  Гаалийн оролцоо болон гаалийн шалгалт 

Ачилтын жагсаалт нь заавал гаргаж өгвөл зохих Барааны мэдүүлэг юм (жишээлбэл, 
бүрмөсөн гаргахад). Гаалийн хяналтын байгууллага уг жагсаалтыг хүлээн авснаар үзлэг 
шалгалт хийх эсэхээ шийднэ. Хэрэв үзлэг шалгалт хийхээр шийдсэн бол энэ тухайгаа гаалийн 
байгууллагын мэдлийн цаг хугацаа (гаалийн байгууллага оролцох цаг хугацаа)-нд амжиж 
итгэмжлэгдсэн илгээгчид мэдэгдэнэ. Хэрэв тийнхүү мэдэгдээгүй бол бараа тээвэрлэх, эсхүл 
ачих ажиллагаа үргэлжлэн явагдана.

Гаалийн байгууллагын мэдлийн цаг хугацаа (гаалийн байгууллага оролцох цаг хугацаа) 
нь зөвхөн тухайн гаалийн газрын ажлын цагт багтах аль нэг хугацаа байна. Энэ цаг хугацааг 
хэрэв тэр нь тухайн орон нутгийн нөхцөл байдалд нийцэж байвал бүр богино хугацаагаар 
тогтоож болно. Цахим мэдээлэл дамжуулах цаг хугацаа нь шийдвэрлэх үүрэгтэй байдаг. Уг 
хугацаа гаалийн байгууллагын мэдлийн цаг хугацаа (гаалийн байгууллага оролцох цаг хугацаа) 
дуусмагц аяндаа дуусгавар болно. Хэрэв гаалийн байгууллага барааг хурдан чөлөөлбөл 
түүнээс ч өмнө дуусгавар болно.

Зарчмын хувьд, гаалийн шалгалтыг ачилтын жагсаалтыг үндэслэн зөвхөн гаалийн хяналтын 
албаны ажлын цагт багтаан явуулна. Гаалийн байгууллага нэмэлт бичиг баримт шаардаж 
болно (жишээлбэл, замын хуудас (transport order, путевой лист), үнийн нэхэмжлэх, гэх мэт).

6.  Дамжуулан өнгөрүүлэх ажиллагаа

Барааны мэдүүлэг (дамжуулан өнгөрүүлэх мэдүүлэг)-ийг ачилтын жагсаалтыг үндэслэн 
бичдэг бөгөөд тэр нь ихэнхдээ зөвхөн зохих ёсоор бөглөсөн Барааны мэдүүлгийн хуулбар хувь 
байдалтай байдаг. Зарчмын хувьд, дамжуулан өнгөрүүлэх ажиллагаанд тээврийн хэрэгслийн 
бүх төрөлд гаалийн бүрдүүлэлтийг ямар ч хэлбэрээр хийх боломжтой юм (дор дурдсаныг үз)

Итгэмжлэгдсэн илгээгч нь ачилтын үед гарсан алдаа, эсхүл тээвэрлэлтийн үед (тээвэрлэлтийн 
дараа) илэрсэн зөрчлийн талаар гаалийн байгууллагад нэн даруй мэдэгдэх үүрэгтэй.

7.  Ачааг шалгах

Гаалийн хяналтын байгууллага нь ачааг бас холбогдох гаалийн нутаг дэвсгэрээс гаргах 
гаалийн газраар дамжуулан шалгаж болно. Гаалийн байгууллага нь бас ачааг гаалийн 
хяналтын байгууллагад мэдэгдсэнээс хойш түүнд ямар нэгэн өөрчлөлт оруулах боломжгүй 
байх нөхцөлийг хангах арга хэмжээ авч болно. Онцгой тохиолдолд гаалийн байгууллага 
ийм шалгалт хийх зорилгоор уртасгасан цагаар (жишээлбэл, 05:00-22:00 хүртэл) ажиллахыг 
зөвшөөрөх ёстой.

8. Мэдүүлэг (2-р үе шат)

Ачилтын жагсаалтад дугаарлан оруулсан байгаа ачааг ерөнхийдөө түүнийг илгээх талаар 
мэдэгдсэний дараах өдөрт багтаан мэдүүлэх ёстой. Энэхүү хоёр дахь шатны мэдүүлэг бас 
зайлшгүй шаардлагатай зүйл юм.

Мэдүүлгүүдэд ачилтын жагсаалтад байгаа багцыг (тэдгээрийн дугаарыг тэмдэглэх замаар) 
ишлэн заасан мэдээлэл байх ёстой. Хоёр дахь шатны мэдүүлгийг эхний шатныхтай нэгтгэж 
болно.



Шинэчлэн найруулсан Киотогийн конвенцийн Тусгай хавсралтын заавар

120          2000 оны 7 дугаар сар

9.  Үнэлгээ

Итгэмжлэл (эрх, статус)-д Барааны мэдүүлэг (дамжуулан өнгөрүүлэх мэдүүлэг)-ийн 
хуулбар хувийг гаалийн хяналтын холбогдох байгууллагад буцаан илгээх хугацааг заасан 
байна.

Дотоодод болон улс хооронд дамжуулан өнгөрүүлэх горим

Дотоодод дамжуулан өнгөрүүлэх горимын гаалийн бүрдүүлэлт

Дотоодод чөлөөт эргэлтэд байсан бөгөөд экспортод гаргах барааг дотоодод дамжуулан 
өнгөрүүлэх горимын бүрдүүлэлтэд маш энгийн хялбар систем ашиглаж болно. Доорх загварт 
бараа экспортлох хялбарчилсан горимыг үзүүлсэн байгаа. Түүний дагуу экспортлогч гаалийн 
байгууллагад шаардлагатай бүх мэдээллийг компьютерын сүлжээгээр дамжуулан тогтмол 
хугацаанд (жишээлбэл, сар болгон гаргах товч тайлан хэлбэрээр) гарган өгч байх боломж 
эдэлнэ. Гэвч барааг бодитоор экспортлох үед барааны бүрдүүлэлтийг гүйцэлдүүлэх зорилгоор 
холбогдох экспортлогч наад зах нь доорх мэдээллийг агуулсан бараа хүргэх хуудас (падаан, 
delivery note, накладная) гэх мэт байгаа бичиг баримтын арга хэлбэрээр мэдэгдэл илгээнэ:

- Ачааны дугаар;

- Баглаа боодол (тэмдэглэгээ, серийн дугаар, төрөл болон тоо);

- Барааны тодорхойлолт (худалдааны нэр);

- Бүх ачааны бохир жин;

- Хамгийн бага мэдээлэл агуулсан ямар ч хамаагүй хэмжээний тамга тэмдэг (наалт).

Итгэмжлэгдсэн илгээгчийн тавьсан энэ тамга тэмдэг буюу наалт (наадаг шошго, 
компьютераар үйлдсэн наалт, гэх мэт) нь тухайн худалдааны бичиг баримтыг экспортын бичиг 
баримт (тийм статустай) болгож өгдөг. Хэрэв тусгай гарчиг нэмсэн бол тэр нь дамжуулан 
өнгөрүүлэх бичиг баримт болно. Энэхүү тамга тэмдэг буюу наалтыг дараах загварыг үндэслэн 
хийсэн байж болно, гэхдээ Хэлэлцэгч тухайн Тал өөрийн тусгай шаардлагыг харгалзан нэмэлт 
өөрчлөлт оруулж болно.
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- Хамгийн бага мэдээлэл агуулсан ямар ч хамаагүй хэмжээний тамга тэмдэг 
(наалт). 

Итгэмжлэгдсэн илгээгчийн тавьсан энэ тамга тэмдэг буюу наалт (наадаг шошго, 
компьютераар үйлдсэн наалт, гэх мэт) нь тухайн худалдааны бичиг баримтыг экспортын 
бичиг баримт (тийм статустай) болгож өгдөг. Хэрэв тусгай гарчиг нэмсэн бол тэр нь 
дамжуулан өнгөрүүлэх бичиг баримт болно. Энэхүү тамга тэмдэг буюу наалтыг дараах 
загварыг үндэслэн хийсэн байж болно, гэхдээ Хэлэлцэгч тухайн Тал өөрийн тусгай 
шаардлагыг харгалзан нэмэлт өөрчлөлт оруулж болно. 

Хялбарчилсан журмын ЭКСПОРТ 

 

Тухайн горимыг ашиглагч – Итгэмжлэлийн дугаар 

Гаалийн хяналтын байгууллага: 

Хялбарчилсан журмын үндэсний баталгаатай адил 
хүчинтэй 

Ачаа илгээсэн:  

Өдөр, сар, жил 

Хугацааны хязгаар:  

Гаалийн битүүмжлэлгүй 
2 хоног 

 

Ачаа буулгасан: 

Дамжуулан өнгөрүүлэх бичиг баримтын эх (оригинал) хувийг ачааг дагалдуулан 
илгээх бөгөөд хүлээн авагч гаалийн алба түүнийг нэгэнт баталгаажуулсан бол түүнийг 
олгосон гаалийн алба руу буцаан илгээнэ. Дамжуулан өнгөрүүлэх энэхүү хялбарчилсан 
бичиг баримт нь зөвхөн дотоодод дамжуулан өнгөрүүлэх горимд хамааралтай болно. 

Улс хооронд дамжуулан өнгөрүүлэх горимын гаалийн бүрдүүлэлт 

Үндсэн үйл ажиллагаа 

Дамжуулан өнгөрүүлэх гаалийн горимд байршуулах барааг гаалийн байгууллагад 
авчирч үзүүлэх шаардлагагүй бөгөөд холбогдох ёс журмын ажиллагаа итгэмжлэгдсэн 
илгээгчийн байр, агуулахад явагдана. Итгэмжлэгдсэн илгээгч нь илгээгч гаалийн албанаас 
(эсхүл гаалийн хяналтын байгууллагаас) даалгасан зарим үүрэг гүйцэтгэдэг болохоор 
ерөнхийдөө өөрөө гаргаж өгөх ёстой мэдээнээс гадна доорх мэдээлэлд ишлэл хийсэн 
Барааны мэдүүлэг (жишээлбэл, наадаг шошго, эсхүл компьютераар үйлдсэн наалт зэргийг 
ашиглан) бөглөнө: 

Экспортын 
лиценз Байгаа Шаардлагагүй 

Экспорт 

Экспорт+Дамжуулан 
өнгөрүүлэх горим

Дамжуулан 
өнгөрүүлэх горим 
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Дамжуулан өнгөрүүлэх бичиг баримтын эх (оригинал) хувийг ачааг дагалдуулан илгээх 
бөгөөд хүлээн авагч гаалийн алба түүнийг нэгэнт баталгаажуулсан бол түүнийг олгосон 
гаалийн алба руу буцаан илгээнэ. Дамжуулан өнгөрүүлэх энэхүү хялбарчилсан бичиг баримт 
нь зөвхөн дотоодод дамжуулан өнгөрүүлэх горимд хамааралтай болно.

Улс хооронд дамжуулан өнгөрүүлэх горимын гаалийн бүрдүүлэлт

Үндсэн үйл ажиллагаа

Дамжуулан өнгөрүүлэх гаалийн горимд байршуулах барааг гаалийн байгууллагад авчирч 
үзүүлэх шаардлагагүй бөгөөд холбогдох ёс журмын ажиллагаа итгэмжлэгдсэн илгээгчийн 
байр, агуулахад явагдана. Итгэмжлэгдсэн илгээгч нь илгээгч гаалийн албанаас (эсхүл 
гаалийн хяналтын байгууллагаас) даалгасан зарим үүрэг гүйцэтгэдэг болохоор ерөнхийдөө 
өөрөө гаргаж өгөх ёстой мэдээнээс гадна доорх мэдээлэлд ишлэл хийсэн Барааны мэдүүлэг 
(жишээлбэл, наадаг шошго, эсхүл компьютераар үйлдсэн наалт зэргийг ашиглан) бөглөнө:

- гаалийн нутаг дэвсгэр, гаалийн байгууллага, дамжуулан өнгөрүүлэх бичиг баримтын 
дугаар, нэр, он сар өдөр,  итгэмжлэгдсэн илгээгч болон итгэмжлэл;

- “Хялбарчилсан журам”, гаалийн аливаа ломбо болон дамжуулан өнгөрүүлэх хугацаа.

Итгэмжлэгдсэн илгээгч нь компьютераар үйлдсэн барааны мэдүүлэгт гарын үсэг зурах 
албагүй. Гарын үсэг зурах зайнд тэрээр “Гарын үсэг шаардлагагүй” гэж бичнэ. Уг Барааны 
мэдүүлгийн хувийг гэрээнд заасан хугацаанд (жишээлбэл, дараах ажлын өдөр нь) багтаан 
гаалийн хяналтын байгууллагад буцаан илгээнэ 

ТИР карней ба АТА карней

ТИР карнейг гаалийн байгууллагад заавал авчирч үзүүлэх шаардлагатай байдаг учир 
түүний холбогдох нүүр хуудас болон ваучерт баталгаажуулалт хийх боломжтой байдаг. ТИР 
карней ашиглан бараа тээвэрлэхэд мөрдвөл зохих ерөнхий заалтууд байдаг бөгөөд гаалийн 
битүүмжлэлийг зөвхөн гаалийн байгууллага тавьсан байна (заавал гаалийн битүүмжлэлтэй 
тээвэрлэнэ). АТА карней (дамжуулан өнгөрүүлэх “тасалбар”)-н бүрдүүлэлт мөн үүнтэй ижил 
маягаар явагдана.

Төмөр замын тээврээр дамжуулан өнгөрүүлэх

Хэрэв төмөр замын байгууллагын үйл ажиллагаа нь улсын хяналтад байдаг бол (хэрэв тэр 
нь төрийн өмчийн байгууллага бол) уг байгууллага барааг хүлээн авах гаалийн албанд хүрч 
очих хүртэл замын хуудас (transport order, путевой лист) буюу тээврийн баримт (consignment 
note, транспортная накладная)-аар хяналт тавих боломжтой байна. Ачааг ачих, эсхүл ачилтад 
бэлтгэх газрыг итгэмжлэгдсэн илгээгч болон гаалийн хяналтын байгууллага тухайн тохиолдол 
тус бүрээр, мөн  төмөр замын тээврийн хэлбэр (өөрийн төмөр замтай итгэмжлэгдсэн илгээгч, 
илгээх өртөөн дээр явагдах чөлөөт ачилт, гэх мэт)-ийг харгалзан үзэж, хамтран шийднэ.

Гаалийн байгууллага Барааны мэдүүлэг авчирч өгөхийг шаардахгүй. Үүний оронд 
шаардлагатай мэдээлэл («Гааль» гэсэн дүрс үгтэй шошго (pictogram label), тухайн гаалийн 
нутаг дэвсгэрийн сүлд бүхий тамга тэмдэг, гаалийн байгууллагын нэр, ачилтын дугаар, огноо, 
итгэмжлэгдсэн илгээгч болон итгэмжлэлийн дугаар) агуулсан олон улсын тээврийн баримт, 
эсхүл чингэлэг илгээх мэдэгдэл (a transfer note for a container, извещение об отправке 
контейнера) гаргаж өгнө.

Гаалийн байгууллага нь итгэмжлэгдсэн илгээгч Барааны мэдүүлэг болон ачааг төмөр 
замын байгууллагад өөрчлөлтгүйгээр гаргаж өгөх нөхцөлийг хангана. 

Агаарын болон усан замын тээврээр дамжуулан өнгөрүүлэх

Төмөр замын тээврээр дамжуулан өнгөрүүлэх журмыг орон нутгийн онцлогт тохируулан 
өөрчилж агаарын болон усан замын тээвэрт мөрдөж болно.

Итгэмжлэгдсэн хүлээн авагч 
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Итгэмжлэгдсэн хүлээн авагчид хамаарах журам нь дамжуулан өнгөрүүлэх гаалийн горимын 
дагуу тухайн хүлээн авагчийн байр, агуулах хүртэл тээвэрлэх бараанд сунжирч үйлчилнэ. 

Уг журам дамжуулан өнгөрүүлэх бүх горим (дотоодод дамжуулан өнгөрүүлэх горим, 
эсхүл улс хооронд дамжуулан өнгөрүүлэх горим)-д хамааралтай байж болно.

Итгэмжлэгдсэн хүлээн авагч нь дамжуулан өнгөрүүлэх тухайн горимоос хамааран янз 
бүрийн байж болох бөгөөд хүлээн авагч гаалийн албанаас хийж гүйцэтгэдэг зарим ажил 
үүргийг хийж гүйцэтгэнэ. Мөн тэр нь хэрэв шаардлагатай бөгөөд гаалийн байгууллага өөрөөр 
тогтоогоогүй бол гаалийн ломбыг салгана (гаалийн битүүмжлэлийг задална). 

Холбогдох бараа гаалийн мэдүүлгийн хамт итгэмжлэгдсэн хүлээн авагчийн хаягаар 
дамжуулан өнгөрүүлэх горимын дагуу хүргэгдэнэ. Итгэмжлэгдсэн хүлээн авагч нь гаалийн 
мэдүүлгийг хариуцан хүлээн авч, хэрэв дамжуулан өнгөрүүлэх тухайн ажиллагааны хувьд болон 
гаалийн байгууллагын хувьд өөрөөр заагаагүй бол аливаа ломбо салган авна (битүүмжлэлийг 
задална).

Итгэмжлэгдсэн хүлээн авагчаас гаалийн холбогдох байгууллагад хүргүүлэх мэдэгдэлд 
тухайн тээврийн хэрэгслээр хүргэгдэн ирсэн бүх бараа хамаарна. Тухайн хүлээн авагч цахим 
мэдээлэл дамжуулах сүлжээгээр гаалийн байгууллагад дараах мэдээллийг илгээнэ: компанийн 
нэр, бараа ирсэн огноо ба цаг, барааны жагсаалтын дугаар (дамжуулан өнгөрүүлэх Барааны 
мэдүүлэгт буюу мэдүүлгүүдэд тусгагдсан бүх барааны товч жагсаалт: барааны энэ жагсаалт 
нь тэдгээр барааг дараа нь дотоодын хэрэглээнд зориулан оруулах үед чухал хэрэгтэй бичиг 
баримт болно), файлын дугаар, тээврийн хэрэгслийн дугаар (гэрчилгээний дугаар), баглаа 
боодлын (сав боодлын) тоо, бохир жин, барааны дамжуулан өнгөрүүлэх мэдүүлгүүдийн 
дугаар, төрөл болон серийн дугаар, мөн хэрэв битүүмжлэл тавьсан бол гаалийн ломбоны 
дугаар болон төрөл. 

Гаалийн байгууллага нь ачааг шалгах, эсхүл холбогдох бараанд биет шалгалт хийх 
зорилготой байгаа эсэхээ мэдэгдэх хугацааг урьдчилан тохиролцсон байна. Энэ хугацаа дуусахад 
гаалийн холбогдох байгууллагаас ямар нэгэн мэдэгдэл ирээгүй бол бараа олгохыг зөвшөөрсөнд 
тооцно. Ингээд итгэмжлэгдсэн хүлээн авагч аливаа гаалийн ломбыг (битүүмжлэлийг) тайлан 
авч, дамжуулан өнгөрүүлэх гаалийн горимын дараах горим (жишээлбэл, дотоодын хэрэглээнд 
зориулан оруулах горим)-д хамаарах болзол нөхцөлийг харгалзан үзэж, барааг ашиглаж 
болно. Дамжуулан өнгөрүүлэх горимын дараах горимыг хэрэглэх явдлыг хангах үүднээс бүх 
бараанд тооллого хийсэн байвал зохино. Дамжуулан өнгөрүүлэх тухайн ажиллагааг харгалзан 
үзэж, хэрэв дамжуулан өнгөрүүлэх тухайн ажиллагаа (жишээлбэл, ТИР карней)-ны хувь, эсхүл 
гаалийн байгууллагын хувьд өөр шаардлага тавигдаагүй бол холбогдох Барааны мэдүүлгийг 
эцэслэх ажиллагааг (жишээлбэл, бараа ирсэн огноо, бараанд хийсэн, мөн шаардлагатай 
тохиолдолд ломбонд хийсэн шалгалтын дүнг үндэслэн) итгэмжлэгдсэн илгээгчид (хүлээн 
авагчид !!!) бүрэн хэмжээгээр, эсхүл хэсэгчлэн даалгаж болно.

Тухайн Барааны мэдүүлгийг гаалийн хяналтын байгууллагад хүргүүлсний дараа тэр нь уг 
мэдүүлгийг эцэслэсэн байдлыг баталгаажуулна (ийнхүү эцэслэх үйл ажиллагаа нь, жишээлбэл, 
карнет ТИР-ын хувьд зөвхөн гаалийн байгууллагын бүрэн эрхийн асуудал байхаас бусад 
тохиолдолд,). Ийнхүү баталгаажуулах нь гаалийн байгууллага холбогдох мэдээллийг хүлээн 
зөвшөөрсөн болохоос биш нягтлан шалгасан гэсэн үг биш юм. Хэрэв эцэслэсэн гаалийн 
мэдүүлгийг гаалийн өөр нутаг дэвсгэрт байрлах гаалийн байгууллагад буцаан илгээх ёстой 
бол (жишээлбэл, гаалийн уг байгууллага холбогдох баталгааг захирч байгаа бол) ийм 
баталгаажуулалт шаардлагатай болно. Яагаад гэвэл илгээгч гаалийн алба нь гаалийн өөр 
нутаг дэвсгэрт байгаа итгэмжлэгдсэн хүлээн авагчийг ерөнхийдөө хянадаггүй.

Хэрэв дамжуулан өнгөрүүлэх тухайн үйл ажиллагаа (жишээлбэл, ТИР карней)-ны хувьд 
өөрөөр заагаагүй бол, дамжуулан өнгөрүүлэх гаалийн баталгааг чөлөөлөх явдлыг зөвхөн 
гаалийн байгууллага дангаараа хариуцна. 
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Дамжуулан өнгөрүүлэх өөр нэг горимд байршуулах зорилготой бараа

Дараа нь дахин дамжуулан өнгөрүүлэх зорилготой барааг бараа материалын (данс 
бүртгэлийн) жагсаалтад заан тэмдэглэсэн байна. Тийм барааг ямар ч тохиолдолд хөндөж 
болохгүй. Итгэмжлэгдсэн хүлээн авагчийн байр, талбайд байгаа барааг гаалийн хяналтад 
байгаад тооцно. Барааны мэдүүлэг хүчингүй болсон бол, барааг өөр нэг гүний гаалийн 
байгууллага руу шилжүүлэхдээ дамжуулан өнгөрүүлэх үндэсний (дотоодын) бичиг баримт 
ашиглана.

Итгэмжлэгдсэн хүлээн авагчийн үйл ажиллагаа хэрхэн өрнөдгийг харуулсан жишээ

Энэ жишээн бараа хүлээн авах үеийн дамжуулан өнгөрүүлэх горимд болон дотоодын 
хэрэглээнд зориулан оруулах горим (мөн хамааралтай бусад горимууд)-д хамаарах 
итгэмжлэгдсэн хүлээн авагчийн үйл ажиллагааг харуулсан.

Х – Дугуйлсан тооны дэлгэрэнгүй тайлбарыг дороос үзнэ уу.

1.  Түншүүд

•	 Оруулах гаалийн газар:

•	 Хил дээр, эсхүл нутгийн гүнд байрлах эрх бүхий аливаа гаалийн байгууллага

•	 Итгэмжлэгдсэн хүлээн авагч:

•	 Итгэмжлэлд заасан итгэмжлэгдсэн хүлээн авагч

•	 Гаалийн хяналтын байгууллага:

•	 Итгэмжлэгдсэн хүлээн авагчийн байр, агуулахад явагдах үйл ажиллагаанд хяналт 
тавих зорилгоор итгэмжлэлд заасан гаалийн байгууллага

2.  Дамжуулан өнгөрүүлэх

Дамжуулан өнгөрүүлэх ажиллагаанд тээврийн хэрэгслийн бүх төрөлд гаалийн 
бүрдүүлэлтийг ямар ч хэлбэрээр хийх боломжтой юм

Гаалийн байгууллага Барааны мэдүүлэг шаардахгүй байх тээврийн төрлийг тодорхойлно 
(жишээлбэл, олон улсын төмөр замын тээврийн баримт (consignment note, транспортная 
накладная), агаарын тээврийн баримт (the air waybill, воздушная накладная), эсхүл (далайн 
тээврийн) манифест нь Барааны мэдүүлгийн үүргийг гүйцэтгэдэг).

Киотогийн конвенц – Тусгай хавсралт E – 1 дүгээр бүлэг 
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Дараа нь дахин дамжуулан өнгөрүүлэх зорилготой барааг бараа материалын (данс 
бүртгэлийн) жагсаалтад заан тэмдэглэсэн байна. Тийм барааг ямар ч тохиолдолд хөндөж 
болохгүй. Итгэмжлэгдсэн хүлээн авагчийн байр, талбайд байгаа барааг гаалийн хяналтад 
байгаад тооцно. Барааны мэдүүлэг хүчингүй болсон бол, барааг өөр нэг гүний гаалийн 
байгууллага руу шилжүүлэхдээ дамжуулан өнгөрүүлэх үндэсний (дотоодын) бичиг баримт 
ашиглана. 

Итгэмжлэгдсэн хүлээн авагчийн үйл ажиллагаа хэрхэн өрнөдгийг харуулсан жишээ 

Энэ жишээн бараа хүлээн авах үеийн дамжуулан өнгөрүүлэх горимд болон 
дотоодын хэрэглээнд зориулан оруулах горим (мөн хамааралтай бусад горимууд)-д 
хамаарах итгэмжлэгдсэн хүлээн авагчийн үйл ажиллагааг харуулсан. 

① Оруулах гаалийн газар ① Итгэмжлэгдсэн хүлээн 
авагч 

① Гаалийн хяналтын 
байгууллага 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Х – Дугуйлсан тооны дэлгэрэнгүй тайлбарыг дороос үзнэ уу. 

1.  Түншүүд 

Оруулах гаалийн газар: 

Хил дээр, эсхүл нутгийн гүнд байрлах эрх бүхий аливаа гаалийн байгууллага 

Тийм

Тийм 

Үгүй 

② Дамжуулан 
өнгөрүүлэх ажиллагаа 

③ Мэдэгдэл 

⑤ Ачааг шалгах 

⑨ Гаалийн шалгалт 

④Гаалийн    
оролцоо 

⑥ Ачааг буулгах 

⑦ Гаалийн 
бүрдүүлэлт 

⑩ Бараа олголт 

⑧ Гаалийн  
оролцоо 

Үгүй 



Шинэчлэн найруулсан Киотогийн конвенцийн Тусгай хавсралтын заавар

124          2000 оны 7 дугаар сар

3.  Мэдэгдэл

Итгэмжлэгдсэн хүлээн авагч нь бараа ирсэн талаар гаалийн байгууллагад мэдэгдэнэ. 
Цахим мэдээлэл дамжуулах сүлжээгээр илгээсэн энэ мэдэгдэлд дараах мэдээлэл тусгагдсан 
байна:

- Ачаа хүлээн авагч (итгэмжлэгдсэн хүлээн авагч)-ийн нэр

- Ачаа ирсэн он, сар, өдөр, цаг

- Барааны жагсаалтын дугаар

- Файлын дугаар

- Тээврийн хэрэгсэл болон чингэлгийн дугаар

- Баглаа бодлын (сав боодлын) тоо

- Ачааны жин (бохир жин)

- Барааны мэдүүлгийн дугаар болон төрөл

- Хэрэв битүүмжлэл тавьсан бол,  гаалийн ломбоны дугаар ба төрөл

Орон нутгийн онцлогийг харгалзан, итгэмжлэгдсэн хүлээн авагч тус бүртэй журмаа 
тохиролцоно.

Урьдчилсан мэдэгдэл (advance notice, предварительное уведомление)-ийг, өөрөөр 
хэлбэл, бараа итгэмжлэгдсэн хүлээн авагчийн байр, агуулахад ирэхээс өмнө гаргаж өгсөн 
мэдэгдлийг хүлээн зөвшөөрнө. Тухайн бараа биетээр ирмэгц энэ талаар гаалийн байгууллагад 
нэн даруй мэдэгдэнэ; хэрэв боломжтой бол (ялангуяа тодорхой барааг хуваарийн дагуу байнга 
тээвэрлэдэг байх тохиолдолд), итгэмжлэгдсэн хүлээн авагч аль нэг ачаа ирээгүй (цуцлагдсан), 
эсхүл саатсан талаар зүгээр л урьдчилан (нэн даруй) мэдэгдэх ёстой.

4/5. Ачааг шалгах

Хэрэв гаалийн хяналтын байгууллага итгэмжлэгдсэн хүлээн авагчийн байр, талбайд 
байгаа ачаанд шалгалт хийхээр төлөвлөсөн бол энэ тухай өөрийн мэдлийн цаг хугацаа 
(гаалийн байгууллага оролцох цаг хугацаа)-нд багтаан холбогдох хүлээн авагчид мэдэгдэх  
бөгөөд хэрэв тийнхүү мэдэгдээгүй бол итгэмжлэгдсэн хүлээн авагч нь гаалийн ломбыг авч, 
барааг буулгаж болно. Гаалийн байгууллагын мэдлийн цаг хугацаа нь ерөнхийдөө хагас цаг 
байдаг бөгөөд тэр нь зөвхөн тухайн гаалийн байгууллагын ажлын цагаар байна. Гаалийн 
байгууллагад цахимаар мэдээ дамжуулах боломжтой энэ цаг хугацаа нь шийдвэрлэх үүрэгтэй 
байдаг. Хэрэв орон нутгийн нөхцөл байдалд таарч тохирч байвал энэ цаг хугацаа бүр богино 
байхаар тохиролцож болно. Гаалийн байгууллага энэхүү өөрийн мэдлийн цаг хугацаа (гаалийн 
байгууллага оролцох цаг хугацаа)-нд амжиж ачааг шалгах эсэхээ шийдэж, мэдэгдэх ёстой. 
Харин шалгалтыг дараа нь хийж болно, гэхдээ бас ухаалаг хугацааг баримтлах ёстой. Гаалийн 
байгууллагын энэхүү өөрийн мэдлийн цаг хугацаа нь гаалийн байгууллага гэнэтийн шалгалт 
хийх эрхээ эдлэхэд саад болохгүй.

6.  Ачааг буулгах

Гаалийн байгууллагын мэдлийн цаг хугацаа (гаалийн байгууллага оролцох цаг хугацаа) 
дуусмагц, эсхүл гаалийн байгууллага ачааг шалгаж дууссаны дараа холбогдох итгэмжлэгдсэн 
хүлээн авагч барааг буулгаж, итгэмжлэлд заасан байр, талбайд байршуулна. Гэвч тэр нь бас 
барааг ирсэн тээврийн хэрэгсэл дээр үлдээж, эсхүл өөр тээврийн хэрэгсэлд шилжүүлэн ачиж 
болно.

Бүх барааны талаар, түүний дотор ирсэн тээврийн хэрэгсэлд үлдээсэн, эсхүл шилжүүлэн 
ачсан барааны талаар жагсаалт гаргасан байна. Энэ жагсаалтын маягтыг итгэмжлэгдсэн хүлээн 
авагчтай байгуулсан гэрээнд заасан байна.

Итгэмжлэгдсэн хүлээн авагч нь дутсан, эсхүл илүү ачигдсан бараа, солигдсон бараа, эсхүл 
өөр бусад зөрчлийн талаар гаалийн холбогдох байгууллагад нэн даруй мэдэгдэх үүрэгтэй.



Тусгай хавсралт E - 1 дүгээр бүлэг
Дамжуулан өнгөрүүлэх гаалийн горимын тухай заавар

Нэмэлт 1 - 2006 оны 03 дугаар сар          125

Зарим барааны хувьд, тухайлбал, гаалийн байгууллагын эрх үүрэгт үл хамаарах хяналт 
(мал, амьтанд хамаарах мал эмнэлгийн хяналт, ургамлын хяналт, гэх мэт)-нд байх барааны 
хувьд орон нутгийн нөхцөл байдал (жишээлбэл, тусгай агуулахад хадгалах, эрх бүхий гаалийн 
байгууллагын хүлээн авах газар руу дамжуулан өнгөрүүлэх боломж)-ыг харгалзан үзэж, тусгай 
нөхцөлүүдийг заасан байна.

7-10.  Гаалийн бүрдүүлэлт, гаалийн шалгалт болон бараа олголт

Зарчмын хувьд эдгээр ажиллагаа нь дамжуулан өнгөрүүлэх горимын дараах горимд 
хамаарна.

ЗҮҮЛТ II

ХЭРЭГЖҮҮЛЖ БУЙ АРГА ЗАМ

2.  Европын хамтын нийгэмлэг

Дамжуулан өнгөрүүлэх ажиллагааны компьютержуулсан 
(автоматжуулсан) шинэ систем

(The New Computerized Transit System (NCTS))
(Новая компьютеризованная транзитная система ЕС)

Оршил

Энэ бүлэгт бид эхлээд NCTS-ийн давуу талууд, мөн худалдаанд оролцогч болон гаалийн 
байгууллагын хүлээх үүргийг тодорхойлно. Дараа нь бид энэ систем хэрхэн ажилладгийг 
дүрслэн үзүүлнэ.

Худалдаанд оролцогч нарт хамаарах NCTS-ийн ямар давуу талууд байна вэ?

Уг систем нь худалдаанд оролцогч нарын хувьд олон давуу талтай, түүний дотор дараах 
давуу талтай байна:

•	 Үйлчилгээний чанар сайжирна:

•	 Гаалийн байгууллага дээр хүлээж өнгөрөөх цаг багасна, яагаад гэвэл мэдүүлгийг 
цахимаар урьдчилан илгээсэн байгаа;

•	 Мэдүүлэг гаргаж өгөх арга хэлбэр илүү уян хатан болно.

•	 Өмнө нь цаасан хуулбар хувь №5-ыг шуудангаар буцаан илгээдэг байсан бол одоо 
цахим мессэж ашигласнаар дамжуулан өнгөрүүлэх горим арай эрт дуусгавар болж, 
ингэснээр баталгаа арай хурдан чөлөөлөгдөнө.

•	 Барааг цаасаар мэдүүлэх тохиолдолд гардаг өндөр зардал (илүү цаг хугацаа, хүч 
хөдөлмөр зарцуулдаг сунжирсан ажиллагаа) багасна.

•	 Дамжуулан өнгөрүүлэх ажиллагаа худалдаанд оролцогч нарт илүү тодорхой болно.

•	 Гаалийн байгууллага тухайн ачааг шалгах эсэх шийдвэрээ уг ачаа хүлээн авагч гаалийн 
албанд ирэхээс хамаагүй өмнө шийдчихсэн байх учир худалдаанд оролцогч нар хүлээн 
авагч гаалийн албан дээр тийм шийдвэр хүлээн үнэт цагаа барахгүй.

Худалдаанд оролцогч нарт хамаарах эдгээр давуу талаас гадна NCTS системд холбогдсон 
итгэмжлэгдсэн илгээгч нэмэлт давуу тал эдэлнэ. Тэр нь цаасан бүрдүүлэлтийн үед шаардлагатай 
байсан ёс журмын нүсэр ажлаас чөлөөлөгдөж, бүх хөдөлгөөнийг энэ систем өөрөө шууд 
удирдан явуулна.

Гаалийн байгууллагад хамаарах NCTS-ийн ямар давуу талууд байна вэ?

•	 Энэ	 системд	 оролцож	 буй	 гаалийн	 байгууллагуудын	 хоорондын	 харилцаа	 холбоо,	
хамтын ажиллагаа сайжирна.
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•	 Олон	удаа	давтагддаг	байсан	ажиллагаа	нэг	л	 удаа	хийгдэнэ;	Ингэснээр	цаг	 хугацаа	
хэмнэгдэж, мэдээлэл давхардсанаас үүдэлтэй эрсдэл байхгүй болно.

•	 Мэдээллийг	 илүү	 богино	 хугацаанд	 боловсруулахын	 зэрэгцээ	 уг	 системийг	 илүү	 уян	
хатан болгох илүү нарийн уялдаа холбоотой систем төрөн гарна.

•	 Үйл	ажиллагааны	шалгуур	үзүүлэлтүүд	(олон	улсын	түвшинд)	уялдана.	Дүрэм	журмыг	
олон янзаар тайлбарлаж, мөрдөх явдал үгүй болно. Илүүдэл болсон subprocedures 
байхгүй болно.

•	 Аюулгүй	ажиллагаа	нь	улам	сайжирсан,	дамжуулан	өнгөрүүлэх	ажиллагаа	илүү	өндөр	
хурдтай болсон, гаалийн байгууллагаас шууд удирдан ажиллуулах тийм систем бэлэн 
болсноор үнэн зөв (илүү найдвартай) мэдээллээр хангах, мөн хөдөлгөөнийг илүү сайн 
хянах боломжтой болно.

Гаалийн байгууллагад хамаарах NCTS-ийн давуу талуудаас худалдаанд оролцогч нар шууд 
бус байдлаар ашиг тус хүртэх, мөн эсрэгээр худалдаанд оролцогч нарт хамаарах NCTS-ийн 
давуу талуудаас гаалийн байгууллагууд шууд бус байдлаар ашиг тус хүртэх нь ойлгомжтой.

Худалдаанд оролцогч ямар этгээд NCTS-ийг хэрэглэж болох вэ?

•	 Зарчмын	хувьд,	худалдаанд	оролцогч	бүх	этгээд	NCTS-ийг	хэрэглэж	болно.	Үүний	тулд	
зөвхөн цахим мэдээлэл харилцан солилцох журам (the electronic data interchange (EDI) 
procedures)-ыг мөрдөх шаардлагатай. Энэ журам нь NCTS-д холбогдохын тулд гаалийн 
байгууллагатай холбогдох зорилгоор боловсруулагдсан.

Гаалийн байгууллага дараах үүрэг хүлээнэ:

•	 Компьютерын	 дэд	 бүтэц	 суулгах,	 эсхүл	 одоо	 байгаа	 дэд	 бүтцээ	 тохируулан	 өөрчлөх,	
NCTS-ийн, түүний дотор Холбооны нийтлэг сүлжээ (Common Communication Network – 
CCN/CSI)-ний тусгай шаардлагыг хангах,;

•	 Компьютерын	хэрэглээний	програмуудын	хэвийн	ажиллагааг	хангах	нэгж	байгууллага	
байгуулах;

•	 NCTS-ийг	зохион	байгуулалтын	одоогийн	бүтэцтэй	холбох	нөхцөлийг	хангах	арга	хэмжээ	
боловсруулж, хөгжүүлэх;

•	 Гаалийн	байгууллагын	болон	худалдаанд	оролцогч	нарын	ажилтнуудад	зориулсан	зохих	
сургалтыг төлөвлөж, хэрэгжүүлэх.

Энэ систем хэрхэн ажиллах вэ?

NCTS-ийн үйл ажиллагаанд хэрэглэдэг үндсэн зүйлс буюу мессэжүүд

Гүн рүү орохын өмнө NCTS-ийн үйл ажиллагаанд хэрэглэдэг үндсэн зүйлс болон мессэжүүдийг 
танилцуулах нь зөв юм.

•	 Дамжуулан	өнгөрүүлэх	мэдүүлэг,	түүнийг	цаасаар,	эсхүл	цахимаар	гаргаж	өгнө.

•	 Хөдөлгөөний	 хяналтын	 дугаар	 (the	 movement	 reference	 number	 (MRN)),	 энэ	 нь	
хөдөлгөөнийг ялган таних зорилгоор холбогдох мэдүүлэгт энэ системээс өгсөн үл 
давтагдах бүртгэлийн дугаар (a unique registration number) болно.

•	 Дамжуулан	 өнгөрүүлэх	 ачааны	 дагалдах	 бичиг	 баримт	 (the	 transit	 accompanying	
document), энэ нь тухайн барааг илгээх газраас хүлээн авах газар хүртэл дагалдана.

•	 Мессэж	 “ачаа	 ирэх	 тооцоот	 хугацаа”	 (the	 ‘anticipated	 arrival	 record’	message),	 үүнийг	
илгээгч гаалийн алба холбогдох мэдүүлэгт заасан (мэдүүлсэн) хүлээн авагч гаалийн 

алба (the declared office of destination)-нд илгээнэ.
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•	 Мессэж	“дамжуулан	өнгөрүүлэх	тооцоот	хугацаа”	(the	‘anticipated	transit	record’	message),	
үүнийг илгээгч гаалийн алба мэдүүлэгт заасан (мэдүүлсэн) дамжуулан өнгөрүүлэгч 
гаалийн албанд (албадад)1( the declared office(s) of transit) ачаа хилээр нэвтрэх тооцоот 
хугацааг мэдэгдэх зорилгоор илгээнэ.

•	 “Хил	нэвтэрсэн	тухай	мэдэгдэл”	(the	‘notification	of	crossing	frontier’	message),	үүнийг	
ачаа биетээр дайран өнгөрсөн гаалийн байгууллага тухайн ачааг харж шалгасны дараа 
илгээдэг.

•	 Мессэж	“ачаа	ирсэн”	(the	‘arrival	advice’	message),	үүнийг	ачааг	биетээр	нь	хүлээн	авсан	
гаалийн алба ачаа ирсэн үед илгээгч гаалийн албанд илгээдэг.

•	 Мессэж	“хяналт	шалгалтын	үр	дүн”	(the	‘control	results’	message),	үүнийг	ачааг	биетээр	
нь хүлээн авсан гаалийн алба барааг харж шалгасны дараа илгээгч гаалийн албанд 
илгээнэ.

Түүнээс гадна энэ системд ачаа илгээх үед төдийгүй хүлээн авах үед мөрдөх ердийн 
болон хялбарчилсан журмуудыг боломжийн бүх хувилбараар хослуулан оруулсан байгаа 
гэдгийг ойлгох нь чухал юм.

Илгээгч гаалийн алба

Дамжуулан өнгөрүүлэх мэдүүлгийг илгээгч гаалийн албанд цаасан хэлбэрээр (энэ 
тохиолдолд холбогдох мэдээллийг гаалийн байгууллага энэ систем рүү шивж оруулна), эсхүл 
цахим хэлбэрээр (компьютержуулсан хэлбэрээр) гаргаж өгнө. Цахим мэдүүлгийг худалдаанд 
оролцогч нар илгээгч гаалийн байгууллага дээр тэдэнд зориулан байгуулсан терминалаас, 
эсхүл өөрсдийн байр, талбайгаас хэвлэн авч болно.

Мэдүүлгийг ямар хэлбэрээр гаргаж өгснөөс үл хамааран шаардлагатай бүх мэдээлэл түүнд 
байх ёстой бөгөөд энэ систем холбогдох мэдээллийг автоматаар кодолж, баталгаажуулдаг 
учир уг мэдүүлэг энэ системийн техникийн шаардлагад нийцсэн байна. Хэрэв өгөгдөл нь 
таарахгүй бол энэ систем алдааг заан тэмдэглэнэ. Худалдаанд оролцогч холбогдох этгээд уг 
мэдүүлгийг эцэслэн хүлээн зөвшөөрөхөөс өмнө шаардлагатай засвар оруулах боломж олгох 
үүднээс алдааны талаар түүнд мэдэгдсэн байна.

Алдааг засаж, тухайн мэдүүлгийг нэгэнт хүлээн зөвшөөрсөн бол энэ систем уг мэдүүлэгт 
үл давтагдах бүртгэлийн дугаар буюу хөдөлгөөний хяналтын дугаар олгоно.

Дараа нь илгээгч гаалийн байгууллага дээр, эсхүл итгэмжлэгдсэн илгээгчийн байр, талбайд 
аливаа үзлэг шалгалт хийгдэж дууссан бөгөөд холбогдох баталгааг хүлээн зөвшөөрсөн бол 
барааг дамжуулан өнгөрүүлэхийг зөвшөөрнө. Энэ систем илгээгч гаалийн байгууллага дээр, 
эсхүл итгэмжлэгдсэн илгээгчийн байр, талбай дээр дамжуулан өнгөрүүлэх ачааны дагалдах 
бичиг баримтыг, мөн боломжтой бол барааны жагсаалтыг хэвлэнэ. Дамжуулан өнгөрүүлэх 
ачааны дагалдах бичиг баримт болон барааны жагсаалт нь барааны хамт аялж, аливаа 
дамжуулан өнгөрүүлэгч гаалийн албаар дайран өнгөрч, хүлээн авагч гаалийн албанд очно.

Илгээгч гаалийн алба дамжуулан өнгөрүүлэх ачааны дагалдах бичиг баримт болон 
барааны жагсаалт хэвлэхтэй нэгэн зэрэг “ачаа ирэх тооцоот хугацаа” гэсэн мессэжийг мэдүүлэгт 
заасан хүлээн авагч гаалийн албанд илгээнэ. Энэ мессэж нь үндсэндээ дээрх мэдүүлгээс авсан 
мэдээллийг агуулах бөгөөд ингэснээр хүлээн авагч гаалийн алба ачаа ирмэгц түүнийг хянах 
боломжтой болно. Хүлээн авагч гаалийн алба бараа ирмэгц ямар арга хэмжээ авах талаар 
зөв зүйтэй, найдвартай шийдвэр гаргахын тулд дамжуулан өнгөрүүлэх тухайн ажиллагааны 
талаар маш тодорхой мэдээлэл авсан байх хэрэгтэй болно.

Хэрэв тухайн ачааны хөдөлгөөн дамжуулан өнгөрүүлэгч гаалийн албаар дайран өнгөрөх 
бол илгээгч гаалийн байгууллага бас дамжуулан өнгөрүүлэх тооцоот хугацааг илгээнэ. 
Ингэснээр дамжуулан өнгөрүүлэгч аль ч гаалийн алба тухайн ачааны талаарх мэдээллийг 
1   Дамжуулан өнгөрүүлэгч гаалийн алба гэж Европын Холбооны хуурай газрын аль нэг гадаад хил дээр байрладаг, эсхүл Нийтийн дамжин 

өнгөрөх ажиллагааны тухай конвенц (the Common Transit Convention, Конвенция о процедуре общего транзита)-д оролцогч бусад орнуудын 
аль нэгд орших  гаалийн байгууллага болно.



Шинэчлэн найруулсан Киотогийн конвенцийн Тусгай хавсралтын заавар

128          Нэмэлт 1 - 2006 оны 03 дугаар сар

урьдчилан авч, уг ачааны хөдөлгөөнийг хянаж шалгах боломжтой болно.  

Хүлээн авагч гаалийн алба

Бараа ирсэн бол түүнийг хүлээн авагч гаалийн албанд (итгэмжлэгдсэн хүлээн авагчаар 
дамжуулан шууд бус байдлаар, эсхүл шууд) дамжуулан өнгөрүүлэх барааны дагалдах 
бичиг баримтын хамт, мөн зүйтэй гэж үзвэл, барааны жагсаалтын хамт  үзүүлнэ. Гаалийн 
байгууллага хэрэв “бараа ирэх тооцоот хугацаа”-ны тухай мессэж урьдчилан хүлээн авсан 
бол дамжуулан өнгөрүүлэх тухайн ажиллагааны талаар бүрэн мэдээлэлтэй байх ёстой бөгөөд 
ингэснээр хяналтыг ямар хэлбэрээр тавих шаардлагатай болохыг урьдчилан шийдчихсэн байх 
ёстой. Тэр нь хөдөлгөөний хяналтын дугаарыг энэ системд оруулахад “бараа ирэх тооцоот 
хугацаа”-ны тухай мессэж автоматаар уншигдан гарч ирнэ. Энэ нь тохирох арга хэмжээ авах, 
эсхүл зохих хяналт тавих үндэслэл болно. Дараа нь илгээгч гаалийн алба руу “ачаа ирсэн” 
гэсэн мессэж явуулна.

Хүлээн авагч гаалийн алба холбогдох хяналт шалгалтыг хийсний дараа “хяналт шалгалтын 
үр дүн” гэсэн мессэжийг ашиглан хяналт шалгалтыг үр дүнг, хэрэв ямар нэгэн алдаа, зөрчил 
илрүүлсэн бол, ямар алдаа, зөрчил илрүүлсэн тухайгаа илгээгч гаалийн албанд явуулна.

“Хяналт шалгалтын үр дүн” гэсэн мессэж нь дамжуулан өнгөрүүлэх тухайн ажиллагааг 
эцэслэх, мөн уг ажиллагаатай холбогдуулан гаргаж өгсөн баталгааг чөлөөлөхөд хэрэг болдог.

Дамжуулан өнгөрүүлэгч гаалийн алба

Бараа дамжуулан өнгөрүүлэгч гаалийн албаар дайран өнгөрч байгаа бол тухайн 
бараа, түүнийг дагалдах бичиг баримт, мөн зүйтэй гэж үзвэл, барааны жагсаалтыг гаалийн 
байгууллагад гаргаж өгнө. “Дамжуулан өнгөрүүлэх тооцоот хугацаа”-ны мессэж аль хэдийнээ 
энэ системд орчихсон байгаа. Хөдөлгөөний хяналтын дугаарыг энэ системд оруулахад 
“дамжуулан өнгөрүүлэх тооцоот хугацаа”-ны тухай мессэж автоматаар уншигдан гарч ирнэ. 
Үүнийг үндэслэн барааг цааш нь явуулах эсэхийг шийднэ. Хэрэв барааг цааш нь нэвтрүүлсэн 
бол  илгээгч гаалийн алба руу “хил нэвтэрсэн тухай мэдэгдэл” гэсэн мессэж явуулна.

Дамжуулан өнгөрүүлэгч гаалийн алба, эсхүл хүлээн авагч гаалийн алба өөрчлөгдөх

Хэрэв бараа нь мэдүүлэгт зааснаас өөр дамжуулан өнгөрүүлэгч гаалийн албаар дайран 
өнгөрөх бол мэдүүлэгт заасан дамжуулан өнгөрүүлэгч гаалийн албанд анх илгээсэн мессэж 
хэрэггүй болно. Энэ тохиолдолд, ачаа бодитоор дайран өнгөрөх дамжуулан өнгөрүүлэгч 
гаалийн алба холбогдох мэдээлэлд нэвтрэхийн тулд “дамжуулан өнгөрүүлэх тооцоот хугацаа” 
хүссэн мессэжийг илгээгч гаалийн албанд илгээнэ. Ачаа бодитоор дайран өнгөрөх дамжуулан 
өнгөрүүлэгч гаалийн алба барааны хөдөлгөөнийг харж шалгаад цааш нь нэвтрүүлсэн бол  
илгээгч гаалийн алба руу “хил нэвтэрсэн тухай мэдэгдэл” гэсэн мессэж явуулна.

Бараа мэдүүлэгт зааснаас өөр хүлээн авагч гаалийн албанд очих бол бүх зүйл дээрхийн 
нэгэн адил байна. Барааг биетээр нь хүлээн авагч гаалийн алба холбогдох ачааны талаар 
шаардлагатай мэдээлэл олж авахын тулд илгээгч гаалийн албанд хандаж, “бараа ирэх тооцоот 
хугацаа” ирүүлэх хүсэлт тавина.

Хэрэв дамжуулан өнгөрүүлэгч гаалийн алба, эсхүл хүлээн авагч гаалийн алба өөрчлөгдсөн 
бол мэдүүлэгт заасан албадад илгээсэн мессэжүүд хэрэггүй болж, тэр хэвээрээ нээлттэй үлдэнэ. 
Үүнийг зохицуулахын тулд энэ систем мэдүүлэгт заасан тэдгээр албад руу автоматаар мессэж 
илгээн, бараа хаана, хэзээ очсоныг мэдэгдэх бөгөөд ингэснээр тэдгээр албад холбогдох 
мессэжүүдийг хаана.

Хялбарчилсан журмууд: Итгэмжлэгдсэн илгээгч болон итгэмжлэгдсэн хүлээн авагч

Итгэмжлэгдсэн илгээгч болон итгэмжлэгдсэн хүлээн авагчийн хялбарчилсан аль ч журам 
нь (энэ 2 журам хоёулаа) NCTS-ийн хүрээнд нөөц бололцоог оновчтой ашиглах боломж 
олгоно. Холбогдох бүх үйл ажиллагааг өөрсдийн байр, талбай дээр явуулж, гаалийн 
байгууллагатай цахимаар мэдээлэл солилцох боломж нь бизнес эрхлэх хамгийн хурдан, амар 
хялбар, найдвартай (аюулгүй байдлыг хангасан), хэмнэлттэй арга зам гэдэг нь ойлгомжтой.
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Итгэмжлэгдсэн илгээгч, эсхүл итгэмжлэгдсэн хүлээн авагч болохын тулд тэд ердийн 
шалгуур үзүүлэлтүүдийг хангасан байхаас гадна гаалийн холбогдох байгууллагуудтай мэдээлэл 
харилцан солилцох зориулалттай цахим мэдээлэл боловсруулах зохих ёсны системтэй 
байх ёстой гэдэг нь тодорхой юм. Гэхдээ мэдээж уг систем нь зөвхөн гаалийн холбогдох 
байгууллагууд нь өөрсдөө NCTS-д холбогдсон байх тохиолдолд ажиллана.

Эдгээр шалгуур үзүүлэлтүүд хангагдсан бол итгэмжлэгдсэн илгээгч нь NCTS-ийн хувьд дараах 
эрхийг эдэлж, үүрэг хүлээнэ:

•	 өөрийн	компьютерын	систем	дээр	дамжуулан	өнгөрүүлэх	мэдүүлэг	бөглөх;

•	 илгээгч	гаалийн	албанд	бараагаа	биетээр	нь	хүргэлгүйгээр	мэдүүлгийн	тохирох	мессэжийг	
илгээх;

•	 дараа	дараагийн	мессэжүүдийг,	тухайлбал,	мэдүүлэг	дэх	алдааг	засах	хүсэлт,	мэдүүлгийг	
хүлээн зөвшөөрсөн тухай мэдэгдэл, барааг эзэнд нь олгосон тухай мэдэгдлийг илгээх 
болон хүлээн авах.

Итгэмжлэгдсэн хүлээн авагч нь NCTS-ийн хувьд дараах эрхийг эдэлж, үүрэг хүлээнэ:

•	 бараа	болон	дагалдах	бичиг	баримтыг	шууд	өөрийн	байр,	талбайд	хүлээн	авах;

•	 бараа	ирсэн	тухай	мэдэгдлийг	хүлээн	авагч	гаалийн	албанд	цахимаар	илгээх;

•	 дараа	 дараагийн	 мессэжүүдийг	 хүлээн	 авах	 болон	 илгээх,	 тухайлбал,	 бараа	 буулгах	
зөвшөөрөл хүлээн авах, мөн бараа буулгасан ажлын үр дүнгийн тухай мэдэгдлийг 
гаалийн байгууллагад цахимаар илгээх.

Эдгээр давуу талууд NCTS-ийг дамжуулан өнгөрүүлэх ирээдүйн систем болгож өгөх нь 
дамжиггүй.

-----------------------------------
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1. УДИРТГАЛ

Худалдааны, эсхүл тээвэрлэлтийн шалтгаанаар, гаалийн нутаг дэвсгэрт орж ирж буй 
барааг түүнийг (хилээр) оруулж ирсэн тээврийн хэрэгслээс уг нутаг дэвсгэрээс гарах өөр нэг 
тээврийн хэрэгсэлд шилжүүлэн ачиж, хүрэх газар руу нь илгээх тохиолдол байнга гардаг.

Бараа орж ирэх, түүнийг нэг тээврийн хэрэгслээс нөгөө рүү шилжүүлэн ачих, уг барааг 
(буцаан) гаргах ажиллагаанууд бүгд ихэнхдээ нэг гаалийн газрын хариуцах нутаг дэвсгэрт 
явагддаг. Уг ажиллагааг хөнгөвчлөхийн тулд зарим байгууллагын (улсын) хууль дүрэмд барааг 
нэг тээврийн хэрэгслээс нөгөөд гаалийн хяналтан дор, аливаа импортын, эсхүл экспортын 
гаалийн болон бусад татваргүйгээр шилжүүлэн ачих горим тусгагдсан байдаг. Ерөнхийдөө 
хяналтын хялбарчилсан систем ашигладаг энэхүү горимыг “шилжүүлэн ачих” гэж нэрлэдэг 
бөгөөд энэ нь Тусгай хавсралт Е-ийн 2 дугаар бүлгийн сэдэв юм. Чингэлгийн тээврийн хувьд 
“шилжүүлэн ачих” хэмээх энэ нэр томьёоны оронд заримдаа “relay” (буухиалах/өртөөлөх), 
эсхүл “immediate exportation” (шуурхайлан гаргах) гэдэг нэр томьёо хэрэглэдэг байна.

Шилжүүлэн ачих гэдгийг дамжуулан өнгөрүүлэх системийн хялбарчилсан хувилбар гэж 
ойлгож болно. Гэвч зарим байгууллагад шилжүүлэн ачих горим байдаггүй, мөн зарим нь 
дамжуулан өнгөрүүлэх талаар ойлголтгүй байдаг. Үүнээс үүдэн тэдгээр улс энэ бүх асуудлыг 
хөндсөн ганц бүлгийн заалтыг хүлээн зөвшөөрөх боломжгүй байдаг. Гэтэл уг бүлгийн 
Стандартуудыг ямар нэг тайлбаргүйгээр хэрэгжүүлэх ёстой байдаг. Иймээс Шинэчлэн 
найруулсан конвенцийн Тусгай хавсралт Е нь Дамжуулан өнгөрүүлэх гаалийн горим, 
Шилжүүлэн ачих гэсэн хоёр тусдаа бүлэгтэй байгаа. Тэгэхээр Хэлэлцэн тохирогч Талууд эсхүл 
нэгдүгээр бүлгийг, эсхүл хоёрдугаар бүлгийг, эсхүл хоёуланг нь хүлээн зөвшөөрч болно.

Дамжуулан өнгөрүүлэх гаалийн горим нь хамгийн багадаа хоёр гаалийн газрыг хамардаг 
бол шилжүүлэн ачих горим нь зөвхөн нэг газрыг хамарна. Гэхдээ нэг гаалийн байгууллагын, 
эсхүл нэг боомтын харьяалах бүсэд байдаг хоёр гаалийн газар шилжүүлэн ачих ажиллагааг 
явуулах боломжтой. Шилжүүлэн ачих горим нь хамгийн энгийн барааны мэдүүлэг хэрэглэхэд, 
мөн гол төлөв цахим мэдүүлэг хэрэглэхэд тохиромжтой юм.

Шилжүүлэн ачих тухай энэ бүлэг нь гаалийн нутаг дэвсгэрт орж ирэх үед нь аль хэдийн 
гаалийн (өөр) аль нэг горим (дамжуулан өнгөрүүлэх гаалийн горим, г.м.) сонгож байршуулсан 
бөгөөд уг горимын хүрээнд нэг тээврийн хэрэгслээс нөгөө рүү шилжүүлэн ачсан бараанд 
хамаарахгүй. Ийнхүү шилжүүлэн ачихыг гаалийн байгууллага тийнхүү сонгосон горимынх нь 
дагуу авч үзнэ. Мөн энэ бүлэг нь шуудангаар тээвэрлэж буй бараанд, эсхүл зорчигчийн ачаа 
тээшинд хамаарахгүй.

2. ТОДОРХОЙЛОЛТ

E1/F1  “Шилжүүлэн ачих” гэж оруулах болон гаргах үйл ажиллагааны аль 
алиныг нь гүйцэтгэж байгаа гаалийн нэг байгууллагын харьяалах газар 
нутагт барааг (хилээр) орох тээврийн хэрэгслээс (хилээр) гарах тээврийн 
хэрэгсэлд гаалийн хяналтан дор шилжүүлэн ачих гаалийн горимыг хэлнэ.

Энэхүү конвенцийн нэгээс дээш тооны хавсралтыг тайлбарлахад шаардлагатай нэр 
томьёоны бүх тодорхойлолтыг Ерөнхий хавсралтад оруулсан байгаа. Зөвхөн нэг горим буюу 
нэг практик ажиллагаанд хамаарах нэр томьёоны тодорхойлолт тухайн Тусгай хавсралт буюу 
тухайн бүлэгт байгаа.

3. ШИЛЖҮҮЛЭН АЧИХ ГААЛИЙН ГОРИМЫН ЗАРЧИМ
Шилжүүлэн ачих гаалийн горимын зорилго нь ердөө аль нэг гаалийн газрын харьяалах 

бүсэд шилжүүлэн ачихаар оруулж ирсэн барааг дараа нь цааш нь хүлээн авах эцсийн газар 
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(улс) руу нь тээвэрлэхээр уг бүсээс зохих ёсоор гаргах явдлыг хангахад оршино. (“Гаалийн 
газар” гэсэн нэр томъёог хэрхэн хэрэглэх талаар өгсөн тайлбарыг Ерөнхий хавсралтын Стандарт 
3.1-ийн заавраас үзнэ үү.)

Шилжүүлэн ачих ажиллагааг ерөнхийдөө импортлогчтой, эсхүл экспортлогчтой өөр 
харьцуулахын аргагүй, тухайн барааны талаар (жишээлбэл, түүний үнэ өртөг, тарифын 
ангиллын талаар) бүрэн мэдээлэл авах боломжгүй тээвэрлэгч, эсхүл агуулахын эрхлэгч 
гүйцэтгэдэг гэдгийг ойлгох нь чухал юм. Үндэсний хууль тогтоомжийн дагуу импортын, эсхүл 
экспортын хязгаарлалтад хамаарах барааг шилжүүлэн ачихыг зөвшөөрнө. Энэ тохиолдолд 
гаалийн байгууллага тодорхой нөхцөл шаардлага, эсхүл хатуу хяналт тавьж болно.

Шилжүүлэн ачих горим нь холбогдох барааг ашиглахыг зөвшөөрдөггүй. Хэрэв барааг 
ашиглахаар бол гаалийн өөр горимд (жишээлбэл, дотоодын хэрэглээнд зориулан оруулах 
горимд) байршуулах ёстой. Гэвч барааны экспортыг хөнгөвчлөх янзтай зарим үйл ажиллагааг 
зөвшөөрдөг (Практик зөвлөмж 9 болон түүний заалтыг үз).

Гаалийн байгууллага шилжүүлэн ачих горимыг боловсруулахдаа шилжүүлэн ачих 
ажиллагааны дараах үндсэн онцлог шинжүүдийг хүлээн зөвшөөрөх ёстой: 

•	 холбогдох барааг гаалийн нутаг дэвсгэрт оруулж ирээд түүнээс гаргахын тулд зөвхөн нэг 
тээврийн хэрэгслээс нөгөө рүү шилжүүлэн ачих зорилготой байх;

•	 шилжүүлэн ачих болон (буцаан) гаргах үйл явц ихэвчлэн маш богино хугацаанд явагдах; 

•	 бараа тухайн гаалийн газрын харьяалах бүсэд байх учир гаалийн нутаг дэвсгэрт байх 
бүхий л хугацаанд гаалийн хяналтад байх. 

Холбогдох бараа тодорхой нэг гаалийн газрын харьяалах нутаг дэвсгэрт орж ирснийг үл 
харгалзан үзвэл тэр нь мөн чанартаа болон жинхэнэ утгаараа тухайн улсад ороогүй болно. 
Тэгэхээр, жишээлбэл, импортоор оруулах болон боловсруулалт хийх бараанд тавьдаг хяналтын 
журам энд хамаарахгүй. Үүний нэгэн адилаар барааг экспортоор гаргах үед тавьдаг хяналтын 
ердийн журам холбогдох барааг гаргахад хамаарахгүй.

Стандарт 1

Шилжүүлэн ачих нь энэ бүлгийн заалтаар, мөн холбогдолтой бол Ерөнхий хавсралтын заалтаар 
зохицуулагдана.

Шинэчлэн найруулсан Киотогийн конвенц нь заавал дагаж мөрдөх хэд хэдэн үндсэн 
заалттай бөгөөд тэдгээр нь Ерөнхий хавсралтад байдаг. Гаалийн байгууллагууд өөрсдийн 
өдөр тутмын үйл ажиллагаандаа мөрдлөг болгон ажилладаг гаалийн горим болон практик 
ажиллагааг хоорондоо уялдуулж, хялбарчлахад хэрэгтэй гэж үзсэн гол гол зарчмууд Ерөнхий 
хавсралтад тусгагдсан байгаа.

Ерөнхий хавсралтын тэдгээр үндсэн заалтууд нь бүх Тусгай хавсралт болон бүх бүлэгт 
хамааралтай учир тэдгээр үндсэн заалтууд бүгд Шилжүүлэн ачихад хамаарна. Энэ бүлгийн 
заалтыг хэрэгжүүлэхдээ түүгээр зохицуулагдаагүй асуудлын хувьд Ерөнхий хавсралтын 
хөнгөлөлтийн ерөнхий зарчмуудыг байнга удирдлага болгон ажиллавал зохино. Ялангуяа, 
Ерөнхий хавсралтын Ерөнхий зарчмын тухай 1 дүгээр бүлэг, Бүрдүүлэлт болон гаалийн ёс 
журмын бусад ажиллагааны тухай 3 дугаар бүлэг болон Мэдээллийн технологийн тухай 7 
дугаар бүлгийг Шилжүүлэн ачих горимын тухай энэ бүлэгтэй холбон уншина. 

Хэлэлцэн тохирогч Талууд ялангуяа Ерөнхий хавсралтын Стандарт 1.2-ыг анхаарах ёстой 
бөгөөд үндэсний хууль тогтоомждоо Шилжүүлэн ачих горимын хувьд хангасан байвал зохих 
болзол нөхцөл, мөн хийж гүйцэтгэсэн байх ёс журмын ажиллагааг заасан байна.

Хэлэлцэн тохирогч Талууд энэ конвенцийн 2 дугаар зүйлд заасны дагуу энэ болон 
Хавсралтад зааснаас илүү хөнгөлөлт үзүүлэхийг эрмэлзэнэ. 
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Стандарт 2

Хэрэв гаалийн байгууллагаас тавьсан нөхцөл хангагдсан бол шилжүүлэн ачихыг зөвшөөрсөн 
бараанд гаалийн болон бусад татвар төлөхгүй.

Практик зөвлөмж 3

Зөвхөн тухайн барааны гарал үүслийн улс, илгээсэн буюу хүлээн авах улсаар ялгаварлан шилжүүлэн 
ачихыг зөвшөөрөхгүй байж болохгүй.

Аль нэг улсад орох, эсхүл түүнээс гарах бараанд хамаарах гаалийн үйл ажиллагааны 
зарим энгийн элементүүд шилжүүлэн ачих ажиллагаанд хамрагдсан бараанд хамаарахгүй. 
Үүнд:

4. ШИЛЖҮҮЛЭН АЧИХ ГААЛИЙН ГОРИМЫН ЭЛЕМЕНТҮҮД

Аль нэг гаалийн газрын харьяалах бүсэд шилжүүлэн ачихаар оруулж ирсэн барааг 
дараа нь цааш нь хүлээн авах эцсийн газар (улс) руу нь тээвэрлэхээр уг бүсээс зохих ёсоор 
гаргах явдлыг хангах зорилтыг бичиг баримтын шалгалт, дээр нь шаардлагатай бол цөөн 
(хязгаарлагдмал) тохиолдолд биет шалгалт хийх замаар гүйцэлдүүлж болно. 

4.1. Бичиг баримтын шалгалт

Стандарт 4

Шилжүүлэн ачих зорилгоор Барааны зөвхөн нэг мэдүүлэг шаардана.

Стандарт 5

Шаардлагатай мэдээллийг тодорхой тусгасан худалдааны буюу тээврийн аливаа бичиг баримтыг 
шилжүүлэн ачих Барааны мэдүүлгийн барааг тодорхойлох хэсгийг бөглөсөнтэй адилтган 
үзэж,хүлээн зөвшөөрөх бөгөөд ийнхүү хүлээн зөвшөөрсөн тухай уг бичиг баримтад тэмдэглэнэ.

Шилжүүлэн ачих ажиллагаанд бичиг баримтаар хяналт тавих процесс нь голчлон 
шилжүүлэн ачихаар орж ирсэн барааг бүртгэх, шилжүүлэн ачсан барааны жагсаалт гаргах, 
мөн дараа нь цааш нь тээвэрлэхээр авч явахад нь холбогдох барааг жагсаалтаас хасах маягаар 
явагдана.

Шилжүүлэн ачих бараа хилээр (тухайн бүсэд) орж ирэх болон (тухайн бүсээс) гарахад 
дунд нь Барааны ганц мэдүүлэг байхад хангалттай байдаг (Стандарт 4). Бараа хилээр орж 
ирэхэд нь нэг мэдүүлэг шаардах, бас гарч явахад нь өөр нэг мэдүүлэг шаардах хэрэггүй. 

Шилжүүлэн ачих барааг, Стандарт 4-т заасныг баримтлан, хяналт шалгалтын зорилгоор 
баримтжуулах хамгийн энгийн арга нь 2 хувь болдог 2 хуудас бүхий, эсхүл тасалдаг хуудас 
бүхий албан ёсны маягт ашиглах явдал юм. Уг маягт нь дараах зорилготой аль болох (хамгийн) 
цөөн мэдээлэл агуулсан байна:

•	 барааг шилжүүлэн ачиж байгааг мэдүүлэх;

•	 шилжүүлэн ачих ажиллагааг хариуцан гүйцэтгэгч этгээдийг тодотгож өгөх (илтгэх);

•	 (хилээр)	орох	болон	гарах	тээврийн	хэрэгслийг	илтгэх;

•	 тухайн барааны, эсхүл тухайн барааг шилжүүлэн ачсан чингэлгийн тэмдэглэгээ болон 
дугаарыг илтгэх; мөн

•	 барааг (товчхон) тодорхойлох.

Сүүлийн хэсэг (барааны товч) тодорхойлолт)-ийг тээврийн бичиг баримт (агаарын 
тээврийн баримт - air waybill, далайн тээврийн баримт - sea waybill, коносамент буюу накладная 
- bill of lading, гэх мэт), чингэлгийн баглаа боодлын/барааны жагсаалт (container packing/
loading list), тээвэрлэгчийн манифест (carrier’s manifest)-н холбогдох хэсэг, эсхүл  мэдүүлэг 
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(cargo declaration)-ийн хувийг хавсаргах замаар бүрдүүлж болно (Стандарт 5).

Барааг ирэх үед барааг шилжүүлэн ачих горимд байршуулах зорилгоор бүрэн бөглөсөн 
маягтыг гаалийн байгууллагад гаргаж өгнө. Гаалийн байгууллага уг маягтын нэг хувийг, 
эсхүл тодорхой хэсгийг нь таслан авч, бусдыг нь шилжүүлэн ачих ажиллагааг хариуцан 
гүйцэтгэгч этгээдэд буцааж өгнө. Шилжүүлэн ачих үйл ажиллагаа дуусаж, барааг гаргасны 
дараа шилжүүлэн ачих ажиллагааг хариуцан гүйцэтгэгч этгээд уг маягтын энэ хэсгийг гаалийн 
байгууллагад буцаан өгнө. Гаалийн байгууллага түүнийг нөгөө хувь буюу хэсэгтэй тулган, 
горим дуусгавар болсныг тэмдэглэн, хавтаст хэрэгтээ хийнэ. Нийт бичиг баримтын хувьд, 
Ерөнхий хавсралтын 7 дугаар бүлэг нь гаалийн байгууллага аль ч горимд шаардлагатай бичиг 
баримтыг цахимаар хүлээн авч, хэрэгжүүлэх явдлыг хөхүүлэн дэмжиж байгаа.

4.2. Хялбарчилсан үйл ажиллагаа

Практик зөвлөмж 6

Гаалийн байгууллага холбогдох барааны хувьд гаалийн бүх шаардлагыг хангасан худалдааны 
буюу тээврийн аливаа бичиг баримтыг шилжүүлэн ачих Барааны мэдүүлэгтэй адилтган үзэж хүлээн 
зөвшөөрнө. Ийнхүү хүлээн зөвшөөрсөн тухай холбогдох бичиг баримтад тэмдэглэнэ.

Практик зөвлөмж 6-д худалдааны буюу тээврийн аливаа бичиг баримтыг шилжүүлэн 
ачих Барааны мэдүүлэгтэй адилтган үзэхийг зөвшөөрөх эрх зүйн үндэс нь тусгагдсан байгаа. 
Уг хялбарчилсан арга нь тээврийн бүх төрөлд, өөрөөр хэлбэл, төмөр замын, авто замын, гол 
мөрний, далайн, агаарын тээвэрт хамаарна. Эдгээр бичиг баримтыг шилжүүлэн ачих Барааны 
мэдүүлэгтэй адилтган хүлээн авснаар гаалийн газар нь тухайн бичиг баримтыг шилжүүлэн 
ачих Барааны мэдүүлэг болгож баталгаажуулна.

Гаалийн газрын нэг талбайд их хэмжээний шилжүүлэн ачих ажиллагаа явагддаг тохиолдолд 
бичиг цаасны хэт их ачаалал нь хурдан, шуурхай ажиллагаанд саад учруулахаас сэргийлэн 
дээр дурдсан ажиллагааг хялбарчлах хэрэгцээ шаардлага гардаг.

Гаалийн байгууллага нь их хэмжээний шилжүүлэн ачилт хийж гүйцэтгэдэг операторуудаас 
шилжүүлэн ачит хийх зорилготой (хилээр) оруулж, гаргасан бараа (ачаа) бүрээс тус тусад нь 
мэдүүлэг авахын оронд нэгдсэн 2 жагсаалт (aggregated lists) гаргуулан авч болно. Эдгээр 
бичиг баримтын гүйцэтгэх үүрэг нь хэвээр байна: эхлээд орсон барааг, дараа нь гарсан барааг 
бүртгэх. Энэ хоёр жагсаалт нь орох болон гарах тээврийн хэрэгслийн ачааны мэдүүлэгтэй 
адил загвартай байж болно. Шилжүүлэн ачих ажиллагаа дууссан эсэхийг бататгаж шалгах 
үүднээс хоёр жагсаалтыг тулгаж үзэх гаалийн ажиллагаа хэвээр байна.

4.3. Нэмэлт байдлаар хийгдэх биет шалгалт

Стандарт 7

Гаалийн байгууллага шаардлагатай гэж үзвэл, шилжүүлэн ачих барааг гаргах үед нь ялган таних, 
мөн түүнийг зөвшөөрөлгүй хөндсөн эсэхийг илрүүлэх явдлыг хангахад чиглэсэн арга хэмжээг 
тухайн барааг оруулах үед авна.

Гаалийн байгууллага зарим үед шилжүүлэн ачих зорилгоор оруулж ирсэн тодорхой 
ачааны эрсдэлийг тооцон бичиг баримтын шалгалтын хажуугаар уг ачаанд биет шалгалт хийх 
шаардлагатай гэж үзэж болно. Үүнд (хилээр) оруулсан болон гаргасан бараа нэг бараа гэдгийг 
баталгаажуулах зорилгоор барааг ирэх үед ачааны чингэлгийг битүүмжлэх (ломбодох), гарах 
үед битүүмжлэлийг (ломбыг) шалгах ажиллагаа багтана.

4.4.  Барааг шалгах болон ялган таних

Шилжүүлэн ачих горимд байршиж буй бараанд шалгалт хийх зорилго нь тухайн барааг 
буцаан гаргах шатанд ялган таних, мөн түүнийг зөвшөөрөлгүй хөндсөн эсэхийг илрүүлэх 
зорилготой. Тэгэхээр энэ шалгалтын зорилт нь, жишээлбэл, дотоодын хэрэглээнд зориулан 
оруулах барааг шалгах зорилтоос өөр юм. Дотоодын хэрэглээнд зориулан оруулах барааны 
шалгалтаар тухайн бараа түүний тодорхойлолттой таарч байгаа эсэхийг тогтоох нь төлбөл зохих 
гаалийн болон бусад татварын хэмжээнд нөлөөлөх үр дагавартай байдаг. Харин шилжүүлэн 
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ачих горимын шалгалт аль болох энгийн байна. Өөр боломжит арга байхгүй тохиолдолд, 
тухайлбал, худалдааны ердийн бичиг баримт гаргаж өгөөгүй тохиолдолд шалгалт нь барааг 
зөвхөн ялган таних зорилготой явагдана. Хэдий тийм боловч гаалийн байгууллагын барааг 
шалгах эрх нь ямар ч тохиолдолд нээлттэй хэвээр байна.

4.5. Хяналтын нэмэлт арга хэмжээ

Стандарт 8

Хэрэв гаалийн байгууллага шилжүүлэн ачихаар мэдүүлсэн барааг гаргах хугацааг тогтоодог бол 
тэр нь шилжүүлэн ачилт хийхэд хангалттай байвал зохино. 

Практик зөвлөмж 9

Холбогдох этгээдийн хүсэлтээр, мөн гаалийн байгууллага үндэслэлтэй гэж үзсэн бол тэр нь анх 
тогтоосон аливаа хугацаагаа сунгана. 

Практик зөвлөмж 10

Хэрэв бусад бүх шаардлага хангагдсан гэж гаалийн байгууллага үзсэн бол, тогтоосон хугацааг 
баримтлан ажиллаж чадаагүй нь төлбөл зохих гаалийн болон бусад аливаа татварыг хураан авах 
үндэслэл болохгүй.

Холбогдох ачааг тодорхой хугацаанд багтаан гаргах нөхцөлийг хангах үүднээс шилжүүлэн 
ачих хугацаа тогтоодог бол тэр нь, жишээлбэл, усан онгоц, нисэх онгоц гэх мэт тээврийн 
хэрэгслийн хуваарьт цагийг харгалзан, шилжүүлэн ачилт хийхэд хангалттай хугацаа байна 
(Стандарт 8). Тээврийн хэрэгслийн хуваарьт цагт өөрчлөлт орох, шилжүүлэн ачих тээврийн 
хэрэгсэл дүүрэн байх зэрэг гэнэтийн тохиолдолд гаалийн байгууллага бас тогтоосон хугацаагаа 
уян хатнаар мөрдөх бэлтгэлтэй байна (Практик зөвлөмж 9). Үүнтэй нэгэн адил, хэрэв бусад 
бүх шаардлага хангагдсан бөгөөд эцсийн эцэст бараа экспортод гарсан бол тогтоосон хугацааг 
ягштал баримтлаагүй байх нь дангаараа гаалийн байгууллагаас гаалийн болон бусад татвар 
хураах үндэслэл болохгүй (Практик зөвлөмж 10).

Зарим улс холбогдох этгээд өөрийн бараагаа үнэгүйдүүлэхийг бодохгүй, мөн тухайн 
бараа шилжүүлэн ачих ажиллагааны зориулалтаар тусгайлан тогтоосон бүсэд байх тохиолдолд 
гаалийн баталгааны талаар тохиролцох шаардлагагүй тул шилжүүлэн ачих барааг экспортлох 
хугацаа тогтоодоггүй.

Бусад улс холбогдох барааг шилжүүлэн ачих онцлог байдлыг харгалзан, мөн шилжүүлэн 
ачих агуулахын горим болж хувирахаас урьдчилан сэргийлж ерөнхий хугацаа тогтоодог, харин 
ховорхон тохиолдолд хугацааны хязгаарлалтыг нэг бүрчлэн тусгайлан тогтоодог байна. Хэрэв 
ямар нэгэн хугацааны хязгаарлалт байгаа бол тэр нь шилжүүлэн ачилт хийхэд хангалттай 
бөгөөд боломжийн байхын зэрэгцээ холбогдох этгээдэд илүү хүндрэл учруулахааргүй байх 
ёстой. Зүй ёсоороо, олон улс орнууд барааг таатай нөхцөлд шилжүүлэн ачих боломжоор 
хангахын тулд маш энэрэнгүй байдлаар тооцоолж, ерөнхий хугацаа тогтоодог. Ерөнхий 
хугацаа тогтоох нь мөрдөхөд амар хялбар байдаг бөгөөд уг хугацааг тодорхой хэмжээнд 
уялдуулах нөхцлийг бүрдүүлж өгнө. Энэ төрлийн хугацааны хязгаарлалт нь ялангуяа ямар 
нэгэн эрсдэлгүй бараанд илүү зохимжтой байдаг. Гаалийн байгууллага эрсдэл нэмэгдсэн, 
эсхүл тээвэрлэлтийн маршрут сэжигтэй гэж үзсэн бол хугацааны хязгаарлалтыг илүү нарийн 
тогтооход болохгүй юм байхгүй. 

Холбогдох барааг нь цааш нь хүлээн авах эцсийн газар (улс) руу нь тээвэрлэхээр тухайн 
гаалийн газрын хяналтын бүсээс гаргаснаар шилжүүлэн ачих ажиллагаа дуусгавар болно. 
Гаалийн байгууллагын хувьд, шилжүүлэн ачих ажиллагаа ийнхүү зохих ёсоор дуусгавар 
болсныг дээр заасан 4.1 дэх хэсгийн сүүлийн догол мөрт дурдсан бичиг баримтын шалгалт 
илтгэнэ.
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4.6. Зөвшөөрөгдсөн үйл ажиллагаа

Практик зөвлөмж 11

Холбогдох этгээдийн хүсэлтээр, мөн гаалийн байгууллагаас тавьж болох нөхцөлийн дагуу, 
боломжтой бол, шилжүүлэн ачих барааны хувьд түүнийг гаргах ажиллагааг хөнгөвчлөхөд чиглэсэн 
үйл ажиллагаа явуулахыг гаалийн байгууллага зөвшөөрнө.

Шилжүүлэн ачих процесс нь барааг нэг тээврийн хэрэгслээс нөгөө рүү шилжүүлэх 
ажиллагаа бөгөөд ерөнхийдөө тухайн бараа шилжүүлэн ачсаны дараа тийнхүү шилжүүлэн 
ачихаас өмнө ямар байсан тэр л байдлаараа байх ёстой гэж ойлгож болно. Барааг ямар ч 
хэлбэрээр хэрэглэхийг (ашиглахыг) зөвшөөрөхгүй. Хэдий тийм боловч зарим улсад барааг 
гаргах ажиллагааг хөнгөвчлөх зорилгоор тодорхой үйл ажиллагааг зөвшөөрсөн байдаг. Үүнд 
бүлэглэх, баглаа боодлыг солих, тэмдэглэгээ хийх, ангилах, гэмтсэн баглаа боодлыг засварлах, 
эсхүл солих гэх мэт янз бүрийн ажиллагаа багтана. Гаалийн байгууллага, хүсэлтийн дагуу, 
үндэслэлтэй гэж үзсэн бол эдгээр ажиллагааг зөвшөөрнө.

Жишээлбэл, барааны хайрцаг сав гэмтсэнийг засах, эсхүл солих шаардлагатай тохиолдол 
байж болно. Ачаа тээвэрлэлтийн (ложистикийн) үр ашгийн үүднээс нэг улсад хүргэхээр 
шилжүүлэн ачиж буй барааг нэгтгэж тээвэрлэх, эсхүл савласан барааг илүү том, эсхүл бага 
хэмжээгээр дахин савлах шаардлага гарч болно. Ийм тохиолдолд барааны төлөв байдалд 
өөрчлөлт орохгүй, зөвхөн гаднах сав, баглаа боодол нь өөрчлөгдөнө.

Киото Конвенцын Хэлэлцэн тохирогч Талууд Тусгай хавсралт Е-гийн Шилжүүлэн ачих 
тухай 2 дугаар бүлгийг хүлээн зөвшөөрөхдөө шилжүүлэн ачих бараанд зөвшөөрөгдөж буй 
дээрх бүх ажиллагааг зөвшөөрдөггүй бол Практик зөвлөмж 11-д тайлбар хийх шаардлагатай. 
Гэвч Практик зөвлөмж 11-ийн зарим нэг ажиллагааг зөвшөөрдөг Талууд бусад ажиллагаанд 
тайлбар хийх үүрэг хүлээгээгүй. 

5. ГОРИМЫН ХАМРАХ ХҮРЭЭГ ТЭЛЭХ

Барааг нэг гаалийн газрын харьяалах хяналтын бүсэд нэг тээврийн хэрэгслээс нөгөө рүү 
шилжүүлэх ёстой гэдэг нь шилжүүлэн ачих гаалийн горимын онцлог шинж юм.

Гэхдээ, жишээлбэл, шаардлагатай тохиолдолд томоохон усан боомт эсхүл нисэх онгоцны 
томоохон буудал гэх мэт газарт ирсэн барааг нэг усан онгоцны зогсоолоос, эсхүл нэг 
агуулахаас (нэг саравчнаас) нөгөө рүү аваачих зорилгоор нэг үүдээр гаргаж, нийтийн авто 
замаар түр тээвэрлэн дахин өөр үүдээр уг боомт руу, эсхүл уг буудал руу оруулж болно. Энэ 
үйл ажиллагааг хөнгөвчлөх зорилгоор гаалийн байгууллага уг хөдөлгөөнийг шилжүүлэн ачих 
горимын журмаар гүйцэтгэхийг зөвшөөрвөл зохино.

Мөн зарим байгууллага илүү хөнгөлөлт үзүүлэх зорилгоор, шилжүүлэн ачих горимын 
хамрах хүрээг өргөтгөж, дамжуулан өнгөрүүлэх гаалийн горим сонгуулахын оронд, өөр 
гаалийн газарт байгаа тээврийн хэрэгсэлд шилжүүлэх ачихыг зөвшөөрдөг.

-----------------------------------
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1. УДИРТГАЛ

Худалдааны, эсхүл тээвэрлэлтийн шалтгаанаар барааг аль нэг гаалийн нутаг дэвсгэрийн 
хүрээнд нэг газраас нөгөө рүү усан онгоцоор тээвэрлэх шаардлага байнга гардаг. Зарим 
тохиолдолд, газар зүйн байршил, эсхүл тухайн барааны мөн чанарыг харгалзан үзэж барааг 
хүлээн авах газар хүртэл тээвэрлэх цорын ганц арга зам нь амьдрал дээр усан онгоцоор 
тээвэрлэх явдал байдаг. Түүнээс гадна эргийн дагуу тээвэрлэлт хийх зарим газарт усан онгоц 
тухайн улсын нутаг дэвсгэрийн уснаас гарч олон улсын ус (нээлттэй тэнгис) руу орох шаардлага 
гарч болно.

Гаалийн байгууллага эргийн дагуу тээвэрлэж буй бараанд янз бүрийн шалтгаанаар 
хяналт тавих шаардлагатай байдаг. Ачаа нь бүгд чөлөөт эргэлтэд байгаа бараанаас бүрдсэн 
тохиолдолд ерөнхийдөө практик дээр хяналт сулардаг боловч тийм ачаанд ч гэсэн зохих ёсны 
хяналт тавих нь зүйтэй хэвээр байна. Жишээлбэл, тухайн аяллын хугацаанд зөвшөөрөлгүй 
барааг замаасаа усан онгоцонд (түүний тавцан дээр) хууль бусаар гаргаж, дараа нь гаалийн 
ёс журмын ажиллагааг зохих ёсоор хийлгэлгүйгээр уг барааг буулгаагүй гэдэгт гаалийн 
байгууллага бат итгэлтэй байх шаардлагатай байдаг. Үүний нэгэн адил, чөлөөт эргэлтэд 
байгаа бөгөөд хэрэв гаргах тохиолдолд экспортын гаалийн болон бусад татвартай, эсхүл 
экспортын хориг, хязгаарлалттай барааг бараа экспортолдог боомтод буулгах, эсхүл эргийн 
дагуу тээвэрлэх замдаа гадаадад буулгах явдлаас болгоомжлох хэрэгтэй.

Бүхлээрээ зөвхөн чөлөөт эргэлтэд байгаа бараанаас бүрдсэн ачааг эргийн дагуу тээвэрлэх 
гаалийн бичиг баримт болон хяналтын шаардлага нь гол төлөв энгийн хялбар байдаг боловч 
(гаалийн байгууллагад) мэдүүлээгүй импортын бараа эргийн дагуу тээвэрлэж байгаа, эсхүл 
тухайн усан онгоц эрэг хавийн худалдааны ачаанаас өөр бараа тээвэрлэх тохиолдолд нэмэлт 
буюу илүү хатуу хяналт тавих шаардлагатай байж болно.

2. ХАМРАХ ХҮРЭЭ

Тусгай хавсралт Е-гийн 3 дугаар бүлэгт чөлөөт эргэлтэд байгаа барааг, мөн (гаалийн 
байгууллагад) мэдүүлээгүй бөгөөд гаалийн нутаг дэвсгэрт оруулж ирсэн усан онгоцноос өөр 
усан онгоцоор тээвэрлэж буй импортын барааг эргийн дагуу тээвэрлэх асуудал хамаарна.

Энэ бүлэгт (гаалийн байгууллагад) мэдүүлээгүй бөгөөд гаалийн нутаг дэвсгэрт оруулж 
ирсэн усан онгоцонд (түүний давцан дээр) байгаа импортын барааг тээвэрлэх явдал (ийм бараа 
Тусгай хавсралт А-гийн 1 дүгээр бүлэгт хамаарна), мөн дамжуулан өнгөрүүлэх, шилжүүлэн 
ачих (Тусгай хавсралт Е-гийн 1 болон 2 дугаар бүлэг), эсхүл бүрмөсөн гаргах (Тусгай хавсралт 
С-гийн 1 дүгээр бүлэг) зэрэг гаалийн горимд байршуулсан бараа хамаарахгүй.

3. ҮНДСЭН ОНЦЛОГ ШИНЖ

3.1. Ашиг тус

Далай тэнгисийн худалдаа болон барааг эргийн дагуу тээвэрлэх тээвэр олон байгууллагын 
(олон улс орны) хувьд ихээхэн ач холбогдолтой байдаг бөгөөд энэ бүлэгт хамаарах хоёр 
онцгой төрлийн ачааны хөдөлгөөнд зориулагдсан гаалийн горим журам нь харьцангуй 
энгийн бөгөөд хялбар байх заалттай байх нь худалдаа болон тээврийн үйлчилгээ эрхэлдэг 
операторуудын хувьд хэрэгтэй арга хэмжээ юм.

Эрэг хавийн худалдаанд оролцож, байнгын ажиллагаатай нэг орох боомтоос нөгөө орох 
боомтын хооронд аялдаг маш олон тооны усан онгоц байдаг бөгөөд тэдгээрээс ихэвчлэн хууль 
дүрэм чанд сахин биелүүлдэг этгээдэд нэлээд хэмжээний хөнгөлөлттэй бөгөөд хялбарчилсан 
үйлчилгээ үзүүлж болох юм. Энэ бүлэг энэ горимыг байнга хэрэглэдэг этгээдэд нэмэлт хөнгөлөлт 
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эдлүүлэхийг зөвлөж байгаа.

Зарчмын хувьд эрэг дагуу явагдаж буй тээвэрт хяналт тавихад эрсдэлтэй байх магадлал 
хөршүүдтэйгээ ойр байдаг гаалийн нутаг дэвсгэрүүдэд илүү өндөр байдаг. Учир нь ийм 
тохиолдолд усан онгоц аяллын хугацаандаа амжуулан гадаадын боомтод зогсолт хийх, тэр 
нь мэдэгдэхгүй байх боломжтой юм. Гэвч практик дээр далайн тээврийн байгууллага, эргийн 
харуул хамгаалалтын байгууллага, г.м. албадын зүгээс усан онгоцны тээвэрт тавьж байгаа 
хяналт нь гаалийн байгууллага тийм зүйл гарахгүй гэсэн итгэлтэй байх тодорхой хэмжээний 
баталгаа болдог.

Хяналтаа ямар түвшинд тавих вэ гэдгээ тодорхойлохын тулд Ерөнхий хавсралтын гаалийн 
хяналт тавих болон эрсдэл тооцох (эрсдэлийн менежмент ашиглах) тухай 6 дугаар бүлгийг 
үзвэл зохино.

3.2. Тодорхойлолт

E1/ F1 “барааг эргийн дагуу тээвэрлэх горим” гэж:

(a) чөлөөт эргэлтэд байгаа барааг; мөн

(b) гаалийн нутаг дэвсгэрт оруулж ирсэн хөлөг онгоцноос өөр хөлөг онгоцоор тээвэрлэх 
шаардлагатай болсон гэсэн үндэслэлээр мэдүүлээгүй импортын барааг тухайн гаалийн 
нутаг дэвсгэр дэх аль нэг газраас ямар нэгэн хөлөг онгоцонд ачиж, мөн тухайн гаалийн 
нутаг дэвсгэрийн өөр нэг газар аваачиж, тэнд нь буулгах гаалийн горимыг хэлнэ.

Энэ конвенцийн нэгээс дээш тооны хавсралтыг тайлбарлахад шаардлагатай нэр томьёоны 
бүх тодорхойлолтыг Ерөнхий хавсралтад оруулсан байгаа. Зөвхөн нэг горим буюу нэг практик 
ажиллагаанд хамаарах нэр томьёоны тодорхойлолт тухайн Тусгай хавсралт буюу тухайн 
бүлэгт байгаа.

4. ҮЙЛЧЛЭХ ХҮРЭЭ

Стандарт 1

Барааг эргийн дагуу тээвэрлэх горим нь энэ бүлгийн заалтаар, мөн холбогдолтой бол Ерөнхий 
хавсралтын заалтаар зохицуулагдана.

Шинэчлэн найруулсан Киотогийн конвенц нь заавал дагаж мөрдөх хэд хэдэн үндсэн 
заалттай бөгөөд тэдгээр нь Ерөнхий хавсралтад байдаг. Гаалийн байгууллагууд өөрсдийн 
өдөр тутмын үйл ажиллагаандаа мөрдлөг болгон ажилладаг гаалийн горим болон практик 
ажиллагааг хоорондоо уялдуулж, хялбарчлахад хэрэгтэй гэж үзсэн гол гол зарчмууд Ерөнхий 
хавсралтад тусгагдсан байгаа.

Ерөнхий хавсралтын тэдгээр үндсэн заалтууд нь бүх Тусгай хавсралт болон бүх бүлэгт 
хамааралтай учир тэдгээр үндсэн заалтууд бүгд Барааг эргийн дагуу тээвэрлэх горимд 
хамаарна. Энэ бүлгийн заалтыг хэрэгжүүлэхдээ түүгээр зохицуулагдаагүй асуудлын хувьд 
Ерөнхий хавсралтын хөнгөлөлтийн ерөнхий зарчмуудыг байнга удирдлага болгон ажиллавал 
зохино. Ялангуяа, Ерөнхий хавсралтын Ерөнхий зарчмын тухай 1 дүгээр бүлэг, Бүрдүүлэлт 
болон гаалийн ёс журмын бусад ажиллагааны тухай 3 дугаар бүлэг болон Гаалийн хяналтын 
тухай 6 дугаар бүлгийг Барааг эргийн дагуу тээвэрлэх тухай энэ бүлэгтэй холбож уншина.

Хэлэлцэн тохирогч Талууд ялангуяа Ерөнхий хавсралтын Стандарт 1.2-ыг анхаарах ёстой 
бөгөөд үндэсний хууль тогтоомждоо Барааг эргийн дагуу тээвэрлэх горимын хувьд хангасан 
байвал зохих болзол нөхцөл, мөн хийж гүйцэтгэсэн байх ёс журмын ажиллагааг заасан байна.

Хэлэлцэн тохирогч Талууд энэ конвенцийн 2 дугаар зүйлд заасны дагуу энэ бүлэгт 
зааснаас илүү хөнгөлөлт үзүүлэхийг эрмэлзэнэ. Тийм учраас тэд тодорхой тохиолдолд тавих 
шаардлагаа бүр илүү хялбарчилж, эсхүл дотоодын зарим усан замаар тээвэрлэж буй барааны 
хувьд энэ горимыг мөрдөхгүй байх шийдвэр гаргаж болно.
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Стандарт 2

Гаалийн байгууллага эргийн дагуу тээвэрлэх горимын дагуу тээвэрлэх барааг өөр бараа бүхий хөлөг 
онгоцонд нэгэн зэрэг тээвэрлэхийг зөвшөөрнө. Чингэхэд тухайн барааг ялган таних боломжтой, 
мөн гаалийн байгууллагаас тавьсан бусад шаардлага хангагдсан байвал зохино.

Практик зөвлөмж 3

Гаалийн байгууллага чөлөөт эргэлтэд байгаа бөгөөд эргийн дагуу тээвэрлэх горимоор тээвэрлэж 
буй барааг зөвхөн хяналтын зорилгоор шаардлагатай гэж үзвэл тухайн хөлөг онгоцоор тээвэрлэж 
буй бусад бараанаас тусгаарлахыг шаардана.

Стандарт 2 нь гаалийн байгууллагын хүнд суртал гэж ойлгож болох ямар нэгэн 
хязгаарлалтгүйгээр усан онгоцны (хоосон) зайг ашиглан бараа тээвэрлэх боломж олгож буй 
чухал зарчим юм. Тухайлбал, усан онгоц түүний тавцан дээр байгаа импортын барааг мэдүүлэх 
газарт нь хүргэж өгөх замдаа эрэг хавийн барааг хаман тээвэрлэж, эсхүл барааг бүрмөсөн 
гаргах горимд байршуулах боомт руу тээвэрлэж явах замдаа эрэг хавийн барааг хаман 
тээвэрлэж болно. Ачааг ийнхүү хамт (хольж) тээвэрлэх явдлыг үл зөвшөөрвөл операторууд 
өөрсдийн усан онгоцыг дээд зэргийн үр ашигтай байдлаар ашиглах боломжгүй байдалд хүрэх 
бөгөөд гаалийн байгууллага ямар нэгэн шалтгаанаар түүний тавьсан шаардлага хангагдахгүй 
байх болов уу гэсэн дүгнэлтэд хүрснээс бусад тохиолдолд тийм зөвшөөрөл олгох нь зүйтэй. 

Гаалийн байгууллагын хувьд гол асуудал бол тэр нь ямар бараа ямар горим буюу ямар 
арга хэмжээний дагуу тээвэрлэгдэж байгааг мэдэх боломжтой байх, мөн тэр нь тэдгээр барааг 
ялган таних боломжтой байх, бас барааны төрөл тус бүрд тавигдсан гаалийн шаардлага 
хангагдсан байх явдал юм.

Барааг ерөнхийдөө байгаа бичиг баримтыг нь үндэслэн, өөрөөр хэлбэл, манифест, өмнө 
нь гаалийн өөр горимд байршуулсан барааны хувьд холбогдох Барааны мэдүүлэг болон 
Барааг эргийн дагуу тээвэрлэх горимд байршуулсан барааны хувьд шаардагдах барааны 
жагсаалтыг үндэслэн ялган таних боломжтой байна (Стандарт 13 болон Практик зөвлөмж 15-
ын үз). Барааг ялган танихад дараах мэдээлэл байхад хангалттай байх ёстой:

- баглаа (сав) боодол (тэмдэглэгээ, серийн дугаар, төрөл болон тоо)

- барааны худалдааны тодорхойлолт (бичиглэл)

- бохир жин (брутто, гросс жин, gross weight)

Холбогдох бичиг баримт хангалтгүй байх тохиолдолд гаалийн байгууллага өөр бусад 
боломжуудаас ашиглаж болно (тийм эрх нь түүнд нээлттэй байгаа). Гаалийн байгууллага дээж 
загвар (samples), ерөнхий бүдүүвч зураг төсөл (plans), техникийн зураг төсөл (sketches), гэрэл 
зураг зэргийг үндэслэн илүү дэлгэрэнгүй тодорхойлолт гаргаж, эсхүл гаалийн битүүмжлэл буюу 
ялган таних тэмдэглэгээ тавьж болно. Гаалийн битүүмжлэл (гаалийн ломбо) болон бэхэлгээний 
утас (Customs seals and fastenings), мөн барааг ялган таних тэмдэглэгээ (identification marks)-
ний талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг энэхүү Тусгай хавсралтын 1 дүгээр бүлэг (Дамжуулан 
өнгөрүүлэх гаалийн горим)-ийн зүүлтээс үзнэ үү. 

Дээр дурдсаныг үндэслэн, Практик зөвлөмж 3-т гаалийн байгууллага чөлөөт эргэлтэд 
байгаа барааг тухайн хөлөг онгоцоор тээвэрлэж буй бусад бараанаас тусгаарлахыг зөвхөн 
хяналтын зорилгоор шаардлагатай гэж үзсэн тохиолдолд шаардана гэж заасан байгаа. Ихэнх 
усан онгоц ачаа ачих хэд хэдэн байр талбай (holds, отсеки)-тай байдаг болохоор үнэн хэрэгтээ 
хяналт тавих шаардлагагүй байхад барааг биет байдлаар тусгаарлах шаардлага тавих хандлага 
тогтож болзошгүй юм.

Операторууд (мөн гаалийн байгууллага) барааг алдаагүй зөв бөгөөд хялбар аргаар 
тодорхойлох чадвартай байх шууд сонирхолтой байдаг бөгөөд ачааг хэрэв шаардлагатай 
бол ерөнхийдөө байр талбайн хооронд зай гаргах, хэсэглэн хуваах, баглаж боох, ачааны 
тавиур дээр өрөх зэрэг аргаар тусгаарладаг. Зарим тохиолдолд, жишээлбэл, овор ихтэй 
барааг зайлшгүй тусгаарлах шаардлагатай бол гаалийн байгууллага тухайн оператор буюу 
усан онгоцны ахмад (хөлгийн дарга)-ын зүгээс авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээнд найдахаас өөр 
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аргагүй болдог. Тэд бараа байршуулах, зааглах төлөвлөгөө (storage plans)-гөө (усан онгоцны) 
аюулгүй байдлыг хангах, тогтвор тэнцвэртэй байдлыг хангах (stability), мөн дараа нь ачааг 
түргэн шуурхай буулгах шаардлагуудыг харгалзан боловсруулсан байдаг.

Практик зөвлөмж 4

Эргийн дагуу тээвэрлэх горимд байршуулсан барааг холбогдох этгээдийн хүсэлтээр, мөн гаалийн 
байгууллага шаардлагатай гэж үзсэн нөхцөлийн дагуу эрэг дагуу аялах замдаа гадаадын боомтод 
зогсолт хийх хөлөг онгоцоор тээвэрлэхийг гаалийн байгууллага зөвшөөрнө.

Практик зөвлөмж 5

Эргийн дагуу тээвэрлэх горимд байршуулсан барааг гаалийн нутаг дэвсгэрийн гадна орших 
нэг буюу хэд хэдэн боомтод зогсолт хийх аливаа хөлөг онгоцоор тээвэрлэхийг зөвшөөрсөн 
тохиолдолд зөвхөн холбогдох этгээдийн хүсэлтээр,эсхүл гаалийн байгууллага уг барааг замаас нь 
мэдэгдэлгүй авах буюу түүн дээр өөр бараа мэдэгдэлгүй нэмэх боломжийг хаах үүднээс битүүмжлэх 
шаардлагатай гэж үзсэн бол уг барааг битүүмжилнэ.

Практик зөвлөмж 5-ыг зөвхөн Практик зөвлөмж 4-ийг хүлээн зөвшөөрсөн тохиолдолд 
мөрдөнө. Практик зөвлөмж 4 нь өөр гаалийн нутаг дэвсгэрт ойр байрлах гаалийн нутаг 
дэвсгэрт эргийн дагуу тээвэр хийж буй операторуудын сонирхолд нийцэх магадлал өндөртэй 
юм. Тэгэхээр газар зүйн байршил (нөхцөл байдал) болон жижигхэн орон зай нь эргийн дагуу 
аялах зуур гаалийн нутаг дэвсгэрийн гадна байгаа боомтод орж зогсох худалдааны таатай 
бөгөөд аятайхан боломжийг бүрдүүлж өгдөг. Хол зайтай байх, мөн гаалийн бусад нутаг 
дэвсгэр хүртэл олон цаг зарцуулах явдал нь ерөнхийдөө усан онгоц эргийн дагуу аялах явцад 
тээр хол байгаа гадаадын боомтод очиж зогсох  хүсэл эрмэлзлийг дарж болох юм.

Зарим гаалийн байгууллага зам зуур гадаадын усан боомтод зогсдог аяллыг зарчмын 
хувьд, эсхүл цэвэр практик шалтгаанаар барааг эргийн дагуу тээвэрлэх горимд хамааруулан 
тооцож болохгүй гэж үздэг. Жишээлбэл, чөлөөт эргэлтэд байгаа, ялангуяа экспортын гаалийн 
болон бусад татвартай, эсхүл экспортын хориг, хязгаарлалтад хамаарах барааг тийнхүү 
тээвэрлэвэл нэмэлт эрсдэл бий болгох талтай юм. Гэвч барааг эргийн дагуу тээвэрлэх явцад 
гадаадын усан боомтод зогсдог усан онгоцны давцан дээр байгаа чөлөөт эргэлтэд байгаа 
бараа буцаж ирсэн бол мөн л чөлөөт эргэлтэд байгаад тооцогдох хэдий ч ердийнхийг бодвол 
түүнд илүү хатуу хяналт тавьж болох юм.

Хэрэв гаалийн байгууллага (барааг) эргийн дагуу тээвэрлэх горимоор бараа тээвэрлэж 
буй усан онгоц замдаа гадаадын нэг буюу хэд хэдэн боомтод зогсохыг зөвшөөрсөн бол 
гаалийн байгууллага гаалийн хяналт зохих ёсоор явагдах, барааг зүй бусаар буулгасан, 
эсхүл ачсан үгүйг тогтоох, эсхүл түүнийг тооцох боломжгүй болохыг тогтоох боломжтой 
байх нөхцөлийг бүрдүүлэх хэрэгтэй болно. Энэ нь илүү өндөр эрсдэлтэй хэрэг юм. Гаалийн 
байгууллага энэ эрсдэлийг бусад тохиолдолд эрсдэл тооцдогийн адилаар тухайн операторын 
буюу хөлгийн даргын татвар төлөлтийн байдал, (татварын орлогын мэдээ) тийм аялал байнга 
хийдэг (a regular “run”) эсэх, тухайн барааны мөн чанар, очих гадаадын гаалийн нутаг дэвсгэр 
зэрэг хүчин зүйлсийг харгалзан үзэж тооцоолно. Эрэг хавийн “ердийн” (standard) аяллын 
адил тухайн барааг ерөнхийдөө холбогдох бичиг баримтыг үндэслэн ялган таних боломжтой 
юм; шаардлагатай бол холбогдох оператор ялган таних тэмдэглэгээ хийсэн байна. Гаалийн 
байгууллага зөвхөн тухайн тээврийн үйл ажиллагаанд зохих ёсоор хяналт тавих цорын 
ганц арга мөн гэж үзсэн тохиолдолд (барааг эргийн дагуу тээвэрлэх горимоор аялахыг үл 
зөвшөөрснөөс бусад тохиолдолд), эсхүл холбогдох оператор буюу хөлгийн дарга хилийн 
чанад дахь боомтод хөл тавьсны дараа эргэн ирэх барааг ялган танихад тус дөхөмтэй арга 
гэж үзэн битүүмжлэх (ломбодох) хүсэлт тавьсан тохиолдолд битүүмжлэл тавихыг зөвлөж 
байгаа.

Практиз зөвлөмж 6

Эргийн дагуу тээвэрлэх горимд байршуулсан барааг гаалийн нутаг дэвсгэрийн гадна орших 
нэг буюу хэд хэдэн боомтод зогсолт хийх аливаа хөлөг онгоцоор тээвэрлэхийг зөвшөөрсөн 
тохиолдолд зөвхөн холбогдох этгээдийн хүсэлтээр,эсхүл гаалийн байгууллага уг барааг замаас нь 
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мэдэгдэлгүй авах буюу түүн дээр өөр бараа мэдэгдэлгүй нэмэх боломжийг хаах үүднээс битүүмжлэх 
шаардлагатай гэж үзсэн бол уг барааг битүүмжилнэ.

Энэ заалт болон Практик зөвлөмж 4, 5-ын гол ялгаа тухайн хөлгийн дарга буюу операторын 
санаа зорилгод оршино. Гэвч, бас дахин сануулахад, энэ дүрмийг газар зүйн хувьд хөрш 
зэргэлдээ улсуудтайгаа ойрхон байдаг гаалийн нутаг дэвсгэрт ашиглах магадлал өндөр юм.

Эрэг хавийн худалдаанд оролцож байгаа усан онгоц чиглэлээ өөрчлөн зэргэлдээ гаалийн 
нутаг дэвсгэрийн боомтыг зүглэх шаардлагатай болох олон шалтгаан байдаг. Үүнд цаг агаарын 
байдал таагүй болох, усан онгоц буюу түүний төхөөрөмжид эвдрэл гарах, багийн гишүүн 
бэртсэн буюу өвдсөний улмаас яаралтай эмчлэх шаардлага гарах, эсхүл эрэг хавийн усаар 
тээвэр хийж буй усан онгоцны харьяалах гаалийн нутаг дэвсгэр дэх бараа, зорчигч буулгах 
газар хаагдсан байх (жишээлбэл, ажил хаялтын улмаас) явдлыг нэрлэж болно.

Энэ заалт нь усан онгоц буцаж ирэх үед гаалийн байгууллага холбогдох бараа нь анх энэ 
горимд байршуулсан бараа мөн байна гэж үзсэн бол уг бараа (барааг) эргийн дагуу тээвэрлэх 
горимд хэвээр байгаа гэж үзэн, тийм байдлаар харьцахыг зөвлөж байгаа.

Гаалийн байгууллага усан онгоц замаасаа хазайж (чиглэлээ өөрчлөн) гаалийн нутаг 
дэвсгэрийн гадна байгаа зогсоолд зогссон тохиолдол зохих ёсны үндэслэлтэй гэдэгт ерөнхийдөө 
итгэх ёстой бөгөөд бүх зүйл хэвийн болохыг тогтоох үүднээс нэмэлт шалгалт явуулж болно. 
Тухайлбал, гаалийн байгууллага гаалийн ажилтан очтол ачаа буулгахгүй байхыг шаардаж 
болно. Мөн гаалийн байгууллага төлөвлөсөн замаас хазайх болсон шалтгаан үнэмшилгүй 
байх тохиолдолд, эсхүл өмнө нь тийнхүү замаас хазайх явдал гарч байсан тохиолдолд онцгой 
анхаарал хандуулна.

5. АЧАА АЧИХ, БУУЛГАХ

Стандарт 7

Эргийн дагуу тээвэрлэх горимд байршуулсан барааг ачиж, буулгахыг зөвшөөрсөн газар, мөн 
ачиж, буулгах цаг хугацааг үндэсний хууль тогтоомжид заасан байна.

Практик зөвлөмж 8

Зөвхөн чөлөөт эргэлтэд байгаа барааг эргийн дагуу тээвэрлэх горимоор тээвэрлэж буй хөлөг 
онгоцны хувьд, холбогдох этгээдийн хүсэлтээр тухайн барааг хаана ч, хэзээ ч ачиж, буулгахыг 
гаалийн байгууллага зөвшөөрнө.

Ерөнхий хавсралтын 3 дугаар бүлэг (Бүрдүүлэлт болон гаалийн ёс журмын бусад 
ажиллагаа), мөн ялангуяа гаалийн газар болон ажлын цагийн тухай Стандарт 3.1 болон 3.2-
ын зааврыг үз.

Стандарт 7-г хэрэгжүүлэхэд (барааг) эргийн дагуу тээвэрлэх горимд байршуулсан 
бараа ачиж, буулгахыг зөвшөөрсөн бүх газрыг зориулалтын гаалийн газар болгон тогтоох 
шаардлагагүй. Барааг эргийн дагуу тээвэрлэж буй усан онгоц нь гол төлөв олон улсын далайн 
тээвэр хийж байгаа том усан онгоцноос орон нутгийн хэмжээнд тээвэрлэлт хийж байгаа жижиг 
усан онгоц хүртэл янз бүр байж болно. Ерөнхийдөө томоохон боомтуудыг зориулалтын гаалийн 
газар гэж тогтоон эргийн дагуу тээвэрлэлт хийхийг зөвшөөрөх бол худалдаа болон тээврийн 
үйлчилгээний хэрэгцээ шаардлагыг хангах зорилгоор улсын болон хувийн эзэмшлийн арай 
жижиг газрууд (жижиг боомт, усан онгоцны зогсоол, байр, буудал – minor ports, harbours, 
docks, wharves, маленькие порты, гавани, доки, причалы)-ыг бас л зөвшөөрөх хэрэгтэй 
байдаг. Үүнийг худалдаа эрхлэгч нартай зөвшилцөн хийх бөгөөд зөвшөөрөлтэй газруудын 
жагсаалтыг худалдааны болон тээврийн үйл ажиллагааны өөрчлөлтийг харгалзан үзэж үе үе 
шинэчлэж байх нь зүйтэй.

Зөвшөөрөгдсөн бүх газар бараа ачих, буулгах, зөөх тоног төхөөрөмж болон бараа 
хадгалах агуулах сав байх шаардлагатай. Зарим тохиолдолд, жишээлбэл, усан онгоцны жижиг 
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зогсоол болон хувийн зогсоолын хувьд тэдгээрийг овор ихтэй ачаагаар (мод, түлш, барилгын 
материал зэрэг бараа тээвэрлэх явдлаар) хязгаарлаж, мөн тээвэрлэлтийг зөвхөн хэдхэн 
компаниар, эсхүл нэг оператораар хийлгэж болно. Эдгээр нь чөлөөт эргэлтэд байгаа бөгөөд 
эргийн дагуу тээвэрлэх барааны хувьд гаалийн байгууллагад ямар нэгэн хүндрэл учруулахгүй 
боловч (гаалийн байгууллагад) мэдүүлээгүй импортын барааг буулгах тохиолдолд гаалийн 
байгууллага зохих ёсны байр сав, тоног төхөөрөмж, арга ажиллагаа байгаа эсэхийг нягтлан 
үзэх хэрэгтэй болно. Зарим гаалийн байгууллага жижиг зогсоолуудад зөвхөн чөлөөт эргэлтэд 
байгаа бараа ачиж, буулгах зөвшөөрөл олгох нь зүйтэй гэж үздэг.

Бараа ачих, буулгах ажлын цагийг мөн л худалдаа болон тээврийн үйлчилгээний 
хэрэгцээ шаардлагыг харгалзан (тохиролцож) тогтооно. Зориулалтын гаалийн газрын ажлын 
цагийг Ерөнхий хавсралтын Стандарт 3.1-ийн дагуу тогтооно. Зөвхөн энэ бүлгийн зорилгоор 
зөвшөөрөгдсөн жижиг боомтын ажлын цагийг гаалийн байгууллага болон худалдаанд 
оролцогч талууд зөвшилцөн, бүтэц, зохион байгуулалтын үр ашигтай байдлын хангах үүднээс 
хоёр талын хэрэгцээ шаардлагыг харгалзсан тохиролцоно.

Практик зөвлөмж 8 нь зөвхөн чөлөөт эргэлтэд байгаа бараа тээвэрлэж байгаа усан 
онгоцонд илүү хөнгөлөлт үзүүлэх талаар заасан бөгөөд тийм барааг аль ч газар, аль ч цагт 
ачиж, буулгах явдлыг гаалийн байгууллага зөвшөөрөхийг зөвлөмж болгож байгаа. Гаалийн 
байгууллага ийм чөлөөт заалт мөрдөхдөө татвар орлогын эрсдэл байхгүй гэдэгт итгэлтэй байх 
арга хэмжээ авах хэрэгтэй. Гэвч орон нутгийн чанартай, энгийн ойлгомжтой тээвэрлэлтэд 
гаалийн байгууллага хөндлөнгөөс оролцоод байх шаардлагагүй олон тохиолдол байж болно.

Практик зөвлөмж 9

Эргийн дагуу тээвэрлэх горимд байршуулсан барааг ердийн нөхцөлд ачих, буулгах зориулалтаар 
тогтоосон газраас өөр газар ачиж, буулгахыг холбогдох этгээдийн хүсэлтээр, тухайн хөлөг 
онгоцонд мэдүүлээгүй импортын бараа, эсхүл гаалийн өөр аливаа нэг горимд байршуулсан бараа 
бас тээвэрлэж байгаа эсэхийг үл харгалзан, гаалийн байгууллага зөвшөөрнө. Үүнтэй холбогдуулан 
төлбөл зохих аливаа төлбөр нь холбогдох үйлчилгээний өртөгтэй ойролцоо байна.

Эрэг хавиар тээвэр хийж буй усан онгоцны оператор (барааг) эргийн дагуу тээвэрлэх 
горимд байршуулсан барааг худалдааны, эсхүл тээвэрлэлтийн шаардлагаар, буулгах буюу 
ачихыг зөвшөөрснөөс өөр газар буулгах, эсхүл ачих хүсэлт тавих тохиолдол гардаг. Ийнхүү 
ачих, буулгах бараа нь чөлөөт эргэлтэд байгаа бараа, эсхүл мэдүүлээгүй импортын бараа 
байж болно. Түүнээс гадна, тухайн усан онгоцонд гаалийн бусад горимд байршуулсан бараа 
тээвэрлэж байж болно. Гэвч ийм бараа ачих, буулгах талаар энэхүү Практик зөвлөмжид юу ч 
заагдаагүй байгаа.

Энэ тохиолдолд, өмнөх Практик зөвлөмжид зааснаас ялгаатай нь гэвэл гаалийн 
байгууллага тухайн хүсэлтийг хангаж болох боловч энэ горимд байршуулсан бараанд тавьсан 
шаардлага хангагдсан эсэхийг тогтоох, мөн шаардлагатай бол гаалийн өөр бусад горимд 
байршуулсан бараа усан онгоцны тавцан дээр үлдсэн эсэхийг тодруулах үүднээс хөндлөнгөөс 
оролцох (газар дээр нь очиж шалгах) шаардлага гардаг. Хэрэв гаалийн байгууллага ийнхүү 
газар дээр нь очиж шалгахаар шийдсэн бол түүнээс ногдуулах хураамжийн хэмжээ нь 
Ерөнхий хавсралтын 3 дугаар бүлэгт заасны дагуу холбогдох үйлчилгээний өртөгтэй ойролцоо 
хэмжээгээр хязгаарлагдана. Энэхүү Практик зөвлөмжид гаалийн энэ төрлийн үйлчилгээний 
хураамжийн хэмжээг дурдсан нь гаалийн байгууллага газар дээр нь очиж шалгалт хийж 
болохыг хүлээн зөвшөөрч байгаа боловч заавал тэгэхийг зөвлөөгүй юм. Ийм шийдвэр гаргах 
нь тухайн тохиолдлын нөхцөл байдал болон гаалийн байгууллагаас тогтоосон эрсдэлийн 
түвшингээс хамаарна

Практик зөвлөмж 10

Эргийн дагуу тээвэрлэх горимд байгаа барааг тээвэрлэж буй тээврийн хэрэгсэл аяллын маршрутаасаа 
хазайсан тохиолдолд гаалийн байгууллага холбогдох этгээдийн хүсэлтийг үндэслэн уг барааг дээрх 
горимын дагуу анх төлөвлөснөөс өөр газарт буулгахыг зөвшөөрнө. Үүнтэй холбогдуулан төлбөл 
зохих аливаа төлбөр нь холбогдох үйлчилгээний өртөгтэй ойролцоо байна.
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Аливаа нэг усан онгоцны хувьд барааг анх төлөвлөсөн газраас өөр газарт буулгах 
боломжтой хэд хэдэн шалтгаан байдаг. Тийнхүү очих газар өөрчлөгдөх нь давагдашгүй 
хүчин зүйл тохиолдсонтой холбоотой (Практик зөвлөмж 6-гийн тайлбарыг үз), тухайлбал 
цаг агаарын байдал таагүй болох, осол ба гэмтэл учрах, усан онгоцны багийн гишүүн бэртэх 
зэрэг шалтгаантай, эсхүл яг энэ тохиолдолд худалдааны, эсхүл тээвэрлэлтийн шалтгааны 
улмаас зааварчилга өөрчлөгдсөнтэй холбоотой байж болно. Усан онгоц зогсох болсон газар 
нь эргийн дагуу бараа тээвэрлэх горимоор барааг ачиж буулгахыг зөвшөөрсөн, эсхүл тийм 
зөвшөөрөл аваагүй ч газар байж болно (өмнөх Практик зөвлөмжийн тайлбарыг үз).

Дээр заасны эхний тохиолдолд тухайн усан онгоцны хувьд зөвшөөрөгдсөн газрын талаар 
тогтсон журам (standing arrangements) үйлчилнэ, гэхдээ оператор тохиролцсон ажлын цагаас 
гадуур бараа буулгах хүсэлт тавьж болно. Сүүлийн (зөвшөөрөлгүй газар буулгах) тохиолдолд 
гаалийн байгууллага холбогдох хүсэлтийн хувьд үндэслэл бүхий тайлбар гаргаж өгөхийг 
шаардахаас гадна хараахан мэдүүлээгүй байгаа импортын аливаа барааг зохих ёсоор авч 
үзнэ. Мэдрэгдэж буй эрсдэлийн түвшингээс хамаарч гаалийн байгууллага газар дээр нь очиж 
шалгах эсэхээ шийдэж болно.

Дээрхийн аль ч тохиолдолд хэрэв гаалийн байгууллага газар дээр нь очсон бол хураамжийн 
хэмжээ нь холбогдох үйлчилгээний өртөгтэй ойролцоо хэмжээгээр хязгаарлагдана.

Стандарт 11

Хэрэв эргийн дагуу тээвэрлэх горимд байгаа барааны тээвэрлэлт аюул осол буюу давагдашгүй 
хүчин зүйлийн улмаас тасалдсан бол гаалийн байгууллага тухайн бараа зөвшөөрөгдөөгүй эргэлтэд 
орохоос урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авч, уг аяллыг зогсоосон аюул осол, бусад нөхцөл 
байдлын талаар гаалийн байгууллагад, эсхүл эрх бүхий бусад байгууллагад мэдэгдэхийг хөлгийн 
дарга буюу өөр холбогдох этгээдээс шаардана.

Практик зөвлөмж 6 болон 10-т заасны адил эргийн дагуух аялал төлөвлөснөөс өөрөөр 
явагдах янз бүрийн тохиолдол байна. Урьдчилан харах (мэдэх) боломжгүй тийм нөхцөл 
байдал үүсэхэд гол төлөв усан онгоцны ахмад (хөлгийн дарга) ачаа алдагдахаас хамгаалах, 
мөн ялангуяа чөлөөт эргэлтэд ороогүй бараа зөвшөөрөлгүй эргэлтэд орохоос урьдчилан 
сэргийлэх боломжийн бүх арга хэмжээг авах хариуцлага хүлээдэг. Хөлгийн дарга бас тухайн 
ослын талаар гаалийн байгууллагад, эсхүл цагдаа, эргийн харуул хамгаалалт, боомтын 
захиргаа зэрэг эрх бүхий бусад байгууллагад мэдэгдэх үүрэгтэй. Хөлгийн дарга барааны бүрэн 
бүтэн байдлыг хамгаалах үүднээс яг юу хийх ёстой вэ гэдэг нь тухайн бодит байдал болон 
түүнд тулгарсан асуудлаас хамаарах нь ойлгомжтой боловч хүмүүсийн амь нас болон усан 
онгоц өөрөө аюулд орсноос бусад тохиолдолд хөлгийн дарга барааны бүрэн бүтэн байдлыг 
усан онгоцны тавцан дээр хамгаалах, эсхүл барааг буулгаад аль болох аюулгүй газар байлгах 
арга хэмжээ авахыг шаардах нь зүйн хэрэг болно. Хөлгийн дарга бас анхны боломж гармагц 
гаалийн байгууллагад, эсхүл эрх бүхий бусад байгууллагад мэдэгдэх үүрэгтэй.

6. БИЧИГ БАРИМТ

Стандарт 12

Хэрэв эргийн дагуу тээвэрлэх горимд байршуулсан бараа тээвэрлэж буй хөлөг онгоц мэдүүлээгүй 
импортын бараа, эсхүл гаалийн өөр аливаа нэг горимд байршуулсан бараа тээвэрлэж байгаа бол 
эргийн дагуу тээвэрлэх горимд байгаа барааг тухайн хөлөг онгоц ачих, буулгах тогтоосон газар 
ирмэгц даруй ачих буюу буулгахыг гаалийн байгууллага зөвшөөрнө.

Энэ Стандартад гаалийн өөр бусад горимд байршуулсан бараа тавцан дээр байгаа 
эсэхийг үл харгалзан, эргийн дагуу тээвэрлэх горимд байршуулсан мэдүүлээгүй (импортын) 
барааг, эсхүл чөлөөт эргэлтэд байгаа бөгөөд уг горимд байршуулсан барааг усан онгоц 
хүрэлцэн ирмэгц аль болох богино хугацаанд ачиж, эсхүл буулгаж болно гэсэн үндсэн зарчим 
тусгагдсан.
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Зориулалтын гаалийн газар гэгдэх боомтод барааг ачих, буулгах ажил үндсэндээ тухайн 
газарт тогтсон журам (standing arrangements)-ын дагуу явагдана. Зөвшөөрөгдсөн бусад 
газруудад гаалийн байгууллага хяналт хийх эсэх, эсхүл бараа ачиж, буулгах үед газар дээр 
нь очих эсэхийг өөрөө шийднэ. Хэрэв гаалийн хяналт шалгалт хийх шаардлагагүй бол 
бараа ачих, буулгах зөвшөөрлийг удаахгүй олгох ёстой. Хэрэв гаалийн хяналт шалгалт хийх 
шаардлагатай гэж үзсэн бол гаалийн байгууллагаас тавьж буй шаардлага нь тухайн ачилт, 
буулгалтын ажил зүй бусаар саатах шалтгаан болж болохгүй. Гаалийн хяналт шалгалт хийх 
шийдвэр гаргахдаа тухайн бараа, холбогдох этгээдийн татвар төлөлтийн байдал (татварын 
орлогын мэдээ), тухайн зөвшөөрөгдсөн газрын агуулах сав зэрэг хүчин зүйлсийг харгалзан 
үзэж тогтоосон гаалийн эрсдэлийн түвшинг үндэслэнэ.

Хэрэв усан онгоц зөвхөн чөлөөт эргэлтэд байгаа бараа тээвэрлэх тохиолдолд илүү 
хөнгөлөлт үзүүлэх тухай Практик зөвлөмж 8-ыг үз.

Стандарт 13

Гаалийн байгууллага тухайн хөлөг онгоцны талаарх мэдээлэл, эргийн дагуу тээвэрлэх горимоор 
тээвэрлэх барааны жагсаалт, тэдгээрийг гаалийн нутаг дэвсгэрт буулгах нэг буюу хэд хэдэн газрын 
нэрсийг багтаасан зөвхөн нэг бичиг баримт үзүүлэхийг хөлгийн дарга буюу өөр холбогдох этгээдээс 
шаардана. Энэ бичиг баримтыг гаалийн байгууллага нэгэнт баталгаажуулсан бол тэр нь эргийн 
дагуу тээвэрлэх горимд байршуулсан барааг тээвэрлэх зөвшөөрлийн бичиг болно.

Стандарт 2-ын тайлбарыг, ялангуяа гаалийн байгууллага (барааг) эргийн дагуу тээвэрлэх 
горимоор тээвэрлэж буй барааг ялган таних боломжтой байх хэрэгцээ шаардлага, мөн энэ 
зорилгоор авч хэрэгжүүлбэл зохих арга хэмжээний тухай тайлбарыг үзнэ үү.

Энэхүү Стандартын дагуу гаалийн байгууллага хяналтын зорилгоор зөвхөн ганц бичиг 
баримт шаардана. Энэ бичиг баримтад усан онгоцны талаарх, мөн (барааг) эргийн дагуу 
тээвэрлэх горимоор тээвэрлэж байгаа барааны талаарх дэлгэрэнгүй мэдээлэл, тухайн барааг 
буулгах боомтын буюу боомтуудын нэр тусгагдсан байна. Зарим тохиолдолд, ялангуяа барааг 
нэгээс дээш хэд хэдэн газар буулгах бол өөр өөр төрлийн барааг тус тусад ялган бичсэн, 
эсхүл өөр өөр газар буулгах барааг холбогдох бичиг баримтын (эсхүл барааны жагсаалтын 
– Практик зөвлөмж 15 болон 16-г үз) нэг нэг секцэд, эсхүл өөр өөр хуудсанд жагсаан бичсэн 
байх нь ашиг тустай байдаг. Гаалийн байгууллага хангалттай гэж үзсэн бол уг бичиг баримтыг 
баталгаажуулах бөгөөд тэр нь холбогдох барааг уг усан онгоцоор цааш нь тээвэрлэх эрхийн 
бичиг болно.

Ийм бичиг баримт байхад тухайн аяллын хугацаанд зогсох боомт буюу боомтууд дахь 
гаалийн байгууллага юу тээвэрлэж яваа болон боомт тус бүр дээр ямар бараа буух талаар уг 
бичиг баримтыг хараад мэдэх боломжтой болно. Хэрэв барааг хэд хэдэн боомтод буулгах 
бол гаалийн байгууллага уг бичиг баримтын хуулбарыг шаардах болно (Практик зөвлөмж 
16-г үз).

Гаалийн бусад горимд байршуулсан барааны хувь, мөн гаалийн нутаг дэвсгэрт оруулж 
ирсэн усан онгоцонд (түүний тавцан дээр) хэвээр үлдсэн барааны хувьд зохих ёсны өөр бичиг 
баримт шаардах бөгөөд эдгээр бараа энэ бүлэгт хамаарах горимд байршуулсан барааны бичиг 
баримтад тусгагдсан байж таарахгүй. Гаалийн байгууллага эрх бүхий бусад байгууллагаас 
шаарддаг нэмэлт бичиг баримт хүлээн авч болно.

Практик зөвлөмж 14

Гаалийн байгууллага эргийн дагуу тээвэрлэх горимд байршуулсан бараа тээвэрлэх ерөнхий 
зөвшөөрлийг тогтоосон боомтуудын хооронд тогтмол худалдаа хийдэг хөлөг онгоцонд олгоно.

Практик зөвлөмж 15

Хэрэв аль нэг хөлөг онгоцонд ерөнхий зөвшөөрөл олгосон бол гаалийн байгууллага зөвхөн эргийн 
дагуу тээвэрлэх горимоор тээвэрлэх барааны жагсаалтыг тухайн барааг ачуулахын өмнө шаардана.

Энэ хоёр Практик зөвлөмж нь барааг эргийн дагуу тээвэрлэх горимоор нэр бүхий 
боомтуудын хооронд байнга зөөдөг усан онгоцонд хамаарна. Гаалийн байгууллага болон 
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гаалийн аль нэг горимыг байнга ашигладаг этгээд хооронд байнга мөрдөх журам тогтоодог 
бөгөөд Практик зөвлөмж 14-т ийм усан онгоцонд хөлгийн дарга буюу операторын зүгээс 
аялалд гарах тухай бүр гаргаж өгдөг өргөдлийн оронд ерөнхий зөвшөөрөл олговол зохих 
талаар заасан нь дээрх журмыг дагасан хэрэг болно.

Гаалийн байгууллага ерөнхий зөвшөөрөл олгохдоо холбогдох компанийн болон 
этгээдийн татвар төлөлтийн байдал, мөн ажил үүрэг гүйцэтгэлийн байдлыг харгалзан үзсэн 
байх шаардлагатай бөгөөд хэрэв тухайн хөлгийн дарга буюу оператор гаалийн байгууллагын 
шаардлагыг биелүүлэхгүй бол тусгай зөвшөөрлөө эргүүлэн татаж болно. Тэгэхээр дараа нь 
хэрэв аливаа нэг усан онгоц ерөнхий зөвшөөрөлтэй байвал гаалийн байгууллага Практик 
зөвлөмж 15-д зааснаар, эргийн дагуух тээвэрлэх горимоор тээвэрлэж буй бараанаас зөвхөн 
жагсаалт шаардана.

Зарим байгууллагад (зарим улс оронд) ийм (ерөнхий) зөвшөөрлийг эрх бүхий бусад 
байгууллага эргийн дагуу хийх худалдаанд зориулан олгодог.

Практик зөвлөмж 16

Тусгайлсан зөвшөөрөл бүхий хөлөг онгоцноос буулгасан бараатай холбогдуулан гаалийн 
байгууллага тухайн боомтод буулгах барааны жагсаалт бүхий зөвшөөрлийн бичгийн зөвхөн 
хуулбарыг гаргаж үзүүлэхийг хөлгийн дарга буюу өөр холбогдох этгээдээс шаардана. Ерөнхий 
зөвшөөрөл бүхий хөлөг онгоцны хувьд зөвхөн буулгасан барааны жагсаалтыг шаардана.

Практик зөвлөмж 14 болон 15-ыг хүлээн зөвшөөрсөн байгууллагын (улс орны) хувьд нэг 
нь ерөнхий зөвшөөрлөөр, нөгөө нь тусгайлсан (нэг удаагийн) зөвшөөрлөөр үйл ажиллагаа 
явуулдаг хоёр төрлийн усан онгоцтой байнга тулгарах болно. Практик зөвлөмж 16-р нь барааны 
хөдөлгөөний эцсийн шат буюу бараа буулгах үед хамаарах бөгөөд гаалийн байгууллага дээрх 
хоёр тохиолдлын алинд нь ямар бичиг баримт шаардах талаар заасан байгаа. Хэрэв усан 
онгоц ерөнхий зөвшөөрлийн дагуу үйл ажиллагаа явуулж байгаа бол гаалийн байгууллага 
зөвхөн тухайн газар буулгах барааны жагсаалт шаардагдана. Нөгөө талаас, хэрэв усан онгоц 
нэг удаагийн (тусгайлсан) зөвшөөрлийн дагуу үйл ажиллагаа явуулж байгаа бол гаалийн 
байгууллага буулгах барааны жагсаалт бүхий уг зөвшөөрлийн нэг хувийг шаардана.

Гаалийн байгууллага ерөнхий зөвшөөрөл хүчинтэй хэвээр байгаа эсэхийг шалгахаар 
шийдэж болно. Хэрэв барааг буулгахаас өмнө тухайн усан онгоцон дээр гаалийн байгууллагын 
төлөөлөл хүрэлцэн ирсэн бол тухайн барааг буулгахаас өмнө холбогдох зөвшөөрлийг авч үзэх 
гэсэн хэрэг болно. Хэрэв гаалийн байгууллагын төлөөлөл очихгүй байхаар, эсхүл дараа нь 
очихоор шийдсэн бол бараа буулгах зөвшөөрлийг усан онгоц хүрэлцэн ирснээс хойш аль 
болох хурдан хугацаанд өгөх нь зүйтэй.

7. БАТАЛГАА

Стандарт 17

Чөлөөт эргэлтэд байгаа бөгөөд хэрэв экспортлоход экспортын гаалийн болон бусад татвартай, 
эсхүл экспортын хориг, хязгаар тогтоосон барааг эргийн дагуу тээвэрлэх горимоор тээвэрлэхэд 
зөвхөн гаалийн байгууллага зайлшгүй шаардлагатай гэж үзсэн тохиолдолд баталгаа шаардана.

Ерөнхий хавсралтын 5 бүлгийн баталгааны тухай заалтууд барааг эргийн дагуу тээвэрлэх 
горимд хамаарна. Тухайлбал, Стандарт 5.4-т хэрэв үндэсний хууль тогтоомжид гаалийн 
байгууллагын хүлээсэн үүрэг бүрэн биелэгдэхээр бол гаалийн байгууллага баталгаа шаардахгүй 
гэж заасан байгаа.

Чөлөөт эргэлтэд байгаа бөгөөд эргийн дагуу тээвэрлэж буй бараанд гаалийн байгууллага 
баталгаа шаардахгүй боловч зарим тохиолдолд хэрэв уг барааг гаргавал гаалийн болон бусад 
татвар ногдуулагдахаар, эсхүл тэр нь хориг, хязгаарлалтад хамрагдахаар байж болох талтай.

Стандарт 17-д тийм тохиолдолд ч гэсэн гаалийн байгууллага холбогдох бүх хүчин зүйлийг 
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харгалзан үзэж, зөвхөн эргийн дагуу тээвэрлэж буй барааг зүй бусаар гадаадад үлдээх эрсдэл 
байна гэсэн итгэлтэй байгаа бол баталгаа шаардаж болно гэдгийг онцлон заасан байгаа.

Зарчмын хувьд, хөрш зэргэлдээ орнуудад ойр байршилтай гаалийн нутаг дэвсгэрийн 
хувьд эрсдэл илүү өндөр байдаг гэж үзэж болно. Учир нь энэ тохиолдолд эрэг хавиар аялдаг 
усан онгоц чиглэлээсээ зөвшөөрөлгүй хазайж гадаадын аль нэг боомтод нэвтрэн орох нь тийм 
ч төвөгтэй зүйл биш юм. Бас гадаадын аль нэг боомт руу явж байгаа усан онгоцонд барааг 
зөвшөөрөлгүй шилжүүлэх ч боломж байдаг. Ийм нөхцөл боломжийг усан онгоцны ахмадын 
(хөлгийн даргын) болон операторын татвар төлөлтийн байдал, тухайн барааны мөн чанар, 
түүнийг хүлээн авах (буулгах) газар, мөн хүлээн авагчийн хамт анхаарч авч үзэх нь зүйтэй.

-----------------------------------
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1. УДИРТГАЛ

Үндэсний хууль тогтоомжид үйлдвэрлэл, боловсруулалт, эсхүл засварт оруулсны дараа 
экспортлох барааг гаалийн болон бусад татвараас болзолтойгоор чөлөөлөх талаар заасан 
байдаг.

Дотоодод боловсруулах горим нь буцаан гаргахын өмнө боловсруулах ёстой импортын 
бараанд татварын хөнгөлөлт (буулт) эдлүүлэх зорилготой цорын ганц гаалийн горим буюу 
практик ажиллагаа биш юм. Энэ тохиолдолд татвар буцаан олгох горим, эсхүл чөлөөт бүсийн 
горимыг бас мөрдөж болно.

2. ЗОРИЛГО БОЛОН ХАМРАХ ХҮРЭЭ

Дотоодод боловсруулах горимын үндсэн зорилго нь дотоодын үйлдвэрлэгч нарт өөрсдийн 
бараа, үйлчилгээг гадаадын зах зээл дээр өрсөлдөхүйц үнээр гаргах боломж олгох, ингэснээр 
эдийн засгийн өсөлтийг хөхүүлэн дэмжих, дотоодын ажиллах хүчнийг ажлын байрны илүү 
боломжоор хангахад тус дэм үзүүлэх явдал болно. 

Ерөнхийдөө дотоодод боловсруулах горим нь импортын гаалийн болон бусад татвар 
(тухайлбал, импортын бараанд ногдуулах нэмэгдсэн өртгийн албан татвар (НӨАТ, Value Added 
Tax – VAT), эсхүл бараа, ажил, үйлчилгээний албан татвар (Goods and Services Tax – GST) зэрэг 
дотоодын албан татвар)-аас болзолтойгоор бүрэн чөлөөлөхийг зөвшөөрдөг. Гэвч, импортын 
болон бусад татварыг тухайн барааг үйлдвэрлэх буюу боловсруулахад гарсан хаягдалд 
ногдуулж болох юм. Тухайн импортын барааг үйлдвэрлэл, боловсруулалт, эсхүл засварт 
оруулсны дараа тогтоосон хугацааны дотор буцаан гаргах ёстой. Үйлдвэрлэл, боловсруулалт, 
эсхүл засварт оруулсны үр дүнд бий болсон бүтээгдэхүүнийг “орлох бүтээгдэхүүн” гэнэ. Эдгээр 
орлох бүтээгдэхүүнийг зөвхөн дан ганц дотоодод боловсруулахаар оруулсан бараанаас гарган 
авах албагүй юм. Түүнийг гаргаж авахын тулд дотоодын гарал үүсэлтэй бараа, эсхүл өмнө нь 
импортын гаалийн болон бусад татвар төлж оруулсан бараа ашиглах шаардлага гарч болно. 

Барааг гаалийн нутаг дэвсгэрт оруулсны дараа шууд дотоодод боловсруулах горимд 
байршуулж болно. Түр хугацаагаар оруулах горимд байгаа барааг, түүний дотор дамжин 
өнгөрүүлэх гаалийн горимд байгаа, эсхүл гаалийн агуулахад, эсхүл чөлөөт бүсэд байсан барааг 
бас дотоодод боловсруулах горимд шилжүүлэн байршуулах боломжтой. Барааг дотоодод 
боловсруулах горимд байршуулахыг зөвшөөрөх нэг урьдчилсан нөхцөл нь гэвэл уг барааг анх 
импортоор оруулж ирэхэд байршуулсан гаалийн горимыг зохих ёсоор дуусгавар болгосон 
байх явдал болно. 

3. ҮНДСЭН ОНЦЛОГ ШИНЖ

3.1. Ашиг тус

Энэхүү гаалийн горим нь хэд хэдэн давуу талтай. Худалдаанд оролцогч нарын хувьд гол 
давуу тал нь гэвэл боловсруулах, эсхүл үйлдвэрлэлд ашиглах зорилгоор оруулсан бараанд 
гаалийн болон бусад татвар төлөх дарамтгүйгээр бараа үйлдвэрлэх, боловсруулах боломжтой 
байх явдал болно. (Гаалийн) байгууллагын (тухайн улсын) хувьд гол давуу тал нь гэвэл бараа 
үйлдвэрлэх буюу боловсруулах энэхүү ажиллагааны үр дүнд тухайн орны эдийн засгийн өсөлт 
хурдасч, түүний салбарын үйлдвэрлэлийн өрсөлдөх чадвар бэхжих явдал юм. 

Дотоодод боловсруулах ажиллагаа нь дан ганц ердийн импорт, экспортын (general trade) 
боловсруулалтын үйл ажиллагаанд хамаараад зогсохгүй бас тухайн импортын барааны өмчлөгч 
(эзэмшигч) нь гадаадын үйлчлүүлэгч (харилцагч) хэвээр байх гэрээ буюу “ажил үүрэг”-ийн 
дагуу явагдах боловсруулах үйл ажиллагаа (contract or "job" processing)-нд хамаарна.
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Энэ нь бас тухайн боловсруулалтад барааны үнэ өртөг өсөхөөр тийм том хэмжээний 
аливаа өөрчлөлт хамаарах ёстой гэсэн утгыг илэрхийлээгүй. Барааг баглаж боох, савлах, 
дахин савлах зэрэг энгийн жижиг ажиллагаа хийгдэх бараа энэхүү горимд мөн хамаарч болно.

3.2. Тодорхойлолт

E1/F3 “орлох бүтээгдэхүүн” гэж дотоодод боловсруулах горим ашиглахыг 
зөвшөөрсөн барааны үйлдвэрлэл, боловсруулалт, эсхүл засварын үр 
дүнд бий болсон бүтээгдэхүүнийг хэлнэ;

E2/F1 “адил бараа” гэж тодорхойлолт, чанар, техникийн үзүүлэлтийн хувьд 
дотоодод боловсруулахаар оруулсан бараатай ижил бөгөөд түүнийг 
орлох дотоодын буюу импортын барааг хэлнэ; 

E3/F2 “дотоодод боловсруулах” гэж тодорхой барааг үйлдвэрлэл, 
боловсруулалт, эсхүл засварт оруулж, дараа нь экспортлох үндсэн дээр 
тухайн барааг импортын гаалийн болон бусад татвараас болзолтойгоор 
чөлөөлөн гаалийн нутаг дэвсгэрт оруулах гаалийн горимыг хэлнэ.

Энэ конвенцийн нэгээс дээш тооны хавсралтыг тайлбарлахад шаардлагатай нэр томьёоны 
бүх тодорхойлолтыг Ерөнхий хавсралтад оруулсан байгаа. Зөвхөн нэг горим буюу нэг практик 
ажиллагаанд хамаарах нэр томьёоны тодорхойлолт тухайн Тусгай хавсралт буюу тухайн 
бүлэгт байгаа.

3.3. Зарчим

Стандарт 1

Дотоодод боловсруулах нь энэ бүлгийн заалтаар, мөн холбогдолтой бол Ерөнхий хавсралтын 
заалтаар зохицуулагдана 

Шинэчлэн найруулсан Киотогийн конвенц нь заавал дагаж мөрдөх хэд хэдэн үндсэн 
заалттай бөгөөд тэдгээр нь Ерөнхий хавсралтад байдаг. Гаалийн байгууллагууд өөрсдийн 
өдөр тутмын үйл ажиллагаандаа мөрдлөг болгон ажилладаг гаалийн горим болон практик 
ажиллагааг хоорондоо уялдуулж, хялбарчлахад хэрэгтэй гэж үзсэн гол гол зарчмууд Ерөнхий 
хавсралтад тусгагдсан байгаа.

Ерөнхий хавсралтын тэдгээр үндсэн заалтууд нь бүх Тусгай хавсралт болон бүх бүлэгт 
хамааралтай учир тэдгээр үндсэн заалтууд бүгд Дотоодод боловсруулах ажиллагаанд 
хамаарна. Энэ бүлгийн заалтыг хэрэгжүүлэхдээ түүгээр зохицуулагдаагүй асуудлын хувьд 
Ерөнхий хавсралтын хөнгөлөлтийн ерөнхий зарчмуудыг байнга удирдлага болгон ажиллавал 
зохино. Ялангуяа, Ерөнхий хавсралтын Ерөнхий зарчмын тухай 1 дүгээр бүлэг, Бүрдүүлэлт 
болон гаалийн ёс журмын бусад ажиллагааны тухай 3 дугаар бүлэг болон Баталгааны тухай 
5 дугаар бүлгийг Дотоодод боловсруулах тухай энэ бүлэгтэй холбож уншина.

Хэлэлцэн тохирогч Талууд ялангуяа Ерөнхий хавсралтын Стандарт 1.2-ыг анхаарах ёстой 
бөгөөд үндэсний хууль тогтоомждоо Дотоодод боловсруулах ажиллагааны хувьд хангасан 
байвал зохих болзол нөхцөл, мөн хийж гүйцэтгэсэн байх ёс журмын ажиллагааг заасан байна.

Хэлэлцэн тохирогч Талууд энэ конвенцийн 2 дугаар зүйлд заасны дагуу энэ бүлэгт зааснаас 
илүү хөнгөлөлт үзүүлэхийг эрмэлзэнэ.

3.4. Үйлчлэх хүрээ

Стандарт 2

Дотоодод боловсруулахаар оруулсан барааг импортын гаалийн болон бусад татвараас 
болзолтойгоор бүрэн чөлөөлнө. Гэвч, дотоодод боловсруулахаар оруулсан барааны үйлдвэрлэл 
буюу боловсруулалтаас гарсан хаягдал зэрэг аливаа бүтээгдэхүүнийг экспортлоогүй, эсхүл түүнийг 
арилжааны үнэ цэнэгүй болсонд тооцоогүй бол түүнээс импортын гаалийн болон бусад татварыг 
хураан авч болно.
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Үндэсний хууль тогтоомжид арилжааны үнэ цэнэтэй хаягдалд импортын болон бусад 
татвар ногдуулахаар зааж болно. Энэ тохиолдолд татвар тооцохдоо өөрийнх нь тарифын 
тодорхойлолтыг, эсхүл уг хаягдлыг бий болгосон барааны тарифын тодорхойлолтыг үндэслэнэ. 
Сүүлийн тохиолдолд гаалийн байгууллага хаягдлыг шалгах шаардлагагүй байж болох юм.

Мөн үндэсний хууль тогтоомжид тодорхой хувь хэмжээнд хүрээгүй хаягдалд, эсхүл дахин 
сэргээгдэхгүй буюу ашиглах боломжгүй хаягдалд импортын гаалийн болон бусад татвар 
ногдуулахгүй байхаар зааж болно. 

