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 Хяналтаас чөлөөлөх  Саатуулах

 Гүний хяналтад шилжүүлэх  Шийтгэвэр ногдуулах

Хүлээн зөвшөөрсөн

Овог, нэр: Албан тушаал:

Эхэлсэн: 20___он ___ сар ___ өдөр, ___ цаг ___ мин;___Дууссан: 20___он ___ сар ___ өдөр, ___ цаг ___ мин;

Тээвэрлэлт, сав баглаа, боодол, хаяг шошгод тавигдах шаардлага

СТЗТҮИТ хуулийн 13.2, 

14.2, 14.7 заалт,              

ЭАТ хуулийн 8.1, 8.3 заалт, 

РДТ хуулийн 8.2, 8.3,14.1.3; 

19.2.1,  РХССТТА журмын 

3.1       ТББҮМУЗЗНУХН 

журмын 1.7, 3.1, 3.2.5, 3.5 

заалт.

Радио долгион ашиглагч тоног, төхөөрөмж нь Монгол 

Улсын итгэмжлэгдсэн баталгаажуулалтын 

байгууллагаас олгосон  эсхүл олон улс, бүс нутгийн 

байгууллага, худалдааны түнш орнуудтай байгуулсан 

гэрээ, хэлэлцээрээр  хүлээн зөвшөөрсөн  тохирлын  

гэрчилгээ, нийлүүлэгчийн мэдэгдэл, аюулгүйн тэмдэг, 

сорилтын дүнтэй.

Төхөөрөмжийг нийлүүлэгч, захиалагч байгууллагатай 

байгуулсан худалдах, худалдан авах гэрээ эсвэл 

түүнтэй адилтгах баримт бичигтэй

II. БИЕТ ҮЗЛЭГ ШАЛГАЛТ

ХЭХТ хуулийн 11.1, 12.2 

заалт.                  

№ № 9.6.2.РАДИО ДОЛГИОН АШИГЛАДАГ 

ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙГ ИМПОРТЛОХ 

ҮЕИЙН ХЯНАЛТЫН ХУУДАС(хяналтын хуудасны дугаар)

Импортлогчийн нэр:

Регистрийн дугаар:

ТББҮМУЗЗНУХНЖурам-ын 

3.3.1, ЭАТ хуулийн 8.1     

Бүтээгдэхүүний нэр төрөл, тоо хэмжээ, сав, баглаа

боодол, хаяг, шошго, зориулалт, төлөв байдал нь

дагалдах баримт бичигт заасан мэдээлэлтэй нийцсэн.

Хяналт хийсэн улсын /ахлах/ 

БАТАЛГААЖУУЛАЛТ

ЭАТ хуулийн, 8.5. заалт, 

Хадгалах нөхцөл, тээвэрлэх арга (зөвхөн дээш

харуулах, хагарах шил, давхарлан хураах тоо, гм)

бичигдсэн

85171100/Шугамын телефон аппарат (гар харилцуур нь утасгүй)/, 85171200 /Үүрэн сүлжээ эсвэл утасгүй 

бусад сүлжээний зориулалтын телефон/, 85171800 /Бусад/, 85176100 /Суурин станц/, 85176210 /Сүлжээний 

холболтын карт/, 85176220 /Модем/, 85176230 /Рүүтэр, бридж, хаб, репитер, адаптор/, 

85176240/Мультиплексер, дамжуулагч, хүлээн авагч, конвертер/, 85176290 /Бусад/, 85176900 /Бусад/ , 

85177000/Эд анги/, 85255000 /Дамжуулах аппарат/, 85256000/Корпуст нь хүлээн авах аппарат угсрагдсан 

дамжуулах аппарат/, 85261000/Радиолокаторын (радар)-ын аппарат/, 85269100/Радионавигацийн 

тусламжийн аппарат/, 85269200/Радиогийн алсын удирдлагын аппарат/, 85271900 /Бусад/, 85272900/Бусад/            

үгүй

Төхөөрөмжийг нийлүүлэгч, үйлдвэрлэгч байгууллагатай 

байгуулсан захиалгын гэрээ эсвэл түүнтэй адилтгах 

баримт бичигтэй

№
Хууль тогтоомжийн 

нэр, заалт
Шаардлага

Шаардлага 

хангасан эсэх

тийм



Гарын үсэг: Овог, нэр: РД:

Утас: Гарын үсэг:

Овог, нэр:

Гарын үсэг:

/тэмдэг/

Товчилсон үгийн тайлал:
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Радио долгионы тухай хуулийн заалт: 

8.2. Хуульд өөрөөр заагаагүй бол иргэн, хуулийн этгээд тохирлын баталгаагүй радио тоног төхөөрөмж 

ашиглахыг хориглоно.

8.3.Хуульд өөрөөр заагаагүй бол радио холбооны сүлжээ сарниулах тоног төхөөрөмж ашиглах, 

импортлох, үйлдвэрлэх, худалдахыг хориглоно.

14.1.3. Техникийн шаардлага хангасан, тохирлын гэрчилгээтэй богино зайн радио төхөөрөмж ашиглана

19.2.1.энэ хуулийн 14 дүгээр зүйлд зааснаас бусад тохиолдолд радио төхөөрөмж импортлох, 

үйлдвэрлэх, худалдахыг сонирхогч этгээд Зохицуулах хороотай радио давтамжийн талаар урьдчилан 

тохирох;

Стандартчилал, техникийн зохицуулалт, тохирлын үнэлгээний итгэмжлэлийн тухай хуулийн 

заалт: 13.2. Тохирлын үнэлгээнд хүн, малын эрүүл мэнд, хүрээлэн байгаа орчин, улс орны аюулгүй 

байдал, нийтийн ашиг сонирхолд хохирол учруулж болзошгүй бүтээгдэхүүнийг заавал хамруулна.14.2. 

