БҮГД НАЙРАМДАХ БАНГЛАДЕШ АРД УЛС
ХӨНГӨЛӨЛТИЙН ҮНДЭСНИЙ ЖАГСААЛТ (БТКУС 2017)

д/д

БТКУС
2017

1

0501.00.00

2

0504.00.00

3
4
5

0506.10.00
0510.00.10
0510.00.90

6

0801.11.10

7

0801.11.90

8

0801.12.10

9

0801.12.90

10

0801.19.10

11

0801.19.90

12

0904.11.10

13

0904.11.90

14

0908.11.10

15

0908.11.90

16

0908.12.10

17

0908.12.90

18

0908.21.10

19

0908.21.90

20

0908.22.10

21

0908.22.90

22

0908.31.10

(АНДХХ-ийн 4 дэх шатны хэлэлцээ)
Хөнгөлөлттэй
Барааны бичиглэл
тарифын
хэмжээ (%)
Хүний үс болон хаягдал, боловсруулаагүй
20
Шинэ, хөргөсөн, хөлдөөсөн, давсны уусмалд давсалсан,
хатаасан, утсан малын өлөн гэдэс, давсаг болон ходоод
20
(загас орохгүй)
Хүчлээр боловсруулсан оссейн болон яс
20
Булчирхай (өнчин тархи орно)
20
Бусад
20
Hаргилын самар: шинэ, эсхүл хатаасан (боодолтой / 2.5 кг
60
хүртэлх хэмжээгээр лаазалсан)
Hаргилын самар: шинэ, эсхүл хатаасан (боодолтой / 2.5 кг
60
хүртэлх хэмжээгээр лаазалсан нь орохгүй)
Дотор хальс (эндокарп)-тай наргилын самар (боодолтой /
70
2.5 кг-аар лаазалсан)
Дотор хальс (эндокарп)-тай наргилын самар (боодолтой /
70
2.5 кг хүртэлх хэмжээгээр лаазалсан нь орохгүй)
Наргил модны самар (хатаагаагүй), шинэ, эсхүл хатаасан
70
(боодолтой / 2.5кг хүртэлх хэмжээгээр лаазалсан)
Наргил модны самар (хатаагаагүй), шинэ, эсхүл хатаасан
(боодолтой / 2.5кг хүртэлх хэмжээгээр лаазалсан нь
70
орохгүй)
Чинжүү, бутлаагүй, нунтаглаагүй (боодолтой/ 2.5 кг
10
хүртэлх хэмжээгээр лаазалсан)
Чинжүү, бутлаагүй, нунтаглаагүй (боодолтой/ 2.5 кг
10
хүртэлх хэмжээгээр лаазалсан нь орохгүй)
Задь, бутлаагүй, эсхүл нунтаглаагүй (боодолтой / 2.5 кг
10
хүртэлх хэмжээгээр лаазалсан)
Задь, бутлаагүй, эсхүл нунтаглаагүй (боодолтой / 2.5 кг
10
хүртэлх хэмжээгээр лаазалсан нь орохгүй)
Задь, буталсан, эсхүл нунтагласан, (боодолтой / 2.5 кг10
аар лаазалсан)
Задь, буталсан, эсхүл нунтагласан, (боодолтой / 2.5 кг10
аар лаазалсан орохгүй)
Задийн
бүрхүүл,
бутлаагүй,
эсхүл
нунтаглаагүй
10
(боодолтой / 2.5 кг хүртэлх хэмжээгээр лаазалсан)
Задийн
бүрхүүл,
бутлаагүй,
эсхүл
нунтаглаагүй
(боодолтой / 2.5 кг хүртэлх хэмжээгээр лаазалсан нь
10
орохгүй)
Задийн бүрхүүл, буталсан, эсхүл нунтагласан (боодолтой
10
/ 2.5 кг хүртэлх хэмжээгээр лаазалсан)
Задийн бүрхүүл, буталсан, эсхүл нунтагласан (боодолтой
10
/ 2.5 кг хүртэлх хэмжээгээр лаазалсан нь орохгүй)
Кардамон, бутлаагүй, эсхүл нунтаглаагүй (боодолтой / 2.5
10
1

23

0908.31.90

24

0908.32.10

25

0908.32.90

26

1001.11.10

27

1001.11.90

28

1001.19.10

29

1001.19.90

30

1007.10.10

31

1007.10.90

32

1007.90.10

33

1007.90.90

34

1008.21.10

35

1008.21.90

36

1008.29.10

37

1008.29.90

38

1008.30.10

39

1008.40.10

40

1008.50.10

41

1008.60.10

42

1008.90.10

43

1103.20.00

44

1104.23.00

45

1202.30.10

46

1202.42.10

47
48

1203.00.00
1210.10.10

кг хүртэлх хэмжээгээр лаазалсан)
Кардамон, бутлаагүй, эсхүл нунтаглаагүй (боодолтой / 2.5
кг хүртэлх хэмжээгээр лаазалсан нь орохгүй)
Кардамон, буталсан, эсхүл нунтагласан (боодолтой/2.5 кгаар лаазалсан)
Кардамон, буталсан, эсхүл нунтагласан (боодолтой / 2.5
кг хүртэлх хэмжээгээр лаазалсан нь орохгүй)
Хатуу эрдэнэ шишийн үр, боодолтой / 2.5 кг хүртэлх
хэмжээгээр лаазалсан
Хатуу эрдэнэ шишийн үр (боодолтой / 2.5 кг хүртэлх
хэмжээгээр лаазалсан нь орохгүй)
Үрнээс бусад хатуу эрдэнэ шиш, боодолтой/ 2.5кг хүртэлх
хэмжээгээр лаазалсан
Үрнээс бусад хатуу эрдэнэ шиш, (боодолтой/ 2.5 кг
хүртэлх хэмжээгээр лаазалсан нь орохгүй)
Үр тарианы улаан буурцагны үр (боодолтой, 2.5 кг
хүртэлх хэмжээгээр лаазалсан)
Үр тарианы улаан буурцагны үр (боодолтой, 2.5 кг
хүртэлх хэмжээгээр лаазалсан нь орохгүй)
Үр тарианы улаан буурцаг, үрнээс бусад (боодолтой, 2.5
кг хүртэлх хэмжээгээр лаазалсан)
Үр тарианы улаан буурцаг, үрнээс бусад (боодолтой, 2.5
кг хүртэлх хэмжээгээр лаазалсан нь орохгүй)
Шар будааны үр, боодолтой/ 2.5 хүртэлх хэмжээгээр
лаазалсан
Шар будааны үр, боодолтой/ 2.5 кг хүртэлх хэмжээгээр
лаазалсан нь орохгүй
Шар будаа, үрнээс бусад (боодолтой/ 2.5 кг хүртэлх
хэмжээгээр лаазалсан)
Шар будаа, үрнээс бусад (боодолтой/ 2.5 кг хүртэлх
хэмжээгээр лаазалсан нь орохгүй)
Канари үр (боодолтой/ 2.5 кг хүртэлх хэмжээгээр
лаазалсан
Фонио (дижитариа) боодолтой/ 2.5 кг хүртэлх хэмжээгээр
лаазалсан
Чиноа (Ченеподиум чиноа), боодолтой/ 2.5 кг хүртэлх
хэмжээгээр лаазалсан
Арван улаан буудайг хольж сонгон үржүүлж гаргасан
тариа, боодолтой / 2.5кг хүртэлх хэмжээгээр лаазалсан
Бусад үр тариа, боодолтой / 2.5кг хүртэлх хэмжээгээр
лаазалсан
Булцуу
Бусад боловсруулсан үр (жишээ нь: хальстай,
хальсалсан, зүссэн, эсхүл нунтагласан) эрдэнэшиш, өөр
хэсэгт дурдагдаагүй
Газрын самарны үр, хуураагүй , эсхүл болгоогүй,
боодолтой / 2.5 кг хүртэлх хэмжээгээр лаазалсан
Бусад газрын самар, ястай боодолтой / 2.5 кг хүртэлх
хэмжээгээр лаазалсан
Hаргил модны самрын зөөлөн эд
Нарсны боргоцой, шинэ , эсхүл хатаасан, үрлэн
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10
10
10
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