Стандарт 3

Дотоодод боловсруулахыг зөвхөн гадаадаас шууд оруулсан бараагаар хязгаарлахгүй, бас гаалийн 
өөр горимд байгаа бараанд зөвшөөрч болно.

Бараа нь түүнийг дотоодод боловсруулах горимд байршуулах хүсэлт гаргахын яг өмнө 
гаалийн ямар горимд байснаас үл хамааран дотоодод боловсруулах горимд байршуулах 
боломжтой байна. Тухайлбал, энэ нь гаалийн аль нэг агуулах буюу аль нэг чөлөөт бүсээс 
гаргасан бараанд, эсхүл дамжин өнгөрүүлэх буюу түр хугацаагаар оруулах горимд байршуулсан 
байсан бараанд хамаарна. Энэ тохиолдолд дотоодод боловсруулах горимын шаардлага 
хангагдсан, мөн гаалийн энэ өмнөх горим зохих ёсоор дуусгавар болсон байна. 

Практик зөвлөмж 4

Зөвхөн тухайн барааны гарал үүслийн улс, илгээсэн буюу хүлээн авах улсаар ялгаварлан дотоодод 
боловсруулахыг зөвшөөрөхгүй байж болохгүй.

Энэхүү Практик зөвлөмжийн зорилго нь барааг дотоодод боловсруулах горимд 
байршуулах ёс журмын ажиллагааг мөрдөхдөө тухайн барааны гарал үүслийн улсаар, эсхүл 
уг барааг илгээсэн буюу хүлээн авах улсаар ялгаварлан гадуурхах явдлыг гаргуулахгүй байхад 
оршино.

Конвенцийн 3 дугаарт зүйлд зааснаар, Хэлэлцэн тохирогч Талууд өөрсдийн үндэсний 
хууль тогтоомжид заасан бүх хориг, хязгаарлалтыг мөрдөх эрхтэй байна. Гэвч, буцаан гаргах 
учир тухайн гаалийн нутаг дэвсгэрт зөвхөн түр хугацаагаар байх барааны хувьд тухайн 
барааны гарал үүслийн улсыг, эсхүл уг барааг илгээсэн буюу хүлээн авах улсыг үндэслэн 
тогтоосон хориг, хязгаарлалтыг мөрдөхгүй байх явдлыг дэмжиж байгаа болно. 

Энэ нь гаалийн байгууллага гаалийн хяналтыг тодорхой нөхцөл байдалд тохируулан 
чангалах, эсхүл зөөллөхөд саад болохгүй. Жишээлбэл, дотоодын хэрэглээнд зориулан оруулахыг 
хориглосон, эсхүл хязгаарласан барааг тийнхүү оруулахаар мэдүүлэхэд хяналтын арай хатуу 
арга хэмжээ авч болно. Гэвч гаалийн байгууллагууд хяналтын энэ үүргээ хэрэгжүүлэхдээ 
Ерөнхий хавсралт 6 дугаар бүлэг болон түүний зааварт заасан эрсдэлийн удирдлагын арга 
ажиллагааг ашиглах нь зүйтэй.

Стандарт 5

Дотоодод боловсруулахаар бараа оруулах эрх нь тухайн импортын барааны эзнээр хязгаарлагдахгүй.

Дотоодод боловсруулах ажиллагаа нь дан ганц холбогдох барааны өмчлөгч (эзэмшигч) 
нь тухайн импортлогч байх ердийн импорт, экспортын үйл ажиллагаанд хамаараад зогсохгүй 
бас тухайн импортын барааны өмчлөгч (эзэмшигч) нь гадаадын үйлчлүүлэгч (харилцагч) 
хэвээр байх гэрээ буюу “ажил үүрэг”-ийн дагуу явагдах боловсруулах үйл ажиллагаа (contract 
or "job" processing)-нд хамаарна. Сүүлийн тохиолдолд жинхэнэ импортлогч нь уг (гадаадын) 
өмчлөгчтэй гэрээ байгуулсны үндсэн дээр тухайн барааг зөвхөн боловсруулдаг.

Импортын барааг дотоодод боловсруулах горимд байршуулахаар түр хугацаагаар 
оруулах эрх нь тухайн гаалийн нутаг дэвсгэрт байгуулагдсан (хуулийн) этгээдэд хадгалагдан 
үлдэж болно. 

Ямар нэг зөвшөөрөл авах шаардлагатай эсэх талаар Стандарт 8 болон түүний заавраас 
харна уу.
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Практик зөвлөмж 6

Хэрэв гадаадад үүсэн байгуулагдсан аливаа этгээдтэй байгуулсан гэрээний гүйцэтгэлийн явцад 
ашиглах барааг тухайн этгээд нийлүүлж байгаа бол тодорхойлолт, чанар, техникийн үзүүлэлтийн 
хувьд түүнтэй ижил бараа импортлогч орны гаалийн нутаг дэвсгэрт бий гэдэг үндэслэлээр дотоодод 
боловсруулахыг зөвшөөрөхгүй байж болохгүй.

Зарим тохиолдолд эрх бүхий байгууллагууд дотоодод боловсруулах ажиллагааны хувьд 
дараах болзол нөхцөл тавихаар шийдвэрлэж болно: санал болгож буй тухайн боловсруулалтын 
үйл ажиллагаа нь үндэсний эдийн засагт ашиг тустай байх, мөн дотоодод боловсруулах горимд 
байршуулах хүсэлт тавьсан бараатай нэг төрлийн буюу ижил төрлийн бараа үйлдвэрлэгч 
үндэсний үйлдвэрлэгчдийн ашиг сонирхолд харшлахгүй байх. Тэгэхээр барааг дотоодод 
боловсруулахаар түр хугацаагаар оруулах эрх олгох нь холбогдох эрх бүхий байгууллагууд 
боловсруулалтын тухайн үйл ажиллагааг үндэсний эдийн засагт ашиг тустай гэж үзсэн байх 
болзол нөхцөлтэй байж болно. Гэвч Практик зөвлөмж 6 нь (гаалийн) байгууллагууд энэ 
горимыг импортын бараанд өргөнөөр мөрдөх явдлыг, мөн зарим төрлийн бараа дотоодод 
байгаа нэрийдлээр уг горимд хязгаарлалт тогтоохгүй байх явдлыг сайшаан дэмжиж байгаа.

Практик зөвлөмж 7

Тухайн импортын бараа холбогдох орлох бүтээгдэхүүнд шингэсэн эсэхийг тодорхойлох явдлыг 
дараах тохиолдолд дотоодод боловсруулах горимын зайлшгүй нөхцөл шаардлага болгон тавихгүй:

(a) тухайн барааг дараах замаар ялган таньж болох:

o орлох бүтээгдэхүүний орц, үйлдвэрлэлийн шат дамжлагын талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл 
авах; эсхүл

o үйлдвэрлэлийн явцад гаалийн хяналт тавих; эсхүл

(b) тодорхойлолт, чанар, техникийн үзүүлэлтийн хувьд дотоодод боловсруулах горимд 
байршуулсан бараатай ижил бараа ашиглан гаргаж авсан бүтээгдэхүүнийг экспортолсноор 
уг горим дуусгавар болсон.

Практик зөвлөмж 7-д зааснаар, гаалийн байгууллага орлох бүтээгдэхүүнд шингэсэн 
импортын барааны тоо хэмжээг тооцон гаргах олон янзын аргыг хүлээн зөвшөөрөх, мөн 
тухайн импортын барааны оронд нэг төрлийн бараа гаргах явдлыг зөвшөөрөх нь зүйтэй гэж 
үзэж байгаа. Энэ нь олон улсын худалдааг дэмжих зорилгоор энэ горимыг илүү хөнгөвчилсөн 
арга хэлбэрээр мөрдөх боломж олгож байгаа. 

4. БАРААГ ДОТООДОД БОЛОВСРУУЛАХ  
ГОРИМД БАЙРШУУЛАХ

4.1. Дотоодод боловсруулах зөвшөөрөл (эрх) олгох

Стандарт 8

Дотоодод боловсруулахад шаардагдах урьдчилсан зөвшөөрөл олгох тохиолдлууд болон тийм 
зөвшөөрөл олгох байгууллагыг үндэсний хууль тогтоомжид заасан байна.

Олон (гаалийн) байгууллагын хувьд (олон улс оронд) дотоодод боловсруулах горимд 
бараа байршуулах зөвшөөрлийг (эрхийг) эрх бүхий байгууллагаас олгодог. Энэхүү эрх бүхий 
байгууллага нь гаалийн байгууллага, эсхүл тийм зөвшөөрөл (эрх)-ийг эдийн засгийн бодлогыг 
үндэслэн батлах эрх мэдэл бүхий төрийн өөр нэг агентлаг (жишээлбэл, эдийн засгийн хэрэг 
явдал, эсхүл гадаад худалдааны асуудал эрхэлсэн засгийн газрын бүтцийн нэгж байгууллага) 
байж болно. Гэвч гаалийн байгууллага энэ горимд шаардагдах бүх болзол нөхцөл хангагдсан 
байх арга хэмжээ авч, холбогдох зөвшөөрлийг (эрхийг) олгоно.
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4.2. Зөвшөөрөл (эрх) хүссэн өргөдөл

Холбогдох зөвшөөрлийг (эрхийг) тухайн боловсруулалтын үйл ажиллагааг хариуцан 
гүйцэтгэх, эсхүл түүнийг зохион байгуулах этгээдийн хүсэлтийг үндэслэн гаалийн байгууллага 
олгоно. Зөвшөөрөл (эрх) авах хүсэлтийг дараах байдлаар гаргаж болно: 

- ердийн журмаар хүсэлт гаргах (ердийн/стандарт хүсэлт); эсхүл

- хялбарчилсан журмаар хүсэлт гаргах (хялбарчилсан хүсэлт). 

Энэхүү бүлгийн Практик зөвлөмж 10 нь худалдаачдад буцаах зөвшөөрлийг авах 
боломжийг олгодог. 

4.2.1. Ердийн/стандарт хүсэлт

Ердийн хүсэлтийн хувьд холбогдох зөвшөөрлийг барааг дотоодод боловсруулах горимд 
байршуулахаас өмнө олгоно. Ердийн хүсэлт нь дотоодод боловсруулах том хэмжээний, эсхүл 
байнгын үйл ажиллагааг эрхлэн явуулахаар зорьж буй этгээдэд хамаарна.

Өргөдлийн маягтад дараах мэдээлэл байх шаардлагатай бөгөөд уг мэдээллийг холбогдох 
зөвшөөрөлд тусгаж баталгаажуулсан байна: 

- Дараах этгээдийн нэр буюу байгууллагын нэр болон хаяг:

o тухайн өргөдөл гаргагчийн,

o боловсруулах үйл ажиллагаа явуулах тухайн этгээдийн (хэрэв тухайн өргөдөл 
гаргагч болон оператор нь өөр өөр этгээд байх бол). 

- Боловсруулах барааны тухай дараах мэдээлэл: 

o Худалдааны болон/эсхүл техникийн тодорхойлолт (бичиглэл). Тодорхойлолт нь 
тухайн өргөдлийн хариу шийдвэр гаргахад дөхөмтэй байхаар маш тодорхой, 
дэлгэрэнгүй байна. Хэрэв орлох бүтээгдэхүүнийг адил бараанаас гаргаж 
авах систем ашигласан бол уг орлох бүтээгдэхүүнийг урьдчилан гаргах (prior 
exportation) эсэхийг үл харгалзан, арилжааны чанар болон техникийн үзүүлэлт 
(онцлог шинж)-ийг мөн тусгасан байх шаардлагатай. Тодорхойлолтод гаалийн 
байгууллага зөвшөөрлийн ашиглалтыг шалгахад тус дөхөм болох хангалттай 
мэдээлэл (өгөгдөл) тусгагдсан, түүний дотор бүтээмжийн хүсэн хүлээсэн хувь 
хэмжээг заасан байна.

o тарифын ангиллын заалт,

o Тодорхой хугацааны импортын мэдээг үндэслэн тооцож гаргасан тоо хэмжээ, 

o Тодорхой хугацааны импортын мэдээг үндэслэн тооцож гаргасан гаалийн үнэ, 

o Урьдчилан тооцоолсон гарал үүслийн улс. 

- Орлох бүтээгдэхүүн болон төлөвлөсөн экспортын (төлөвлөсөн экспортын үйл 
ажиллагааны) тухай дараах мэдээлэл:

o Худалдааны болон/эсхүл техникийн тодорхойлолт (бичиглэл). Тодорхойлолт нь 
тухайн өргөдлийн хариу шийдвэр гаргахад дөхөмтэй байхаар маш тодорхой, 
дэлгэрэнгүй байна. Хэрэв орлох бүтээгдэхүүнийг адил бараанаас гаргаж 
авах систем ашигласан бол уг орлох бүтээгдэхүүнийг урьдчилан гаргах (prior 
exportation) эсэхийг үл харгалзан, арилжааны чанар болон техникийн үзүүлэлт 
(онцлог шинж)-ийг мөн тусгасан байх шаардлагатай. Тодорхойлолтод гаалийн 
байгууллага зөвшөөрлийн ашиглалтыг шалгахад тус дөхөм болох хангалттай 
мэдээлэл (өгөгдөл) тусгагдсан, түүний дотор бүтээмжийн хүсэн хүлээсэн хувь 
хэмжээг заасан байна. 

o Тарифын ангиллын заалт (гаргаж авсан орлох бүтээгдэхүүн тус бүрээр).

o Гол нэрийн орлох бүтээгдэхүүнүүд.
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o Төлөвлөсөн экспорт (төлөвлөсөн экспортын үйл ажиллагаа). 

- Дараах онцгой хэлбэрийг ашигласан эсэх:

o орлох бүтээгдэхүүнийг адил бараанаас гаргаж авах; 

o орлох бүтээгдэхүүнийг урьдчилан гаргах (prior exportation). 

- Бүтээмжийн хүсэн хүлээсэн хувь хэмжээ, эсхүл уг хувь хэмжээг гаалийн 
байгууллага хэрхэн тооцож тогтоох аргачлал. 

- Орлох бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх зорилгоор түр хугацаагаар оруулсан бараанд 
хийгдэх боловсруулах үйл ажиллагааны (мөн чанарын) тодорхойлолт. 

- Боловсруулах үйл ажиллагаа явагдах газрын хаяг. 

- Шаардагдах цаг хугацааны тооцоо: 

o Нэг багц (жишээлбэл, нэгжээр буюу тоогоор илэрхийлэгдсэн байх) бараанд 
боловсруулалт хийхэд шаардагдах дундаж цаг хугацаа; 

o Боловсруулах үйл ажиллагаа дууссанаас хойш орлох бүтээгдэхүүнийг буцаан 
гаргах хүртэл зарцуулагдах цаг хугацаа (буцаан гаргах цаг хугацаа);

o Орлох бүтээгдэхүүнийг “урьдчилан гаргах” (prior exportation) гэсэн онцгой 
хэлбэр ашигласан бол холбогдох импортын барааг худалдан авахад, мөн 
түүнийг тухайн гаалийн нутаг дэвсгэрт оруулах хүртэл тээвэрлэхэд шаардагдах 
хугацаа.

- Орлох бүтээгдэхүүнээс импортын орц (импортын бараа)-ыг ялган таних хамгийн 
тохиромжтой арга (аргууд)

- Дараах нөхцөлд тохирно гэж үзэж санал болгох гаалийн газар:

o Энэ горимын явцад хяналт тавих үүргийг хариуцан гүйцэтгэх гаалийн газар;

o Дотоодод боловсруулах Барааны мэдүүлэг хүлээн авах гаалийн газар;

o Барааг гаалийн зохих горимд байршуулах Барааны мэдүүлэг хүлээн авч, энэ 
горимыг цуцлах гаалийн газар.

- Дотоодод боловсруулах барааг түр хугацаагаар оруулахаар төлөвлөж буй 
хугацаа (зөвшөөрлийн төлөвлөсөн ёсоор үйлчлэх хугацаа). 

- Хэрэв орлох бүтээгдэхүүнийг “адил бараанаас гаргаж авах” гэсэн онцгой хэлбэр 
ашигласан бол тухайн адил барааны тарифын ангилал, арилжааны чанар болон 
техникийн үзүүлэлт (онцлог шинж). Энэ нь гаалийн байгууллага шаардлагатай 
тохиолдолд холбогдох импортын бараа болон адил барааг хооронд нь 
харьцуулж үзэхэд шаардлагатай.

4.2.1. Хялбарчилсан хүсэлт

Холбогдох зөвшөөрөл авах хялбарчилсан хүсэлтийг барааг дотоодод боловсруулах 
зорилгоор Барааны мэдүүлэг гаргаж өгөх замаар гаргана. Энэ нь ерөнхийдөө импортлогч 
дотоодод боловсруулалт хийх нэг удаагийн онцгой нөхцөлд, мөн боловсруулах үйл ажиллагааг 
хянахад хялбар байх тохиолдолд хамаарна.

Хялбарчилсан хүсэлтийг мөн дотоодод боловсруулах ажиллагаа нь эдийн засгийн 
нөлөө багатай байх тохиолдлоор, жишээлбэл, гэрээнд заасан ажил үүргийн дагуу явагдах 
боловсруулах үйл ажиллагаагаар, арилжааны шинжгүй бараанд хамаарах үйл ажиллагаагаар, 
засварын үйл ажиллагаагаар, эсхүл өргөдөл гаргагч бүрийн хуанлийн нэг жилд хийж 
гүйцэтгэх боловсруулалтын хэмжээ нь тодорхой хэмжээнээс хэтрэхгүй байх үйл ажиллагаагаар 
хязгаарлаж болно.

Барааг дотоодод боловсруулах горимд байршуулах хялбарчилсан хүсэлт гаргахыг 
(тухайн улсад) зөвшөөрдөг бол гаалийн байгууллага барааг дотоодод боловсруулах горимд 
байршуулах Барааны мэдүүлгийг тийм зөвшөөрөл хүссэн өргөдөлд тооцож хүлээн авна. 
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Энэ тохиолдолд тухайн Барааны мэдүүлгийг гаалийн байгууллагад бүртгэн авснаар тэр нь 
холбогдох зөвшөөрлийг (тэрхүү Барааны мэдүүлгээр) олгосон хэрэг болж, тийм зөвшөөрөлд 
хамаарах болзол нөхцөлийг тухайн барааны хувьд хангасан байхыг тулган шаардана.

Дотоодод боловсруулах зөвшөөрөл олгоход шаардлагатай мэдээллийг холбогдох Барааны 
мэдүүлэгт тусгаагүй бол гаалийн байгууллага мэдүүлэгчээс дараах мэдээллийг агуулсан бичиг 
баримтыг тусад нь гаргуулан авч болно: 

- энэ горимыг ашиглахаар өргөдөл гаргасан этгээд мэдүүлэгчээс өөр бол өргөдөл 
гаргагч этгээдийн нэр буюу байгууллагын нэр болон хаяг; 

- хэрэв оператор нь өргөдөл гаргагч этгээд буюу мэдүүлэгч биш бол тухайн 
операторын нэр буюу байгууллагын нэр болон хаяг; 

- боловсруулах үйл ажиллагааны (мөн чанарын) тодорхойлолт; 

- орлох бүтээгдэхүүний худалдааны болон/эсхүл техникийн тодорхойлолт (бичиглэл); 

- бүтээмжийг тооцсон хувь хэмжээ, эсхүл хэрэв боломжтой бол, уг хувь хэмжээг 
хэрхэн тооцож тогтоох аргачлал; 

- (буцаан) гаргахаар тооцсон хугацаа; болон 

- тухайн боловсруулах үйл ажиллагааг явуулахаар төлөвлөж буй газар. 

Хялбарчилсан хүсэлт гаргадаг журамтай олон улс оронд бүх мэдээллийг ерөнхийдөө 
Барааны мэдүүлэгт бүрэн оруулах хэрэгтэй байдаг. Учир нь гаалийн байгууллага зөвшөөрөл 
олгохын тулд Барааны мэдүүлэг дэх мэдээллийг үндэслэдэг. 

4.3. Захиргааны болон санхүүгийн үүрэг хариуцлага

Дотоодод боловсруулах горимын асуудлыг зохицуулсан заалтуудыг зөв мөрдөх явдлыг 
хангах болон хяналт шалгалтыг хөнгөвчлөх үүднээс гаалийн байгууллага ерөнхийдөө эрх бүхий 
этгээдээс бараа, бүтээгдэхүүний талаар бүртгэл мэдээ ("дотоодод боловсруулах ажиллагааны 
бүртгэл тооцоо") хөтлөх, эсхүл тийм нөхцөл бүрдүүлэхийг шаарддаг. Уг бүртгэл мэдээнд энэ 
горимд байршуулсан барааны тоо хэмжээ, мөн боловсруулсан барааны тоо хэмжээ, холбогдох 
үйл ажиллагааг хянахад шаардагдах бүх мэдээлэл, төлбөл зохих импортын гаалийн болон 
бусад татварын үнэн зөв тооцоо тусгагдсан байна. "Бүртгэл мэдээ" гэсэн нэр томьёог тухайн 
этгээдийн санхүүгийн бүх бүртгэл тооцоо, түүний дотор хөрөнгийн бүртгэл түүнд хамаарна 
гэж тайлбарлах нь зүйтэй.

"Дотоодод боловсруулах ажиллагааны бүртгэл тооцоо"-г энэ горим зөв зүйтэй хэрэгжиж 
буй эсэхэд шаардлагатай хяналт шалгалт явуулах боломжийг бүрдүүлэх үүднээс уг асуудлыг 
хариуцсан гаалийн байгууллагад гаргаж өгнө. Боловсруулах үйл ажиллагаа хоёр ба түүнээс 
дээш газар явагдаж байх тохиолдолд бараа, бүтээгдэхүүний талаарх бүртгэл мэдээнд энэ 
горимын хэрэгжилттэй хамаатай бүх үйлдвэрийн газрын мэдээллийг тусгасан байна. 

Холбогдох этгээдийн хөтөлсөн худалдааны хэвийн бүртгэл тооцоог энэ горимын 
хэрэгжилтэд хяналт тавихад ашигласан бол гаалийн байгууллага тэрхүү бүртгэл тооцоог 
"дотоодод боловсруулах ажиллагааны (горимын) бүртгэл тооцоо" гэж хүлээн зөвшөөрнө. 

4.4. Хяналт ба аудит

Ерөнхий Хавсралтын 6 дугаар бүлэг, түүний зааварт хяналт, аудитын талаар заасан байгаа. 
Дотоодод боловсруулах горимын дагуу зөвшөөрөгдсөн үйл ажиллагааг гаалийн байгууллагаас 
зөвшөөрсөн байр, талбайд, тухайлбал, компанийн эзэмшлийн байранд, гаалийн (баталгаат) 
агуулахад, эсхүл чөлөөт бүсэд явуулж болно. Эдгээр нь гол төлөв тогтоосон бүс нутагт, 
эсхүл тогтоосон газарт байршилтай байх бөгөөд түүнийг нь гаалийн байгууллага хүлээн 
зөвшөөрсөн байна. Гаалийн байгууллага тэдгээр байр, талбайд санал болгосон боловсруулах 
үйл ажиллагаа явуулахад шаардлагатай тоног төхөөрөмж байгаа эсэхийг шалгаж болно. Энэ 
системийг хэрэглэгчид өөрсдийн ажлыг хөнгөвчлөх үүднээс, орлох бүтээгдэхүүний тогтоосон 
хувийг дотоодын хэрэглээнд зориулан оруулахаар мэдүүлж, мөн өөрсдийн байр, талбайд 
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гаалийн хяналт шалгалт хийлгэж болно. 

Дотоодод боловсруулах ажиллагаанд ашиглаж байгаа байр, талбай нь гаалийн 
байгууллагын тусгай хяналтад (байнгын ажиглалтад) байх албагүй. Хяналтын арга хэмжээ нь 
дараах шинжтэй байж болно:

- эрх бүхий байгууллага дотоодод боловсруулах ажиллагаа явагдах байр, талбайн 
байршил болон уг байр, талбайн төлөвлөлтөд (зураг төсөлд, загварт) тавигдах 
шаардлагыг тусгайлан зааж өгөх; мөн

- боловсруулах ажиллагаанд ашиглах бараа болон тухайн байр, талбайгаас гаргах 
орлох бүтээгдэхүүнд хийх шалгалтыг ерөнхийдөө тухайн байр, талбайд явуулах.

Барааг дотоодод боловсруулах горимд байршуулах зөвшөөрөл олгохдоо тухайн 
горимд зөвшөөрөгдсөн үйл ажиллагааны жагсаалт гаргах нь хэрэгтэй байж болно. 
Дотоодод боловсруулах ажиллагааг зөвшөөрөх нөхцөлүүд (тохиолдлууд)-д гол төлөв орлох 
бүтээгдэхүүнд тухайн импортын бараа шингэж орсон эсэхийг тогтоох, дотоодод боловсруулах 
үйл ажиллагаа явуулах хугацааг хязгаарлан тогтоох, мөн энэ горимоор бараа оруулж байгаа 
этгээдийн хүлээх үүргийг тодорхойлох боломжтой байх явдал хамаарна.

4.5. Барааг шалгах

Барааг шалгах тухай Ерөнхий Хавсралтын 3 дугаар бүлэг болон түүний зааварт заасан. 
Барааг шалгах үйл ажиллагаа ихэвчлэн барааг дотоодод боловсруулах горимын Барааны 
мэдүүлгийг гаргаж өгсөн (илгээсэн) гаалийн газарт явагддаг.

Барааг холбогдох этгээдийн байр, агуулах, талбайд очиж шалгах явдлыг, жишээлбэл, тэр 
нь бараа шалгах ажиллагааг хөнгөвчлөх, эсхүл тухайн барааны мөн чанарын улмаас гаалийн 
байгууллагын байранд шалгахад тохиромжгүй нөхцөлд зөвшөөрнө. Гаалийн байгууллага 
мэдээж хэрэг зөвхөн тийш нь томилон ажиллуулах байцаагч байгаа тохиолдолд тийнхүү 
хувийн байр байгууламж, агуулах, талбайд очиж шалгалт хийх явдлыг зөвшөөрнө.

Барааг мэдүүлэгчийн байр, агуулах, талбайд аваачиж шалгахын тулд гаалийн байгууллага 
түүнийг импортоор оруулсан гаалийн байгууллагаас бараа хүрэх (буух) газар хүртэл гаалийн 
битүүмжлэлтэй, эсхүл зарим өөр хэлбэрийн хяналтын дор тээвэрлэхийг шаардаж болно.

Стандарт 9

Дотоодод боловсруулах зөвшөөрөлд дотоодод боловсруулахад зөвшөөрөгдсөн үйл ажиллагааг 
хэрхэн явуулах хэлбэрийг зааж өгнө.

Импортын барааг энэ горимд байршуулсан хугацаанд нь үйлдвэрлэл, боловсруулалт, 
эсхүл засварт оруулж болно. Дээр заасны дагуу дотоодод боловсруулахад зөвшөөрөгдсөн 
үйл ажиллагааны жагсаалт гаргах нь хэрэгтэй байж болно. Үйлдвэрлэл, боловсруулалт, эсхүл 
засварын үйл ажиллагаанд хамруулж болох үйл ажиллагааны жишээ дурдвал:

- бараа бүтээх, түүний дотор босгох буюу угсрах, эсхүл бусад бараанд тохируулж 
тааруулах; 

- бараа боловсруулах; 

- барааг засах, түүний дотор сэргээн засах болон эмх цэгцтэй болгох; 

- бараа савлах, баглаж боох, эсхүл дахин савлах; мөн 

- орлох бүтээгдэхүүнд байгаа нь (шингэсэн нь) харагдахгүй боловч уг бүтээгдэхүүний 
үйлдвэрлэлийг бололцоотой болгож, хөнгөвчилж өгөх зарим барааг ашиглах. Уг 
үйл ажиллагааны явцад тухайн барааг ашиглаж бүрэн хэмжээгээр, эсхүл хэсэгчлэн 
үгүй болгосон байж болно. (Хэлэлцэн тохирогч Талууд эдгээр барааны жагсаалтыг, 
эсхүл энэ үйл ажиллагаанд хамаарахгүй барааны жагсаалтыг гаргаж болно).
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4.6. Үйлдвэрлэлийн туслах материал

Дотоодод боловсруулах гэсэн утгаар, экспортын бараа үйлдвэрлэх явцад ашиглагдан 
үгүй болж, түүнд шингэн бодитоор харагдахгүй байгаа барааг гаалийн болон бусад татвараас 
чөлөөлж болох юм. Үүнд орлох бүтээгдэхүүнийг гаргаж авах зорилгоор ашиглах явцад бүрэн 
хэмжээгээр, эсхүл хэсэгчлэн үгүй болж, түүнд шингэн бодитоор харагдахгүй байгаа, химийн 
урвалыг өдөөгч (retarders of chemical reactions), эсхүл түргэсгэгч (catalysts) буюу хурдасгагч 
(accelerators) бодис зэрэг барааг хамруулж болно. Ийнхүү татвараас чөлөөлөх явдлыг зөвхөн 
гадаадад гаргасан орлох бүтээгдэхүүнд хамааруулж болно. Гэвч ийнхүү татвараас чөлөөлөх нь 
ерөнхийдөө тосолгооны материал зэрэг үйлдвэрлэлийн ердийн туслах материалд хамаарахгүй.

Олон улс орны дотоодын хууль тогтоомжид тусгагдсан байдаг ийм татварын чөлөөлөлт 
нь тухайн импортын барааны эдийн засгийн үнэ цэнэ уг орлох бүтээгдэхүүнд шингэсэн гэдэг 
бодит байдалд тулгуурладаг.

Тосолгооны материалыг “үйлдвэрлэлийн ердийн туслах материал”-ын жишээ болгон 
дурдсан байгаа. Өөр жишээ гэвэл тухайн орлох бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэхэд ашигласан 
эрчим хүчний эх үүсвэр, багаж хэрэгсэл болон машин техник болно. Эсрэгээрээ, химийн 
урвалыг өдөөгч (retarders of chemical reactions), эсхүл түргэсгэгч (catalysts) буюу хурдасгагч 
(accelerators) бодис нь үйлдвэрлэлийн явцад зайлшгүй шаардлагатай орц бөгөөд иймээс 
гаалийн болон бусад татварын чөлөөлөлтөд хамаарна.

Практик зөвлөмж 10

Хэрэв барааг импортолсны дараа дотоодод боловсруулах хүсэлт гаргасан бөгөөд тэр нь зөвшөөрөл 
олгох шаардлагыг хангаж байвал уг зөвшөөрлийг нөхөн олгоно.

Тус Практик зөвлөмжид тусгагдсан зарчим нь энэхүү бүлгийн Стандарт 3-т заасан 
боломжийг өргөжүүлэн баяжуулж байгаа юм. Практик зөвлөмж 10 нь өмнө нь дотоодын 
хэрэглээнд зориулан оруулсан барааг дараа нь дотоодод боловсруулах горимд байршуулах 
зөвшөөрлийг нөхөн авч болох боломж (opportunity to be granted a retrospective authorization)-
ийг худалдаанд оролцогч нарт олгож байгаа. Гол давуу тал нь гэвэл худалдаанд оролцогч 
гаалийн болон бусад татвараа татвар буцаан олгох горим (хэрэв түүнийг мөрдөх байсан бол)-
оос илүү хурдан буцаан авах, мөн зарим тохиолдолд бусад горимоор буцаан авч болохооргүй 
гаалийн болон бусад татварыг буцаан авах боломж олгох зэргээр илүү таатай нөхцөлийг 
бүрдүүлж байгаад оршино. 

Гаалийн байгууллага ийнхүү зөвшөөрлийг нөхөн олгохдоо зөвшөөрөл хүссэн хүсэлтийн 
үндэслэл аргагүй хүлээн зөвшөөрч болохоор эсэх, мөн худалдаанд оролцогч тухайн этгээдийн 
бүртгэл мэдээ аудит болон шалгалт явуулахад шаардлагатай үнэн зөв мэдээлэл болж чадах 
эсэхийг тогтоох ёстой. Үндэсний хууль тогтоомжид зөвшөөрлийг тийнхүү нөхөн олгох 
хугацааны хязгаарлалтыг заасан байна. 

Түүнээс гадна, гаалийн байгууллага гаалийн болон бусад татвар буцаан олгохоор заасан 
аливаа хугацааны хязгаарлалтыг анхаарч авч үзнэ. (Ерөнхий хавсралтын 4 дүгээр бүлэг болон 
түүний зааврыг үз)

Практик зөвлөмж 11

Дотоодод боловсруулах байнгын үйл ажиллагаа эрхэлдэг этгээдэд, түүний хүсэлтийг үндэслэн, 
тийм үйл ажиллагааг хамарсан ерөнхий зөвшөөрөл олгоно.

Дотоодод боловсруулах ажиллагааг үргэлжлүүлэн явуулах худалдаа эрхлэгч (худалдаанд 
оролцогч) нарт ерөнхий зөвшөөрөл олгох нь худалдаа эрхлэгч тухайн этгээдийн төдийгүй 
гаалийн байгууллагын ч ажлыг хөнгөвчилсөн арга хэмжээ болох юм. Худалдаанд оролцогч 
тухайн этгээд нь ерөнхийдөө гаалийн хууль тогтоомжийг ягштал дагаж мөрддөг түүхэн 
бичлэгтэй байх бөгөөд ингэснээр гаалийн байгууллага тухайн этгээдийн бүрдүүлэлтийн үйл 
ажиллагаа бүрд байнга оролцоод байх шаардлагагүй болох юм. Гаалийн байгууллагын хувьд 
энэхүү арга хэмжээг авч хэрэгжүүлснээр тус тусад нь олон тооны зөвшөөрөл олгох, мөн 
тэдгээрийг тус тусад нь хянан үзэж байх хүн хүч, бичиг цаасны ажил нь хөнгөрнө. Ерөнхий 
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зөвшөөрөл олгох нь дотоодод боловсруулах бараа тодорхой тоо хэмжээнээс хэтрэхгүй байх, 
мөн боловсруулах үйл ажиллагаа тогтоосон хугацаанд багтаж дуусах болзол нөхцөлтэй байж 
болно.

Стандарт 12

Хэрэв дотоодод боловсруулах горимд байршуулсан барааг үйлдвэрлэл буюу боловсруулалтад 
оруулах бол эрх бүхий байгууллагууд тухайн үйлдвэрлэл явуулах буюу боловсруулалт хийх бодит 
нөхцөл байдалд тулгуурлан холбогдох үйл ажиллагааны бүтээмжийн хувь хэмжээг тогтоох буюу 
тохиролцоно. Янз бүрийн төрлийн орлох бүтээгдэхүүний тодорхойлолт, чанар, тоо хэмжээг уг хувь 
хэмжээг тогтоохдоо, эсхүл тохиролцохдоо зааж өгсөн байна.

Бүтээмжийн хувь хэмжээ нь дотоодод боловсруулах горимд байршуулсан бөгөөд тухайн 
орлох бүтээгдэхүүнийг гаргаж авахын тулд ашигласан барааны тоо хэмжээг заадаг. Энэ хувь 
хэмжээг тогтоохдоо тухайн бараа уурших, хатах зэрэг ямар шинж чанартай болохоос үүдэн 
гарах алдагдлыг тооцож үзэх нь зүйтэй.

Бүтээмжийн хувь хэмжээг, эсхүл уг хэмжээг тооцох аргачлалыг тогтоохдоо үйлдвэрлэлийн 
үйл ажиллагааны өгөгдлүүдийг үндэслэх бөгөөд уг хувь хэмжээ буюу аргачлал нь тухайн 
операторын бүртгэл мэдээнээс тодорхой харагдаж байх ёстой. Уг хувь хэмжээ буюу түүнийг 
тооцох аргачлалын хувьд гаалийн байгууллага тэдгээрийг бас дараа нь эргэж нягтлах 
(retrospective verification) нөхцөл шаардлага тавигдана. 

Бүтээмжийн хувь хэмжээг тогтоох байгууллага нь зөвхөн гаалийн байгууллага биш байж 
болно гэдгийг энд тэмдэглэн хэлэх нь зүйтэй. 

Практик зөвлөмж 13

Хэрэв дотоодод боловсруулах үйл ажиллагаа нь дараах нөхцөлийг хангаж байвал эрх бүхий 
байгууллага тухайн үйл ажиллагаанд хамааралтай стандарт хувь хэмжээ тогтооно:

- шинж байдал нь бараг өөрчлөгдөхгүй бараанд хамааралтай;
- уламжлал ёсоор тодорхой тогтоосон техникийн нөхцөлийн дагуу явагдаж 

байгаа; мөн
- тогтмол нэг чанарын орлох бүтээгдэхүүн гаргадаг.

Бүтээмжийн стандарт хувь хэмжээ тогтоох нь гаалийн байгууллагын хувьд төдийгүй 
дотоодод боловсруулах эрх авсан этгээдийн хувьд ч ажил хялбарчилж өгнө. Ийм стандарт 
хувь хэмжээг түүнтэй адил этгээдийн эрхлэн гүйцэтгэж буй боловсруулалтын үйл ажиллагаанд 
мөрдөж болно; тийм стандарт хувь хэмжээг бас үйлдвэрлэлийн тодорхой нэг салбараар 
тогтоож болно. Стандарт хувь хэмжээг ерөнхийдөө шаардлагатай тохиолдолд мөрддөг, 
ялангуяа, үндсэндээ нэг ижил үзүүлэлттэй бараа ашиглаж, нэг хэвийн чанар бүхий орлох 
бүтээгдэхүүн гаргах зэрэг тодорхой тогтоосон техникийн нөхцөлийн дагуу явагдаж байгаа үйл 
ажиллагаанд мөрдөнө. үзүүлэлт бүхий эсвэл нэг төрлийн чанарын үзүүлэлт бүхий бараанд 
тогтоодог. Бүтээмжийн стандарт хувь хэмжээг урьд өмнө нь магадлан тогтоосон бодит тоо 
баримтыг үндэслэн тогтоож болно.

4.7. Ялган таних арга хэмжээ

Стандарт 14

Дотоодод боловсруулах барааг ялган танихтай холбогдсон шаардлагыг гаалийн байгууллага 
тогтооно. Тийм шаардлага тавихдаа уг барааны мөн чанар, тухайн үйл ажиллагааны онцлог, мөн 
холбогдох ашиг сонирхлын ач холбогдлыг зохих ёсоор анхаарна.

Гаалийн байгууллага дотоодод боловсруулахыг зөвшөөрсөн барааг ялган таних 
зорилгоор ерөнхийдөө тухайн бараанд тавьсан гадаад улсын лац ломбо, тухайн барааны 
тэмдэглэгээ, дугаар, эсхүл хэзээ ч арилшгүй өөр бусад онцлог шинж тэмдэг, тухайн барааны 
тодорхойлолт (бичиглэл), эсхүл хураангуйлсан бүдүүвч зураг, эсхүл гэрэл зурагт найдлага 
тавьдаг. Гаалийн байгууллага тухайн барааг ялган таних зорилгоор бас дээж загвар авч, эсхүл 
гаалийн тэмдэглэгээ хийж (тамга, тэмдэг тавих, компостероор цоолох г.м.) болно. Хэрэв 
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хууль тогтоомжид буюу тухайн зөвшөөрөлд тийнхүү заасан бол гаалийн байгууллага бас 
холбогдох импортлогчийн бүртгэл мэдээг үзэж болно. 

Гаалийн байгууллага барааг ялган таних шаардлагыг тогтоохдоо тухайн барааны мөн чанар 
(шинж чанар), мөн үнэ цэнэ буюу эдийн засгийн үр ашиг зэрэг тухайн бараатай холбоотой 
ашиг сонирхлыг зохих ёсоор харгалзан үзнэ. Барааг ялган таних аргыг сонгохдоо тухайн бараа 
гэмтэхээргүй байх явдлыг анхаарч ажиллах ёстой. Хэрэв тухайн бараанд холбогдох ашиг 
сонирхол өчүүхэн төдий (жишээлбэл, бараан нь үнийн дүн багатай байх, эсхүл импортлогч 
оронд борлогдохооргүй байх) бол ялган таних шаардлагыг хөнгөвчилж болно.

5. БАРАА ГААЛИЙН НУТАГ ДЭВСГЭРТ ҮЛДЭХ

Стандарт 15

Гаалийн байгууллага дотоодод боловсруулах хугацааг тохиолдол бүрээр тогтооно.

Гаалийн байгууллага орлох бүтээгдэхүүнийг экспортлох хугацааг тогтоох ёстой. Уг 
хугацааг тогтоохдоо, боловсруулах үйл ажиллагаа явуулахад болон орлох бүтээгдэхүүнийг 
захиран зарцуулахад шаардагдах хугацааг, түүнчлэн тухайн гаалийн нутаг дэвсгэр дэх эдийн 
засгийн нөхцөл шаардлага болон өргөдөл гаргагч этгээдийн тусгай хэрэгцээ шаардлагыг 
харгалзан үзнэ. Энэ хугацаа ерөнхийдөө тухайн импортын барааг дотоодод боловсруулах 
горимд байршуулахаар гаргаж өгсөн мэдүүлгийг бүртгэж авсан өдрөөс эхэлнэ. 

Хамгийн урт (хамгийн цаад) нэг хугацаа тогтоон, тийм хугацааг бараа импортлох 
тохиолдол бүрд автоматаар (шууд) мөрдөх шаардлага бараг байхгүй. Жишээлбэл, хэрэв 
үндэсний хууль тогтоомжид засвар хийх зорилготой барааг дотоодод боловсруулах горимд 
байршуулах хугацааны хязгаарыг нэг жилээр тогтоочихвол, ялангуяа зөвхөн өчүүхэн жижиг 
засварын хувьд тийнхүү шууд тогтоосон цаад хугацаа нь ямагт зохимжтой биш байж болно.

Амар хялбар байх үүднээс хуанлийн аливаа нэг сар буюу улирлын дундуур эхэлсэн 
хугацааг дараагийн сарын буюу дараагийн улирлын эцсийн өдрөөр дуусгавар болгож болох 
юм.

Хэрэв дотоодод боловсруулах ажиллагаанд тухайн тохиолдол бүрээр биш, ерөнхийд нь 
ерөнхий нэг хугацаа тогтоосон бол түүнийг илүү хөнгөлөлт үзүүлж байгаа хэрэг гэж үзэж 
болно. 

Практик зөвлөмж 16

Гаалийн байгууллага холбогдох этгээдийн хүсэлтээр, мөн үндэслэлтэй гэж үзсэн бол анх тогтоосон 
аливаа хугацаагаа сунгана.

Уг горимд бараа байршуулах зөвшөөрөл (эрх) бүхий этгээдээс хугацаагаа сунгуулах тухай 
бодит үндэслэл бүхий зохих ёсны хүсэлт гаргасан бол гаалийн байгууллага уг хугацааг сунгаж 
өгнө. Нөхцөл байдал тийнхүү шаардаж байвал гаалийн байгууллага анх зөвшөөрсөн хугацаа 
нь дууссан байлаа ч уг хугацааг сунгах явдлыг бас дэмжиж байгаа. 

Практик зөвлөмж 17

Тухайн импортын бараа болон холбогдох орлох бүтээгдэхүүнийг өмчлөх эрх гуравдагч этгээдэд 
шилжих тохиолдолд, зөвшөөрөл авсан этгээдийн хүлээх хариуцлагыг уг этгээдэд ногдуулах 
нөхцөлөөр дотоодод боловсруулах ажиллагааг үргэлжлүүлэх тухай заалт байвал зохино.

Дотоодод боловсруулах горимд байршуулсан импортын барааны өмчлөл шилжихтэй хамт 
гаалийн байгууллагын өмнө хүлээсэн үүрэг шилжих нь ойлгомжтой бол гаалийн байгууллага 
өмчлөл шилжих энэ үйл ажиллагааг зөвшөөрвөл зохино. Тухайн импортын бараа болон 
орлох бүтээгдэхүүнийг гуравдагч этгээдэд шилжүүлж байгаа бол шилжүүлэгч этгээд тийнхүү 
шилжүүлж байгаа бараа, бүтээгдэхүүний тоо хэмжээний хувьд дотоодод боловсруулах 
горимын дагуу хүлээсэн үүргээсээ түрүүлж чөлөөлөгдөн, дараа нь тэрхүү тоо хэмжээний бараа, 
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бүтээгдэхүүнийг шилжүүлэн авагчийн нэр дээр болгон тухайн горимд байршуулна. 

Практик зөвлөмж 18

Эрх бүхий байгууллага дотоодод боловсруулах эрх авсан этгээдээс өөр аль нэг этгээд 
боловсруулалтын үйл ажиллагаа явуулахыг зөвшөөрнө. Дотоодод боловсруулах эрх авсан этгээд 
тухайн үйл ажиллагааны бүхий л хугацааны турш холбогдох зөвшөөрөлд заасан нөхцөлийг ханган 
биелүүлэх талаар гаалийн байгууллагын өмнө үүрэг хүлээсэн бол дотоодод боловсруулахыг 
зөвшөөрсөн барааны өмчлөх эрхийг шилжүүлэх шаардлагагүй.

Гаалийн байгууллага дотоодод боловсруулах горимд бараа байршуулах зөвшөөрөл 
(эрх) бүхий этгээдийн үйл ажиллагааг илүү хөнгөвчлөх, мөн энэ үйл ажиллагаанд илүү уян 
хатан хандах үүднээс, гэхдээ татвар орлогын хяналтаа сулруулалгүйгээр, холбогдох этгээд уг 
боловсруулалтын үйл ажиллагааг туслан гүйцэтгэх гэрээ байгуулан (to sub-contract) хийж 
гүйцэтгэх зөвшөөрөл авах хүсэлтээ амаар гаргах явдлыг зөвшөөрвөл зохино. Дотоодод 
боловсруулах үйл ажиллагааны заримыг нь хийж гүйцэтгэхээр итгэл хүлээлгэсэн этгээдийн 
нэр дээр шинээр Барааны мэдүүлэг гаргаж өгөх шаардлага зарчмын хувьд байхгүй юм. 

Энэ нь дан ганц ердийн импорт, экспортын (general trade) боловсруулалтын үйл 
ажиллагаанд хамаараад зогсохгүй бас тухайн импортын барааны өмчлөгч (эзэмшигч) нь 
гадаадын үйлчлүүлэгч (харилцагч) хэвээр байх гэрээ буюу “ажил үүрэг”-ийн дагуу явагдах 
боловсруулах үйл ажиллагаа (contract or "job" processing)-нд хамаарна.

Стандарт 19

Дотоодод боловсруулах горимд байршуулсан барааг оруулснаас өөр гаалийн газраар орлох 
бүтээгдэхүүн гаргахыг зөвшөөрсөн заалт байвал зохино.

Дотоодод боловсруулах горимд байгаа импортын барааг, эсхүл орлох бүтээгдэхүүнийг 
ерөнхийдөө тухайн горимыг дуусгавар болгоход хяналт тавихаар заасан гаалийн газарт 
гаргаж үзүүлнэ. Гэвч гаалийн байгууллага оператор нарын логистикийн үйл ажиллагааг 
хөнгөвчлөх арга хэмжээ болгон, экспортод гаргах барааг гаалийн өөр байгууллагад гаргаж 
үзүүлэхийг зөвшөөрч болно. Гаалийн байгууллага энэ горимыг дуусгавар болгох гаалийн 
газрыг уг горимын зөвшөөрөл авах өргөдөлд заасан байхыг мэдүүлэгчээс шаардаж, эсхүл 
тухайн мэдүүлэгч орлох бүтээгдэхүүнийг өөрийн сонголтоор аль тохиромжтой гэж үзсэн эрх 
бүхий аливаа гаалийн газарт гаргаж үзүүлэхийг зөвшөөрч болно.

Хэрэв мэдүүлэгч орлох бүтээгдэхүүнийг байнга янз бүрийн гаалийн газраар дамжуулан 
гаргадаг бол гаалийн байгууллага түүний данс тооцоог тодорхой нэг гаалийн газарт нэгтгэн 
төвлөрүүлж болно. 

6. ДОТООДОД БОЛОВСРУУЛАХ  
АЖИЛЛАГААГ ДУУСГАВАР БОЛГОХ

6.1. Экспортлох

Стандарт 20

Орлох бүтээгдэхүүнийг нэг буюу хэд хэдэн удаагийн ачилтаар экспортолсноор дотоодод 
боловсруулах горимыг дуусгавар болгохыг зөвшөөрсөн заалт байвал зохино.

Орлох бүтээгдэхүүнийг гаргаж авсан даруй экспортлон гаргах нь дотоодод боловсруулах 
горимын үндсэн элемент юм. Орлох бүтээгдэхүүнийг  экспортлох үүрэгтэй болохыг зааж өгсөн 
нь дотоодод боловсруулах горимд байршуулсан бараа ашигладаг үйлдвэрлэгч (боловсруулагч 
– processors) болон хилийн чанадаас оруулсан барааг шууд дотоодын хэрэглээнд зориулан 
оруулахаар мэдүүлдэг үйлдвэрлэгч (боловсруулагч) хоорондын эрх тэгш өрсөлдөөний 
тэнцвэртэй байдлыг алдагдуулахгүй гэсэн зорилготой юм. 

Дотоодод боловсруулах ажиллагаанд заасан цаад хугацаа дуусгавар болоход холбогдох 
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барааг дотоодын хууль тогтоомж, эсхүл зөвшөөрөлд заасан аль нэг арга замаар захиран 
зарцуулах шаардлагатай. Орлох бүтээгдэхүүнийг экспортлох нь дотоодод боловсруулах 
ажиллагааг дуусгавар болгох ердийн арга зам юм. Бүх орлох бүтээгдэхүүнийг, эсхүл өөрчлөлт 
оруулаагүй бүх импортын барааг нэг мөр нэг ачилтаар гаргах боломж тэр болгон байдаггүй 
буюу тэгэх ч шаардлага байхгүй юм. Тиймээс гаалийн байгууллага барааг хэд хэдэн ачилтаар 
экспортлохыг зөвшөөрөх ёстой. 

Орлох бүтээгдэхүүний ачилт бүрд тус тусад нь Барааны мэдүүлэг бөглөнө. Энэ нь барааг 
гаалийн тодорхой нэг горим (экспортын, эсхүл өөр бусад зөвшөөрөгдсөн гаалийн горим)-д 
байршуулах тухай бүр дотоодод боловсруулах горимыг шат дараалан дуусгавар болгох, мөн 
эцэст нь бүх барааг хэрхэн захиран зарцуулсныг хянах явдлыг боломжтой болгож өгдөг. 

Гаалийн байгууллагаас хэрэгжүүлэх хяналтын арга хэмжээг хөнгөвчлөх үүднээс дотоодод 
боловсруулах ажиллагааг дуусгавар болгох тухай мэдүүлэгт дотоодод боловсруулах 
зөвшөөрлийн дугаарыг тавьсан байна. Барааны энэ мэдүүлэгт бас орлох бүтээгдэхүүний, эсхүл 
өөрчлөлт оруулаагүй импортын барааны тодорхойлолтыг холбогдох зөвшөөрөлд тусгагдсан 
тодорхойлолтын адилаар заасан байх, мөн түүнчлэн ашиглаж үгүй болгосон барааг дотоодод 
боловсруулах горимд байршуулсан мэдүүлгийг дуусгавар болгох (хаах)-д шаардлагатай 
мэдээллийг тусгасан байх шаардлагатай.

Зарим оронд тухайн бараа (бүтээгдэхүүн) гаалийн нутаг дэвсгэрээс зайлшгүй гарсан байх 
нөхцөлийг бүрдүүлэх үүднээс орлох бүтээгдэхүүнийг гаргахаас өмнө, жишээлбэл, экспортын 
ёс журмын ажиллагааг гүний гаалийн газарт хийж гүйцэтгэсэн бол дамжуулан өнгөрүүлэх 
горимд байршуулдаг. 

Гаалийн байгууллага дотоодод боловсруулах горимтой холбоотой бүхий л нөхцөл 
шаардлага хангагдсан гэж үзэж, уг горимыг бүрэн хэмжээгээр дуусгавар болгохыг зөвшөөрсөн 
бол импортлогч холбогдох барааны хувьд гаалийн байгууллагын өмнө хүлээсэн бүх үүргээс 
чөлөөлөгдөнө. 

Стандарт 21

Эрх бүхий байгууллагууд дотоодод боловсруулах горимыг холбогдох этгээдийн хүсэлтээр 
дуусгавар болгож, холбогдох барааг импортолсон байдлаар нь буцаан гаргахыг зөвшөөрнө.

Ер нь дотоодод боловсруулах боломж эдэлж буй этгээд холбогдох барааг импортолсон 
байдлаар нь өөрчлөлт оруулалгүйгээр буцаан гаргаснаар уг горимыг аль үед дуусгавар болгож 
болно.

6.2. Захиран зарцуулах бусад арга

Практик зөвлөмж 22

Тухайн импортын бараа болон холбогдох орлох бүтээгдэхүүнийг тухайн тохиолдол бүрд хамаарах 
нөхцөл шаардлага болон ёс журмын ажиллагааны дагуу гаалийн өөр горимд шилжүүлэх замаар 
дотоодод боловсруулах горимыг хойшлуулах, эсхүл дуусгавар болгох тухай заалт байвал зохино.

Хэдийгээр орлох бүтээгдэхүүнийг гаргаж авсан даруй экспортлох нь дотоодод 
боловсруулах горимын нэг гол элемент ч гэсэн, гаалийн байгууллага орлох бүтээгдэхүүнийг 
дотоодын хэрэглээнд зориулан оруулах, дамжин өнгөрүүлэх, эсхүл гаалийн агуулахад оруулах 
зэрэг гаалийн өөр бусад горимд байршуулахаар мэдүүлэхийг зөвшөөрч болно. 

Дотоодын хэрэглээнд зориулан оруулахыг зөвхөн тогтоосон хувь хэмжээгээр хязгаарлаж 
болно. Хэрэв дотоодод боловсруулах ажиллагааг дуусгавар болгох зөвшөөрөгдсөн гаалийн 
горим нь дотоодын хэрэглээнд зориулан оруулах горим бол худалдааны үйл ажиллагаанд 
гажуудал үүсэхээс сэргийлэх зорилгоор зөрүүг нөхөх хүү (compensatory interest) ногдуулж 
болно. 

Хэрэв орлох бүтээгдэхүүнийг, эсхүл өөрчлөлт оруулаагүй импортын барааг гаалийн өөр 
горимд байршуулахаар мэдүүлсэн бөгөөд уг горимыг ашиглах бусад бүх нөхцөл шаардлага 
хангагдсан бол тухайн импортын барааны хувьд дотоодод боловсруулах ажиллагаа дуусгавар 
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болно. Гаалийн байгууллага нь мэдүүлэгчээс дотоодод боловсруулах ажиллагааг дуусгавар 
болгоход шаардлагатай Барааны мэдүүлгийн зэрэгцээ бас тухайн импортын барааг, эсхүл 
орлох бүтээгдэхүүнийг байршуулах гаалийн шинэ горимд хамаарах Барааны мэдүүлэг гаргаж 
өгөхийг шаардана. 

Дотоодод боловсруулах горимыг дуусгавар болгох зөвшөөрлийг гаалийн өөр горимд 
байршуулах орлох бараанд тохирсон тоо хэмжээний импортын барааны хувьд, эсхүл өөрчлөлт 
оруулаагүй бөгөөд гаалийн өөр горимд байршуулах импортын барааны хувьд олгоно. 

Импортын барааг, эсхүл орлох бүтээгдэхүүнийг гаалийн өөр горимд байршуулах Барааны 
мэдүүлэгт тухайн горимд шаардлагатай бүх мэдээлэл тусгагдсан байна.

Хэрэв тухайн барааг дотоодод боловсруулах горимд байршуулахаар мэдүүлснээр тэдгээр 
бараанд хориг, хязгаарлалт хамааралгүй болсон бол тухайн импортын барааг, эсхүл орлох 
бүтээгдэхүүнийг дотоодын хэрэглээнд зориулан оруулахаар мэдүүлсэн тохиолдолд эдгээр 
хориг, хязгаарлалтыг мөрдөх шаардлагатай болно. 

Практик зөвлөмж 23

Орлох бүтээгдэхүүнийг экспортлоогүй тохиолдолд хамаарах импортын гаалийн болон бусад 
татварын хэмжээ нь дотоодод боловсруулах горимд оруулсан холбогдох импортын бараанд 
хамаарах импортын болон бусад татварын хэмжээнээс илүүгүй байна гэдгийг үндэсний хууль 
тогтоомжид заана.

Зарчмын хувьд барааг ямар арга замаар дотоодын хэрэглээнд зориулан оруулсан бэ 
гэдгээс хамааран, өөрөөр хэлбэл, түүнийг хилийн чанадаас шууд оруулсан, эсхүл гаалийн 
өөр горимд, тухайлбал, дотоодод боловсруулах горимд байршуулсны дараа оруулсан гэдгээс 
хамааран гаалийн болон бусад татварын хэмжээнд зөрөө байх ёсгүй юм. 

Хэрэв гаалийн болон бусад татвар ногдуулах шаардлагатай бол, татварыг ямар 
хэмжээгээр ногдуулах вэ гэдгийг тодорхойлохын тулд орлох бүтээгдэхүүнд шингэсэн импортын 
барааны хувь хэмжээг тооцож гаргах ёстой. Түүнийг тооцож гаргахын тулд нэг бол тухайн 
импортын бараа болон орлох бүтээгдэхүүний тоо хэмжээг үндэслэж, эсхүл эдгээр бараа болон 
бүтээгдэхүүний үнэ өртгийг үндэслэж болно.

Дотоодын хууль тогтоомжид дотоодын хэрэглээнд зориулан оруулахаар мэдүүлсэн 
барааны үнэ болон тоо хэмжээг, мөн түүнчлэн холбогдох гаалийн болон бусад татварын хувь 
хэмжээг аль цаг үеэр тооцож тодорхойлохыг заасан байна. (Ерөнхий хавсралтын Стандарт 
4.1 болон 4.5-ыг үз). Энэ нь барааг дотоодод боловсруулах горимд байршуулсан үе, эсхүл 
дотоодын хэрэглээнд зориулан оруулах Барааны мэдүүлэг гаргаж өгсөн үе байж болно. Тухайн 
барааны тоо хэмжээг тогтоох зорилгоор авч үзэх цаг үе нь ялангуяа барааны нэгжид мөнгөн 
илэрхийллээр тогтоосон гаалийн татвар ногдуулах барааны хувьд, мөн уурших, асгарч гоожих, 
г.м.-ээр жам ёсны алдагдал гардаг барааны хувьд илүү чухал асуудал байдаг.

Гадаадад гүйцээн боловсруулах (нэмэлт боловсруулалт хийх) зорилгоор илгээсэн орлох 
бүтээгдэхүүнийг дотоодын хэрэглээнд зориулан оруулахаар Барааны мэдүүлэг гаргаж өгсөн 
тохиолдолд гаалийн болон бусад татвар тооцохдоо анх ашигласан бараанд хамаарах гаалийн 
болон бусад татварыг харгалзан үзэхээс гадна дараах дүнгийн зөрүүг харгалзан үзнэ: 

(a) гадаадад гүйцээн боловсруулсан (нэмэлт боловсруулалт хийсэн)-ы дараа буцаан 
оруулсан бүтээгдэхүүнд хамаарах гаалийн болон бусад татварын дүн, болон 

(b) гадаадад гүйцээн боловсруулах (нэмэлт боловсруулалт хийх) зорилгоор түр 
хугацаагаар гаргасан бүтээгдэхүүнд хамаарах гаалийн болон бусад татварын 
дүн, хэрэв уг бүтээгдэхүүнийг тийм нэмэлт боловсруулалт хийгдсэн улсаас шууд 
импортлон оруулсан бол. 
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Стандарт 24

Холбогдох барааны мөн чанарын улмаас ашиглагдаж үгүй болсон барааны хувьд, тийнхүү үгүй 
болсныг гаалийн байгууллага зохих ёсоор тогтоосон бол орлох бүтээгдэхүүнийг экспортлох бүрд 
дотоодод боловсруулах горимыг дуусгавар болгох тухай заалт байвал зохино.

Орлох бүтээгдэхүүнийг экспортлох үүрэгтэй болохыг зааж өгсөн нь дотоодод боловсруулах 
горимд байршуулсан бараа ашигладаг үйлдвэрлэгч (боловсруулагч – processors) болон 
хилийн чанадаас оруулсан барааг шууд дотоодын хэрэглээнд зориулан оруулахаар мэдүүлдэг 
үйлдвэрлэгч (боловсруулагч) хоорондын эрх тэгш өрсөлдөөний тэнцвэртэй байдлыг 
алдагдуулахгүй гэсэн зорилготой юм. 

Хэрэв холбогдох импортын барааны мөн чанар (шинж байдал) буюу техникийн үзүүлэлт 
нь гэнэтийн нөхцөл байдал буюу давагдашгүй хүчин зүйлийн улмаас өөрчлөгдсөн бөгөөд 
үүнээс үүдэн дотоодод боловсруулах зөвшөөрөл олгосон орлох бүтээгдэхүүнийг гаргаж авах 
боломжгүй болсон тохиолдолд холбогдох этгээд юу болсон талаар (түүнд хяналт тавьж буй) 
гаалийн газарт мэдэгдэнэ. Энэ горимыг дуусгавар болгох зорилгоор тооцоо хийхэд тийнхүү 
өөрчлөлт орсон барааг бүрэн хэмжээгээр гэмтэж устсан бараа гэж үзэж болно. 

Өөрчлөлт оруулаагүй бараа, эсхүл орлох бүтээгдэхүүн бүрэн устсан буюу нөхөгдөхгүйгээр 
алдагдсан бол гаалийн байгууллага тийнхүү устсан буюу алдагдсан импортын барааны бодит 
тоо хэмжээг нотлох баримт гаргаж өгөхийг холбогдох этгээдээс хүснэ. Хэрэв тийнхүү нотлох 
баримтыг гаргаж өгөх боломжгүй бол, устсан буюу алдагдсан импортын барааны тоо хэмжээг 
тухайн бараа тийнхүү устсан буюу алдагдсан үед зөвшөөрөл (эрх) эзэмшигчийн мэдэлд байгаа 
нөөц бараан дундаас тухайн төрлийн импортын барааны ижил тоо хэмжээг үндэслэн тооцно. 
Жишээлбэл, алдагдал нь тухайн барааны ууршилт буюу хаталтаас үүдэлтэй байж болно. 

Үндэсний хууль тогтоомжид дотоодод боловсруулахыг зөвшөөрсөн тодорхой ангиллын 
барааны алдагдлыг тооцох стандарт хувь хэмжээг заасан байж болно. Энэ хувь хэмжээг 
боловсруулах үйл ажиллагааны бүтээмжийн хувь хэмжээг Стандарт 12-т заасны дагуу тогтооход 
харгалзан үзэж болно.

Практик зөвлөмж 25

Адил бараа ашиглан гаргаж авсан бүтээгдэхүүнийг энэ бүлгийн зорилгоор орлох бүтээгдэхүүн гэж 
үзнэ (адил бараагаар дүйцүүлэх).

Үндэсний хууль тогтоомжид экспортоор гаргаж буй бүтээгдэхүүнийг гол төлөв холбогдох 
импортын бараанаас гаргаж авсан байхыг шаарддаг. Гэвч зарим тохиолдолд жинхэнэ орлох 
бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэхийн тулд дотоодод боловсруулахыг зөвшөөрсөн бараатай адил 
бараа ашиглахыг зөвшөөрдөг. 

Ийм зөвшөөрөл олгогдсон тохиолдолд, тухайн адил бараа нь ерөнхийдөө тухайн 
импортын бараатай адил арилжааны чанартай, мөн адил техникийн үзүүлэлттэй байна. Гэвч 
онцгой тохиолдолд, адил бараа нь тухайн импортын бараатай харьцуулахад илүү нарийн 
боловсронгуй байж болно. 

Адил барааны талаарх мэдээллийг Барааны мэдүүлэгт дэлгэрэнгүй оруулж өгсөн байна. 
Тодруулбал, тэр нь зөвшөөрөлд тусгагдсан мэдээлэл (жишээлбэл, тарифын ангилал, арилжааны 
чанар болон техникийн үзүүлэлт)-ийг таньж мэдэх боломжтой хэмжээнд тодорхой байна.

Практик зөвлөмж 26

Хэрэв адил бараагаар дүйцүүлэхийг зөвшөөрсөн бол дотоодод боловсруулах горимд байршуулах 
барааг оруулахаас өмнө орлох бүтээгдэхүүн гаргахыг гаалийн байгууллага зөвшөөрөх ёстой.

Дотоодод боловсруулах горимд бараа байршуулах зөвшөөрөл бүхий этгээдэд илүү 
хөнгөлөлт үзүүлэх зорилгоор орлох бүтээгдэхүүнийг холбогдох импортын бараа ирэхээс өмнө 
гаалийн нутаг дэвсгэрээс гаргах (урьдчилан гаргах – prior exportation) зорилгоор уг орлох 
бүтээгдэхүүнийг адил бараагаар үйлдвэрлэхийг зөвшөөрч болно.
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Хэрэв урьдчилан гаргахыг зөвшөөрсөн бол гаалийн байгууллага холбогдох импортын 
барааг тухайн горимоор мэдүүлэх цаад хугацааг зааж өгсөн байна. Энэ хугацааг гол төлөв 
адил бараанаас гаргаж авсан орлох бүтээгдэхүүний экспортын мэдүүлгийг бүртгэж авсан 
өдрөөс эхлэн тоолдог бөгөөд (уг хугацааг тогтоохдоо) холбогдох импортын барааг худалдан 
авахад, мөн түүнийг тухайн гаалийн нутаг дэвсгэрт оруулах хүртэл тээвэрлэхэд шаардагдах 
хугацааг анхаарч үзнэ. 

Хэрэв урьдчилан гаргахыг зөвшөөрсөн бол энэ горим нь холбогдох импортын бараанд 
хамаарах Барааны мэдүүлгийг гаалийн байгууллага бүртгэж авснаар дуусгавар болно.

----------------------------------------
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1. ОРШИЛ

Үндэсний хууль тогтоомжид чөлөөт эргэлтэд байсан бөгөөд түр хугацаагаар гаргасан 
барааг үйлдвэрлэл, боловсруулалт, эсхүл засварт оруулсны үр дүнд бий болсон барааг 
дотоодын хэрэгцээнд зориулан оруулахаар мэдүүлэхэд уг барааг ихэвчлэн импортын гаалийн 
болон бусад татвараас бүрэн, эсхүл хэсэгчлэн чөлөөлнө гэж заасан байдаг. Тийнхүү чөлөөлөх 
гаалийн бүрдүүлэлтийн горимыг гадаадад боловсруулах горим гэнэ. 

2. ЗОРИЛГО БОЛОН ХАМРАХ ХҮРЭЭ

Гадаадад боловсруулах горимын гол зорилго нь үндэсний үйлдвэрийн газрууд 
үйлдвэрлэлийн өртгөө бууруулж, тэгснээр бүтээгдэхүүнээ илүү өрсөлдөхүйц үнэтэй болгоход 
оршино. Энэхүү сэдвийн хүрээнд “боловсруулах” гэдэгт гадаадад боловсруулах ажиллагааны 
тодорхойлолтод орсон үйлдвэрлэлийн болон боловсруулалтын үйл ажиллагаанаас гадна 
барааг савлах, баглаж боох, эсхүл дахин савлах үйл ажиллагааг оруулж болно. Үйлдвэрлэлийн 
болон боловсруулалтын үйл ажиллагаанд бага зэргийн боловсруулалт ч орно.

Энэ горимыг уг боловсруулах үйл ажиллагаа нь үндэсний эрх ашигт хохирол учруулахгүй 
гэж урьдчилан тооцоолсон нөхцөлд хэрэглэж болно. Гадаадад боловсруулалт хийсний дараа 
оруулж буй барааны импортын гаалийн болон бусад татварыг ихэвчлэн хэсэгчлэн чөлөөлдөг. 
Гэхдээ гадаадад хийгдсэн засварын үйл ажиллагаа үнэгүй хийгдсэн тохиолдолд бүрэн 
чөлөөлөгдөж болно. Энд дурдсан гаалийн болон бусад татвар гэдэгт нэмэгдсэн өртгийн албан 
татвар (НӨАТ) болон үйлчилгээний албан татвар (ҮТ) зэрэг барааг оруулахад ногдуулдаг 
дотоодын татварууд орно. 

3. ҮНДСЭН ОНЦЛОГ ШИНЖ 

Гадаадад боловсруулах горимоор чөлөөт эргэлтэд байгаа барааг гаалийн нутаг дэвсгэрээс 
түр хугацаагаар гаргах боломжтой болно. Дараа нь гадаадад боловсруулах үйл ажиллагааны 
үр дүнд бий болсон орлох бүтээгдэхүүнүүдийг импортын гаалийн болон бусад татвараас 
бүрэн, эсхүл хэсэгчлэн чөлөөлж оруулж болно. 

Тиймээс бүрмөсөн гаргах горимд байршуулсан бараатай адилгүйгээр гаалийн нутаг 
дэвсгэрт чөлөөт эргэлтэд байгаа барааг түр хугацаагаар гаргаж, дараа нь (засвар хийсний 
дараа, үйлдвэрлэлд оруулсны дараа, эсхүл бусад бараанд шингэж орсны дараа) гаалийн 
нутаг дэвсгэрт буцаан оруулахад чөлөөт эргэлтэд байгаа бараа хэвээр нь тооцож импортын 
гаалийн болон бусад татвар (бүрэн эсхүл хэсэгчлэн) авдаггүй.

Тийм ч учраас түр хугацаагаар гаргасан барааг ялган таних тохирох арга хэмжээ авч, 
тэгснээр орлох бүтээгдэхүүнийг уг түр хугацаагаар гаргасан бараанаас бүрэн, эсхүл хэсэгчлэн 
гарган авсныг тогтоох боломжтой байх ёстой. 

Тухайн барааг гаргах үед гадаадад боловсруулах горимд байршуулахаар мэдүүлэх 
нь чухал. Экспортын мэдүүлэг нь экспортлогч бараагаа гадаадад боловсруулах горимд 
байршуулах хүслээ илэрхийлж байгаа, мөн гаалийн байгууллага аливаа шаардлагатай хяналт 
тавьж хэрэгжүүлэх боломжийг бүрдүүлж өгч байгаа нэг хэрэгсэл юм.

Зарим улс орнууд гаалийн нутаг дэвсгэрт дотоодод боловсруулах горимд байршуулсан 
бараанд энэ горимыг хэрэглэдэг. Эдгээр улсуудад түр хугацаагаар гаргасан тухайн барааг, 
эсхүл орлох бүтээгдэхүүнийг дараа нь буцаан оруулахад дотоодод боловсруулах горимд 
дахин байршуулж болно. 

Энэхүү заавар нь гадаадад боловсруулах горимыг зохицуулж буй ерөнхий зарчмууд, 
ердийн тохиолдолд хийж гүйцэтгэх ёс журмын ажиллагаа, уг ёс журмын ажиллагаа болон 
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горимыг хялбарчлах арга замуудыг боловсронгуй болгоход чиглэсэн. Зарим улс орнууд 
боловсруулах үйл ажиллагаанд барааг засварлах үйл ажиллагаа хамаарах бол “сольж тавих 
систем” (replacement system)-ийг хэрэглэдэг. (Зүүлт I-ийг үзнэ үү.) 

Энэ заавар бүрмөсөн гаргах үйл ажиллагааг зохицуулсан заалтуудад хамаарахгүй. 

4. ТОДОРХОЙЛОЛТ
Е1/F2  “Орлох бүтээгдэхүүн” гэж гадаадад гаргаж авсан бөгөөд гадаадад 

боловсруулах горим ашиглахыг зөвшөөрсөн барааны үйлдвэрлэл, 
боловсруулалт, эсхүл засвар хийсний үр дүнд бий болсон бүтээгдэхүүнийг 
хэлнэ;

E2/F1  “Гадаадад боловсруулах” гэж гаалийн нутаг дэвсгэрт чөлөөт эргэлтэд 
байгаа барааг гадаадад үйлдвэрлэл, боловсруулалт, эсхүл засварт 
оруулахаар түр хугацаагаар гаргаж, дараа нь импортын гаалийн болон 
бусад татвараас бүрэн, эсхүл хэсэгчлэн чөлөөлж буцаан оруулах гаалийн 
горимыг хэлнэ. 

Энэхүү конвенцийн нэгээс дээш тооны хавсралтыг тайлбарлахад шаардлагатай нэр 
томьёоны бүх тодорхойлолтыг Ерөнхий хавсралтад оруулсан байгаа. Зөвхөн нэг горим буюу 
нэг практик ажиллагаанд хамаарах нэр томьёоны тодорхойлолт тухайн Тусгай хавсралт буюу 
тухайн бүлэгт байгаа.

5. ЗАРЧИМ

Стандарт 1

Гадаадад боловсруулах нь энэ бүлгийн заалтаар, мөн холбогдолтой бол Ерөнхий хавсралтын 
заалтаар зохицуулагдана.

Шинэчлэн найруулсан Киотогийн конвенц нь заавал дагаж мөрдөх хэд хэдэн үндсэн 
заалттай бөгөөд тэдгээр нь Ерөнхий хавсралтад байдаг. Гаалийн байгууллагууд өөрсдийн 
өдөр тутмын үйл ажиллагаандаа мөрдлөг болгон ажилладаг гаалийн горим болон практик 
ажиллагааг хоорондоо уялдуулж, хялбарчлахад хэрэгтэй гэж үзсэн гол гол зарчмууд Ерөнхий 
хавсралтад тусгагдсан байгаа. 

Ерөнхий хавсралтын тэдгээр үндсэн заалтууд нь бүх Тусгай хавсралт болон бүх бүлэгт 
хамааралтай учир тэдгээр үндсэн заалтууд бүгд гадаадад боловсруулахад хамаарна. Энэ 
бүлгийн заалтыг хэрэгжүүлэхдээ түүгээр зохицуулагдаагүй асуудлын хувьд Ерөнхий хавсралтын 
хөнгөлөлтийн ерөнхий зарчмуудыг байнга удирдлага болгон ажиллавал зохино. Ялангуяа, 
Ерөнхий хавсралтын Ерөнхий зарчмын тухай 1 дүгээр бүлэг, Гаалийн болон бусад татварын 
тухай 4 дүгээр бүлэг болон Гаалийн хяналтын тухай 6 дугаар бүлгийг Гадаадад боловсруулах 
тухай энэ бүлэгтэй холбож уншина. 

Хэлэлцэн тохирогч Талууд ялангуяа Ерөнхий хавсралтын Стандарт 1.2-ыг анхаарах ёстой 
бөгөөд үндэсний хууль тогтоомждоо гадаадад боловсруулах ажиллагааны хувьд хангасан 
байвал зохих болзол нөхцөл, мөн хийж гүйцэтгэсэн байх ёс журмын ажиллагааг заасан байна. 

Хэлэлцэн тохирогч Талууд энэ конвенцийн 2 дугаар зүйлд заасны дагуу энэ бүлэгт 
Хавсралтад зааснаас илүү хөнгөлөлт үзүүлэхийг эрмэлзэнэ. 

Практик зөвлөмж 2

Гадаадад боловсруулахыг тухайн барааг зөвхөн тухайлсан нэг улсад үйлдвэрлэх, боловсруулах, 
засварлах ёстой гэдэг үндэслэлээр зөвшөөрөхгүй байж болохгүй. 

Энэхүү Практик зөвлөмж нь гадаадад боловсруулах горимын гаалийн ёс журмын үйл 
ажиллагааг хэрэгжүүлэхэд гадаадад боловсруулалт хийгдэх улс орныг ялгаварлан үзэх байдал 
үүсэхээс сэргийлэх зорилготой. 
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Конвенцийн 3 дугаар зүйлд зааснаар, Хэлэлцэн тохирогч Талууд өөрсдийн үндэсний 
хууль тогтоомжоос эх үндэстэй хориг, хязгаарлалтыг бүрэн хэрэгжүүлэх эрхтэй. Гэвч энэ нь 
чөлөөт эргэлтэд байгаа барааг гадаадад боловсруулахаар гаргах яг энэ тохиолдолд Хэлэлцэн 
тохирогч Талууд барааг гадаадад боловсруулахаар илгээж буй тухайн орноос хамаарсан 
хориг, хязгаарлалт тогтоож мөрдөхийг дэмжээгүй. 

Энэ нь гаалийн байгууллагаас барааг буцаан дотоодын хэрэглээнд зориулан оруулах үед 
тавих гаалийн хяналтыг янз бүрийн хэмжээгээр зохицуулахад саад болохгүй. Гэвч Гаалийн 
байгууллага хяналт шалгалтын энэ үүргээ хэрэгжүүлэхдээ Ерөнхий Хавсралтын 6 дугаар бүлэг 
болон түүний зааврын дагуу эрсдэлийн удирдлагын арга техникийг ашиглана. 

6. ЕРДИЙН ТОХИОЛДОЛД ХИЙЖ ГҮЙЦЭТГЭХ  
ЁС ЖУРМЫН АЖИЛЛАГАА

6.1. Үйлчлэх хүрээ 

Стандарт 3 

Гадаадад боловсруулахаар түр хугацаагаар гаргахыг тухайн барааны эзнээр хязгаарлахгүй. 

Ерөнхийдөө гадаадад боловсруулах горимыг ашиглах явдлыг гадаадад боловсруулах үйл 
ажиллагааг хариуцан явуулах этгээдэд зөвшөөрөх бөгөөд тэр нь тухайн барааны эзэн байх 
албагүй. 

Практик туршлагаас үзвэл, энэ горимыг голчлон гэрээлэгч нар ашигладаг. Энэ горимд бараа 
байршуулах зөвшөөрөл эзэмшигч нь “гэрээлэгч” байна. Тэрхүү этгээд нь бараа боловсруулах 
үйл ажиллагааг зохион байгуулдаг бөгөөд барааг гаргаж, гадаадад боловсруулсны дараа 
орлох бүтээгдэхүүнийг дотоодын хэрэглээнд зориулан оруулахаар мэдүүлдэг байна. 

7. БАРААГ ГАДААДАД БОЛОВСРУУЛАХ  
ГОРИМД БАЙРШУУЛАХ

7.1. Зөвшөөрөл (эрх) олгох 

Стандарт 4

Гадаадад боловсруулахад шаардагдах урьдчилсан зөвшөөрөл олгох тохиолдлууд болон тийм 
зөвшөөрөл олгох эрх бүхий байгууллагыг үндэсний хууль тогтоомжид заасан байна. Ийм тохиолдол 
аль болох цөөн байвал зохино. 

Олон (гаалийн) байгууллагын хувьд (олон улс оронд) гадаадад боловсруулах горимд 
бараа байршуулах зөвшөөрлийг (эрхийг) эрх бүхий төрийн байгууллагаас олгодог. Энэхүү эрх 
бүхий төрийн байгууллага нь гаалийн байгууллага, эсхүл тийм зөвшөөрөл (эрх)-ийг эдийн 
засгийн бодлогыг үндэслэн батлах эрх мэдэл бүхий төрийн өөр нэг агентлаг (жишээлбэл, 
эдийн засгийн хэрэг явдал, эсхүл гадаад худалдааны асуудал эрхэлсэн засгийн газрын бүтцийн 
нэгж байгууллага) байж болно. Гэвч гаалийн байгууллага энэ горимд шаардагдах бүх болзол 
нөхцөл хангагдсан байх арга хэмжээ авч, холбогдох зөвшөөрлийг (эрхийг) олгоно.

Зөвшөөрөл олгох нөхцөл шаардлага

Зөвшөөрөл олгоход гол төлөв дараах нөхцөлийг хангасан байна:

- Боловсруулах үйл ажиллагааг хариуцан явуулах этгээд тухайн гаалийн нутаг дэвсгэрт 
байгуулагдсан байх;

- түр хугацаагаар гаргасан барааг боловсруулсны үр дүнд тухайн орлох бүтээгдэхүүн бий 
болохыг тогтоох боломжтой байх; мөн
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- Дор дурдсан “эдийн засгийн нөхцөл шаардлага”-ыг хангасан байх. 

Гаалийн байгууллага зөвшөөрөл олгоход шаардлагатай бүх нөхцөл шаардлага хэрэгжсэн 
байх явдлыг хангана. 

(а) Эдийн засгийн нөхцөл шаардлага

Гадаадад боловсруулах горимын зөвшөөрлийг бараанд хийгдэхээр төлөвлөж буй 
боловсруулалт үндэсний боловсруулагч буюу үйлдвэрлэгч нарын үндсэн эрх ашигт ноцтой 
хохирол учруулж болзошгүй байвал олгохгүй. 

 Барааг гадаадад боловсруулах тохиолдолд аль нэг улс орны эдийн засгийн эрх ашиг 
(ашиг сонирхол)-ийг тогтооход хүндрэлтэй байдаг. Учир нь энэ горим гадаадын ажлын 
байранд эерэгээр нөлөөлдөг боловч үндэсний үйлдвэрлэгч нарын үйлдвэрлэлийн зардлыг 
бас бууруулдаг.

Тийм учраас энэ тохиолдолд үндэсний үйлдвэрлэгч нарын үйлдвэрлэлийн нийт өртгийг 
гадаадад туслан гүйцэтгэх гэрээ байгуулах замаар хамгийн их хэмжээгээр бууруулах болон 
бусад (харийн) улсын үйлдвэрлэгч нарт зориулан гүйцэтгэдэг энэхүү боловсруулах үйл 
ажиллагааг үндэсний аж үйлдвэрийн өрсөлдөх чадвар буурах эрсдэлд орохооргүй хэмжээнд 
тогтоон барих хоёрын тэнцвэрийг олсон байх ёстой.

Импортын гаалийн болон бусад татвараас бүрэн чөлөөлөх нь зөвхөн гадаадад үнэ 
төлбөргүй хийж гүйцэтгэсэн зарим төрлийн засварын ажилд хамаардаг учир татвараас 
хэсэгчлэн чөлөөлөх замаар тодорхой хэмжээний хамгаалалттай байлгаж буй өөр бусад бүх 
тохиолдолд энэхүү эдийн засгийн нөхцөл шаардлага хэр нийцэлтэйг голчилж шалган үзэж 
(хянан үзэж) байна. 

(б) Зөвшөөрөл (эрх) олгох

Холбогдох зөвшөөрлийг (эрхийг) тухайн боловсруулалтын үйл ажиллагааг хариуцан 
гүйцэтгэх, эсхүл түүнийг зохион байгуулах этгээдийн хүсэлтийг үндэслэн гаалийн байгууллага 
олгоно. Зөвшөөрөл (эрх) авах хүсэлтийг дараах байдлаар гаргаж болно:

- ердийн журмаар хүсэлт гаргах (ердийн/стандарт хүсэлт); эсхүл

- хялбарчилсан журмаар хүсэлт гаргах (хялбарчилсан хүсэлт). 

Ердийн/стандарт хүсэлт 

Ердийн хүсэлтийн хувьд холбогдох зөвшөөрлийг барааг гадаадад боловсруулах горимд 
байршуулахаас өмнө олгоно. Ердийн хүсэлт нь гадаадад боловсруулах том хэмжээний, эсхүл 
байнгын үйл ажиллагааг эрхлэн явуулахаар зорьж буй этгээдэд хамаарна. 

Өргөдлийн маягтад дараах мэдээлэл байх шаардлагатай бөгөөд уг мэдээллийг холбогдох 
зөвшөөрөлд тусгаж баталгаажуулсан байна:

•	 Өргөдөл гаргагч этгээдийн нэр буюу байгууллагын нэр болон хаяг.

•	 Боловсруулах барааны тухай дараах мэдээлэл:

- Худалдааны болон/эсхүл техникийн тодорхойлолт (бичиглэл). Тодорхойлолт нь тухайн 
өргөдлийн хариу шийдвэр гаргахад дөхөмтэй байхаар маш тодорхой, дэлгэрэнгүй 
байна. Тодорхойлолтод гаалийн байгууллага зөвшөөрлийн ашиглалтыг шалгахад тус 
дөхөм болох хангалттай мэдээлэл (өгөгдөл) тусгагдсан, түүний дотор бүтээмжийн 
хүсэн хүлээсэн хувь хэмжээг заасан байна.

- Тарифын ангиллын заалт.

- Тодорхой хугацааны экспортын мэдээг үндэслэн тооцож гаргасан тоо хэмжээ.

- Тодорхой хугацааны экспортын мэдээг үндэслэн тооцож гаргасан гаалийн үнэ.

•	 Орлох	 бүтээгдэхүүн	 болон	 төлөвлөсөн	 импортын	 (төлөвлөсөн	 импортын	 үйл	
ажиллагааны) тухай дараах мэдээлэл:



Шинэчлэн найруулсан Киотогийн конвенцийн Тусгай хавсралтын заавар

174          2003 оны 7 дугаар сар

- Худалдааны болон/эсхүл техникийн тодорхойлолт (бичиглэл). Орлох бүтээгдэхүүн 
тус бүрийн тодорхойлолт нь тухайн өргөдлийн хариу шийдвэр гаргахад дөхөмтэй 
байхаар маш тодорхой, дэлгэрэнгүй байна. Тодорхойлолтод гаалийн байгууллага 
зөвшөөрлийн ашиглалтыг шалгахад тус дөхөм болох  хангалттай мэдээлэл (өгөгдөл) 
тусгагдсан, түүний дотор бүтээмжийн хүсэн хүлээсэн хувь хэмжээг заасан байна.

- Тарифын ангиллын заалт (гаргаж авсан орлох бүтээгдэхүүн тус бүрээр).

- Гол нэрийн орлох бүтээгдэхүүнүүд.

- Төлөвлөсөн импорт (төлөвлөсөн импортын үйл ажиллагаа).

- Бүтээмжийн хүсэн хүлээсэн хувь хэмжээ, эсхүл уг хувь хэмжээг гаалийн байгууллага 
хэрхэн тооцож тогтоох аргачлал.

- Орлох бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх зорилгоор түр хугацаагаар гаргасан бараанд хийгдэх 
боловсруулах үйл ажиллагааны (мөн чанарын) тодорхойлолт.

- Шаардагдах цаг хугацааны тооцоо:

§ Нэг багц (жишээлбэл, нэгжээр буюу тоогоор илэрхийлэгдсэн байх) бараанд 
боловсруулалт хийхэд шаардагдах дундаж цаг хугацаа;

§ Боловсруулах үйл ажиллагаа дууссанаас хойш орлох бүтээгдэхүүнийг импортлох 
хүртэл зарцуулагдах цаг хугацаа (буцаан оруулах цаг хугацаа);

- Орлох бүтээгдэхүүнээс гадаадын орц (гадаадын бараа)-ыг ялган таних хамгийн 
тохиромжтой арга (аргууд).

- Дараах нөхцөлд тохирно гэж үзэж санал болгох гаалийн газар:

§ Энэ горимын явцад хяналт тавих үүргийг хариуцан гүйцэтгэх гаалийн газар;

§ Гадаадад боловсруулах Барааны мэдүүлэг хүлээн авах гаалийн газар;

§ Барааг гаалийн зохих горимд байршуулах Барааны мэдүүлэг хүлээн авч, энэ горимыг 
цуцлах гаалийн газар.

- Гадаадад боловсруулах барааг түр хугацаагаар гаргахаар төлөвлөж буй хугацаа 
(зөвшөөрлийн төлөвлөсөн ёсоор үйлчлэх хугацаа).

Хялбарчилсан хүсэлт 

Холбогдох зөвшөөрөл авах хялбарчилсан хүсэлтийг барааг гадаадад боловсруулах 
зорилгоор Барааны мэдүүлэг гаргаж өгөх замаар гаргана. Энэ нь ерөнхийдөө импортлогч 
гадаадад боловсруулалт хийх нэг удаагийн онцгой нөхцөлд, мөн боловсруулах үйл ажиллагааг 
хянахад хялбар байх тохиолдолд хамаарна.  

Хялбарчилсан хүсэлтийг мөн гадаадад боловсруулах ажиллагаа нь эдийн засгийн 
нөлөө багатай байх тохиолдлоор, жишээлбэл, арилжааны шинжгүй бараанд хамаарах үйл 
ажиллагаагаар, эсхүл засварын үйл ажиллагаагаар хязгаарлаж болно. Барааг гадаадад 
боловсруулах горимд байршуулах хялбарчилсан хүсэлт гаргахыг (тухайн улсад) зөвшөөрдөг 
бол гаалийн байгууллага барааг гадаадад боловсруулах горимд байршуулах Барааны 
мэдүүлгийг тийм зөвшөөрөл хүссэн өргөдөлд тооцож хүлээн авна. Энэ тохиолдолд тухайн 
Барааны мэдүүлгийг гаалийн байгууллагад бүртгэн авснаар тэр нь холбогдох зөвшөөрлийг 
(тэрхүү Барааны мэдүүлгээр) олгосон хэрэг болж, тийм зөвшөөрөлд хамаарах болзол 
нөхцөлийг тухайн барааны хувьд хангасан байхыг тулган шаардана.

Гадаадад боловсруулах зөвшөөрөл олгоход шаардлагатай мэдээллийг холбогдох Барааны 
мэдүүлэгт тусгаагүй бол гаалийн байгууллага мэдүүлэгчээс дараах мэдээллийг агуулсан бичиг 
баримтыг тусад нь гаргуулан авч болно:

- энэ горимыг ашиглахаар өргөдөл гаргасан этгээд мэдүүлэгчээс өөр бол өргөдөл 
гаргагч этгээдийн нэр буюу байгууллагын нэр болон хаяг;
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- боловсруулах үйл ажиллагааны (мөн чанарын) тодорхойлолт;

- орлох бүтээгдэхүүний худалдааны болон/эсхүл техникийн тодорхойлолт (бичиглэл);

- бүтээмжийг тооцсон хувь хэмжээ, эсхүл хэрэв боломжтой бол, уг хувь хэмжээг хэрхэн 
тооцож тогтоох аргачлал; 

- (буцаан) оруулахаар тооцсон хугацаа; болон 

- Тухайн боловсруулах үйл ажиллагааг явуулахаар төлөвлөж буй улс. 

Гаалийн, эсхүл эдийн засгийн холбоодын хувьд барааг гаалийн нэг нутаг дэвсгэрт хамаарах 
хэд хэдэн орноос экспортоор гаргахад тэдгээр орнуудын аль нэг орны гаалийн байгууллагаас 
нэгдсэн нэг зөвшөөрөл (a single authorization) олгож болох бөгөөд тэр нь холбогдох барааг 
түр хугацаагаар гаргах бусад орнуудад хүчинтэй байна.

Зарчмын хувьд, зөвшөөрөл нь түүнийг олгосон өдрөөс эхлэн хүчинтэйд тооцогдоно. 

Зөвшөөрлийн хүчинтэй үйлчлэх хугацааг гаалийн байгууллага (дээр дурдсан шиг) эдийн 
засгийн нөхцөл шаардлагад нийцүүлэн, мөн өргөдөл гаргагчийн тусгай хэрэгцээ шаардлагыг 
харгалзан үзэж тогтооно. Эдгээр нөхцөл шаардлагыг зөвшөөрөлд тусгасан интервалын дагуу 
тогтмол хугацаагаар дахин хянан үзэж байж болно. 

Хяналт ба аудит 

Ерөнхий Хавсралтын 6 дугаар бүлэг, түүний зааварт хяналт, аудитын талаар заасан байгаа. 
Гадаадад боловсруулахыг ихэвчлэн орлох бүтээгдэхүүнээс гадаадын барааг (гадаадын орцыг) 
ялган таних боломжтой, гадаадад боловсруулах хугацааг тогтоох боломжтой, мөн энэхүү 
горимын дагуу барааг гаргах этгээдийн хүлээх үүргийг тодорхойлох боломжтой нөхцөлд 
зөвшөөрдөг. 

Барааг шалгах 

Барааг шалгах тухай Ерөнхий Хавсралтын 3 дугаар бүлэг болон түүний зааварт заасан. 
Барааг шалгах үйл ажиллагаа ихэвчлэн орлох бүтээгдэхүүний Барааны мэдүүлгийг гаргаж 
өгсөн (илгээсэн) гаалийн газарт явагддаг. 

Барааг холбогдох этгээдийн байр, агуулах, талбайд очиж шалгах явдлыг, жишээлбэл, тэр 
нь бараа шалгах ажиллагааг хөнгөвчлөх, эсхүл тухайн барааны мөн чанарын улмаас гаалийн 
байгууллагын байранд шалгахад тохиромжгүй нөхцөлд зөвшөөрнө. Гаалийн байгууллага 
мэдээж хэрэг зөвхөн тийш нь томилон ажиллуулах байцаагч байгаа тохиолдолд тийнхүү 
хувийн байр байгууламж, агуулах, талбайд очиж шалгалт хийх явдлыг зөвшөөрнө. 

Барааг мэдүүлэгчийн байр, агуулах, талбайд аваачиж шалгахын тулд гаалийн байгууллага 
түүнийг импортоор оруулсан гаалийн байгууллагаас бараа хүрэх (буух) газар хүртэл гаалийн 
битүүмжлэлтэй, эсхүл зарим өөр хэлбэрийн хяналтын дор тээвэрлэхийг шаардаж болно. 

Практик зөвлөмж 5 

Гадаадад боловсруулах байнгын үйл ажиллагаа эрхэлдэг этгээдэд, түүний хүсэлтийг үндэслэн тийм 
үйл ажиллагааг хамарсан ерөнхий зөвшөөрөл олгоно. 

Гадаадад боловсруулах байнгын үйл ажиллагаа эрхэлдэг худалдаа эрхлэгчдэд ерөнхий 
зөвшөөрөл олгох нь тухайн худалдаа эрхлэгчийн болон гаалийн байгууллагын аль алиных 
нь ажлыг хөнгөвчилсөн арга хэмжээ юм. Тэдгээр худалдаа эрхлэгч нарын гаалийн хууль 
тогтоомж сахилтын түвшин ихэвчлэн сайн байх бөгөөд тиймээс ч тэдний бүрдүүлэлт бүрд 
гаалийн байгууллага тэр болгон оролцоод байх шаардлагагүй гэж үздэг. Гаалийн байгууллагын 
хувьд олон тооны зөвшөөрлийг нэг нэгээр нь шалгаж, олгоход шаардлагатай хүн хүч болон 
бичиг цаас хэмнэгдэнэ. Ерөнхий зөвшөөрөл олгохдоо гадаадад боловсруулах бараа тодорхой 
хэмжээнээс үл давах, мөн боловсруулах үйл ажиллагааг тогтоосон хугацаанд явуулж дуусгах 
нөхцөл тавьж болно. 
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7.2. Бүтээмжийн хувь хэмжээ

Практик зөвлөмж 6  

Эрх бүхий байгууллагууд шаардлагатай гэж үзвэл, эсхүл тухайн үйл ажиллагааг хөнгөвчилнө гэж 
үзвэл, гадаадад боловсруулах үйл ажиллагааны бүтээмжийн хувь хэмжээг тогтооно. Янз бүрийн 
төрлийн орлох бүтээгдэхүүний тодорхойлолт, чанар, тоо хэмжээг уг хувь хэмжээг тогтоохдоо зааж 
өгсөн байна.

Бүтээмжийн хувь хэмжээ нь ерөнхийдөө түр хугацаагаар гаргасан бараанаас гарган авсан 
орлох бүтээгдэхүүний тоо хэмжээг заана. Энэхүү хувь хэмжээг тогтоохдоо, уг түр хугацаагаар 
гаргасан барааны мөн чанараас хамаарч түүнийг ашигласнаас гарах алдагдлыг харгалзан 
үзнэ.

Бүтээмжийн хувь хэмжээг тогтоосноор экспортлогч уг горимын дагуу хэр хэмжээний 
барааг буцаан оруулах боломжтой, эсхүл шаардлагатайг мэдэж болно. “Шаардлагатай” гэдэг 
нь боловсруулалтын явцад бий болсон орлох бүтээгдэхүүнийг бүгдийг нь буцаан оруулах 
нөхцөлтэй тохиолдолд яригдана. 

Гаалийн байгууллага бүтээмжийн хувь хэмжээг тогтоохдоо гадаадад боловсруулах 
үйл ажиллагааны техникийн мэдээлэл, эсхүл ашиглаж болохоор бол ижил төрлийн үйл 
ажиллагааны талаар тухайн оронд нь бэлэн байх мэдээллийг авч үзнэ. 

Зарим улс орнуудад гадаадад боловсруулах үйл ажиллагааны бүтээмжийн жишиг 
(стандарт) хувь хэмжээг дараах нөхцөлд тогтоож болно:

- гадаадад боловсруулах үйл ажиллагаанд хамаарах барааны үзүүлэлт харьцангуй 
тогтмол байх;

- гадаадад боловсруулах үйл ажиллагаа нь жирийн байдлаар техникийн тодорхой 
заагдсан нөхцөлийн дагуу явагдах; мөн

- гадаадад боловсруулах үйл ажиллагааны үр дүнд бий болсон орлох бүтээгдэхүүний 
чанар тогтмол нэг хэвийн байх. 

Бүтээмжийн хувь хэмжээг ерөнхийдөө барааг уг горимд байршуулах үед тогтооно. Гэхдээ 
өөр аргагүй бол хамгийн сүүлчийн хугацаа гэхэд орлох бүтээгдэхүүнийг дотоодын хэрэглээнд 
зориулан оруулах мэдүүлгийг бүртгэж авсан өдөр уг хэмжээг тогтоож болно.

6.3. Ялган таних арга хэмжээ

Стандарт 7

Гадаадад боловсруулах барааг ялган танихтай холбогдсон шаардлагыг гаалийн байгууллага 
тогтооно. Тийм шаардлага тавихдаа уг барааны мөн чанар, тухайн үйл ажиллагааны онцлог, мөн 
холбогдох ашиг сонирхлуудын ач холбогдлыг зохих ёсоор анхаарна. 

Гаалийн байгууллага орлох бүтээгдэхүүнүүдийг уг түр хугацаагаар гаргасан бараагаар 
(эсхүл түүнийг ашиглан) үйлдвэрлэсэн болохыг, ялангуяа дараах зүйлсийн аль тохиромжтойг 
ашиглан тогтоох боломжийг бүрдүүлнэ:

(а) үйлдвэрлэгчээс тавьсан тусгай тэмдэглэгээ буюу дугаарын бүртгэл, тэмдэглэл;

(b) лац ломбо, тамга тэмдэг, эсхүл дангаар хэрэглэх өөр бусад тэмдэглэгээ;

(c) дээж загвар, зураг, эсхүл техникийн тодорхойлолт;

(d) шинжилгээний дүгнэлт;

(е) урьдчилан тооцсон уг үйл ажиллагаанд хамаарах, орлох бүтээгдэхүүнийг түр 
хугацаагаар гаргасан бараагаар үйлдвэрлэнэ гэдгийг тодорхой байдлаар илтгэн 
харуулах нотлох баримт (гэрээ, захидал (албан бичиг буюу албан зурвас), үнийн 
нэхэмжлэх г.м.).
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8. БАРАА ГААЛИЙН НУТАГ ДЭВСГЭРИЙН ГАДНА БАЙХ

Стандарт 8 

Гаалийн байгууллага гадаадад боловсруулах хугацааг тохиолдол бүрээр тогтооно. 

Гаалийн байгууллага орлох бүтээгдэхүүнийг импортлох хугацааг тогтоох ёстой. Уг 
хугацааг тогтоохдоо, боловсруулах үйл ажиллагаа явуулахад шаардагдах хугацааг, түүнчлэн 
тухайн гаалийн нутаг дэвсгэр дэх эдийн засгийн нөхцөл шаардлага болон өргөдөл гаргагч 
этгээдийн тусгай хэрэгцээ шаардлагыг харгалзан үзнэ. Энэ хугацаа ерөнхийдөө барааг 
гадаадад боловсруулах горимд байршуулахаар гаргаж өгсөн экспортын мэдүүлгийг бүртгэж 
авсан өдрөөс эхэлнэ.

Хамгийн урт (хамгийн цаад) нэг хугацаа тогтоон, тийм хугацааг бараа экспортлох 
тохиолдол бүрд автоматаар (шууд) мөрдөх шаардлага бараг байхгүй. Жишээлбэл, хэрэв 
үндэсний хууль тогтоомжид засвар хийх зорилготой барааг гадаадад боловсруулах горимд 
байршуулах хугацааны хязгаарыг нэг жилээр тогтоочихвол, ялангуяа зөвхөн өчүүхэн жижиг 
засварын хувьд тийнхүү шууд тогтоосон цаад хугацаа нь ямагт зохимжтой биш байж болно.

Амар хялбар байх үүднээс хуанлийн аливаа нэг сар буюу улирлын дундуур эхэлсэн 
хугацааг дараагийн сарын буюу дараагийн улирлын эцсийн өдрөөр дуусгавар болгож болох 
юм. 

Хэрэв гадаадад боловсруулах ажиллагаанд тухайн тохиолдол бүрээр биш, ерөнхийд нь 
ерөнхий нэг хугацаа тогтоосон бол түүнийг илүү хөнгөлөлт үзүүлж байгаа хэрэг гэж үзэж 
болно.

Практик зөвлөмж 9

Гаалийн байгууллага холбогдох этгээдийн хүсэлтээр, мөн үндэслэлтэй гэж үзсэн бол анх 
тогтоосон аливаа хугацаагаа сунгана. 

Уг горимд бараа байршуулах эрх (зөвшөөрөл) бүхий этгээдээс хугацаагаа сунгуулах тухай 
бодит үндэслэл бүхий зохих ёсны хүсэлт гаргасан бол гаалийн байгууллага уг хугацааг сунгаж 
өгнө. Нөхцөл байдал тийнхүү шаардаж байвал гаалийн байгууллага анх зөвшөөрсөн хугацаа 
нь дууссан байлаа ч уг хугацааг сунгах явдлыг бас дэмжиж байгаа.

9. ОРЛОХ БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙГ ОРУУЛАХ

Стандарт 10

Тухайн барааг гадаадад боловсруулахаар түр хугацаагаар гаргаснаас өөр гаалийн газраар орлох 
бүтээгдэхүүн оруулахыг зөвшөөрсөн заалт байвал зохино. 

Орлох бүтээгдэхүүнийг дотоодын хэрэглээнд зориулан оруулах үйл ажиллагааны үндсэн 
онцлог шинж нь дотоодын хэрэглээнд зориулан оруулах бусад үйл ажиллагааныхтай адил 
байна. Үүнээс гадна гаалийн байгууллага орлох бүтээгдэхүүнээ ялган таних арга хэмжээ авах 
шаардлагатай. 

Ерөнхийд нь авч үзвэл, дотоодын хэрэглээнд зориулан оруулах мэдүүлгийг холбогдох 
зөвшөөрөлд заасан гаалийн газарт гаргаж өгнө. Гэсэн хэдий ч эрх бүхий байгууллага уг 
мэдүүлгийг өөр бусад гаалийн газарт гаргаж өгөхийг зөвшөөрч болно. 

Гаалийн нэг нутаг дэвсгэр хэд хэдэн орны нутаг дэвсгэрээс бүрдэж байвал (жишээлбэл, 
Гаалийн, эсхүл эдийн засгийн холбооны хувьд), гурвалжилсан сүлжээ (triangular traffic)-г 
зөвшөөрнө. Гурвалжилсан сүлжээ гэдэг нь гадаадад боловсруулах горимд байгаа орлох 
бүтээгдэхүүнийг дотоодын хэрэглээнд зориулан оруулахаар холбогдох барааг түр хугацаагаар 
гаргасан улсаас өөр улсад мэдүүлж, бүрдүүлэлт хийлгэх арга юм.



Шинэчлэн найруулсан Киотогийн конвенцийн Тусгай хавсралтын заавар

178          2003 оны 7 дугаар сар

Энэ системээр ажиллахад холбогдох орнуудын гаалийн байгууллагын хооронд мэдээлэл 
солилцох явдлыг зөвшөөрсөн тодорхой дүрэм журмыг дагаж мөрдөх хэрэг гарна. 

Стандарт 11

Орлох бүтээгдэхүүнийг нэг буюу хэд хэдэн удаагийн ачилтаар оруулахыг зөвшөөрсөн заалт байвал 
зохино.

Ложистикийн болон худалдаа арилжааны шаардлагын улмаас гадаадад боловсруулахаар 
бараагаа илгээсэн этгээд орлох бүтээгдэхүүнийг нэг биш удаагийн ачилтаар оруулах хэрэгтэй 
болж болох учраас Стандарт 11-ийн дагуу гаалийн байгууллага тийм төрлийн импортыг 
зөвшөөрнө. Гаалийн байгууллага ачилт тус бүрээр гадаадад боловсруулах горимын нөхцөл 
шаардлага хангагдаж байгаа эсэх хяналт тавих шаардлагатай арга хэмжээг авна. Тэдгээр арга 
хэмжээнд барааг ялган таних, импортын бүртгэл мэдээнүүдийг хооронд нь тулган шалгах 
болон бусад байдлаар шалган баталгаажуулах арга хэмжээ хамаарна.

Стандарт 12 

Холбогдох этгээдийн хүсэлтээр гадаадад боловсруулахаар түр хугацаагаар гаргасан бараа хэрэв 
өөрчлөлт оруулаагүй буцаж ирсэн бол импортын гаалийн болон бусад татваргүй (түүнээс чөлөөлж) 
буцаан оруулахыг эрх бүхий байгууллага зөвшөөрнө.

Ийнхүү татвараас чөлөөлөх нь тухайн барааг гадаадад боловсруулахаар түр хугацаагаар 
гаргахтай холбогдуулан буцаан өгсөн, эсхүл хорогдуулан тооцсон импортын гаалийн болон 
бусад татварт хамаарахгүй.

Худалдаа арилжааны янз бүрийн шалтгааны улмаас гадаадад боловсруулахаар түр 
хугацаагаар гаргасан бараа гаалийн нутаг дэвсгэрт ямар ч өөрчлөлтгүйгээр буцаж орж ирж 
болно. Ийм барааг тийнхүү боловсруулалт хийгээгүй байлаа ч гэсэн Стандарт 12-т хамруулан 
авч үзнэ. Түүнийг татвараас чөлөөлөх нь гаалийн байгууллагад гаргасан хүсэлт болон уг бараа 
ямар ч өөрчлөлтгүйгээр буцаж орж ирсэн байдлаас хамаарна. Гэхдээ хэрэв импортын гаалийн 
болон бусад татварыг тухайн барааг гаргах үед буцаан өгсөн, эсхүл хорогдуулан тооцсон бол 
татвараас чөлөөлөх асуудал яригдахгүй.

Стандарт 13

Үндэсний хууль тогтоомжид гадаадад боловсруулахаар түр хугацаагаар гаргасан барааг буцаан 
оруулахыг шаардаагүй бол тухайн тохиолдолд хамаарах болзол нөхцөл, ёс журмын ажиллагааг 
мөрдөж, барааг бүрмөсөн гаргахаар мэдүүлэх замаар гадаадад боловсруулах горимыг дуусгавар 
болгох тухай заалт байвал зохино.

Ерөнхийдөө орлох бүтээгдэхүүнийг дотоодын хэрэглээнд зориулан оруулснаар гадаадад 
боловсруулах горим дуусгавар болно. Гэхдээ холбогдох этгээд янз бүрийн шалтгааны улмаас 
орлох бүтээгдэхүүнийг импортлохгүйгээр шийдэж болно. Стандарт 13 нь эдийн засгийн 
болон арилжааны ийм уян хатан байдлыг тусгаж, орлох бүтээгдэхүүнийг заавал импортлохыг 
үндэсний хууль тогтоомжоор тусгайлан шаардаагүй бол барааг бүрмөсөн гаргах горимд 
байршуулахаар мэдүүлж, гадаадад боловсруулах горимыг дуусгавар болгохыг зөвшөөрч 
байгаа юм. Гаалийн байгууллага гадаадад боловсруулах горимыг дуусгавар болгож бүрмөсөн 
гаргах горимоор бүрдүүлэлт хийхийг зөвшөөрөхийн өмнө холбогдох болзол нөхцөл, ёс 
журмын ажиллагаа хангагдсан байх, тухайлбал экспортын гаалийн болон бусад татвар төлсөн 
байх явдлыг хангуулна.

 Зарим улс оронд гадаадад боловсруулах горимд байгаа барааг бүрмөсөн гаргах 
горимд байршуулахад нэмэлт (өөр) мэдүүлэг шаардахгүйгээр гадаадад боловсруулах горимд 
байршуулахад гаргаж өгсөн баримтыг үндэслэн хүсэлтийг хүлээн авдаг. Үүнийг Конвенцийн 2 
дугаар зүйлийн дагуу илүү их хөнгөлөлт үзүүлж байгаатай адилтган үзэж болно.
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10. ГААЛИЙН БОЛОН БУСАД ТАТВАР

Стандарт 14

Үндэсний хууль тогтоомжид орлох бүтээгдэхүүнийг дотоодын хэрэглээнд зориулан оруулахад 
импортын гаалийн болон бусад татвараас ямар хэмжээнд чөлөөлөх, мөн тухайн чөлөөлөлтийг 
хэрхэн тооцох аргыг заасан байна.

Практик зөвлөмж 16

Хэрэв гадаадад боловсруулахаар түр хугацаагаар гаргасан бараанд гадаадад үнэ төлбөргүй засвар 
хийсэн бол үндэсний хууль тогтоомжид заасан нөхцөлийн дагуу холбогдох барааг импортын 
гаалийн болон бусад татвараас бүрэн чөлөөлж, буцаан оруулах тухай заалт байвал зохино.

Гадаадад боловсруулах горимын дагуу орлох бүтээгдэхүүнийг буцаан оруулахад импортын 
гаалийн болон бусад татвараас бүрэн, эсхүл хэсэгчлэн чөлөөлөхийг зөвшөөрдөг.

Татвараас бүрэн чөлөөлөх нь ерөнхийдөө гадаадад боловсруулах горимын дагуу үнэ 
төлбөргүй хийсэн засварт хамаарна. Ийнхүү засварыг үнэ төлбөргүй хийж гүйцэтгэх үндэс нь 
гэрээнд зааснаар, эсхүл хууль эрх зүйн дагуу баталгаа гаргасан байх, эсхүл үйлдвэрлэгчийн 
буруутай үйл ажиллагаа байх, эсхүл өөр, тухайлбал, худалдааны (олон улсын) тодорхой гэрээ 
хэлэлцээрийн хүрээнд тийм нөхцөлөөр засвар хийх тусгайлсан заалт байх явдал болно.

Үндэсний хууль тогтоомжид татварыг бүрэн, эсхүл хэсэгчлэн чөлөөлөхдөө дараах аргуудын 
аль нэгийг ашиглан тооцоо хийх талаар заасан байна. 

10.1. Зөрүү татварын арга

Бүтээмжийн хувь хэмжээ гадаадад боловсруулах зөвшөөрөл олгоход суурь хүчин зүйл 
болдог. Учир нь зөрүү татварын аргаар хураан авах гаалийн татварын хэмжээг тооцоход 
бүтээмжийн хувь хэмжээ шаардлагатай байдаг. Энэ нь аж ахуйн нэгж, байгууллагууд 
(операторууд)-ыг хооронд нь үл ялгаварлан, адил тэнцүү харьцах нөхцөлийг бүрдүүлэх ёстой.

Зөрүү татварын арга нь импортын гаалийн болон бусад татваруудын зөрүү (ялгавар) үр 
дүн бөгөөд тухайн операторын хувьд хасагдах хэмжээ аль болох их байж, төлөх хэмжээ аль 
болох бага байх нь ашигтай. Тэгэхээр тухайн оператор нь орлох бүтээгдэхүүнийг гарган авахад 
шаардагдахаас илүү их хэмжээний барааг гаргаж, эдгээр барааг буцаан оруулахад илүү их 
татварыг хасуулах зорилго агуулж болно. Энэ байдлаас сэргийлэхийн тулд бүтээмжийн хувь 
хэмжээг тогтоох нь чухал. Энэхүү хувь хэмжээ нь орлох бүтээгдэхүүнийг боловсруулахад 
бодитоор шаардагдах түр хугацаагаар гаргах барааны тоо хэмжээг тогтоох боломж олгодог. 

Зөрүү татвар арга нь “боловсруулалтын түвшин өссөн” байх зарчимтай нягт холбоотой. 
Энэ зарчмын дагуу гаалийн татвар нь тухайн бараанд хийгдэх боловсруулалтын түвшинтэй 
харилцан хамааралтайгаар өсөх юм. Энэ тохиолдолд, зарчмын хувьд, түр хугацаагаар 
гаргасан барааны (түүнийг буцаан оруулахад хамаарах) гаалийн татварын хувь хэмжээ орлох 
бүтээгдэхүүний боловсруулалтын түвшин өсөх тусам улам бага болох юм.

Энэ аргын үндсэн дээр импортын гаалийн болон бусад татвараас чөлөөлөх нь дотоодын 
хэрэглээнд зориулан оруулах орлох бүтээгдэхүүний импортын гаалийн болон бусад татварын 
хэмжээнээс уг орлох бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэхээр түр хугацаагаар гаргасан бараанд 
тухайн өдөр (уг барааг буцаан оруулсан өдөр) хамаарах импортын гаалийн болон бусад 
татварын хэмжээг хасах замаар явагдана. Харин энэ тохиолдолд уг бараа нь боловсруулах 
ажиллагаа явагдсан, эсхүл боловсруулалтын сүүлийн ажиллагаа явагдсан улс орноос ирсэн 
байх шаардлагатай.

Зөрүү татварын хувьд орлох бүтээгдэхүүний өртөгт түр хугацаагаар гаргасан барааны өртөг 
шингэсэн байдаг; буцаан оруулах тохиолдолд, түр хугацаагаар гаргасан бараанд ногдуулах 
гаалийн татвар хасагдах гаалийн татвартай харьцуулахад өндөр байна. Ингэснээр (орлох 
бүтээгдэхүүний) үндэсний бүрдэл хэсэгт “илүү татвар” (over-taxation) ногдох бөгөөд энэ нь 
үндэсний эрх ашгийг зохих ёсоор хамгаалж байгаа хэрэг болно. Учир нь өндөр зөрүүтэй 
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татвар нь үндэсний аж үйлдвэрийг хамгаалах өндөр шаардлагад нийцнэ. Эсхүл эсрэгээр, 
үндэсний аж үйлдвэрийг хамгаалах шаардлага өндөр бол зөрүү татвар өндөр байх ёстой. 
Тиймээс, жишээлбэл, хэрэв түр хугацаагаар гаргасан барааны (импортын) гаалийн татвар тэг 
бол татварын чөлөөлөлт байхгүй гэсэн үг болно.

Гэвч тарифын хэвийн бус систем мөрдөх тохиолдолд энэхүү хамгаалах механизм тэр 
бүр амжилттай хэрэгждэггүй. Хэрэв түр хугацаагаар гаргасан барааны (импортын) татварын 
хэмжээ орлох бүтээгдэхүүнд ногдох татварын хэмжээнээс өндөр бол зөрүү татварын арга 
сөрөг нөлөө үзүүлэх нь үнэн болно.

10.2. Нэмэгдсэн өртгийг үндэслэн татвар ногдуулах арга

Нэмэгдсэн өртгийг үндэслэн татвар тооцох арга нь орлох бүтээгдэхүүний гаалийн үнээс 
түр хугацаагаар гаргасан барааны үнийг хасах замаар гадаадад боловсруулах горимын 
татварын чөлөөлөлтийг тооцох боломжтой болгодог. Энэхүү аргаар гадаадад боловсруулах 
үйл ажиллагаанаас бий болсон нэмүү өртөгт татвар ногдуулах бөгөөд түр хугацаагаар гаргасан 
бараанд ногдуулах (импортын) татварын хувь хэмжээг мэдэх шаардлага байхгүй болно.

Нэмэгдсэн өртгийг үндэслэн татвар тооцох арга нь тодорхой хэдэн давуу талтай. Гадаадад 
боловсруулах горимын татварын чөлөөлөлтийн хэмжээг тооцоход зөрүү татварын аргыг 
хэрэглэснээс хялбар бөгөөд худалдаа эрхлэгч нар гадаадад боловсруулах горимын давуу 
талыг хялбархан тогтооно. 

Энэ аргын сул тал нь гэвэл түүнийг зөвхөн гаалийн үнээс хувиар тогтоосон гаалийн татвар 
бүхий бараа (goods liable to ad valorem duty)-нд хэрэглэнэ. Түүнийг барааны нэгжид мөнгөн 
илэрхийллээр тогтоосон (a specific rate), эсхүл энэ хоёрыг хослуулан (гаалийн үнээс хувиар 
болон барааны нэгжид мөнгөн илэрхийллээр) тогтоосон татвар бүхий бараанд хэрэглэх 
боломжгүй болно.

Стандарт 15

Орлох бүтээгдэхүүнд хамаарах импортын гаалийн болон бусад татварын чөлөөлөлт нь холбогдох 
барааг гадаадад боловсруулахаар түр хугацаагаар гаргахтай холбогдуулан буцаан өгсөн, эсхүл 
хорогдуулан тооцсон гаалийн болон бусад татварт хамаарахгүй.

Стандарт 12-т заасан зарчим нь хэрэв гадаадад боловсруулахаар түр хугацаагаар гаргасан 
барааны импортын гаалийн болон бусад татварыг буцааг өгсөн, эсхүл хорогдуулан тооцсон 
бол импортын гаалийн болон бусад татварөөс чөлөөлөх нь орлох бүтээгдэхүүнийг оруулахад 
хамаарахгүй гэдэг утгаараа энэ заалтад бас хамаарна. Гэхдээ зарим улс оронд экспортлох 
үед нь импортын гаалийн болон бусад татварыг нь буцаан өгсөн, эсхүл хорогдуулан тооцсон 
барааг гадаадад боловсруулах горимд байршуулахыг зөвшөөрдөггүй.

Практик зөвлөмж 17

Хэрэв орлох бүтээгдэхүүнийг дотоодын хэрэглээнд зориулан оруулахаар мэдүүлэхээс өмнө гаалийн 
өөр горимд байршуулсан байсан бол импортын гаалийн болон бусад татвараас чөлөөлнө.

Практик зөвлөмж 18

Хэрэв орлох бүтээгдэхүүний өмчлөх эрх түүнийг дотоодын хэрэглээнд зориулан оруулахаас өмнө 
шилжсэн бол импортын гаалийн болон бусад татвараас чөлөөлнө.

Ерөнхийдөө, орлох бүтээгдэхүүнийг дотоодын хэрэглээнд зориулан оруулахад. аливаа 
гаалийн болон бусад татварыг төлүүлдэг. Гэвч орлох бүтээгдэхүүнийг дотоодын хэрэглээнд 
зориулан оруулахаас өмнө гаалийн өөр нэг горимд байршуулсан байх олон тохиолдол байдаг. 
Жишээлбэл, барааг гаалийн агуулахын, эсхүл чөлөөт бүсийн, эсхүл түр хугацаагаар оруулах 
горимд байршуулсан байж болно.

Практик зөвлөмж 17 нь гадаадад боловсруулах горим дуусгавар болохоос өмнө орлох 
бүтээгдэхүүнийг гаалийн өөр нэг горимд байршуулсан тохиолдолд Стандарт 14-т заасны дагуу 
импортын гаалийн болон бусад татвараас бас чөлөөлөхийг шаардаж байгаа. Гэвч хэрэв орлох 
бүтээгдэхүүнийг оруулах хугацааг хязгаарлан тогтоосон бол гаалийн байгууллага тухайн бараа 
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дотоодын хэрэглээнд зориулан оруулахаас өөр гаалийн горимд байсан ч гэсэн энэ хугацааг 
хүндэтгэн үзэхийг шаардаж болно.

Үүний нэгэн адилаар гаалийн байгууллага орлох бүтээгдэхүүн гадаадад боловсруулах 
горимд байх хугацаанд түүнийг өмчлөх эрх шилжсэн эсэхийг үл харгалзан уг орлох 
бүтээгдэхүүнийг импортын гаалийн болон бусад татвараас чөлөөлөхийг зөвшөөрнө. 
Жишээлбэл, худалдааны ердийн практикт гадаадад боловсруулах горимд байгаа барааг нэг 
этгээдээс нөгөө этгээдэд худалдан борлуулж болно. Гэхдээ ийнхүү татвараас чөлөөлөх нь 
дотоодын хэрэглээнд зориулан оруулах этгээдэд бус бараанд хамааралтай. Гаалийн болон 
бусад татвараас ийнхүү чөлөөлөх нь барааны өмчлөх эрх шилжсэнтэй холбогдуулан ногдуулах 
дотоодын татварт хамаарахгүй.

Гаалийн байгууллага ерөнхийдөө барааг дотоодын хэрэглээнд зориулан оруулахаар 
мэдүүлэхэд хяналт шалгалтын зорилгоор уг мэдүүлэг нь тухайн барааг гадаадад боловсруулах 
горимд байршуулсан этгээдийн нэр дээр буюу түүний тооцоон дээр байхыг шаарддаг.

11. ХЯЛБАРЧИЛСАН ЖУРАМ

10.1. Барааг энэ горимд барааг байршуулахаар мэдүүлэхтэй холбоотой хялбарчилсан 
журам

Тусгай хавсралт С-гийн 1 дүгээр бүлгийн зааварт заасан бүрмөсөн гаргах горимын 
хялбарчилсан журмыг барааг гадаадад боловсруулах горимоор гаргахад хийж гүйцэтгэх 
ёс журмын ажиллагаатай адил болзол нөхцөлд мөрдөнө. Тэгэхээр бүрмөсөн гаргах тухай 
зааврыг үүнтэй зэрэгцүүлэн үзэх нь зүйтэй.

----------------------------------------

ЗҮҮЛТ 1

ХЭРЭГЖҮҮЛЖ БУЙ АРГА ЗАМ
ЕВРОПЫН ХАМТЫН НИЙГЭМЛЭГ

Сольж тавих систем (the replacement system) ашиглаж гадаадад боловсруулах

Европын хамтын нийгэмлэгт эрх бүхий байгууллагууд хэрэв боловсруулах үйл ажиллагаанд 
бараанд засвар хийх ажиллагаа хамаарагдаж байгаа бол “сольж тавих арга”-ыг хэрэглэхийг 
зөвшөөрдөг.

Уг тогтолцооны дагуу орлох бүтээгдэхүүний оронд импортын бараа явуулдаг. Ингэснээр 
орлох бүтээгдэхүүний оронд “солионы бараа” (replacement product) гэж нэрлэгддэг өөр бараа 
оруулах боломжтой болж, гадаадад боловсруулах горимын ашиг тус хэвээр хадгалагдан 
үлдэнэ.

Орлуулах бараа (the replacement product) нь ерөнхийдөө түр хугацаагаар гаргасан 
бараатай адил гаалийн тариф (Европын хамтын нийгэмлэгт үүнийг Нэгдсэн Жагсаалт гэж 
нэрлэдэг)-ын нэг мөрөнд ангилагдаж, худалдааны түвшин, эсхүл чанарын хувьд адил, мөн 
техникийн үзүүлэлт нь ижил байх ёстой. Энд хэрэв тухайн бараанд төлөвлөсөн ёсоор засвар 
хийсэн бол тийм л байх ёстой байсан гэсэн зарчим (адил нөхцөлийн шаардлага) үйлчилнэ.
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Хэрэв түр хугацаагаар гаргасан барааг экспортлохын өмнө ашиглаж байсан бол солионы 
бараа нь ч мөн адил ашигласан байх шаардлагатай ба шинэ бүтээгдэхүүн байж болохгүй. Энэ 
дүрмээс дараах тохиолдолд ялимгүй хазайж болно: солионы барааг гэрээнд зааснаар, эсхүл 
хууль эрх зүйн дагуу баталгаа гаргасан, эсхүл үйлдвэрийн согог байсан гэсэн шалтгаанаар үнэ 
төлбөргүй илгээсэн.

Эрх бүхий байгууллагаас гаргасан нөхцөл шаардлага хангагдаж байвал түр хугацаагаар 
гаргасан барааг гаргахаас өмнө солионы бараа оруулахыг зөвшөөрч болно (урьдчилан 
оруулах).

Солионы барааг урьдчилан оруулахад импортын гаалийн татварын баталгаа гаргахыг 
шаардаж болно.

Сольж тавих системийг холбогдох барааны техникийн үзүүлэлтийг сайжруулах зорилгоор 
ашиглаж болохгүй.

Солионы бараа болон импортлох ёстой байсан орлох бүтээгдэхүүний хооронд адил 
нөхцөлийн шаардлага хангагдсан эсэхийг шалгахад боломжтой бол ашиглахыг зөвшөөрнө.

Урьдчилан оруулах нөхцөлгүй сольж тавих системийн хувьд хугацааны хязгаар тогтоохдоо 
түр хугацаагаар гаргасан барааг сольж тавихад шаардагдах цаг хугацаа, мөн түр хугацаагаар 
гаргасан бараа болон солионы барааг тээвэрлэхэд шаардагдах хугацааг харгалзан үзнэ.

----------------------------------------
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1. УДИРТГАЛ

Ихэнх байгууллага (улс) экспортыг дэмжсэн бөгөөд үндэсний эдийн засгийн ашиг 
сонирхолд нийцсэн горим журамтай байдаг. Татвар буцаан олгох горим нь ийм горим 
журмын нэг юм. Энэ горимоор дараах бараа материалд ногдуулсан импортын гаалийн болон 
бусад татварыг буцаан өгөх явдлыг зөвшөөрдөг:

- Экспортын бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх, эсхүл боловсруулахад ашигласан бараа,

- Дээрх бараанд агуулагдсан, эсхүл тухайн экспортын бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэхэд хэрэглэж 
дууссан материал,

- Өөрчлөлт оруулалгүй буцаан гаргасан импортын бараа.

Татварыг хэсэгчлэн, эсхүл бүхэлд нь буцаан өгч болно. 

Татвар буцаан олгох горим нь экспортын бараа үйлдвэрлэсэн тохиолдолд гаалийн болон 
бусад татвараас чөлөөлөх асуудлыг зохицуулдаг бөгөөд өргөнөөр ашиглаж буй хэд хэдэн 
горимын нэг юм. Зарим байгууллага энэхүү горимыг дотоодод боловсруулах, түр хугацаагаар 
оруулах, эсхүл гаалийн (баталгаат) агуулах гэх мэтчилэн бусад горимуудтай хослуулан 
хэрэглэж болдог.

2. ТАТВАР БУЦААН ОЛГОХ ГОРИМЫН  
ЗОРИЛГО БОЛОН ХАМРАХ ХҮРЭЭ

Импортын барааг дотоодын үйлдвэрүүд экспортод гаргах бараа үйлдвэрлэх, эсхүл 
борлуулахад ашигладаг. Дотоодын ажиллах хүчийг ашиглах, мөн бараа үйлдвэрлэх, 
эсхүл боловсруулах нь экспортод гаргах эцсийн бүтээгдэхүүнд өртөг нэмдэг. Уг импортын 
бүтээгдэхүүнд төлсөн гаалийн болон бусад татварыг буцаан төлөх нь дотоодын үйлдвэрүүд 
тухайн барааг олон улсын зах зээл дээр өрсөлдөхүйц үнээр санал болгох боломж олгодог.

Зарим байгууллага татвар буцаан олгох горимд байршуулах барааг нэр төрлөөр нь 
хязгаарлаж өгсөн байдаг. Энэ нь ихэнхдээ эдийн засгийн утга агуулгатай байх бөгөөд импортын 
барааг орлож чадахаар тухайн улсад үйлдвэрлэсэн дотоодын үйлдвэрийн бүтээгдэхүүн 
(equivalents of imported goods) ашиглахыг хөхүүлэн дэмжих зорилготой байдаг.

Зарим экспортын бүтээгдэхүүн нь анх импортолсон бараа мөн эсэх, эсхүл импортын барааг 
боловсруулах замаар гарган авсан бүтээгдэхүүн мөн эсэхийг тогтооход хэцүү байдаг учраас 
зарим байгууллага адил бараа (equivalent goods, жишээ нь: ерөнхийдөө буцаан гаргавал 
зохих бараатай бүх талаараа адилхан орлох бараа – compensating goods) гаргахыг зөвшөөрч, 
мөн бараа, материалыг адил бараа, материалаар сольсон тохиолдолд импортын гаалийн 
болон бусад татварыг нь буцаан өгөхийн тулд татвар буцаан олгох горим мөрддөг Татвар 
Буцаан олгох горим. Энэ нь энэ бүлэгт санал болгож буй практик ажиллагаа болно.

Өөрийн нутаг дэвсгэрт чөлөөт бүс байгуулах замаар худалдааг дэмжих хүсэлтэй байгаа 
улс орон бас уг чөлөөт бүсрүү буцаан гаргах бараанд татвар буцаан олгох горим мөрдөж 
болох юм.

Буцаан гаргах зорилготой оруулсан барааг ерөнхийдөө бараа үйлдвэрлэх, эсхүл 
боловсруулах зорилгоор ашиглахаас бусад тохиолдолд гаалийн нутаг дэвсгэрт байх 
хугацаанд ашиглахыг зөвшөөрдөггүй. Хэрэв тэдгээрийг ашиглахыг зөвшөөрсөн бол (гаалийн) 
байгууллага нь ерөнхийдөө буцаан олгох татварын дүнгээс элэгдэл хорогдлын хэмжээгээр 
суутгал хийх заалттай байдаг.

Зарим байгууллага гэрээний нөхцөл (техникийн тодорхойлолт)-д тохироогүй учир 
худалдагч талд буцаасан импортын бараа, эсхүл дотоодод хэрэглэх бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэхэд 
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ашигласан бараа, эсхүл ашиглах боломжгүй болсон импортын бараа зэрэгт төлсөн татварыг 
эргүүлэн өгөхөд татвар буцаан олгох (горим) гэсэн нэр томьёо ашигладаг. Энэ бүлэгт дурдсан 
горим нь эдгээр бараанд хамаарахгүй. Энэ асуудлыг Ерөнхий хавсралтын Стандарт 4.19-д 
заасан байгаа.

Татвар буцаан олгох горим нь бусад татвар (худалдааны татвар, НӨАТ, г.м.)-ыг буцаан 
төлөхөд, эсхүл тэдгээрээс чөлөөлөхөд, эсхүл өөр бусад заалтын дагуу татвараас чөлөөлсөн 
буюу татварыг нь буцаан өгсөн бөгөөд тухайн үйлдвэрлэлийн процесст дэм (aids) болгон 
ашиглаж болох эд зүйлд хамаардаггүй.

3. ТАТВАР БУЦААН ОЛГОХ ГОРИМЫН  
ҮНДСЭН ОНЦЛОГ ШИНЖҮҮД

Буцаан олгох татвар (буцаан олгох татварын дүн буюу хэмжээ)-ыг тооцох суурь үндсийг 
ихэвчлэн үндэсний хууль тогтоомжоор зохицуулдаг. Ашиглахыг зөвшөөрсөн бөгөөд дараа 
нь буцаан гаргах бараа оруулахад ногдуулсан гаалийн болон бусад татварыг буцаан олгох 
тохиолдолд үндэсний хууль тогтоомжоор ерөнхийдөө эдгээр гаалийн болон бусад татварын 
хэмжээг бууруулан олгохыг зөвшөөрдөг. Үүнийг ихэвчлэн хувиар тогтоосон байдаг (жишээ 
нь: хэрэв барааг Х хугацаанд ашигласан бол холбогдох импортын гаалийн татварын 80 хувь 
нь буцаан олгох татвар (буцаан олгох татварын дүн буюу хэмжээ) байна.).

Буцаан олгох татвар (буцаан олгох татварын дүн буюу хэмжээ)-ын хувийг тодорхой 
нэр төрлийн бараагаар, эсхүл эсхүл тодорхой үйлдвэрлэгчээр тогтоосон бол үндэсний хууль 
тогтоомжид энэ хувь хэмжээг гол төлөв холбогдох импортын гаалийн болон бусад татварын 
хувь хэмжээ өөрчлөгдөх тухай бүр шинэчлэн тогтоож байхаар заасан байдаг. Буцаан олгох 
татвар (буцаан олгох татварын дүн буюу хэмжээ)-ын хувийг ийнхүү шинэчлэн тогтоох ажил 
холбогдох импортын гаалийн болон бусад татварын хувь хэмжээ өөрчлөгдөх тухай бүр (түүнтэй 
нэгэн зэрэг), эсхүл хожим нь шинээр гарсан импортын гаалийн болон бусад татварт хамаарах 
барааг буцаан гаргах үед хийгдэж болно. Үндэсний байгууллагууд өөрсдийн үйл ажиллагааны 
амар хялбарыг бодож ихэнх тохиолдолд буцаан олгох татвар (буцаан олгох татварын дүн 
буюу хэмжээ)-ын хувийг зөвхөн импортын гаалийн болон бусад татвар хангалттай хэмжээгээр 
өөрчлөгдсөн бөгөөд одоо уг хувийг өөрчлөх нь зүйтэй гэж үзсэн тохиолдолд өөрчилдөг.

3.1 Татвар буцаан олгох горимын ашиг тус

Татвар буцаан олгох горим нь үндэсний байгууллага болон сонирхогч этгээдэд гойд ашиг 
тустай болох нь дараах байдлаар илэрнэ:

- Тэр нь дотоод эдийн засгийн үйл ажиллагааг идэвхжүүлдэг,

- Тэр нь гаалийн нутаг дэвсгэрт оруулсан импортын барааны татварын орлого 
алдагдалгүй байх явдлыг хангаж өгдөг, мөн

- Тухайн барааг түр хугацаагаар оруулах зэрэг бусад горимд байршуулах боломжгүй 
бол холбогдох этгээд уг горимыг сонгох боломжтой байдаг. 

Хэрэв гаалийн байгууллага татвар буцаан олгох горимыг сонгон шалгалтын орчин 
үеийн арга техник нэвтрүүлэх, түүнийг хэрэглэгчийн эрсдэлийг тооцох, түүнийг хэрэглэгчийн 
бүртгэл мэдээг бүрдүүлэлтийн дараах шалгалтаар (аудитын шалгалтаар) хянаж шалгах, мэдээ 
баримтыг цахимаар солилцох, төлбөрийг цахимаар шилжүүлэх замаар удирдан зохицуулдаг 
бол татвар буцаан олгох үйл ажиллагаа нь маш сайн зохицуулалттай байж чадах бөгөөд 
ингэснээр улс орны үндэсний эдийн засаг бүх талаар идэвхжих боломж бүрдэнэ. (Ерөнхий 
хавсралтын 6 дугаар бүлэг болон түүний зааврыг үзнэ үү.)

Холбогдох этгээд гаалийн болон бусад татвараа төлөх санхүүгийн үүргээ биелүүлж, 
холбогдох барааг буцаан гаргасны дараа татвар буцаан олгох горимын дагуу татвараа буцаан 
авахыг хүлээх үү, үгүй юу, мөн энэ нь экспортын барааны үнийн өрсөлдөөнд нөлөөлөх үү, үгүй 
юу гэдэг дээр импортын сонголт хийх боломжтой. 
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4. ТОДОРХОЙЛОЛТ

Е1/F1   “буцаан олгох татвар (буцаан олгох татварын дүн/хэмжээ)” гэж 
импортын гаалийн болон бусад татварыг татвар буцаан олгох горимын 
дагуу буцаан өгсөн мөнгөн дүнг хэлнэ;

Е2/F3    “татвар буцаан олгох горим” гэж барааг гаргасан тохиолдолд тухайн 
бараанд, эсхүл түүнийг бүрдүүлж байгаа буюу түүнийг үйлдвэрлэхэд 
ашиглаж үгүй болсон материалд төлсөн импортын гаалийн болон бусад 
татварыг (бүхэлд нь, эсхүл түүний хэсгийг) буцаан өгөх гаалийн горимыг 
хэлнэ;

Е3/F1   “адил бараа” гэж тодорхойлолт, чанар, техникийн үзүүлэлтийн хувьд 
татвар буцаан олгох горимд байгаа бараатай ижил бөгөөд түүнийг орлох 
дотоодын, эсхүл импортын барааг хэлнэ. 

Энэхүү конвенцийн нэгээс дээш тооны хавсралтыг тайлбарлахад шаардлагатай нэр 
томьёоны бүх тодорхойлолтыг Ерөнхий хавсралтад оруулсан байгаа. Зөвхөн нэг горим буюу 
нэг практик ажиллагаанд хамаарах нэр томьёоны тодорхойлолт тухайн Тусгай хавсралт буюу 
тухайн бүлэгт байгаа.

5. ЗАРЧИМ
Стандарт 1

Татвар буцаан олгох горим нь энэ бүлгийн заалтаар, мөн холбогдолтой бол Ерөнхий хавсралтын 
заалтаар зохицуулагдана. 

Шинэчлэн найруулсан Киотогийн конвенц нь заавал дагаж мөрдөх хэд хэдэн үндсэн 
заалттай бөгөөд тэдгээр нь Ерөнхий хавсралтад байдаг. Гаалийн байгууллагууд өөрсдийн 
өдөр тутмын үйл ажиллагаандаа мөрдлөг болгон ажилладаг гаалийн горим болон практик 
ажиллагааг хоорондоо уялдуулж, хялбарчлахад хэрэгтэй гэж үзсэн гол гол зарчмууд Ерөнхий 
хавсралтад тусгагдсан байгаа. 

Ерөнхий хавсралтын тэдгээр үндсэн заалтууд нь бүх Тусгай хавсралт болон бүх бүлэгт 
хамааралтай учир тэдгээр үндсэн заалтууд бүгд Татвар буцаан олгох горимд хамаарна. Энэ 
бүлгийн заалтыг хэрэгжүүлэхдээ түүгээр зохицуулагдаагүй асуудлын хувьд Ерөнхий хавсралтын 
хөнгөлөлтийн ерөнхий зарчмуудыг байнга удирдлага болгон ажиллавал зохино. Ялангуяа, 
Ерөнхий хавсралтын Ерөнхий зарчмын тухай 1 дүгээр бүлэг, Бүрдүүлэлт болон гаалийн ёс 
журмын бусад ажиллагааны тухай 3 дугаар бүлэг, Гаалийн болон бусад татварын тухай 4 
дүгээр бүлэг, Гаалийн хяналтын тухай 6 дугаар бүлэг, Мэдээллийн технологийн тухай 7 дугаар 
бүлэг, Гаалийн байгууллагын мэдээлэл, шийдвэр болон урьдчилсан шийдвэрийн тухай 9 
дүгээр бүлгийг Татвар буцаан олгох горимын тухай энэ бүлэгтэй холбож уншина. 

Хэлэлцэн тохирогч Талууд ялангуяа Ерөнхий хавсралтын Стандарт 1.2-ыг анхаарах ёстой 
бөгөөд үндэсний хууль тогтоомждоо Татвар буцаан олгох горимын хувьд хангасан байвал 
зохих болзол нөхцөл, мөн хийж гүйцэтгэсэн байх ёс журмын ажиллагааг заасан байна. 

Хэлэлцэн тохирогч Талууд энэ конвенцийн 2 дугаар зүйлд заасны дагуу энэ Хавсралтад 
зааснаас илүү хөнгөлөлт үзүүлэхийг эрмэлзэнэ.

6. ҮЙЛЧЛЭХ ХҮРЭЭ
Стандарт 2

Үндэсний хууль тогтоомжид буцаан олгох татвар нэхэмжилж болох тохиолдлуудыг заасан байна.

Буцаан олгох татвар нэхэмжилж болох тохиолдлуудыг зарим бараагаар, барааны зарим 
төрөл зүйлээр, эсхүл барааны зарим хэрэглээгээр заан тогтоож болно. Жишээлбэл, үндэсний 
хууль тогтоомжид татвар буцаан олгох шаардлага хангасан гэж үзэх тохиолдлыг тарифын 
ангиллын зарим зүйлээр, эсхүл зарим бараагаар, эсхүл барааны зарим төрөл зүйлээр 
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заан тогтоож болно. Зарим улс орон импортоор оруулах бараатай адил барааг дотооддоо 
үйлдвэрлэдэг тохиолдолд эдийн засгийн бодлогыг үндэслэн татвар буцаан олгох шаардлагыг 
импортын барааны төрөл зүйлээр хязгаарладаг. 

Татвар буцаан олгох явдлыг бас импортын гаалийн болон бусад татварын зарим төрлөөр, 
эсхүл холбогдох барааг үйлдвэрлэл, боловсруулалт, засварт оруулсан тохиолдлоор, эсхүл 
итгэмжлэгдсэн бусад хэрэглээгээр хязгаарлаж болно. Үүнтэй холбогдуулан тэмдэглэхэд зарим 
байгууллага НӨАТ, худалдааны татвар зэрэг импортын бараанд ногдуулдаг дотоодын татварыг 
татвар буцаан олгох горимын хамрах хүрээнд багтаадаггүй. Зарим байгууллага нь өөрчлөлт 
оруулалгүйгээр буцаан гаргасан барааг татварын буцаан олголтод хамааруулдаггүй.

Экспортын бараа үйлдвэрлэхэд ашиглаж дууссан барааны татварыг буцаан олгох явдал 
тослогооны материал зэрэг үйлдвэрлэлийн явцад зүгээр нэг дэм болгон ашигласан материалд 
хамаарахгүй. Гэвч татвар буцаан олгох явдалд үйлдвэрлэлийн явцад ашиглаж дууссан, гэхдээ 
түүнд зайлшгүй шаардлагатай байсан химийн урвал өдөөгч (retarders of chemical reactions), 
эсхүл түргэсгэгч (catalysts) буюу хурдасгагч (accelerators) бодисыг хамааруулж болно. Ихэнх 
тохиолдолд татварын буцаан олголт нь үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаанаас үүссэн хаягдал, 
алдагдалд хамааралтай байдаг. 

Чөлөөт бүстэй буюу гаалийн (баталгаат) агуулахтай улс орнуудын хувьд цааш нь 
экспортлох нөхцөлөөр тэдгээрт оруулсан барааны татварыг бас буцаан олгохыг зөвшөөрдөг. 
(Практик зөвлөмж 9-ийн тайлбарыг (зааврыг) бас үзнэ үү).

Буцаан олгох татвар нэхэмжилж болох тохиолдлуудыг заахаас гадна гаалийн байгууллагууд 
өөрсдийн дүрэм журамдаа татвар буцаан олгох хүрээ хязгаарыг бас зааж өгдөг байна. 
Татварыг хэсэгчлэн, эсхүл бүхлээр нь буцаан олгож болно. Зарим байгууллагын хувьд татвар 
буцаан олгох горимд хамаарах барааг буцаан гаргасан тохиолдолд өмнө нь төлсөн импортын 
гаалийн болон бусад татварыг бүхлээр нь буцаан олгохыг зөвшөөрдөг бол зарим нь эдийн 
засгийн бодлогоосоо хамааран импортын гаалийн болон бусад татварыг зөвхөн хэсэгчлэн 
буцаан олгодог. Буцаан олгох татвар (буцаан олгох татварын дүн/хэмжээ)-ыг төлсөн гаалийн 
болон бусад татварын тодорхой хувиар, эсхүл буцаан гаргасан барааны нэгж хэмжээ, эсхүл 
үнийн дүнгээс хамаарсан тодорхой хувиар тогтоож болно. Буцаан олгох татварын хэмжээг 
тогтоохдоо ихэнх байгууллагууд үйлдвэрлэлийн явцад алдагдсан импортын барааны хэсгийг, 
өөрөөр хэлбэл, хорогдол (wastage)-ыг тооцон үздэг. Ийм хорогдолд буцаан олгох татварын 
хувь хэмжээг бүтээгдэхүүн тус бүрээр, үйлдвэрлэгч тус бүрээр, эсхүл үйлдвэрлэлийн тодорхой 
процессоор тогтоож болно.

Импортын гаалийн болон бусад татварыг бусад хууль тогтоомжийн дагуу буцаан олгосон, 
эсхүл олгох тохиолдолд энэ горимын дагуу буцаан олгох татварыг олгодоггүй.

Энэ горимын дагуу буцаан олгох татварыг нэхэмжилж болох олон янзын боломж байдаг 
бөгөөд Стандарт 2 нь ийм боломж, болзол нөхцөлийг дор дурдсанаар үндэсний холбогдох 
хууль тогтоомжид заасан байхыг шаардаж байгаа. Үндэсний хууль тогтоомжид дараах 
асуудлуудыг тусгасан байвал зохино:

- Ямар барааны татварыг буцаан нэхэмжилж болох болон/эсхүл ямар барааны 
татварыг буцаан нэхэмжилж болохгүй байх;

- Татвар буцаан нэхэмжилж болох бол хэзээ нэхэмжилж болох: барааг оруулах үед үү, 
бараа үйлдвэрлэх, эсхүл боловсруулах явцад уу, эсхүл барааг (хилээр) гаргах үед үү;

- Буцаан олгох татварт хамаарах болон нэхэмжлэл гаргаж болох барааг (хилээр) 
гаргах хугацааны хязгаарлалт;

- Буцаан олгох татвар нэхэмжлэх хугацааны хязгаарлалт;

- Буцаан олгох татвар нэхэмжлэх доод дүн;

- Буцаан олгох татвар нэхэмжлэх эрх бүхий этгээд: экспортлогч, үйлдвэрлэгч, өөр 
бусад этгээд;
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- Буцаан олгох татварыг хэрхэн нэхэмжлэх, буцаан олгох татвар нэхэмжлэхэд үзүүлэх, 
эсхүл хавсаргах шаардлагатай мэдээлэл/бичиг баримт;

- Хэрэв буцаан олгох татвар нэхэмжлэхэд тусгай өргөдлийн маягтыг бөглөх 
шаардлагатай бол: тухайн маягтын талаарх мэдээлэл болон маягтыг хаанаас авах 
боломжтой байх. Тийм маягт байна гэж заасан бол түүнийг бөглөх тодорхой заавар 
бэлэн болсон байх;

- Экспортлох зорилгоор үйлдвэрлэл, эсхүл боловсруулалтад оруулсан импортын 
барааны татварыг буцаан олгох бол тийм үйлдвэрлэл, эсхүл боловсруулалтад тооцож 
үзэх ямар тодорхой үйл ажиллагаа байх;

- Дотоодын байгууллагууд буцаан олгох татварын хувийг тооцох буюу мөрдөхөд 
ашиглах аргууд: буцаан олгох татварын хэмжээг хувь тогтоосон тарифаар тооцох уу, 
эсхүл өргөдөл тус бүрээр шийдэх үү гэдгийг заасан байх; мөн

- Тодорхой нэг барааг татвар буцаан олгох горимд байршуулан ашиглах бол түүнийг 
(хилээр) оруулах үед ямар нэгэн мэдүүлэг үйлдэж, гаргаж өгөхийг үндэсний хууль 
тогтоомжоор шаардсан эсэх талаар энэ горимын хэрэглэгч нарт тодорхой мэдээлэл 
(мэдэгдэл) өгөх.

Ингэснээр экспортлогч, эсхүл эрх бүхий этгээд татвар буцаан олгох нэхэмжлэл гаргах 
явдлыг хөнгөвчилж, тэдэнд ашиг тустай байх болно. Ингэснээр үндэсний (гаалийн) байгууллага 
бас энгийн ойлгомжтой (хоёрдмол утгагүй) горим журам боловсруулж, мөрдөх боломжтой 
болно.

Практик зөвлөмж 3

Экспортын бараа үйлдвэрлэхэд импортын гаалийн болон бусад татвар төлсөн барааны оронд 
адил бараа ашигласан тохиолдолд татвар буцаан олгох горимыг хэрэглэх тухай заалтыг үндэсний 
хууль тогтоомжид тусгана.  