Монгол Улсаас олон улс, бүс нутгийн байгууллага, худалдааны түнш орнуудтай байгуулсан гэрээ, 

хэлэлцээрээр тохирсон тохирлын болон түүнтэй адилтгах тэмдэг, гэрчилгээг стандартчилал, техникийн 

зохицуулалтын асуудал хариуцсан төрийн захиргааны байгууллага хүлээн зөвшөөрнө.14.7. Хуульд 

өөрөөр заагаагүй бол энэ хуулийн 14.2-т заасны дагуу хүлээн зөвшөөрөгдсөн, хүчин төгөлдөр аюулгүйн 

тэмдэгтэй бүтээгдэхүүнийг зах зээлд нийлүүлэх, экспортод гаргах, импортоор оруулахад хяналт, 

тохирлын үнэлгээнд давтан хамруулахгүй.

Тохирлын баталгаатай бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг Монгол улсын зах зээлд нийлүүлэх, улсын 

хилээр нэвтрүүлэх журмын заалт: 1.7.Стандартчилал, техникийн зохицуулалт, тохирлын үнэлгээний 

итгэмжлэлийн тухай хуулийн дагуу Монгол Улсаас олон улс, бүс нутгийн байгууллага, худалдааны түнш 

орнуудтай байгуулсан гэрээ, хэлэлцээрээр стандартчилал, техникийн зохицуулалтын асуудал 

хариуцсан төрийн захиргааны байгууллага хүлээн зөвшөөрсөн тохирлын болон түүнтэй адилтгах 

тэмдэг, гэрчилгээтэй, мөн хүчин төгөлдөр аюулгүйн тэмдэгтэй бүтээгдэхүүнийг зах зээлд нийлүүлэх, 

улсын хилээр нэвтрүүлэхэд тохирлын үнэлгээнд давтан хамруулахгүй. 3.1. Аж ахуйн нэгж, байгууллага, 

иргэн нь жагсаалтад заасан бүтээгдэхүүнийг тохирлын баталгаанд хамруулсны дараа зах зээлд 

нийлүүлэх буюу улсын хилээр нэвтрүүлнэ. 3.2.5. Олон улс, бүс нутгийн байгууллага, худалдааны түнш 

орнуудтай байгуулсан гэрээ, хэлэлцээрээр хүлээн зөвшөөрсөн тохирлын болон түүнтэй адилтгах 

тэмдэг, гэрчилгээний баталгаат загвар.3.5. Энэхүү журмын 1.7-д хамаарах бүтээгдэхүүнийг зах зээлд 

нийлүүлэх, улсын хилээр нэвтрүүлэхэд хяналт, сорилт шинжилгээ давтан хийхээс чөлөөлнө.

Эрүүл ахуйн тухай хуулийн заалт: 

8.1. Түүхий эд, бараа, бүтээгдэхүүн, бодис, бэлдмэл, тэдгээрийн сав, баглаа боодол, тоног төхөөрөмж, 

багаж хэрэгсэл нь Монгол Улсын болон олон улсын стандарт, норматив, техникийн баримт бичиг, эрүүл 

ахуйн аюулгүйн үзүүлэлтийн шаардлагыг хангасан байна. 

8.3. Экспортлох, импортлох түүхий эд, бараа, бүтээгдэхүүн, бодис, бэлдмэл, техник, технологи нь хүний 

эрүүл мэнд, хүрээлэн байгаа орчинд сөрөг нөлөөгүй, эрүүл ахуйн шаардлага хангасан болохыг нотлох 

эрх бүхий байгууллагаас олгосон гэрчилгээтэй байна. 

8.5. Бараа, бүтээгдэхүүн, бодис, бэлдмэлийг эрүүл ахуйн шаардлагын дагуу хадгалж, зориулалтын 

тээврийн хэрэгслэлээр тээвэрлэнэ.
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РТАҮАЗХЖурам-Радио төхөөрөмж ажиллуулах, үйл ажиллагааг нь зогсоох, хориглох журмын 3.1 

заалт: (Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны 2019 оны 55 дугаар тогтоолын хавсралтаар 

батлагдсан)

3.1: Сарниулах төхөөрөмжийг ашиглах эрх бүхий этгээд нь тухайн сарниулах төхөөрөмжийг импортлох 

тохиолдолд Радио долгионы тухай хуулийн 19.1.2-д заасны дагуу Зохицуулах хороонд урьдчилан 

мэдэгдэж, техникийн үзүүлэлтийг хянуулсан байна.   

Хэрэглэгчийн эрхийг хамгаалах тухай хуулийн заалт: 11.1. Хэрэглэгч, үйлдвэрлэгч, гүйцэтгэгч бараа 

худалдах, худалдан авах, нийлүүлэх, ажил гүйцэтгэх, үйлчилгээ үзүүлэх тухай гэрээг бичгээр болон 

амаар хийж болно.12.2. Худалдагч барааг худалдаанд гаргахдаа үйлдвэрлэгч /нийлүүлэгч/-ээс энэ 

хуулиар тогтоосон шаардлагыг хангасан бараа нийлүүлэх талаар зохих гэрээг байгуулсан байна.