49

1211.30.10

50

1211.50.10

51

1211.90.11

52

1211.90.21

53

1212.92.10

54

1212.93.10

55

1212.94.10

56

1212.99.10

57

1213.00.10

58

1214.10.10

59

1214.90.10

60

1302.12.00

61

1404.20.10

62
63
64

1508.10.00
1512.11.00
1512.21.00

65

1512.29.00

66

1513.11.00

67

1513.19.00

68

1514.11.00

69

1515.21.00

70

1801.00.00

71
72

1802.00.00
1803.10.00

73

1803.20.00

хэлбэртэй бус бутлаагүй, нунтаглаагүй боодолтой / 2.5кг
хүртэлх хэмжээгээр лаазалсан
Дал модны навч, боодолтой / 2.5 кг хүртэлх хэмжээгээр
лаазалсан
Зээргэнэ, боодолтой / 2.5кг хүртэлх хэмжээгээр
лаазалсан
Үнэртэнд хэрэглэгддэг Агар зэрэг ургамал болон
тэдгээрийн зүйл, боодолтой / 2.5 кг хүртэлх хэмжээгээр
лаазалсан
Ургамал болон тэдгээрийн зүйл, эмзүйн
зориулалттай, боодолтой / 2.5 кг хүртэлх хэмжээгээр
лаазалсан
Хуайс модны шош (арцны ногоон мод) боодолтой / 2.5 кг
хүртэлх хэмжээгээр лаазалсан
Чихрийн нишингэ, боодолтойи /2.5 кг хүртэлх хэмжээгээр
лаазалсан
Цикори үндэс, боодолтой / 2.5 кг хүртэлх хэмжээгээр
лаазалсан
Хүний хэрэгцээнд зориулсан хүнсний ногоо, ургамлын
гаралтай бүтээгдэхүүн, өөр бусад хэсэгт заагаагүй, эсхүл
ороогүй, боодолтой / 2.5кг хүртэлх хэмжээгээр лаазалсан
Амуу тарианы сүрэл болон хивэг, бэлтгээгүй, огтолж
тайрсан , эсхүл тайраагүй, үрлэн хэлбэрт шахсан,
боодолтой/ 2.5 кг хүртэлх хэмжээгээр лаазалсан
Царгасны (alfalfa) буталмал болон хорголж, боодолтой /
2.5кг хүртэлх хэмжээгээр лаазалсан
Царгасны (alfalfa) буталмал болон хорголжоос бусад
малын тэжээлийн бүтээгдэхүүн, боодолтой, 2.5кг хүртэлх
хэмжээгээр лаазалсан
Ургамлын шүүс болон ханд
Хөвөнгийн ноолуур, боодолтой/ 2.5кг хүртэлх хэмжээгээр
лаазалсан
Боловсроогүй газрын самрын тос
Боловсроогүй наранцэцгийн үр, эсхүл
Боловсроогүй хөвөнгийн ургамлын үрийн тос, госсипол
Шүүн цэвэршүүлсэн хөвөнгийн ургамлын үрийн тос болон
түүний хэсэг, химийн аргаар өөрчлөөгүй
Боловсроогүй наргил модны самрын тос
Наргил модны самрын тос, боловсруулаагүй хэсэг
орохгүй, шүүж цэвэршүүлсэн, эсхүл цэвэршүүлээгүй,
гэхдэ химийн аргаар өөрчлөөгүй
Боловсруулаагүй рапс, эсхүл боловсруулаагүй рапсын
тос
Боловсроогүй эрдэнэ шишийн тос
Какаоны шош, бүтнээрээ, эсхүл хагалсан, түүхий , эсхүл
хуурсан
Какаоны хальс болон бусад хаягдал
Какаоны түрхлэг, тосноос нь салгасан
Какаоны түрхлэг, бүхлээр нь, эсхүл хэсэгчилж тосноос нь
салгасан
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20
20
20

20
20
20
20
20

20
20
20
20
20
20
20
20
20
30
20
20
20
20
20
20
20

74
75

2401.10.00
2504.10.00

76

2504.90.00

77

2505.10.00

78

2505.90.00

79
80
81
82
83

2506.20.00
2508.50.00
2508.70.00
2518.20.00
2518.30.00

84

2528.00.00

85

2529.22.00

86

2529.30.00

87

2601.11.00

88

2601.12.00

89

2601.20.00

90

2602.00.00

91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105

2603.00.00
2604.00.00
2605.00.00
2606.00.00
2607.00.00
2608.00.00
2609.00.00
2610.00.00
2611.00.00
2612.10.00
2612.20.00
2613.10.00
2613.90.00
2614.00.00
2615.10.00

106

2615.90.00

107
108
109

2616.10.00
2616.90.00
2617.10.00

110

2619.00.00

Гол судлыг нь салгаагүй түүхий тамхи
Байгалийн бал чулуу, нунтаг болон ширхэг хэлбэр орно
Байгалийн бал чулуу, нунтаг болон ширхэг хэлбэр
орохгүй
Цахиурлаг элс болон кварцан элс
Байгалийн элс, өнгө оруулаагүй (цахиур элс, кварц эслс
болон металл агуулсан элс орохгүй)
Кварцит
Андалусит, кианит болон силлиманит
Шамот, эсхүл газрын динас
Бүрэн шатаасан болон жигнэсэн доломит
Доломит (балбар) дагтаршуулсан холимог
Байгалын борын хүчлийн давс болон түүний баяжмал
(шатаасан, эсхүл шатаагаагүй)
97%-иас дээш кальцийн фторт нэгдэл агуулсан хайлуур
жонш
Цанар (лейцит); мана (нефелин) ба манат таланс
(нефелин-сиенит)
Бөөмнөрөөгүй төмрийн хүдэр болон баяжмал, шатаасан
төмөр пиритээс бусад
Бөөмнөрсөн төмрийн хүдэр болон баяжмал, шатаасан
төмөр пиритээс бусад
Шатаасан төмөр пирит
Мангааны хүдэр болон баяжмал, төмөр агуулсан
мангааны хүдэр болон 20% болон түүнээс их мангааны
баяжмал, хуурай жингээр тооцоолсон
Зэсийн хүдэр болон баяжмал
Никель хүдэр болон баяжмал
Кобальт хүдэр болон баяжмал
Хөнгөн цагааны хүдэр болон баяжмал
Хар тугалганы хүдэр болон баяжмал
Цайрын хүдэр болон баяжмал
Тугалганы хүдэр болон баяжмал
Хромын хүдэр болон баяжмал
Вольфрамын хүдэр болон баяжмал
Ураны төмөрлөг болон баяжмал
Торийн хүдэр болон баяжмал
Шатаасан молибдений хүдэр болон баяжмал
Молибдений хүдэр болон баяжмал, шатаасан нь орохгүй
Титаны хүдэр болон баяжмал
Цирконий хүдэр болон баяжмал
Ниобиум, Тантал болон ванадын хүдэр болон
баяжмалууд
Мөнгөний хүдэр болон баяжмал
Үнэт металлын хүдэр болон баяжмал (мөнгө орохгүй)
Сурьма-н хүдэр болон баяжмал
Нүүрсний хог хаягдал (буталсан хог хаягдлаас бусад)
өнгөр болон бусад
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50
10
20
10
10
20
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20
20
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20
20
20
20
60
60
20
20
20
60
20
60
60
60
60
20
20
20
60
60
60
20
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111

2620.11.00

112

2620.21.00

113
114

2620.29.00
2620.30.00

115

2620.60.00

116

2620.91.00

117

2621.90.10

118

2621.90.90

119

2702.10.00

120

2702.20.00

121

2703.00.00

122

2704.00.00

123
124
125

2707.10.00
2707.20.00
2707.40.00

126

2708.20.00

127
128
129
130
131
132

2711.11.00
2711.12.00
2713.11.00
2716.00.00
2801.20.00
2801.30.00

133

2803.00.00

134

2805.30.00

135

2813.90.00

136

2816.40.00

137
138

2817.00.00
2818.10.00

139

2821.20.00

140
141
142

2824.10.00
2825.60.00
2826.12.00

Техникийн цинк
Хар тугалгатай шингэн шатахууны хаягдал болон нийлэг
бус хаягдал
Бусад хар тугалга агуулсан хог, үнс, шаар
Зэс агуулсан бусад хог, үнс, шаар
Хүнцэл, мөнгөн ус, талли, эсхүл тэдгээрийн хольцыг
агуулсан, хүнцэл, эсхүл тэдгээр металлыг гарган авах,
эсхүл тэдгээрийн химийн нэгдлийг үйлдвэрлэхэд
хэрэглэгддэг шаараг үнс болон үлдэгдэл
Антимон, берилл, кадми, хром, эсхүл тэдгээрийн нэгдэл
агуулсан хог, үнс, шаар
Хүрэн манжингийн молексын үлдэгдлээс олж авсан
түүхий калийн давс
Бусад хог болон үнс
Хүрэн нүүрс, нунтагласан, эсхүл нунтаглаагүй, гэхдээ
бөөмнөрүүлээгүй
Бөөмнөрсөн хүрэн нүүрс
Хүлэр (хүлрийн хаягдал орно), бөөмнөрүүлсэн , эсхүл
бөөмнөрүүлээгүй
Чулуун нүүрс, хүрэн нүүрс болон хүлрийн бөөмнөрүүлсэн,
эсхүл бөөмнөрүүлээгүй кокс болон хагас кокс; хийн
зуухны нүүрс (реторт нүүрс)
Бензол (бензен)
Толуол
Нафтален
Чулуун нүүрсний давирхай, эсхүл бусад эрдэс
давирхайнаас гаргаж авсан цөвийн кокс
Шингэрүүлсэн байгалийн хий
Шингэрүүлсэн пропан
Шатаагүй газрын тосны кокс
Цахилгаан эрчим хүч
Йодийн нэгдэл
Флуорин, бромин
Нүүрс (нүүрсний хөө болон нүүрсний бусад хэлбэрүүд,
бусад хэсэгт заагаагүй, эсхүл ороогүй)
Түүхий газрын металл, скандий болон иттрий (хольсон,
эсхүл холиогүй)
Металл бус хүхэрлэг нэгдэл ( карбон дисульфид орохгүй)
фосфор трисульфид
Мөнгөн цагаан (Стронти) болон барийн оксид, гидроксид
болон пероксид
Цайрын оксид, цайрын исэл
Хиймэл корунд, химийн аргаар тогтоогоогүй
Төмрийн исэл болон усан исэл; Fe2O3-д тооцсоноор
жингийн 70% буюу түүнээс дээш хэсэгт төмрийн исэл
агуулсан шороон будаг.
Хар тугалга дан исэл
Германы оксид болон цирконий диоксид
Хөнгөн цагааны фторт нэгдэл
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60
60
60
60
60

60
20
60
20
20
20
10
20
20
20
20
20
20
20
60
20
20
10
20
20
20
10
20
20
30
20
20

143
144
145
146

2826.30.00
2827.41.00
2830.10.00
2831.90.00

147

2833.29.90

148

2835.24.00

149

2836.99.90

150

2841.69.00

151
152

2841.80.00
2843.90.10

153

2843.90.90

154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165

2901.10.00
2901.21.00
2901.22.00
2901.23.00
2901.24.00
2902.11.00
2902.20.00
2902.30.00
2902.41.00
2902.42.00
2902.43.00
2902.44.00