Зарчмын хувьд, импортын гаалийн болон бусад татвар ногдуулсан импортын барааны 
татварыг буцаан авахын тулд түүнийг заавал (хилээр) гаргасан байх ёстой. Гэвч худалдаа 
эрхлэгч нарт хөнгөлөлт үзүүлэх үүднээс, экспортын бараа үйлдвэрлэхэд ашиглах дээрх 
импортын барааны оронд адил бараа ашигласан бол энэ заалтаар татвар буцаан олгох горим 
мөрдөхийг зөвлөж байгаа. 

Энэхүү заалтыг импортын барааг адил бараанаас ялгах боломжгүй тохиолдолд, жишээлбэл, 
агуулахад (эрэг, боолт г.м.-ийг) хольж хадгалсан тохиолдолд мөрдвөл зохино. “Адил” гэсэн 
утга нь аль бараанд адил хэмжээний гаалийн болон бусад татвар ногдуулсан байна вэ гэдгээс 
илүүтэй тухайн барааны тоо хэмжээнд хамаарна. Эдийн засгийн үүднээс дотоодын үйлдвэрийн 
адил бараа ашиглах нь дотоодын эдийн засгийн үйл ажиллагааг идэвхжүүлэхэд хувь нэмэр 
болно.

7. ШААРДЛАГАТАЙ БОЛЗОЛ НӨХЦӨЛҮҮД

Стандарт 4

Импортлогч барааг дотоодын хэрэглээнд зориулан оруулах үедээ түүнийг гаргах тохиолдолд 
буцаан олгох татвар нэхэмжлэх зорилготой байснаа мэдэгдээгүй гэдэг ганц үндэслэлээр гаалийн 
байгууллага буцаан олгох татварыг өгөхөөс татгалзаж болохгүй. Үүний нэгэн адил, тийм мэдэгдлийг 
бараа оруулах үед хийсэн бол тухайн барааг заавал гаргах албагүй. 

Гаалийн байгууллага татвар буцаан авах нэхэмжлэл гаргах зорилготой байгаагаа холбогдох 
барааг дотоодын хэрэглээнд зориулан оруулах үед мэдэгдэхийг импортлогчоос шаардаж 
болно. Ингэснээр тусад нь файл хөтлөх, тухайн барааг бусад бараанаас ялган салгах, эсхүл 
орлох бүтээгдэхүүнийг гаалийн хяналтын дор үйлдвэрлэх, эсхүл боловсруулах шаардлага гарч 
болно. Ийм мэдэгдэл гаргаснаар бас барааг (хилээр) гаргах үед, мөн татварыг буцаан өгөх 
үед татвар буцаан олгох процессыг хөнгөвчилж өгнө. 
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Практик дээр импортлогч нь барааг буцаан гаргах зорилгогүй байсан ч бараа оруулсны 
дараа нөхцөл байдал өөрчлөгдөж болно. Тиймээс стандарт 4 нь, татвар буцаан олгох горимын 
хамрах хүрээг өргөтгөн, тухайн импортын барааг, эсхүл түүнтэй адил барааг гаргана гэдгээ 
тухайн барааг оруулах үед мэдээгүй байсан импортлогч нарт хамруулж байгаа. Гэвч тийнхүү 
татвар буцаан нэхэмжлэх эрхтэй болохоо нотлон харуулах үүрэг нэхэмжлэгчид ногдох бөгөөд 
татвар буцаан олгохтой холбогдуулан тавигдсан гаалийн бүх шаардлагыг хангах эсэх нь 
түүний хэрэг болно.

Үүний нэгэн адил, гаалийн байгууллага татвараа буцаан нэхэмжлэх зорилготой болохоо 
холбогдох барааг оруулах үед мэдэгдсэн гэдэг ганц үндэслэлээр уг бараагаа  буцаан гаргахыг 
импортлогчоос шаардахгүй. Энэ тохиолдолд тухайн бараанд импортын гаалийн болон бусад 
татвар ноогдуулчихсан байгаа учир төсвийн (татварын) орлого алдагдахаас айх аюулгүй юм. 

8. БАРАА ГААЛИЙН НУТАГ ДЭВСГЭРТ БАЙХ ХУГАЦАА

Практик зөвлөмж 5

Барааг гаргах хугацааг заасан бөгөөд уг хугацаа өнгөрөхөд тухайн бараа татвар буцаан олгох 
горимд хамрагдахааргүй болох тохиолдолд холбогдох этгээдийн хүсэлтээр, мөн гаалийн 
байгууллага үндэслэлтэй гэж үзсэн бол уг хугацааг сунгана. 

Практик зөвлөмж 6

Буцаан олгох татвар нэхэмжлэх хугацааг заасан бөгөөд уг хугацаа өнгөрөхөд тийм нэхэмжлэл 
хүлээн авахааргүй болох тохиолдолд гаалийн байгууллагаас хүлээн зөвшөөрсөн худалдааны буюу 
бусад шалтгаанаар уг хугацааг сунгах тухай заалт байвал зохино. 

Практик зөвлөмж 5-д гаалийн байгууллага тухайн барааг (хилээр) гаргах хугацааг 
зааж, уг хугацаа хэтэрвэл татвар буцаан олгохгүй байх явдлыг санал болгоогүй. Харин хэрэв 
гаалийн байгууллага ерөнхийдөө, барааны зарим нэр төрлөөр, эсхүл үйлдвэрлэл буюу 
боловсруулалтын зарим төрлөөр, эсхүл тэр нь бүртгэл мэдээгээ ердийн тохиолдолд хадгалдаг 
хугацаатай уялдуулан хугацааны хязгаар тогтоодог бол үндэслэлтэй гэж үзэх хүсэлтийг үндэслэн 
уг хугацааг сунгахыг зөвшөөрнө. Үүнийг ерөнхийдөө тухайн тохиолдол бүрээр шийднэ.

Практик зөвлөмж 5 болон Практик зөвлөмж 6 хоёрын ялгааг ойлгох хэрэгтэй. Практик 
зөвлөмж 5-д татвар буцаан олгох горимд байгаа бараа гаргахад байж болох цаг хугацааны 
хязгаарлалтын талаар заасан бол Практик зөвлөмж 6-д татвараа буцаан нэхэмжлэхэд байж 
болох цаг хугацааны хязгаарлалтын талаар заасан байгаа.

Практик зөвлөмж 5-д заасан шиг, Практик зөвлөмж 6-д татвар буцаан нэхэмжлэх 
хугацаанд хязгаарлалт тогтоохыг санал болгоогүй. Гэвч бодит байдал дээр (практик дээр) 
олон байгууллага татвар буцаан авах нэхэмжлэл гаргаж өгөх хугацааг хязгаарлан тогтоож, 
уг хугацаа хэтэрсэн бол ямар нэгэн нэхэмжлэл хүлээн авдаггүй. Энэ нь ерөнхийдөө бүртгэл 
мэдээ хадгалах хугацаа дуусах зэрэг албаны шалтгаантай байдаг. Ийм тохиолдолд гаалийн 
байгууллага нэхэмжлэлийг тогтоосон цаг хугацаанд нь амжуулан гаргаж өгөх боломжгүй 
байсан худалдааны нөхцөл шалтгааныг тооцон үзэж, уг нэхэмжлэлийг сунгах эсэхээ шийдэж 
байхыг (Практик зөвлөмж 6-гаар) зөвлөж байна. Ийм нөхцөл шалтгааны тоонд үйлдвэрлэлийн 
процесс өөрөө, эсхүл зарим төрлийн тусгай зориулалтын бараа экспортлох захиалга орж 
болох юм. 

Ерөнхийдөө, татвар буцаан олгох нэхэмжлэл бичих (өргөдөл бөглөх) цаг хугацааг 
холбогдох барааг гаргасан өдрөөс, эсхүл түүнийг аль нэг чөлөөт бүс буюу аль нэг гаалийн 
(баталгаат) агуулахад оруулсан өдрөөс эхлэн тоолдог.
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9. ТАТВАР БУЦААН ОЛГОХ

Стандарт 7

Буцаан олгох татварыг холбогдох нэхэмжлэлийг нягтлан шалгасан даруй өгнө. 

Татвар буцаан олгох нэхэмжлэлд буцаан олгох татварын хэмжээг тогтооход шаардлагатай 
бүх нөхцөл байдлыг тусгасан байхын зэрэгцээ татвар буцаан олгоход тавигдсан нөхцөл 
шаардлага хангагдсан болохыг илтгэн харуулах (шаардлага хангасан) нотлох баримт байх 
ёстой. 

Ажиллагааг хөнгөвчлөх үүднээс татвар буцаан олгох нэхэмжлэлийг экспортын мэдүүлгийн 
маягтаар, эсхүл өөр маягтаар тусад нь үйлдсэн байж болдог. Хэрэв тусгай маягтаар тусад нь 
үйлдсэн бол түүнийг холбогдох барааг гаргах үед, эсхүл гаалийн байгууллагаас тогтоосон 
хугацаанд гаргаж өгч болно. 

Буцаан олгох татварыг нэн даруй өгөхийг шаардсан Стандарт 7-г бас Ерөнхий хавсралтын 
Стандарт 4.24-тэй холбож уншвал зохино. Тэрхүү Стандартаар байгууллагууд ийм нэхэмжлэл 
гаргах бичиг цаасны цаасны ажил үр дүнгүй болохоос зайлсхийх үүднээс татвар буцаан өгөх 
доод хэмжээг заасан байхыг зөвшөөрсөн байгаа. Холбогдох байгууллага энэ зарчмыг мөн энэ 
татвар буцаан олгох горимд мөрдөх нь зүйтэй.

Татвар буцаан олгохдоо холбогдох бараа хүрэх улсдаа очиж, тийшээ орсныг нотлох 
баримтыг үндэслэх шаардлага ерөнхийдөө байхгүй юм. Гэвч хэрэв татвар буцаан олгох 
нэхэмжлэлийг барааг (хилээр) гаргах үед гаргаж өгөөгүй бөгөөд тэр нь тийнхүү хилээр гарсныг 
шалган тогтоох шаардлага байсан бол тийм баримт шаардлагатай байж болно.

Зарим байгууллага татвар буцаан олгох нэхэмжлэлийг барагдуулахдаа холбогдох бичиг 
баримтыг өнгөцхөн шалгаж, татварыг нэн даруй олгоод, дараа нь бүрдүүлэлтийн дараах 
шалгалтаар (аудитын шалгалтаар) нарийвчлан шалгах ажлыг зохион байгуулдаг. Үүнийг 
конвенцийн 2 дугаар зүйлд зааснаар илүү хөнгөлөлт үзүүлж байгаа хэрэг гэж үзэж болно.

Татвар буцаан олгох нэхэмжлэлийг авч үзэхдээ гаалийн байгууллага өөртөө зориулан 
холбогдох бичиг баримт шалгах болон татвар буцаан төлөх цаг хугацаа тогтоон ажиллавал 
зохино. (Ерөнхий хавсралтын Стандарт 4.21-ийн зааврыг үз). 

Тодорхой нэр төрлийн бараанд буцаан олгох татварын хувь хэмжээг худалдааны 
мэдээ баримтыг үндэслэн тогтоосон бол мэдээжийн хэрэг нягтлан шалгах ажиллагаа 
явуулах шаардлага байхгүй. Энэ тохиолдолд буцаан олгох татварын тооцоо болон татварын 
буцаан олголтыг нягтлан шалгах ажиллагаагүйгээр, экспортын үйл ажиллагаа дуусмагц, 
экспортлогчийн/нэхэмжлэгчийн гаргаж өгсөн мэдүүлгийг үндэслэн нэн даруй хийж гүйцэтгэнэ.

Зарим байгууллага зарим барааны тусгайлсан (өвөрмөц) шинж байдал, эсхүл тийм бараа 
үйлдвэрлэдэг цөөхөн үйлдвэр байдаг учир нарийвчлан тогтоосон хувь хэмжээ байхгүй байх 
тохиолдолд буцаан олгох татварын хувь хэмжээг экспортлогч бүрээр тогтоож өгдөг. Ийм 
тохиолдолд экспортлогч нь буцаан олгох татварын тусгай хувь хэмжээ тогтоолгох өргөдлийг 
тусад нь гаргаж өгөхийг, мөн түүнд импортын барааны талаар, түүнд төлсөн гаалийн болон 
бусад татварын талаар, мөн хилээр гаргах бараанд буцаан олгох татварын (хувь хэмжээний) 
талаар дэлгэрэнгүй мэдээлэл оруулж өгсөн байхыг шаардаж болно. 

Байгууллага нь буцаан олгох татварын хувь хэмжээг экспортлогч бүрээр тогтоохдоо хууль 
дүрэм сайн сахин биелүүлдэг экспортлогчийн өргөдлийг шуурхай шийдэхийн тулд тухайн 
экспортлогч (гаалийн байгууллагаас) хүлээн зөвшөөрсөн (тусгай эрхтэй мэргэшсэн) нягтлан 
бодогч болон (өндөр мэргэшсэн) инженер хөлслөн авч, өргөдөлд тусгасан мэдээлэл, буцаан 
олгох татварыг урьдчилан тооцсон хувь хэмжээ, мөн шаардлагатай бол үйлдвэрлэлийн 
процессын талаарх мэдээлэл үнэн зөв эсэхийг шалгуулан баталгаажуулж болно. Энэ тохиолдолд 
татвар буцаан олгох нэхэмжлэл бүрийг тийнхүү нягтлан шалгах шаардлагагүй. Бүрдүүлэлтийн 
дараах шалгалт (аудитын шалгалт)-ыг тогтмол хугацаагаар, мөн/эсхүл сонголтын үндсэн 
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дээр явуулах замаар хяналтыг хэрэгжүүлж болно. Зүүлт 1-д татвар буцаан олгох горимыг 
хэрэгжүүлэхэд гаалийн хяналт шалгалтын арга техник болон аудитын шалгалт (бүрдүүлэлтийн 
дараах шалгалт)-ын механизмыг, түүнчлэн мэдээллийн технологийг хэрхэн ашиглаж байгаа 
жишээг харуулсан болно.

Практик зөвлөмж 8

Үндэсний хууль тогтоомжид буцаан олгох татварыг цахим гуйвуулга ашиглан шилжүүлэх талаар 
заасан байна.

Төлбөрийг цахимаар шилжүүлэх нь маш дэмжүүштэй орчин үеийн практик ажиллагаа 
юм. Ерөнхий хавсралын 4 дүгээр бүлэгт гаалийн болон бусад татварыг түргэн шуурхай, цаг 
зардлын хэмнэлттэй хэлбэрээр төлөхийн тулд цахим төлбөрийн систем нэвтрүүлэх явдлыг 
хөхүүлэн дэмжсэн байгаа. Үүний адилаар татварын буцаан олголтыг бас цахимаар хийж 
гүйцэтгэх нь гааль болон худалдаа эрхлэгчийн аль алинд нь ашигтай. Төлбөрийг цахимаар 
хийснээр төлбөрийн гүйцэтгэл шуурхай болж, тайлан тооцоо хормын зуур, үнэн зөв гарч, 
данс тооцоо найдвартай болно. 

Практик зөвлөмж 9

Буцаан олгох татварыг бас тухайн барааг дараа нь экспортлох нөхцөлөөр гаалийн аль нэг агуулахад 
хадгалах, эсхүл түүнийг аль нэг чөлөөт бүсэд оруулсан тохиолдолд өгнө.

Барааг (гаалийн) зарим горимд байршуулснаар татвараа хурдан буцаан авах боломжтой 
болдог учир энэ Практик зөвлөмж нь худалдаа эрхлэгч нарт ашигтай хэрэгсэл болдог. Хилийн 
чанадад гаргах барааны гаалийн бүрдүүлэлтийн ёс журмын ажиллагаа бүрдэл болохыг хүлээх, 
мөн усан онгоц ирэхийг хүлээх зуур түүнийг гаалийн агуулахад оруулж хадгалах явдал байнга 
тохиолддог. Түүнээс гадна усан онгоц ирэхгүй байх, эсхүл олдохгүй байх, эсхүл давагдашгүй 
хүчин зүйлийн улмаас барааг гаргах явдал саатах тохиолдол байж болно. Энэ тохиолдолд 
экспортлогч энэхүү Практик зөвлөмжийг ашиглан бараагаа ачуулахыг хүлээх хооронд татвараа 
буцаан авах боломжтой. Энэ заалтыг мөрдсөнөөр гаалийн байгууллага өмнө нь гаалийн 
болон бусад татвар төлсөн барааг гаалийн (баталгаат) агуулахад оруулахыг зөвшөөрөх юм. 
Ингэснээр “гаалийн агуулах”-ын тодорхойлолтод зааснаас хальж байгаа юм.

Чөлөөт бүсийг холбогдох бараанд хамаарах гаалийн болон бусад татварын хувьд гаалийн 
нутаг дэвсгэрийн гадна байгаа гэж үздэг. Тиймээс хэрэв зарим барааг гаргаснаар татвар 
буцаан авах эрх нь үүсэх бол түүнийг чөлөөт бүсэд оруулснаар уг эрх автоматаар үүснэ.

Практик зөвлөмж 10

Гаалийн байгууллага тодорхой хугацааны турш экспортлох бараанд буцаан олгох татварыг хэрэв 
тийнхүү хүсэлт тавьсан бол тогтмол хугацаагаар өгнө. 

Энэхүү Практик зөвлөмжид гаалийн байгууллагын болон худалдаа эрхлэгчийн аль алиных 
нь ажиллагааг хөнгөвчилсөн арга хэмжээ тусгагдсан. Гол төлөв, хэрэв аливаа нэг худалдаа 
эрхлэгч татвар буцаан авах нэхэмжлэл олноор гаргасан, мөн байнга бараа гаргадаг бол 
гаалийн байгууллагад хүсэлт гаргах замаар тодорхой хугацааны туршид гаргасан барааны 
татварыг тогтмол хугацаагаар хэсэгчлэн буцаан авч байвал ашигтай байх болно. Татварын 
буцаан олголтыг ийнхүү тогтмол хугацаагаар хэсэгчлэн гүйцэтгэх нь гаалийн байгууллагын 
болон нэхэмжлэгчийн аль алиных ажлыг хөнгөвчлөн, экспортлогч бараа тус бүрээр нэхэмжлэл 
гаргахгүй, гаалийн байгууллага тийм нэхэмжлэл болгоныг шалган баталгаажуулж, татварын 
буцаан олголтыг тус бүрд нь хийх шаардлагагүй болно. Түүнчлэн нэхэмжлэгч татвараа тогтмол 
хугацаагаар хэсэгчлэн буцаан авах хүсэлт гаргаагүй байсан ч гэсэн гаалийн байгууллага 
Стандарт 7-д заасны дагуу холбогдох нэхэмжлэлийг шалган баталгаажуулсан бол татварыг 
нэн даруй буцаан олгох ёстой.
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10. ХОЛБОГДОХ БАРИМТ БИЧГИЙН ЖАГСААЛТ

Гаалийн горимын харьцуулсан судалгаа – Судалгаа №9 – Гаалийн хамтын ажиллагааны 
зөвлөл (Comparative studies of Customs procedures)

Гаалийн хамтын ажиллагааны зөвлөлийн Олон улсын гаалийн хэм хэмжээ (International 
Customs Norms of the Customs Cooperation Council)

Экспортын гарын авлага – Гаалийн горимууд (Export Manual Customs procedures)

Ази, Номхон далайн эдийн засгийн хамтын ажиллагааны байгууллагын Гаалийн хөтөч 
(APEC Customs Guide)

Стандарт кодын тухай ГХАЗ-ийн зөвлөмж (CCC Recommendation on Standard Codes)*

UN/EDIFACT (Захиргааны, худалдааны болон тээврийн байгууллага хооронд цахим 
мэдээлэл харилцан солилцох НҮБ-ын дүрэм) хэрэглэх тухай ГХАЗ-ийн зөвлөмж (CCC 
Recommendation on the use of UN/EDIFACT (United Nations/Electronic Data Interchange for 
Administration, Commerce and Transport))*

Цахим хэлбэрээр дамжуулсан бичиг баримтыг хүлээн зөвшөөрөх тухай ГХАЗ-ийн зөвлөмж 
(CCC Recommendation on the acceptability of electronically transmitted documents)*

НҮБ-ын Загварчилсан өгөгдөл (Өгөгдлийн модель) харилцан солилцох тухай хэлэлцээр 
(UN Model Data Interchange Agreement)*

UN/EDIFACT-ын мессэжүүдийг ашиглах зорилготой дата зураглал хийх заавар ашиглах 
тухай ГХАЗ-ийн зөвлөмж (CCC Recommendation on the use of the Data Mapping Guide for UN/
EDIFACT Messages)*

*Эдгээр бичиг баримт нь автоматжуулсан бүх горимд хамааралтай.

ЗҮҮЛТ 1
ХЭРЭГЛЭХ АРГА

Татварын буцаан олгох горимд хамаарах гаалийн хяналт

болон мэдээллийн технологи

ХЯНАЛТ БА АУДИТ

1.  Танилцуулга 

Татвар буцаан олгох горимын үйл ажиллагааг хөнгөвчлөх зорилгоор авч хэрэгжүүлэх 
арга хэмжээ нь ялангуяа төрийн байгууллагаас хураан авсан татварыг буцаан өгөх (олгох) 
явдалтай холбоотой байдаг учир тодорхой эрсдэл дагуулдаг.

“Гаалийн хяналтын тухай заавар”-т дурдсанчлан ихэнх (гаалийн) байгууллага эдгээр 
эрсдэлийг тодорхойлохын тулд, мөн хяналтын ямар арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэх вэ гэдэг 
тактик боловсруулахын тулд эрсдэлийн дүн шинжилгээ хийх арга техникүүдийг хэрэглэдэг. 
Ингэснээр (гаалийн) байгууллагууд нөөц боломжоо өндөр эрсдэлтэй бүлэгт хандуулж, бага 
эрсдэлтэй бүлэгт хөнгөлөлттэй горим мөрдөж, хяналтаа хамгийн бага хэмжээнд тогтоон барих 
боломжтой болно. 

Эрсдэлийн удирдлагыг татвар буцаан олгох горимд ашиглахдаа гаалийн байгууллага 
татвар буцаан авах нэхэмжлэгч нарыг тодруулах, мөн тэдний бүртгэл мэдээ, үйлдвэрлэл, 
боловсруулалтын тогтолцоонд урьдчилан аудит хийх замаар ямар төрлийн хяналт тавихаа 
шийдэх шалгуур үзүүлэлт тогтоох хэрэгтэй болно.
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2.  Экспортлогч/нэхэмжлэгчийн мэдээллийн сан үүсгэх 

Гаалийн байгууллага татвар буцаан авах нэхэмжлэлийн түүхчилсэн санг ашиглаж 
экспортлогчийн, эсхүл нэхэмжлэгчийн мэдээллийн сан үүсгэх нь зүйтэй. Экспортлогч, эсхүл 
нэхэмжлэгч нэг бүрийн үйл ажиллагаанд хийх дүн шинжилгээний асуултад дараах шалгуур 
үзүүлэлтийг оруулж, үнэлгээ өгөх хэрэгтэй: 

1. Хууль сахилтын түүх,

2. Барааны бүртгэл мэдээг эмх цэгцтэй хөтөлдөг тогтолцоотой эсэх,

3. Үйлдвэрлэлийн, эсхүл боловсруулалтын стандарт тогтолцоотой эсэх, мөн 

4. Эдгээр тогтолцоонд гаалийн байгууллагаас урьдчилсан байдлаар аудит болон биет 
шалгалт хийж хүлээн зөвшөөрсөн эсэх эсэх. 

Экспортлогч, эсхүл нэхэмжлэгч нарыг эдгээр шалгуур үзүүлэлтээр үнэлсний дараагаар 
дараах гурван түвшинг тогтоох эрсдэлийн дүн шинжилгээ хийж болно.

3.  Эрсдэлийн түвшин 

А. Бага эрсдэлтэй бол:

Дээрх шалгуур үзүүлэлтийн бүгдэд нь, эсхүл дийлэнхэд нь эерэг үнэлгээ авч буй экспортлогч, 
эсхүл нэхэмжлэгч нарыг бага эрсдэлтэйд тооцож болох ба тэдэнд дараах хөнгөлөлт үзүүлж 
болно:

- Импорт, экспортын үйл ажиллагааны талаар, төлсөн гаалийн болон бусад татварын 
талаар бүртгэл мэдээ хөтлөхийг зөвшөөрөх, мөн гаалийн байгууллагаас хүлээн 
зөвшөөрсөн (тусгай эрхтэй мэргэшсэн) нягтлан бодогч болон (өндөр мэргэшсэн) 
инженер хөлслөн авч, эсхүл мөн гаалийн байгууллагаас хүлээн зөвшөөрсөн өөр бусад 
эрх бүхий ажилтан буюу байгууллагаар баталгаажуулсан мэдүүлэг болон дагалдах 
(нотлох) бичиг баримт гаргаж өгөх;

- Буцаан олгох татварын хувь хэмжээг тогтоосон байдлыг нягтлан шалгахаас хэлтрүүлэх,

- Барааг экспортлох үед хийх ердийн шалгалтаас чөлөөлөх, 

- Буцаан олгох татварын хувь хэмжээг тогтоогоогүй, эсхүл барааг гаргах үед уг хувь 
хэмжээ бэлэн байгаагүй тохиолдолд буцаан авахаар нэхэмжилсэн татварын тодорхой 
хувийг ямар нэгэн баталгаа шаардахгүйгээр буцаан олгох;

- Дараа нь (хилээр) цааш нь гаргахаар гаалийн агуулахад байршуулсан бол татварыг 
нь буцаан олгох;

- Бүртгэл мэдээг нь нягтлан шалгахгүйгээр экспортлогчийн мэдүүлгийг үндэслэн 
татварыг нь буцаан олгох. 

Ийм хөнгөлөлт эдлүүлж буй бүх тохиолдолд гаалийн байгууллага хэрэв эдгээр 
хөнгөлөлтийг буруугаар ашиглах явдал илэрвэл хөнгөлөлтийг хүчингүй болгох, мөн бүртгэл 
мэдээ, үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаа болон экспортын ачилтыг ямарч үед шалгах, эсхүл 
нягтлан шалгах эрхтэй хэвээр байна. Эдгээр хөнгөлөлтийг эдлэх явцад тогтмол хугацаагаар 
нягтлан шалгах, эсхүл аудит хийх ажиллагаа явагдана.

B. Дунд зэргийн эрсдэлтэй бол:

Үндэсний байгууллагууд үндэсний бодлого хэрэгжүүлэх, эсхүл лицензийн хяналт тавих 
зорилгоор хяналт тавих шаардлагатай тодорхой нэр төрлийн барааг цохон заасан, эсхүл 
экспортлогчийн үйл ажиллагаа хараахан сайн бэхжээгүй байгаа бол:

- гаалийн байгууллага бага болон өндөр эрсдэлтэй бараанд зориулсан төрөл бүрийн 
арга хэмжээг нэгтгэн хослуулж, дундаж арга хэмжээ боловсруулан татвар буцаан 
олгох горимын хяналтад хэрэгжүүлэх. 
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С. Өндөр эрсдэлтэй бол:

Бараагаа буруу буюу дутуу мэдүүлж байсан, татвар буцаан олгох нэхэмжлэлийг алдаатай 
гаргаж байсан, барааг хууль бусаар хил нэвтрүүлж байсан (контрабанд үйлдэж байсан), эсхүл 
өөр бусад байдлаар татвараас зайлсхийх луйвар үйлдэж байсан гэсэн бүртгэлтэй экспортлогч 
буюу нэхэмжлэгч, мөн нягтлан бодохын бүртгэл, мэдээллийн хангалтгүй тогтолцоотой 
экспортлогч буюу нэхэмжлэгч нар өндөр эрсдэлтэйд тооцогдоно. Энэ тохиолдолд экспортлогч 
дараах үүрэг хүлээнэ:

- Татвар буцаан олгох/авах нэхэмжлэл бүхий экспорт тус бүрт тус тусад нь мэдүүлэг 
гаргаж өгөх,

- Татварын буцаан олголтыг хийхээс өмнө нэхэмжлэлээ гаалийн байгууллагаар нягтлан 
шалгуулах, мөн

- Импорт, экспортын бараандаа гаалийн байгууллага хяналт шалгалт хийлгэх.

-----------------------------------

МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИ / ХЯЛБАРЧИЛСАН ГОРИМ 
АШИГЛАХ

1.  Оршил 

Мэдээллийн технологи ашиглах явдал гаалийн бүрдүүлэлтийн ихэнх горимын хувьд 
түгээмэл шинжтэй болсон бөгөөд энэ талаар Ерөнхий хавсралтын Мэдээллийн технологи 
ашиглах тухай 7 дугаар бүлгийн зааварт тусгагдсан байгаа. Эдгээр горимд худалдаа эрхлэгчийг 
бүртгэх мэдээллийн сан (бааз), мэдээ баримтыг цахимаар дамжуулах систем, бүрдүүлэлтийн 
төв мэдээллийн сан, эрсдэлийн удирдлагын програм, төлбөр тооцооны цахим систем, 
нууцлалын програм (систем) зэрэг системүүдийг ашиглаж байна. Дор зөвхөн татвар буцаан 
олгох горимд хамаарах хэсгүүдийг тайлбарлав. 

Мэдээллийн технологийг эрчимтэй ашиглах замаар татвар буцаан олгох горимыг ихээхэн 
хөнгөвчилж болно. Гаалийн байгууллагад татвар буцаан олгох/авах нэхэмжлэл гаргах, тэдгээр 
нэхэмжлэлийг гаалийн байгууллага боловсруулах, мөн экспортлогчид буцаан олгох татвар 
шилжүүлэх ажлыг бүгдийг нь (мэдээллийн технологи ашиглах замаар) ихээхэн хялбарчилж, 
түргэвчилж болно. Хэрэв татвар буцаан олгох/авах нэхэмжлэл гаргахад шаардлагатай 
мэдээлэл экспортын мэдүүлэгт тусгагдсан бол тусдаа нэхэмжлэл гаргах шаардлагагүй болж, 
улмаар татвар буцаан олгох боловсруулалтын ажиллагаа гаалийн автоматжуулсан экспортын 
системийн салшгүй нэг хэсэг болж болно. 

2.  Онцлог шинжүүд 

Татвар буцаан олгох системийг болж өгвөл гаалийн бүрдүүлэлтийн (импорт, экспортын 
мэдүүлгийн) системийн салшгүй нэг хэсэг байхаар бүтээхийг зөвлөж байгаа. Гэвч бас 
дангаараа бие даасан систем байхаар бүтээсэн ч болно. (Бүдүүвч зургийг үзнэ үү.) Мэдээллийн 
технологийн тухай зааварт тайлбарласан түгээмэл шинжүүд болон татвар буцаан олгоход 
шаардлагатай мэдээллээс гадна, татвар буцаан олгох автоматжуулсан систем нь дараах 
онцлог шинжийг агуулсан байвал зохино:

- Импортын татварын төлөлтийг татвар буцаан олгох нэхэмжлэлтэй цахимаар тулгах,

- Татвар буцаан олгох нэхэмжлэлд дурдсан экспортын холбогдох мэдээллийг цахимаар 
тулгах, мөн 

- Буцаан олгох татварыг тооцож бодох. 
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3. Импорт, экспортын мэдээллийн дэлгэрэнгүйг нягтлан шалгах

Татварын буцаан олгох/авах нэхэмжлэхэд дурдсан импорт болон экспортын мэдээллийг 
баталгаажуулах зорилгоор нэгдсэн систем гаалийн бүрдүүлэлтийн бааз (түүнд тодорхой 
хугацааны, жишээлбэл сүүлийн 2 жилийн хугацааны импорт, экспортын гаалийн бүрдүүлэлтийн 
түүхэн мэдээлэл хадгалагдаж байдаг) руу хандана. Энэхүү баазад байгаа мэдээллийн 
тусламжтайгаар уг систем нь татвар буцаан олгох/авах нэхэмжлэлд хамаарах барааг анх 
импортолсон, мөн гаалийн татвар төлөгдсөн болохыг баталгаажуулах боломжтой болно. Бас 
өмнө нь гаргаж байсан татвар буцаан олгох/авах нэхэмжлэлүүд, эсхүл тухайн импортын 
мэдүүлгээр татвар буцаан авахаар гаргаж байсан бусад нэхэмжлэлүүд харагдана.

Дан ганц бие даасан систем байвал тэр нь зөвхөн татвар буцаан авахаар өмнө нь гаргаж 
байсан нэхэмжлэлүүдтэй холбогдсон мэдээллийг л хадгална. Тийм учраас тэрхүү бие даасан 
системээс зөвхөн тухайн нэхэмжлэлд тусгагдсан мэдээлэл татвар буцаан авахаар өмнө нь 
гаргаж байсан нэхэмжлэлүүд дэх мэдээлэлтэй давхцаж буй эсэхийг л харах боломжтой байдаг. 

4. Экспортын мэдээллийг тулган шалгах 

Нэгдсэн системд татвар буцаан авах нэхэмжлэлд дурдсан экспортын мэдээллийг 
бүрдүүлэлтийн баазад байгаа мэдээлэлтэй тулган  шалгах боломжтой байна. Ингэснээр тухайн 
барааг гаргасан нь үнэн болох, мөн тухайн экспортын мэдүүлгээр өмнө нь татвар буцаан авах 
нэхэмжлэл гаргаагүйг болохыг харна. 

Татвар буцаан олгох бие даасан системтэй бол тэр нь зөвхөн татвар буцаан авахаар 
өмнө нь гаргаж байсан нэхэмжлэлүүдтэй холбогдсон мэдээллийг л хадгална. Тийм системээс 
зөвхөн экспортын холбогдох мэдээлэл өмнөх нэхэмжлэлүүдэд тусгагдаагүй болохыг л олж 
мэднэ. 

5.  Буцаан олгох татварыг тооцож бодох

Буцаан олгох татварыг тооцож бодох барааны байдлаас хамаарна.

(а) Хэрэв (хилээр) гаргах бараа нь анх оруулсан шигээ өөрчлөлт ороогүй байвал 
буцаан олгох татварыг тооцохдоо төлсөн гаалийн татварын нийт дүнгийн тодорхой хувьд 
тулгуурлана,эсхүл тодорхой нэр төрлийн бараанд тогтоосон хувь хэмжээнд тулгуурлана. 
Эдгээр тохиолдолд нэгдсэн систем нь буцаан олгох татварын хэмжээг тогтоох үүднээс гаалийн 
бүрдүүлэлтийн баазад нэвтэрч, холбогдох барааг оруулах үед бодитоор төлсөн гаалийн 
татварын нийт дүн, эсхүл холбогдох импортын мэдээллийг татан авна.

Татвар буцаан олгох систем нь дан систем байвал тэр нь зөвхөн татвар буцаан авахаар 
өмнө нь гаргаж байсан нэхэмжлэлүүдтэй холбогдсон мэдээллийг л хадгална. Тийм системээс 
зөвхөн экспортын холбогдох мэдээлэл өмнөх нэхэмжлэлүүдэд тусгагдаагүй болохыг л олж 
мэднэ.

(b) Хэрэв тухайн барааг үйлдвэрлэл, эсхүл боловсруулалтад ашигласан бол буцаан олгох 
татварыг хоёр алхмаар тооцож бодно. Автоматжуулсан системд импортын барааны тоо 
хэмжээ, бүтээмжийн хувь хэмжээ, хорогдол (wastage)-ын зөвшөөрөгдсөн хувь хэмжээ, мөн 
экспортын барааны тоо хэмжээний мэдээлэл хэрэгтэй байх болно. Эхний алхмаар уг систем 
бүтээмжийн хувь хэмжээ болон хорогдол (wastage)-ын зөвшөөрөгдсөн хувь хэмжээг ашиглан, 
татвар буцаан олгох/авах нэхэмжлэлд дурдсан экспортын барааны тоо хэмжээнд шингэсэн 
импортолсон барааны тоо хэмжээг тооцно. Хоёр дахь алхмаар уг систем ийнхүү экспортын 
бараанд шингэсэн тоо хэмжээнд тулгуурлан буцаан олгох татварын хэмжээг тооцож бодно. 

Нэгдсэн систем нь гаалийн бүрдүүлэлтийн баазад нэвтэрч, импорт болон экспортын 
мэдээллийн дэлгэрэнгүйг татаж, худалдаа эрхлэгчийн бүртгэлийн мэдээллийн баазад нэвтэрч, 
холбогдох нэхэмжлэгчийн мэдээлэл, бүтээмжийн хувь хэмжээ болон хорогдол (wastage)-ын 
зөвшөөрөгдсөн хувь хэмжээг татан авна.

Дан ганц бие даасан системээр шаардлагатай мэдээллийг татан авахын тулд зөвхөн 
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худалдаа эрхлэгчийн бүртгэлийн мэдээллийн баазад нэвтрэх боломжтой. Гэвч түүнд импорт 
болон экспортын мэдээлэл байхгүй байх учир нэхэмжлэгч шаардлагатай мэдээллийг гаалийн 
байгууллагад өөрөө гаргаж өгөх хэрэг гарна. 

6.  Бүрдүүлэлтээр хөөн хянах 

Импорт, экспортын мэдээлэл авах боломжтой нэгдсэн системийн нэг хэсгийн хувьд татвар 
буцаан олгох систем нь бас бүртгэл хөтөлж, импортын барааны мэдүүлсэн тоо хэмжээнд 
төлсөн татварын орлогыг хүснэгтлэн гаргаж ирдэг. Уг орлогоос нэхэмжлэгчид бүрдүүлэлт тус 
бүрээр, эсхүл Практик зөвлөмж 10-т зааснаар тогтмол хугацаагаар хэсэгчлэн буцаан олгосон 
татвар хэлбэрээр зарлагадна.

Энэхүү онцлог шинж нь татвар буцаан олгох/авах нэхэмжлэлийг барагдуулах зорилгоор, 
мөн бүрдүүлэлтийн дараах шалгалт (аудитын шалгалт)-ын зорилгоор бүрдүүлэлт бүрээр хөөн 
хянах боломжийг бүрдүүлдэг. 

7.  Анхаарах бусад зүйлс 

 7.1. Зардал 

Автоматжуулалтыг ажил эрчимтэй хялбарчлах нэг арга гэж үзэж байгаа бол автоматжуулсан 
системд хөрөнгө оруулалт хийгээгүй байгууллагууд ийм нэгэн зардлын төсөв төлөвлөгөө 
боловсруулан ажиллах хэрэгтэй. Автоматжуулсан систем нь дан ганц татвар буцаан олгох 
горим бус гаалийн бүх горимын үйл ажиллагааг хамрахаар нэгдсэн түвшинд очсон байх 
ёстой. Экспортлогч, эсхүл нэхэмжлэгч нар мөн адил ийм зохицуулалт хийх хэрэгтэй. Энэ 
ажилд зарцуулсан зардлаа дараах байдлаар нөхөж авна: мэдээлэл нягтлан шалгах ажиллагаа 
түргэн шуурхай болж, шаардлагатай (цаасан) бичиг баримтын тоо цөөрч, улмаар яваандаа 
(цаасан) бичиг баримт шаардлагагүй болж, ингэснээр бүх талын ажиллагаа хөнгөрнө, мөн 
хүнээс шалтгаалах алдаа багасна.

-----------------------------------



Тусгай хавсралт F - 3 дугаар бүлэг Татвар буцаан олгох горимын тухай заавар

2000 оны 7 дугаар сар          197

ТАТВАР БУЦААН ОЛГОХ ПРОЦЕССЫН БҮДҮҮВЧ ЗУРАГ
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1. ТАНИЛЦУУЛГА

Ерөнхийдөө, дотоодын хэрэглээнд зориулан оруулсан бараанд ногдуулах гаалийн болон 
бусад татвар нь тухайн улс орны тарифын бодлоготой сайн нийцсэн байдаг. Хэдий тийм 
боловч тодорхой тохиолдолд импортын бараанд ногдуулах импортын гаалийн болон бусад 
татварын хувь хэмжээ (түвшин) нь дараах үр дагавартай байна: барааг дотоодын хэрэглээнд 
зориулан оруулахаар бүрдүүлэлт хийсний дараа үйлдвэрлэлт, боловсруулалт, эсхүл дахин 
боловсруулалтад оруулахад эдийн засгийн ийм үйл ажиллагааг өөр улсад шилжүүлж байгаа 
учир худалдааны тухайн үйл ажиллагаа ашиггүй болж, эцсийн дүндээ тухайн улс алдагдал 
хүлээдэг.

Нөгөө талаас, тодорхой барааг дотоодын хэрэглээнд зориулан оруулахаас өмнө  гаалийн 
хяналтын дор боловсруулахыг зөвшөөрснөөр эдийн засгийн ийм үйл ажиллагааг хөхүүлэн 
дэмжиж болно.

2. ЗОРИЛГО БОЛОН ХАМРАХ ХҮРЭЭ

Барааг дотоодын хэрэглээнд зориулан оруулахаар боловсруулах гаалийн горим нь зарим 
импортын барааг дотоодын хэрэглээнд зориулан оруулахаас өмнө үйлдвэрлэл, боловсруулалт, 
эсхүл дахин боловсруулалтад оруулж, эцсийн бүтээгдэхүүнд ногдуулах импортын гаалийн 
болон бусад татварыг нь тухайн импортын бараанд ногдуулах байсан гаалийн болон бусад 
татвараас бага болгох  зорилготой. 

"Дахин боловсруулалт" гэдэг хэллэгт, жишээлбэл, бөөний савлагаатай оруулж ирсэн 
бүтээгдэхүүнийг жижиглэнгээр худалдаалах зорилгоор сав боодлыг нь өөрчлөх ажиллагаа 
бас хамаарна.

Тухайн импортын барааг боловсруулсны дараа хэрэв тарифын ангилал нь өөрчлөгдөөгүй 
байлаа ч гэсэн импортын гаалийн болон бусад татварын хэмжээ нь багассан байж болно. Энэ 
нь, жишээлбэл, шинэ бүтээгдэхүүний жин тухайн импортын барааны жингээс бага байдагтай 
холбоотой.

Энэхүү горимын гол давуу тал нь үйлдвэрлэлийн өрсөлдөх чадвар дээшилж, улмаар 
үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаа тухайн гаалийн нутаг дэвсгэрт шилжин ирэх, мөн ингэснээр 
ажлын байр хадгалагдан үлдэх нөхцөл бүрдэхэд оршино. Мөн түүнчлэн энэ (горим) нь импортын 
барааг импортын гаалийн болон бусад татваргүй, эдийн засгийн зарим хязгаарлалтгүйгээр 
уг горимд байршуулахыг зөвшөөрнө. Импортын гаалийн болон бусад татварыг зөвхөн 
боловсруулсан бүтээгдэхүүнийг дотоодын хэрэглээнд зориулан оруулах тохиолдолд ногдуулна. 
Аливаа нэг хориг, хязгаарлалт бас зөвхөн боловсруулсан бүтээгдэхүүнд хамаарна. 

3. ҮНДСЭН ОНЦЛОГ ШИНЖ 

Барааг боловсруулах зорилгоор оруулах эрхийг гаалийн нутаг дэвсгэрт байгуулагдсан 
этгээдээр хязгаарлаж болно. 

Барааг дотоодын хэрэглээнд зориулан оруулахаар боловсруулахыг зөвшөөрөх нь дараах 
нөхцөлтэй байж болно: санал болгож буй боловсруулах ажиллагааг эрх бүхий байгууллагууд 
үндэсний эдийн засагт ашигтай гэж үзсэн байх.

Гаалийн байгууллага уг боловсруулах үйл ажиллагааг ерөнхийдөө тодорхой нэг газарт 
(жишээлбэл, импортлогчийн байранд), мөн тодорхой этгээд эрхлэн явуулах тохиолдолд 
зөвшөөрдөг.

Гаалийн байгууллага барааг дотоодын хэрэглээнд зориулан оруулахаар боловсруулах 
үйл ажиллагааны бүтээмжийн стандарт хувь хэмжээг тогтоож болно. 
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Барааг гаалийн нутаг дэвсгэрт оруулсны дараа дотоодын хэрэглээнд зориулан оруулахаар 
боловсруулах горимд шууд байршуулж болно. Түр хугацаагаар оруулсан бараа, түүний дотор 
дамжуулан өнгөрүүлэх гаалийн горимд байгаа бараа, аль нэг гаалийн (баталгаат) агуулахаас, 
эсхүл аль нэг чөлөөт бүсээс гаргасан барааг бас энэхүү боловсруулах үйл ажиллагаанд оруулах 
боломжтой. Барааг анх оруулсан гаалийн горимыг зохих ёсоор дуусгавар болгосон нь түүнийг 
дотоодын хэрэглээнд зориулан оруулахаар боловсруулах горимд байршуулахыг зөвшөөрөх 
урьдчилсан нөхцөл болно. 

Тухайн боловсруулах үйл ажиллагааг зөвшөөрөх болзол нөхцөлд, тухайлбал, гаалийн 
байгууллага уг боловсруулалтын үр дүнд бий болсон бүтээгдэхүүнээс тухайн импортын барааг 
ялган таних, мөн энэхүү горимд бараа байршуулсан этгээдийн гаалийн байгууллагын өмнө 
хүлээсэн үүрэг биелэгдэх нөхцөлийг хангах боломжтой байх явдал хамаарна.

4. ТОДОРХОЙЛОЛТ

E1/F1  “Барааг дотоодын хэрэглээнд зориулан оруулахаар боловсруулах” 
гэж импортын барааг дотоодын хэрэглээнд зориулан оруулахаас 
өмнө гаалийн хяналтан дор үйлдвэрлэл, боловсруулалт буюу дахин 
боловсруулалтад оруулж, тийнхүү гаргаж авсан бүтээгдэхүүнд хамаарах 
импортын гаалийн болон бусад татварын хэмжээг тухайн импортын 
бараанд хамаарах татварын хэмжээнээс багасгаж болох гаалийн горимыг 
хэлнэ.

Энэ конвенцийн нэгээс дээш тооны хавсралтыг тайлбарлахад шаардлагатай нэр томьёоны 
бүх тодорхойлолтыг Ерөнхий хавсралтад оруулсан байгаа. Зөвхөн нэг горим буюу нэг практик 
ажиллагаанд хамаарах нэр томьёоны тодорхойлолт тухайн Тусгай хавсралт буюу тухайн 
бүлэгт байгаа.

5. ЗАРЧИМ

Барааг дотоодын хэрэглээнд зориулан оруулахаар боловсруулах нь энэ бүлгийн заалтаар, 
мөн холбогдолтой бол Ерөнхий хавсралтын заалтаар зохицуулагдана. 

Шинэчлэн найруулсан Киотогийн конвенц нь заавал дагаж мөрдөх хэд хэдэн үндсэн 
заалттай бөгөөд тэдгээр нь Ерөнхий хавсралтад байдаг. Гаалийн байгууллагууд өөрсдийн 
өдөр тутмын үйл ажиллагаандаа мөрдлөг болгон ажилладаг гаалийн горим болон практик 
ажиллагааг хоорондоо уялдуулж, хялбарчлахад хэрэгтэй гэж үзсэн гол гол зарчмууд Ерөнхий 
хавсралтад тусгагдсан байгаа.

Ерөнхий хавсралтын тэдгээр үндсэн заалтууд нь бүх Тусгай хавсралт болон бүх бүлэгт 
хамааралтай учир тэдгээр үндсэн заалтууд бүгд Барааг дотоодын хэрэглээнд зориулан 
оруулахаар боловсруулахад хамаарна. Энэ бүлгийн заалтыг хэрэгжүүлэхдээ түүгээр 
зохицуулагдаагүй асуудлын хувьд Ерөнхий хавсралтын хөнгөлөлтийн ерөнхий зарчмуудыг 
байнга удирдлага болгон ажиллавал зохино. Ялангуяа, Ерөнхий хавсралтын Бүрдүүлэлт болон 
гаалийн ёс журмын бусад ажиллагааны тухай 3 дугаар бүлэг, Гаалийн болон бусад татварын 
тухай 4 дүгээр бүлэг, Гаалийн хяналтын тухай 6 дугаар бүлэг болон Мэдээлэл технологийн 
тухай 7 дугаар бүлгийг Барааг дотоодын хэрэглээнд зориулан оруулахаар боловсруулах тухай 
энэ бүлэгтэй холбож уншина. 

Хэлэлцэн тохирогч Талууд ялангуяа Ерөнхий хавсралтын Стандарт 1.2-ыг анхаарах ёстой 
бөгөөд үндэсний хууль тогтоомждоо Барааг дотоодын хэрэглээнд зориулан оруулахаар 
боловсруулах ажиллагааны хувьд хангасан байвал зохих болзол нөхцөл, мөн хийж гүйцэтгэсэн 
байх ёс журмын ажиллагааг заасан байна.
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Хэлэлцэн тохирогч Талууд энэ конвенцийн 2 дугаар зүйлд заасны дагуу энэ бүлэгт 
Хавсралтад зааснаас илүү хөнгөлөлт үзүүлэхийг эрмэлзэнэ.

Стандарт 2 

Барааг дотоодын хэрэглээнд зориулан оруулахаар боловсруулах зөвшөөрлийг дараах нөхцөлд 
олгоно:

- барааг дотоодын хэрэглээнд зориулан оруулахаар боловсруулсны үр дүнд бий болсон 
бүтээгдэхүүн тухайн импортын бараанаас үүсэлтэй болохыг гаалийн байгууллага тогтоох 
боломжтой байх; мөн

- тухайн үйлдвэрлэл, боловсруулалт, дахин боловсруулалт хийгдсэний дараа холбогдох 
барааны анхны шинж байдлыг эдийн засгийн хувьд сэргээх боломжгүй байх. 

Стандарт 2-ын дагуу, боловсруулах горимыг зөвшөөрөх хоёр үндсэн нөхцөл байдаг.

Нэгдүгээрт, энэхүү боловсруулах горимоор тухайн импортын барааг боловсруулахыг 
шаарддаг тул дотоодын хэрэглээнд зориулан оруулахаар мэдүүлсэн бүтээгдэхүүнээс тухайн 
импортын барааг ялган таних (түүнийг хэрхэн ашигласныг мэдэх) боломжтой байх ёстой. 
Иймд дотоодод боловсруулах горимд зөвшөөрдөг шиг тухайн импортын барааг гаалийн 
нутаг дэвсгэрт байгаа ижил төрлийн бараагаар орлуулах боломжгүй юм. 

Энэхүү горимд бараа байршуулах эрх бүхий этгээд гаалийн бүрдүүлэлтийн дараа гаалийн 
байгууллага хяналт, шалгалт явуулах боломжийг бүрдүүлэх зорилгоор шаардлагатай дагалдах 
(нотлох) бичиг баримтыг түүнд гаргаж өгөх ёстой. Гаалийн байгууллагын хүлээн авах дагалдах 
(нотлох) бичиг баримт нь барааны төрөл болон урьдчилан тооцоолсон боловсруулах үйл 
ажиллагаанд хамааралтай байна.

Хоёрдугаарт, гаалийн байгууллага уг боловсруулсан бүтээгдэхүүнээс холбогдох импортын 
барааг нөхөн сэргээх (дахин гаргаж авах) боломжгүй гэж үзэх хангалттай үндэслэл байх 
ёстой. Энэ асуудлыг шийдвэрлэх нэг шалгуур нь хэдийгээр тухайн барааг нөхөн сэргээх бодит 
боломж байгаа ч гэсэн эдийн засгийн хувьд боломжгүй байх явдал юм. Энэхүү нөхцөлийн 
ганц зорилго нь зөвхөн тухайн импортын бараанд хамаарах илүү өндөр гаалийн болон бусад 
татвараас энэ горимыг ашиглан зайлсхийхээс урьдчилан сэргийлэх явдал юм.

Энэхүү горимыг зөвшөөрөхөд олон янзын болзол нөхцөл тавигддаг. Эдгээр болзол нөхцөл 
нь ерөнхийдөө холбогдох этгээд, гаалийн байгууллага болон эдийн засгийн хүчин зүйлстэй 
холбогдоно. Эдгээр болзол нөхцөл нь (гаалийн) байгууллага бүрд (улс улсад) өөр өөр байж 
болно.

Гаалийн байгууллага зөвхөн уг боловсруулах горимын үйл ажиллагааг ажиглан харах 
болон хянах захиргаа, аж ахуйн зардал нь тухайн эдийн засгийн эрэлт хэрэгцээтэй харьцуулахад 
өндөр биш байх тохиолдолд холбогдох зөвшөөрлийг олгодог. 

Гаалийн байгууллага уг боловсруулсан бүтээгдэхүүнийг тухайн импортын бараагаар 
(эсхүл түүнийг ашиглан) үйлдвэрлэсэн болохыг, ялангуяа дараах зүйлсийн аль тохиромжтойг 
ашиглан тогтоох боломжийг бүрдүүлнэ:

(a) үйлдвэрлэгчээс тавьсан тусгай тэмдэглэгээ буюу дугаарын бүртгэл, тэмдэглэл;

(b) лац ломбо, тамга тэмдэг, эсхүл дангаар хэрэглэх өөр бусад тэмдэглэгээ;

(c) дээж загвар, зураг, эсхүл техникийн тодорхойлолт;

(d) шинжилгээний дүгнэлт;

(e) урьдчилан тооцсон уг үйл ажиллагаанд хамаарах, орлох бүтээгдэхүүнийг түр хугацаагаар 
оруулсан бараагаар үйлдвэрлэнэ гэдгийг тодорхой байдлаар илтгэн харуулах нотлох 
баримт (гэрээ, захидал (албан бичиг буюу албан зурвас), үнийн нэхэмжлэх г.м.).
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6. ҮЙЛЧЛЭХ ХҮРЭЭ
Стандарт 3 

Үндэсний хууль тогтоомжид дотоодын хэрэглээнд зориулан оруулахаар боловсруулахыг 
зөвшөөрсөн барааны төрөл зүйл, уг горимоор зөвшөөрөгдсөн үйл ажиллагааг заасан байна.

Энэхүү горимыг тэр нь зөвхөн уг боловсруулах үйл ажиллагаа гаалийн нутаг дэвсгэрт 
бий болох, эсхүл үргэлжлэн явагдахад тус дөхөм болохоор бол зөвшөөрнө. Хэдий тийм 
боловч эдгээр үйл ажиллагаа нь гаалийн нутаг дэвсгэрт байгуулагдсан ижил төрлийн бараа 
үйлдвэрлэгчдийн эрх ашигт хохирол учруулах ёсгүй. 

Энэхүү горимоор зөвшөөрөгдсөн үйлдвэрлэл, боловсруулалт, эсхүл дахин боловсруулалтын 
үйл ажиллагааг жагсаан гаргаж, нийтэлсэн байх ёстой. Энэхүү жагсаалтад улс орны (үндэсний) 
эдийн засагт хэрэгтэй, үр өгөөжөө өгөхүйц гэж үзсэн үйл ажиллагаа багтсан байна. 

Энэхүү жагсаалтыг худалдаанд оролцогч нарын хүсэлтээр өөрчлөн шинэчилж, нэмж 
баяжуулна. Үүнтэй холбогдуулан хэлэхэд, анхны жагсаалтыг боловсруулахад түүнд оруулаагүй 
үлдсэн тохиолдлууд ямагт гарч ирдэг бөгөөд худалдааны хүрээнийхэн хууль тогтоомжид нэмэлт 
өөрчлөлт оруулах урт удаан хугацааг хүлээж тэвчих ёсгүй учир уг жагсаалтад түргэн шуурхай 
өөрчлөлт оруулах (өргөжүүлж баяжуулах) механизм бий болгох нь маш чухал байдаг. Уг 
жагсаалтад өөрчлөлт оруулахын тулд, мөн нэг төрлийн, эсхүл ижил төрлийн бүтээгдэхүүн 
үйлдвэрлэгч нарт сөрөг үр дагавар үүсэхээс зайлсхийх зорилгоор үндэсний эдийн засагт 
үзүүлэх нөлөөг урьдчилан нарийвчлан сайн судлах шаардлагатай байдаг. Ийм бүх талаас 
нь харсан нарийн судалгааны ажлыг тухайн улсын эдийн засгийн байдлыг ерөнхийд нь 
тоймлон харах, мөн зөвхөн нэг талын (нэг салбарын) эрх ашгийг бодолцсон хөнгөн хуумгай 
шийдвэр гаргахаас зайлсхийх үүднээс эрх бүхий албад (эдийн засгийн холбогдох салбарын 
төлөөлөгчид, төрийн эрх бүхий байгууллага, яам, мэргэжлийн байгууллага)-тай хамтран 
хийж гүйцэтгэвэл зохино. 

Энэхүү жагсаалтад холбогдох импортын бараа болон зөвшөөрөгдсөн үйл ажиллагааг 
заасан байна. Зарим төрлийн үйл ажиллагаа (жишээлбэл, өвөрмөц дээж загвар, эсхүл дээж 
загварын цуглуулга үйлдвэрлэх, аливаа зүйлийг хог хаягдал болон шаар шавхдас болгон 
боловсруулах, хөнөөх, үгүй болгох, мөн/эсхүл эвдэрч гэмтсэн хэсгийг (эд ангийг) устгах, эсхүл 
гаалийн (баталгаат) агуулах буюу чөлөөт бүсэд зөвшөөрөгдсөн үйл ажиллагаа явуулах)-г 
ерөнхийдөө импортын барааны нэр төрлийг үл харгалзан зөвшөөрвөл зохино.

Гэвч үйлдвэрлэлийн зарим онцлог үйл ажиллагаа (жишээлбэл, тухайн барааг химийн 
урвалд оруулах, тухайн бараанд нэмэлт боловсруулалт хийх, гаалийн татвараас тухайн 
хугацаанд түр чөлөөлөгдөж байгаа бараа үйлдвэрлэх)-ны үүднээс олон нэр төрлийн импортын 
бараанд хязгаарлалт тогтоож болно. Тус жагсаалтад уг хязгаарлалтыг (гаалийн) тарифын 
ангиллаар зааснаар нь оруулж болно. (Зүүлт I-ийг үзнэ үү. Тэнд Европын хамтын нийгэмлэгээс 
зөвшөөрдөг бараа, үйл ажиллагааны жагсаалт байгаа).

Стандарт 4 

Барааг дотоодын хэрэглээнд зориулан оруулахаар боловсруулах нь зөвхөн гадаадаас шууд 
импортолсон бараагаар хязгаарлагдахгүй, гаалийн өөр горимд байгаа бараанд мөн хамаарна. 

Стандарт 4-д тусгагдсан зарчим гаалийн бүх горимд хамаарна. Иймд, жишээлбэл, 
дотоодод боловсруулах горим, гаалийн (баталгаат) агуулахын горим, чөлөөт бүсийн горим, 
эсхүл дамжуулан өнгөрүүлэх горимд байсан барааг дотоодын хэрэглээнд зориулан оруулахаар 
боловсруулах горимд байршуулж болно. Энэ нь худалдаанд оролцогч нарт илүү уян хатан 
байдлыг санал болгож байгаа бөгөөд тэд эдийн засгийн харилцан хамааралтай системийн нэг 
хэсэг болж, улмаар өөрчлөлт (жишээлбэл, барааны чанар муу байх, барааны нөөц хүрэлцэхгүй 
байх)-ийг шуурхай зохицуулах боломжтой болдог.

Гаалийн нэг горимыг нөгөө горимоор өөрчлөхдөө эхний горимын хувьд зөвшөөрөгдсөн 
этгээд дотоодын хэрэглээнд зориулан оруулахаар боловсруулалт хийх эрх бүхий этгээд байх 
албагүй. Ийм тохиолдолд сонирхогч бүх талууд болон холбогдох гаалийн албад хоорондоо 
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мэдээлэл солилцох арга хэмжээ зохион байгуулж, хэрэгжүүлэх нь маш чухал юм (бичиг 
баримт солилцох ажлыг зохион байгуулах, гаалийн бүрдүүлэлтийн дараах хяналт шалгалт). 

Стандарт 5 

Барааг дотоодын хэрэглээнд зориулан оруулахаар боловсруулах эрх тухайн импортын барааны 
эзнээр хязгаарлагдахгүй. 

Барааг дотоодын хэрэглээнд зориулан оруулахаар боловсруулах эрхийг гол төлөв зөвхөн 
тухайн улс оронд, эсхүл тухайн гаалийн нутаг дэвсгэрт байгуулагдсан этгээдэд олгодог. Энэ 
нөхцөлийг эдийн засгийн хувьд ач холбогдол багатай (жишээлбэл, цөөн тоотой, бага үнэтэй, 
мөн энгийн үйл ажиллагаа явуулах) импортын бараанд хэрэгсэхгүй байж болно. 

Эрх бүхий этгээд бүртгэл мэдээг зохих ёсоор хөтлөх, гаалийн хууль тогтоомжийг ёсчлон 
сахих зэргээр уг горимыг зөв мөрдөх нөхцөлийг хангаж ажиллах ёстой. Зарим байгууллагын 
хувьд гаалийн байгууллага тухайн нэг өргөдөл гаргагчийн талаар мэдээлэлгүй бол татварын 
бусад байгууллагаас мэдээлэл авч болдог байна. 

Стандарт 5 нь энэхүү горимын эрхийг тухайн импортын барааны өмчлөгчөөр хязгаарлаагүй 
учир уг горимын үйлчлэх хүрээ өргөн байгаа. Иймд үйлдвэрлэл эрхэлдэг компаниуд бусад 
этгээдүүдэд зориулж боловсруулах үйл ажиллагаа явуулж болох бөгөөд ингэснээр тэд 
өөрсдийн үйлдвэрлэлийн хүчин чадлыг бүрэн гүйцэд ашиглах боломжтой юм. 

7. ЗӨВШӨӨРӨЛ (ЭРХ) ОЛГОХ

Практик зөвлөмж 6 

Барааг дотоодын хэрэглээнд зориулан оруулахаар боловсруулах байнгын үйл ажиллагаа эрхэлдэг 
этгээдэд хүсэлтийг нь үндэслэн, тийм үйл ажиллагааг хамарсан ерөнхий зөвшөөрөл олгоно.

Барааг дотоодын хэрэглээнд зориулан оруулахаар боловсруулах байнгын үйл ажиллагаа 
эрхэлдэг худалдаанд оролцогч нарт ерөнхий зөвшөөрөл олгох нь тухайн худалдаанд 
оролцогчийн болон гаалийн байгууллагын аль алиных нь ажлыг хөнгөвчилсөн арга хэмжээ 
юм. Тэдгээр худалдаанд оролцогч нарын гаалийн хууль тогтоомж сахилтын түвшин ихэвчлэн 
сайн байх бөгөөд тиймээс ч тэдний бүрдүүлэлт бүрд гаалийн байгууллага тэр болгон оролцоод 
байх шаардлагагүй гэж үздэг. Гаалийн байгууллагын хувьд олон тооны зөвшөөрлийг нэг нэгээр 
нь шалгаж, олгоход шаардлагатай хүн хүч болон бичиг цаас хэмнэгдэнэ. Ерөнхий зөвшөөрөл 
олгохдоо уг горимд байршуулсан бараа тодорхой хэмжээнээс үл давах, мөн боловсруулах 
үйл ажиллагааг тогтоосон хугацаанд явуулж дуусгах нөхцөл тавьж болно. 

7.1. Зөвшөөрөл (эрх) хүссэн өргөдөл

Олон (гаалийн) байгууллагын хувьд (олон улс оронд) энэ горимд бараа байршуулах 
зөвшөөрлийг (эрхийг) эрх бүхий байгууллагаас олгодог. Энэхүү эрх бүхий байгууллага нь 
гаалийн байгууллага, эсхүл тийм зөвшөөрөл (эрх)-ийг эдийн засгийн бодлогыг үндэслэн 
батлах эрх мэдэл бүхий төрийн өөр нэг агентлаг (жишээлбэл, эдийн засгийн хэрэг явдал, 
эсхүл гадаад худалдааны асуудал эрхэлсэн засгийн газрын бүтцийн нэгж байгууллага) байж 
болно. Гэвч гаалийн байгууллага энэ горимд шаардагдах бүх болзол нөхцөл хангагдсан байх 
арга хэмжээ авч, холбогдох зөвшөөрлийг (эрхийг) олгоно. 

Холбогдох зөвшөөрлийг (эрхийг) тухайн боловсруулалтын үйл ажиллагааг хариуцан 
гүйцэтгэх, эсхүл түүнийг зохион байгуулах этгээдийн хүсэлтийг үндэслэн гаалийн байгууллага 
олгоно. Зөвшөөрөл (эрх) авах хүсэлтийг дараах байдлаар гаргаж болно:

- ердийн журмаар хүсэлт гаргах (ердийн/стандарт хүсэлт); эсхүл

- хялбарчилсан журмаар хүсэлт гаргах (Хялбарчилсан хүсэлт). 
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7.1.1. Ердийн/стандарт хүсэлт

Ердийн хүсэлтийн хувьд холбогдох зөвшөөрлийг барааг дотоодын хэрэглээнд зориулан 
оруулахаар боловсруулах горимд байршуулахаас өмнө олгоно. Ердийн хүсэлт нь барааг 
дотоодын хэрэглээнд зориулан оруулахаар боловсруулах том хэмжээний, эсхүл байнгын үйл 
ажиллагааг эрхлэн явуулахаар зорьж буй этгээдэд хамаарна.

Өргөдлийн маягтад дараах мэдээлэл байх шаардлагатай бөгөөд уг мэдээллийг холбогдох 
зөвшөөрөлд тусгаж баталгаажуулсан байна:

•	 Дараах этгээдийн нэр буюу байгууллагын нэр болон хаяг:

- тухайн өргөдөл гаргагчийн.

- боловсруулах үйл ажиллагаа явуулах тухайн этгээдийн (хэрэв тухайн өргөдөл 
гаргагч болон оператор нь өөр өөр этгээд байх бол). 

•	 Боловсруулах барааны тухай дараах мэдээлэл

- Худалдааны болон/эсхүл техникийн тодорхойлолт (бичиглэл). Тодорхойлолт нь 
тухайн өргөдлийн хариу шийдвэр гаргахад дөхөмтэй байхаар маш тодорхой, 
дэлгэрэнгүй байна. Тодорхойлолтод гаалийн байгууллага зөвшөөрлийн ашиглалтыг 
шалгахад тус дөхөм болох хангалттай мэдээлэл (өгөгдөл) тусгагдсан, түүний дотор 
бүтээмжийн хүсэн хүлээсэн хувь хэмжээг заасан байна.

- Тарифын ангиллын заалт.

- Тодорхой хугацааны импортын мэдээг үндэслэн тооцож гаргасан тоо хэмжээ.

- Тодорхой хугацааны импортын мэдээг үндэслэн тооцож гаргасан гаалийн үнэ.

- Урьдчилан тооцоолсон гарал үүслийн улс.

•	 Боловсруулсан	 бүтээгдэхүүн	 болон	 дотоодын	 хэрэглээнд	 зориулан	 оруулахаар	
төлөвлөсөн бүрдүүлэлтийн үйл ажиллагааны тухай дараах мэдээлэл:

- Худалдааны болон/эсхүл техникийн тодорхойлолт (бичиглэл). Боловсруулсан 
бүтээгдэхүүн тус бүрийн тодорхойлолт нь тухайн өргөдлийн хариу шийдвэр 
гаргахад дөхөмтэй байхаар маш тодорхой, дэлгэрэнгүй байна. Тодорхойлолтод 
гаалийн байгууллага зөвшөөрлийн ашиглалтыг шалгахад тус дөхөм болох 
хангалттай мэдээлэл (өгөгдөл) тусгагдсан, түүний дотор бүтээмжийн хүсэн хүлээсэн 
хувь хэмжээг заасан байна. 

- Гаалийн тарифын ангиллын заалт (боловсруулсан бүтээгдэхүүн тус бүрээр);

- Боловсруулсан бүтээгдэхүүн 

- Бүтээмжийн хүсэн хүлээсэн хувь хэмжээ, эсхүл уг хувь хэмжээг гаалийн байгууллага 
хэрхэн тооцож тогтоох аргачлал.

Бүтээмжийн хувь хэмжээ нь импортын барааны тухайн тоо хэмжээнээс гарган авсан 
боловсруулсан бүтээгдэхүүний тоо хэмжээг заана. Энэхүү хувь хэмжээг тогтоохдоо, тухайн 
барааны мөн чанараас хамаарч түүнийг ашигласнаас гарах алдагдлыг харгалзан үзнэ 
(жишээлбэл, ууршилт). Бүтээмжийн хувь хэмжээ болон уг хувь хэмжээг тодорхойлох аргыг 
бүрдүүлэлтийн дараа гаалийн байгууллага шалгаж баталгаажуулах ёстой. 

Боловсруулалтын тухайн үйл ажиллагаа гаалийн байгууллага болон холбогдох этгээдийн 
хувьд хялбар дөхөм байх үүднээс нэг хувь хэмжээтэй тариф тогтоож болно. Бүтээмжийн энэ 
хувь хэмжээг ерөнхийдөө нэг хэв шинжийн барааг тодорхой заасан техникийн нөхцөлийн 
дагуу боловсруулж, адил чанарын боловсруулсан бүтээгдэхүүн гарган авахад хэрэглэнэ. 
Бүтээмжийн энэ хувь хэмжээг урьдчилан авсан бодит мэдээллийг үндэслэн тогтоодог. 

- Боловсруулсан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх зорилгоор тухайн импортын бараанд 
хийгдэх боловсруулах үйл ажиллагааны (мөн чанарын) тодорхойлолт.
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- Боловсруулах (үйл) ажиллагаа явагдах газрын хаяг. Боловсруулах ажиллагааг 
заавал зөвшөөрөл олгосон этгээдийн байранд явуулах албагүй. Тэр нь гаалийн 
нутаг дэвсгэрт байгуулагдсан өөр бусад компанитай гэрээ байгуулсан байж болно. 
Гэвч гаалийн хууль тогтоомжийг дагаж мөрдөх үүрэг хариуцлага зөвшөөрөл бүхий 
этгээдэд ногдсон хэвээр байна.

- Шаардагдах цаг хугацааны тооцоо:

•	 Нэг	 багц	 (жишээлбэл,	 нэгжээр	 буюу	 тоогоор	 илэрхийлэгдсэн	 байх)	 бараанд	
боловсруулалт хийхэд шаардагдах дундаж цаг хугацаа;

•	 Боловсруулах	 үйл	 ажиллагаа	 дууссанаас	 хойш	 боловсруулсан	 бүтээгдэхүүнийг	
дотоодын хэрэглээнд зориулан оруулах хүртэл зарцуулагдах цаг хугацаа;

Гаалийн байгууллага боловсруулсан барааг дотоодын хэрэглээнд зориулан оруулах 
хугацааг тогтоосон байна. Уг хугацааг тогтоохдоо, боловсруулах үйл ажиллагаа явуулахад 
болон боловсруулсан барааг захиран зарцуулахад шаардагдах хугацааг, түүнчлэн тухайн 
гаалийн нутаг дэвсгэр дэх эдийн засгийн нөхцөл шаардлага болон өргөдөл гаргагч этгээдийн 
тусгай хэрэгцээ шаардлагыг харгалзан үзнэ. Энэ хугацаа ерөнхийдөө тухайн гадаадын барааг 
дотоодын хэрэглээнд зориулан оруулахаар боловсруулах горимд байршуулахаар гаргаж өгсөн 
мэдүүлгийг бүртгэж авсан өдрөөс эхэлнэ. Хамгийн урт (хамгийн цаад) нэг хугацаа тогтоон, 
тийм хугацааг бараа импортлох тохиолдол бүрд автоматаар (шууд) мөрдөх шаардлага бараг 
байхгүй.

Амар хялбар байх үүднээс хуанлийн аливаа нэг сар буюу улирлын дундуур эхэлсэн хугацааг 
дараагийн сарын буюу дараагийн улирлын эцсийн өдрөөр дуусгавар болгож болох юм. Хэрэв 
барааг дотоодын хэрэглээнд зориулан оруулахаар боловсруулахад тухайн тохиолдол бүрээр 
биш, ерөнхийд нь ерөнхий нэг хугацаа тогтоосон бол түүнийг илүү хөнгөлөлт үзүүлж байгаа 
хэрэг гэж үзэж болно.

- Боловсруулсан бүтээгдэхүүнээс гадаадын орц (тухайн импортын бараа)-ыг ялган 
таних хамгийн тохиромжтой арга (аргууд).

- Дараах нөхцөлд тохирно гэж үзэж санал болгох гаалийн газар:

•	 Энэ	горимын	явцад	хяналт	тавих	үүргийг	хариуцан	гүйцэтгэх	гаалийн	газар;

•	 Барааг	дотоодын	хэрэглээнд	зориулан	оруулахаар	боловсруулах	Барааны	мэдүүлэг	
хүлээн авах гаалийн газар;

•	 Барааг	гаалийн	зохих	горимд	байршуулах	Барааны	мэдүүлэг	хүлээн	авч,	энэ	горимыг	
цуцлах гаалийн газар.

- Дотоодын хэрэглээнд зориулан оруулахаар боловсруулах барааг оруулахаар 
төлөвлөж буй хугацаа (зөвшөөрлийн төлөвлөсөн ёсоор үйлчлэх хугацаа).

- Тооцооны баримт (the bill of discharge) хэн үйлдэх тухай (Гаалийн байгууллага уу, 
эрх бүхий этгээд үү). 

7.1.2. Хялбарчилсан хүсэлт

Холбогдох зөвшөөрөл авах хялбарчилсан хүсэлтийг барааг дотоодын хэрэглээнд зориулан 
оруулахаар боловсруулах зорилгоор Барааны мэдүүлэг гаргаж өгөх замаар гаргана. Энэ нь 
ерөнхийдөө тухайн эрх бүхий этгээд боловсруулалт хийх нэг удаагийн онцгой нөхцөлд, мөн 
боловсруулах үйл ажиллагааг хянахад хялбар байх тохиолдолд хамаарна. 

Барааг дотоодын хэрэглээнд зориулан оруулахаар боловсруулах хялбарчилсан хүсэлт 
гаргахыг (тухайн улсад) зөвшөөрдөг бол гаалийн байгууллага барааг дотоодын хэрэглээнд 
зориулан оруулахаар боловсруулах Барааны мэдүүлгийг тийм зөвшөөрөл хүссэн өргөдөлд 
тооцож хүлээн авна. Энэ тохиолдолд тухайн Барааны мэдүүлгийг гаалийн байгууллагад 
бүртгэн авснаар тэр нь холбогдох зөвшөөрлийг (тэрхүү Барааны мэдүүлгээр) олгосон хэрэг 
болж, тийм зөвшөөрөлд хамаарах болзол нөхцөлийг тухайн барааны хувьд хангасан байхыг 
тулган шаардана.
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Зөвшөөрөл олгоход шаардлагатай мэдээллийг холбогдох Барааны мэдүүлэгт тусгаагүй 
бол гаалийн байгууллага мэдүүлэгчээс дараах мэдээллийг агуулсан бичиг баримтыг тусад нь 
гаргуулан авч болно:

- энэ горимыг ашиглахаар өргөдөл гаргасан этгээд мэдүүлэгчээс өөр бол өргөдөл 
гаргагч этгээдийн нэр буюу байгууллагын нэр болон хаяг;

- хэрэв оператор нь өргөдөл гаргагч этгээд буюу мэдүүлэгч биш бол тухайн 
операторын нэр буюу байгууллагын нэр болон хаяг;

- боловсруулах үйл ажиллагааны (мөн чанарын) тодорхойлолт;

- орлох бүтээгдэхүүний худалдааны болон/эсхүл техникийн тодорхойлолт (бичиглэл);

- бүтээмжийг тооцсон хувь хэмжээ, эсхүл хэрэв боломжтой бол, уг хувь хэмжээг 
хэрхэн тооцож тогтоох аргачлал;

- дотоодын хэрэглээнд зориулан оруулахаар тооцсон хугацаа; болон

- тухайн боловсруулах үйл ажиллагааг явуулахаар төлөвлөж буй газар. 

Хялбарчилсан хүсэлт гаргадаг журамтай олон улс оронд бүх мэдээллийг ерөнхийдөө 
Барааны мэдүүлэгт бүрэн оруулах хэрэгтэй байдаг. Учир нь гаалийн байгууллага зөвшөөрөл 
олгохын тулд Барааны мэдүүлэг дэх мэдээллийг үндэслэдэг. 

7.2. Баталгаа 

Барааг дотоодын хэрэглээнд зориулан оруулахаар боловсруулах горимд гол төлөв 
баталгаа шаардана. (Ерөнхий хавсралтын Баталгааны тухай 5 дугаар бүлэг болон түүний 
зааврыг үзнэ үү.)

7.3. Хяналт ба аудит 

Ерөнхий Хавсралтын 6 дугаар бүлэг, түүний зааварт хяналт, аудитын талаар заасан 
байгаа. Барааг дотоодын хэрэглээнд зориулан оруулахаар боловсруулах горимын дагуу 
зөвшөөрөгдсөн үйл ажиллагааг гаалийн байгууллагаас зөвшөөрсөн байр, талбайд, тухайлбал, 
компанийн эзэмшлийн байранд, гаалийн (баталгаат) агуулахад, эсхүл чөлөөт бүсэд явуулж 
болно. Эдгээр нь гол төлөв тогтоосон бүс нутагт, эсхүл тогтоосон газарт байршилтай байх 
бөгөөд түүнийг нь гаалийн байгууллага хүлээн зөвшөөрсөн байна. Гаалийн байгууллага 
тэдгээр байр, талбайд санал болгосон боловсруулах үйл ажиллагаа явуулахад шаардлагатай 
тоног төхөөрөмж байгаа эсэхийг шалгаж болно. Энэ системийг хэрэглэгчид өөрсдийн ажлыг 
хөнгөвчлөх үүднээс өөрсдийн байр, талбайд гаалийн хяналт шалгалт хийлгэж болно. 

Барааг дотоодын хэрэглээнд зориулан оруулахаар боловсруулахад ашиглаж байгаа 
байр, талбай нь гаалийн байгууллагын тусгай хяналтад (байнгын ажиглалтад) байх албагүй. 
Хяналтын арга хэмжээ нь дараах шинжтэй байж болно:

- эрх бүхий байгууллага барааг дотоодын хэрэглээнд зориулан оруулахаар 
боловсруулах байр, талбайн байршил болон уг байр, талбайн төлөвлөлтөд (зураг 
төсөлд, загварт) тавигдах шаардлагыг тусгайлан зааж өгөх; мөн

- боловсруулалтад ашиглах бараа болон тухайн байр, талбайгаас гаргах 
боловсруулсан бүтээгдэхүүнд хийх шалгалтыг ерөнхийдөө тухайн байр, талбайд 
явуулах. 

7.4.  Барааг шалгах

Барааг шалгах тухай Ерөнхий Хавсралтын 3 дугаар бүлэг, түүний зааварт заасан. 
Барааг шалгах үйл ажиллагаа ихэвчлэн барааг дотоодын хэрэглээнд зориулан оруулахаар 
боловсруулах горимын Барааны мэдүүлгийг гаргаж өгсөн (илгээсэн) гаалийн газарт явагддаг.

Барааг холбогдох этгээдийн байр, агуулах, талбайд очиж шалгах явдлыг, жишээлбэл, тэр 
нь бараа шалгах ажиллагааг хөнгөвчлөх, эсхүл тухайн барааны мөн чанарын улмаас гаалийн 
байгууллагын байранд шалгахад тохиромжгүй нөхцөлд зөвшөөрнө. Гаалийн байгууллага 
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мэдээж хэрэг зөвхөн тийш нь томилон ажиллуулах байцаагч байгаа тохиолдолд тийнхүү 
хувийн байр байгууламж, агуулах, талбайд очиж шалгалт хийх явдлыг зөвшөөрнө.

Барааг мэдүүлэгчийн байр, агуулах, талбайд аваачиж шалгахын тулд гаалийн байгууллага 
түүнийг импортоор оруулсан гаалийн байгууллагаас бараа хүрэх (буух) газар хүртэл гаалийн 
битүүмжлэлтэй, эсхүл зарим өөр хэлбэрийн хяналтын дор тээвэрлэхийг шаардаж болно. 

7.5. Захиргааны болон санхүүгийн үүрэг хариуцлага

Барааг дотоодын хэрэглээнд зориулан оруулахаар боловсруулах горимын асуудлыг 
зохицуулсан заалтуудыг зөв мөрдөх явдлыг хангах болон хяналт шалгалтыг хөнгөвчлөх 
үүднээс гаалийн байгууллага ерөнхийдөө эрх бүхий этгээдээс бараа, бүтээгдэхүүний талаар 
бүртгэл мэдээ (“боловсруулах ажиллагааны бүртгэл тооцоо") хөтлөх, эсхүл тийм нөхцөл 
бүрдүүлэхийг шаарддаг. Уг бүртгэл мэдээнд энэ горимд байршуулсан барааны тоо хэмжээ, 
мөн боловсруулсан барааны тоо хэмжээ, холбогдох үйл ажиллагааг хянахад шаардагдах бүх 
мэдээлэл, төлбөл зохих импортын гаалийн болон бусад татварын үнэн зөв тооцоо тусгагдсан 
байна. "Бүртгэл мэдээ" гэсэн нэр томьёог тухайн этгээдийн санхүүгийн бүх бүртгэл тооцоо, 
түүний дотор хөрөнгийн бүртгэл түүнд хамаарна гэж тайлбарлах нь зүйтэй.

"Боловсруулах ажиллагааны бүртгэл тооцоо"-г энэ горим зөв зүйтэй хэрэгжиж буй эсэхэд 
шаардлагатай хяналт шалгалт явуулах боломжийг бүрдүүлэх үүднээс уг асуудлыг хариуцсан 
гаалийн байгууллагад гаргаж өгнө. Боловсруулах үйл ажиллагаа хоёр ба түүнээс дээш газар 
явагдаж байх тохиолдолд бараа, бүтээгдэхүүний талаарх бүртгэл мэдээнд энэ горимын 
хэрэгжилттэй хамаатай бүх үйлдвэрийн газрын мэдээллийг тусгасан байна. 

Холбогдох этгээдийн хөтөлсөн худалдааны хэвийн бүртгэл тооцоог энэ горимын 
хэрэгжилтэд хяналт тавихад ашигласан бол гаалийн байгууллага тэрхүү бүртгэл тооцоог 
"барааг дотоодын хэрэглээнд зориулан оруулахаар боловсруулах ажиллагааны (горимын) 
бүртгэл тооцоо" гэж хүлээн зөвшөөрнө.

8. БАРААГ ДОТООДЫН ХЭРЭГЛЭЭНД ЗОРИУЛАН ОРУУЛАХ 
БОЛОВСРУУЛАХ АЖИЛЛАГААГ ДУУСГАВАР БОЛГОХ

Стандарт 7 

Барааг дотоодын хэрэглээнд зориулан оруулахаар боловсруулах нь уг боловсруулалтын үр дүнд 
бий болсон бүтээгдэхүүнийг дотоодын хэрэглээнд зориулан оруулахаар бүрдүүлэлт хийлгэснээр 
дуусгавар болно.

Энэхүү боловсруулах горим нь тухайн үйл ажиллагааны хувьд зөвшөөрсөн хугацааны 
дотор дуусгавар болох ёстой.

Дотоодын хэрэглээнд зориулан оруулах Барааны мэдүүлгийг энэ горимыг дуусгавар 
болгох эрх бүхий гаалийн байгууллагад гаргаж өгнө. Түүний оронд Тусгай хавсралт B-гийн 
Дотоодын хэрэглээнд зориулан оруулах тухай 1 дүгээр бүлгийн Практик зөвлөмж 2 болон 
түүний зааварт заасан хялбарчилсан журмыг ашиглан хялбарчилсан Барааны мэдүүлэг гаргаж 
өгч болно.

Энэ горимын дагуу боловсруулах зорилгоор оруулсан боловч өөрчлөлт оруулаагүй 
барааны хувьд түүнийг гаалийн нутаг дэвсгэрт анх оруулсан байдлаар нь дотоодын хэрэглээнд 
зориулан оруулна. Боловсруулалт заавал хийгдсэн байх албагүй. 

Орлох бүтээгдэхүүнийг хэсэгчлэн ачуулсан бол ачуулалт тус бүрд тус тусад нь Барааны 
мэдүүлэг гаргаж өгнө. Ингэснээр тухайн бараа нь тодорхой нэг гаалийн горим (дотоодын 
хэрэглээнд зориулан оруулах горим, эсхүл зөвшөөрөгдсөн өөр бусад гаалийн горим)-д 
байрших учир энэ горимыг үе шаттайгаар дуусгавар болгох боломжтой болох бөгөөд эцэст 
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нь холбогдох бүх барааг хэрхэн захиран зарцуулсанд хяналт тавих боломжтой болно. 

8.1. Тооцооны баримт  

Тооцооны баримт нь тухайн импортын барааг тогтоосон хугацаанд бүгдийг боловсруулсан 
бүтээгдэхүүн болгон, эсхүл өөрчлөлт оруулаагүй байдлаар бүрдүүлэлт хийлгэсэн болох, мөн 
гаалийн болон бусад татвар төлөх ёстой эсэхийг шалгахад хэрэглэх бичиг баримт юм. Гаалийн 
байгууллага боловсруулалт хийхээр төлөвлөсөн хугацаа нь дууссан импортын барааны 
тоо хэмжээ, мөн тэдгээрийн (боловсруулсан болон боловсруулаагүй байдлаар) дотоодын 
хэрэглээнд зориулан оруулахаар мэдүүлсэн эсэхийг шалгадаг. 

Хэрэв боловсруулаагүй бараа үлдсэн байвал тэдгээрт импортын гаалийн болон бусад татвар 
ногдуулна. Хэрэв боловсруулсан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх ажиллагаа тасралтгүй үргэлжилдэг 
бөгөөд тогтоосон хугацаа дууссаны дараа боловсруулсан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэсэн байвал 
тэдгээрийг дараагийн хугацааны тооцоог хийхэд анхаарч үзнэ.

Тооцооны баримтад дараах мэдээлэл тусгагдсан байна: 

- зөвшөөрлийн дугаар; 

- тухайн импортын барааны мөн чанар (шинж байдал), тоо хэмжээ, уг барааг энэ 
горим байршуулсан мэдүүлгийн дугаар;

- тухайн импортын барааны тарифын ангилал; 

- тухайн импортын барааны гаалийн үнэ;

- бүтээмжийн хувь хэмжээ;

- боловсруулсан бүтээгдэхүүний мөн чанар (шинж байдал), тоо хэмжээ;

- боловсруулалтын нийт зардал, хэрэв энэ мэдээлэл гаалийн үнийг тодорхойлоход 
шаардлагатай бол; 

- боловсруулсан бүтээгдэхүүний тарифын ангилал; мөн

- хэрэв аливаа барааг дотоодын хэрэглээнд зориулан оруулахаар бүрдүүлэлт 
хийлгээгүй боловч гаалийн өөр нэг горимд байршуулсан бол тэдгээр Барааны 
мэдүүлгийн дугаар (Стандарт 8-д зааснаар). 

Тооцооны баримтыг гаалийн байгууллага, эсхүл энэ горимын зөвшөөрөлтэй этгээдийн 
аль нь үйлдэхийг холбогдох зөвшөөрөлд заасан байна.

Тооцооны баримт бэлдэх (үйлдэх) өдөр нь тухайн боловсруулах ажиллагааны хувьд 
тогтоосон хугацааны хязгаараас хамаарна. 

Боловсруулах үйл ажиллагаа үргэлжлэн явагдах тохиолдолд тооцооны баримтыг тогтмол 
хугацаагаар үйлддэг. Энэ ажиллагааг хялбаршуулах үүднээс, тодорхой нэг хугацаа (жишээлбэл, 
сар, улирал)-нд цувруулан импортолсон барааг боловсруулах хугацаа нэг өдөр дуусгавар 
болж байвал тэдгээрийг бүлэглэн тооцооны дан ганц баримт үйлдэж болно. 

Тооцооны баримт гаргаж өгөх хугацааны хязгаарыг хуулиар тогтооно. Түүнийг аль болох 
богино хугацаанд (жишээлбэл, бараа боловсруулах хугацаа дууссанаас хойш 30 хоногт 
багтаан) үйлдвэл зохино.

Дотоодын хэрэглээнд зориулан оруулахаар бүрдүүлэлт хийхэд баримтлах зүйл заалтаар 
импортын гаалийн болон бусад татвар төлөх хугацааны хязгаарыг зохицуулсан байна. 

Зүүлт I-ийн Хэсэг II-т барааг дотоодын хэрэглээнд зориулан оруулахаар боловсруулах 
горим тухайн барааг дотоодын хэрэглээнд зориулан оруулахаар бүрдүүлэлт хийснээр дуусгавар 
бол Европын хамтын нийгэмлэгээс мөрддөг (зарим) элементийн тайлбарыг оруулсан болно. 

Стандарт 8 
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Хэрэв үйлдвэрлэл, боловсруулалт, эсхүл дахин боловсруулалтын үр дүнд бий болсон бүтээгдэхүүнийг 
тухайн тохиолдол бүрд хамаарах нөхцөл, ёс журмын ажиллагааны дагуу гаалийн өөр горимд 
оруулах тохиолдолд тэр нь тухайн нөхцөл байдлаас тодорхой харагдаж байвал, мөн холбогдох 
этгээдийн хүсэлтээр гаалийн байгууллага уг горимыг дуусгавар болгохыг зөвшөөрнө. 

Стандарт 8 нь гаалийн байгууллага онцгой нөхцөл байдал (жишээлбэл, барааны нөөц 
хүрэлцэхгүй байх, хилийн чанадаас яаралтай захиалга ирэх)-ыг анхааралдаа авч, холбогдох 
барааг өөр нэг горим (жишээлбэл, гаалийн баталгаат агуулахын, дамжуулан өнгөрүүлэх, 
чөлөөт бүсийн, дотоодод боловсруулах горим)-д байршуулах замаар энэ горимыг дуусгавар 
болгохыг зөвшөөрч байгаа. Гэвч барааг дотоодын хэрэглээнд зориулан боловсруулах горимыг 
анх зөвшөөрөхдөө боловсруулсан бүтээгдэхүүнийг дотоодын хэрэглээнд зориулан оруулна, 
мөн энэ горимыг ашигласнаар импортын гаалийн болон бусад татвар багаар төлөх давуу 
эрх эдэлнэ гэсэн төсөөллийг үндэслэсэн байдаг учир энэ горимыг зөвхөн онцгой тохиолдолд 
тийнхүү дуусгавар болгохыг зөвшөөрвөл зохино. 

Боловсруулсан барааг дотоодын хэрэглээнд зориулан оруулахгүй байх явдал удаа дараа 
давтагдвал гаалийн байгууллага холбогдох зөвшөөрлийг хэвээр үлдээх нь зүйтэй эсэхийг 
шийдэх зорилгоор тухайн нөхцөл байдлыг шалгана. 

Барааг гаалийн өөр нэг горимд байршуулна гэдэг нь тухайн горимын бүх шаардлага 
хангагдсан (жишээлбэл, шаардлагатай зөвшөөрөл байгаа), Гаалийн холбогдох бүх хууль 
тогтоомжид нийцүүлэн дараагийн холбогдох горимыг хүлээн авах нөхцөл юм. 

Стандарт 9

Барааг дотоодын хэрэглээнд зориулан оруулахаар боловсруулсны үр дүнд бий болсон аливаа 
үлдэгдэл, хаягдлыг хэрэв дотоодын хэрэглээнд зориулан оруулахаар бүрдүүлэлт хийлгэвэл тийм 
үлдэгдэл буюу хаягдлыг тухайн байдлаар нь импортлоход хамаарах импортын гаалийн болон 
бусад татвар ногдуулна. 

Боловсруулах ажиллагааны үр дүнд бий болсон үлдэгдэл (гологдол), хаягдлыг анхаарч 
үзэх ёстой бөгөөд хэрэв тэдгээрийг дотоодын хэрэглээнд зориулан оруулахаар мэдүүлсэн бол 
холбогдох импортын гаалийн болон бусад татвар ногдуулна. Ерөнхийдөө үлдэгдэл (гологдол), 
хаягдлын импортын гаалийн болон бусад татвар боловсруулсан бүтээгдэхүүнээс бага байдаг. 
Энэ нь барааг дотоодын хэрэглээнд зориулан оруулахаар боловсруулах горимын татвар нь 
бага байдагтай холбоотой.

Хорогдол (wastage) нь боловсруулалтын явцад жирийн байдлаар тохиолдох импортын 
барааны алдагдал (жишээлбэл, ууршилт, хоолойгоор тээвэрлэх үеийн хорогдол) бөгөөд 
бүтээмжийн хувь хэмжээг тооцоход түүнийг анхаарч үздэг. Хорогдлын коэффициентыг 
бүтээмжийн хувь хэмжээгээр дамжуулан тооцооны баримтад тусгасан байдаг учир тухайн 
импортын бараанаас гаргаж авсан боловсруулсан бүтээгдэхүүний тоо хэмжээ багасч гардаг. 
Иймд энэхүү хэвийн хорогдол нь холбогдох гаалийн болон бусад татварт нөлөөлөхгүй.

Гэнэтийн осол аюулын буюу давагдашгүй хүчин зүйлийн улмаас устсан, эсхүл дахин 
сэргээгдэхээргүй эвдэрсэн импортын барааг Ерөнхий хавсралтын Стандарт       3.44-ийн дагуу 
зохицуулна. 
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ЗҮҮЛТ I

ХЭРЭГЖҮҮЛЖ БУЙ АРГА ЗАМ

ЕВРОПЫН ХАМТЫН НИЙГЭМЛЭГ 

Хэсэг I

Стандарт 3-тай холбогдуулан хэлэхэд, Европын хамтын нийгэмлэг дотоодын хэрэглээнд 
зориулан оруулахаар боловсруулах горимд зөвшөөрсөн бараа, үйл ажиллагааны дараах 
ангиллыг тусгайлан заасан байдаг. 

БОЛОВСРУУЛАХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЖАГСААЛТ

№ Багана 1 Багана 2

Гаалийн хяналтын дор 
боловсруулахыг зөвшөөрсөн бараа

Боловсруулалтын боломжтой үйл ажиллагаа

1. Бүх төрлийн бараа Дээж загвар, эсхүл дээж загварын цуглуулга болгон боловсруулах

2. Бүх төрлийн бараа Хог, хаягдал, шаар шавхдас болгон боловсруулах, эсхүл устгах 

3. Бүх төрлийн бараа 
Барааны найрлага, шинж байдлыг өөрчилж, хэрэглэх боломжгүй 
болгох (denaturing, денатурирование)

4. Бүх төрлийн бараа Эд анги буюу бүрдэл хэсгийг сэргээн засах

5. Бүх төрлийн бараа Гэмтсэн хэсгийг салгах, мөн/эсхүл устгах

6. Бүх төрлийн бараа Эвдрэл, гэмтлийг засч боловсруулах 

7. Бүх төрлийн бараа 
Гаалийн (баталгаат) агуулахад, эсхүл чөлөөт бүсэд зөвшөөрөгдсөн 
бараа зөөж тээвэрлэх, арчлан хамгаалах ердийн ажиллагаа 

8.
Барааны ангиллын жагсаалт (CN 
код)-ын 24-р бүлэгт хамаарах 
тамхи

CN 2403 91 00 кодод хамаарах “нэгэн төрлийн болгосон”, эсхүл 
“сэлбэгдсэн” тамхи, мөн/эсхүл CN 2403 99 90 кодод хамаарах 
тамхины нунтаг боловсруулах

9.

Барааны ангиллын жагсаалт (CN 
код)-ын 2401 10-ын түүхий буюу 
боловсруулаагүй тамхи,
Барааны ангиллын жагсаалт (CN 
код)-ын 2401 20-ын гол судлыг нь 
хэсэгчлэн салгасан түүхий буюу 
боловсруулаагүй тамхи

CN 2401 20-д хамаарах гол судлыг нь хэсэгчлэн, эсхүл бүрэн 
салгасан түүхий тамхи, мөн CN 2401 30-д хамаарах түүхий тамхины 
хаягдал боловсруулах
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10.

CN код бүхий 1511 10 дал модны 
тос

Боловсруулах:

CN код бүхий 1511 90 19 дал модны 
тосны хатуу хэсэг 

CN код бүхий s 1519 11 00, 1519 12 00, 1519 19 00, 1519 19 30 ба 1519 
19 90 Өөхний хүчлийн хольц 

CN код бүхий 1511 90 91 дал модны 
тосны хатуу хэсэг  

CN код бүхий 2915 70 15, 2915 70 25, 2915 90 10, ex 2915 90 90, 2916 
15 00 and ex 2916 19 90 Өөхний хүчил 

CN код бүхий 1513 11 10 наргил 
модны самрын тос 

CN код бүхий 3823 90 98 метилийн спирт болон өөхний хүчлийн 
холимог 

CN код бүхий 1513 19 30 наргил 
модны самрын тосны шингэн хэсэг  

CN код бүхий 2915 70 20, 2915 70 80, 2915 90 90, 2916 15 00 ба 2916 
19 90 Өөхний хүчлийн метилийн спирт 

CN код бүхий 1513 21 11 дал модны 
үрийн тос  

CN код бүхий 1519 30 00 тослог спиртийн холимог  

CN код бүхий 1513 29 30 дал 
модны үрийн тосны шингэн хэсэг 

CN код бүхий 2905 16 90, 2905 17 00 ба 2905 19 90 тослог спирт 

CN код бүхий 1513 21 19 
Бабассугийн тос  

CN код бүхий 1520 10 00 глицерин  

11.

CN код бүхий 2707 10, 2707 20, 
2707 30, 2707 50, 2707 91 00, 2707 
99 30, 2707 99 91, 2707 99 99 ба 
2710 00 Бүтээгдэхүүн  

CN код бүхий 2710 00 71 юм уу 2710 00 75 Бүтээгдэхүүнийг 
боловсруулах 

12.
CN код бүхий 2707 99 11 ба 2707 
99 19 Боловсруулаагүй түүхий тос  

CN код бүхий 2707 10 90,2707 20 90, 2707 30 90, 2707 50 91, 2707 
50 99, 2707 99 30, 2902 20 90, 2902 30 90, 2902 41 00, 2902 42 00, 
2902 43 00 ба 2902 44 90 Бүтээгдэхүүнийг боловсруулах 

13.
CN код бүхий 2819 10 00 Хромын 
гурван давхар исэл

CN код бүхий 8112 20 31 хромыг боловсруулах 

14.

CN код бүхий 2710 00 69 0,2 
% -аас хэтэрсэн сульфат бүхий 
газрын тос 
CN код бүхий 2710 00 55 Керосин

1-р баганан дахь бүтээгдэхүүний холимог юм уу эсвэл сульфат бүхий 
газрын тос бүхий 1-р баганан дахь бүтээгдэхүүний нэг болон бусад 
хольц 
CN код бүхий 2710 00 69 0,2 % -аас хэтрэхгүй агуулсан сульфат 
бүхий газрын тос CN код бүхий 2710 00 69 0,2 % -аас хэтрэхгүй 
агууламжтай

15.
CN код бүхий 1515 30 90 Тосон 
туулга 

Боловсруулахдаа:
- CN код бүхий 1516 20 10 устөрөгч агуулсан тосон туулга ("opalwax")
- CN код бүхий 3823 19 10 12- ус төрөгчийн стеариний хүчил (90 
%-иас бага хольцтой) 
- CN код бүхий 2918 19 90 12- ус төрөгчийн стеариний хүчил (90 
%-иас их хольцтой)
- CN код бүхий 2905 45 00 глицерин  

16.

CN код бүхий 6402 тэшүүргүй 
тэшүүрийн гутал
CN код бүхий 6403 19 00 
тэшүүргүй тэшүүрийн гутал

Боловсруулах нь:
CN код бүхий 9506 70 10 мөсний тэшүүр
CN код бүхий 9506 70 30 роликтой тэшүүр  

17.
CN код бүхий 8704 21 31 Мотор CN код бүхий 8705 30 00 Гал унтраах, авран хамгаалах тоног 

төхөөрөмж 
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18.

Бүрэлдэхүүн хэсгийн цахилгаан, 
материал (цахилгаан биш эсэх), 
боловсруулсан бүтээгдэхүүний 
цахилгаанаар гүйцэтгэх ажил

Мэдээллийн технологийн бүтээгдэхүүнийг боловсруулах нь: 
1. CN код бүхий зөвшөөрлийн хугацаанд татвараас чөлөөлөх 
Зөвлөлийн шийдвэр 97/359/EC (*) "ECITA- хуваарь CXE', эсвэл
2. Зөвшөөрлийн хугацаанд татварыг автоматаар цуцлах 
Зөвлөлийн N° 2 216/97 (* *) Дүрмийн 1, 2, 3-р зүйлд заасан CN код 
бүхий

19.
CN код бүхий 3921 9060 PVC 
материал 

CN код бүхий 9010 6000 боловсруулах нь Кино дэлгэц  

OJ L 155, 12.6.1997, p. 1 (Мэдээллийн технологийн Гэрээ). 

OJ L 305, 8.11.1997,p.1.

Хэсэг II 

Энэхүү Бүлгийн зүйл заалтын дагуу дотоодын хэрэглээнд зориулан оруулахаар 
боловсруулахдаа Европын Холбоо дотоодын хэрэглээнд зориулан гаалийн бүрдүүлэлт хийхээр 
мэдүүлсэн бараанд дараах шалгуур үзүүлэлтийг хэрэглэдэг.

Гаалийн болон бусад татварын үнэлгээ

Импортын гаалийн болон бусад татварыг үнэлж дүгнэн дотоодын хэрэглээнд зориулан 
боловсруулсан бүтээгдэхүүний гаалийн бүрдүүлэлтийн огноо нь (чанар, тоо хэмжээ, үнэ өртөг, 
гаалийн болон бусад татвар) тооцоолсны үндсэн дээр шийдвэрлэх өдөр байна.

Ижил төлөв байдалд хэвээр үлдэх импортолсон бараа болон бүрэн боловсруулалт 
хийгээгүй бүтээгдэхүүний хувьд барааг энэхүү горимын дагуу байршуулах өдөр нь импортын 
гаалийн болон бусад татварыг тооцоолсны үндсэн дээр хэрэглэх өдөр байна. 

Ерөнхий Хавсралтын 4-р бүлгийн Удирдамжийг үзнэ үү. 

Гаалийн байгууллага зардал гаргаж боловсруулсан бүтээгдэхүүний үнэ өртгийг тооцож 
тодорхойлохдоо импортолсны дараа шууд дотоодын хэрэглээнд зориулан гаальд мэдүүлэхэд 
хэрэглэх дүрэм журмаас ялгаатай байна. Үнийг мэдүүлэгчийн сонголтоор дараах мэдээлэлд 
үндэслэн тодорхойлно. Үүнд:

- хилийн чанадад үйлдвэрлэсэн ижил төрлийн барааны ижил тохиолдлыг 
тодорхойлсон үнэлгээ,

- худалдан авагч, худалдагчийн хоорондын харилцаанаас хамаарахгүй тогтоосон 
худалдах үнэ,

- худалдан авагч, худалдагчийн хоорондын харилцаанаас хамаарахгүй тогтоосон 
Гаалийн нутаг дэвсгэр дэх ижил төрлийн барааны худалдах үнэ, 

- импортолсон барааны үнэ, боловсруулалтын нэмэлт зардал.

-----------------------------------
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ТЭМДЭГЛЭЛ



ДЭЛХИЙН ГААЛИЙН 
БАЙГУУЛЛАГА

ТУСГАЙ ХАВСРАЛТ G ЗААВАР
1 ДҮГЭЭР БҮЛЭГ

ТҮР ХУГАЦААГААР ОРУУЛАХ
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1. УДИРТГАЛ

Төр засгаас барааг түр хугацаагаар оруулахыг дэмжих эдийн, нийгэм, соёлын шинжтэй 
маш олон шалтгаан байдаг.

Бараа гаалийн нутаг дэвсгэрт зөвхөн түр хугацаагаар байх бол түүнд эхлээд импортын 
гаалийн болон бусад татвар ногдуулж, хураан аваад, буцаад гарахад нь тэдгээрийг буцаан 
олгох нь гаалийн байгууллагын хувьд ажлын ачаалал нэмэгдэж, хүндрэлтэй болдог учир түүнд 
импортын гаалийн болон бусад татвар ногдуулахыг зөвшөөрдөггүй. Түүнээс гадна олон улсын 
худалдаанд оролцогчийн зүгээс харахад нэг барааг гаалийн нутаг дэвсгэрт түр хугацаагаар 
оруулаад гаргах бүр импортын гаалийн болон бусад татвар болдог. Нэмж хэлэхэд гаалийн 
болон бусад татваргүй түр хугацаагаар оруулсан бараа нь дотоодын бараатай өрсөлдөх 
чадваргүй юм. Учир нь түүнийг хязгаарлагдмал зорилгоор ашигладаг, мөн түүнийг тогтоосон 
хугацаанд буцаан гаргах ёстой байдаг. Эдгээр шалтгааны улмаас ихэнх байгууллага (улс)-
ын үндэсний хууль тогтоомжид түр хугацаагаар оруулах зарим төрлийн барааг импортын 
гаалийн болон бусад татвараас болзолтойгоор чөлөөлөхийг зөвшөөрсөн байдаг.

Тусгай зориулалтаар оруулах, мөн өөрчлөлт оруулалгүй буцаан гаргах нөхцөлтэй барааг 
импортын гаалийн болон бусад татвараас чөлөөлж оруулах гаалийн горимыг түр хугацаагаар 
оруулах горим гэнэ. 

Зарчмын хувьд түр хугацаагаар оруулахад импортын гаалийн болон бусад татвараас 
болзолтойгоор бүрэн чөлөөлдөг. Гэвч тодорхой нэг тохиолдолд хэсэгчлэн чөлөөлөх тал бий.

Үйлдвэрийн газрууд явдлыг импортын гаалийн болон бусад татвар төлөлгүйгээр, эсхүл 
төлбөл зохих гаалийн болон бусад татварыг хэсэгчлэн төлөх замаар гадаадын барааг шалгаж 
үзэх, туршиж үзэх, бүр түр хугацаагаар ашиглахыг зөвшөөрөх нь эдийн засгийн тодорхой 
ашиг тустай болно. Худалдааг эрхлэгчдэд олгож буй энэ хөнгөлөлт нь олон улсын худалдааны 
хөгжилд чухал түлхэц болж өгдөг.

Ялангуяа, боловсрол, шинжлэх ухаан, соёлын чанартай эд бараа солилцох явдлыг 
хөнгөвчилснөөр уг горим нь зөвхөн соёлын хөгжилд хувь нэмэр оруулаад зогсохгүй бас хүн 
төрөлхтний хөгжил дэвшлийн үндсийн үндэс болох боловсрол, шинжлэх ухааны салбарын 
судалгааны ажилд тус болно.

Барааг хэд хэдэн улсын нутаг дэвсгэрээр дамжуулан түр хугацаагаар нэвтрүүлэх зорилготой, 
олон улсын хэмжээнд хүлээн зөвшөөрөгдсөн нэг систем нь АТА карнейн систем юм. Энэ 
систем нь түр хугацаагаар оруулсан бараанд ногдуулж болох аливаа гаалийн болон бусад 
татвар төлөх баталгааг гаргаж өгдөг баталгаа гаргагч нийгэмлэгүүдийн олон улсын сүлжээнд 
тулгуурласан байдаг (Энэ зааврын зүүлтийг үз).

АТА карнейн асуудлыг олон улсын хэмжээнд баталгаа гаргах системтэй нь хамт зохицуулсан, 
мөн тодорхой нэр төрлийн барааг түр хугацаагаар оруулах асуудлыг зохицуулсан олон улсын 
хэд хэдэн конвенц байдаг. Хамгийн сүүлийнх нь гэхэд 1990 оны 6 дугаар сарын 26-ны өдөр 
байгуулагдсан Түр хугацаагаар оруулах тухай ДГБ-ын конвенц юм. Түүнийг “Стамбулын 
конвенц” ч гэдэг. Стамбулын конвенц нь олон тооны конвенц, хэлэлцээрт тусгагдсан, түр 
хугацаагаар оруулах асуудлыг зохицуулж байгаа бөгөөд одоо ч хүчин төгөлдөр хэвээр байгаа 
бүх заалтыг нэгтгэн нэг баримт бичиг болгох, мөн эдийн засгийн, хүмүүнлэгийн, соёлын, эсхүл 
аялал жуулчлалын салбарын бодлого зорилтыг хэрэгжүүлэх горим журмуудыг уялдуулахад 
зориулагдсан.

Киотогийн конвенц нь гаалийн бүх горимд хамаарах үндсэн заалтуудыг агуулдаг бөгөөд 
түүнд түр хугацаагаар оруулахтай холбогдсон өргөн хүрээний суурь зарчмууд тусгагдсан 
байдаг. Нөгөө талаас Стамбулын конвенцид тодорхой бараагаар ялгаж салган олон янзын 
конвенцид хамааруулсан байсан горим журмуудыг халж, нарийвчлан тусгаж өгсөн байдаг 
бөгөөд гаалийн бичиг баримт, баталгаа гаргагч байгууллагуудын талаар ч түүнд бас дэлгэрэнгүй 
заасан байдаг. Стамбулын конвенцид бас түр хугацаагаар оруулах горимыг хэрхэн мөрдөх арга 
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замыг ч зааж өгсөн байгаа. Түүнээс гадна, барааг түр хугацаагаар оруулахтай холбогдуулан 
эдийн засгийн шинжтэй хориг, хязгаарлалт мөрдөхгүй байхаар заасан нь түүний либерал 
шинжтэйг (чөлөөтэй горим болохыг) илтгэн харуулж байна.

Киотогийн конвенцийн Хэлэлцэн тохирогч Талууд Стамбулын конвенцид заавал нэгдэн 
орох албагүй. Гэвч Киотогийн конвенц болон Стамбулын конвенц нь хоёулаа нэг Зөвлөлийн 
(ДГБ-ын) баримт бичгүүд бөгөөд ДГБ-аас Стамбулын конвенцид нэгдэн орох асуудлыг адил 
тэгш байдлаар зөвлөдөг болохыг тэмдэглэх нь зүйтэй. Иймийн учир ямар нэг шалтгаанаар 
Стамбулын конвенцид нэгдэн орох сонирхолгүй байгаа улс орнууд ч түр хугацаагаар оруулах 
горим нэвтрүүлэх, эсхүл тийм горимоо өөрчлөн шинэчлэхэд практикийн ач холбогдолтой 
олон заалтыг түүнээс олж харж болно.

Зарим байгууллагад (зарим улсад) түр хугацаагаар оруулах горимоор олгодог хөнгөлөлтийг 
гаалийн өөр горимоор, тухайлбал, татвар буцаан олгох горимоор олгодог. Татвар буцаан 
олгох горимын талаар Тусгай хавсралт F-ийн 3 дугаар бүлэгт заасан байгаа.

Зорчигч түр хугацаагаар оруулах бөгөөд өөрийн хэрэглээнд зориулан ашиглах эд 
зүйлсэд хамаарах, мөн  хувийн хэрэглээний тээврийн хэрэгсэлд хамаарах тодорхой горимыг 
Тусгай хавсралт J-гийн 1 дүгээр бүлэгт заасан байгаа. Худалдааны үйл ажиллагаанд ашиглах 
зориулалттай тээврийн хэрэгсэлд хамаарах горимыг Тусгай хавсралт J-гийн 3 дугаар бүлэгт 
заасан байгаа. Эдгээр горимууд бас Стамбулын конвенцийн холбогдох хавсралтуудад, мөн 
эдгээр хавсралтууд орлон үйлчлэх холбогдох өөр бусад конвенциудад байгаа. Гэвч үндэсний 
хууль тогтоомжид хувийн хэрэглээний тээврийн хэрэгсэл, зорчигчийн хувийн хэрэглээний 
эд зүйлс зэрэг зарим барааны хувьд энэ бүлгийг, эсхүл өөр бусад конвенциуд мөрдөхийг 
шаардсан байж болно.

2. ТОДОРХОЙЛОЛТ

E1/F1 “Түр хугацаагаар оруулах” гэж тодорхой барааг импортын гаалийн 
болон бусад татвараас болзолтойгоор бүрэн, эсхүл хэсэгчлэн чөлөөлөх 
нөхцөлөөр гаалийн нутаг дэвсгэрт оруулах гаалийн горимыг хэлнэ; Ийм 
барааг тусгай зорилгоор, мөн тогтоосон хугацааны дараа буцаан гаргах 
болзолтойгоор оруулах буюу чингэхдээ ашиглалтаас үүдэлтэй хэвийн 
элэгдэл хорогдлоос өөр ямар нэгэн өөрчлөлт ороогүй байвал зохино.

Энэхүү конвенцийн нэгээс дээш тооны хавсралтыг тайлбарлахад шаардлагатай нэр 
томьёоны бүх тодорхойлолтыг Ерөнхий хавсралтад оруулсан байгаа. Зөвхөн нэг горим буюу 
нэг практик ажиллагаанд хамаарах нэр томьёоны тодорхойлолт тухайн Тусгай хавсралт буюу 
тухайн бүлэгт байгаа.

3. ЗАРЧИМ

Барааг өөрчлөлт оруулалгүйгээр буцаан гаргах нөхцөлөөр түр хугацаагаар оруулах 
ажиллагааны суурь зарчим нь барааг тодорхой болзол нөхцөлтэйгөөр, түүнд хамаарах 
гаалийн болон бусад татварыг хураан авалгүйгээр, хүлээн авагч улсын гаалийн нутаг дэвсгэрт 
тодорхой хугацаагаар оруулахыг зөвшөөрөх явдал болно.

3.1. Түр хугацаагаар оруулах асуудлыг зохицуулсан заалт

Стандарт 1

Түр хугацаагаар оруулах нь энэ бүлгийн заалтаар, мөн холбогдолтой бол Ерөнхий хавсралтын 
заалтаар зохицуулагдана.

Шинэчлэн найруулсан Киотогийн конвенц нь заавал дагаж мөрдөх хэд хэдэн үндсэн 
заалттай бөгөөд тэдгээр нь Ерөнхий хавсралтад байдаг. Гаалийн байгууллагууд өөрсдийн 
өдөр тутмын үйл ажиллагаандаа мөрдлөг болгон ажилладаг гаалийн горим болон практик 
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ажиллагааг хоорондоо уялдуулж, хялбарчлахад хэрэгтэй гэж үзсэн гол гол зарчмууд Ерөнхий 
хавсралтад тусгагдсан байгаа.

Ерөнхий хавсралтын тэдгээр үндсэн заалтууд нь бүх Тусгай хавсралт болон бүх бүлэгт 
хамааралтай учир тэдгээр үндсэн заалтууд бүгд Түр хугацаагаар оруулахад хамаарна. Энэ 
бүлгийн заалтыг хэрэгжүүлэхдээ түүгээр зохицуулагдаагүй асуудлын хувьд Ерөнхий хавсралтын 
хөнгөлөлтийн ерөнхий зарчмуудыг байнга удирдлага болгон ажиллавал зохино. Ялангуяа, 
Ерөнхий хавсралтын Ерөнхий зарчмын тухай 1 дүгээр бүлэг, Бүрдүүлэлт болон гаалийн ёс 
журмын бусад ажиллагааны тухай 3 дугаар бүлэг болон Баталгааны тухай 5 дугаар бүлгийг 
Түр хугацаагаар оруулах тухай энэ бүлэгтэй холбож уншина.

Хэлэлцэн тохирогч Талууд ялангуяа Ерөнхий хавсралтын Стандарт 1.2-ыг анхаарах ёстой 
бөгөөд үндэсний хууль тогтоомждоо Түр хугацаагаар оруулах асуудлын хувьд хангасан байвал 
зохих болзол нөхцөл, мөн хийж гүйцэтгэсэн байх ёс журмын ажиллагааг заасан байна.

Хэлэлцэн тохирогч Талууд энэ конвенцийн 2 дугаар зүйлд заасны дагуу энэ бүлэгт зааснаас 
илүү хөнгөлөлт үзүүлэхийг эрмэлзэнэ.

3.2. Түр хугацаагаар оруулахтай холбогдсон болзол нөхцөл

Ерөнхий хавсралтын Стандарт 1.2 нь түр хугацаагаар оруулах горимын хувьд хангасан 
байвал зохих болзол нөхцөлийг үндэсний хууль тогтоомжид заасан байхыг шаардаж байгаа. 
Түүнээс гадна ерөнхийдөө дараах болзол нөхцөл тавигддаг:

Буцаан гаргах: барааг түр хугацаагаар оруулна гэдэг нь түүнийг дараа нь буцаан 
гаргах бодолтой байна гэсэн үг юм. Гаалийн бусад татвараас болзолтойгоор чөлөөлж түр 
хугацаагаар оруулахад тухайн барааг буцаан гаргана гэсэн тодорхой зорилготой байх 
нөхцөлийг үндэс болгоно. Уг зорилго нь дараа нь өөрчлөгдөх эсэхийг үл харгалзана. (Энэ 
бүлгийн “түр хугацаагаар оруулах” гэсэн тодорхойлолтыг үз).

Барааг ялган таних: Түр хугацаагаар оруулахыг зөвшөөрөх бас нэг нөхцөл нь гаалийн 
байгууллага буцаан гаргах үед үзүүлж буй бараа нь түр хугацаагаар оруулах үед үзүүлсэн 
бараа мөн байх явдлыг хангах боломжийг бүрдүүлж, ялган таних боломжтой байх ёстой. Ийм 
учираас гаалийн байгууллага ерөнхийдөө барааг оруулах үед дараа нь ялган таних тусгай 
арга хэмжээ авдаг. Барааг ялган таних боломжтой олон арга байдаг бөгөөд тэдгээрийг энэ 
зааварт дурдсан байгаа.

Гаалийн болон бусад татвар төлөх баталгаа: Барааг түр хугацаагаар оруулах горимд 
байршуулахад гаалийн болон бусад татвар (Ерөнхий хавсралтын 2 дугаар бүлэгт байгаа 
тодорхойлолтыг үз) авахгүй. Гэвч гаалийн болон бусад татвараас болзолтойгоор чөлөөлөх 
гэдэг нь түр хугацаагаар оруулах болзол нөхцөлүүд хангагдахгүй байх (жишээлбэл, тухайн 
барааг буцаан гаргаагүй байх) тохиолдолд гаалийн байгууллага гаалийн болон бусад татвар 
төлөх баталгаа шаардахыг хэлнэ. Баталгааг баталгаа гаргах олон улсын сүлжээгээр, аль нэг 
оператор, эсхүл өөр нэг этгээд гаргаж болно. Зохистой бол Ерөнхий хавсралтын Баталгааны 
тухай 5 дугаар бүлгийг мөрдөнө.

Барааг буцаан гаргах хугацааны хязгаарлалт: Барааг буцаан гаргах нь түүнийг 
түр хугацаагаар оруулах үндсэн нөхцөл бөгөөд гаалийн байгууллага тухайн тохиолдол 
бүрээр хугацаа тогтооно. Барааг буцаан гаргах цаг хугацааны хязгаарлалт тогтоохдоо ямар 
зориулалтаар ашиглах, зүйтэй гэж үзвэл, эдийн засгийн үр дагавар нь ямар байх вэ гэдгийг 
харгалзан үзнэ.

Тухайн барааг ашиглах: Гаалийн ломбо тавьсан учир барааг авч ашиглах боломжгүй 
дамжуулан өнгөрүүлэх гаалийн горим, эсхүл барааг гаалийн хяналтын дор гаалийн агуулахад, 
эсхүл зөвшөөрөгдсөн хүлээн авагчийн байр агуулахад хадгалах гаалийн агуулахын горим г.м. 
зарим нэг гаалийн горимтой харьцуулахад түр хугацаагаар оруулах горим нь нэлээд чөлөөтэй 
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горим бөгөөд уг горимд байгаа барааг зарчмын хувьд маш чөлөөтэй эргэлтэд оруулж 
(дамжуулж), эсхүл ашиглаж болно. Жишээлбэл, зорчигчийн журмаар яваа худалдаачин 
гаалийн байгууллагад дээж (загвар)-ийн цуглуулгаа мэдүүлээд, түүнийгээ машинаараа авч 
явж, гэртээ буулгаад, янз бүрийн үйлчлүүлэгч нарт аваачиж үзүүлж болно. Тэрийгээ гаалийн 
байгууллагад нарийвчлан тайлагнах шаардлагагүй. Гэвч тухайн барааг ингэж ашиглах 
нь түүнийг түр хугацаагаар оруулах зорилгоор хязгаарлагдана. Жишээлбэл, үзэсгэлэнгийн 
зориулалтаар оруулж ирсэн машин тоног төхөөрөмжийг ерөнхийдөө үзүүлэн танилцуулах 
зорилгоор ажиллуулж болох боловч бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэхэд ашиглаж болохгүй.

3.3. Тусгай болзол нөхцөл

Тухайн барааг ямар зориулалтаар ашиглах вэ гэдгээс гадна зарим тохиолдолд үндэсний 
хууль тогтоомжид заасан тусгай болзол нөхцөлийг шаардаж болно. Үүнд:

- тухайн барааг өмчлөх эрх (жишээлбэл, тухайн бараа түр хугацаагаар оруулах нутаг 
дэвсгэрийн гадна байгуулагдсан этгээд, эсхүл уг нутаг дэвсгэрийн гадна оршин суудаг 
этгээдийн өмчлөлд байх);

- тухайн барааг ашиглах этгээд (жишээлбэл, тухайн барааг түр хугацаагаар оруулах 
нутаг дэвсгэрийн гадна байгуулагдсан этгээд, эсхүл уг нутаг дэвсгэрийн гадна оршин 
суудаг этгээд ашиглах, эсхүл уг этгээдийн заавраар ашиглах);

- байршлын хязгаарлалт (жишээлбэл, үзэсгэлэнгийн танхимаас өөр газар ашиглахгүй 
байх, дотоодын тээвэрт ашиглахгүй байх);

- тоо хэмжээ (жишээлбэл, тухайн зориулалтаар ашиглах ухаалаг тоо хэмжээтэй байх);

- бусад шалгуур (жишээлбэл, ашиг орлого олох үйл ажиллагаанд ашиглахгүй байх; 
мөн тээврийн хэрэгслийн хувьд, түүнийг түр хугацаагаар оруулах улсаас өөр улсад 
бүртгэлтэй байх).

Энэ жагсаалт нь зөвхөн жишээ бөгөөд энэ бүлгийн стандарт, практик зөвлөмж болон 
заавар, мөн холбогдох үндэсний хууль тогтоомжийн заалтыг харах хэрэгтэй. Хууль тогтоомжид 
энэ горимоор бараа оруулахад хангасан байх шаардлагатай болзол нөхцөлүүд ерөнхий 
байдлаар тусгагдсан байж болно. Эдгээр болзол нөхцөлд түр хугацаагаар оруулах хугацааны 
хязгаарлалт, энэ горимын дагуу бараа оруулж буй этгээдийн хүлээх үүрэг хариуцлагыг хамруулж 
болно. 1990 оны 6 дугаар сарын 26-ны өдөр байгуулагдсан, Түр хугацаагаар оруулах тухай 
конвенц (Стамбулын конвенц)-д зааснаар энэ горимыг хэрхэн мөрдөх талаар уг конвенцийн 
хавсралтуудаас үз.

4. ҮЙЛЧЛЭХ ХҮРЭЭ

4.1.  Түр хугацаагаар оруулахыг зөвшөөрч болох бараа

Стандарт 2  

Үндэсний хууль тогтоомжид түр хугацаагаар оруулж болох тохиолдлуудыг заасан байна.

Үндэсний хууль тогтоомжид түр хугацаагаар оруулж болох тодорхой тохиолдлуудыг 
заасан байна. Энэ нь түр хугацаагаар оруулах горимд хамруулж болох барааны жагсаалт 
гаргах нь чухал гэсэн үг биш юм. Барааг юунд, эсхүл ямар зорилгоор ашиглах вэ гэдгийг 
заасан байх нь хангалттай байж болно.

Энэ зааврын 9 дэх хэсэгт түр хугацаагаар оруулах горим мөрдөх зарим тохиолдлыг заасан 
байгаа.
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4.2. Хориг, хязгаарлалт

Бүх улс өөрсдийн үндэсний хууль тогтоомжоор зарим төрлийн бараанд мөрдөх хориг, хязгаарлалт 
тогтоосон байдаг.

Зарим улсад түр хугацаагаар оруулах бараанд дотоодын хэрэглээнд зориулан оруулах 
барааныхтай адилхан хориг, хязгаарлалт тогтоосон байдаг. Конвенцийн 3 дугаар зүйлээр тов 
тодорхой байдлаар зөвшөөрсөн энэ практик нь дараах үндэслэлтэй болно: нийгмийн ёс зүй 
буюу нийгмийн хэв журам сахиулах; нийгмийн аюулгүй байдал; нийгмийн эрүүл ахуй буюу 
эрүүл мэнд; мал эмнэлэг буюу ургамлын хорио цээр; зэрлэг амьтан ба ургамлын аймгийн 
ховордсон зүйлийг хамгаалах (Зэрлэг амьтан ба ургамлын аймгийн ховордсон зүйлийг олон 
улсын хэмжээнд худалдаалах тухай 1973 оны Вашингтоны конвенцийг үз); зохиогчийн эрх 
буюу оюуны өмчийг хамгаалах; хүрээлэн буй орчныг хамгаалах.

Гэвч эдийн засгийн шинжтэй хориг, хязгаарлалт тавихаар бол Хэлэлцэн тохирогч Талууд 
арай зөөлөн хандах ёстой. Эдийн засгийн хориг, хязгаарлалтад хамрагдаж болзошгүй 
барааг буцааг гаргах үүргийн биелэлтийн хангуулах үүднээс гаалийн байгууллага хангалттай 
хэмжээний баталгаа шаардаж, мөн эрсдэл өндөртэй гэж үзвэл бас нэмэлт арга хэмжээ авч 
хэрэгжүүлж болно. (Ерөнхий хавсралтын Баталгааны тухай 5 дугаар бүлгийг үз)

Жишээ:

- Хувцасны импортын квот дуусаж дотоодын хэрэглээнд зориулан оруулах боломжгүй 
болсон байна. Гэвч үзэсгэлэнд оролцож буй этгээд дараа улирлын захиалга авахын 
тулд өөрийн бараагаа үзэсгэлэнд тавих зөвшөөрөл авсан байж болох юм.

- Нэг компани масло савлах (баглаж боох) өндөр хүчин чадалтай машин зарахыг 
хүсжээ. Гэвч түүнийг нь худалдан авах сонирхолтой нэг этгээд том хэмжээний гэрээ 
байгуулахаас өмнө уг машин үйлдвэрлэгчийн байранд өөрийн үйлдвэрийн масло-г 
аваачиж туршиж үзэх саналыг тулгасан байна. Масло-ын хувьд зарим улс дотоодын 
хэт үйлдвэрлэлийг зохицуулах үүднээс импортын хэт хатуу квот тавьсан байдаг. Гэвч 
тухайн этгээд туршилт хийх үүднээс масло-аа түр хугацаагаар оруулах зөвшөөрөл авч 
болох юм.

Эрүүл мэнд болон эдийн засгийн аль алинд нь хамаарахгүй хориг хязгаарлалтын хувьд 
олон байгууллага (олон улс орон) барааг дараа нь буцаан гаргах явдлыг хангасан тохиолдолд 
түр хугацаагаар оруулахыг зөвшөөрдөг. Ийнхүү түр хугацаагаар оруулах шийдвэрийг төрийн 
өөр бусад байгууллага ч гаргах тохиолдол олон байдаг. Тухайн хориг, хязгаарлалтын асуудлыг 
хариуцсан эрх бүхий байгууллага (жишээлбэл, Батлан хамгаалах яам) нотлох боломжтой 
тохиолдолд тийнхүү түр хугацаагаар оруулахаас гаалийн байгууллага татгалзахын аргагүй 
юм. Жишээлбэл, буу зэвсгийн үзэсгэлэн зохион байгуулах, нислэгийн үзүүлэх тоглолт, түүний 
дотор сөнөөгч онгоцны үзүүлэх тоглолт хийх арга хэмжээ байж болно. Холбогдох барааг түр 
хугацаагаар оруулах зөвшөөрөл олгоход түүнд хамаарах тодорхой нэг хориг, хязгаарлалтыг 
түр түдгэлзүүлсэн тохиолдолд нотлох баримт болгон уг горим дуусгавар болох үед гаалийн 
байгууллагад үзүүлэх бичиг баримт дээр энэ тухай тэмдэглүүлсэн байвал ашиг тустай байх 
болно.

Хориг, хязгаарлалт тогтоосон боловч түр хугацаагаар оруулсан барааг дотоод хэрэглээнд 
зориулан оруулахаар бүрдүүлэлт хийж, түр хугацааны горимыг дуусгавар болгоно гэдэг нь 
тухайн хориг, хязгаарлалттай холбогдуулан гаалийн байгууллагаас тавьсан болзол нөхцөл 
хангагдсан гэсэн үг юм. Гэвч тухайн хориг, хязгаарлалтын улмаас дотоодын хэрэглээнд зориулан 
оруулахаар бүрдүүлэлт хийлгэж болохгүй бол гаалийн байгууллага холбогдох барааг буцаан 
гаргах амлалт өгөхийг мэдүүлэгчээс шаардана, эсхүл эдгээр хориг, хязгаарлалтын улмаас 
тухайн барааг дотоодын хэрэглээнд зориулан оруулах боломжгүй болохыг түр хугацаагаар 
оруулсан холбогдох бичиг баримтад тэмдэглэнэ. Ингэснээр тухайн импортлогч холбогдох 
хязгаарлалтын мөн чанарыг тодорхойлж, зохих арга хэмжээ авах боломжтой болно.
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Энд тэмдэглэн хэлэх ёстой нэг зүйл гэвэл буцаан гаргах үүрэг амлалт өгөхийг шаардахгүй 
байх нь, эсхүл тухайн импортлогчийн анхаарлыг дотоодын хэрэглээнд зориулан оруулахыг 
үгүйсгэж буй хориг, хязгаарлалтад хандуулан тэмдэглэгээ хийгээгүй байх нь холбогдох этгээд 
түр хугацаагаар оруулах горимд байгаа бөгөөд хориг, хязгаарлалтад хамрагдсан барааг 
дотоодын хэрэглээнд зориулан оруулах эрхээ эдлэхээр гомдол тавихыг зөвшөөрч байна гэсэн 
үг биш юм.

4.3. Гаалийн болон бусад татвараас болзолтойгоор бүрэн, эсхүл болзолтойгоор  
       хэсэгчлэн чөлөөлөх

Стандарт 3

Үндэсний хууль тогтоомжид түр хугацаагаар оруулах барааг  импортын гаалийн болон 
бусад татвараас зөвхөн хэсэгчлэн чөлөөлж болно гэж зааснаас бусад тохиолдолд болзолтойгоор 
бүрэн чөлөөлнө.

Түр хугацаагаар оруулах бараа нь үндэсний хууль тогтоомжид импортын гаалийн болон 
бусад татвараас зөвхөн хэсэгчлэн чөлөөлж болно гэж зааснаас бусад тохиолдолд тэдгээрээс 
болзолтойгоор бүрэн чөлөөлөгдөнө.

- Гаалийн болон бусад татвараас болзолтойгоор бүрэн чөлөөлнө гэдэг нь хэрэв тухайн 
барааг дотоодын хэрэглээнд зориулан оруулсан бол түүнд ногдуулах байсан импортын 
гаалийн болон бусад татварыг хураан авахгүй гэсэн үг юм. Юутай ч гэсэн тийм 
гаалийн болон бусад татвар төлөх баталгааг гол төлөв шаардана. Түр хугацаагаар 
оруулах горим нь ерөнхийдөө гаалийн болон бусад татвараас болзолтойгоор бүрэн 
чөлөөлөх утгыг агуулна.

- Гаалийн болон бусад татвараас болзолтойгоор хэсэгчлэн чөлөөлнө гэдэг нь хэрэв 
тухайн барааг түр хугацаагаар оруулах горимд байршуулсан өдөр дотоодын 
хэрэглээнд зориулан оруулсан бол хураан авах байсан импортын гаалийн болон 
бусад татварын нэг хэсгээс чөлөөлнө гэсэн үг юм. Юутай ч гэсэн тодорхой хэмжээний 
баталгаа шаардана. Түр хугацаагаар оруулах горимын дагуу гаалийн болон бусад 
татвараас болзолтойгоор хэсэгчлэн чөлөөлөх нь ховор тохиолдол бөгөөд үндэсний 
хууль тогтоомжид заасан онцгой тохиолдлоор хязгаарлагдана.

o Болзолтойгоор хэсэгчлэн чөлөөлөх гэдгийг янз бүрийн арга замаар хэрэгжүүлж 
болно. Зарим улсад түүнийг гаалийн болон бусад татварын нийт дүнгийн 
тодорхой хэсгээс чөлөөлөх замаар хэрэгжүүлдэг бол зарим улсад зөвхөн зарим 
төрлийн гаалийн, эсхүл бусад татвараас чөлөөлөх замаар хэрэгжүүлдэг. Зарим 
улсад “хэсэгчлэн хураар авах” (partial collection) гэсэн нэр томьёо хэрэглэдэг 
байна.

o “Болзолтойгоор хэсэгчлэн чөлөөлөх” гэсэн нэр томьёог, жишээлбэл, гарал үүслийг 
нотлох баримт гаргаж өгсөн тохиолдолд, эсхүл чөлөөт худалдааны хэлэлцээрийн 
дагуу мөрдөх аливаа тарифын буулт (тарифын хөнгөлөлт буюу хөнгөлөлттэй 
тариф)-ын хувьд хэрэглэхгүй.

o Нэлээд тооны улс болзолтойгоор хэсэгчлэн чөлөөлөх гэдгийг хэрэглэдэггүй. Тэд 
түр хугацаагаар оруулах барааг нэг бол бүх тохиолдолд татвараас болзолтойгоор 
бүрэн чөлөөлдөг, нэг бол худалдаа арилжааны зорилгоор ашиглахыг 
зөвшөөрдөггүй.

o Олон байгууллага (улс)-д янз бүрийн хэлбэрээр оршин буй татваруудыг Ерөнхий 
хавсралтад тодорхойлсноор “гаалийн болон бусад татвар” гэсэн ойлголтод 
хамруулдаг.

Болзолтойгоор бүрэн чөлөөлөх гэдэг нь түр хугацаагаар оруулах горимын үндэс юм. 
Тэгэхээр болж өгвөл энэ суурь зарчмыг анхаарч ажиллах нь зүйтэй. Гэвч зарим үндэсний 
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хууль тогтоомжид зөвхөн болзолтойгоор хэсэгчлэн чөлөөлөх явдлыг зөвшөөрсөн тохиолдлууд 
байдаг. Ийм тохиолдол цөөхөн боловч тэр нь түр хугацаагаар оруулахаас татгалзах үндэс 
болсоор байна. Энэ бүлгийн 1-2, мөн 4-21 дүгээр Стандарт болон Практик зөвлөмж нь түр 
хугацаагаар оруулах барааг татвараас болзолтойгоор чөлөөлөх гэдгийн мөн чанарын зааг 
ялгааг гаргаж өгөөгүй. Эдгээр заалтуудыг зөвхөн болзолтойгоор бүрэн чөлөөлөхөд төдийгүй 
бас болзолтойгоор хэсэгчлэн чөлөөлөхөд мөн адил мөрдөнө. Хэрэв Хэлэлцэн тохирогч 
Талууд зөвхөн болзолтойгоор хэсэгчлэн чөлөөлөхийг зөвшөөрдөг бол дээр дурдсан Практик 
зөвлөмжийн хувьд (энэ бүлгийг хүлээн зөвшөөрөхдөө) тайлбар хийх эрхгүй. Гэвч худалдаанд 
оролцогчийн үйл ажиллагааг хөнгөвчлөх үүднээс гаалийн байгууллага Ерөнхий хавсралтын 9 
дүгээр бүлгээр шаардсаны дагуу (тийнхүү зөвхөн болзолтойгоор хэсэгчлэн чөлөөлөх тухайгаа) 
холбогдох бүх талуудад зохих ёсоор мэдэгдэнэ.

Нөгөө талаас, Практик зөвлөмж 22-т болзолтойгоор бүрэн чөлөөлөх тохиолдлуудыг 
жагсаан тодорхой байдлаар санал болгосон байгаа. Тэгэхээр Практик зөвлөмж 22-т жагсаасан 
аль нэг тохиолдолд түр хугацаагаар оруулах зөвшөөрөл олгох боломжгүй, эсхүл болзолтойгоор 
бүрэн чөлөөлөхгүй, зөвхөн хэсэгчлэн чөлөөлөх боломжтой Хэлэлцэн тохирогч Талууд (энэ 
бүлгийг хүлээн зөвшөөрөхдөө) энэ талаар тайлбар хийж болно (Энэ зааврын 9.1-ийг үз).

4.4. Өөр горимын дараа түр хугацаагаар оруулах

Стандарт 4

Түр хугацаагаар оруулах нь зөвхөн хилийн чанадаас шууд оруулах бараанд төдийгүй гаалийн өөр 
горимд байршуулсан бараанд бас хамаарна.

Стандарт 4 нь өмнө нь гаалийн өөр горимд байршуулсан барааг түр хугацаагаар оруулахыг 
зөвшөөрөх ёстой гэж гаалийн байгууллагуудаас шаардаж байгаа юм. Тэгэхээр тухайн бараа 
заавал хилийн чанадаас ирэх албагүй. Ялангуяа дараах тохиолдолд түр хугацаагаар оруулахыг 
зөвшөөрнө:

- дамжуулан өнгөрүүлэх гаалийн горим дуусгавар болмогц

Үүнийг олон улсын дамжуулан өнгөрүүлэх бичиг баримттайгаар хилийн чанадаас ирсэн 
барааг хилээс гаалийн өөр газарт, эсхүл зөвшөөрөгдсөн хүлээн авагчид очсоны дараа мөрдөж 
болно.

- агуулахын горим дуусгавар болмогц

Үүнийг хэрэв барааг дараа нь гаалийн бүрдүүлэлт хийлгэхээр аливаа шалтгаанаар 
агуулахад оруулсан бол мөрдөж болно. Үүнийг бас Тусгай хавсралт D-д заасан утгаар гаалийн 
хаалттай агуулахаас гаргасан бараанд мөрдөж болно. Гэвч гаалийн агуулахын горимыг 
дуусгавар болголгүйгээр агуулахаас түр хугацаагаар гаргах явдлыг зөвшөөрдөг гаалийн 
байгууллагын хувьд ийм практикаа өөрчлөхийг шаардахгүй.

- чөлөөт боомт буюу чөлөөт бүсээс гаргаж буй барааны хувьд

Чөлөөт боомт болон чөлөөт бүсээс гаргасан барааг хилийн чанадаас шууд оруулж ирсэн 
бараатай адилтган үзнэ. Энэ нь түр хугацаагаар оруулахыг зөвшөөрөх явдалд бас хамаарна. 
Жишээлбэл, барааг чөлөөт боомтоос гарган нийтэд зориулсан үзэсгэлэнд тавьж болно.

4.5. Барааны гарал үүслийн улс

Практик зөвлөмж 5

Түр хугацаагаар оруулахдаа барааны гарал үүслийн улс, илгээсэн буюу хүлээн авах улсыг үл 
ялгаварлана.

Конвенцийн үндсэн хэсгийн 3 дугаар зүйлд зааснаар, Хэлэлцэн тохирогч Талууд өөрсдийн 
үндэсний хууль тогтоомжоос эх үндэстэй хориг, хязгаарлалтыг бүрэн хэрэгжүүлэх эрхтэй. Гэвч 
тэд барааны гарал үүслийн улс, илгээсэн буюу хүлээн авах улсыг харгалзан тогтоосон хориг, 
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хязгаарлалтыг мөрдөж болохгүй. Үүний нэгэн адил, Хэлэлцэн тохирогч Талууд түр хугацаагаар 
оруулахыг зөвшөөрөхдөө харилцан адил байхыг шаардахгүй, өөрөөр хэлбэл, тухайн барааг 
илгээсэн улс, эсхүл түүний гарал үүслийн улс үндэснийхээ хууль тогтоомжид түр хугацаагаар 
оруулах талаар заасан байх болзол нөхцөл тавихгүй.

Харин харилцан адил байх шаардлага тавьж буй Хэлэлцэн тохирогч Талууд (энэ бүлгийг 
хүлээн зөвшөөрөхдөө) Практик зөвлөмж 5-д тайлбар хийж болно. Энэ Практик зөвлөмжийг 
аливаа тайлбаргүйгээр баталсан Хэлэлцэн тохирогч Талууд түүнд тусгагдсан хориг тавихын 
тулд Конвенцийн 3 дугаар зүйлийг үндэслэх эрхгүй.

4.6.  Өөрчлөлт оруулалгүйгээр буцаан гаргах

Стандарт 6

Түр хугацаагаар оруулсан бараа тухайн гаалийн нутаг дэвсгэр дээр байх хугацаанд түүний чанар, 
бүрэн бүтэн байдлыг хадгалан хамгаалахад шаардлагатай үйл ажиллагаа явуулахыг зөвшөөрнө.

Барааг дараах тохиолдолд ч гэсэн өөрчлөлт оруулалгүйгээр буцаан гаргасан, өөрөөр 
хэлбэл, анх импортоор оруулсан байдлаараа байгаа гэж үзнэ:

- түр хугацаагаар оруулах горимд байхад нь ашигласны улмаас ердийн байдлаар 
элэгдэж хорогдсон; эсхүл

- эдийн засгийн хүчин зүйлс (барааны эрэлт багассан)-ийн улмаас, моралийн элэгдэлд 
орсон (шинэ технологи нэвтэрсэн, загвар өөрчлөгдсөн)-ы улмаас, эсхүл барааг түр 
хугацаагаар оруулахад зөвшөөрсөн арга хэлбэрээр ашигласны улмаас үнэ өртөг нь 
буурсан.

Жишээ:

- Бүтэн жил үзэсгэлэнд тавигдсан эд зүйл (муудаж дордсон); геофизикийн эрэл хайгуулын 
ажлын нэг хэсэг болох өрөмдлөгийн ажлын тоног төхөөрөмж (хуучирч элэгдсэн); нийтэд 
зориулсан үзэсгэлэнгийн үеэр үзүүлэн таниулах журмаар ашигласан принтер (зарим эд анги 
нь элэгдсэн, хиртэж бохирдсон, г.м.);

- Машин тоног төхөөрөмжид хөлдөхөөс сэргийлэх бодис (anti-freeze) буюу тослох 
материал (grease) түрхэх, хувцас хунарыг хуурай хими-д өгөх зэрэг элэгдэж муудахаас 
сэргийлэх (сайнаар нь байлгах) үйл ажиллагаа хийгдсэн бараа.

Ийнхүү түр хугацаагаар оруулсан машин, аппарат хэрэгсэлд ердийн засвар үйлчилгээ 
хийсэн байж болно. Засвар үйлчилгээ гэдэг нь бүр муудаж дордох буюу эвдэрч зогсохоос 
сэргийлэх зорилготой байх бөгөөд ихэвчлэн эд анги (жишээлбэл, жийрэг резин)-ийг сольж 
тавих явдал байдаг. Машин техникийн хувьд засвар үйлчилгээний ажил нь бүр зэгсэн иж бүрэн 
үйлчилгээ (үйл ажиллагаа) байж болно. Ийм үйл ажиллагааг гаалийн байгууллага үндэслэлтэй 
гэж үзвэл зөвшөөрнө. Гэхдээ түр хугацаагаар оруулсан эд зүйлс элэгдэж муудахаас сэргийлэх 
(тэдгээрийг сайнаар нь байлгах) шаардлагатай үйл ажиллагааг заавал хийж гүйцэтгэсэн байх 
албагүй болохыг ойлгох хэрэгтэй.

Зэгсэн хэмжээний засвар үйлчилгээ хийх шаардлагатай тохиолдолд гаалийн байгууллага 
“өөрчлөлт оруулалгүйгээр буцаан гаргах” нөхцөлтэйгөөр түр хугацаагаар оруулсан барааг 
юуны өмнө “дотоодод боловсруулахаар” түр хугацаагаар оруулах горимд байршуулахыг 
шаардаж болно. Киотогийн конвенцийн утгаар, дотоодод боловсруулах гэдэгт бас засварт 
оруулах зорилгоор авчирсан бараа хамаарна. Гэвч зарим улсын үндэсний хууль тогтоомжид 
энэ хоёр үйл ажиллагааг тус тусад нь ялган салгаж зохицуулсан байж болох юм (Практик 
зөвлөмж 19-ийн зааврыг үз). Хэлэлцэн тохирогч Талууд засвар үйлчилгээг түр хугацаагаар 
оруулах энэ хоёр горимын алинаар нь хийхийг зөвшөөрөх вэ гэдгийг өөрсдөө чөлөөтэй 
шийдэх эрхтэй. 
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5. ТҮР ХУГАЦААГААР ОРУУЛАХ ГОРИМД БАЙГАА 
 БАРААГ АВЧ ИРЭХ

5.1. Түр хугацаагаар оруулахаас өмнөх ёс журмын ажиллагаа

5.1.1. Урьдчилан зөвшөөрөл авах

Стандарт 7

Үндэсний хууль тогтоомжид түр хугацаагаар оруулахад урьдчилсан зөвшөөрөл шаардагдах 
тохиолдлууд, мөн  тийм зөвшөөрөл олгох эрх бүхий байгууллагуудыг заасан байна. Ийм тохиолдол 
аль болох цөөн байвал зохино.

Улс орнууд түр хугацаагаар оруулах бараанд тавих хяналтыг эдийн засгийн шинжтэй зарим 
шаардлагын үүднээс тавьж болох юм. Хэлэлцэн тохирогч Талууд ийм хяналтыг хөнгөвчлөх 
үүднээс барааг түр хугацаагаар оруулах горимд байршуулахаас өмнө тодорхой эрх бүхий 
байгууллагаас зөвшөөрөл авсан байхыг шаардаж болох юм. Ийм урьдчилсан зөвшөөрлийг 
тухайн бараа гаалийн нутаг дэвсгэрт орж ирэхээс өмнө авсан байж болно; Түүнийг бас бараа 
түр агуулахад, эсхүл гаалийн агуулахад байхад авах хүсэлт тавьж болно. Ийм урьдчилсан 
зөвшөөрлийг гаалийн байгууллага, түүний дотор гаалийн удирдах төв байгууллага, бүс нутгийн 
(орон нутгийн) гаалийн газар, эсхүл хоёр буюу хэд хэдэн бүс нутгийг давхар хариуцсан 
гаалийн газар олгож болно. Гаалийн бус төрийн байгууллага, тухайлбал, эдийн засаг, гадаад 
худалдаа, хүрээлэн буй орчныг хамгаалах, аюулгүй байдлын асуудал хариуцсан байгууллага 
бас тийм зөвшөөрөл олгох эрхтэй байж болно.

Урьдчилсан зөвшөөрлийг барааны ачилт бүрт авах шаардлагагүй. Уг зөвшөөрөл нь нэг 
этгээдийн тодорхой хугацаанд явуулж буй нэг төрлийн үйл ажиллагаанд хүчинтэй, эсхүл 
тодорхой нэг компаний хувьд хүчинтэй байж болно.

