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Агуулга

Худалдааны бодлого/тарифын болон тарифын бус арга

МУ-ын импортын гаалийн тарифын ба тарифын бус 

зохицуулалт



ХУДАЛДААНЫ БОДЛОГО 

Autarky Free 

trade 

Trade Liberalization

Protectionism

Tariff  methods Non - Tariff 

methods 

Economic integration (FTA, 

CU)

WTO



үе Он Хаана болсон Хэлэлцсэн асуудал орон Тариф

буулт, %

1 1947 Женев Тариф 23 19

2 1949 Аннеси (Франц) Тариф 13 2

3 1951 Торки (Англи) Тариф 38 3

4 1956 Женев Тариф 26 2

5 1960-61 Женев (Дилоны  раунд) Тариф 26 7

6 1964-67 Женев (Кеннедийн раунд) тариф, демпингийн эсрэг арга хэмжээ 62 35

7 1973-79 Женев (Токиогийн раунд) тариф, тарифын бус арга хэмжээ 102 34

8 1986-94 Женев

(Уругвайн раунд)

тариф, тарифын бус  арга хэмжээ, 
оюуны өмч, үйлчилгээ, маргаан таслах,     

ДХБ байгуулах болон бусад

123 40

9 2001-
2005/7?

Доха тариф, тарифын бус  арга хэмжээ, ХАА, 
хүрээлэн буй орчин, өрсөлдөөн, ХО, ил 

тод байдал, патент г.м

159

Худалдааны либералчлал ба ДХБ 



ЭЗИ 

Чөлөөт 
худалдааны 
хэлэлцээр-ЧХХ

Гаалийн 
холбоо

Нэгдсэн зах 
зээл

Эдийн засгийн 
холбоо

Улс төрийн 
холбоо

Чөлөөт 

худалдаа 

Нэгдсэн  

гадаад тариф 

Үйлдвэрлэлийн 

хүчин зүйлсийн 

шилжилт 

чөлөөтэй

ЭЗ/Мөнгө, 

санхүүгийн 

бодлогоо нэгтгэх 

УТ нэгдсэн 

бодлого 

Хөнгөлөлттэй 

худалдаа 

Хөнгөлөлтэй 

худалдааны 

хэлэлцээр



ASEAN+3+3 НГХ

parts

parts

Final goods
Parts

parts
parts

parts

LED  TV компани:

• Basic, intermediate parts production: Japan, China, 
Korea, Thailand etc…

• Final product production: Viet Nam etc…

Export to India, Australia, New 

Zealand

Автомашин үйлдвэрлэгч компани

• Basic, intermediate parts production: Japan, China, 
Indonesia

• Final product production: Thailand

Export to India

etc

etc

ASEAN

ASEAN



ХУДАЛДААНЫ БОДЛОГО ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ 

АРГА

Тарифын болон тарифын бус 
арга 

Худалдааг 
хязгаарлах

Худалдааг 
дэмжих



ХУДАЛДААГ 

ДЭМЖИХ

 Татаас (subsidy)

 Экспортын санхүүжилт (export 

financing)

 Худалдааны чөлөөт бүс (free 

trade zones)

 Засгийн газрын тусгай агентлаг 

(Special government agencies)

ХУДАЛДААГ ХЯЗГААРЛАХ

 Тариф (tariffs)

 Тоо хэмжээний хязгаарлалт (quotas)

 Тариф бүхий квот (tariff quota)

 Демпингийн эсрэг бодлого (antidumping 

policies)

 Экспортын сайн дурын хязгаарлалт (voluntary 

export restraint)

 Дотоодын орцыг үйлдвэрлэлд ашиглах 

шаардлага (Local content requirements)

 Захиргааны бодлого (Administrative policies)



Тарифын бус арга хэрэгсэл



МУ-ын Гаалийн тариф, татварын тухай 

хууль

Тарифын шатлал

 ердийн

 нэн тааламжтай (УИХ)
http://www.legalinfo.mn/annex/detail
s/7783?lawid=6093

ДХБ-ын өмнө хүлээсэн үүрэг  

 хөнгөлөлттэй тариф (олон 
улсын гэрээ)

МЯ-ны ЭЗТХ

АНДХХ

ХЕС (МУ-ын экспорт)

ГТ тогтоох хэлбэр

 гаалийн үнээс хувиар 

(импорт)

 барааны нэгжид мөнгөн 

илэрхийллээр (МУ-экспорт)

– бусад орнууд их ашигладаг.

