
Бүлэг 
Бүлгийн 
ерөнхий 
тайлбар 

Нөхцөл Тээврийн 
төрөл 

Нөхцөлийн 
ерөнхий тайлбар Худалдагчийн анхдагч їїрэг Худалдан авагчийн 

анхдагч їїрэг Баримт  

E 
бүлэг 

Бүх зардал, 
эрсдлийг 
худалдан авагч 
хариуцна. 

EXW Ex Works        
(named place) 

тээврийн 
бүх 
төрөлд 

агуулахаас 
нийлүүлэх нөхцөл 

нэрлэсэн газарт худалдан 
авагчийн барааг хїргэж єгнє барааг хїлээн авах худалдааны нэхэмжлэх,  

    худалдан авагчийн 
тєлбєрийн баримт,  

    шаардалагатай бусад 
баримтууд  

F  
бүлэг 

Үндсэн тээврийн 
зардлыг 
худалдагч тал 
хариуцахгүй. 

FCA Free Carrier      
(named place) 

тээврийн 
бүх 
төрөлд 

худалдагч тээврийн 
зардлаас 
чөлөөлөгдсөн 
нөхцөл 

нэрлэгдсэн газар худалдан 
авагчийн мэдэлд барааг хїргэж 
єгєх,  

тээвэрлэгчийг нэрлэх худалдааны нэхэмжлэх,  

тээвэрлэгчид барааг хїргэж ирсэн 
баримтыг єгєх,  тээврийн гэрээ хийх тээвэрлэгчид барааг 

хїлээлгэн єгсєн баримт 
экспортын гаалийн їзлэгт барааг 
оруулах   эеспортын лиценз 

/шаардлагатай бол/ 

    бусад баримтууд 

FAS 
Free Alongside 
Ship       (named 
port of 
shipment) 

усан 
замын 
тээвэрт 

худалдагч усан 
онгоцны тавцан 
хүргээд 
чөлөөлөгдсөн 
нөхцөл 

барааг усан онгоцны хашлагын 
дагуу хїргэ єгєх тээвэрлэгчийг нэрлэх худалдааны нэхэмжлэх,  

"alongside receipt"-ыг бүрдүүлэх тээврийн гэрээ хийх цэвэр баримтууд 

экспортын гаалийн барааг үзлэгт 
оруулах   экспортын лиценз 

/шаардлагатай бол/ 

    бусад баримтууд 

FOB 
Free on Board 
(named port of 
shipment) 

усан 
замын 
тээвэрт 

худалдагч усан 
онгоцны тавцан 
дээр гаргаад 
чөлөөлөгдсөн 
нөхцөл 

барааг усан онгоцны тавцанд 
хїргэж єгнє тээвэрлэгчийг нэрлэх худалдааны нэхэмжлэх,  

цэвэр "on reciept"-ийг бүрдүүлж 
өгнө тээврийн гэрээ хийх цэвэр баримтууд 

тээврийн зардалд ороогүй ачилтын 
зардлыг бүрдүүлнэ 

ачаа буулгах 
зардлыг төлөх 

экспортын лиценз 
/шаардлагатай бол/ 

экспортын гаалийн үзлэгт барааг 
оруулах   бусад баримтууд 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       



C 
бүлэг 

Үндсэн тээврийн 
зардлыг 
худалдагч тал 
хариуцна. 

CFR 
Cost and 
Freight (named 
port of 
destination) 

усан 
замын 
тээвэрт 

худалдагч хүрэх 
боомт хүртэлх 
тээврийн зардлыг 
хариуцна 

тээврийн гэрээ хийх тээвэрлэгчээс барааг 
хүлээж авах худалдааны нэхэмжлэх,  

барааг усан онгоцны тавцан дээр 
хүргэж өгөх 

тээврийн гэрээнд 
худалдагч төлөхөөр 
заагдаагүй зардлыг 
төлөх 

тээврийн баримтууд 

тээврийн цэвэр баримтуудыг 
бүрдүүлэх   экспортын лиценз 

/шаардлагатай бол/ 
тээврийн гэрээнд буулгах зардлыг 
төлнө гэсэн бол буулгах зардлыг 
төлөх 

  бусад баримтууд 

экспортын гаалийн үзлэгт барааг 
оруулах     

CIF 
Cost, Insurance 
and Freight            
(named port of 
destination) 

усан 
замын 
тээвэрт 

худалдагч хүрэх 
боомт хүртэлх 
тээвэр, даатгалыг 
хариуцна 

тээвэр, даатгалын гэрээ хийх тээвэрлэгчээс барааг 
хүлээж авах худалдааны нэхэмжлэх 

барааг усан онгоцны тавцан дээр 
хүргэж өгнө 

тээврийн гэрээнд 
худалдагч төлөхөөр 
заагдаагүй зардлыг 
төлөх 

тээврийн баримтууд 

тээвэр, даатгалын баримтуудыг 
бүрдүүлэх   экспортын лиценз 

/шаардлагатай бол/ 
тээврийн гэрээнд буулгах зардлыг 
төлнө гэсэн бол буулгах зардлыг 
төлөх 

  даатгалын сертификат 

экспортын гаалийн үзлэгт барааг 
оруулах   бусад баримтууд 

CPT 
Carriage Paid to 
(named port of 
destination) 