166

2902.50.10

167

2902.50.90

168
169

2902.60.00
2902.70.00

170

2903.11.00

171

2903.21.00

172

2903.29.00

173

2903.31.00

174

2903.76.00

175
176
177
178
179

2903.77.10
2903.77.20
2903.77.30
2903.77.40
2903.77.50

Натрийн гексафлуоралуминат (нийлэг криолит)
Зэсийн хлорт оксид болон хлорид хэт исэл
Натрийн сульфид
Дитионит болон сульфоксилат ( натри орохгүй)
Сульфат, квасц, пероксосульфат (персульфат), бусад
хэсэгт заагаагүй
Калийн фосфат
Бусад карнонат, пероксокарбонат (төмөр агуулсан
карбонат орохгүй)
Хар хүрэн марганцын хүдэр, марганцын хүчлийн давс
болон марганц хүчлийн давс (калийн марганц хүчлийн
давс орохгүй)
Вольфрам хүчлийн давс
Цисплатин, оксалиплатин, карбоплатин
Үнэт металлын органик бус, эсхүл органик нэгдэл, химийн
аргаар тодорхойлсон, эсхүл тодорхойлоогүй, мөнгө болон
алтны нэгдэл орохгүй, үнэт металлын хайлш (хольц)
Ацилик гидрокарбон, ханасан
Этилин
Пропен (пропилин)
Бутен (бутелен) болон тэдгээрийн изомер
Бута-1,3-диэн болон изопрен
Циклогексин
Бензол (бензин)
Толуол
о-ксилол
м-ксилол
п-ксилол
Ксилолын изомерийн холимог
НӨАТ-ийн бүртгэлтэй үйлдвэрлэгчийн импортолсон
стирол
НӨАТ-ийн бүртгэлтэй үйлдвэрлэгчээс бусад этгээдийн
импортолсон стирол
Этилбензол
Кумен
Хлорометан (метил хлорид) болон хлорэтан (этил
хлорид)
Венил хлорид (хлорэтилин)
Цагираг бус ханаагүй нүүрс устөрөгчийн хлорт уламжлал,
өөр газар тодорхойлоогүй
Этилин дибромид (1,2 дибромоэтан)
Бромохлорид-флюрометан, бромотрифлюрометан болон
дибромотетрафлюроэтан
Трихлорфлюрометин
Ди-хлоридфлюрометин
Трихлоротрифлюроэтан
Дихлоротитрафлюраетан болон хлоропентафлюрпэтан
Зөвхөн флуорин болон хлориноор галогенжсэн бусад
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20
20
10
20
20
20
10
20
20
20
20
15
30
30
30
30
30
30
10
30
30
30
10
10
10
30
30
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

180

2903.78.00

181

2903.92.00

182
183

2905.11.10
2905.11.90

184

2905.12.10

185

2905.12.90

186
187

2905.13.00
2905.14.00

188

2905.16.10

189

2905.16.90

190

2905.17.00

191
192

2905.19.00
2905.22.00

193

2905.31.10

194

2905.31.90

195

2905.32.00

196

2905.41.00

197
198
199
200

2905.42.00
2905.43.00
2905.44.00
2905.51.00

201

2906.12.00

202
203

2907.11.00
2907.12.00

204

2907.13.00

205
206
207
208

2907.15.00
2907.19.00
2907.21.00
2907.22.00

209

2907.23.00

210
211
212

2907.29.00
2908.91.00
2908.92.00

үүсмэл
Бусад галогенжсэн үүсмэл
Гексахлорбензин (клофенотан1,1,1-трихлор-2,2,бис (пхлорофенил этан)
Метанол (метилийн спирт)
Метанол (метилийн спирт)
НӨАТ-ийн бүртгэлтэй бэх үйлдвэрлэгчийн импортолсон
изопропил спирт
НӨАТ-ийн бүртгэлтэй бэх үйлдвэрлэгчээс бусад
этгээдийн импортолсон изопропил спирт
Бутан-1-ол (н-бутил алкохол)
Бусад бутанолууд, өөр бусад заагдаагүй
НӨАТ-ийн бүртгэлтэй ортофталат үйлдвэрлэгчийн
импортолсон октанол, октил спирт болон тэдгээрийн
изомир
НӨАТ-ийн бүртгэлтэй ортофталат үйлдвэрлэгчээс бусад
этгээдийн импортолсон октанол, октил спирт болон
тэдгээрийн изомир
Додекан-1-ол
(лаурилийн
спирт),
гексадекан-1-ол
(цетилин спирт) болон октадекан-1-ол (стерилийн спирт)
Бусад ханасан моногидрид спирт, бусад газар заагдаагүй
Цагираг бус терпений спирт
НӨАТ-ийн бүртгэлтэй “PET” ялтас үйлдвэрлэгчийн
импортолсон этилин гликол
НӨАТ-ийн бүртгэлтэй “PET” ялтас үйлдвэрлэгчээс бусад
этгээдийн импортолсон этилин гликол
Пропилин гликол (пропен-1, 2-диол)
2-Этил-2
(гидроксиметил)
пропен-1,
3-диол
(триметилпропен)
Пентаэритрол
Маннитол
Д-глюцитол (сорбитол)
Этхлорвинол
Циклогексанол,
метилциклогексанол
болон
диметилциклогексанол
Фенол (гидроксибензол) болон түүний давс
Црезол болон түүний давс
Оцтилфенол, нонилфенол болон тэдгээрийн изомер
болон давс
Нафтол болон түүний давс
Бусад дан фенол, бусад газар заагдаагүй
Ресорцинол болон түүний давс
Гидрокюнон (кюнол) болон түүний давс
4,4-изопропилидендифенол
(би-спинол)
А,
дипенилолпропан болон түүний давс
Бусад полифенол, бусад газар заагдаагүй
Диносеб болон түүний давс
4,6-Динитро-о-кресол болон тэдгээрийн давс
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20
20
10
10
10
10
10
10
10

10
10
10
10
10
10
30
30
10
10
10
20
20
30
30
30
30
20
30
30
30
20
20
20

213

2908.99.00

214

2909.11.00

215

2909.19.00

216

2909.20.00

217

2909.44.00

218
219
220
221
222

2910.20.00
2910.30.00
2910.40.00
2910.50.00
2910.90.00

223

2911.00.00

224

2912.49.00

225
226
227
228
229
230

2912.50.00
2914.23.00
2914.31.00
2915.36.00
2916.32.00
2916.34.00

231

2916.39.00

232
233
234
235
236
237
238
239

2918.12.00
2918.13.00
2918.18.00
2920.11.00
2921.22.00
2922.14.00
2922.43.00
2922.44.00

240

2924.23.00

241
242
243

2924.24.00
2925.12.00
2930.80.00

244

2933.55.00

245

2937.19.90

Галогенжуулсан, нитритжүүлсэн Фенол, эсхүл фенолалкохолийн нэгдэл, бусад хэсэгт заагаагүй
Диэтил нийлмэл эфир
Бусад
тогтмол
бус
эфир
болон
тэдгээрийн
галогенжуулсан, нитритжүүлсэн нэгдэл, бусад хэсэгт
заагаагүй
Цицланик, цицленик, эсхүл циклотерпэникийн нийлмэл
эфир,
Бусад этилин глюцол, эсхүл диэтилин глюцолийн дан
алкил нийлмэл эфир
Метилоксирин (пропилин оксид)
1-хлор-2,3-епоксипропанин (эпихлоргидрин)
Ди-элдрин
Эндрин
Бусад
Ацетал, хагас ацетал (хүчилтөрөгчийн бусад үүрэгт бүлэг
агуулсан, эсхүл агуулаагүй) тэдгээрийн галогенжуулсан,
сульфжуулсан, нитрожуулсан, нитрозжуулсан уламжлал.
Бусад алдегид-алкохол, алдегидийн нийлмэл эфир,
алдегид-фенол болон бусад хүчилтөрөгчийн бүтэцтэй
алдегид, (бусад газар заагаагүй)
Алдегидийн цикл полимер
Ион болон метилион
Фенилацетон (фенилпропан-2-1)
Диносеб ацетат
Бензоилийн хэт эсэл болон бензоил хлорид
Фенилцууны хүчил болон түүний давс
Бусад цагираг бус монокарбоксил хүчил, түүний ангидрид,
галид, хэт исэл, хэт исэлт хүчил болон тэдгээрийн
уламжлал
Дарсны хүчил
Дарсны хүчлийн давс болон нийлмэл эфир
Хлорбензил
Паратион болон паратион-метил
Гексаметиленедиамин болон тэдгээрийн давс
Декстропропоксин болон тэдгээрийн давс
Антраниликийн хүчил болон тэдгээрийн давс
Тилидин болон тэдгээрийн давс
2-Ацетамидобензоликийн хүчил (Н-ацетилантраниликийн
хүчил) болон тэдгээрийн давс
Этинамат
Глютэтимид
Каптафол болон метамидофос
Лопразолам, меклокуалон, метакуалон болон зипепрол
болон тэдгээрийн давс
Бусад полипептидийн гормон, протейн гормон болон
глюкопротейн гормон, тэдгээрийн дериватив ба бүтцийн
анализ, бусад газар заагдаагүй
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20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