 Дээр заасан хэлбэрийг 

хослуулан;

 Дээр заасан хэлбэрээс 

гаалийн өндөр татвартайг нь 

сонгоно.

http://www.legalinfo.mn/annex/details/7783?lawid=6093
Annex_1_Schedule_of_Mongolia.pdf
02_China_national list of concessions_3rd round.pdf


АНДХХ тарифын хөнгөлөлт

Улс Хөнгөлөлтийн

жагсаалтад орсон

барааны нэр төрөл,

БТКУС 2012, 8

орноор

Тарифын хөнгөлөлт Дундаж

тарифын

хөнгөлөлтХамгийн

өндөр

Хамгийн

бага

Монгол Улс 366 30% 10% 24%

БНХАУ 1713 100% 4% 33%

Энэтхэг 3310 100% 5% 34%

БНСУ 1352 50% 10% 33%

Бангладеш 598 70% 10% 22%

Лаос 999 38.5% 10% 30%

ШриЛанк 585 62.5% 5% 22%



Импортын гаалийн тарифын харьцуулалт
№ Орнууд Дундаж тариф, Татваргүй барааны хувийн жин 15> татвартай барааны хувийн жин Хамгийн өндөр тариф, 

БТКУС-ын 6 орны түвшинд 

Bound MFN Bound MFN Bound MFN Bound MFN 

Нийт барааны хувьд 

1 Монгол 17.5 5.0 1.5 0.9 77.7 0 75 25 

2 Япон 4.9 4.4 53 53.8 3.8 3.6 660 640 

3 ОХУ - 9.5 - 13.6 - 10.1 - 321 

4 АНУ 3.5 3.5 45.6 45.4 2.8 2.8 350 350 

5 Канад 6.8 3.7 37.7 70.9 7.4 6.6 597 584 

6 БНСУ 16.6 12.1 14.1 15.6 20.5 8.3 887 887 

7 Хятад 10 9.6 6.4 7.4 16.4 14.7 65 65 

ХАА-н бараа 

1 Монгол 18.9 5.1 0.7 0.8 73.9 0.2 75 25 

2 Япон 20.9 17.3 34.2 35.9 23.8 22.6 660 640 

3 ОХУ - 13.5 - 7.7 - 17.2 - 321 

4 АНУ 4.8 4.9 32.8 30.5 5.8 5.4 350 350 

5 Канад 16.7 11.3 48.1 58.5 9.6 5.8 597 584 

6 БНСУ 55.9 48.5 2.2 5.4 73.0 51.4 887 887 

7 Хятад 15.7 15.6 6.0 5.9 35.4 34.6 65 65 

Аж үйлдвэрийн бараа 

1 Монгол 17.3 5.0 1.6 1.0 78.3 0 30 5 

2 Япон 2.5 2.5 55.9 56.5 0.7 0.7 476 476 

3 ОХУ - 8.9 - 14.5 - 9.0 - 195 

4 АНУ 3.3 3.3 47.6 47.6 2.4 2.4 56 56 

5 Канад 5.3 2.6 36.1 72.8 7.1 6.7 20 25 

6 БНСУ 10.2 6.6 15.9 17.2 12.5 1.8 321 321 

7 Хятад 9.2 8.7 6.5 7.7 13.4 11.6 50 50 

 