тээврийн 
бүх 
төрөлд 

худалдагч хүрэх 
газар хүртэлх 
тээврийн зардлыг 
хариуцна 

тээврийн гэрээ хийх тээвэрлэгчээс барааг 
хүлээж авах худалдааны нэхэмжлэх 

барааг эхний тээвэрлэгчид хүргэж 
өгөх 

тээврийн гэрээнд 
худалдагч төлөхөөр 
заагдаагүй зардлыг 
төлөх 

тээврийн баримтууд 

тээврийн цэвэр баримтуудыг 
бүрдүүлэх   экспортын лиценз 

/шаардлагатай бол/ 
экспортын гаалийн үзлэгт барааг 
оруулах   бусад баримтууд 

барааг ачих зардлыг төлөх     

тээврийн гэрээнд буулгах зардлыг 
төлнө гэсэн бол буулгах зардлыг 
төлөх 

    

CIP 
Carriage and 
Insurance Paid 
to (named port 
of destination) 

тээврийн 
бүх 
төрөлд 

худалдагч хүрэх 
газар хүртэлх 
тээвэр, даатгалыг 
хариуцна 

тээвэр, даатгалын гэрээ хийх тээвэрлэгчээс барааг 
хүлээж авах худалдааны нэхэмжлэх 

барааг эхний тээвэрлэгчид хүргэж 
өгөх 

тээврийн гэрээнд 
худалдагч төлөхөөр 
заагдаагүй зардлыг 
төлөх 

тээврийн баримтууд 

тээвэр, даатгалын баримтуудыг 
бүрдүүлэх   экспортын лиценз 

/шаардлагатай бол/ 
экспортын гаалийн үзлэгт барааг 
оруулах   даатгалын сертификат 



барааг ачих зардлыг төлөх   бусад баримтууд 

тээврийн гэрээнд буулгах зардлыг 
төлнө гэсэн бол буулгах зардлыг 
төлөх 

    

D 
бүлэг 

Зардал, эрсдлийг 
худалдагч 
хариуцна. 

DAF 
Delivered at 
Frontier       
(named place) 

тээврийн 
бүх 
төрөлд 

худалдагч хүрэх 
газар хүртэлх бүх 
зардлыг хариуцна 

нэрлэгдсэн хилийн цэг дээр барааг 
хүргэж өгөх 

нэрлэгдсэн хилийн 
цэг дээрээс барааг 
хүлээж авах 

худалдааны нэхэмжлэх 

худалдан авагч барааг хилийн цэг 
дээрээс хүлээж авахад 
шаардлагатай баримтуудыг 
бүрдүүлнэ 

импортын үзлэгт 
барааг оруулах 

тээврийн баримт эсвэл 
агуулахын баримт 

экспортын гаалийн үзлэгт барааг 
оруулах   бусад баримтууд 

DES 
Delivered ex 
Ship (named 
port of 
destination) 

усан 
замын 
тээвэрт 

худалдагч хүрэх 
боомт дээр усан 
онгоцны тавцан 
дээр барааг 
хүлээлгэж өгнө 

нэрлэгдсэн хүрэх боомт дээр 
барааг усан онгоцны тавцан дээр 
хүргэж өгөх 

нэрлэгдсэн хүрэх 
боомт дээр барааг 
усан онгоцны тавцан 
дээрээс хүлээж аьах 

худалдааны нэхэмжлэх 

худалдан авагч барааг усан 
онгоцноос хүлээж авахад 
шаардлагатай баримтуудыг 
бүрдүүлнэ 

импортын үзлэгт 
бараг оруулах коносамент 

экспортын гаалийн үзлэгт барааг 
оруулах   бусад баримтууд 

DEQ 
Delivered ex 
Quay (named 
port of 
destination) 

усан 
замын 
тээвэрт 

худалдагч хүрэх 
боомт дээр барааг 
хүлээлгэж өгөх 
нөхцөл 

нэрлэгдсэн хүрэх боомтын 
зогсоолд барааг хүргэж өгөх 

нэрлэгдсэн хүрэх 
боомтын зогсоол 
дээрээс барааг 
хүлээж авах 

худалдааны нэхэмжлэх 

худалдан авагч барааг усан 
онгоцны зогсоол дээрээс хүлээж 
авахад шаардлагатай 
баримтуудыг бүрдүүлнэ 

импортын үзлэгт 
барааг оруулах коносамент 

экспортын гаалийн үзлэгт барааг 
оруулах   бусад баримтууд 

DDU 
Delivered Duty 
Unpaid            
(named port of 
destination) 

тээврийн 
бүх 
төрөлд 

худалдагч хүрэх 
газарт импортын 
татвар 
төлөххгүйгээр 
хүргэж өгөх нөхцөл 

нэрлэгдсэн хүрэх газарт барааг 
хүргэж өгөх 

нэрлэгдсэн хүрэх 
газраас барааг 
хүлээж авах 

худалдааны нэхэмжлэх 

худалдан авагч барааг хүлээж 
авахад шаардлагатай 
баримтуудыг бүрдүүлнэ 

импортын үзлэгт 
барааг оруулах 

барааг авахад 
шаардлагатай баримтууд 

экспортын гаалийн үзлэгт барааг 
оруулах   бусад баримтууд 

DDP 
Delivered Duty 
Paid (named 
port of 
destination) 

тээврийн 
бүх 
төрөлд 

худалдагч хүрэх 
газарт импортын 
татвар төлж хүргэж 
өгөх нөхцөл 

нэрлэгдсэн хүрэх газарт барааг 
хүргэж өгөх 

нэрлэгдсэн хүрэх 
газраас барааг 
хүлээж авах 

худалдааны нэхэмжлэх 

худалдан авагч барааг хүлээж 
авахад шаардлагатай 
баримтуудыг бүрдүүлнэ 

  барааг авахад 
шаардлагатай баримтууд 

экпорт, импортын гаалийн үзлэгт 
барааг оруулах   импортын лиценз 

/шаардлагатай бол/ 
 