246

2937.50.00

247

2937.90.00

248

3204.11.00

249

3210.00.10

250
251
252
253

3301.29.00
3502.11.00
3507.90.10
3507.90.90

254

3702.31.00

255

3702.52.00

256

3702.55.00

257

3702.96.00

258

3706.90.10

259

3802.10.00

260

3803.00.00

261

3808.91.29

262

3809.91.00

263

3823.13.00

264

3824.30.00

265
266

3901.40.00
3901.90.00

267

3907.99.10

268

3907.99.90

269

3909.31.10

270

3909.31.90

Простагландис, тромбоксан болон лейкотрин, тэдгээрийн
дериватив ба бүтцийн анализ
Бусад гормон, Простагландис, тромбоксан болон
лейкотрин,
байгалийн,
эсхүл
синтезээр
дахин
үйлдвэрлэсэн, тэдгээрийн дериватив ба бүтцийн анализ
Дисперс (булинга) будагч бодис, түүнд суурилсан
бэлдмэл
Агаарын хөлөг, нисдэг тэрэгний будаг. Бангладеш
Биман/Нислэгийн клуб/ЗГ-ын байгууллагууд
Эфирийн тос, бусад хэсэгт заагаагүй
Өндөгний уураг, хатаасан
Стрептокиназ
Бусад фермент/бусад ферментийн бэлдмэл; Фермент
Өргөн нь 105 мм-ээс ихгүй, хуйлсан, нүхлээгүй, өнгөт
гэрэл зурганд зориулсан гэрэл зургийн хальс (полихром)
Бусад өнгөт гэрэл зураг авахад зориулсан гэрэл зургийн
хальс (полихром), хуйлсан, өргөн нь 16 мм-эс ихгүй
Өргөн нь 16 мм боловч 35 мм-ээс ихгүй, урт нь 30 м,
хуйлсан, бусад өнгөт гэрэл зураг авахад зориулсан гэрэл
зургын хальс (полихром)
Өргөн нь 35 мм-ээс ихгүй, урт нь 30м-ээс ихгүй, хуйлсан,
бусад гэрэл зургийн хальс
Боловсролын болон сургалтын зориулалттай кино зураг
авалтын кинонд зориулсан хальс, 35мм-ийн өргөнтэй
Идэвхжүүлсэн нүүрс
Шингэн
модны
давирхай,
цэвэршүүлсэн
болон
цэвэршүүлээгүй
Бусад инсектицид (хортон шавьж устгагч), ХАА-н
хэрэгцээнд зориулаагүй, шумуул үргээгч хүж, шүршигчээс
бусад
Hэхмэл,
эсхүл
түүнтэй
төстэй
үйлдвэрлэлийн
зориулалттай
Шингэн модны давирхайн тослог хүчил
Металлын холбогч агуулсан болон хамтад нь хольсон,
шахаж бөөгнөрүүлээгүй металлын карбид
Этилин-альфа-олефин кополимер
Анхдагч төлөвт байгаа бусад этилийн полимер
НӨАТ-ийн
бүртгэлтэй
Лед
гэрлийн
чийдэн
үйлдвэрлэгчийн импортолсон бусад нийлмэл полиэфир,
ханаагүйгээс бусад
НӨАТ-ийн
бүртгэлтэй
Лед
гэрлийн
чийдэн
үйлдвэрлэгчээс бусад этгээдийн импортолсон
бусад
нийлмэл полиэфир, ханаагүйгээс бусад
НӨАТ-ийн бүртгэлтэй хөргөгч, хөлдөөгч үйлдвэрлэгчийн
импортолсон бусад амины давирхай Поли(метилен
фенил изоцианат) (боловсруулаагүй метил дифенил
диизоцианат
(MDI),
полидифенилметандиизоцианат
(MDI),
НӨАТ-ийн бүртгэлтэй хөргөгч, хөлдөөгч үйлдвэрлэгчээс
бусад этгээдийн импортолсон бусад амины давирхай
Поли(метилен фенил изоцианат) (боловсруулаагүй метил
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20
20
10
15
10
20
10
10
20
20
20
20
20
20
20
10
10
20
20
30
30
30

30

20

20

271

3909.39.00

272
273

4001.21.10
4001.21.90

274

4001.22.00

275

4001.29.00

276

4002.39.00

277

4006.10.00

278

4007.00.00

279

4009.11.00

280
281

4011.70.10
4015.11.00

282

4015.19.00

283

4017.00.00

284

4103.20.00

285

4107.92.00

286

4113.30.00

287

4302.11.00

288

4302.19.00

289

4302.20.00

290

4302.30.00

291
292
293

4401.21.00
4401.22.00
4402.10.00

дифенил
диизоцианат
(MDI),
полидифенилметандиизоцианат (MDI),
Бусад амины давирхай, Поли(метилен фенил изоцианат)
(боловсруулаагүй метил дифенил диизоцианат (MDI),
полидифенилметандиизоцианат (MDI) оруулаагүй
Байгалийн хаймар: Утаж боловсруулсан хуудас
Байгалийн хаймар: Утаж боловсруулсан хуудас
Техникийн хувьд жишиг тогтоосон байгалийн хаймар
(TSNR)
Бусад хэлбэрийн байгалийн хаймар
Туяагаар хүрээлсэн Изобутен-изопрен (бутил)-ий хаймар
(IIR)
Хаймар дугуйг сэргээн засахад зориулсан товгор
гадаргуут тууз
Хүхэржүүлсэн хаймран утас, томсон утас
Хатуу хаймраас бусад хүхэржүүлсэн хаймраар хийсэн
нарийн, бүдүүн хоолой болон шланг, Бэхжүүлээгүй буюу
өөр аргаар бусад материалаар чанаржуулаагүй, Нэмэлт
хэрэгсэлгүй
ХАА -н тээврийн хэрэгслийн
Мэс заслын бээлий
Мэс заслын бээлийнээс бусад хүхэржүүлсэн хаймраар
хийсэн таван хурууны бээлий, эрхий хуруутай болон
хуруугүй бээлий:
Бүх хэлбэрийн хатуу хаймар (эбонит гэх мэт), хатуу
хаймрын хаягдал болон өөдөс; хатуу хаймраар хийсэн
эдлэл.
Бусад арьс, шир (шинэ, эсхүл
аргаар чанарын
хамгаалалт
хийсэн,
гэхдээ
идээлээгүй,
элдэжзөөлрүүлээгүй, эсхүл цаашдын боловсруулалт хийгээгүй)
Үхэр, эсхүл адууны идээлэх буюу идээлж-хатаах
боловсруулалт хийсний дараа цаашдын боловсруулалт
хийсэн (элдэж зөөлрүүлсэн савхи орно), үсгүй,
хавтгайгаар зүссэн (хуулдас), эсхүл зүсээгүй (бүтэн), Зүйл
41.14-т зааснаас бусад савхи.
Хэвлийгээр явагч амьтны идээлэх буюу идээлж-хатаах
боловсруулалт хийсний дараа цаашдын боловсруулалт
хийсэн (элдэж зөөлрүүлсэн савхи орно), үсгүй,
хавтгайгаар зүссэн (хуулдас), эсхүл зүсээгүй (бүтэн), Зүйл
41.14-т зааснаас бусад савхи.
идээлсэн, эсхүл өнгө засал хийсэн ангийн үслэг арьс,
эгнээгүй
идээлсэн, эсхүл өнгө засал хийсэн ангийн үслэг арьс,
эгнээгүй, өөр газар тодорхойлоогүй
идээлсэн, эсхүл өнгө засал хийсэн толгой, сүүл, сарвуу
болон бусад хэсгээс огтолж авсан арьс, эгнээгүй
идээлсэн, эсхүл өнгө засал хийсэн толгой, сүүл, сарвуу
болон бусад хэсгээс огтолж авсан арьс, эгнээгүй
шилмүүст модны зоргодос, эсхүл цавчдас
шилмүүст бус модны зоргодос, эсхүл цавчдас
Хулс модны шахсан, эсхүл шахаагүй нүүрс (самар,
10

20
10
10
30
10
20
20
10
10
15
10
10

15

60

30

60

20
20
20
20
20
20
20

294

4406.10.00

295

4407.21.00

296

4407.22.00

297

4407.25.00

298

4407.26.00

299

4407.27.00

300

4407.28.00

301

4407.93.00

302

4407.94.00

303

4407.95.00

304

4408.10.00

305

4408.31.00

306

4412.31.00

307

4412.32.00

308

4412.39.00

309

4416.00.00

310

4503.90.00

311

4601.22.00

312

4601.93.00

хальсны нүүрс орно).
Төмөр замын , эсхүл трамвайны замын дэр мод, нэвчилт
хийгээгүй
Уртын дагуу хөрөөдсөн, эсхүл цавчсан, зүссэн, эсхүл
хуулсан зузаан нь 6мм-ээс их байх махогени мод.
Уртын дагуу хөрөөдсөн, эсхүл цавчсан, зүссэн, эсхүл
хуулсан зузаан нь 6мм-ээс их байх Вирола, имбуяа,
бальза мод.
Уртын дагуу хөрөөдсөн, эсхүл цавчсан, зүссэн, эсхүл
хуулсан зузаан нь 6мм-ээс их байх Dark Red Meranti, Light
Red Meranti and Meranti Bakauмод.
Уртын дагуу хөрөөдсөн, эсхүл цавчсан, зүссэн, эсхүл
хуулсан зузаан нь 6мм-ээс их байх White Lauan, White
Meranti, White Seraya, Yellow Meranti болон Alan мод.
Уртын дагуу хөрөөдсөн, эсхүл цавчсан, зүссэн, эсхүл
хуулсан зузаан нь 6мм-ээс их байх Сапелли мод.
Уртын дагуу хөрөөдсөн, эсхүл цавчсан, зүссэн, эсхүл
хуулсан зузаан нь 6мм-ээс их байх Ироко мод.
Уртын дагуу хөрөөдсөн, эсхүл цавчсан, зүссэн, эсхүл
хуулсан зузаан нь 6мм-ээс их байх агч мод.
Уртын дагуу хөрөөдсөн, эсхүл цавчсан, зүссэн, эсхүл
хуулсан зузаан нь 6мм-ээс их байх интоор мод.
Уртын дагуу хөрөөдсөн, эсхүл цавчсан, зүссэн, эсхүл
хуулсан зузаан нь 6мм-ээс их байх чандруу мод.
Шилмүүст модон Фанер хийх, наамал фанер, эсхүл
түүнтэй төстэй давхарласан наамал мод хийх
зориулалтын хуудас болон уртын дагуу хөрөөдсөн,
зүссэн, эсхүл хуулсан зузаан нь 6 мм-ээс ихгүй байх
бусад мод.
Dark Meranti, Light Meranti болон Meranti Bakau Фанер
хийх, наамал фанер , эсхүл түүнтэй төстэй давхарласан
наамал мод хийх зориулалтын хуудас болон уртын дагуу
хөрөөдсөн, зүссэн , эсхүл хуулсан зузаан нь 6 мм-ээс
ихгүй байх бусад мод.
Тус бүрийн зузаан нь 6 мм-ээс ихгүй хуудсан модон үеэс
бүрдсэн бусад фанер (хулсан фанер орохгүй):Дор хаяж
гаднах нэг үе давхраа нь халуун орны модон байх
Тус бүрийн зузаан нь 6 мм-ээс бага хуудсан модон үеэс
бүрдсэн фанер: Гадна хуулганы дор хаяж нэг давхраа нь
шилмүүстээс бусад төрлийн модных байх
Тус бүрийн зузаан нь 6 мм-ээс бага хуудсан модон үеэс
бүрдсэн фанер, бусад хэсэгт заагаагүй
Модон торх, торхонцор, ган, торхны төрлийн модон сав
болон тэдгээрийн эд анги (торхны тав орно).
Үйсэн эдлэл, Үйсэн бөглөө оролцуулахгүй
Ургамлын гаралтай материалаар хийсэн шалны дэвсгэр,
шалавч, халхавч, Хулслаг далаар хийсэн
Сүлжээсэн болон сүлжих материалан түүнтэй төстэй
бүтээгдэхүүн, Ургамлын гаралтай материалаар хийсэн
шалны дэвсгэр, шалавч, халхавч, Хулслаг далаар
хийснийг оролцуулахгүй
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313