Урьдчилсан зөвшөөрөл авахад заавал хүсэлт гаргасан байх ёстой гэвэл тэр нь барааны 
бүрдүүлэлтийн ёс журмын ажиллагааг шуурхай хийж гүйцэтгэхэд саад болно. Урьдчилсан 
зөвшөөрөл шаардах явцад тохиолдох энэ мэтийн хүндрэлээс зайлсхийхийн тулд гаалийн 
байгууллага бараа (хил дээр) ирэх үед түүнийг түр хугацаагаар оруулах зөвшөөрөл олгох 
эрхийг орох боомтын гаалийн газарт олгож, тийнхүү урьдчилсан зөвшөөрөл авах шаардлагатай 
тохиолдлыг хязгаарлаж өгөхийг эрмэлзэх нь зүйтэй.

Гаалийн бус (төрийн) байгууллага урьдчилсан зөвшөөрөл авах өргөдөл бүр дээр 
бас шуурхай ажиллавал зохино. Гаалийн байгууллага зөвшөөрөл олгох горимоо тэдгээр 
байгууллагынхтай хооронд нь уялдуулж зохицуулах санал тавих, тэдгээр байгууллагатай 
харилцах харилцаагаа сайжруулах, мөн мэдээллийг электрон хэлбэрээр солилцох замаар 
тэдгээр байгууллагатай хамтран зөвшөөрлийг шуурхай баталгаажуулах явдлыг хөхүүлэн 
дэмжиж ажиллавал зохино.

Үндэсний хууль тогтоомжид олон тооны урьдчилсан зөвшөөрөл олгох тохиолдлыг 
(урьдчилсан зөвшөөрөл олгох олон тохиолдлыг) заасан байх нь аливаа байгууллага (улс) 
Стандарт 7-г хүлээн зөвшөөрөхөд саад болохгүй. Учир нь цаана нь тийм зөвшөөрлийн тоог 
багасгах боломжгүй эдийн засгийн бодит үндэслэлтэй шалтгаан байж болно. Гэвч байгууллагууд 
(улсууд) тийм зөвшөөрөл авах нь ямар ч үндэслэл, шалтгаангүйгээр хэрэгжүүлж буй (ямар 
зорилготой болохыг нь хэн ч асуудаггүй, хэн ч шалгадаггүй) захиргааны хүнд суртлын илрэл 
болохгүй байх явдлыг хангахын төлөө ажиллана.

5.1.2. Барааг гаалийн байгууллагад гаргаж үзүүлэх

Практик зөвлөмж 8

Гаалийн байгууллага зөвхөн түр хугацаагаар оруулах ажиллагааг хөнгөвчилнө гэж үзсэн тохиолдолд 
холбогдох барааг тодорхой нэг гаалийн газарт гаргаж үзүүлэхийг шаардана.

Түр хугацаагаар оруулах горимд тухайн барааг ялган таних асуудал чухал. Гаалийн 
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байгууллага буцаан гаргах үед, эсхүл өөр бусад үед үзүүлсэн бараа нь түүнийг импортоор 
оруулах үед үзүүлсэн бараа мөн гэдэгт итгэлтэй байхыг хүсдэг. Иймээс тэд гол төлөв уг барааг 
оруулахад үед тусгай арга хэмжээ авч хэрэгжүүлдэг. Барааг эргэн таних зарим боломжтой арга 
замыг энэ зааврын 5.4 дэх хэсэгт жагсаасан байгаа. Барааг ялган таних ямар арга хэрэглэснээс 
хамаарч гаалийн байгууллага уг барааг шалгах үгүйгээ шийднэ.

Гэвч Практик зөвлөмж 8-д заасны дагуу гаалийн байгууллага түр хугацаагаар оруулах 
ажиллагааг хөнгөвчилнө гэж үзэж байгаагаас бусад тохиолдолд холбогдох барааг тодорхой 
нэг гаалийн газар гаргаж үзүүлэхийг шаардахгүй. Энэ бол худалдаанд саад болохгүй 
байх захиалга юм. Гэвч тухайн барааг эргэн таних асуудал маш хүндрэлтэй, мэргэжилтэн 
байлцуулах шаардлагатай, тэр гаалийн бүх газарт тэр болгон байхгүй байх тохиолдлууд 
байна. Түүнээс гадна зарим гаалийн газар газарзүйн байршил, эсхүл өөр бусад хүчин зүйлийн 
улмаас арай өргөн эрх мэдэлтэй байж болно. Гаалийн байгууллага түр хугацаагаар оруулах 
явдлыг тасалдуулж (татгалзаж) байснаас бараагаа түр хугацаагаар оруулахыг зөвшөөрөх, 
эсхүл дуусгавар болгох хүчин чадал бүхий тодорхой нэг гаалийн газарт үзүүлж, бүрдүүлэлт 
хийлгэх саналыг холбогдох этгээдэд тавих хэрэгтэй. Гаалийн ямар газар сонгохыг болж өгвөл 
худалдаанд оролцогчтой зөвшилцвөл зохино.

Жишээ:

- Урьдчилсан зөвшөөрөл олгодог төрийн байгууллага тодорхой нэг гаалийн 
байгууллагад тусгай зааварчилга өгдөг;

- Үнэт чулуу ялган таньдаг, эсхүл үнэт металлд хяналт тавьдаг мэргэжилтнүүд 
шаардлагатай тоног төхөөрөмжөөр хангагдсан тодорхой нэг гаалийн байгууллага 
дээр томилогдон ажилладаг;

- Барааг хилээр оруулсан гаалийн газар харьцуулж шалгах загвар авч үлдэн барааг 
хилээр гаргах гаалийн газарт хүргүүлдэг;

- Нийтэд зориулсан үзэсгэлэнгийн талбай дээр байрлан ажилладаг гаалийн газар 
тавиур болон үзмэрийн материалыг тэнд авч ирсэн даруй үзэж харах боломжтой 
байдаг бөгөөд тухайн барааг ялган таних арга хэмжээг лангуу, тавиур суурилуулахаас 
өмнө авч хэрэгжүүлэх боломжтой байдаг.

Орчин үед Барааны мэдүүлгийг олон байгууллага цахим хэлбэрээр хүлээн авч, 
боловсруулж, бас барааг эзэнд нь олгох зөвшөөрлийг автоматаар (цахимаар) өгч байна. 
Бараа нь ихэнх тохиолдолд зөвшөөрөгдсөн хүлээн авагчийн байр агуулахад байдаг бөгөөд 
тийм бараа гаалийн байгууллага дээр биет байдлаараа ирдэггүй. Энэ арга ажиллагаа нь 
гаалийн олон байгууллагын хувьд жирийн ажиллагаа болоод байна. Үүнээс гадна Ерөнхий 
хавсралтын 3 дугаар бүлгийн Шилжилтийн стандарт 32-т барааны бүрдүүлэлтийг түүнийг 
мэдүүлсэн газраас өөр газарт хийх талаар заасан байгаа. Тийм болохоор энэ зааврын 
утгаар “гаалийн газар” гэдэг нэр томьёо нь зөвхөн гаалийн байгууллагын байр, агуулах, 
тоног төхөөрөмжөөр хатуу хязгаарлагдахгүй. Жишээлбэл, түр хугацаагаар оруулах горимыг 
дуусгавар болгож, дамжуулан өнгөрүүлэх ажиллагаа “гаалийн тодорхой нэг газар дээрээс” 
эхэлсэн гэсэн бол тэр нь зөвшөөрөгдсөн илгээгчийн байр агуулах байж болох юм. (Ерөнхий 
хавсралтын 2 дугаар бүлгийн тодорхойлолтыг үз).

5.2. Түр хугацаагаар оруулах мэдүүлэг

5.2.1. Барааны мэдүүлэг

Практик зөвлөмж 9

Тодорхой нэг барааг дараа нь буцаан гаргах талаар ямар нэгэн эргэлзээ байхгүй тохиолдолд 
гаалийн байгууллага бичгээр үйлдсэн Барааны мэдүүлэг шаардалгүйгээр түр хугацаагаар оруулахыг 
зөвшөөрнө.

Барааны мэдүүлгийг Ерөнхий хавсралтад тодорхойлсон байгаа. Энэ тохиолдолд тэр нь 
түр хугацаагаар оруулах мэдүүлэг болно. Барааг эзэнд нь олгох зөвшөөрлийг автоматаар 
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(цахимаар) өгөхийн тулд гаалийн олон байгууллага Барааны мэдүүлгийг цахим хэлбэрээр 
хүлээн авч, боловсруулж, бас эрсдлийн удирдлагын арга техникийг ашиглаж байна. Холбогдох 
конвенц (Стамбулын конвенц, эсхүл АТА карнейн тухай конвенц)-ын хэлэлцэн тохирогч 
Талуудын хувьд түр хугацаагаар оруулах үндэсний (дотоодын) бичиг баримтыг орлох АТА 
карней зэрэг олон улсын бичиг баримтууд бас байна. Түр хугацаагаар оруулах тэдгээр бичиг 
баримт нь цаанаа баталгаа гаргаж олон улсын сүлжээгээр баталгаажсан учир түр хугацаагаар 
оруулах горимд байршуулсан барааны хувьд тэдгээрийг хэрэглэснээр угтаа баталгааны өөр 
бичиг баримт гаргаж өгөх шаардлага байхгүй болох юм.

5.2.2. Барааны мэдүүлэг шаардахгүй байх

Тодорхой нэг барааг дараа нь буцаан гаргах талаар ямар нэгэн эргэлзээ байхгүй тохиолдолд 
гаалийн байгууллага тэдгээрийн үнэ өртгийг үл харгалзан, бичгээр үйлдсэн Барааны мэдүүлэг 
шаардалгүйгээр түр хугацаагаар оруулахыг зөвшөөрнө. 

Жишээ:

- Харилцан биенээ орлох боломжтой, хил дамнасан тээвэрт ашигласан, мөн буцаан 
гаргах зорилготой чингэлэг болон ачааны тавиур; телевизийн мэдээлэл дамжуулах 
тоног төхөөрөмж;

- Бага үнэтэй бараа;

- Түр хугацаагаар оруулсан улсад байгаа оюутны эдэлж хэрэглэж байсан хуучин 
(ашигласан) гар хөдөлмөрийн багаж зэвсэг, хуучин (ашигласан) тавилга, өдөр 
тутмын хэрэглээний эд зүйлс.

Бичгээр үйлдсэн мэдүүлэггүйгээр түр хугацаагаар оруулахад урьдчилсан зөвшөөрөл 
шаардахгүй. Хэрэв шаардлагатай бол гаалийн байгууллага барааны жагсаалт, мөн тэдгээрийг 
буцаан гаргах талаар бичгээр үйлдсэн амлалт шаардаж болно. Түр хугацаагаар оруулсан 
бараа нь зарим тохиолдолд үндэсний хууль тогтоомжид заасан тусгай болзол нөхцөлийг 
хангасан байх, тухайлбал, түр хугацаагаар оруулсан нутаг дэвсгэрийн гадна байгуулагдсан 
этгээд, эсхүл уг нутаг дэвсгэрийн гадна оршин суудаг этгээдийн өмчлөлд байх шаардлагатай 
байж болохыг энд эргэн сануулах нь зүйтэй байх (3.3 дахь хэсгийг үз). Гаалийн байгууллага 
бичгээр үйлдсэн мэдүүлэггүйгээр түр хугацаагаар оруулахыг зөвшөөрсөн бол ерөнхийдөө 
баталгаа шаарддаггүй. Гэвч тухайн барааг буцаан гаргах талаар бичгээр үйлдсэн амлалт 
шаардаж болно (5.2.4 дэх хэсгийг үз). Эдгээр тохиолдлын жишээ энэ зааврын 9.1.1 дэх хэсэгт 
өгөгдсөн байгаа.

5.2.3. Хилээр олон дахин нэвтрэх тохиолдолд хэрэглэх түр хугацаагаар оруулах 
бичиг баримт

Хэлэлцэн тохирогч Талууд түр хугацаагаар оруулах дараах тохиолдолд тодорхой хугацаанд 
хилээр хязгааргүй (хэдэн ч удаа хамаагүй) нэвтрүүлэх хүчинтэй түр хугацааны бичиг баримт 
ашиглахыг зөвшөөрнө:

- аливаа нэг мэдүүлэггүйгээр оруулахыг зөвшөөрч үл болох; мөн

- улсын хил (эсхүл гаалийн нутаг дэвсгэрийн гадаад хил)-ийг харьцангуй богино 
хугацаанд олон дахин нэвтрэх; мөн

- тухайн барааг сольж холих эрсдэл үндсэндээ байхгүй.

Жишээ: Зорчигчийн журмаар яваа худалдаачин 20 ширхэг өндөр үнэтэй унадаг дугуй 
бүхий ачаа тээвэрлэж явна. Тэр захиалга авах зорилгоор уг ачааг тээвэрлэн улсын хилээр 7 
хоног бүр нэвтэрнэ. Эхний удаа бараагаа оруулахдаа ердийн журмын дагуу мэдүүлж, гаалийн 
болон бусад татвар төлөх баталгааг гаргасан. Тухайн мэдүүлэгчийн хүсэлтээр, “энэ нь түүний 
хүчинтэй хугацаа дуустал барааг хилээр олон дахин нэвтрүүлэх хүчинтэй түр хугацааны бичиг 
баримт болно” гэсэн тэмдэглэл бүхий барааг түр хугацаагаар оруулах 1 жилийн хугацаатай 
бичиг баримт үйлдэгдсэн. Тухайн унадаг дугуйг ялган таних найдвартай арга хэмжээ авах 
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үүднээс гаалийн байгууллага түүн дээр тэмдэглэгээ хийсэн. Ингэснээр түүнээс хойш хилээр 
нэвтрэх явдал тухайн мэдүүлэгчийн хувьд ч, мөн гаалийн байгууллагын хувьд ч маш хялбар 
байх болно (тухайн улсаас түр хугацааны горимоо дуусгавар болголгүйгээр гарна; түр 
хугацаагаар оруулах бичиг баримтаа шаардсан тохиолдолд үзүүлнэ; дараа дараагийн удаад 
бараагаа өөр бичиг баримт бүрдүүлэлгүйгээр түр хугацаагаар оруулна; шалгалтыг санамсаргүй 
сонголтын үндсэн дээр хийнэ). Түр хугацаагаар оруулах бичиг баримт хүчин төгөлдөр байх 
хугацаанд сүүлийг удаа гарахдаа түр хугацаагаар оруулах горимоо дуусгавар болгох эсэх нь 
тухайн мэдүүлгийн эрхийн асуудал болно. Тэр үед гаалийн байгууллага, хэрэв шаардлагатай 
бол, тухайн барааны ялган таних тэмдэглэгээг шалгаж, тухайн нутаг дэвсгэрээс сүүлийн удаа 
гарч байгааг магадлан шалгаж болно.

5.2.4. Баталгаа

Баталгааны талаар Ерөнхий хавсралтын 5 дугаар бүлэгт заасан бөгөөд уг бүлгийн зааварт 
түүнийг тайлбарласан байгаа. Түр хугацаагаар оруулах барааны хувьд түүнийг буцаан гаргах, 
мөн гаалийн дүрэм журмыг хүндэтгэн сахих явдлыг хангуулах зорилгоор баталгаа шаардана.

Хэрэв холбогдох бараа (бараанууд) тарифын ангиллын маш олон зүйлд хамрагдаж 
байвал жигд хувь хэмжээ (a flat rate)-г үндэслэн төлбөл зохих баталгааны хэмжээг тогтоож 
болно. Баталгааны хэмжээг нэг төрлийн тарифаар тооцох нь гаалийн байгууллагын хувьд ч, 
худалдаанд оролцогчийн хувьд ч амар байдаг. Энэхүү нэг төрлийн тариф нь түр хугацаагаар 
оруулж буй бараанд хамаарах гаалийн болон бусад татварын дундаж хувьтай тэнцүү байж 
болно.

Түр хугацаагаар оруулах нь, жишээлбэл, арилжааны шинжгүй үйл ажиллагаанд 
хамааралтай байх, засгийн газрын, эсхүл орон нутгийн төрийн захиргааны байгууллагын 
захиалгаар төр, олон нийтийн байгууллагаас хийж гүйцэтгэх ажиллагаанд хамааралтай байх, 
эсхүл гаалийн байгууллага Барааны мэдүүлэг бичгээр гаргаж өгөх шаардлагагүй гэж үзсэн 
тохиолдолд баталгаа нь бас үүрэг амлалтын хэлбэртэй байж болно (5.2.2 дахь хэсгийг үз).

5.2.5. Түр хугацаагаар оруулах тухай олон улсын баримт бичиг

Практик зөвлөмж 10

Хэлэлцэн тохирогч талууд түр хугацаагаар оруулах асуудлыг зохицуулсан бөгөөд олон улсын 
байгууллагаас олгосон бичиг баримт болон баталгааг үндэсний гаалийн бичиг баримт болон 
баталгааны оронд хүлээн зөвшөөрөх боломжийг бүрдүүлсэн олон улсын баримт бичигт нэгдэн 
орох боломжийг нухацтай судлан авч үзвэл зохино.

1990 оны 6 дугаар сарын 26-ны өдөр байгуулагдсан Түр хугацаагаар оруулах тухай 
конвенц (Стамбулын конвенц) нь одоо байгаа олон тооны конвенц, хэлэлцээрт тусгагдсан 
бөгөөд түр хугацаагаар оруулах асуудлыг зохицуулж байгаа бүх заалтыг нэгтгэн нэг баримт 
бичиг болгосон. Уг конвенц нь эдийн засгийн, хүмүүнлэгийн, соёлын, нийгмийн, эсхүл аялал 
жуулчлалын салбарын бодлого зорилтыг хэрэгжүүлэх горим журмуудыг хялбарчлах, уялдуулах 
эрмэлзэлтэй байгаа.

Стамбулын конвенцид зааснаар, түр хугацаагаар оруулах тухай дор дурдсан конвенциуд 
тэдгээрийг соёрхон баталсан бөгөөд Стамбулын конвенцийн Хэлэлцэн тохирогч Тал биш 
Хэлэлцэн тохирогч Талуудын хувьд хүчин төгөлдөр хэвээр байгаа. Стамбулын конвенцийн 
Хэлэлцэн тохирогч Талуудын хувьд уг конвенцийн холбогдох хавсралтууд хэрэв хүлээн 
зөвшөөрөгдсөн бол тухайн хавсралтад холбогдох бараанд хамаарах өмнөх гаалийн 
конвенциудыг бүхлээр нь (жишээлбэл, 1960 оны 12 дугаар сарын 9-ний өдөр байгуулагдсан 
Ачааны тавиурын гаалийн бүрдүүлэлтийн тухай Европын конвенцийг бүхэлд нь), эсхүл 
хэсэгчлэн (жишээлбэл, 1972 оны 12 дугаар сарын 2-ны өдөр байгуулагдсан Чингэлгийн тухай 
гаалийн конвенцийг хэсэгчлэн) орлох юм.
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Стамбулын конвенцын хавсралт Түр хугацаагаар оруулах асуудлаар өмнө нь байгуулагдасан 
холбогдох конвенц

Хавсралт A

1961 оны 12 дугаар сарын 6-ны өдөр Брюссель хотноо 
байгуулагдсан, Барааг түр хугацаагаар оруулах зориулалттай 
АТА карнейн тухай гаалийн конвенц (АТА карнейн тухай 
конвенц)

Хавсралт B.1.

1961 оны 6-р сарын 8-ны өдөр Брюссель хотноо 
байгуулагдсан, Үзэсгэлэн, яармаг худалдаа, хурал чуулган 
болон тэдгээртэй адилтгах бусад арга хэмжээний үеэр 
үзүүлэх буюу хэрэглэх барааг оруулах хөнгөлөлттэй журмын 
тухай гаалийн конвенц

Хавсралт B.2.
1961 оны 6 дугаар сарын 8-ны өдөр Брюссель хотноо 
байгуулагдсан, Мэргэжлийн тоног төхөөрөмжийг түр 
хугацаагаар оруулах тухай гаалийн конвенц

Хавсралт B.3.

•	 1972	 оны	 12	 дугаар	 сарын	 2-ны өдөр Женев хотноо 
байгуулагдсан, Чингэлгийн тухай гаалийн конвенц

•	 1960	 оны	 12	 дугаар	 сарын	 9-ний өдөр Женев хотноо 
байгуулагдсан, Олон улсын тээвэрт ашигласан ачааны 
тавиурын гаалийн бүрдүүлэлтийн тухай Европын конвенц

•	 1960	 оны	 10	 дугаар	 сарын	 6-ны өдөр Брюссель хотноо 
байгуулагдсан, Баглаа боодлыг түр хугацаагаар оруулах 
тухай гаалийн конвенц

•	 1952	 оны	 11	 дүгээр	 сарын	 7-ны өдөр  Женев хотноо 
байгуулагдсан, Худалдааны дээж, загвар болон 
сурталчилгааны материалын импортыг хөнгөвчлөх тухай 
олон улсын конвенц

Хавсралт B.4.: Үйлдвэрлэлийн үйл 
ажиллагаатай холбогдуулан оруулах 

бараа
---

Хавсралт B.5.

•	 1970	 оны	 6	 дугаар	 сарыг	 8-ны	 өдөр	 Брюссель	 хотноо	
байгуулагдсан, Сурган хүмүүжүүлэх материалыг түр 
хугацаагаар оруулах тухай гаалийн конвенц

•	 1968	 оны	 6	 дугаар	 сарын	 11-ний	 өдөр	 Брюссель	 хотноо	
байгуулагдсан, Шинжлэх ухааны багаж төхөөрөмжийг 
түр хугацаагаар оруулах тухай гаалийн конвенц

•	 1964	 оны	 12	 дугаар	 сарын	 1-ний	 өдөр	 Брюссель	 хотноо	
байгуулагдсан, Далайчдын халамжийн материалын тухай 
гаалийн конвенц

Хавсралт B.6.
1954 оны 6 дугаар сарын 4-ний өдөр Нью-Йорк хотноо 
байгуулагдсан, Аялал жуулчлалын гаалийн хөнгөлөлтийн 
тухай конвенц

Хавсралт B.7.

1954 оны 6 дугаар сарын 4-ний өдөр Нью-Йорк хотноо 
байгуулагдсан, Жуулчдад зориулсан зар сурталчилгааны 
бичиг баримт болон материалыг оруулах тухай, Аялал 
жуулчлалын гаалийн хөнгөлөлтийн тухай конвенцийн 
нэмэлт протокол

Хавсралт B.8.: Хилийн хөдөлгөөний 
журмаар оруулах бараа

---

Хавсралт B.9.: Хүмүүнлэгийн 
зориулалтаар оруулах бараа

---
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Хавсралт C

•	 1954	 оны	 6	 дугаар	 сарын	 4-ний өдөр Нью-Йорк 
хотноо байгуулагдсан, Хувийн авто тээврийн хэрэгслийг 
түр хугацаагаар оруулах тухай гаалийн конвенц 
•	 1956	 оны	 5	 дугаар	 сарын	 18-ны өдөр Женев хотноо 
байгуулагдсан, Худалдааны авто тээврийн хэрэгслийг 
түр хугацаагаар оруулах тухай гаалийн конвенц 
•	 1956	 оны	 5	 дугаар	 сарын	 18-ны өдөр Женев хотноо 
байгуулагдсан, Хувийн хэрэглээний агаарын хөлөг, аяллын 
завийг түр хугацаагаар оруулах тухай гаалийн конвенц

Хавсралт D: Мал, амьтад ---

Хавсралт E: Импортын гаалийн болон 
бусад татвараас хэсэгчлэн чөлөөлж 

оруулах бараа
---

Стамбулын конвенцийн Хавсралт А нь үндэсний (дотоодын) гаалийн бичиг баримтын 
оронд АТА карнейг хүлээн зөвшөөрөх, мөн түүнийг гаалийн болон бусад татвар төлөх баталгаа 
болгон хүлээн зөвшөөрөхийг Хэлэлцэн тохирогч бүх Талаас шаардаж байгаа. Түүнд зааснаар, 
барааг гаалийн бичиг баримт шаардалгүй, мөн баталгаа шаардалгүй түр хугацаагаар оруулах 
олон тохиолдол байгаа.

5.3. Барааг ялган таних

Стандарт 11

Барааг тур хугацаагаар оруулах болзол нөхцөл нь гаалийн байгууллага тийнхүү түр хугацаагаар 
оруулах ажиллагаа дуусгавар болоход уг барааг ялган таних бололцоотой байх явдал байна.

Түр хугацаагаар оруулах горимын хувьд, буцаан гаргах үед үзүүлж буй бараа нь 
импортоор оруулах үед үзүүлсэн бараа мөн эсэхийг гаалийн байгууллага шалгах боломжтой 
байхаар барааг оруулах үед нь ялган таних арга хэмжээ авна. Гэвч энэ зарчим нь бусад 
горимын дагуу шаарддагийн адил барааг биет байдлаар шалгуулах ёстой гэсэн үг биш юм. 
Ерөнхий хавсралтын 6 дугаар зүйлд тоочсон эрсдэлийн менежментийн зарчим нь барааг түр 
хугацаагаар оруулах горимд нэгэн адил хамаарна.

5.4. Барааг ялган таних арга хэмжээ

Практик зөвлөмж 12

Түр хугацаагаар оруулсан барааг ялган таних үүднээс гаалийн байгууллага зөвхөн түүнийг (тухайн 
барааг) ялган таних худалдааны арга хэрэгсэл нь хангалттай биш байх тохиолдолд өөрийн гэсэн 
ялган таних арга хэмжээг авч хэрэгжүүлнэ.

Түр хугацаагаар оруулсан барааг ялган таних аргыг сонгох нь зөвхөн тухайн барааны мөн 
чанараас хамаарахгүй.

Тэр нь бас тухайн барааг сольж холих тодорхой эрсдэл байгаа эсэх, импортын гаалийн 
болон бусад татварын хэмжээ өндөр эсэх, мөн тухайн барааг гэмтээж муутгахгүй гэсэн анхаарал 
халамжаас хамаарна. Гаалийн байгууллага тухайн барааг ялган таних хэд хэдэн аргаас аль 
нэгийг нь сонгож болно. Практик зөвлөмж 12-т дийлэнх тохиолдолд барааг ялган таних тусгай 
арга хэмжээ авах шаардлагагүй болохыг заасан. Учир нь эдгээр тохиолдолд барааг ялган 
таних худалдааны арга хэрэгслүүдийг хангалттай гэж үздэг. Бараа хүргэх хуудас (delivery 
notes), тээврийн баримт (bill of lading), үнийн нэхэмжлэх (invoice), барааны тодорхойлолт 
бүхий жагсаалт (descriptive list) зэрэг худалдааны бичиг баримтад ер нь шаардлагатай 
мэдээллүүд байдаг. Эдгээр бичиг баримтад өгөгдсөн шинж тэмдгүүдээр ерөнхийдөө холбогдох 
барааг ялган таних боломжтой байдаг. Түүнээс гадна гаалийн байгууллага тухайн бараанд 
үйлдвэрээс нь тавьсан тэмдэг, дугаар, бусад заалт, үзүүлэлтийг тэмдэглэж авна. Зохистой 
гэж үзвэл, гадаадын гаалийн байгууллагаас хийсэн тэмдэглэгээ, тавьсан лац ломбо байгаа 
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эсэхийг шалган үзэж болно. Эдгээр шинж тэмдгээр ялган таних боломжгүй, эсхүл тэдгээрийг 
хангалтгүй гэж үзвэл гаалийн байгууллага тухайн барааг түүний бичиглэл, фото зураг, дээж 
(загвар), эсхүл өөрийн тавьсан тэмдэглэгээгээр (дор дурдсан жишээг үз) ялган таньж болно. 
Барааг ялган таних хамгийн найдвартай арга нь гаалийн байгууллага өөрийн тэмдэглэгээг 
тавих явдал боловч тэр нь бүрдүүлэлтийн цаг хугацааг нэлээд сунжруулах учир зөвхөн онцгой 
тохиолдолд тэгж болно.

Орчин үеийн тооцооны аргууд (accounting methods), тооцооны файлууд (accounting files), 
мөн автоматжуулсан бусад аргууд (other computerized means) гаалийн бүрдүүлэлтийн үйл 
ажиллагаанд саад бололгүйгээр барааг ялган таних ажиллагааг хөнгөвчлөхөд маш их ашиг 
тустай байж болно. Мэдүүлэгч барааг ялган танихад хэрэгтэй гэх элементүүдийг, тухайлбал 
загвар, төрөл, дугаар г.м.-ийг Барааны мэдүүлэгт заан тэмдэглэх замаар, эсхүл барааг ялган 
танихад тус дөхөм болох бичиг баримт хавсаргах замаар барааг ялган таних зохимжтой 
аргыг гаалийн байгууллагад санал болгож болох юм.

Гаалийн байгууллага дараах тэмдэглэгээг хийж болно:

- гаалийн ломбо (Customs seals)(жишээлбэл, тугалган ломбо; энэ нь ялган таних ёстой 
бараанд зохицсон янз бүрийн хэмжээтэй байвал зохино);

- ялган таних шошго (Identification band);

- лацны тэмдэг (Stamp punches);

- шүршсэн будган дээр дардаг резинэн тамганы дардас (Rubber-stamp marks (on 
sprayed paint)), эсхүл зэвэрдэггүй ган дээр дардаг зэврүүлдэг тамга (corrosive stamps 
on stainless steel objects).

6. БАРААГ БУЦААН ГАРГАХ ХУГАЦАА

6.1. Зарчим

Стандарт 13

Гаалийн байгууллага түр хугацаагаар оруулах тухай бүр хугацааны хязгаарлалт тогтооно.

Түр хугацаагаар оруулах гэдэг нь тухайн барааг тогтоосон хугацаанд буцаан гаргана 
гэсэн үг юм. Стандарт 13-т зааснаар, гаалийн байгууллага барааг түр хугацаагаар оруулах 
тухай бүр хугацааны хязгаарлалт тогтооно. Мөн энэ талаар холбогдох этгээдэд мэдэгдэнэ. 
Ингэснээр тухайн этгээд уг хугацааны хязгаарлалтыг баримтлах үүднээс шаардлагатай авч 
ажиллах болно.

Хугацааны хязгаарлалтыг тухайн барааг түр хугацаагаар оруулах шаардлагатай хугацаа, 
олон улсын холбогдох конвенц, мөн үндэсний хууль тогтоомжид заасан хугацааг үндэслэн 
тогтооно. Хугацааны хязгаарлалт нь тухайн арга хэмжээнд тохирсон, холбогдох этгээдэд 
дарамт учруулахааргүй байвал зохино. Хугацааны хязгаарлалт нь түр хугацаагаар оруулах 
зорилгод нийцсэн чөлөөтэй, гэхдээ түүнийг буруугаар ашиглахааргүй, хянахад хялбар байвал 
зохино. Хугацааны хязгаарлалтыг барааны нэр төрлийг харгалзан янз бүрээр тогтоох нь 
оновчтой биш. Учир нь нэг төрлийн барааг бас өөр өөр зорилгоор түр хугацаагаар оруулдаг. 
Тиймээс зорилгыг үндэслэн хугацааг өөр өөрөөр тогтоох нь зөв юм. Ямар хугацаагаар тогтоох 
нь түр хугацаагаар оруулсан барааг юунд, ямар зорилгоор ашиглахаас хамаарна. Нэмж 
хэлэхэд, хугацааны хязгаарлалтыг олон янзаар тогтоох нь уг горимыг мөрдөх явдлыг гаалийн 
байгууллагын хувьд ч, худалдаанд оролцогчийн хувьд ч өөр шалтгаангүйгээр төвөгтэй 
болгодог. Иймээс гаалийн байгууллага зөвхөн цөөн тооны хугацааны хязгаарлалттай байвал 
зохино. Тухайлбал, ихэнх тохиолдолд ердийн буюу нэг жилийн хугацаатай хязгаарлалт, 
онцгой тохиолдолд 6 сарын хугацаатай хязгаарлалт байж болно.

Хугацааны хязгаарлалтыг гол төлөв Барааны мэдүүлэгт гараар, эсхүл цахимаар тэмдэглэх, 
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эсхүл өөр аливаа бусад аргаар мэдүүлэгчид мэдэгдэнэ. Мэдүүлэгч хугацааны хязгаарлалтыг 
мөрдөж ажиллах үүрэг хариуцлага хүлээнэ. Тэгэхээр гаалийн байгууллага хугацааны 
хязгаарлалт дуусах дөхөхөд сануулга өгөх шаардлагагүй.

Хэрэв гаалийн байгууллага бичгээр мэдүүлэг шаарддаггүй бол тэр нь холбогдох барааг 
хугацаанд буцаан гаргах талаар эргэлзэх зүйлгүй гэж үзэж байгаа хэрэг болно. Жишээлбэл, 
засварчны ашигласан гар хөдөлмөрийн хуучин багаж хэрэгслийн хувьд тийм байж болох юм.

АТА карней зэрэг баталгаа гаргагч олон улсын сүлжээнээс олгосон түр хугацаагаар 
оруулах бичиг баримт нь баталгаа гаргагч нийгэмлэгээс холбогдох гаалийн болон бусад 
татварыг төлөхөөр үүрэг амлалт авсан хугацаанд хүчин төгөлдөр байна. Гэвч хэрэв барааг 
түр хугацаагаар оруулах эрх авсан этгээд хүсвэл гаалийн байгууллага арай богино хугацаа 
тогтоож болно. Жишээлбэл, хэрэв түр хугацаагаар оруулах бичиг баримт нь нэг жилийн 
хүчинтэй байхад гаалийн байгууллага тухайн барааг ашиглах хугацааг харгалзан түүнийг 
буцаан гаргах тохирсон хугацаа тогтоож болно. Нөгөө талаас, хэрэв гаалийн байгууллага 
буцаан гаргах хугацааг баталгаа гаргагч нийгэмлэгээс түр хугацаагаар оруулах бичиг баримтад 
зааж өгсөн хугацаанаас уртаар тогтоовол тухайн бараа түүнийг түр хугацаагаар оруулсан 
улсад хүчин төгөлдөр баталгаагүйгээр байх болно. Баталгаа гаргагч байгууллагын импортын 
гаалийн болон бусад татвар төлөх үүрэг хариуцлага нь зөвхөн тухайн түр хугацаагаар оруулах 
бичиг баримтын хувьд хүчин төгөлдөр мөрдөгдөх хугацаанд багтсан түр хугацаагаар оруулах 
ажиллагаагаар хязгаарлагдана.

6.2. Хугацааг сунгах

Практик зөвлөмж 14

Холбогдох этгээдийн хүсэлтээр, мөн гаалийн байгууллага үндэслэлтэй гэж үзсэн бол тэр нь анх 
тогтоосон аливаа хугацаагаа сунгана.

Гаалийн байгууллага худалдаанд оролцогчдын хэрэгцээ шаардлагыг анхаарч үзэх ёстой. 
Тэгэхээр холбогдох этгээд хүсэлт гаргасан бөгөөд гаалийн байгууллага түүний үндэслэл 
шалтгааныг зүйтэй гэж үзвэл, ялангуяа, түр хугацаагаар оруулсан нөхцөл шаардлага 
зөрчигдөөгүй байгаа тохиолдолд хугацааны хязгаарлалтыг сунгана.

 Гаалийн байгууллага хүсэлтийн дагуу хугацааны хязгаарлалтыг сунгах эсэх талаар 
шийдвэр гаргахад дараах элементүүд хэрэг болно:

- тухайн барааны байршил;

- түр хугацаагаар оруулах эрх өөр этгээдэд шилжсэн эсэх;

- тухайн барааг оруулснаас хойш түүний ашиглалтад өөрчлөлт орсон эсэх;

- уг барааг оруулснаас хойш, түүнийг түр хугацаагаар оруулах ашиг тусыг (эрхийг) өөр 
этгээдэд шилжүүлэх хүсэлт гаргалгүйгээр өмчлөх эрхэд өөрчлөлт орсон эсэх;

- цаашид ямар хугацаагаар ашиглах зорилготой байгаа;

- хугацааны хязгаарлалтыг сунгахад саад болж буй эдийн засгийн шинжтэй асуудал 
байгаа эсэх.

Эдгээр элемент нь тухайн барааг зөвшөөрөлгүйгээр ашигласан үгүйг мэдэхэд, тухайлбал 
үзэсгэлэнгийн эд зүйлийг дотоодын хэрэглээнд зориулан оруулах бүрдүүлэлт хийлгэлгүйгээр 
борлуулсан, үзүүлэн таниулах зорилготой машин техникийг үйлдвэрлэлд ашигласан зэргийг 
илрүүлэхэд хэрэг болж магадгүй юм.

Хугацааны хязгаарлалтыг сунгуулах тухай хүсэлтийг холбогдох этгээд ерөнхийдөө түр 
хугацаагаар оруулсан хугацаа дуусахаас өмнө бичгээр гаргана. Холбогдох этгээд гэдэг нь 
мэдүүлэгч байж болно, заавал импортлогч, эсхүл барааг эзэмшиж байгаа этгээд байх албагүй. 
Гаалийн байгууллага хугацааны хязгаарлалтыг сунгуулах хүсэлт гаргасан мэдүүлэгчээс нэмэлт 
мэдээлэл шаардаж, тухайлбал, бараа одоо хаана байгааг тодруулж болно. Хэрэв гаалийн 
байгууллага түр хугацаагаар оруулсан хугацаа бараг дуусах гэж байхад холбогдох хүсэлтэд 
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татгалзсан хариу өгсөн бол тухайн барааг түр хугацаагаар оруулах эрх дууссаны дараа ухаалаг 
хугацаанд буцаан гаргах боломж олгоно, эсхүл болно гэж үзвэл, уг барааг чөлөөт боомт, 
чөлөөт бүс, гаалийн агуулахад оруулна, эсхүл гаалийн өөр горимд байршуулна.

Ерөнхийдөө, түр хугацаагаар оруулах хугацааны хязгаарлалт дуусгавар болсны дараа 
түүнийг сунгуулах тухай хүсэлт гаргасан бол гаалийн байгууллага хүлээж авдаггүй. Гэвч тийнхүү 
хожим гаргасан хүсэлтийг гаалийн байгууллага авч үзэх онцгой шалтгаан байж болно. Хэрэв 
гаалийн байгууллага тийм хүсэлтийг хүлээн зөвшөөрөхөөр бол үндэсний хууль тогтоомжид 
тийнхүү сунгаж болох нөхцөлүүд заагдсан байх ёстой.

Хэрэв баталгаа гаргагч олон улсын сүлжээнээс олгосон түр хугацаагаар оруулах бичиг 
баримт (АТА карней зэрэг)-ын хүчинтэй хугацаа бараа түр хугацаагаар оруулсан нутаг дэвсгэрт 
байхад дууссан бөгөөд баталгаа гаргагч нийгэмлэг уг бичиг баримтыг, тодруулбал уг баталгааг 
шинэчлээгүй бол хугацаа сунгах нөхцөл хангагдсан, мөн хүчин төгөлдөр баталгаа гаргаж өгөх 
боломжтой тохиолдолд дээрх мэдүүлгийг үндэсний мэдүүлгээр сольж болно. Энэ тохиолдолд 
гаалийн байгууллага баталгаа гаргагч олон улсын сүлжээнээс олгосон түр хугацаагаар оруулах 
бичиг баримтад түүнийг түр хугацаагаар оруулах үндэсний (дотоодын) мэдүүлгээр сольсон 
болохыг тэмдэглэж баталгаажуулна. Ийнхүү баталгаажуулсан түр хугацаагаар оруулах бичиг 
баримт бүхий этгээд уг барааг (анх) ачуулсан улсын гаалийн байгууллагатай (тэндээс анх) 
түр хугацаагаар гаргасан асуудлаа цэгцэлж, баталгаа гаргагч нийгэмлэгт холбогдох карнейг 
цуцлах хүсэлт тавина.

6.3. Саатуулах/Хураах

Практик зөвлөмж 15

Түр хугацаагаар оруулсан барааг хувь хүний гомдлоор (нэхэмжлэлээр) саатуулснаас 
(хураан авснаас) бусад шалтгаанаар саатуулсны (хураан авсны) улмаас буцаан гаргаж болохгүй 
байгаа бол уг барааг буцаан гаргах үүрэг тийнхүү саатуулсан (хураан авсан) хугацаагаар 
хойшлогдоно.

Түр хугацаагаар оруулсан барааг саатуулсан/хураасан тохиолдолд түүнийг буцаан гаргахад 
тохиолдож болох хүндрэлээс зайлсхийхийн тулд уг барааг буцаан гаргах шаардлагыг тийнхүү 
саатуулсан (хураан авсан) хугацаагаар хойшлуулбал зохино.

Энэ нь хувь хүний гомдлоор (нэхэмжлэлээр) саатуулсан (хураан авсан) тохиолдолд 
хамаарахгүй. Холбогдох этгээд тийнхүү саатуулсан (хураан авсан) талаар гаалийн байгууллагад 
нэн даруй мэдэгдэж, зохих ёсны нотлох баримт гаргаж өгнө.

Хэрэв барааг саатуулсан (хураан авсан) хугацаанд баталгааны хугацаа дууссан бөгөөд 
удалгүй барааг чөлөөлсөн бол холбогдох этгээд гаалийн байгууллагад шинэ баталгаа гаргаж 
өгнө.

7. ТҮР ХУГАЦААГААР ОРУУЛАХ  
ЭРХИЙГ БУСДАД ШИЛЖҮҮЛЭХ

Практик зөвлөмж 16

Түр хугацаагаар оруулах эрхээ өөр хэн нэгэн этгээдэд шилжүүлэх тохиолдолд гаалийн байгууллага 
хүсэлтийг үндэслэн, тэрхүү өөр хэн нэгэн этгээд нь дараах шаардлагыг хангасан бол зөвшөөрнө:

(a) заагдсан болзол нөхцөлийг хангасан; мөн

(b) түр хугацаагаар оруулах эрхийг анх авсан этгээдийн үүрэг хариуцлагыг өөртөө хүлээн 
авсан.

Худалдаанд оролцогч түр хугацаагаар оруулах горимын дагуу хүлээсэн үүргээ өөр талд 
(өөр этгээдэд) шилжүүлэх хүсэлт гаргах олон шалтгаан байдаг. Хэрэв тэрхүү нөгөө этгээд нь 
шаардлагатай болзол нөхцөл (жишээлбэл, тухайн этгээдийн оршин суугаа газарт хамаарах, 
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эсхүл баталгаа гаргахтай холбогдсон болзол нөхцөл)-ийг хангасан, мөн түр хугацаагаар 
оруулах эрхийг анх авсан этгээдийн үүрэг хариуцлага (жишээлбэл, мэдүүлсэн зорилгын 
дагуу түр хугацаагаар ашиглах, заасан хугацаанд нь буцаан гаргах, мөн гаалийн хяналтад 
байлгах)-ыг өөртөө хүлээн авсан тохиолдолд гаалийн байгууллага ерөнхийдөө тийнхүү эрхээ 
шилжүүлэхийг зөвшөөрөх ёстой.

Түр хугацаагаар оруулах эрх шилжүүлэх хүсэлтийг тийм эрх бүхий этгээд, мөн уг эрхийг 
эдлэх гэж буй этгээд гаалийн байгууллагад гаргана. Хүсэлтийг хүлээн зөвшөөрсөн бол 
анх тийм эрх эдэлж байсан этгээд түр хугацаагаар оруулах горимын дагуу хүлээсэн үүрэг 
хариуцлагаасаа чөлөөлөгдөнө.

Түр хугацаагаар оруулах эрх шилжүүлэхэд гаалийн байгууллага барааг заавал тусгайлан 
биет байдлаар шалгах шаардлагагүй. Тэгэхээр барааг заавал гаалийн байгууллагад үзүүлэх 
шаардлагагүй.

Эрх шилжүүлэхийг хүлээн зөвшөөрснөөр, эрх шилжүүлэн авсан этгээд анх тийм эрхтэй 
байсан этгээдийн гаалийн байгууллагын өмнө хүлээсэн үүрэг хариуцлагыг өөртөө хүлээн авах 
бөгөөд аливаа алдааг анх тийм эрхтэй байсан этгээд өмнө нь үйлдсэн бөгөөд одоо өөрт 
нь хамаагүй гэж мэтгэлцэх эрхгүй болно. Жишээлбэл, барааг түр хугацаагаар оруулах үед 
ачаа дутуу байсан, эсхүл эрх шилжүүлэн авахаас өмнө зарим барааг гаалийн байгууллагад 
мэдэгдэлгүйгээр буцааг гаргасан байсан гэж хариуцлагаас мултрах эрхгүй болно.

Түр хугацаагаар оруулах эрхээ шилжүүлэх тухай албан ёсны хүсэлтийг уг эрхээ шилжүүлсний 
дараа тавьсан тохиолдолд хэрэв гаалийн байгууллага түүнийг нь үндэслэлтэй гэж үзвэл хүлээн 
зөвшөөрнө. Харин энэ нь холбогдох этгээд ийнхүү гаалийн байгууллагад мэдэгдэлгүйгээр 
эрхээ шилжүүлэхдээ гаалийн байгууллагын өмнө хүлээсэн үүргээ биелүүлээгүй тохиолдолд 
ногдуулах хариуцлагаас мултрах үндэслэл болохгүй.

8.ТҮР ХУГАЦААГААР ОРУУЛАХ  
АЖИЛЛАГАА ДУУСГАВАР БОЛОХ

8.1. Зарчим

Түр хугацаагаар оруулах ажиллагааг дуусгавар болгохоор гаргаж өгсөн мэдүүлэгт түр 
хугацаагаар оруулсан өмнөх бичиг баримтыг зааж өгсөн байх бөгөөд тийнхүү дуусгавар 
болгоход шаардлагатай бүх мэдээллийг тусгасан байна.

8.2. Барааг буцаан гаргаснаар дуусгавар болох

8.2.1. Барааг буцаан гаргах гаалийн газар

Стандарт 17

Түр хугацаагаар оруулсан барааг түүнийг анх оруулснаас өөр гаалийн газраар буцаан гаргахыг 
зөвшөөрсөн заалт байвал зохино.

Практик зөвлөмж 8 нь хэрэв түр хугацаагаар оруулах ажиллагааг хөнгөвчлөхөөр бол 
холбогдох барааг тодорхой нэг гаалийн газарт авчирч үзүүлэхийг шаардаж болно гэж гаалийн 
байгууллагад зөвшөөрсөн бол Практик зөвлөмж 17 нь анх оруулснаас өөр гаалийн газраар 
буцаан гаргахыг зөвшөөрч байгаа юм.

Түр хугацаагаар оруулсан барааг анх оруулснаас өөр гаалийн газраар буцаан гаргах 
боломж нь операторуудын (ялангуяа тээвэр зуучийн байгууллагын) ложистикийн үйл 
ажиллагааг хөнгөвчлөхөд зориулагдсан арга хэмжээ юм. Ийм журам тогтоосноор мэдүүлэгч 
олдож байгаа хамгийн дөт бөгөөд хэмнэлттэй маршрут сонгох боломжийг бүрдүүлэн өгч 
байгаа юм. Харин энэ тохиолдолд мэдүүлэгч, жишээлбэл, бараагаа (мөн тээврийн хэрэгслээ) 
хөрш улсад түр хугацаагаар оруулахаар мэдүүлнэ гэдгийг санаж, бэлэн байх ёстой.
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Гэвч барааг тодорхой нэг гаалийн газраар буцаан гаргах нь худалдаанд оролцогчдод бас 
дараах хэлбэрийн хэд хэдэн давуу тал олгож болох юм:

•	 тодорхой нэг үйл явдлын (арга хэмжээний) үеэр үзүүлэн таниулах барааг түр 
хугацаагаар оруулахад, мөн түүнийг дуусгавар болгоход хялбарчилсан мэдүүлэг 
(барааны жагсаалт, манифест, г.м.) ашиглах;

•	 зарим байгууллага яармаг худалдаа, эсхүл үзэсгэлэнгийн талбайд гаалийн байгууллага 
ажиллуулдаг бол тэр нь холбогдох этгээд үзэсгэлэнгийн тавиур, лангуугаа хурааж байх 
хооронд түр хугацаагаар оруулах ажиллагааг дуусгавар болгох, барааг санамсаргүй 
сонголтоор газар дээр нь шалгах. Энэ тохиолдолд тээврийн хэрэгслийн ачааны 
хэсгийг шалгах шаардлагагүй болох бөгөөд барааг тээврийн хэрэгсэлд ачсанаар тэр 
нь гаалийн хяналтаас чөлөөлөгдөнө.

8.2.2. Барааг хэсэгчлэн буцаан гаргах

Стандарт 18

Түр хугацаагаар оруулсан барааг нэг буюу хэд ачилтаар буцаан гаргахыг зөвшөөрсөн заалт байвал 
зохино.

Барааг буцаан гаргах нь түр хугацаагаар оруулах ажиллагааны үр дагавар - жирийн 
нэг төгсгөл юм. Түр хугацаагаар оруулсан барааг бас хоёр буюу хэд хэдэн ачилтаар буцаан 
гаргаж болно. Буцаан гаргасан барааны хувьд түүнийг түр хугацаагаар оруулсан ажиллагааг 
дуусгавар болгохын тулд, мөн эцэст нь бүх барааг гаргасан гэсэн тооцоо хийхийн тулд 
хэсэгчлэн гаргасан тохиолдолд бүрт мэдүүлэг шаардана. Хэрэв сүүлд нь зөрүү гарч, тэрийг 
нь буцаан гаргахгүй бол (8.3 дахь хэсэг “Дуусгавар болгох бусад боломжийн тохиолдлууд”-
ыг үз) холбогдох этгээд энэ талаар гаалийн байгууллагад нэн даруй мэдэгдэнэ. Ингэснээр, 
тэрхүү үлдэгдэл барааг буцаан гаргах талаар үгчлэн заагаагүй бол түр хугацаагаар оруулсан 
холбогдох мэдүүлгийг дуусгавар болгох (хаалт хийх) боломжтой болно.

Хэрэв түр хугацаагаар оруулсан бичиг баримтын хүчинтэй хугацаа бүх барааг буцаан 
гаргахаас өмнө дууссан бол буцаан гаргасан барааны гаалийн болон бусад татварыг тэдгээр 
бараанд холбогдох нөхцөл шаардлага болон ёс журмын ажиллагааг хүндэтгэн үзэж хангасан 
байх тохиолдолд хураан авахгүй. Хэрэв түр хугацаагаар оруулах горимыг нь хаалгүйгээр 
буцаан гаргасан бөгөөд холбогдох этгээд түүнийгээ нотолж байвал гаалийн байгууллага 
түүнийг нь хүлээн зөвшөөрнө.

8.3. Гаалийн өөр горимд байршуулах замаар дуусгавар болгох

Практик зөвлөмж 19

Тухайн тохиолдол бүрт мөрдөх болзол нөхцөл, ёс журмын ажиллагааг хангасан бол тухайн 
импортын барааг гаалийн өөр горимд байршуулах замаар түр хугацаагаар оруулах ажиллагааг 
хойшлуулж, эсхүл дуусгавар болгохыг зөвшөөрсөн заалт байвал зохино.

Практик зөвлөмж 19 нь түр хугацаагаар оруулах ажиллагааг тухайн импортын барааг 
гаалийн өөр горимд байршуулах замаар хойшлуулж, эсхүл дуусгавар болгох боломжийг 
бүрдүүлж өгч байгаа юм. Хэрэв түр хугацаагаар оруулах ажиллагаа холбогдох барааг гаалийн 
өөр горимд байршуулснаар дуусгавар болж байгаа бол гаалийн байгууллага тухайн барааг 
ерөнхийдөө шууд буцаан гаргасантай адилтган үзэж холбогдох арга хэмжээг авна, жишээлбэл, 
түр хугацаагаар оруулсан бичиг баримтад хаалт хийнэ, мөн хэрэв баталгаа гаргасан бол 
түүнийг нь цуцална. Шинэ горим нь Ерөнхий хавсралтын холбогдох заалтаар (жишээлбэл, 
баталгааны тухай) зохицуулагдана. Барааг гаалийн өөр горимд байршуулсан дийлэнх 
тохиолдолд түр хугацаагаар оруулах горимыг дуусгавар болгосон байдаг. Хойшлуулна гэдэг 
нь түр хугацаагаар оруулах горимыг тасалдуулна (завсарлуулна) гэсэн үг юм, эсхүл түүнтэй 
зэрэгцсэн нэмэлт ажиллагаа гэсэн үг юм.
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Жишээлбэл, зарчмын хувьд, холбогдох барааг чөлөөт боомтод, чөлөөт бүсэд, эсхүл 
гаалийн агуулахад оруулсан даруй түр хугацаагаар оруулах тухайн горимыг дуусгавар болгох 
ёстой. Гэвч зарим улсад түүнийг дуусгавар болгодоггүй, зүгээр л тухайн барааг дараа нь биет 
байдлаар гаргана, эсхүл гаалийн өөр горимд, жишээлбэл, дотоодын хэрэглээнд зориулан 
оруулах горимд байршуулна гэсэн хүлээцтэйгээр түүнийг хойшлуулдаг. Ийнхүү түр хугацаагаар 
оруулах горимын үйлчлэл түр зогсдог, харин тухайн барааг дараагийн горимд байршуулснаар 
дуусгавар болно.

Гаалийн бусад горим гэдэг нь дараах горимууд байна:

- Дамжуулан өнгөрүүлэх гаалийн горим

Барааг буцаан гаргахын өмнө дамжуулан өнгөрүүлэх гаалийн горимд байршуулах нь 
буцаан гаргах ёс журмын ажиллагаа гүний гааль дээр, эсхүл зөвшөөрөгдсөн илгээгчийн 
байр агуулахад хийгдэж дууссан, гэвч барааг гаргахаар хил рүү явуулах ажил дутуу байгаа 
тохиолдолд хийгдэнэ. Олон улсын дамжуулан өнгөрүүлэх горимын хувьд барааг тийнхүү 
хүлээлгүйгээр энэ горимд байршуулсан даруй түр хугацаагаар оруулах горимыг дуусгавар 
болгох боломжтой байна. Хүлээн авагч улс болох бусад улс руу чиглэсэн дамжуулан 
өнгөрүүлэх ажиллагаа явагдсан бол тухайн бараа гарлаа гэсэн үг. Гэвч уг дамжуулан өнгөрүүлэх 
ажиллагаа дуусгавар болоогүй бол тэр нь жирийн биш тохиолдолд болох бөгөөд түүнийг 
анхлан дотоодын хэрэглээнд зориулан оруулаагүй бөгөөд дамжуулан өнгөрүүлэх горимд 
барааг хүргэж буйн адилаар авч үзнэ. Дотоодод дамжуулан өнгөрүүлэх горимын хувьд, 
өөрөөр хэлбэл, тухайн нэг улс дотор байгаа гаалийн нөгөө газар хүргэх явдлын хувьд тэр нь 
бас боломжтой. Хэрэв барааг дотоодод дамжуулан өнгөрүүлэх горимд байршуулснаар түр 
хугацаагаар оруулах ажиллагааг дуусгавар болгосон бол тухайн бараа хүрэх газрын гаалийн 
газар түүнийг “гадаадын” бараа гэж үзнэ. Хэрэв түр хугацаагаар оруулах ажиллагаа дуусгавар 
болоогүй, зөвхөн хойшлогдсон бол тухайн бараа хүрэх газрын гаалийн газар түүнийг “түр 
хугацаагаар оруулсан бараа”-ны статустай хэвээр байгаа бараа гэж үзэж хүлээн авна.

- Чөлөөт бүс, чөлөөт боомт, эсхүл гаалийн агуулахад оруулах

Худалдааны үйл ажиллагаанд оролцогч операторууд тухайн барааг чөлөөт бүсэд, чөлөөт 
боомтод, гаалийн нээлттэй агуулахад, эсхүл зөвшөөрөгдсөн хаалттай агуулахад оруулахыг 
хүсч болох юм. Тийш нь оруулах болсон шалтгаан буюу жишээ гэвэл түр хугацаагаар оруулсан 
барааг буцаан гаргах хугацаа тулсан бөгөөд холбогдох этгээд түүнийг хугацаанд нь буцаан 
гаргаж амжихгүй болсон боловч гаалийн байгууллага уг хугацааг сунгах хүсэлгүй байх явдал 
болно.

Чөлөөт бүс болон чөлөөт боомт нь гаалийн нутаг дэвсгэрийн гадна байгаад тооцогдох 
бөгөөд барааг тийш нь оруулах нь экспортолсонтой адил болно. Гаалийн нээлттэй агуулах 
болон хаалттай агуулахыг Тусгай хавсралт D-гийн 1 дүгээр бүлгийн утгаар, мөн гаалийн 
байгууллагын байр сууринаас авч үзэхэд ерөнхийдөө гадаадад байгаа гэж үздэггүй байна. 
Гэвч, барааг эдгээр агуулахад байршуулах явдлыг тухайн барааг гаргасантай адилтган үзэж 
болох юм. Учир нь барааг тэндээс гаргахад эсхүл дамжуулан өнгөрүүлэх гаалийн горимд 
байршуулна, эсхүл дотоодын хэрэглээнд зориулан оруулах аливаа бусад барааны адил 
импортын бүрдүүлэлт хийж оруулна. Олон улс оронд барааг агуулахаас гаргахад тэр нь уг 
агуулахаас өмнө ямар горимд байсныг үл харгалзан горим (дамжуулан өнгөрүүлэх, дотоодын 
хэрэглээнд зориулан оруулах, түр хугацаагаар оруулах, дотоодод боловсруулах, г.м.)-оо 
чөлөөтэй сонгохыг зөвшөөрдөг. Гэвч дээр дурдсан заалтууд нь гаалийн байгууллага барааг 
агуулахаас шууд буцаан гаргахыг шаардахад саад болохгүй.

- Дотоодын хэрэглээнд зориулан оруулах

Барааг түр хугацаагаар оруулна гэдэг нь түүнийг хожим хэзээ нэгэн цагт буцаан гаргах 
бодолтой байна гэсэн үг юм. Гэвч тухайн бараа түр хугацаагаар байх хугацаанд нөхцөл 
байдал эргэж өөрчлөгдөж болно. Ямар байсан энэ зааврын 4.2 дахь хэсэгт заасан хориг, 
хязгаарлалтын утгаар, аливаа нэг улсын үндэсний хууль тогтоомжид хэрэв бүх болзол нөхцөл 
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хангагдсан бол барааг дотоодын хэрэглээнд зориулан оруулах замаар түр хугацаагаар оруулах 
горимыг дуусгавар болгохыг хориглосон, хязгаарласан зүйл байхгүй юм. Гаалийн байгууллага 
тухайн барааг дотоодын хэрэглээнд зориулан оруулахдаа уг барааг буцаан гаргах нь эдийн 
засгийн хувьд ашиггүй, эсхүл давагдашгүй хүчин зүйлийн улмаас буцаан гаргах боломжгүй 
болсныг нотлон харуулахыг импортлогчоос шаардаж болно.

Түр хугацаагаар оруулсан барааг дотоодын хэрэглээнд зориулан оруулахад гаалийн 
болон бусад татвар ногдуулах үнэ, тоо хэмжээ, цаг хугацааг тогтоохдоо Ерөнхий хавсралтын 
4 дүгээр бүлгийг үзэх хэрэгтэй.

- Дотоодод боловсруулах

Зарим байгууллага (улс)-д түр хугацаагаар оруулсан барааг өөрчлөлт оруулалгүйгээр 
буцаан гаргахаар мэдүүлэхдээ дотоодод боловсруулах горимд байршуулахыг зөвшөөрдөг. 
Тэдгээр байгууллага (улс) нь энэ горимыг хэзээ зөвшөөрөх вэ гэдгээ, өөрөөр хэлбэл, түр 
хугацаагаар оруулсан анхны горимыг дуусгавар болгосны дараа юу, эсхүл хойшлуулсны 
дараа юу, эсхүл нэмэлт байдлаар уу гэдгээ шийднэ. Барааг дотоодод боловсруулах горимд 
байршуулж, түр хугацаагаар оруулах горимыг дуусгавар болгох нь ерөнхийдөө хялбар шийдэл 
юм. Гэвч арга зам нь тухайн нөхцөл байдлаас хамаарна. 

Жишээ:

- Түр хугацаагаар оруулах горимд байгаа зарим төрлийн мэргэжлийн тоног 
төхөөрөмжийг тээврийн хэрэгслээс буулгах үед нь гэмтээсэн бөгөөд тэдгээрийг 
мэргэшсэн засварын газар аваачиж засуулах хэрэгтэй болсон (энэ нь ерөнхийдөө 
дотоодод боловсруулахтай адил хэрэг болсон). Барааг засварт оруулах нь барааг 
өөрчлөлт оруулалгүйгээр буцаан гаргах нөхцөлтэй түр хугацаагаар оруулах 
ажиллагааны нэг зорилго нь биш. Энэ тохиолдолд гаалийн байгууллага тухайн тоног 
төхөөрөмж дотоодод боловсруулах горимоор засварт орж дуусах хүртэл хугацаагаар 
түр хугацаагаар оруулах горимын үйлчлэлийг хойшлуулахыг зөвшөөрч болно;

- Яармаг худалдаанд гаргасан машин техник өөр нэг үйлдвэрлэгчийн нүдийг нь 
булаажээ. Тэр этгээд зарим нэг нэлээд нарийн технологи шаардсан бүрдэл хэсгүүд 
суурилуулаад уг машин техникийг бүр их үр ашигтай ажилладаг болгох санал 
тавьжээ. Гэвч энэ ажиллагаа нь өөрчлөлт оруулалгүйгээр буцаан гаргах болзолтойгоор 
“үзэсгэлэнгийн зориулалтаар” түр хугацаагаар оруулах горимтой зохицохгүй болно.

Барааг өөрчлөлт оруулалгүйгээр буцаан гаргах нөхцөлтэйгөөр түр хугацаагаар оруулах 
ажиллагааг дуусгавар болгох явдал зарим горимын хувьд нийцэхгүй болохыг тэмдэглэх нь 
зүйтэй. Эдгээр нь ялангуяа бүр мөсөн гаргах, мөн гадаадад боловсруулахаар түр хугацаагаар 
гаргах горимууд болно. Эдгээрийн горим нь зөвхөн чөлөөт эргэлтэд байгаа бараанд хамаарна. 
Тийм барааг гаалийн байгууллагын ямар нэг хяналт хязгаарлалтгүйгээр чөлөөтэй захиран 
зарцуулах боломжтой юм. Энэ нь мэдээжийн хэрэг хэрэв түр хугацаагаар оруулсан барааг анх 
дотоодын хэрэглээнд зориулан оруулаагүй л бол тэдгээр горимд байршуулахад тохирохгүй. 
Татвар буцаан олгох горим нь бас түр хугацаагаар оруулах ажиллагааг дуусгавар болгох 
горим биш.

8.4. Хориг, хязгаарлалт хүчингүй болох

Практик зөвлөмж 20

Түр хугацаагаар оруулах үeд хүчин төгөлдөр үйлчилж байсан хориг, хязгаарлалт нь түр хугацаагаар 
оруулах бичиг баримт хүчинтэй байх хугацаанд цуцлагдсан бол гаалийн байгууллага уг ажиллагааг 
дуусгавар болгон, барааг дотоодын хэрэглээнд зориулан оруулах хүсэлтийг хүлээн авна.

Барааг түр хугацаагаар оруулахад хориг, хязгаарлалтаас хэлтрүүлж болох боловч түүнийг 
дотоодын хэрэглээнд зориулан оруулахад тэдгээр нь хамааралтай болно. Нөгөө талаас 
Практик зөвлөмж 20-д зааснаар, хэрэв бараа түр хугацаагаар оруулах горимд байх хугацаанд 
холбогдох хориг, хязгаарлалт хүчингүй болсон бол гаалийн байгууллага холбогдох барааг 
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дотоодын хэрэглээнд зориулан оруулахаар бүрдүүлэлт хийлгэж, түр хугацаагаар оруулах 
ажиллагааг дуусгавар болгохыг хүлээн зөвшөөрнө. Жишээлбэл, түр хугацаагаар оруулах үед 
квот дууссан байсан бөгөөд харин бүрмөсөн оруулах үед шинээр квот нээгдсэн байх.

Түр хугацаагаар оруулсан ажиллагааг бүрмөсөн оруулах замаар дуусгавар болгох хүсэлтийг 
хүлээн зөвшөөрөх нь хориг, хязгаарлалтын зорилгод харшлахгүй. Үнэндээ түр хугацаагаар 
оруулах горимд байршуулсан бараа эдийн засгийн сувгаар ордоггүй (жишээлбэл, тийм бараа 
нь үзүүлэн таниулах, үзэсгэлэнд тавих зориулалттай байдаг, гэвч тухайн нутаг дэвсгэрийн 
дотоодын зах зээлд борлогдохгүй, ашиглагдахгүй) бөгөөд энэ утгаараа эдийн засагт нөлөө 
үзүүлдэггүй. Тухайн барааг дотоодын хэрэглээнд зориулан оруулах үед хилийн чанадаас 
шууд оруулж ирэх тийм барааны хувьд тухайн зах зээл нээлттэй байдаг бол түр хугацаагаар 
оруулсны дараа дотоодын хэрэглээнд зориулан оруулах бүрэн боломжтой болно.

Практик зөвлөмж 20 нь барааг түр хугацаагаар оруулах горимд байршуулснаас хойш уг 
горимыг дуусгавар болгох хүртэлх хугацаанд хүчингүй болсон хориг, хязгаарлалтад хамаарна. 
Харин энэ заалтыг тэр хугацаанд буурсан татварын хувь хэмжээнд хамааруулах албагүй. Энэ 
тохиолдолд гаалийн болон бусад татварын хувь хэмжээг аль үеийнхээр авч тооцох вэ гэхээр 
Ерөнхий хавсралтын 4 дүгээр бүлгийн заалтыг мөрдөнө.

8.5. Баталгааг буцаан төлөх

Практик зөвлөмж 21

Баталгааг бэлэн мөнгөөр гаргасан тохиолдолд холбогдох барааг уг газраар оруулсан эсэхийг үл 
харгалзан, түүнийг буцаан гаргасан газар дээр нь уг баталгааны мөнгийг буцаан олгох тухай заалт 
байвал зохино.

Ерөнхий хавсралтын 5 дугаар бүлэгт зааснаар, холбогдох горим дуусгавар болсон даруй 
баталгааг цуцлах ёстой. Баталгааг бэлэн мөнгөөр гаргасан тохиолдолд уг мөнгийг холбогдох 
барааг уг газраар оруулж ирээгүй байсан ч хамаагүй түүнийг буцаан гаргасан газар дээр нь 
буцаан төлбөл зохино.

Энэ заалтыг, ялангуяа, өөр өөрийн гэсэн үндэсний валюттай олон тооны улсыг багтаасан 
гаалийн нутаг дэвсгэрт мөрдөхөд, эсхүл тухайн орон нутаг бэлэн мөнгөний хомсдолтой байх 
тохиолдолд мөрдөхөд хүндрэл учрах нь тодорхой юм. Гэвч, гаалийн зарим нутаг дэвсгэрийн 
хувьд нийтэд нь нэг валют хэрэглэх, төлбөрийн орчин үеийн хэлбэр болох цахим гүйлгээг 
хөгжүүлэх, мөн энэ чиглэлээр авч хэрэгжүүлэх бусад арга хэмжээ нь энэ Практик зөвлөмжийг 
мөрдөхөд тус дөхөмтэй болно.

9. ҮЙЛЧЛЭХ ХҮРЭЭ

9.1.  Гаалийн болон бусад татвараас болзолтойгоор бүрэн чөлөөлж түр хугацаагаар 
оруулах

Практик зөвлөмж 22

Түр хугацаагаар оруулах тухай 1990 оны 6 дугаар сарын 26-ны өдрийн конвeнц (Стамбулын 
конвeнц)-ийн дараах хавсралтуудад заасан барааг түр хугацаагаар оруулах үeд импортын гаалийн 
болон бусад татвараас болзолтойгоор бүрэн чөлөөлнө:

(1) Хавсралт В.1-д дурдсан “Үзэсгэлэн, яармаг худалдаа, уулзалт болон тэдгээртэй 
адилтгах бусад арга хэмжээний үeэр үзүүлэх буюу ашиглах бараа”;

(2) Хавсралт В.2-д дурдсан “Мэргэжлийн тоног төхөөрөмж”;

(3) Хавсралт В.3-д дурдсан ”Худалдааны үйл ажиллагаатай холбогдуулан оруулах 
чингэлэг, ачааны тавиур, баглаа боодол, дээж (загвар) болон бусад бараа”;

(4) Хавсралт В.5-д дурдсан “Боловсрол, шинжлэх ухаан, соёлын зориулалтаар 
оруулах бараа”;
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(5) Хавсралт В.6-д дурдсан “Зорчигчийн хувийн хэрэглээний эд зүйл, спортын 
зориулалтаар оруулах бараа”;

(6) Хавсралт В.7-д дурдсан “Жуулчдад зориулсан сурталчилгааны матeриал”;

(7) Хавсралт В.8-д дурдсан “Хилийн хөдөлгөөний журмаар  оруулах бараа”;

(8) Хавсралт В.9-д дүрдсан “Хүмүүнлэгийн зориулалтаар оруулах бараа”;

(9) Хавсралт С-д дурдсан “Тээврийн хэрэгсэл”;

(10) Хавсралт D-д дурдсан ”Мал, амьтад”.

Практик зөвлөмж 22-ын (1)-(10) дахь хэсэгт жагсаасан барааг импортын гаалийн болон 
бусад татвараас болзолтойгоор бүрэн чөлөөлнө түр хугацаагаар оруулахыг зөвшөөрнө. Энэ 
Практик зөвлөмжид Түр хугацаагаар оруулах тухай 1990 оны 6 дугаар сарын 26-ны өдрийн 
конвeнц (Стамбулын конвeнц)-ийг заасан. Энэ заалтаар Киотогийн конвенцийн Хэлэлцэн 
тохирогч Талууд түүнд (Стамбулын конвенцид) нэгдэн орохыг шаардаагүй. Гэвч Киотогийн 
конвенцийн үүднээс авч үзвэл, энэ Практик зөвлөмжийг мөрдөхөд маш их хэрэгтэй мэдээлэл 
Стамбулын конвенцид байгаа. Гаалийн бүх байгууллага, Стамбулын конвенцийн Хэлэлцэн 
тохирогч Тал мөн бишээс үл хамааран зарим нэг нэр томьёоны утга санаа, хамрах хүрээний 
талаар нэгдсэн нэг ойлголттой болох явдлыг хангахад тус дөхөм болох тодорхойлолтууд, 
болзол нөхцөлүүд, мөн бусад заалтууд тэнд байгаа.

Практик зөвлөмж 22-т заасан тохиолдлууд нь Хэлэлцэн тохирогч Талууд түр хугацаагаар 
оруулахыг зөвшөөрвөл зохих тодорхой тохиолдлууд бөгөөд үүнийг бас тэдэнд ойлгуулах 
зорилготой юм. Дээрх 2 конвенцийн Хэлэлцэн тохирогч Талууд тэр 2 конвенцид нэгдэн орохдоо 
тэдгээрийн эх хадгалагчид хүргүүлсэн мэдээллээр дамжуулан гаалийн аль нутаг дэвсгэрт ямар 
журам үйлчилж байгааг худалдаанд оролцогч нар мэдэх боломжтой юм. Практик зөвлөмж 
22-т заасан зарим нэг тохиолдолд түр хугацаагаар оруулахыг зөвшөөрөх боломжгүй, эсхүл 
зөвхөн болзолтойгоор хэсэгчлэн чөлөөлөх боломжтой гэсэн Хэлэлцэн тохирогч Талууд 
холбогдох конвенцийн дагуу зөвхөн тэр тохиолдлууддаа хамаарах  тайлбар хийсэн байх 
ёстой (тийм тайлбарыг холбогдох конвенцид нэгдэн орохдоо, эсхүл холбогдох хавсралтыг 
батлахдаа хийсэн байна).

Практик зөвлөмж 22-т заасан тохиолдлуудыг тэдгээрт хамаарах үлгэрчилсэн жагсаалтын 
хамт дор сийрүүлэв:

(1)  Түр хугацаагаар оруулах тухай 1990 оны 6 дугаар сарын 26-ны өдрийн конвeнц 
(Стамбулын конвeнц)-ийн Хавсралт В.1-д дурдсан “Үзэсгэлэн, яармаг худалдаа, 
уулзалт болон тэдгээртэй адилтгах бусад арга хэмжээний үeэр үзүүлэх буюу 
ашиглах бараа”.

Энд маш өргөн хүрээний янз бүрийн бараа хамаарах бөгөөд тэдгээр нь худалдааны буюу 
соёлын арга хэмжээний үеэр үзүүлэн таниулах, эсхүл ашиглах бараа байна.

Импортоор оруулсан бүх эд зүйл түр хугацаагаар оруулах нөхцөлийг хангахын тулд тийнхүү 
оруулах зорилгод нийцсэн, ухаалаг тоо хэмжээтэй байна. Түүнээс гадна уг барааг зээлдүүлж 
болохгүй, ямар нэг байдлаар хөлсөөр, эсхүл хариу төлбөртэйгөөр ашиглуулж болохгүй, эсхүл 
тухайн үйл явдал өрнөж буй газраас гаргаж болохгүй. 

Үлгэрчилсэн жагсаалт (бүрэн эхээр нь Стамбулын конвeнцийн Хавсралт В.1-ийн 2 дугаар 
зүйлийг үз):

- Үзүүлж харуулах, эсхүл үзүүлэн таниулах зорилготой бараа;

- Гадаадын машин техник, аппарат хэрэгслийг үзүүлэн таниулахад шаардагдах бараа;

- Үзэсгэлэнгийн бараа байрлуулах тавиур, лангуу босгож суурилуулахад шаардагдах 
барилгын болон чимэглэлийн материал;

- Үзэсгэлэнд тавьсан гадаадын барааны сурталчилгааны материал болох нь илт болох 
зар сурталчилгааны болон үзүүлэн таниулах материал, жишээлбэл, дуу болон дүрс 
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бичлэг, кино (фото) хальс болон диапозитив (зурагт хальс);

- Олон улсын хурал, чуулганд ашиглах зориулалттай орчуулгын тоног төхөөрөмж, дуу 
болон дүрс бичлэгийн аппарат, мөн боловсрол, шинжлэх ухаан, соёлын агуулгатай 
бичлэг бүхий кино (фото) хальс.

(2)  Түр хугацаагаар оруулах тухай 1990 оны 6 дугаар сарын 26-ны өдрийн 
конвeнц (Стамбулын конвeнц)-ийн Хавсралт В.2-д дурдсан “Мэргэжлийн тоног 
төхөөрөмж”.

Тодорхой ажил хийж гүйцэтгэх зорилгоор өөр улсын нутаг дэвсгэрт зорчиж яваа 
этгээд өөрийн дур сонирхолтой ажил, гар урлалын ажил, эсхүл мэргэжлийн ажил эрхлэхэд 
шаардлагатай аливаа тоног төхөөрөмжийг мэргэжлийн тоног төхөөрөмж гэнэ. Эдгээрийн 
хамрах хүрээ нь маш өргөн, гэвч түүнд бараа үйлдвэрлэх, савлахад (баглаж бооход) хэрэглэдэг 
тоног төхөөрөмж, байгалийн нөөц (ашигт малтмал) олборлох зориулалтын тоног төхөөрөмж 
(гар хөдөлмөрийн багаж хэрэгсэл үүнд хамаарахгүй), эсхүл барилга барих зориулалттай, 
эсхүл барилгын засвар үйлчилгээний зориулалттай, газар шорооны ажлын зориулалттай болон 
тэдгээртэй адилтгах төслийн тоног төхөөрөмж хамаарахгүй. Мэргэжлийн тоног төхөөрөмжөөс 
гадна түүнийг засч сэлбэх зориулалттай бүрдэл хэсэг (эд анги) бас энд хамаарна.

Тухайн барааг өмчлөгч, импортлогч, эсхүл хэрэглэгч нь түр хугацаагаар оруулах нутаг 
дэвсгэрийн гадна байгуулагдсан, эсхүл уг нутаг дэвсгэрийн гадна оршин суудаг нэг буюу хэд 
хэдэн этгээд байна.

Хэвлэл, дуу, телевизийн нэвтрүүлэг дамжуулах зориулалттай тоног төхөөрөмжийн 
үлгэрчилсэн жагсаалт (бүрэн эхээр нь Стамбулын конвeнцийн Хавсралт В.2-ын зүүлт I-ээс үз):

- Хэвлэл мэдээллийн тоног төхөөрөмж – персонал компьютер болон програм хангамж; 
телефаксын аппарат; бичгийн машин; бүх төрлийн фото аппарат; дуу, дүрс дамжуулах, 
бичих, эсхүл унших аппарат; дуу, дүрс бичлэг тээгч хэрэгсэл, хоосон, эсхүл бичлэгтэй; 
шалгалт туршилт болон хяналт хэмжүүрийн багаж төхөөрөмж, аппарат; гэрэлтүүлгийн 
тоног төхөөрөмж; эдгээр тоног төхөөрөмжийн туслах (дагалдах) хэрэгсэл;

- Радио нэвтрүүлгийн тоног төхөөрөмж – цахилгаан холбооны хэрэгсэл, нэвтрүүлэг 
дамжуулах, хүлээн авах хэрэгсэл буюу дамжуулагч, сүлжээ буюу кабелын холболтын 
шонгууд, хиймэл дагуулын холбооны шугам; дууны үелзэл (давтамж) үүсгэх тоног 
төхөөрөмж; шалгалт туршилт болон хяналт хэмжүүрийн багаж төхөөрөмж, аппарат; 
эдгээр тоног төхөөрөмжийн туслах (дагалдах) хэрэгсэл; дуу бичлэг тээгч хэрэгсэл, 
хоосон, эсхүл бичлэгтэй;

- Телевизийн нэвтрүүлгийн тоног төхөөрөмж – телевизийн камер; телесинема; 
шалгалт туршилт болон хяналт хэмжүүрийн багаж төхөөрөмж, аппарат; дамжуулах 
болон дахин дамжуулах аппарат; холбооны аппарат; дуу, дүрс бичих, эсхүл унших 
аппарат; гэрэлтүүлгийн тоног төхөөрөмж; хянан засварлах тоног төхөөрөмж; эдгээр 
тоног төхөөрөмжийн туслах (дагалдах) хэрэгсэл; дуу, дүрс бичлэг тээгч хэрэгсэл, 
хоосон, эсхүл бичлэгтэй; зураг авалтын байнгын хэрэглээний материал – "film rushes"; 
хөгжмийн зэмсэг, костюм, арын дэлгэц (фон) болон тайзны засал чимэглэлийн эд 
зүйлс, суурь тавцан, нүүр будах материал, үсний сэнс (үс хатаагуур);

- Дээр заасан зорилгоор ашиглах зориулалтаар үйлдвэрлэсэн, эсхүл тусгайлан 
тохируулж зассан автотээврийн хэрэгсэл – телевизийн нэвтрүүлэг дамжуулах явуулын 
станц; телевизийн туслах (дагалдах) хэрэгсэл тээвэрлэгч автотээврийн хэрэгсэл; дүрс 
бичлэгийн хэрэгсэл тээвэрлэгч автотээврийн хэрэгсэл; дуу бичлэг хийх болон дуу 
яриа унших хэрэгсэл тээвэрлэгч автотээврийн хэрэгсэл; удаашруулсан бичлэг хийх 
хэрэгсэл тээвэрлэгч автотээврийн хэрэгсэл; гэрэлтүүлгийн тоног төхөөрөмж тээвэрлэгч 
автотээврийн хэрэгсэл.

Кино зураг авалтын тоног төхөөрөмжийн үлгэрчилсэн жагсаалт (бүрэн эхээр нь Стамбулын 
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конвeнцийн Хавсралт В.2-ын зүүлт II-оос үз):

- Бүх төрлийн камер; шалгалт туршилт болон хяналт хэмжүүрийн багаж төхөөрөмж, 
аппарат; камер өргөгч тэргэнцэр, микрофоны хөл; гэрэлтүүлгийн тоног төхөөрөмж; 
хянан засварлах тоног төхөөрөмж; дуу, дүрс бичих, эсхүл унших хэрэгсэл; дуу, дүрс 
бичлэг тээгч хэрэгсэл, хоосон, эсхүл бичлэгтэй; зураг авалтын байнгын хэрэглээний 
материал; эдгээр тоног төхөөрөмжийн туслах (дагалдах) хэрэгсэл; хөгжмийн зэмсэг, 
костюм, арын дэлгэц (фон) болон тайзны засал чимэглэлийн эд зүйлс, суурь тавцан, 
нүүр будах материал, үсний сэнс (үс хатаагуур);

- Дээр заасан зорилгоор ашиглах зориулалтаар үйлдвэрлэсэн, эсхүл тусгайлан 
тохируулж зассан автотээврийн хэрэгсэл.

Тодорхой үүрэг даалгавар биелүүлэх зорилгоор өөр улсын нутаг дэвсгэрт аялж яваа 
этгээд өөрийн дур сонирхолтой ажил, гар урлалын ажил, эсхүл мэргэжлийн ажил эрхлэхэд 
шаардлагатай бусад тоног төхөөрөмжийн үлгэрчилсэн жагсаалт (бүрэн эхээр нь Стамбулын 
конвeнцийн Хавсралт В.2-ын зүүлт III-аас үз):

- Машин техник, үйлдвэр, тээврийн хэрэгсэл гэх мэтийг босгох (угсрах), задлах, 
турших, ажиллуулах, шалгах, хянах, үйлчилгээ хийх, засч сэлбэх тоног төхөөрөмж 
(багаж хэрэгсэл, хяналт хэмжилтийн, шалгалтын, эсхүл туршилтын багаж төхөөрөмж 
болон багаж хэрэгсэл, түүний дотор цахилгаан багаж хэрэгсэл болон хавчиж тогтоох 
хэрэгсэл; машин техник болон үйлдвэр угсрах явцад, эсхүл угсарсны дараа тэдгээрийн 
зургийг авах аппарат; усан онгоцны ажиллагааг хянах аппарат);

- Бизнес эрхлэгчид шаардлагатай тоног төхөөрөмж, түүний дотор персонал компьютер; 
бичгийн машин; дуу, дүрс дамжуулах, бичих, эсхүл унших аппарат; тооцоолон бодох 
багаж хэрэгсэл болон аппарат;

- Топографи, геофизикийн судалгааны ажил хийдэг шинжээчдэд шаардлагатай тоног 
төхөөрөмж, түүний дотор хэмжих багаж хэрэгсэл, аппарат; өрөмдлөгийн тоног 
төхөөрөмж; дамжуулагч болон харилцаа холбооны тоног төхөөрөмж;

- Бохирдолттой тэмцэх мэргэжилтнүүдэд шаардлагатай тоног төхөөрөмж;

- Эмч, мэс засалч, малын эмч, эх баригч болон тэдгээртэй адилтгах мэргэжлийн хүмүүст 
шаардлагатай багаж хэрэгсэл болон аппарат;

- Археологич, палеонтологич, газар зүйч, амьтан судлагч болон бусад эрдэмтэн 
мэргэжилтэнд шаардлагатай тоног төхөөрөмж;

- Уран сайханчид (жүжигчид), театр урлагийн хамтлагууд болон найрал хөгжимчдөд 
шаардлагатай тоног төхөөрөмж (олон нийтэд зориулсан, эсхүл тусгай арга хэмжээнд 
зориулсан тоглолтуудад хэрэглэх бүх эд зүйлс, хөгжмийн зэмсэг болон түүний туслах 
хэрэгсэл, түүний дотор өсгөгч, чанга яригч, хөгжмийн миксер (mixing tables), дуу, 
дүрс бичлэгийн тоног төхөөрөмж, фон (арын дэлгэц), тайз засал чимэглэлийн эд 
зүйлс, хувцас);

- Багш лекц уншихад шаардлагатай тоног төхөөрөмж;

- Аяллаар явж зураг авахад шаардлагатай тоног төхөөрөмж (бүх төрлийн камер, 
хуурцаг (плёнк, фото зургийн хальс), гэрэл хэмжигч (exposure meters, экспонометр), 
линз (томруулагч шил), гурван хөлт тулгуур, аккумулятор, зай хадгалагч бүс, зай 
цэнэглэгч, монитор, гэрэлтүүлэгч тоног төхөөрөмж, загварын хувцас өмсгөл (fashion 
goods) болон туслах хэрэгсэл, г.м.);

- Дээр заасан зорилгоор ашиглах зориулалтаар үйлдвэрлэсэн, эсхүл тусгайлан 
тохируулж зассан автотээврийн хэрэгсэл, жишээ нь явуулын хяналтын төхөөрөмж, 
явуулын студи (цех), явуулын лаборатори, г.м.
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(3)  Түр хугацаагаар оруулах тухай 1990 оны 6 дугаар сарын 26-ны өдрийн 
конвeнц (Стамбулын конвeнц)-ийн Хавсралт В.3-д дурдсан ”Худалдааны үйл 
ажиллагаатай холбогдуулан оруулах чингэлэг, ачааны тавиур, баглаа боодол, 
дээж (загвар) болон бусад бараа”.

Эдгээр нь худалдааны үйл ажиллагаатай холбогдуулан түр хугацаагаар оруулж 
ирсэн бараа бөгөөд эдгээрийг оруулах нь өөрөө худалдааны үйл ажиллагаа биш юм. 
Энэ нь юу гэсэн үг вэ гэвэл эдгээр бараа нь худалдан борлуулах эд зүйл биш юм.

Үйлчлэх хүрээ:

a. Хоосон, эсхүл ачаатай буцаан гаргахаар ачаатай оруулж ирсэн, эсхүл ачаатай буцаан 
гаргахаар хоосон оруулж ирсэн, олон удаа ашиглах зориулалттай баглаа боодол;

b. Бараатай буюу бараагүй чингэлэг, мөн түр хугацаагаар оруулсан чингэлгийн туслах 
(дагалдах) хэрэгсэл болон тоног төхөөрөмж, тэдгээрийг аль нэг чингэлэгтэй хамт 
оруулж ирсэн бөгөөд дангаар нь, эсхүл өөр чингэлэгтэй хамт буцаан гаргахаар, эсхүл 
дангаар нь оруулж ирсэн бөгөөд аль нэг чингэлэгтэй хамт буцаан гаргахаар байж 
болно (салгаж аваад, буцаагаад тавьдаг тэвш (de-mountable bodies)-ийг чингэлэг 
гэж үзнэ);

c. Дээрх (b) заалтад заасны дагуу түр хугацаагаар оруулсан чингэлгийг засварлах 
зориулалттай бүрдэл хэсгүүд;

d. Ачааны тавиур;

e. Загвар (дээж)(аль хэдийнээ үйлдвэрлэсэн тодорхой нэр төрлийн барааг төлөөлөх, 
эсхүл үйлдвэрлэхээр төлөвлөж байгаа барааны жишээ болох эд зүйл);

f. Сурталчилгааны кино (түр хугацаагаар оруулсан нутаг дэвсгэрийн гадна байгуулагдсан 
этгээд, эсхүл уг нутаг дэвсгэрийн гадна оршин суудаг этгээдийн өмчлөлд байгаа 
барааны мөн чанар, ажиллагааг, эсхүл тийм этгээдээс худалдах буюу хөлслөх 
тоног төхөөрөмжийг дүрслэн харуулсан кадр (дүрс) бүхий кино, тэр нь ирээдүйн 
үйлчлүүлэгч нарт зориулагдсан бөгөөд тэдэнд үзүүлэхэд тохиромжтой байна);

g. худалдааны үйл ажиллагаатай холбогдуулан оруулж ирсэн бөгөөд түүнийг оруулах 
нь өөрөө худалдааны үйл ажиллагаа биш байх аливаа бусад бараа, өөрөөр хэлбэл:

- Турших, шалгах, сорилт шинжилгээний, эсхүл үзүүлэн таниулах бараа;

- Барааг турших, шалгах, сорилт шинжилгээнд оруулах, эсхүл үзүүлэн таниулахад 
ашиглах бараа;

- Худалдааны зориулалтаар ашиглахын өмнө үзүүлэх зорилготой хэвлэсэн, угаасан 
кино зураг авалтын хальс, позитив хальс болон бусад дүрс бичлэг бүхий тээгч 
хэрэгсэл;

- Дуу оруулах, хөрвүүлэх, уншиж буулгах зориулалттай хальс (плёнк), соронзон 
хальс, соронзон хуурцаг болон бусад дуу, дүрс бичлэг бүхий тээгч хэрэгсэл;

- Мэдээлэл автоматаар боловсруулахад ашиглах зориулалттай, үнэгүй илгээсэн 
мэдээ баримт тээгч хэрэгсэл;

- Мөн чанарын хувьд тодорхой эд зүйлийг сурталчлах, эсхүл тодорхой зорилго 
бүхий зар сурталчилгаа явуулахаас өөр зорилгоор ашиглах боломжгүй эд зүйлс 
(автотээврийн хэрэгсэл хамаарна).

Дээрх заалтад үзэсгэлэн, яармаг худалдаа, уулзалт болон тэдгээртэй адилтгах бусад үйл 
явдлын (арга хэмжээний) үeэр үзүүлэн таниулах зорилгоор оруулсан бараа (9.1 (1)-д заасан 
бараа), эсхүл олон дахин ашиглах зориулалтгүй баглаа боодол хамаарахгүй. Чигжээс маягаар 
хэрэглэх үс ноос, хаягдал цаас, мод, хуванцар зоргодос, цаас, хуванцар ялтас болон тэдгээртэй 
адилтгах өөр бусад материалыг баглаа боодлын материал гэж үзэхгүй бөгөөд тэдгээрт гол 
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төлөв дотоодын хэрэглээнд зориулан оруулах горимоор бүрдүүлэлт хийдэг. 

(4)  Түр хугацаагаар оруулах тухай 1990 оны 6 дугаар сарын 26-ны өдрийн конвeнц 
(Стамбулын конвeнц)-ийн Хавсралт В.5-д дурдсан “Боловсрол, шинжлэх ухаан, 
соёлын зориулалтаар оруулах бараа”.

Эдгээр барааг түр хугацаагаар оруулах нь эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажил, мөн 
боловсрол олгох буюу тусгай мэргэжил олгох сургалтыг дэмжих зорилготой. Энд хамаарах 
барааг зөвхөн боловсрол, шинжлэх ухаан, соёл хүмүүжлийн ажлын зорилгоор оруулна; мөн 
үүнд түр хугацаагаар оруулсан эрдэм шинжилгээний (шинжлэх ухааны) тоног төхөөрөмж 
болон сургалт хүмүүжлийн материалын сэлбэг хэрэгсэл, түүнчлэн тийм тоног төхөөрөмжид 
үйлчилгээ хийх, түүнийг шалгах, хэмжих, эсхүл засах зорилгоор тусгайлан үйлдвэрлэсэн багаж 
хэрэгсэл хамаарна.

Боловсрол, шинжлэх ухаан, соёл хүмүүжлийн ажлын зорилгоор оруулж ирсэн барааг 
түр хугацаагаар оруулах болзол нөхцөл нь гэвэл тэр бараа нь түр хугацаагаар оруулах нутаг 
дэвсгэрийн гадна байгуулагдсан этгээдийн өмчлөлд байх, мөн зөвшөөрөгдсөн (жишээлбэл, 
төрийн, эсхүл нийтийн үйлчилгээний буюу олон нийтийн) байгууллага  түүнийг оруулах 
зорилгыг харгалзан ухаалаг тоо хэмжээгээр оруулсан байх явдал болно. Тэдгээрийг арилжааны 
зорилгоор ашиглаж болохгүй.

Шинжлэх ухааны багаж төхөөрөмж болон сургалт хүмүүжлийн материалын үлгэрчилсэн 
жагсаалт (бүрэн эхээр нь Стамбулын конвeнцийн Хавсралт В.5-ын зүүлт I-ээс үз):

a. Дуу, дүрс бичигч, уншигч (слайд, диафильмийн прожектор; кино зураг авалтын 
прожектор; дэлгэцийн араас гаргадаг прожектор (back-projectors) болон 
эпископ (бичиг, номын хуудас дэлгэцэн дээр гаргадаг прожектор); магнитофон, 
магнитоскоп (видео магнитофон) болон видео тоног төхөөрөмж; кабелын 
телевизийн тоног төхөөрөмж);

b. Дуу, дүрс бичлэг тээгч хэрэгсэл (слайд, диафильм, микрофильм (бичил хальс), 
кино зураг авалтын хальс, дуу бичлэгийн хальс, видео хуурцаг);

c. Мэргэжлийн хэрэгцээний материал (номын каталог хөтлөх (ном зүйн) тоног 
төхөөрөмж болон номын сангийн зориулалттай дуу, дүрс бичлэг бүхий материал; 
нүүдлийн номын сан; хэл сургалтын лаборатори; хам (синхрон) орчуулгын 
төхөөрөмж; механик болон цахим хөтөлбөртэй сургалтын машин; хөгжлийн 
бэрхшээлтэй хүмүүст боловсрол олгох буюу тусгай мэргэжил олгох зорилгоор 
тусгайлан үйлдвэрлэсэн материал);

d. Бусад материал (ханын самбар, загвар, график, газрын зураг, төлөвлөгөө, гэрэл 
зураг болон зураасан зураг; багаж төхөөрөмж, аппарат болон үзүүлэн таниулах 
зорилгоор бүтээгдсэн загвар; ямар нэг сэдвээр хичээл заах зорилгоор бэлтгэсэн, 
сургалт хүмүүжлийн чанартай дуу, дүрс бичлэг бүхий мэдээлэл агуулсан зүйлсийн 
цуглуулга; гар урлал буюу урлан бүтээх ажилд сургах багаж төхөөрөмж, аппарат, 
багаж хэрэгсэл болон суурь машин; тусламжийн ажиллагаанд оролцож буй 
хүмүүсийг сургах зориулалтаар оруулсан тоног төхөөрөмж, түүний дотор 
тусламжийн ажиллагаанд ашиглах зорилгоор тусгайлан тохируулж зассан, эсхүл 
тийм зорилгоор тусгайлан үйлдвэрлэсэн автотээврийн хэрэгсэл).

Далайчдын халамжийн материалын үлгэрчилсэн жагсаалт (бүрэн эхээр нь Стамбулын 
конвeнцийн Хавсралт В.5-ын зүүлт II-оос үз):

a. Унших материал (ном; эчнээ курсийн сурах бичиг; сонин, сэтгүүл, тогтмол хэвлэл; 
усан онгоцны буудал дээрх халамжийн арга хэмжээний тухай товхимол);

b. Аудио-видео материал (дуу болон дүрс унших төхөөрөмж; магнитофон; радио 
хүлээн авагч, телевизор; киноны зураг авалтын болон бусад төрлийн прожектор; 
хуурцаг болон диск дэх бичлэг; угаасан, боловсруулсан хальс; слайд хальс; 



Тусгай хавсралт G – 1 дүгээр бүлэг Түр хугацаагаар оруулах тухай заавар

2000 оны 7 дугаар сар          243

видео хуурцаг);

c. Спортын хэрэгсэл (спортын хувцас; бөмбөг; теннисний цохиур болон тор; усан 
онгоцны тавцан дээрх тоглох тоглоом; атлетикаар хичээллэх тоног төхөөрөмж; 
гимнастикийн тоног төхөөрөмж);

d. Сонирхлоо хөгжүүлэх эд зүйл (өрөөн дотор тоглох тоглоом; хөгжмийн зэмсэг; 
сонирхогчийн жүжгийн материал; уран зургийн, уран баримлын, мужааны, 
дарханы, хивс нэхэх, г.м. зүйл хийх материал г.м.);

e. Шашны үйл ажиллагааны тоног төхөөрөмж;

f. Халамжийн материалын эд анги болон туслах (дагалдах) хэрэгсэл.

Боловсрол, шинжлэх ухаан, соёлын үйл ажиллагаатай холбогдуулан оруулсан бусад 
барааны үлгэрчилсэн жагсаалт (бүрэн эхээр нь Стамбулын конвeнцийн Хавсралт В.5-ын зүүлт 
III-аас үз):

a. Жүжгийн хамтлагт буюу театрт зээлээр үнэ төлбөргүй илгээсэн урлагийн хувцас 
болон тайзны эд зүйлс;

b. Театрт буюу найрал хөгжимчдөд зээлээр үнэ төлбөргүй илгээсэн хөгжмийн нот 
(ая).

(5)  Түр хугацаагаар оруулах тухай 1990 оны 6 дугаар сарын 26-ны өдрийн конвeнц 
(Стамбулын конвeнц)-ийн Хавсралт В.6-д дурдсан “Спортын зориулалтаар 
оруулах бараа”.

Спортын зориулалтаар оруулсан (оруулах) бараа гэж жуулчид, тамирчид, ажил хэргийн 
томилолтоор яваа хүмүүс, олон улсын байгууллагын уулзалт хуралдаанд оролцох төлөөлөгчид, 
оюутнууд г.м. хүмүүс түр хугацаагаар орсон нутаг дэвсгэрт спортын тэмцээнд оролцох, үзүүлэх 
тоглолт хийх, эсхүл бэлтгэл сургууль хийхдээ хэрэглэх спортын хэрэгсэл болон бусад эд зүйлийг 
хэлнэ. Тусгай хавсралт J-гийн 1 дүгээр бүлэгт зорчигчийн оруулсан эд зүйлийг түр хугацаагаар 
оруулах талаар заасан бөгөөд түүнийг энэ бүлэгтэй холбож авч үзэж болно. Гэвч эдгээр барааг 
энд оруулсан учир нь гэвэл эдгээрийг тусад нь өөр тээврийн хэрэгсэл (тухайн улсаас гадна 
орших клубээс бэлтгэл сургууль хийх зорилгоор хэрэглэх, уг клубын гишүүдийн эзэмшилд 
байгаа каноэ завь болон каяк (каяак) завь ачсан ачааны машин)-ээр түр хугацаагаар оруулж 
болох юм.

Спортын зориулалтаар оруулах барааг түр хугацаагаар оруулахын тулд тэр бараа нь түр 
хугацаагаар оруулах нутаг дэвсгэрийн гадна байгуулагдсан этгээд, эсхүл уг нутаг дэвсгэрийн 
гадна оршин суудаг этгээдийн өмчлөлд байх ёстой бөгөөд ямар зорилгоор ашиглахаас 
хамааран ухаалаг тоо хэмжээгээр авч ирсэн байвал зохино.

Үлгэрчилсэн жагсаалт (бүрэн эхээр нь Стамбулын конвeнцийн Хавсралт В.6-ын зүүлт II-
оос үз):

- Хөнгөн атлетикийн тоног төхөөрөмж (саадтай гүйлтийн замын саад; жад, 
зээрэнцэг, тулгуур мод, туухай, алх);

- Бөмбөгтэй тоглоомын тоног төхөөрөмж (бүх төрлийн бөмбөг; (ширээний, 
газрын, агаарын, талбайн) теннисний  цохиур (rackets), поло тоглоомын цохиур 
(mallets), гольфын цохиур (clubs), хоккейн цохиур (sticks), билльярд, снукерийн 
цохиур (cues) г.м.; бүх төрлийн тор; хаалганы шон);

- Өвлийн спортын тоног төхөөрөмж (цана болон таяг; сноуборд; тэшүүр; 
уралдааны чарга; кэрлинг (curling, мөсөн шагай)-ийн тоног төхөөрөмж, мөсөн 
дээрх хоккейн тоног төхөөрөмж, г.м.)

- Төрөл бүрийн спортын хувцас, гутал, бээлий, толгойн өмсгөл гэх мэт:

- Усан спортын тоног төхөөрөмж (каноэ завь болон каяак завь; далбаат болон 
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сэлүүрт завь, далбаа, (хөшүүрэгтэй, хөшүүрэггүй хэрэглэх) сэлүүр (oars and 
paddles); серфингийн (усан дээгүүр гулгах) цана (усны цана) болон далбаа 
(surfboards and sails));

- Моторт тээврийн хэрэгсэл болон моторт хөлөг (автомашин; мотоцикл (моторт 
дугуй); моторт завь);

- Спортын бусад төрөлд ашиглах тоног төхөөрөмж (спортын буу, сум; моторгүй 
унадаг дугуй; нум сум; туялзуур жадны хэрэгсэл; гимнастикийн хэрэгсэл; луужин; 
барилдааны матрас, татами (япон барилдааны матрас); хүндийн өргөлтийн 
хэрэгсэл; морин спортын хэрэгсэл, морин тэрэг; далавчит шүхэр (hang-gliders), 
дельтаплан (delta wing), виндсэрфинг (windsurfers)-ийн цана, далбаа; уулын 
спортын хэрэгсэл; үзүүлэх тоглолтын үеэр хэрэглэх хөгжмийн хуурцаг);

- Туслах (дагалдах) хэрэгсэл (хэмжилт хийх болон онооны самбарын тоног 
төхөөрөмж; цус болон шээсний шинжилгээний аппарат).

(6)  Түр хугацаагаар оруулах тухай 1990 оны 6 дугаар сарын 26-ны өдрийн конвeнц 
(Стамбулын конвeнц)-ийн “Хавсралт В.7-д дурдсан “Жуулчдад зориулсан 
сурталчилгааны  матeриал”.

Эдгээр барааг түр хугацаагаар оруулах нь иргэд гадаад оронд зорчих явдлыг дэмжих 
зорилго бүхий жуулчдад зориулсан сурталчилгааны бичиг баримт болон материал тараах 
ажлыг хөнгөвчлөх замаар улс хоорондын аялал жуулчлалыг хөхүүлэн дэмжих зорилготой юм.

Жуулчдад зориулсан сурталчилгааны материалыг түр хугацаагаар оруулахын тулд тэр 
нь түр хугацаагаар оруулах нутаг дэвсгэрийн гадна байгуулагдсан этгээдийн өмчлөлд байх 
ёстой бөгөөд ямар зорилгоор ашиглахаас хамааран ухаалаг тоо хэмжээгээр авч ирсэн байвал 
зохино.

Үлгэрчилсэн жагсаалт (бүрэн эхээр нь Стамбулын конвeнцийн Хавсралт В.7-гийн зүүлтээс 
үз):

- Үндэсний аялал жуулчлалын албан ёсны байгууллагын итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч 
буюу түүнээс томилогдсон сурвалжлагчийн албан ажлын байранд буюу түр 
хугацаагаар оруулах нутаг дэвсгэрийн гаалийн байгууллагаас зөвшөөрсөн өөр 
бусад газарт үзүүлэх зориулалттай материал: гэрэл зураг болон зурсан зураг, 
жаазалсан гэрэл зураг болон томруулсан гэрэл зураг, урлагийн ном, уран зураг, 
сийлбэр буюу хөөмөл, уран баримал, уран хээтэй хивсэн аравч (гобелен) болон 
тэдгээртэй адилтгах урлагийн өөр бусад бүтээл;

- Үзэсгэлэнгийн материал (үзэсгэлэнгийн хайрцаг, тавиур болон тэдгээртэй 
адилтгах бусад зүйлс), түүний дотор үзэсгэлэнг ажиллуулахад шаардлагатай 
цахилгаан болон механик хэрэгсэл;

- Арилжааны шинжтэй зар сурталчилгааны материал болон түр хугацаагаар 
оруулах нутаг дэвсгэрт нийтэд зориулан худалдаалж байгаа зүйлээс бусад, үнэ 
төлбөргүй үзүүлэх баримтат кино, пянз, хуурцаг болон бусад дуу бичлэг;

- Тодорхой тоо хэмжээний туг, далбаа;

- Диорама (3 хэмжээст бүтээл), макет, диапозитив (зурагт хальс), хэвлэлийн бар, 
гэрэл зургийн негатив хальс;

- Үндэсний гар урлалын бүтээлийн ухаалаг тоо хэмжээ бүхий загвар, үндэсний 
хувцас болон тэдгээртэй адилтгах ардын аман зохиолын эд зүйлс.

(7)  Түр хугацаагаар оруулах тухай 1990 оны 6 дугаар сарын 26-ны өдрийн конвeнц 
(Стамбулын конвeнц)-ийн “Хавсралт В.8-д дурдсан “Хилийн хөдөлгөөний 
журмаар оруулах бараа”.
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Хилийн тээврээр оруулах барааг түр хугацаагаар оруулахын тулд тэр нь түр хугацаагаар 
оруулах хилийн бүсийн залгаа орших хилийн бүсийн “хилийн бүсийн оршин суугч”-ийн 
өмчлөлд байх ёстой бөгөөд тийм этгээд ашигладаг байх ёстой.

Хилийн хөдөлгөөний журмаар оруулах барааны тодорхойлолт:

- хил орчмын оршин суугчид өөрсдийн мэргэжлийн буюу гар урлалын ажил 
эрхлэх зорилгоор оруулж ирсэн зүйлс (эмч, гар урлал хийдэг хүмүүс гэх мэт);

- засвар, үйлдвэрлэл, эсхүл боловсруулалтад оруулах зорилгоор хил орчмын 
оршин суугчдаас оруулсан хувийн хэрэглээний буюу гэр ахуйн эд зүйлс;

- түр хугацаагаар оруулах нутаг дэвсгэрийн хилийн бүсэд байрших газар нутагт 
(газар тариалан болон ойн аж ахуйн ажлын зориулалтаар, түүний дотор 
мод буулгах буюу тээвэрлэх зориулалтаар, эсхүл загас үржүүлгийн ажлын 
зориулалтаар) ажиллуулах тоног төхөөрөмж;

- гамшиг (гал түймэр, үер гэх мэт)-тай тэмцэх үйл ажиллагаатай холбогдуулан 
оруулсан, албан байгууллагын өмчлөлд байгаа тоног төхөөрөмж.

(8)  Түр хугацаагаар оруулах тухай 1990 оны 6 дугаар сарын 26-ны өдрийн конвeнц 
(Стамбулын конвeнц)-ийн “Хавсралт В.9-д дурдсан “Хүмүүнлэгийн зориулалтаар 
оруулах бараа”.

Хүмүүнлэгийн шинжтэй арга хэмжээг яаралтай хэрэгцээний эмнэлгийн, мэс заслын болон 
лабораторийн тоног төхөөрөмж, мөн байгалийн гамшиг болон/буюу түүнтэй адилтгах сүйрэлд 
нэрвэгдсэн хүмүүст туслахаар илгээсэн тусламжийн ачааг оруулах ажиллагааг хөнгөвчлөх 
замаар тууштай дэмжиж болно.

Тусламжийн ачаанд авто тээврийн хэрэгсэл болон тээврийн бусад хэрэгсэл, хөнжил, 
майхан, угсардаг сууц, эсхүл тэргүүн ээлжид шаардлагатай бараа зэрэг бүх бараа хамаарна. 
Тусламжийн ачаа тээвэрлэж яваа авто тээврийн хэрэгсэл болон тээврийн бусад хэрэгслийг 
сүйрэлд нэрвэгдсэн улс руу түр хугацаагаар оруулах талаар Киотогийн конвенцийн Тусгай 
хавсралт J-гийн 5 дугаар бүлэгт заасан байгаа. Хүмүүнлэгийн зориулалтаар оруулах барааг 
түр хугацаагаар оруулахын тулд тэр нь түр хугацаагаар оруулсан (оруулах) нутаг дэвсгэрийн 
гадна байгуулагдсан этгээдийн өмчлөлд байх ёстой бөгөөд үнэ төлбөргүй зээлдүүлсэн байх 
ёстой.

Хүмүүнлэгийн зориулалтаар оруулах барааны тодорхойлолт:

- эмнэлгийн, мэс заслын болон лабораторийн тоног төхөөрөмж болон 
тусламжийн ачаа. Тусламжийн ачаа: байгалийн гамшиг, эсхүл түүнтэй адилтгах 
сүйрэлд нэрвэгдсэн хүмүүст туслахаар илгээсэн авто тээврийн хэрэгсэл болон 
тээврийн бусад хэрэгсэл, хөнжил, майхан, угсардаг сууц, эсхүл тэргүүн ээлжид 
шаардлагатай бараа зэрэг бүх бараа.

(9)  Түр хугацаагаар оруулах тухай 1990 оны 6 дугаар сарын 26-ны өдрийн конвeнц 
(Стамбулын конвeнц)-ийн Хавсралт С-д дурдсан “Тээврийн хэрэгсэл”.

Бараа болон зорчигчийн олон улсын хөдөлгөөнийг тэдгээрийг тээвэрлэж яваа тээврийн 
хэрэгслийг түр хугацаагаар оруулах ажиллагааг хялбарчлах замаар хөнгөвчилбөл зохино.

Худалдааны үйл ажиллагаанд ашиглах зориулалттай тээврийн хэрэгслийн талаар Тусгай 
хавсралт J-гийн 3 дугаар бүлэгт тусгайлан заасан байгаа. Мөн хувийн хэрэглээний тээврийн 
хэрэгслийн талаар Тусгай хавсралт J-гийн 1 дүгээр бүлэгт заасан байгаа.

(10)  Түр хугацаагаар оруулах тухай 1990 оны 6 дугаар сарын 26-ны өдрийн конвeнц 
(Стамбулын конвeнц)-ийн Хавсралт D-д дурдсан ”Мал, амьтад”.

Орчин үеийн нийгэмд амьтад олон болон олон төрлийн үүрэг гүйцэтгэж байгаа. Түр 
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хугацаагаар оруулах нутаг дэвсгэрийн гадна байгуулагдсан этгээд, эсхүл уг нутаг дэвсгэрийн 
гадна оршин суудаг этгээдийн өмчлөлд байгаа бөгөөд дор дурдсан зорилгоор оруулсан бүх 
төрлийн амьд амьтныг энэ зүйлийн зорилгоор “мал, амьтад” гэж үзнэ.

Мал, амьтныг түр хугацаагаар оруулахын тулд тэр нь түр хугацаагаар оруулах нутаг 
дэвсгэрийн гадна байгуулагдсан этгээд, эсхүл уг нутаг дэвсгэрийн гадна оршин суудаг 
этгээдийн өмчлөлд байх ёстой. Мал, амьтныг түр хугацаагаар оруулах зорилго:

- Сургаж номхтгох;

- Дасгал сургууль хийлгэх;
- Үржүүлэх;
- Тахлах болон жинг үзэх;
- Эмчлүүлэх;
- Шалгаж турших (тухайлбал, худалдан авах зорилгоор);
- Үзэсгэлэн, уралдаан, тэмцээн, үзүүлэх тоглолтод оруулах;
- Тоглолтод хийлгэх (циркийн амьтад гэх мэт);
- Аялал жуулчлалаар авч явах (зорчигчдын авч яваа гэрийн тэжээвэр амьтад үүнд 

хамаарна);
- Ажил үүрэг гүйцэтгүүлэх (цагдаагийн нохой буюу морь, эрэлч нохой, хараагүй хүний 

хөтөч нохой, гэх мэт);
- Аврах ажиллагаанд ашиглах;
- Отор нүүдэл хийх болон бэлчээрлүүлэх;
- Ажил буюу тээвэрт ашиглах;
- Эмнэлгийн зорилгоор (могойн хор нийлүүлэх, гэх мэт).

9.1.1.  Бичгээр мэдүүлэхийг шаардахгүй байх

[Практик зөвлөмж 22; Практик зөвлөмж 9-д хамаарах үлгэрчилсэн жагсаалт]

Тухайн барааг дараа нь буцаан гаргах нь эргэлзээгүй тохиолдолд гаалийн байгууллага 
бичгээр мэдүүлэхийг шаардахгүйгээр гаалийн болон бусад татвараас болзолтойгоор 
бүрэн чөлөөлж түр хугацаагаар оруулах тохиолдлуудыг дор сийрүүлэв. Энгийн жагсаалт, 
шаардлагатай бол, нэмээд амлалт (Энэ зааврын 5.2.2 болон 5.2.4 дэх хэсгийг үз) өгсөн байхад 
тэр нь гол төлөв Барааны мэдүүлгийг орлодог. Зарим тохиолдолд тийм жагсаалт гаргаж өгөх 
ч шаардлагагүй байдаг.

Дор сийрүүлсэн нь ердөө үлгэрчилсэн жагсаалт бөгөөд Хэлэлцэн тохирогч Талууд 
хөнгөвчлөлтийн арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэх явдлыг зоригжуулах зорилготой юм. Түүнээс 
гадна эдгээр хөнгөвчлөлтийг түр хугацаагаар оруулах өөр бусад бараанд хамруулахад саад 
болох зүйл байхгүй.

1990 оны 6 дугаар сарын 26-ны өдрийн “Түр хугацаагаар оруулах тухай” конвенц 
(Стамбулын конвенц)-д заасны дагуу түр хугацаагаар оруулах болзол нөхцөлүүд уг конвенцийн 
Тусгай хавсралтуудад өгөгдсөн байгаа.

Түр хугацаагаар оруулах тоног төхөөрөмж буюу 
материал

Гаалийн бүрдүүлэлт

Радио, телевизийн бүтээгдэхүүн болон нэвтрүүлэг 
дамжуулах тоног төхөөрөмж, радио, телевизийн 
нэвтрүүлэг дамжуулах зорилгоор тусгайлан засч 
өөрчилсөн автотээврийн хэрэгсэл

Гаалийн бичиг баримт, эсхүл баталгаа шаардахгүйгээр 
түр хугацаагаар оруулах. Гаалийн байгууллага 
дэлгэрэнгүй жагсаалт буюу тоног төхөөрөмжийн 
жагсаалт гаргаж өгөхийг шаардаж болно. Дээр нь 
нэмээд тухайн барааг буцаан гаргах тухай бичгээр 
өгсөн амлалт шаардаж болно.
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Чингэлэг, ачааны тавиур болон баглаа боодол

Гаалийн бичиг баримт, эсхүл баталгаа шаардахгүйгээр 
түр хугацаагаар оруулах. Гаалийн байгууллага тухайн 
барааг буцаан гаргах тухай бичгээр өгсөн амлалт 
шаардаж болно. Энэ нь бас бүх тохиолдлыг хамарсан 
ерөнхий амлалт хэлбэртэй байж болно.

Шинжлэх ухааны багаж төхөөрөмж, сурган 
хүмүүжүүлэх материал, далайчдын халамжийн 
материал

Гаалийн бичиг баримт, эсхүл баталгаа шаардахгүйгээр 
түр хугацаагаар оруулах. Гаалийн байгууллага 
жагсаалт болон шинжлэх ухааны багаж төхөөрөмж, 
сурган хүмүүжүүлэх материалын хувьд тэдгээр барааг 
буцаан гаргах тухай бичгээр өгсөн амлалт шаардаж 
болно.

Спортын зорилгоор оруулах бараа  
(спортын автомашин үүнд хамаарна)

Гаалийн бичиг баримт, эсхүл баталгаа шаардахгүйгээр 
түр хугацаагаар оруулах. Гаалийн байгууллага 
жагсаалт болон тэдгээр барааг буцаан гаргах тухай 
бичгээр өгсөн амлалт шаардаж болно.

Хилийн хөдөлгөөний журмаар оруулах бараа

Гаалийн бичиг баримт, эсхүл баталгаа шаардахгүйгээр 
түр хугацаагаар оруулах. Гаалийн байгууллага 
жагсаалт болон тэдгээр барааг буцаан гаргах тухай 
бичгээр өгсөн амлалт шаардаж болно.

Эмнэлгийн, мэс заслын болон лабораторийн тоног 
төхөөрөмж болон тусламжийн ачаа

Гаалийн бичиг баримт, эсхүл баталгаа шаардахгүйгээр 
түр хугацаагаар оруулах. Гаалийн байгууллага 
жагсаалт болон тэдгээр барааг буцаан гаргах тухай 
бичгээр өгсөн амлалт шаардаж болно.

Тээврийн хэрэгсэл
Гаалийн бичиг баримт, эсхүл баталгаа шаардахгүйгээр 
түр хугацаагаар оруулах (бас Киотогийн конвенцийн 
Тусгай хавсралт G болон J-г үз).

9.2.  Гаалийн болон бусад татвараас хэсэгчлэн чөлөөлж түр хугацаагаар оруулах

Практик зөвлөмж 23

Практик зөвлөмж 22-т ороогүй бараа, мөн практик зөвлөмж 22-т дурдсан боловч татвараас 
болзолтойгоор бүрэн чөлөөлөх шаардлага хангаагүй барааг импортын гаалийн болон бусад 
татвараас ядаж болзолтойгоор хэсэгчлэн чөлөөлсний үндсэн дээр түр хугацаагаар оруулна.

Худалдааг дэмжих зорилгоор гаалийн болон бусад татвараас болзолтойгоор бүрэн 
чөлөөлөх нь алтан дүрэм байх ёстой боловч тодорхой тохиолдолд болзолтойгоор хэсэгчлэн 
чөлөөлж болно. Энэ нь түр хугацаагаар оруулах ажиллагаанд саад болохгүй.

Тэгэхээр түр хугацаагаар оруулахаас татгалзахын оронд гаалийн болон бусад татвараас 
болзолтойгоор хэсэгчлэн чөлөөлж оруулбал сайн хэрэг болно.

Өөрчлөлт оруулалгүйгээр буцаан гаргах нөхцөлтэй барааг түр хугацаагаар оруулахад 
гаалийн болон бусад татвараас болзолтойгоор хэсэгчлэн чөлөөлдөг практик зарим улсад 
байдаггүй. Дашрамд дурдахад, энэ практикийг импортын барааг гаалийн болон бусад татвараас 
болзолтойгоор бүрэн чөлөөлбөл тэр нь тухайн улсад үйлдвэрлэсэн бараанаас давуу эрхтэй 
болж магадгүй гэсэн тохиолдолд, жишээлбэл, тийм барааг зарим төрлийн ажил үүрэг хийж 
гүйцэтгэхэд ашиглах, эсхүл үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаанд ашиглах тохиолдолд мөрдөхөөр 
заасан байдаг. Энэ нь хамгаалалтын арга хэмжээ биш, гэвч татварын зорилгоор адил зарчим 
мөрдөх явдлыг хангах зорилготой. Барааг гаалийн болон бусад татвараас болзолтойгоор 
хэсэгчлэн чөлөөлдөг улсууд тийнхүү чөлөөлөхийг гол төлөв бусад улсуудад түр хугацаагаар 
оруулахыг зөвшөөрдөггүй тодорхой тохиолдлуудад түр хугацаагаар оруулахад зөвшөөрдөг.

9.3. Түр хугацаагаар оруулах бусад тохиолдлууд

Худалдааны үйл ажиллагаанд ашиглах, зарим төрлийн ажил үүрэг хийж гүйцэтгэхэд 
ашиглах, эсхүл үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаанд ашиглах зориулалтаар түр хугацаагаар 
оруулах барааны хувьд олон оронд барааг оруулах тохиолдолд төлбөл зохих гаалийн 
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татварын нэг хэсгийг ногдуулах замаар татвараас болзолтойгоор хэсэгчлэн чөлөөлж түр 
хугацаагаар оруулахыг зөвшөөрдөг. Тийм барааны аливаа гаалийн болон бусад татварыг 
хэмжээг тооцох зорилгоор үндэсний хууль тогтоомжид уг бараа тухайн гаалийн нутаг дэвсгэрт 
ямар хугацаагаар байх, түүнийг ашигласны үр дүнд ямар хэмжээний элэгдэл хорогдол гарах, 
түүнийг хөлсөлсний төлбөр ямар хэмжээтэй байгааг харгалзан үзэх талаар заасан байна.

Зарим оронд түр хугацаагаар оруулах горимын явцад барааг худалдааны зорилгоор 
ашиглахыг зөвшөөрдөг. Гэвч Тусгай хавсралт G-гийн 1 дүгээр бүлгийн аль ч Практик зөвлөмжид 
энэ талаар юу ч дурдаагүй. Энэ нь ялангуяа тодорхой ажил үүрэг хийж гүйцэтгэхээр түр 
хугацаагаар оруулсан машин техник (жишээлбэл, барилгын машин техник, үйлдвэрийн машин 
техник, үйлдвэрлэлийн туршилтууд)-т хамаарна. Энэ нь зөв зүйтэй байх магадлалтай. Учир 
нь өндөр технологи бүхий машин техникийг зөвхөн богино хугацаанд ашиглах (жишээлбэл, 
газар дээр нь зөвхөн хэдхэн 7 хоног тодорхой ажил хийхэд ашиглах)-аар бол өндөр хувь 
хэмжээ бүхий гаалийн болон бусад татвар төлж дотоодын хэрэглээнд зориулан оруулах горим 
нь зохисгүй арга хэмжээ мэт санагдаж болох юм.

Үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааны нэг хэсэг болох барааг бас түр хугацаагаар оруулах 
горимоор, ядаж татвараас болзолтойгоор хэсэгчлэн чөлөөлж оруулбал зохино. Эдгээр бараа нь 
зарчмын хувьд түр хугацаагаар оруулсан нутаг дэвсгэрийн гадна байрладаг, эсхүл гадна оршин 
суудаг этгээдийн өмчлөлд байх ёстой. Харин тийм барааг ашиглах нь тухайн гаалийн нутаг 
дэвсгэрт үйлдвэрлэсэн, эсхүл дотоодын хэрэглээнд зориулан оруулсан барааны худалдаанд 
нөлөөлөхөөргүй байх ёстой. Тэгэхээр үндэсний хууль тогтоомжид үйлчилгээний өртгийг 
үндэслэн татвар ногдуулах (жишээлбэл, тухайн орон нутагт мөрддөг хувь хэмжээгээр нэмүү 
өртгийн татвар ногдуулах) талаар зааж болно. Мөн холбогдох этгээдийн төлсөн түрээсийн 
төлбөрийн хэмжээ, эсхүл тухайн машин техникийн өртөг болон түүнийг түр хугацаагаар 
оруулах нутаг дэвсгэрт ашиглах хугацааг үндэслэн гаалийн байгууллагаас тооцож тогтоосон 
төлбөрийн бүхэл хэмжээ (lump sum) хоёрын аль нэгийг ашиглан татвар тооцож болох юм.

Татвар ногдуулах арга хэлбэр нь улс орнуудад өөр байдаг. Зарим улсад тийм татварыг 
барааг буцаан гаргах үед, эсхүл түүний дараа гаалийн байгууллага хураан авдаг бол зарим 
улсад гаалийн бус байгууллага тодорхой нэг хугацаанд хураан авдаг. Ийм байдлаар гаалийн 
болон бусад татварын нэг хэсгийг хураан авахыг болзолтойгоор хэсэгчлэн чөлөөлөх гэж 
үздэг. Баталгаа гаргагч олон улсын сүлжээнээс олгосон гаалийн мэдүүлэг (АТА карней) нь 
үйлчилгээний төлбөр төлөөд худалдааны зорилгоор ашиглахаар түр хугацаагаар оруулахыг 
зөвшөөрсөн бичиг баримт биш юм. Тэгэхээр холбогдох байгууллагууд (улсууд) үндэсний 
(дотоодын) бичиг баримт ашигладаг.

Түр хугацаагаар оруулдаг багаж хэрэгсэл, аппарат, машин техник болон барааны 
үлгэрчилсэн жагсаалт:

- Үзэсгэлэн буюу түүнтэй адилтгах үйл явдлын (арга хэмжээний) үеэр тавиур болгон 
хэрэглэх, түр хугацаагаар оруулах улсад оршин суудаг этгээдийн хөлслөн авсан материал;

- Түр хугацаагаар оруулах улсын гадна байрладаг этгээдийн эзэмшдэг, худалдан 
борлуулах зорилгоор хувийн үзэсгэлэн гаргахад (жишээлбэл, дэлгүүр, гараж, урлагийн 
бүтээл худалдаалах галерей зэрэг хувийн байр агуулахад) хэрэглэх тавиурын материал, 
үзмэрийн зааланд хэрэглэх зар сурталчилгааны материал болон тэдгээртэй адилтгах 
бараа;

- Бараа бүтээх буюу үйлдвэрлэх зориулалттай машин техник;
- Үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаанд ашиглах мэдээлэл боловсруулах машин техник;
- Шинэ машин техник хүлээн авахын өмнөх (тэдгээрийг нийлүүлэх хугацааны хувьд 

асуудал гарсан) завсрын хугацааг нөхөх, эсхүл тухайн үед ашиглаж байсан машин 
техник эвдэрсэн үед (түүнийг засуулах хугацаанд) тохиолдох хүндрэлийг даван туулах 
зорилгоор түр хөлсөлсөн багаж хэрэгсэл болон машин техник;

- Үнэлэлт дүгнэлт өгөх хугацаанд бараа үйлдвэрлэж болох, туршилтын журмаар, эсхүл 
боловсронгуй болгох зорилгоор ашиглах машин техник болон аппарат;

- Үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагааны нэг хэсэг болгон оруулсан, гаалийн болон бусад 
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татвараас болзолтойгоор бүрэн чөлөөлж түр хугацаагаар оруулах нөхцөл шаардлагыг 
хангаагүй аливаа бусад бараа.

Олон жилийн хугацаатай байгуулсан (урт хугацааны) түрээсийн гэрээгээр оруулсан бараа, 
машин техник, аппарат болон туслах (дагалдах) хэрэгслийг түр хугацаагаар оруулдаггүй, 
харин дотоодын хэрэглээнд зориулан оруулахаар бүрдүүлэлт хийдэг. Хэрэг дээрээ маш цөөн 
тооны улсад тухайн барааг гэрээний дагуу ашиглаж чадаагүй байх тохиолдолд (жишээлбэл, 
нийлүүлэлт захиалгын дагуу хийгдээгүй, нийлүүлэгч гэмтэл согогтой барааг буцаан авсан 
тохиолдолд) гаалийн болон бусад татварыг бүрэн буюу хэсэгчлэн буцаан өгч болох талаар 
заасан байдаг.

Барааг дотоодод тээвэрлэх үйл ажиллагаа (cabotage)-нд ашиглах тээврийн хэрэгслийг 
тээвэрлэлтийн бодлого болон эдийн засгийн шалтгаанаар олон оронд тусгайлан авч үздэг. 
Ийм тээврийн хэрэгсэл нь дээр заасан “арилжааны үйл ажиллагаанд ашиглах” тухай заалтад 
хамаарахгүй боловч Киотогийн конвенцийн Тусгай хавсралт        J-гийн 3 дугаар бүлэг болон 
Тусгай хавсралт E-гийн 3 дугаар бүлэгт хамаарна. Дор дурдсан үлгэрчилсэн жагсаалтад заасан 
тохиолдлууд Практик зөвлөмж 22-т хамаарахгүй. Зарим бараа нь Стамбулын конвенцид 
заасантай ижил бараа байгаа. Гэвч тэдгээр бараа нь Стамбулын конвенцийн дагуу татвараас 
болзолтойгоор бүрэн чөлөөлөх бүх болзол нөхцөлийг хангасан байх шаардлагагүй. Энэхүү 
үлгэрчилсэн жагсаалт нь зөвхөн үндэсний хууль тогтоомжид татвараас бүрэн чөлөөлөхөөр 
зааснаас бусад тохиолдолд дор дурдсан барааг түр хугацаагаар оруулахыг Хэлэлцэн тохирогч 
Талуудад санал болгох зорилготой. Энэ жагсаалт нь бүрэн биш бөгөөд Хэлэлцэн тохирогч 
Талууд бас Тусгай хавсралт G-гийн 1 дүгээр бүлэг болон энэ зааварт заагаагүй тохиолдолд түр 
хугацаагаар оруулахыг зөвшөөрөхийг ятгаж байгаа хэрэг болно.

Үлгэрчилсэн жагсаалт:

Дараах тохиолдлууд нь олон улсын бусад аль ч баримт бичигт заагдаагүй:

- Импортлогч улсад түр оршин суугаа этгээдийн эзэмшилд байгаа хуучин хөдлөх эд зүйл;
- Мөн чанарын хувьд тодорхой барааг сурталчлах, эсхүл тодорхой зорилгоор сурталчилгаа 

явуулахаас өөр бусад аливаа зорилгод нийцэхгүй эд зүйл (тээврийн хэрэгсэл үүнд 
хамаарна);

- Мэдээ баримтыг автоматаар боловсруулахад ашиглах мэдээ баримт тээгч хэрэгсэл;
- Бараа үйлдвэрлэхэд ашиглах дүрс зураг, бүдүүвч зураг болон загвар зураг (загвар);
- Тогтмол хэвлэл буюу номын зураг хэвлэх зорилгоор зээлээр илгээсэн, эсхүл хөлсөөр 

өгсөн матриц, бар болон тэдгээртэй адилтгах уншиж хуулбарлах тоног төхөөрөмж;
- Хилийн чанадад нийлүүлэх эд зүйл үйлдвэрлэхэд ашиглах зорилгоор зээлээр илгээсэн, 

эсхүл хөлсөөр өгсөн матриц, бар, хэв болон тэдгээртэй адилтгах зүйлс;
- Турших, шалгаж үзэх зориулалттай багаж хэрэгсэл, аппарат болон машин техник 

(Instruments, apparatus and machinery for testing or checking);
- Жүжгийн хамтлагт буюу театрт зээлээр үнэ төлбөргүй илгээсэн урлагийн хувцас болон 

тайзны эд зүйлс;
- Барааг хилийн чанадад нийлүүлэхээс өмнө баглаа боодлыг нь өөрчлөх шаардлагатай 

бараа;
- Үзэсгэлэнд тавих, түүний дотор уран бүтээлчдийн өөрсдийнх нь зохион байгуулсан 

үзэсгэлэнд тавих урлагийн бүтээл, цуглуулгын зүйлс болон хуучны эд зүйлс;
- Импортлогч улсад оршин суугаа этгээдэд зээлээр илгээсэн ном;
- Гэрэл зурагчид буюу кино бүтээгчдийн дунд зарласан үзэсгэлэн буюу тэмцээнд хэрэглэх 

гэрэл зураг, слайд, хальс, видео, дижитал диск, г.м. зүйлс;
- Усан онгоцоор авч ирсэн бөгөөд уг усан онгоц зогсож буй боомтын эрэг дээр бараа 

ачих, буулгах, арчлан хамгаалахад хэрэглэх тусгай тоног төхөөрөмж;

- Туршилтын журмаар, эсхүл боловсронгуй болгох зорилгоор ашиглах машин техник 
болон аппарат (Machinery and apparatus for testing or development);

- Гэрэл зургийг нь авах бараа; экспертизийн дүгнэлт гаргах, эсхүл гэрчилгээ олгох бараа;

- Туршилтын журмаар ажиллуулах машин техникт хэрэглэх материал;
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 Тайлбар: Ямар нэг машин техник худалдан авах бодолтой байгаа компаниуд ерөнхийдөө 
уг машин техник нь тэдний хэрэгцээ шаардлагыг хангасан байхыг хүсдэг. Тэгэхээр тэд 
уг машиныг ажиллуулахад хэрэглэх тусгай материалыг тухайн машины үйлдвэрлэгчид 
явуулж, үр дүнг нь шалгуулахаар буцаан илгээхийг хүсдэг.

- Машин техник, багаж хэрэгсэл болон аппаратын засч өөрчлөх буюу тохируулж засах эд 
анги;

 Тайлбар: Эдгээр нь түр хугацаагаар оруулсан улсад үйлдвэрлэсэн машин техник, тоног 
төхөөрөмж, тэдгээрийн эд ангид тохируулж засах буюу засч өөрчлөх эд анги байна. 
Эдгээр эд ангийг өөрчлөлт оруулалгүйгээр буцаан гаргасан байна. Үүнд боловсруулах 
ажиллагаа хамаарахгүй (Тусгай хавсралт F-ийн 1 дүгээр бүлгийг үз). Түр хугацаагаар 
оруулсан улсад уг машин техник г.м. зүйлд суурилуулах ажиллагаа үүнд хамаарахгүй.

 Энэ хэсэгт бас түр хугацаагаар оруулсан улсад үйлдвэрлэсэн програм хангамж туршиж 
үзүүлэхээр компьютерын процессор өмчлөгчөөс програм хангамж үйлдвэрлэгчид түр 
хугацаагаар өгсөн компьютерын процессор хамаарна.

9.4. Бараа зарагдах эсэх нь тодорхой бус байх тохиолдлууд

Зарагдах эсэх нь тодорхой бус ачаа бараа (тэр нь зарагдталаа түр хугацаагаар оруулах 
нутаг дэвсгэрийн гадна байгуулагдсан этгээд, эсхүл уг нутаг дэвсгэрийн гадна оршин суудаг 
этгээдийн өмчлөлд байх)-г түр хугацаагаар оруулахад саад болох зүйл байхгүй. Гэвч энэ 
зарчмыг анхаарал болгоомжтой мөрдөх хэрэгтэй. Үзэсгэлэн, яармаг худалдаанд тавьж үзүүлэх 
зориулалттай, мөн худалдаж үл болох, эсхүл уг үйл явдал (арга хэмжээ) болж буй газраас 
гаргаж үл болох барааг бодвол энд хамаарах бараа бүгд зарагдахааргүй болох нь ойлгомжтой 
болсон, эсхүл төлөвлөсөн гэрээ нь амжилттай болох эсэх нь тодорхойгүй байх тохиолдолд 
холбогдох улсад болж өгвөл зарчих санаатай байна. Практикийн үүднээс авч үзвэл, бүх ачаа 
барааг түр хугацаагаар оруулахыг зөвшөөрвөл давуу талаасаа илүү сул тал нь давамгайлах 
болно. Зарагдах эсэх нь тодорхой бус барааг түр хугацаагаар оруулахыг зөвшөөрдөг Хэлэлцэн 
тохирогч Талуудын хувьд практик дээр түүнийг буруугаар ашигласан, эсхүл хүндрэл үүссэн 
аливаа байдал тэмдэглэгдээгүй байна.

Зарим улс түр хугацаагаар оруулах энэхүү ажиллагааг илүү хөнгөлөлт эдлүүлэх зорилгоор 
зөвшөөрдөг бол зарим улс зөвшөөрдөггүй, мөн барааг оруулахад баталгаа шаарддаг байна. 

Жишээ:

- Бараа худалдан борлуулах зорилготой үзэсгэлэнд түр хугацаагаар оруулах нутаг 
дэвсгэрийн гадна байршилтай загварын компани 300 пальто оруулсан бөгөөд уг 
үзэсгэлэн хаагдахад 180 ширхэг нь зарагдаагүй үлдсэн байсныг буцаан гаргажээ;

- Зорчигчийн журмаар яваа худалдаачин шинэ бараа гарсан даруй жижиглэн худалдаа 
эрхлэгч нарт түүнийг сурталчлах боломж олгох үүднээс тодорхой тооны бараа тээвэрлэж 
иржээ. Түр хугацаагаар байх хугацаандаа тэр 250 ширхгийг зарж амжсан байна.

- Хэн нэгэн этгээд дорно дахины хийцийн маш үнэтэй хивс олж авахыг хүсжээ. Тэр этгээд 
3-ыг сонгож аваад эцсийн сонголт хийхийн тулд эх орондоо авч ирсэн байна. 2-ыг нь 
богино хугацаанд буцаан гаргах ёстой.

 Тайлбар: Дээр дурдсан 3 жишээний хувьд мэдүүлэгч зарим бараа нь зарагдаад, 
үлдсэнийг нь буцаан гаргана гэж мэдэж байгаа. Энэ тохиолдолд олон улс эдгээр бүх 
бараанд дотоодын хэрэглээнд зориулан оруулах бүрдүүлэлт хийхийг шаардаж, буцаан 
гаргах үед нь зарим татварыг нь буцаан өгдөг.

 Зарагдах эсэх нь тодорхой бус барааг түр хугацаагаар оруулах нь мэдүүлэгчид тодорхой 
хэмжээгээр давуу байдал олгодог. Ялангуяа, энэ горимын дагуу шууд хөрөнгө мөнгө 
гаргах шаардлага тавигдахгүй (жишээлбэл, ерөнхий баталгаа гаргаж болно).

- Дуудлага худалдаагаар зарахаар оруулсан уран зураг, урлагийн бүтээл, үнэт эдлэл болон 
бусад эд зүйл; Тайлбар: Жирийн бараанаас ялгаатай нь гэвэл дуудлага худалдааны 
барааг зарах үнэ түүнийг оруулж ирэх үед тодорхой бус байдаг. Гаалийн байгууллага 
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тухайн барааг борлуулж болзошгүй хамгийн дээд үнээр баталгаа шаардаж болох юм. 
Барааг дотоодын хэрэглээнд зориулан оруулах замаар уг горим дуусгавар болоход 
тухайн бараа хэдээр борлогдсоныг дагалдах бичиг баримтыг (жишээлбэл, үнийн 
нэхэмжлэхийг) үндэслэн тогтооно. Зарагдаагүй үлдсэн барааны хувьд тэдгээрийг түр 
хугацаагаар оруулсан горимыг цуцалж, буцаан гаргах нь дотоодын хэрэглээнд зориулан 
оруулахаар бүрдүүлэлт хийж, тэр үед төлсөн гаалийн болон бусад татварыг буцаан 
өгөхөөс хавгүй хялбар зүйл болно.

 Гаалийн байгууллагад тусах ач тус: Зарагдсан барааны хувьд анх импортоор оруулахад 
тодорхой бус байсан боловч дараа нь нотлох баримттай болсон үнийг үндэслэн гаалийн 
татвар ногдуулах боломжтой болно.

 Мэдүүлэгчид тусах ач тус: Ерөнхий баталгаа гаргаж болно; тиймээс дотоодын хэрэглээнд 
зориулан оруулах шиг барааг оруулах үед заавал мөнгө хөрөнгө гаргах шаардлага 
байхгүй; түүнээс гадна хэрэв бараа бодож байсан үнээр зарагдахгүй бол баталгаа нь хэт 
өндөр болох магадлалтай.

-----------------------------------

ЗҮҮЛТ 1

ОЛОН УЛСЫН ХУДАЛДААГ ДЭМЖИХ ХЭРЭГСЭЛ БОЛОХ АТА КАРНЕЙН СИСТЕМ

Гаалийн байгууллага болон худалдаанд оролцогчдын хоорондын нягт хамтын ажиллагааг 
илэрхийлэх анхны санаачилгуудын нэг нь олон улсын хэмжээнд хүлээн зөвшөөрөгдсөн 
баталгаанд үндэслэсэн барааг түр хугацаагаар оруулах олон улсын систем юм. Гаалийн 
хамтын ажиллагааны зөвлөл (одоо Дэлхийн гаалийн байгууллага гэгдэх) болон Олон 
улсын худалдааны танхим (ОУХТ)-ын хүрээнд үйл ажиллагаагаа явуулдаг Худалдааны 
танхимуудын олон улсын товчоо (ХТОУТ) хоорондын хамтарсан санаачилгын ачаар Гаалийн 
хамтын ажиллагааны зөвлөлөөс Барааг түр хугацаагаар оруулах зориулалттай АТА карнейн 
тухай гаалийн конвенцийг 1961 оны 12 дугаар сарын 6-ны өдөр байгуулсан байдаг. Энэхүү 
конвенцийн болон АТА карнейн системийн зорилго нь нэг бичиг баримтыг үндэслэн, мөн 
барааг гаалийн болон бусад татвараас болзолтойгоор чөлөөлж түүний хөдөлгөөнийг чөлөөтэй 
болгож хөнгөвчлөх явдал юм.

АТА карнейн системийг нэвтрүүлснээс хойш Дэлхийн гаалийн байгууллага болон ХТОУТ 
уг системийн үйлчлэл, хэрэглээг олон улсын түвшинд гаргах явдлыг хангах зорилгоор хамтын 
ажиллагаагаа үргэлжлүүлэн өргөтгөж ирсэн. Энэхүү нягт хамтын ажиллагааны ачаар АТА 
карнейн систем нь одоо олон улсын худалдаанд голлох үүрэг гүйцэтгэж байна.

АТА систем

АТА гэдэг нь бараа хил дамнан чөлөөтэй нэвтрэх, түүнийг аль нэг гаалийн нутаг дэвсгэрт 
гаалийн болон бусад татвараас чөлөөлж, түр хугацаагаар оруулах явдлыг бүрдүүлж өгч байгаа 
систем юм. Бараа нь олон улсын баталгааны системээр баталгаажсан АТА карней хэмээх нэг 
бичиг баримттай байна.

“АТА” гэдэг нэр томъёо нь “Admission temporaire” хэмээх франц үг хэллэг, “Temporary 
Admission” хэмээх англи үг хэллэг хоёрын эхний үсгүүдийн хослол юм.

 Энэ системийн ачаар гаалийн ёс журмын ажиллагаа үлэмж хялбарчилагдаж, олон 
улсын бизнесийн хүрээнийхэн ач тусыг нь хүртэж байна. Уг системд хамрагдсан барааг түр 
хугацаагаар оруулахад импортын гаалийн болон бусад татвар хурааж авдаггүй. Учир нь АТА 
карней олгодог үндэсний нийгэмлэгүүд олон улсын хэмжээнд хүчин төгөлдөр үйлчлэх тийм 
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баталгааг бий болгосон байгаа. Эдгээр үндэсний нийгэмлэгүүд нь гаалийн байгууллагаар 
хүлээн зөвшөөрөгдөж, ХТОУТ-ноос удирдан зохион байгуулж буй баталгаа гаргагч олон 
улсын сүлжээнд нэгдэн орсон байдаг.

АТА карней нь одоо барааг түр хугацаагаар оруулах явдлыг хамарсан олон улсын үйл 
ажиллагаа эрхэлж буй бизнесийн хүрээнийхэн хамгийн их өргөнөөр хэрэглэж буй бичиг 
баримт болсон.

АТА карнейн систем бий болсон нь

АТА карнейн систем нь худалдан авагч хайх зорилгоор бараагаа яармаг худалдаа буюу 
олон улсын үзэсгэлэнд загвар байдлаар, эсхүл зүгээр өөрсдийн үйлдвэрлэсэн мэргэжлийн 
тоног төхөөрөмж байдлаар илгээх янз бүрийн төрлийн бизнесийн хэрэгцээ шаардлагыг хангах 
хариу үйлдэл болж бий болсон. Эдгээр барааг хил давуулан тээвэрлэх явдал хялбар бөгөөд 
түргэн шуурхай байх ёстой юм.

Эцсийн дүнд Гаалийн хамтын ажиллагааны зөвлөл (одоо Дэлхийн гаалийн байгууллага 
гэгдэх) Барааг түр хугацаагаар оруулах зориулалттай АТА карнейн тухай гаалийн конвенцийг 
1961 онд баталсан. Түүнээс гадна тодорхой нэрийн бараанд хамаарах олон улсын бусад хэд 
хэдэн конвенц байгуулагдсан.

АТА системийг боловсронгуй болгосон нь (Стамбулын конвенц)

1950-1970 оны хооронд түр хугацаагаар оруулах тухай олон улсын конвенц, зөвлөмж, 
хэлэлцээр болон бусад бичиг баримтын тоо цэцэглэн хөгжиж, олон улсын бизнесийн 
хүрээнийхэн төөрөгдөлд орж, мөн гаалийн байгууллагын ажил төвөгтэй болж ирсэн. 1990-ээд 
оны эхээр ДГБ түр хугацаагаар оруулах асуудлыг тухайн үед зохицуулж байсан 13 хэлэлцээрийг 
нэгтгэн нэг баримт бичиг болгох зорилт тавин ажиллаж, түр хугацаагаар оруулах тухай дэлхийн 
хэмжээний нэг төсөл боловсруулахаар шийдсэн.

Түр хугацаагаар оруулах тухай Конвенц 1990 онд Стамбул хотноо байгуулагдаж “Стамбулын 
конвенц” хэмээн нэрлэгдэх болсон. Түүнд дараах зорилт болон зарчим тусгагдсан:

•	 Түр хугацаагаар оруулах асуудлыг дагнан, эсхүл зарчмын хувьд зохицуулж ирсэн 
тухайн үеийн бүх конвенц буюу зөвлөмжийг орлох, түр хугацаагаар оруулах ёс 
журмын ажиллагааг хялбарчлах, уялдуулах зорилготой нэг бичиг баримт сэдэх. 
Өмнөх конвенциудад тусгагдсан асуудлууд одоо бүгд Стамбулын конвенцийн 
хавсралтуудад тусгагдсан байгаа.

•	 Хавсралт бүр тодорхой нэг зорилгоор оруулах барааг түр хугацаагаар оруулах 
асуудлыг зохицуулсан байх, жишээлбэл, Хавсралт В1 нь үзэсгэлэн, яармаг 
худалдаанд үзүүлэх буюу ашиглах бараанд хамаарна.

•	 Гаалийн татваргүй оруулсан бараа түр хугацаагаар оруулсан нутаг дэвсгэрт тэр 
чигээрээ (тодорхой бус хугацаагаар) шингэж үлдэхгүй байх. Барааг буцаан гаргах 
хугацааг хавсралт бүрт заасан байгаа.

•	 Барааг	өөрчлөлт	оруулалгүйгээр	буцаан	гаргах.	Тэр	нь	түр	хугацаагаар	оруулсан	
улсад байх хугацаанд түүнийг ашигласнаас үүдэлтэй хэвийн элэгдэл хорогдлоос 
өөр ямар нэгэн өөрчлөлт ороогүй байвал зохино.

•	 Ерөнхийдөө	барааг	дотоодын	хэрэглээнд	зориулан	оруулахад	мөрддөг,	үндэсний	
хамгаалалтын (дотоодын үйлдвэрлэл, дотоодын зах зээлийг хамгаалах) арга 
хэрэгсэл болох эдийн засгийн хориг хязгаарлалтыг барааг түр хугацаагаар 
оруулахад мөрдөхгүй байх.

АТА карней системийн бизнесийн хүрээнийхэнд тусах практик ач тус 

АТА карнейн систем (АТА карнейн тухай конвенц болон Стамбулын конвенц) нь бүх тал, 
худалдаанд оролцогч бүх этгээд, бүх зорчигч, түүнчлэн бүх гаалийн байгууллагад ашигтай.

•	 АТА карней нь барааг түр хугацаагаар оруулах, эсхүл дамжуулан өнгөрүүлэх дотоодын 
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гаалийн ёс журмын ажиллагааг орлоно. Ингэснээр улсын хил болгон дээр бүрдүүлэлт 
хийлгэх зардал хэмнэгдэнэ.

•	 Ногдуулж болзошгүй аливаа гаалийн болон бусад татвар төлөх явдал уг карнейг 
гаргаж үзүүлснээр, мөн гаалийн газар түүнийг хүлээн зөвшөөрснөөр баталгаажина. 
Тэгэхээр бэлэн мөнгө барьцаалах, эсхүл өөр хэлбэрийн баталгаа гаргаж өгөх шаардлага 
байхгүй болно.

•	 АТА карней нь замдаа, эсхүл түр хугацаагаар оруулсан улсаас буцах замдаа, эсхүл 
тухайн улсад байх хугацаанд дамжуулан өнгөрүүлэх гаалийн горимд байршуулсан 
барааг тээвэрлэх бичиг баримт болно.

•	 АТА карней хүчинтэй байх хугацаа (ерөнхийдөө нэг жил байна)-нд барааг тэрхүү ганц 
карнейгаар, мөн тухайн карнейг эзэмшигчийн хүссэнээр Хэлэлцэн тохирогч бусад Тал 
болох хэдэн ч улсын гаалийн нутаг дэвсгэрт, хэдэн ч удаа түр хугацаагаар оруулж 
болно.

•	 Нэг гаалийн байгууллагын тавьсан битүүмжлэл буюу барааг ялган таних арга 
хэрэгслийг тухайн бараа дайран өнгөрөх Хэлэлцэн тохирогч бусад Талуудын гаалийн 
газрууд хүлээн зөвшөөрөх боломжтой. Энэ нь гаалийн хяналтыг хөнгөвчилж, тухайн 
бараа хил нэвтрэх бүр карней эзэмшигчийн цагийг хэмнэж өгнө.