Зарим орнуудын адволермын бус татварыг 

хэрэглэж буй байдал /БТКУС-ийн 6 орны 

түвшинд/

Монгол ОХУ Хятад АНУ Канад Япон БНСУ

Нийт барааны хувьд

0 12.6 0.5 8.1 1.6 3.2 0.4

ХАА-н бараа 

0 29.7 0.5 40.7 12 11.9 2.8

Аж үйлдвэрийн бараа

0 10 0.5 3.2 0 1.9 0.1



Экспортын гаалийн татвартай бараа



Монгол Улсын гол нэрийн экспортын барааг ОХУ-д 

нийлүүлэхэд мөрдөгдөж буй гаалийн татварын хувь

Барааны 

код
Барааны нэр

Taриф

Ердийн MFN GSP

2529 Жонш 26 13 -

020220 Үхрийн хөлдүү мах 65 32.5 24.38

020500 Адууны шинэ, хөргөсөн ба хөлдүү мах 50 25 18.75

510121 Сэмлээгүй буюу самнаагүй хонины ноос 10 5 3.75

271600 Цахилгаан эрчим хүч 0 0 0

611012 Сүлжмэл хувцас, эдлэл 20 10 -

270112 Битумжсан нүүрс 5 2.5 -

1602 Мах, дайвар мах болон цусаар хийсэн бусад бэлдмэл, тэдгээрийн лаазалсан 

бүтээгдэхүүн

50 25 18.75

270119 Чулуун нүүрс 10 5 -

570241 Хивс 40 20 -

220860 Цагаан архи 112.56 56.28 -

630120 Хонины ноосон буюу мал, амьтны нарийн үс, ноосон хөнжил, аяны хөнжил 40 20 -

51 Ноос, мал, амьтны нарийн буюу бүдүүн үс, ноос, хялгас; адууны хялгасан ээрмэл, 

тэдгээрийн нэхмэл даавуу.

10 5 -

220290 Согтууруулах биш Бусад ундаа 49.57 24.79 -



МУ-ын импортын гаалийн тарифын 

зохицуулалтын хөгжлийн үе шат  

Шилжилтийн үе 
(1991 -1996)

Олон талт 
зохицуулалтын 
үе (1997 -2007)

Гаалийн 
тарифын 
зохицуулах 
үүргийг 
нэмэгдүүлсэн үе  
(2008-2014)

Үндэсний 
үйлдвэрлэлийг 
гаалийн тарифын 
бодлогоор 
дэмжсэн үе 
(2015-одоо)



Шилжилтийн үе (1991 -1996)
(ГХ-ны төрийн монополь алдагдсан)

Гол үйл явдал Хугацаа Тайлбар 

Гаалийн болон 

Гаалийн

татварын тухай

хууль

1991.01.28,

1991.06.21 ИГТ-15%

БТКУС

ТХЕХ - хүсэлт

1991.09.17- конвенци,

1993.01.01 –хэрэгжилт

1991

ГХ-нд идэвхитэй оролцох, үндэсний гаалийн тарифын 

тогтолцоог бүрдүүлэх (ҮГТЖ-ыг боловсруулсан), ОУ-ын  

гэрээ, хэлэлцээр хийх 

Гаалийн 

тарифын тухай

хууль

1996.05.20 ✓ Үндэсний гаалийн тарифын бодлогыг олон улсын жишигт 

хүргэх 

✓ Гаалийн тарифыг тогтоох, түүнийг хэрэглэх аргыг 

тодорхой болгож үндэсний гаалийн тарифын 

тогтолцоог бүрдүүлсэн.

✓ Гаалийн үнийг тогтоох, барааны ангилал, гарал 

үүслийг тодорхойлоход олон талт зохицуулалт 

хэрэглэх болсон.



Олон талт зохицуулалтын үе 
(1997 -2007)

Гол үйл явдал Хугацаа Тайлбар 

ДХБ-ын анхдагч 

гишүүн

1997.01.29 ✓ Гаалийн тарифын бодлогыг ДХБ-ын олон талт зохицуулалтын хүрээнд 

шинэчлэх үүрэг хүлээсэн. 

✓ Гишүүн орнуудаас гарал үүсэлтэй бараанд нэн тааламжтай гаалийн 

тарифын хувь хэмжээ мөрдөх шаардлагатай болсон.

✓ Гаалийн тарифын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт: 1998, 1999, 2000, 2001, 

2004, 2005 

Импортын

барааны гаалийн

албан татварын

хувь, хэмжээ

батлах тухай 27-р 

дугаар тогтоол 

1999.06.03 Гаалийн тарифын хувь, хэмжээг УИХ-аас баталсан: ИГТ – 5%

Нэмэлт өөрчлөлт: 

✓ 2000.11.17,  ИГТ – 7% 

✓ 2001.11.16,  ИГТ - 5%   (2002.01.01)

✓ 2002.07.04,  Импортын гурилын (БТКУС-ийн 11.01, 11.02) улирлын 

ялгавартай тариф мөрдөх хугацаа

Худалдааны 

бодлого (ДХБ)