4601.94.00

314

4601.99.00

315
316
317

4804.11.00
4804.31.00
4805.11.00

318

4805.93.00

319

4904.00.00

320

5108.10.00

321

5112.11.00

322

5402.44.00

323

5515.22.00

324

5607.49.10

325

5607.49.90

326

6104.13.00

327

6116.10.00

328

6116.91.00

329

6116.92.00

330

6116.99.00

331

6201.13.00

332

6804.22.00

333

6907.30.00

334

7011.20.00

335

7013.37.00

Сүлжээсэн болон сүлжих материалан түүнтэй төстэй
бүтээгдэхүүн, Ургамлын гаралтай материалаар хийсэн
шалны дэвсгэр, шалавч, халхавч, Хулс болон Хулслаг
далаар хийснийг оролцуулахгүй
Сүлжээсэн болон сүлжих материалан түүнтэй төстэй
бүтээгдэхүүн, Ургамлын гаралтай материалаар хийсэн
шалны дэвсгэр, шалавч, халхавч оролцуулахгүй
Цайруулаагүй Крафтлайнер буюу боодлын цаас
150 г/м2-аас бага жинтэй бусад крафт цаас ба картон:
Хагас химийн найрлагатай атираа нугалаа гаргасан цаас
Нугалаа гаргасан цаас, бусад газар заагаагүй, 225г/м2 ,
эсхүл түүнээс их жинтэй
Гар бичмэл , эсхүл хэвлэмэл нот (үдсэн , эсхүл үдээгүй,
зурагтай , эсхүл зураггүй).
Жижиглэн худалдаалах зориулалтаар савлаагүй, мал,
амьтны нарийн үс, ноосон сэмлэсэн ээрмэл.
Жижиглэн худалдаалах зориулалтаар савлаагүй, мал,
амьтны нарийн үс, ноосон сэмлэсэн , эсхүл самнасан
ээрмэл, Жингийн 85% буюу түүнээс их хэсэгт хонины ноос
, эсхүл нарийн үс, ноос агуулсан, 200 г/м2-аас ихгүй
жинтэй
Дан, эрчлээсгүй , эсхүл 1 метр тутамдаа 50-иас ихгүй
эрчлээстэй Эластомер мяндсан ээрмэл:
Акрилийн нийлэг штапель мяндсаар нэхсэн бусад даавуу,
Зонхилон , эсхүл дагнан хонины ноос буюу мал, амьтны
нарийн үс, ноостой хольсон
Загасны тор, үйлдвэрт ашиглах оосор, татлага, олс, дээс.
Загасны тор, үйлдвэрт ашиглах оосор, татлага, олс, дээс,
Полиэтиленэн болон полипропиленэний
Эмэгтэйчүүд, охидын, нийлэг мяндсан сүлжмэл костюм,
хослол
Таван хурууны, нэг хуруутай , эсхүл хуруугүй сүлжмэл
бээлий, Хаймар, хуванцраар хучсан, нэвчүүлсэн, бүрсэн
Бээлий, таван хурууны, нэг хуруутай , эсхүл хуруугүй
сүлжмэл бээлий: Хөвөн
Бусад бээлий, таван хурууны, нэг хуруутай , эсхүл
хуруугүй сүлжмэл бээлий: Хөвөн
Бусад бээлий, таван хурууны, нэг хуруутай бусад
сүлжмэл бээлий, бусад газар заагаагүй
Эрэгтэйчүүд болон хөвгүүдийн пальто, борооны цув,
богино хүрэм, нөмрөг, цув болон тэдгээртэй ижил төстэй
хувцас: Химийн мяндсан
Бусад тээрмийн чулуу, билүүн чулуу, билүүдэх хүрд
болон
тэдгээртэй
адил
төстэй
зүйлс,
Бусад
бөөмнөрүүлсэн зүлгүүр , эсхүл керамикаар хийсэн зүйлс
Шигтгэмэл шоо болон тэдгээртэй төстэй зүйлс, мөр
6907.40-д зааснаас бусад, зүлгэсэн
Гэрлийн шил, электрон цацрагт хоолойн зориулалттай,
тоноглоогүй задгай шилэн бүрхүүл (бөмбөлөг болон
хоолой хэлбэрийнх орно)
Керамик стаканаас бусад шилэн стакан, болороор хийсэн
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7019.11.00
7102.10.00

338

7102.21.00
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7102.29.00
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7103.91.00

341
342
343
344

7104.10.00
7104.20.00
7105.10.00
7106.10.00

345

7106.91.00

346

7107.00.00

347

7108.11.00

348

7108.12.00

349

7108.13.00

350

7108.20.00

351

7109.00.00

352
353
354
355
356

7110.19.00
7110.21.00
7110.29.00
7110.31.00
7110.39.00

357

7110.41.00

358

7110.49.00

359
360
361
362
363
364
365
366

7112.30.00
7112.91.00
7112.92.00
7112.99.00
7202.49.00
7202.50.00
7202.60.00
7202.70.00

367

7202.80.00

368
369
370

7202.91.00
7202.92.00
7202.93.00

орохгүй
Урт нь 50 мм-ээс ихгүй хэмжээтэй хэрчсэн утас
ангилаагүй зассан , эсхүл засаагүй доржпалам,
Үйлдвэрийн доржпалам, засаагүй , эсхүл энгийн аргаар
хөрөөдсөн , эсхүл үрж зүссэн, хагалсан, зассан , эсхүл
засаагүй
Үйлдвэрийн доржпалам, зассан , эсхүл засаагүй, өөр
газар тодорхойлоогүй
Бадмаараг, индраанил, маргад, гэхдээ хэлхээгүй, шигтгэж
суулгаагүй
Пьезо-цахилгаан кварц
Засаагүй , эсхүл энгийн хөрөөдсөн, , эсхүл болхи зассан
Алмазын нунтаг
Мөнгөний нунтаг
Боловсруулаагүй мөнгө (алт, платинаар бүрсэн мөнгө
орно).
Мөнгөөр бүрж хагас боловсруулалт хийснээс цааш
боловсруулалт хийгээгүй үндсэн металл.
Алтны нунтаг, зоосны зориулалтын бус
Боловсруулалт хийгээгүй алт, (платинаар бүрсэн алт
орно). зоосны зориулалтын бус
Хагас боловсруулалт хийсэн алт, (платинаар бүрсэн алт
орно). зоосны зориулалтын бус
Зоосны алт
Алтаар бүрж хагас боловсруулалт хийснээс цааш
боловсруулалт хийгээгүй мөнгө , эсхүл үндсэн металл.
Хагас боловсруулсан төлөвт байгаа цагаан алт
Боловсруулаагүй , эсхүл нунтаг хэлбэрт байгаа паллади
Хагас боловсруулсан төлөвт байгаа паллади
Боловсруулаагүй , эсхүл нунтаг хэлбэрт байгаа родий
Хагас боловсруулсан төлөвт байгаа родий
Боловсруулаагүй , эсхүл нунтаг хэлбэрт байгаа иридий,
осми болон рутени
Хагас боловсруулсан төлөвт байгаа иридий, осми болон
рутени
Үнс агуулсан үнэт металл , эсхүл үнэт нэгдэл
Алтны хаягдал болон үртэс
Цагаан алтны хаягдал болон үртэс
Бусад
Төмрийн хайлш, карбон 4%-иас бага агуулсан
Төмөр-силико-хромын хайлш
Төмөр-никелийн хайлш
Төмөр-молибден хайлш
Төмөр-вольфрам
болон
төмөр-силико-вольфрамын
хайлш
Төмөр-титан болон төмөр-силико-титаны хайлш
Төмөр-ванадиийн хайлш
Төмөр-ниобиийн хайлш
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371