-----------------------------------
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1. УДИРТГАЛ

Гаалийн байгууллагын үндсэн үүрэг нь гаалийн хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангах 
(гаалийн хууль тогтоомж сахиулах) явдал юм. Гаалийн зөрчлийг, эсхүл сэжигтэй үйлдэл 
(suspected offences)-ийг шалган шийдвэрлэхэд тус дэм болох үүднээс гаалийн байгууллага 
гаалийн хууль дүрэм зөрчсөн хүмүүсийг мөрдөн шалгах, мөн шаардлагатай бол хариуцлага 
хүлээлгэх эрх мэдэлтэй байх шаардлагатай.

Тусгай хавсралт Н-ийн 1 дүгээр бүлэг нь гаалийн байгууллага гаалийн хууль тогтоомж 
зөрчсөн үйлдлийг мөрдөн шалгах болон тогтоох, мөн зөрчлийг захиргааны журмаар хянан 
(шалган) шийдвэрлэх асуудлыг хөндсөн. Гаалийн зөрчлийг тохирсон шийтгэл (suitable 
penalties) хүлээлгэх замаар таслан зогсоох асуудлыг бас хөндсөн хэдий ч тэр нь зөвхөн 
гаалийн байгууллагын эрх хэмжээний хүрээгээр хязгаарлагдаж байгаа. 

Энэ бүлэгт байгууллагын хүрээнд харилцан туслалцаа үзүүлэх тухай хоёр талт буюу олон 
талт хэлэлцээрийн дагуу гаалийн байгууллагаас хэрэгжүүлж буй арга хэмжээ, эсхүл 1977 оны 6 
дугаар сарын 9-ний өдөр батлагдсан Гаалийн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх, түүнийг мөрдөн 
шалгах, таслан зогсоох зорилгоор байгууллага хооронд харилцан туслалцаа үзүүлэх тухай 
олон улсын конвенц (Наиробийн конвенц)-д заасан арга хэмжээ хамаарахгүй.

Энэ бүлэгт зөрчил шийдвэрлэсний дараах үйл ажиллагааны талаар, эсхүл торгуулийн 
мөнгө хураан авах, эсхүл шүүх буюу трибуналаас гаргасан шийдвэр, тэдгээрээс тогтоосон ял 
шийтгэлийг гүйцэтгэх үүднээс авч хэрэгжүүлэх янз бүрийн арга хэмжээний талаар заагаагүй.

Энэ бүлэгт бас гаалийн хяналт шалгалтын хүрээнд авч хэрэгжүүлж буй арга хэмжээ, 
тухайлбал, татвар хураан авах зорилгоор хийгдэж буй ердийн шалгалт, үйлдвэр, компаний 
хөтөлдөг бүртгэл мэдээлэлд хийх аудит (бүрдүүлэлтийн дараах шалгалт), эсхүл гаалийн 
(баталгаат) агуулахын шалгалт зэрэг үйл ажиллагаа хамаарахгүй.

Бусад зөрчил, тухайлбал, гаалийн зөрчил үйлдэхтэй холбогдсон хулгай, бичиг баримт 
хуурамчаар үйлдсэн хэрэг болон гаалийн ажилтан албан үүргээ гүйцэтгэх явцад түүн рүү 
дайрч довтлох үйлдэл зэрэг нь мөн адил энэ бүлгийн хамрах хүрээнээс гадуур байна.

Олон орны гаалийн байгууллага мөрдөн шалгах болон бусад эрх мэдлийг (бүрэн эрхийг) 
гаалийн хууль тогтоомжоос илүү өргөн хүрээнд өөрсдийн эрүүгийн хуулийн дагуу эдэлж 
байдгийг энд тэмдэглэх зүйтэй. Эдгээр эрх мэдлийг (бүрэн эрхийг) хэрэгжүүлэх явцад харагдах 
үр дүн зөвхөн гаалийн хууль тогтоомжид хамаарах асуудлаар хязгаарлагдана гэсэн үг биш 
юм. Энэ бүлгийн хамрах хүрээ нь үндэсний хууль тогтоомжоор олгогдсон бөгөөд энэ бүлэгт 
зааснаас илүү өргөн хүрээтэй байж болох эдгээр эрх мэдлийг (эрх хэмжээг) хязгаарлах, мөн 
энэ бүлгийн хүрээг хууль эрх зүйн бусад салбарыг хамруулан өргөтгөх зорилгогүй болно. Энэ 
бүлэг нь гаалийн зөрчил гэдгийг үндсэндээ (энэ конвенцийн) албан ёсны текст (эх бичвэр)-д 
зааснаар хязгаарлаж, үндэсний хууль тогтоомжоор гаалийн байцаагчид олгосон бусад эрх 
мэдлийг хөндөөгүй.

2. БҮЛГИЙН ЗОРИЛТ

Энэ бүлэг нь гаалийн зөрчлийг зохих ёсоор мөрдөн шалгах ажиллагааг худалдаанд 
аль болох саад учруулахгүй байх явдалтай хослуулах зорилго бүхий стандартуудаас бүрдэж 
байгаа. Учир нь эрүүгийн байцаан шийтгэх ажиллагаа нь урт удаан хугацаагаар үргэлжилж, 
зардал мөнгө их шаарддаг бөгөөд үе үе гардаг жижигхэн алдаа зөрчлийн төлөө худалдаанд 
харьцуулшгүй хүнд дарамт учруулж болох юм. Үүний нэгэн адилаар гаалийн хууль зөрчсөн 
жижиг зөрчилд хүнд ял,тулгах нь тохиромжгүй юм.

Энэ бүлэгт бас гаалийн байгууллага зөрчлийг захиргааны журмаар хянан шийдвэрлэх 
тухай Стандартууд болон Практик зөвлөмжүүд байгаа бөгөөд ингэснээр эрүүгийн хариуцлагад 
татахаас (эрүүгийн хэрэг үүсгэхээс) зайлсхийх арга замыг хайх боломж олгохын зэрэгцээ хэрэгт 
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холбогдсон талуудыг процессын баталгаа (procedural guarantees)-гаар хангаж өгч байгаа юм. 
Энэ бүлгийн заалтууд нь мөрдөн шалгах ажиллагаа болон шийтгэл нь зөрчлийн хор уршиг, 
мөн зөрчил үйлдсэн этгээдийн гэм бурууд тохирсон байх явдлыг хангаж байгаа.

3. ТОДОРХОЙЛОЛТ

Е1/F2 “Гаалийн зөрчлийг захиргааны журмаар шийдвэрлэх” гэж гаалийн 
байгууллага гаалийн зөрчлийг тогтоол шийдвэр гаргах замаар, эсхүл 
харилцан зөвшилцөх замаар шийдвэрлэх эрх мэдэлтэй байхаар үндэсний 
хууль тогтоомжид заасан ажиллагааг хэлнэ.

Е2/F3 “Харилцан зөвшилцөх замаар шийдвэрлэх” гэж гаалийн зөрчилд 
холбогдсон этгээд (этгээдүүд) тодорхой болзол нөхцөлийг ханган 
биелүүлэх тохиолдолд гаалийн байгууллага өөрт олгогдсон эрх 
мэдлийнхээ хүрээнд уг зөрчлийг шүүн шийдвэрлэх ажиллагаанаас 
татгалзахаар зөвшөөрсөн тохиролцоог хэлнэ. 

Е3/F1 “Гаалийн зөрчил” гэж гаалийн хууль тогтоомж зөрчсөн, эсхүл зөрчихийг 
завдсан аливаа үйлдлийг хэлнэ.

Энэ конвенцийн нэгээс дээш тооны хавсралтыг тайлбарлахад шаардлагатай нэр томьёоны 
бүх тодорхойлолтыг Ерөнхий хавсралтад оруулсан байгаа. Зөвхөн нэг горим буюу нэг практик 
ажиллагаанд хамаарах нэр томьёоны тодорхойлолт тухайн Тусгай хавсралт буюу тухайн 
бүлэгт байгаа.

4. ЕРӨНХИЙ ЗААЛТУУД

Стандарт 1

Гаалийн байгууллагаас гаалийн зөрчлийг мөрдөн шалгах, тогтоох болон захиргааны журмаар 
шийдвэрлэх ажиллагаа нь энэ бүлгийн заалтаар, мөн холбогдолтой бол Ерөнхий хавсралтын 
заалтаар зохицуулагдана.

Шинэчлэн найруулсан Киотогийн конвенц нь заавал дагаж мөрдөх хэд хэдэн үндсэн 
заалттай бөгөөд тэдгээр нь Ерөнхий хавсралтад байдаг. Гаалийн байгууллагууд өөрсдийн 
өдөр тутмын үйл ажиллагаандаа мөрдлөг болгон ажилладаг гаалийн горим болон практик 
ажиллагааг хоорондоо уялдуулж, хялбарчлахад хэрэгтэй гэж үзсэн гол гол зарчмууд Ерөнхий 
хавсралтад тусгагдсан байгаа.

Ерөнхий хавсралтын тэдгээр үндсэн заалтууд нь бүх Тусгай хавсралт болон бүх бүлэгт 
хамааралтай учир тэдгээр үндсэн заалтууд Гаалийн зөрчлийг шийдэхэд шаардлагатай бол 
хамаарна. Энэ бүлгийн заалтыг хэрэгжүүлэхдээ түүгээр зохицуулагдаагүй асуудлын хувьд 
Ерөнхий хавсралтын хөнгөлөлтийн ерөнхий зарчмуудыг байнга удирдлага болгон ажиллавал 
зохино. Ялангуяа, Ерөнхий хавсралтын Ерөнхий зарчмын тухай 1 дүгээр бүлэг, Бүрдүүлэлт 
болон гаалийн ёс журмын бусад ажиллагааны тухай 3 дугаар бүлэг, Баталгааны тухай 5 дугаар 
бүлэг болон Гаалийн асуудлаар давж заалдах тухай 10 дугаар бүлгийг Гаалийн зөрчлийн 
тухай энэ бүлэгтэй холбож уншина.

Хэлэлцэн тохирогч Талууд ялангуяа Ерөнхий хавсралтын Стандарт 1.2-ыг анхаарах ёстой 
бөгөөд үндэсний хууль тогтоомждоо Гаалийн зөрчлийн хувьд хангасан байвал зохих болзол 
нөхцөл, мөн хийж гүйцэтгэсэн байх ёс журмын ажиллагааг заасан байна.

Хэлэлцэн тохирогч Талууд энэ конвенцийн 2 дугаар зүйлд заасны дагуу энэ бүлэгт зааснаас 
илүү хөнгөлөлт үзүүлэхийг эрмэлзэнэ.
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Стандарт 2

Үндэсний хууль тогтоомжид гаалийн зөрчлийг тодорхойлж, мөн тэдгээрийг мөрдөн шалгах, 
тогтоох болон шаардлагатай бол захиргааны журмаар шийдвэрлэх нөхцөлийг заасан байна.

Стандарт 2 нь гаалийн зөрчил гэж юуг хэлэхийг үндэсний хууль тогтоомжид заасан байхыг 
шаардаж байгаа. Энэ нь гаалийн байгууллага аливаа нэг (үйлдсэн) зөрчлийг мөрдөн шалгах 
явцад гүйцэтгэх өөрийн үүрэг роль болон үйлдлээ ойлгож мэдэхэд чухал ач холбогдолтой 
юм. Энэ нь мөн гадаад худалдаанд оролцогч талууд гаалийн хууль тогтоомж сахиж мөрдөх 
болон тодорхой нэг үйлдэл нь хууль зөрчсөн хэрэг болж болзошгүйг тэд ойлгож мэдэхэд 
чухал нөлөөтэй болно.

Энэ бүлэгт гаалийн зөрчил гэдгийг “гаалийн хууль, тогтоомж зөрчсөн, эсхүл зөрчихийг 
завдсан аливаа үйлдэл” гэж тодорхойлсон байгаа. Гаалийн хууль тогтоомж гэдгийг Ерөнхий 
хавсралтад “барааг бараа оруулах, хөдөлгөх, хадгалахад хамаарах, хэрэгжилтэд нь хяналт 
тавьж, сахиулах үүргийг гаалийн байгууллагад тусгайлан даалгасан хууль болон хуульчилсан 
актын заалтууд, мөн хууль тогтоомжид заасан эрх хэмжээнийхээ хүрээнд гаалийн байгууллагаас 
гаргасан аливаа журам” гэж тодорхойлсон байгаа.

Ихэнх улс оронд бас гаалийн хяналтын арга хэмжээг хэрэгжүүлэхэд тээг буюу саад болох 
явдлыг, мөн хуурамч үнийн нэхэмжлэх буюу өөр бусад хуурамч бичиг баримт гаргаж үзүүлэх 
явдлыг гаалийн зөрчил гэж үздэг. Гэвч зарим улс оронд хулгай, мөн гаалийн ажилтан албан 
үүргээ гүйцэтгэх явцад түүнрүү дайрч довтлох үйлдэл зэрэг бусад зөрчлийг эрүүгийн ерөнхий 
хуулийн дагуу шийддэг бөгөөд гаалийн зөрчил гэж онцлон үздэггүй байна.

Олон улс орны гаалийн байгууллага бас мансууруулах эм болон импортын барааны 
нэмэгдсэн өртгийн албан татвартай холбогдсон зөрчлийг мөрдөн шалгадаг. Тэгэхээр эдгээр 
улсын хувьд тийм зөрчлийг бас гаалийн зөрчил гэж үзэж байж болох юм.

Олон улс оронд гаалийн байгууллага нь санхүүгийн үйл ажиллагаатай холбоотой, тэр 
тусмаа валютын хяналттай холбоотой зөрчлийг мөрдөн шалгах эрхтэй байдаг. Энэ төрлийн 
зөрчлийг бараа оруулах болон гаргах үйл ажиллагаатай холбоотой байх тохиолдолд бас 
гаалийн зөрчил гэж үзэж болох юм. Үүнтэй холбогдуулан Ерөнхий хавсралтын гаалийн болон 
бусад татвар, мөн баталгааны тухай 4, 5 дугаар бүлгийг үзнэ үү.

Зарим улсад хуурамч, эсхүл гаалийн байгууллагыг мэхлэх зорилготой бөгөөд аль нэг 
гадаад улсад ашигласан бичиг баримт үйлдсэн, эсхүл үйлдүүлсэн, эсхүл олж авсан этгээдийг 
уг бичиг баримтыг үйлдсэн улсад гаалийн зөрчил үйлдсэн гэж үздэг. Энэ нь тарифын 
хөнгөлөлтийн буюу чөлөөт худалдааны зарим хэлэлцээрт тодорхой заасан байдаг харилцан 
туслалцаа үзүүлэх арга хэмжээний илрэл болно.

Стандарт 3

Үндэсний хууль тогтоомжид гаалийн зөрчил үйлдсэнтэй холбогдуулан хариуцлага хүлээх этгээдийг 
заасан байна.

4.1. Хувь этгээдэд хүлээлгэх хариуцлага

Стандарт 3 нь гаалийн зөрчил үйлдсэнтэй холбогдуулан хариуцлага хүлээлгэх этгээдийг 
үндэсний хууль тогтоомжид тодорхойлж өгөх үүргийг ногдуулсан байдаг. Энэхүү стандартад 
заасан “хууль тогтоомж” гэдэг нэр томъёог хэт явцуу утгаар тайлбарлаж болохгүй. Энэ нь 
нийтлэг эрх зүйн тогтолцоотой (англо-саксоны эрх зүйн тогтолцоотой) улс орнууд (common 
law countries, страны общего права)-д гэм буруутныг нийтлэг эрх зүйн шүүхийн практик 
(common law jurisprudence, судебная практика общего права)-ийн зарчмаар тодорхойлохыг 
зөвшөөрч байгаа. Үүний нэгэн адилаар иргэний эрх зүйн тогтолцоот улс орнууд (civil law 
countries, страны с гражданским правом)-д хариуцлагын тухай ойлголтыг өөрсдийн хууль 
тогтоомждоо жишээгээр шийтгэх эрх зүй (хууль зүй) (case law, прецедентное право)-гээр 
тодорхойлохыг зөвшөөрч байгаа.

Гаалийн зөрчилд ихэвчлэн нэгээс илүү тооны этгээд оролцсон (холбогдсон) байдаг. 
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Тэдгээр нь тухайн зөрчилд харилцан адилгүй үүрэгтэй оролцсон байх бөгөөд улс орнуудын 
хууль тогтоомжид тийнхүү зөрчил үйлдэхэд оролцсон (холбогдсон) янз бүрийн түвшинг янз 
бүрээр ангилан тодорхойлсон байдаг. Аливаа нэг этгээд тухайн зөрчлийн аль ч үе шатанд 
бүр шууд (биечлэн) оролцоогүй байлаа ч гэсэн, олон орны хувьд зөрчил үйлдэхэд голлох 
үүрэг гүйцэтгэсэн аливаа этгээдийг ямар ч байсан гэмт этгээд (гэмт хэрэгтэн, хууль зөрчигч, 
offender, преступник, правонарушитель) гэж үздэг. Зөрчил үйлдэхэд тусалсан болон дэмжлэг 
үзүүлсэн явдал нь хариуцлага хүлээлгэх үндэслэл болж болно. Зөрчлийн бүрэлдэхүүн болж 
буй аливаа үйл ажиллагааг санхүүжүүлэх, эсхүл даатгалд хамруулах замаар тухайн зөрчилд 
санаатайгаар татагдан оролцсон явдлыг хариуцлагад татаж болно.

Зарим улс оронд гэмт этгээд (хууль зөрчигч) болон түүний хань хамсаатанд тус бүрд нь 
мөнгөн торгууль ногдуулж, түүнийг төлөх үүрэг хариуцлага хүлээлгэдэг. Гэвч өөр бусад зарим 
улс оронд зөрчилд холбогдсон аль нэг этгээд нь ногдуулсан мөнгөн торгуулийг хамтдаа (тус 
бүрдээ) төлөх үүр хариуцлага хүлээлгэж болдог.

Гаалийн зөрчил нь Барааны мэдүүлэгт буруу мэдээлэл тусгагдсанаас үүдэлтэй байх 
тохиолдолд хэрэв тухайн мэдүүлэгч түүний үндсэн этгээд (a principal)-ээс түүнд дамжуулсан 
мэдээллийг зүгээр хуулбарласан тусгасан бөгөөд уг мэдээлэл үнэн зөв эсэхийг мэдэхийн төлөө 
зохих арга хэмжээ авсан бол уг мэдүүлэгчид хүлээлгэх хариуцлагыг хязгаарлаж болно (Энэ 
бүлгийн Стандарт 24-ийн зааврыг үзнэ үү).

4.2. Хуулийн этгээдэд хүлээлгэх хариуцлага

“Этгээд” гэдэг нэр томьёонд компани болон бизнесийн нэгж болох хуулийн этгээд 
хамаарна. Гэвч, Стандарт 3 нь хуулийн этгээдэд хариуцлага хүлээлгэх эсэх, хэрэв хүлээлгэхээр 
бол ямар нөхцөлд хариуцлага хүлээлгэх талаар үндэсний хууль тогтоомжид заах нь зүйтэй гэж 
үлдээсэн байгаа. Бараа оруулах, эсхүл гаргах үйл ажиллагаанд оролцож буй эдийн засгийн 
операторууд ихэвчлэн хуулийн этгээд байдаг учир гаалийн зөрчлийг тэдэнтэй холбохдоо 
хуулийн этгээд гэдэг утгаар нь хандаж болох юм. Орчин үеийн үйлдвэрийн газрын бүтэц, 
орон тоо (size) нь тухайн гаалийн зөрчлийг аливаа нэг хувь этгээд өөрийн хувийн ашиг 
сонирхлын төлөө үйлдсэн үү, эсхүл компанийн эрх ашгийн төлөө үйлдсэн үү гэдгийг тогтооход 
үргэлж амаргүй болохыг илтгэж байгаа. Ялангуяа, аливаа нэг хувь этгээд ажилдаа хайнга 
хандаж алдаа зөрчил гаргасан тохиолдолд тухайн зөрчил нь ихэнхдээ хэн нэг этгээдийн 
гаргасан шийдвэрийн үр дүн биш байх бөгөөд зохих ёсны анхаарал болгоомжтой, нягт нямбай 
ажиллахыг шаарддаггүй компаний ерөнхий соёл (the general corporate culture)-ын үр дүн 
байдаг. Эдийн засаг, нийгмийн энэхүү бодит байдлыг хууль тогтоогч нар илүү сайн ойлгодог 
болж байгаа. Нийтийн эрх зүйн тогтолцоотой улсууд, мөн иргэний эрх зүйн тогтолцоотой 
зарим нэг улс хуулийн этгээдэд хариуцлага хүлээлгэх ёстой гэдгийг эртнээс хүлээн зөвшөөрч 
ирсэн бол эрх зүйн бусад системүүд энэ асуудалд саяхнаас анхаарал хандуулж эхлээд байна.

Хуулийн этгээдэд хариуцлага хүлээлгэхийн тулд үндэслэл болгох онолууд хоорондоо маш 
зөрөөтэй байгаа. Ямар (ямар албан тушаалын) хувь этгээдийн үйлдэл буюу эс үйлдлийг 
хуулийн этгээдтэй холбон хуулийн этгээдэд хариуцлага хүлээлгэх нь улс орон бүрт өөр өөр 
байна. Зарим улс оронд эл асуудлыг эрүүгийн эрх зүйн системийн хүрээнд бус, захиргааны 
эрх зүйн дагуу хариуцлага хүлээлгэх тусдаа системийн хүрээнд авч үзэхийг илүүд үзэж байгаа.

4.3. Хөөн хэлэлцэх хугацаа

Стандарт 4

Үндэсний хууль тогтоомжид гаалийн зөрчилтэй холбогдуулан тодорхой хугацааны дараа шүүн 
шийдвэрлэх ажиллагаа явуулж болохгүй болох талаар, мөн уг хугацаа тоологдож эхлэх өдрийг 
заасан байна.

Стандарт 4 нь гаалийн байгууллагаас хэрэг үүсгэж болох хугацааг хязгаарлах хөөн 
хэлэлцэх хугацаа (period of limitation, limitation period, statute of limitation)-г үндэсний 
хууль тогтоомжид зааж өгдөг нийтээр хүлээн зөвшөөрч тогтсон журмыг агуулж байгаа. Хувь 
этгээдийн хувьд хөөн хэлэлцэх хугацаа бий болсон 2 шалтгаан байна. Нэгдүгээрт, хэрэв 
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зөрчил (хууль зөрчсөн үйлдэл, гэмт хэрэг) нь онц ноцтой биш бол аливаа этгээдийг хэт 
удаан дарагдаж өнгөрч баларсан хэрэг явдлын төлөө шийтгэж болохгүй гэсэн зарчмыг олон 
улс оронд хүлээн зөвшөөрдөг. Хоёр дахь шалтгаан нь шүүхийн алдаа (miscarriage of justice, 
судебная ошибка) гарах эрсдэлтэй холбоотой бөгөөд энэ нь бас хуулийн этгээдэд хариуцлага 
хүлээлгэх асуудлын хувьд хөөн хэлэлцэх хугацаа тогтоовол зохих зөв зүйтэй үндэслэл болно. 
Цаг хугацаа өнгөрөх тусам ганцхан аливаа нэг гаалийн зөрчил үйлдсэнийг зааж тодорхойлох 
баримт нотолгоо олоход төвөгтэй байдаггүй. Бас хариуцлага хүлээлгэх үндэслэлийг тогтоох нь 
төвөгтэй байдаг. Тэгэхээр жил өнгөрөх тусам шүүхийн алдаа ихсэх магадлал өндөр болдог.

Зарим улс оронд хөөн хэлэлцэх хугацааг гаалийн хууль тогтоомжид заасан байдаг бол 
бусад улсад эрүүгийн бүх зөрчилд, түүний дотор гаалийн зөрчилд ерөнхийлөн хамааруулж 
мөрдөхөөр тусгайлсан хууль тогтоомжид заасан байдаг.

Гаалийн олон зөрчлийн хувьд компаний хөтөлдөг бүртгэл мэдээлэлд байгаа нотлох 
баримт онцгой чухал үүрэгтэй байдаг. Тэгэхээр хөөн хэлэлцэх хугацаа болон импортлогч, 
экспортлогч бизнесийн баримт бүртгэлээ хадгалах хугацаа хоёрын хамаарал чухал юм. Баримт 
бүртгэлээ хадгалах нь Ерөнхий хавсралтад зааснаар орчин үеийн аудитад суурилсан шалгалт 
(бүрдүүлэлтийн дараах шалгалт) явуулдаг байгууллагын хувьд үнэндээ чухал юм. Гаалийн 
зөрчлийн хөөн хэлэлцэх хугацаа нь 3-12 жилийн хооронд хэлбэлзэж байна.

Хөөн хэлэлцэх хугацааг зөрчил үйлдсэн мөчөөс эхлэн, эсхүл гаалийн хууль тогтоомж 
зөрчсөн үйлдэл удаан үргэлжилсэн бол уг үйлдэл төгссөн өдрөөс эхлэн тоолно. Зарим оронд 
эхний энэ хөөн хэлэлцэх хугацаа дуусгавар болохоос өмнө гаалийн байгууллага шүүн хэлэлцэх 
(таслах) ажиллагааг эхлүүлсэн бол тэр өдрөөс эхлэн хөөн хэлэлцэх хугацааг шинээр тоолдог 
(жишээлбэл, зөрчлийн тайлан бэлтгэх замаар).

5. ГААЛИЙН ЗӨРЧЛИЙГ МӨРДӨН  
ШАЛГАХ БОЛОН ТОГТООХ

5.1. Гаалийн байгууллагын мөрдөн шалгах эрх мэдэл 

Стандарт 5

Үндэсний хууль тогтоомжид гаалийн байгууллага дараах эрх мэдлийг хэрэгжүүлэх нөхцөлийг 
заасан байна:

- бараа, тээврийн хэрэгслийг шалгах;
- бичиг баримт буюу захидал харилцаагаа гаргаж өгөхийг шаардах;
- компьютержуулсан мэдээллийн баазад нь нэвтрэх эрх олгохыг шаардах;
- аливаа этгээд болон байр агуулахад нэгжлэг хийх; мөн
- нотлох баримтыг хамгаалан авч үлдэх.

Стандарт 5-д аливаа этгээд болон объектыг мөрдөн шалгах эрх мэдлийн талаар 
заасан байгаа. Гаалийн зөрчлийг мөрдөн шалгах болон тогтоох явцад гаалийн байгууллага 
шаардлагатай гэсэн янз бүрийн арга хэмжээг авсан байх ёстой. Энэ стандарт нь эдгээр арга 
хэмжээг авч хэрэгжүүлэх боломжтой байх мөрдөн шалгах эрх мэдэл болон нөхцөл шаардлагыг 
үндэсний хууль тогтоомжид зааж өгөхийг шаардаж байгаа.

Гаалийн ердийн (өдөр тутмын) хяналт шалгалтын явцад гаалийн байгууллагаас авч 
хэрэгжүүлж болох арга хэмжээг мөрдөн шалгах эрх мэдлээ хэрэгжүүлэх явцад гаалийн 
байгууллагаас авч хэрэгжүүлж болох арга хэмжээтэй хольж хутгаж, андуурч болохгүй. Эрх 
зүйн зарим тогтолцоонд гаалийн байгууллага холбогдох этгээд мөрдөн шалгалтад хамрагдсан 
талаар түүнд мэдэгдсэн байх ёстой байдаг. 

Мөрдөн шалгах эрх мэдлийг зарим улсад нийтийн эрх зүйн дагуу бий болгож болох бол 
иргэний эрх зүйн тогтолцоотой улсуудад энэ эрх мэдлийг зарим талаар жишгээр шийтгэх эрх 
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зүйгээр тодорхойлох тохиолдол байж болно. Тэгэхээр “хууль тогтоомж” гэдэг нэр томъёог эрх 
зүйн аль ч тогтолцооны хувьд мөрдөн шалгах эрх мэдлийг хязгаарласан байдлаар авч үзэж 
болохгүй.

Үндэсний хууль тогтоомжид бас мөрдөн шалгах зарим арга хэмжээг (сонгон) шийдэх 
эрхтэйгээр зааж, эсхүл зөвхөн тодорхой зэрэглэлтэй гаалийн байцаагч хэрэгжүүлэх эрхтэйгээр 
зааж болно.

Стандарт 5 нь гаалийн байцаагч гаалийн зөрчил мөрдөн шалгах явцдаа үндэсний бусад 
(төрийн) байгууллагаас туслалцаа хүсэх явдлыг хориглоогүй (тэгэх эрхийг нь хязгаарлаагүй).

5.2. Нэгжлэг хийх

Стандарт 6

Аливаа этгээдэд гаалийн зорилгоор нэгжлэг хийх ажиллагааг зөвхөн барааг хилээр хууль бусаар 
нэвтрүүлэх үйлдэлд, эсхүл гаалийн бусад ноцтой зөрчилд холбогдолтой гэх хангалттай үндэслэл 
байгаа тохиолдолд хэрэгжүүлнэ. 

Стандарт 7

Гаалийн байгууллага барааг хилээр хууль бусаар нэвтрүүлэх үйлдэлд, эсхүл гаалийн бусад ноцтой 
зөрчилд холбогдолтой гэх хангалттай үндэслэл байхгүй бол байр агуулахад нэгжлэг хийхгүй.

5.2.1. Хувь хүнд (хувь этгээдэд) нэгжлэг (үзлэг) хийх

Хувь этгээд барааг дагалдан явдаг, эсхүл авч явдаг, эсхүл бараа оруулах болон гаргах 
тухай гэрээ байгуулахаар хэлэлцээ хийх хэрэгтэй болдог учраас хувь хүний хөдөлгөөн нь 
олон улсын худалдаанд хамааралтай болдог. Тэгэхээр хувь хүний хэрэгт гаалийн байгууллага 
аль болох бага оролцох нь олон улсын худалдааг хөнгөвчилж байгаа хэрэг юм. Стандарт 6-д 
зөвхөн барааг хилээр хууль бусаар нэвтрүүлэх үйлдэлд сэжиглэх зүй ёсны үндэслэл байгаа 
тохиолдолд хүний биед нэгжлэг (үзлэг, physical search) хийж болно гэж заасан байгаа. 

Хүний биед хийх нэгжлэгийг (үзлэгийг) зөвхөн ижил хүйсийн байцаагчаар хийлгэх 
ёстой гэдэг нь олон улсын хэмжээнд тогтсон практик юм. Илүү гүнзгийрүүлсэн үзлэг (нэгжлэг, 
intimate search)-ийг анагаахын шинжлэх ухааны (эмнэлгийн) зохих мэдлэгтэй хүнээр хийлгэх 
нь бас нэмэлт үндсэн шаардлага болно. Энэ нь уг нэгжлэгийг (үзлэгийг) эрүүл мэндийн 
талаар хангалттай боловсрол мэдлэгтэй хүнээр хийлгэснээр нэгжүүлж буй хүний эрүүл мэндэд 
ямар нэгэн эрсдэл учруулахгүй байх учир утгатай юм. Зарим оронд ийм төрлийн нэгжлэгийг 
(үзлэгийг) зөвхөн мэргэшсэн эмч, эмнэлгийн ажилтан хийдэг.

Хүний биед нэгжлэг (үзлэг) хийх ажиллагааны төрөл (хэлбэр) болон зэрэглэл (түвшин) 
нь сэжгийг хэр үндэслэлтэй тогтоосноос хамаардаг. Сэжиглэх үндэслэл нь баттай (high level 
of suspicion) бол илүү нарийн нэгжлэг (үзлэг, intrusive personal search) хийх бөгөөд тийм ч 
баттай биш (a lesser level of suspicion) бол хувцасны гаднаас нь тэмтрэх байдлаар (a frisk or 
pat down) нэгжлэг (үзлэг) хийх нь тохиромжтой байдаг.

5.2.2. Байр, агуулахад нэгжлэг (үзлэг) хийх 

Энэ заалтын дагуу байр, агуулахад нэгжлэг (үзлэг) хийх нь гаалийн хууль тогтоомж 
сахиулах зорилгоор ердийн үндэслэлээр хийж буй ердийн шалгалтаас, жишээлбэл үйлдвэр, 
компани дээр очиж бүртгэл мэдээллийг нь шалгах, эсхүл гаалийн агуулах шалгахаас өөр юм.

Нэгжлэг (үзлэг) хийхэд зөвхөн худалдааны үйл ажиллагаа явуулдаг газрууд (байр, 
талбай, агуулах) хамаараад зогсохгүй бас хувь хүний орон байр ч хамаарч болно. Байр, 
агуулахад нэгжлэг хийх нөхцөл, мөн ялангуяа нэгжлэг хийх зөвшөөрөл авах шаардлагатай 
тохиолдлуудыг үндэсний хууль тогтоомжид тусгах нь зүйтэй гэсэн үүднээс үлдээсэн байгаа. 
Олон улс оронд зөвхөн шүүхээс олгосон зөвшөөрлийн үндсэн дээр үл хөдлөх хөрөнгөнд 
нэгжлэг хийх журам үйлчилдэг.
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5.3. Процессын баталгаа (procedural guarantees)

Стандарт 8

Гаалийн байгууллага холбогдох зөрчлийн нөхцөл байдал, ямар хууль тогтоомжийн аль заалтыг 
зөрчсөн талаар болон шаардлагатай бол хүлээлгэх хариуцлагын талаар холбогдох этгээдэд нэн 
даруй мэдэгдэнэ.

Стандарт 8 нь холбогдох этгээдийн үйлдсэн байж болзошгүй зөрчлийн мөн чанар, түүний 
дотор зөрчсөн байж болзошгүй хууль дүрмийн заалтын талаар түүнд мэдэгдсэн байхыг гаалийн 
байгууллагаас шаардаж байгаа. Гаалийн байгууллага бас түүнд хүлээлгэж болзошгүй торгууль 
шийтгэлийн талаар дурдсан байх ёстой байдаг. Ийм мэдэгдлийг тухайн зөрчлийг илрүүлсэн 
даруй хүргүүлсэн байх ёстой. Гэвч, зарим тохиолдолд, хэрэв тэр нь мөрдөн шалгалтад хэрэгтэй 
бол, жишээлбэл, гаалийн байгууллага уг зөрчилд холбоотой өөр хамтрагч байгаа эсэхийг 
тодруулах шаардлагатай бол тийнхүү мэдэгдэхээ түр хойшлуулж болно. Гэхдээ холбогдох 
этгээдэд аль болох эрт мэдэгдэх нь чухал байдаг. Ингэх нь тухайн зөрчилд холбогдох аливаа 
нөхцөл байдлыг тогтоох боломжийг өсгөхөөс гадна бас цааш нь нэмж зөрчил гаргахаас 
урьдчилан сэргийлэхэд тустай юм. Ерөнхийдөө, ийнхүү холбогдох этгээдэд яаралтай мэдэгдэх 
нь уг зөрчлийг бас захиргааны журмаар даруй шийдвэрлэх боломжийг түргэсгэх талтай байж 
болно.

Стандарт 9

Үндэсний хууль тогтоомжид гаалийн байгууллага гаалийн зөрчил үйлдсэнийг илрүүлсний дараа 
дагаж мөрдөх журам болон авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээг заасан байна.

Стандарт 9 нь зөрчил илрүүлсэн даруй гаалийн байгууллагаас дагаж мөрдөх журам болон 
авч хэрэгжүүлж болох арга хэмжээг үндэсний хууль тогтоомжид тусгаж өгөхийг шаардаж 
байгаа. Энэ заалтын зорилго нь сэжигтэн этгээдийг хамгаалах, мөн гаалийн байгууллага бүх 
техник ажиллагааг хууль тогтоомжийн дагуу явуулсан болохыг хамгаалахад оршино. Ийм 
техник ажиллагаанд дараах зүйлс хамаарна: барааг саатуулах; холбогдох этгээд болон барааг 
саатуулах; холбогдох этгээд, бараа болон байр, агуулахад нэгжлэг хийх; баривчлах болон 
батлан даалтаар гаргах; анхны мэдээллийн тайлан бэлдэх (зөрчлийн тэмдэглэл үйлдэх, анхны 
мэдүүлэг авах) (first information report – FIR), г.м.

Зарим улсад эдгээр ажиллагааны талаар эрүүгийн хэрэг бүртгэх техник ажиллагаанд 
хамаарах ерөнхий хуульд (эрүүгийн байцаан шийтгэх хуулийн ерөнхий ангид) заасан байдаг.

Практик зөвлөмж 10

Гаалийн байгууллага гаалийн зөрчлийн мэдээ болон авсан арга хэмжээний мэдээг зөрчлийн 
тайлан тэмдэглэл буюу захиргааны тайлан мэдээнд тусгана.

Энэ заалт нь гаалийн байгууллага аливаа нэг зөрчилтэй холбогдуулан авч хэрэгжүүлсэн 
бүх арга хэмжээний тухай тэмдэглэл хөтөлж, мөн тухайн арга хэмжээг авах болсон учир 
шалтгааныг тодорхой заасан байхыг зөвлөж байгаа. Энэхүү тэмдэглэлд гол төлөв дараах 
мэдээлэл тусгагдсан байна: илэрсэн зөрчлийн мөн чанар; зөрчсөн хууль тогтоомж (тэдгээрийн 
зүйл, заалт); зөрчлийг илрүүлсэн огноо болон газар; зөрчил үйлдэхэд оролцсон хүмүүс; зөрчил 
үйлдэхэд ашигласан аливаа бараа, тээврийн хэрэгсэлд, эсхүл бичиг баримт; авч хэрэгжүүлсэн 
мөрдлөг шалгах ажиллагааны мөн чанар, тэдгээрийн үр дүн; мөн тухайн зөрчлийг илрүүлэхээс 
эхлээд түүнийг захиргааны журмаар, эсхүл шүүхийн журмаар шийдвэрлэх хүртэл, эсхүл 
ямар нэгэн арга хэмжээ авалгүй хэргийг хаах хүртэлх бүхий л үйл ажиллагаанд оролцсон 
байцаагчид. Зарим (гаалийн) байгууллага ийм тайлан тэмдэглэлийг мөрдөн байцаалтын 
хуудас (investigation paper) буюу файл хэлбэрээр нь бичиж хадгалдаг.

Авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээг зөрчлийн тайлан тэмдэглэлд, эсхүл захиргааны тайлан 
мэдээнд тусгах нь зөвхөн хариуцагчийн төдийгүй гаалийн байгууллагын эрхийг хамгаалахаас 
гадна статистик мэдээ гаргахад, мөн эрсдэлийн менежментийн арга ажиллагааг боловсруулах 
зорилготой болохыг энд тэмдэглэх нь зүйтэй. Түүнээс гадна энэ нь хожим түүнийг эргэн санах 
буюу юу болсныг тогтоох ажлыг хөнгөвчилж өгдөг.
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6. БАРАА, ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛИЙГ СААТУУЛАХ  
(SEIZURE AND DETENTION)

Стандарт 11

Гаалийн байгууллага бараа болон/буюу тээврийн хэрэгслийг дараах тохиолдолд саатуулна:
- тэдгээрийг хураан авбал зохих; эсхүл
- тэдгээрийг хожим нь шүүн шийдвэрлэх ажиллагаанд эд мөрийн баримт болгон ашиглах 

шаардлага гарч болзошгүй.
Гаалийн зөрчлийг мөрдөн шалгах гэдэг нь ихэвчлэн аливаа нэг ачилтыг саатуулна 

гэсэн үг юм. Ийнхүү барааг саатуулах нь холбогдох этгээдэд хүнд уршиг тарьдаг. Уг этгээд 
гэрээнд заасан хугацаагаа зөрчих зөрчих магадлалтай болно. Барааг цагт нь үйлдвэрлэх (just 
in time production, приозводство то́чно в сро ́к) зорилго тавьсан тохиолдолд ийнхүү барааг 
саатуулснаас болж үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаа тасалдвал санхүүгийн жинтэй хохирол 
амсч мэднэ. Стандарт 11 нь бараа болон/эсхүл тээврийн хэрэгсэл саатуулах явдлыг хураан 
авбал зохих, эсхүл эд мөрийн баримт болгон ашиглах шаардлагатай тохиолдлоор хязгаарлах 
зорилготой юм.

Саатуулах (seizure) гэдэг нь гаалийн байгууллага аливаа барааг биет байдлаар нь 
хяналтдаа авах үйлдлийг илэрхийлэх эрх зүйн нэр томьёо юм. Барааг саатуулснаар өмчлөгч 
(эзэмшигч, эзэн) нь уг барааг өмчлөх (эзэмших) эрхээ алдаж байгаа хэрэг биш юм. Энэ нь 
гаалийн байгууллага барааг зөвхөн барьцаа (custody)-нд авч, өмчлөгч (эзэмшигч, эзэн) нь 
түүнийг биет байдлаар хянах эрхээ алдахыг хэлнэ.

Европын эх газрын эрх зүйн ихэнх тогтолцооны хувьд энэ нь өмчлөгч гэрээ байгуулж, уг 
барааг зарж борлуулах (нийлүүлэх) үүрэг хүлээх боломжтой байх боловч тэр нь уг барааг 
биет байдлаар эзэмшиж байгаа биш болохоор түүнийг нийлүүлэх боломжгүй байхыг хэлнэ. 
Олон орны эрх зүйн тогтолцоонд барааны өмчлөх эрхийг шилжүүлэх ажиллагааны үндсэн 
хэсэг (үндсэн нөхцөл) болгож тухайн барааг нийлүүлсэн байхыг шаарддаг; тэгэхээр барааг 
саатуулах гэдэг нь үндсэндээ уг барааг өмчлөгч нь өмчлөх эрхээ худалдан авагчид шилжүүлэх 
боломжийг хязгаарлаж байгаа юм. Энэхүү сүүлийн асуудал нь гаалийн эрх зүйн (хууль 
тогтоомжийн) зохицуулах асуудлын нэг хэсэг биш бөгөөд улс бүр уг асуудлыг үндэсний хууль 
тогтоомжоороо зохицуулж өгөх нь зүйтэй.

Хураан авах (confiscation and forfeiture) нь саатуулах (seizure) ажиллагааны дараагийн 
үе шат юм. Энэхүү “confiscation” болон “forfeiture” гэдэг нь хоёулаа холбогдох этгээд тухайн 
барааг өмчлөх эрхээ алдаж байгаа байгаа гэсэн үг болно. Энэ хоёр нэр томъёоны алиныг 
ашиглах нь тухайн улсад эрх зүйн ямар систем давамгайлж байгаагаас хамаарна: нийтийн 
эрх зүйн тогтолцоо юу, эсхүл иргэний эрх зүйн тогтолцоо юу уу гэдгээс хамаарна. (Тээврийн 
хэрэгслийг хураан авах тохиолдолд хамаарах Практик зөвлөмж 16-г үзнэ үү). Саатуулагдсан 
бүх барааг хураан авдаггүй гэдгийг энд тэмдэглэх нь зүйтэй. Барааг хураан авах шийдвэр 
гаргах нь тухайн тохиолдол бүрд хамаарах хүчин зүйлээс, мөн давж заалдах процессын үр 
дүнгээс шалтгаална.

Зайлшгүй хураан авах (confiscation or forfeiture) бараа, тээврийн хэрэгслийг саатуулах 
(seizure or detention) журмаар үргэлжлүүлэн барьцаа (custody)-нд байлгах нь мөрдөн шалгах 
ажиллагаанд шаардлагагүй бол тийнхүү үргэлжлүүлэн барьцаанд байлгах шаардлагагүй юм. 
Шүүхээр шүүн хэлэлцэх (шүүн таслах) ажиллагаанд тухайн бараа буюу тээврийн хэрэгслийн 
гэрэл зураг, эсхүл дээж загвар байхад хангалттай байх тохиолдлууд ч бас байна. Ийм 
тохиолдолд гаалийн байгууллага зохих ёсны баталгаа гаргаж өгсөн, мөн тухайн бараа болон/
эсхүл тээврийн хэрэгсэл аливаа хориг, хязгаарлалтад хамрагдаагүй бол эд мөрийн баримтыг 
(бараа болон тээврийн хэрэгслийг) эзэнд нь олгож болно. (Стандарт 14 болон Практик 
зөвлөмж 15-н зааврыг үзнэ үү). Иймээс гаалийн байгууллага саатуулсан барааг үргэлжлүүлэн 
(удаан хугацаагаар) барьцаанд байлгаж буй явдлыг үе үе хянан үзэж байх нь зүйтэй юм.
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6.1. Зөрчилд хамааралгүй бараа

Стандарт 12

Хэрэв нэг ачилтын нэг хэсэг нь гаалийн зөрчилтэй холбоотой бөгөөд гаалийн байгууллага тухайн 
ачилтын үлдсэн хэсэг нь шууд болон шууд байдлаар уг зөрчилтэй холбоогүй гэж үзсэн бол зөвхөн 
зөрчилд холбогдох хэсгийг саатуулна. 

Ерөнхийдөө, зөрчил үйлдэхэд оролцоогүй хүмүүст мөрдөн шалгах ажиллагаанд татагдах, 
эсвэл бараагаа саатуулах хоёр зам байна. Эхлээд, магадгүй өөр нэг эзэмшигчийн (өмчлөгчийн) 
бараа байсан ачилтаас зөрчил гарсан байж болно. Ийм явдал ихэвчлэн түүвэр ачааны хувьд 
их тохиолддог. Нэгээс дээш тооны этгээдийн (олон хүний) ачааг ложистикийн зорилгоор 
нэгтгэж, нэг ачилт болгон нэг тээвэрлэлтээр илгээдэг нь тээврийн байгууллагад түгээмэл 
тархсан практик юм.  Стандарт 12 нь зөвхөн зөрчилд холбогдох хэсгийг (барааг) саатуулах 
замаар уг зөрчилд холбогдолгүй бусад барааны өмчлөгч нарын эрхийг хамгаалах зорилготой 
юм. Тэгэхээр хэрэв уг зөрчил тухайн ачилтын зөвхөн нэг хэсэгт нь гарсан бөгөөд нөгөө хэсэг 
нь уг зөрчлийг үйлдэхэд шууд болон шууд бус байдлаар нөлөө үзүүлээгүй бол гаалийн 
байгууллага тэрхүү үлдсэн нөгөө хэсэгт гаалийн ёс журмын ажиллагаа явуулж (бүрдүүлэлт 
хийж), тэдгээрийг (нөгөө хэсгийг) олгох үүрэгтэй болж байгаа юм.

Хоёр дахь нөхцөл нь бүх бараа нэг өмчлөгчтэй байх тохиолдолд хамааралтай бөгөөд 
тухайн этгээдийн оруулсан/гаргасан барааны зөвхөн нэг хэсэг нь л зөрчилд хамааралтай, бусад 
нь шууд болон шууд бусаар зөрчилд хамааралгүй байх явдал юм. Энэ тохиолдолд гаалийн 
байгууллага бас хууль ёсны барааг саатуулахгүй; энэ тохиолдолд зөрчилд холбогдолгүй 
барааг саатуулах замаар зөрчил үйлдэгч этгээдийг залхаан цээрлүүлэх ял шийтгэл хүлээлгэж 
болохгүй гэсэн зарчим үйлчилнэ.

Гэвч, хэрэв тухайн зөрчлийг үйлдэхэд шууд буюу шууд бус байдлаар хууль ёсны бараа 
ашигласан бол гаалийн байгууллага түүнийг саатуулах нь түүний эрхийн асуудал болно.

6.2. Бичиг баримт

Стандарт 13

Гаалийн байгууллага нь бараа болон/эсхүл тээврийн хэрэгслийг саатуулах тохиолдолд холбогдох 
этгээдэд дараах мэдээлэл бүхий бичиг баримтыг гаргаж өгсөн байна:
- саатуулсан бараа болон тээврийн хэрэгслийн нэр, тоо хэмжээ;
- саатуулсан шалтгаан;
- зөрчлийн нөхцөл байдал. 

Стандарт 13 нь гаалийн байгууллага саатуулсан барааны тодорхойлолт (нэр, бичиглэл) 
болон тоо ширхгийг тавьж жагсаасан бичиг баримт үйлдэж холбогдох этгээдэд өгнө. Энэ бичиг 
баримтад мөн барааг тийнхүү саатуулсан шалтгаан болон үйлдсэн байж болох зөрчлийн мөн 
чанарыг зааж өгсөн байна. Гэвч, уг жагсаалт нь гаалийн байгууллага аливаа этгээдийг хожим 
нь (дараагийн шатанд) хэрхэн шийтгэх талаар шийдвэр үүрэг бий болгохгүй. 

6.3. Бараа, тээврийн хэрэгслийг чөлөөлөх (олгох)

Практик зөвлөмж 14

Гаалийн байгууллага саатуулсан барааг хэрэв тэр нь хориг, хязгаарлалтад хамрагдаагүй, мөн 
түүнийг хожим нь хэрэг шүүн шийдвэрлэх ажиллагаанд эд мөрийн баримт болгон ашиглах 
шаардлагагүй бол зохих ёсны баталгааг үндэслэн эзэнд нь олгоно. 

Практик зөвлөмж 14-т гаалийн байгууллага саатуулсан барааг хэрэв зохих ёсны баталгаа 
гаргаж өгсөн бол чөлөөлөх (эзэнд нь олгох)-ийг шаардсан хөнгөвчилсөн арга хэмжээ 
тусгагдсан байгаа. Ийнхүү барааг чөлөөлөх (эзэнд нь олгох) нь дараах нөхцөлтэй болно: тэр 
нь хориглосон, эсхүл хязгаарласан бараа биш байх, эсхүл түүнийг эд мөрийн баримт болгон 
ашиглах шаардагдлагагүй байх.

Энэ заалт нь стандарт 11-т заасны дагуу хураан авсан бараанд хамаарна. Ерөнхийдөө, 
гаргаж өгвөл зохих баталгааны хэмжээ нь тухай барааны үнэ дээр түүнд ногдуулах гаалийн 
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болон бусад татварын дүнг нэмснээс ихгүй байна.

Практик зөвлөмж 15

Гаалийн байгууллага гаалийн зөрчил үйлдэхэд ашигласан тээврийн хэрэгслийг дараах тохиолдолд 
саатуулахаас чөлөөлнө:
- тухайн тээврийн хэрэгслийг бараа нуух зорилгоор үйлдвэрлээгүй, тохируулж засаагүй буюу 

өөрчлөөгүй, эсхүл ямар нэгэн байдлаар тоноглоогүй;
- тухайн тээврийн хэрэгслийг хожим нь хэрэг шүүн шийдвэрлэх ажиллагаанд эд мөрийн баримт 

болгон ашиглах шаардлагагүй;
- шаардлагатай бол зохих ёсны баталгаа гаргаж өгөх боломжтой.

Стандарт 11-д тээврийн хэрэгслийг зөвхөн хураан авах ёстой, эсхүл тухайн үед явагдаж 
буй мөрдөн шалгах ажиллагаанд, эсхүл хожим нь эд мөрийн баримт болгон ашиглах хэрэгтэй 
тохиолдолд саатуулах тухай заасан байгаа. Нөгөө талаас, Практик зөвлөмж 15 нь гаалийн 
байгууллага хэрэв тодорхой нөхцөл хангагдсан гэж үзсэн бол саатуулсан тээврийн хэрэгслийг 
чөлөөлөхийг (эзэнд нь олгохыг) шаардаж байгаа. Эдгээр нөхцөл нь тухайн тээврийн хэрэгслийг 
бараа нуух зорилгоор үйлдвэрлээгүй, тохируулж засаагүй буюу өөрчлөөгүй, эсхүл ямар нэгэн 
байдлаар тоноглоогүй байх; түүнийг хожим нь захиргааны, эсхүл эрүүгийн хэргийн шүүн таслах 
ажиллагаанд эд мөрийн баримт болгон ашиглах шаардлагагүй байх; мөн шаардлагатай бол 
зохих ёсны баталгаа гаргаж өгөх боломжтой байх явдал болно. Энэ нь гаалийн байгууллага 
зөрчилд хамааралтай тээврийн хэрэгслийг саатуулах явдалд саад болохгүй. Эдгээр тохиолдолд 
тээврийн хэрэгслийг бараа тээвэрлэх хэрэгсэл гэхээс илүүтэй бараа гэж үздэг.

6.4. Тээврийн хэрэгслийг хураан авах

Практик зөвлөмж 16

Тээврийн хэрэгслийг зөвхөн дараах тохиолдолд хураан авна:
- өмчлөгч, эзэмшигч, эсхүл хариуцагч этгээд нь уг гаалийн зөрчлийг үйлдэхэд хамсаатан, 

буюу сонирхогчийн журмаар оролцсон, эсхүл уг зөрчлийг үйлдэхээс урьдчилан сэргийлэх 
шаардлагатай бүх арга хэмжээг аваагүй;

- тухайн тээврийн хэрэгслийг бараа нуух зорилгоор тусгайлан үйлдвэрлэсэн, тохируулж зассан 
буюу өөрчилсөн, эсхүл ямар нэгэн байдлаар тоноглосон;

- тусгайлан өөрчилсөн, эсхүл тохируулж зассан тээврийн хэрэгслийг хэвийн байдалд нь оруулах 
боломжгүй болсон.

Практик зөвлөмж 16 нь тээврийн хэрэгслийг хураан авах явдлыг гурван нөхцөлөөр 
хязгаарлаж байгаа. Эхний нөхцөл бол өмчлөгч, эзэмшигч (оператор, жолооч, эзэн), 
эсхүл хариуцагч этгээд (person in charge) нь уг гаалийн зөрчлийг үйлдэхэд хамсаатан, 
буюу сонирхогчийн журмаар оролцсон, эсхүл уг зөрчлийг үйлдэхээс урьдчилан сэргийлэх 
шаардлагатай бүх арга хэмжээг аваагүй байх явдал болно. Энэ хязгаарлалт нь худалдааны 
үйл ажиллагаанд ашиглах зориулалттай тээврийн хэрэгслийн эзэмшигч (оператор, жолооч) 
уг зөрчилд ямар нэгэн байдлаар гар бие оролцоогүй бол түүний тээврийн хэрэгслийг хураан 
авахаас хамгаалах зорилготой юм. Хоёр дахь нөхцөл нь тухайн тээврийн хэрэгслийг бараа 
нуух зорилгоор тусгайлан үйлдвэрлэсэн, тохируулж зассан буюу өөрчилсөн, эсхүл ямар нэгэн 
байдлаар тоноглосон байх явдал болно. Гурав дахь нөхцөл нь тээврийн хэрэгслийг бараа 
нуух зорилгоор тусгайлан өөрчилсөн буюу тохируулж зассан, эсхүл ямар нэгэн байдлаар 
тоноглосон боловч захиргааны, эсхүл эрүүгийн хэргийн шүүн таслах ажиллагааны эцэст 
олгохоор болсон, гэвч уг тээврийн хэрэгслийг хэвийн байдалд нь оруулах боломжгүй байх 
тохиолдолд үүснэ. Энэ тохиолдолд тухайн тээврийн хэрэгслийг дараа нь дахин хууль бусаар 
ашиглахаас урьдчилан сэргийлэх үндэслэлээр гаалийн байгууллага түүнийг хураан авч болно.

Практик зөвлөмж 17

Саатуулсан бараа нь түргэн муудах шинжтэй, эсхүл мөн чанарын хувьд гаалийн байгууллага 
түүнийг хадгалах боломжгүй байхаас бусад тохиолдолд түүнийг хураан авсан гэж үзэн эцсийн 
байдлаар битүүмжлэхээс өмнө, эсхүл түүнийг улсын орлого болгохоор хүлээн авахаас татгалзсанд 
тооцох шийдвэр гаргахаас өмнө гаалийн байгууллага холбогдох барааг худалдан борлуулахгүй 
буюу захиран зарцуулахгүй.



Шинэчлэн найруулсан Киотогийн конвенцийн Тусгай хавсралтын заавар

266          2000 оны 7 дугаар сар

Практик зөвлөмж 17-д саатуулсан барааг борлуулахтай холбогдсон асуудлыг заасан байгаа. 
Гаалийн байгууллага барааг хураан авсан тохиолдолд, эсхүл тухайн зөрчлийг захиргааны 
журмаар хянан шийдвэрлэх явцад барааны өмчлөгч бараагаа хүлээн авахаас татгалзсан 
тохиолдолд холбогдох барааг захиран зарцуулах эрхтэй болж болно. “Хураан авсан гэж үзэн 
... битүүмжлэх” гэдэг нь тухайн барааг жинхэнээсээ хураан авсан болохыг баталгаажуулж 
байгаа хэрэг юм. Зарим улсад (in some jurisdictions) энэхүү баталгаажуулалт (битүүмжлэл)-
ыг шүүхийн шүүн таслах ажиллагаагаар дамжуулан, эсхүл хуулиар тогтоосон зарга мэдүүлэх 
хугацаа дуусгавар болсон тохиолдолд хийдэг байна.

Гаалийн байгууллага эдгээр барааг тухайн (гаалийн) байгууллагад (тухайн улсад) 
мөрдөж буй журмаас шалтгаалан аль нэг агентаар дамжуулж, эсхүл дуудлага худалдаагаар 
борлуулдаг.

Гэвч, гаалийн байгууллага тухайн барааг хураан авахаас өмнө, эсхүл улсын орлого 
болгохоор хүлээн авахаас татгалзсанд тооцох шийдвэр гаргахаас өмнө захиран зарцуулбал 
зохих өөр бусад тохиолдол ч байдаг. Энэ нь холбогдох бараа бодитоор гэмтэж муудах 
тохиолдол, мөн бараа мөн чанараасаа хамаарч цаг хугацаа өнгөрөх тутам үнэ цэнээ алдах 
тохиолдол, эсхүл бараа хэрэгцээ шаардлагагүй болох буюу түүнийг арилжааны үнэ цэнэгүй 
болсонд тооцох тохиолдол болно. Тийм бараанд түргэн муудах бараа, мал, амьтад, мөн 
зориулалтын хадгалах төхөөрөмж байхгүй учир хадгалах боломжгүй бараа (жишээлбэл, 
химийн бодис, эсхүл овор хэмжээ ихтэй задгай материал) хамаарна. Холбогдох барааг зарж 
борлуулах нь мөрдөн шалгах ажиллагааны үр дүнг, эсхүл зөрчлийг захиргааны буюу шүүхийн 
журмаар хянан шийдвэрлэх ажиллагааны үр дүнг хүлээх хооронд бараа өмчлөгчийн болон 
гаалийн байгууллагын эрх ашгийг хамгаалах зорилготой болно. Ийнхүү барааг борлуулсан 
тохиолдолд гаалийн байгууллага борлуулснаас олсон орлогыг бодит барааг орлуулан өөрийн 
эзэмшилд байлгана.

Зарим улсад саатуулсан барааг түүний эзэнд худалдах сонголт ч байдаг. Барааг худалдан 
борлуулснаас олсон орлогыг хэрхэн захиран зарцуулах талаар Стандарт 26-гийн заавраас 
үзнэ үү.

7. ХУВЬ ЭТГЭЭДИЙГ АЛБАДАН СААТУУЛАХ

Стандарт 18

Үндэсний хууль тогтоомжид аливаа этгээдийг саатуулахтай холбоотой гаалийн байгууллагын эрх 
мэдэл, саатуулах нөхцөл, ялангуяа, саатуулах тухай шийдвэрийг ямар хугацааны дараа шүүхийн 
байгууллагаар хянуулах эрх нээгдэх вэ гэдгийг заасан байна.

Хувь этгээд (хувь хүн)-ийг (баривчлахаар, эсхүл баривчлахгүй байхаар) “албадан 
саатуулах” (detention) нь хүний эрх чөлөөнд ноцтойгоор халдаж байгаа хэрэг юм. Ихэнх улсад 
(in most jurisdictions) “албадан саатуулах” гэдэг нь тухайн этгээд холбогдох горимын мэдүүлэгт 
тусгагдсан мэдээлэлтэй холбогдсон баримтыг гаалийн байгууллага олж тогтоох хүртэл эрх 
чөлөөгөө хасуулахыг хэлдэг.

Гаалийн байгууллага зөвхөн аливаа нэг этгээд гаалийн хууль тогтоомж зөрчсөн байж 
болзошгүй, эсхүл холбогдох бараа нь гаалийн хууль тогтоомжийн зөрчилтэй байж болзошгүй 
гэж сэжиглэх ямар нэгэн шалтгаан байгаа бол түүнийг албадан саатуулах бөгөөд түүнийгээ 
тодруулах арга хэмжээ авна. Аливаа этгээдийг албадан саатуулж болох жишээ гэвэл, тухайн 
этгээдийн авто тээврийн хэрэгсэл, хувийн эд зүйлс, эсхүл түүний байр, агуулахад нэгжлэг хийж 
дуусахыг хүлээх зуур, эсхүл хар тамхи залгисан гэж сэжиглэж буй тохиолдолд шинжилгээний 
дүн гарах хүртэл хугацаанд байдаг.

Албадан саатуулах ажиллагаа эхэлмэгц саатуулагдсан этгээд нэн даруй хууль зүйн зөвлөгөө 
авах эрхтэй байх нь нийтээр хүлээн зөвшөөрөгдсөн практик юм. Тиймээс саатуулах эрх мэдэл 
болон хувь хүнийг ямар тохиолдолд тийнхүү албадан саатуулж болох талаар үндэсний хууль 
тогтоомжид заасан байна.
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Зарим улсад гаалийн байгууллага хувь хүнийг өөрөө албадан саатуулдаггүй боловч хэрэв 
өөрөө албадан саатуулдаг бол Стандарт 18-д зааснаар, үндэсний хууль тогтоомжид аливаа 
этгээдийг үргэлжлүүлэн саатуулахын тулд шүүх байгууллагаас зөвшөөрөл авах цаад хугацааг 
заасан байх ёстой.

Зарим улсад шүүхийн хяналтгүйгээр хамгийн дээд тал нь 24 цаг саатуулж болдог бол 
зарим улсад шүүхийн зөвшөөрөлгүйгээр хамгийн дээд тал нь 4 өдөр саатуулахыг зөвшөөрдөг 
байна.

Хэрэв тухайн хэргийг шүүх байгууллага нэгэнт хянан үзэх ёстой бол саатуулагдсан этгээд 
өөрийн хэргийг танилцуулахын тулд холбогдох шүүгчтэй биечлэн уулзах боломжтой байх 
ёстой гэдэг нь бас нийтээр хүлээн зөвшөөрөгдсөн практик юм.

8. ГААЛИЙН ЗӨРЧЛИЙГ ЗАХИРГААНЫ  
ЖУРМААР ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ

8.1. Зөрчлийг захиргааны журмаар хянан шийдвэрлэх 

Стандарт 19

Гаалийн байгууллага гаалийн зөрчлийг илрүүлсний дараа аль болох богино хугацаанд, боломжтой 
бол, дараах нөхцөлийг бүрдүүлэх шаардлагатай арга хэмжээ авна:
- гаалийн зөрчлийг захиргааны журмаар шийдвэрлэх үйл ажиллагаа эхэлсэн байх; мөн
- зөрчлийг шийдвэрлэх хугацаа, нөхцөл, давж заалдах арга зам, мөн давж заалдах хугацаа 

хэзээ дуусах талаар холбогдох этгээдэд мэдээлсэн байх.

Зөрчлийг захиргааны журмаар (гаалийн байгууллагын хүрээнд) хянан шийдвэрлэх нь 
өртөг зардал өндөртэй бөгөөд урт удаан хугацаа шаарддаг шүүх ажиллагааг орлодог бөгөөд 
ингэснээр худалдааг хөнгөвчлөх нэг хэлбэр болдог. Стандарт 19 нь зөрчлийг түргэн шуурхай 
шийдэх, мөн шүүхийн ачааллыг хөнгөвчлөх үүднээс гаалийн байгууллага зөрчлийг захиргааны 
журмаар шийдвэрлэх ажиллагааг боломжтой бол түргэн эхлүүлэхийг шаардаж байгаа. Ихэнх 
улсын үндэсний хууль тогтоомжоор зөрчлийг шүүхэд шилжүүлэлгүйгээр гаалийн байгууллага 
өөрөө шүүн шийдвэрлэх эрх мэдэлтэй байдаг.

Энэ конвенцын зорилгоор, зөрчлийг захиргааны журмаар шийдвэрлэх гэдэг нь зөвхөн 
гаалийн байгууллагаас шийдвэрлэсэн зөрчилд хамаарна гэдгийг энд тэмдэглэх хэрэгтэй.

Олон улс оронд гаалийн зөрчлийг захиргааны журмаар шийдвэрлэх байгууллага (гаалийн 
байгууллага)-ын эрхийг тодорхой төрлийн зөрчил, зөрчлийн ноцтой байдал (онц ноцтой биш 
зөрчил), эсхүл тодорхой үнийн дүнгээс доогуур үнийн дүнтэй бараагаар хязгаарлаж болно. 
Гэвч холбогдох этгээд хэргийг шүүхэд шилжүүлэх бүрэн эрхтэй хэвээр байна.

Гаалийн зөрчлийг захиргааны журмаар шийдвэрлэх гэдгийг энэ бүлэгт “гаалийн 
байгууллага гаалийн зөрчлийг тогтоол шийдвэр гаргах замаар, эсхүл харилцан зөвшилцөх 
замаар шийдвэрлэх эрх мэдэлтэй байхаар үндэсний хууль тогтоомжид заасан ажиллагаа” 
гэж тодорхойлсон байгаа. Тэгэхээр гаалийн байгууллага зөрчлийг (захиргааны журмаар) 
шийдвэрлэх 2 хэлбэр (төрөл) байна.

Эхнийх нь ямар нэгэн тогтоол шийдвэр (a ruling) гаргах явдал болно. “Тогтоол шийдвэр” 
гэдэг нь энэ тохиолдолд гаалийн байгууллага холбогдох этгээдийн зөвшөөрлийг үл харгалзан 
дангаараа ямар нэгэн шийдвэр гаргахыг хэлнэ. Ийм тогтоол шийдвэрийг янз бүрийн улсын 
эрх зүйн системд маш олон янзаар нэрлэдэг. Зарим улсад түүнийг захиргааны эрх зүйн 
торгууль (an administrative fine) гэдэг бол бусад улсад түүнийг иргэний эрх зүйн шийтгэл (a 
civil penalty), эсхүл энэ хоёрын хослол (a compound) гэж үздэг байна. Холбогдох этгээд энэхүү 
тогтоол шийдвэрийг эсэргүүцэж, давж заалдах эрхээ хэзээ ямагт эдэлнэ. (Ерөнхий Хавсралтын 
бүлэг 10 дугаар бүлгийг үз)
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Зөрчлийг захиргааны журмаар шийдвэрлэх хоёр дахь хэлбэрийг (энэ бүлгийн) 
тодорхойлолтод “харилцан зөвшилцөх замаар шийдвэрлэх” (compromise settlement) хэмээн 
тодорхойлсон байгаа. Энэ хэлбэр нь холбогдох этгээд зөвшөөрөх эсэхээс шалтгаална. 
Гэвч, ийнхүү зөвшөөрөх урьдчилсан нөхцөл нь холбогдох этгээд өөрийн гэм бурууг хүлээн 
зөвшөөрсөн байх явдал байж болохгүй.

Зөрчлийг захиргааны журмаар шийдвэрлэх, ялангуяа харилцан зөвшилцөх замаар 
шийдвэрлэх ажиллагааг хэрэв холбогдох этгээд ийм боломж байдгийг мэддэг бол илүү 
өргөнөөр ашиглах боломжтой юм. Стандарт 19 нь хэрэв зөрчил илэрсэн бол түүнийг 
захиргааны журмаар шийдвэрлэх ажиллагаа бол аль болох богино хугацаанд эхэлсэн байхыг 
төдийгүй бас зөрчлийг ийм журмаар шийдвэрлэх хугацаа болон нөхцөлийг холбогдох 
этгээдэд мэдэгдсэн байхыг шаардаж байгаа. Энэ нь Ерөнхий хавсралтын Давж заалдах тухай 
10 дугаар бүлэгт заасан шаардлага боловч уг зарчмыг энд давтан өгүүлсэн нь аливаа нэг 
этгээд аливаа нэг зөрчлийн ноцтой асуудлаар давж заалдах эрхтэй болохыг түүнд мэдэгдэх нь 
гаалийн байгууллагын хувьд онцгой чухал болохыг онцлон тэмдэглэх зорилготой юм. Тэгэхээр 
Стандарт 19-д зааснаар, зөрчлийг захиргааны журмын шийдвэрлэх ажиллагааны хувьд өөрт 
нь нээлттэй байгаа давж заалдах боломжууд болон тэдгээрийн хугацааны хязгаарлалтын 
талаар холбогдох этгээдэд мэдэгдсэн байх ёстой. Хэрэв тухайн этгээд аливаа нэг гаалийн 
зөрчлийг харилцан зөвшилцөх замаар шийдвэрлэх арга замыг сонгосон бол түүний давж 
заалдах боломж нь хаагдана. Учир нь энэ тохиолдолд тухайн этгээд зөрчлийг харилцан 
зөвшилцөх замаар шийдвэрлэх арга замыг шүүхээр, эсхүл гаалийн байгууллагаас тусдаа бие 
даасан өөр байгууллагаар шийдүүлэхээс илүүд үзсэн болно.

8.2. Зөрчлийг орон нутгийн гаалийн газарт хянан шийдвэрлэх

Практик зөвлөмж 20

Барааны бүрдүүлэлтийн явцад гаалийн зөрчил илэрсэн бөгөөд тэр нь ноцтой бус үр дагавартай 
бол уг зөрчлийг түүнийг илрүүлсэн гаалийн газар нь шийдвэрлэх боломжтой байна. 

Олон улсын худалдааны мөн чанар, бараа болон түүнтэй холбоотой мэдээлэл хариуцагч 
талуудын тоог бодолцон үзвэл барааны бүрдүүлэлтийн явцад жижиг зөрчлүүд гарах тохиолдол 
байна. Эдгээр тохиолдолд зөрчлийг захиргааны журмаар хянан шийдвэрлэх нь амьдралд 
нийцсэн, хялбар зохистой арга болдог. Хэрэв гаалийн байгууллага зөрчлийг захиргааны 
журмаар шийддэг бөгөөд тэр нь түргэн шуурхай явагддаг бол тэр нь илүү хөнгөлөлт үзүүлж 
буй хэрэг болно.

Иймээс тодорхой нэг зөрчил илрүүлсэн гаалийн газар (салбар, нэгж)-т жижиг зөрчлийг 
захиргааны журмаар шийдвэрлэх эрх олгох нь хамгийн бодитой хэрэг болох бөгөөд гаалийн 
байгууллага болон зөрчилд холбогдогч талын аль алиных нь хувьд эцсийн дүгнэлт шуурхай 
гарах ач холбогдолтой юм. Гэвч гаалийн байгууллагын бүтэц, зохион байгуулалт, төвлөрлийн 
түвшин, нэгж дээр буюу боомт дээр ажиллаж буй гаалийн байцаагч нарын сургалтын түвшин 
(мэдлэг чадвар) нь (гаалийн) байгууллага бүрт өөр өөр байдаг. Тиймээс Практик зөвлөмж 20 
нь зөрчлийг (орон нутагт) захиргааны журмаар шийдвэрлэх явдлыг зөвхөн жижиг зөрчлөөр 
хязгаарласан байгаа. Гэсэн хэдий ч зарим (гаалийн) байгууллага (зарим улс)-д зөрчил 
илрүүлсэн гаалийн газар (салбар, нэгж)-ын зөрчил хянан шийдвэрлэх эрх мэдэл нь зүгээр нэг 
ач холбогдол багатай зөрчилд төдийгүй бас түүнээс илүү өргөн хүрээтэй зөрчилд хамаардаг 
байна.

Энэхүү бүлэг нь “ач холбогдол багатай зөрчил” гэдэгт юу багтахыг тодорхойлоогүй болохыг 
энд дурдах нь зүйтэй. Энэ төрлийн зөрчилд ямар зөрчлийг хамруулах, мөн тийм зөрчлийг 
ямар зэрэглэлийн (ямар албан тушаалын) байцаагч шийдэх эрхтэй байх вэ гэдгийг гаалийн 
байгууллага шийдэх хэрэгтэй болно. Зарим жижиг зөрчлийн жишээг Ерөнхий хавсралтын 
Стандарт 3.39-ийн заавраас үзнэ үү. Мөн зөрчлийг шийдвэрлэхэд бодитой хандах үүднээс 
аливаа нэг зөрчлийг түүнийг илрүүлсэн байцаагчаар шийдүүлж болохгүй гэдэг нь чухал юм. 
Тийм зөрчлийг түүнтэй адил зэрэглэлийн (адил албан тушаалын), эсхүл түүнээс дээш түвшний 
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байцаагчаар шийдүүлэх ёстой.

Байгууллага (гаалийн байгууллага) нь томоохон хэмжээний, эсхүл илүү чухал хэргийг 
шийдэх тохиолдолд гаалийн байгууллагад ажилладаг илүү дээгүүр зэрэглэлийн (албан 
тушаалын) хүмүүсийг татан оролцуулах нь хэргийг үнэн мөнөөр, тууштай шийдэх нэмэлт 
баталгаа болж болох юм гэдгийг бас анхаарах хэрэгтэй байж болно.

Практик зөвлөмж 21

Хэрэв зорчигч гаалийн ноцтой бус зөрчил үйлдсэн гэж үзвэл уг зөрчлийг түүнийг илрүүлсэн гаалийн 
газар нь нэн даруй шийдвэрлэх боломжтой байна.

Практик зөвлөмж 20-д заасны адилаар, зорчигчийн үйлдсэн жижиг зөрчлийг түүнийг 
илрүүлсэн гаалийн газар (салбар, нэгж) захиргааны журмаар шийдвэрлэх нь мөн чухал 
юм. Тийм зөрчлийг уг зорчигчийн хөдөлгөөнд саад болохгүйгээр аль болох түргэн шуурхай 
шийдэх хэрэгтэй.

Практик зөвлөмж 22

Үндэсний хууль тогтоомжид захиргааны журмаар шийдвэрлэх гаалийн зөрчлийн зүйл тус бүрд 
ногдуулах шийтгэлийг зааж, түүнийг хүлээлгэх эрх бүхий гаалийн газрыг тогтоосон байна.

Ихэнх (гаалийн) байгууллага (ихэнх улс) шүүхийн ачааллыг нимгэлэх зорилгоор зөрчил 
үйлдэгч этгээдэд торгууль шийтгэл ногдуулах замаар гаалийн зөрчлийг захиргааны журмаар 
шийдвэрлэх талаар заасан байдаг. Үүнийг хэрэг хурдан шийдвэрлэх арга хэмжээ гэж үзнэ. 
Стандарт 22 нь үндэсний хууль тогтоомжид захиргааны журмаар шийдвэрлэх бүх төрлийн 
гаалийн зөрчилд хамаарах торгууль шийтгэлийн хэмжээг заасан байхыг шаардаж байгаа.

Ихэнх улсын тийм хууль тогтоомжид дээрх журмаар ногдуулж болох торгууль шийтгэлийн 
хамгийн дээд болон доод хэмжээг зааж өгсөн байдаг. Ийнхүү торгууль шийтгэлийн дээд, 
доод хэмжээг зааж өгдөг нь тухайн зөрчлийн нөхцөл байдлыг харгалзан үзэж дур зоргоороо 
шийдэх боломжийг тодорхой хэмжээнд хязгаарлаж байгаа юм.

Зарим улсад зөвхөн тодорхой түвшинд бэлтгэгдсэн (гаалийн зөрчлийг захиргааны журмаар 
хянан (шалган) шийдвэрлэх эрх бүхий) байцаагч нартай гаалийн байршлуудад (гаалийн газар, 
салбар, нэгжүүдэд) гаалийн зөрчлийг захиргааны журмаар хянан шийдвэрлэхийг зөвшөөрдөг. 
Энэ нь эрх мэдлийг буруугаар ашиглахаас зайлсхийх зорилготой юм. Харин дээрх байцаагч 
нар нь гол төлөв сайн бэлтгэгдсэн байдаг бөгөөд захиргааны журмаар шийдвэр гаргах эрхийг 
оролцуулан илүү өндөр үүрэг хариуцлагатай ажилладаг. Стандарт 22 нь эдгээр гаалийн 
байгууллагыг үндэсний хууль тогтоомжид заасан байхыг шаардаж байгаа.

Эдгээр чухал хүчин зүйлийг үндэсний хууль, тогтоомжид тодорхой зүйлчлэн зааснаар 
гаалийн зөрчлийг захиргааны журмаар хянан (шалган) шийдвэрлэх ажиллагаа нь олон улсын 
худалдаа эрхлэгч нарт болон зорчигчдод илүү ил тод болж өгөх юм. Энэ нь мөн зөрчлийг 
захиргааны журмаар шийдвэрлэх ажиллагаа тухайн гаалийн нутаг дэвсгэр даяар нэгэн жигд 
явагдах баталгаа болж өгдөг.

Энэ хүрээнд хамаарах торгууль шийтгэлийн түгээмэл хэлбэр нь торгууль ногдуулах, тухайн 
барааг хураан авах, мөн зүйтэй гэж үзвэл тээврийн хэрэгслийг хураан авах тухай шийдвэр 
гаргах явдал болно. “Торгууль” гэдэг нэр томъёог ерөнхийдөө зөрчлийг захиргааны журмаар 
хянан шийдвэрлэх ажиллагааны дагуу зөрчил үйлдэгчээс төлбөл зохих мөнгөн дүнг илтгэх 
үүднээс хэрэглэж байгаа. Энэ нэр томъёог зарим улсад зөвхөн шүүхээс ногдуулдаг торгууль 
гэсэн хуулийн явцуу утгаар нь биш ерөнхий утгаар нь тайлбарлавал зохино.

Зөрчлийг харилцан зөвшилцөх замаар шийдвэрлэх тохиолдолд гаалийн байгууллага 
бараа болон/эсхүл тээврийн хэрэгслийг хүлээн авахаас татгалзахыг шаардаж болно. Ийм 
шаардлагыг гаалийн байгууллагаас тогтоол шийдвэр гаргах замаар зөрчлийг шийдвэрлэхэд 
мөн адил тавьж болно. Гэвч зарим байгууллагад (зарим улс оронд) бараа болон/эсхүл тээврийн 
хэрэгсэл хураан авах явдлыг зөрчлийг захиргааны журмаар шийдвэрлэхэд зөвшөөрдөггүй.
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Гаалийн зөрчлийг харилцан зөвшилцөх замаар шийдвэрлэх тохиолдолд мөрдөх торгууль 
шийтгэлийн хамгийн их болон хамгийн бага хэмжээг, мөн зөрчлийн аль ч төрлийн хувьд 
мөрдөх торгууль шийтгэлийн хамгийн бага хэмжээг үндэсний хууль тогтоомжид заасан байх 
ёстой.

8.3. Тэнцүү чанарын (хэмнэг чанарын) зарчим

Стандарт 23

Гаалийн зөрчлийг захиргааны журмаар шийдвэрлэхэд ногдуулах шийтгэлийн хүнд хөнгөн буюу 
хэмжээ нь тухайн гаалийн зөрчлийн ноцтой байдал, үр нөлөө болон холбогдох этгээдийн гаалийн 
байгууллагатай харьцаж байсан түүхэн бичлэгээс хамаарна.

Стандарт 23 нь тэнцүү чанарын (хэмнэг чанарын) зарчим (the principle of proportionality, 
принцип соразмерности) хэмээх түгээмэл мөрддөг зарчмыг агуулж байгаа. Энэ нь жижиг 
зөрчилд хэт хүнд шийтгэл ногдуулахаас сэргийлэх зорилготой юм. Энэ зарчим нь шийтгэлийн 
хүнд хөнгөн буюу хэмжээ (мөнгөн дүн) нь тухайн зөрчлийн хүнд хөнгөнд, мөн зөрчил үйлдэгч 
тухайн этгээдийн талаарх гаалийн байгууллага дахь түүхэн бичлэгт тохирсон байх ёстой гэсэн 
утгатай болно.

Олон улс оронд зөрчлийг захиргааны журмаар шийдвэрлэх замаар ногдуулах аливаа 
торгууль шийтгэлийн хэмжээ (мөнгөн дүн)-г барааны үнийг бус харин зайлсхийсэн, эсхүл 
зүй бусаар буцаан авсан (буцаан олгосон) гаалийн болон бусад татварын хэмжээг үндэслэн 
тогтоосон байдаг. Учир нь төсвийн алдагдал (татвар орлогын алдагдал) нь эдгээр татварын 
хэмжээтэй холбоотой байдаг. Энэ Стандарт нь гаалийн зөрчил давтан үйлдсэн тохиолдолд 
хүнд шийтгэл ногдуулахад саад болохгүй. Ийнхүү давтан үйлдсэн зөрчлийг дангаар нь авч 
үзвэл тэр нь жижиг зөрчилд тооцогдож болох юм.

8.4. Мэдүүлэгчид хүлээлгэх хариуцлага

Стандарт 24

Барааны мэдүүлэгт үнэн бус мэдээлэл тусгагдсан боловч мэдүүлэгч нь үнэн зөв мэдээлэл өгөхийн 
тулд шаардлагатай бүх арга хэмжээ авсан болохоо нотлон харуулж чадсан бол гаалийн байгууллага 
аливаа шийтгэл хүлээлгэхдээ энэ хүчин зүйлийг анхаарч үзнэ.

Стандарт 24 нь өөр талын нэрийн өмнөөс ажиллаж буй мэдүүлэгч нарын онцгой 
байр сууринд хамаарна. Эдгээр мэдүүлэгч нар тухайн орон нутгийн нөхцөл шаардлагыг 
сайн мэдэхгүй этгээдийн төлөө ажиллаж, тэдний барааг оруулах болон гаргах ажиллагааг 
хөнгөвчлөх үйлчилгээ үзүүлдэг учир олон улсын худалдаанд чухал байр суурь эзэлдэг. 
Тэдний гаалийн хууль тогтоомжийн талаарх мэдлэг нь гаалийн мэдүүлэг үйлдэх үед анхаарал 
болгоомжтой ажиллах нэмэлт үүрэг бий болгодог хэдий ч тэд өөрсдийн итгэмжлэгч (үндсэн 
этгээд, principal)-ийн бизнесийн үйл ажиллагаанд нь ерөнхийдөө хутгалдан ордоггүй. Иймээс 
тэд цаад үндсэн этгээдээс гаргаж өгсөн мэдээллийн үнэн зөвийг нягтлан шалгаж боломжоор 
хязгаарлагдмал байдаг.

Энэ байдлыг үндэслэн, Стандарт 24 нь хэрэв тухайн мэдүүлэгч үндсэн этгээдээс гаргаж 
өгсөн мэдээллийн үнэн зөвийг баталгаажуулахын тулд шаардлагатай бүх арга хэмжээг авсан гэж 
үзвэл түүний хүлээх үүрэг хариуцлага хязгаарлагдах ёстой гэдгийг зөвшөөрч байгаа. Тэгэхээр 
түүний үүрэг хариуцлагыг зохих ёсны анхаарал тавьсан байх шаардлагаар хязгаарлана гэдэг 
нь тухайн мэдүүлэгч ер бүсийн, эсхүл таарч тохирохгүй байгаа мэдээллийг асууж тодруулах 
үүрэгтэй гэсэн үг болохыг хүлээн зөвшөөрч байна. Гэвч энэ нь тухайн мэдүүлэгч түүнд гаргаж 
өгсөн бүх мэдээллийг нэгд нэггүй шалгаж үзэхийг шаардаагүй болно.

Гаалийн байгууллага аливаа нэг зөрчлийн нөхцөл байдлыг хянан үзэхдээ, мөн аливаа 
торгууль шийтгэлийн хэмжээг тогтоохдоо эдгээр хүчин зүйлийг анхаарч үзэх хэрэгтэй. (Ерөнхий 
хавсралтын Стандарт 3.39 болон түүний зааврыг үзнэ үү) 
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8.5. Давагдашгүй хүчин зүйлс

Стандарт 25

Гаалийн зөрчил нь давагдашгүй хүчин зүйлийн улмаас, эсхүл холбогдох этгээдийн хяналтаас 
гадуурх ямар нэг тохиолдлоос үүдэлтэй бөгөөд холбогдох этгээд хайхрамжгүй хандсан, эсхүл 
луйврын зорилго өвөрлөсөн асуудал байгаагүй бол тийнхүү тогтоосныг гаалийн байгууллага 
хүлээн зөвшөөрсөн тохиолдолд аливаа шийтгэл хүлээлгэхгүй.

Стандарт 25 нь давагдашгүй хүчин зүйлийн улмаас, эсхүл холбогдох этгээдийн хяналтаас 
гадуурх ямар нэг тохиолдлоос үүдэн гаалийн зөрчил үйлдэгдсэн бол гаалийн байгууллага 
ямар нэг шийтгэл ногдуулахгүй байхыг шаардаж байгаа. Энд бас тэнцүү чанарын (хэмнэг 
чанарын) зарчим үйлчилнэ. Энэ стандартад холбогдох этгээд буруу зүйл хийж байгаа гэдгээ 
бүрэн ухамсарлан ойлгож байж болох боловч өөрийн хяналтаас гадуурх нөхцөл байдлын 
улмаас тэгэхээс өөр аргагүй болсон тохиолдол хамаарна. Жишээлбэл, гаалийн хяналтад 
байгаа барааны хөдөлгөөнд тавьсан цаг хугацааны хязгаарлалтыг тээврийн хэрэгсэлд 
техникийн саатал гарсан, эсхүл цаг агаар муудсаны улмаас баримталж чадаагүй байх, эсхүл 
нисэх онгоц бараа ачиж, буулгахыг зөвшөөрөөгүй онгоцны буудалд зайлшгүй шаардлагаар 
буух болсон зэрэг тохиолдлууд байж болно. Гэвч, холбогдох этгээд тэгэх болсон шалтгаан 
болон тийнхүү тохиолдсон нөхцөл байдлыг гаалийн байгууллагад хангалттай үндэслэлтэйгээр 
нотлон харуулсан байх ёстой. 

Энэ Стандарт нь холбогдох этгээд хайхрамжгүй хандсан, эсхүл луйврын зорилго өвөрлөсөн 
байх тохиолдолд хамаарахгүй.

9. СААТУУЛСАН БАРААГ БУЦААН ОЛГОХ 
 БОЛОН БАТАЛГААГ ЦУЦЛАХ

Стандарт 26

Саатуулсан барааг, эсхүл түүнийг худалдсанаас олсон орлогыг аливаа гаалийн болон бусад татвар, 
бусад бүх хураамж, гарсан зардлыг хасч:
- тухайн гаалийн зөрчлийг бүрэн шийдвэрлэсний дараа уг бараа буюу орлогыг хүлээн авах эрх 

бүхий этгээдэд нэн даруй олгоно; эсхүл
- хэрэв тэр нь боломжгүй бол тодорхой хугацаанд өөрийн эзэмшилд байлгана.

Энэ тохиолдолд тухайн барааг хураан авах тухай, эсхүл түүнийг улсын орлого болгохоор 
хүлээн авахаас татгалзсанд тооцох шийдвэр гараагүй байх ёстой.

Аливаа нэг гаалийн зөрчлийг хэрхэн шийдсэнээс саатуулсан барааг хэрхэн захиран 
зарцуулах явдал хамаарна. Хэрэв холбогдох барааг хураан авсанд тооцож битүүмжлэх 
шийдвэр гарсан бол, эсхүл холбогдох барааг улсын орлого болгохоор хүлээн авахаас 
татгалзсанд тооцох шийдвэр гарсан бол тухайн бараа буюу түүнийг худалдан борлуулснаас 
олсн орлого төрийн өмч болно. Хэрэв тухайн бараа нь хориг, хязгаарлалтад хамрагдсан бол 
гаалийн байгууллага түүнийг буцаан гаргахыг, эсхүл устгахыг шаардаж болно.

Стандарт 26 нь хэрэв холбогдох барааг хураан авсанд тооцож битүүмжлээгүй, эсхүл 
түүнийг улсын орлого болгох зорилгоор хүлээн авахаас татгалзаагүй бол гаалийн байгууллага 
Стандарт 11-д заасны дагуу саатуулсан барааг түүнийг хүлээн авах эрх бүхий этгээдэд буцаан 
олгохыг шаардаж байгаа. Хэрэв холбогдох барааг Практик зөвлөмж 14, эсхүл 15-д заасны 
дагуу чөлөөлсөн (эзэнд нь олгосон) бол гаалийн байгууллага өөрт гаргаж өгсөн аливаа 
баталгааг цуцлах ёстой. 

Барааг худалдан борлуулсан, эсхүл Практик зөвлөмж 17-д зааснаар захиран зарцуулсан 
бол тийнхүү борлуулснаас олсон орлогыг эрх бүхий этгээдэд буцаан олгоно. Гэвч, гаалийн 
байгууллага уг орлогыг буцаан олгохоос өмнө аливаа гаалийн болон бусад татвар болон 
өөр бусад төлбөрийг, мөн холбогдох барааг худалдан борлуулахад гарсан бүх зардлыг хасч 
тооцож болно. 
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10. ЗӨРЧЛИЙГ ЗАХИРГААНЫ ЖУРМААР ХЯНАН ШИЙДВЭРЛЭХ 
ЯВЦАД ДАВЖ ЗААЛДАХ ЭРХ

Стандарт 27

Захиргааны журмаар шийдвэрлэх гаалийн зөрчилд холбогдсон аливаа этгээд асуудлыг харилцан 
зөвшилцөх замаар шийдвэрлэхийг хүлээн зөвшөөрөх арга зам сонгоогүй бол гаалийн байгууллагаас 
өөр хөндлөнгийн байгууллагад давж заалдах эрхтэй байна.

Зөрчлийг захиргааны журмаар шийдвэрлэх тохиолдолд давж заалдах эрхийн тухай 
Стандарт 27 нь зөрчлийг захиргааны журмаар хянан шийдвэрлэх ажиллагааны хоёр төрлийг 
(хэлбэрийг), өөрөөр хэлбэл, зөрчлийг захиргааны журмаар гаалийн байгууллагаас тогтоол 
шийдвэр гаргах замаар шийдвэрлэх болон харилцан зөвшилцөх замаар шийдвэрлэх хоёр 
хэлбэрийг ялган зааглаж өгч байгаа.

Зөрчлийг харилцан зөвшилцөх замаар шийдвэрлэх явдлын нэг зорилго нь өртөг зардал 
ихтэй бөгөөд цаг хугацаа их шаарддаг шүүх ажиллагаанаас зайлсхийх явдал болно. Энэ 
шийдэл нь холбогдох этгээд зөвшөөрөх эсэхээс шалтгаалдаг учир (хэрэв тийнхүү зөвшөөрсөн 
бол) ихэнх улсад дараа нь хөндлөнгийн бие даасан байгууллага (an independent authority)-д 
давж заалдах эрх олгодоггүй. Эдгээр улс нь хэрэв тухайн этгээд зөрчлийг харилцан зөвшилцөх 
замаар шийдвэрлэхийг зөвшөөрөөгүй бөгөөд хэргийг шүүх (a court of law)-ээр шийдүүлэх 
замыг сонгосон бол бие даасан байгууллагад хандах нөхцөл бүрдэнэ гэж үздэг.

Зарим улсад зөрчлийг харилцан зөвшилцөх замаар шийдвэрлэх явдлыг хэрэв шүүх 
байгууллага зөвшөөрсөн бол, эсхүл шүүх байгууллагын хяналтын дор гүйцэтгэх бол зөвшөөрөх 
нөхцөл тавьсан байдаг. Өөр бусад улсад хэрэв зөрчлийг тийнхүү харилцан зөвшилцөх замаар 
шийдвэрлэхээр болсон бол тэр тухай гаалийн байгууллага шүүх байгууллагад мэдэгдэх ёстой 
байдаг байна. Энэ хоёр шаардлага нь хоёулаа хэрэв гаалийн байгууллага тухайн этгээдэд зүй 
бус даралт шахалт үзүүлсэн бол тухайн этгээд шүүхэд хандах эрхтэй болохыг баталгаажуулж 
өгөх зорилготой болно.

Гаалийн байгууллага зөрчлийг захиргааны журмаар шийдэхдээ дангаараа шийдвэр гаргах 
(өөрөө тогтоол шийдвэр гаргах) замыг сонгосон бол холбогдох этгээд уг хэргийн талаар 
гаалийн байгууллагад хамааралгүй хөндлөнгийн бие даасан байгууллагад давж заалдах 
эрхтэй байх ёстой. Улсууд бас гаалийн байгууллага дотор харъяалах дээд шатны байгууллагад 
нь давж заалдаж болох эрхийг бий болгож болох боловч энэ нь эцсийн шатанд хөндлөнгийн 
бие даасан байгууллагад давж заалдах эрхийг орлож чадахгүй юм. Давж заалдах эрхийн 
талаарх илүү дэлгэрэнгүй тайлбарыг Ерөнхий хавсралтын 10 дугаар бүлэг болон түүний 
зааврыг үзнэ үү.

----------------------------------
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1. УДИРТГАЛ

Зорчигчид (аялагчид, жуулчид) аялан явах зуураа өөрсдийн ачаа тээш (бараа), мөн 
өөрсдийн тээврийн хэрэгслийн хамт гаалийн хяналтаар нэвтрэн өнгөрөх ёстой байдаг тул 
олон улсын аялал жуучлал өсөн нэмэгдэх нь гаалийн байгууллагын ажилд мэдэгдэхүйц нөлөө 
үзүүлдэг.

Гаалийн хяналтад хамрагдах ёстой хөдөлгөөнийг хөнгөвчлөх нь зорчигч болон гаалийн 
холбогдох байгууллагын аль алиных нь эрх ашигт нийцнэ. Гэвч үүнийг тухайн гаалийн нутаг 
дэвсгэрийн төсвийн, эдийн засгийн болон бусад амин чухал ашиг сонирхлыг хамгаалах, 
хориглосон эд зүйл оруулах, гаргахаас урьдчилан сэргийлэх, мөн гаалийн бусад зөрчлөөс 
урьдчилан сэргийлэх зэрэг гаалийн байгууллагад ногдуулсан бусад үүрэг хариуцлага алдагдах 
байдлаар гүйцэтгэж болохгүй юм.

Тусгай хавсралт J-гийн 1 дүгээр бүлэгт зорчигчдод зориулсан хамгийн хөнгөлөлттэй 
журам гэж юу байх, мөн үүнтэй холбогдуулан аль болох илүү хөнгөлөлт үзүүлэх үүднээс энэ 
конвенцын 2 дугаар зүйлд заасан зөвлөмжид онцгой анхаарал хандуулсан болно.

Энэхүү бүлэг аливаа нэг зорчигч (travelers, пассажиры) байнгын бус оршин суугч (түр 
оршин суугч, non-residents, нерезидент), эсхүл явж буй байнгын оршин суугч (departing 
residents, выезжающий резидент), эсхүл буцаж ирж байгаа оршин суугч (returning residents, 
возвращающийся резидент)-ийн аль нь вэ гэдгийг үл харгалзан, мөн уг зорчигч тээврийн 
хэрэгслийн ямар төрлөөр аялж явааг үл харгалзан бүх зорчигчдод хамаарах гаалийн журамд 
хамаарч байгаа. Энэ бүлэг нь зорчигчийн биедээ авч яваа (гар тээшиндээ тээж яваа), эсхүл 
ачаа тээшиндээ авч яваа, эсхүл тухайн тээврийн хэрэгслээр тээж яваа бараа, мөн түүний 
хувийн хэрэглээний тээврийн хэрэгсэлд хамаарна (хувийн хэрэглээний тээврийн хэрэгслийн 
нэр томьёоны тодорхойлолтыг харна уу).

Энэхүү бүлэг нь бас нэг улсад амьдардаг боловч өөр улсад ажилладаг ажилчин, багийн 
гишүүн (crew members, члены экипажа), мөн улсын хилээр байнга нэвтэрч байдаг бусад 
этгээдэд хамаарна. Гэвч эдгээр төрлийн зорчигчдод зарим хөнгөлөлт эдлүүлэхгүй байж болно. 

Энэхүү бүлэг нэг улсаас нөгөө улсад шилжин суурьших (байнга оршин суугаа газраа 
шилжүүлэн өөрчилж буй) этгээдэд хамаарахгүй.

Энэ заавар нь энэхүү бүлгийн албан ёсны заалтуудын хамрах хүрээг ойлгож мэдэхэд 
гаалийн байгууллагад тус дэм болох зорилготой болно. 

2. ТОДОРХОЙЛОЛТ

E1/F2 “хос гарцын систем” гэж ирж буй зорчигчдод 2 төрлийн гарцын аль 
нэгийг сонгох замаар гаалийн байгууллагад мэдүүлэх гаалийн хяналтын 
хялбарчилсан системийг хэлнэ. Ногоон өнгөөр ялгасан нэг гарц нь 
гаалийн татваргүй нэвтрүүлэх тоо хэмжээ, үнийн дүнгээс хэтрээгүй, мөн 
импортын хориг, хязгаарлалтад хамрагдаагүй бараа авч яваа зорчигчид 
ашиглах зориулалттай байна. Улаан өнгөөр ялгасан нөгөө гарц нь бусад 
зорчигчид ашиглах зориулалттай байна;

E2/F4 “Хувийн хэрэглээний тээврийн хэрэгсэл” гэж холбогдох этгээд зөвхөн 
хувийн хэрэглээнд зориулан оруулсан, эсхүл гаргасан автомашин болон 
чиргүүл, завь, нисэх онгоцыг, тэдгээрийн сэлбэг, ердийн дагалдах болон 
тоног хэрэгслийн хамт хэлнэ. Хүмүүсийг төлбөртэй тээвэрлэх тээврийн 
хэрэгсэл, мөн үйлдвэрлэлийн, эсхүл худалдааны зориулалттай барааг 
төлбөртэй, эсхүл төлбөргүй тээвэрлэх тээврийн хэрэгсэл үүнд хамаарахгүй;
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E3/F5 “Зорчигч” гэж дараах этгээдийг хэлнэ: ерөнхийдөө байнга оршин 
суудаггүй аль нэг улсын нутаг дэвсгэрт түр хугацаагаар орж байгаа 
(“байнгын бус оршин суугч), эсхүл тийм нутаг дэвсгэрээс гарч байгаа 
аливаа этгээд; мөн ерөнхийдөө байнга оршин суудаг аль нэг улсын нутаг 
дэвсгэрээс гарч байгаа (“явж буй байнгын оршин суугч”), эсхүл тийм 
нутаг дэвсгэрт эргэн ирж байгаа (буцаж ирж байгаа оршин суугч) аливаа 
этгээд;

E4/F3 “Хувийн хэрэглээний эд зүйлс” гэж зорчигчийн аяллын хугацаанд түүний 
хувийн хэрэглээнд шаардагдах (шинэ, эсхүл хуучин) бүх эд зүйлсийг 
хэлнэ. Үүнд тухайн аяллын нөхцөл байдлыг харгалзан үзэх бөгөөд 
арилжааны зорилгоор оруулж, гаргасан аливаа бараа хамаарахгүй;

E5/F1 “Түр хугацаагаар оруулах” гэж тодорхой барааг импортын гаалийн 
болон бусад татвараас болзолтойгоор чөлөөлж гаалийн нутаг дэвсгэрт 
оруулах гаалийн горимыг хэлнэ. Ийм барааг тусгай зорилгоор, мөн 
тогтоосон хугацааны дараа буцаан гаргах болзолтойгоор оруулах буюу 
чингэхдээ ашиглалтаас үүдэлтэй хэвийн элэгдэл хорогдлоос өөр ямар 
нэгэн өөрчлөлт ороогүй байвал зохино.

Энэ конвенцийн нэгээс дээш тооны хавсралтыг тайлбарлахад шаардлагатай нэр томьёоны 
бүх тодорхойлолтыг Ерөнхий хавсралтад оруулсан байгаа. Зөвхөн нэг горим буюу нэг практик 
ажиллагаанд хамаарах нэр томьёоны тодорхойлолт тухайн Тусгай хавсралт буюу тухайн 
бүлэгт байгаа. 

3. ХАМРАХ ХҮРЭЭ

Дор сийрүүлсэн нь, хэрэв шаардлагатай бол, энэ бүлэгт ашигласан зарим тодорхойлолтын 
хамрах хүрээг, мөн, хэрэв тохирохоор бол, эдгээр тодорхойлолтод орсон зарим нэр томъёо 
буюу үгийн утгыг тодотгон тайлбарласан болно.

Энэ конвенцид тодорхойлсон “хувийн хэрэглээний тээврийн хэрэгсэл” (means of transport 
for private use, транспортные средства личного пользования) гэдэг нэр томьёонд ямар 
хөдөлгүүртэйгээс үл шалтгаалан бүх төрлийн авто тээврийн хэрэгсэл хамаарна. Жишээлбэл, 
энэ нэр томьёонд шатахуун (бензин, дизель)-аар, цахилгаанаар болон нарны эрчим хүчээр 
ажилладаг авто тээврийн хэрэгсэл, мөн бүх төрлийн дугуй, түүний дотор мотоцикл, унадаг 
дугуй болон гурван дугуйт (шаахай), түүнчлэн тэдгээрийн чирч яваа чиргүүл хамаарна. 
Ерөнхийдөө байгалийн саадтай замаар явах чадвартай (“off-road vehicles”), моосттой (4 
дугуйгаараа хөтөлдөг (мааждаг), four wheel drive), засмал болон засмал бус замаар явах 
чадвартай авто тээврийн хэрэгсэл энэ тодорхойлолтод хамаарна.

Мөн энэхүү нэр томьёонд хөдөлгүүртэй, эсхүл хөдөлгүүргүй завь болон агаарын хөлөг 
орно.

Сэлбэг хэрэгсэл (spare parts), ердийн дагалдах (туслах) хэрэгсэл болон тоног хэрэгсэл 
(normal accessories and equipment) бүхий “тээврийн хэрэгсэл”-ийг тодорхойлох явцад энэ бүлэгт 
заасан хөнгөлөлтийг үзүүлэх эсэхийг ялган зааглахдаа тэдгээрийг зөвхөн тухайн зорчигчийн 
хувийн хэрэглээнд зориулан оруулж, эсхүл гаргаж байгааг тогтоох явдал болно. Хүмүүсийг 
төлбөртэй тээвэрлэх тээврийн хэрэгсэл, мөн үйлдвэрлэлийн, эсхүл худалдааны зориулалттай 
барааг төлбөртэй, эсхүл төлбөргүй тээвэрлэх тээврийн хэрэгсэл нь энэхүү бүлэгт хамаарахгүй.

Энэ бүлэгт тодорхойлсон “зорчигч” гэдэг ухагдахуун нь хамрах хүрээний хувьд өнөөдөр 
аялал, жуулчлалын талаар хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж буй олон улсын хэд хэдэн баримт 
бичигт заасан уламжлалт “жуулчин” гэдэг ухагдахуунаас илүү өргөн утгатай юм. Энэхүү нэр 
томьёо нь аяллын зорилгоос үл хамааран нэг улсаас нөгөө улс руу зорчиж байгаа бүх хүмүүст 
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хамаарна. Жишээлбэл, аяллын зорилго нь аялал жуулчлал болон амралт сувиллын бусад 
хэлбэр, ажил алба, сургалт, мөн гэр бүлийн (амин хувийн) ямар ч асуудал байж болно.

“Зорчигч”-ийн тодорхойлолтод ашиглагдсан “улс” гэдэг үгийг хаана хэрэглэж байгаагаас 
хамааран тодорхой бүс нутаг, эсхүл бүлэг улс (regions or groups of countries), жишээлбэл, 
Европын Холбоо, мөн түүнчлэн Хонг Конг тусгаар улс биш нутаг дэвсгэр хамаарагдахаар 
тайлбарлана.

Аливаа нэг этгээд аль нэг улсад үндсэндээ буюу байнга оршин суудаг бол түүнийг тухайн 
улсад байнга оршин суудаг гэж үзэж болно. Гэвч аливаа этгээдийн оршин суугаа газрыг 
үндэсний хууль тогтоомжийн дагуу тодорхойлно.

“Хувийн хэрэглээний эд зүйлс” гэсэн тодорхойлолтод орсон “аялал” гэдэгт тухайн 
зорчигчийн өөрийнх нь аялал, мөн түүнчлэн дамжин өнгөрөх хугацаанд байгаа газар (завсрын 
саатал, буудал) хамаарна.

“Түр хугацаагаар оруулах” гэсэн тодорхойлолтод тухайн гаалийн нутаг дэвсгэрт байх 
хугацаанд “барааны ашиглалтаас үүдэлтэй хэвийн элэгдэл хорогдол” гэсэн нь тухайн барааг 
өөрчлөлт оруулалгүйгээр буцаан гаргасан гэж үзэхэд саад болохгүй. 

Түр хугацаагаар оруулсан барааны хувьд түүний хэвийн байдлыг хангах зорилго бүхий 
ажиллагаа явуулж бас болно. Жишээлбэл, түр хугацаагаар оруулсан машин (суурь машин) 
болон төхөөрөмжийн хувьд тэдгээрийн хэвийн ажиллагааг хангах ердийн засвар үйлчилгээ 
хийхийг зөвшөөрнө. Харин түр хугацаагаар оруулсан бараанд бодитой томоохон засвар 
хийх шаардлагатай бол гаалийн байгууллага уг барааг эхлээд дотоодод боловсруулахаар түр 
хугацаагаар оруулах горимд байршуулахыг шаардаж болно.

4. ЗАРЧИМ

4.1. Зорчигчдод хамаарах гаалийн журам 

Стандарт 1 

Зорчигчдод хамаарах гаалийн журам нь энэ бүлгийн заалтаар мөн холбогдолтой бол Ерөнхий 
хавсралтын заалтаар зохицуулагдана.

Шинэчлэн найруулсан Киотогийн конвенц нь заавал дагаж мөрдөх хэд хэдэн үндсэн 
заалттай бөгөөд тэдгээр нь Ерөнхий хавсралтад байдаг. Гаалийн байгууллагууд өөрсдийн 
өдөр тутмын үйл ажиллагаандаа мөрдлөг болгон ажилладаг гаалийн горим болон практик 
ажиллагааг хоорондоо уялдуулж, хялбарчлахад хэрэгтэй гэж үзсэн гол гол зарчмууд Ерөнхий 
хавсралтад тусгагдсан байгаа.

Ерөнхий хавсралтын тэдгээр үндсэн заалтууд нь бүх Тусгай хавсралт болон бүх бүлэгт 
хамааралтай учир тэдгээр үндсэн заалтууд бүгд Зорчигчид хамаарна. Энэ бүлгийн заалтыг 
хэрэгжүүлэхдээ түүгээр зохицуулагдаагүй асуудлын хувьд Ерөнхий хавсралтын хөнгөлөлтийн 
ерөнхий зарчмуудыг байнга удирдлага болгон ажиллавал зохино. Ялангуяа, Ерөнхий 
хавсралтын Ерөнхий зарчмын тухай 1 дүгээр бүлэг, Бүрдүүлэлт болон гаалийн ёс журмын 
бусад ажиллагааны тухай 3 дугаар бүлэг, Гаалийн хяналтын тухай 6 дугаар бүлэг, Мэдээлэл 
технологийн тухай 7 дугаар бүлэг болон Гаалийн байгууллагын мэдээлэл, шийдвэр болон 
урьдчилсан шийдвэрийн тухай 9 дүгээр бүлгийг Зорчигчийн тухай энэ бүлэгтэй холбож 
уншина. Хэлэлцэн тохирогч Талууд ялангуяа Ерөнхий хавсралтын Стандарт 1.2-ыг анхаарах 
ёстой бөгөөд үндэсний хууль тогтоомждоо энэ бүлэгт заасан горим журам болон практик 
ажиллагааны хувьд хангасан байвал зохих болзол нөхцөл, мөн хийж гүйцэтгэсэн байх ёс 
журмын ажиллагааг заасан байна.

Хэлэлцэн тохирогч Талууд энэ конвенцийн 2 дугаар зүйлд заасны дагуу энэ бүлэгт зааснаас 
илүү хөнгөлөлт үзүүлэхийг эрмэлзэнэ.
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4.2. Эрх тэгш байдал

Стандарт 2 

Энэ бүлэгт дурдсан гаалийн журмыг зорчигчдын иргэншил/харъяаллыг үл харгалзан мөрдөнө.

Энэ Стандарт нь гаалийн харилцаанд иргэншил/харьяаллыг үндэслэсэн ялгаварлан 
гадуурхахаас зайлсхийх явдал юм. Нөгөөтэйгүүр, зорчигчид байнгын, эсхүл түр оршин суугч 
гэсэн статусаас хамааран янз бүрийн нэр хаягтай байж болно.

5. ҮЙЛЧЛЭХ ХҮРЭЭ

5.1. Эрх бүхий гаалийн байгууллага

Стандарт 3

Зорчигчид холбогдох гаалийн ёс журмын ажиллагааг хийж гүйцэтгэх гаалийн газрыг гаалийн 
байгууллага тогтооно. Гаалийн байгууллага эдгээр газрын эрх хэмжээ, байршил болон ажлын 
цагийг тогтоохдоо ялангуяа газар зүйн нөхцөл байдал болон зорчигчдын хөдөлгөөний тухайн 
үеийн цаг хүрээг харгалзан үзнэ.

Зорчигчидтой холбоотой ёс журмын ажиллагаа явуулах эрх бүхий гаалийн газар нь хил 
дээр болон нутгийн гүнд (жишээлбэл, онгоцны буудал дээр, эсхүл төрөм замын буудал дээр) 
байрлаж болно.

Зарим тохиолдолд холбогдох улсын гаалийн газрууд нь нэг газар ажиллаж, мөн заримдаа 
нэг байр байшинд ажиллаж дундын хил дээр хамтарсан хяналт (joint controls) тавьдаг 
байна. Хамтарсан хяналт бий болгосон улсуудаас гадна зарим улс хамтарсан гаалийн газар 
(зэрэгцсэн гаалийн газар, mutual juxtaposed Customs offices) байгуулж, тэнд нь хоёр улсын 
гаалийн байгууллагын нэрийн өмнөөс нэг байцаагч ажилладаг байна. (Ерөнхий хавсралтын 
Шилжилтийн Стандарт 3.4 болон 3.5-ын зааврыг бас үзнэ үү).

Зорчигч гаалийн хяналтаар нэвтрэн өнгөрөх ажиллагааг түргэсгэх өөр нэг арга нь хилээр 
гарах улсад урьдчилсан бүрдүүлэлт хийх боломжийг бүрдүүлэх явдал болно.

“Урьдчилсан бүрдүүлэлт” гэдгийг олон улсын нисэх онгоцны хэд хэдэн буудал дээр 
ашиглаж байгаа бөгөөд тэр нь тодорхой нэг улс руу явах зорчигчийн очих улсад хийгдэх 
гаалийн ёс журмын бүх ажиллагааг тухайн онгоц нисэхээс өмнө хийж гүйцэтгэх боломж 
олгодог систем юм. Ийм гаалийн бүрдүүлэлтийг гадаад улсын гаалийн ажилтнууд эзэн орон 
(the host country)-той урьдчилан байгуулсан хэлэлцээрийн дагуу эзэн улсын нисэх онгоцны 
буудал дээр ирж байрлан, хийж гүйцэтгэнэ. Эзэн оронд ажиллаж байгаа гадаадын гаалийн 
байцаагч нарын үйл хөдлөл болон хууль сахиулах арга хэмжээний эрх зүйн статус нь эзэн 
орноос тэдэнд зөвшөөрсөн эрх мэдлийн хүрээнд байна. 

“Урьдчилсан бүрдүүлэлт”-ийн энэ системийн зорилт нь онгоц очих газрын онгоцны буудал 
дээр ирэх үед зорчигчдыг хүлээлгэн байж хийх байсан ёс журмын ажиллагааг хийж гүйцэтгэх 
үүднээс онгоц нисэхээс өмнөх хүлээлтийн цагийг ашиглах явдал юм.

Зарим байгууллага зорчигчдод хийх шаардлагатай ёс журмын ажиллагааг олон улсын 
галт тэрэг, гаталгаа усан онгоц (ferries) болон далайн аяллын усан онгоц (cruise ships)-н дээр 
хийж дуусгах талаар заасан байдаг.

Зорчигчийн ёс журмын ажиллагааг хийж дуусгах гаалийн газрын ажлын цагийг 
тодорхойлохдоо зорчигчийн хэрэгцээ шаардлага, мөн (гаалийн) байгууллагаас өргөн хүрээний 
үйлчилгээ үзүүлэх боломжийг харгалзан үзэх шаардлагатай. Зорчигчийн ёс журмын ажиллагааг 
хийж дуусгах үүрэгтэй гол гол гаалийн газрууд хэрэв зорчигчийн тасралтгүй хөдөлгөөнтэй бол 
өдөрт 24 цаг нээлттэй байх ёстой бөгөөд хэрэв тэгэх шаардлагагүй бол зорчигчийн тухайн 
улсад орох, эсхүл түүнээс гарах урсгалд тохируулан тогтоосон цагт ажилладаг байх ёстой. 
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(Ерөнхий хавсралтын Стандарт 3.1-ийн зааврыг үзнэ үү).

"Тогтоосон" цаг гэдэг нь арилжааны барааны бүрдүүлэлт хийх цагаар хязгаарлагдах 
албагүй бөгөөд хэрэв хөдөлгөөн ихтэй бол уртасгасан цагаар ажиллавал зохино. Жишээлбэл, 
зорчигчдод бүрдүүлэлт хийх өдөр тутмын ажлын цаг нь ердийн ажиллах цагаас гадна бас 
ердийн ажлын цаг эхлэхээс өмнө болон/эсхүл ердийн ажлын цаг дууссанаас хойш хэд хэдэн 
цаг байж болно.

5.2. Ёс журмын ажиллагааг тээврийн хэрэгслээс буулгүйгээр гүйцэтгэх

Стандарт 4

Гаалийн холбогдох хяналтын шаардлагыг хангасан бол, өөрсдийн хувийн хэрэглээний тээврийн 
хэрэгслээр тухайн улсад орж байгаа, эсхүл тухайн улсаас гарч байгаа зорчигчид гаалийн ёс 
журмын шаардлагатай ажиллагааг өөрсдийн зорчиж байгаа тээврийн хэрэгслээ орхилгүйгээр 
хийж гүйцэтгэж болно.

Практик зөвлөмж 5

Худалдааны үйл ажиллагаанд ашиглах зориулалттай автомашин, эсхүл галт тэргээр тухайн улсад 
ирж байгаа, эсхүл түүнээс явж байгаа зорчигчид гаалийн ёс журмын шаардлагатай ажиллагааг 
өөрсдийн зорчиж байгаа тээврийн хэрэгслээ орхилгүйгээр хийж гүйцэтгэхийг зөвшөөрнө.

Эдгээр заалтыг мөрдвөл зохих ерөнхий дүрэм гэж үзэх нь зүйтэй. Гэвч энэ нь гаалийн 
байгууллага зарим үед аливаа этгээдээс хувийн хэрэглээний тээврийн хэрэгслээсээ буухыг 
шаардахад саад болохгүй.

Аль нэг улс руу орж байгаа, эсхүл түүнээс гарч байгаа зорчигч гаалийн байгууллагад 
хамааралгүй дүрэм журамд заасан шаардлагыг биелүүлэхээр хувийн хэрэглээний тээврийн 
хэрэгслээ орхиж явах (түүнээс буух) шаардлага гарч болно (жнь: хилийн шалган нэвтрүүлэх 
(цагаачлалын) албаны, эсхүл хорио цээрийн хяналтын журмын дагуу), эсхүл гаалийн тодорхой 
нэг горимын шаардлагыг ханган биелүүлэх (жнь: түр хугацаагаар оруулах бичиг баримт 
бүрдүүлэх) зорилгоор илүү тохиромжтой гэж үзэн хувийн хэрэглээний тээврийн хэрэгслээс 
холдож болно. Эдгээр нь энэхүү Стандарт буюу Практик зөвлөмжийг зөрчсөн хэрэг болохгүй.

Стандарт 4-ийн заавар нь мөн Практик зөвлөмж 5-д хамаарна. Түүний нэгэн адил хил 
хүртэл аялсан автобус, эсхүл галт тэрэгнээс зорчигчдыг буухыг шаардах нь Практик зөвлөмж 
5-ыг зөрчсөн хэрэг болохгүй.

5.3. Хос гарцын систем

Практик зөвлөмж 6

Хос гарцын систeмийг зорчигчдод гаалийн хяналт тавих, мөн тэдний авч яваа бараанд болон, 
шаардлагатай бол, тэдний хувийн хэрэглээний тээврийн хэрэгсэлд бүрдүүлэлт хийхэд ашиглавал 
зохино.

Хос гарцын систeм (хоёр гарцын тогтолцоо, the dual-channel system, двухканальная 
система) нь гаалийн байгууллага улсын хилээр орж ирж буй зорчигчийн урсгалыг боловсронгуй 
болгох, мөн зорчигчдын өсөн нэмэгдэж буй тоонд тохируулан гаалийн байгууллагын 
боловсон хүчнийг нэмэлгүйгээр гаалийн хяналтыг үр дүнтэй явуулах боломжийг бүрдүүлсэн 
хялбарчилсан систем юм. Хос гарцын системийг бусад хяналт, тухайлбал, валютын хяналт 
болон авто тээврийн хэрэгслийн даатгалын гэрчилгээний хяналттай хамтатган ашиглаж болно. 
Гэвч бүх зорчигч, тэдний бүх ачаа тээш, мөн хэрэв байгаа бол, бүх тээврийн хэрэгслийг хянаж 
шалгавал хос гарцын системийн ашиг тус гэж байхгүй болно.

Хос гарцын системийн талаар Агаараар ирж буй зорчигчдод тавих, хос гарцын системд 
суурилсан гаалийн хялбарчилсан хяналтын тухай ДГБ-ын зөвлөмж (1971 оны 6 дугаар сарын 
8)-д, мөн Далайгаар ирж буй зорчигчдод тавих, хос гарцын системд суурилсан гаалийн 
хялбарчилсан хяналтын тухай ДГБ-ын зөвлөмж (1972 оны 6 дугаар сарын 5)-д заасан байгаа. 
Эдгээр зөвлөмжийг Зүүлт I-д хавсаргасан болно.
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Гаалийн байгууллага хос гарцын системийг гаалийн аль тохиромжтой бүх орох боомтод, 
түүний дотор нисэх онгоцны буудал, усан онгоцны буудал, төмөр замын терминал болон 
хуурай замын хилийн гарцуудад хэрэгжүүлэхийг эрмэлзэх хэрэгтэй. Төмөр замаар зорчигчдын 
хувьд гаалийн бүрдүүлэлтийн бусад хэлбэрээс илүү хөнгөлөлттэй илт давуу нөхцөл бүрдсэн 
төмөр замын өртөөнд, мөн дараах нөхцөл бүрдсэн тохиолдолд уг системийг бий болгож 
болно:

(1) тухайн өртөөний ирэх чиглэлийн тавцан нь гаалийн хяналтыг үр ашигтай байх 
нөхцөлийг хангах замаар зорчигчийн гарц бий болгох боломжтой байх; мөн

(2) тухайн өртөө нь галт тэрэгний хувьд аль нэг улс руу орж байгаа анхны зогсоол байх, 
мөн тухайн галт тэрэгний эцсийн зогсоол байх.

5.4. Зорчигчийн болон/эсхүл түүний ачаа тээшний жагсаалт

Практик зөвлөмж 7

Ямар төрлийн тээврийн хэрэгслээр зорчиж байгаагаас үл хамааран зорчигчдын жагсаалтыг, эсхүл 
тэдний биедээ авч яваа ачаа тээшний жагсаалтыг гаалийн зорилгоор тусгайлан гаргаж өгөхийг 
шаардахгүй.

Энэхүү Практик зөвлөмж нь агаараар ирж буй, эсхүл явж буй зорчигчийн тухай Зөвлөлийн 
1976 оны 5 дугаар сарын 22-ны өдрийн тогтоолоос урган гарч, мөн түүний хамрах хүрээг 
өргөтгөж байгаа.

“Тусгайлсан жагсаалт” гэдгийг ерөнхийдөө гаалийн (хяналтын) зорилгоор үйлддэг 
зорчигчийн манифест гэж тодорхойлж болно. Энэ манифестыг гаалийн байгууллагад хэрэгтэй 
зүйл гэхэд эргэлзээтэй бөгөөд авиа компани, далайн тээврийн компани зэргийн хувьд тийм 
манифест үйлдэх, мөн гаалийн байгууллагад гаргаж өгөх нь их төвөгтэй байдаг байна. 
Тиймээс, хэрэв тийм жагсаалт шаардлагатай бол тээвэрлэгчийн ердийн бүртгэл мэдээллийг 
үндэслэн үйлдсэн зорчигчдын жагсаалтыг хүлээн зөвшөөрвөл зохино.

Гэвч энэ Практик зөвлөмж нь гаалийн байгууллага тодорхой нэг тээврийн хэрэгслээр ирж 
байгаа, эсхүл явж байгаа зорчигчдын тоотой холбоотой мэдээлэл гаргаж өгөхийг шаардахад 
саад болохгүй.

5.5. Зорчигчийн урьдчилсан мэдээлэл

Практик зөвлөмж 8

Гаалийн байгууллага нь бусад агeнтлаг болон худалдаанд оролцогч нартай хамтран ажиллах 
хүрээнд, зорчигчдод тавих гаалийн хяналт болон тэдний авч яваа барааны бүрдүүлэлтийг 
хөнгөвчлөх зорилгоор, боломжтой бол, олон улсын хэмжээнд стандартчилагдсан зорчигчдын 
мэдээллийг урьдчилан авах аргыг нэвтрүүлэхийг эрмэлзэнэ.

Зорчигчийн урьдчилсан мэдээлэл (зорчигчдын мэдээллийг урьдчилан авах арга, Advance 
Passenger Information – API, предварительная информация о пассажирах) нь Практик зөвлөмж 
7-д дурдсан “тусгайлсан жагсаалт”-аас дараах байдлаар өөр юм: Зорчигчийн урьдчилсан 
мэдээллийг худалдаанд оролцогч тал (агаарын тээврийн компани, далайн тээврийн компани, 
гэх мэт) гаргаж өгөхөд бэлэн байх ёстой, мөн түүнийг гаргаж өгөх талаар гаалийн байгууллага 
болон худалдаанд оролцогч тал хоорондоо харилцан тохиролцсон байх ёстой байдаг бөгөөд 
тийнхүү гаргаж өгөх нь хоёр талд аль алинд нь ашиг тустай байдаг. Гэвч ямар мэдээлэл гаргаж 
өгөх нь хувийн мэдээллийн нууцлал болон мэдээллийг хамгаалах тухай хууль тогтоомжоос 
хамаарна.

Гаалийн байгууллагад хэрэгтэй зүйл гэвэл гаалийн хяналтыг илүү оновчтой болгох зорилт 
бүхий эрсдэлийн менежментэд тустай мэдээллийг зорчигч ирэхээс өмнө хүлээн авах явдал 
болно. Зорчигчдод хэрэгтэй зүйл гэвэл гаалийн байгууллага зорчигчийн урьдчилсан мэдээлэлд 
хийсэн дүн шинжилгээ, үнэлэлт дүгнэлтийг үндэслэн тэд холбогдох улсад ирэхээс өмнө тэдний 
эрсдэлийн түвшинг (урьдчилан) тодорхойлсон байхад оршино. Гаалийн байгууллага эрсдэлийг 
илүү зөв онилсноор ихэнх зорчигч өчүүхэн бага эрсдэлтэй, эсхүл эрсдэлгүй гэж үнэлэгдэн, мөн 
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тэднийг ирэхэд нь гаалийн хяналтыг хамгийн бага хэмжээнд тавих, эсхүл гаалийн хяналтгүй 
чөлөөтэй нэвтрүүлэх боломж бүрдэнэ.

Зорчигчийн урьдчилсан мэдээллийг гаалийн байгууллага болон худалдаа, үйлчилгээний 
зохих компани хоорондын компьютерын холболтоор дамжуулан онлайнаар илгээх явдлыг илүү 
зөв зүйтэй гэж үзэж байгаа. Олон улсын хэмжээнд стандартчилагдсан формат (жнь: машинаар 
уншдаг паспортууд, цахим мэдээлэл харилцан солилцох (EDI) мессэжүүд) ашиглавал өртөг 
зардал буурч, бүх тал маш тодорхой мэдээлэлтэй болно.

Мөн зорчигчийн урьдчилсан мэдээлэл нь хил дээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа бусад 
агентлагуудад ч ач холбогдолтой байдаг учраас зорчигчийн урьдчилсан мэдээлэл гаргаж 
өгөх талаар худалдаа, үйлчилгээний байгууллагуудтай хийх хэлэлцээнд баримтлах төрийн 
нэгдсэн бодлого боловсруулж батлахыг зөвлөж байгаа. Ялангуяа, хилийн шалган нэвтрүүлэх 
(цагаачлалын асуудал эрхэлсэн) байгууллага зорчигчийн урьдчилсан мэдээллийг хүлээн 
авснаар зорчигч ирэхээс өмнө, эсхүл зорчигчдын мэдээллийг урьдчилан авах аргыг хэрэгжүүлэх 
тухай одоо мөрдөж зарим арга хэмжээнд заасан шиг тухайн зорчигч гадаадаас аялалд 
мордохын өмнө түүний цагаачлалын статусыг баталгаажуулах ач холбогдолтой юм. Ингэснээр 
хилийн шалган нэвтрүүлэх (цагаачлалын асуудал эрхэлсэн) байгууллагууд зорчигчдыг ирэх 
үед хийгдэх ёс журмын ажиллагааг багасгаж, мөн бүрдүүлэлтийг түргэвчлэх замаар зорчигч 
болон худалдаанд оролцогч талуудад илүү тус хүргэх боломжтой болно.

Хэлэлцэн тохиролцогч Талууд Гаалийн хамтын ажиллагааны зөвлөл болон Олон улсын 
агаарын тээврийн нийгэмлэгээс гаалийн байгууллага болон агаарын тээврийн байгууллагад 
зориулж хамтран баталсан Зорчигчийн урьдчилсан мэдээллийн тухай заавар (the Joint CCC/
IATA Guidelines for Customs administrations and Air carriers on Advance passenger information, 
1993 оны 6 дугаар сар)-ыг чиглэл болгон харах хэрэгтэй. Ялангуяа Зорчигчийн урьдчилсан 
мэдээллийн хууль эрх зүйн холбогдолтой асуудлыг анхаарч үзэх ёстой.

5.6. Аман мэдүүлэг

Практик зөвлөмж 9 

Зорчигч өөрийн авч яваа барааны хувьд амаар мэдүүлэг өгөхийг зөвшөөрнө. Гэхдээ зорчигчдын 
авч яваа арилжааны шинжтэй импорт, экспортын барааг, эсхүл үнэ, тоо хэмжээний хувьд үндэсний 
хууль тогтоомжид заасан хэмжээнээс хэтэрсэн барааг гаалийн байгууллага бичгээр, эсхүл цахим 
сүлжээгээр мэдүүлэхийг шаардаж болно.

Энэхүү Практик зөвлөмжид заасан бараанд хамаарах бичгээр үйлдсэн, эсхүл цахимаар 
илгээсэн мэдүүлэг нь барааг дотоодын хэрэглээнд зориулан оруулахад шаарддаг ердийн 
мэдүүлэг, эсхүл ямар нэг хялбарчилсан мэдүүлэг байж болно. Гаалийн байгууллага тэдгээр 
мэдүүлгийн оронд үнийн нэхэмжлэх, эсхүл худалдааны бусад бичиг баримт гаргаж өгөхийг 
шаардаж болно.

Энэхүү Практик зөвлөмж нь хэрэв гаалийн байгууллага гаалийн зөрчил үйлдсэн гэж 
сэжиглэж байгаа бол бичгээр мэдүүлэг гаргаж өгөхийг шаардахад саад болохгүй.

5.7. Хүний биед үзлэг хийх

Стандарт 10

Гаалийн хяналтын зорилгоор хүний биeд хийх үзлэгийг зөвхөн онцгой тохиолдолд, мөн барааг 
хилээр хууль бусаар нэвтрүүлэх үйлдэлд, эсхүл бусад зөрчилд сэжиглэх бодит үндэслэл байгаа 
үeд хийнэ.

Энэхүү Стандартын гол зүйл нь гаалийн байгууллага сэжиг бүхий ноцтой зөрчлийг 
илрүүлэх өөр боломжтой арга байхгүй бол зорчигчийн биед үзлэг хийж болохыг тодорхой 
болгож өгч байгаа юм.

Хүний биед хийх үзлэгийг зөвхөн ижил хүйсийн байцаагчаар хийлгэх ёстой гэдэг нь 
олон улс хэмжээнд тогтсон практик юм. Илүү гүнзгийрүүлсэн үзлэг (нэгжлэг, intimate search)-
ийг анагаахын шинжлэх ухааны (эмнэлгийн) зохих мэдлэгтэй хүнээр хийлгэх нь бас нэмэлт 
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үндсэн шаардлага болно. Энэ нь уг үзлэгийг (нэгжлэгийг) эрүүл мэндийн талаар хангалттай 
боловсрол мэдлэгтэй хүнээр хийлгэснээр нэгжүүлж буй хүний эрүүл мэндэд ямар нэгэн эрсдэл 
учруулахгүй байх учир утгатай юм. Зарим оронд ийм төрлийн үзлэгийг (нэгжлэгийг) зөвхөн 
мэргэшсэн эмч, эмнэлгийн ажилтан хийдэг.

Хүний биед үзлэг (нэгжлэг) хийх ажиллагааны төрөл (хэлбэр) болон зэрэглэл (түвшин) 
нь сэжгийг хэр үндэслэлтэй тогтоосноос хамаардаг. Сэжиглэх үндэслэл нь баттай (high level 
of suspicion) бол илүү нарийн үзлэг (нэгжлэг, intrusive personal search) хийх бөгөөд тийм ч 
баттай биш (a lesser level of suspicion) бол хувцасны гаднаас нь тэмтрэх байдлаар (a frisk or 
pat down) үзлэг (нэгжлэг) хийх нь тохиромжтой байдаг.

5.8. Зорчигч авч яваа бараагаа хадгалуулах

Стандарт 11

Зорчигчийн авч яваа барааг гаалийн холбогдох горимоор бүрдүүлэлт хийх, буцаан гаргах, эсхүл 
үндэсний хууль тогтоомжийн дагуу өөр журмаар захиран зарцуулах хүртэл гаалийн байгууллагаас 
тогтоосон нөхцөлийн дагуу дараах тохиолдолд агуулахад, эсхүл өөр ямар нэгэн байдлаар хадгална:

- тухайн зорчигчийн хүсэлтээр;
- тухайн бараанд шууд бүрдүүлэлт хийх боломжгүй; эсхүл
- уг бараанд энэ бүлгийн бусад заалт хамаарахгүй бол.

Зорчигч бараагаа гаалийн холбогдох горимд байршуулахыг хүлээх зуур дараах тохиолдолд 
холбогдох барааг хадгалуулах хүсэлт тавих эрхтэй байна:

- холбогдох бараа гаалийн татвартай бөгөөд зорчигч татвараа шууд төлөх хангалттай 
хэмжээний мөнгөгүй байх;

- зорчигч барааг зөв ялган таних болон/эсхүл гаалийн үнийг нотлох баримт олж авах 
зорилгоор гаалийн хяналтын бүсээс гарч явах шаардлагатай болсон бол;

- хэрэв тухайн барааг оруулахад хязгаарлалт тогтоосон бөгөөд зорчигч шаардлагатай 
зөвшөөрөл авахаар өргөдөл гаргаж өгөх сонголт байгаа бол;

- Хэрэв тухайн барааг оруулахад хориг, хязгаарлалт тогтоосон бөгөөд зорчигч уг барааг 
буцаан гаргахаар болсон (хэрэв ийм сонголт байдаг бол);

- Практик зөвлөмж 9-д заасны дагуу Барааны мэдүүлгийг бичгээр гаргаж өгөх шаардлагатай 
бөгөөд зорчигч Барааны мэдүүлэг үйлдэж, гаргаж өгөхөд хугацаа шаардлагатай бол.

“Зорчигчийн хүсэлтээр” барааг хадгалах болон “холбогдох барааны бүрдүүлэлтийг шууд 
хийх боломжгүй байх тохиолдолд” барааг хадгалах хоёр нь нарийн зааг ялгаатай байдаг. 
Зарим тохиолдолд дээрх хоёрын шалтгаан нөхцөл нь адилхан байж болно. Гэвч дээрх 
жишээнээс үзэхэд зорчигч олон янзын сонголттой байна, түүний дотор бараа хүлээн авахаас 
татгалзаж болно. Ийнхүү барааг хадгалах нь гаалийн байгууллагаас шалтгаалж байгаа учир 
зорчигч ямар горим журам сонгох нь эцсийн эцэст түүний өөрийнх нь дурын асуудал болно. 
Ийнхүү барааг хадгалах нь бас зөвхөн зорчигчийн ая тухыг бодолцсон асуудал биш юм.

Барааг хадгалахтай холбогдуулан аливаа болзол нөхцөл заах нь үндэсний хууль 
тогтоомжид хамааралтай болно. Зарим (гаалийн) байгууллага барааг хувийн агуулахад, 
эсхүл хялбарчилсан журмаар гаалийн (баталгаат) агуулахад байршуулахыг зөвшөөрдөг. 
Зарим байгууллага зорчигчдын барааг маш богино хугацаагаар хадгалах зориулалттай тусгай 
агуулахтай байдаг.

5.9. Биеэс тусдаа илгээсэн ачаа тээш

Стандарт 12 

Биeэс тусдаа яваа (өөрөөр хэлбэл, зорчигчоос өмнө, эсхүл хойно ирж байгаа, эсхүл хамт явж 
байгаа) ачаа тээшинд биедээ авч яваа ачаа тээшинд хамаарах горимын дагуу, эсхүл гаалийн бусад 
хялбарчилсан горимын дагуу бүрдүүлэлт хийнэ.
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Энэ бүлэгт хэрэглэсэн “биеэс тусдаа илгээсэн ачаа тээш” (unaccompanied baggage) гэсэн 
ойлголт нь Олон улсын иргэний агаарын тээврийн байгууллага (Иргэний нисэхийн олон улсын 
байгууллага)-ын (Чикагогийн конвенцын) Хөнгөлөлтийн хавсралт 9 (the ICAO Facilitation 
Annex 9)-д хэрэглэсэн нэр томьёотой шууд холбоотой. Тэнд “биеэс тусдаа илгээсэн ачаа 
тээш” гэдгийг түүнийг эзэмшиж буй зорчигч, эсхүл багийн гишүүнтэй нэг онгоцонд, эсхүл өөр 
онгоцонд ачаа (freight) маягаар тээвэрлэж байгаа ачаа тээш (baggage) гэж тодорхойлсон 
байдаг. Гэвч (энэ бүлгийн) энэ заалт нь зорчигчийн биеэс тусдаа явуулсан (илгээсэн) ачаа 
тээш нь ердийн ачаа (normal cargo)-наас ялгаатай гэж үзэж байгаа.

Биеэс тусдаа явуулсан ачаа тээшинд байгаа хувийн хэрэглээний эд зүйлсээс бусад барааг 
импортын гаалийн болон бусад татвараас чөлөөлж оруулах нь биеэс тусдаа явуулсан ачаа 
тээшинд байгаа тийм бараанд хамааралтай байх албагүй бөгөөд Барааны мэдүүлэг гаргаж 
өгөхийг шаардаж болно.

Зорчигч биеэс тусдаа явуулсан ачаа тээшинд байгаа барааг импортын гаалийн болон 
бусад татвараас чөлөөлж оруулах хүсэлт гаргасан бол гаалийн байгууллага тухайн этгээд 
жинхэнээсээ гадаадаас ирсэн болохыг нотлох баримт шаардаж болно.

Биеэс тусдаа явуулсан ачаа тээшний бүрдүүлэлтэд хамаарах хялбарчилсан горимд зарим 
гаалийн нутаг дэвсгэрт хэрэглэдэг бөгөөд тухайн ачаа тээшний эзэн “биеэс тусдаа илгээсэн 
ачаа тээшний мэдүүлэг”-ийг бичгээр гаргаж өгдөг систем хамаарна. Гаалийн байгууллага биеэс 
тусдаа илгээсэн тухайн ачаа тээшинд биет шалгалт хийх эсэхийг шийдэхдээ уг мэдүүлэг болон 
өөрт бэлэн байгаа аливаа бусад холбогдох мэдээллийг үндэслэн эрсдэлийн удирдлагын арга 
техник ашигладаг. Эцэст нь тухайн ачаа тээшийг олгох зөвшөөрлийг уг ачаа тээшийг гаалийн 
хяналтын дор хадгалж буй этгээдэд бичгээр, эсхүл цахим хэлбэрээр (хэрэв тийм боломжтой 
бол) хүргүүлнэ.

Төмөр замаар (тээшний вагоноор) тээвэрлэж буй бүртгэгдсэн тээш (registered baggage 
(баталгаат тээш), checked baggage (шалгагдсан тээш), зарегистрированный багаж, 
досмотренный багаж)-нд зориулсан гаалийн хялбарчилсан горимын жишээг Төмөр замаар 
тээвэрлэж байгаа бүртгэгдсэн тээшний гаалийн бүрдүүлэлтийн тухай Гаалийн хамтын 
ажиллагааны зөвлөлийн зөвлөмж (1962 оны 6 дугаар сарын 5, 1988 оны 6 дугаар сарын 21-нд 
нэмэлт өөрчлөлт оруулсан)-д тусгагдсан байгаа. Энэ Зөвлөмжийг зүүлт II-т оруулсан байгаа.

5.10. Итгэмжлэгдсэн этгээдээр гаалийн бүрдүүлэлт хийлгэх

Стандарт 13

Итгэмжлэгдсэн аливаа этгээд биeэс тусдаа яваа ачаа тээшинд холбогдох зорчигчийн нэрийн 
өмнөөс гаалийн бүрдүүлэлт хийлгэхийг зөвшөөрнө.

Зарчмын хувьд, биеэс тусдаа явуулсан ачаа тээшийг хариуцаж буй итгэмжлэгдсэн этгээд 
тухайн ачаа тээшинд түүний эзний нэрийн өмнөөс бүрдүүлэлт хийлгэх эрхтэй болохоо гаалийн 
байгууллагад нотлон харуулах боломжтой байх ёстой. Зарим байгууллагад ийм ачаа тээшний 
бүрдүүлэлтийг түүний эзэмшигчийн төлөөлөгч (agent)-ийн журмаар хийлгэх зөвшөөрлийг 
(итгэмжлэлийг) бичгээр гаргаж өгөхийг шаардаж болно. Ямар ч этгээд тийм итгэмжлэлтэй байж 
болно. Жишээлбэл, гаалийн зуучлагч тийнхүү итгэмжлэгдсэн байж болно. Гэвч зөвхөн тээврийн 
байгууллага (жишээлбэл, агаарын тээврийн компани, далайн тээврийн компани, эсхүл төмөр 
зам)-ын ташаарч тээвэрлэсэн буруутай ажиллагаанаас үүдэн биеэс тусдаа илгээсэнд тооцогдох 
ачаа тээшний хувьд гаалийн байгууллага уг тээврийн байгууллагын ажилтныг, эсхүл агентыг 
тухайн ачаа тээшний эзний бичгээр гаргаж өгсөн зөвшөөрөл (итгэмжлэл) шаардалгүйгээр 
“итгэмжлэгдсэн этгээд” гэж үзэж болно.

Энэхүү Стандартад заасан утгаар итгэмжлэгдсэн этгээдэд хүлээлгэх үүрэг хариуцлагын 
асуудлыг үндэсний хууль тогтоомжоор зохицуулсан байвал зохино. Гаалийн байгууллага 
ихэнх тохиолдолд биеэс тусдаа явуулсан ачаа тээшинд байгаа зүйлийн төлөө аливаа нэг 
итгэмжлэгдсэн этгээдтэй хариуцлага тооцдоггүй байна. Тэгэхээр тийм итгэмжлэгдсэн этгээдийн 
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хүлээх үүрэг хариуцлага нь ерөнхийдөө биеэс тусдаа явуулсан тухайн ачаа тээшинд хамаарах 
бэлэн байгаа бүх мэдээллийг гаалийн байгууллагад гаргаж өгөх, гаалийн байгууллагаас 
шалгаж үзэх нь зүйтэй гэж үзсэн аливаа ачаа тээшийг задлах, дахин савлах болон буцаан 
хааж боох явдлаар хязгаарлагдана.

5.11. Татварын (татвар тооцох) жигд хувь хэмжээ бүхий тариф

Практик зөвлөмж 14

Тухайн импорт нь арилжааны шинжгүй байх, мөн тухайн барааны нийт үнэ, эсхүл тоо хэмжээ нь 
үндэсний хууль тогтоомжид заасан хэмжээнээс хэтрээгүй байх тохиолдолд зорчигчдод хамаарах 
журмын дагуу дотоодын хэрэглээнд зориулан оруулахаар мэдүүлсэн бараанд дан ганц (жигд) хувь 
хэмжээ бүхий тарифын систем мөрдөнө.

Аливаа нэг импорт нь тохиолдлын шинжтэй бөгөөд зөвхөн тухайн зорчигчийн, эсхүл 
түүний гэр бүлийн хувийн хэрэглээний зориулалттай буюу тэд хувьдаа ашиглаж дуусгах 
зориулалттай бараа байх (зөвхөн тийм бараанаас бүрдсэн байх), эсхүл тухайн зорчигч тухайн 
улсад бэлэг болгон захиран зарцуулах зорилготой байх, мөн тэдгээр барааны мөн чанар, тоо 
хэмжээнээс харахад тэдгээрийг зорилгоор оруулсан гэж үзэхээргүй байх тохиолдолд тухайн 
импортыг гол төлөв арилжааны шинжгүй гэж үздэг.

“Шилдэг туршлага” болох татварын жигд хувь хэмжээ бүхий систем (a “best practice” flat-
rate system) нь:

- гаалийн болон бусад татварын бүх төрлийг хамарсан нэг хувь хэмжээ тогтоосон 
байх ёстой (зарим улсад тийм хувь хэмжээг Барааг тодорхойлох, кодлох 
уялдуулсан системийн 98 болон 99 дүгээр бүлэгт заасан байдаг);

- тодорхой нэг барааг гаалийн татваргүй оруулах боломжийг хаагаагүй байх ёстой;

- хэрэв зорчигч тийнхүү хүсвэл бараанд өөрт нь хамаарах импортын гаалийн болон 
бусад татвар ногдуулах боломжтой байх ёстой, гэвч энэ тохиолдолд гаалийн 
байгууллага гаалийн болон бусад татвар ногдуулбал зохих бүх бараанд нь 
тийнхүү өөрт нь хамаарах татвар ногдуулахыг шаардаж болно;

- гаалийн байгууллага гаалийн өндөр татвартай бараанд тусгай хувь хэмжээ мөрдөх, 
эсхүл бүр зарим барааг татварын жигд хувь хэмжээ бүхий системд хамруулахгүй 
байх эрх (боломж) олгосон байх (тийм эрхийг/боломжийг хаагаагүй байх) ёстой.

Татварын жигд хувь хэмжээ бүхий системд хамаарах боломжит сонголтуудын нэг нь Хувь 
хүнд илгээсэн жижиг ачаанд байгаа, эсхүл зорчигчдын ачаа тээшинд байгаа бараанд татварын 
жигд хувь хэмжээ бүхий систем (татварын жигд хувь хэмжээ бүхий систем) мөрдөх тухай 
Зөвлөлийн зөвлөмж (1968 оны 6 дугаар сарын 11)-д тусгагдсан байгаа. Уг Зөвлөмжийг зүүлт 
III-т оруулсан болно.

5.12. Кредит карт/банкны карт

Практик зөвлөмж 15

Гаалийн байгууллагаас үзүүлсэн үйлчилгээний төлбөр төлөх, мөн гаалийн болон бусад татвар төлөх 
хэрэгсэл болгон, боломжтой бол, кредит карт, эсхүл банкны карт ашиглахыг хүлээн зөвшөөрнө.

Гаалийн байгууллага кредит карт буюу банкны картаар төлбөр үйлдэхийг хүлээн зөвшөөрөх 
нь энэ горимын үйл ажиллагааг хөнгөвчлөхөд эерэг нөлөө үзүүлэх бөгөөд бүрдүүлэлт хийхийг 
хүлээн бараа хадгалах шаардлагатай тохиолдлыг багасгаж өгнө. (Стандарт 11-ийг үз).

Гаалийн байгууллага ийм карт ашиглан төлөх бүрдүүлэлтийн төлбөрийн хэмжээг гаалийн 
байгууллагад төлбөл зохих бодит мөнгөн дүнгээр хязгаарлана.
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6. ИРЭХ/ОРОХ

6.1. Тамхины төрлийн бараа, дарс, архи болон сүрчиг

Практик зөвлөмж 16 

Зорчигчоос импортын гаалийн болон бусад татвар төлөхгүйгээр оруулахыг зөвшөөрсөн тамхи, 
дарс, архи болон үнэртэй ус/сүрчигний тоо хэмжээ нь дор дурдсан хэмжээнээс багагүй байна:

(a) 200 ширхэг янжуур тамхи, эсхүл 50 ширхэг сигар, эсхүл 250 гр тамхи, эсхүл эдгээр 
төрлийн бүтээгдэхүүний набор, нийт жин нь 250 гр-аас хэтрээгүй байх;

(b) 2 л дарс, эсхүл 1 л архи;

(c) 1/4 л үнэртэй ус болон 50 гр сүрчиг.

Гэвч дээр заасан тамхи болон согтууруулах ундаанд хамаарах журмыг тодорхой нэг 
насанд хүрсэн хүмүүсээр хязгаарлаж болох бөгөөд хилээр байнга нэвтэрдэг хүмүүст, эсхүл 
тухайн улсаас гараад 24 цагийн дотор буцаж орж ирж байгаа хүмүүст хамааруулахгүй байж, 
эсхүл тэдэнд зөвхөн бага тоо хэмжээгээр хязгаар тогтоож болно.

Энэ Практик зөвлөмжид заасан тоо хэмжээг олон улсын түвшинд уялдуулах явдлыг 
хөхүүлэн дэмжих ашиг сонирхолд нийцүүлэн тусгасан болно. Гэвч тухайн улсын эдийн засаг, 
нийгэм, шашны нөхцөл байдлыг харгалзан үзэж, тухайн улсад импортын гаалийн болон бусад 
татваргүй оруулахыг зөвшөөрвөл зохих тоо хэмжээг (хэрэв тийм тоо хэмжээ байдаг бол ) 
үндэсний хууль тогтоомжид зааж өгсөн байна.

Энэхүү хөнгөлөлттэй журмыг мөрдөхдөө тэдгээр бүтээгдэхүүнийг тухайн зорчигч, эсхүл 
түүнийг дагалдан яваа гэр бүлийн гишүүд хувьдаа ашиглаж дуусгах зорилготой байх, эсхүл 
тэдгээрийг тухайн улсад бэлэг болгон захиран зарцуулах зорилготой байх, мөн тэдгээрийг 
биедээ авч яваа ачаа тээшинд, биедээ, эсхүл гар тээшинд тээж явах болзол нөхцөл тавьж 
болно.