2005 ✓ Нээлттэй бодлого 

✓ Экспортын татварыг арилгах, импортын болон дотоодын үйлдвэрийн 

зарим бараанд ногдуулж буй ялгавартай ОАТ-ыг тэгшитгэх 



Гаалийн тарифын зохицуулах үүргийг 

нэмэгдүүлсэн үе  (2008-2014)
Гол үйл явдал Хугацаа Тайлбар 

Үндэсний 

Хөгжлийн Цогц 

Бодлого (ҮХЦБ: 

2008-2021)

2008 Гаалийн тарифын бодлогоор дэмжих:

✓ Экспортын баримжаатай ЖДҮ

✓ Импорт орлох зарим бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл

✓ Өндөр технологийн болон оюуны шингэц бүхий бага оврын техник, тоног 

төхөөрөмж

Монгол Улсыг

үйлдвэржүүлэх

хөтөлбөр: 

2009-2016

2009 Гаалийн тарифын бодлогоор дэмжих:

✓ Зарим гол импортын барааны ГТ-ыг тодорхой хугацааны дараа авах 

(үйлдвэрийн үйл ажиллагаа жигдэрсэн үед) 

✓ Цөм технологийн үйлдвэрлэл эрхлэхэд шаардлагатай тоног төхөөрөмжийг ГТ-

аас чөлөөлөх, татварыг дараа тооцох

Үндэсний

аюулгүй

байдлын ҮБ

2010 Гадаад худалдааны алдагдлыг багасгаж, тарифын болон тарифын бус арга

хэрэгслийг дотоодын үйлдвэрлэлийг дэмжих зорилгоор зохистой хэрэглэнэ.



Гаалийн тарифын зохицуулах 

үүргийг нэмэгдүүлсэн үе  (2008-2014)

Гол үйл явдал Хугацаа Тайлбар 

Гаалийн тариф, 

гаалийн 

татварын тухай 

хууль

2008 Нэмэлт өөрчлөлт: 2012 - 4, 2013 - 1, 2014 - 3

Дотоодын үйлдвэрлэл, хөрөнгө оруулалтыг дэмжихэд гаалийн тарифын зохицуулах 

үүргийг хэрэгжүүлэхэд чиглэж байсан.

Импортын

барааны гаалийн

албан татварын

хувь, хэмжээ

батлах тухай 27 

–р тогтоол

✓ 2008.05.22,  Газрын тос, газрын тосны бүтээгдэхүүн 0-5%; Эрдэс түлш, битумын эрдэс, 

эрдэс лав, цахилгаан эрчим хүч 5%   

✓ 2009.03.12, Шувууны өндөг 15%; Цагаан идээ, зөгийн бал ба бусад газар заагдаагүй мал, 

амьтны гаралтай хүнсний бүтээгдэхүүн 5%; Төмс -15% 

✓ 2011.05.16, Сонгино, Байцаа, Шар лууван, Шар манжинд 15%, Гурил (HS 11.01, 11,02 )

улирал, боомтоор ялгаатай 5 болон 15% 

✓ 2012 .09.11, Заасан хязгаарт багтаан газрын тос, газрын тосны бүтээгдэхүүний гаалийн

албан татварын хувь, хэмжээг салбарын онцлогийг харгалзан тогтоох эрхийг Засгийн газарт

олгосон. 

✓ 2013. 05.24, Зарим малын үр хөврөл 0%

✓ 2013.06.07, 1 жилийн насжилттай  нийтийн тээврийн автобус (HS 8702.10.21 & 8702.90.31), 

троллейбус (HS 8702.90.13) – 0% 



Үндэсний үйлдвэрлэлийг гаалийн 

тарифын бодлогоор дэмжсэн үе (2015-одоо)

Гол үйл явдал Хугацаа Тайлбар 

Үйлдвэрлэлийг 

дэмжих тухай 

хууль

2015.07.09 Өрсөлдөх чадвартай, үнэ цэнэ шингэсэн, байгаль орчинд ээлтэй

бүтээгдэхүүний экспортын чиг баримжаатай, импортыг орлох үйлдвэрлэлийг

төрөөс дэмжин хөгжүүлэхтэй холбогдсон харилцааг зохицуулахад чиглэгдсэн

Импортын

барааны

гаалийн албан

татварын хувь, 

хэмжээ батлах

тухай 27 –р

тогтоол

2015.07.09

2015.08

2016 .02 

2016 .03 

2017.04

✓ Зарим барааны ГТ-ын хувь, хэмжээг тухайн салбарын бүтээгдэхүүний 

онцлогийг харгалзан тогтоох эрхийг МУ-ын Засгийн газарт олгосон

(ДХБ):