7204.21.00

372

7208.90.10

373

7211.13.00

374

7216.22.00

375

7216.61.00

376

7216.91.00

377

7219.11.00

378

7219.12.00

379

7224.10.00

380

7225.30.10

381

7225.30.90

382

7225.50.10

383
384

7225.91.00
7225.92.00

385

7226.20.00

386

7226.92.00

387

7227.10.00

388

7227.20.00

389

7228.20.00

390

7228.80.00

391

7302.30.00

Зэвэрдэггүй гангийн хаягдал болон үртэс
НӨАТ-ийн бүртгэлтэй трансформатор, Бүлэг 72 болон
73-т заасан үйлдвэрийн бүтээгдэхүүн болон урьдчилж
бэлтгэн газар дээр нь угсардаг барилгын үйлдвэрлэгчийн
импортолсон өргөн нь 600 мм буюу түүнээс их, халуунаар
цувисан, хучилт хийгээгүй, төмөр , эсхүл чанаржуулаагүй
гангаар хийсэн хавтгайлж цувисан бүтээгдэхүүн
Дөрвөн талаас нь элдэж цувисан , эсхүл тэгш өнцөгт
хэвээр цувисан 150 мм-ээс өргөн, 4 мм-ээс багагүй
зузаантай, ороомгон бус хэлбэрийн гадаргуудаа хээ, дүрс
гаргаагүй
Т-хэлбэрийн
Хүйтнээр хэвлэх болон гүйцээн боловсруулахаас цаашид
өөр боловсруулалт хийгээгүй булан, хэлбэрт болон
сортын төмрийн хавтгайлан цувисан бүтээгдэхүүнээр
хийсэн
Хавтгай цувимал бүтээгдэхүүнийг хүйтнээр хэвлэсэн
болон гүйцээн боловсруулсан
Халуун цувилтаас цааш боловсруулалт хийгээгүй
хуйлмал: Зузаан нь 10 мм-ээс их
Зузаан нь 3 мм буюу түүнээс их боловч 4.75 мм-ээс бага,
зэвэрдэггүй
гангаар
хийсэн
хавтгай
цувимал
бүтээгдэхүүн.
Цутгамал , эсхүл анхдагч бусад хэлбэрт байгаа
НӨАТ-ын бүртгэлтэй чанаржуулсан ган үйлдвэрлэгчийн
импортолсон өргөн нь 600 мм буюу түүнээс их,
чанаржуулсан бусад гангаар хийсэн хавтгай цувимал
бусад бүтээгдэхүүн, бусад газар тодорхойлоогүй,
Өргөн нь 600 мм буюу түүнээс их, чанаржуулсан бусад
гангаар хийсэн хавтгай цувимал бусад бүтээгдэхүүн,
бусад газар тодорхойлоогүй
Хүйтнээр
цувих
(хүйтнээр
шахах)-аас
цаашид
боловсруулалт хийгээгүй, бетон цутга
Цахилгаанаар бүрсэн , эсхүл цайраар бүрсэн
Цайраар бүрсэн бусад
Өргөн нь 600 мм-ээс бага, чанаржуулсан бусад гангаар
хийсэн хавтгай цувимал бүтээгдэхүүн.
Хүйтнээр цувихаас цаашид боловсруулалт хийгээгүй
чанаржуулсан бусад гангаар хийсэн бусад хавтгай
цувимал бүтээгдэхүүн.
Халуунаар цувисан, зөв хэлбэрийн ороомог байдалтай,
хурдан огтлогч гангаар хийсэн хийсэн цулдан болон
туйван.
Халуунаар цувисан, зөв бус хэлбэрийн ороомог
байдалтай, цахиур-мангаант чанаржуулсан бусад гангаар
хийсэн цулдан болон туйван.
Цахиур-мангаант гангаар хийсэн цулдан болон туйван
Хөндий цулдан болон туйван, чанаржуулсан , эсхүл
чанаржуулаагүй гангаар хийсэн
төмөр, гангаар хийсэн төмөр замын зам шилжүүлэгч,
зөрлөгийн чагтан холбоос
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392

7304.23.10

393

7311.00.10

394

7311.00.90

395
396
397
398

7403.12.00
7403.13.00
7405.00.00
7410.22.00

399

7501.20.00

400
401
402
403
404
405
406
407

7503.00.00
7614.10.00
7804.20.00
7907.00.10
8001.20.00
8002.00.00
8101.94.00
8101.97.00

408

8101.99.10

409
410
411
412
413
414
415
416
417
418

8101.99.90
8102.10.00
8102.94.00
8102.95.00
8102.97.00
8103.20.00
8103.30.00
8103.90.00
8104.20.00
8105.30.00

419

8105.90.00

420

8106.00.00

421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431

8107.20.00
8107.30.00
8108.20.00
8108.30.00
8109.20.00
8109.30.00
8109.90.00
8110.20.00
8111.00.00
8112.12.00
8112.13.00

Нефтийн , эсхүл байгалийн хийн цооног өрөмдөх, шахах,
сорох зориулалтын хоолой, дотор диаметр 8 инчээс их
Шахсан , эсхүл шингэрүүлсэн хийн зориулалттай төмөр ,
эсхүл ган сав, 500 литрээс доошгүй
Шахсан , эсхүл шингэрүүлсэн хийн зориулалттай бусад
төмөр , эсхүл ган сав
Боловсруулсан зэсийн утас
Боловсруулсан зэсийн бэлдэц
Зэсийн хайлш
Зэсийн фольга, арласан
Никель
исэл
сааруулагч
болон
төмөрлөгийн
бүтээгдэхүүнүүд
Никелийн хаягдал болон үртэс
Ган голтой
Хар тугалганы нунтаг болон ширхэг
Машин, төхөөрөмжийн эд анги
Тугалганы хайлш, боловсруулаагүй
Тугалганы хаягдал болон үртэс
Боловсруулаагүй вольфрам, цулдан болон туйван орно
Хаягдал болон үртэс
НӨАТ-ыг бүртгэлтэй цахилгаан чийдэн үйлдвэрлэгчийн
импортолсон вольфрам утас
Вольфрам болон түүний зүйл, бусад хэсэгт заагаагүй
Молибденийн нунтаг
Боловсруулаагүй молебдин, цулдан болон туйван орно
Цулдан болон туйван
Хаягдал болон үртэс
Боловсруулаагүй
Хаягдал болон үртэс
Бусад хаягдал болон үртэс
Магнийн хаягдал болон үртэс
Хаягдал болон үртэс
Бусад вольфрам болон түүгээр хийсэн зүйлс (хаягдал
болон өөдөс орно).
Бисмут болон тэдгээрийн зүйлс (хаягдал болон үртэс
орно)
Боловсруулаагүй кадмийн нунтаг
Титан болон тэдгээрийн зүйл, хаягдал болон үртэс
Боловсруулаагүй титаны нунтаг
Титан болон тэдгээрийн зүйл, хаягдал болон үртэс
Боловсруулаагүй цирконы нунтаг
Циркон болон тэдгээрийн зүйлс, хаягдал болон үртэс
Цирконы зүйлс
Антимон болон тэдгээрийн зүйлс, хаягдал болон үртэс
Манган болон тэдгээрийн зүйл, хаягдал болон үртэс орно
Боловсруулаагүй берилийн нунтаг
Берили болон түүний зүйл, хаягдал болон үртэс
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432
433
434
435
436
437

8112.19.00
8112.21.00
8112.22.00
8112.51.00
8112.52.00
8112.59.00

438

8112.92.00

439

8112.99.00

440

8202.39.00

441

8207.13.00

442

8207.19.00

443

8207.20.00

444

8207.30.00

445
446
447
448

8207.40.00
8207.60.00
8207.70.00
8207.80.00

449

8207.90.00

450
451
452
453

8402.19.00
8403.10.00
8407.10.00
8407.21.00

454

8407.31.10

455

8407.31.20

456

8407.31.90

457

8407.32.10

458

8407.32.20

459

8407.32.90

460

8407.33.10

461

8407.33.20

462

8407.33.90

Берилийн зүйл, бусад газар заагдаагүй
Боловсруулаагүй хромын нунтаг
Хром болон түүний зүйл, хаягдал болон үртэс
Боловсруулаагүй таллийн нунтаг
Талли болон түүний зүйл, хаягдал болон үртэс
Таллийн зүйл, бусад хэсэгт заагдаагүй
Боловсруулаагүй герман, ванади, гали, хафни, индий,
ниоби (колумби) болон рени, тэдгээрийн хаягдал болон
үртэс, нунтаг
Герман, ванади, гали, хафни, индий, ниоби (колумби)
болон рениин зүйл, бусад хэсэгт заагаагүй
Дугуй хөрөөний ир (тууш хөрөөдөх хөрөөний ир буюу
ховил гаргагч ир): Бусад, эд анги орно
Хад, чулуу өрөмдөх буюу газрын өрмийн багаж: Бусад, эд
анги орно
Хад, чулуу өрөмдөх буюу газрын өрмийн багаж: Бусад, эд
анги орно
Металлыг сунгах, даралтаар шахах хэв
Металлыг шахах, нүхлэх, металлд тэмдэг дарах сольж
болдог багаж
Дотно буюу гадна эрээс гаргах багаж
Нүхийг тэлж зорох, эрэгдэх багаж
Фрезердэх багаж
Токарийн багаж
Өөр хэсэгт заагдаагүй бусад гар багаж , эсхүл бусад
багаж
Өндөр даралтын уурын бусад тогоо (гибрид тогоо орно)
Мөр 84.02-т зааснаас бусад төвийн халаагуур
Нисэх онгоцны оч-бүлүүрт хөдөлгүүр
Тэнгисийн усан онгоцны гадна талын хөдөлгүүр
2 цилиндрийн багтаамжтай хөдөлгүүр (50см3 -ээс ихгүй),
гурван дугуйт, рикша
4 цилиндрийн багтаамжтай (50см3 -ээс ихгүй), гурван
дугуйт, рикша
Бусад, Цилиндрийн багтаамж нь 50 см3-ээс ихгүй, 2 ,
эсхүл 4 цилиндрийн багтаамжтай нь орохгүй
2 цилиндрийн багтаамжтай (50см3 -ээс их боловч 250
см3-ээс ихгүй), гурван дугуйт, авто рикша
4 цилиндрийн багтаамжтай (50см3 -ээс их боловч 250
см3-ээс ихгүй), гурван дугуйт, авто рикша
Бусад, Цилиндрийн багтаамж нь 50 см3-ээс их боловч 250
см3-ээс ихгүй, 2 , эсхүл 4 цилиндрийн багтаамжтай нь
орохгүй
2 цилиндрийн багтаамжтай (250см3 -ээс их боловч 1000
см3-ээс ихгүй), 4 дугуйт, авто рикша
4 цилиндрийн багтаамжтай (250см3 -ээс их боловч 1000
см3-ээс ихгүй), гурван дугуйт, авто рикша
Бусад, Цилиндрийн багтаамж нь 250 см3-ээс их боловч
1000 см3-ээс ихгүй, 2 , эсхүл 4 цилиндрийн багтаамжтай
нь орохгүй
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463