Хилээр байнга нэвтэрдэг хүмүүс (этгээд) гэдэгт, жишээлбэл, хилийн ойролцоо (хилийн 
бүсэд) амьдардаг этгээд, нэг улсад амьдардаг боловч өөр улсад ажилладаг этгээд, мэргэшсэн 
жолооч болон олон улсын тээврийн үйлчилгээний багийн гишүүд хамаарна.

6.2. Импортын татвараас чөлөөлөх нийт үнэ

Практик зөвлөмж 17

Зорчигчид нь тогтоосон тоо хэмжээнд багтаан импортын гаалийн болон бусад татваргүй оруулах 
хэрэглээний бүтээгдэхүүнээс гадна 75 зээлжих тусгай эрхэд багтах нийт үнэ бүхий, зөвхөн арилжааны 
шинж чанаргүй барааг гаалийн болон бусад татваргүйгээр оруулахыг зөвшөөрнө. Тодорхой нэг 
насанд хүрээгүй хүмүүс, эсхүл хилээр байнга нэвтэрдэг хүмүүс, эсхүл тухайн улсаас гараад 24 
цагийн дотор буцаж орж ирж байгаа хүмүүсийн хувьд энэ үнийн дүнг багаар тогтоож болно.

Энэ Практик зөвлөмжид заасан хөнгөлөлттэй журмыг мөрдөхдөө тэдгээр бараа нь тухайн 
зорчигчийг, эсхүл түүнийг дагалдан яваа гэр бүлийн хувийн хэрэглээний зориулалттай буюу 
тэд хувьдаа ашиглаж дуусгах зорилготой байх, эсхүл тэдгээрийг тухайн улсад бэлэг болгон 
захиран зарцуулах зорилготой байх, мөн тэдгээрийг биедээ авч яваа ачаа тээшинд, биедээ, 
эсхүл гар тээшинд тээж явах болзол нөхцөл тавьж болно.

Тухайн улсаар дамжин өнгөрч байгаа байнгын бус оршин суугч (түр оршин суугч)-д 
илүү таатай нөхцөл олгож болно. Зарим улсад, жишээлбэл, өөр улсаас худалдан авсан бараа 
бүхий дамжин өнгөрч байгаа зорчигч ерөнхийдөө зорчигчид зөвшөөрсөн нийт үнийн дүнгээс 
илүү өндөр нийт үнийн дүн бүхий бараа оруулж болдог байна.

Хилээр байнга нэвтэрдэг хүмүүс (этгээд) гэдэгт, жишээлбэл, хилийн ойролцоо (хилийн 
бүсэд) амьдардаг этгээд, нэг улсад амьдардаг боловч өөр улсад ажилладаг этгээд, мэргэшсэн 
жолооч болон олон улсын тээврийн үйлчилгээний багийн гишүүд хамаарна.
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6.3. Буцаж ирж байгаа оршин суугч

Стандарт 18

Буцаж ирж байгаа оршин суугчид нь тухайн улсаас гарах үедээ биедээ авч явсан бөгөөд тухайн 
улсад чөлөөт эргэлтэд байсан хувийн эд зүйлс болон хувийн хэрэглээний тээврийн хэрэгслийг 
импортын гаалийн болон бусад татваргүйгээр буцаан оруулахыг зөвшөөрнө.

“Чөлөөт эргэлтэд байсан” гэсэн нэр томъёо нь гаалийн байгууллагаас тавьсан 
хязгаарлалтгүйгээр захиран зарцуулах боломжтой бараанд хамаарна. Үүнд гаалийн татвар 
төлсөн бараа, мөн түүнчлэн тухайн улсад үйлдвэрлэсэн бараа хамаарна.

Энэ заалт нь зорчигч оршин суудаг улсаасаа гадуур аялж байхдаа томоохон засвар, 
өөрчлөлт хийсэн ямар нэг бараанд хамаарахгүй.

Энэ Стандартад заасан бараа гаалийн болон бусад татварын чөлөөлөлтөд хамрагдах 
боломжтой байх нөхцөлийг хангахын тулд зорчигч тухайн барааг худалдан авсан баримттай 
байх (биедээ авч явах), эсхүл хилээр гарахаасаа өмнө гаалийн байгууллагаар бараандаа 
ялган таних тэмдэглэгээ тавиулах, эсхүл бараагаа баримтжуулах арга хэмжээ авч хэрэгжүүлбэл 
зүйтэй болно.

7. БАЙНГЫН БУС ОРШИН СУУГЧ (ТҮР ОРШИН СУУГЧ)

Дор дурдсан заалтуудын ихэнх нь Түр хугацаагаар оруулах тухай гаалийн конвенц (Стамбул, 
1990 оны 6 дугаар сарын 26) болон Хувийн авто тээврийн хэрэгслийг түр хугацаагаар оруулах 
тухай гаалийн конвенц (Нью Йорк, 1954 оны 6 дугаар сарын 4)-д заасан тийм хөнгөлөлттэй 
нөхцөлүүдтэй холбоотой. 

7.1. Байнгын бус оршин суугч (Түр оршин суугч)-ийн хувийн хэрэглээний эд зүйлс 

Стандарт 19

Гаалийн байгууллага нь байнгын бус оршин суугчийн хувийн хэрэглээний эд зүйлсийг түр 
хугацаагаар оруулахад дор дурдсанаас бусад тохиолдолд гаалийн ямар нэг бичиг баримт, эсхүл 
баталгаа шаардахгүй:

•	 тэдгээрийн үнэ, эсхүл тоо хэмжээ нь үндэсний хууль тогтоомжоор тогтоосон 
хэмжээнээс хэтэрсэн; эсхүл

•	 тэдгээр нь улсын төсвийн орлогод эрсдэл учруулж болзошгүй гэж гаалийн байгууллага 
үзсэн.

Түр оршин суугчийн хувийн хэрэглээний эд зүйлсэд өндөр үнэтэй бараа байгаа бөгөөд 
татварын орлогод нөлөөлөх эрсдэл нь хүлээн зөвшөөрөхүйц түвшинд биш бол тэдгээрийг 
гаалийн ямар нэг бичиг баримтгүй, эсхүл баталгаагүйгээр түр хугацаагаар оруулж болохгүй.

Түр оршин суугчийн хувийн хэрэглээний эд зүйлсэд байгаа бөгөөд хориг, хязгаарлалт 
тогтоосон аливаа барааг хэрэв шаардлагатай зөвшөөрөл буюу өөр бусад зохих бичиг баримт 
байхгүй бол гаалийн байгууллага түр хугацаагаар оруулахаас татгалзаж болно.

Стандарт 20

Хувцас, ариун цэврийн хэрэгсэл болон хувийн хэрэглээний зүйл болох нь илт тодорхой бусад 
зүйлсээс гадна ялангуяа дараах зүйлсийг байнгын бус оршин суугчдын хувийн хэрэглээний эд 
зүйлс гэж үзнэ:

•	 хувийн гоёл чимэглэлийн эдлэл;

•	 гэрэл зургийн болон кино зургийн камер, ухаалаг тоо хэмжээний хальс болон бусад 
туслах хэрэгслийн хамт;

•	 зөөврийн слайд буюу хальсны прожектор, ухаалаг тоо хэмжээний  слайд болон 
хальсны хамт;
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•	 дуран;

•	 зөөрийн хөгжмийн зэмсэг;

•	 зөөврийн хөгжим тоглуулагч, түүний дотор магнитофон, СD тоглуулагч болон 
диктафон, тэдгээрийн хальс, пянз болон диск;

•	 зөөврийн радио хүлээн авагч;

•	 гар утас, үүрэн тeлeфон;

•	 зөөврийн зурагт;

•	 зөөврийн бичгийн машин;

•	 зөөврийн персонал компьютер болон дагалдах хэрэгсэл;

•	 зөөврийн тооны машин;

•	 хүүхдийн тэрэг буюу тэргэнцэр;

•	 хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн тэргэнцэр;

•	 спортын хэрэгсэл.

Энэ Стандартад заасан жагсаалтыг түр оршин суугчийн хувийн хэрэглээний эд зүйлс байж 
болох хамгийн наад захын барааны жагсаалт гэж үзвэл зохино.

Аливаа эд зүйлс хувийн хэрэглээний эд зүйлсэд багтах уу үгүй юу гэдгийг тодорхойлоход 
баримтлах нийтлэг дүрэм нь тухайн эд зүйлс зорчигчийн амин хувийн нөхцөл шаардлага 
болон аяллын зорилгод нийцэж байгаа эсэх, мөн тэдгээрийг арилжаалах зорилгоор буюу 
худалдан борлуулах тоо хэмжээгээр оруулаагүй болохыг тогтоох явдал байдаг. “Хувийн 
хэрэглээний эд зүйлс” ("өөрөөр хэлбэл, аливаа нэг зорчигчид зайлшгүй шаардлагатай байж 
болох эд зүйлс") гэдэг нэр томьёог Хэлэлцэн тохиролцогч Талууд зорчигчийн оруулах, эсхүл 
гаргах зарим бараа ямар тоо хэмжээтэй байвал хувийн хэрэглээний эд зүйлс болох вэ гэдгийг 
тогтооход хэрэг болох хангалттай хэмжээнд тодорхойлсон байх ёстой.

Түр оршин суугчийн хувийн хэрэглээний эд зүйлсэд байгаа бөгөөд хориг, хязгаарлалт 
тогтоосон аливаа барааг хэрэв шаардлагатай зөвшөөрөл буюу өөр бусад зохих бичиг 
баримт байхгүй бол гаалийн байгууллага оруулахаас татгалзаж болно. (жишээлбэл, спортын 
зориулалттай бууны зөвшөөрөл).

Энэ Стандартад заасан спортын хэрэгсэлд спортын маш олон төрлийн зориулалттай олон 
янзын хэрэгсэл багтахаар төсөөлөгдөж байгаа учир тэр бүхнийг тодорхой тоочих боломжгүй 
юм. Зарим барааг, тухайлбал, голфийн цохиур (golf clubs), загас барих уурга болон бусад 
хэрэгсэл (angling or fishing rods and tackle), сур харвалтын хэрэгсэл (archery equipment) болон 
спортын буу (sporting firearms), теннис, бадминтон болон тэдгээртэй адилтгах бусад спортын 
цохиур болон бусад хэрэгсэл (racquets and accessories), цанын хэрэгсэл (skiing equipment), 
түүний дотор усны цана (water skis) авч явах нь нэлээд түгээмэл хэлбэртэй байдаг.

Тодорхой нэг спортын чиглэлийн бусад эд зүйлс гэвэл үндсэн тээврийн хэрэгслийн чиргүүл 
дээр ачиж явдаг зүйлс байх бөгөөд тэдгээрт, жишээлбэл, завь, түүний дотор хурдан завь 
(speedboats), дарвуулт онгоц (yachts), динги (жижиг завь, dinghies), дарвуулт завь (sailboards) 
болон моторт цана (jet skis), мотоцикл болон амралт зугаалгын бусад моторт тээврийн хэрэгсэл, 
дельтаплан (hang gliders), агаарын бөмбөлөг (hot air balloons), моторгүй нисэх онгоц (glider) 
болон хөнгөн агаарын хөлөг (ultra-lite aircraft). Эдгээр зүйлс нь ерөнхийдөө өндөр үнэтэй 
байдаг бөгөөд хэрэв гаалийн байгууллага тэдгээрийн татварын орлогод нөлөөлөх эрсдэл нь 
хүлээн зөвшөөрөхүйц түвшинд биш байна гэж үзвэл тэдгээрийг түр хугацаагаар оруулахад 
гаалийн ямар нэг бичиг баримт буюу баталгаа шаардаж болно. Гаалийн байгууллага дангаар 
нь тээврийн хэрэгсэлд тооцох эд зүйлс (жишээлбэл, замын хөдөлгөөнд оролцох (зам ашиглах) 
зорилгоор бүртгүүлж болох амралт зугаалгын моторт тээврийн хэрэгсэл)-ийг энэ бүлгийн 
заалтад хамааруулахгүй байж болно.

Зорчигч өөрөө хэрэглэхээр авч явж байгаа цус шүүх зөөврийн аппарат (portable dialysis, 
портативный диализ)-ыг хувийн хэрэглээний эд зүйл гэж үзэх бөгөөд ямар нэг бичиг баримт, 
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баталгаа шаардагдахгүйгээр түр хугацаагаар оруулбал зохино. Эдгээр аппаратыг ашиглахтай 
холбоотой оруулж ирсэн нэг удаа хэрэглэх зориулалттай хэрэгслийг гаалийн татваргүйгээр 
оруулбал зохино.

7.2. Түр хугацаагаар оруулах

Стандарт 21

Байнгын бус оршин суугчдын хувийн хэрэглээний эд зүйлсийн хувьд түр хугацаагаар оруулах 
мэдүүлэг бичиж өгөх шаардлагатай бол түр хугацаагаар оруулах хугацааны хязгаар тогтоохдоо 
тухайн зорчигчийн тухайн улсад байх хугацааг харгалзан үзэх бөгөөд тэр нь үндэсний хууль 
тогтоомжоор тогтоосон хугацаанаас хэтрээгүй байна.

Стандарт 28

Байнгын бус оршин суугчдын хувийн хэрэглээний тээврийн хэрэгслийн хувьд түр хугацаагаар 
оруулах мэдүүлэг бичиж өгөх шаардлагатай бол түр хугацаагаар оруулах хугацааны хязгаар 
тогтоохдоо тухайн байнгын бус оршин суугчийн тухайн улсад байх хугацааг харгалзан үзэх бөгөөд 
тэр нь үндэсний хууль тогтоомжоор тогтоосон хугацаанаас хэтрээгүй байна.

Хувийн хэрэглээний тээврийн хэрэгслийг түр хугацаагаар оруулахад зөвхөн түр хугацаагаар 
оруулах бичиг баримт байгаа тохиолдолд тусгайлсан хугацаа зааж өгнө. Хугацааны хязгаар 
тогтоохдоо түр оршин суугчийн хэрэгцээ шаардлагыг харгалзан үзвэл зохино.

Түр оршин суугчийн хувийн хэрэглээний эд зүйлс болон/эсхүл хувийн хэрэглээний 
тээврийн хэрэгслийн бүх мэдүүлэгт тус бүрд нь өөр өөр хугацаа заахын оронд ерөнхий нэг 
хугацааны хязгаар зааж өгвөл түүнийг илүү хөнгөлөлт үзүүлж буй хэрэг гэж үзэж болно.

Гаалийн байгууллага хувийн хэрэглээний эд зүйлсийг зорчигч өөрөө явахаасаа өмнө 
буцаан гаргахыг зөвшөөрөх ёстой. Хувийн хэрэглээний тээврийн хэрэгслийг зорчигч өөрөө 
тухайн нутаг дэвсгэрээс гарсны тэнд үлдээж болох боловч түр хугацаагаар оруулахыг 
зөвшөөрсөн хугацаанд буцаан гаргасан байх нөхцөлтэй байна.

Стандарт 22

Гаалийн байгууллага зорчигчийн хүсэлтээр болон үндэслэлтэй гэж үзсэн бол байнгын бус оршин 
суугчдын хувийн хэрэглээний эд зүйлсийг түр хугацаагаар оруулахыг зөвшөөрсөн анхны хугацаагаа 
үндэсний хууль тогтоомжид заасан хугацаанаас хэтрэхээргүй тохиолдолд сунгана.

Стандарт 29

Гаалийн байгууллага холбогдох этгээдийн хүсэлтээр болон үндэслэлтэй гэж үзсэн бол байнгын бус 
оршин суугчдын хувийн хэрэглээний тээврийн хэрэгслийг түр хугацаагаар оруулахыг зөвшөөрсөн 
анхны хугацаагаа үндэсний хууль тогтоомжид заасан хугацаанаас хэтрэхээргүй тохиолдолд сунгана.

Түр оршин суугч тухайн улсад байх анхны хугацаагаа сунгуулахыг хүсэх, эсхүл тийнхүү 
сунгуулах хэрэгцээ шаардлага гарах тохиолдол байнга гардаг. Энэ нь ажлын шаардлага гарсан, 
эрүүл мэндийн холбогдолтой асуудал үүсэн, тухайн этгээдийн анхны төлөвлөгөө өөрчлөгдөх 
давагдашгүй хүчин зүйл тохиолдсон, эсхүл аялал, жуулчлалын зорилгоос хамааралтай 
шалтгаантай байж болно. Түр оршин суугчийн хувийн хэрэглээний эд зүйлс болон/эсхүл 
хувийн хэрэглээний тээврийн хэрэгслийг түр хугацаагаар оруулахыг зөвшөөрсөн бөгөөд 
холбогдох хугацааг сунгуулах шалтгааныг нь гаалийн байгууллага үндэслэлтэй гэж үзсэн бол 
гаалийн байгууллага тийнхүү түр хугацаагаар оруулсан анхны хугацааг нь сунгаж өгнө. Гэвч 
ийнхүү сунгасан хугацаа нь үндэсний хууль тогтоомжид заасан хугацааны хязгаараас хэтрээгүй 
байна.

Зарим улсад гаалийн байгууллага түр оршин суугчийн тухайн улсад байх хугацааг 
сунгахдаа өөр бусад эрх бүхий байгууллагын зөвшөөрөл авсан авсан байхыг шаарддаг байна.

Стандарт 23

Байнгын бус оршин суугчид өөрийн хувийн хэрэглээний тээврийн хэрэгслээ түр хугацаагаар 
оруулахыг зөвшөөрнө.
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Хувийн хэрэглээний тээврийн хэрэгслийг ерөнхийдөө дараах нөхцөлд түр хугацаагаар 
оруулахыг зөвшөөрдөг:

- тухайн тээврийн хэрэгсэл нь түр хугацаагаар оруулах нутаг дэвсгэрээс өөр нутаг 
дэвсгэрт бүртгэлтэй байх;

- түүнийг түр хугацаагаар оруулах нутаг дэвсгэрээс өөр нутаг дэвсгэрт байгуулагдсан 
этгээдийн (хуулийн этгээдийн), тийм нутаг дэвсгэрт (байнга) оршин суудаг этгээдийн 
(хувь хүний) нэр дээр бүртгэсэн байх; мөн

- түүнийг түр хугацаагаар оруулах нутаг дэвсгэрээс өөр нутаг дэвсгэрт (байнга) оршин 
суудаг этгээд оруулах, мөн ашиглах ёстой байх.

Эдгээр нөхцөл нь буцаан гаргах явдлыг баталгаажуулахад тус дөхөмтэй байхаас гадна 
гаалийн ёс журмын ажиллагааг хялбарчлах боломж олгож болох юм. Эдгээр нөхцөл нь бас 
гадаадын тээврийн хэрэгсэл (түр хугацаагаар оруулсан тээврийн хэрэгсэл)-ийг дотоодын 
тээврийн хэрэгсэл (чөлөөт эргэлтэд байгаа тээврийн хэрэгсэл)-ээс ялгах бололцоо олгоно. 
Эдгээр нөхцөл нь бас дотоодын (байнгын) оршин суугч худалдан авсан тээврийн хэрэгслээ 
гадаадад бүртгүүлж, импортын гаалийн болон бусад татвараас зайлсхийх явдлаас урьдчилан 
сэргийлнэ.

Түр оршин суугчийн хөлөглөж (ашиглаж) буй амьтан болон өөртөө хөдөлгүүргүй тээврийн 
хэрэгслийг бас түр хугацаагаар оруулж болно.

Стандарт 24

Хувийн хэрэглээний тээврийн хэрэгслийн түлшний хэвийн саванд байгаа шатахууныг импортын 
гаалийн болон бусад татваргүй оруулна.

Түр хугацаагаар оруулсан гаалийн нутаг дэвсгэрт шатахууныг (түлшийг) бүрэн, эсхүл 
заримыг нь хэрэглэх болохоор Стандарт 24 нь түүнийг импортын гаалийн болон бусад 
татвараас бүрэн чөлөөлж өгсөн байгаа. Гэвч энэ хөнгөлөлт нь зөвхөн түлшний хэвийн саванд 
байгаа шатахуун (түлш)-д хамаарна. Түлшний өөр бусад саванд байгаа, жишээлбэл, нөөц 
саванд байгаа шатахууныг (түлшийг) буцаан гаргах нөхцөлтэйгөөр, эсхүл импортын гаалийн 
болон бусад татвар төлсөн тохиолдолд түр хугацаагаар оруулж болно.

Түлшний хэвийн сав гэж үйлдвэрлэгч нь тухайн тээврийн хэрэгсэлтэй адил загварын 
бүх тээврийн хэрэгсэлд зориулан хийсэн, мөн хөдөлгүүр ажиллуулах зорилгоор шатахуун 
шууд хэрэглэх боломжтой байдлаар хөдөлгөөнгүй суурилуулсан савыг хэлнэ. Өөр төрлийн 
шатахуун шууд хэрэглэх зорилгоор үйлдвэрлэсэн бөгөөд тээврийн хэрэгсэлд суурилуулсан 
савыг бас түлшний хэвийн сав гэж үзнэ.

Стандарт 25

Хувийн хэрэглээний тээврийн хэрэгсэлд хамаарах энэ журмыг тухайн хувийн хэрэглээний тээврийн 
хэрэгсэл байнгын бус оршин суугчийн өөрийн өмчлөлд байгаа, түрээсийн, эсхүл зээлдэн яваа, мөн 
тухайн зорчигчтой хамт, өмнө нь, эсхүл хойно нь ирсэн болохыг үл харгалзан мөрдөнө.

Стандарт 25-д гаалийн байгууллага түр оршин суугчийн хувийн хэрэглээний тээврийн 
хэрэгслийг тухайн тээврийн хэрэгслийн өмчлөлийг үл харгалзан түр хугацаагаар оруулахыг 
зөвшөөрөх ёстой гэж шаардаж байгаа. Иймээс түр оршин суугч тухайн тээврийн хэрэгслийг 
зөвхөн өөрөө эзэмшдэг (өмчилдөг) байхаас гадна бас түрээсээр авч, эсхүл зээлж аваад түр 
хугацаагаар оруулах улсад байх хугацаандаа ашиглахаар авчирсан байж болно. Мөн тухайн 
тээврийн хэрэгсэл нь түр оршин суугч түр хугацаагаар орох нутаг дэвсгэрт ирэхээс өмнө, эсхүл 
ирсний дараа тухайн нутаг дэвсгэрт ирэхэд бас хязгаарлалт тогтоохгүй.

Аль нэг компанийн ажилтан ажил хэргээр айлчлахдаа аль нэг компанийн автомашин 
ашигласан бол тухайн автомашиныг худалдааны үйл ажиллагаанд ашиглах зориулалттай 
тээврийн хэрэгсэл гэхээс илүүтэй хувийн хэрэглээний автомашин гэж үздэгийг тэмдэглэх нь 
зүйтэй.
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Практик зөвлөмж 26

Гаалийн байгууллага байнгын бус оршин суугчийн хувийн хэрэглээний тээврийн хэрэгслийг түр 
хугацаагаар оруулахад гаалийн ямар нэг бичиг баримт, эсхүл баталгаа шаардахгүй.

Түр оршин суугчийн хувийн хэрэглээний тээврийн хэрэгслийг тухайн гаалийн нутаг 
дэвсгэрээс хожим нь гаргах нөхцөлөөр, тодорхой хугацаа заан оруулдаг учир эдгээр тээврийн 
хэрэгсэл нь ерөнхийдөө татварын орлогод нөлөөлөх эрсдэлгүй юм. Эдгээр тээврийн хэрэгслийн 
олон улсын хөдөлгөөнийг хөнгөвчлөхийн тулд Практик зөвлөмж 26 нь гаалийн байгууллага 
түр оршин суугчийн тээврийн хэрэгслийг хамгийн бага хяналттайгаар, мөн гаалийн бичиг 
баримт, эсхүл баталгаа шаардахгүйгээр түр хугацаагаар оруулах явдлыг дэмжиж байгаа. Түр 
хугацаагаар оруулах үйл ажиллагааг хөнгөвчлөх яг ийм зарчим бас Стамбулын конвенцын 
хавсралт С, мөн Хувийн авто тээврийн хэрэгслийг түр хугацаагаар оруулах тухай гаалийн 
конвенц зэрэг түр хугацаагаар оруулах асуудлыг зохицуулсан олон улсын бусад баримт 
бичгүүд, мөн хоёр талт болон олон талт хэлэлцээрүүдэд тусгагдсан байгаа.

Ийм ихэнх тээврийн хэрэгсэл газраар ирдэг боловч энэ Практик зөвлөмж нь мөн усан 
онгоц, төмөр зам, эсхүл агаараар тээвэрлэн авчирч буй тээврийн хэрэгсэлд хамаарна.

7.3. Гаалийн бичиг баримт/баталгаа

Практик зөвлөмж 27

Байнгын бус оршин суугчдын хувийн хэрэглээний тээврийн хэрэгслийг түр хугацаагаар оруулахад 
гаалийн ямар нэг бичиг баримт, эсхүл баталгаа шаардлагатай бол гаалийн байгууллага олон 
улсын стандарт бичиг баримт буюу баталгааг хүлээн зөвшөөрвөл зохино.

Гаалийн байгууллага хүлээн зөвшөөрвөл зохих олон улсын стандарт бичиг баримт буюу 
баталгааны жишээнд Түр хугацаагаар оруулах тухай гаалийн конвенц (Стамбул, 1990 оны 6 
дугаар сарын 26), Барааг түр хугацаагаар оруулах зориулалттай АТА карнейн тухай гаалийн 
конвенц (Брюссель, 1961 оны 12 дугаар сарын 6), Хувийн авто тээврийн хэрэгслийг түр 
хугацаагаар оруулах тухай гаалийн конвенц (Нью Йорк, 1954 оны 6 дугаар сарын 4) болон 
Хувийн хэрэглээний агаарын хөлөг, аяллын завийг түр хугацаагаар оруулах тухай гаалийн 
конвенц (Женев, 1956 оны 5 дугаар сарын 18)-д тусгагдсан жишээ хамаарна.

7.4. Түр хугацаагаар оруулах – Сэлбэг

Стандарт 30

Аливаа хувийн хэрэглээний тээврийн хэрэгслийг засварлах зорилгоор тухайн улсад түр шаардагдах 
(сольж тавих) сэлбэгийг түр хугацаагаар оруулна.

Гаалийн нутаг дэвсгэрт аль хэдийнээ оруулсан тээврийн хэрэгсэлд шаардлагатай сольж 
тавих сэлбэг (replacement parts)-ийг түр хугацаагаар оруулах хөнгөлөлттэй журам нь тухайн 
тээврийн хэрэгсэлд шууд сольж тавих шаардлагатай сэлбэгт хамаарах бөгөөд тухайн тээврийн 
хэрэгслийг засахад шаардагдах багаж хэрэгсэл (tools)-д хамаарахгүй. Мөн энэ журам нь сольж 
тавих сэлбэгийн нөөц бүрдүүлэхийг зөвшөөрөөгүй. Сольсон сэлбэгийг буцаан гаргана, эсхүл 
гаалийн байгууллагаас зөвшөөрсөн өөр бусад арга хэлбэрээр захиран зарцуулна. (Ерөнхий 
хавсралтын арилжааны үнэ цэнэгүй болсонд тооцсон, эсхүл устгасан бараанд хамаарах 
Стандарт 3.44-ийг үз).

Стандарт 31

Байнгын бус оршин суугчдын түр оруулсан барааг анх оруулсан гаалийн газраас өөр гаалийн 
газраар буцаан гаргахыг зөвшөөрнө.

Түр оршин суугчийн түр хугацаагаар оруулсан барааг (анх) оруулж ирснээс нь өөр гаалийн 
газраар буцаан гаргах боломж олгож байгаа нь зорчигчдод, түүнчлэн аялал жуулчлалын 
салбарт тус дөхөм үзүүлэхэд (тэдний ажиллагааг хөнгөвчлөхөд) чиглэсэн арга хэмжээ юм. 
Энэхүү хөнгөлөлттэй журам нь зорчигч аяллаа цааш үргэлжлүүлэхдээ хамгийн дөт бөгөөд 
хэмнэлттэй чиглэлийг сонгох боломж олгож байгаа.
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8. БУЦААН ГАРГАХ

Стандарт 32

Гаалийн байгууллага байнгын бус оршин суугчдын аюул осол буюу давагдашгүй хүчин зүйлийн 
улмаас ноцтой гэмтсэн, эсхүл эвдэрсэн хувийн хэрэглээний тээврийн хэрэгсэл, эсхүл хувийн 
хэрэглээний эд зүйлсийг буцаан гаргахыг шаардахгүй.

Стандарт 33-т алдагдсан, эсхүл хулгайлагдсан зүйлс хамаарахгүй. Энэ бүлэгт аюул осол 
буюу давагдашгүй хүчин зүйлийн улмаас ноцтой гэмтсэн, эсхүл эвдэрсэн барааг түр хугацаагаар 
оруулахтай холбогдуулан хүлээсэн үүргийг цуцлах (хариуцлагаас чөлөөлөх) талаар заагаагүй 
болохоор Хэлэлцэн тохирогч Талууд Ерөнхий хавсралтын Стандарт 3.44 болон түүний зааврыг 
үзэх хэрэгтэй.

9. ЯВАХ/ГАРАХ

9.1. Явж буй зорчигч

Стандарт 33

Явж байгаа зорчигчдын гаалийн ёс журмын ажиллагаа нь аль болох энгийн байна.

Явж буй зорчигч (departing travellers)-ийн гаалийн ёс журмын бүх ажиллагааг байхгүй 
болгох нь амьдралд нийцэмгүй хэрэг юм. Жишээлбэл, гаалийн ёс журмын ажиллагаа нь 
дотоодын гаалийн болон бусад татвараас чөлөөлөх, эсхүл тэдгээрийг буцаан өгөхөд 
шаардлагатай байж болно. Бас түр хугацаагаар оруулах бичиг баримтыг чөлөөлөх (цуцлах, 
эцэслэх), эсхүл баталгааг буцаан авах (цуцлах), эсхүл экспортын хориг, хязгаарлалт, өөр 
бусад шаардлага тавихтай холбогдуулан ёс журмын ажиллагааг хийж гүйцэтгэх шаардлага 
гарч болно.

Дээрх тохиолдлуудыг үл харгалзан, ёс журмын ажиллагааг эрх бүхий аль нэг гаалийн 
газраас мордох зорчигчийн хувьд тавигдах аливаа нэг шаардлагаар хязгаарлан хялбарчлах 
(багасгах) боломжтой олон тохиолдол байдаг.

9.2. Худалдааны бараа гаргах

Стандарт 34

Шаардлагатай ёс журмын ажиллагааг хийж гүйцэтгэсэн, мөн төлбөл зохих экспортын гаалийн 
болон бусад татварыг төлсөн бол зорчигчид арилжааны зорилгоор бараа гаргахыг зөвшөөрнө.

Зорчигч аливаа нэг улсаас гарахдаа биедээ тааруулан авч явж болзошгүй арилжааны 
шинжтэй бараа нь, жишээлбэл, худалдааны барааны дээж загвар, эсхүл өндөр үнэтэй бага 
хэмжээний бараа байдаг.

Энэхүү Стандартаар тоо ширхгийн, эсхүл үнийн хязгаар тогтоогоогүй боловч тухайн 
зорчигч мэдээж хэрэг үндэсний хууль тогтоомжид заасан ёс журмын аливаа бусад ажиллагааг 
хийж гүйцээх шаардлага гарна.

9.3. Буцаан оруулах барааг ялган таних

Стандарт 35

Тухайн улсаас гарч яваа байнгын оршин суугчийн хүсэлтээр, хэрэв тэр нь гаалийн болон бусад 
татваргүйгээр буцаан оруулах ажиллагааг хөнгөвчлөхөөр бол гаалийн байгууллага зарим барааг 
ялган таних арга хэмжээ авна.

Энэ тохиолдолд авч хэрэгжүүлж буй ердийн арга хэмжээ нь тухайн эд зүйлсийн 
тодорхойлолт (нэр, бичиглэл), эсхүл марк, дугаар (ялангуяа загварын болон цувралын дугаар 
(model and serial numbers)), эсхүл тухайн эд зүйл дээр хэзээ ч арилахгүйгээр тавьсан өөр 
бусад онцлох тэмдгийг бүртгэж авах замаар, эсхүл гаалийн тэмдэглэгээ буюу лац, ломбо 
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тавих замаар буцаан оруулах барааг ялган танихад шаардлагатай мэдээллийг тэмдэглэж авах 
явдал байна.

Тэмдэглэж авсан мэдээллийг гаалийн байгууллага тамга тэмдэг дарах, эсхүл өөр бусад 
аргаар баталгаажуулж болох бөгөөд түүнийг холбогдох барааг бодитоор буцаан оруулах 
цэг дээр үзүүлэх баримт болгон зорчигчид өгнө. Зарим гаалийн байгууллага энэ зорилгоор 
тусгайлан хэвлэсэн олон төрлийн маягт (stocks of forms)-тай байдаг.

9.4. Түр хугацаагаар гаргах горим

Стандарт 36

Гаалийн байгууллага тухайн улсаас гарч яваа байнгын оршин суугчийн хувийн хэрэглээний 
тээврийн хэрэгсэл болон хувийн хэрэглээний эд зүйлсийн хувьд тэдгээрийг түр хугацаагаар гаргах 
бичиг баримт гаргаж өгөхийг зөвхөн онцгой тохиолдолд шаардана.

Энэхүү заалтад зөвхөн гаалийн бичиг баримт хамаарах бөгөөд энэ нь түр хугацаагаар 
гаргах горим мөрдөх зорилгоор бусад төрлийн бичиг баримт гаргаж өгөхийг шаардах аливаа 
явдалд хамаарахгүй.

9.5. Бэлэн мөнгөний барьцааг буцаан өгөх

Практик зөвлөмж 37

Баталгааг бэлэн мөнгөөр гаргасан тохиолдолд холбогдох барааг уг газраар оруулсан эсэхийг үл 
харгалзан, түүнийг буцаан гаргасан газар дээр нь уг баталгааны мөнгийг буцаан олгох тухай заалт 
байвал зохино.

Ерөнхий хавсралтын 5 дугаар бүлэгт хэрэв тухайн горим дуусгавар болсон бол аливаа 
баталгааг нэн даруй чөлөөлөх ёстой гэж заасан байгаа. Бэлэн мөнгө барьцаалах замаар 
гаргасан баталгааг (тийм мөнгийг) болж өгвөл холбогдох барааг гаргаж буй аль ч гаалийн 
байгууллага тухайн барааг түүгээр дамжуулан оруулж ирээгүй ч байсан буцаан өгнө.

Энэ заалтыг, ялангуяа, өөр өөрийн гэсэн үндэсний валюттай олон тооны улсыг багтаасан 
гаалийн нутаг дэвсгэрт мөрдөхөд, эсхүл тухайн орон нутаг бэлэн мөнгөний хомстолтой байх 
тохиолдолд мөрдөхөд хүндрэл учрах нь тодорхой юм. Гэвч, гаалийн зарим нутаг дэвсгэрийн 
хувьд нийтэд нь нэг валют хэрэглэх, төлбөрийн орчин үеийн хэлбэр болох цахим гүйлгээг 
хөгжүүлэх, мөн энэ чиглэлээр авч хэрэгжүүлэх бусад арга хэмжээ нь энэ Практик зөвлөмжийг 
мөрдөхөд тус дөхөмтэй болно.

10. ДАМЖИН ӨНГӨРӨХ ЗОРЧИГЧ

10.1. Ерөнхий хяналт

Стандарт 38

Дамжин өнгөрөх бүсээс гараагүй дамжин өнгөрөх зорчигчдыг гаалийн аливаа хяналтаар орохыг 
шаардахгүй. Гэвч гаалийн байгууллага дамжин өнгөрөх бүсийг ерөнхийд нь хянаж, гаалийн ямар 
нэгэн зөрчил үйлдсэн байх сэжигтэй бол шаардлагатай арга хэмжээ авах эрхтэй байна.

Энэ Стандартад тусгагдсан дамжин өнгөрөх бүс гэдэг нь гол төлөв нисэх онгоцны 
буудалд байдаг, олон улсын нислэгээр ирж байгаа бөгөөд гадаадын аль нэг нутаг дэвсгэр рүү 
дахин явах (нисэх) гэж байгаа зорчигч тийнхүү явах хүртлээ гаалийн ёс журмын ажиллагаанд 
хамрагдахгүйгээр байж болох бүсийг хэлнэ. Дамжин өнгөрөх бүс нь гаалийн хяналтанд 
байдаг ч гэсэн гаалийн байгууллага дамжин өнгөрөх уг бүсэд байгаа зорчигчдод ерөнхийдөө 
хяналтын аливаа нэг арга хэмжээ авч хэрэгжүүлдэггүй. Гэвч энэ нь гаалийн байгууллага энэ 
төрлийн зорчигчдод ерөнхий хяналт (general surveillance) тавихад саад болохгүй.
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11. ЗОРЧИГЧИД ХАМААРАХ ГААЛИЙН  
ЖУРМЫН ТУХАЙ МЭДЭЭЛЭЛ

11.1. Хэл ба мэдээллийн хүртээмжтэй байдал

Практик зөвлөмж 39

Зорчигчдод хамаарах гаалийн журмын талаарх мэдээлэл нь тухайн улсын албан ёсны хэл буюу 
хэлүүдээр, мөн шаардлагатай гэж үзсэн өөр ямар нэг хэлээр байна.

Албан ёсны хэлнээс өөр бусад хэрэгтэй гэж үзсэн хэлийг тухайн улсад ирж буй зорчигчдын 
хүн ам зүйн статистик мэдээлэл (demographics)-ийг үндэслэн тодорхойлно.

Энэ төрлийн мэдээлэл байвал зохих газар нь бүх гаалийн газар, агаарын, усан болон 
төмөр замын тээврийн байгууллага, аялал жуулчлалын агентлаг болон холбогдох улсын гадаад 
дахь төлөөлөгчийн газар байна. Зорчигч аялалд гарахын өмнө эдгээр газраас мэдээлэл авч 
болно. Ийм мэдээллийг бас усан онгоц, нисэх онгоц болон олон улсын галт тэргэнд байлгаж 
болно. Энэ Практик зөвлөмжийг хэрэгжүүлэхдээ Ерөнхий хавсралтын Шилжилтийн стандарт 
9.3 болон түүний зааварт онцгой анхаарал хандуулах хэрэгтэй.

-----------------------------------

ЗҮҮЛТ I

АГААРААР ИРЖ БУЙ ЗОРЧИГЧДОД ТАВИХ, ХОС ГАРЦЫН СИСТЕМД СУУРИЛСАН 
ГААЛИЙН ХЯЛБАРЧИЛСАН ХЯНАЛТЫН ТУХАЙ ГААЛИЙН ХАМТЫН АЖИЛЛАГААНЫ 

ЗӨВЛӨЛИЙН ЗӨВЛӨМЖ

(1971 оны 6 дугаар сарын 8)

ГААЛИЙН ХАМТЫН АЖИЛЛАГААНЫ ЗӨВЛӨЛ,

Ирж байгаа ачаа тээшний бүрдүүлэлтийг түргэн шуурхай болгоход чиглэсэн хос гарцын 
системийг олон улсын нисэх онгоцны буудалд бий болгох тухай, Олон улсын иргэний агаарын 
тээврийн байгууллагын Хөнгөвчлөх асуудал эрхэлсэн хэлтсийн долдугаар чуулганаас гаргасан 
бөгөөд уг байгууллагын Зөвлөлөөс 1968 оны 12 дугаар сард баталсан Зөвлөмж № B-3-ийг 
АНХААРЧ;

Хос гарц буюу улаан/ногоон системийн тухай, Европын иргэний агаарын тээврийн бага 
хурлын завсрын хоёрдугаар чуулганаас 1969 оны 7 дугаар сард батлан гаргасан Зөвлөмж № 
11-ийг АНХААРЧ;

Олон улсын нисэх онгоцны буудлын зорчигчийн хөдөлгөөний урсгалыг боловсронгуй 
болгох хүчин чармайлтад хувь нэмрээ оруулахыг ХҮСЧ;

Зорчигчдод болон тэдний ачаа тээшинд тавих гаалийн хяналтад хамаарах, хос гарцын 
системд суурилсан хялбарчилсан горим нэвтрүүлэх замаар уг зорилгод хүрч болно гэж ҮЗЭЖ;

Тийм системийг хяналтын үр дүнг бууруулахгүйгээр нэвтрүүлж болно, мөн ингэснээр 
гаалийн байгууллага зорчигчдын өсөн нэмэгдэж байгаа тоог боловсон хүчний тоогоо адил 
хувиар нэмэлгүйгээр үр ашигтайгаар зохицуулах боломжтой болно гэж ҮЗЭЖ;

Энэ системийн онцлог шинжүүдийг янз бүрийн улс орнууд өөр хоорондоо уялдуулах нь 
түүний саадгүй ажиллагаанд нэн чухал гэж ҮЗЭЖ;
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Зөвлөлийн Гишүүд болон Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын, эсхүл түүний төрөлжсөн 
байгууллагын Гишүүд, мөн Гаалийн, эсхүл Эдийн засгийн холбоод нисэх онгоцны буудлын 
операторууд болон холбогдох бусад агентлагуудтай нягт хамтран ажиллаж, ирж буй зорчигчид 
болон тэдний ачаа тээшинд хийх бүрдүүлэлтэд зориулан дор дүрслэн үзүүлсэн хос гарцын 
системийг өөрсдийн олон улсын нисэх онгоцны гол гол буудлуудад нэвтрүүлэхийг ЗӨВЛӨЖ 
БАЙНА:

1. Энэ систем нь зорчигч хоёр төрлийн гарцаас (сувгаас) аль нэгийг нь сонгох боломж 
олгоно:

(a) бараагүй яваа, эсхүл импортын гаалийн болон бусад татваргүй оруулах, мөн 
импортын хориг, хязгаарлалтад хамрагдаагүй бараа авч яваа зорчигчдод 
зориулсан нэг гарц (ногоон гарц); болон

(b) бусад зорчигчдод зориулсан өөр нэг гарц (улаан гарц).

2. Гарц бүр (суваг бүр) нь зорчигч амархан ойлгож сонгохоор тодорхой бөгөөд өөр өөр 
тэмдэглэгээтэй байна. Тэдгээрийг ялгасан үндсэн тэмдэглэгээ нь дараах байдалтай 
байна:

(a) 1.(a)-д заасан гарцын хувьд: ногоон өнгөтэй, найман талт зөв хэлбэртэй дүрс 
байх бөгөөд "NOTHING TO DECLARE" (Мэдүүлэх бараа байхгүй) гэсэн үг байна;

(b) 1.(b)-д заасан гарцын хувьд: улаан өнгөтэй, квадрат дүрс байх бөгөөд "GOODS 
TO DECLARE" (Мэдүүлэх бараа байгаа) гэсэн үг байна.

Түүнээс гадна, гарцуудыг таних "CUSTOMS" (Гааль) гэсэн бичээс байна.

3. Энэ Зөвлөмжийн 2-т заасан текстийг англи болон/эсхүл франц хэлээр, мөн тухайн 
нисэх онгоцны буудалд шаардлагатай гэж үзсэн өөр бусад хэлээр (хэлүүдээр) бичсэн 
байна.

4. Зорчигч гарцуудын аль нэгийг сонгох талаар хангалттай мэдээлэлтэй байх ёстой. Энэ 
зорилгоор дараах зүйлс чухал болно:

(a) зорчигч энэ системийн талаар ойлголттой байх, мөн ногоон гарц ашиглах 
тохиолдолд өөрт авч явж болох барааны нэр, тоо хэмжээний талаар мэдэж байх. 
Үүнийг нисэх онгоцны буудал дээр зурагт хуудас буюу сурталчилгааны самбар 
(posters or panels) байршуулах замаар, эсхүл нисэх онгоцны буудал дээр, эсхүл 
аялал жуулчлалын агентлаг, агаарын тээврийн компани болон сонирхогч бусад 
байгууллагаар дамжуулан нийтэд зориулсан ухуулах хуудас (leaflets, хууль 
сурталчилгааны материал) тараах замаар хийж болно;

(b) гарцууд руу чиглэсэн замыг тодорхой тэмдэглэсэн байх.

5. Гарцууд (сувгууд) нь зорчигч гарах гарцаа сонгох үед бүх ачаагаа биедээ авсан 
байхаар бодож ачаа тээш олгох бүс (тээш хүлээн авах танхим, the baggage delivery 
area s)-ийн дараа байрласан байна. Үүнээс гадна, гарцууд нь зорчигч энэ бүсээс 
нисэх онгоцны буудлын гарах хаалга хүртэл аль болох шулуун явахаар зохион 
байгуулагдсан байна.

6. Ачаа тээш олгох бүсээс гарцууд (сувгууд) хүртэлх зай нь зорчигч аль гарцаар (аль 
сувгаар) орох сонголт хийх, мөн бөөгнөрөл үүсгэхгүйгээр очих боломжтой байна.

7. Ногоон гарцаар орсон зорчигч гаалийн ёс журмын ажиллагаанд хамаарахгүй боловч 
гаалийн байгууллага сонгон (гэнэтийн) шалгалт (spot checks) хийж болно; улаан 
гарцаар орсон зорчигч ёс журмын ажиллагааг гаалийн байгууллагаас шаардсаны 
дагуу хийж гүйцэтгэнэ;

Хос гарцын систем нь хэрэв холбогдох журмын дагуу зорчигчид болон тэдний ачаа тээшинд 
бүрэн хэмжээний шалгалт хийх шаардлагагүй бол бусад хяналтыг хэрэгжүүлэхэд, жишээлбэл, 
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валютын хяналтыг хэрэгжүүлэхэд тохиромжгүй байж болохыг ОНЦЛОН ТЭМДЭГЛЭЖ БАЙНА;

Энэхүү Зөвлөмжийг хүлээн зөвшөөрсөн Зөвлөлийн Гишүүд болон НҮБ-ын байгууллагын, 
эсхүл түүний төрөлжсөн байгууллагын Гишүүн, мөн Гаалийн, эсхүл Эдийн засгийн холбоод 
Ерөнхий нарийн бичгийн даргад дараах зүйлийг мэдэгдэхийг ХҮСЧ БАЙНА:

(a) энэхүү Зөвлөмжийг хүлээн зөвшөөрсөн тухай болон түүнийг мөрдөж эхлэх өдөр;

(b) хос гарцын систем нэвтрүүлсэн нисэх онгоцны буудлын нэрс.

Ерөнхий нарийн бичгийн дарга энэ мэдээллийг (уг мэдэгдлийг) Зөвлөлийн бүх Гишүүдийн 
Гаалийн байгууллагад, Олон улсын иргэний агаарын тээврийн байгууллага (the International Civil 
Aviation Organization – ICAO)-ын Ерөнхий нарийн бичгийн даргад, мөн Олон улсын агаарын 
тээврийн нийгэмлэг (the International Air Transport Association – IATA)-ийн Ерөнхий захиралд 
хүргүүлнэ. Тэр нь мөн уг мэдэгдлийг энэхүү Зөвлөмжийг хэрэгжүүлэхээр хүлээн зөвшөөрсөн 
Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын, эсхүл түүний төрөлжсөн байгууллагын Гишүүдийн гаалийн 
байгууллага, мөн Гаалийн, эсхүл Эдийн засгийн холбоодод хүргүүлнэ.

-----------------------------------

НИСЭХ ОНГОЦНЫ БУУДАЛД ХОС ГАРЦЫН СИСТЕМ НЭВТРҮҮЛЭХ ЗААВАР

ӨМНӨХ ҮГ

Энэ зааврыг хос гарцын систем нэвтрүүлэхэд Гишүүн орнуудын гаалийн байгууллагад 
туслах үүднээс Техникийн байнгын хорооноос бэлтгэн гаргасан болно. Дашрамд дурдахад, 
энэ заавар нь зөвхөн энэ системийг нэвтрүүлэхээр одоо төлөвлөж байгаа аливаа нэг Гишүүнд 
төдийгүй бас энэ системийг нэвтрүүлсэн боловч түүнийг хэрэгжүүлэх явцад тулгарч байгаа 
аливаа асуудлыг тодруулж, болж өгвөл арилгахыг (шийдэхийг) хүсч байгаа Гишүүдэд үнэтэй 
хувь нэмэр үзүүлэх нь дамжиггүй.

Энэ зааврыг энэ Зөвлөмжид тусгагдсан зарчмуудыг хэрэгжүүлэх ажлыг хөнгөвчлөх, мөн 
энэ системийг нэг мөр хэрэглэх явдлыг хангах зорилго бүхий практик зөвлөмж гэж үзвэл 
зохино.

Энэ заавар нь Гишүүд заавал дагаж мөрдөх ёстой хатуу дүрэм биш. Хос гарцын системийн 
хэв маяг нь тухайн нисэх онгоцны буудлын бүтэц болон бусад нөхцөлөөс хамаарч өөр өөр 
байж болно.

Зорчигчийн хүлээх хуулийн хариуцлага

Хос гарцын систем нь зөвхөн үндэсний хууль тогтоомжид гадаадаас ирж буй аливаа нэг 
зорчигчийн улаан, эсхүл ногоон гарцаар орж байгаа үйлдэл нь гаалийн мэдүүлэг болно гэдгийг 
зааж өгсөн байвал зохих ёсоор хэрэгжинэ. Тиймээс хэрэв зорчигч ногоон гарцаар орсон бол 
тэр нь түүнд гаалийн татваргүй нэвтрүүлэх тоо хэмжээнээс хэтэрсэн бараа, мөн хориглосон 
буюу хязгаарласан бараа байхгүй гэдгээ хуулийн дагуу мэдүүлж байгаа хэрэг болно. Хэрэв 
түүнд тийм бараа байсан нь илэрсэн бол түүнийг мөрдөн шалгах бөгөөд холбогдох барааг 
хураан авна.

Үр дүнтэй ажиллах хос гарцын системийн дизайн нь дараах үндсэн онцлог 
шинжтэй байна:

1. Ачаа тээш нэхэмжлэх бүс (Baggage reclaim area)

Ачаа тээш нэхэмжлэх бүс нь болж өгвөл мэдээлэл сурталчилгааны бүсээс тусдаа байна. 
Ингэснээр ачаа тээшээ авч буй зорчигч (гаалийн) мэдээлэл уншиж буй зорчигчид саад болж, 
анхаарлыг нь сарниулахгүй байх болно. Энэ журам нь ачаа тээшийг түрдэг тэргээр, дугуй 
тойруулгаар, туузан дамжуургаар, эсхүл ачаа зөөгчөөр хүргэж ирсэн байсан ч хамаарна.
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2. Мэдээлэл сурталчилгааны бүс (Biefing area)

Мэдээлэл сурталчилгааны бүс нь ачаа тээш нэхэмжлэх бүсээс улаан, ногоон гарц хүртэл 
үргэлжлэх бөгөөд энэ бүсэд зорчигч чөлөөтэй холхин явах, мөн бөөгнөрөл үүсгэлгүйгээр ямар 
гарцаар орохоо сонгох боломжтой байна. Энэ бүсийг бас мэдээлэл нүдэнд тусахуйц байх 
тоног хэрэгслээр тоноглосон байна. Мэдээлэл сурталчилгааны бүсээс улаан, эсхүл ногоон 
гарцаас өөр газраар гарах боломжгүй байх ёстой.

Зорчигчийг зохих гарцаа сонгох тодорхой бөгөөд зохих ёсны боломжоор хангахын тулд 
ирж буй зорчигчдын зам дагуу улаан болон ногоон гарц хүртэл, түүний дотор уг улаан, 
ногоон гарцын үүд хаалга хүртэл хангалттай мэдээлэл бүхий санамж (сануулга, мэдээлэл) 
байршуулсан, мөн ухуулах хуудас (leaflets, хууль сурталчилгааны материал) тавьсан байна. 
Эдгээр ухуулах хуудас болон санамжид энэ системийн талаар зорчигчдод зүг чиг өгөх 
мэдээлэл, түүний дотор хэрэв зорчигч ногоон гарцыг сонгох бол гаалийн татваргүй оруулахыг 
зөвшөөрсөн барааны нэр, тоо хэмжээний талаарх мэдээллийг багтаасан байна. 

Бүх таних тэмдэг, тараах материал (ухуулах хуудас), зар мэдээлэл (санамж, сануулга)-
ийн үг үсгийг тухайн нисэх онгоцны буудал дээр хамгийн их хэрэглэдэг хэлээр (хэлүүдээр) 
бичсэн байна. Дүрс зураг (pictograms) ашиглахыг бас зөвлөж байна.

3. Багийн гишүүд болон тэдний ачаа тээшинд тавих гаалийн хяналт (Customs 
control of the crew and their baggage).

Хөлгийн багийн гишүүд болон тэдний ачаа тээш зорчигчдоос тусдаа гэж үзвэл 
бүрдүүлэлтийн зорилгоор тэд өөрсдийн ачаа тээшийн хамт тусгайлан тогтоосон бүсээр дамжин 
нэвтрэх боломжтой байна. 

4. Улаан болон ногоон гарцаар орох үүд хаалга (Entrances to the red and green 
channels)

Мэдээлэл сурталчилгааны бүс нь улаан, ногоон гарцаас тусгаарлагдсан байх ёстой. Үүнд 
хэд хэдэн шалтгаан бий. Хэрэв тийнхүү тусгаарлаагүй бол улаан ба ногоон гарц нэлэнхүйдээ 
нээлттэй болж, зорчигч гаалийн шугам нэвтэрч байгаагийн ач холбогдлыг ойлголгүйгээр өөрт 
хамгийн ойр байгаа шалгалтын цэг (examination counter) рүү очих болно. Энэ үүд хаалга 
нүдэнд тусахуйц, мөн аль болох сүртэй харагдахаар байх ёстой бөгөөд үүний тулд зөвхөн 
зохих ёсоор зааж тэмдэглэсэн үүд хаалга бүхий цул хаалт байх хэрэгтэй. Ийм хаалтыг аливаа 
нэг этгээд, ачаа тээш, ачаа тээшний тэргэнцэр г.м. зүйл мөргөж шөргөхөд тэсвэртэй байхаар 
суулгасан байх ёстой. Гарцууд руу орох үүдэнд (үүд хаалганд) ийм хаалт суулгаснаар бас 
мэдээллийн чанартай, том хэмжээний санамж өлгөх, дэлгэн тавихад тус дөхөмтэй байна.

Гэвч цул хаалт нь зарим нэг сул талтай байдаг. Гол сул тал нь гэвэл гарцуудад байгаа 
гаалийн ажилтан мэдээлэл сурталчилгааны бүсэд юу болж байгааг олж харахад хялбар биш 
болдог. Хэрэв тийнхүү харах боломж байвал ногоон гарцаар орох хүмүүс овоорох мөчийг 
хүлээж буй зорчигчийг олж сонгоход байнга хэрэгтэй байдаг. Тэгэхээр төгс сайн арга гэвэл 
нэг талаасаа харагддаг (нөгөө талаасаа харагддаггүй) шилэн хаалт хийх явдал юм. Гэвч энэ 
нь зорчигч гарцаа өөрөө сонгох систем нэвтрүүлэх зардалд нэрмээс болно. Өөр нэг боломж 
нь гаалийн ажилтан ачаа тээш нэхэмжлэх бүсэд энгийн хувцастай явж, шалгалтад хамруулах 
зорчигчийг олж тодруулахад туслах явдал юм.

Улаан ба ногоон гарцын үүд хаалга нь ижил өргөнтэй байх ёстой бөгөөд ороход амар 
хялбар байх гэсэн утгаараа тэдний хооронд ялгаа байх ёсгүй юм. Үүд хаалганы бодит өргөн 
зорчигчийн хөдөлгөөний мөн чанар болон хэмжээнээс хамаарах боловч ерөнхийдөө 1.5 метр 
байх нь хангалттай байдаг. Үүд хаалга хоорондын зай 2.4 метр байвал зохино. Энэ зайд 
зохих үүд хаалга руу явах замыг зааж чиглүүлсэн сум бүхий өнгөт тэмдэг байршуулсан байвал 
зохино.

5. Улаан гарц (The red channel)

Улаан гарц (суваг) нь ирж буй бөгөөд гаалийн татвар төлөх ёстой зорчигчийн тоонд 
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тохирсон хангалттай тооны татвар тооцоо хийх цэг (цонх, өрөө, ширээ, duty desks) болон 
шалгалтын тавцан (шалгалт хийх цэг, байр, талбай, examination counters)-тай, мөн тохирсон 
тооны хүн хүчээр хангагдсан байна. 

Энэ зорилгоор ширээ (тавцан), сандал, г.м. тавилга (desk units) байх нь тохиромжтой 
байдаг; хичнээн тоогоор байх нь тодорхой нэг бараа тээвэрлэлт, татвар төлөлтийн бодит 
байдлаас хамаарна. Татвар төлөх тохиолдол маш их хэлбэлзэлтэй байж болно; тийм учир 
шаардлагатай тохиолдолд улаан гарцад илүү хүн хүч дайчлах, татварын байцаагч нэмж 
ажиллуулах уян хатан боломжтой байх хэрэгтэй. Улаан гарцад бөөгнөрөл үүсгэхгүй байх 
нь чухал, эс тэгвээс зорчигч энэ гарцыг сонгох сонирхолгүй (хүсэлгүй) болох талтай юм. 
Түүнээс гадна, ачаа тээш шалгах явцад зорчигчийн хувийн нууцыг хамгаалах (дэлгэхгүй байх) 
нөхцөлийг бүрдүүлсэн байна.

6. Ногоон гарц (The green channel)

Ногоон гарц (суваг) нь болж өгвөл түүгээр орох хаалганаас гадагшаа гарах хаалга руу 
шууд замчилсан байвал зохино. Ерөнхийдөө 2,40 м-ийн хэмжээ нь ачаагаа авч алхаж яваа 
зорчигчдод ерөнхийдөө зохимжтой (хангалттай) өргөн юм. Шалгалт хийх тавцангуудыг төгс 
байдлаар бол гарцын (сувгийн) уртын дагуу хоёр талаар нь, эсхүл загасан нуруу хэлбэрээр 
байршуулсан байх ёстой. Ачаа тээш шалгах хэсэг (танхим, гарц, the baggage hall)-ийн зай 
завсар болон бүтэц загвар нь шалгалтын тавцанг хоёр талаар нь байршуулах боломжгүй 
бол зөвхөн нэг талыг нь ашиглаж болно. Түүнээс гадна, ачаа тээш шалгах явцад зорчигчийн 
хувийн нууцыг хамгаалах (дэлгэхгүй байх) нөхцөлийг бүрдүүлсэн байна.

Энэ гарц нь хэрэв шаардлагатай бол (гаалийн) байцаагч ачаа тээш явж өнгөрөх хугацаанд 
алиныг нь шалгахаа сонгох боломжтой байхаар хангалттай урт байвал зохино.

Зорчигчийн ачаа тээшинд гүнзгийрүүлсэн үзлэг шалгалт хийх, мөн шаардлагатай бол, 
зорчигчид өөрт нь биет үзлэг (нэгжлэг) хийх үзлэгийн/ярилцлагын өрөө шалгалтын тавцангийн 
ард байх ёстой бөгөөд тийшээ улаан болон ногоон гарцын аль алинаас нь орох боломжтой 
байвал бүр зүгээр юм.

Улаан, ногоон гарц нь хоорондоо энгийн саадаар тусгаарлагдсан байж болно: энд хаалт 
шаардлагагүй. Тухайн саадыг гаалийн ажилтан гарцуудын хооронд чөлөөтэй сүлжин явж 
болохоор зохион байгуулсан байвал зохино.

7. Гарах гарц (Access to the exits)

Зорчигчид хяналт шалгалтаар нэгэнт нэвтрэн өнгөрсөн бол улаан, ногоон гарцын 
зорчигчид хоорондоо холилдож, ачаа тээш шалгах хэсгээс нэг хаалгаар гарч болохгүй гэх 
шалтгаан байхгүй юм.

8. Үлгэрчилсэн загвар (Model designs)

Хавсралтад хос гарцын системийн үндсэн болон байвал зүгээр онцлог шинжийг тусгасан 
загварын 2 жишээ татсан байгаа.

ЖИШЭЭ

Систем 1

Диаграмм 1 Ерөнхий план зураг
Диаграмм 2 Ногоон/улаан гарцын нарийвчилсан план зураг
Диаграмм 3 Гарц руу орох хоёр хаалганы нэгийнх нь схем
Систем 2
Диаграмм 4 Ерөнхий план зураг 
Диаграмм 5 Ногоон/улаан гарцын нарийвчилсан план зураг

Энэ 2 системийн давуу тал нь тэдгээрийн нарийхан хэлбэр маяг нь зай талбай багатай 
газарт суурилуулж болоход оршино.
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ДАЛАЙГААР ИРЖ БУЙ ЗОРЧИГЧДОД ТАВИХ, ХОС ГАРЦЫН СИСТЕМД СУУРИЛСАН 
ГААЛИЙН ХЯЛБАРЧИЛСАН ХЯНАЛТЫН ТУХАЙ ГААЛИЙН ХАМТЫН АЖИЛЛАГААНЫ 

ЗӨВЛӨЛИЙН ЗӨВЛӨМЖ 

(1972 оны 6 дугаар сарын 5)

ГААЛИЙН ХАМТЫН АЖИЛЛАГААНЫ ЗӨВЛӨЛ,

Агаараар ирж буй зорчигчдод тавих хос гарцын системд суурилсан гаалийн хялбарчилсан 
хяналтын тухай 1971 оны 6 дугаар сарын 8-ны өдрийн зөвлөмжийг АНХААРЧ;

Далайгаар ирж буй зорчигчдод тавих хяналтад зориулсан хос гарцын систем бас 
нэвтрүүлсэн байхыг харахаар Далай тэнгисийн тээврийн асуудлаар зөвлөлдөх Засгийн газар 
хоорондын байгууллага (the Inter-Governmental Maritime Consultative Organization - IMCO)-
аас илэрхийлсэн хүслийг АНХААРЧ;

Олон улсын далайн боомтын зорчигчийн хөдөлгөөний урсгалыг боловсронгуй болгох 
хүчин чармайлтад хувь нэмрээ оруулахыг ХҮСЧ;

Зорчигчдод болон тэдний ачаа тээш, мөн тэдний авто тээврийн хэрэгсэлд тавих гаалийн 
хяналтад хамаарах, хос гарцын системд суурилсан хялбарчилсан горим нэвтрүүлэх замаар уг 
зорилгод хүрч болно гэж ҮЗЭЖ;

Тийм системийг, ялангуяа далай тэнгисээр богино хугацааны аялал хийж буй зорчигчдод 
тавих хяналтад хамаарах тийм системийг хяналтын үр дүнг бууруулахгүйгээр нэвтрүүлж болно, 
мөн ингэснээр гаалийн байгууллага зорчигчдын өсөн нэмэгдэж байгаа тоог боловсон хүчний 
тоогоо адил хувиар нэмэлгүйгээр үр ашигтайгаар зохицуулах боломжтой болно гэж ҮЗЭЖ;

Энэ системийн онцлог шинжүүдийг янз бүрийн улс орнууд өөр хоорондоо уялдуулах нь 
түүний саадгүй ажиллагаанд нэн чухал гэж ҮЗЭЖ;

Зөвлөлийн Гишүүд болон Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын, эсхүл түүний төрөлжсөн 
байгууллагын Гишүүд, мөн Гаалийн, эсхүл Эдийн засгийн холбоод боомтын захиргаа, далайн 
тээврийн компаниуд болон холбогдох бусад агентлагуудтай нягт хамтран ажиллаж, ирж буй 
зорчигчид болон тэдний ачаа тээшинд, мөн тэдний авто тээврийн хэрэгсэлд хийх бүрдүүлэлтэд 
зориулан дор дүрслэн үзүүлсэн хос гарцын системийг олон улсын зохих далайн (тэнгисийн) 
боомтуудад нэвтрүүлэхийг ЗӨВЛӨЖ БАЙНА:

1. Энэ систем нь зорчигч, өөрийн авто тээврийн хэрэгслээр зорчиж яваа эсэхийг үл 
харгалзан, хоёр төрлийн гарцаас (сувгаас) аль нэгийг нь сонгох боломж олгоно:

(a) бараагүй яваа, эсхүл импортын гаалийн болон бусад татваргүй оруулах, мөн 
импортын хориг, хязгаарлалтад хамрагдаагүй бараа авч яваа зорчигчдод 
зориулсан нэг гарц (ногоон гарц); болон

(b) бусад зорчигчдод зориулсан өөр нэг гарц (улаан гарц).

2. Гарц бүр (суваг бүр) нь зорчигч амархан ойлгож сонгохоор тодорхой бөгөөд өөр 
өөр тэмдэглэгээтэй байна. Тэдгээрийг ялгасан үндсэн тэмдэглэгээ нь дараах байдалтай 
байна:
(a) 1.(a)-д заасан гарцын хувьд: ногоон өнгөтэй, найман талт зөв хэлбэртэй дүрс 

байх бөгөөд "NOTHING TO DECLARE" (Мэдүүлэх бараа байхгүй) гэсэн үг байна;

(b) 1.(b)-д заасан гарцын хувьд: улаан өнгөтэй, квадрат дүрс байх бөгөөд "GOODS 
TO DECLARE" (Мэдүүлэх бараа байгаа) гэсэн үг байна.

 Түүнээс гадна, гарцуудыг таних "CUSTOMS" (Гааль) гэсэн бичээс байна.

3. Энэ Зөвлөмжийн 2-т заасан текстийг англи болон/эсхүл франц хэлээр, мөн шаардлагатай 
гэж үзсэн өөр бусад хэлээр (хэлүүдээр) бичсэн байна.
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4. Хэрэв зорчигч өөрийн авто тээврийн хэрэгсэлтэй явж байгаа бөгөөд авто тээврийн 
хэрэгслийг зохих эгнээнд оруулан журамлахад, мөн тухайн бүрдүүлэлтийн горимд 
тустай гэж үзвэл авто тээврийн хэрэгсэлтэй явж байгаа бүх жолоочид энэ Зөвлөмжийн 
2(a) болон (b)-д заасан тэмдэглэгээ бүхий улаан, ногоон өнгийн наалт дараах журмаар 
тараан өгч, түүнийг холбогдох авто тээврийн хэрэгслийн салхины шилэнд тогтоосон 
байхыг сануулна:

(a) тухайн авто тээврийн хэрэгсэл өөрөө, түүнд байгаа аливаа бараа, түүний дотор 
тухайн авто тээврийн хэрэгслээр явж байгаа зорчигчийн эзэмшлийн, эсхүл түүний 
авч яваа барааг гаалийн ёс журмын ажиллагаанд хамруулалгүйгээр оруулах, мөн 
тэдгээр бараа нь импортын хориг, хязгаарлалтад хамаараагүй бол ногоон өнгийн 
наалт; болон

(b) бусад тохиолдолд улаан өнгийн наалт.

5. Зорчигч гарцуудын аль нэгийг, мөн хэрэв шаардлагатай бол улаан болон ногоон өнгийн 
наалтын аль нэгийг сонгох талаар хангалттай мэдээлэлтэй байх ёстой. Энэ зорилгоор 
дараах зүйлс чухал болно:

(a) зорчигч энэ системийн талаар ойлголттой байх, мөн ногоон гарц ашиглах 
тохиолдолд өөрт авч явж болох барааны нэр, тоо хэмжээний талаар мэдэж байх. 
Үүнийг далайн (тэнгисийн) боомт дээр зурагт хуудас буюу сурталчилгааны самбар 
(posters or panels) байршуулах замаар, эсхүл (зорчигч болон ачаа) буулгах боомт 
дээр, эсхүл аялал жуулчлалын агентлаг болон сонирхогч бусад байгууллагаар 
дамжуулан нийтэд зориулсан ухуулах хуудас (leaflets, хууль сурталчилгааны 
материал) тараах замаар хийж болно;

(b) энэ Зөвлөмжийн 4-т заасан улаан болон ногоон наалт ашиглах бол (усан онгоц) 
хүрэх газрын боомт дээр ирэхээс өмнө авто тээврийн хэрэгсэлтэй явж байгаа бүх 
жолоочид холбогдох наалтыг тарааж өгсөн байх;

(c) гарцууд руу чиглэсэн замыг тодорхой тэмдэглэсэн байх.

6. Гарцууд (сувгууд) нь зорчигч зохих гарцаа сонгох үед бүх ачаагаа биедээ авсан байхаар 
бодож ачаа тээш олгох аливаа бүс (тээш хүлээн авах танхим, any baggage delivery ar-
eas)-ийн дараа байрласан байна. Үүнээс гадна, гарцууд нь зорчигч энэ бүсээс далайн 
(тэнгисийн) боомтын гарах хаалга хүртэл аль болох шулуун явахаар байрласан байна. 

7. Усан онгоцноос, эсхүл ачаа тээш олгох бүсээс гарцууд (сувгууд) хүртэлх зай нь зорчигч 
аль гарцаар (аль сувгаар) орох сонголт хийх, мөн бөөгнөрөл үүсгэхгүйгээр очих 
боломжтой байна.

8. Ногоон гарцаар орсон зорчигч гаалийн ёс журмын ажиллагаанд хамаарахгүй боловч 
гаалийн байгууллага сонгон (гэнэтийн) шалгалт (spot checks) хийж болно; улаан 
гарцаар орсон зорчигч ёс журмын бүх ажиллагааг гаалийн байгууллагаас шаардсаны 
дагуу хийж гүйцэтгэнэ.

Зөвхөн нэг эгнээ ашигладаг боловч улаан өнгийн наалттай буюу сонгон (гэнэтийн) шалгалт 
(spot checks) хийхээр сонгосон авто тээврийн хэрэгслийг (тийм шалгалт хийхээр) тогтоосон 
зогсоол руу явуулдаг системийг хос гарцын системийн шаардлага хангасан гэж үзэж болохыг 
ОНЦЛОН ТЭМДЭГЛЭЖ БАЙНА.

Хос гарцын систем нь хэрэв холбогдох журмын дагуу зорчигчид болон тэдний ачаа 
тээшинд, эсхүл авто тээврийн хэрэгсэлд бүрэн хэмжээний шалгалт хийх шаардлагагүй бол 
бусад хяналтыг хэрэгжүүлэхэд, жишээлбэл, валютын хяналт болон моторт тээврийн хэрэгслийн 
олон улсын даатгалын гэрчилгээний хяналтыг хэрэгжүүлэхэд тохиромжгүй байж болохыг 
ОНЦЛОН ТЭМДЭГЛЭЖ БАЙНА;

Энэхүү Зөвлөмжийг хүлээн зөвшөөрсөн Зөвлөлийн Гишүүд болон НҮБ-ын байгууллагын, 
эсхүл түүний төрөлжсөн байгууллагын Гишүүн, мөн Гаалийн, эсхүл Эдийн засгийн холбоод 
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Ерөнхий нарийн бичгийн даргад дараах зүйлийг мэдэгдэхийг ХҮСЧ БАЙНА:

(a) энэхүү Зөвлөмжийг хүлээн зөвшөөрсөн тухай болон түүнийг мөрдөж эхлэх өдөр;

(b) хос гарцын систем нэвтрүүлсэн далайн (тэнгисийн) боомтууд болон эдгээр 
боомтод түүнийг нэвтрүүлсэн далайн (тэнгисийн) тээврийн төрлүүд.

Ерөнхий нарийн бичгийн дарга энэ мэдээллийг (уг мэдэгдлийг) Зөвлөлийн бүх Гишүүдийн 
Гаалийн байгууллагад, мөн Далай тэнгисийн тээврийн асуудлаар зөвлөлдөх Засгийн газар 
хоорондын байгууллага (the Inter-Governmental Maritime Consultative Organization - IMCO)-
ын Ерөнхий нарийн бичгийн даргад хүргүүлнэ. Тэр нь мөн уг мэдэгдлийг энэхүү Зөвлөмжийг 
хэрэгжүүлэхээр хүлээн зөвшөөрсөн Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын, эсхүл түүний төрөлжсөн 
байгууллагын Гишүүдийн гаалийн байгууллага, мөн Гаалийн, эсхүл Эдийн засгийн холбоодод 
хүргүүлнэ.

-----------------------------------

ЗҮҮЛТ II

ТӨМӨР ЗАМААР ТЭЭВЭРЛЭЖ БАЙГАА БҮРТГЭГДСЭН ТЭЭШНИЙ ГААЛИЙН 
БҮРДҮҮЛЭЛТИЙН ТУХАЙ ГААЛИЙН ХАМТЫН АЖИЛЛАГААНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН ЗӨВЛӨМЖ 

(1962 оны 6 дугаар сарын 5, 1988 оны 6 дугаар сарын 21-нд нэмэлт өөрчлөлт оруулсан)

ГААЛИЙН ХАМТЫН АЖИЛЛАГААНЫ ЗӨВЛӨЛ,

Бүртгэгдсэн тээшний олон улсын тээвэрлэлтийг үр ашигтай байлгах гэсэн төмөр замын 
байгууллагын хүчин чармайлтыг дэмжих ёстой гэж ҮЗЭЖ;

Энэ зорилгоор, тийм ачаа тээшний гаалийн ёс журмын ажиллагааг хялбарчлах замаар 
тэдгээр ачаа тээшийг түргэн шуурхай зөөж тээвэрлэх ажиллагааг хөнгөвчлөхийг ХҮСЧ;

Зорчигч өөрийн бүртгэгдсэн тээшинд бүрдүүлэлт хийлгэхийн тулд болж өгвөл илгээгч 
болон хүлээн авагч улсын гаалийн байгууллага дээр биечлэн ирж мэдээлэл өгөхийг шаардахгүй 
байх, мөн очих газраа ирсэн даруй ачаа тээшээ хүлээн авах боломжтой байх ёстой гэж ҮЗЭЖ;

Зөвлөлийн Гишүүд болон Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын, эсхүл түүний төрөлжсөн 
байгууллагын Гишүүд, мөн Гаалийн, эсхүл Эдийн засгийн холбоод бүртгэгдсэн тээштэй 
холбогдуулан дараах заалтуудыг мөрдөхийг ЗӨВЛӨЖ БАЙНА:

1. Зорчигч өөрийн ачаа тээшийг төмөр замын байгууллагад бүртгүүлэхдээ гаалийн ёс 
журмын ажиллагааг түргэвчлэхийн тулд (энэ Зөвлөмжид) хавсаргасан маягтын дагуу 
мэдүүлэг өгөх боломжтой байна;

2. Энэ маягтыг төмөр замын байгууллагаас үйлдсэн тээврийн бичиг баримт (ачаа 
тээврийн падаан; the consignment note; транспортный коносамент; накладная на груз; 
транспортная накладная; товарная накладная)-ын ард хэвлэсэн, эсхүл салангид цаасан 
дээр хэвлэж тээврийн бичиг баримтын ард наахаар байна; түүнийг илгээгч улсын 
хэлээр (эсхүл албан ёсны хэлүүдийн нэгээр) хэвлэсэн байх боловч зорчигч түүнийг өөр 
хэл рүү орчуулж авах боломжтой байна;

3. Энэ мэдүүлгийг тухайн төмөр замын байгууллага шаардлагатай үед илгээгч болон 
хүлээн авагч улсын гаалийн байгууллагад гаргаж үзүүлнэ;

4. Энэхүү бичгээр үйлдсэн мэдүүлэг нь ерөнхийдөө зорчигчоос шаарддаг мэдүүлгийг 
орлох бөгөөд түүнтэй адил хүчинтэй байна;

5. Гаалийн байгууллага бичгээр үйлдсэн ямар нэг мэдүүлэг бүхий ачаа тээшний доторхийг, 
боломжтой гэж үзсэн тохиолдолд, шалгалтаас хэлтрүүлнэ;
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6. Хэрэв гаалийн байгууллага ачаа тээшний доторхийг шалгалтаас хэтрүүлсэн бол уг ачаа 
тээшийг хүлээн авах газар руу нь явуулахаар холбогдох төмөр замын байгууллагад нэн 
даруй олгоно;

7. Гаалийн байгууллага энэ хөнгөлөлтийг буруугаар ашиглах явдлыг гаргуулахгүй байх 
үүднээс шаардлагатай гэж үзсэн хяналтын аливаа арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэх эрхтэй 
хэвээр байна; 

Гаалийн байгууллагууд энэ Зөвлөмжийн 1-д заасныг ҮЛ ХАРГАЛЗАН, шаардлагатай гэж 
үзвэл, өөр хоорондоо хэлэлцэн тохирох (хэлэлцээр байгуулах) замаар уг мэдүүлгийн маягтыг 
өөрсдөдөө тохируулан өөрчилж болно.

Энэхүү Зөвлөмжийг хүлээн зөвшөөрсөн Зөвлөлийн Гишүүд болон НҮБ-ын байгууллагын, 
эсхүл түүний төрөлжсөн байгууллагын Гишүүн, мөн Гаалийн, эсхүл Эдийн засгийн холбоод 
энэхүү Зөвлөмжийг мөрдөж эхлэх өдөр болон түүнийг мөрдөх нөхцөлийн талаар Зөвлөлийн 
Ерөнхий нарийн бичгийн даргад мэдэгдэхийг ХҮСЧ БАЙНА. Ерөнхий нарийн бичгийн дарга энэ 
мэдээллийг (уг мэдэгдлийг) Зөвлөлийн бүх Гишүүдийн гаалийн байгууллагад хүргүүлнэ. Тэр нь 
мөн уг мэдэгдлийг энэхүү Зөвлөмжийг хэрэгжүүлэхээр хүлээн зөвшөөрсөн Нэгдсэн Үндэстний 
Байгууллагын, эсхүл түүний төрөлжсөн байгууллагын Гишүүдийн гаалийн байгууллага, мөн 
Гаалийн, эсхүл Эдийн засгийн холбоодод хүргүүлнэ. Тэр нь бас уг мэдэгдлийг Олон улсын 
төмөр замын холбоо (the International Unions of Railways).

-----------------------------------

ХАВСРАЛТ

Бүртгэгдсэн тээшний гаалийн мэдүүлэг

1. БИ ҮҮГЭЭР ДАРААХ ЗҮЙЛСИЙГ МЭДҮҮЛЖ БАЙНА

(a) дор дурдсан тээшинд хувцас, гэр ахуйн эд зүйлс, ариун цэврийн хэрэгсэл, ном 
болон спортын хэрэгсэл зэрэг ерөнхийдөө аяллын хугацаанд хэрэглэдэг зөвхөн 
хувийн хэрэглээний эд зүйлс байгаа бөгөөд эдгээр эд зүйлсийг арилжих зорилгоор 
оруулаагүй болно;

(b) энэ тээшинд дараах зүйлс байхгүй:

- хүнсний зүйл, тамхи, согтууруулах ундаа, анетол, галт зэвсэг, бүсэнд зүүж явдаг 
зэвсэг (гар буу, хутга, чинжаал болон бусад хүйтэн зэвсэг, sidearms), сум, тэсэрч 
дэлбэрэх бодис, мансууруулах эм (хар тамхи), амьд мал, амьтан, ургамал, радио 
дамжуулагч буюу дамжуулагч-хүлээн авагч, валют, Зэрлэг амьтан ба ургамлын 
аймгийн ховордсон зүйлийг олон улсын хэмжээнд худалдаалах тухай 1973 оны 
3 дугаар сарын 3-ны өдрийн Вашингтоны конвенцоор хамгаалагдсан ховордсон 
амьтан, ургамал болон тэдгээрийн гаралтай бүтээгдэхүүн; нийгмийн (нийтийн) 
хэв журам сахиулах болон нийгмийн (нийтийн) ёс зүйг хамгаалах тухай хүлээн 
авагч улсын хууль тогтоомжоор хориглосон эд зүйлс;

- үнэ төлбөргүй түгээх зорилготой, эсхүл мэргэжлийн, эсхүл худалдааны зорилготой 
бараа;

- Ерөнхийдөө миний байнга оршин суудаг улсын гаалийн нутаг дэвсгэрийн гаднаас 
авчирсан буюу хүлээн авсан бөгөөд өөрийн улсын гаалийн байгууллагад мэдүүлж 
хараахан амжаагүй бараа. (энэ хязгаарлалт нь зөвхөн ерөнхийдөө байнга оршин 
суудаг улс руугаа буцаж байгаа тохиолдолд хамаарна).

2. Гаалийн ёс журмын бүх ажиллагааг (миний өмнөөс) хийж гүйцэтгэхийг төмөр замын 
байгууллагад БИ ҮҮГЭЭР ЗӨВШӨӨРЧ БАЙНА.
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3. Би хэрэв худал мэдүүлэг өгсөн бол хуулийн хариуцлага хүлээж, бараагаа хураалгана 
гэдгээ МЭДЭЖ БАЙНА.

Очих (хүрэх) улс
......................

Очих (хүрэх) газар
...................................... 

Эд зүйлсийн тоо Зорчигчийг дагалдан яваа хүний 
(этгээдийн) тоо 

ТОМ ҮСГЭЭР БИЧИХ

НЭР

……………………

БУСАД НЭР

…………………………………… 

Байнга оршин суудаг газрын хаяг: Гудамж ………......... №. .............. 

Хот………………….. Улс  .........………………… 

Илгээсэн зогсоол (өртөө)-ын огноо - 
тамга тэмдэг

Ачааны тэмдэглэл

№. 

Зорчигчын гарын үсэг: 

......................... 

БҮРТГЭГДСЭН ТЭЭШНИЙ
ГААЛИЙН МЭДҮҮЛЭГ

Зорчигчдын анхааралд

(Санамж, сануулга, Notice to passengers)

1. Зорчигчийн “Гаалийн мэдүүлэг”-ийн ногоон өнгийн маягт дээр үйлдсэн бүртгэгдсэн 
тээшний мэдүүлэг нь зорчигч өөрийн бүртгэгдсэн тээшний бүрдүүлэлтийг хийлгэхийн 
тулд болж өгвөл илгээгч болон хүлээн авагч улс дахь гаалийн байгууллага дээр 
биечлэн очиж мэдээлэл өгөх цагийг хэмнэж, мөн очих газраа ирсэн даруй ачаа 
тээшээ хүлээн авах боломж олгоно.

2. Уг мэдүүлгийн маягтыг зорчигч ачаа тээшээ бүртгүүлэх үед өөрөө зохих ёсоор бөглөн, 
гарын үсгээ зурж, холбогдох төмөр замын байгууллагад өгнө. Энэ нь ерөнхийдөө 
зорчигчдоос шаарддаг мэдүүлэгтэй адил хуулийн хүчинтэй байна.

3. Энэ мэдүүлгийн маягтыг ашигласан хэдий ч гаалийн байгууллага түүнийг буруугаар 
ашиглах явдлыг гаргуулахгүй байх үүднээс, шаардлагатай гэж үзсэн тохиолдолд, 
хяналтын аливаа арга хэмжээ баталж, хэрэгжүүлэх эрхтэй хэвээр байна;

4. Зорчигч “Гаалийн мэдүүлэг”-ийн маягтад гарын үсэг зурахын өмнө өөрийн ачаа 
тээшинд байгаа зүйлс уг мэдүүлэгт заасантай зөрчилдөхгүй байх арга хэмжээ авна. 
Ингэхдээ дараах зүйлийг анхааралдаа авсан байна:

(a) Анетол (Anethol): энэ бүтээгдэхүүнийг бүртгэгдсэн тээшээр Франц Улсын аль нэг 
өртөө рүү илгээхийг хориглосон байдаг.

(b) Нийгмийн (нийтийн) хэв журам сахиулах болон нийгмийн (нийтийн) ёс зүйг хамгаалах 
тухай хүлээн авагч улсын хууль тогтоомжоор хориглосон эд зүйлс: Ийм эд зүйлсийг 
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зарим улсын, тухайлбал, Нэгдсэн Вант Улсын хууль тогтоомжоор хориглосон байдаг. 
Тиймээс хэрэв зорчигч хүлээн авах улсынхаа хууль тогтоомжийн талаар нарийн 
мэдээлэлгүй бөгөөд түүний бүртгэгдсэн тээшинд тийм эд зүйлс байгаа бол холбогдох 
мэдүүлгийн маягт дээр гарын үсэг зурахгүй байхыг зөвлөж байна.

(c) 1973 оны 3 дугаар сарын 3-ны өдрийн Вашингтоны конвенциор хамгаалагдсан 
ховордсон амьтан, ургамал болон тэдгээрийн гаралтай бүтээгдэхүүн: Вашингтоны 
конвенц нь олон төрлийн ургамал, амьтныг устаж үгүй болохоос сэргийлэх зорилготой 
бөгөөд энэ үүднээс ховордсон амьтан, ургамлыг оруулах болон гаргахад мөрдөх 
дүрэм журмыг өөртөө агуулж байдаг. Энэ конвенц нь худалдаа эрхэлдэг эсэхийг 
үл харгалзан, ийм амьтан, ургамлыг нэг орноос нөгөө оронд тээвэрлэж буй, эсхүл 
зүгээр өөрөө эзэмшиж буй компани болон хувь хүний аль алинд нь хамаарна.

Эдгээр амьтан, ургамлын хамгаалалтын түвшингээс хамааран тэдгээрийг худалдаалах 
болон тээвэрлэхийг бүрэн хориглосон, эсхүл зөвшөөрөл авсан байхаар заасан байдаг. 

Энэ конвенцид заасан хориг, хязгаарлалт нь амьд амьтан, ургамлаас гадна дараах 
зүйлсэд хамаарна:

- үхсэн амьтад, тухайлбал, амьтны чихмэл, эсхүл хатаамал;

- амьтны эд эрхтэн, тухайлбал, ангийн үс, арьс, зааны соёо, яст мэлхийн хуяг, 
(бугын) цусан эвэр, эвэр, халимны яс, шувууны өд;

- амьтны гаралтай бүтээгдэхүүн, тухайлбал, ангийн үсээр хийсэн хувцас, эд зүйлс 
(жнь: цүнх, гутал, хэвлээр явагчийн арьсан бугуйвч, зааны ясан чимэглэл, 
хэрэгсэл, эвэр, хуяг гэх мэт); ийм бүтээгдэхүүн нь (зорчигчийн) өөрийн (хувийн) 
хэрэглээний зориулалттай байсан ч тэдгээрийг гар тээшинд, эсхүл бүртгэгдсэн 
тээшинд тээж явж болохгүй.

Энэхүү конвенцын талаар, мөн түүнийг хэрэгжүүлж буй тодорхой тохиолдлын талаар 
дэлгэрэнгүй мэдээллийг төрийн байгууллагууд (ихэвчлэн Хөдөө аж ахуйн яам, эсхүл Байгаль 
орчны яам)-аас, эсхүл байгаль хамгаалах асуудал эрхэлдэг (төрийн бус) байгууллагууд 
(жишээлбэл, Дэлхийн байгаль хамгаалах сан (The World Wide Fund for Nature – WWF))-аас 
авч болно:

Вашингтоны Конвенцын хамрах хүрээ нь маш өргөн учраас энэ Конвенцид хамаарах эд 
зүйлсийг эрх бүхий байгууллагууд саатуулах, эсхүл хураан авах эрсдэлээс зайлсхийхийн тулд 
зорчигчид энэ талаар эдгээр төрийн, эсхүл төрийн бус байгууллагаас лавлаж тодруулж байвал 
зохино.

-----------------------------------
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ЗҮҮЛТ III

ХУВЬ ХҮНД ИЛГЭЭСЭН ЖИЖИГ АЧААНД БАЙГАА, ЭСХҮЛ ЗОРЧИГЧИЙН АЧАА 
ТЭЭШИНД БАЙГАА БАРААНД ТАТВАРЫН ЖИГД ХУВЬ ХЭМЖЭЭ БҮХИЙ СИСТЕМ 
МӨРДӨХ ТУХАЙ ГААЛИЙН ХАМТЫН АЖИЛЛАГААНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН ЗӨВЛӨМЖ

(ТАТВАРЫН ЖИГД ХУВЬ ХЭМЖЭЭ БҮХИЙ СИСТЕМ)

(1968 оны 6 дугаар сарын 11)

ГААЛИЙН ХАМТЫН АЖИЛЛАГААНЫ ЗӨВЛӨЛ,

Хувь хүнд илгээсэн жижиг ачаанд байгаа, эсхүл зорчигчийн ачаа тээшинд байгаа бараанд 
хамаарах импортын гаалийн болон бусад татварыг тооцох нь тийм бараа өч дөчнөөн зэрэг, өч 
дөчнөөн янзаар орж ирдэг, тэдгээрийг түргэн зохицуулах хэрэгтэй байдаг, мөн өргөн хүрээгээр, 
гол төлөв бага тоо хэмжээгээр орж ирдэг болохоор Гишүүдийн гаалийн байгууллагад асуудал 
үүсэх шалтгаан болдог гэж ҮЗЭЖ;

Ерөнхийдөө, татварын жигд хувь хэмжээ бүхий систем нь тийм барааны бүрдүүлэлтийг 
хялбар, түргэн шуурхай болгож, мөн тодорхой болзол нөхцөл хангагдсан бол Гишүүдийн 
татварын орлого болон эдийн засгийн ашиг сонирхлыг хамгаалдаг гэж ҮЗЭЖ;

Ийм системийг нэвтрүүлсэн Гишүүн улсуудын хуримтлуулсан туршлага болон энэ 
асуудлаар Гаалийн хамтын ажиллагааны зөвлөлд хандан гаргасан Европын зөвлөлийн Сайд 
нарын хорооны (66)43 тоот Тогтоолыг АНХААРЧ;

Зөвлөлийн Гишүүд болон Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын, эсхүл түүний төрөлжсөн 
байгууллагын Гишүүд, мөн Гаалийн, эсхүл Эдийн засгийн холбоод дараах арга хэмжээ авч 
хэрэгжүүлэхийг ЗӨВЛӨЖ БАЙНА:

1. Хувь хүнд илгээсэн жижиг ачаанд байгаа, эсхүл зорчигчийн ачаа тээшинд байгаа 
бараанд татварын жигд хувь хэмжээ бүхий систем мөрдөх. Гэхдээ ийм бараа нь 
арилжааны бус шинжтэй, мөн нийт үнийн дүн нь үндэсний эдийн засгийн нөхцөл 
байдлыг харгалзан, боломжтой гэж тогтоосон хэмжээ (энэ нь 60 ам доллараас доошгүй 
байна)-нээс хэтрээгүй байна;

2. татварын жигд хувь хэмжээг төлбөл зохих бүх төрлийн импортын гаалийн татвар болон 
бусад татварыг хамруулан тогтоох;

3. татварын жигд хувь хэмжээ бүхий системд хамаарах ёс журмын ажиллагаа аль болох 
хялбар байх нөхцөлийг бүрдүүлэх;

ДАРААХ ЗҮЙЛИЙГ ОНЦЛОН ТЭМДЭГЛЭЖ БАЙНА:

1. хэд хэдэн ачааг нэг зэрэг нэг илгээгчээс нэг хүлээн авагчид илгээсэн бол эдгээр барааны 
нийт үнэ нь тэдгээр бүх ачааны нийт үнийн дүн болно;

2. татварын жигд хувь хэмжээ бүхий систем нь хэрэв холбогдох барааг өөр бусад заалтын 
дагуу гаалийн татваргүй оруулж болох бөгөөд тийм заалтад заасан нөхцөл хангагдсан 
тохиолдолд тийм хөнгөлөлтийн ашиг тусыг хүртэх эрхийг хөндөхгүй;

3. татварын жигд хувь хэмжээ бүхий систем мөрдөх тухай заалтад хэрэв хүлээн авагч, 
эсхүл зорчигч тухайн бараанд өөрт нь хамаарах импортын гаалийн болон бусад 
татварын хувь хэмжээгээр тооцож татвар ногдуулахыг хүсвэл гаалийн болон бусад 
татвар ногдуулбал зохих бүх бараанд нь тийнхүү өөрт нь хамаарах хувь хэмжээгээр 
татвар ногдуулахаар зааж болно;

4. Гишүүд энэ Зөвлөмжийн нөхцөлийг үл харгалзан түүнд заасан хөнгөлөлтийг зарим 
бараанд эдлүүлэхгүй байж болно.
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Энэ Зөвлөмж нь Гишүүд ирээдүйд дангаараа, эсхүл хоёр талт буюу олон талт хэлэлцээрийн 
үндсэн дээр илүү хөнгөлөлт үзүүлэхэд саад болохгүй гэдгийг ОНЦЛОН ТЭМДЭГЛЭЖ БАЙНА;

Энэхүү Зөвлөмжийг хүлээн зөвшөөрсөн Зөвлөлийн Гишүүд болон НҮБ-ын байгууллагын, 
эсхүл түүний төрөлжсөн байгууллагын Гишүүн, мөн Гаалийн, эсхүл Эдийн засгийн холбоод 
энэхүү Зөвлөмжийг мөрдөж эхлэх өдөр болон түүнийг мөрдөх нөхцөлийн талаар Зөвлөлийн 
Ерөнхий нарийн бичгийн даргад мэдэгдэхийг ХҮСЧ БАЙНА. Ерөнхий нарийн бичгийн дарга энэ 
мэдээллийг (уг мэдэгдлийг) Зөвлөлийн бүх Гишүүдийн гаалийн байгууллагад хүргүүлнэ. Тэр нь 
мөн уг мэдэгдлийг энэхүү Зөвлөмжийг хэрэгжүүлэхээр хүлээн зөвшөөрсөн Нэгдсэн Үндэстний 
Байгууллагын, эсхүл түүний төрөлжсөн байгууллагын Гишүүдийн гаалийн байгууллага, мөн 
Гаалийн, эсхүл Эдийн засгийн холбоодод хүргүүлнэ.

-----------------------------------

ЗҮҮЛТ IV

ХЭРЭГЖҮҮЛЖ БУЙ АРГА ЗАМ

1. Австрали

ЗОРЧИГЧИЙН УРЬДЧИЛСАН МЭДЭЭЛЭЛ

•	 Зорчигчийн	урьдчилсан	мэдээлэл (API)

Австралийн агаарын болон далайн боомтын гаалийн бүрдүүлэлтийн ажиллагааны стратеги 
нь зорчигчдыг шалган нэвтрүүлэх болон зорчигчдын ачаа тээшинд гаалийн бүрдүүлэлт хийх 
ажиллагааг хурдасгах, мөн хилийн хяналтыг сайжруулах зорилгоор зорчигчийн урьдчилсан 
мэдээлэл ашиглах явдалд үндэслэгдсэн байдаг.

Зорчигчийн мэдээллийг урьдчилан авах илүү сайн арга нь Зорчигчид зөвшөөрөл (виз) 
олгох цахим систем (the Electronic Travel Authority System – ETAS)-ийн платформ дээр 
боловсруулсан Зорчигчийн мэдээллийг урьдчилан боловсруулах систем (the Advance Passenger 
Processing (APP) System) юм.

•	 Зорчигчийн мэдээллийг урьдчилан боловсруулах (APP)

Зорчигчийн мэдээллийг урьдчилан боловсруулах систем (APP систем) нь ирэх болон 
явах чиглэлийн нислэгийн үйл ажиллагааг агаарын тээврийн компаниудын хүсэн хүлээж 
буй хэмжээнд хүртэл хөнгөвчлөх, мөн Гааль, цагаачлалын албанд зорчигчийн урьдчилсан 
мэдээлэл (API)-ийг үнэн зөвөөр хүргүүлэх зорилготой болно.

APP систем нь бүртгэлийн үйл ажиллагааны салшгүй нэг хэсэг бөгөөд зорчигчийн 
мэдээллийг онгоцонд суух үед нь авч, тухайн онгоц ирэхээс өмнө Австралийн хилийн 
(хяналтын) агентлагуудад дамжуулдаг. (Хавсралт баримт нь APP системийн гүйцэтгэх үүрэг, 
ажиллагаа болон зорилгын талаар товч мэдээлэл өгнө).

Харилцан ойлголцлын тухай ямар нэг санамж бичиг (A Memorandum of Understanding 
– MOU) нь Австралийн Засгийн газар болон АРР систем ашигладаг тээврийн байгууллага 
хооронд байгуулсан хэлэлцээрийг албан ёсны болгодог. APP систем нь зорчигчид онгоцонд 
суухаас өмнө Австрали руу орох зөвшөөрөл (эрх, виз)-тэй болохыг тээврийн байгууллага 
шалгаж баталгаажуулах боломж олгодог. Энэ нь тээврийн байгууллага эргээд зохих ёсны бичиг 
баримтгүй зорчигч тээвэрлэх, мөн дараа нь торгууль хүлээх явдлыг бууруулдаг. Зорчигчид 
ирэхдээ шуурхай эгнээний бүрдүүлэлт (express lane clearance)-ээр орох боломжтой болдог.

Австралийн хилийн (хяналтын) агентлагууд API-ийг хүлээн авснаар хилийн хяналт 
сайжирч, ирж байгаа зорчигчдын бүрдүүлэлтийг илүү үр дүнтэй бөгөөд үр ашигтайгаар хийж 
гүйцэтгэх боломжтой болдог.
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Одоогоор API болон шуурхай эгнээний бүрдүүлэлтэд Qantas Airways, Ansett, Singapore 
Airlines, мөн Air New Zealand-ийн зорчигчид хамрагдаж байгаа. Австралийн Хилийн шалган 
нэвтрүүлэх газар (Цагаачлалын асуудал эрхэлсэн алба) болон Австралийн Гаалийн алба APP 
системийг агаарын тээврийн бүх компанид урам зоригтойгоор нэвтрүүлэх стратеги удирдлагын 
холбоо байгуулсан байгаа.

Далайгаар зорчигчийн мэдээллийг автоматаар хүлээн авах, боловсруулах, дамжуулах 
зорилгоор далайн тойрон аяллын усан онгоцонд зориулан API загвар боловсруулсан байгаа. 
Үүний үр дүнд далайн тээврийн компаниуд зохих ёсны бичиг баримтгүй зорчигч тээвэрлэсний 
төлөө төлдөг торгуулийн хэмжээ мэдэгдэхүйц хэмжээгээр буурсан болно.

-----------------------------------

АВСТРАЛИЙН ГААЛИЙН АЛБА

ЗОРЧИГЧИЙН МЭДЭЭЛЛИЙГ УРЬДЧИЛАН БОЛОВСРУУЛАХ
(ADVANCE PASSENGER PROCESSING – APP)

Эл Систем 

APP нь Зорчигчид цахимаар олгосон зөвшөөрөл (виз) (the Electronic Travel Authority 
System – ETA)-ийг өөртөө нэгтгэсэн систем бөгөөд агаарын тээврийн компаниуд SITA (Society 
Internationale de Telecommunications Aeronautiques – International Society of Aeronautical 
Telecommunications – Аэронавтикийн харилцаа холбооны олон улсын нийгэмлэг)-гийн 
харилцаа холбооны сүлжээ (энэ сүлжээг агаарын тээврийн байгууллагууд ашигладаг)-г ашиглан 
хилийн (хяналтын) байгууллагууд зорчигчийн урьдчилсан мэдээлэл (API) (зорчигчийн био 
мэдээлэл (bio data) болон нислэгийн мэдээлэл бүхий ICAO-аас тогтоосон багц мэдээ) илгээдэг.

Энэхүү мэдээлэл нь зорчигчдыг урьдчилан шүүн шигшихэд ашиглагддаг бөгөөд ингэснээр 
хилийн тэргүүн шугам дээр зорчигчдод хийх бүрдүүлэлтийн цаг хугацааг бууруулдаг. 

Өртөг зардал

APP-ийн санхүүжүүлэлт нь энэ системийг боловсруулсан CPS-ийн үнийн задаргаан дээр 
суурилсан бөгөөд уг компани зорчигчийн бүрдүүлэлт бүрээс тодорхой хувь авдаг.

Ажиллагаа 

• Бүртгэлийн цэг дээр (at check-in) авиакомпаний ажилтан зорчигчдын яс үндэс, паспортын 
дугаар болон тэдний овгийн нэрийн эхний дөрвөн үсгийг шивж оруулна. (Энэ нь одоогийн 
TIETAC-ийн шивэлттэй адилхан).

•	 Энэхүү	мэдээлэл	нь	SITA-гийн	сүлжээгээр	дамжин	төв	системд	илгээгдэнэ.	Төв	систем	нь	
түүний мэдээллийн санд уг зорчигчийн мэдээлэл байгаа эсэх, аливаа шаардлагатай виз 
буюу цахимаар олгосон зөвшөөрөл (ETAs) байгаа эсэхийг шалгана.

Уг систем нь тухайн зорчигчийг онгоцонд суулгаж болно гэсэн “ОК” дохиог 2-4 секундийн 
дотор холбогдох агаарын тээврийн байгууллагад дамжуулна. Хэрэв тухайн зорчигч OK биш 
бол уг систем яахыг зөвлөнө.

•	 Энэ	 ажиллагааны	 ачаар	 зорчигчийн	 паспортын	 визийг	 биечлэн	 шалгах	 шаардлагагүй	
болж, агаарын тээвэрлэгч зохих ёсны бичиг баримтгүй зорчигч тээвэрлэн торгууль явдал 
арилна.

•	 Зарим	тохиолдолд	тухайн	зорчигчийн	ирэх	тийзийн	карт	(arrival	card)	дээр	EXPRESS	LANE	
(Шуурхай эгнээгээр үйлчлүүлэх) гэсэн үг бичсэн байна, эсхүл зарим тохиолдолд тухайн 
нислэгийн бүх зорчигчийн ирэх тасалбар дээр EXPRESS LANE гэж бичсэн байна.

•	 Тухайн	зорчигч	Австралид	буухад	зам	дагуу	байршуулсан	холбогдох	тэмдэглэгээ	бүхий	
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пайз түүнийг хөтөлсөөр бүрдүүлэлтийн холбогдох эгнээнд хүргэж өгнө. EXPRESS LANE-тай 
нислэгийн зорчигчдын бүрдүүлэлтэд APP ашиглаагүй нислэгийн зоригчидтой харьцуулахад 
тэднээс хоёр дахин бага цаг зарцуулахаар тооцоолсон байдаг.

Эл Системийн загвар 

APP систем нь ETA системийн өргөтгөл байдлаар бүтээгдсэн. 

Агаарын тээврийнхэнтэй зөвлөлдсөнөөр тэдний бүртгэлийн ажиллагаанд аль болох 
нөлөөлөхөөргүй, мөн компютерийн системд аль болох өөрчлөлт оруулахааргүй байдлаар 
хийгдсэн. Бүртгэлийн ажиллагаа нь үндсэндээ ETAC-тай ижил. Энэ системийн гол давуу тал нь 
гэвэл ETA ашигладаг агаарын тээврийн компани стандарт АРР-ийг шууд ашиглах боломжтой 
болдогт оршино.

APP систем нь тав хүртэлх тооны зорчигчийн мэдээллийг нэгэн зэрэг боловсруулах 
чадалтай бөгөөд бүх зорчигчийг үл давтагдах дугаараар ялган таньдаг. Энэ систем нь агаарын 
тээврийн компаниуд өөрсдийн зах зээлийн хэрэгцээ шаардлагыг хангахын тулд холбоосоо 
өөрсдөдөө тохируулан өөрчилж болох уян хатан шинжтэй болно.

АРР дотор хоёр сонголт байгаа:

СТАНДАРТ APP нь ETA системтэй адилхан дэд бүтэц ашигладаг.

Стандарт ETA систем нэвтрүүлсэн агаарын тээврийн компани системийн хөгжүүлэлт хийх 
шаардлагагүй. Энэхүү шийдлийн хүрээнд АРР системийн дэлгэц гарч ирэх бөгөөд агаарын 
тээврийн компаний бүртгэлийн ажилтнууд уг дэлгэцэн дээр ажиллана. Агаарын тээврийн 
холбогдох компани тухайн нислэгийн мэдээлэл шивэлтийг хагас автоматжуулсан хэлбэрт 
оруулах боломжтой энгийн оролттой – мэдээллийг нисэх онгоцны буудал бүрт зөвхөн нэг л 
удаа шивж оруулна. Энд зөвхөн АРР-ийн хоёр оролт (шивэлт) байна - нэг нь APP рүү орох, 
нөгөө нь APP-ийг цуцлах.

НЭГДСЭН APP нь зорчигчийн био мэдээллийг бүрэн автоматжуулсан хэлбэрээр авч, 
тухайн зорчигчийн мэдээллийг ирэх тийзийн карт (the arrivals card)-ны нүүрэн талд хэвлэх 
хүсэлтэй авиа компанид зориулагдсан. Энэ мэдээлэл нь уг картын соронзон зурах хэсэгт нэгэн 
зэрэг кодлогдон орсон байна. 

Бүртгэлийн ажилтны оролт (шивэлт) нь STANDARD APP-тай адилхан. Гэвч энэ шивэлт 
нь эхлээд тухайн авиа компаний явах нислэгийн хяналтын системд орж, холбогдох мэдээлэл 
тэндээс АРР систем рүү илгээгдэнэ. Энэ сонголт нь тухайн агаарын тээврийн компани өөрийн 
системд зарим нэг хөгжүүлэлт хийхийг шаардана.

Мэдээллийн нууцыг хамгаалах/Хувийн нууц

Австралийн Гаалийн алба 1995 оны сүүлээр API-г хүлээн авч эхэлж байх үед агаарын 
тээврийн компаниуд API болон бусад мэдээллийг гаргаж өгөхөд хууль эрх зүйн хувьд ямар 
ч саад байгаагүй. Австралийн Хувийн нууцын тухай Хууль нь зөвхөн төрийн байгууллагад 
хамаарч, хувь хүн, компани болон төрийн бус байгууллагад хориг хязгаарлалат тавьдаггүй 
байсан.

Гэвч 1998 оны 12 дугаар сард Засгийн газар хувийн секторт мэдээллийн нууцыг хамгаалах 
асуудлыг хувийн хэвшлийнхэн өөрсдөө зохицуулах явдлыг дэмжих, бэхжүүлэх явдлыг 
хуульчлахаар төлөвлөж байгаагаа зарласан. Хувийн нууцын тухай Хуульд (хувийн секторт 
хамааралтай) нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай 2000 онд боловсруулсан хуулийн төслийг 2000 
оны 3 дугаар сард Парламентад өргөн барих юм. Уг хуулийн төсөлд Австрали руу орж байгаа, 
мөн түүнээс гарч байгаа хүмүүс болон барааны хөдөлгөөнтэй холбоотой мэдээллийг гаалийн 
байгууллагад гаргаж өгөхийг зөвшөөрсөн заалт байх болно.

-----------------------------------
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1. УДИРТГАЛ: ЗОРИЛГО БОЛОН ХАМРАХ ХҮРЭЭ

Шуудан нь хувийн болон худалдаа арилжааны харилцаанд мэндчилгээ, мэдээлэл 
илгээхээс гадна бас бэлэг дурсгалын зүйлс болон бусад бараа илгээхэд хамгийн түгээмэл 
хэрэглэгддэг арга хэрэгслийн нэг нь цаг ямагт байсаар ирсэн. 

Гаалийн байгууллага барааг өөр бусад арга замаар улсын хилээр оруулж, гаргахад 
хяналт тавьдгийн нэгэн адилаар олон улсын шуудан тээвэрт бас хяналт тавьж оролцох 
шаардлагатай болдог. Учир нь гаалийн байгууллага холбогдох гаалийн болон бусад татвар 
төлөх нөхцөлийг бүрдүүлэх, импорт, экспортын хориг, хязгаарлалтыг хэрэгжүүлэх, ерөнхийдөө 
өөрөө хэрэгжилтэд нь хяналт тавих ёстой хууль тогтоомж, дүрэм журмыг сахиж мөрдөх 
явдлыг хангах ёстой байдаг. Түүний зэрэгцээ гаалийн байгууллага эрсдэл тооцох арга техник 
(арга ажиллагаа) ашиглан хяналт шалгалтаа аль болох хамгийн бага хэмжээнд байлгахыг 
эрмэлзэнэ.

Шуудан тээврийн цар хүрээ (эргэлтийн хэмжээ) өсөн нэмэгдэж байгаа байдлаас, мөн тэр 
нь (шуудан тээвэр нь) ихэнхдээ бүртгэл мэдээнд бүрэн ордоггүй онцлог чанартай байдгаас 
шалтгаалан шуудангаар тээвэрлэж буй эд зүйлд хамаарах гаалийн ёс журмын ажиллагаа нь 
өөр бусад арга хэрэгслээр тээвэрлэсэн бараанд хамаарах гаалийн ёс журмын ажиллагаанаас 
зарим талаараа ялгаатай байдаг. Шуудан илгээмж тус бүрийг овор хэмжээгээр нь хязгаарладаг 
хэдий ч тэдгээрийн тоо хэмжээ асар их юм. Тэгэхээр тэдгээрийг үндэслэл шалтгаангүйгээр 
саатуулахгүй байхын тулд захиргааны янзын бүрийн арга хэмжээ авч хэрэгжүүлдэг. Үндэсний 
шуудангийн байгууллагууд төрийн зохицуулалтаас ангижирч байгаа, шинэ зах зээлд өрсөлдөж 
эхэлж байгаа, мөн шуудан тээвэрт цахим зурвас (мессэж) илгээх стандарт боловсруулан 
ажиллахын төлөө илүү их зүтгэх болсонтой холбогдон дээрх захиргааны арга хэмжээнүүд 
болон түүнд хамаарах эрсдэл тооцох арга ажиллагаа нь зарим байгууллагын хувьд өөрчлөгдөж 
болно.

Бараг бүх улс оронд шуудангийн байгууллага нь төрийн болон хувийн эзэмшлээс үл 
хамааран Дэлхийн шуудангийн холбооны актуудаар1 зохицуулсан олон улсын үйлчилгээг 
үзүүлдэг.

Энэ бүлэгт дээрх актуудын дагуу явагдах учиртай шуудан тээвэр (захидал болон 
илгээмж)-т хамаарах гаалийн горимууд тусгагдсан. Шуудангийн зарим байгууллага бас 
ДШХ-ны конвенцид заасан буухиа шуудангийн үйлчилгээ (Express Mail Service (EMS)) үзүүлж 
байгаа. Энэ бүлгийн зорилгоор түүнд заасан горимуудыг буухиа шуудангийн үйлчилгээнд 
мөрдөж буй гаалийн байгууллагуудыг Киотогийн конвенцийн 2 дугаар зүйлийн дагуу илүү 
хөнгөлөлт үзүүлж байгаа гэж үзнэ. Бусад (гаалийн) байгууллага нь буухиа илгээмж (EMS 
items)-ийг хувийн секторын операторуудын тээвэрлэж буй илгээмжтэй адилтган авч үздэг.

2. ТОДОРХОЙЛОЛТ

E1/F1 “CN22/23” гэж Дэлхийн шуудангийн холбооны одоо мөрдөж буй 
актуудад заасан, шуудан илгээмжийг мэдүүлэх зориулалттай тусгай 
маягтыг хэлнэ;

E2/F3  “шуудан илгээмжид хамаарах гаалийн ёс журмын ажиллагаа” 
гэж шуудан тээвэртэй холбогдуулан сонирхогч тал болон гаалийн 
байгууллагаас хийж гүйцэтгэвэл зохих бүхий л үйл ажиллагааг хэлнэ;

E3/F2  “шуудан илгээмж” гэж Дэлхийн шуудангийн холбооны одоо мөрдөж 
буй актуудад заасан, шуудангийн байгууллагын шугамаар, эсхүл түүний 
төлөө тээвэрлэж буй захидал болон илгээлтийг;

1 Дэлхийн шуудангийн холбооны актууд нь ДШХ-ны конвенц, түүнийг хэрэгжүүлэх нарийвчилсан журмууд болон Шуудан 
илгээмжийн тухай Хэлэлцээрээс бүрдэнэ.



Тусгай хавсралт J - 2 дугаар бүлэг Шуудан тээврийн тухай заавар

2000 оны 7 дугаар сар          315

E4/F5  “шуудангийн байгууллага” гэж Олон улсын шуудангийн холбооны одоо 
мөрдөж буй актуудаар зохицуулагдах олон улсын үйлчилгээг үзүүлэхээр 
засгийн газраас эрх авсан төрийн, эсхүл хувийн өмчийн байгууллагыг 
хэлнэ;

E5/F4  “дэлхийн шуудангийн холбоо” гэж Бернийн хэлэлцээрээр 1874 онд 
“Шуудангийн ерөнхий холбоо” нэртэйгээр байгуулагдаж, 1878 оноос 
“Дэлхийн шуудангийн холбоо” гэдэг нэртэй болж, 1948 оноос Нэгдсэн 
Үндэстний Байгууллагын төрөлжсөн байгууллага болсон Засгийн газар 
хоорондын байгууллагыг хэлнэ.

Энэ конвенцийн нэгээс дээш тооны хавсралтыг тайлбарлахад шаардлагатай нэр томьёоны 
бүх тодорхойлолтыг Ерөнхий хавсралтад оруулсан байгаа. Зөвхөн нэг горим буюу нэг практик 
ажиллагаанд хамаарах нэр томьёоны тодорхойлолт тухайн Тусгай хавсралт буюу тухайн 
бүлэгт байгаа.

3. ЗАРЧИМ
Стандарт 1 

Шуудан илгээмжид хамаарах гаалийн ёс журмын ажиллагаа нь энэ бүлгийн заалтаар, мөн 
холбогдолтой бол Ерөнхий хавсралтын заалтаар зохицуулагдана.

Шинэчлэн найруулсан Киотогийн конвенц нь заавал дагаж мөрдөх хэд хэдэн үндсэн 
заалттай бөгөөд тэдгээр нь Ерөнхий хавсралтад байдаг. Гаалийн байгууллагууд өөрсдийн 
өдөр тутмын үйл ажиллагаандаа мөрдлөг болгон ажилладаг гаалийн горим болон практик 
ажиллагааг хоорондоо уялдуулж, хялбарчлахад хэрэгтэй гэж үзсэн гол гол зарчмууд Ерөнхий 
хавсралтад тусгагдсан байгаа.

Ерөнхий хавсралтын тэдгээр үндсэн заалтууд нь бүх Тусгай хавсралт болон бүх бүлэгт 
хамааралтай учир тэдгээр үндсэн заалтууд бүгд Шуудан тээвэрт хамаарна. Энэ бүлгийн 
заалтыг хэрэгжүүлэхдээ түүгээр зохицуулагдаагүй асуудлын хувьд Ерөнхий хавсралтын 
хөнгөлөлтийн ерөнхий зарчмуудыг байнга удирдлага болгон ажиллавал зохино. Ялангуяа, 
Ерөнхий хавсралтын Бүрдүүлэлт болон гаалийн ёс журмын бусад ажиллагааны тухай 3 дугаар 
бүлэг, Гаалийн хяналтын тухай 6 дугаар бүлэг болон Мэдээлэл технологийн тухай 7 дугаар 
бүлгийг Шуудан тээврийн тухай энэ бүлэгтэй холбож уншина.

Хэлэлцэн тохирогч Талууд ялангуяа Ерөнхий хавсралтын Стандарт 1.2-ыг анхаарах ёстой 
бөгөөд үндэсний хууль тогтоомждоо Шуудан тээврийн хувьд хангасан байвал зохих болзол 
нөхцөл, мөн хийж гүйцэтгэсэн байх ёс журмын ажиллагааг заасан байна. 

Хэлэлцэн тохирогч Талууд энэ конвенцийн 2 дугаар зүйлд заасны дагуу энэ бүлэгт зааснаас 
илүү хөнгөлөлт үзүүлэхийг эрмэлзэнэ. 

4. БАЙГУУЛЛАГА ТУС БҮРИЙН ҮҮРЭГ ХАРИУЦЛАГА

Стандарт 2

Үндэсний хууль тогтоомжид шуудан илгээмжийн гаалийн бүрдүүлэлттэй холбогдуулан гаалийн 
байгууллагын болон шуудангийн байгууллагын тус тусын хүлээх үүрэг, хариуцлагыг тодорхойлсон 
байна.

Шуудангийн байгууллага болон гаалийн байгууллага нь Дэлхийн шуудангийн холбооны 
актуудаас урган гарсан зарим (тодорхой) үүрэг хариуцлага хүлээдэг. Тэдгээрээс гаалийн 
байгууллагад хамаарах зарим үүрэг хариуцлагыг нь гаалийн байгууллагатай зөвшилцөн 
тогтоосон байдаг. Тэдгээр нь ялангуяа шуудан илгээмжийг дагалдаж буй бичиг баримтууд, 
гаргаж өгөх ёстой мэдээллүүд, мөн тухайн илгээмж болон бичиг баримтуудыг илгээх арга 
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хэрэгсэлд хамаарна. Шуудангийн болон гаалийн байгууллагуудын хүлээх бусад үүрэг 
хариуцлагыг энэ хоёр байгууллага харилцан тохиролцох замаар шийдэж болох бөгөөд 
түүнийгээ Стандарт 2-т заасны дагуу үндэсний хууль тогтоомжид тусгасан байх ёстой байгаа.

Олон орны гаалийн байгууллага өөрийн орны шуудангийн байгууллагатай албан ёсны 
харилцан ойлголцлын санамж бичиг байгуулж, түүгээр тохиролцсон үйлчилгээний стандартын 
дагуу үүрэг хүлээж, практик амьдрал дээр мөрдөх үүрэг хариуцлагын зааг ялгааг нарийвчлан 
тодорхойлсон байдаг. Ийм тохиролцоог хөхүүлэн дэмжиж, өргөжүүлэн хөгжүүлэх ёстой. Ийм 
маягаар тохиролцож тогтсон асуудлын нарийвчлалын түвшин нь энэ заалтад захирагдахгүй байх 
олон тохиолдолд байх боловч тохиролцсон асуудлаа сонирхогч талуудад зориуланнийтийн 
хүртээл болгож байвал сайхан арга туршлага болох юм. (10.3 дахь хэсгийг үзнэ үү)

Шуудангийн байгууллага нь гол төлөв шуудан илгээмжийг тээвэрлэх, хадгалах, мөн 
гаалийн байгууллагад үзүүлэх үүрэг хүлээдэг бөгөөд гаалийн байгууллагын хүсэлтээр гаалийн 
хяналт шалгалт хийлгэх зорилгоор тэдгээрийг задалж болно. Гэвч зарим улс оронд шуудан 
илгээмжийг тээвэрлэх, хадгалах, мөн гаалийн байгууллагад үзүүлэх бодит ажиллагааг 
шуудангийн байгууллага өөрөө биш, харин төмөр замын (асуудал эрхэлсэн төрийн) 
байгууллага болон зөвшөөрөл бүхий бусад байгууллага (компани, улсын үйлдвэрийн газар)-
тай байгуулсан хэлэлцээрийн хүрээнд тэднээр хийж гүйцэтгүүлдэг. Практикийн ийм арга 
хэмжээ нь эдгээр улс орнуудад дээрх үүрэг хариуцлагын тодорхой хэсэг нь зөвшөөрөл бүхий 
тэдгээр байгууллагын хүлээх үүрэг хариуцлага болж болно гэсэн утгыг илэрхийлнэ.

Шуудан илгээмжийн гаалийн бүрдүүлэлтийг хүлээн авагч улсад түргэн шуурхай хийж 
гүйцэтгэхэд тус дөхөм болох үүднээс илгээгч улсын шуудангийн байгууллага нь CN 22 гэсэн 
шошго (наалт) болон CN 23 гэсэн мэдүүлэг байгаа эсэхийг, мөн тэдгээрийг зөв, бүрэн бөглөсөн 
эсэхийг заавал шалгах ёстой байдаг. Ялангуяа илгээгч гарын үсэг зурсан эсэхийг заавал нягтлах 
хэрэгтэй. Мэдүүлэг байхгүй, эсхүл дутуу бөглөсөн нь илэрхий байх тохиолдолд шуудангийн 
байгууллага илгээгчид гаалийн холбогдох дүрэм журмыг танилцуулж, шаардлагатай бол уг 
илгээмжийг хүлээн авахаас татгалзаж болно.

4.1. Гаалийн бүрдүүлэлт хийх газрын байршил

Гааль/Шуудангийн хамтарсан газар (салбар) байгуулж болно, эсхүл гаалийн ажилтан 
шуудангийн салбарууд дээр байнгын хугацаагаар, эсхүл нэг өдрийн тодорхой цагаар байрлан 
ажиллаж болно. Энэхүү сүүлийн тохиолдолд шуудангийн байгууллага гаалийн байгууллагыг 
ажлын байраар хангаж болно. 

Гаалийн газар нь шуудан солилцооны газрууд (exchange post offices) дээр байрлаж 
болно. Шуудан солилцооны газар гэдэг нь шуудан ачааг гадаад орны шуудангийн холбогдох 
байгууллагатай солилцох үүрэг хүлээсэн шуудангийн газар болно.

Шуудан солилцооны газар нь оруулах чиглэлд гадаад орны шуудангийн байгууллагаас 
хүлээн авсан шуудан илгээмжийг эцсийн хүлээн авагч шуудангийн салбарт дамжуулах 
(хүргүүлэх) бөгөөд гаргах чиглэлд өөрийн орны шуудангийн салбараас илгээсэн шуудан 
илгээмжийг хилийн чанадад байгаа шуудангийн байгууллагад дамжуулна (хүргүүлнэ). 
Дамжуулан өнгөрүүлэх тохиолдолд тэр нь гадаад улсын шуудангийн нэг байгууллагаас 
илгээсэн илгээмжийг нөгөө нэг гадаад улсын шуудангийн байгууллагад дамжуулна.

5. ШУУДАН ТЭЭВЭРТ ХИЙХ БҮРДҮҮЛЭЛТ

Стандарт 3

Шуудан илгээмжид хийх бүрдүүлэлтийг аль болох шуурхай хийж гүйцэтгэнэ.

Шуудан тээвэрт ердийн журмаар гаалийн болон бусад татвар төлөх ёстой байдаг, бас 
хориг, хязгаарлалт тогтоосон үндэсний хууль тогтоомж мөрдөх ёстой байдаг учир үүнтэй 
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холбоотойгоор хүргэлтийн хугацаанд саатал гарна. Стандарт 3 нь ийм саатлыг аль болох бага 
хэмжээнд хүртэл хязгаарлаж өгөхийг гаалийн байгууллагаас шаардаж байгаа. Гэвч энэхүү 
заалтыг гаалийн хяналтыг хязгаарлаж байгаа мэтээр ойлгож болохгүй. (Ерөнхий хавсралтын 
6 дугаар бүлгийг үзнэ үү )

Ерөнхийдөө шуудангийн байгууллага шуудангаар импортолж буй барааны бүрдүүлэлтэд 
дараах 3 түвшинд оролцох боломжтой:

a. Шуудангийн байгууллагын үүрэг нь бүрдүүлэлт хийх шаардлагатай илгээмжийг 
гаалийн байгууллагад танилцуулахаар хязгаарлагдана;

b. Гаалийн байгууллагын хүлээсэн үүрэг хариуцлагын хүрээнд хийгддэг тодорхой 
ажлуудыг шуудангийн байгууллага гаалийн хяналтад дор хийж гүйцэтгэнэ;

c. Шуудангийн байгууллага нь ялангуяа буухиа илгээмжийн хувьд гаалийн бүрдүүлэлтийн 
агентын үүрэг гүйцэтгэнэ. 

Зарим (гаалийн) байгууллагад мөрддөг, эдгээр түвшинг харуулсан горим (журам)-ын 
талаарх товч танилцуулгыг дор сийрүүлсэн байгаа. Зарим (гаалийн) байгууллагад өнөөдөр авч 
хэрэгжүүлж буй арга хэмжээний жишээ болох эдгээр горим (журам) нь шуудан илгээмжийн 
бүрдүүлэлтийн ажиллагааг аль болох түргэн шуурхай болгох зорилготой юм. (Гаалийн) 
байгууллагууд заавал эдгээр түвшинд хүрч ажиллана гэх шаардлага байхгүй юм. Тэд үндэсний 
хууль тогтоомжийн шаардлага, байгаа нөөц бололцоо болон Дэлхийн шуудангийн холбооны 
актуудын хүрээнд үндэсний хэмжээнд хүлээсэн үүрэг амлалтыг мэдэрч, орон нутгийн хэрэгцээ 
шаардлагад нийцсэн уян хатан арга хэрэгслийг хөгжүүлж, нэвтрүүлэх хэрэгтэй.

5.1. Шуудангийн байгууллагын хязгаарлагдмал оролцоотой явагдах гаалийн 
бүрдүүлэлт 

Шуудан илгээмжийн бүрдүүлэлт гаалийн байгууллагаар дамжин “автомат”-аар, өөрөөр 
хэлбэл, илгээгчийн үйлдсэн CN 22 болон CN 23 мэдүүлгүүд болон бусад бичиг баримтын 
үндсэн дээр хийгдэнэ. Энэхүү горим (журам)-ын дагуу шуудангийн байгууллагын зүгээс, 
эсхүл илгээгчийн болон түүний төлөөлөгч (барааны мэдүүлэгч)-ийн зүгээс хамтарч ажиллахыг 
шаарддаггүй.

Гаалийн хяналтыг гол төлөв дараах  арга зам (горим журам)-аар хэрэгжүүлнэ:

Шуудан илгээлт:

- тухайн илгээлтийн дагалдах бичиг баримтыг гаалийн газарт гаргаж өгөх замаар, уг 
гаалийн газар дараа нь тулган шалгах зорилгоор гаалийн байгууллагад ямар илгээлт 
авчирч үзүүлэхийг зааж өгнө; эсхүл

- дээрх бичиг баримтууд нь ихэвчлэн холбогдох илгээмждээ наалттай байдаг (салгаж 
болдоггүй) учраас тухайн илгээмжийг уг шуудангийн салбарт байрлах гаалийн газарт 
гаргаж өгөх замаар.

Буухиа илгээмж болон захидал: тэдгээрийг тухайн шуудангийн салбарт байрлах гаалийн 
газарт гаргаж өгөх замаар.

Гаалийн ажилтнууд уг илгээмжид хамаарах дараах зорилго бүхий ажилбарыг гар аргаар 
(механик аргаар), эсхүл компьютерээр хийж гүйцэтгэнэ:

- Гаалийн болон бусад татварыг тооцож, гаалийн төлбөрийн баримт (үнийн нэхэмжлэх) 
үйлдэх;

- худалдааны статистик мэдээ гаргахад шаардлагатай мэдээллийг боловсруулах 
(бүртгэж авах);

- шуудан солилцооны газар (энэ газарт мэдээ бүртгэл төвлөрсөн байдаг)-т зориулан 
данс бүртгэл хөтлөх; болон

- төлбөрийг нягтлан шалгуулах зорилгоор холбогдох мэдээллийг шуудангийн 
байгууллагад цахимаар хүргүүлэх.
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Зарчмын хувьд, шуудан илгээмжийг хүргэж өгөхөөс өмнө түүнийг ирсэн талаар хүлээн 
авагчид мэдэгддэггүй бөгөөд холбогдох барааны гаалийн татварыг түүний оролцоогүйгээр 
ногдуулдаг. Гэвч хэрэв нэмэлт мэдээлэл (үнийн нэхэмжлэхийн хуулбар, лиценз, г.м) 
шаардлагатай бол энэ талаар хүлээн авагчид мэдэгдэж, гаалийн ёс журмын ажиллагааг 
дуусгавар болгоход шаардлагатай бичиг баримтуудаа авчирч үзүүлэхийг хүсдэг.

Хэрэв тухайн гаалийн байгууллага нь компьютержсан бол автоматжуулсан систем нь 
Гааль/Шуудангийн нэгдсэн (төлбөрийн) маягт үйлдэнэ. Энэ маягт нь гаалийн байгууллагын 
төлбөрийн баримт (the Customs receipt) болон шуудангийн байгууллагын дансанд шилжүүлэх 
төлбөрийн хэмжээ (the postal inpayment/COD slip)-г нэгтгэсэн маягт юм. Шуудангийн 
байгууллагын дансны шилжүүлгийн баримт нь дуран аппаратаар унших зориулалттай байдаг 
бөгөөд илгээмжийг хүлээн авагчид хүргэж өгөх үед түүнээс хураан авах төлбөрийн хэмжээг 
заасан баримт юм. Гаалийн автомат систем нь төлбөрийн дүнг нягтлан шалгуулахаар гаалийн 
байгууллагын бүх төлбөрийн баримтын жагсаалтыг шуудангийн байгууллагын автомат систем 
рүү дамжуулна.

Энэхүү төлбөрийн дүнг шуудангийн байгууллагын данс тооцооны (харилцагч банкны) 
систем автоматаар бүртгэж авах бөгөөд бас шуудангийн байгууллагын данс бүртгэлийн төв 
рүү илгээнэ. Төлбөрийн дүнг шалгах горим нь бүрэн автоматжсан байдаг.

Гаалийн байгууллага төлбөл зохих бүх татвар (хураамж)-ын дүнг шуудангийн байгууллагад 
сар бүр явуулах бөгөөд үүний нэгэн адилаар шуудангийн байгууллага нь бүх төлбөрийг 
гаалийн байгууллагад сар бүрээр хийж гүйцэтгэнэ.

5.2. Шуудангийн байгууллага зарим үйл ажиллагааг гаалийн байгууллагын   
     нэрийн өмнөөс хийж гүйцэтгэх нь

Хэрэв илгээмж нь CN 22 гэсэн шошготой (наалттай), эсхүл түүнийг CN 23 гэсэн мэдүүлэг 
дагалдаж байгаа бол түүнд хамаарах бүрдүүлэлтийг шуудангийн байгууллага гаалийн 
байгууллагаар дамжуулан хийж гүйцэтгэнэ. Хэрэв эдгээр бичиг баримт байхгүй бол уг 
илгээмжийг гаалийн байгууллагаар шийдүүлэхээр түүнд гаргаж танилцуулна (гаргаж үзүүлнэ).

Энд дурдсан горим (журам) нь бүхшуудан илгээмжид хамаарна.

Шуудан илгээмжийн гаалийн бүрдүүлэлтийг шуудангийн байгууллагаас хийж гүйцэтгэх 
ажлын хурд нь дараах арга хэмжээг хэрэгжүүлсэн байдлаас хамаарна:

a. Тухайн шуудангийн байгууллага уг илгээмж нь арилжааны аливаа үнэ цэнэтэй 
эсэхийг, эсхүл өчүүхэн бага үнэ цэнэтэй эсэхийг, мөн гаалийн татваргүй оруулж 
болох эсэхийг шийднэ. Шуудангийн ажилтнууд татвар ногдуулах болон ногдуулахгүй 
барааг гаалийн байгууллагын хяналтад дор ялгаж салгах бөгөөд гаалийн байгууллага 
хүндрэлтэй тохиолдолд шуудангийн байгууллагад туслалцаа үзүүлэх үүрэгтэй байна.

b. Бүх тохиолдолд шуудангийн байгууллага хураан авах татварын хэмжээг өөрөө 
тодорхойлж, төлбөрийн буюу гаалийн татварын баримт үйлдэнэ. Энэ хугацаанд 
гаалийн байгууллагын хийж гүйцэтгэх үүрэг гэвэл уг баримтыг баталгаажуулах, 
мөн тарифын ангилал, хувь хэмжээг зөв тодорхойлоход хүндрэлтэй асуудал үүсвэл 
шуудангийн байгууллагад туслалцаа үзүүлэх явдал болно.

c. Ерөнхийдөө, хүлээн авагч нь илгээмжийг хүргэхээс өмнө түүнийг ирсэн тухай мэдээлэл 
аваагүй байдаг учраас тухайн бараанд татвар ногдуулахдаа түүнийг байлцуулдаггүй. 
Гэвч хэрэв нэмэлт мэдээлэл (үнийн нэхэмжлэхийн хуулбар, лиценз, г.м) шаардлагатай 
бол энэ талаар хүлээн авагчид мэдэгдэж, гаалийн ёс журмын ажиллагааг дуусгавар 
болгоход шаардлагатай бичиг баримтуудаа авчирч үзүүлэхийг хүсдэг.

Шуудангийн байгууллага төлбөл зохих гаалийн болон бусад татварыг гаалийн байгууллагад 
урьдчилан төлж барагдуулна. 

Шуудангийн байгууллагын гаалийн бүрдүүлэлтийн төв нь уг илгээмж дээр гаалийн 
байгууллагын зүгээс эзэнд нь олгохыг зөвшөөрсөн тэмдэглэгээ бүхий “Гаалийн татвар” 
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гэсэн шошго нааж, төлж барагдуулбал зохих гаалийн татварын дэлгэрэнгүй мэдээлэл бүхий 
хүснэгтийг хавсаргана.

Уг барааг хүргэлтийн албанд шилжүүлэх бөгөөд тэр нь түүнийг гаалийн татвар төлж 
барагдуулсан нөхцөлд хүлээн авагчид олгоно. Хүлээн авагч нь гаалийн татварын төлбөрийг 
шуудангийн байгууллагын гаалийн бүрдүүлэлтийн төвийн харилцах дансанд шилжүүлнэ.

Хэрэв татвартай илгээмжийг хүргэж өгөөгүй, эсхүл хүлээн авагч түүнийг хүлээн авахаас 
татгалзсан буюу өөр бусад зарим нэг шалтгааны улмаас хилийн чанадад буцаан илгээх 
болсон тохиолдолд хүлээн авагч шуудангийн байгууллага уг илгээмжийг дагалдах бүх бичиг 
баримтын хамт шуудангийн байгууллагын гаалийн бүрдүүлэлтийн төв рүү илгээнэ. Шуудангийн 
байгууллагын гаалийн бүрдүүлэлтийн төв нь гаалийн байгууллагад урьдчилан төлсөн гаалийн 
татвараа буцаан авах хүсэлт тавина.

Шуудангийн байгууллага нь гаалийн бүрдүүлэлтийн энэ ажиллагааг түргэвчлэх үүднээс 
мэдээллийн технологи болон цахим холбоос ашиглан гаалийн байгууллагатай холбогдож, 
гаалийн татварын баримтуудыг гаалийн байгууллагад автоматаар хүргүүлж болно.

5.3.  Шуудангийн байгууллага гаалийн бүрдүүлэлтийн агентын үүргийг гүйцэтгэх 
нь

Үйлчлүүлэгч (харилцагч) нартаа чанартай үйлчилгээ үзүүлэхийг эрмэлздэг, ялангуяа буухиа 
илгээмж болон шуудан илгээлтийн гаалийн бүрдүүлэлтийн хувьд чанарыг эрхэм болгодог 
шуудангийн байгууллага гаалийн бүрдүүлэлтийн агентын үүргийг гүйцэтгэхээр шийдвэрлэж 
болно. Хэрэв тухайн шуудангийн байгууллага нь төрийн өмчийн байгууллага бол (хэрэв 
төрийн үйлчилгээ үзүүлдэг байгууллага оролцсон бол) энэ зөвшөөрөл (эрх)-ийг олгохдоо 
ихэнх тохиолдолд баталгаа гаргаж өгөх шаардлага тавьдаггүй.

Иймээс зарим улс оронд мэдүүлэгчийн/агентын үүрэг гүйцэтгэж буй шуудангийн 
байгууллага илгээмж ирмэгц:

– Гаалийн байгууллагад шаардлагатай дараах мэдээллийг агуулсан Барааны 
хялбарчилсан мэдүүлгийг гаалийн байгууллагад гаргаж өгч болно:

a. илгээгчийн нэр, хаяг;

b. хүлээн авагчийн нэр, хаяг;

c. илгээмжийн дугаар;

d. илгээмжийн бохир жин;

e. барааны нэр (тодорхойлолт, бичиглэл);

f. барааны тарифын ангилал (БТКУС-д үндэслэсэн);

g. барааны гаалийн үнэ;

h. хураан авах гаалийн болон бусад татварын дүн;

i. НӨТ тооцох суурь үнэ;

j. НӨТ-ийн холбогдох хувь хэмжээ;

k. хүлээн авагч нь НӨАТ төлөхөөр бол түүний НӨТ төлөгчийн дугаар;

l. хураан авах аливаа бусад төлбөрийн дүн;

m. гаалийн болон бусад татварын нийт дүн.

– Өчүүхэн бага үнийн дүнтэй илгээмжийн хувьд арай цөөн мэдээлэл агуулсан мэдүүлгийг 
гаалийн байгууллагад гаргаж өгч болно. 

Гаалийн байгууллага илгээмжид биет шалгалт хийхдээ харилцан тохирсон цагийг 
баримтална. Ийнхүү тохирсон цаг дуусгавар болсон тохиолдолд, шуудангийн байгууллага 
илгээмжийг эзэнд нь олгох салбар (хүргэлтийн алба) руу илгээж болно.

Шуудангийн байгууллага сар бүрийн эхэнд түрүү сард бүрдүүлэлт хийгдсэн илгээмжийг 
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нэгтгэн дүгнэсэн нэмэлт мэдүүлгийг гаалийн байгууллагад гарган өгч, дутуу төлсөн татварын 
төлбөрийг хийнэ. Энэхүү горим нь гаалийн татварыг урьдчилан төлөх шаардлага тавьдаггүй 
давуу талтай. Гэвч, гаалийн байгууллага гаалийн болон бусад татварыг оройтуулж хийсэн 
төлбөрт алданги (хүү) тооцох тохиолдол байнга гардаг байна.

5.4. Гаалийн бусад горимууд

Стандарт 4

Шуудан илгээмж дотор байгаа барааг тэр нь чөлөөт эргэлтэд байгаа, эсхүл гаалийн аль нэг 
горимд байгаа эсэхийг үл харгалзан гаргахыг зөвшөөрнө.

Стандарт 5

Шуудан илгээмж дотор байгаа барааг дотоодын хэрэглээнд зориулан оруулах, эсхүл гаалийн өөр 
горимд байршуулах зорилготой эсэхийг үл харгалзан оруулахыг зөвшөөрнө.

Стандарт 4, 5 нь ойлгомжтой бөгөөд барааг гаалийн ямар горимд байршуулсан, эсхүл 
байршуулахаас үл хамааран гаргаж, оруулахыг зөвшөөрөх ёстойг тодруулж өгч байгаа хэрэг. 
Энэ зарчим нь тодорхой нэг горимд хамаарах ёс журмын ердийн бүх ажиллагаа хангагдсан 
тохиолдолд шуудан илгээмжид (өөрт нь) нэгэн адил хамаарна.

6. ГААЛИЙН БАЙГУУЛЛАГАД ГАРГАЖ ҮЗҮҮЛЭХ

Стандарт 6 

Гаалийн байгууллага гаалийн хяналтын зорилгоор түүнд ямар шуудан илгээмж үзүүлэх болон 
тэдгээрийг хэрхэн үзүүлэхийг шуудангийн холбогдох байгууллагад тогтоож өгнө.

Стандарт 7 

Гаалийн байгууллага, хэрэв шуудан илгээмж дотор дор дурдсан бараа байхгүй бол уг шуудан 
илгээмжийг экспортоор гаргах үед гаалийн хяналт тавих зорилгоор гаалийн байгууллагад гаргаж 
үзүүлэхийг шаардахгүй:

- экспортоор гарсныг нь гэрчлэх ёстой бараа;

- экспортын хориг, хязгаарлалт тогтоосон, эсхүл экспортын гаалийн болон бусад 
татвартай бараа;

- үндэсний хууль тогтоомжид заасан хэмжээнээс дээш үнэ бүхий бараа; эсхүл 

- түүвэр сонголтын, эсхүл санамсаргүй сонголтын үндсэн дээр гаалийн хяналт тавихаар 
сонгосон бараа.

Практик зөвлөмж 8

Гаалийн байгууллага зарчмын хувьд импортоор оруулах дараах төрлийн шуудан илгээмжийг 
гаалийн байгууллагад үзүүлэхийг шаардахгүй:

(a) зөвхөн хувийн чанартай мэдээлэл агуулсан ил захидал болон захидал (захиа, бичиг 
захидал);

(b) хараагүй хүмүүст зориулсан ном зохиол;

(c) импортын гаалийн болон бусад татваргүй хэвлэмэл материал.

Стандарт 6-аар гаалийн байгууллага өөртөө ямар шуудан илгээмж үзүүлэх болон 
тэдгээрийг хэрхэн үзүүлэхийг шуудангийн холбогдох байгууллагад зааж өгөхийг шаардаж 
байгаа. Практик зөвлөмж 8-д нарийвчлан заасан бараа зэрэг эрсдэл багатайолон барааг 
ердөө тэдгээрийн шуудангийн ангиллыг үндэслэн гаалийн байгууллагад ердийн журмаар 
танилцуулдаг. Энэхүү стандарт нь гаалийн байгууллага өөртөө зөвхөн ямар илгээмжийг 
гаргаж үзүүлэхийг зааж өгөх боломж олгоод зогсохгүй, бас шалгаж үзэх илгээмжийг хэрхэн 
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үзүүлж, танилцуулахыг зааж өгөх боломж олгож байгаа бөгөөд үүнтэй холбогдон гардаг 
практик хүндрэлүүд арилах замыг нээн өгч байгаа юм.

Гаалийн байгууллага өөрт үзүүлэх барааг тодорхойлохдоо гаалийн байгууллагад үзүүлэх 
ёстой илгээмжийг хязгаарлан тогтоож өгсөн Стандарт 7 болон Практик зөвлөмж 8-ын заалтыг 
анхаарч үзэх ёстой.

Гаалийн байгууллага илгээмжид хяналт шалгалт хийх зорилгоор түүнийг оруулах, эсхүл 
гаргах аль ч үед хэзээ ямагт түүвэр сонголтын, эсхүл санамсаргүй сонголтын аргыг үндэслэн 
сонголт хийж байж болно. Зарим гаалийн байгууллага үүнтэй холбогдуулан, мөн шуудан 
(mail, депеша) эргэлтийн байнга өсөн нэмэгдэж буй хэмжээг харгалзан үзэж, эрсдэлийн 
менежментийн арга техникийг үр дүнтэй ашиглахыг эрмэлзэн, шуудангийн байгууллагатай 
хамтарч захидлын ангилал (letter-post category, категория письменной корреспонденции)-ын 
хүрээнд зөвхөн хувийн чанартай мэдээлэл агуулсан ил захидал (postcards, почтовые открытки, 
почтовые карточки) болон захидал (letters, письма), мөн бусад илгээмж (other items, другие 
отправления)(2 кг хүртэл жинтэй жижиг боодол (small packets, мелькие пакеты))-ийг ялгаж 
мэдэх арга хэмжээ авч хэрэгжүүлдэг.

Хувийн чанартай мэдээлэл агуулсан захидал нь харьцангуй бага эрсдэлтэй байдаг бол энэ 
ангилалд хамаарах шуудан илгээлт (postal parcels, бандероли, посылки) зэрэг бусад илгээмж 
нь овор хэмжээ томтой учир илүү өндөр эрсдэлтэй байдаг гэдгийг ерөнхийдөө хаана ч хүлээн 
зөвшөөрсөн байдаг. Хувийн чанартай мэдээлэл агуулсан захидлын төрлийг ингэж ялгаж 
салгах нь гаалийн байгууллагын хувьд ч, мөн шуудангийн байгууллагын хувьд ч ашигтай юм. 
Ингэснээр шуудангийн энэ төрөлд гаалийн байгууллага хөндлөнгөөс оролцох нь багасах, мөн 
ингэснээр ихэнх шуудан (зарим тохиолдолд тийм захидал нь нийт шуудангийн бараг 90% нь 
байдаг)-д хөнгөн шуурхай үйлчилгээ үзүүлэх боломжтой болно.

Олон орны гаалийн байгууллага бас эрсдэлийн менежментийн энгийн програм 
ашиглаж, шалгалт хийвэл зохих, онцгой анхаарал татсан шуудангийн гарал үүслийн улсуудыг 
шуудангийн байгууллагад гаргаж өгдөг. Ингэснээр шуудангийн байгууллага тодорхой нэг 
улсаас ирсэншууданг гаалийн байгууллагад нэн даруй гаргаж өгөх боломжтой болно. Гаалийн 
байгууллага бас шууданд тээвэрлэж буй мансууруулах эм (хар тамхи) болон хориглосон 
бусад эд зүйлсийг таньж, илрүүлэх зорилгоор рентген аппарат, түүнчлэн үнэрч нохойг байнга 
ашигладаг.

Бараа экспортлох үед, хэрэв түүнийг түр хугацаагаар гаргаж байгаа бол, эсхүл татвар 
буцаан олгох горимын дагуу гаргаж байгаа бол, эсхүл түр хугацаагаар оруулаад буцаан 
гаргаж байгаа бол тухайн бараа гарсныг гэрчилж, баталгаажуулах шаардлагатай байж болно. 
Эдгээр тохиолдолд гаалийн байгууллага тухайн барааг өөртөө гаргаж үзүүлэхийг хүсч болно. 

Зарчмын хувьд, шуудангийн байгууллага нь шуудан илгээмж болон бичиг баримтыг 
гаалийн байгууллагад нэгэн зэрэг (хамтад нь) гаргаж үзүүлдэг. Олон улс оронд гаалийн 
байгууллага нь шуудангийн салбарт байрлаж ажилладаг учир шуудан илгээмж болон бичиг 
баримтын аль аль нь гаалийн байгууллагад гаргаж өгөхөд бэлэн байдаг бөгөөд гаалийн 
байгууллага шалгалт хийх зорилгоор аль хүссэн илгээмжээ сонгох боломжтой байдаг. 

Гэвч, зарим улс оронд шуудан илгээмжийн бичиг баримтын бүрдүүлэлт хийх систем 
ашигладаг бөгөөд энэ хүрээнд эхлээд илгээмжийг биет байдлаар нь бус зөвхөн бичиг 
баримтыг нь гаалийн байгууллагад гаргаж өгдөг байна. Үүний дараа гаалийн байгууллага нь 
гаалийн хяналтын зорилгоор ямар илгээмжийг түүнд үзүүлэх ёстойг шуудангийн байгууллагад 
зааж өгнө. Энэ системийн практикийн ач холбогдолтой давуу тал гэвэл ихэнх боодолд биет 
үзлэг шалгалт хийх шаардлагагүй болсонд оршино.

Шуудангийн байгууллага гаалийн мэдээллийг боломжтой газар руу мөн цахим хэлбэрээр 
дамжуулна.
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7. ШУУДАН ИЛГЭЭМЖ, ТЭДГЭЭРИЙН  
ГААЛИЙН БИЧИГ БАРИМТУУД

7.1. Шуудан илгээмжийн төрлүүд

Дэлхийн шуудангийн холбооны актуудад тодорхойлсон шуудан илгээмж (postal items, 
почтовые отправления) нь захидал (letter-post, письменные корреспонденции, письма) болон 
илгээлт (postal parcels, parcel-post, бандероли, посылки) болон буухиа илгээмж (EMS items)-
ээс бүрдэнэ. Энэ энэ бүлэгт захидал болон илгээлтийг тусгайлан хамруулсан байгаа.

7.2. Шуудан илгээмжийн тодорхойлолт

Дэлхийн шуудангийн холбооны актуудад зааснаар “захидал” (letter-post, письменные 
корреспонденции, письма) гэдэгт дараах зүйлс орно:

- захидал (захиа буюу бичиг захидал, letters, письма),түүний жин 2 кг-аас илүүгүй 
байна, мөн хэрэв тэр нь Дэлхийн шуудангийн холбооны актуудад тодорхой тайлбар 
хийсэн улс орон руу хаяглагдаагүй бол түүн дотор импортын гаалийн болон бусад 
татвартай бараа байж болно;

- ил захидал (postcards, почтовые открытки, почтовые карточки);

- хэвлэмэл материал (printed papers, печатные издания), түүний жин 5 кг-аас илүүгүй 
байна (ном буюу товхимол бүхий илгээмж нь хэрэв холбогдох байгууллага хооронд 
тийнхүү тохиролцсон бол 10 кг хүртэл жинтэй байж болно);

- хараагүй хүмүүст зориулсан ном зохиол (literature for the blind, литература для 
слепых), түүний жин 7 кг-аас илүүгүй байна;

- жижиг боодол (small packets, мелькие пакеты), түүний жин 2 кг-аас илүүгүй байна, 
мөн түүн дээр "petit paquet" (жижиг боодол) гэсэн, эсхүл хүлээн авагч улс оронд 
мэддэг, түүнтэй дүйцэхүйц үгээр тодорхой илэрхийлсэн таних тэмдэгт тавьсан байна.