✓ Мах, дайвар мах, зөгийн бал, нөөшилсөн бүтээгдэхүүн, цемент, 

троллейбус

✓ Импортын архи, дарс (20-40%) ; (ЭЗТХ-ОАТ)

✓ HS 14 бүлгийн (04, 07, 21, 39, 44, 49, 51, 56, 61, 63, 64, 68, 69, 94) 100 

гаруй бараа

✓ Тамхи

ГТТ-ын тухай 

хуульд нэмэлт 

өөрчлөлт

2015.12  ✓ Сэргээгдэх эрчим хүчний судалгаа шинжилгээний болон үйлдвэрлэлийн

тоног төхөөрөмж, түүний дагалдах хэрэгсэл, сэлбэгийг ГТ-аас чөлөөлөх

✓ ЭЗТХ - хөнгөлөлттэй тариф



Шинжилгээ

 Enkhbayar Sh., Otgonsaikhan N. Impacts of import tariff reforms on Mongolian economy: 

CGE Analysis with the GTAP 8.1 data base // The Northeast Asian Economic Review, 

Vol.5 No. 1, March 2017 p.1-25, 

 http://www.erina.or.jp/wp-content/uploads/2017/03/naer51-1_tssc.pdf

http://www.erina.or.jp/wp-content/uploads/2017/03/naer51-1_tssc.pdf


Тарифын бус зохицуулалт

 Монгол Улсад Импорт, экспортын зарим нэр төрлийн бараанд лиценз авах 

шаардлагатай хууль, журам үйлчилж байна. 

 "Улсын хилээр нэвтрүүлэхийг хориглох, тарифын бус бусад хязгаарлалт тогтоох

бүлэг барааны жагсаалтыг батлах тухай" Улсын Их хурлын 1998 оны 5 дугаар

тогтоолын 2 дугаар хавсралт, Монгол Улсын олон улсын гэрээнд улсын хилээр

төрийн хяналтын дор нэвтрүүлэхээр нэр төрлийг нь заасан бараанд экспорт, 

импортын лиценз олгоход “Улсын хилээр төрийн хяналтын дор нэвтрүүлэх

бараанд экспорт, импортын лиценз олгох журам”-ын мөрддөг ба Улсын хилээр

лицензтэй нэвтрүүлэх кодлосон барааны жагсаалт-ыг баталсан 

 Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн импорт, экспортын лиценз олгох асуудлыг "Эрүүл

мэндийн тухай хууль", "Эм, эмнэлгийн хэрэгслийн тухай хууль", 

"Дархлаажуулалтын тухай хууль", "Аж ахуйн үйл ажиллагааны тусгай

зөвшөөрлийн тухай" хуулийн хүрээнд зохицуулахад Эрүүл мэндийн сайдын 2011 

оны 343 тоот тушаалын 1 дүгээр хавсралт болох Импорт, экспортын лиценз олгох

журмыг мөрдлөг болгож байна. 



Тарифын бус зохицуулалт

 Хүрээлэн буй орчин, хүний эрүүл мэндийг хамгаалах, тогтвортой хөгжлийг 

хангах, органик бүтээгдэхүүний худалдааг өргөжүүлэхэд газар тариалангийн 

салбарын  пестицидийн хэрэглээг хянах нь чухал. 

 Орчин үед байгаль орчин болон хүний эрүүл мэндэд халгүй технологиор

үйлдвэрлэл явуулахыг дэлхий нийтээр анхаарч байгаа боловч хүнсээр хангах

асуудлыг төгс шийдвэрлэж чадахгүй байгаа өнөө үед химийн хорт бодис

/пестицид/-ийн хэрэглээг зохицуулах шаардлага зүй ёсоор тавигдаж байгаа 

юм.  

 Газар тариалангийн салбарт химийн хорт бодисыг хэрэглэснээс үүсдэг

ажиллагсдын болон хэрэглэгчдийн эрүүл мэндийн асуудал, байгаль орчинд

үзүүлэх хор хөнөөлийн асуудал дэлхий даяар анхаарал татсан чухал асуудлын

нэг болоод байна.