8407.34.10

464

8407.34.90

465

8407.90.90

466
467
468

8408.10.00
8408.20.10
8408.20.20

469

8408.20.31

470

8408.20.39

471

8408.20.90

472

8408.90.90

473

8409.10.00

474

8409.91.90

475

8414.80.10

476

8414.80.20

477
478
479
480
481
482

8414.80.30
8414.80.90
8416.10.00
8419.31.00
8420.99.00
8421.21.10

483

8421.21.20

484

8421.21.92

485

8421.29.10

486
487
488

8421.29.20
8421.29.90
8424.89.00

Автобус , эсхүл ачааны машины хөдөлгүүр: Цилиндрийн
багтаамж
нь
1000
см3-аас
их,
CNG/LPG/LNG
механизмтай
Цилиндрийн багтаамж нь 1000 см3-аас их, CNG/LPG/LNG
механизмтай автобус , эсхүл ачааны машины хөдөлгүүр
орохгүй,
Дотоод шаталтын оч-асаагурт, түлхэлтэт , эсхүл ротацит
бүлүүрэн бусад хөдөлгүүр, өөр газарт тодорхойлоогүй
Тэнгисийн хөлөг онгоцны хөдөлгүүр
2 цилиндрийн багтаамжтай 4 дугуйт, авто рикша
4 цилиндрийн багтаамжтай 4 дугуйт, авто рикша
Автобус , эсхүл ачааны машины (цилиндрийн багтаамж
2600 см3 болон түүнээс их) хөдөлгүүр, Мөр 87.02 болон
87.04-т заасан тээврийн хэрэгсэлд зориулсан (
CNG/LPG/LNG механизмтай орно)
Бусад автобус , эсхүл ачааны машины (цилиндрийн
багтаамж 2600 см3 болон түүнээс их) хөдөлгүүр, Мөр
87.02 болон 87.04-т заасан тээврийн хэрэгсэлд зориулсан
( CNG/LPG/LNG механизмтай орохгүй)
Бусад шаталтаас дөл авалцах, дотоод шаталтын очасаагуурт (дизель , эсхүл хагас дизель) цилиндрийн
багтаамж 2600см3 болон түүнээс их хөдөлгүүр, 87-р
бүлэгт заасан ихэнх тээврийн хэрэгсэлд
Бусад шаталтаас дөл авалцах, дотоод шаталтын очасаагуурт (дизель , эсхүл хагас дизель) цилиндрийн
багтаамж 2600см3 болон түүнээс их хөдөлгүүр, бусад
хэсэгт заагаагүй
Мөр 8407.10-т заасан нисэх онгоцны хөдөлгүүрийн эд
анги
Эд анги, дотоод шаталтын оч-асаагуурт бүлүүрэн
хөдөлгүүрт дагнан , эсхүл зонхилон хэрэглэгддэг: Бусад
хэсэгт заагаагүй
Агаарын компрессор
Бусад агаарын (хийн)/вакуумын насос, компрессор: Загас
үржүүлэгт үлээх машиныг хэрэглэх
Насос болон компрессор
Бусад агаарын (хийн)/вакуумын насос, компрессор: бусад
Шингэн түлш шатаах зуухны хотол
ХАА-н бүтээгдэхүүний хатаагч
Бусад хуйлах болон тэгшлэх машины эд анги
Лабораторийн хэрэгцээнд зориулсан ариутгагч
Ус, шингэн шүүх, цэвэрлэх машин, төхөөрөмж: дотоодын
төхөөрөмж
Ус шүүх машин (үйлдвэрлэлийн зориулалттай)
НӨАТ-ийн бүртгэлтэй эм зүйн, эсхүл, ус цэвэршүүлэгч
машин, аппарат үйлдвэрлэгчийн импортолсон мембран
шүүлтүүр
Хиймэл бөөр
Шингэн шүүх, цэвэрлэх машин, төхөөрөмж
Бусад шингэн сорох, шүрших механик тоног төхөөрөмж,
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70
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15
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489

8428.33.00

490

8431.43.00

491

8433.60.00

492

8437.90.10

493

8441.20.00

494

8441.30.00

495

8441.80.00

496

8443.19.00

497
498
499
500

8445.11.00
8445.13.00
8445.19.00
8445.20.00

501

8446.21.00

502

8446.30.00

503

8447.90.00

504

8448.39.00

505

8448.49.00

506
507
508
509
510

8451.40.00
8451.80.00
8452.21.00
8452.30.00
8456.90.00

511

8466.93.00

512
513
514

8472.90.90
8474.10.00
8474.80.00

515

8476.29.00

516
517

8479.71.00
8479.79.00

518

8479.89.00

бусад хэсэгт заагаагүй
Бараа материалыг зөөгч тасралтгүй үйл ажиллагаатай
бусад элеватор болон конвейер: Туузан бусад
Мөр 8430.41 буюу 8430.49-д заагдсан өрөмдөх, ухах
машин, механизмын эд анги
Өндөг, жимс жимсгэнэ , эсхүл ХАА-н бусад бүтээгдэхүүн
цэвэрлэх, ангилах, зэрэглэх машин
Будаа хальслагч ба улаанбуудай бутлуурын эд анги
Уут, хүүдий, дугтуй хийх цаасны зутан, цаас , эсхүл
картоны үйлдвэрлэлийн машин
Хэвлэн шахахаас өөр аргаар картонон хайрцаг, сав,
авдар, хоолой, торх , эсхүл эдгээртэй төстэй сав хийх
машин
Цаасны зутан, цаас , эсхүл картон хийх бусад машин
Зүйл 84.42-ын хавтан, цилиндр (бул) болон хэвлэлийн
бусад
хэрэглэгдэхүүний
тусламжтайгаар
хэвлэх
зориулалттай хэвлэлийн бусад машин
Сүлжмэл даавууг самнах машин
Сүлжмэл даавуун дээр зурах болон тэгшлэх машин
Сүлжмэлийн машин
Сүлжмэл, нэхмэлийн машин
Сүлжмэлийн машин (нэхмэлийн суурь машин), 30м
өргөнөөр сүлжих, шорнооктой
Сүлжмэлийн машин (нэхмэлийн суурь машин), 30м
өргөнөөр сүлжих, шорноокгүй
Нэхмэлийн утас сүлжих, хатгамал, нэхмэл тор , эсхүл
сүлжмэл хийх машин, чимэглэх машин
Мөр 84.45-т заасан машин, механизмын бусад эд анги
болон тоног төхөөрөмжүүд , эсхүл тэдгээрийн туслах
машин, бусад хэсэгт заагдаагүй
Сүлжмэлийн машин (нэхмэлийн суурь машин) , эсхүл
түүний туслах машины эд анги болон тоног хэрэгслүүд,
бусад хэсэгт заагаагүй
Угаалгын, цайруулах болон өнгө оруулагч машин
Бусад машин механизм
Оёдлын бусад машин: Автомат
Оёдлын машины зүү
Бусад машин механизмын тоног хэрэгсэл
Мөр 84.56-84.61-д заасан машины эд анги болон тоног
хэрэгсэл
Бичгийн машин
Ялгах, ангилах , эсхүл угаалгын машин
Бусад машин
Уух юмны автомат төхөөрөмж, халаах , эсхүл хөргөх
төхөөрөмжгүй
Агаарын тээвэрт хэрэглэгддэг зорчигчдын буух шат
Бусад газардах шат
Өөрийн удирдлагатай машин, механизмын тоног
хэрэгслүүд, бүлэг 84-ийн бусад хэсэгт заагдаагүй , эсхүл
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35
45
15
30
20
20
30
30
20
30
30
10