“Баталгаат захидал (захиа, бичиг захидал)” (даатгалтай захидал, insured letters, 
registered or certified mail, ценное письмо, письмо с объявленной ценностью, заказное письмо, 
зарегистрированное письмо) хэмээх шуудан илгээмжийн ангилал байна. “Баталгаат захидал” 
нь үнэт цаас, үнэ цэнэтэй бичиг баримтууд болон бусад зүйлсийг агуулсан байх бөгөөд түүнийг 
илгээгч нь түүнд дотор байгаа зүйлсийн мэдүүлсэн үнэ цэнийг даатгасан байдаг. Ерөнхийдөө 
гаалийн зорилгоор, түүнчлэн энэхүү бүлгийн зорилгоор баталгаат захидлыг “захидал илгээмж” 
(захидал, letter-post items) гэдэгт хамруулан авч үздэг.

Дэлхийн шуудангийн холбооны конвенцид зааснаар “шуудан илгээлт” (postal parcels, 
parcel-post, бандероли, посылки) гэдэгт тус бүрийн жин нь 31.5 кг-аас илүүгүй байх илгээлтийг 
ойлгоно.

Буухиа шуудангийн үйлчилгээ (the EMS service)-г Дэлхийн шуудангийн конвенц(the 
Universal Postal Convention, Всеми́рная почто ́вая конве́нция)-ийн 57 дугаар зүйлд тодорхойлсон 
байдаг. Дэлхийн шуудангийн холбооны актуудын холбогдох заалтууд (жишээлбэл, дамжин 
өнгөрөх эрх чөлөө, шуудан илгээмжийн эзэмшил (өмчлөх эрх), илгээхийг хориглосон эд 
зүйлс, гаалийн асуудлууд, г.м. заалтууд) буухиа илгээмжид хамаарна

7.3. Бичиг баримт

Стандарт 9

Гаалийн байгууллагад шаардлагатай бүх мэдээлэл CN22, эсхүл CN23 болон тэдгээрийг дагалдах 
бичиг баримтад байгаа тохиолдолд маягт CN22, эсхүл маягт CN23 нь дор дурдсанаас бусад 
тохиолдолд Барааны мэдүүлэг болно:

- үндэсний байгууллагад шаардлагатай бүх мэдээлэл CN22, эсхүл CN23 байх;
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- хориг, эсхүл хязгаарлалт тогтоосон, эсхүл экспортын гаалийн болон бусад татвартай 
бараа байх;

- экспортоор гарсныг нь гэрчлэх ёстой бараа байх;

- дотоодын хэрэглээнд зориулан оруулахаас өөр гаалийн аль нэг горимд байршуулах 
зорилготой импортын бараа байх.

Дээрх тохиолдолд тусад нь Барааны мэдүүлэг бичих шаардлагатай.

CN 22 болон CN 23-ыг хэрэглэх

Ихэнх тохиолдолд, Стандарт 9-д тусгасан маягтууд нь үнэн хэрэгтээ (de-facto, албан 
ёсоор биш боловч албан бусаар, практик дээр) Барааны мэдүүлэг юм. Ерөнхий хавсралтын 3 
дугаар бүлгийн Стандарт 15-д заасны дагуу гаалийн байгууллага CN 22 болон CN 23 маягтын 
эх хувийг, хэрэв шаардлагатай бол түүний хуулбар хувийг хамгийн цөөн тоогоор шаардаж 
болно гэдгийг энд тэмдэглэх нь зүйтэй.

CN 22 болон CN 23 маягтаас гадна, илгээгч улсын болон хүлээн авагч улсын гаалийн 
байгууллага гаалийн бүрдүүлэлтэд шаардлагатай аливаа бичиг баримт (үнийн нэхэмжлэх, 
экспортын лиценз, импортын лиценз, гарал үүслийн гэрчилгээ, ургамал хорио цээрийн 
гэрчилгээ, г.м) шаардаж болно.  

Гаалийн хяналт шалгалтад хамрагдах захидал илгээмж нь CN 22 гэсэн шошготой 
(наалттай) байна. Түүн дотор байгаа зүйлсийн үнийн дүн түүнийг илгээгчийн мэдүүлснээр 
тодорхой үнийн дүнгээс хэтэрсэн бол, эсхүл илгээгч тэгэх нь зүйтэй гэж үзсэн бол салангид 
CN 23 маягтууд бөглүүлж, тогтоосон тоогоор тухайн илгээмжийг дагалдуулан явуулж болно. 

Жижиг боодлын хувьд илгээмжид агуулагдаж байгаа зүйлсийн талаарх мэдээллийг CN 
22-т нарийвчлан тусгана. “Бэлэг” г.м ерөнхий нэршлийг хүлээн зөвшөөрөхгүй.

Гаалийн бүрдүүлэлтийн үйл ажиллагааг хөнгөвчлөх болон түргэн шуурхай болгох 
үүднээс шуудангийн байгууллага шуудан илгээмжийн хувьд түүн доторх барааны үнийн дүнг 
үл харгалзан зөвхөн CN 23 гэсэн мэдүүлэг бөглөж, үнийн нэхэмжлэх дагалдуулж байхыг уг 
шуудан илгээмжийг илгээгчээс шаардаж байх явдлыг гаалийн байгууллага хөхүүлэн дэмжиж 
байх нь зүйтэй юм.

Илгээлтийн хувьд, илгээлт тус бүрд CN 23-г дагалдуулна.

7.4. Барааны мэдүүлэг 

Барааны мэдүүлгийг дараах бараанд шаардана:

-  үндэсний хууль тогтоомжид заасан үнийн дүнгээс хэтэрсэн үнэ бүхий бараа,

-  хориг, хязгаарлалтад хамрагдсан, эсхүл экспортын гаалийн болон бусад татвартай 
бараа,

- экспортолсныг нь заавал баталгаажуулах (гэрчлэх) ёстой бараа, мөн

-  бүр мөсөн оруулах бүрдүүлэлтээс өөр гаалийн горимд байршуулах зорилгоор 
оруулсан бараа.

Барааны мэдүүлэг нь бусад хэрэгслээр (бусад тээврээр) оруулж ирсэн бараанд 
хэрэглэдэгмэдүүлэг болох (түүнтэй адил загвартай) үндэсний бичиг баримт, эсхүл шуудангаар 
оруулж ирэх бараанд тусгайлан зориулсан мэдүүлэг байж болно. Тийм бичиг баримт байхгүй 
тохиолдолд зарим гаалийн байгууллага АТА карней зэрэг олон улсын бичиг баримтыг хүлээн 
зөвшөөрдөг. 

Барааны мэдүүлгийг тусад нь шаардалгүйгээр CN 22 болон CN 23-аар бараанд бүрдүүлэлт 
хийж буй гаалийн байгууллагууд Киотогийн Конвенцийн 2 дугаар зүйлд зааснаар илүү их 
хөнгөлөлт үзүүлж байгаа хэрэг болно. 
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Барааны мэдүүлгийг шуудангийн байгууллага, хүлээн авагч, эсхүл эрх бүхий агент бөглөж 
болно.

7.5. Бичиг баримт – Практикийн шинжтэй хүндрэлүүд

Гаалийн мэдүүлгийг буруу, зөрүү бөглөснөөс үүдэн, мөн гол төлөв илгээгч нь гаалийн 
байгууллагаас тавьсан шаардлагыг үл тоомсорлосноос үүдэн гаалийн ажилтнуудад хүндрэл 
бэрхшээл учирдаг. Энэ байдлыг сайжруулахын тулд шуудангийн байгууллагаас туслалцаа авах 
(хүсэх) нь зүйтэй. Хүлээн авагч улсын гаалийн байгууллага болон шуудангийн байгууллага 
хоорондын хамтын ажиллагааг хөнгөвчлөх зорилгоор, илгээгч гаалийн мэдүүлгийг ДШХ-
ны актуудын дагуу үйлдэж, CN 22 болон CN 23 маягтын ар талын нүүрэнд байгаа зааврыг 
хатуу мөрдөх ёстой болохыг анхаарч ажиллах нь чухал байна. Энэ зорилгоор, шуудангийн 
байгууллагаар дараах зүйлийг хийлгэх нь зүйтэй байна:

a. дотор нь бараа байгаа бүх захидал илгээмж, мөн бүх шуудан илгээлтэд ДШХ-ны 
актуудад заасан CN 22 буюу CN 23 маягт дагалдаж байгаа эсэхийг шалгах;

b. CN 22 буюу CN 23-ыг тэдгээрийн ар талын нүүрэнд байгаа зааврын дагуу бүрэн 
бөглөх нөхцөлийг хангах;

c. хэрэв CN 22 буюу CN 23-ыг дутуу бөглөсөн нь илт байвал илгээгчид гаалийн дүрэм, 
журмыг тайлбарлан өгч, анхаарлыг нь тийш нь хандуулах, мөн зөвхөн бүрэн гүйцэд 
мэдүүлэг бүхий илгээмжийг хүлээн авч байх; түүнчлэн

d. арилжааны бараа бүхий илгээмж илгээгч (экспортлогч) этгээдэд, хэрэв гарал үүслийн 
гэрчилгээ шаардлагатай бол, илгээлт бүрд гарал үүслийн гэрчилгээ дагалдуулах ёстой 
болохыг зөвлөх.

Мэдүүлэг байхгүй байх, эсхүл дутуу бөглөсөн асуудлыг шийдэл олох зорилгоор гаалийн 
байгууллага болон шуудангийн байгууллага ашигтай хэлбэрээр хэлэлцэж (зөвлөлдөж) болно. 
Зарим гаалийн байгууллага задалж үзсэн аливаа илгээлтийн хүлээн авагчид зориулан, гаалийн 
бүрдүүлэлтийн зорилгоор ашигладаг CN 23 мэдүүлэг уг илгээлтэд байхгүй байсан учир, эсхүл 
түүнийг хангалттай хэмжээнд бүрэн бөглөөгүй байсан учир уг илгээлтийг нээж үзсэн болохоо 
тайлбарласан, мөн холбогдох мэдүүлгийг зохих ёсоор бөглөх нөхцөлөөр хангаж байхыг 
илгээгч нарт сануулсан бичиг (a note) үйлдэж, уг илгээлтэд хавчуулсан (түүн дотор хийсэн) 
байдаг.

8. ДАМЖУУЛАН ӨНГӨРҮҮЛЭХ

Стандарт 10

Шуудан илгээмж нь дамжуулан өнгөрүүлэх тээвэрлэлтийн явцад гаалийн ёс журмын ажиллагаанд 
хамаарагдахгүй.

Стандарт 10-ыг зөвхөн шуудангийн байгууллагаас гүйцэтгэж буй, гэхдээ тухайн илгээмжийг 
улс хооронд тээвэрлэх хөдөлгөөний нэг хэсэг нь болж буй, мөн олон улсын ачаа тээврийн 
бичиг баримтын үндсэн дээр гүйцэтгэж буй дамжуулан өнгөрүүлэх хөдөлгөөнд мөрдөнө. 
“Дамжуулан өнгөрүүлэх тээвэрлэлтийн явцад” гэсэн томьёоллыг энэ л утгаар тайлбарлана. 
Иймээс эдгээр илгээмж нь бүх барааг гаалийн хяналтад хамруулна гэж заасан Ерөнхий 
хавсралтын Стандарт 6.1-ийг үл харгалзан, Стандарт 10-ын үндсэн дээр, Тусгай хавсралт 
Е-гийн 1 дүгээр бүлэгт заасан дамжуулан өнгөрүүлэх ердийн гаалийн горим болон ёс журмын 
ажиллагаанд хамаарахгүй.

Дараа нь үндэсний бичиг баримтын үндсэн дээр дотоодод явагдаж байгаа хөдөлгөөн 
энэ Стандартад хамаарахгүй бөгөөд ийм цэвэр дотоодын чанартай хөдөлгөөнд гаалийн 
байгууллага гаалийн ёс журмын ажиллагаа мөрдөхөд уг Стандарт саад болохгүй. 

Битүүмжилсэн шуудан (closed mails, закрытая депеша)-гаар дамжуулан өнгөрүүлж байгаа 
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илгээмж дотор нь мансууруулах эм (хар тамхи), эсхүл сэтгэцэд нөлөөт бодис байж болзошгүй 
хэмээн сэжиглэж буй тохиолдолд ДГБ/ДШХ-ноос баримталж буй албан ёсны байр суурийн 
дагуу дамжин өнгөрч буй улсын гаалийн байгууллага уг илгээмжийг тийнхүү сэжиглэж байгаа 
тухайгаа түүнийг хүлээн авах улсын гаалийн байгууллагад мэдэгдэх үүднээс зохих арга хэмжээ 
авч болно.

9. ГААЛИЙН БОЛОН БУСАД ТАТВАР ХУРААН АВАХ БОЛОН 
ХЯЛБАРЧИЛСАН ГОРИМ

Стандарт 11

Гаалийн байгууллага нь шуудан илгээмж дотор байгаа бараанаас гаалийн болон бусад татвар 
хураан авах явдлыг аль болох хамгийн энгийн хэмжээнд хүртэл хялбарчлах арга хэмжээ авна.

Шуудан илгээмжийн импортын гаалийн болон бусад татварыг гол төлөв гаалийн 
байгууллага тооцон бодож, төлбөл зохих гаалийн, эсхүл бусад татварын дүнг уг илгээмжид 
наасан, эсхүл дотор нь хийсэн ямар нэг бичиг баримтад нь бичиж тэмдэглэдэг. Энэ нь гаалийн 
байгууллагын хувьд илүү хүч хөдөлмөр зарцуулсан ажиллагаа бөгөөд бусад хэрэгслээр (бусад 
тээврээр) оруулж буй барааны хувьд татварыг (импортлогч) өөрөө тооцон бодох чиглэлээр 
олон байгууллагуудаас авч хэрэгжүүлж буй арга хэмжээг сөрсөн хэрэг болж байна. Ийм үр 
ашиггүй ажиллагаанаас зайлсхийх үүднээс зарим улс оронд гаалийн болон бусад татварын 
хэмжээг шуудангийн байгууллага импортлогчийн нэрийн тооцож боддог. Өөр бусад улс оронд 
татвар тооцох суурийг (аргыг) хялбарчлах үүднээс, жишээлбэл, жигдхувь хэмжээ ашиглан 
татвар тооцох систем (Татвар тооцох жигд хувь хэмжээ бүхий систем - Flat-rate assessment) 
нэвтрүүлэхээр хуульчлан заасан байдаг байна. Гаалийн байгууллагууд өөрсдийн шуудангийн 
холбогдох байгууллагуудтай хамтран ийнхүү хялбаршуулсан ямар арга хэмжээ авч болох 
талаар судалж үзвэл зохино.

Шуудангийн байгууллага хүлээн авагчаас хураан авах импортын гаалийн болон бусад 
татварыг гол төлөв илгээмжийг хүргэж өгөхдөө хураан авч, гаалийн байгууллагад тогтмол 
хугацаанд, жишээлбэл, улирал бүрийн эцсээр төлдөг. Гэвч, шуудангийн байгууллага нь уг 
импортын гаалийн болон бусад татварыг гаалийн байгууллага тухайн илгээмжийг хүргэж 
өгөхийг зөвшөөрч, шуудангийн байгууллагад олгох үед хүлээн авагчийн нэрийн өмнөөс түүнд 
төлж болно.

Шаардлагатай гэж үзсэн аливаа шалгалт, мөн аливаа гаалийн болон бусад татварын 
бодолт нэгэнт хийгдэж дууссан бол холбогдох шуудан илгээмжийг эзэнд нь хүргүүлэхээр 
болон гаалийн татварыг хурааж авахуулахаар шуудангийн байгууллагад олгож болно.

Ямар нэг илгээмж илгээгч (шуудангийн байгууллага) нь зарим тохиолдолд Дэлхийн 
шуудангийн холбооны актуудад тусгагдсан боловч заавал хүлээн зөвшөөрөх албагүй зарим 
заалт (certain optional provisions)-ын дагуу, тухайн илгээмжийг хүргэж өгөх үед төлбөл зохих 
бүх төлбөрийг, түүний дотор импортын гаалийн болон бусад татварыг төлөх үүрэг хүлээж 
болох юм.

Экспортын гаалийн болон бусад татвартай барааны бүрдүүлэлтийг гаалийн байгууллага 
гол төлөв түүнийг шуудангаар илгээхээс өмнө хийж, холбогдох экспортын гаалийн болон бусад 
татварыгтухайн барааг экспортлуулахаар шуудангийн байгууллагад өгөхөөс өмнө төлүүлдэг.

9.1. Хялбарчилсан горим

9.1.1. Татвар тооцох жигд хувь хэмжээ бүхий систем

Дотоодын хэрэглээнд зориулан оруулахаар импортолж буй, үндэсний хууль тогтоомжид 
заасан үнийн дүнгээс хэтрээгүй үнэ бүхий, арилжааны шинжгүй бараанд татвар тооцох жигд 
хувь хэмжээ бүхий систем (Flat-rate assessment) хэрэглэхийг ДГБ-аас зөвлөсөн байгаа. Улс 



Шинэчлэн найруулсан Киотогийн конвенцийн Тусгай хавсралтын заавар

326          2000 оны 7 дугаар сар

орон бүр тийм барааны нийт үнийн дүнг тухайн улсын эдийн засгийн нөхцөл байдлыг үндэслэн 
тогтоох бүрэн эрхтэй байгаа.

Аливаа нэг импорт нь тохиолдлын шинжтэй бөгөөд зөвхөн тухайн хүлээн авагчийн, 
эсхүл түүний гэр бүлийн хувийн хэрэглээний зориулалттай буюу тэд хувьдаа ашиглаж дуусгах 
зориулалттай бараа байх (зөвхөн тийм бараанаас бүрдсэн байх), мөн тэдгээр барааны мөн 
чанар, тоо хэмжээнээс харахад тэдгээрийг арилжаалах зорилгоор оруулсан гэж үзэхээргүй 
байх тохиолдолд тухайн импортыг гол төлөв арилжааны шинжгүй гэж үздэг.

Хүлээн авагч нь өөрийн улсын импортын гаалийн болон бусад татварын хувь хэмжээгээр 
татвар тооцож төлөх хүсэлт гаргаж болно. Зарим улс үүнийг зөвхөн хүлээн авагч нь 
бүрдүүлэлтийн үед биечлэн байх тохиолдолд хүлээн зөвшөөрдөг. 

9.1.2. Бэлгийн зүйлс

ДГБ-ын өөр нэг зөвлөмжид зааснаар, үндэсний хууль тогтоомжид заасан нийт үнийн 
дүнгийн хэмжээнд багтах бэлгийн зүйлсийг импортын гаалийн болон бусад татваргүй оруулахыг 
зөвшөөрсөн байдаг. Улс орон бүр энэхүү нийт үнийн дүнг ачаа илгээгч улсын (the country of 
consignment – ачаа экспортлох тохиолдолд хүлээн авагч улс, импортлох тохиолдолд гарал 
үүслийн улс, бусад тохиолдолд илгээгч улс) жижиглэнгийн зонхилох үнийг үндэслэн, өөрийн 
улсын эдийн засгийн нөхцөл байдалд нийцүүлэн тогтоох бүрэн эрхтэй байгаа.

Бэлгийн зүйлсийг гол төлөв дараах тохиолдолд хувийн шинжтэй гэж үзнэ:

a. хилийн чанадад байгаа өөр нэг хувь этгээдээс (хувь хүнээс), эсхүл түүний нэрийн 
өмнөөс ямар нэг хувь этгээдэд (хувь хүнд) илгээсэн;

b. тохиолдлын шинжтэй байх; түүнчлэн

c. зөвхөн хүлээн авагчийн эсхүл түүний гэр бүлийн гишүүдийн хувийн хэрэглээний 
зориулалттай бараа байх (зөвхөн тийм бараанаас бүрдсэн байх), мөн тухайн 
импортын барааны мөн чанар болон тоо хэмжээнээс харахад уг ачаа арилжааны 
шинжгүй болох нь илт байх.

Бэлгийн ачааг оруулах үед түүний бүрдүүлэлтийгтүргэн шуурхай хийх явдлыг хөнгөвчлөх 
үүднээс илгээгч ерөнхийдөө CN 22, эсхүл CN 23 дээр тухайн ачаа нь бэлэг болохыг, мөн түүн 
дотор юу байгаа, тэр нь ямар үнэтэй болохыг заасан байна. 

9.2. Татвар буцаан өгөх, эсхүл татварыг хорогдуулан тооцох

Шуудангийн байгууллага анх илгээсэн газар руу нь буцаасан, дотор нь байсан бараа 
нь бүрэн гэмтсэн учир устгасан, эсхүл хаяг сольж гурав дахь орон руу илгээсэн илгээмжийн, 
мөн илгээгч нь орхиж явсан (хүлээн авахаас татгалзсан) шуудан илгээлтийн гаалийн болон 
бусад татварыг ерөнхийдөө хүчингүй болгох, эсхүл буцааж өгөх тухай хүсэлтийг гаалийн 
байгууллагад тавьдаг.

Алдагдсан, эсхүл гэмтсэн илгээлтийн хувьд хураамжаас чөлөөлөх асуудлыг зөвхөн 
алдагдсан зүйлсийн үнийн дүнд хамаарах, эсхүл гэмтсэн зүйлсийн гэмтсэн хэсгийн үнийн дүнд 
хамаарах хураамжийг хүчингүй болгох хүсэлт тавина.

Бодит байдал дээр дээрх ангиллуудад хамаарах бөгөөд гаалийн болон бусад татварыг 
нь хүчингүй болгох шаардлагатай илгээмжийн жагсаалтыг шуудангийн байгууллагаас гаалийн 
байгууллагад тогтмол хугацаагаар гаргаж хүргүүлдэг. (Ерөнхий хавсралтын 4 дүгээр бүлгийн 
татвар буцаан төлөх болон татвар хорогдуулан тооцох тухай заалтууд болон уг бүлгийн 
зааврыг бас үз)
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10. БУСАД АСУУДАЛ

10.1. Шуудан илгээмжийг шалгах

Шуудан илгээмжид шалгалт хийх асуудлыг Ерөнхий хавсралтад тусгасан бөгөөд эрсдэлийн 
менежментийн арга ажиллагаа (арга техник)-ны талаарх бүрэн мэдээлэл Гаалийн хяналтын 
тухай 6 дугаар бүлэг болон түүний зааварт өгөгдсөн байгаа.

Зарим улс оронд хяналт шалгалт хийх зорилгоор шуудан илгээмжийг задалсан бол 
гаалийн байгууллага түүнийг тийнхүү задалсан тухай бичиг үлдээх, эсхүл тамга дарах замаар 
хүлээн авагчид мэдэгдэж болно.

10.2. Мэдээллийн технологи ашиглах нь

Шуудан илгээмжийн бүрдүүлэлтийн процесс нь хурдтай бөгөөд алдаагүй явагдах 
нөхцөлийг сайжруулах үүднээс гаалийн болон шуудангийн байгууллага мэдээллийн технологи 
ашиглаж болно. Гаалийн болон шуудангийн байгууллагууд гаалийн байгууллагын тодорхой 
шаардлагуудыг харгалзан үзэж олон төрлийн програм боловсруулсан байдаг. Энэ нь илгээмжид 
ногдуулах гаалийн болон бусад татвар тооцох (calculate), татвар төлөх этгээдийг тодорхойлох 
буюу эрх шилжүүлэх (assign), татвар төлөлтийг бүртгэх (record) болон суутгал зохицуулалт 
хийх (reconcile) компьютерийн систем байж болно. Шуудангийн байгууллагын хувьд энэ нь 
зарим илгээмжид хамаарах гаалийн мэдээллийг бүртгэх, мөн гаалийн бүрдүүлэлт хийгдэж 
байгаа илгээмжийг хянах (to track) зорилготой систем байж болох юм.

Гаалийн байгууллага болон шуудангийн байгууллага хоорондын цахим холбоосууд 
(electronic interfaces) нь дараах давуу талуудыг бий болгоно:

- бүрдүүлэлтийн алдаа (механик алдаа) үндсэндээ үгүй болно;

- мэдүүлэг хүлээн авахаас татгалзах шалтгаан болж болох алдааны талаар мэдүүлэгчид 
нэн даруй мэдэгдэнэ;

- гадаад валютаар илэрхийлэгдсэн гаалийн үнийг компьютерээр хөрвүүлнэ;

- СЯ-ны НӨТ-ийн файл руу нэвтэрч, үйлчлүүлэгчийн (харилцагчийн) НӨТ төлөгчийн 
дугаарыг авах боломжтой болно; мөн

- Өдөр бүр шинэчлэгдэж байдаг валютын ханшны файлыг харна.

Гаалийн болон шуудангийн байгууллагууд нь илүү үр ашигтай хамтарч ажиллах үүднээс 
технологийн бусад арга хэрэгслийг хоёр талын, эсхүл олон талын хүрээнд ашиглахаар 
тохирч болно. Цахим мэдээлэл харилцан солилцох (EDI), цахим шуудан (electronic mail), 
эсхүл мэдээллийн баазад байгаа мэдээллийг хуваалцан ашиглах (a shared database) г.м аль ч 
төрлийн мэдээллийн технологийг харилцан ашигтай гэгдэх олон шалтгааны үүднээс ашиглаж 
болно, тухайлбал:

- эрсдэлийн тооцоо хийх болон ажлын ачааллыг төлөвлөхөд тус дэм үзүүлэх зорилгоор, 
хүлээж авсан, эсхүл хүлээгдэж буй шуудангийн төрөл (the types of mail received or 
expected)-ийн талаар мэдээлэл өгөх;

- ажлын бүтээмж тооцоход тус дэм болох үүднээс, нийт шуудан эргэлтийн хэмжээний 
талаарх мэдээллийг өгөх; түүнчлэн

- бүрдүүлэлт болон татвар тооцоо хийх ажлыг түргэсгэх үүднээс, шуудан ирэхтэй 
(ирж буй шуудантай) холбогдуулан урьдчилан авсан мэдээлэл (гарал үүслийн улс, 
нислэгийн дугаар, илгээх үеийн мэдээллүүд, илгээмжид агуулагдаж буй зүйлс, 
илгээмжийн үнэ, г.м)-ийг өгөх.

Олон улсын түвшинд ДГБ-ДШХ-ны Холбоо баригч хороо (the WCO–UPU Contact Committee) 
болон бусад байгууллагаар дамжуулан бас энэ асуудлаар гааль, шуудангийн байгууллагууд 
хамтран ажилладаг. Гаалийн болон шуудангийн байгууллагууд өөр өөрсдийн зорилтод хүрэх 
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зорилгоор мэдээллийн технологи ашиглах явдал улам бүр нэмэгдсээр, өргөжсөөр байгаа 
учир мэдээллийн технологийн салбарт, ялангуяа цахим мэдээлэл харилцан солилцох (EDI) 
хүрээнд мөрдөх олон улсын стандартууд чухал үүрэгтэй байх болно.

Шуудангийн байгууллага болон гаалийн байгууллага хооронд (цахим) мэдээ, мэдээлэл 
солилцох зорилгоор Мэдээллийн технологи ашиглах хүрээнд одоо хэрэгжиж буй төслүүдийн 
талаарх мэдээллийг Зүүлт I-д тусгасан байгаа.

10.3. Мэдээлэл солилцох, хамтран ажиллах

Энэ горим (цахим мэдээлэл солилцох үйл ажиллагаа) нь өвөрмөц шинж төрхтэй болохоор 
гаалийн болон шуудангийн байгууллагын хамтын ажиллагаа нэн чухал ач холбогдолтой юм. 
Жишээлбэл, шуудангийн байгууллага CN 22 болон CN 23 маягтыг үнэн зөв бөглөх нөхцөлийг 
бүрдүүлэхэд, мөн түүнчлэн мансууруулах бодисыг хилээр хууль бусаар нэвтрүүлэх явдалтай 
тэмцэхэд тус дэм болж, чухал үүрэг гүйцэтгэдэг. Эдгээр шалтгааны улмаас ихэнх байгууллага 
(ихэнх улс) үндэсний түвшинд Гааль/Шуудангийн хамтарсан хороо байгуулах нь үнэлж 
баршгүй чухал ач холбогдолтой гэж үзэж байгаа.

Үндэсний түвшинд гааль-шуудангийн байгууллага ийнхүү ойр дотно хамтарч ажиллаж 
байгаагаас гадна, олон улсын түвшинд Дэлхийн шуудангийн холбоо (энэ нь шуудан тээврийн 
асуудлыг зохицуулж ирсэн өөрийн гэсэн дүрэм, журамтай олон улсын байгууллага юм) болон 
ДГБ нь хоорондоо нягт хамтын ажиллагаатай байдаг. Олон улсын энэ хоёр байгууллага нь, 
жишээлбэл, Холбоо баригч хороо (the Contact Committee) байгуулан ажиллаж байгаа. Уг 
Хорооны хүрээнд гааль, шуудангийн мэргэжилтнүүд үндэсний хэмжээнд, эсхүл хоёр талын 
хүрээнд шийдвэрлэх боломжгүй асуудлуудыг хэлэлцэхээр (зөвлөлдөхөөр) хуралдаж, олон улсын 
түвшинд хүлээн зөвшөөрөхүйц шийдэл гаргадаг. Энэ хоёр байгууллага нь бас Мансууруулах 
эм (хар тамхи) хилээр хууль бусаар нэвтрүүлэхээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр хамтран 
ажиллах тухай Харилцан ойлголцлын санамж бичиг (Memorandum of Understanding – MOU) 
байгуулсан байгаа бөгөөд түүний хувийг зүүлт II-т хавсаргасан. Ийм санамж бичгийг мөн 
үндэсний хэмжээнд байгуулан ажиллахыг бүх байгууллагад уриалж байгаа.

Ийм санамж бичиг нь хоёр байгууллага хамтын хүчин чармайлтаа илүү зузаатган ажиллах 
чин хүслийг төрүүлнэ. Жишээлбэл, шуудангаар тээвэрлэж буй сэжиг бүхий эд зүйлсийг гаалийн 
байгууллагын сонорт хүргэх гол зангилаан дээр гол төлөв шуудангийн байгууллагын ажилтнууд 
байрладаг. Тэдний энэ ажлын байр нь ялангуяа мансууруулах бодис, эсхүл буу зэвсэг зэрэг 
хууль бусаар оруулдаг барааг илрүүлэхэд илүү их тус дэм болдог. Ийм санамж бичиг нь 
шуудангийн байгууллагын хувьд ч ашиг тустай. Үүгээр дамжуулан хүргэлтийн үйлчилгээний 
стандартын олон асуудлыг шийдэж болно.

Шуудангийн асуудлаар олон улсын хэмжээнд хэрхэн хамтран ажиллаж байгааг илүү 
тодорхой харуулах зорилгоор зүүлт III-т ПостЕвроп (PostEurop – Европын төрийн шуудан 
үйлчилгээний байгууллагуудын холбоо)-оос боловсруулсан Шуудангийн болон Гаалийн 
байгууллага хоорондын Ерөнхий хэлэлцээрийг хавсаргав.

10.4. Сургалт

Гаалийн байгууллагууд улс хооронд тээвэрлэх шуудан илгээмж хүлээн авдаг шуудангийн 
ажилтнууд, мөн илгээмж (шуудан) солилцооны газрууд (offices of exchange)-ын шуудангийн 
ажилтнуудад зориулсан тусгай сургалт зохион байгуулах асуудлыг судалж үзвэл зохино.

Үүний зэрэгцээ, шуудангийн байгууллагууд энэ сургалтын ашгийг шахаж гаргах (хүртэх) 
үүднээс уг сургалтад хамрагдсан ажилтнуудыг тодорхой хугацаанд тогтвортой ажиллуулах 
арга хэмжээ авбал зохино.

-----------------------------------
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ЗҮҮЛТ I

МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИ АШИГЛАХ

I.  Удиртгал

1. Шуудангийн байгууллага болон гаалийн байгууллагаас цахим мэдээлэл харилцан 
солилцох (EDI) хүрээнд болон мэдээллийн технологийн чиглэлээр өрнүүлж буй хамтын хүчин 
чармайлтаас цөөн хэдийг дор дурдаж байна. Эдгээр хүчин чармайлт нь ерөнхийдөө дараах 
тохиролцооны үр дүн билээ:

•	 шуудангийн аль нэг байгууллага болон тэнд ажилладаг гаалийн байгууллага 
хоорондын тохиролцоо;

•	 шуудангийн илгээгч байгууллага болон гаалийн хүлээн авагч байгууллага 
(шуудангийн хүлээн авагч байгууллагын дэмжлэгтэй) хоорондын тохиролцоо; 
эсхүл

•	 тодорхой бүлэг улс хоорондын тохиролцоо.

2. ДГБ болон ДШХ нь өөрсдийн ажлын хөтөлбөрийн хүрээнд эдгээр янз бүрийн 
түвшний харилцаанд хяналт, шинжилгээ хийж (monitored), уг туршлагыг бусад орнуудад 
түгээн өргөжүүлнэ. Ийнхүү солилцож буй мэдээллийн элементүүд (өгөгдлүүд) нь нийтлэг нэг 
хэлбэрийн болсон тохиолдолд тэдгээрийг шуудан илгээмжийн мэдээллийн стандарт тогтоох 
суурь болгон ашиглаж болно.

II. Хэрэгжүүлж буй төслүүд

Илгээмжийн хувьд

3.  АНУ-ын шуудангийн байгууллага (the US Postal Service) гаалийн бүрдүүлэлтийг 
хөнгөвчлөх зорилгоор, өөрийн үүсгэн байгуулсан “Global Package Link (GPL) service” компаниас 
илгээж буй илгээмжийн хувьд цахим мэдээлэл илгээх програм боловсруулсан байдаг. GPL 
компани нь овор хэмжээ ихтэй илгээлт бүхий ачаа түгээх (илгээх, хүлээн авах) үйлчилгээ 
үзүүлдэг бөгөөд холбогдох илгээмжийн талаарх нарийвчилсан мэдээллийг хүлээн авагч 
улсын гаалийн байгууллагад урьдчилан хүргүүлэх зорилготой the Customs Pre-Advisory Service 
(CPAS) (Мэдээллийг гаалийн байгууллагад урьдчилан өгөх үйлчилгээ) гэсэн нэртэй платформ 
ашигладаг байна. Энэ платформ (CPAS)-ыг Франц, Их Британи, Япон, Герман, Мексик 
болон Сингапур руу ачуулж буй овор ихтэй илгээлт бүхий ачааны талаар мэдээ дамжуулахад 
ашигладаг.

4.  Цахим холбоос (the electronic interface) ашиглаж буй байдал болон түүний 
ажиллах горим нь улс бүрд өөр өөр байдаг. Их Британи Улсын гаалийн байгууллага уг 
системийн (уг флатформын) мэдээлэл урьдчилан илгээх болон гаалийн татвар тооцох 
боломжийг бүрэн ашигладаг бол Франц Улсын гаалийн байгууллага уг системийг хүлээн 
авсан илгээмжийн нэгдсэн мэдээ (a consolidated report) хэвлэж гаргах зорилгоор ашиглаж 
байна. Бусад орны хувьд мэдээллийн файл (a data file) хүлээн авдаг боловч шуудангийн 
гаалийн бүрдүүлэлтийг ердийн байдлаар хийж гүйцэтгэдэг.

5.  Уг системийн (уг флатформын) мэдээллийн элементүүд нь ерөнхийдөө дараах ангилалд 
багтдаг байна:

o Илгээмжийн нэр (тодорхойлолт, бичиглэл)

o Үнэ

o Гарал үүслийн улс

o Илгээгчийн нэр, хаяг

o Хүлээн авагчийн нэр, хаяг
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6. GPL компаний, эсхүл бусад компаний овор ихтэй илгээлт бүхий ачаанд зориулагдсан 
мэдээллийн элементүүд нь стандартын шаардлага бараг хангасан байдаг тул (зарим улс орнууд 
татвар төлөгчийн дугаар г.м. өөр бусад мэдээлэл шаарддаг) овор ихтэй илгээлт бүхий ачааны 
хувьд хэд хэдэн орны дунд тогтсон өнөөгийн практикт түшиглэн EDI мессэж боловсруулах нэг 
арга байж болно. 

7.  Илгээмжийн хувьд цахим мэдээлэл солилцох (electronic information exchange) өөр нэг 
уриалга (санаачилга – initiative)-д Канадаас АНУ руу илгээж буй илгээлт хамаарна. АНУ-ын 
JFK (John F. Kennedy-ийн нэрэмжит) нисэх буудлын гаалийн байгууллага нь Канад Улсад 
байрлах овор ихтэй илгээлт түгээдэг шуудан илгээгчээс дамжуулсан цахим мэдээлэл хүлээн 
авдаг. Гаалийн байгууллага ийнхүү илгээлтийн талаарх мэдээллийг урьдчилан авснаар, яг ямар 
илгээлт ирж буйг мэдэж, улмаар үзэж шалгахыг хүссэн, ялангуяа татвар ногдуулах илгээмжийг 
урьдчилан сонгох боломжтой болдог. Ийм мэдээллийг АНУ-ын Шуудангийн байгууллагад 
хүргүүлснээр тэр нь гаалийн байгууллага ямар илгээмжид биет шалгалт хийхийг хүсэж байгааг 
мэдэх болно. Гаалийн байгууллагад гаргаж өгдөг мэдээллийн үндсэн элементүүд нь ихэнх 
гаалийн байгууллага ачилт бүрээр гаргуулахыг хүсдэг тэр л мэдээллүүд бөгөөд тэдгээрийг 
жагсаан үзүүлбэл:

•	 толгой гарчиг (гарчгийн код, гарчиг танигч) - header identifier

•	 харилцагчийн (үйлчлүүлэгчийн) дансны дугаар - customer account number

•	 ачилтын огноо - shipment date

•	 манифестын дугаар - manifest number

•	 дэлгэрэнгүй мэдээлэл (дэлгэрэнгүй мэдээллийн код/танигч) - detail identifier

•	 тээврийн төрөл - shipment mode

•	 баглаа боодлын (богцны, хайрцаг савны, чингэлгийн) дугаар (код/танигч) - 
receptacle identifier

•	 сав боодлын дугаар (сав боодлын код/танигч) - package identifier

•	 сав боодлыг үнэ - package value

•	 сав боодлын жин - package weight

•	 гаалийн болон бусад татварын нийт (завсрын) дүн - subtotal duty/tax

•	 гаалийн болон бусад хураамжийн нийт (завсрын) дүн - subtotal duty/tax fee

•	 хүлээн авагчдын нэр - consignee name

•	 хүлээн авагчийн хаяг - consignee address

•	 хүлээн авагчийн дансны дугаар - consignee account number

•	 овор хэмжээ хэтэрсний нэмэлт хураамж - oversize surcharge

•	 нэмэлт даатгал - additional insurance

•	 хүлээн авсан тухай баталгаажуулалт - delivery confirmation

•	 бүтээгдэхүүний код (танигч) - product identifier

•	 бүтээгдэхүүний нэр - product name

•	 барааны тоо хэмжээ - quantity of goods

•	 бүтээгдэхүүний үнэ - product value

•	 бүтээгдэхүүний жин - product weight

•	 гарал үүслийн улс - country of origin

•	 гаалийн татварын дүн - duty amount

•	 бусад татварын дүн - tax amount

•	 онцгой татварын дүн - excise amount

•	 НӨТ-ын дүн - VAT amount

•	 валютын ханш - exchange rate
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8. Лондонгоос Нью-Йорк руу нэг хоногийн (24 цагийн) дотор хүргэх буухиа шуудангийн 
үйлчилгээ (the EMS Overnight service) нь илгээмжийн хувьд цахим мэдээлэл солилцох бас 
нэгэн жишээ юм. АНУ-ын гаалийн байгууллага нь буухиа шуудангаар илгээж буй тодорхой 
нэг илгээмж бүрийн тухай мэдээллийг (өөрөөр хэлбэл, төвлөрсөн нэг том шуудан илгээгчээс 
бус, шуудан илгээгч тус бүрээс илгээсэн илгээмжийн тухай мэдээллийг) урьдчилан авдаг. 
Британийн (Их Британи Улсын) шуудангийн байгууллагын Илгээмжийн төв (the British Post 
Office's Parcel Force) нь тодорхой нэг илгээмжийн гаалийн мэдүүлэг дэх мэдээллийг шивж 
оруулаад, уг илгээмжийг бодитоор илгээхээс өмнө (АНУ дахь) холбогдох терминал руу 
илгээнэ. Ингэснээр (АНУ-ын) гаалийн байгууллага аль илгээмжид шалгалт хийх вэ гэдгээ 
урьдчилан тогтоох боломжтой болно. Шалгалтад хамруулахаар товлосон илгээмж болон 
түүнийг хийсэн богцны талаарх мэдээллийг гар сканер (portable scan guns)-т хуулж оруулна. 
Тэрхүү мэдээллийг бас ачаа тээшний ажилтнууд (ачигч нар, ramp clerks) ашиглаж гаалийн 
шалгалтад хамрагдахгүй богцыг ялгаж салгана. Илгээмж ирмэгц, богцны сэтэр (tag, бирка)-
ийг сканердан, шалгах ёстой илгээмж байгаа богцыг ялгаж тавина. Бусад илгээмжийг нь тэр 
даруй АНУ-ын Буухиа шуудан (the US Express Mail)-гийн урсгалд оруулна (тэр компаний 
шугамаар ирж буй илгээмжүүдтэй нийлүүлнэ).

9. Норвегийн (Норвеги Улсын) шуудангийн байгууллага (Norway Post) Норвегийн гаалийн 
байгууллагыг илгээмжийн түвшинд цахим мэдээллээр хангадаг. Норвегийн шуудангийн 
байгууллага нь гаалийн бүрдүүлэлтийн (тээвэр зуучийн) агентаар ажиллах эрх (зөвшөөрөл, 
статус) авсан байдаг бөгөөд бусад операторын нэгэн адилаар үйлчлүүлэгчийн (харилцагчийн) 
нэрийн өмнөөс гаалийн бүрдүүлэлтийн үйл ажиллагааг бүрэн утгаар нь (худалдааны барааны 
гаалийн бүрдүүлэлтийг хамруулан) хариуцан гүйцэтгэдэг. Норвегийн шуудангийн байгууллага 
нь CUSDEC (Customs Declaration – Гаалийн мэдүүлэг) болон CUSRES (Customs Response – 
Гаалийн байгууллагын хариу шийдвэр) гэсэн мессэжүүд (цахим зурвас) ашиглан гаалийн 
байгууллагатай онлайнаар харьцаж, гаалийн татвар ногдуулах шуудангийн (илгээмжийн) 
бүрдүүлэлтийг хийдэг. Гаалийн бүрдүүлэлт хийхдээ үнийн нэхэмжлэх, эсхүл шуудангийн 
гаалийн мэдүүлэгт тусгагдсан мэдээллийг үндэслэдэг.

10. Норвегийн шуудангийн байгууллага нь үйлчлүүлэгчийг (харилцагчийг) төлөөлөн 
гаалийн бүрдүүлэлт хийх ажилтан бэлтгэх 7 сарын сургалтын хөтөлбөртэй байдаг. Бизнесийн 
олон том үйлчлүүлэгч (харилцагч) нар нь гаалийн зээлийн данс (Customs credit account)-
тай байдаг бөгөөд Норвегийн шуудангийн байгууллага тэдний төлөх ёстой гаалийн татвар 
болон НӨТ-ийн төлбөрийг тэр данснаас нь татаж авахыг зөвшөөрсөн байдаг байна. Бусад 
тохиолдолд Норвегийн шуудангийн байгууллага зохих төлбөрийг өөрөө урьдчилан хийж, 
илгээмжийг хүргэж өгөх үедээ, эсхүл ирж авах үед нь хурааж авдаг байна.

11. Норвегийн шуудангийн байгууллага гаалийн бүрдүүлэлтийг түргэвчлэх болон хөнгөвчлөх 
үүднээс тэдэнд (харилцагч нартаа) тодорхой мэдээлэл, өөрөөр хэлбэл, гаалийн бүрдүүлэлтийн 
мэдээлэл дамжуулан өгөхийг хүснэ. Тэд (харилцагч нар нь) нэг стандартын (стандартчилагдсан) 
бичиг баримт болон мессэж (цахим зурвас) ашиглан гаалийн байгууллагатай харьцдагийн 
адилаар шуудангийн бүх байгууллагатай тохиролцон ажиллахыг хүснэ.

12. Шведийн (Швед Улсын) шуудангийн байгууллага (Sweden Post) нь цахим зурвасын 
янз бүрийн програмыг нэгтгэн эвлүүлэх зориулалттай бөгөөд янз бүрийн цахим аргаар хүлээн 
авсан мэдээллийг шаардлагатай формат руу хөрвүүлэх үүрэг гүйцэтгэдэг програм хангамжийн 
бүтээгдэхүүн ашигладаг. Үүнд цахим мэдээлэл харилцан солилцох (EDI) болон интернетийн 
програмууд хамаарна. Шведийн шуудангийн байгууллага нь импорт, экспортын мэдүүлгийг 
Шведийн гаалийн байгууллага руу EDI-ийн стандарт мессэж байдлаар илгээдэг; өөрөөр хэлбэл, 
бусад компаний ашигладаг мессэжүүдийн адил мессэжүүдийг ашигладаг Шведийн гаалийн 
байгууллага зөвхөн тухайн шууданд (тухайн илгээмжид) зориулан мессэж боловсруулах 
шаардлагагүй гэж үзэж байгаа. 

13.  Шуудан илгээгчээс бэлдсэн мэдээллийн санг тээврийн хэрэгслийн, эсхүл илгээмжийн 
дугаар (код/танигч) зэрэг шуудангийн байгууллагаас нэмж оруулсан мэдээллийн хамт 
дамжуулах боломжтой тохиолдолд томоохон шуудан түгээгчээс илгээсэн овор ихтэй илгээлтийн 
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талаарх мэдээллийг гаалийн байгууллагад урьдчилан өгөх боломжтой гэдэг нь ойлгомжтой 
байна. Түүнчлэн тодорхой нэг илгээмжийн талаарх мэдээллийг уг илгээмж ирэхээс нь өмнө, 
эсхүл ирсний дараа аль ч үед гаалийн байгууллагад гаргаж өгөх бас боломжтой байна. 
Тодорхой нэг илгээмжийн талаарх мэдээллийг илгээж байгаа, эсхүл хүлээн авч байгаа 
шуудангийн байгууллагын аль нь ч, эсхүл ирээдүйд интернетээр болон энэ зорилгоор бий 
болгосон вэб түц (kiosks)-ээр дамжуулан шивж оруулж болно.

Богц (bag, мешок)-ны хувьд 

14.  Шуудангийн ихэнх байгууллага дотор нь илгээмж хийн тээвэрлэж, мөнсолилцож буй 
богцны талаарх мэдээллийг өөр хоорондоо солилцдог. Ийнхүү уг мэдээллийг шуудангийн 
байгууллага хооронд солилцох явдал нь өргөн хэмжээнд автоматжсан байдаг.

15. АНУ-ын гаалийн байгууллага нь АНУ-ын шуудангийн байгууллагатай хамтран гаалийн 
байгууллагаар дамжих олон улсын шуудангийн бүрдүүлэлтэд хамааралтай зарим үйлдлийг 
гүйцэтгэх систем дээр (тийм систем бий болгохоор) ажиллаж байна. Илгээмжийн талаарх 
мэдээллийг урьдчилан өгөхийн зэрэгцээ мөн богцны талаарх мэдээллийг АНУ-ын гаалийн 
байгууллагад урьдчилан дамжуулах зориулалттай АНУ-ын шуудангийн байгууллагын EDI 
мессэжүүд удахгүй бэлэн болно. Тэгэхээр гаалийн байгууллага агаарын тээврийн компаниас 
гаргаж өгдөг Ачааны мэдүүлгийн нэгэн адил ийм мэдээлэл хүлээн авснаар хилийн чанадаас 
агаараар яг ямар богцтой ачаа ирж байгааг урьдчилан мэдэх болно. Ийм цахим зурвасыг 
гаалийн байгууллагад дамжуулан өгсөн тохиолдолд гаалийн байгууллага яг ямар богцыг 
шалгаж үзэх шаардлагатай байгаагаа АНУ-ын шуудангийн байгууллагад хариу цахим 
зурвасаар мэдэгдэнэ гэж тооцож байгаа. Шуудангийн байгууллагаас урьдчилан илгээсэн 
цахим мэдээлэл нь гаалийн байгууллага ямар хэмжээтэй, ямар төрлийн шуудан ирэх гэж 
байгааг урьдчилан мэдэх, түүнчлэн эрсдэлийг урьдчилан тооцож, хууль сахиулах ажиллагааг 
тодорхой нэг шуудан ачаанд төвлөрүүлэн (байгаа зөв онилон) явуулахад тус дөхөм болно. 
Үүнийг турших туршилтын улс нь Франц Улс байх болно.

16. Хэрэв ашигтай гэж үзвэл бусад орнууд (нөгөө улсын) гаалийн байгууллагатай богцны 
талаар цахим зурвас солилцож байх нь зүйтэй гэж зөвлөж байна. Илгээмжийн талаар цахим 
мэдээлэл солилцох нь олон давуу талтай боловч үүнийг шуудангийн бүх төрөлд хамруулах 
боломж хараахан бүрдээгүй байна. Тэгэхээр шуудан илгээлт буюу богцны талаарх мэдээллийг 
урьдчилан өгөх нь шуудангийн болон гаалийн байгууллагын хооронд мэдээллийг цахимаар 
солилцох эхний алхам байж болох юм.

III. Европын нөхцөл байдал

17. Европын хэмжээнд гаалийн байгууллагатай цахимаар холбогдох асуудлыг дэмжсэн 
төсөл боловсруулах ажил явагдаж байгаа.

18. Европын хамтын нийгэмлэг (Европын холбоо) гаалийн бүрдүүлэлтэд ашиглах 
зориулалттай, Европ даяар (Европын хэмжээнд) хэрэглэх стандарт бичиг баримт болох 
“Захиргааны нэгдсэн бичиг баримт” (Гаалийн мэдүүлгийн нэгдсэн маягт, Single Administrative 
Document – SAD, единый административный документ) боловсруулсан байгаа. Түүний 
гишүүн орнууд бас энэ бичиг баримтын EDIFACT хувилбар болох “Захиргааны нэгдсэн зурвас” 
(Single Administrative Message – SAM) хэмээх програм боловсруулж байна. SAM-ыг Европын 
хамтын нийгэмлэгийн хууль тогтоомж болон Гаалийн хуульд тусгаж өгөх бөгөөд ингэснээр 
тэр нь үндэсний (автомат) системүүд болон үндэсний (цахим) зурвасуудын оронд хэрэглэх 
нэг сонголт болох юм. Европын хүрээнд гүйцэтгэх шуудан тээврийн зориулалттай аливаа (бүх) 
стандартыг SAD болон SAM-д суулгаж өгөх ёстой болж мэднэ.

IV.  Дүгнэлт

20. Шуудангийн болон гаалийн байгууллага хооронд цахим мэдээлэл солилцохын тулд 
хэд хэдэн чиглэлээр ахиц дэвшил гарч байна. Зарим тохиолдолд бэлэн болсон шийдэл нь 
зөвхөн шуудан (шуудан илгээмж)-ийн зориулалттай байхад зарим тохиолдолд тодорхой нэг 
шуудан (шуудан илгээмж)-ийг өөр төрлийн бараанд зориулан хийсэн гаалийн програмын 
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шаардлагад нийцүүлэх хэрэг гарч байна. Ийм санал, санаачилгуудад оролцох явдлыг хөхүүлэн 
дэмжих хэрэгтэй. 

ЗҮҮЛТ II

ДЭЛХИЙН ГААЛИЙН БАЙГУУЛЛАГА (ДГБ), ДЭЛХИЙН ШУУДАНГИЙН ХОЛБОО 
ХООРОНДЫН ХАРИЛЦАН ОЙЛГОЛЦЛЫН САНАМЖ БИЧИГ

Дэлхийн гаалийн байгууллага (ДГБ)-ын эрхэм зорилго нь гишүүн гаалийн байгууллагуудын 
үр ашиг болон үр дүнг дээшлүүлэх, ингэснээр тэд үндэсний хөгжлийн зорилгод, ялангуяа 
худалдааг хөнгөвчлөх, улсын төсвийн (татварын) орлого бүрдүүлэх, нийгмийг хамгаалах 
болон үндэсний аюулгүй байдлын чиглэлээр бодит хувь нэмэр оруулахад нь тус дөхөм үзүүлэх 
явдал болохыг ХҮЛЭЭН ЗӨВШӨӨРЧ,

Дэлхийн шуудангийн холбоо (ДШХ)-ны эрхэм зорилго нь дэлхийн хүн ардын хоорондын 
холбоо харилцааг хөнгөвчлөх үүднээс бүх дэлхийн хэмжээнд үр ашигтай бөгөөд нийтэд 
хүртээлтэй шуудангийн чанартай үйлчилгээг тасралтгүй хөгжүүлэхэд дараах замаар түлхэц 
үзүүлэх явдал болохыг БАС ХҮЛЭЭН ЗӨВШӨӨРЧ: харилцан холбогдсон сүлжээ бүхий 
шуудангийн нэгдмэл нэг нутаг дэвсгэрийн хүрээнд шуудан илгээмж чөлөөтэй эргэлдэх 
нөхцөлийг бүрдүүлэх; шударга нийтлэг стандарт хэвшүүлэх, мөн технологи ашиглах явдлыг 
хөхүүлэн дэмжих; сонирхогч талуудын хамтын ажиллагаа, харилцан үйлчлэлийг бэхжүүлэх; 
техникийн үр дүнтэй хамтын ажиллагааг сайшаан дэмжих, мөн харилцагчийн хувьсан 
өөрчлөгдөх хэрэгцээ шаардлагыг хангах,

ДШХ-ны гишүүн орнууд шуудангийн нэгдмэл нэг нутаг дэвсгэрийн үзэл санааг дэмжин 
түшиж, мөн бүх харилцагч тэдний нутаг дэвсгэрийн бүх цэгт чанарыг эрхэмлэсэн, боломжийн 
үнэ бүхий шуудангийн үйлчилгээ үзүүлэх мөнхийн заалтад суурилсан бүх дэлхийн шуудан 
үйлчилгээг эдлэх эрхтэй гэж зөвшөөрч байгааг ОЙЛГОЖ, 

ДШБ болон ДГБ нь дэлхийн худалдааны чөлөөтэй бөгөөд аюулгүй урсгалыг ДХБ-ын 
дүрэмд нийцүүлэн, дамжин өнгөрөх эрх чөлөө болон шуудан илгээмжийн гаалийн бүрдүүлэлт 
зэрэголон улсын шуудангийн үйлчилгээний суурь зарчмуудыг мөрдлөг болгон хангаж, 
хөнгөвчлөх нэг зорилгын төлөө шамдан зүтгэж байгааг БАС ОЙЛГОЖ,

ДШХ болон ДГБ хоорондын 1965 оноос эхлэлтэй хамтын ажиллагаа нь хоёр байгууллагын 
эрх ашигт бүрэн нийцэж байгаа бөгөөд тэдний аль алинд нь хамааралтай хүндрэлтэй асуудлыг 
судлах зорилгоор уг хамтын ажиллагааг үргэлжлүүлэх нь зүйтэй гэж ДШХ-ны Бухарест хотноо 
болсон Конгрессийн С 62/2004 тоот тогтоолоор хүлээн зөвшөөрснийг ЭРГЭН САНАЖ,

Хоёр байгууллагын хооронд ажил хэргийн нягт холбоо тогтоох зорилгоор 1965 онд ДГБ-
ДШХ-ны Холбоо баригч хороо байгуулагдсаныг БАС ЭРГЭН САНАЖ,

2006 оны 2 дугаар сарын 3-ны өдөр хүчин төгөлдөр болсон Шинэчлэн найруулсан 
Киотогийн Конвенцид түүний Тусгай хавсралт J-гийн 2 дугаар бүлэг болох, шуудан илгээмжийн 
хувьд гаалийн тусгай горим тогтоосон Шуудан тээврийн тухай шинэ бүлэг оруулж өгснийг 
ХҮЛЭЭН ЗӨВШӨӨРЧ,

Шуудан илгээмжийн мөн чанар нь түүний эргэлтийн хэмжээ үлэмж их болж байгаа 
боловч шуудан илгээмж түгээх цэгийн тоо цөөн байдаг шалтгааны улмаас өвөрмөц онцлогтой 
болохыг ЦААШИД ХҮЛЭЭН ЗӨВШӨӨРЧ,

Шуудан илгээмжийн гаалийн бүрдүүлэлтийг үр ашигтай хэлбэрээр явуулах хэрэгцээ 
шаардлага байгааг БАС ТЭМДЭГЛЭЖ,
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Шуудан илгээмжийн гаалийн бүрдүүлэлтийн хурд, аюулгүй байдал болон чанарыг 
цаашид дээшлүүлэх явцад мэдээлэл, харилцааны технологи болон цахим мэдээлэл харилцан 
солилцох систем (загварчлал) зайлшгүй чухал болохыг УХАМСАРЛАН ОЙЛГОЖ,

Чадавхыг бэхжүүлэх санаачилгууд хэрэгжүүлэх тал дээр хамтран зүтгэх нь хоёр 
байгууллагад ашиг тустай байх болно гэдгийг БАС УХАМСАРЛАН ОЙЛГОЖ,

Олон улсын шуудан тээврийн сүлжээний нарийн түвэгтэй байдал нь биет зүйлийн болон 
үйл ажиллагааны аюулгүй байдлыг хангах арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэхдээ өнөөдөр нүүрлэж 
буй аюул занал болон эмзэг байдалд хийсэн эрсдэлийн дүн шинжилгээний үр дүнг үндэслэхийг 
шаардаж байгаа гэдэгт ИТГЭЖ,

Гаалийн хууль тогтоомжийн зөрчил нь, ялангуяа, мөнгө угаах, хууль бус материал, 
мансууруулах эм (хар тамхи), хуурамч бараа болон контрабандын бусад бараа тээвэрлэх нь 
Улсуудын эдийн засгийн, нийгмийн, төсвийн болон аюулгүй байдлын ашиг сонирхолд, мөн 
олон улсын хууль ёсны худалдаанд оролцогч бүх талын эрх ашигт хохиролтой болохыг БАС 
ТЭМДЭГЛЭЖ,

Гаалийн бүрдүүлэлтийн үр ашгийг нэмэгдүүлэх тал дээр ийнхүү хамтран ажиллах нь хоёр 
байгууллагын гишүүдэд ашиг тусаа үзүүлнэ гэдэгт ИТГЭЖ,

Хоёр байгууллага хоорондын хамтын ажиллагааны боломжийн чиглэлүүдийг нарийвчлан 
тодорхойлох хэрэгцээ шаардлага байгааг ХҮЛЭЭН ЗӨВШӨӨРЧ,

Талууд дээр дурдсан зорилтуудыг энэхүү Харилцан ойлголцлын санамж бичиг (цаашид 
“MOU” гэх (Монголоор “Санамж бичиг” гэв))-т заасан дараах байдлаар хамтран ажиллах 
болон зөвлөлдөх замаар хэрэгжүүлэхээр тохиролцов:

I.  Хамтран ажиллах болон зөвлөлдөх чиглэлүүд

Талууд дараах чиглэлээр харилцан мэргэшлийн туслалцаа авахаар тохиролцов:

i. Олон улсын шуудангийн үйлчилгээний суурь зарчмуудыг мөрдлөг болгож, ялангуяа 
дамжин өнгөрөх эрх чөлөөг хүндэтгэн, шуудангаар мансууруулах эм (хар тамхи) хууль 
бусаар худалдаалах явдалтай тэмцэх, мөн шуудангийн аюулгүй байдлыг хангахад хувь 
нэмэр оруулах зорилгоор шуудангийн байгууллага болон гаалийн байгууллага хоорондын 
хамтын ажиллагаа болон хамтарсан зөвлөгөөнийг боловсронгуй болгох арга замыг 
хамтран судалж, хөгжүүлэх.

ii. Шуудангийн байгууллага болон гаалийн байгууллага нь бие биенийхээ гүйцэтгэх үүрэг 
болон хүндрэлтэй асуудлыг илүү сайн ойлгодог байх нөхцөлийг бүрдүүлэх, ингэснээр 
хүндрэлтэй асуудлыг үндэсний хэмжээнд шийдвэрлэх явдлыг дэмжих үүднээс мэдээллийг 
хоёр талын хооронд үр бүтээлтэй арга хэлбэрээр солилцох явдлыг хөнгөвчлөх.

iii. Шуудангийн байгууллага болон гаалийн байгууллага мансууруулах бодис, эсхүл өөр 
бусад хориглосон материал агуулсан байж болзошгүй шуудан илгээмжийг илрүүлэхэд 
өөр хоорондоо харилцан туслах болон гаалийн хяналтын арга хэмжээгээ сулруулалгүйгээр 
шуудангийн бүрдүүлэлтийг түргэн шуурхай гүйцэтгэх явдлыг хөнгөвчлөх практик арга 
замыг анхаарч авч үзэх.

iv. Шуудангийн байгууллага болон гаалийн байгууллага хооронд цахим мэдээлэл харилцан 
солилцох систем (загварчлал)ашиглах явдлыг нэмэгдүүлж, хөнгөвчлөх практик арга 
хэмжээг анхаарч авч үзэх.

v. Цахим сургалт болон гаалийн мэдүүлэг зөв бөглөх чадварыг дээшлүүлэх зэрэг чиглэлээр 
тэдгээрийн гишүүн орнуудын сургалтын хэрэгцээ шаардлагыг тодруулж, түүнд анхаарлаа 
хандуулах.

vi. Олон улсын шуудан тээврийн сүлжээний аюулгүй байдлыг бүхэлд нь хангах явдлыг 
хөнгөвчлөх, мөн гаалийн бүрдүүлэлтийн ажиллагааг түргэсгэх зорилго бүхий аюулгүй 
байдлыг хангах наад захын (минимум) стандарт болон горим журмыг боловсронгуй 
болгохыг эрмэлзэх.

vii. Шуудангийн байгууллага болон гаалийн байгууллага дараах зорилгоор үндэсний 
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хэмжээнд Гааль-Шуудангийн хамтарсан хороо байгуулах явдлыг хөхүүлэн дэмжих:

- шуудан илгээмжийн, ялангуяа, боодол болон илгээлтийн гаалийн бүрдүүлэлтийг 
гаалийн мэдүүлэг бөглөхтэй холбогдсон дүрэм журмыг илүү сайн мөрдөх нөхцөлийг 
бүрдүүлэх замаар үр ашигтай хэлбэрээр явуулах арга хэмжээ авах;

- мансууруулах эм (хар тамхи) хилээр хууль бусаар нэвтрүүлэх, мөнгө угаах, хуурамч 
бараа, хууль бус материал болон контрабандын бусад бараа тээвэрлэх явдалтай 
тэмцэх;

- хүндрэлтэй асуудлыг үндэсний хэмжээнд шийдвэрлэх явдлыг дэмжих үүднээс 
мэдээллийг хоёр талын хооронд үр бүтээлтэй арга хэлбэрээр солилцох явдлыг 
хөнгөвчлөх.

viii. Эдийн засгийн өсөлт болон нийгмийн хөгжлийн зүтгэх хүч болох гаалийн байгууллага 
болон шуудангийн байгууллагын үүрэг ролийг чадавхыг бэхжүүлэх замаар хөхүүлэн 
дамжих.

ix. ДГБ-ДШБ-ийн хамтран гаргасан ном хэвлэлийг шинэчилж байх: Харилцагчийн хөтөч 
(Customer Guide) болон Үйл ажиллагааны хөтөч (Operations Guide).

II. Хамтын ажиллагааны удирдамж

Гаалийн байгууллага болон Шуудангийн байгууллага хоорондын хамтын ажиллагааны 
удирдамжийг дээрх I хэсэгт жагсаасан хамтран ажиллах болон зөвлөлдөх чиглэлүүдийг 
нарийвчлан тодорхойлж, барааг шуудангаар дамжуулан хууль бусаар хил нэвтрүүлэх 
(худалдаалах) явдалтай тэмцэхэд онцгой анхаарал хандуулах зорилгоор энэхүү Санамж 
бичигт хавсаргав.

III.  Xүчин төгөлдөр болох, үйлчлэх хугацаа болон дуусгавар болох

Энэхүү Санамж бичиг нь түүнд гарын үсэг зурсан өдөр хүчин төгөлдөр болох бөгөөд 
түүнийг хоёр тал дуусгавар болгохоор зөвшөөрснөөс, эсхүл аль нэг Тал түүнийг дуусгавар 
болгох тухайгаа нөгөө Талд бичгээр мэдэгдсэнээс хойш гурван сарын хугацаа өнгөрснөөс 
бусад тохиолдолд хүчинтэй хэвээр байна. Гэвч түүний заалтууд түүнийг ийнхүү дуусгавар 
болгосны дараа дэс дараатай арга хэмжээг хэрэгжүүлж дуустал хүчинтэй хэвээр үйлчилнэ.

IV.  Нэмэлт өөрчлөлт оруулах

Энэхүү Санамж бичигт харилцан бичгээр зөвшөөрөх замаар өөрчлөлт оруулж болно.

Энэ Санамж бичгийн аливаа заалтыг тайлбарлах, эсхүл мөрдөх явцад үүссэн аливаа 
маргааныг хэлэлцээний замаар, эсхүл Талуудын харилцан тохиролцсон өөр бусад аргаар 
шийдвэрлэнэ. Талууд энэхүү Санамж бичиг болон түүний хавсралтууд нь Талууд 1994 оны 
9 дүгээр сарын 15-ны өдөр гарын үсэн зурсан Санамж бичиг болон түүний хавсралтуудыг 
орлож, тэдгээрийг цуцалж байна.

Энэхүү Санамж бичгийн Талууд дээрхийг гэрчилж, тус бүр өөрсдийн зохих ёсоор эрх 
авсан төлөөлөгчөөр дамжуулан энэхүү Санамж бичгийн англи болон франц хэлээр үйлдсэн 
хоёр эх хувь дээр өөрсдийн гарын үсгийг зохих ёсоор зурав. Хоёр эх хувь адил хүчинтэй 
байна.

2007 оны 7 дугаар сарын 5-ны өдөр 
Берн хотноо үйлдэв.
Дэлхийн шуудангийн холбоог төлөөлж:

(Гарын үсэг)

Edouard Dayan
Ерөнхий захирал

2007 оны 7 дугаар сарын 5-ны өдөр Брюссель 
хотноо үйлдэв.
Дэлхийн гаалийн байгууллагыг төлөөлж:

(Гарын үсэг)

Michel Danet
Ерөнхий нарийн бичгийн дарга
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ГААЛИЙН БАЙГУУЛЛАГА БОЛОН ШУУДАНГИЙН БАЙГУУЛЛАГА 
ХООРОНДЫН ХАМТЫН АЖИЛЛАГААНЫ УДИРДАМЖ

1.  Удиртгал

1.1  Сүүлийн жилүүдэд мансууруулах эм (хар тамхи) хилээр хууль бусаар нэвтрүүлэх, 
хуурамч паспорт, мөнгө угаах зориулалттай валют, оюуны өмчийн эрхээр хамгаалагдсан эд 
зүйлс болон хориглосон бусад барааны тоо хэмжээ эрс өссөн бөгөөд хууль бус наймаачид 
мансууруулах эм (хар тамхи)-ийг хилээр хууль бусаар нэвтрүүлэхийн тулд олон улсын тээврийн 
хэрэгслийн бүх төрлийг ашиглаж байна.

1.2 Ийм хууль бус тээвэр гаалийн байгууллагад хүндрэл учруулах нь нэмэгдсээр байна. 
Гаалийн байгууллага түүнтэй илүү үр дүнтэй тэмцэхийн тулд олон улсын худалдаа болон 
тээврийн үйл ажиллагаанд тогтмол оролцдог талуудтай хамтран ажиллах хэрэгцээ шаардлага 
тулгараад байгааг хүлээн зөвшөөрөхөөс өөр аргагүй болж байна. 

1.3  Тэдгээр талуудын нэг болох Дэлхийн шуудангийн холбоо (ДШХ) нь энэхүү 
хууль бус тээвэртэй тэмцэхэд хамтын ажиллагаа хэрэгтэй гэдгийг хүлээн зөвшөөрч байна. 
ДШХ ньмансууруулах эм (хар тамхи)-ийг хилээр хууль бусаар нэвтрүүлэхийн тулд шуудан 
илгээмжийг ашиглах явдлаас урьдчилан сэргийлэхийн тулд Дэлхийн гаалийн байгууллагад 
туслалцаа үзүүлж, зөвлөгөө өгч байх тухай Дэлхийн гаалийн байгууллагын саналыг хүлээн 
авсан болно. 

1.4  Гаалийн байгууллага болон шуудангийн байгууллага хооронд хамтын ажиллагаа 
хэрэгтэй болохыг албан ёсоор хүлээн зөвшөөрсөн нь ДГБ болон ДШХ-ны хооронд байгуулсан 
Харилцан ойлголцлын санамж бичиг (цаашид “Санамж бичиг” гэх)-ийн хэлбэрээр биеллээ 
олж байгаа юм. Энэхүү Санамж бичиг нь барааг шуудангаар хууль бусаар нэвтрүүлэх явдлаас 
урьдчилан сэргийлэх чиглэлээр гаалийн байгууллага болон шуудангийн байгууллага хэрхэн 
хамтран ажиллах тухай (энэхүү) удирдамжийн үндэс суурь нь болж байгаа. ДГБ болон ДШХ-
ны аль аль нь энэхүү удирдамжийг өөрсдийн холбогдох гишүүддээ санал болгож, түүний 
хэрэгжилтийн талаар тайлагнаж байхаар харилцан тохирсон.

1.5  Энд (энэ хавсралтад) барааг хилээр хууль бусаар нэвтрүүлэх явдлыг бууруулах 
буюу таслан зогсоох чиглэлээр шуудангийн байгууллагаас авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээг 
тусгасан энэхүү удирдамжийг оруулж өгсөн байгаа. Тэдгээр арга хэмжээ нь шуудан илгээмжийн 
эх сурвалж (гарал, илгээгч улс) болон хүрэх газар (хүлээн авагч улс)-аас хамааран өөр өөр 
байх шаардлагатай.

1.6  Түүнчлэн энэхүү удирдамжид гаалийн байгууллагын шаргуу тэмцэлд шуудангийн 
байгууллага илүү ашигтай хувь нэмэр оруулах боломжийг бүрдүүлэх зорилгоор, мөн 
хориглосон барааг хууль бусаар (хил дамнуулан) тээвэрлэх (худалдаалах) явдалтай тэмцэх 
тэмцэлд түүнийг татан оролцуулах зорилгоор гаалийн байгууллагын зүгээс авч хэрэгжүүлбэл 
зохих арга хэмжээг тусгасан.

1.7  Энд хоёр байгууллагаас авч хэрэгжүүлбэл зохих бүх арга хэмжээг тоочих 
зорилго өвөрлөөгүй. Гаалийн байгууллага болон шуудангийн байгууллага нь үндэсний нөхцөл 
байдлыг харгалзан үзэж нэмэлт арга хэмжээг авч хэрэгжүүлж болно.

1.8  ДГБ-ын Ерөнхий нарийн бичгийн даргын ажлын алба (The WCO Secretariat) 
болон ДШХ-ны Олон улсын товчоо нь энэхүү удирдамжийг сайжруулах зорилгоор тэдгээрийн 
гишүүдээс ирүүлсэн аливаа санал, санаачилгыг дэмжин хүлээн авах болно. 
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2.  Зорилтууд

2.1 Энэхүү удирдамжаар дараах зорилтыг дэвшүүлж байна:

a. гаалийн байгууллага болон шуудангийн байгууллага хоорондын хамтын ажиллагааг 
өргөжүүлэхийг дэмжих, мөн барааг хилээр хууль бусаар нэвтрүүлэх явдлаас урган гарах 
асуудал болон үр дагаврын талаарх шуудангийн байгууллагын ойлголтыг нарийсгах;

b. бараа нийлүүлэх сүлжээний аюулгүй байдлыг хангах болон барааг хилээр хууль бусаар 
нэвтрүүлэх явдлыг таслан зогсоох зорилгоор шуудангийн байгууллагууд аюулгүй 
байдлаа өндөржүүлэхийг дэмжих;

c. хууль бус барааг шуудангаар нэвтрүүлэх оролдлогыг илрүүлэх болон сануулж 
анхааруулах чиглэлээр гаалийн байгууллагын чадварыг дээшлүүлэх;

d. хориглосон барааг хууль бусаар тээвэрлэх явдалтай тэмцэх үүднээс худалдааны 
зорилгоор хадгалж буй мэдээлэлд нэвтрэх тухай гаалийн байгууллагын хүсэлтэд хэрэв 
аливаа хууль тогтоомж буюу дүрэм журам зөрчихөөргүй бол нааштай хариу өгөх;

e. барааг хилээр хууль бусаар нэвтрүүлсэн хэрэгт холбогдсон эрүүгийн элементүүдтэй 
тэмцэх гаалийн байгууллагын хүчин чармайлтад дэмжлэг үзүүлэх;

f. дэлхий нийтийн хэмжээнд шуудангийн албадын бүтэц, зохион байгуулалтыг үр дүнтэй 
болгох болон тэдний ажлыг сайжруулах нөхцөлийг бүрдүүлэх ДШХ-ны зорилтыг 
хэрэгжүүлэхэд гаалийн хяналтын зохих ёсны арга хэмжээнд аль болох илүү нийцсэн 
байдлаар тус дөхөм үзүүлэх.

2.2  Нийцтэй, нэг жигд байдлыг хангах үүднээс дараах зарчмуудыг хүлээн  
  зөвшөөрвөл зохино:

a. Шуудангийн байгууллагын тэргүүн зэргийн үүрэг хариуцлага нь шуудан илгээмжийг 
бүрэн бүтэн, түргэн шуурхай хүргэхэд оршино.

b. Шуудангийн байгууллагаас хууль сахиулагч байгууллага шиг ажиллахыг шаардаж 
болохгүй.

c.  Шуудангийн ажилтнууд, тэдний хийж гүйцэтгэж буй ажил үүрэг болон үзүүлж буй 
үйлчилгээний талаар тайлбар тодруулга авахаар тавьсан гаалийн байгууллагын 
хүсэлтийг шуудангийн байгууллага нууц гэж үзэх ялдамд шуудангийн байгууллагад 
хадгалагдаж байгаа зарим мэдээлэл “худалдааны нууц” мэдээлэл байж болохыг гаалийн 
байгууллага ойлгож байгаа.Иймээс талуудын хооронд солилцсон аливаа мэдээллийг 
нууц гэж үзэх ёстой.

d. Шуудангийн байгууллага энэхүү удирдамжийг дэмжин ажиллах, эсхүл хэрэгжүүлэх 
үүднээс гаалийн байгууллагатай ын сайн дурын үндсэн дээр албан ёсны гэрээ хэлэлцээр 
байгуулахыг хүсч болно. Ийм гэрээ хэлэлцээрээр холбогдох талуудыг хууль ёсны аливаа 
үүрэг хариуцлагаас нь чөлөөлөхгүй.

e. Шуудангийн байгууллагаас энэхүү удирдамжийн дагуу үндэсний хэмжээнд авч 
хэрэгжүүлж буй арга хэмжээг бүс нутгийн, эсхүл орон нутгийн түвшинд өргөжүүлж, 
эсхүл өөрчилж болно. Ингэхдээ барааг хилээр хууль бусаар нэвтрүүлж байгаа гэж 
мэдрэгдсэн тухайн түвшин дэх эрсдэлийг харгалзан үзнэ.

3. Ерөнхий тайлбар

3.1 Шуудангийн байгууллагын тээврийн хэрэгсэл болон байр байгууламжийг, мөн шуудан 
илгээмжийг (буруугаар) ашиглахаас сэргийлэх үүднээс авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ нь дараах 
зорилготой байна:
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a. хууль бус барааг тээврийн хэрэгсэлд оруулах, эсхүл шуудан илгээмжид хийн 
тээвэрлэх явдлыг илүү төвөгтэй болгохын тулд байр байгууламжийн болон 
үйлчилгээний аюулгүй байдлыг чангатгах;

b. хууль бус барааг цаг тухайд нь илрүүлэх боломжийг нэмэгдүүлэх;

c. холбогдох (төрийн) байгууллага барааг хилээр хууль бусаар нэвтрүүлэхэд 
оролцсон этгээд буюу талуудыг таньж илрүүлэх боломжтой байх үүднээс 
тэдэнтэй хамтран ажиллах явдлыг хөнгөвчлөх.

3.2  Гаалийн байгууллага болон шуудангийн байгууллага (магадгүй агаарын 
тээврийн байгууллага болон ачаа тээврийн компани г.м. энэ салбарт үйл ажиллагаа эрхэлдэг 
бусад байгууллагатай хамтран) алдаа дутагдлаа (доголдлоо) олж мэдэх болон түүнийг засч 
сайжруулах арга хэмжээ төлөвлөх үүднээс өөрсдийн аюулгүй байдлын талаар авч буй арга 
хэмжээг нягтлан шалгах явдлыг хөхүүлэн дэмжиж байгаа.

3.3  Гаалийн байгууллага болон шуудангийн байгууллага нь үндэсний, эсхүл орон 
нутгийн түвшинд холбоо баригч нарыг томилон ажиллуулж, тухайн үед солилцож буй 
мэдээллийн талаар зөвлөлдөх уулзалт тогтмол зохион байгуулж байх нь зүйтэй.

3.4  ДГБ-ын Дэлхийн худалдааг аюулгүй байлгах, хөнгөвчлөх тухай багц стандарт 
(Аюулгүй байдлын багц стандарт)(The WCO Framework of Standards to Facilitate and Secure 
Global Trade (SAFE Framework))-д аюулгүй байдлыг хангах наад захын (минимум) стандартыг 
заасан байгаа. Энэ баримт бичиг нь шуудангийн (байгууллагын) байр байгууламжийн хүрээнд 
аюулгүй байдлын арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэх ажлын суурь үндэс болох ёстой.

4. ДШХ-ны гишүүн орнуудад зөвлөмж болгож буй арга хэмжээнүүд

Удиртгал

4.1  Шуудангийн байгууллага нь (хэрэг) шүүн таслах ажиллагаа явагдаж байх 
хугацаанд холбогдох (төрийн) байгууллагуудтай хамтран ажиллах нөхцөлийг тусгасан 
шуудангийн дүрэм журам болон хууль тогтоомжийг анхаарч үзэх ёстой.  

Бичиг баримт

4.2  Шуудангийн байгууллага гаалийн байгууллагын хүсэлтийг үндэслэн, гаалийн 
байгууллагыг олон улсын шууданд хамааралтай мэдээллээр ерөнхийдөө хангах ёстой.

4.3  Мэдээ (мэдээлэл, мэдээ баримт) боловсруулах болон харилцаа холбооны орчин 
үеийн арга ажиллагаа (арга техник)-ны давуу талыг ашиглахад онцгой анхаарал тавьбал 
зохино.

4.4  Шуудангийн байгууллага нь аливаа хэвийн бус буюу сэжигтэй бичиг баримтын 
талаар, эсхүл илгээмжийн талаар мэдээлэл авахыг сонирхсон хүсэлтийн талаар гаалийн 
байгууллагад мэдэгдэх ёстой.

4.5  Шуудангийн байгууллага болж өгвөл, хүсэлтийг үндэслэн, шуудан буюу шуудан 
илгээмжийн байршлыг тогтоох болон тандах зориулалттай мэдээллийн (автомат) системийг 
хэрхэн ашиглах талаар гаалийн ажилтанд зааж өгнө.

Шуудан болон бусад шуудан илгээмжийн аюулгүй байдал

4.6  Шуудангийн байгууллага хууль бус бараа бүхий илгээмжийг хэрхэн таньж, 
мөн хэрхэн мэдэгдэх ёстойг шуудангийн ажилтнуудад зааж, сургахад гаалийн байгууллагын 
туслалцаа авах хүсэлт тавих боломжтой байна.

4.7  Шуудангийн байгууллагууд тэдгээрийн үндэсний бодлого шуудангийн аюулгүй 
байдал болон бүрэн бүтэн байдлын асуудлыг зохицуулсан зонхилох хууль тогтоомжтой 
нийцэж байгаа эсэхийг шалгаж, мөн хэрэв шаардлагатай бол энэ талаар дэвшил гаргахад 
хэрэгтэй өөрчлөлт оруулна. Аюулгүй байдлын багц стандарт (стандартууд) нь аюулгүй байдлын 
бодлогын үндэс суурь болох ёстой.
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4.8  Шуудангийн ажилтнууд шуудан илгээх, эсхүл хүлээн авах үед шуудангийн богц/
шуудайны болон шуудан илгээмжийн бүрэн бүтэн байдал алдагдсаныг ажигласан бол энэ 
тухай гаалийн байгууллагад анхааруулга (сэрэмжлүүлэг) өгөх ёстой.

4.9  Шуудангийн байгууллага, хэрэв шаардлагатай бол, илгээмжид агуулагдаж 
байгаа зүйлст хууль бусаар нэвтрэх явдлаас урьдчилан сэргийлэх үүднээс шуудангийн аюулгүй 
байдлыг хангах талаар авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээгээ нягтлан шалгах хэрэгтэй. Ийм арга 
хэмжээнд тухайлбал лац ломбо шалгах ажил хамаарч болно.

Байр байгууламжийн аюулгүй байдал

4.10  Шуудангийн байгууллага өөрсдийн байр байгууламжийн аюулгүй байдлыг 
хангах үүднээс авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний талаарх мэдээллийг гаалийн байгууллагад 
гаргаж өгөх боломжтой байх ёстой.

4.11  Тэд (шуудангийн байгууллагууд) шуудангийн салбаруудад болон ялгах төвүүдэд 
ажиллаж байгаа ажилтнуудын нэрсийн жагсаалтыг ангиллаар нь гаргасан байх ёстой. 

4.12  Тэд (шуудангийн байгууллагууд) шуудангийн байгууллагын, үйлчлүүлэгч 
(харилцагч) нарын болон ажилтнуудын эзэмшлийн тээврийн хэрэгслийн зогсоолыг зориулалтын 
талбайгаар (бүсээр) хязгаарлах ёстой. 

4.13  Шуудангийн байр талбайд нэг удаа орох зөвшөөрөл авсан аливаа тээврийн 
хэрэгсэлд огноо заасан нэвтрэх үнэмлэх олгох бөгөөд тийм тээврийн хэрэгслийн зогсоолыг 
зөвшөөрөгдсөн, эсхүл хяналт хараанд байдаг бүсээр хязгаарлана; Тээврийн хэрэгслийн улсын 
дугаарыг бүртгэн авч, гаалийн байгууллагын хүсэлтээр үзүүлэхэд бэлэн байна.

4.14  Хэрэв тухайн байр байгууламж нь камер (дуран) зэрэг аюулгүйн байдлыг 
хамгаалах цахим системтэй бол гаалийн байгууллага хүсэлт тавин, түүнд нэвтэрч орох 
боломжтой байна.

4.15  Шуудангийн байгууллага нь зөвхөн эрх бүхий ажилтнууд болон тээврийн 
хэрэгсэл зохих ёсны бичиг баримт үзүүлж шуудангийн байр талбай болон автомашины 
зогсоол руу нэвтрэхийг зөвшөөрнө.

Ерөнхий аюулгүй байдал

4.16  Шуудангийн байгууллага нь тухайн үед авч хэрэгжүүлж буй аюулгүй байдлын 
болон хяналтын арга хэмжээг тогтмол хянан үзэж, илэрсэн аливаа алдаа дутагдлыг (доголдлыг) 
засаж залруулж байвал зохино. 

4.17  Шуудангийн байгууллага ажилтнууд нь сэжигтэй шуудан илгээмж илрүүлсэн 
тохиолдолд гаалийн байгууллагад цаг (хугацаа) алдалгүй мэдэгдэх ёстой. Тэдгээр илгээмжийг 
гаалийн хяналт шалгалт хийх хүртэл оролдолгүйгээр хяналтандаа байлгана.

4.18  Шуудангийн байгууллага нь хэрэв шууданг мансууруулах эм (хар тамхи) болон 
хориглосон бусад материал тээвэрлэхэд ашиглаж байгаа бол зохих бүх арга хэрэгслийг 
ашиглана (зохих бүх арга хэмжээг авна), тухайлбал, шуудангийн салбаруудад эрүүгийн 
хуульд заасан холбогдох хариуцлагыг бичсэн сануулга байршуулж болно.

4.19  Шуудангийн байгууллага туслан гүйцэтгэх гэрээгээр ажиллаж буй этгээд болон 
түүний байр байгууламжид байрлан туслах үйлчилгээ үзүүлж буй аливаа компаний талаарх 
дэлгэрэнгүй мэдээллийг гаалийн байгууллагын хүсэлтийг үндэслэн түүнд өгнө.

Албан хаагчдын (ажилчдын) аюулгүй байдал

4.20  Шуудангийн байгууллага шинээр ажилтан авахдаа тэдгээр нь мансууруулах 
эм (хар тамхи)-ийн хууль бус худалдааны хэргээр хэзээ ч ял шийтгүүлж байгаагүй, мөн 
мансууруулах эм (хар тамхи)-ийг буруугаар хэрэглэж байсан өв түүхгүй, эсхүл эрүүгийн гэмт 
хэрэгт холбогдож байгаагүй болохыг баталгаажуулах шаардлагатай урьдчилан сэргийлэх бүх 
арга хэмжээг авах нь зүйтэй.
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4.21  Шуудангийн байгууллагын хяналтын ажилтнууд болон сургагч багш нар дараах 
чиглэлээр сургалтад хамрагдсан байна:

– шуудангийн ажилтан мансууруулах эм (хар тамхи)-тэй холбоотой зөрчилд холбогдож 
болзошгүй шинж тэмдгийг таньж мэддэг байх;

– мансууруулах эм (хар тамхи)-тэй холбоотой зөрчил үйлдэх гэж байж магадгүй 
болохыг, эсхүл хууль бус бараа тээвэрлэж (худалдаалж) байж магадгүй болохыг 
заан илэрхийлэх худалдааны зуршлыг таньж мэдэх. 

Ерөнхий зүйл

4.22  Шуудангийн байгууллага өөрийн бүх ажилтнууддаа энэхүү удирдамжийг 
удирдлага болгон ажиллахыг зааварлаж, тэдний анхаарлыг шуудангийн үйл ажиллагаанд 
оролцож буй автотээврийн, агаарын тээврийн, г.м. аливаа хувийн компаниудад хандуулна. 

4.23  Шуудангийн байгууллага нь дараах зорилгоор туслалцаа үзүүлэх, мөн магадгүй 
сургалт зохион байгуулахтай холбогдуулан гаалийн байгууллагын санал зөвлөгөөг сонсвол 
зохино:

a. мансууруулах бодисыг шуудангаар хууль бусаар тээвэрлэж байгаатай холбогдуулан  
шуудангийн байгууллагын эмзэг (сул) талыг үнэлж тогтооход өөрсдийн ажилтнуудад 
туслах;

b. Энэхүү эмзэг (сул) байдлыг багасгах арга хэмжээг боловсруулж, хэрэгжүүлэх.

4.24  Шуудангийн байгууллага нь гаалийн байгууллагын тусламжтайгаар өөрсдийн 
ажилтнуудад мансууруулах эм (хар тамхи)-ийг буруугаар хэрэглэхийн хор аюул болон 
мансууруулах эм (хар тамхи)-ийг таних арга барилын талаар мэдлэг боловсрол олгох хэрэгтэй. 

5. Гаалийн байгууллагуудад зөвлөмж болгож буй арга хэмжээнүүд

Ерөнхий аюулгүй байдал

5.1  Гаалийн байгууллага нь шуудангийн аль нэг салбарт ажиллаж буй түүний бүх 
ажилтан зохих ёсоор зөвшөөрөгдсөн бичиг баримт авч явах (зохих ёсоор зөвшөөрөгдсөн 
нэвтрэх үнэмлэх, тэмдэг зүүж явах) нөхцөлийг бүрдүүлнэ.

5.2  Гаалийн байгууллага нь холбоо барих дэлгэрэнгүй мэдээллийг, түүний дотор 
барааг хилээр хууль бусаар нэвтрүүлэх зөрчил үйлдэж байх, эсхүл үйлдэж магадгүй байх 
сэжигтэй тохиолдолд зөвлөгөө буюу заавар чиглэл авахаар холбоо барих гаалийн ажилтны 
утасны дугаарыг шуудангийн байгууллага олж мэдэхэд хялбар байх явдлыг хангана.

5.3  Гаалийн байгууллага нь шуудангийн байгууллага өөрийн байр байгууламжид 
нэвтэрч буй байдалд хяналт тавихыг дэмжиж, мөн шуудангийн ажилтнууд зохих ёсны бичиг 
баримт авч явах (зохих ёсны нэвтрэх үнэмлэх, тэмдэг зүүж явах)-ыг зөвлөнө. 

Байр байгууламжийн аюулгүй байдал

5.4  Гаалийн байгууллага шуудангийн ажилтнуудтай хамтарч ажиллах явдлыг 
хөхүүлэн дэмжихийг эрмэлзэнэ. 

5.5  Гаалийн байгууллага нь шуудангийн байгууллага өөрийн шуудангийн 
салбаруудад болон ялгах төвүүдэд ажиллаж байгаа ажилтнуудын нэрсийн жагсаалт гаргаж, 
бэлэн байлгах явдлыг дэмжих нь зүйтэй.

5.6  Гаалийн байгууллага нь шуудангийн байгууллага өөрийн байр байгууламжид 
тогтмол нэвтэрдэг тээврийн хэрэгслийн зогсоолыг зориулалтын талбайгаар (бүсээр) хязгаарлах 
явдлыг дэмжих нь зүйтэй. 

5.7  Гаалийн байгууллага нь шуудангийн байгууллага шуудангийн байр талбайд нэг 
удаа орох зөвшөөрөл авсан тээврийн хэрэгсэлд огноо заасан нэвтрэх үнэмлэхийг олгох болон 
бүртгэх, эсхүл тээврийн хэрэгслийн нарийвчилсан мэдээллийг бүртгэлийн дэвтэрт (бүртгэлд) 
тэмдэглэх байдлаар хяналт тавин ажиллахыг дэмжих нь зүйтэй.
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5.8  Гаалийн байгууллага нь түүнд мэдэгдсэн аливаа алдаа дутагдлыг (доголдлыг) 
олж илрүүлэх болон засч залруулах үүднээс шуудангийн байгууллагатай, мөн боломжтой бол 
холбогдох бусад байгууллага (агаарын тээврийн байгууллага, ачаа тээврийн компани, г.м.)-
тай шуудангийн байр байгууламжийн аюулгүй байдал, үйл ажиллагаа болон илгээмжийн 
асуудлаар тогтмол санал солилцож байх нь зүйтэй.

5.9  Гаалийн байгууллага нь барааг хилээр хууль бус нэвтрүүлэх явдлын аюул занал, 
мөн тийм тохиолдолд ногдуулах ял шийтгэлийг онцолсон сурталчилгааны материалыг бэлдэж, 
өргөнөөр түгээсэн байх явдлыг хангана.

Сургалт болон мэдээлэл

5.10  Гаалийн байгууллага нь шуудангийн байгууллагын сургалтын албыг өөрсдийн 
хязгаарлагдмал нөөц бололцооны хүрээнд, барааг хилээр хууль бусаар нэвтрүүлж буй чиг 
хандлага (барааг хууль бусаар тээвэрлэж буй чиглэл)-ийн тухай сургалтын материал болон 
мэргэжилтний (шинжээчийн) заавар зөвлөгөөгөөр  хангана.

5.11  Барааг хилээр хууль бусаар нэвтрүүлж буй шинж тэмдэг бүхий ер бусын нөхцөл 
байдлыг олж тогтоох (илрүүлэх) арга хэрэгслийн талаарх мэдээллийг шуудангийн байгууллага 
олж авах боломжтой байна.

5.12  CN 22 болон CN23 гэсэн гаалийн мэдүүлэгтэй ажиллаж буй, эсхүл аюулгүй 
байдлыг хангах асуудал хариуцсан шуудангийн ажилтнуудад тэдэнд гаргаж өгсөн мэдээлэлд 
гаалийн зөрчил нуугдаж байж болзошгүйг илэрхийлж болох хэвийн бус зүйлийг анзаарч мэдэх 
шинж тэмдгүүдийн талаар зөвлөгөө өгсөн байна. Тэдгээр ажилтнуудад бас бусад ажилтнууд 
нь авилга авсан, эсхүл дарамт шахалтад орсон байж болзошгүйг анхааруулах ёстой.

5.13  Гаалийн байгууллага нь өөрөө шуудан илгээмж, (шуудангийн) үйл ажиллагаа 
болон (шуудангийн) байр байгууламжийн хувьд шуудангийн байгууллагаас үндэсний болон 
орон нутгийн түвшинд хэрэглэдэг бичиг баримт болон мөрддөг горим журмыг мэддэг байх 
ёстой. 

Ерөнхий зүйл

5.14  Гаалийн байгууллага нь ДШХ-ны Үндсэн хууль болон Конвенцтой, эсхүл тухайн 
улсын хууль тогтоомж, дүрэм журам, хяналтын шаардлагуудтай зөрчилдөх аливаа үйлдэл, 
эсхүл эс үйлдэл сэдэхийг (эхлүүлэхийг) шуудангийн байгууллагаас хүсэх буюу шаардах ёсгүй. 
Түүнчлэн гадаадын аль нэг улс оронд тухайн улс орны хууль тогтоомжтой зөрчилдөх аливаа 
үйлдэл, эсхүл эс үйлдэл сэдэхийг (эхлүүлэхийг) дэмжихгүй. 

5.15  Гаалийн байгууллага нь хоёр талын хэрэгцээ шаардлагыг бүрэн гүйцэд авч 
үзсэн байх явдлыг хангах зорилгоор, өөрийн үйл ажиллагааны худалдааг хөнгөвчлөх болон 
хууль сахиулах чиглэлийг, шуудангийн байгууллагатай зөвлөлдөн, тогтмол хянан үзэж байвал 
зохино. Энэхүү зөвлөлдөх механизмыг аль хэдийнээ нэвтрүүлсэн гаалийн байгууллага нь 
холбоо барих үүднээс байгуулсан сувгаа ашиглан гаалийн бусад байгууллагатай хамтран 
ажиллаж, үүнтэй адил арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэхийг зөвлөхөд бэлэн байх ёстой.

6.  Засч сайжруулах

Энэхүү удирдамж нь Санамж бичгийн үзэл санааг хэрэгжүүлэх зорилгоор хамтарсан арга 
хэмжээ боловсруулах эхний алхам болохыг гаалийн болон шуудангийн байгууллага хүлээн 
зөвшөөрч байна. Энэхүү удирдамжийг ДГБ-ДШХ-ны Холбоо баригч хорооны үйл ажиллагааны 
хүрээнд хуримтлуулсан туршлагад тулгуурлан, Санамж бичигт тусгагдсан үндсэн зарчмуудаас 
аль ч тохиолдолд хазайлгүйгээр хянан үзэж, сайжруулна гэдэгт итгэж, найдаж байна.
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ЗҮҮЛТ III
ПостЕвроп (PostEurop)-оос боловсруулсан Шуудангийн болон Гаалийн байгууллага 

хоорондын Ерөнхий хэлэлцээрийн тухай зөвлөмж

дараах зүйлийг эргэн санаж

•	 шуудан үйлчилгээний оператор (шуудангийн үйлчилгээ эрхлэгч) болон гаалийн 
байгууллага хоорондын харилцааг улс орон бүрд оновчтой болгох, түүнчлэн гаалийн 
бүрдүүлэлтийн үйл ажиллагааг хялбарчлах, уялдуулах болон хурдасгах зорилготой 
Ерөнхий хэлэлцээрийг ПостЕвропын Ажлын хэсэг 1.8-аас боловсруулсан,

•	 гаалийн бүрдүүлэлтийн үйл ажиллагааны болон техникийн бүх асуудлыг нарийвчлан 
тодорхойлсон энэхүү Ерөнхий хэлэлцээрийн хавсралтыг эдүгээ уг Ажлын хэсгээс 
боловсруулсан,

•	 уг Ерөнхий хэлэлцээрийг Нэгдсэн чуулган (the Plenary Assembly)-аар 1994 онд баталж, 
уг Чуулганаас өөрсдийн гаалийн байгууллагатай хамтран ийм ямар нэг хэлэлцээрт 
гарын үсэг зурахыг бүх Гишүүддээ уриалсан.

дараах зүйлийг тунгаан үзэж

•	 Интернетийн	бий	болгосон	боломжийн	ачаар	худалдаа	арилжаа	дэлхий	даяар	өсөн	
нэмэгдэж байгаа,

•	 маш	өрсөлдөөнтэй	манай	нийгэмд	бидний	үйлчлүүлэгч	(харилцагч)	нарын	шаардлага	
өндөрсөж, түүнчлэн бидний өрсөлдөгч нар гаалийн бүрдүүлэлтийн нөхцөлийг маш 
сайн хэлэлцэн тохирсон байгаа,

•	 зах	зээл	дэх	байр	сууриа	хадгалж	үлдэхийн	тулд	шуудангийн	байгууллагад	гаалийн	
бүрдүүлэлтийн энгийн бөгөөд шуурхай ажиллагаа хэрэгтэй байгаа,

дараах зүйлийг тэмдэглэн

•	 олон улс оронд энэ сэдвээр үндэсний хэмжээнд гэрээ хэлэлцээр байгуулагдаагүй 
бөгөөд үүнээс үүдэн шуудан илгээмжийн бүрдүүлэлтэд хүндрэлтэй асуудлууд гарч 
буйг тэмдэглэн,

дараах зүйлийг шийдвэрлэв

•	 Гаалийн бүрдүүлэлтийн үйл ажиллагааг хялбарчлах, уялдуулах болон хурдасгах 
зорилгоор, эдгээр асуудлыг одоогийн дүрэм журам болон гэрээ хэлэлцээрт 
хангалттай хэмжээгээр буюу илүү тааламжтай байдлаар зохицуулаагүй байгаа учир 
өөрсдийн холбогдох гаалийн байгууллагатай хамтран, ПостЕвропоос санал болгосон 
хувилбарт нийцсэн ямар нэг Ерөнхий хэлэлцээрт гарын үсэг зурахыг шуудангийн бүх 
байгууллагад зөвлөх, 

Шуудангийн үйлчилгээ эрхлэгч болон Гаалийн байгууллага хоорондын Ерөнхий хэлэлцээр

Загвар 1.

Шуудангийн нийтийн (төрийн) үйлчилгээ эрхлэгч (оператор), цаашид Шуудан гэх, болон 
Гаалийн байгууллага, цаашид Гааль гэх, нь шуудангаар үйлчлүүлэгч нарт хамгийн боломжийн 
сайн үйлчилгээг санал болгох, мөн түүний зэрэгцээ тогтоосон журам болон болзол нөхцөлийг 
хүндэтгэн сахиж, хууль ёсны шаардлагыг ханган биелүүлэх нөхцөлийг бүрдүүлэх зорилгоор 
өөрсдийн эрх мэдлийн хүрээнд хамаарах янз бүрийн үйл ажиллагааг зохистой аргаар, түргэн 
шуурхай хийж гүйцэтгэх үүрэг авна.
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Загвар 2.

Шуудан болон Гааль нь гаалийн бүрдүүлэлтийг энгийн бөгөөд шуурхай болгох журмыг 
судалж, түүнчлэн боломжтой бол компьютержүүлсэн мэдээлэл солилцох систем (телематикс 
– компьютерээр алсаас удирдах холбоо) ашиглан шуудангийн болон гаалийн байгууллагын 
бүтцийн өөрчлөлтийг зохистой аргаар хийх төслүүдийг ердийн байдлаар тохиролцож 
боловсруулна.

Тэд бас үйл ажиллагаа, менежмент болон эрх зүйн асуудлын хувьд Шуудан болон Гааль 
хоорондын харилцаанаас үүдэн гарч болох аливаа бусад хүндрэлтэй асуудлыг судалж үзэх 
үүрэг хүлээнэ.

Загвар 3

Гааль нь шуудангийн байгууллагын үйл ажиллагааг сайжруулах зорилгоор Шууданд 
хөнгөн шуурхай үйлчилгээ үзүүлэх боломжийг судална. Гаалиас илгээмжид тавих хяналт нь 
шуудангийн бүрдүүлэлтэд аль болох саад учруулахгүй байна.

Загвар 4.

Гааль болон Шуудан нь гаалийн бүрдүүлэлт хийх бүсийн болон газрын аюулгүй байдлыг 
хангах зорилгоор хамтран ажиллах үүрэг авна.

Шуудан нь гаалийн бүрдүүлэлт хийхээр тусгайлан тогтоосон газар гаалийн бүрдүүлэлт 
хийхэд шаардлагатай байр талбай, техник төхөөрөмжөөр Гаалийг хангах нөхцөлийг бүрдүүлнэ.

Загвар 5.

Гааль болон Шуудан нь мансууруулах эм (хар тамхи)-ийг хууль бусаар тээвэрлэх, барааг 
хилээр хууль бусаар нэвтрүүлэх болон худалдааны луйврын өөр бусад үйлдлийн эсрэг тэмцэлд 
тэд хамтран ажиллах явдлыг эрчимжүүлэх зорилгоор өөрсдийн эрх мэдлийн хүрээнд бүхий л 
хүчин чармайлт гарган ажиллах үүрэг авна.

Загвар 6.

Шуудан болон Гааль нь үндэсний болон орон нутгийн түвшинд тогтмол уулзалтууд зохион 
байгуулна.

Холбогдох үйл ажиллагааг үндэсний түвшинд хэрэгжүүлэхэд зориулсан нарийвчилсан 
журам (илгээмжийг гаалийн үйл ажиллагаа эрхлэгч (гаалийн оператор)-ийн өмнөөс 
шуудангийн ажилтан сонгох, шуудан илгээмжийн бүрдүүлэлтийн стандартыг Гааль тогтоох, 
г.м.)-ыг энэхүү Хэлэлцээрт хавсаргана.

Гарын үсэг зурсан огноо

Газар

Шууданг төлөөлж

Гарын үсэг зурсан огноо

Газар

Гаалийг төлөөлж

ПостЕвроп

Шуудангийн үйлчилгээ эрхлэгч болон Гаалийн байгууллага хоорондын
Ерөнхий хэлэлцээрийн “Хавсралт”-ын бүтэц

Эхлэл хэсэг

Үндэсний болон олон улсын эрх зүйн баримт бичгийн заалтууд (дотоодын болон олон 
улсын гаалийн дүрэм журам, шуудангийн үндэсний дүрэм журам болон ДШХ-ны актуудын 
заалтууд)-ыг ишлэн заана.
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I Бүлэг Ерөнхий зүйл

•	 Хэлэлцээрт хэрэглэсэн нэр томьёоны тодорхойлолтууд
•	 Зарчмууд
•	 Хамтын ажиллагааны зохион байгуулалт

a. Шуудангийн байгууллагаас гаалийн байгууллагын өмнө хүлээх үүргүүд

b. Гаалийн байгууллагаас шуудангийн байгууллагын өмнө хүлээх үүргүүд

c. Төвийн болон орон нутгийн түвшинд холбоо барих байгууллагууд 

II Бүлэг Гаалийн бүрдүүлэлтийн газрууд

a. Эрх мэдэл

b. Бүтээгдэхүүн (илгээмж, захидал, буухиа шуудан)

c. Холбоо тогтоох этгээд болон хаяг

d. Байр талбай болон техник тоног төхөөрөмж 

e. Ажлын өдрүүд болон ажлын цаг

f. Тээврийн хөдөлгөөний урсгал

IIIБүлэг Үйлчилгээний чанар

a. Гаалийн бүрдүүлэлт хийхэд шаардлагатай хамгийн бага цаг хугацаа – шуудан 
илгээмжийн төрөл тус бүрээр

b. захидал харилцааг чөлөөтэй нэвтрүүлэх

IV Бүлэг Үйл ажиллагааны тодорхойлолтууд

Экспорт

a. Үндсэн мэдээлэл
b. Гаалийн байгууллагад гаргаж үзүүлэх
c. Шаардлагатай бичиг баримтууд
d. Илгээмжийг шалгах

(Тусгай зохицуулалтууд, ёс журмын ажиллагаа, түр хугацаагаар гаргах, Шуудангийн 
гүйцэтгэх үүрэг болон Гаалийн гүйцэтгэх үүрэг)

Импорт

a. Үндсэн мэдээлэл
b. Гаалийн байгууллагад гаргаж үзүүлэх
c. Шаардлагатай бичиг баримтууд
d. Илгээмжийг шалгах (Урьдчилсан сонголт, онцлог нэрийн бараа, хүлээн авахаас   

    татгалзсан 
e. болон буцаан илгээх илгээмжийн гаалийн бүрдүүлэлт, Шуудангийн гүйцэтгэх үүрэг  

    болон Гаалийн гүйцэтгэх үүрэг)
Дамжин өнгөрөх

V Бүлэг Бусад зүйл

Хавсралт хүчин төгөлдөр болох өдөр, түүнд нэмэлт өөрчлөлт оруулах, түүний хүчин 
төгөлдөр үйлчлэх хугацаа дуусгавар болох.
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ПостЕвроп

Шуудангийн үйлчилгээ эрхлэгч болон Гаалийн байгууллага хоорондын
Ерөнхий хэлэлцээр. Хавсралтын бүтцийг боловсруулах ерөнхий чиг заавар

Энэхүү баримт бичигт санал болгож буй Хавсралт нь Шуудангийн байгууллага болон 
Гаалийн байгууллагын хамтын ажиллагааг үр дүнтэй өрнүүлэхэд чухал болох гол гол асуудал 
болон чиглэлийг ерөнхий утгаар нь агуулсан бүтэцтэй байна. Энд ийнхүү ерөнхийлөн заасныг 
шуудангийн үйл ажиллагаа эрхлэгч бүр өөрсдийн хэлэлцээрийн хавсралтыг боловсруулахдаа 
түүнд тусгах ёстой бөгөөд ингэхдээ үндэсний нөхцөл байдлыг харгалзан үзнэ.

Жинхэнэ хэлэлцээрт эдгээр асуудлыг тусгаагүй бол энэ Хавсралтын бүр эхэнд буюу 
эхлэл хэсэгт янз бүрийн улс оронд мөрдөж буй шуудангийн болон гаалийн байгууллагын 
асуудлыг зохицуулсан дотоодын болон олон улсын эрх зүйн орчныг дурдах хэрэгтэй. 
Энэ Хавсралт нь дөрвөн үндсэн хэсгээс буюу бүлгээс бүрдэнэ.

“Ерөнхий зүйл” гэсэн гарчигтай Бүлэг I нь нэр томьёоны тодорхойлолт, зарчим, зохион 
байгуулалт болон хамтын ажиллагаанд хамаарах асуудлыг агуулна.

“Зохион байгуулалт” гэсэн хэсэгт хоёр талаас оруулсан ерөнхий үүрэг, амлалтууд байна.

Жишээлбэл, гаалийн байгууллагаар дамжуулан бүрдүүлэлт хийх шуудан илгээмжийг эхлээд 
шуудангийн ажилтнууд гаалийн болон шуудангийн байгууллагын аль алиных шаардлагад 
нийцүүлэн сонгох асуудлаар шуудангийн байгууллага шуудангийн салбарын ажилтнуудад 
сургалт зохион байгуулахад гаалийн байгууллага тусалж болно.

Үүнээс гадна, шуудангийн салбар хүлээн авагчийн нэрийн өмнөөс импортын гаалийн 
маягтыг бөглөх боломж олгох үүднээс гаалийн байгууллага анхан шатны сургалт зохион 
байгуулж болно.

Гаалийн байгууллага шуудан илгээмжид хийх бүрдүүлэлтийг шуудангийн дүрэм журмыг 
хүндэтгэн, түүнд заасан стандарт цаг хугацаанд багтаан хийх үүрэг хүлээнэ.

Үүнтэй холбогдуулан дурдахад, илгээмжийн гаалийн бүрдүүлэлтийг дагалдах бичиг 
баримтыг үндэслэн хийх болон гаалийн байгууллага шуудан илгээмжийн хяналт шалгалтыг 
газар дээр нь хийж гүйцэтгэхийн тулд олон улсын шуудан солилцооны газарт гаалийн 
байнгын төлөөлөгч (a permanent customs assistant) ажиллуулах шаардлагатай байгаа талаар 
энэ Хавсралтад бас зааж өгвөл зохино. 

Шуудангийн үйлчилгээ эрхлэгч нь өөрийн зүгээс гаалийн байгууллага шалгахыг хүссэн 
бүх илгээмжийг гаргаж өгөх үүрэг хүлээнэ.

Шуудангийн байгууллага гаалийн байгууллагын өмнө дараах үүрэг хүлээж болно: 
дотоодын тээвэр хийх явцад болон гаалийн бүрдүүлэлт хийх зорилгоор тусгайлан тогтоосон 
талбайд шуудан илгээмжийн аюулгүй байдлыг хангах баталгааг хангана.

Гаалийн байгууллагын хувьд луйвар үйлдэхээс урьдчилан сэргийлэх болон луйврын 
ажиллагаанд хяналт тавих асуудал дээр шуудангийн салбарын ажилтнууд бүрэн итгэлтэй 
(үнэнч) байх нь маш чухал.

Холбоо баригч нарын төв хороо (a Central Contact Committee) нь хуваарийн дагуу 
тогтмол хугацаанд зохион байгуулагдах уулзалтуудын үеэр шуудангийн гаалийн бүрдүүлэлттэй 
холбоотой асуудлаар талуудын хооронд үндэсний түвшинд харилцан мэдээлэл солилцох 
нөхцөлийг бүрдүүлнэ.

Бүлэг II-т гаалийн бүрдүүлэлт хийх газруудын жагсаалт, тэдгээрийн хаяг болон утасны 
дугаар, гаалийн байгууллагад ашиглаж байгаа техник тоног төхөөрөмж, ажлын өдрүүд болон 
ажлын цагийн талаарх мэдээллийг оруулж болно.

Энэ Бүлэгт бас бүтээгдэхүүний төрөл (илгээмж, захидал, буухиа шуудан) тус бүрд үзүүлж 
болох үйлчилгээ, ирж байгаа болон явж байгаа шуудангийн тээврийн хөдөлгөөний урсгал, 
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мөн аливаа бусад нэмэлт үйлчилгээний талаарх мэдээллийг оруулсан байна.

Энэхүү Бүлгийг бас энэ баримт бичгийн бусад бүлгүүдийг бодвол илүү ойр ойрхон 
шинэчилж байхаар бодож, тусгай жагсаалт байдлаар боловсруулж болно.

Бүлэг III-т үйлчилгээний төрөл тус бүрд шаардагдах гаалийн бүрдүүлэлтийн цаг хугацаа, 
зохих ёсны шалгалт болон захидал харилцааг чөлөөтэй нэвтрүүлэх талаар заах өгөх замаар 
үйлчилгээний чанарыг хангах суурь дүрмийг тусгаж өгнө.

Бүлэг IV-т бүх үйл ажиллагааг тодорхойлж болно. Мөн болж өгвөл ямар үйл ажиллагааг 
хялбарчлахаар тохиролцсоноо тодорхойлж болно. Ингэхдээ илгээмж экспортлохтой 
холбогдсон гол асуудлуудыг тодотгож өгсөн байна: дэлгэрэнгүй ерөнхий танилцуулга, гаалийн 
байгууллагад гаргаж үзүүлэх журам, ашиглах (шаардлагатай) бичиг баримтууд, илгээмжид 
хийгдэх шалгалт.

Импортын хувьд мөн адил байна. Бүх үйл ажиллагааг тодорхойлох бөгөөд илгээмжийг 
шуудангийн ажилтнууд урьдчилан сонгох, шалгалт хийх, хувийн болон арилжааны шинжтэй 
илгээмжийн аль алинд гаалийн хураамж ногдуулахгүй байх босгын талаар дурдсан байна.

Олон улсын тээврээр дамжуулан өнгөрүүлэх илгээмжийн хувьд тусгайлан заачхаар 
тодорхой ёс журмын ажиллагаа байхгүй болно.

Бүлэг V буюу “Бусад зүйл”-д энэ Хавсралт хүчин төгөлдөр болох хугацаа, дуусгавар болох 
хугацаа болон нэмэлт өөрчлөлт оруулах журмын талаар тусгаж болно. Энэ Бүлэгт хоёр тал 
бас харилцан тохиролцож энэ Хавсралтыг шинэчлэн найруулж буюу шинэчилж болох талаар 
тусгаж болно.

Мэдээж хэрэг, энэ Хавсралтын бүтэц нь түүнд бүх зүйл оруулахыг санаархаагүй боловч 
Шуудангийн болон Гаалийн байгууллага хоорондын хамтын ажиллагаа аль болох жигд, 
хурдацтай явагдахад юу хамааралтай болохыг (хамрах хүрээг) тогтоож байна.

Үнэн хэрэгтээ, өнөөдрийг хүртэл туулж ирсэн туршлагаас харахад гаалийн байгууллагаас 
шуудангийн байгууллагад үзүүлж хөнгөн шуурхай бүх үйлчилгээ нь харилцан итгэлцэл болон 
хүндлэлийн харилцаанд суурилсан байдаг.

-----------------------------



ДЭЛХИЙН ГААЛИЙН 
БАЙГУУЛЛАГА

ТУСГАЙ ХАВСРАЛТ J ЗААВАР
3 ДУГААР БҮЛЭГ

ХУДАЛДААНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД 
АШИГЛАХ ЗОРИУЛАЛТТАЙ ТЭЭВРИЙН 

ХЭРЭГСЭЛ



Шинэчлэн найруулсан Киотогийн конвенцийн Тусгай хавсралтын заавар

348          2000 оны 7 дугаар сар

1. УДИРТГАЛ

Гаалийн байгууллага нь төсвийн (татварын) орлогыг хамгаалах, луйвартай тэмцэх, үндэсний 
хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангах зорилгоор гаалийн нутаг дэвсгэрт явагдаж буй олон 
улсын тээвэрт хяналт тавих үүрэгтэй байдаг. Үүнд зөвхөн бараа болон зорчигчид тавих хяналт 
төдийгүй бас тээврийн хэрэгсэлд тавих хяналт багтана. Ийм зорилготойгоор, ихэнх улс орны 
үндэсний хууль тогтоомжид худалдааны үйл ажиллагаанд ашиглах зориулалттай тээврийн 
хэрэгсэл гаалийн нутаг дэвсгэрт орох, түүгээр явах, түүнээс гарах хөдөлгөөн, тийм тээврийн 
хэрэгсэл зогсож мэдэгдэх ёстой гаалийн газар, эсхүл зөвшөөрөгдсөн өөр бусад газар, мөн 
холбогдох бичиг баримтын бүрдүүлэлтийг зохицуулсан заалтууд тусгагдсан байдаг. 

Худалдааны үйл ажиллагаанд ашиглах зориулалттай тээврийн хэрэгслийн гаалийн ёс 
журмын ажиллагаа нь аль болох хялбар бөгөөд түргэн шуурхай байх нь чухал. Тэгэхээр 
гаалийн байгууллагаас авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ нь тээврийн хэрэгслийн гаалийн нутаг 
дэвсгэрт байх зорилго болон хугацааг харгалзсан, тухайн тохиолдолд тохирсон байх ёстой.

Тусгай хавсралт J-гийн 3-р бүлэг нь хүмүүсийг төлбөртэй тээвэрлэх, эсхүл үйлдвэрлэлийн 
буюу худалдааны үйл ажиллагаанд ашиглах зориулалттай барааг төлбөртэй, эсхүл төлбөргүй 
тээвэрлэх зориулалтаар олон улсын тээвэрт ашиглаж буй худалдааны үйл ажиллагаанд ашиглах 
зориулалттай тээврийн хэрэгслийг түр хугацаагаар оруулах горимын асуудлыг зохицуулж 
байгаа. Хэрэв таарч тохирч байвал энэ бүлгийн заалтыг тухайн нутаг дэвсгэрт эзэмшилтэй 
(өмчлөлтэй) бөгөөд бүртгэлтэй тээврийн хэрэгсэлд бас мөрдөж болно.

Энэхүү бүлэг нь олон улсын тээвэрт ашиглаж буй худалдааны үйл ажиллагаанд ашиглах 
зориулалттай тээврийн хэрэгслийг (гаалийн хилээр) оруулах болон гаргах хялбарчилсан 
журамд хамаарна. Барааг (гаалийн нутаг дэвсгэрт) түр хугацаагаар оруулахтай холбогдсон 
горимыг Тусгай хавсралт G-гийн 1-р бүлэгт заасан. Худалдааны үйл ажиллагаанд ашиглах 
зориулалттай тээврийн хэрэгслийг бараа гэж үзэж болох байсан бөгөөд хэрэв тэгж үзсэн 
бол уг тээврийн хэрэгсэл Тусгай хавсралт G-ийн 1-р бүлэгт хамаарагдах байсан юм. Гэвч 
худалдааны үйл ажиллагаанд ашиглах зориулалттай тээврийн хэрэгслийн бүрдүүлэлтийг улам 
хялбар болгох тодорхой зорилготой заалтууд Тусгай хавсралт J-гийн энэ бүлэгт байгаа юм. Энэ 
бүлэгт хувийн хэрэглээний тээврийн хэрэгсэл болон худалдааны үйл ажиллагаанд ашиглаагүй 
цэргийн болон төрийн өмчийн тээврийн хэрэгсэл хамаарахгүй болно.

2. ТОДОРХОЙЛОЛТ

E1/F2 “худалдааны үйл ажиллагаанд ашиглах зориулалттай тээврийн 
хэрэгсэлд хамаарах гаалийн ёс журмын ажиллагаа” гэж гаалийн 
нутаг дэвсгэрт орж ирж байгаа, эсхүл түүнээс гарч явж байгаа худалдааны 
үйл ажиллагаанд ашиглах зориулалттай тээврийн хэрэгслийн хувьд, 
мөн уг тээврийн хэрэгсэл тухайн гаалийн нутаг дэвсгэрт байх хугацаанд 
холбогдох этгээд болон гаалийн байгууллагаас хийж гүйцэтгэвэл зохих 
бүхий л үйл ажиллагааг хэлнэ;

E2/F1  “ирэх үеийн мэдүүлэг”, эсхүл “явах үеийн мэдүүлэг” гэж худалдааны 
үйл ажиллагаанд ашиглах зориулалттай тээврийн хэрэгсэл ирэх буюу явах 
үед уг тээврийн хэрэгслийг хариуцагч этгээдээс гаалийн байгууллагад 
гаргаж өгөх шаардлагатай, эсхүл гаргаж өгсөн бөгөөд тухайн тээврийн 
хэрэгсэл, түүний аяллын маршрут, ачаа тээш, олон улсын тээврийн 
үйлчилгээний бараа болоод зорчигч, багийн гишүүдийн талаарх 
мэдээллийг агуулсан аливаа мэдүүлгийн аль тохирохыг нь хэлнэ;
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E3/F3  “худалдааны үйл ажиллагаанд ашиглах зориулалттай тээврийн 
хэрэгсэл” гэж хүмүүсийг төлбөртэй тээвэрлэх, эсхүл үйлдвэрлэлийн буюу 
худалдааны үйл ажиллагаанд ашиглах зориулалттай барааг төлбөртэй, 
эсхүл төлбөргүй тээвэрлэх зориулалтаар олон улсын тээвэрт ашиглаж 
буй аливаа хөлөг (усан) онгоц (үүнд өөрөө явдаг, эсхүл чирэгдэж явдаг 
лихтёр (хөвөгч хавтан) болон ачааны чирүүл онгоц, түүнчлэн нисдэг завь 
(доороо далавчтай усан онгоц) хамаарна), хийлсэн агаар дээр хөвөгч 
онгоц, агаарын хөлөг, автомашин (үүнд чиргүүл, хагас чиргүүл, эсхүл 
автомашины хослол хамаарна), эсхүл төмөр замын хөдлөх бүрэлдэхүүн, 
тэдгээрийн ердийн сэлбэг, дагалдах хэрэгсэл болон тоног хэрэгсэл, 
мөн худалдааны үйл ажиллагаанд ашиглах зориулалттай тээврийн 
хэрэгсэлтэй хамт тээвэрлэж байгаа тосолгооны материал болон түлшний 
хэвийн саванд байгаа шатахууныг хэлнэ.

Энэхүү конвенцийн нэгээс дээш тооны хавсралтыг тайлбарлахад шаардлагатай нэр 
томьёоны бүх тодорхойлолтыг Ерөнхий хавсралтад оруулсан байгаа. Зөвхөн нэг горим буюу 
нэг практик ажиллагаанд хамаарах нэр томьёоны тодорхойлолт тухайн Тусгай хавсралт буюу 
тухайн бүлэгт байгаа.

Энэхүү бүлгийн “худалдааны үйл ажиллагаанд ашиглах зориулалттай тээврийн хэрэгсэл” 
гэсэн нэр томьёоны тодорхойлолтод заасан сэлбэгийн тоо хэмжээ нь ерөнхийдөө тодорхой 
нэг аяллын маршруттай холбоотойгоор өөрчлөгдөж байхыг ердийн гэж үзнэ. Жишээлбэл, 
холын замд тээвэр хийж байгаа худалдааны үйл ажиллагаанд ашиглах зориулалттай тээврийн 
хэрэгсэл хангалттай тооны сэлбэг авч явах нь ердийн үзэгдэл. Ялангуяа, тухайн аяллын (замын) 
туршид гаалийн нутаг дэвсгэрт олдоц багатай гэж үзэх сэлбэг хэрэгслийг олноор авч явах нь 
элбэг.

3. ЗАРЧИМ

Стандарт 1

Худалдааны үйл ажиллагаанд ашиглах зориулалттай тээврийн хэрэгсэлд хамаарах гаалийн ёс 
журмын ажиллагаа нь энэ бүлгийн заалтаар, мөн холбогдолтой бол Ерөнхий хавсралтын заалтаар 
зохицуулагдана.

Шинэчлэн найруулсан Киотогийн конвенц нь заавал дагаж мөрдөх хэд хэдэн үндсэн 
заалттай бөгөөд тэдгээр нь Ерөнхий хавсралтад байдаг. Гаалийн байгууллагууд өөрсдийн 
өдөр тутмын үйл ажиллагаандаа мөрдлөг болгон ажилладаг гаалийн горим болон практик 
ажиллагааг хоорондоо уялдуулж, хялбарчлахад хэрэгтэй гэж үзсэн гол гол зарчмууд Ерөнхий 
хавсралтад тусгагдсан байгаа.

Ерөнхий хавсралтын тэдгээр үндсэн заалтууд нь бүх Тусгай хавсралт болон бүх бүлэгт 
хамааралтай учир тэдгээр үндсэн заалтууд бүгд худалдааны үйл ажиллагаанд ашиглах 
зориулалттай тээврийн хэрэгсэлд хамаарна. Энэ бүлгийн заалтыг хэрэгжүүлэхдээ түүгээр 
зохицуулагдаагүй асуудлын хувьд Ерөнхий хавсралтын хөнгөлөлтийн ерөнхий зарчмуудыг 
байнга удирдлага болгон ажиллавал зохино. Ялангуяа, Ерөнхий хавсралтын Ерөнхий зарчмын 
тухай 1 дүгээр бүлэг, Бүрдүүлэлт болон гаалийн ёс журмын бусад ажиллагааны тухай 3 дугаар 
бүлэг, Гаалийн хяналтын тухай 6 дугаар бүлэг болон Мэдээллийн технологийн тухай 7 дугаар 
бүлгийг Худалдааны үйл ажиллагаанд ашиглах зориулалттай тээврийн хэрэгслийн тухай энэ 
бүлэгтэй холбож уншина. Хэлэлцэн тохирогч Талууд ялангуяа Ерөнхий хавсралтын Стандарт 
1.2-ыг анхаарах ёстой бөгөөд үндэсний хууль тогтоомждоо Худалдааны үйл ажиллагаанд 
ашиглах зориулалттай тээврийн хэрэгслийн хувьд хангасан байвал зохих болзол нөхцөл, мөн 
хийж гүйцэтгэсэн байх ёс журмын ажиллагааг заасан байх явдлыг хангана.

Хэлэлцэн тохирогч Талууд энэ конвенцийн 2 дугаар зүйлд заасны дагуу энэ бүлэгт 
Хавсралтад зааснаас илүү хөнгөлөлт үзүүлэхийг эрмэлзэнэ.
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Практик зөвлөмж 2

Худалдааны үйл ажиллагаанд ашиглах зориулалттай тээврийн хэрэгсэлд хамаарах гаалийн ёс 
журмын ажиллагааг худалдааны үйл ажиллагаанд ашиглах зориулалттай тээврийн хэрэгслийг 
бүртгэсэн улс, эсхүл эзэмшигч (өмчлөгч) улс, аль улсаас ирж байгаа, эсхүл аль улс руу явж байгааг 
үл харгалзан эрх тэгш байдлаар хийж гүйцэтгэнэ.

Практик зөвлөмж 2-ын зорилго нь тухайн тээврийн хэрэгслийг өмчлөгч буюу түүнийг 
бүртгэсэн гаалийн нутаг дэвсгэр, эсхүл түүний дараагийн маршрутын адгуу дайран өнгөрөх 
гаалийн нутаг дэвсгэрийг ялгаварлан үзэж худалдааны үйл ажиллагаанд ашиглах зориулалттай 
тээврийн хэрэгслийн ёс журмын ажиллагааг илүү хатуу чанга болгох хэлбэрээр гадуурхах 
аливаа үйлдлийг таслан зогсоох явдал болно. Гэвч энэ заалт нь тухайн улс хоёр талт буюу 
олон талд гэрээ хэлэлцээрт заасны дагуу гаалийн ёс журмын ажиллагааг хялбарчлах тусгай 
арга хэмжээ авахад саад болохгүй юм. 

Энэхүү заалт нь мөн байгууллагууд тодорхой гаалийн хяналтын түвшинг нөхцөл байдалд 
тохируулан өөрчлөх явдлыг хязгаарлахгүй. Жишээ нь, хууль бусаар хил нэвтрүүлэх зөрчил 
(контрабандын зөрчил) гарах магадлал ихтэй чиглэлд (замд) гаалийн хяналтыг илүү чангатгах 
боломжтой. Гэвч, гаалийн хяналтын энэ үүргээ хэрэгжүүлэх явцад байгууллагууд (улсууд) 
Ерөнхий хавсралтын 6-р бүлэг болон түүний зааварт жагсаасан эрсдэлийн удирдлагын арга 
техникүүдийг баримтлах нь зүйтэй. 

4. ТЭЭВРИЙН ХЭРЭГСЛИЙГ ТҮР ХУГАЦААГААР ОРУУЛАХ

Практик зөвлөмж 3

Худалдааны үйл ажиллагаанд ашиглах зориулалттай тээврийн хэрэгслийг түр хугацаагаар 
оруулсан улсын гаалийн нутаг дэвсгэрт дотоодын тээвэрт ашиглахгүй байх тохиолдолд түүнийг 
ачаатай, ачаагүйг нь үл харгалзан гаалийн нутаг дэвсгэрт импортын гаалийн болон бусад 
татвараас болзолтойгоор чөлөөлөн оруулахыг зөвшөөрнө. Түүнийг түүний ашиглалтаас үүдэлтэй 
хэвийн элэгдэл хорогдол, тосолгооны материал, шатахууны хэвийн хэрэглээ болон шаардлагатай 
засвараас өөр ямар нэгэн өөрчлөлт оруулахгүйгээр буцаан гаргахаар төлөвлөсөн байна.

Ихэнх байгууллага нь худалдааны үйл ажиллагаанд ашиглах зориулалттай тээврийн 
хэрэгслийг гаалийн нутаг дэвсгэрийн гаднаас бараа тээвэрлэж байгаа, эсхүл гаалийн нутаг 
дэвсгэрээс түүний гадна орших газар руу барааг тээвэрлэх гэж байгаа, эсхүл гаалийн нутаг 
дэвсгэрээр хоосон өнгөрч байгааг үл харгалзан гаалийн болон бусад татваргүй оруулахыг 
зөвшөөрнө. Харин тавьбал нэг болзол нөхцөл гэвэл худалдааны үйл ажиллагаанд ашиглах 
зориулалттай гадаадын тээврийн хэрэгслийг тухайн гаалийн нутаг дэвсгэрт дотоодын 
тээвэрт ашиглахгүй байх явдал юм. Энэхүү заалтад мөн худалдааны үйл ажиллагаанд 
ашиглах зориулалттай тээврийн хэрэгслийг түүнийг гаалийн нутаг дэвсгэр дээр ашигласнаас 
үүдэлтэй хэвийн элэгдэл хорогдол, тосолгооны материал болон шатахууны хэвийн хэрэглээ, 
мөн шаардлагатай засвар хийснээс өөр өөрчлөлт оруулалгүйгээр буцаан гаргавал зохино. 
Худалдааны үйл ажиллагаанд ашиглах зориулалттай гадаадын тээврийн хэрэгслийг өөрийн 
гаалийн нутаг дэвсгэрт дотоодын тээвэрт ашиглахыг зөвшөөрдөг улс орнууд энэхүү конвенцийн 
2-р зүйлд заасны дагуу илүү хөнгөлөлт үзүүлж буй хэрэг болно.

Байгууллага (улс) нь дараах тохиолдолд Практик зөвлөмж 3-т тайлбар хийнэ: хэрэв 
өөрийн нутаг дэвсгэрийн гадна үйл ажиллагаа явуулдаг байгууллагаас оруулах болон ашиглах 
худалдааны үйл ажиллагааны зориулалттай гадаадын тээврийн хэрэгслийг түр хугацаагаар 
оруулахад хязгаарлалт тавьдаг бол; тосолгооны материал болон түлшний хэвийн саванд 
байгаа шатахууны гаалийн болон бусад татвараас чөлөөлөгдөх дээд хэмжээг тогтоосон бол; 
мөн тодорхой төрлийн тээврийн хэрэгсэлд нэмэлт болзол нөхцөл тавьдаг бол.

Түр хугацаагаар оруулах гаалийн ёс журмын ажиллагаа нь ерөнхийдөө тухайн нутаг 
дэвсгэрийн өмчлөлд байдаг болон тэнд бүртгэлтэй, дотоодод үйлдвэрлэгдсэн болон өмнө 
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нь импортын гаалийн болон бусад татвар төлсөн худалдааны үйл ажиллагаанд ашиглах 
зориулалттай тээврийн хэрэгсэлд хамаарахгүй.

Өөрчлөлт оруулалгүйгээр буцаан оруулах тухай Тусгай хавсралт B-гийн 2-р бүлэгт 
худалдааны үйл ажиллагаанд ашиглах зориулалттай дотоодын тээврийн хэрэгслийг буцаан 
оруулахад ашиглаж болно. Нөгөөтээгүүр, зарим байгууллага худалдааны үйл ажиллагаанд 
ашиглах зориулалттай дотоодын тээврийн хэрэгсэл нь олон улсын тээврийн чухал хэрэгсэл 
болдог учир гаалийн татвараас чөлөөлсөн байдаг.

Стандарт 4

Хилийн чанадад зохих ёсоор бүртгэгдсэн худалдааны үйл ажиллагаанд ашиглах зориулалттай 
тээврийн хэрэгслийн хувьд гаалийн байгууллага зөвхөн гаалийн хяналтын зорилгоор шаардлагатай 
гэж үзсэн бол баталгаа, эсхүл түр хугацаагаар оруулах бичиг баримт шаардана.

Стандарт 4 нь гаалийн байгууллагаас худалдааны үйл ажиллагаанд ашиглах зориулалттай 
тээврийн хэрэгслийг баталгаа буюу түр хугацаагаар оруулах бичиг баримт шаардах 
тохиолдлуудыг хязгаарласан байна. Олон  байгууллага (улс орон) аливаа гаалийн болон 
бусад татварыг зохих ёсоор төлсөн болохыг нотлох баримт байхгүй автомашиныг гадаадын 
гаалийн нутаг дэвсгэрт бүртгэж авдаггүй гэсэн үндэслэлээр гадаадад бүртгэгдсэн авто замын 
тээврийн хэрэгсэлд баталгаа шаарддаггүй.

Олон улсын зам тээвэрт байнга ашигладаг, мөн тухайн гаалийн ёс журмын ажиллагааг 
сайтар дагаж мөрддөг худалдааны үйл ажиллагаанд ашиглах зориулалттай тээврийн 
хэрэгслийн хувьд ерөнхийдөө баталгаа буюу түр хугацаагаар оруулах бичиг баримт 
шаарддаггүй. Баталгаа шаардсан ч энэ нь зөвхөн тухайн тээврийн хэрэгслийг буцаан гаргах 
явдлыг хангахаар бага хэмжээтэй байна. Баталгааны талаар илүү дэлгэрэнгүй ойлголт авахыг 
хүсвэл Ерөнхий хавсралтын 5-р бүлэг болон түүний зааврыг үзэх хэрэгтэй.

Дээрхийн аль алиныг нь шаардахаар бол энэ талаар дотоодын хууль тогтоомжид заасан 
байх шаардлагатай.

Байгууллага нь эрсдэлийн менежментийн талаар мөн Гаалийн хяналтын тухай Ерөнхий 
хавсралтын 6-р бүлгийг үзэх хэрэгтэй.

Стандарт 5

Гаалийн байгууллага худалдааны үйл ажиллагаанд ашиглах зориулалттай тээврийн хэрэгслийг 
буцаан гаргах хугацааг тогтоох бол төлөвлөгдсөн тээврийн үйл ажиллагааны бүх нөхцөл байдлыг 
анхаарч үзнэ.

Худалдааны үйл ажиллагаанд ашиглах зориулалттай тээврийн хэрэгслийг буцаан гаргах 
шаардлага тавих нь худалдааны бодлогын арга хэмжээний үр дүн юм. Тиймээс ихэнх гаалийн 
байгууллага хугацааны хязгаарлалт тавьдаггүй. Гэсэн хэдий ч, гаалийн байгууллага хяналтын 
зорилгоор хугацааг хязгаарлан тогтоодог бол тэр хугацаа нь гол төлөв тухайн тээврийн хэрэгсэл 
гаалийн нутаг дэвсгэрт орж ирсэн өдрөөс эхэлнэ. Стандарт 5 нь гаалийн байгууллага ийнхүү 
хугацааны хязгаар тогтоохдоо тээврийн үйл ажиллагааны бүх нөхцөл байдлыг, тухайлбал, 
тухайн нутаг дэвсгэрээр аялах хугацаа (аяллын маршрутын урт); ачаа ачих, буулгах, зөөх 
хугацаа; мөн буцаан гаргах газарт буцаж ирэх аяллын маршрутыг бодолцож үзэхийг шаардаж 
байгаа. Тиймээс буцаан гаргах хугацаа нь операторууд (тээврийн байгууллага) тухайн гаалийн 
нутаг дэвсгэрт явуулах тээврийн үйл ажиллагаагаа бүрэн гүйцээж дуусган, тээврийн хэрэгслийг 
тогтоосон хугацаанд нь буцаан гаргахад хангалттай хүрэлцэхүйц байх шаардлагатай. 

Практик зөвлөмж 6

Холбогдох этгээдийн хүсэлтээр, мөн гаалийн байгууллага үндэслэлтэй гэж үзсэн бол тэр нь анх 
тогтоосон хугацаагаа сунгана.

Худалдааны үйл ажиллагаанд ашиглах зориулалттай тээврийн хэрэгслийг буцаан 
гаргах хугацааг тогтоох нь ерөнхийдөө гаалийн нутаг дэвсгэрт түр хугацаагаар оруулах 
ажиллагааг буруугаар ашиглахаас хамгаалах зорилготой байдаг. Гэсэн хэдий ч, худалдааны 
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үйл ажиллагаанд ашиглах зориулалттай тээврийн хэрэгслийг тогтоосон хугацаанд нь буцаан 
гаргаж чадахгүй байх тохиолдол гарах нь үргэлжийн боломжтой байдаг. Ийм тохиолдол нь 
тухайн тээврийн хэрэгсэлд гэмтэл гарсан бөгөөд шаардлагатай сэлбэг хэрэгслийг гадаадаас 
авчрах шаардлагатай болсон, эсхүл явуулж буй үйл ажиллагаа нь саатсан, эсхүл өөр бусад 
янз бүрийн шалтгаантай байж болно. Эдгээр тохиолдолд Практик зөвлөмж 6 нь гаалийн 
байгууллага бүх нөхцөл байдлыг бодолцох, буцаан гаргах хугацааг болж өгвөл хүссэнээр нь 
сунгахыг зөвшөөрөх талаар заасан байгаа.

5. ЭД АНГИ, ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙГ  
ТҮР ХУГАЦААГААР ОРУУЛАХ

Практик зөвлөмж 7

Худалдааны үйл ажиллагаанд ашиглах зориулалттай тээврийн хэрэгсэлтэй хамт оруулсан бөгөөд 
түүнтэй хамт буцаан гаргах, түүнээс тусад нь, эсхүл хамтад нь ашиглаж болох ачаа ачих, буулгах, 
зөөх болон хамгаалах зориулалтын тусгай тоног төхөөрөмжийг гаалийн нутаг дэвсгэрт импортын 
гаалийн болон бусад татвараас болзолтойгоор чөлөөлөн түр хугацаагаар оруулахыг зөвшөөрнө.

Энэхүү Практик зөвлөмж 7-д заасан тусгай тоног төхөөрөмжийг ерөнхийдөө худалдааны 
үйл ажиллагаанд ашиглах зориулалттай тээврийн хэрэгсэл дээр баттай суурилуулсан байна. 
Зарим тохиолдолд тэдгээр нь тусад нь ашиглаж болохоор хөдөлгөөнт тоног төхөөрөмж байдаг. 
Энэ заалт нь ийм тоног төхөөрөмжийг худалдааны үйл ажиллагаанд ашиглах зориулалттай 
холбогдох тээврийн хэрэгсэлтэй хамт түр хугацаагаар оруулахыг зөвшөөрөх шаардлага тавьж 
байгаа.

Зарим гаалийн байгууллага тийм тоног төхөөрөмжийг зөвхөн худалдааны үйл ажиллагаанд 
ашиглах зориулалттай тээврийн хэрэгслийн ойр орчимд, жишээлбэл, нисэх онгоцны буудалд, 
эсхүл усан онгоц зогсох боомтын эрэг дээр ашиглах боломжтой нөхцөлд түр хугацаагаар 
оруулахыг зөвшөөрдөг.

Ердийн үед эдгээр тоног төхөөрөмжид тусад нь баталгаа буюу түр хугацаагаар оруулах 
бичиг баримт гаргаж өгөхийг шаардахгүй. 

Практик зөвлөмж 8

Гаалийн нутаг дэвсгэрт өмнө нь түр хугацаагаар оруулсан худалдааны үйл ажиллагаанд ашиглах 
зориулалттай тээврийн хэрэгсэлд тавьсан буюу ашигласан сэлбэг, тоног төхөөрөмжийг засвар, 
үйлчилгээний явцад сольж тавих зориулалттай сэлбэг болон тоног төхөөрөмжийг гаалийн нутаг 
дэвсгэрт импортын гаалийн болон бусад татвараас болзолтойгоор чөлөөлөн оруулахыг зөвшөөрнө.

Худалдааны үйл ажиллагаанд ашиглах зориулалттай тээврийн хэрэгсэл аливаа эвдрэл, 
гэмтэл гарахад хэрэглэгдэх эд анги, тоног төхөөрөмжийг авч явахыг практикт зөвшөөрдөг. 
Эдгээр эд анги, тоног төхөөрөмжийг Практик зөвлөмж 7-д заасан тусгай зориулалтын тоног 
төхөөрөмжөөс ялгаж үзэх нь зүйтэй. Практик зөвлөмж 8-д гаалийн нутаг дэвсгэрт өмнө нь 
орсон байгаа худалдааны үйл ажиллагаанд ашиглах зориулалттай тээврийн хэрэгсэлд засвар, 
үйлчилгээ хийхэд ашиглах нэмэлт эд анги, тоног төхөөрөмжийг гаалийн нутаг дэвсгэрт түр 
хугацаагаар оруулах талаар заасан байгаа. Энэ хөнгөлөлтийг ихэвчлэн авто замын тээврийн 
хэрэгсэлд олгож байгаа. 

Зарим гаалийн байгууллага эдгээр эд анги, тоног төхөөрөмжийг түр хугацаагаар 
оруулах бичиг баримт, мөн зарим тохиолдолд баталгаа шаарддаг байхад ихэнх байгууллага 
шаарддаггүй. Харин зарим байгууллага тарифын тусгай заалтыг үндэслэн гаалийн татвараас 
чөлөөлдөг байна. 

Буцаан оруулахад тавигдах нөхцөл шаардлагууд дээр эд анги, тоног төхөөрөмжид 
нэгэн адил хамаарна. Холбогдох эд анги, тоног төхөөрөмжийг буцаан гаргаагүй тохиолдолд 
холбогдох этгээд дараах хүсэлтийг тавьж болно:
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- тэдгээрийг одоо байгаа байдлаараа орж ирсэн гэж үзэж дотоодын хэрэглээнд 
зориулан оруулах, эсхүл

- улсын төсвөөс зарлага гаргалгүйгээр гаалийн хяналтын дор устгах, эсхүл арилжааны 
үнэ цэнэгүй болсонд тооцох; эсхүл

- гаалийн байгууллагын зөвшөөрлөөр улсын орлого болгохоор хүлээн авахаас 
татгалзах.

“Арилжааны үнэ цэнэгүй болсонд тооцох” гэж бараа үндсэн зориулалтаараа худалдааны 
өөрийн салбарт төдийгүй худалдааны өөр бусад салбарт ч үнэгүйдэж хэрэгцээгүй болсон, 
үүний улмаас татварын орлогод ямар ч хувь нэмэргүй болсон гэж үзэхийг хэлнэ.

"Тоног төхөөрөмж" гэдэгт Стамбулын конвенцийн Хавсралт В.2-т хамаарах бөгөөд түр 
хугацаагаар оруулсан багаж төхөөрөмж, мөн тухайн үед хэрэглээд дуусах шинжтэй аливаа 
зүйлс (items of a consumable nature) хамаарахгүй болно.

Олон улсын далайн тээврийг хөнгөвчлөх тухай конвенц (1965 оны 4 сарын 9-ний өдөр 
Лондон хотноо байгуулагдсан, IMO FAL Convention гэдэг), мөн Олон улсын иргэний нисэхийн 
тухай конвенц (1944 оны 12 сарын 7-ны өдөр Чикаго хотноо байгуулагдсан, ICAO Chicago 
Convention гэдэг)-ийн Хавсралт 9 –д "тоног төхөөрөмж" гэдгийг усан онгоц болон нисэх 
онгоцтой холбогдуулан дараах байдлаар тодорхойлсон байдаг:

Олон улсын далайн (тээврийн) байгууллага (IMO – International Maritime 
Organization)

“Усан онгоцонд (түүний тавцан дээр) байгаа, усан онгоц дээр хэрэглэх зориулалттай, 
усан онгоцны сэлбэгээс бусад салангид эд зүйл. Үүнд тухайн үед хэрэглээд дуусах шинжтэй эд 
зүйлс хамаарахгүй. Үүнд аврагч завь, аврах хэрэгслүүд, тавилга, уснаас аврах (усан онгоцны) 
өмсгөл болон тэдгээртэй адилтгах эд зүйл хамаарна”

Олон улсын иргэний агаарын тээврийн байгууллага (Иргэний нисэхийн олон улсын 
байгууллага) (ICAO – International Civil Aviation Origanization)

“Нислэгийн хугацаанд нисэх онгоцонд (түүний тавцан дээр) хэрэглэх, зориулалттай, олон 
улсын тээврийн үйлчилгээний бараа болон салангид сэлбэг хэрэгслээс бусад эд зүйлс. Үүнд 
эмнэлгийн анхны тусламжийн хайрцаг (бараа) болон аврах төхөөрөмж хамаарна.”

Энэхүү Практик зөвлөмж 8-д заасны дагуу түр хугацаагаар оруулах нь зөвхөн тухайн 
гаалийн нутаг дэвсгэрт оруулсан бөгөөд тэнд засвар, үйлчилгээ хийх явцад сольж тавих 
шаардлагатай эд анги, тоног төхөөрөмжид хамаарна. Энэ заалт нь зүгээр худалдааны үйл 
ажиллагаанд ашиглах зориулалттай тээврийн хэрэгсэлд (түүний тавцан дээр) байгаа сэлбэг 
хэрэгслийн нөөцийг дүүргэх, эсхүл тухайн нутаг дэвсгэрт тийм нөөц бий болгох зориулалтгүй. 
Гэвч гаалийн олон байгууллага “нөөцөө дүүргэх” зориулалттай эд анги, тоног төхөөрөмжийг 
түр хугацаагаар оруулахыг зөвшөөрдөг бөгөөд энэ нь энэхүү заалтад зааснаас илүү хөнгөлөлт 
олгож байгаа хэрэг болно.

6. ОРЖ ИРЭХ

Стандарт 9

Худалдааны үйл ажиллагаанд ашиглах зориулалттай тээврийн хэрэгсэл орж ирэхэд гаалийн 
байгууллагад “ирэх үеийн мэдүүлэг” гаргаж өгөх шаардлагатай бол түүнд тусгагдсан байвал 
зохих мэдээлэл нь гаалийн хууль тогтоомжийг мөрдөн сахих явдлыг хангахад шаардлагатай цөөн 
тоогоор хязгаарлагдана.

Ирэх үеийн мэдүүлэг гаргаж өгөх шаардлагатай бол Стандарт 9-д заасны дагуу түүнд 
тусгах мэдээллийг аль болох цөөн байлгана. Олон улсын хэд хэдэн хэлэлцээрт уг мэдүүлэгт 
тусгавал зохих хамгийн олон гэх мэдээллийг тодорхойлсон байдаг. Үүнд:



Шинэчлэн найруулсан Киотогийн конвенцийн Тусгай хавсралтын заавар

354          2000 оны 7 дугаар сар

- Олон улсын далайн тээврийг хөнгөвчлөх тухай конвенц (1965 оны 4 сарын 9-ний 
өдөр Лондон хотноо байгуулагдсан)-ийн Хавсралтад заасан Ерөнхий мэдүүлэг,

- Олон улсын иргэний нисэхийн тухай конвенц (1944 оны 12 сарын 7-ны өдөр Чикаго 
хотноо байгуулагдсан, ICAO Chicago Convention гэдэг)-ийн Хавсралт 9 –д заасан 
Ерөнхий мэдүүлэг.

Зарим байгууллагад “Ирэх үеийн мэдүүлэг”-т худалдааны үйл ажиллагаанд ашиглах 
зориулалттай тээврийн хэрэгслийн аяллын маршрут, ачаа, багийн гишүүд болон зорчигчдын 
тухай мэдээлэл гэсэн хэдхэн мэдээлэл тусгагдсан байх бөгөөд ердөө л уг тээврийн хэрэгсэл 
ирснийг зарлан мэдэгдэх зорилготой байдаг байна. 