Хууль эрхзүйн акт
 Үндсэн хууль

 Ургамал хамгааллын тухай хууль 

 Байгаль орчныг хамгаалах тухай хууль  

 Газрын тухай хууль  

 Тариалангийн тухай хууль 

 Үндэсний аюулгүй байдлын тухай хууль 

 Химийн хорт болон аюултай бодисын тухай хууль 

 Хүнсний тухай хууль

 Аж ахуйн үйл ажилагааны тусгай зөвшөөрлийн тухай хууль

 Байгаль орчинд нөлөөлөх байдлын үнэлгээний тухай хууль

 Гаалийн тухай хууль

 Төрийн хяналт шалгалтын тухай хууль

 Химийн бодис үйлдвэрлэх, импортлох, ашиглах үйл ажиллагаанд хяналт тавих журам /Улсын мэргэжлийн хяналтын газар

(УМХГ)-ын даргын 2003 оны 337 дугаар тушаалын хавсралт/ 

 Импортын химийн бодисын чанар, аюулгүй байдлыг хянаж, улсын хилээр нэвтрүүлэхэд УМХГ, Гаалийн ерөнхий газар (ГЕГ) 

болон тэдгээрийн харъяа байгууллага, албадын байцаагчдын үйл ажиллагаанд мөрдөх заавар /УМХГ, ГЕГ-ын даргын 2003 оны

216/320 дугаар тушаалын хавсралт/ гэх мэт. 



Тарифын бус зохицуулалт

 ЧХХ байгуулсан улс орнуудын туршлагаас харахад тарифын 

бус арга хэмжээг худалдааг хязгаарлах бус техникийн болон 

бодлогын зохицуулалт байдлаар хэрэглэхээр холбогдох 

хэсгүүдэд заасан байдаг. 

 Тухайлбал, стандарт, техникийн болон байгал орчин, эрүүл 

ахуйн шаардлага гэх мэт асуудлууд нь TBT буюу техникийн 

саад тотгорын, SPS буюу эрүүл ахуй, ургамалын эрүүл ахуйн 

хэсэг дээр, шударга бус хямд үнийн асуудал нь татаас, 

демпингийн хэсэг дээр, квотыг маш цөөн тооны бараан дээр 

тарифын квот байдлаар хэрэглэж байна. 



Монгол-Японы ЭЗТХ

 Хэлэлцээрийн 5 дугаар бүлэгт Эрүүл ахуй, ургамлын эрүүл ахуйн арга хэмжээ-г тусгаж 

дараах зүйлийг оруулсан. Үүнд: 

 5.1 дүгээр зүйл. Хамрах хүрээ

 5.2 дугаар зүйл. Эрх болон үүргээ дахин баталгаажуулах

 5.3 дугаар зүйл. Уялдуулан зохицуулах

 5.4 дүгээр зүйл. Адилтган үзэх

 5.5 дугаар зүйл. Мэдээлэл, лавлагааны төв

 5.6 дугаар зүйл. Эрүүл ахуй, ургамлын эрүүл ахуйн хорио цээрийн арга хэмжээний дэд

хороо

 5.7 дугаар зүйл. 16 дугаар бүлгийг үл хэрэглэх тухай



Монгол-Японы ЭЗТХ

 Хэлэлцээрийн 6 дугаар бүлэгт Техникийн зохицуулалт, стандарт болон тохирлын үнэлгээний

журам-ыг тусгаж дараах зүйлийг оруулсан үүнд: 

 6.1 дүгээр зүйл. Хамрах хүрээ

 6.2 дугаар зүйл. Зорилго

 6.3 дугаар зүйл. Тодорхойлолт

 6.4 дүгээр зүйл. Эрх, үүргийг дахин нотлох

 6.5 дугаар зүйл. Олон улсын стандарт

 6.6 дугаар зүйл. Техникийн зохицуулалт

 6.7 дугаар зүйл. Тохирлын үнэлгээний журмын үр дүнг хүлээн зөвшөөрөх

 6.8 дугаар зүйл. Мэдээлэл, лавлагааны төв

 6.9 дүгээр зүйл. Техникийн зохицуулалт, стандарт болон тохирлын үнэлгээний журмын дэд

хороо

 6.10 дугаар зүйл. 16 дугаар бүлгийг үл хэрэглэх тухай