10
30
30
15
45
10
45
20
10
10
20
10
10
10

519

8479.90.00

520

8480.71.00

521
522

8481.90.10
8481.90.90

523

8501.62.10

524

8501.62.90

525

8502.11.00

526

8502.12.00

527

8502.13.00

528

8502.39.00

529

8514.10.00

530

8514.20.00

531

8514.30.00

532

8514.40.00

533
534
535
536
537

8518.10.00
8518.21.00
8518.22.00
8523.52.00
8525.50.90

538

8532.10.00

539
540

8532.29.00
8535.90.10

541

8535.90.90

542

8538.90.10

543

8538.90.90

ороогүй
Мөр 8479-т заасан машин, механизмын эд анги болон
тоног төхөөрөмж
Хаймар, эсхүл хуванцар цутгах хэв: Даралтат , эсхүл
шахах маягийн хэв
Кран болон краны цоргоны эд анги
Мөр 84.81-н эд анги, кран болон краны цорго орохгүй
Фотоволтик генератор, 75 кВА-аас их, 375 кВА-аас ихгүй
хүчин чадалтай
Хувьсах гүйдлийн генератор (синхронон генератор): 75
кВА-аас их, 375 кВА-аас ихгүй хүчин чадалтай
Дөл-асаагуурт дотоод шаталтын бүлүүрэн хөдөлгүүр
(дизель, эсхүл хагас дизель хөдөлгүүр) бүхий
генераторын төхөөрөмж: 75 кВА-аас ихгүй хүчин чадалтай
Дөл-асаагуурт дотоод шаталтын бүлүүрэн хөдөлгүүр
(дизель, эсхүл хагас дизель хөдөлгүүр) бүхий
генераторын төхөөрөмж: 75 кВА-375 кВА хүртэл хүчин
чадалтай
Дөл-асаагуурт дотоод шаталтын бүлүүрэн хөдөлгүүр
(дизель, эсхүл хагас дизель хөдөлгүүр) бүхий
генераторын төхөөрөмж: 375 кВА-аас их хүчин чадалтай
Бусад электрон генераторын төхөөрөмж (салхины эрчим
хүч)
Эсэргүүцлийн зуух болон пийшин
Индукцийн, эсхүл диэлектрикийн алдагдлаар ажилладаг
зуух болон пийшин
Үйлдвэрийн, эсхүл лабораторийн бусад зуух болон
пийшин
Индукцийн, эсхүл диэлектрикийн алдагдлаар ажилладаг
зуух болон пийшин
Микрофон болон түүний суурь
Гэртэй дан чанга яригч
Hэг гэртэй олон чанга яригч
Ухаалаг карт
Дамжуулах аппарат
50/60 Гц-ийн цахилгаан хэлхээнд ашиглах зориулалтын,
0.5 квар (конденсаторын хүчдэл)-аас багагүй хүчдэлийг
даах чадвартай тогтмол багтаамжийн конденсатор
(хүчний конденсатор)
Тогтмол багтаамжийн бусад конденсатор
Гэрэлтүүлгийн автомат унтраагуур
Бусад цахилгаан хэлхээг сэлгэх, хамгаалах, цахилгаан
хэлхээнд холболт хийх зориулалттай цахилгааны
төхөөрөмж
НӨАТ-ийн
бүртгэлтэй
электрон
бүтээгдэхүүн
үйлдвэрлэгчийн импортолсон зүйл 85.35, 85.36, 85.37-д
заасан төхөөрөмж, аппаратуудад дагнан , эсхүл зонхилон
хэрэглэгддэг эд анги, бусад газарт тодорхойлоогүй,
НӨАТ-ийн
бүртгэлтэй
электрон
бүтээгдэхүүн
үйлдвэрлэгчээс бусад этгээдийн импортолсон зүйл 85.35,
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45
45
15
15
20
35
15

15

35
20
35
15
15
35
15
15
15
20
10
10
15
10
10

10

10

544

8539.22.00

545

8539.31.10

546

8539.31.90

547
548
549
550

8540.79.00
8543.20.00
8543.70.10
8543.70.20

551

8543.70.90

552

8544.70.00

553

8601.10.00

554

8601.20.00

555

8602.10.00

556

8602.90.00

557

8603.10.00

558

8606.10.00

559

8606.30.00

560

8606.91.00

561

8606.92.00

562

8606.99.00

563

8607.11.00

564

8607.29.00

565

8701.10.00

566

8803.30.00

567

8804.00.00

568

8901.10.90

85.36, 85.37-д заасан төхөөрөмж, аппаратуудад дагнан,
эсхүл зонхилон хэрэглэгддэг эд анги, бусад газарт
тодорхойлоогүй,
цахилгаан катодтой чийдэн: хүчин чадал нь 200 Вт-аас
ихгүй, 100 В хүчдэл
Ижил цахилгаан хэрэглэхийн тулд 3 дахин бага эрчим хүч
ашигладаг гэрэл (гэрлийн чийдэн)
Хэт ягаан гэрлийн чийдэнгээс бусад халуун катодтай
болон флюресцент хийн цахилалтын чийдэн
Богино долгион зуухны төхөөрөмж
Дохионы үүсгүүр
Цахилгаан хэрэгслийн алсын удирдлага
Электрон ярьдаг толь бичиг
Бусад автомат машин, механизмууд, бүлэг 85-н бусад
хэсэгт заагдаагүй, эсхүл ороогүй
Оптик мяндсан кабель
Гаднаас цахилгаан эрчим хүч авдаг төмөр замын илчит
тэрэг
Цахилгаан аккумлятороор эрчим хүч авдаг төмөр замын
илчит тэрэг
Дизель-цахилгаан зүтгүүр (илчит тэрэг)
Төмөр замын зүтгүүр, Дизель-цахилгаан зүтгүүр (илчит
тэрэг) орохгүй,
Өөрөө явдаг төмөр замын, эсхүл трамвайн гаднаас
эрчим хүч авдаг суудлын вагон, тээврийн хэрэгсэл болон
машин
Чиргүүл болон түүнтэй төстэй тэрэг, өөрөө хөдөлдөггүй
Өөрөө цэнэглэгддэг тээврийн хэрэгсэл болон вагон, бусад
хэсэгт заагдаагүй
Ачаа бараа тээвэрлэх зориулалттай, төмөр замын, эсхүл
трамвайн замын, задгай болон битүү вагон.
Ачаа бараа тээвэрлэх зориулалттай, төмөр замын, эсхүл
трамвайн замын вагон, 60 см-ээс дээш өндөртэй,
онгойдоггүй талуудтай, задгай
Ачаа бараа тээвэрлэх зориулалттай, төмөр замын, эсхүл
трамвайн замын, өөрөө явдаггүй вагон, бусад газар
тодорхойлоогүй
Төмөр зам, эсхүл трамвайн замын зүтгүүр буюу хөдлөх
бүрэлдэхүүний жолоодлогоор явагч (тэргэнцэр) болон
биссел-тэргэнцэр
Төмөр зам, эсхүл трамвайн замын зүтгүүр буюу хөдлөх
бүрэлдэхүүний жолоодлогоор явагч (тэргэнцэр) болон
биссел-тэргэнцэр
Ганц тэнхлэгт трактор
Нисэх онгоц болон нисдэг тэрэгний эд анги, бусад хэсэгт
заагаагүй
Шүхэр
Зорчигч тээврийн хөлөг онгоц, аялал жуулчлалын хөлөг
онгоц болон эдгээртэй төстэй, гол төлөв хүн тээвэрлэх
зориулалттай хөлөг онгоц; бүх төрлийн гаталга онгоц
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15
10
10
20
35
15
15
15
10
20
20
20
20
20
20
20
20
20

20

20

20
30
10
20
20

569

8901.20.10

570

8901.20.90

571

8901.30.10

572
573

8904.00.00
8905.10.00

574

8905.20.00

575

9005.90.00

576

9006.51.00

577

9006.52.00

578

9007.10.10

579

9007.92.00

580

9018.31.10

581
582
583

9018.31.90
9018.32.00
9018.49.00

584

9025.19.00

585
586

9025.90.00
9028.10.00

587

9029.20.10

588

9029.20.90

589

9030.31.00

590
591

9030.39.00
9031.10.00

592

9033.00.00

593
594
595
596

9104.00.10
9110.19.00
9114.10.00
9114.40.00

597

9303.10.10

598

9303.30.10

599

9303.30.20

600

9303.90.10

3000-5000 DWT ийн багтаамжтай усан онгоц, Бангладеш
Улсад бүртгүүлэн доод тал нь 3 жил дарааллан далайд
ажиллах
Нөөцлүүр сав
3000 DWT хүртэлх багтаамжтай усан онгоц, Бангладеш
Улсад бүртгүүлэн доод тал нь 3 жил дарааллан далайд
ажиллах
Чирэгч зүтгүүр хөлөг болон түлхэгч сэнстэй онгоц
Усны ёроол шүүрдэгч
Усан дээр хөвдөг, эсхүл усны гүнд ажилладаг, өрөмдлөг
хийдэг, эсхүл үйлдвэрлэл явуулдаг тавцан
Эд анги болон дагалдах хэрэгсэл, суурь багтсан
Дүрс хайгч линз (SLR)-тэй, өргөн нь 35 мм-ээс ихгүй
ороомогт хальсны аппарат
35 мм-ээс багагүй өргөнтэй бусад
16 мм-ээс багагүй өргөнтэй, эсхүл давхар 8 мм-ийн
кинонд зориулсан
Проекторт зориулсан
Зүссэн шил, бэлдмэл, бамбай, резинэн бөглөөгөөр
боловсруулсан хуванцар тариур
Тариур, бусад газарт заагдаагүй
Хөндий металл зүү, оёдол тавих зүү
Шүдний эмчилгээний бусад багаж, төхөөрөмж
Бусад багажтай хамт угсрагдаагүй термометр болон
пирометр
Эд анги, хэрэгсэл
Хийн тоолуур
Хурд заагч (спидометр) болон тахометр; стробоскоп,
мотоциклийн үйлдвэрт зориулагдсан
Бусад Хурд заагч (спидометр) болон тахометр;
стробоскоп
Олон хэмжигдэхүүнийг хэмжих универсал багаж (бичлэг
хийх төхөөрөмжгүй)
Бусад, бичлэг хийх төхөөрөмжтэй
Механик эд ангийг тэнцүүлэх зориулалттай суурь машин
90-р бүлэгт заагдсан машин, багаж, хэрэгсэл, аппаратад
зориулсан, энэ бүлгийн бусад газар заагдаагүй эд анги
болон тоног хэрэгсэл
Нисэх онгоц болон нисдэг тэрэгний цагны хэмжигч багаж
Бугуйн цагны хөдөлгүүр
Хавчаар, үсний хавчаар орно
Хавтан болон гүүр
Бангладешийн Засгийн газрын, эсхүл түүний нэрийн
өмнөөс импортолсон
Бангладешийн Засгийн газрын, эсхүл түүний нэрийн
өмнөөс импортолсон
Буудлагын спортын холбооны
импортолсон
спорт
зориулалттай зэвсэг
Бангладешийн Засгийн газрын, эсхүл түүний нэрийн
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601

9307.00.10

602

9405.10.00

603
604
605
606
607
608

9405.20.00
9405.50.10
9405.50.90
9506.12.00
9506.21.00
9609.20.00

өмнөөс импортолсон галт зэвсэг
Тэнгисийн цэрэг, арми, агаарын нисэх хүч , эсхүл
цагдаагийн цолыг илтгэсэн сэлэм, офицерын ердийн
хэрэгсэл
Гудамж талбай, олон нийтийн газрын гэрэлтүүлгийн
хэрэгслээс бусад чийдэнгийн бүрхүүл, ханын, эсхүл
таазны цахилгаан гэрэлтүүлгийн хэрэгсэл
Ширээний, орны хажуугийн, эсхүл босоо чийдэн
Металл суурьтай шуурганы гэрэл
Бусад цахилгаан чийдэн
Цанын тогтоогч (цана холбогч)
Дарвуулт тавцан
Хар болон өнгийн будгийн харандаа
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