Тээврийн хэрэгсэл ирсэн тухай мэдүүлгийг амаар авдаг гаалийн байгууллага нь энэхүү 
конвенцийн 2-р зүйлд заасны дагуу илүү хөнгөлөлт олгож байгаа хэрэг болно.

Стандарт 10

Гаалийн байгууллага өөрт гаргаж өгвөл зохих “ирэх үеийн мэдүүлэг”-ийн хувийг (тоо ширхгийг) 
аль болох цөөлөх ёстой.

Дээр дурдсан олон улсын хэлэлцээрүүдэд ерөнхийдөө шаардлагатай хувийн тоог заасан 
байдаг. Гэвч зарим байгууллагад тэдгээр хувиуд нь статистик мэдээ гаргах зориулалтаар, 
эсхүл усан боомтын захиргааны, эсхүл нисэх буудлын захиргааны хэрэгцээнд шаардлагатай 
байж болох юм.

Стандарт 11

Худалдааны үйл ажиллагаанд ашиглах зориулалттай тээврийн хэрэгсэл ирэхтэй холбогдуулан 
гаалийн байгууллагад үзүүлэх буюу гаргаж өгөх ямар ч бичиг баримтыг хууль ёсны болгох, нягтлан 
шалгах, хуурамч биш болохыг нь баталгаажуулах, урьдчилан шалгахыг уг тээврийн хэрэгсэл ирсэн 
улсын хилийн чанад дахь төлөөлөгчийн газраас шаардахгүй.

Тийм баримт бичгийг хууль ёсны болгох, нягтлан шалгах, хуурамч биш болохыг 
баталгаажуулахыг шаардах явдал олон улсын практикт байдаггүй. Гэвч хэрэв гаалийн 
байгууллага тийм бичиг баримт ашиглах замаар түр хугацаагаар оруулах ажиллагааг 
буруугаар ашиглаж байна, эсхүл тэдгээр бичиг баримтыг зөрчил үйлдэхэд ашиглаж байна 
гэж үзэх үндэслэл байгаа бол тэр нь аливаа шаардлагатай тодруулга авахад энэхүү заалт саад 
болохгүй.

7. ТУХАЙН ГААЛИЙН НУТАГ ДЭВСГЭРТ ЗОГСОХ ДАРААГИЙН 
ЗОГСООЛУУД

Стандарт 12

Худалдааны үйл ажиллагаанд ашиглах зориулалттай тээврийн хэрэгсэл тухайн гаалийн нутаг 
дэвсгэрт зогсох дараа дараагийн зогсоолууд дээр ирэхдээ дунд нь өөр улсаар дайран өнгөрч 
тэнд зогсолт хийхгүй бол холбогдох гаалийн ёс журмын ажиллагаа нь аль болох хялбар байхын 
зэрэгцээ өмнө нь тухайн тээврийн хэрэгслийн хувьд авч хэрэгжүүлсэн гаалийн хяналтын арга 
хэмжээг харгалзан үзнэ.

Тээврийн хэрэгсэл, ялангуяа усан онгоц болон нисэх онгоц гаалийн нутаг дэвсгэрт нэгээс 
дээш хэд хэдэн газар зогсох нь ердийн зүйл юм. Стандарт 12 нь дараагийн зогсоолуудад 
шаардагдах гаалийн ёс журмын ажиллагааг өмнөх зогсоолууд дахь гаалийн байгууллагын 
оролцоог харгалзан үзэж (аль болох) хялбар байлгахыг шаардаж байгаа. 

Боломжтой бол хөнгөвчлөх арга болгож, өмнө нь гаалийн байгууллагад бүрдүүлж өгсөн 
буюу үзүүлсэн бичиг баримтын хуулбарыг (хувийг) дараагийн зогсоол дээрх ёс журмын 
ажиллагааг хийж гүйцэтгэхэд ашигладаг байвал зохино.
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8. ГАРЧ ЯВАХ

Стандарт 13

Худалдааны үйл ажиллагаанд ашиглах зориулалттай тээврийн хэрэгсэл гаалийн нутаг дэвсгэрээс 
гарч явахад хамаарах гаалийн ёс журмын ажиллагаа нь дараах нөхцөлийг хангах арга хэмжээгээр 
хязгаарлагдана:

(а) шаардлагатай бол “явах үеийн мэдүүлэг”-ийг эрх бүхий гаалийн байгууллагад зохих 
журмын дагуу гаргаж өгсөн байх;

(b) шаардлагатай бол гаалийн ломбо (битүүмжлэл) тавьсан байх;

(c) хяналтын зорилгоор шаардлагатай бол тогтоосон гаалийн замаар явах; мөн

(d) худалдааны үйл ажиллагаанд ашиглах зориулалттай тээврийн хэрэгсэл гарч явах 
хугацаанд хууль бус шалтгаанаар сааталгүй явах.

Худалдааны үйл ажиллагаанд ашиглах зориулалттай тээврийн хэрэгсэл гарч явах ажиллагааг 
хөнгөвчлөх үүднээс гаалийн ёс журмын ажиллагаа нь аль болох хялбар байвал зохино. 
Гаалийн байгууллага “явах үеийн мэдүүлэг” гаргаж өгөхийг шаардаж, гаалийн байгууллагын 
битүүмжлэл тавьж өгнө. Хэрэв худалдааны үйл ажиллагаанд ашиглах зориулалттай тухайн 
тээврийн хэрэгсэл гаалийн нутаг дэвсгэрээс гарахын өмнө өөр газар зогсох шаардлагатай бол 
тогтоосон гаалийн зам зааж өгч болно. Гэсэн хэдий ч, нэн тэргүүний зорилго нь худалдааны 
үйл ажиллагаанд ашиглах зориулалттай тээврийн хэрэгсэл гаалийн нутаг дэвсгэрээс сааталгүй 
гарч явах явдал байх ёстой. 

Практик зөвлөмж 14

“Явах үеийн мэдүүлэг”-ийн маягт нь “Ирэх үеийн мэдүүлэг”-ийн маягттай адилхан боловч түүнийг 
гарч явах зорилгоор ашиглах талаар тодорхой заасан байвал тийм маягт ашиглахыг гаалийн 
байгууллага зөвшөөрнө.

Худалдааны үйл ажиллагаанд ашиглах зориулалттай тээврийн хэрэгсэл гаалийн нутаг 
дэвсгэрээс гарч явах үед ямар нэгэн мэдүүлэг шаардлагатай бол ирэх үеийн мэдүүлгийн нэгэн 
адилаар хөнгөвчлөх арга хэмжээ болгож амаар мэдүүлэг өгөхийг зөвшөөрөх хэрэгтэй. Хэрэв 
бичгээр мэдэгдүүлэг авах шаардлагатай бол Практик зөвлөмж 14-т холбогдох мэдүүлэг нь 
ирэх үеийн мэдүүлэгтэй адил маягт байж болно гэж заасан байгаа. Мөн түүнд аль болох цөөн 
мэдээлэл тусгагдсан байх нь чухал. Мэдүүлгийн маягтаа уялдуулах зорилгоор, олон улсын 
холбогдох баримт бичигт заасан загвар маягт ашиглаж болно.

Стандарт 15

Худалдааны үйл ажиллагаанд ашиглах зориулалттай тээврийн хэрэгсэл нь анх орж ирсэн гаалийн 
газраас өөр газраар гаалийн нутаг дэвсгэрээс гарч явахыг зөвшөөрнө.

Худалдааны үйл ажиллагаанд ашиглах зориулалттай тээврийн хэрэгсэл нь бараа, эсхүл 
зорчигч ачсан, эсхүл хоосон байсан ч голдуу гаалийн нутаг дэвсгэрийн гүнд хүртэл явдаг. Уг 
тээврийн хэрэгсэл ложистикийн шалтгаанаар, гаалийн нутаг дэвсгэрээс гарахын өмнө ачаа 
бараа, эсхүл зорчигч буулгаж, суулгах зорилгоор, гаалийн нутаг дэвсгэр дэх дараа дараагийн 
усан онгоцны зогсоол, нисэх онгоцны буудал, гаалийн газрууд болон худалдаанд оролцогч 
нарын байр, талбайд очиж зогсох хэрэг гарч болно. Иймээс Стандарт 15 нь худалдааны 
операторуудын үйл ажиллагааг хөнгөвчлөх зорилгоор, худалдааны үйл ажиллагаанд ашиглах 
зориулалттай тээврийн хэрэгсэл аль ч гаалийн газраар дамжин гаалийн нутаг дэвсгэрээс 
гарахыг зөвшөөрч байгаа. Энэ нь тэдэнд олон услын зорчигч болон ачаа тээврийн үйл 
ажиллагаа эрхлэхэд хамгийн дөт, хамгийн хямд замыг сонгох боломж олгож байгаа юм.

-----------------------------------
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1. УДИРТГАЛ

Гаалийн нутаг дэвсгэрт ирж буй усан онгоц, нисэх онгоц, галт тэрэгний тавцан дээр 
тээвэрлэж буй, мөн зорчигч болон багийн гишүүдийн, түүнчлэн тээврийн хэрэгслийн өөрийнх 
нь хэрэгцээ шаардлагыг хангах зориулалттай олон улсын тээврийн үйлчилгээний барааг ихэнх 
гаалийн нутаг дэвсгэрт импортын гаалийн болон бусад татвараас чөлөөлдөг. Зарчмын хувьд, 
эдгээр барааг тээврийн хэрэгслээс (түүний тавцангаас) буулгадаггүй гэсэн үндэслэлээр, мөн 
гаалийн ёс журмын ажиллагааг хамгийн энгийн хэлбэрээр гүйцэтгэх журмаар түр хугацаагаар 
оруулсан гэж үзэж байгаа тохиолдолд тийнхүү татвараас чөлөөлнө. Гэвч тодорхой шалтгаанаар, 
олон улсын тээврийн үйлчилгээний зарим барааг холбогдох тээврийн хэрэгсэл тухайн гаалийн 
нутаг дэвсгэрт байх хугацаанд ашиглаж, хэрэглэж болдог.

Үүний нэгэн адил, гадаадад байгаа эцсийн буудлыг чиглэн хөдлөх (гарч яваа) усан онгоц 
болон нисэх онгоцны үйлчилгээний барааг гол төлөв тухайн үед мөрдөж буй аливаа гаалийн 
болон бусад татвараас чөлөөлж нийлүүлдэг. Эдгээр барааг экспортоор гаргаж байгаа гэж 
үздэг бөгөөд тиймээс шууд экспортоор гаргаж байгаа барааны адил ашиг хүртэх учиртай тул 
тийнхүү татвараас чөлөөлнө.

Олон улсын тээврийн үйлчилгээний бараанд тавих гаалийн хяналтыг гол төлөв тээврийн 
хэрэгсэл тус бүрт тавигдах шаардлага, мөн зарим тохиолдолд тухайн үйлчилгээний барааны 
өөрийнх нь татвар орлогын статус (the revenue status)-ыг харгалзан үзэж хялбарчилсан 
байдаг. Гаалийн хяналтын арга хэмжээнд ерөнхийдөө ерөнхий хяналт (general supervision) 
тавих, бичиг баримтын шалгах, мөн зарим бараанд гаалийн битүүмжлэл тавих (ломбодох) 
явдал хамаарна.

Тусгай хавсралт J-гийн 4 дүгээр бүлэгт хүмүүсийг төлбөртэй тээвэрлэх, эсхүл үйлдвэрлэлийн 
буюу худалдааны зориулалттай барааг төлбөртэй, эсхүл төлбөргүй тээвэрлэх зориулалтаар олон 
улсын тээвэрт ашиглаж буй, эсхүл ашиглахаар төлөвлөж буй усан онгоц, нисэх онгоц, эсхүл 
галт тэргэнд хэрэглэх олон улсын тээврийн үйлчилгээний бараа хамаарна. Энэ бүлэгт хувийн 
хэрэглээний тээврийн хэрэгслийн, эсхүл худалдааны үйл ажиллагаа эрхлээгүй цэргийн, эсхүл 
төрийн байгууллагын тээврийн хэрэгслийн зориулалттай олон улсын тээврийн үйлчилгээний 
бараа хамаарахгүй. Энэ бүлэгт бас барааг эргийн дагуу тээвэрлэх үйл ажиллагаа эрхэлж буй 
бөгөөд худалдааны үйл ажиллагаанд ашиглах зориулалттай тээврийн хэрэгсэл хамаарахгүй.

2. ТОДОРХОЙЛОЛТ

Е1/F6  ”тээвэрлэгч” гэж бараа бодитоор тээвэрлэж буй, эсхүл тухайн тээврийн 
хэрэгслийн ажиллагааг хариуцсан этгээдийг хэлнэ.

E2/F1  ”олон улсын тээврийн үйлчилгээний бараанд хамаарах гаалийн ёс 
журмын ажиллагаа” гэж олон улсын тээврийн үйлчилгээний барааны хувьд 
холбогдох этгээд болон гаалийн байгууллагаас хийж гүйцэтгэвэл зохих бүхий л 
үйл ажиллагааг хэлнэ.

E3/F5  ”олон улсын тээврийн үйлчилгээний барааны гаалийн бүрдүүлэлт” гэж 
олон улсын тээврийн үйлчилгээний бараанд хамаарах бүх журам, мөн түүнд 
хамаарах гаалийн ёс журмын бүхий л ажиллагааг хэлнэ.

E4/F2  ”олон улсын тээврийн үйлчилгээний бараа” (stores) гэж дараах барааг 
хэлнэ:

•	 хэрэглэх зориулалттай бараа; болон
•	 авч явах зориулалттай бараа.

E5/F3  “хэрэглэх зориулалттай бараа” (stores for consumption) гэж дараах барааг 
хэлнэ: хүмүүсийг төлбөртэй тээвэрлэх, эсхүл үйлдвэрлэлийн буюу худалдааны 
зориулалттай барааг төлбөртэй, эсхүл төлбөргүй тээвэрлэх зориулалтаар олон 
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улсын тээвэрт ашиглаж буй, эсхүл ашиглахаар төлөвлөж буй усан онгоц, нисэх 
онгоц, эсхүл галт тэрэг хилийн чанадаас ирэх үед дотор нь байсан, эсхүл 
тэдгээр нь гаалийн нутаг дэвсгэрт зогсож байх үед дотор нь оруулсан бөгөөд

•	 хөлөг онгоц, агаарын хөлөг, эсхүл галт тэргэнд суусан зорчигчид болон 
багийн гишүүд төлбөртэй, эсхүл төлбөргүй хэрэглэх зориулалттай бараа; 
мөн

•	 хөлөг онгоц, агаарын хөлөг, эсхүл галт тэргийг ажиллуулах болон 
тэдгээрт үйлчилгээ хийхэд шаардлагатай, сэлбэг болон тоног төхөөрөмжөөс 
бусад бараа, түүний дотор шатахуун болон тосолгооны материал;

E6/F4  “авч явах зориулалттай бараа” (stores to be taken away) гэж хүмүүсийг 
төлбөртэй тээвэрлэх, эсхүл үйлдвэрлэлийн буюу худалдааны зориулалттай 
барааг төлбөртэй, эсхүл төлбөргүй тээвэрлэх зориулалтаар олон улсын тээвэрт 
ашиглаж буй, эсхүл ашиглахаар төлөвлөж буй усан онгоц, нисэх онгоц, эсхүл 
галт тэрэг хилийн чанадаас ирэх үед дотор нь байсан, эсхүл тэдгээр нь гаалийн 
нутаг дэвсгэрт зогсож байх үед дотор нь оруулсан бөгөөд газардах дөхсөн хөлөг 
онгоц болон агаарын хөлгийн зорчигчид болон багийн гишүүдэд худалдан 
борлуулах зориулалттай барааг хэлнэ.

Энэ конвенцийн нэгээс дээш тооны хавсралтыг тайлбарлахад шаардлагатай нэр томьёоны 
бүх тодорхойлолтыг Ерөнхий хавсралтад оруулсан байгаа. Зөвхөн нэг горим буюу нэг практик 
ажиллагаанд хамаарах нэр томьёоны тодорхойлолт тухайн Тусгай хавсралт буюу тухайн 
бүлэгт байгаа.

3. ЗАРЧИМ

Стандарт 1

Олон улсын тээврийн үйлчилгээний барааны гаалийн бүрдүүлэлт нь энэ бүлгийн заалтаар, мөн 
холбогдолтой бол Ерөнхий хавсралтын заалтаар зохицуулагдана.

Шинэчлэн найруулсан Киотогийн конвенц нь заавал дагаж мөрдөх хэд хэдэн үндсэн 
заалттай бөгөөд тэдгээр нь Ерөнхий хавсралтад байдаг. Гаалийн байгууллагууд өөрсдийн 
өдөр тутмын үйл ажиллагаандаа мөрдлөг болгон ажилладаг гаалийн горим болон практик 
ажиллагааг хоорондоо уялдуулж, хялбарчлахад хэрэгтэй гэж үзсэн гол гол зарчмууд Ерөнхий 
хавсралтад тусгагдсан байгаа.

Ерөнхий хавсралтын тэдгээр үндсэн заалтууд нь бүх Тусгай хавсралт болон бүх бүлэгт 
хамааралтай учир тэдгээр үндсэн заалтууд бүгд Олон улсын тээврийн үйлчилгээний бараанд 
хамаарна. Энэ бүлгийн заалтыг хэрэгжүүлэхдээ түүгээр зохицуулагдаагүй асуудлын хувьд 
Ерөнхий хавсралтын хөнгөлөлтийн ерөнхий зарчмуудыг байнга удирдлага болгон ажиллавал 
зохино. Ялангуяа, Ерөнхий хавсралтын Ерөнхий зарчмын тухай 1 дүгээр бүлэг, Бүрдүүлэлт 
болон гаалийн ёс журмын бусад ажиллагааны тухай 3 дугаар бүлэг, Гаалийн байгууллага 
болон гуравдагч тал хоорондын харилцааны тухай 8 дугаар бүлэг болон Гаалийн байгууллагын 
мэдээлэл, шийдвэр болон урьдчилсан шийдвэрийн тухай 9 дүгээр бүлгийг Олон улсын 
тээврийн үйлчилгээний барааны тухай энэ бүлэгтэй холбож уншина.

Хэлэлцэн тохирогч Талууд ялангуяа Ерөнхий хавсралтын Стандарт 1.2-ыг анхаарах ёстой 
бөгөөд үндэсний хууль тогтоомждоо Олон улсын тээврийн үйлчилгээний барааны хувьд 
хангасан байвал зохих болзол нөхцөл, мөн хийж гүйцэтгэсэн байх ёс журмын ажиллагааг 
заасан байна.

Хэлэлцэн тохирогч Талууд энэ конвенцийн 2 дугаар зүйлд заасны дагуу энэ бүлэгт зааснаас 
илүү хөнгөлөлт үзүүлэхийг эрмэлзэнэ.
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Практик зөвлөмж 2

Олон улсын тээврийн үйлчилгээний барааны гаалийн бүрдүүлэлтийг усан онгоц, нисэх онгоц, эсхүл 
галт тэргийг бүртгэсэн улс, эсхүл өмчлөгч улсыг үл ялгаварлан эрх тэгш байдлаар хийж гүйцэтгэнэ.

Практик зөвлөмж 2-ын зорилт нь олон улсын тээврийн үйлчилгээний барааны гаалийн 
бүрдүүлэлтийг холбогдох тээврийн хэрэгслийг бүртгэсэн буюу өмчлөгч гаалийн нутаг 
дэвсгэрийг үндэслэн аливаа байдлаар ялгаварлан гадуурхах явдлыг гаргуулахгүй байхад 
оршино. Гэвч гаалийн байгууллага тодорхой тохиолдолд, тухайлбал, барааг хилээр хууль 
бусаар нэвтрүүлэх зөрчил үйлдэх илүү магадлалтай маршрутад хяналтын нэлээд хатуу арга 
хэмжээ авч хэрэгжүүлэх зэргээр гаалийн хяналтын зэрэглэл буюу түвшинг өөрчилж байж 
болно. Гаалийн байгууллага өөрийн хяналт шалгалтын үүргээ гүйцэтгэх явцдаа Ерөнхий 
хавсралтын 6 дугаар бүлэг болон түүний зааварт нарийвчлан заасан эрсдэлийн удирдлагын 
арга техник ашиглавал зохино.

4. Ирж буй усан онгоц, нисэх онгоц, галт тэрэгний тавцан дээр байгаа олон улсын 
тээврийн үйлчилгээний бараа

4.1. Импортын гаалийн болон бусад татвараас чөлөөлөх

Стандарт 3

Гаалийн нутаг дэвсгэрт ирж байгаа хөлөг онгоц, эсхүл агаарын хөлгөөр тээвэрлэж ирсэн олон 
улсын тээврийн үйлчилгээний барааг тухайн тээврийн хэрэгслээс гаргаагүй байх тохиолдолд тэр 
нь импортын гаалийн болон бусад татвараас чөлөөлөгдөнө.

Стандарт 3-т усан онгоц, нисэх онгоцонд (түүний тавцан дээр) зорчигч болон багийн 
гишүүд ашиглах зориулалттай, эсхүл зорчигч болон багийн гишүүдэд худалдах зориулалттай, 
мөн түүнчлэн тухайн усан онгоц, нисэх онгоцыг ажиллуулах болон үйлчилгээ хийхэд 
(тэдгээрийн хэвийн ажиллагааг хангахад) шаардлагатай олон улсын тээврийн үйлчилгээний 
бараа (монгол орчуулга дээр цаашид зарим тохиолдолд “үйлчилгээний бараа” гэв) хамаарна. 
Энэ Стандартад зөвхөн хоёр төрлийн тээврийн хэрэгсэлд (тэдгээрийн тавцан дээр) байгаа, 
дээрх тодорхойлолтод заасан үйлчилгээний бараа хамаарах бөгөөд галт тэрэгний үйлчилгээний 
бараа хамаарахгүй. Учир нь усан онгоц болон нисэх онгоц нь тухайн гаалийн нутаг дэвсгэрт 
ерөнхийдөө болж өгвөл удаан байдаггүй бөгөөд тэнд байхдаа аль нэг усан боомт буюу нисэх 
онгоцны буудлын хяналтад байдаг. Галт тэрэгний үйлчилгээний бараа Практик зөвлөмж 4-т 
хамаарна.

Практик зөвлөмж 4

Олон улсын буухиа галт тэргэнд хоол хүнсний журмаар оруулсан, зорчигч болон багийн гишүүдийн 
хэрэглэх зориулалттай  барааг дараах тохиолдолд импортын гаалийн болон бусад татвараас 
чөлөөлнө:

(а) уг барааг зөвхөн тухайн галт тэрэг явж өнгөрсөн улс орнуудаас худалдаж авсан;

(b) уг барааг худалдаж авсан улсад тухайн бараанд ногдуулах гаалийн болон бусад 
татвар төлөгдсөн.

Олон улсын ихэнх буухиа (хурдан) галт тэргэнд хүнсний бүтээгдэхүүн, зөөлөн (үл 
согтууруулах) ундаа, пиво, дарсыг зорчигч болон багийн гишүүдэд ерөнхийдөө нэмэлт 
үйлчилгээ маягаар өгдөг. Практик зөвлөмж 4 нь эдгээр төрлийн хоол хүнсний зүйлийг хоёр 
тохиолдолд гаалийн болон бусад татваргүй оруулахаар заасан байгаа. Тэдгээрийг олон улсын 
тухайн галт тэрэг дайран өнгөрсөн гаалийн нутаг дэвсгэрүүдээс худалдан авсан байх ёстой 
бөгөөд хэрэв тэдгээрийг худалдаж авсан гаалийн нутаг дэвсгэрт гаалийн болон бусад татвар 
төлөх ёстой бол тэдгээрийг төлсөн байх ёстой.

Олон улсын галт тэрэгний эдгээр үйлчилгээний барааг гаалийн болон бусад татвараас 
чөлөөлдөг. Учир нь тэдгээрийг худалдан авсан гаалийн нутаг дэвсгэрт тэдгээрт холбогдох 
гаалийн болон бусад татварыг төлсөн гэж үздэг. Тэгэхээр тухайн галт тэрэгний эзний 
(өмчлөгчийн) хувьд тэдгээр бараа нь гаалийн болон бусад татвараас бүрэн утгаараа 
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чөлөөлөгдөөгүй байж болох боловч дараа дараагийн гаалийн нутаг дэвсгэрт хөнгөлөлт эдэлнэ.

Гаалийн байгууллага эдгээр хэрэглэх зориулалттай бараанд ерөнхийдөө гаалийн хяналт 
тавьдаггүй. Гэвч зарим (гаалийн) байгууллага галт тэргэнд (түүний тавцан дээр) байгаа спирт 
(архи) болон тамхийг гаалийн ердийн хяналтад байлгадаг.

Стандарт 5

Гаалийн нутаг дэвсгэрт орж ирсэн хөлөг онгоц, агаарын хөлөг болон галт тэргэнд байгаа, тэдгээрийг 
ажиллуулах болон тэдгээрт үйлчилгээ хийхэд шаардлагатай хэрэглэх зориулалттай барааг тэдгээр 
тээврийн хэрэгсэл гаалийн нутаг дэвсгэр дээр байх хугацаанд тэдгээрээс гаргаагүй байх тохиолдолд 
уг барааг импортын гаалийн болон бусад татвараас чөлөөлнө.

Стандарт 5 нь усан онгоц, нисэх онгоц болон галт тэрэг ажиллуулах болон тэдгээрт 
үйлчилгээ хийх (тэдгээрийн хэвийн ажиллагааг хангах) зориулалттай шатахуун болон 
тосолгооны материал зэрэг барааг гаалийн болон бусад татвараас чөлөөлөхөөр заасан байгаа. 
Усан онгоц ажиллуулах болон түүнд үйлчилгээ хийхэд шаардлагатай, ерөнхийдөө хэрэглэх 
зориулалттай бараа гэж үздэг өөр бусад барааг дурдвал:

- уурын тогоонд хэрэглэх бодис, шатахуун боловсруулах бэлдмэлүүд болон хөвсгөр 
шүүлтүүр;

-  цэвэрлэгээний бодис болон материал;

- будаг, өнгөлгөөний материал, уусгагч, зэв буюу төмрийн ислээс хамгаалах бодис 
(corrosion and rust inhibitors);

- гагнуурын зориулалттай хий; болон

- тавцан дээр тээвэрлэж яваа барааг гадны нөлөөнөөс хамгаалах, боловсруулж бэлдэх 
зориулалттай бүтээгдэхүүн.

Ердийн сэлбэг хэрэгсэл болон тоног төхөөрөмжийг тухайн гаалийн нутаг дэвсгэрт 
оруулахад, мөн эд анги болон тоног төхөөрөмжийг тусад нь оруулахад хийх гаалийн 
бүрдүүлэлтийн талаар энэхүү Тусгай хавсралтын Худалдааны үйл ажиллагаанд ашиглах 
зориулалттай тээврийн хэрэгслийн тухай 3 дугаар бүлэгт заасан байгаа.

4.2. Бичиг баримтын бүрдүүлэлт

4.2.1. Усан онгоцны тавцан дээр байгаа олон улсын тээврийн үйлчилгээний 
бараа

Стандарт 6

Хэрэв гаалийн нутаг дэвсгэрт орж ирсэн хөлөг онгоцонд байгаа олон улсын тээврийн үйлчилгээний 
барааны мэдүүлгийг гаалийн байгууллага гаргаж өгөхийг шаардсан бол түүнд тусгагдсан байвал 
зохих мэдээлэл нь гаалийн хяналтын зорилгоор шаардлагатай цөөн тоогоор хязгаарлагдана.

Стандарт 6 нь усан онгоцонд байгаа үйлчилгээний бараанд хамаарна. Учир нь усан 
онгоц бусад төрлийн тээврийн хэрэгслийг бодвол боомтод арай илүү удаан зогсдог бөгөөд 
түүнийг нэг чиглэлийн зорчигч тээврийн зориулалтаар ч (passenger lines, зорчигч А цэгээс Б 
цэг хүртэл явна), мөн тойрон аяллын маягаар ч (cruise vessels, зорчигч А цэгээс гараад А цэгтээ 
буцаж ирнэ) ашиглаж болдог. Тиймээс гаалийн байгууллага, гаалийн хяналтын зорилгоор, 
олон улсын үйлчилгээний барааны мэдүүлэг шаардаж болно. Гэвч Стандарт 6 нь түүнд байх 
мэдээллийг хамгийн цөөн тоогоор хязгаарлаж байгаа.

Ерөнхийдөө, уг мэдүүлэгт зөвхөн тамхины төрлийн бүтээгдэхүүн, пиво, спирт (архи) болон 
дарс зэрэг импортын гаалийн татвар өндөртэй бараа, эмнэлгийн (эмчилгээний) зориулалттай 
мансууруулах эм (хар тамхи), галт зэвсэг зэрэг импортын хориг, хязгаарлалт тогтоосон барааг 
дэлгэрэнгүй жагсаан бичнэ. Тиймээс энэ Стандартыг тухайн усан онгоцонд (түүний тавцан 
дээр) байгаа бүх зүйлийг дэлгэрэнгүй жагсаан бичсэн мэдүүлэг шаардаж байгаа мэтээр 
тайлбарлаж болохгүй. Хамгийн гол нь энэ горимын үйл ажиллагааг хөнгөвчлөх, мөн түүнд 
тохирсон хяналт тавих явдал болно.
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Хэрэв мэдүүлэг шаардлагатай гэж үзвэл олон орны (гаалийн) байгууллага Олон улсын 
далайн (тээврийн) байгууллагын Олон улсын далайн тээврийг хөнгөвчлөх тухай конвенц 
(1965 оны 4 дүгээр сарын 9-ний өдөр Лондон хотноо байгуулагдсан, the International Maritime 
Organization (IMO) FAL Convention – the Convention on Facilitation of International Maritime 
Traffic)-д заасан мэдүүлгийг ашигладаг.

Гэвч олон орны (гаалийн) байгууллага олон улсын тээврийн үйлчилгээний ямар ч төрлийн 
барааны хувьд бичгээр мэдүүлэг гаргаж өгөх шаардлага тавихгүйгээр ажиллаж байгааг энд 
дурдах нь зүйтэй.

Практик зөвлөмж 7

Хөлөг онгоцон дотор байгаа олон улсын тээврийн үйлчилгээний бараанаас гаалийн байгууллагын 
зөвшөөрлөөр олгосон барааны тоо хэмжээг тухайн хөлөг онгоц гаалийн нутаг дэвсгэрт орж ирэх 
үед гаалийн байгууллагад гаргаж өгсөн олон улсын тээврийн үйлчилгээний барааны мэдүүлэгт 
бичвэл зохих бөгөөд тийнхүү олгосон барааг гаалийн байгууллагад тусад нь өөр маягтаар 
мэдүүлэхийг шаардахгүй.

Практик зөвлөмж 7 нь бичиг баримтын шаардлагыг багасгаж, мөн тухайн усан онгоц ирэх 
үед гаргаж өгсөн мэдүүлгийг ашиглан, олон улсын тээврийн үйлчилгээнд зориулан олгосон 
барааны тоо хэмжээг түүнд бичиж тэмдэглэх замаар олон улсын тээврийн үйлчилгээний бараа 
олголтыг хөнгөвчлөх зорилготой.

Олон улсын тээврийн үйлчилгээний бараанд тооллого тооцоо хийх явдлыг хөнгөвчлөх 
арга хэмжээ болгож, зарим гаалийн байгууллага гаалийн битүүмжлэл тавьсан үйлчилгээний 
барааны тоо ширхэгт гарсан өөрчлөлтийг гаалийн байгууллагаас тэмдэглэж байх тусгайлсан 
бичиг баримт ашиглахаар тохиролцсон байдаг. Энэ бичиг баримтыг гаалийн байгууллага 
усан онгоц зогссон анхны боомт дээр үйлдэнэ. Тухайн усан онгоцны дарга дараа нь уг бичиг 
баримтыг холбогдох гаалийн нутаг дэвсгэрүүд дэх дараа дараагийн зогсох боомтуудад байгаа 
гаалийн байгууллагуудад гаргаж үзүүлнэ.

Практик зөвлөмж 8

Хөлөг онгоц гаалийн нутаг дэвсгэрт байх үед түүнд нийлүүлсэн олон улсын тээврийн үйлчилгээний 
барааны тоо хэмжээг гаалийн байгууллагаас шаардсан олон улсын тээврийн үйлчилгээний барааны 
аливаа мэдүүлэгт бичнэ.

Усан онгоц тухайн гаалийн нутаг дэвсгэрт байх үед түүнд олон улсын тээврийн үйлчилгээний 
бараа нийлүүлэх бол, мөн тийнхүү нийлүүлэх тохиолдолд тухайн усан онгоц орж ирэх үед 
анх гаргаж өгсөн мэдүүлэгт тийнхүү нийлүүлсэн тоо хэмжээг бичиж тэмдэглэнэ. Тусад нь өөр 
бичиг баримт шаардахгүй. Ингэснээр усан онгоцны операторын гаргаж өгөх маягтын тоо 
цөөрөх юм.

Стандарт 6-д (түүний зааварт) заасан шиг, олон орны (гаалийн) байгууллага бичгээр 
мэдүүлэг гаргаж өгөх шаардлага тавихгүйгээр ажилсаар ирсэн. Мөн тэнд заасны адил, хэрэв 
ямар нэг мэдүүлэг шаардлагатай бол зөвхөн импортын гаалийн татвар өндөртэй болон/мөн 
хориг, хязгаарлалт тогтоосон үйлчилгээний бараа (эмнэлгийн (эмчилгээний) зориулалттай 
мансууруулах эм (хар тамхи), тамхины төрлийн бүтээгдэхүүн, пиво, спирт (архи) болон 
дарс)-г дэлгэрэнгүй бичих хэрэгтэй болно. 

4.2.2. Нисэх онгоцны тавцан дээр байгаа олон улсын тээврийн үйлчилгээний 
бараа

Стандарт 9

Гаалийн байгууллага агаарын хөлөг дотор үлдсэн олон улсын тээврийн үйлчилгээний бараанд 
тусад нь мэдүүлэг бичихийг шаардахгүй.

Агаарын хөлөг нь нисэх онгоцны буудал дээр ерөнхийдөө аль болох богино хугацаагаар 
зогсдог учир энэ горимын үйл ажиллагааг (олон улсын тээврийн үйлчилгээний барааг) улам 
хөнгөвчлөх, харин хяналтыг тийм ч хатуу биш байлгах хэрэгтэй. Гаалийн байгууллага ирж 
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буй нисэх онгоцны тавцан дээр байгаа олон улсын тээврийн үйлчилгээний барааны амаар 
өгсөн мэдүүлгийг хүлээн зөвшөөрнө, эсхүл тухайн авиа компанийн дотроо хэрэглэдэг бичиг 
баримтуудыг ашиглаж болно.

Стандарт 9 нь ийнхүү гаалийн байгууллага өөр мэдүүлэг тусад нь шаардахгүй байх талаар 
заасан байгаа. Энэ талаар бас Олон улсын иргэний нисэхийн тухай конвенц (1944 оны 12 
дугаар сарын 7-ны өдөр Чикаго хотноо байгуулагдсан, the Convention on International Civil 
Aviation)-ийн 9 дүгээр хавсралтын 2 дугаар бүлэгт “Агаарын хөлгийн бичиг баримтуудын 
тодорхойлолт, зорилго болон ашиглалт” гэсэн гарчиг бүхий хэсэгт заасан байгаа.

4.3. Хэрэглэх зориулалттай барааг олгох

4.3.1. Усан онгоцны тавцан дээр байгаа хэрэглэх зориулалттай барааг олгох

Стандарт 10

Гаалийн байгууллага гаалийн нутаг дэвсгэрт байгаа хөлөг онгоцонд хэрэглэх зориулалттай барааг 
зорчигч болон багийн гишүүдийн тоо, тухайн хөлөг онгоцны гаалийн нутаг дэвсгэрт байх хугацааг 
харгалзан шаардлагатай тоо хэмжээгээр олгохыг зөвшөөрнө.

Усан онгоц аль нэг гаалийн нутаг дэвсгэрт ирээд нисэх онгоцыг бодвол нэлээд удаан 
хугацаагаар зогсох нь ердийн үзэгдэл юм. Тэр нь сул зогсоол хүлээж байгаад зогсоолд байраа 
эзлэх, ачаа ачих, буулгах, шатахуун цэнэглэхэд цаг хугацаа шаардагдана. Тиймээс зорчигч 
болон багийн гишүүдэд олон улсын тээврийн үйлчилгээний хангалттай тоо хэмжээний бараа 
олгох нь чухал байдаг. Стандарт 10-т зааснаар, гаалийн байгууллага эдгээр үйлчилгээний 
барааг ухаалаг тоо хэмжээгээр, мөн зохих зүйлийг харгалзан үзэж олгохыг зөвшөөрөх ёстой 
гэж шаардаж байгаа.

Ихэнх (гаалийн) байгууллага энэ журмыг мөрдөхдөө зорчигчид тодорхой нэг гаалийн 
нутаг дэвсгэрийн нэг боомт дээр (усан онгоцонд) сууж, уг нутаг дэвсгэрийн нөгөө нэг боомт 
дээр буухгүй байх нөхцөл шаардлага тавьдаг. Хэрэв тэгвэл гаалийн аливаа нэг хяналт тавихад 
хүндрэлтэй болно.

Зарим (гаалийн) байгууллага нь ямарваа нэг усан онгоц тухайн гаалийн нутаг дэвсгэрт 
байх хугацаанд түүнд (түүний тавцан дээр) байгаа зорчигчид болон багийн гишүүд хэрэглэх 
согтууруулах ундаа болон тамхины төрлийн бүтээгдэхүүний хувьд стандарт тоо хэмжээ 
тогтоосон байдаг. Жишээлбэл, нэг хүний нэг өдөр хэрэглэх тоо хэмжээг дараах байдлаар 
тогтоож болно:

- ¼ литр спирт (архи), ¾ литр дарс болон 1 литр пиво; мөн

- 40 гр. тамхи буюу түүнтэй ижил хэмжээний сигар болон янжуур.

Энэ арга хэмжээг хялбарчлах үүднээс дээрх бүтээгдэхүүнийг нийтэд нь нэг удаа олгож 
болно. Хяналтын хувьд ийнхүү бөөнд нь олгох тоо хэмжээнд хязгаар тогтож болно.

Гаалийн байгууллага хэрэв тодорхой нэг, эсхүл өөр бусад шалтгаанаар тухайн усан онгоц 
явахдаа саатахаар бол үйлчилгээний бараа нэмж олгохыг бас зөвшөөрнө.

Гаалийн байгууллага тээврийн хэрэгсэлд (түүний тавцан дээр) зохион байгуулагдах бөгөөд 
зорчигч болон багийн гишүүдээс өөр этгээд оролцох арга хэмжээнд зориулан, гаалийн болон 
бусад татвар төлж, эсхүл төлөхгүйгээр, хэрэглэх зориулалттай бараа олгохыг ерөнхийдөө бас 
зөвшөөрдөг.

Практик зөвлөмж 11

Хөлөг онгоцны зогсоол дээр, эсхүл хөлөг онгоцны үйлдвэр дээр засвар хийж байх хугацаанд 
багийн гишүүдийн уг хөлөг онгоцонд хэрэглэх зориулалттай барааг олгох бол гаалийн байгууллага 
тухайн хөлөг онгоцны зогсоол дээр, эсхүл хөлөг онгоцны үйлдвэр дээр байх хугацааг үндэслэлтэй 
гэж үзсэн тохиолдолд зөвшөөрнө.

Хэрэв усан онгоцонд аль нэг зогсоол дээр, эсхүл усан онгоцны үйлдвэр дээр засвар хийх 
бөгөөд тэр нь удахаар бол багийн гишүүд тэнд байх албагүй юм. Гэвч хэрэв тэд тухайн усан 
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онгоцон дээр үлдэхээр бол тэдэнд хэрэглэх зориулалттай тодорхой тоо хэмжээний бараа 
олгох нь зөв бөгөөд энэ тохиолдолд гаалийн байгууллага тэдгээр барааг олгохыг зөвшөөрөх 
талаар Практик зөвлөмж 11-д заасан байгаа. 

4.3.2. Нисэх онгоцны тавцан дээр байгаа хэрэглэх зориулалттай барааг олгох

Практик зөвлөмж 12

Агаарын хөлөг гаалийн нутаг дэвсгэр дээрх нэг буюу хэд хэдэн онгоцны буудалд газардах 
тохиолдолд гаалийн байгууллага тухайн агаарын хөлгийг дундын буудлуудад байх болон тэдгээр 
буудлын хооронд нислэг үйлдэх үед уг агаарын хөлөг дотор хэрэглэх зориулалттай бараа олгохыг 
зөвшөөрнө.

Онгоцоор нисэх зорчигчдын тоо (ачаалал) өсөж байгаатай холбогдон гадаадаас ирсэн 
нисэх онгоц гаалийн аль нэг нутаг дэвсгэр дэх нэг буюу хэд хэдэн онгоцны буудалд буух 
явдал байнга тохиолддог. Энэ тохиолдолд, Практик зөвлөмж 12 нь тухайн онгоц өөр буудалд 
байх хугацаанд, мөн дотоодын нисэх онгоцны буудлууд хооронд нислэг үйлдэх хугацаанд 
тавцан дээр хэрэглэх зориулалттай бараа олгохыг гаалийн байгууллага зөвшөөрөх явдлыг 
дэмжиж байгаа.

Үүнтэй холбогдуулан хэлэхэд, ийм заалт Олон улсын иргэний нисэхийн тухай конвенц 
(1944 оны 12 дугаар сарын 7-ны өдөр Чикаго хотноо байгуулагдсан, the Convention on 
International Civil Aviation)-ийн 9 дүгээр хавсралтын 4 дүгээр бүлэгт “Агаарын хөлөгт (түүний 
тавцан дээр) агуулахын нөөцөөс бараа татаж борлуулах болон хэрэглэх” гэсэн гарчиг бүхий 
хэсэгт байгаа.

4.4. Гаалийн хяналт

Стандарт 13

Гаалийн байгууллага шаардлагатай бол олон улсын тээврийн үйлчилгээний барааг зөвшөөрөлгүй 
ашиглах явдлаас, түүний дотор олон улсын тээврийн үйлчилгээний барааны битүүмжлэлийг 
гэмтээх явдлаас урьдчилан сэргийлэх талаар зохих арга хэмжээ авахыг тээвэрлэгчээс шаардана.

Стандарт 13 нь олон улсын тээврийн үйлчилгээний барааг аливаа байдлаар буруугаар 
ашиглах явдлаас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор хууль дүрэм сахиулах үүрэг хариуцлагыг 
тээврийн байгууллага (тээвэрлэгч)-д хүлээлгэх зорилготой юм. Түүнээс авч хэрэгжүүлбэл зохих 
арга хэмжээний нэг нь хэрэв шаардлагатай бол олон улсын тээврийн үйлчилгээний барааг 
битүүмжлэх (ломбодох) хүсэлтийг гаалийн байгууллагад тавих явдал болно.

Энэ Стандартын дагуу холбогдох үүрэг хариуцлага тээврийн байгууллагад оногдож байгаа 
хэдий ч тэр нь гаалийн байгууллага шаардлагатай бол төсвийн (татварын) орлогын эрх ашгийг 
хамгаалах (to safeguard the interest of the Revenue) үүднээс хяналтын зохих арга хэмжээ авч 
хэрэгжүүлэхэд саад болохгүй. Ийм арга хэмжээнд тавцан дээр байгаа үйлчилгээний бараанд 
үе үе тооллого явуулах, эсхүл шаардлагатай тоо хэмжээний үйлчилгээний бараа олгосны дараа 
үлдсэнийг нь битүүмжлэх (ломбодох) арга хэмжээ хамаарна. Гэвч ерөнхийдөө зөвхөн өндөр 
импортын гаалийн болон бусад татвартай бөгөөд хилээр хууль бусаар нэвтрүүлэх магадлал 
өндөртэй бараанд, гол төлөв согтууруулах ундаа болон тамхины төрлийн бүтээгдэхүүнд гаалийн 
битүүмжлэл тавьдаг. Илүү дэлгэрэнгүй байдлаар Ерөнхий хавсралтын Гаалийн хяналтын тухай 
6 дугаар бүлэг болон түүний заавраас үзнэ үү.

Олон орны гаалийн байгууллага битүүмжлэлийг зөвхөн холбогдох тээвэрлэгч (тээврийн 
байгууллага) тийнхүү хүссэн тохиолдолд тавьдаг. Гаалийн байгууллага гаалийн нутаг дэвсгэрт 
богино хугацаагаар байх усан онгоцны, мөн тойрон аяллын усан онгоцны үйлчилгээний 
барааг битүүмжлэхгүй байж бас болно.

Стандарт 14

Хөлөг онгоц, агаарын хөлөг, эсхүл галт тэрэг гаалийн нутаг дэвсгэрт байх хугацаанд гаалийн 
байгууллага зөвхөн шаардлагатай гэж үзсэн тохиолдолд олон улсын тээврийн үйлчилгээний барааг 
өөр газар хадгалах зорилгоор тэндээс гаргахыг шаардана.
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Нисэх онгоц, усан онгоц, эсхүл галт тэрэг тухайн гаалийн нутаг дэвсгэрт анх төлөвлөснөөсөө 
илүү удаан хугацаагаар байх шаардлага гарч болно. Жишээлбэл, тэдгээр нь эвдэрсэн, эсхүл 
цаг агаар ер бусын шинж байдалтай болсон байж болно. Стандарт 14 нь олон улсын тээврийн 
үйлчилгээний барааг гаалийн байгууллага тухайн тээврийн хэрэгслээс нь буулгаж, өөр газар 
хадгалахыг шаардах явдлыг хязгаарлаж өгч байгаа юм. Тийм тохиолдол цөөн байвал  зохих 
бөгөөд зөвхөн тухайн үйлчилгээний барааг буруугаар ашиглаж болзошгүй тохиолдолд тийм 
арга хэмжээ авна. Нисэх онгоцны хувьд гаалийн байгууллага холбогдох үйлчилгээний барааг 
ерөнхийдөө ерөнхий хяналтад авах бөгөөд хэрэв уг онгоц нисэх онгоцны буудал дээр удах 
тохиолдолд олон улсын тээврийн үйлчилгээний бараанд гаалийн битүүмжлэл тавьж болно.

5. ОЛОН УЛСЫН ТЭЭВРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ БАРААГ 
ГААЛИЙН БОЛОН БУСАД ТАТВАРААС ЧӨЛӨӨЛӨН 

НИЙЛҮҮЛЭХ

Стандарт 15

Гадаад дахь эцсийн буудал хүртлээ явах хөлөг онгоц болон агаарын хөлөг дараах барааг гаалийн 
болон бусад татваргүйгээр тавцан дээрээ гаргах эрхтэй байна:

(а) олон улсын тээврийн үйлчилгээний бараа, гаалийн байгууллага зорчигч болон 
багийн гишүүдийн тоо, аяллын буюу нислэгийн хугацаа болон тавцан дээр байгаа 
олон улсын тээврийн үйлчилгээний барааны тоо хэмжээг харгалзан шаардлагатай 
гэж үзсэн тоо хэмжээгээр; 

(b) тухайн хөлөг онгоц болон агаарын хөлгийг ажиллуулах болон тэдгээрт үйлчилгээ 
хийхэд хэрэглэх зориулалттай бараа, тавцан дээр байгаа тийм барааны тоо хэмжээг 
бас харгалзан үзэж тухайн аялал буюу нислэгийн хугацаанд тэдгээрийг ажиллуулах 
болон тэдгээрт үйлчилгээ хийхэд шаардлагатай гэж үзсэн тоо хэмжээгээр.

Стандарт 15-д гаалийн байгууллага гадагшаа чиглэн явах усан онгоц болон нисэх онгоцны 
тавцан дээр тухайн аялалд шаардлагатай ухаалаг тоо хэмжээний үйлчилгээний бараа гаргахыг 
(нийлүүлэхийг) зөвшөөрөх ёстой гэж заасан байгаа. Ингэхдээ өмнө нь тавцан дээр үлдсэн 
байсан үйлчилгээний барааны тоо хэмжээг харгалзан үзнэ. Зарим гаалийн нутаг дэвсгэрт 
тухайн гаалийн нутаг дэвсгэрээс гарч яваа боловч тэдгээрийн эцсийн буудал нь гадаадад биш 
байх усан онгоц болон нисэх онгоцонд бас ийм журам мөрдөхийг зөвшөөрдөг.

Тухайн далайн тээврийн аялал (voyage) болон агаарын тээврийн аялал (flight)-д зориулсан 
олон улсын тээврийн үйлчилгээний барааны нийлүүлэлт нь ерөнхийдөө гадагшаа чиглэсэн 
болон буцаж ирэх аяллын аль алиныг нь хамрах бөгөөд байнга болон тогтмол хугацаагаар 
үйлдэх аяллын хувьд гаалийн байгууллага хэд хэдэн аяллын хэрэгцээ шаардлагыг хангах 
тоо хэмжээгээр аль нэг үед нэг удаа нийлүүлэх явдлыг авч үзвэл зохино. Энэ нь гаалийн 
байгууллагаас илүү бичиг цаас үйлдэх, ёс журмын илүү ажиллагаа явуулах, мөн илүү хяналт 
шалгалт хийх явдлаас зайлсхийх хөнгөвчилсөн арга хэмжээ болно.

Гаалийн байгууллага илүү хөнгөлөлт үзүүлэх зорилгоор, түргэн буцах усан онгоц болон 
нисэх онгоцонд олон улсын тээврийн үйлчилгээний бараа нийлүүлэх хүсэлтийг тэдгээр нь 
холбогдох усан боомт буюу нисэх онгоцны буудалд ирэхээс өмнө урьдчилан хүлээн авч бас 
болно.

Согтууруулах ундаа болон тамхины төрлийн бүтээгдэхүүн нийлүүлэх тоо хэмжээг 
тогтоохдоо аль нэг усан замын, эсхүл агаарын замын аяллын бүх зорчигчдын тоонд тулган 
тогтоох шаардлага байхгүй. Энэ тоо хэмжээг тухайн тээврийн хэрэгслийн зорчигч тээврийн 
багтаамжийг харгалзан, эсхүл усан онгоцны хувьд, тодорхой нэг жилийн тодорхой хугацаанд 
тээвэрлэсэн зорчигчийн дундаж тоог үндэслэн тогтоож болно.

Энэ Стандартад зааснаар гаалийн болон бусад татвараас чөлөөлөх явдлыг тэдгээрийг 
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хорогдуулан тооцох, эсхүл буцаан олгох буюу буцаан өгөхийн аль тохирохыг нь зөвшөөрөх 
замаар гүйцэтгэж болно.

Гаалийн болон бусад татвараас чөлөөлөгдөх үйлчилгээний бараа нь улсын төсөвт 
(татварын орлогод) эрсдэл учруулахаар (a risk to the Revenue) бол гаалийн байгууллага дээр 
заасан Стандарт 13-ын дагуу хяналтын зохих арга хэмжээ авч хэрэгжүүлж болно.

Стандарт 16

Гаалийн нутаг дэвсгэрт орж ирсэн бөгөөд тухайн гаалийн нутаг дэвсгэр дэх эцсийн зогсоол хүртэл 
явах аялалд зориулан олон улсын тээврийн үйлчилгээний бараагаа нөхөн сэлбэх шаардлагатай 
болсон хөлөг онгоц, эсхүл агаарын хөлөгт олон улсын тээврийн үйлчилгээний бараагаа гаалийн 
болон бусад татваргүй нөхөн сэлбэхийг зөвшөөрнө.

Стандарт 16 нь усан онгоц болон нисэх онгоц аяллын замд олон улсын тээврийн 
үйлчилгээний бараагаа нөхөн сэлбэх явдлыг хүлээн зөвшөөрөхийг гаалийн байгууллагаас 
шаардаж байгаа. Ийнхүү нөхөн сэлбэх нь зөвхөн эцсийн зогсоол хүртэл аялахад хүрэлцээтэй 
байх төдийгүй бас гадагш буцах аялалд гарахаас өмнө дараа дараагийн зогсоол дээр дахин 
сэлбэх шаардлагагүй болох хүртэл тоо хэмжээтэй байж болно.

Ийнхүү нөхөн сэлбэхдээ бас зорчигчдын болон багийн гишүүдийн тоо, мөн аяллын замын 
урт богинын харгалзан үзнэ.

Стандарт 17

Гаалийн байгууллага гаалийн нутаг дэвсгэрт зогсож байгаа хөлөг онгоц, эсхүл агаарын хөлөгт 
нийлүүлэх хэрэглэх зориулалттай барааг гаалийн нутаг дэвсгэрт орж ирж байгаа хөлөг онгоц 
болон агаарын хөлгийн тавцан дээр байгаа хэрэглэх зориулалттай бараанд зориулж энэ бүлэгт 
заасантай адил нөхцөлөөр нийлүүлэхийг зөвшөөрнө.

Стандарт 17 нь хэрэв гаалийн байгууллага усан онгоц буюу нисэх онгоцонд хэрэглэх 
зориулалттай бараа нийлүүлэхэд мөрдөх нөхцөл шаардлага тогтоож байгаа бол тэдгээр нь уг 
тээврийн хэрэгсэлд (түүний тавцан дээр) байгаа олон улсын тээврийн үйлчилгээний барааны 
хувьд тогтоосон нөхцөл шаардлагатай ижил байна. Илүү нөхцөл шаардлага, эсхүл өөр 
нөхцөл шаардлага тавихгүй. Эдгээр нөхцөл шаардлага нь ерөнхийдөө олон улсын тээврийн 
үйлчилгээний барааны аюулгүй байдлыг хангах (битүүмжлэл тавих, эсхүл өөр бусад байдлаар 
хяналт тавих) асуудалтай, мөн зорчигчид болон багийн гишүүдэд олгох, эсхүл тэдэнд худалдах 
үнийн дүнтэй холбоотой байна.

6. ГАРЧ ЯВАХ

Практик зөвлөмж 18

Хөлөг онгоц гаалийн нутаг дэвсгэрээс гарч явахад олон улсын тээврийн үйлчилгээний барааны 
мэдүүлгийг тусад нь гаргаж өгөхийг шаардах ёсгүй.

Аль нэг усан онгоц тухайн гаалийн нутаг дэвсгэрээс гарч явахад олон улсын тээврийн 
үйлчилгээний барааны талаарх аливаа шаардлагатай мэдээллийг ерөнхийдөө уг усан онгоц 
ирэх үед гаргаж өгсөн бөгөөд Практик зөвлөмж 7 болон 8-д заасны дагуу ямар нэг тэмдэглэгээ 
хийсэн мэдүүлгээс, мөн тухайн гаалийн нутаг дэвсгэрт байх хугацаанд уг усан онгоцонд ачсан 
(түүний тавцан дээр гаргасан) олон улсын тээврийн үйлчилгээний бараанд хамаарах аливаа 
бичиг баримтаас авч болно. Иймээс Практик зөвлөмж 18 нь тусад нь өөр мэдүүлэг гаргаж 
өгөх шаардлагагүй болохыг өгүүлж байгаа.

Гаалийн зарим нутаг дэвсгэр тэдгээр нутаг дэвсгэрийн хооронд далайн тээвэр хийж буй 
усан онгоцонд (түүний тавцан дээр) байгаа олон улсын тээврийн үйлчилгээний бараа болох 
согтууруулах ундаа болон тамхины төрлийн бүтээгдэхүүнийг хилээр хууль бусаар нэвтрүүлэх 
явдлаас урьдчилан сэргийлэх зорилго бүхий системийг харилцан бий болгосон байдаг. 
Гаалийн нэг нутаг дэвсгэрээс гарч явах усан онгоцонд (түүний тавцан дээр) байгаа тоо хэмжээг 
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ямар нэг бичиг баримтад бичиж тэмдэглэсэн байх бөгөөд тийм бичиг баримтыг тухайн усан 
онгоцыг хариуцан яваа этгээд уг усан онгоц гаалийн нөгөө нутаг дэвсгэрт ирэх үед гаалийн 
байгууллагад гаргаж өгнө. Энэ систем нь хуваарьт үйлчилгээний усан онгоцонд хамаардаггүй 
байна.

Стандарт 19

Гаалийн нутаг дэвсгэрээс гарч буй хөлөг онгоц, эсхүл агаарын хөлгийн тавцан дээр гаргасан 
олон улсын тээврийн үйлчилгээний барааны хувьд мэдүүлэг шаардах тохиолдолд түүнд тусгагдсан 
байвал зохих мэдээлэл нь гаалийн хяналтын зорилгоор шаардлагатай цөөн тоогоор хязгаарлагдана.

Тээврийн хэрэгсэл гарч явах үеийн мэдүүлэгтэй холбогдсон өөр бусад ижил төстэй 
заалтын адил Стандарт 19 нь гаалийн байгууллагаас байгууллагаас шаардаж болох мэдээлэл 
болон түүний үндэслэл шалтгааныг хязгаарлаж өгч байгаа. Жишээлбэл, аливаа нэг усан онгоц, 
эсхүл нисэх онгоц түүний тавцан дээр байгаа үйлчилгээний барааг хэрэглэж дуусахаас өмнө 
буцаж ирэх төлөвлөгөөтэйгөөр тухайн гаалийн нутаг дэвсгэрээс анх гарч авах үед, эсхүл 
өмнөх мэдүүлэг байхгүй тохиолдолд хяналт тавих шаардлага гарч болох юм. Хэрэв ямар нэг 
мэдүүлэг хэрэгтэй бол холбогдох мэдээллийг зөвхөн өндөр гаалийн болон бусад татвартай, 
мөн хориг, хязгаар тогтоосон бараагаар хязгаарлавал зохино.

7. ОЛОН УЛСЫН ТЭЭВРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ БАРААГ ӨӨР 
БУСАД БАЙДЛААР ЗАХИРАН ЗАРЦУУЛАХ

Стандарт 20

Гаалийн нутаг дэвсгэрт орж ирж байгаа хөлөг онгоц, агаарын хөлөг болон галт тэргэнд байгаа 
олон улсын тээврийн үйлчилгээний барааны хувьд дараах зүйлийг зөвшөөрнө:

(а)  тухайн тохиолдол бүрд мөрдөгдөх нөхцөл шаардлага, ёс журмын ажиллагаа 
хангагдсан байх үндсэн дээр дотоодын хэрэглээнд зориулан оруулах, эсхүл гаалийн 
өөр горимд байршуулах; эсхүл

(b)  гаалийн байгууллагаас урьдчилан зөвшөөрөл авсан тохиолдолд олон улсын тээвэрт 
ашиглаж буй харгалзах өөр усан онгоц, нисэх онгоц, эсхүл галт тэргэнд шилжүүлэх.

Стандарт 20 нь тухайн гаалийн нутаг дэвсгэрт ирсэн үйлчилгээний барааг захиран зарцуулах 
янз бүрийн аргыг хүлээн зөвшөөрсөн нэмэлт хөнгөлөлттэй арга хэмжээний талаар заасан. 
Үүний тулд тухайн сонгосон горимд хамаарах гаалийн ёс журмын ажиллагаа хангагдсан байх 
ёстой.

Дээрх (b)-д заасан боломжийг, жишээлбэл, нэг компанийн эзэмшлийн тээврийн хэрэгсэл 
хооронд шилжүүлэхэд зөвшөөрч болох юм. Зарим (гаалийн) байгууллагын хувьд ийнхүү 
шилжүүлэх ажиллагааг Тусгай хавсралт Е-гийн 2 дугаар бүлэгт заасан шилжүүлэн ачих горим 
дагуу явуулдаг.

-----------------------------------
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1. ТАНИЛЦУУЛГА

Зарим барааг тэдгээрийн мөн чанараас шалтгаалан, эсхүл тэдгээрийг тийнхүү ачуулах 
онцгой нөхцөл байдал үүссэний улмаас нэг орноос нөгөө орон рүү яаралтай тээвэрлэх, мөн 
гаалийн бүрдүүлэлтийг аль болох богино цаг хугацаанд сааталгүй хийх шаардлагатай байдаг. 
Эдгээр барааг гол төлөв яаралтай ачаа гэх бөгөөд түүний жишээ гэвэл түргэн муудах бараа, 
амьд мал, амьтан, мөн сонин хэвлэл байна.

Яаралтай ачааг тэдгээрийн мөн чанарыг харгалзан яаралтай хүргэх бараа, мөн тэдгээрийг 
илгээх болсон нөхцөл байдлыг харгалзан нэн даруй хүргэх бараа гэж хоёр ангилсан байдаг. 
Ерөнхий хавсралтын 3 дугаар бүлгийн үндсэн заалтад яаралтай ачаанд түргэн шуурхай 
бүрдүүлэлт хийх зорилготой хялбарчилсан горимын талаар заасан байдаг. Ялангуяа, 
Ерөнхий хавсралтын Стандарт 3.34-өөр амьд мал, амьтан, түргэн муудах бараа, мөн гаалийн 
байгууллагын хүлээн авсан яаралтай бүрдүүлэлт хийх шаардлагатай бусад бараанд тэргүүн 
ээлжинд бүрдүүлэлт хийхийг шаардаж байгаа. Яаралтай ангилалд багтах барааны хувьд 
зарим тохиолдолд импортлогч/экспортлогч нар өөрсдөө тийнхүү яаралтай хяналт шалгалт 
хийлгэх хүсэлтэй байгаагаа гаалийн байгууллагад тавьж, яаралтай хэрэгцээ шаардлагатай 
байгаа учир шалтгаанаа хэлж өгөхийг шаардсан байдаг.

Яаралтай хэрэгцээ шаардлагатай барааны ангилалд багтах нь тодорхой нэг төрлийн ачаа 
гэвэл тусламжийн ачаа байна. Энэ бүлэгт гамшигт нэрвэгдсэн хүмүүст туслах зориулалттай 
эм, вакцин болон солих эд анги зэрэг бараанд түргэвчилсэн  бүрдүүлэлт хийх талаар заасан 
байгаа. Гал унтраах болон аврах ажиллагааны тоног төхөөрөмж, (байгалийн) шинжлэх ухааны 
болон эмнэлгийн тоног төхөөрөмж, аюул осол гарсантай холбогдуулан эрэл хайгуул хийх, 
мөрдөн байцаалт явуулах, эд хөрөнгийг ослоос хамгаалах тоног төхөөрөмж зэрэг бараа нь 
гамшгаас чөлөөлөх ажил үүрэг гүйцэтгэж яваа хүмүүс үүрэгт ажлаа гүйцэтгэх явцад ашиглах 
барааны жишээ болно.

Онцгойлон анхаарч үзвэл зохих барааны ангилалд хамаарах тусламжийн ачааны өөр 
нэг төрөл гэвэл өлсгөлөн, өвчин зовлон гэх мэт удаан хугацаагаар үргэлжилж буй хүнд хэцүү 
аюулд нэрвэгдсэн хүмүүст хандивласан бараа болно. Эдгээр бараанд, ялангуяа, хүнсний 
зүйл, эм тариа (medicaments) багтана. Эдгээр барааны мөн чанарыг харгалзан үзэж, тухайн 
бүтээгдэхүүнийг орчны хор уршгаас, ялангуяа, халуун уур амьсгал, цаг агаарын хатуу ширүүн 
нөхцөлөөс хамгаалах үүднээс аюулгүй арга хэлбэрээр, түргэвчилсэн бүрдүүлэлт хийх нь 
чухал юм. Цаашид, эдгээр ачааг тусламжийн ачааны тодорхойлолтын дор заасны дагуу уг 
тодорхойлолтод багтааж явна.

2. ЗОРИЛГО БОЛОН ХАМРАХ ХҮРЭЭ

Байгалийн гамшиг (жишээ нь, газар хөдлөлт) болон бусад гамшиг (далангийн нуралт), 
мөн өлсгөлөн, өвчин зовлон зэрэг удаан хугацаагаар үргэлжилжилсэн хүнд хэцүү байдал 
тохиолдсон үед, тийм аюулд нэрвэгдсэн хүмүүст үзүүлэх тусламжийн барааг олон улсын 
хил дамнуулан зардал чирэгдэлгүй, яаралтай хүргэх шаардлагатай байдаг. Хүмүүнлэгийн 
тусламжийн үр дүн энэхүү хурд, хугацаанаас  ихээхэн хэмжээгээр хамаардаг. Тийм учраас 
сүйрлийн үед тусламж хэлбэрээр илгээсэн барааны бүрдүүлэлтийг аль болох хөнгөн, шуурхай 
болгох, тийм бараанд түргэвчилсэн бүрдүүлэлт хийхэд хэзээд бэлэн байх үүрэг хариуцлага 
гаалийн байгууллагад ногдож байгаа юм.

Эдгээр бараанд түргэвчилсэн бүрдүүлэлт хийхийн ач холбогдолтойг хүлээн зөвшөөрч, 
гамшиг болон ядууралд нэрвэгдэгсдэд туслах үүднээс хүн төрөлхтөний эрх ашгийн төлөө 
үйлсийг дэмжих, мөн уг үйлсэд хувь нэмэр оруулах зорилгоор эл сэдвийг энэхүү конвенцид 
бие даасан бүлэг болгон оруулсан байгаа. Тусгай хавсралтын J-гийн 5 дугаар бүлэгт гаалийн 
байгууллага хэрхэн ажиллах ёстойг заасан заалтууд байгаа. Энэ бүлэг нь Гамшгийн үед 
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илгээсэн тусламжийн ачааг шуурхай хүргэх тухай Гаалийн хамтын ажиллагааны зөвлөл 
(ГХАЗ)-ийн өмнөх зөвлөмж (Зүүлт I-ийг үз)-ийн баяжуулсан хувилбар юм. Энэ бүлэгт оруулсан 
тусгай заалтууд нь шуудангаар илгээсэн бараа болон архи, согтууруулах ундаа, тамхи, тамхи 
бүтээгдэхүүнд хамаарахгүй.

Тусламжийн ачааны бүрдүүлэлтийн асуудал чухал юм. Энэ асуудал Дэлхийн гаалийн 
байгууллага (ДГБ) болон НҮБ-ын Хүмүүнлэгийн хэргийг зохицуулах газар (UNDHA – United 
Nations Department of Humanitarian Affairs) хооронд өрнөсөн олон удаагийн яриа хэлэлцээний 
нэг сэдэв болж ирсэн. Хүмүүнлэгийн тусламж болон гамшгаас аврах ажилтай холбогдуулан 
илгээсэн тусламжийн барааг түргэн шуурхай хүргэх явдлыг хөхүүлэн дэмжих тогтолцоог бий 
болгох зорилгоор НҮБ-ын Хүмүүнлэгийн хэргийг зохицуулах газар (НҮБХХЗГ) ДГБ-тай хамтран 
Олон улсын хүмүүнлэгийн тусламжийн яаралтай ачааны гаалийн бүрдүүлэлтийг хөнгөлөвчлөх 
тухай үлгэрчилсэн хэлэлцээрийн төсөл боловсруулсан байдаг (Зүүлт II-ыг үз). Энэ бүлгийн 
заалтууд нь, хамтын ажиллагааны энэ хүчин чармайлттай бүрэн нийцэж байгаа.

Тусгай хавсралт J-гийн 5 дугаар бүлгийн.заалтууд нь гаргах, дамжуулан өнгөрүүлэх, эсхүл 
оруулах гэсэн тээвэрлэлтийн аль ч шатанд байгаа тусламжийн ачааны бүрдүүлэлтэд холбогдох 
гаалийн ёс журмын ажиллагаанд хамаарна. Эдгээр заалтын дагуу бүрдүүлэлт хийсэн барааны 
хувьд Ерөнхий хавсралтад заасан барааны ачилтын адил хяналт тавьж, мөн адил ёс журмын 
ажиллагаа явагдана.

Гэвч, яаралтай бус бусад ачааны гаалийн бүрдүүлэлтэд холбогдох заалтуудтай харьцуулбал, 
энэ бүлэгт ерөнхийдөө тусламжийн ачаанд илүү хөнгөлөлт үзүүлэх талаар заасан. Гаалийн 
байгууллага тусламжийн ачаанд бүрдүүлэлт хийхдээ гаалийн хяналтыг гаалийн байгууллагаас 
сахиулах хууль тогтоомж, дүрэм журмыг дагаж мөрдөх явдлыг хангахад шаардлагатай хамгийн 
бага (зөөлөн) хэмжээгээр хязгаарлана. Энэ нь Ерөнхий хавсралтын Гаалийн хяналтын тухай 6 
дугаар бүлгийн Стандартын 2-т заасантай нийцэж байгаа. 

3. ҮНДСЭН ОНЦЛОГ ШИНЖ 

3.1. Ашиг тус

Олон улсын хилээр дайран өнгөрөх тусламжийн ачаанд шуурхай бүрдүүлэлт хийх 
хялбарчилсан бөгөөд стандартчилсан заалттай байх нь тусламжийн бараа хохирогчдод цаг 
алдалгүй хүрэх явдлыг хангахад тус дөхөм болно. Үүний үр дүнд хүмүүнлэгийн тусламж хүрэх 
газраа хүндрэлгүй, шуурхай хүрч, мөн гамшгаас аврах ажил хүндрэлгүй, шуурхай явагдаж, 
аюул, сүйрлийн үргэлжилсэн үр нөлөө арилна, үгүй гэхэд, буурна. Тусламжийг цаг хугацаанд 
нь хүргэсний ачаар гамшигт өртсөн хүмүүст зориулсан сэргээн босгох ажлын явц бас түргэснэ.

Ийм нөхцөл байдалд гаалийн горим журмууд саад болох ёсгүй. Түүний оронд гаалийн 
байгууллага тухайн үйл ажиллагааг хууль тогтоомжийн хүрээнд аль болох боломжтой түвшинд 
хөнгөвчлөх ёстой. Энэ төрлийн тусламжийн ачааны бүрдүүлэлтийг түргэн шуурхай, үр өгөөжтэй 
явуулахтай холбогдон гарч болзошгүй эрсдэл ихэнх тохиолдолд хэрэв оргүй биш гэхэд бага 
түвшинд байдаг. Үнэн хэрэгтээ, тусламжийн ачааг Улаан загалмайн нийгэмлэг, зарим улс 
оронд Улаан хавирган сар хэмээх нийгэмлэг зэрэг тусламжийн томоохон агентлагууд болон 
хүмүүнлэгийн томоохон байгууллагууд хариуцан зохицуулж, ачуулж, бүрдүүлэлт хийлгэдэг.

4. Тодорхойлолт

E1/F1   “тусламжийн ачаа” гэж дараах зүйлийг хэлнэ:

•	 гамшигт өртсөн хүмүүст тусламж хэлбэрээр хүргүүлсэн автомашин болон бусад 
төрлийн тээврийн хэрэгсэл, хүнсний бүтээгдэхүүн, эм, хувцас, хөнжил, майхан, 
угсармал сууц, ус цэвэршүүлэх болон ус хадгалах төхөөрөмж зэрэг бараа, эсхүл 
зайлшгүй хэрэгцээт бусад барааг; мөн
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•	 гамшгаас чөлөөлөх ажил үүрэг гүйцэтгэж яваа хүмүүс үүрэгт ажлаа гүйцэтгэх 
зориулалттай, мөн тэд уг ажил үүргээ гүйцэтгэх бүхий л хугацаанд гамшиг тохиолдсон 
нутаг дэвсгэрт амьдарч, ажиллахад нь тус дэм болох бүх төрлийн тоног төхөөрөмж, 
автомашин болон бусад төрлийн тээврийн хэрэгсэл, тусгайлан сургасан амьтад, хоол 
хүнс, хангалт, хувийн хэрэглээний зүйлс болон бусад барааг.

Энэхүү конвенцийн нэгээс дээш тооны хавсралтыг тайлбарлахад шаардлагатай нэр 
томьёоны бүх тодорхойлолтыг Ерөнхий хавсралтад оруулсан байгаа. Зөвхөн нэг горим буюу 
нэг практик ажиллагаанд хамаарах нэр томьёоны тодорхойлолт тухайн Тусгай хавсралт буюу 
тухайн бүлэгт байгаа.

5. ЭНЭ ГОРИМЫГ МӨРДӨХ НЬ

Стандарт 1

Тусламжийн ачааны бүрдүүлэлт нь энэ бүлгийн заалтаар, мөн холбогдолтой бол Ерөнхий 
хавсралтын заалтаар зохицуулагдана.

Шинэчлэн найруулсан Киотогийн конвенц нь заавал дагаж мөрдөх хэд хэдэн үндсэн 
заалттай бөгөөд тэдгээр нь Ерөнхий хавсралтад байдаг. Гаалийн байгууллагууд өөрсдийн 
өдөр тутмын үйл ажиллагаандаа мөрдлөг болгон ажилладаг гаалийн горим болон практик 
ажиллагааг хоорондоо уялдуулж, хялбарчлахад хэрэгтэй гэж үзсэн гол гол зарчмууд Ерөнхий 
хавсралтад тусгагдсан байгаа. 

Ерөнхий хавсралтын тэдгээр үндсэн заалтууд нь бүх Тусгай хавсралт болон бүх бүлэгт 
хамааралтай учир тэдгээр үндсэн заалтууд бүгд Тусламжийн ачаанд хамаарна. Энэ бүлгийн 
заалтыг хэрэгжүүлэхдээ түүгээр зохицуулагдаагүй асуудлын хувьд Ерөнхий хавсралтын 
хөнгөлөлтийн ерөнхий зарчмуудыг байнга удирдлага болгон ажиллавал зохино. Ялангуяа, 
Ерөнхий хавсралтын Ерөнхий зарчмын тухай 1 дүгээр бүлэг болон Бүрдүүлэлт болон гаалийн 
ёс журмын бусад ажиллагааны тухай 3 дугаар бүлгийг Тусламжийн ачааны тухай энэ бүлэгтэй 
холбож уншина. 

Хэлэлцэн тохирогч Талууд ялангуяа Ерөнхий хавсралтын Стандарт 1.2-ыг анхаарах ёстой 
бөгөөд үндэсний хууль тогтоомждоо Тусламжийн ачааны хувьд хангасан байвал зохих болзол 
нөхцөл, мөн хийж гүйцэтгэсэн байх ёс журмын ажиллагааг заасан байна.

Хэлэлцэн тохирогч Талууд энэ конвенцийн 2 дугаар зүйлд заасны дагуу энэ бүлэгт зааснаас 
илүү хөнгөлөлт үзүүлэхийг эрмэлзэнэ.

5.1. Шаардлагууд

Стандарт 2

Тусламжийн ачааг гаргах, дамжуулан өнгөрүүлэх, оруулах болон түр хугацаагаар оруулах 
бүрдүүлэлтийг тэргүүн ээлжинд хийнэ.

Хүмүүнлэгийн тусламж болон гамшгаас аврах ажил тусламж хэрэгтэй хүмүүст аль болох 
хурдан хүрэх явдлыг хангахын тулд гаалийн байгууллага ажил хуваарилахдаа тусламжийн 
ачааны бүрдүүлэлтийг бусад барааныхаас тэргүүн ээлжинд авч үзнэ. Стандарт 2-т энэхүү 
үндсэн шаардлагыг тодорхой заасан бөгөөд тусламжийн ачааны бүрдүүлэлтийг хөнгөвчлөхтэй 
холбогдсон заалтууд мөн гаалийн бусад горимд байгаа, өөрөөр хэлбэл, (бүрмөсөн) гаргах, 
дамжуулан өнгөрүүлэх, түр хугацаагаар оруулах, эсхүл гаалийн агуулахын горимд байгаа 
тийм бараанд бас хамаарна гэдгийг тодотгож өгсөн байгаа.

Стандарт 3

Тусламжийн ачааны хувьд гаалийн байгууллага дараах нөхцөлийг бүрдүүлнэ:
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•	 Барааны	хялбарчилсан	мэдүүлэг	гаргаж	өгөх,	эсхүл	тодорхой	хугацаанд	бүрэн	болгож		өгөх		
үүрэг хүлээсэн байх тохиолдолд түр зуурын, эсхүл бүрэн бус Барааны мэдүүлэг гаргаж өгөх;

•	 Барааны	мэдүүлэг,	 дагалдах	 бичиг	 баримтыг	 бараа	 ирэхээс	 өмнө	 гаргаж	 өгөх,	 бүртгэх,	
эсхүл шалгах, мөн бараа ирмэгц шууд эзэнд нь олгох;

•	 бүрдүүлэлтийг	гаалийн	газрын	ажлын	цагаас	гадуур,	гаалийн	газраас	өөр	газарт	гүйцэтгэх,	
үүнтэй холбогдсон аливаа төлбөр хураамжийг хэлтрүүлэх;

•	 зөвхөн	онцгой	нөхцөлд	барааг	шалгах	болон/буюу	дээж	авах.

Ерөнхий хавсралтын Бүрдүүлэлт болон гаалийн ёс журмын бусад ажиллагааны тухай 3-р 
бүлгийн заалтыг ерөнхийдөө тусламжийн ачааны бүрдүүлэлтэд мөрдөнө. Гэвч энэхүү Стандарт 
3 нь эдгээр үндсэн заалтуудыг өргөжүүлсэн байгаа. Стандарт 3-т гамшгаас аврах ажилд болон 
хүмүүнлэгийн тусламжид ашигласан барааны бүрдүүлэлтийг түргэн шуурхай гүйцэтгэх үүднээс 
гаалийн байгууллагаас хэрэгжүүлэх шаардлагатай хөнгөвчилсөн арга хэмжээг зааж тодруулсан 
байгаа.

5-р бүлгийн Стандарт 3-аар гаалийн байгууллага тусламжийн ачааг ирэхээс өмнө 
хялбарчилсан, түр зуурын, эсхүл бүрэн бус мэдүүлэг гаргаж өгөхийг зөвшөөрөх эрхийг 
түүнд олгож байгаа. Энэ нь хэрэв хүндэтгэн үзэх шалтгаантай бол эдгээр мэдүүлгийг хүлээн 
авахыг зөвшөөрсөн Ерөнхий хавсралтын Стандарт 3.13-т заасантай нийцэж байгаа. Холбогдох 
барааны бүрдүүлэлтийг байнга нэг этгээд хийлгэдэг бол гаалийн байгууллага тухайн этгээд 
тодорхой хугацаанд тийм бүх барааг хамарсан Барааны нэг нэгдсэн мэдүүлэг гаргаж 
өгөхийг зөвшөөрвөл зохино. Мөн зарим байгууллагын (зарим улсын) хувьд үндэсний хууль 
тогтоомждоо тусламжийн ачаанд бүрдүүлэлт хийхдээ  амаар мэдүүлэхийг зөвшөөрөх талаар 
зааж болно.

Барааны мэдүүлгийг урьдчилан гаргаж өгөх нь хэрэв татвар ногдуулахаар бол гаалийн 
болон бусад татварын хувь хэмжээг аль хугацаагаар авч үзэх вэ гэдэгт нөлөөлөхгүй. Энэ цаг 
хугацаа нь ямагт үндэсний хууль тогтоомжид заасан тэр л цаг хугацаа байдаг. Бас тухайн 
бараанд бүрдүүлэлт хийлгэж буй этгээд (этгээдүүд) гаалийн болон бусад татварын төлбөрийг 
хүүгүйгээр хойшлуулахыг зөвшөөрвөл зохино. Татвар хойшлуулах хугацаа болон нөхцөл 
нь Ерөнхий хавсралтын Гаалийн болон бусад татварын тухай 4 дүгээр бүлгийн холбогдох 
стандартуудад нийцсэн байх ёстой. Гаалийн болон бусад татвартай холбоотой өөр бусад 
хөнгөвчилсөн арга хэмжээг энэ бүлгийн Практик зөвлөмж 5 болон 6-д заасан байгаа.

Ялангуяа энэхүү онцгой нөхцөл байдалд эрүүл мэнд, эюулгүй байдлын шаардлага 
хангагдсан байх нь чухал учир зарим тохиолодолд гаалийн байгууллага үндэсний хууль 
тогтоомжид заасан (мал эмнэлэг, эрүүл мэнд, ургамлын хорио цээрийн, гэх мэт) хяналтыг 
холбогдох эрх бүхий байгууллагаас тавьж хэрэгжүүлэх явдлыг бараа олгох нэг нөхцөл болгож 
болно. Гэвч эдгээр ажиллагааг түргэн шуурхай явуулах, мөн тусламжийн барааны хүргэлт 
саатахаас урьдчилан сэргийлэх тал дээр бүх хүч чармайлтаа дайчлан ажиллавал зохино.

Стандарт 3-т бас гаалийн байгууллага тухайн барааг ирэхээс өмнө холбогдох Барааны 
мэдүүлгийг шалгаж, бараа ирмэгц түргэн шуурхай олгодог журамтай байх ёстой гэж заасан 
байгаа. Эдгээр заалтууд нь Ерөнхий хавсралтын 3 дугаар бүлгийн, түүний дотор Стандарт 25-
ын заалттай бас нийцэж байгаа болно. Зарим тохиолдолд, гаалийн байгууллага холбогдох 
ажиллагааг аль болох хөнгөвчилөх үүднээс Барааны мэдүүлэг гаргаж өгөхөөс өмнө холбогдох 
барааг олгох шаардлагатай байж болох юм. Үүнийг зөвшөөрөхийн тулд гаалийн байгууллага 
юуны өмнө холбогдох мэдүүлэгч тухайн барааны бүрдүүлэлттэй холбоотой ёс журмын 
ажиллагааг дараа нь гүйцээн хийнэ гэдэгт итгэлтэй байх нөхцөл бүрдсэн байна.

Мөн, хэрэгцээ шаардлагатай байгаа эдгээр бараа дутагдвал урьдчилан таамаглахын 
аргагүй нөхцөл байдал үүсэж болох учир хэрэв онцгой байдлын үед тийнхүү хүсэлт гаргасан 
бол тусламжийн ачааны бүрдүүлэлтийг ажлын бус цагаар, эсхүл гаалийн газраас өөр газарт 
хийж болох юм. Стандарт 3 нь гаалийн байгууллагад энэхүү үйлчилгээг үзүүлэх эрх мэдлийг 
олгож байгаа. Мэдээж хэрэг, ийм хүсэлтийг гаалийн байгууллага шаардлагатай хүний нөөц 
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болон тоног төхөөрөмж байгаа тохиолдолд барагдуулах боломжтой болно.  Энэ стандарт 
нь,бас гаалийн байгууллага энэ боломжийг зөвшөөрсний төлөө ямар нэгэн төлбөр хураамж 
авахгүй байхыг шаардсан байгаа. Энэхүү заалт нь Ерөнхий хавсралтын 3 дугаар бүлгийн 
Стандарт 2-оос хамаагүй илүү хөнгөлөлт эдлүүлж байгаа.

Ажилд нэвтрүүлбэл зохих, мөн зарим орны хооронд явуулсан хэд хэдэн удаагийн 
туршилтын явцад амжилттай хэрэгжсэн өөр нэг дэвшилтэт арга хэмжээ нь экспортлогч 
орны гаалийн байгууллагын баталгаажуулсан дэлгэрэнгүй жагсаалтыг импортлогч орны 
гаалийн байгууллага тусламжийн ачаан дотор байгаа зүйлийн нотлох баримт болгон хүлээн 
зөвшөөрөх явдал юм. Тусламжийн ачааны тээвэрлэлт дараа дараагийн шатанд саатахгүйн 
тулд экспортлогч орны гаалийн байгууллага холбогдох этгээдийн гаргасан өргөдлийг үндэслэн 
тусламжийн ачаан дотор байгаа зүйлийг хэрэв зүйтэй гэж үзвэл санамсаргүй сонголтоор 
дэлгэрэнгүй жагсаалттай тулган шалгаж байвал зохино. Тэрхүү гаалийн байгууллага дараа 
нь уг шалгалтын үр дүнг барааны дэлгэрэнгүй жагсаалт дээр тэмдэглэн баталгаажуулна. Мөн 
боломжтой бөгөөд зүйтэй гэж үзвэл тийм ачаанд гаалийн битүүмжлэл тавина.

Шилжүүлэн ачих, эсхүл дамжуулан өнгөрүүлэх барааны хувьд, олон байгуулагад (олон 
улс оронд) операторууд шилжүүлэн ачих ачааг, түүний дотор чингэлгээр, эсхүл ачааны 
тавиур дээр тээвэрлэсэн ачааг холбогдох төрийн байгууллагын хяналтан дор задалж, цааш 
нь үргэлжлүүлэн тээвэрлэх зорилгоор ангилах, дахин савлахыг зөвшөөрдөг. Ингэхдээ аюулгүй 
байдлыг хангах шаардлагатай, эсхүл онцгой тохиолдол байхаас бусад тохиолдолд шалгалт 
хийхгүй байх, мөн хэрэв шаардлагатай бол зөвхөн энгийн бичиг баримтыг үндэслэх ёстой 
байдаг. Бас олон байгуулага (олон улс орон) тусламжийн ачаа болон гамшгаас чөлөөлөх 
ажил үүрэг гүйцэтгэж яваа хүмүүсийн эд зүйлийг дамжуулан өнгөрүүлэх гаалийн горимоор 
тээвэрлэх явдлыг аль болохоор хөнгөвчилж өгдөг.

Стандарт 3-ын сүүлийн заалтад гаалийн байгууллага хүмүүнлэгийн тусламжийг гарцаагүй 
байдлаас бусад тохиолдолд саатуулах ёсгүй болохыг хүлээн зөвшөөрөхийн зэрэгцээ зөвхөн 
онцгой тохиолдолд барааг шалгаж, мөн/эсхүл дээж авч болно гэж заасан. Хэрэв гаалийн 
шалгалт хийх, мөн/эсхүл дээж авах зайлшгүй шаардлагатай гэж шийдсэн бол, өөрөөр хэлбэл, 
аюулгүй байдлыг хангах үүднээс, эсхүл хар тамхи/контрабандын зөрчлийг хянах зорилгоор 
тийнхүү шийдсэн бол тухайн хяналт шалгалтыг гаалийн байгууллагаас сахиулах хууль тогтоомж, 
дүрэм журмыг дагаж мөрдөх явдлыг хангахад шаардлагатай хэмжээгээр хязгаарлан, аль болох 
түргэн шуурхай явуулна. Мөн, тухайн барааг хүргэх ажиллагааг түргэвчлэх үүднээс гаалийн 
байгууллага гаалийн хяналт шалгалт хийх, мөн бараа олгох ажлыг гаалийн газраас өөр газарт 
гүйцэтгэхийг зөвшөөрнө. Жишээлбэл, тухайн ачааг холбогдох этгээдийн байр талбайд, зохих 
тоног төхөөрөмж бүхий байр талбайд, тухайн бараанд бүрдүүлэлт хийх гаалийн газраас өөр 
гаалийн газарт, эсхүл бараа хүрэх газарт нь шалгаж болно.

Практик зөвлөмж 4

Тусламжийн ачааны бүрдүүлэлтийг гарал үүслийн улс, илгээсэн буюу хүлээн авах улсыг үл харгалзан 
хийнэ.

Практик зөвлөмж 5

Тусламжийн ачааны хувьд түүнд хамаарах байсан экспортын эдийн засгийн хориг, хязгаарлалт, 
мөн экспортын гаалийн болон бусад татварыг хэлтрүүлнэ. 

Tусламжийн ачааны бүрдүүлэлтийг шуурхайлах явдлыг хангах үүднээс гаалийн 
байгууллага тухайн бараанд түүний гарал үүслийн улс, эсхүл тухайн бараа аль улсад очихыг 
үл харгалзан бүрдүүлэлт хийхийг бас зөвлөж байгаа. Энэ нь энэ конвенцийн бусад олон 
тусгай хавсралтуудад тусгагдсан байгаа нэн чухал дэвлэлтэт зарчим бөгөөд тусламжийн 
ачааны хувьд онцгой чухал юм.

Хэлэлцэн тохирогч Талууд хүмүүнлэгийн ачаа илгээх шаардлагатай онцгой нөхцөл байдал 
гардаг, мөн тийм барааг тусламж хэлбэрээр илгээж, хүмүүнлэгийн тусламж маягаар тараадаг 
гэдгийг хүлээн зөвшөөрч, эдгээр бараанд гаалийн болон бусад татвар ногдуулах явдлыг 
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болиулах бодлого боловсруулж ажиллах нь зүйтэй байгаа. Практик зөвлөмж 5-д Хэлэлцэн 
тохирогч Талууд тусламжийн ачаанд бүрдүүлэлт хийхдээ экспортын эдийн засгийн хориг, 
хязгаарлалт, мөн экспортын гаалийн, эсхүл бусад татвар ноогдуулахгүй байхыг тусгайлан 
зөвлөж байгаа. 

Практик зөвлөмж 6 

Зөвшөөрөгдсөн байгууллагууд өөрсдийн хаягаар бэлгийн журмаар хүлээн авсан бөгөөд тэд 
өөрсдөө ашиглах, эсхүл тэдний хяналтын дор ашиглах, эсхүл тэдний шугамаар, эсхүл тэдний 
хяналтын дор үнэ төлбөргүй түгээх зориулалттай тусламжийн ачааг импортын гаалийн болон 
бусад татваргүй, мөн импортын эдийн засгийн хориг, хязгаарлалтгүй оруулна.

Энэ бүлгийн хамгийн сүүлчийн энэхүү Практик зөвлөмжөөр, зөвшөөрөгдсөн байгууллагууд 
өөрийн хаяг дээр бэлгийн журмаар хүлээн авсан бөгөөд тэд өөрсдөө ашиглах, эсхүл тэдний 
хяналтын дор ашиглах зориулалттай тусламжийн ачааг импортын гаалийн болон бусад 
татваргүй, мөн импортын эдийн засгийн хориг, хязгаарлалтгүй оруулахыг гаалийн байгууллага 
зөвшөөрөх нь зүйтэй болохыг тусгайлан зөвлөсөн байгаа. Эрх бүхий төрийн байгууллагууд 
ерөнхийдөө тусламжийн ачаа хүлээн авах, түгээх асуудлыг хариуцан гүйцэтгэх үндэсний 
байгууллагад зөвшөөрөл олгодог. Тусламжийн ачаа ирэх тохиолдолд эдгээр зөвшөөрөгдсөн 
байгууллагын талаарх мэдээлэл болон холбогдох журмыг гаалийн холбогдох газруудад 
явуулна. Ингэснээр тусламжийн ачааны тухай энэхүү бүлгийн заалтуудыг сааталгүй мөрдөх 
нөхцөл бүрдэнэ. Энэ Практик зөвлөмжийн заалт нь холбогдох байгууллага ашигласны дараа 
борлуулсан бараанаас импортын гаалийн болон бусад татвар хураан авахад саад болохгүй.

Дээрх Практик зөвлөмжийн дагуу, үнэ төлбөргүй зээлдүүлсэн тоног төхөөрөмж, 
жишээлбэл, ус цэвэршүүлэх, (мэдээлэл, нэвтрүүлэг) дамжуулах болон харилцаа холбооны 
тоног төхөөрөмжөөс бүрдсэн тусламжийн ачааг зөвшөөрөгдсөн байгууллагад нийлүүлэхэд 
баталгаа шаардалгүйгээр, түр хугацаагаар түргэн шуурхай оруулахыг зөвшөөрнө. Гэвч уг тоног 
төхөөрөмжийг тухайн зөвшөөрөгдсөн байгууллага буцаан гаргах үүрэг амлалт авахыг (гаргаж 
өгөхийг) шаардаж болно.

Зарим төрлийн хүнд тоног төхөөрөмж (жишээ нь, ачааны машин)-ийг гаалийн бүрдүүлэлт 
хийж, чөлөөт эргэлтэд оруулсны дараа цаашид тухайн улс оронд тулгарах гамшгийн үед 
гамшгаас чөлөөлөх ажилд ашиглах зорилгоор зөвшөөрөгдсөн байгууллага худалдан авах 
тохиолдол ч байдаг. Ийм тохиолдлыг энэ бүлэгт тусгайлан зохицуулаагүй боловч улс орнууд 
ийм тоног төхөөрөмжийг аль болох чөлөөтэй эдэлж хэрэглэх бүх хувилбарыг дотооддоо авч 
үзэхийг нөхцөл байдал шаардаж байгаа.

Олон улс оронд гэнэтийн аюулын үеэр хэрэглэж дууссан, эсхүл устаж үгүй болсон барааг 
буцаан гаргасныг нотлох баримт ерөнхийдөө шаарддаггүй. Гэнэтийн аюулыг хяналтад авсны 
дараа тухайн барааг аль болох цөөн тооны бичиг баримт, мөн боломжит баримт нотолгоог 
үндэслэн тооцоо хийж болно. Боломжитхийж болнобичиг ны жишээ гэвэл тухайн барааг 
ашиглаж дууссан, эсхүл тэр нь устаж үгүй болсныг гэрчлэх хариуцлагатай этгээдийн гарын 
үсэг бүхий тайлбар бичиг (тодорхойлолт) байж болно. 

Тусламжийн ачаа хүргэх ажиллагааг хөнгөвчилөхөд чиглэсэн эдгээр гаалийн талын арга 
хэмжээг бүх орны гаалийн байгууллага аль болох бүгдийг нь баталж хэрэгжүүлбэл зохино. 
Тусламжийн бараатай холбогдсон бөгөөд Тусгай хавсралт J-ийн энэхүү 5 дугаар бүлгээр 
зохицуулаагүй үлдсэн асуудлыг гаалийн байгууллага өөрөө чөлөөтэй зохицуулах эрхтэй 
бөгөөд энэ бүлэгт зааснаас илүү хөнгөлөлт үзүүлбэл сайн хэрэг болно. 

----------------------------------------
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ЗҮҮЛТ I

ГАМШГИЙН ҮЕД ИЛГЭЭСЭН ТУСЛАМЖИЙН АЧААГ ШУУРХАЙ ХҮРГЭХ ТУХАЙ
ГААЛИЙН ХАМТЫН АЖИЛЛАГААНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН ЗӨВЛӨМЖ

(RECOMMENDATION OF THE CUSTOMS CO-OPERATION COUNCIL
TO EXPEDITE THE FORWARDING OF RELIEF CONSIGNMENTS

IN THE EVENT OF DISASTERS)
(1970 ОНЫ ЗУРГАДУГААР САРЫН 8-НЫ ӨДӨР)

ГААЛИЙН ХАМТЫН АЖИЛЛАГААНЫ ЗӨВЛӨЛ НЬ,

Гамшигт нэрвэгсдэд туслах үүднээс хүн төрөлхтний эрх ашгийн төлөө үйлсэд хувь нэмэр 
оруулахыг ЭРМЭЛЗЭЖ,

Ийм тусламжийн үр нөлөө нь түүнийг хүргэх хурдаас ихээхэн хамааралтай байдгийг 
ХАРГАЛЗАН ҮЗЭЖ,

Хил нэвтрэх ажиллагааг хөнгөвчлөх замаар гаалийн горимыг хялбарчилж, уялдуулснаар 
гамшгийн үед илгээсэн тусламжийн ачаа шуурхай хүргэгдэнэ гэж ҮЗЭЖ,

Зөвлөлийн Гишүүд болон Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын, эсхүл түүний төрөлжсөн 
байгууллагын Гишүүд, мөн Гаалийн, эсхүл Эдийн засгийн холбоод дараах арга хэмжээ авахыг 
ЗӨВЛӨЖ БАЙНА:

1. гамшигт өртсөн улс орнуудад илгээсэн тусламжийн ачаанд байгаа барааг аливаа 
экспортын эдийн засгийн хориг, хязгаарлалт, мөн аливаа экспортын гаалийн, эсхүл 
бусад татвараас хэлтрүүлэх;

2. тусламжийн ачаа экспортлогчийн бичгээр үйлдсэн мэдүүлгийг ер нь тусламжийн 
ачааг гаргахад түүн дотор агуулагдаж байгаа зүйл болон түүний зориулалтыг батлан 
илэрхийлэх баримт хэмээн хүлээн зөвшөөрөх;

3. экспортлогч орны гаалийн байгууллага холбогдох этгээдийн гаргасан өргөдлийг 
үндэслэн дараах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай алхам хийх:

хэрэв дараах арга хэмжээ нь тухайн барааны тээвэрлэлтийг дараа дараагийн шатанд 
саатахаас сэргийлэх шинжтэй бол:

(а) тусламжийн ачаан дотор байгаа зүйлийг хэрэв зүйтэй гэж үзвэл санамсаргүй 
сонголтоор дэлгэрэнгүй жагсаалттай тулган шалгах, мөн энэ шалгалтын үр дүнг уг 
жагсаалтад тэмдэглэн баталгаажуулах; мөн

(б) боломжтой бол тийм ачаанд гаалийн битүүмжлэл тавих;

4. дээр дурьдсан 3 дахь хэсгийн дагуу гүйцэтгэсэн аливаа арга хэмжээг зохих ёсоор 
анхааралдаа авч, дамжуулан өнгөрүүлж буй тусламжийн ачааны тээвэрлэлтийг аль 
болох хөнгөвчлөх;

5. эрх бүхий төрийн байгууллагаас зөвшөөрөгдсөн байгууллагууд өөрийн хаяг дээр 
бэлгийн журмаар хүлээн авсан бөгөөд тэдний шугамаар, эсхүл тэдний хяналтын дор 
тэдний харъяалах нутаг дэвсгэрт тохиолдолдсон гамшигт нэрвэгдэгсдэд үнэ төлбөргүй 
түгээх зориулалттай тусламжийн ачааг, ялангуяа, тийм ачаанд хүнсний бүтээгдэхүүн, 
эм, хувцас, хөнжил, майхан, угсармал сууц, эсхүл зайлшгүй хэрэгцээт бусад бараа 
байх тохиолдолд импортын гаалийн болон бусад татваргүй, мөн импортын эдийн 
засгийн хориг, хязгаарлалтгүй оруулахыг зөвшөөрөх;

6. эрх бүхий төрийн байгууллагаас зөвшөөрсөн байгууллагуудад үнэ төлбөргүй зээлдүүлсэн 
бөгөөд гамшгийн үр дагаврыг бууруулах арга хэмжээнд тэдгээр байгууллагын 
хяналтын дор ашиглах аливаа тоног төхөөрөмжийг импортын гаалийн болон бусад 
татвараас болзолтойгоор чөлөөлж түр хугацаагаар оруулах явдлыг хөнгөвчлөх; мөн 
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болж өгвөл баталгаа шаардахгүй байх, гэхдээ тухайн зөвшөөрөгдсөн байгууллага уг 
тоног төхөөрөмжийг буцаан гаргах амлалт авсан бол түүнийг хангалттай гэж үзэх;

7. Тусламжийн ачааны бүрдүүлэлтийг ерөнхийдөө тогтоосон цагаас гадуур болон 
тогтоосон газраас өөр газар хийхийг боломжтой бол зөвшөөрөх, мөн энэ тохиолдолд 
хэрэв боломжтой бол гаалийн байгууллага тийнхүү дуудлагаар үйлчилсний төлөө 
аливаа хураамж авахгүй байх;

Дараах зүйлийг ЦОХОН ТЭМДЭГЛЭЖ БАЙНА:

1. "гамшиг" гэсэн ойлголтод байгалийн гамшиг болон түүнтэй адилтгах сүйрлийн аль 
аль нь хамаарна;

2. Энэхүү Зөвлөмжид заасан хөнгөлөлт архи, согтууруулах ундаа, тамхинд хамаарахгүй;

3. Энэхүү Зөвлөмжийн заалтууд нь нийгмийн ёс суртахуун буюу дэг журам, нийгмийн 
аюулгүй байдал, нийгмийн эрүүл ахуй буюу эрүүл мэндийн үндэслэлээр, мал эмнэлэг 
буюу ургамлын хорио цээрийн шаардлагыг үндэслэн хууль тогтоомж, дүрэм журмаар 
тогтоосон хориг, хязгаарлалтыг мөрдөхөд саад болохгүй;

4. Энэхүү Зөвлөмж нь зарим Гишүүд дангаараа, эсхүл, хоёр талт буюу олон талт 
хэлэлцээрийн заалтын дагуу илүү хөнгөлөлт үзүүлж байгаад, эсхүл ирээдүйд үзүүлэхэд 
саад болохгүй;

Зөвлөлийн Гишүүд болон Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын, эсхүл түүний төрөлжсөн 
байгууллагын Гишүүд, мөн Гаалийн, эсхүл Эдийн засгийн холбоодод дараах арга хэмжээ 
авахыг УРИАЛЖ БАЙНА:

1. дээрх 5 болон 6 дахь хэсэгт заасны дагуу тусламжийн ачаа хүлээн авах, түгээх асуудлыг 
хариуцан гүйцэтгэх үндэсний байгууллагуудад цаг алдалгүй зөвшөөрөл олгох; мөн

2. энэ Зөвлөмжийн заалтуудыг хэрэг гарсан тохиолдолд нэн даруй хэрэгжүүлэх явдлыг 
хангах үүднээс шаардлагатай байж болох заавар зааварчилгааг эрх бүхий гаалийн 
газруудад цаг алдалгүй боловсруулж хүргүүлэх;

Энэхүү Зөвлөмжийг хүлээн зөвшөөрсөн Зөвлөлийн Гишүүд болон НҮБ-ын байгууллагын, 
эсхүл түүний төрөлжсөн байгууллагын Гишүүн, мөн Гаалийн, эсхүл Эдийн засгийн холбоод 
энэхүү Зөвлөмжийг мөрдөж эхлэх өдөр болон түүнийг мөрдөх нөхцөлийн талаар Зөвлөлийн 
Ерөнхий нарийн бичгийн даргад мэдэгдэхийг ХҮСЧ БАЙНА. Ерөнхий нарийн бичгийн дарга энэ 
мэдээллийг (уг мэдэгдлийг) Зөвлөлийн бүх гишүүдийн гаалийн байгууллагад хүргүүлнэ. Тэр нь 
мөн уг мэдэгдлийг энэхүү Зөвлөмжийг хэрэгжүүлэхээр хүлээн зөвшөөрсөн Нэгдсэн Үндэстний 
Байгууллагын, эсхүл түүний төрөлжсөн байгууллагын Гишүүдийн гаалийн байгууллага, мөн 
Гаалийн, эсхүл Эдийн засгийн холбоодод хүргүүлнэ.

----------------------------------------
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ЗҮҮЛТ II

Гамшиг болон гэнэтийн аюул тохиолдсон үед илгээсэн тусламжийн ачааг болон гамшигаас 
чөлөөлөх ажил үүрэг гүйцэтгэж яваа хүмүүсийн эд зүйлийг оруулах, гаргах, дамжуулан 

өнгөрүүлэх ажиллагааг түргэн шуурхай болгох арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэх тухай

ҮЛГЭРЧИЛСЭН ХЭЛЭЛЦЭЭР

MODEL AGREEMENT

Concerning measures to expedite the import, export and transit of relief consignments 
and possessions of relief personnel in the event of disasters and emergencies

Гамшиг болон гэнэтийн аюул тохиолдсон үед илгээсэн тусламжийн ачааг болон гамшигаас 
чөлөөлөх ажил үүрэг гүйцэтгэж яваа хүмүүсийн эд зүйлийг оруулах, гаргах, дамжуулан 
өнгөрүүлэх ажиллагааг түргэн шуурхай болгох арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэхтэй холбогдуулан 
НҮБ болон _________________ Улс/Улсын Засгийн газар хооронд;

НҮБ-ын Ерөнхий Ассамблейн 46/182 тоот Тогтоолын хавсралтын 3 дахь хэсэгт хүмүүнлэгийн 
тусламжийг хэрэв аюулд нэрвэгдсэн улс орон зөвшөөрсөн бол, мөн зарчмын хувьд тухайн 
улс орны хүсэлтийг үндэслэн үзүүлнэ, мөн Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагын Дүрмийн дагуу 
Улсуудын тусгаар тогтнол, нутаг дэвсгэрийн бүрэн бүтэн байдал болон үндэсний эв нэгдлийг 
бүрэн хүндэтгэх ёстой гэж заасан байдаг учир;

Дээр дурдсан хавсралтын 6 дахь хэсэгт засгийн газар хоорондын болон төрийн бус 
байгууллагууд энэ тусламжийн арга хэмжээг хэрэгжүүлэх ажлыг хөнгөвчлөхийг (уг ажилд тус 
дэм үзүүлэхийг) ард иргэдэд (хүн ам) нь хүмүүнлэгийн тусламж хэрэгтэй байгаа Улсуудад 
уриалсан байдаг учир;

Дээрмжтойнгөвчавсралтын 7 дахь хэсэгт гэнэтийн аюул нөмөрсөн орчинд ойрхон байдаг 
Улсууд хүмүүнлэгийн тусламжийг дамжуулан өнгөрүүлэх явдлыг бололцооныхоо хэрээр 
хөнгөвчлөх үүднээс аюулд нэрвэгдсэн улс оронд тусламж үзүүлэх олон улсын хүчин чармайлтад 
нэгдэн орохыг шаардаж байгаа учир;

Дээр дурдсан хавсралтын 28 дахь хэсэгт НҮБ нь, шаардлагатай бол, тэдгээрийн (тухайн 
улсын) гэнэтийн аюулыг зайлуулах хүчин чадал, түүний дотор хүнсний нөөц, яаралтай 
тусламжийн барааны болон хүний нөөц, мөн арын албаны (ложистикийн) дэмжлэг тусламжийн 
байдалтай илүү түргэн танилцах боломжтой байх үүднээс сонирхогч Засгийн газрууд, засгийн 
газар хоорондын болон төрийн бус байгууллагуудтай хамтран хэрэгжүүлэх буй зохих арга 
хэмжээгээ үргэлжлүүлэхийг зааварчилсан байдаг учир;

Дээр дурдсан хавсралтын 29 дэх хэсэгт бүх байгууллага онцгой байдлын үед хэрэглэх 
нөөц бараа, тоног төхөөрөмж яаралтай худалдан авах боломжтой байх явдлыг хангах 
үүднээс яаралтай тусламжийн үед мөрдөх тусгай дүрэм журам боловсруулахыг НҮБ-д нэмж 
зааварчилсан байдаг учир;

Дээр дурдсан хавсралтын 30 дахь хэсэгт гамшигт өртөмтгий улс орнууд тоног төхөөрөмж 
болон тусламжийн зориулалттай хангамжийн бараа яаралтай худалдан авах, тараах 
ажлыг шуурхай зохион байгуулах үүднээс яаралтай тусламжийн үед мөрдөх тусгай журам 
боловсруулан ажиллахыг хүссэн байдаг учир;

НҮБ-ын Ерөнхий Ассамблейн 47/168 тоот Тогтоолын 4 дэх хэсэгт бололцоо бүхий 
хандивлагч нар хандиваа нэмэгдүүлэх, шуурхайлах, түүний дотор санхүүгийн болон бусад 
бэлэн нөөцтэй байж, Ерөнхий нарийн бичгийн даргаас хамтын хүчин чармайлтад нэгдэхийг 
уриалан дуудахад НҮБ-ийн системд шуурхай зарлагадах шаардлагатай арга хэмжээ авахыг 
уриалан байдаг учир;

Дээр дурдсан Тогтоолын 8 дахь хэсэгт Ерөнхий нарийн бичгийн дарга Ерөнхий Ассамблейн 
46/182 тоот Тогтоолд дурдсан байгалийн гамшиг болон бусад гэнэтийн аюулаас, ялангуяа, 
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хүнсний зүйл, эм, оромж (хоргодох байр), эмчилгээ шаардсан гэнэтийн аюулаас урьдчилан 
сэргийлэх, тийм аюул тохиолдоход бэлэн байх НҮБ-ын чадавхийг улам сайжруулах арга 
замын талаар, Засгийн газруудтай зөвлөлдсөний дараа, (НҮБ-д) тайлагнахыг хүссэн байдаг 
учир;

НҮБ-ын Хүмүүнлэгийн хэргийг зохицуулах газар нь гэнэтийн аюулыг зайлуулах НҮБ-
ын тусламжийн үйл ажиллагаатай холбогдсон асуудлаар Засгийн газрууд, засгийн газар 
хоорондын болон төрийн бус байгууллагуудтай харилцах НҮБ-ын төв зангилагч цэг (the 
central focal point in the United Nations)-ийн үүрэг гүйцэтгэж байгаа учир;

Гаалийн хамтын ажиллагааны зөвлөлөөс Гамшгийн үед илгээсэн тусламжийн ачааг 
шуурхай хүргэх тухай зөвлөмжийг 1970 оны зургадугаар сарын 8-ны өдөр баталсан байдаг 
учир;

Гаалийн горимыг хялбарчилах, уялдуулах тухай олон улсын конвенц (Киотогийн 
конвенц), Барааг түр хугацаагаар оруулах зориулалттай ATA карнейн тухай гаалийн конвенц 
(ATA конвенц), Түр хугацаагаар оруулах тухай  конвенц (Стамбулын конвенц), Олон улсын 
иргэний нисэхийн тухай конвенц (Чикагогийн конвенц), болон Олон улсын далайн (тээврийн) 
байгууллагын Олон улсын далайн тээврийг хөнгөвчлөх тухай олон улсын конвенцид, 
дашрамд дурдахад, тусламжийн ачааны болон гамшгаас чөлөөлөх ажил үүрэг гүйцэтгэж 
яваа хүмүүсийн эд зүйлийн хил дамнасан хөдөлгөөнд хамаарах хялбарчилсан журам болон 
түүнийг хөнгөвчлөхөд чиглэсэн бусад арга хэмжээг зөвлөсөн байдаг учир;

___________________ Улс/Улсын Засгийн газар гамшигт нэрвэгдсэн ард иргэд 
(хүн ам)-д үзүүлэх олон улсын хүмүүнлэгийн тусламжийг шуурхай хүргэх үйл ажиллагаанд 
хувь нэмрээ оруулах хүсэлтэй байгаа учир;

Дээр дурдсаныг харгалзан, НҮБ-ыг төлөөлж НҮБ-ын Хүмүүнлэгийн хэргийг зохицуулах 
газар, эсхүл НҮБ-ын холбогпох агентлаг, _____________ Улсыг/Улсын Засгийн газрыг 
төлөөлж________________ дараахь зүйлийг хэлэлцэн тохиров:

1 ДҮГЭЭР ЗҮЙЛ

ТОДОРХОЙЛОЛТ

Энэхүү Хэлэлцээрийн зорилгоор:

1.1. "Гамшиг" гэж:

Хүн, материал, эсхүл байгаль орчинд хавтгайрсан гарц учирч, түүнд нэрвэгдсэн нийгэм 
(улс) түүнийг зөвхөн өөрийн нөөц боломжоор даван туулах хэр чадлаас хэтэрсэн 
нөлөөтэй, тухайн нийгмийн (хэвийн) үйл ажиллагаа ноцтойгоор зөрчигдөх явдлыг 
хэлнэ.

Энэ нэр томъёонд ямар шалтгаантай болохоос үл хамааран (өөрөөр хэлбэл, байгалийн 
болон хүний буруугаас үүдэлтэй) бүх төрлийн гамшиг багтана. 

1.2. "Гамшгаас чөлөөлөх ажил үүрэг гүйцэтгэж яваа хүмүүс" гэж:

НҮБ-ын тусламжийн үйл ажиллагааны хүрээнд хүмүүнлэгийн тусламж хүргэх ажил үүрэг 
гүйцэтгэж буй хувь хүмүүс, бүлэг хүмүүс, хамт олон (баг) болон зохион байгуулалтын 
нэгжүүдийг хэлнэ. 

Тодорхой нэг гамшгийн үед гамшгаас чөлөөлөх ажил үүрэг гүйцэтгэж яваа хүмүүст 
багтан ажиллаж магадгүй хүмүүсийн жишээ гэвэл:,

НҮБ-ын төлөөлөгчид;

НҮБ-ын нэрийн өмнөөс томилогдсон мэргэжилтнүүд;
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Дүрвэгсэдэд болон дотооддоо нүүн шилжиж буй хүмүүст яаралтай тусламж үзүүлж буй 
хүмүүс;

Эрэн хайгуул хийх, авран хамгаалах ажил үүрэг гүйцэтгэх олон улсын баг;

Эмнэлгийн тусламж үзүүлэх баг;

Гадаадын цэрэг, иргэний хамгаалалт болон иргэдийг хамгаалах байгууллагын 
мэргэжлийн баг;

НҮБ-ын Гамшгийн үнэлгээ болон асуудал зохицуулалтын баг (United Nations Disaster 
Assessment and Co-ordination (UNDAC) team).

1.3. "Гамшгаас чөлөөлөх ажил үүрэг гүйцэтгэж яваа хүмүүсийн эд зүйл" гэж:

Гамшгаас чөлөөлөх ажил үүрэг гүйцэтгэж яваа хүмүүс үүрэгт ажлаа гүйцэтгэхэд нь 
зориулж, мөн/эсхүл тэд өөрсдөө оруулж ирсэн, түүнчлэн хэрэв тийм биш бол тэд уг 
ажил үүргээ гүйцэтгэх бүхий л хугацаанд гамшиг тохиолдсон нутаг дэвсгэрт амьдарч, 
ажиллахад нь тус дэм болох үүднээс оруулж ирсэн бүх төрлийн тоног төхөөрөмж, хоол 
хүнс, хангалт, хувийн хэрэглээний зүйлс болон бусад барааг хэлнэ.

1.4. "Тусламжийн ачаа" гэж:

гамшигт өртсөн хүмүүст тусламж хэлбэрээр хүргүүлсэн автомашин болон бусад төрлийн 
тээврийн хэрэгсэл, хүнсний бүтээгдэхүүн, эм, хувцас, хөнжил, майхан, угсармал сууц, 
ус цэвэршүүлэх болон ус хадгалах төхөөрөмж зэрэг бараа, эсхүл зайлшгүй хэрэгцээт 
бусад барааг хэлнэ.

1.5. "НҮБ-ын тусламжийн үйл ажиллагаа" гэж:

Гамшгийн үед, эсхүл түүний дараа иргэд амьдралаа гэтэлгэх болон амьжиргааны 
үндсэн хэрэгцээгээ хангахад НҮБ-аас, НҮБ-ын аль нэг агентлагаас, эсхүл түүний нэрийн 
өмнөөс туслах болон/эсхүл оролцох үйл ажиллагааг хэлнэ.

Энэ нь хойшлуулшгүй, эсхүл урт хугацааны байж болно. 

1.6. "Гэнэтийн аюул" гэж:

Сөрөг үр дагаварыг нь багасгах үүднээс яаралтай арга хэмжээ авбал зохих гэнэтийн 
бөгөөд гол төлөв урьдчилан таашгүй үйл явдлыг хэлнэ.

2 ДУГААР ЗҮЙЛ

НҮБ-ЫН ТУСЛАМЖИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ОРОЛЦОГЧ БАЙГУУЛЛАГУУД

Дараах байгууллагууд оролцоно:

- Нэгдсэн Үгдэстний Байгууллага (НҮБ)

- НҮБ-ын агентлагууд

- НҮБ-ын тусламжийн үйл ажиллагааны хүрээнд шударга (bona fide) оролцогч болохыг 
НҮБ-аас гэрчилсэн төрийн/засгийн газрын байгууллага (ЗГБ), засгийн газар хоорондын 
байгууллага (ЗГХБ) болон төрийн бус байгууллага (ТББ)

- Тусламжийн ачааг болон гамшгаас чөлөөлөх ажил үүрэг гүйцэтгэж яваа хүмүүсийн эд зүйл 
тээвэрлэхээр НҮБ-тай, НҮБ-ын аль нэг агентлагтай, НҮБ-аас гэрчилсэн аль нэг ЗГБ/ЗГХБ/
ТББ-тай гэрээ байгуулсан тээврийн байгууллага.
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3 ДУГААР ЗҮЙЛ

НҮБ-ЫН ТУСЛАМЖИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ХӨНГӨВЧЛӨХ АРГА ХЭМЖЭЭ

_____________ Улс/Улсын Засгийн газар дараах зүйлийг зөвшөөрч байна:

3.1.  Экспортын хувьд:

3.1.1. Гамшигт өртсөн улс орнуудад илгээсэн тусламжийн ачаанд болон гамшгаас 
чөлөөлөх ажил үүрэг гүйцэтгэж яваа хүмүүсийн эд зүйлд байгаа барааг экспортын 
эдийн засгийн хориг, хязгаарлалтаас, мөн экспортын гаалийн буюу бусад татвараас 
чөлөөлөх;

3.1.2. НҮБ-ын, эсхүл түүний агентлагуудын, эсхүл НҮБ-ын тусламжийн үйл 
ажиллагаанд оролцогч бөгөөд энэхүү Хэлэлцээрийн 2 дугаар зүйлд дэлгэрүүлэн 
заасан байгууллагуудын бичгээр үйлдсэн товч мэдүүлгийг ер нь тусламжийн ачааг 
гаргахад түүн дотор агуулагдаж байгаа зүйл болон түүний зориулалтыг батлан 
илэрхийлэх баримт хэмээн хүлээн зөвшөөрөх;

3.1.3. Экспортлогч орны гаалийн байгууллага дараах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэхэд 
шаардлагатай алхам хийх:

(a) тусламжийн ачаанд болон гамшгаас чөлөөлөх ажил үүрэг гүйцэтгэж яваа 
хүмүүсийн эд зүйлд байгаа зүйлийг зөвхөн аюулгүй байдлыг хангах үүднээс, 
эсхүл хар тамхи/контрабандын зөрчлийг хянах зорилгоор, мөн хэрэв зүйтэй 
гэж үзвэл тухайн товч мэдүүлгийг үндэслэн дээж авах, эсхүл сонгон шалгах арга 
техник ашиглах замаар шуурхай шалгах, мөн энэ шалгалтын үр дүнг уг мэдүүлэгт 
тэмдэглэн баталгаажуулах;

(b) хэрэв уг арга хэмжээ нь тухайн барааны тээвэрлэлтийг дараа дараагийн шатанд 
саатахаас сэргийлэх шинжтэй бөгөөд боломжтой бол тийм ачаанд гаалийн 
битүүмжлэл тавих;

(c) тийм ачааг экспортын бүрдүүлэлт хийлгэхээр аливаа нэг зөвшөөрөгдсөн 
гаалийн газарт, мөн түүнийг бөөгнүүлж нөөцөлсөн Улсуудаас бодит байдлаар 
экспортлохоос өмнө (урьдчилан) үзүүлэхийг зөвшөөрөх; мөн

(d) тийм ачааг дараа нь хүмүүнлэгийн тусламжын зориулалтаар экспортлохоор 
гаалийн агуулахад байршуулахыг зөвшөөрөх;

3.2.  Шилжүүлэн ачих, эсхүл дамжуулан өнгөрүүлэх ажиллагааны хувьд:

3.2.1  Операторууд шилжүүлэн тээвэрлэх ачааг, түүний дотор чингэлгээр, эсхүл ачааны 
тавиур дээр тээвэрлэсэн ачааг холбогдох төрийн байгууллагын хяналтан дор задалж, 
цааш нь үргэлжлүүлэн тээвэрлэх зорилгоор ангилах, дахин савлахыг зөвшөөрөх. 
Ингэхдээ аюулгүй байдлыг хангах шаардлагатай, эсхүл онцгой тохиолдол байхаас 
бусад тохиолдолд шалгалт хийхгүй байх, мөн хэрэв шаардлагатай бол зөвхөн энгийн 
бичиг баримтыг үндэслэх;

3.2.2.  Дээрх 3.1.3 дахь хэсгийн дагуу гүйцэтгэсэн аливаа арга хэмжээг зохих ёсоор 
анхааралдаа авч, тусламжийн ачаа болон гамшгаас чөлөөлөх ажил үүрэг гүйцэтгэж 
яваа хүмүүсийн эд зүйлийг дамжуулан өнгөрүүлэх гаалийн горимоор тээвэрлэх явдлыг 
аль болохоор хөнгөвчлөх;

3.3.  Импортын хувьд:

3.3.1.  Дараа зүйлийг импортын гаалийн болон бусад татваргүй, эсхүл 
тэдгээртэй адил үр нөлөө бүхий төлбөргүй, мөн импортын эдийн засгийн хориг, 
хязгаарлалтгүй оруулахыг зөвшөөрөх:

(а) НҮБ, эсхүл түүний агентлагууд, эсхүл НҮБ-ын тусламжийн үйл ажиллагаанд оролцогч 
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бөгөөд энэхүү Хэлэлцээрийн 2 дугаар зүйлд дэлгэрүүлэн заасан байгууллагуудын 
оруулж ирсэн, тэдгээрээс, эсхүл тэдгээрийн хяналтын дор тэдгээрийн нутаг дэвсгэрт 
тохиолдсон гамшигт өртсөн хүмүүст үнэ төлбөргүй түгээх зориулалттай бүх төрлийн 
тусламжийн ачаа, ялангуяа, тийм ачаанд хүнсний бүтээгдэхүүн, эм, хувцас, хөнжил, 
майхан, угсармал сууц, эсхүл зайлшгүй хэрэгцээт бусад бараа байх тохиолдолд;

(б) хүмүүнлэгийн тусламж үзүүлж буй гамшгаас чөлөөлөх ажил үүрэг гүйцэтгэж яваа 
хүмүүсийн эд зүйл;

3.3.2.  НҮБ-д, эсхүл түүний агентлагуудад, эсхүл энэхүү Хэлэлцээрийн 2 дугаар зүйлд 
дэлгэрүүлэн заасан гамшгаас чөлөөлөх ажиллагаанд оролцогч байгууллагуудад 
шаардлагатай бөгөөд гамшгийн үр дагаврыг бууруулах арга хэмжээнд тэдгээрээс, эсхүл 
тэдгээрийн хяналтын дор ашиглах аливаа тоног төхөөрөмжийг импортын гаалийн болон 
бусад татвараас болзолтойгоор чөлөөлж түр хугацаагаар  оруулах явдлыг хөнгөвчлөх; 
мөн болж өгвөл баталгаа шаардахгүй байх, гэхдээ тухайн зөвшөөрөгдсөн байгууллага 
уг тоног төхөөрөмжийг буцаан гаргах амлалт авсан бол түүнийг хангалттай гэж үзэх; 

Энэ тоног төхөөрөмжид дараах зүйлс хамаарна:

- (мэдээлэл, нэвтрүүлэг) дамжуулах болон харилцаа холбооны тоног төхөөрөмж;

- ус цэвэршүүлэх болон ус хадгалах төхөөрөмж;

- техникийн мэргэжилтнүүд, тухайлбал, эмч, инженер, холбооны техникч, ложистикийн 
ажилтан, нийгмийн ажилтан, г.м. хүмүүс ажил үүргээ гүйцэтгэхэд шаардлагатай бүх 
төрлийн тоног төхөөрөмж, машин механизм, багаж хэрэгсэл электрон хэрэгсэл;

- тусламжийн үйл ажиллагаанд шууд хамааралгүй боловч байгалийн гамшиг болон 
түүнтэй адилтгах гамшгийн үр дагаврыг бууруулах, арилгах зорилгоор ашиглах тоног 
төхөөрөмж, жишээлбэл, бүх төрлийн бохирдлоос цэвэрлэх, барилга байшин болон 
газар нутгийг ариутган цэвэрлэх, үйлдвэрийн үйл ажиллагааг хянан шалгах г.м. 
зориулалтын тоног төхөөрөмж;

- захиргаа, аж ахуйн үйлчилгээний эд зүйлс, тухайлбал, албан тасалгааны тоног 
төхөөрөмж (жишээлбэл, компьютер, хувилагч болон бичгийн машин), нэг удаагийн 
хэрэглээний зүйлс (expendable supplies), ажилчдын аюулгүй байдлыг хангах хэрэгсэл, 
гарын авлага болон бичиг баримт;

- майхан, ажилтнууд байрлах угсармал болон зөөврийн сууц, мөн холбогдох материал 
хэрэгсэл, түүний дотор гал тогооны хэрэгсэл болон хүнсний хангамж, ариун цэврийн 
хэрэгсэл (sanitation requirements), хамгаалалтын хэрэгслүүд (compound safety/security 
items);

- гамшгаас чөлөөлөх ажил үүрэг гүйцэтгэж яваа хүмүүсийн эд зүйл;

- тээврийн хэрэгсэл, тэдгээрийн сэлбэг хэрэгсэл, засвар үйлчилгээний тоног төхөөрөмж;

- аврах ажиллагаанд ашиглах амьтад, жишээлбэл: тусгайлан сургасан нохой;

3.3.3.  Тусламжийн ачааг, түүний дотор чингэлгээр, эсхүл ачааны тавиур дээр тээвэрлэсэн 
тийм ачааг, мөн гамшгаас чөлөөлөх ажил үүрэг гүйцэтгэж яваа хүмүүсийн эд зүйлийг 
ерөнхийдөө тогтоосон цагаас гадуур болон тогтоосон газраас өөр газар шалгах болон/
эсхүл олгохыг зөвшөөрөх, түүнчилэн тийнхүү ажиллахад тохиромжтой арга хэмжээ 
авах, мөн энэ тохиолдолд гаалийн байгууллага тийнхүү дуудлагаар үйлчилсний төлөө 
аливаа хураамж авахгүй байх;

3.3.4.  Тусламжийн ачааг түргэн шуурхай олгох явдлыг хөнгөвчлөх зорилгоор манифест 
болон мэдүүлэгт байх мэдээллийг уг ачааг ирэхээс өмнө гаалийн байгууллагад гаргаж 
өгөхийг операторууд болон импортлогч нарт зөвшөөрөх;

3.3.5.  Шаардлагатай бол ачаанд хийх биет шалгалтыг дээж авах, эсхүл сонгон шалгах 
аргаар аль болох шуурхай хийх;
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3.3.6.  Тусламжийн ачаа ирмэгц түр зуурын мэдүүлэг зэрэг бичиг баримтыг, эсхүл 
түүнтэй адилтган хуулиар хүлээн зөвшөөрсөн электрон баримтыг үндэслэн, гаалийн 
болон бусад шаардлагыг тогтоосон хугацаанд бүрдүүлж дуусгах нөхцөлтэйгөөр, уг 
ачааг хамгийн их хэмжээгээр шуурхай олгох арга хэмжээ авах. 

4 ДҮГЭЭР ЗҮЙЛ

ХӨНГӨВЧЛӨХ АРГА ХЭМЖЭЭГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ

3 дугаар зүйлд дурдсан арга хэмжээг:

- энэхүү Хэлэлцээрийн 2 дугаар зүйлд дурдсан аль нэг байгууллагаас гамшигт өртсөн 
бүсэд илгээсэн тусламжийн ачаанд болон гамшгаас чөлөөлөх ажил үүрэг гүйцэтгэж 
яваа хүмүүсийн эд зүйлд хамааруулан хэрэгжүүлэх;

- тусламжийн аливаа нэг ачаа болон гамшгаас чөлөөлөх ажил үүрэг гүйцэтгэж яваа 
хүмүүсийн эд зүйлийн талаар тэдгээрийг харъяалах дээд байгууллагаас мэдэгдсэн 
эсэхийг үл харгалзан, орох мөн/эсхүл гарах боомтын гаалийн байгууллага хэрэгжүүлэх. 

5 ДУГААР ЗҮЙЛ

ТУСГАЙ ЗОХИЦУУЛАЛТ ХИЙХ

НҮБ болон _________________ Улс/Улсын Засгийн газар энэхүү Хэлэлцээрт тусгай 
зохицуулалт хийж болно.

6 ДУГААР ЗҮЙЛ

ДАРХАН ЭРХ ХЭВЭЭР ҮЛДЭХ

Энэхүү Хэлэлцээрт тусгагдсан ямар ч зүйл НҮБ-ын болон түүний ажилтны Нэгдсэн Үндэстний 
Байгууллагын эрх ямба, дархан эрхийн тухай 1946 оны Венийн Конвенцийн дагуу эдэлж буй, 
эсхүл эдлэх, шүүхэд дуудагдахаас, эсхүл шүүх ажиллагаанд оролцохоос чөлөөлөгдөх аливаа 
халдашгүй дархан эрх, эсхүл аливаа эрх ямба, хөнгөлөлт чөлөөлөлт, эсхүл өөр бусад дархан 
эрхийг шууд, эсхүл шууд бусаар түдгэлзүүлсэн гэж үзэхгүй.

7 ДУГААР ЗҮЙЛ

ХҮЧИН ТӨГӨЛДӨР БОЛОХ,
 НЭМЭЛТ ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ БОЛОН ДУУСГАВАР БОЛОХ 

7.1.  Энэхүү Хэлэлцээр нь хоёр тал түүнд гарын үсэг зурснаар (гарын үсэг зурснаас хойш ... 
хоногийн дотор) хүчин төгөлдөр болно.

7.2.  Энэхүү Хэлэлцээрт зөвхөн хоёр талын гарын үсэг бүхий бичгээр үйлдсэн баримт бичгээр 
нэмэлт өөрчлөлт оруулж болно.

7.3.  Энэхүү Хэлэлцээрийг аль нэг тал нөгөө талд бичгээр мэдэгдсэнээс хойш 90 дэх хоног 
дээр дуусгавар болгож болно.

----------------------------------------
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НҮБ-ын гэрчилгээний үлгэрчилсэн загварын төсөл

___________________________________________________________

Олгосон байгууллага ......................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

(НҮБ-ын Хүмүүнлэгийн хэргийг зохицуулах газар, эсхүл НҮБ-ын холбогдох агентлаг)

ХАМААРАЛ БҮХИЙ ЭТГЭЭДЭД

Энэхүү гэрчилгээг эзэмшигч ...........................................................................................................

................................................................................................................................................нь 
(байгууллага, хувь хүн, бүлэг хүмүүс, баг, зохион байгуулалтын нэгж гэх мэтийн нэр) 

.................................................................................................................................................... -ны

(байгалийн гамшиг, гэнэтийн аюул, орчны аюул гэх мэтийн нэр) 

үр дүнд амьдралаа гэтэлгэх болон амьжиргааны үндсэн хэрэгцээгээ хангахад олон улсын 
тусламж үзүүлэхээр .........................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

(хүсэлт гаргасан улсын нэр)

Улсын Засгийн газрын/Гаалийн, эсхүл Эдийн засгийн холбооны хүсэлтээр зохион байгуулж 
буй НҮБ-ын тусламжийн үйл ажиллагаанд оролцож байгаа шударга (bona fide) оролцогч мөн 
бөгөөд тусламжийн ачаа (ачаанууд) болон НҮБ-ын тусламжийн үйл ажиллагаанд оролцож 
буй гамшгаас чөлөөлөх ажил үүрэг гүйцэтгэж яваа хүмүүсийн эд зүйлд хамаарах бөгөөд 
орох мөн/эсхүл гарах боомтын гаалийн байгууллагаас хэрэгжүүлж буй гаалийн байгууллагын 
хөнгөвчлөх арга хэмжээнд хамрагдах эрхтэй болохыг үүгээр гэрчилж байна.

Энэхүү гэрчилгээг эзэмшигч этгээд ажил үүргээ гүйцэтгэхэд нь холбогдох хөнгөлөлт, эрх 
ямба, дархан эрхийг эдлүүлж, мөн түүний ажлыг зохимжтой бүх арга хэлбэрээр хөнгөвчлөхийг 
хамаарал бүхий бүх этгээдээс хүсч байна. 

Энэхүү гэрчилгээг эзэмшигч буюу түүний төлөөлөгч нь анх гарсан улсын/гаалийн нутаг 
дэвсгэрийн болон түр хугацаагаар орох улсын/гаалийн нутаг дэвсгэрийн хууль тогтоомж, 
дүрэм журмыг чанд сахин мөрдөх үүрэг хүлээнэ.

Энэхүү гэрчилгээ нь ............................................ хүртэл хүчинтэй байна.

                                 (жил /сар /өдөр)

Энэхүү гэрчилгээг  ............................................,  ..........................................-ны өдөр үйлдэв.

                                      (газар)                    (жил / сар / өдөр)

Эрх бүхий албан тушаалтны гарын үсэг болон 

олгосон байгууллагын тамга, тэмдэг                            ______________

------------------------------------------
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ЗҮҮЛТ III

ГААЛИЙН ХАМТЫН АЖИЛЛАГАА ЗӨВЛӨЛИЙН ТОГТООЛ

БАЙГАЛИЙН ГАМШГААС ЧӨЛӨӨЛӨХ АЖИЛД ГААЛИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ГҮЙЦЭТГЭХ 
ҮҮРГИЙН ТУХАЙ

(RESOLUTION OF THE CUSTOMS CO-OPERATION COUNCIL

ON THE ROLE OF CUSTOMS IN NATURAL DISASTER RELIEF)

(2011 оны зургадугаар сар)

ГААЛИЙН ХАМТЫН АЖИЛЛАГААНЫ ЗӨВЛӨЛ (энэ нь ДГБ-ын албан ёсны нэр болно)

Дараах зүйлийг тэмдэглэж:

(а) хүн амд нөлөөлсөн, мөн олон улсын хүмүүнлэгийн яаралтай тусламж шаардсан 
байгалийн гамшгийн тоо өсөн нэмэгдэж, энэ хэрээр хүмүүнлэгийн тусламжийн 
үйл ажиллагааг зохион байгуулах ажилд гаалийн байгууллагын гүйцэтгэх үүргийг 
нэмэгдүүлэх шаардлага тулгарч байгааг;

(б) байгалийн гамшгаас чөлөөлөх ажилд гаалийн байгуулагын гүйцэтгэх үүргийг 
нэмэгдүүлэхэд чиглэсэн, ийм төрлийн онцгой нөхцөл байдал тохиолдвол ямар 
арга хэмжээ авч хэрэгжүүлбэл зохих талаар гаалийн байгууллагуудад санаа өгөх 
практикийн шинжтэй багц зөвлөмжийг агуулсан ДГБ-ын стратеги боловсруулах 
зорилгоор 2010 оны зургадугаар сард Зөвлөлөөс гаргасан шийдвэр байгааг;

Дараах зүйлийг хүсч:

(а) гамшгаас чөлөөлөх ажил үүрэг гүйцэтгэж яваа хүмүүсийг, мөн тэдний авч яваа бөгөөд 
хохирогчдод яаралтай тусламж үзүүлэхэд хэрэгцээ шаардлагатай байгаа эд зүйлийг 
оруулах, гаргах, дамжуулан өнгөрүүлэх явдлыг хөнгөвчлөхийг;

(б) хохирогчдод үзүүлэх шаардлагатай тусламжыг цаг алдалгүй хүргэх үүднээс тусламжийн 
ачаа 1-нд хил дээр бүрдүүлэлт хийх болон олгох ажиллагааг түргэсгэхийг;

Гаалийн байгууллагууд гэнэтийн аюул тохиолдоход үр дүнтэй бөгөөд үр ашигтай арга 
хэмжээ авч хэрэгжүүлэхийн тулд гамшиг тохиолдолдсон үед бэлэн байх шаардлагыг онцлон 
тэмдэглэж;

Дараах зүйлийг хүлээн зөвшөөрч: 

(a) гэнэтийн аюулын үед хүмүүнлэгийн тусламж үзүүлэх ажиллагааг гаалийн зүгээс 
хөнгөвчлөхдөө эрсдэлийн менежментийн зарчмуудыг харгалзан үзэж, гаалийн 
хяналтын холбогдох стандартуудыг баримтлан ажиллах нь зүйтэй болохыг;

(b) хүмүүнлэгийн тусламжийн үйл ажиллагааг зохион байгуулах ажилд голлох үүрэгтэй 
оролцдог олон улсын байгууллага, төрийн бус байгууллага болон хувийн хэвшилтэй 
түншийн харилцаагаа бэхжүүлэх, мөн тэднийг тусламжийн ачаанд мөрдөх дүрэм, 
журмын талаарх шаардлагатай бүх мэдээллээр хангах нь чухал болохыг;

(c) энэ чиглэлээр Гишүүдийн чадавхийг бэхжүүлэх шаардлага байгааг, мөн хамтын 
хүчин чармайлтыг шаардлагатай хэмжээнд хүргэхийн тулд чадавхийг бэхжүүлэх арга 
хэмжээнд ДГБ-ын түнш байгууллагуудын оролцоо чухал болохыг;

(d) байгалийн гамшгийг даван туулах асуудлыг зохион байгуулах үүрэг бүхий үндэсний 
байгууллагатай байж, тэр нь холбогдох бүх байгууллагатай, түүний дотор гаалийн 
байгууллагатай зохих ёсоор хамтран ажиллах явдлыг хангах нь чухал ач холбогдолтой 
болохыг;

1 Шинэчлэн найруулсан Киотогийн конвенцийн Тусгай хавсралт J-гийн 5 дугаар бүлэгт тодорхойлсон тусламжийн ачаа
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(e) хямралын үед мэдээллийн урсгалын нээлттэй байдлыг хангах нь чухал ач холбогдолтой 
болохыг;

ТОГТООХ нь:

Гишүүд дараах арга хэмжээ авахыг уриалж байна:

(1) Киотогийн Шинэчилсэн конвенцийн Тусламжийн ачааны тухай Тусгай хавсралт J-гийн 
5 дугаар бүлэгт заасан арга хэмжээг хэрэгжүүлэх, мөн шаардлагатай бол Гаалийн 
бүрдүүлэлтийг хөнгөвчлөх тухай НҮБ-ын үлгэрчилсэн Хэлэлцээр 2-т гарын үсэг зурах 
(түүнийг байгуулах);

(2) зохих ёсны бэлтгэлийг хангах үүднээс, тусламжийн ачааны хувьд тусгайлан мөрдөх 
гаалийн бүх үйл ажиллагааг төлөвлөж, үндэсний хууль тогтоомж болон/эсхүл дүрэм 
журамд, мөн боломжтой бол өөрсдийн онцгой байдлын үндэсний хөтөлбөрт тусгах. 
Эдгээр үйл ажиллагааг, түүний дотор хилийн орох болон гарах нээлттэй боомтуудын 
жагсаалтыг Гишүүдийн үндэсний хэмжээнд нээлттэй байдаг цахим хуудас болон/
эсхүл НҮБ-ын Хүмүүнлэгийн асуудлыг зохицуулах байгууллагаас эрхлэн явуулдаг 
лавлах3 (the Directory managed by the United Nations Office for the Coordination of 
Humanitarian Affairs (OCHA) зэрэг зэр зэвсэг (tools)-ийг ашиглан нийтийн хүртээл 
болгох;

(3)  дараах зүйлийг хийж гүйцэтгэх:, (1) хүмүүнлэгийн тусламжын яаралтай ачаанд гаалийн 
бүрдүүлэлт хийхэд нэвтрүүлсэн үйл ажиллагаа болон эдгээр үйл ажиллагааг байгалийн 
гамшиг тохиолдох үед мөрдөх явдалд оношилгоо тогтоох; мөн (2) өөрсдийн бэлэн 
байдлын түвшинг шалгах болон гэнэтийн аюулын үед ажиллах чадвараа үнэлэх, мөн 
магадгүй онцгой байдлын үндэсний  хөтөлбөрийн чанар чансааг шалгах зорилгоор 
дүрд хувирах дасгал сургууль (simulation exercises) хийх;

(4) гаалийн ажилтнууд гэнэтийн аюулын үед хэрхэн ажиллах талаар мэргэших, ур чадвар 
эзэмших явдлыг хангахын тулд сургалтын хөтөлбөр, төлөвлөгөө боловсруулж, 
хэрэгжүүлэх;

(5) хилийн хяналтыг, түүний дотор тусламжийн ачаа, гамшгаас чөлөөлөх ажил үүрэг 
гүйцэтгэж яваа хүмүүс, тэдний эд зүйлийг нэвтрүүлэх үйл ажиллагаанд оролцдог 
үндэсний бусад байгууллагатай мэдээлэл солилцох явдлыг эрчимтэй, хялбарчилсан, 
мөн харилцан зохицсон хэлбэрээр явуулах, ингэхдээ эдгээр ачаанд түргэн шуурхай, 
үр өгөөжтэй, төвлөрсөн байдлаар бүрдүүлэлт хийх одоогийн системээ ашиглах;

(6) гэнэтийн аюулыг зохицуулах зорилгоор байгууллагын хүрээнд харилцан туслалцаа 
үзүүлэх тухай гаалийн байгууллага хоорондын хоёр талын арга хэмжээ (хэлэлцээр)-г 
хянан үзэх, шаардлагатай бол,шинэчлэх;

(7) энэ чиглэлээр авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний талаар, ялангуяа энэхүү Тогтоолын 
(1)-(6)-д заасан арга хэмжээний талаар Ерөнхий нарийн бичгийн дарга нарын газарт 
мэдээлэх;

Дараах зүйлийг Нарийн бичгийн дарга нарын газарт даалгаж байна:

(8) Тусламжийн ачааг оруулах, дамжуулан өнгөрүүлэх, гаргах үед бүрдүүлэлт хийхэд 
шаардлагатай гаалийн ёс журмын ажиллагааны асуудал тусгагдсан Шинэчлэн 
найруулсан Киотогийн конвенци, Гаалийн бүрдүүлэлтийг хөнгөвчлөх тухай Нэгдсэн 
Үндэстний Байгууллагын үлгэрчилсэн Хэлэлцээр, мөн Гишүүдээс үндэсний хэмжээнд 
боловсруулсан бусад үлгэрчилсэн хэлэлцээрүүд, эсхүл Гамшгаас чөлөөлөх болон 
анхны сэргээн босголтын ажилд үзүүлэх олон улсын тусламжийн үйл ажиллагааг 

2  Гаалийн бүрдүүлэлтийг хөнгөвчлөх тухай НҮБ-ын үлгэрчилсэн хэлэлцээр нь Шинэчлэн найруулсан Киотогийн конвенцийн 
Тусгай хавсралт J-гийн 5 дугаар бүлгийн зааврын зүүлтэд байгаа.

3  Үндэсний зангилагч цэгүүд (National Focal Points) болон Олон улсын хүмүүнлэгийн тусламжийн яаралтай ачааны гаалийн 
бүрдүүлэлтийг хөнгөвчлөх тухай хууль тогтоомжийн лавлах
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дотооддоо (үндэсний хэмжээнд) хөнгөвчлөх болон зохицуулах гарын авлага4 
(Guidelines for the domestic facilitation and regulation of international disaster relief and 
initial recovery assistance (also known as the “IDRL Guidelines”)) зэрэг одоо мөрдөгдөж 
буй зэвсэг хэрэгсэл, баримт бичгүүдийн бүртгэл жагсаалт гаргах;

(9) НҮБ-ын Хүмүүнлэгийн асуудлыг зохицуулах байгууллага (OCHA) болон Улаан 
загалмайн болон Улаан хавирган сарны нийгэмлэгүүдийн олон улсын холбоо (IFRC5)-
той хамтран, одоо мөрдөгдөж буй зэр зэвсэг, баримт бичгүүдийг ашиглах явдлыг 
хөхүүлэн дэмжих, мөн Гишүүдийн ирээдүйн хэрэгцээ шаардлагын талаар мэдээлэл 
цуглуулах зорилгоор бүс нутгийн семинарууд зохион байгуулах;

(10) Аюулгүй байдлын багц стандарт (Дэлхийн худалдааг аюулгүй байлгах, хөнгөвчлөх 
тухай ДГБ-ын Багц стандарт (SAFE Framework of Standards – the WCO Framework 
of Standards to Secure and Facilitate Global Trade))-ын тулгуур зарчмууд, тухайлбал, 
мэдээллийг урьдчилан авах, эдийн засгийн итгэмжлэгдсэн операторын тухай 
ойлголт, Худалдааг (худалдааны үйл ажиллагааг) эрүүлжүүлэх заавар (Trade Recovery 
Guidelines), эсхүл технологийн ашиглалт нь тусламжийн ачааны бүрдүүлэлтийг хөнгөн 
шуурхай зохион байгуулахад ямар хэмжээнд холбогдохыг судлах. Энэ судалгааг 
Аюулгүй байдлын багц стандартын Ажлын хэсэгтэй, шаардлагатай бол, сайн 
дурынхны бүлэгтэй зөвлөлдөн явуулж, үр дүнг 2012 оны эхээр Техникийн банйгын 
хороонд танилцуулах;

(11) Гаалийн байгууллагууд дэлхий даяар нэг сүлжээнд холбогдсон байх асуудлыг 
хариуцан судлах тусгай бүлэг (the Ad Hoc Group on Globally Networked Customs 
(GNC))-ээс түүний хүрээнд төсөөлж байгаа мэдээлэл солилцоо тусламжийн ачааг, 
гамшгаас чөлөөлөх ажил үүрэг гүйцэтгэж яваа хүмүүсийг, мөн тэдний эд зүйлийг 
оруулах, гаргах, түүнчилэн дамжуулан өнгөрүүлэх явдлыг хэрхэн хөнгөвчлөх талаар 
тодруулах;

(12) Дэлхийн гаалийн байгууллагын вэб сайт дээр вэб хуудас нээж, түүнд одоо хүчин 
төгөлдөр үйлчилж буй бөгөөд энэ чиглэлд хамаарах баримт бичгүүд, мөн гамшгаас 
чөлөөлөх үйл ажиллагаанд оролцдог янз бүрийн түншүүдээс хөгжүүлсэн ашигтай зэр 
зэвсэг (tools)-т холбогдох линкүүдийг байршуулах. Энэ хүрээнд Гишүүд хоорондоо 
эрчимтэй харилцах, туршлага солилцох явдлыг хөнгөвчлөх форум, мөн гаалийн 
байгууллагууд дотроо яаралтай тусламжийн үйл ажиллагааг хариуцан гүйцэтгэж буй 
этгээдийг хялбархан таних механизм бүрдүүлэх тухай заалт бас байвал зохино;

(13) Гамшигт нэрвэгдсэн улс орны соёлын өвийг хамгаалах үүднээс, мөн гаалийн 
байгууллага нь соёлын үнэт зүйлийг хилээр зөвшөөрөлгүй гаргах явдалтай тэмцэхэд 
голлох үүрэг гүйцэтгэдгийн хувьд, хилээр хууль бусаар нэвтрүүлж, эсхүл хууль 
бусаар гаргаж болзошгүй урлагийн бүтээлийг хил дээр мэдрэх сонор сэрэмжийг 
дээшлүүлэхийн тулд гаалийн бүх байгууллагад сэрэмжлүүлэг хэвлэн нийтэлж, илгээх;

(14) Энэхүү Тогтоолыг хэрэгжүүлэх, ялангуяа, түүний (1)-(6)-д заасан арга хэмжээг 
хэрэгжүүлэх явдалд тус дэм болох үүднээс Гишүүдийн чадавхийг бэхжүүлэхэд 
анхаарах;

(15) Энэхүү Тогтоолын (8)-(14)-т заасан арга хэмжээний хэрэгжилтийн талаар Техникийн 
байнгын хороонд тогтмол хугацаанд тайлагнаж байх. Үүнээс гадна, (7)-д заасны дагуу 
Гишүүдээс хүргүүлсэн мэдээллийг үндэслэн, тайлан бэлтгэж, 2012 оны зургадугаар 
сард Бодлогын комисст өгөх. Энэхүү Тогтоолын хэрэгжилтийн талаарх эхний үнэлгээг 
2013 оны зургадугаар сард болох Бодлогын коммиссын танилцуулсан байна;

Дараах зүйлийг Техникийн байнгын хороонд үүрэг болгож байна:

4  IDRL гарын авлага гэдэг (Улаан загалмайн болон Улаан хавирган сарны нийгэмлэгүүдийн олон улсын холбоо (IFRC)-ноос 
2007 онд баталсан байдаг) 

5  International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC)
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(16) Энэ Тогтоолын биелэлтэд 2011 оны зургадугаар сард болох Зөвлөлийн чуулган хүртэл 
хяналт тавих.
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